Syrjäharjun luontopolku ja
Natura 2000 -kohde
Opetuskäyttö
Jääkauden muovaama harjumuodostuma, vanhojen metsien kohde, asutushistoria.

Kuvaus

Kuva: Petäjäveden kunta

Jyväskylän seutukunta

Syrjäharju on syntynyt noin 10 000 vuotta sitten, kun mannerjään sulamisvedet
muovasivat sen seitsemän kilometriä pitkäksi luode-kaakkosuuntaiseksi harjuselänteeksi, jossa on useita peräkkäisiä harjanteita. Naturaan kuuluu kaksi harjualuetta, jotka ovat paikoin teräviä ja jyrkkärinteisiä. Syrjäharjua on runneltu monin
paikoin soranotolla, mutta harjun ydin on yhä melko hyvin säilynyt. Harjun lakipiste on 150 metriä merenpinnasta.
Asutuksen piiriin harju liittyi noin 500 vuotta sitten, kun Petäjäveden ensimmäinen pysyvä asutus syntyi. Alue kuului tuolloin Rukoila-Jäniksen talon maa-alueeseen. Ihmisille alue on ollut tärkeä jo satojen vuosien ajan, onhan täällä ollut pitkään mm. eränkäyntiä, metsästystä, tervanpolttoa, asutusta ja viljelystä.
Valkealammen harjulla pohjoisosassa on pienehkö harjudelta, kapeahko noin 20
m korkea harjuselänne sekä pienipiirteisiä harjukuoppamaastossa olevia harjukumpuja. Pohjoisosa on hienoa harjumännikköä, mutta eteläosa on taimikkoa.
Syrjäharjun eteläosan reitistä n. 1 km kuuluu Metsähallituksen omistamaan vanhojen metsien suojeluohjelmaan, ja se on pääosin tuoreen kankaan harjumetsiä.
Puusto on iältään noin 100-200 vuotta. Alueella on useita lähteitä, joista yksi on
valjastettu vedenottamoksi. Metsät ovat varttuneita ja mäntyvaltaisia. Alueella on
keloja ja havupuiden maapuita paikoin melko paljon.
Syrjäharjun luontopolku on 4 kilometrin mittainen ja kulkee paikallistietä maalaismaiseman läpi Syrjäharjun päälle, jossa on opastustaulu ja tietoa alueen historiasta. Matkan varrelle jäävät myös 1860-luvun suuret tervahaudat. Harjulle noustessa ja sieltä laskeutuessa rinteet ovat jyrkähköt. Retkipolku on kauttaaltaan kuivaa
kangasmaata. Syrjäharju on kokonaisuudessaan tärkeää pohjavesialuetta, josta
saadaan vesi taajamaan ja lähes koko kuntaan. Parhainta muodostumisaluetta on
harjun keskiosuus, jossa sijaitsee kunnan lähdevedenottamo. Kaikkiaan harjusta
on laskettu saatavan pohjavettä noin 1000 m3 vuorokaudessa. Vesilaitos käyttää
vedenottamon vuorokausituotosta keskimäärin noin 250 m3.

Opasteet ja retkipalvelut
Polun lähtö- ja paluupiste on Petäjävesi-Multia-maantieltä ennen Pengerjoen siltaa vasemmalle erkaneva Penkkalan tienhaara. Polun lähtöpisteessä on informaatiotaulu. Reitti on merkitty punaruskein maalitäplin puihin ja kiviin sekä käännekohdissa nuoliopasteilla. Paikalla on opastus myös Pieni-Hetteen lintutornille,
jonne on matkaa n. 300 m Multian tien toiselle puolelle. Reitti on helppokulkuinen ja pääosin metsäautotiepohjainen. Polulta on pistoreitti kodalle, jossa on WC.

Saavutettavuus
Syrjäharju sijaitsee Pengerjoen kylällä Petäjävedeltä noin 8 km Multialle päin. Valtatie 23:lta käännytään Petäjäveden kohdalta valtatielle 18 Multialle (Seinäjoki).
Ajetaan noin 8 km ja käännytään vasemmalle Penkkalantielle juuri ennen Pengerjoen siltaa. Heti risteyksen jälkeen vasemmalla on opastustaulu retkipolulle.
Paikalla on opastus myös Pieni-Hetteen lintutornille, jonne on matkaa n. 300 m.
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