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Pohjois-Suomen maaperägeologisten yleiskartto-
jen hiekka- ja sora-alueet peittävät 7,9 % maa-

alasta (taulukko 3). Siitä harjujen ja muiden jää-
tikköjokimuodostumien, kuten deltojen ja sandu-
rien, osuus on alle neljännes eli 1,7 % maa-alasta.
Harjujen ulkopuolisia sora- ja hiekka-alueita on
maa-alasta 6,2 % (taulukko 3). Niistä suurin osa
on synnyltään rantakerrostumia, jokikerrostumia ja
harjujen reunoilla olevia lievehietikoita (kuva 34).

Harjut

Mannerjäätikön sulamisvaiheen aikana jäätikön alla,
sisällä ja päällä virranneet sulamisvedet kerrostivat
jäätikköjokikerrostumia. Niistä suurin osa on ym-
päröivän maaston yläpuolelle kohoavia kaareilevia
selänteitä, joita kutsutaan harjuiksi. Monin paikoin
ne ovat niin hallitsevia maanpinnanmuotoja, että
niitä voidaan pitää osana suomalaista kansallismai-
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Kuva 34. Pohjois-Suomen sora- ja hiekkamuodostuma-alueet.
Fig. 34. Areas with landforms of gravel and sand in northern Finland.
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semaa. Harjuselänteistä syntyy loivasti mutkittelevia
harjujaksoja, joissa yksittäisiä selänteitä saattaa yh-
distää toisiinsa samansuuntaiset uomamaiset eroo-
siomuodot. Ne tunnistaa parhaiten ilmakuvista aina-
kin supra-akvaattisella alueella.

Harjujaksot kulkevat satojen kilometrien pitui-
sia matkoja läpi Pohjois-Suomen. Niistä huomatta-
vimpia ovat Meltosjärven–Muurolan–Jokkavaaran–
Kuusamon harjujakso, Käyrämön–Kemijärven–Ou-
langan harjujakso ja Sodankylän eteläpuolelta Pel-
kosenniemelle, Kursuun ja Onkamoon kulkeva har-
jujakso, johon liittyy Luiron laaksosta alkava, Akan-
vaaran ja Aatsingin kautta kulkeva sivuhaara. Län-
si-Lapissa huomattavimmat harjujaksot ovat Paka-
saivon–Kangosjärven–Kätkäsuvannon–Piippokan-
kaan–Nunnasen harjujakso ja Kuttasen–Leppäjär-
ven–Pöyrisjärven harju. Pohjois-Lapin poikki kul-
kevista harjujaksoista huomattavin on Lemmen-
joen–Kaamasen–Iijärven–Näätämön harjujakso.
Pohjois-Suomessa harjujaksoja esiintyy keskimää-
rin 7–15 km:n etäisyydellä toisistaan (vrt. Punkari
1994), mikä kuvastaa subglasiaalisen tunneliverkos-
ton vedenkokoama-aluetta ja vastaa keskimääräistä
harjutiheyttä Suomessa. Maaperäkartalla harjujak-
sot muistuttavatkin tämän päivän jokiverkostoja nii-
hin liittyvine sivuhaaroineen.

Harjujaksot kulkevat niitä kerrostaneiden sula-
misvesien virtaussuuntaan eli suunnilleen manner-
jäätikön perääntymissuunnassa. Suurin osa Pohjois-
Suomen harjuista on syntynyt mannerjään pohjalla
virranneen jäätikköjoen synnyttämään sulamisvesi-
tunneliin. Niitä kutsutaan subglasiaalisiksi harjuik-
si. Sulamisvesitunneli syntyi mannerjään pohjalle
kymmenien, jopa sadan kilometrin päässä jäätikön
reunasta. Jäätikön pohjalla vallitsi voimakas hydros-
taattinen paine. Sen vaikutuksesta sulamisvettä ke-
rääntyi jäätikköjoiksi, joissa vesi pyrki virtaamaan
jäätikön alaisen painegradientin ohjaamana kohti
alenevaa painetta eli kohti jäätikön reunaa. Jäätik-
köjokisysteemin syntyminen vaati jäätikön pohjalla
vallinnutta pitkäaikaista ja muuttumatonta dynaa-
mista tilaa sekä tasaista lämpötilaa. Jäätikön alle
muodostunut paineminimi, kuten rikkoutu-
misvyöhyke, railo, jäätikkökielekkeiden välinen
sauma ja alustan topografian aiheuttama onkalo,
keräsi ympäristöstään vettä ja veden kyllästämää ai-
nesta, joka alkoi virrata muodostuvaa uomaa pit-
kin painegradientin suunnassa yleensä kohti jääti-
kön reunaa. Alussa virtaus tapahtui veden kyllästä-
mänä kiviainespuurona, mutta vähitellen veden

osuuden kasvaessa systeemiin muodostui myös va-
paata vettä. Veden virtaus aiheutti aineksen kulkeu-
tumisen, kulumisen ja lajittumisen sekä lopulta
kerrostumisen virtausnopeuden määrääminä raeko-
koina tunnelin pohjalle tai jäätikön reunalla.
Röthlisbergerin (1972) ja Shreven (1985) mukaan
tasaisella alustalla sulamisvesivirtaus pyrki muo-
vaamaan subglasiaalisen tunnelin poikkileikkauk-
seltaan parabolisen tai puoliympyrän muotoiseksi,
joka paksun irtomaapeitteen alueella painui osittain
maan sisälle.

Hydrostaattinen paine aiheutti prosessin alkuvai-
heessa myös voimakkaan subglasiaalisen eroosion,
joka johti alustana olevien irtomaakerrosten ja rik-
konaisen kallioperän kulumiseen ja muuttumiseen
glasifluviaaliseksi ainekseksi. Aineksen joutuminen
sulamisvesivirtaukseen johtui painegradientin ohella
myös siitä, että tunnelin seinämien kuluminen ja
sulaminen aiheuttivat jään ja sen mukana jäätikön
pohjaosassa aineksen syöttymistä uomaan. Tämä
harjua kohti tapahtunut jäätikön virtaus on voitu
osoittaa harjujaksojen liepeiltä tehdyillä uurreha-
vainnoilla, ja erityisen selvää se on saumamuodos-
tumien ja -harjujen kohdalla (Repo 1957, Aario ja
Forsström 1979). Tunnelin pohjalla virrannut jää-
tikköjoki kulutti usein myös pohjalle jo aiemmin
kerrostunutta moreenia, lajittunutta ainesta tai ra-
pakalliota. Tunnelin pohja kului irtomaapeitteen tai
rapakallion läpi usein terveeseen, rapautumatto-
maan kallionpintaan asti. Harjukerrostumat ovat
kerrostuneet usein suoraan puhtaaksi huuh-
toutuneen kallioperän päälle.

Voimakkaan pinnanmuodostuksen alueella, ku-
ten Saariselällä ja Enontekiön tuntureilla, maaston-
muodoilla oli vaikutusta jäätikköjoen kulkuun. Tä-
män vuoksi monet harjujaksot seuraavat varsinkin
jäätikön perääntymissuunnassa olevia laaksoja. Su-
lamisvedet hakeutuivat usein jäätikön heikkousvyö-
hykkeisiin. Niitä syntyi kallioperän ruhjevyöhykkei-
siin, sillä niissä tapahtui myöhäisglasiaalikaudella
liikuntoja ja siirroksia, jolloin myös peittävä jäätik-
kö rikkoontui (Kujansuu 1964). Harjut kulkevat
pitkiä matkoja laaksojen pohjilla tai alarinteillä ja
vaihtelevat välillä reittiä laakson puolelta toiselle,
kuten esimerkiksi Lemmenjoen laaksossa (Piirola
1965, 1967, Johansson ja muut 2002 sekä 2004).
Vaarajakson tai tunturiselänteen muodostaman ve-
denjakajan kohdalla jäätikköjoki ylitti esteen sopi-
vassa paikassa, esimerkiksi tunturihuippujen väli-
sen satulan kohdalla. Voimakas hydrostaattinen pai-
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ne teki mahdolliseksi sulamisveden virtauksen ylä-
mäkeen. Harjujonojen kiipeäminen yli maastoestei-
den onkin varma todiste siitä, että harju on synnyl-
tään subglasiaalinen eikä ole syntynyt jäätikön reu-
nalla olleessa avoimessa railossa. Vedenjakajalla
harjujakso yleensä katkeaa, ja jäätikköjoen kulku-

reitin kohdalla on sulamisvesivirran aikaansaama
eroosiomuoto (kuva 35). Esimerkiksi Pallas–Ou-
nastunturijakson ylittävässä Kätkäsuvannon–Piippo-
kankaan–Nunnasen harjujaksossa on kasaantumis-
muotojen välissä neljän kilometrin pituinen ja ki-
lometrin levyinen sulamisvesien puhtaaksi huuhto-

