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HiEtasyrjänkangas
opetuskäyttö
jääkauden jäljet, natura 2000 -kohde, pohjavesialue, linnusto, ul-
koilu- ja ratsastusreitti, moottorikelkkareitti

kuvaus

Hietasyrjänkangas on valtakunnallisesti merkittävä monipuolinen 
harjualue, oikea jääkauden jälki. kapealakisten korkeiden harjantei-
den, soiden ja syvien suppakuoppien muodostamassa harjumaise-
massa saattaisi helposti eksyä suunnasta, elleivät polut olisi hyvin 
merkityt. 

Hietasyrjänkangas edustaa tyypillistä saumamuodostumavyöhyk-
keen harjumuodostumaa, jossa on havaittavissa sekä perinteisil-
le pitkittäisharjuille että reunamuodostumille tyypillisiä piirteitä. 
pitkittäisharjua edustaa luode-kaakkoissuuntainen harjuselänne, 
joka on laajentunut jään reunalla noin 157-158 m korkeaksi delta-
laakioksi. deltan suhteellinen korkeus on 40-50 m. selänteen kor-
keus vaihtelee 20 ja 40 metrin välillä. deltan sisällä selänne jakau-
tuu useampaan rinnakkaiseen haaraan, joiden väliin jää komea ja 
vaihteleva suppamaasto, joka käsittää jopa 40 m syviä harjukuop-
pia . deltan lisäksi rajauksen ulkopuolelle jäänyt Huosiaisharju viit-
taa reunamuodostumapiirteisiin.

Hietasyrjänkangas on pääosin kanervatyypin kangasta. puusto on 
valtaosin varttunutta männikköä, mutta alueelta löytyy myös laa-
joja puuttomia hakkuuaukkoja ja nuorta taimikkoa. paisterinteiden 
kasvillisuudessa ovat vallalla poronjäkälät, kielo ja sianpuolukka. 

Hietasyrjänkankaan lounaiskolkan korpinotkelmassa pulppuaa 
huomattavan iso ja runsasvetinen luonnonsuojelulailla rauhoitet-
tu Hallalähde. 

opetuskohteena Hietasyrjä tarjoaa monipuolisten luontoliikun-
tamahdollisuuksien lisäksi hienon esimerkin harjujen synnystä ja 
merkityksestä ihmiselle. Laukaan luontokoulu on valmistellut oh-
jelmapaketin Hietasyrjän teemoista. Linnustosta on olemassa oma 
selvitys. Hietasyrjän kodalla on mahdollista opetella retkiruokia ja 
myös talviaikaan soveltuvia erä- ja retkitaitoja. Eläinten jäljistä on 
olemassa oma opetusmateriaali.

Haapalan retkitupa on vuokrattavissa vapaa-aikatoimistosta, puh. 
(014) 8390 126. retkituvan kolmessa kerroksessa (188 m2) on hy-
vät tilat leirien, kurssien ja leirikoulujen järjestämiseen. retkitupa si-
jaitsee Haapalan koulun yhteydessä, joka on toiminut luontokou-
lun kummikouluna.

opasteet ja retkipalvelut 
Vaellusreitit lähtevät Haapalan retkituvalta, Haapalan kouluraken-
nuksen toisesta päästä. Haapalan retkitupa sijaitsee keski-suomen 
metsoreitin varrella 15 km Laukaasta ja 8 km suolahdesta, os. Hieta-
syrjäntie 260, 41370 kuusa. Eripituiset reitit (2, 4 ja 5 km) on merkit-
ty hyvin viitoin, opastauluin ja metsoreitin paaluopastein. 
maasto on paikoin jyrkkärinteistä ja haastavaa. polkuja on muutoin 
helppo kulkea. alueella voi kesäisin kävellä, pyöräillä ja ratsastaa, 
talvisin hiihtää. reittien varrella on kolme kotaa.

Lähteet
Laukaan luontokoulun opetusmateriaalit, moniste (tiedustelut Eija 
syrjälä)
Luontoretkelle keski-suomeen, Laukaa
http://www.ymparisto.fi/ksu >Luonnonsuojelu >natura 2000 -ku-
vaus Hietasyrjänkangas-sirkkaharju
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http://www.laukaa.fi/page.php?hid=395
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140323&lan=fi
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