Kuva 35. Sallan Tuntsassa sijaitsevan Suurkovanselän–Papuhaaran harjun kulku ja kerrostumis- ja kulutusvyöhykkeiden si-
jainti topografiassa. 1 = harju, 2 = kulutusmuoto ja 3 = Syväkurun pohja. Valkoinen nuoli kuvaa subglasiaalisten sulamisve-
sien virtaussuuntaa.
Fig. 35. Trend of the Suurkovanselkä–Papuhaara esker and the location of its depositional and erosional zones in the
topography. Tuntsa, Salla. 1 = esker, 2 = erosional landform and 3 = floor of the Syväkuru gorge. The white arrow
shows the direction of subglacial meltwater flow (Johansson 1995).
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Kuva 36. Pahakurun subglasiaalinen kuru Pallastunturien pohjoispuolella.
Fig. 36. The subglacial gorge of Pahakuru north of the Pallastunturi fells.
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ma kallioalue, Pahakuru. Se on yksi huomattavim-
mista jäätikköjoen kuluttamista subglasiaalisista
kuruista Pohjois-Suomessa (Johansson 2003a)
(kuva 36).

Kun sulaminen jatkui, tunnelia peittävä jäätikkö
oheni. Tunneli kasvoi suuremmaksi ja sulamisvedet
täyttivät sen enää osittain. Jääkaton ohennuttua tun-
nelin katto sortui ja tunnelissa vallinnut voimakas
paine laukesi. Jäätikköjoesta syntyi avoin railo. Vir-
tauksen heiketessä harjun soraisen ydinosan pääl-
le laskeutui hiekkainen peite. Tunturialueilla, ku-
ten Saariselän Kutturapäillä (vrt. Penttilä 1963), ja
Anterinmukassa (Johansson 1995) esiintyy har-
juselänteitä, joiden on tulkittu syntyneen jäätikön
pinnalla olleisiin avoimiin railoihin. Ne ovat kool-
taan vähäisiä, alle kilometrin mittaisia, 10–15 met-
riä korkeita jyrkkärinteisiä selänteitä, jotka eivät ole
yhteydessä alueen subglasiaalisiin sulamisvesisystee-
meihin. Niiden tasainen laki kuvastaa railon poh-
jalla virranneen sulamisveden pinnan tasoa.

Tyypillinen pohjoissuomalainen harju on korkeu-
deltaan 20–40 m ja leveydeltään 30–150 m. Niistä
pienimmät ovat vain muutaman metrin korkeita ns.
ydinharjuja, joita esiintyy esimerkiksi Enontekiöllä
Pöyrisjärven ympäristössä (Johansson ja muut
1999). Suurimmat harjut kohoavat yli 50 metriä
ympäristönsä yläpuolelle, kuten Jokkavaara Rova-
niemen itäpuolella (Väisänen 1997), Kaltonharjut

Muonion Kätkäsuvannon itäpuolella (Johansson ja
muut 1991) ja lähes 50 m korkea Piippokangas
Pallastunturin itäpuolella. Kujansuun (1967) Län-
si-Lapissa tekemien tutkimusten perusteella valta-
osa harjuista on syntynyt mannerjäätikön reunavyö-
hykkeen alla olleiden sulamisvesitunneleiden poh-
jille. Tunnelin jääseinät ja -katto ovat rajanneet har-
jun kokoa ja muotoa, jolloin on syntynyt kapea, te-
räväharjainen, jyrkkärinteinen ja symmetrinen se-
länne, jonka rinnekaltevuus saattaa olla lähellä
45o:ta (kuva 37). Edellä kuvatun harjutyypin edus-
tajia ovat esimerkiksi Pakajärven harju Muoniossa,
Tikkasen Vieriharju Savukoskella, Sevettijärven har-
ju (kuva 38) Inarissa sekä Enontekiöllä sijaitsevat
Raastajoen harju (Kujansuu 1967, Taipale ja Saar-
nisto 1991) ja Valtijoen vartta seuraava Somasjär-
ven harju (kuva 39) (Kujansuu 1967). Monien har-
jujen, kuten Raastajoen harjun, selänteen pituuspro-
fiili on kumpuileva. Selänteen harjalla nousee ko-
houmia muutaman sadan metrin välein. Niiden koh-
dalla selänne kohoaa lähes 30 m ympäristönsä ylä-
puolelle. Paikoin harjuun on syntynyt katkos, jossa
jäätikköjoen reitti näkyy selänteiden väliin jäänee-
nä eroosiovyöhykkeenä. Jyrkkärinteisen ja terävä-
harjaisen harjutyypin ohella varsinkin Luoteis-Lapis-
sa esiintyy yleisenä pyöreä- tai tasalakisia harjuja,
jotka ovat osaksi kerrostuneet jäätikön reunalla ol-
leen sulamisveden täyttämän railon pohjalle. Mikä-

Kuva 37. Subglasiaalinen harjuselänne Värriötunturien länsipuolella Sallassa.
Fig. 37. Subglacial esker ridge west of the fells of Värriötunturit in Salla.
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Kuva 38. Sevettijärven harju Inarissa.
Fig. 38. The Sevettijärvi esker in Inari.

Kuva 39. Teräväharjainen ja jyrkkärinteinen harjuselänne Somasjärven rannalla Enontekiöllä.
Fig. 39. An esker with a sharp crest and steep sides on the shore of Lake Somasjärvi in
Enontekiö.

Sora- ja hiekka- ja hietakerrostumat
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li jäätikköjoki laski mereen tai jääjärveen, railo laa-
jeni lahdekkeeksi jäätikön reunan edessä. Tällöin
harjujen yhteyteen syntyi laajoja lievehiekka-aluei-
ta. Lounais-Lapin subakvaattisella alueella harjut
jäivät muinaisen Itämeren vedenpinnan alle. Maan-
kohoamisen seurauksena myöhemmät rantavoimat
tasoittivat niiden muotoja. Se näkyy lakitasanteiden,
kulutustörmien ja terassien syntynä. Harjun pinta-
osan aines lajittui ja kerrostui uudelleen harjua peit-
täväksi rantakerrostumaksi.

Kooltaan huomattavimmat harjuselänteet esiin-
tyvät usein siinä kohtaa jäätikköjoen uomaa, jossa
sulamisvesivirtaus kääntyi nousemaan ylämäkeen
(Johansson 1995). Muodostuman kokoon vaikutti
virtauksen hidastumisen seurauksena sulamisveden
kuljetusvoiman heikkeneminen, mikä johti muka-
na kulkeutuneen aineksen kasaantumiseen. Monet
ylityspaikan vastarinteellä olevat harjut ovat laakei-
ta, toisinaan tasalakisia muotoja, joista esimerkki-
nä on Nuutamaharju Leukkuhamaranvaaran lou-
naispuolella Savukoskella. Tasalakisten ja laaja-
alaisten harjujen synty johtui tunnelin muodon
muuttumisesta matalaksi ja laakeaksi sulamis-
vesitunnelin seinämässä tapahtuneen jäätymisen
seurauksena (vrt. Shreve 1985). Käsivarren alueel-
la esimerkiksi Kalkkoaivin harjussa ylöspäin nouse-
villa rinteellä harjujen aines muuttuu paremmin la-
jittuneeksi ja hienorakeisemmaksi kuin sulamisve-
sisysteemin muissa osissa (Kujansuu 1967). Huo-
nosti lajittuneita ja karkearakeisia harjuselänteitä
syntyi alaspäin viettävillä rinteillä, joissa sulamisve-
sivirtaus oli nopeinta. Esimerkiksi Muorravaara-
kanjoen laaksossa voimakkaasti rinnettä alaspäin
virrannut sulamisvesi jätti jälkeensä vain pyöreiksi
hioutuneista kivistä ja lohkareista koostuvan selän-
teen (Rosberg 1891).

Samassakin harjuselänteessä voi olla hyvin eri-
tyyppisiä osia. Vallimainen selänne saattaa hajota
kahdeksi rinnakkaisselänteeksi tai useista rinnak-
kaisselänteistä koostuvaksi harjulaajentumaksi,
mikä johtui virtauskanavan hajoamisesta. Esimer-
kiksi Raastajoen harju, Pöyrisjärven harju (Kuva 40)
ja Karigasniemen itäpuolella oleva Luomusjärven
harju (Hietaranta 2001) hajoavat välillä kahdeksi
tai useammaksi rinnakkaisselänteeksi, jotka jonkin
matkan päässä yhtyvät uudelleen yhtenäiseksi selän-
teeksi. Tunnelin suuaukon seinämien rikkoontues-
sa harjuaineksen joukkoon hautautui jäälohkarei-
ta. Niiden sulaessa syntyi kuolleen jään kuoppia eli
suppia. Joskus harju muuttui kymmenien kumpu-

jen ja suppakuoppien muodostamaksi kame-maas-
toksi, josta esimerkkinä on Rovaniemen koillispuo-
lella oleva Hautainmaa ja Kittilän eteläosassa oleva
Urakkapuljut. Pallas–Ounastunturin itäpuolella ole-
va Kellotapulit (kuva 41) (Kujansuu 1967) oli aluksi
jäätikön päälle syntynyt supraglasiaalinen delta tai
harjulaajentuma, jossa harjumateriaalia oli kasaan-
tunut Ounasjoen laakson reunalla olleen rikkonai-
sen jäätikkökielekkeen päälle. Kellotapulien tasai-
nen laki on suppien rikkoma. Supat ovat soikion
muotoisia, ja ne ovat suuntautuneet sulamisvesivir-
ran suunnan mukaisesti.

Harjujen ainekselle on ominaista lajittuneisuus.
Aines on sulamisvesivirran lajittelemaa ja puhtaak-
si pesemää. Sora ja hiekka ovat harjujen vallitsevia
lajitekokoja. Rakeisuus vaihtelee suuresti glasiflu-
viaalisten jaksojen eri osissa sekä kokonaisissa
muodostumajaksoissa alustan kivilajin, topografian
ja geologisen miljöön mukaan. Mitä voimakkaam-
pi virtaus oli, sitä karkeampaa ainesta vesi pystyi
kuljettamaan mukanaan. Virtauksen heiketessä en-
sin kerrostui karkein aines, kuten kivet ja lohka-
reet, niiden jälkeen sora, ja virtauksen heikennyt-
tyä huomattavasti kerrostuivat hienot lajitteet, ku-
ten hiekka ja karkea hieta. Hietaa hienommat lajit-
teet yleensä puuttuvat, sillä sulamisvesivirtaus huuh-
toi ne kokonaan pois. Voimakkaan virtauksen olo-
suhteissa syntyneen harjun ydinosan aines on ylei-
simmin kivistä soraa, mutta siellä saattaa esiintyä
myös pyöristyneistä kivistä ja lohkareista koostuvaa
ainesta. Pinnalla ja liepeillä harjun aines on pää-
asiassa hiekkaa, paikoin jopa karkeaa hietaa. Pin-
nan kerrokset syntyivät vasta tunnelivaiheen lopus-
sa tai avoimissa virtausolosuhteissa, kuten railossa
tai jäätikköjoen suulla olleessa lahdekkeessa. Har-
jun ydinosassa toisinaan tavattava moreenia muis-
tuttava huonosti lajittunut osa on usein harjun syn-
nyn alkuvaiheen vedenkyllästämää materiaalia, joka
kerrostui ennen kuin sulamisvesisysteemissä oli riit-
tävästi vettä lajittumisprosessiin. Enontekiön alueen
pienistä ydinharjuista puuttuu usein loppuvaihees-
sa kerrostuneet hienorakeisemmat kerrostumat. Ne
ovat usein pyöreistä kivistä ja sorasta syntyneitä jyrk-
käpiirteisiä harjanteita. Supra-akvaattisen alueen
harjut ovat keskimäärin karkeampaa ainesta kuin
subakvaattisen alueen harjut. Keski-Lapissa, esimer-
kiksi Vuotson alueella, harjuaines on jonkin verran
hienorakeisempaa kuin muualla supra-akvaattisel-
la alueella. Siihen ei liene syynä huono lajittunei-
suus vaan rapautuneen kiviaineksen suuri osuus
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kerrostumissa (Kujansuu ja Hyyppä 1995). Valta-
kunnallisessa soravarojen arvioinnissa on todettu,
että Suomessa pohjavedenpinnan yläpuolella olevat
glasifluviaaliset kerrostumat sisältävät keskimäärin
25 % sora-, kivi- ja lohkarelajitteita ja 75 % hiek-
kaa (Niemelä 1979).

Harjuainekselle on tyypillistä virtaavan veden ai-
heuttama kerroksellinen rakenne, jossa likimain
samaa raekokoa oleva aines on kasaantunut samaan
kerrokseen. Kerrosten paksuus vaihtelee muutamas-
ta senttimetristä useihin metreihin. Erot vierekkäis-
ten kerrosten aineksen rakeisuudessa voivat olla

Kuva 40. Ilmakuva Pöyrisjärven alueelta Enontekiöltä. Sulamisvesitunnelin rikkoontumisen seu-
rauksena harjuselänne on muodostunut useiksi rinnakkaisiksi selänteiksi, jotka ovat myöhem-
min pinnaltaan dyyniytyneet. Pohjoinen kuvan yläreunassa. © Topografikunta, lupa nro 44/2004.
Fig. 40. Aerial view of the vicinity of Lake Pöyrisjärvi in Enontekiö. Due to breakage of the
meltwater tunnel, the esker ridge has formed several parallel ridges, and dunes have later
formed from the sediment in their surface parts. Upper part of picture towards the north.
© The Finnish Defence Forces Topografic Service, authorization no. 44/2004.
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suuria ja niiden väliset rajat teräviä. Eri kerrosten
suuret rakeisuuserot johtuivat subglasiaalisen sula-
misvesisysteemin suurista virtausvaihteluista, joita
aiheuttivat sulamisvesiuoman koon ja muodon muu-
tokset sekä kausiluonteiset vesimäärän ja virtaus-
nopeuden vaihtelut. Kerrokset viettävät harjun sivuil-
le sekä sen kerrostumissuuntaan. Niiden perusteella
aines näyttää kulkeutuneen sulamisvesivirran mu-
kana harjun laelle ja sieltä edelleen viistoon alas
harjun kylkiä pitkin.

Tenon laaksossa on selvitetty moreenin, glasi-
fluviaalisen ja fluviaalisen aineksen kulkeutumista
seuraamalla kivilajien suhteellista muutosta suhtees-
sa kulkeutumismatkaan (Mansikkaniemi 1972).
Alueen moreenien aineksesta 90 % oli paikallista ja
kulkeutunut vähemmän kuin 2 km, kun taas glasi-
fluviaalisesta aineksesta 75 % oli kulkeutunut yli
5 km. Fluviaalisesta aineksesta tehdyt kivilaskut
osoittivat, että 70 % oli kulkeutunut kauempaa kuin
10 km:n päästä. Raskasmineraalitutkimusten mu-

Kuva 41. Ilmakuva Pallas–Ounastunturijonoa leikkaavasta Pahakurusta, joka syntyi subglasiaa-
lisen sulamisvesivirran ylittäessä tunturijonon. Sulamisvesieroosion seurauksena paljastuivat
kurun pohjalla olevat kallioalueet (G). Kuvassa näkyy saman  sulamisvesivirran tunturijonon
itäpuolelle kerrostamia muotoja, kuten harju (E), jääjärven vedenpinnan tasoon kerrostunut
Piippotievojen delta (D) sekä Kellotapulien kames-muodostuma (K). Pohjoinen kuvan yläreu-
nassa. © Maanmittauslaitos, lupa nro. 268/MYY/04.
Fig. 41. Aerial photo of the Pahakuru gorge, which was formed as a subglacial meltwater
stream crossed the fell range and cuts the fell range of Pallas–Ounastunturi. The bedrock
areas on the floor of the gorge (G) were exposed by meltwater erosion. East of the fell range
the same meltwater stream accumulated landforms such as an esker (E), the delta of Piip-
potievat (D) at the water level of the ice-dammed lake and the kames formation of Kellota-
pulit (K). Upper part of picture towards the north. © National Board of Survey, authoriza-
tion no. 268/MYY/04. (Kujansuu 1967).
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kaan granaattirakeiden (0,5–1 mm) on voitu tode-
ta kulkeutuneen Savukosken Soklin harjussa vähin-
tään 80 km (Perttunen ja Vartiainen 1992).

Pudasjärveltä Taivalkosken kautta Suomussalmen
Hossaan kulkeva länsi-itäsuuntainen harju on Poh-
jois-Suomen huomattavin saumamuodostuma. Se
syntyi kahden, liikenopeudeltaan ja -suunnaltaan
erilaisen jäätikkökielekevirran väliseen saumaan.
Muodostuman pohjoispuolella ns. Ranuan kieleke-
virta suuntautui luoteesta kaakkoon kohti saumaa.
Eteläpuolella ns. Oulun kielekevirta virtasi sauman
suunnassa lännestä itään ja kaartui Suomussalmen
ja Hossan välisellä alueella itäkoilliseen (Aario ja
Forsström 1978 ja 1979). Kummankin kielekkeen
jäätikköjoista purkautui suuret määrät sulamisvet-
tä ja sen tuomaa glasifluviaalista ainesta saumaan.
Sen seurauksena saumamuodostumasta kasvoi ta-
vallista harjua kookkaampi muodostuma (Aario
1990b). Esimerkiksi Pintamon kylän lounaispuolel-
la saumamuodostuma kohoaa yli 40 metriä kor-
keaksi Kiviharjuksi, jonka 200 metrin korkeudella
oleva laki on tasoittunut ylimmän rannan tasoon.
Kiviharjusta koilliseen Taivalkosken kirkonkylässä
oleva Taivalvaara (278 metriä) kohoaa lähes 70
metriä korkeana soraselänteenä ympäröivän alueen
yläpuolelle. Se syntyi supra-akvaattiselle alueelle.
Muodostuman laella ja rinteillä on runsaasti kuol-
leen jään kuoppia. Glasifluviaalisen aineksen jouk-

koon kasaantui myös moreenia, jota esiintyy varsin-
kin saumamuodostuman pohjoisreunalla.

Koillis-Lapissa Sarmitunturin eteläpuolella, Luton
(Penttilä 1963, Johansson 1994) ja Lemmenjoen
laaksoissa (Piirola 1967) sekä Savukosken Tulp-
piossa esiintyy muista harjuista synnyltään poikkea-
via rinneharjuja. Ne ovat 0,1–3 km pitkiä ja keski-
määrin 3–5 metriä korkeita (kuva 42). Rinnehar-
jut kerrostuivat aivan deglasiaation loppuvaiheessa
nunatakkeina olleiden tunturien ja vaarojen rinteel-
le. Nunatakin rinteen ja jäätikön reunan välissä
virranneet sulamisvedet tunkeutuivat rikkonaisessa
kohdassa jäätikön reunan alle. Rikkonaisia kohtia
oli varsinkin jäätikön liikkeeseen nähden nunata-
kin suojapuolella, jossa jäätikkö oli muuttunut stag-
nantiksi. Jäätikön pohjan ja tunturin rinteen väliin
syntyi halkeama, jonka pohjalle alkoi kerrostua su-
lamisveden kuljettamaa hiekkaa ja soraa. Siitä syn-
tyi vähitellen alas rinnettä kulkeva selänne, jonka
kulku ja mutkittelu kuvaa subglasiaalisen halkea-
man kulkua jäätikön pohjalla (Mannerfelt 1945).
Sarmitunturin alueella useimmat rinneharjut kulke-
vat kohoumien koillisrinteillä suunnilleen samassa
suunnassa kuin muutkin alueen harjut. Rinnehar-
jut eivät kuitenkaan ole yhteydessä alueen muihin
subglasiaalisiin harjuihin niitä kerrostaneiden su-
lamisvesivirtojen paikallisuuden vuoksi.

Kuva 42. Suorsapään rinneharju Inarissa.
Fig. 42. Engorged esker at Suorsapää in Inari.
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Deltat, sandurit sekä muut
jäätikköjokikerrostumat

Mannerjäätikön pohjalla kerrostuneiden glasifluvi-
aalisten muodostumien ohella Pohjois-Suomessa on
runsaasti erikokoisia jäätikön reunalle lateraalisesti,
marginaalisesti ja ekstramarginaalisesti syntyneitä
glasifluviaalisia muodostumia sekä epämääräisiä
hiekka- ja sorapeitteitä, lajittuneita terasseja, särk-
kiä ja paikallisiin jääjärviin syntyneitä kerrostumia.

Niistä yleisimpiä ovat suistokerrostumat eli del-
tat, jotka edustavat glasifluviaalisten muodostumien
synnyn loppuvaihetta. Harjudeltat ovat syntyneet jää-
tikön edustalla jäätikköjoen virtauksessa tapahtu-
neen hajaantumisen ja virtauksen mukana kulkeu-
tuneen aineksen kerrostumisen tuloksena. Pohjois-
Suomen harjudeltat kerrostuivat jäätikön eteensä
patoamiin jääjärviin tai mereen. Ne ovat muodol-
taan epäsymmetrisiä. Jäätikönpuoleinen eli proksi-
maalireuna on jyrkkä, ja jäätikön reunan läheisyy-
den vuoksi usein kuolleen jään kuoppien rikkoma.
Deltan laki on tasainen, ja se kuvastaa kerrostumis-
ympäristönä olleen vesialtaan vedenpinnan korkeut-
ta. Laki viettää loivasti, noin 0,5 m sadalla metrillä
proksimaalireunasta poispäin. Ulko- eli distaalireu-
na saattaa olla jälleen jyrkkä. Delta on ainekseltaan
useimmiten hiekkaa, jota esiintyy kymmenien met-
rien paksuisena kerrostumana. Deltalle tyypillises-
sä rakenteessa erottuu pohjanmyötäiset, vaakasuo-
rat hienorakeiset kerrokset, niiden päällä jyrkästi
viettävät paksut luiskakerrokset ja ylinnä melko
ohuet pinnanmyötäiset vaakasuorat kerrokset. Kar-
keampia lajitteita esiintyy usein pinnanmyötäisissä
kerroksissa sekä deltan sisällä proksimaaliosassa,
jossa deltaan liittyvä syöttöharju näkyy karkeana yti-
menä.

Tyypillinen supra-akvaattisen alueen harjudelta
sijaitsee Kaaresuvannon pohjoispuolella, Syväjärven
rannalla. Etelästä tuleva teräväharjainen harjuselän-
ne hajoaa noin neliökilometrin laajuiseksi tasala-
kiseksi deltaksi. Se syntyi jäätikön reunan perään-
tymisvaiheessa lyhyen pysähdyksen aikana, jolloin
jäätikköjokitunnelin suulle kasaantui varsin nope-
an sedimentaation tuloksena hiekkaa ja soraa. En-
sin ne peittivät tunnelissa aiemmin syntyneen har-
juselänteen ja kasvoivat myöhemmin vedenpinnan
tasoon deltatasanteeksi. Se kuvaa Lätäsenon laak-
sossa olleen jääjärven vedenpinnan korkeutta, 447
metriä (Kujansuu 1967) (kuva 43).

Syväjärven länsipuolella Saitsijoen kurun itäpääs-

sä on ns. ekstramarginaalinen delta, joka on noin
8 km2:n laajuinen, huonosti lajittuneesta hiekasta,
sorasta ja pyöreistä kivistä koostuva kenttä (Kujan-
suu 1967). Delta syntyi, kun Saitsijoen kurua peit-
tävä jäätikkökieleke suli ja Könkämäenon laaksoon
patoutunut jääjärvi purkautui kurun kautta itään
Lätäsenon jääjärveen. Purkauksen mukana kulkeu-
tuneet kivet, sora ja hiekka kasaantuivat osittain
deltaa eteläpuolella reunustaneen jäätikkökielek-
keen päälle. Tämän seurauksena deltan pinnalla
olevat uomat kääntyivät jäätikön reunaa väistäen
koilliseen. Deltan pinta viettää koilliseen noin 0,5
metriä sadalla metrillä, ja sitä rikkoo soraan hau-
tautuneiden kuolleen jään lohkareiden synnyttämät
kuopat. Saitsijoen delta kerrostui Lätäsenon laak-
soa peittäneen saman jääjärvivaiheen aikana kuin
Syväjärven deltakin. Saitsijoen deltan kaltaisia
ekstramarginaalisia deltoja on myös Ruossakeron
kaakkoispuolella, Kultimassa sekä Tarvantojoen ja
Palojoen laaksoissa. Myös Enontekiön kirkonkylä
sijaitsee jääjärven vedenpinnan tasoon kerrostuneel-
la deltalla. Deltojen pinnan tasoja on käytetty hyväksi
muinaisten jääjärvien vedenpinnan tasojen tutki-
muksessa.

Länsi-Lapin kaksi tunnettua luontokohdetta, Jai-
paljukka sekä Ruoppaköngäs, ovat myös ekstramar-
ginaalisia deltoja. Jaipaljukka sijaitsee Pellossa ja
on hyvin karkearakeisesta glasifluviaalisesta ainek-
sesta Ancylusjärven vedenpinnan tasoon syntynyt
delta. Kittilä–Muonio-maantien varrella, Ruoppa-
könkään nimellä tunnettu kuru ja siihen liittyvä Kul-
kujoen delta syntyivät Muonionjokilaaksoon patou-
tuneen Muonion jääjärven purkautuessa vedenjaka-
jan yli Ounasjoen jääjärveen. Vesimassat kuluttivat
Kulkujoen laaksoon kallioseinäisen kurun, joka tun-
netaan Ruoppakönkäänä. Sen suulta alkavat delta-
kerrostumat, jotka syntyivät virtausnopeuden piene-
tessä. Deltalla on nähtävissä useita kerrostumista-
soja, joista selvimmät ovat 274 ja 266 metrin kor-
keudella (kuva 44). Deltan proksimaalipää on huo-
nosti lajittunutta karkeaa kivistä soraa. Distaali-
päässä aines on paremmin lajittunutta hiekkaa. Kul-
kujoen deltassa ei ole tavattu selviä deltakerrostu-
mia.

Sulamisvesivirran saavuttaessa lopulta meren
karkein aines, kuten sora ja hiekka, kerrostui su-
lamisvesiuoman suuhun. Hieno aines kulkeutui kau-
emmaksi merelle ja kerrostui lustodedimentteinä
sen pohjalle. Peräpohjolan suurten valtajokien, Ou-
nasjoen, Tornionjoen, Kitisen ja Kemijoen varsilla
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on varsinkin ylimmän rannan tasolla deltoja. Ou-
nasjokilaaksossa Helpissä on kaksi Ancylusjärven
tasoon kerrostunutta deltaa, jotka sijaitsevat 180 ja
171 metrin korkeudella (Kujansuu 1967). Kitisen
varrella, Sattasen koillispuolella 186 metrin korkeu-
della oleva delta sekä Kemijärvellä 205 metrin kor-
keudella oleva Ketolan delta ovat syntyneet myös
ylimmän rannan tasoon.

Jäätikköjoen kuivalle maalle kerrostamaa deltaa
kutsutaan sanduriksi. Niitä esiintyy supra-akvaatti-
sella alueella esimerkiksi Tenolla ja Ivalojoella.
Tunnetuin Lapin sanduri sijaitsee Inarin lounais-
osassa Ivalojoen sivujoen, Repojoen yläjuoksulla.
Repovaaran ja Eksymävaaran väliin ahtautuneen
rotkolaakson suussa levittäytyy noin 4 km2:n laajui-
nen sora- ja hiekkamuodostuma (kuva 45). Se syn-

tyi, kun Enontekiön itäosaan patoutunut laaja jää-
järvi purkautui Peltotunturin ja Avisuoratunturin vä-
lisestä laaksosta Repojoen laaksoon. Voimakas vir-
taus irrotti uoman reunoilta aiemmin kerrostunei-
ta maa-aineksia ja kuljetti niitä mukanaan. Kun ve-
sivirtaus saavutti Repojängän alavat maat, sen voi-
ma heikkeni ja virtauksen mukana kulkeutunut ai-
nes kasaantui uoman suulle sanduriksi. Sandurin
pinta viettää noin 0,8 m 100 metrillä, ja siinä on
kymmeniä viuhkamaisesti Repojängälle suuntautu-
via sulamisvesiuomia. Niiden paikat muuttuivat jat-
kuvasti sandurin kerrostuessa. Sen seurauksena
sandurin raekoostumus vaihtelee huonosti lajittu-
neesta kivisestä sorasta hiekkaan, ja raekoon muu-
tokset kerroksesta toiseen ovat jyrkkiä. Sandurilta
puuttuu deltoille tyypillinen jyrkkä distaaliosa ja

Kuva 43. Ilmakuva Enontekiön Syväjärven rannalla olevasta harjusta (H) ja siinä olevasta delta-
maisesta laajentumasta (D). Deltan tasainen laki kuvastaa Lätäsenon jääjärven vedenpinnan ta-
soa. Pohjoinen kuvan yläreunassa. (Stereopari) © Maanmittauslaitos, lupa nro. 268/MYY/04.
Fig. 43. Aerial view of an esker (H) on the shore of Lake Syväjärvi in Enontekiö and of its
delta-like enlargement (D). The even top of the delta reflects the water level in the Lätäse-
no Ice Lake. Upper part of picture towards the north. (Stereopair) © National Board of
Survey, authorization no. 268/MYY/04.
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kerrostumarakenne. Repojoen pohjoispuolella, Vas-
kolompolossa on vastaavan tyyppinen mutta hei-
kommin kehittynyt sanduri.

Luton ja Jaurujoen laaksoissa (Saarnisto 1973,
Johansson 1990) sekä Oulankajoen laaksossa (Kou-
taniemi 1979) esiintyy kilometrien pituisia, 0,5–
1 km leveitä ja kymmenien metrien paksuisia hiek-
ka- ja sorakerrostumia, jotka ovat synnyltään laak-
sontäytteitä. Jaurujoen laaksontäyte on syntynyt alun-
perin marginaalisesti ja ekstramarginaalisesti syn-
tyneistä purkaussorista, jotka syntyivät Saariselän
eteläpuolella olleiden jääjärvien äkillisten veden-
laskujen seurauksena. Myöhemmin jäätiköltä Jau-
run laaksoa pitkin virranneet sulamisvedet tasoitti-
vat purkaussorat laaksontäytteeksi. Sen pinta on ta-

sainen ja viettää noin 0,7 metriä sadalla metrillä.
Sen keskellä virtaa Jaurujoki 3–4 metriä syvässä
postglasiaalisessa uomassa (kuva 46). Maatutka-
luotausten perusteella kerrosrakenteet ovat lähes
vaakasuoria tai loivasti virtaussuuntaan viettäviä (Jo-
hansson 1990).

Rajajoosepin eteläpuolella olevassa Luton laak-
sossa (Saarnisto 1973) laaksontäyte on kerrostu-
nut likimain jäätikön perääntymissuunnan suuntai-
seen laaksoon, johon jäätikköjokitunnelin suusta
virtasi runsaasti proglasiaalisia sulamisvesiä. Laak-
son pohjalla kulkee myös subglasiaalinen harju,
joka on osittain tasoittunut proglasiaalisten sulamis-
vesivirtausten seurauksena. Maatutkaluotausten pe-
rusteella Luton laaksontäyte koostuu yli kymmenen

Kuva 44. Kulkujoen ekstramarginaalinen uoma ja delta. 1 = kallio, 2 = moreeni, 3 = soraa ja
hiekkaa oleva ekstramarginaalinen delta, 4 = suo, 5 = järvi, 6 = eroosiotörmä, 7 = sulamisve-
siuoma. Kuva Satu Mobergin alkuperäispiirroksen mukaan.
Fig. 44. The extramarginal channel and delta at Kulkujoki. 1 = bedrock, 2 = till, 3 = extra-
marginal delta of gravel and sand, 4 = mire, 5 = lake, 6 = erosion brink, 7 = meltwater
channel. After original drawing by Satu Moberg.
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metriä paksuista, jyrkästi viettävista luiskakerrok-
sista ja niitä peittävistä 1–1,5 metriä paksuista pin-
nanmyötäisistä vaakasuorista kerroksista.

Lateraalisia terasseja syntyi tunturialueella ja sy-
vissä jokilaaksoissa, kun jäätikkökielekkeen päällä
virranneet sulamisvedet kerääntyivät kielekkeen ja

tunturin rinteen väliseen saumaan ja kerrostivat sin-
ne kapean hiekka- ja soratasanteen. Usein lateraa-
liset terassit ja eroosiomuodot vaihtelevat niin, että
niitä on vaikea erottaa toisistaan (Kujansuu ja Hyyp-
pä 1995). Tenon laaksossa aikoinaan Jäämeren ran-
taan kerrostuneet deltat ovat jokieroosion seurauk-

Kuva 45. Repojoen sanduri Inarissa. Pinnalla erottuvat viuhkamaisesti haarautuvat sulamisve-
siuomat.
Fig. 45. The Repojoki sandur in Inari. The surface shows the fan-like pattern of branching
meltwater channels.

Kuva 46. Jaurun laaksontäyte Savukoskella.
Fig. 46. Valley train, Jauru river valley in Savukoski.
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Kuva 47. Jäätikön reunan ja tunturin rinteen väliin syntynyt purkausdelta Kaarreojalla, Saariselällä.
Fig. 47. Outwash fan, formed between the ice margin and the fellslope at Kaarreoja, Saariselkä.

sena muuttuneet lateraalisia terasseja muistuttavik-
si tasanteiksi (Mansikkaniemi 1972). Lateraalisia
terasseja esiintyy Inarijoen ja Lemmenjoen laaksois-
sa sekä Saariselällä, missä niitä on esimerkiksi Tuis-
kukurussa ja Kopsusjärven ympäristössä (Kujansuu
ja Hyyppä 1995).

Purkaussora- ja purkaushiekkakerrostumia syn-
tyi jääjärvien rannoille lyhytaikaisen, mutta voi-
makkaan sulamisvesipurkauksen seurauksena. Pur-
kauksen aiheutti jääjärven vedenpinnan äkillinen
lasku, jolloin suuret määrät vettä virtasi marginaa-
lista uomaa pitkin alemmalle tasolle, usein toiseen
jääjärveen. Virtauksen irrottama maa-aines kasaan-
tui jääjärven rantaan. Aines on yleensä huonosti la-
jittunutta, likaisen kivistä soraa. Se johtuu osin ker-
rostumisajan lyhyydestä ja kerrostumisaltaana olleen
jääjärven epävakaudesta. Purkauskerrostumia esiin-
tyy esimerkiksi Saariselällä Siuloivan ja Vongoivan
tunturien rinteillä (kuva 47) (Johansson 1988). Ne
saattavat olla muodoltaan deltamaisia, mutta useim-
mat ovat vailla selvää muotoa. Suomujokeen kaa-
kosta laskevan Tuiskujoen suuhun syntynyt Tuiskun-
kangas on sanduridelta, joka kerrostui aluksi pur-
kausdeltaksi viereisen tunturin rinteiltä huuhtoutu-
neesta aineksesta (kuva 48). Myöhemmin se sai san-
durimaisia piirteitä, kun Tuiskukurua pitkin jääjär-
vestä purkautuneet sulamisvedet uursivat pinnalle
viuhkamaisesti haarautuvia uomia. Saariselän län-
siosassa Kaarreojan latvoilla on Penttilän (1963)

kuvaama purkausdelta. Se on kerrostunut Kiilopään
eteläpuolella olleen paikallisen jääjärven vedenpin-
nan tasoon. Jääjärven tyhjennyttyä se jäi riippuvaan
asemaan tunturin rinteelle (Penttilä 1963). Vastaa-
vanlainen riippuva jääjärven delta sijaitsee Käsivar-
ren alueella, Meekonvaaran pohjoisrinteellä etelästä
pohjoiseen johtavan satulakurun suulla (Kujansuu
1967). Saariselällä, Talkkunapään eteläpuolella si-
jaitsevan Vongoivan jääjärvestä lähteneen lasku-uo-
man suulla on purkausdelta, joka syntyi Talkkuna-
pään jääjärven vedenpinnan tasoon. Delta koostuu
itse asiassa neljästä eri tasolle kerrostuneesta erilli-
sestä deltatasanteesta, joista kukin kuvaa kerrostu-
mishetkellä jääjärvessä vallinnutta vedenpinnan tasoa
(Johansson 1988).

Rantakerrostumat

Jäätikköjokikerrostumien ohella karkeita lajittuneita
maalajeja esiintyy myös rantakerrostumina. Rae-
koostumukseltaan ne ovat hyvin vaihtelevia. Vaihte-
lua esiintyy sekä yksittäisten muodostumien sisällä
että kerrostumien maantieteellisen ja topografisen
sijainnin mukaan. Hienoimmillaan rantakerrostu-
mat ovat hienoa hiekkaa ja karkeimmillaan kivik-
koa ja louhikkoa. Kartoissa kivikkoina ja louhikkoi-
na kuvatuista esiintymistä osa on synnyltään ranta-
kerrostumia.
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Rantakerrostumat ovat syntyneet jääkauden jäl-
keisenä aikana pääosin muinaisen Itämeren rannoil-
le aallokon ja jäiden toiminnan tuloksena. Niitä
esiintyy pääasiassa kartta-alueen etelä- ja lounais-
osissa (kuva 49) sekä vähäisemmässä määrässä Ina-
rin altaassa. Supra-akvaattisen alueen jääjärvet oli-
vat joissakin tapauksissa myös niin suuria ja pitkä-
ikäisiä, että niidenkin rannoille ehti muodostua ran-
takerrostumia.

Ulapan laajuus ja rannan suunta ulappaan sekä
vallitseviin tuulensuuntiin nähden ovat olleet ratkai-
sevia rantakerrostumien synnylle. Subakvaattisella
alueella suurimmat mahdollisuudet laajaan avoi-
meen ulappaan olivat kohta mannerjäätikön häviä-
misen jälkeen, jolloin ranta oli alueen lounais- ja
eteläosassa jopa yli 200 m nykyisen rantaviivan ylä-
puolella. Tällöin erityisesti voimakkaat lounaistuu-

let pystyivät nostattamaan korkean aallokon, joka
aiheutti voimakkaan huuhtoutumisen rantavyöhyk-
keessä. Sen tuloksena syntyi usein paljaaksi huuh-
toutuneita kallioita ja lohkareikkoja merenpinnan
yläpuolelle ulottuneiden vaarojen eli muinaisten saa-
rien ylärinteille. Ylimmän rannan yläpuolelle ulot-
tuvien vaarojen lakialueet erottuvat sen alapuolisista
huuhtoutuneista alueista usein huuhtoutumattomi-
na moreenikalotteina. Niitä kutsutaan kalottivaa-
roiksi. Erityisen hyvin kehittyneitä kalottivaaroja on
Tornionjokilaaksossa Ylitornion ja Pellon välisellä
alueella esimerkiksi Ainiovaara, Sompanen ja Lamp-
sijupukka sekä Kemijokivarressa Pisavaara (Mäki-
nen 1998, Johansson ja muut 2000b). Tunnetuin
niistä on Ylitornion Aavasaksa (242 m mpy.), jon-
ka laki kohoaa noin 32 metriä ylimmän rannan ta-
son yläpuolelle (kuvat 50 ja 51). Kalottivaarojen la-

Kuva 48. Ekstramarginaalinen delta (D) Tuiskujoen suussa Saariselällä. Pohjoinen kuvan ylä-
reunassa. © Topografikunta, lupa nro 44/2004.
Fig. 48. Extramarginal delta (D) at the mouth of Tuiskujoki river. Upper part of picture to-
wards the north. © The Finnish Defence Forces Topografic Service, authorization no. 44/2004.
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kialueet erottuvat yleensä maisemassa tiheän män-
ty-, koivu- ja kuusimetsän alueina, sillä huuhtoutu-
maton moreenikalotti on ravinteikas kasvualusta.
Kalotin alapuolella olevilla alueilla maapeite on ohut
ja vähäravinteinen, mikä näkyy huomattavasti har-
vemman puuston peittäminä tai lähes puuttomina
kallio- ja lohkareikkoalueina. Huuhtoutuneen
alueen alapuolella on lohkare- ja kivikkovalleja,
jotka ovat osin jään työntämiä pallekivikoita. Kivik-
koa hienommat sora- ja hiekkalajitteet kulkeutui-
vat aallokon mukana vedenpinnan aletessa vähitel-
len vaaran alarinteille. Varsinkin vaarojen itä- ja
pohjoisrinteille muodostui paksuja rantakerrostu-

mia, kun taas etelä- ja länsirinteillä rantakerrostu-
mat ovat yleensä ohuita ja satunnaisia. Siellä lukui-
sat pintakivet ja -lohkareet ovat ainoina merkkeinä
aaltojen toiminnasta huuhtoutuneen moreenin pin-
nalla. Alarinteillä ja alarinteiden juurella esiintyy
hienoa hiekkaa ja karkeaa hietaa, joka osin lienee
kerrostunut matalan veden vaiheessa, jota aallok-
ko on sitten rantavaiheessa edelleen muokannut
rantavalleiksi. Rantakerrostumia tavataan ylimmän
rannan tasosta aina nykyiselle rantaviivalle saakka.

Maankohoamisen seurauksena rantakerrostuma
kohosi vedenpinnan yläpuolelle ja aallokon kulu-
tus muokkasi aikaisemmin syntynyttä rantakerros-

Kuva 49. Itämeren (Ancylusjärven) ja Jäämeren ylin ranta Pohjois-Suomessa. Subakvaattiset alueet
kuvattu sinisellä ja supra-akvaattiset alueet ruskealla.
Fig. 49. The highest shorelines of the Baltic Sea (Ancylus Lake) and the Arctic Ocean in
northern Finland. Subaquatic areas in blue and supra-aquatic ones in brown.
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Kuva 50. Aavasaksan kalottivaara Ylitorniolla Tengeliöjoen laaksosta nähtynä. Vaaran laella nä-
kyy kuusta kasvava moreenikalotti, jonka alla huuhtoutumisraja kalliojyrkänteineen. Tämän alla
rantavoimien kasaamia kiviä.
Fig. 50. The till-capped hill of Aavasaksa in Ylitornio. The top is covered by a spruce-forest-
ed till cap above the wave-washed zone with a steep cliff marking the highest shoreline.
Furher down there are stones that have accumulated by littoral action.

Kuva 51. Kalottivaara Pellon Lankojärvellä.
Fig. 51. Till-capped hill at Lankojärvi in Pello.

Sora- ja hiekka- ja hietakerrostumat



68

tumaa, ja uudelleen kerrostumisen myötä syntyi si-
ten allekkaisten rantakerrostumien sarja. Erityises-
ti loiville hiekkaisille rinteille syntyi voimakkaan
aallokon vaikutuksesta keskivedenpinnan yläpuolel-
le kohoavia rantavalleja. Rantakerrostumia tavataan
ylimmän rannan tasosta aina nykyiselle rantaviival-
le saakka.

Jääjärvien rannat kehittyivät pääsääntöisesti su-
bakvaattisen alueen suhteellisen tasaisesta maanko-
hoamisesta poiketen portaittain, sillä jääjärvien kor-
keutta säätelivät maankohoamisen lisäksi niiden las-
kukynnysten siirtyminen jäätikön reunan peräänty-
misen myötä aina alemmalle tasolle. Rantakerros-
tumien syntyyn ja kehittymiseen vaikutti lisäksi myös
jääjärvivaiheen kesto. Yleensä jääjärvien vedenpin-
ta säilyi samalla tasolla vain muutamia vuosia tai
muutamia vuosikymmeniä. Pienialaisten ja lyhytai-
kaisten jääjärvien rantatasoissa on harvoin nähtä-
vissä varsinaisia rantakerrostumia, sillä aallokon
kulutus on ollut heikkoa ja se on korkeintaan huuh-
tonut vaaran rinteeseen matalan rantatörmän. Siitä
irrottamansa hiekan ja sitä hienommat lajitteet aal-
lokko levitti rantatörmän etumaastoon ohueksi ker-
rokseksi. Vain muutamat Lapin suuret jääjärvet, ku-
ten Sallan ja Inarin jääjärvet, säilyivät lähes samalla
korkeustasolla vuosikymmeniä, mahdollisesti jopa
yli 100 vuotta. Niiden rantatasoihin ehti syntyä mui-
naisen Itämeren rantavyöhykkeiden kaltaisia kehit-
tyneitä rantakerrostumia, joista esimerkkinä ovat
Sallan Puu-Matovaaran sekä Kemijärven Ippilänvaa-
ran jääjärven rantakivikot (Johansson ja muut
2000b).

Rantakerrostuman rakenne vaihtelee huomatta-
vasti sijainnin perusteella. Kehittyneimmät rantaker-
rostumat muodostuivat lajittuneesta aineksesta syn-
tyneiden muodostumien rinteisiin suhteellisen ma-
talassa vedessä. Rinteeseen syntyi aallokon kulutta-
mana rantatörmä, josta aines kerrostui alapuolelle
rantaterassiksi. Terassin pinta törmän juurella ker-
rostui vedenpinnan tasoon ja sen kerrokset viettä-
vät törmästä poispäin. Terassin jyrkkää reunaa ula-
pan puolella kutsutaan jyrkänpartaaksi. Mikäli rin-
teessä oli kiviä ja lohkareita, ne kerrostuivat vyöksi
jyrkän törmän juurelle. Meri- ja järvijää työnsi loh-
kareet jonoon tai matalaksi rinteen suuntaiseksi val-
liksi eli rantapalteeksi.

Moreenialueiden rantakerrostumat eivät kuiten-
kaan ole aina näin hyvin kehittyneitä ja säilyneitä
kuin lajittuneiden maalajien alueilla. Varsinkin jyr-
killä rinteillä aallokon irrottama aines kerrostui

yleensä laajalle alueelle rinteen korkeussuunnassa
ja huuhtoutumisvyöhykkeen alapuolelle syntyi vain
hyvin kapea terassimainen osa.

Rantakerrostuman rakenne ja laajuus riippuu
yleensä rinteen sijainnista ulapan suhteen, sen jyrk-
kyydestä sekä aallokon irrottaman lähtöaineksen
laadusta. Jyrkillä rinteillä olevat rantakerrostumat
syntyivät yleensä rinteen alaosaan, ja niiden kerros-
paksuus on usein huomattava. Loiville rinteille syn-
tyneet rantakerrostumat ovat usein varsin laaja-alai-
sia, mutta niiden kerrospaksuus on yleensä ohut.

Rantakerrostumien aineksen kerroksellisuus
riippui rinteen jyrkkyydestä. Loivilla rinteillä ranta-
kerrostumien rakenne on usein vaikeasti havaitta-
vissa. Heikosti kehittynyt kerroksellisuus on yleen-
sä rinteen myötäistä läpi koko kerrostuman. Jyr-
kemmillä rinteillä kerrokset viettävät yleensä lähes
rinteen viettokulmassa. Vain pintaosassa on loivasti
muuta kerrostumaa peittäviä kerroksia. Rantaker-
rostumien alaosassa aines on yleensä raekooltaan
hienojakoisempaa kuin pintaosissa. Tämä johtuu
siitä, että aallokon aiheuttama veden virtausnopeus
ja siten myös veden kuljetuskyky oli voimakkainta
rantaviivan tuntumassa ja pieneni pohjaa kohti.
Maan kohotessa rantakerrostuman päällä oleva ve-
sikerros oheni ja veden virtausnopeuden kasvaessa
aallokko kerrosti rantakerrostuman päälle suojaa-
van kerroksen karkeammasta aineksesta.

Tervolan Törmävaara on hyvä esimerkki Ancylus-
kautisesta muinaisrannasta. Kun sen laki (135 m
mpy.) kohosi veden peitosta noin 9 500 vuotta sit-
ten, niin se sijaitsi laajan ulapan pohjoispäässä alt-
tiina aallokon aiheuttamalle kulutukselle. Törmä-
vaaran laelta sekä etelä- ja länsirinteiltä aallokko
huuhtoi kiviä ja lohkareita lukuun ottamatta kaiken
irtaimen aineksen pois. Paljaaksi huuhtoutuneita
kallioita esiintyy monin paikoin vaaran laella ja rin-
teillä. Aallokko ja jään liike muodosti kivistä ja loh-
kareista rantavalleja. Huuhtoutumisvyöhykkeestä
peräisin olevan hiekan ja soran aallokko kuljetti
vaaran pohjoisrinteelle, jossa ne muodostivat kohti
koillista suuntautuneen laakean selänteen. Sora ker-
rostui lähemmäksi vaaran lakea, noin 100 ja 80
metrin korkeustasojen välille, ja hiekka rinteen ala-
osaan 80 ja 40 metrin tasojen väliin. Hiekkakerrok-
set ovat paikoin yli 10 metriä paksuja.

Rovaniemen maalaiskunnan Santavaaran laki
ulottuu alueen korkeimman rannan tasoon eli 215
metrin korkeuteen. Korkeinta rantaa vastaavat ran-
takerrostumat ovat kerrostuneet vaaran koillisrin-
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teellä 205–190 metrin tasolle. Kun Santavaara vä-
hitellen kohosi ylemmäs, niin rantakerrostumia syn-
tyi leveälle vyöhykkeelle vaaran loivalle etelärinteel-
le. Noin 180 metrin tason alapuolella rantakerros-
tuman kerrospaksuus vaihtelee 0,1 m:stä 1,5 met-
riin ja on paksuimmillaan vain noin 2 metriä. Ran-
takerrostuman aines on soraa ja soraista hiekkaa,
jossa ei juurikaan näy rantakerrostumille tyypillis-
tä rinteen myötäistä kerroksellisuutta. Rantakerros-
tuman pinnalla on runsaasti moreenista lähtöisin
olevia kiviä ja lohkareita.

Pohjanlahden alavalla ja loivalla rannikkoalueel-
la esiintyy kaartoja eli matalia rantavalleja parvina
(Gibbard 1979). Parhaiten ne erottuvat maastossa
silloin, kun rantavallien väliset painanteet ovat soi-
den peitossa. Pohjoisimman Suomen edustavimmat
rantavalliparvet ovat Haukiputaan Virpiniemessä,
sekä Iin Aaltokankaalla ja Kotakankaalla. Ne ovat
yleensä 0,5–1,0 metrin korkuisia. Rantavallit ovat
kerrostuneet loivapiirteiseen länteen avautuneeseen
Perämeren lahdekkeeseen.

Tervolassa ja Torniossa 45–50 metrin korkeu-
della olevista rantakerrostumista on löydetty väril-
tään vaalean violetteja kuorisorakerrostumia, jotka
koostuvat rantavyöhykkeiden matalassa vedessä
muinoin eläneiden sinisimpukoiden (Mytilus edu-
lis) kuorista (Mäkinen 1999). Edustavimmat sini-
simpukkakerrostumat on löydetty Tervolan Ulko-
Salonahosta ja Tornionkummusta. Niissä simpukan
kuoret ovat kerrostuneet maastokohouman eli mui-
naisen saaren koillispäähän. Kaukaisimmat kuori-
sorakerrokset esiintyvät Tervolassa noin 30 km:n
päässä nykyisestä merenrannasta. Muutamia esiin-
tymiä on löydetty myös lähellä rannikkoa, 18–20
metrin korkeustasolta.

Kuorisoraa sisältävien kerrosten paksuus on
yleensä 2–5 mm. Paikoin rajoitetuilla alueilla kerrok-
set saattavat olla 5–10 cm. Simpukan kuoret ovat hy-
vin hauraita, ja joukosta on lähes mahdotonta löytää
ehjää kuorta, sillä päällä olevien hiekka- ja soraker-
rostumien aiheuttama paino on useimmiten murs-
kannut ne. Kuorten iäksi on saatu radiohiiliajoituk-
sella 4 700–5 300 vuotta (Donner ja muut 1999).

Jokikerrostumat

Jokikerrostumat ovat virtaavan veden kuljettamia,
kasaamia ja lajittelemia hieta- ja hiekka-alueita, jot-
ka Pohjois-Suomen yleiskartta-alueella on kuvattu

harjujen ulkopuolisina sora- ja hiekka-alueina. Nii-
den syntyyn on vaikuttanut jääkauden jälkeinen vir-
taavan veden toiminta, joka kuluttaa joen rantoja ja
irrottaa niistä ainesta mukaansa. Varsinkin kevät-
tulvien vaikutuksesta hiekkaiset törmät kuluvat ja
äyräät vierivät jokeen. Siitä todisteena ovat rannoil-
la tapahtuvat maanvieremät sekä esimerkiksi Oulan-
kajoen ja Pulmankijoen uomiin kaatuneet puunrun-
got. Virtaava vesi kuljettaa irrottamaansa ainesta ala-
virtaan ja kerrostaa sitä särkiksi. Tulva-aikoina joki
kuluttaa ja siirtelee uudelleen särkkiä. Toisinaan vesi
nousee yli äyräittensä ja veden mukana kulkeutunut
humuspitoinen aines kasaantuu jokivarsia reunusta-
viksi tulvavalleiksi. Vallin taakse kerrostuu joen tuo-
masta hienorakeisesta lietteestä tulvakerrostumia.

Kulutuksen ja kasaantumisen vaihtelun seurauk-
sena jokikerrostumissa on hyvin vaihteleva kerros-
järjestys, ja hiekka- ja hietakerrosten joukossa on
myös välikerroksina turvetta, puunjätteitä ja muuta
orgaanista ainesta (kuva 52). Jokikerrostumat vaih-
televat paksuudeltaan muutamasta metristä yli kym-
meneen metriin. Esimerkiksi Tornionjokilaakson
Kainuunkylässä pääasiassa hietaa olevien jokiker-
rostumien paksuus vaihtelee 5 m:stä 12 m:iin (Jo-
hansson ja Väisänen 2000). Rovaniemellä Ounas-
joen suussa olevassa Koivusaaressa (kuva 53) sekä
Saarenkylässä hiekkaiset ja hietaiset jokikerrostu-
mat ovat paksuimmillaan 12 – 16 m (Mäkinen ja
Väisänen 1998).

Loivasti viettävillä jokikerrostuma-alueilla joes-
sa virtaavan veden nopeus hidastuu ja jokiuoma al-
kaa kaartua. Virtaus kuluttaa kaarteen ulkokaarta
samalla, kun sisäkaarteessa alkaa kerrostua särk-
kiä. Kaartumisen jatkuessa jokiuoma muuttuu yhä
mutkittelevammaksi ja syntyy meandereita. Joki-
uoman muuttaessa jatkuvasti paikkaansa syntyy sii-
tä erillään olevia katkenneita vanhoja uomia sekä
juoluajärviä. Täyttyessään joen tuomalla lietteellä ne
lopulta soistuvat. Jokiuoman muuttaessa alituisesti
paikkaansa jokikerrostumia leviää yhä laajemmal-
le alueelle. Meanderoivia jokia ovat esimerkiksi
Oulankajoki Kuusamossa, Pulmankijoki Utsjoella
(Mansikkaniemi 1965) (kuva 54), Suukisjoki Enon-
tekiöllä sekä Ivalojoen alajuoksu.

Pohjois-Suomen jokikerrostumat keskittyvät suu-
riin jokilaaksoihin, kuten Ivalojoen, Kemijoen, Ou-
nasjoen, Tornionjoen sekä Iijoen laaksoihin, joissa
ne seuraavat jokiuoman reunoja. Välillä ne leviävät
peittämään laakson reunoja neliökilometrien laajui-
sina tasaisina kenttinä. Ne ovat muinaiseen Itäme-
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reen kerrostuneita suistomaita, joissa joki on las-
kenut mereen ja virtauksen heikkenemisen seurauk-
sena on tapahtunut runsasta aineksen kasaantumis-
ta. Vanhat joen suuntaiset uomat ovat nykyisin kui-
villaan tai ne ovat soistuneet. Usein niiden ylävirran
puolella on laaksoa pitkin tai sen poikki kulkeva
harju tai muu glasifluviaalinen muodostuma, jonka
joki on puhkaissut ja josta veden virtauksen muka-
na on irronnut runsaasti hiekkaista ainesta joen

kuljetettavaksi. Vanttauskosken alueella Kemijoki-
laaksolle on tyypillistä vanhoihin delta- ja harjuker-
rostumiin kuluneet jyrkät jokitörmät eli mellat
(Saarnisto 1996).

Suistossa joki on myös usein haaroittunut ja pää-
uoman sivulle on syntynyt sivu-uomia. Sen seurauk-
sena jokikerrostumia on levinnyt jokiuoman sivul-
le laajalle alueelle. Vanhoja suistoalueita esiintyy
mm. Ylitornion Kainuunkylässä (kuva 55), jossa

Kuva 53. Ounasjoen suuhun kerrostunut delta Rovaniemellä.
Fig. 53. Delta accumulated at the mouth of the Ounasjoki river in Rovaniemi.

Kuva 52. Jokikerrostumien keskimääräinen raekoostumus. Min = minimi, max = maksimi, Ka
= keskiarvo.
Fig. 52. Average grain-size distribution of fluvial sediments. Min = minimum, max = max-
imum, Ka = average.
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Kuva 54. Meandereita Pulmankijoen laaksossa Utsjoella.
Fig. 54. Meanders in the Pulmankijoki river valley in Utsjoki.

Kuva 55. Jokikerrostumien täyttämä suvanto Tornionjoessa Kainuunkylän kohdalla. Pohjoinen
kuvan yläreunassa. © Maanmittauslaitos, lupa nro. 268/MYY/04.
Fig. 55. Fluvial deposits in the Tornio river at Kainuunkylä village. Upper part of picture
towards the north. © National Board of Survey, authorization no. 268/MYY/04.
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noin 40 kilometrin pituinen suvanto on hietaisten
jokikerrostumien ja särkkien täyttämä. Alueella on
kymmeniä matalia tulvasaaria. Varsinkin tulvien ja
jäidenlähdön aikana ne muuttavat muotoaan. Isot-
kin tulvasaaret saattavat hävitä kokonaan samalla,
kun syntyy uusia särkkiä. Vanhoja suistoja on myös
Tervolassa Louen ja Koivun alueella, Kittilän Helpissä
sekä Pelkosenniemellä. Suuria jokideltoja ei Poh-
jois-Suomessa kuitenkaan ehtinyt syntyä, sillä maan-
kohoaminen oli voimakasta. Se siirsi suistoa koko
ajan merelle päin, jolloin vanhemmat kerrostumat
jäivät kuiville. Myöhemmin joki uursi uomansa nii-
den läpi. Ihminen on toiminnallaan muuttanut mo-
net viljavat jokikerrostuma-alueet pelloiksi ja nii-
tyiksi. Osa esimerkiksi Rovaniemen eteläpuolella
olevista jokikerrostumista on jäänyt voimalaitosten
rakentamisen seurauksena patoaltaiden alle.

Lentohiekkakerrostumat

Lentohiekkakerrostumat ovat tuulen kuljettamia,
kasaamia ja lajittelemia hieta- ja hiekka-alueita, jois-
sa selvimpinä morfologisina muotoina ovat tuulen
kerrostamat paljaat ja kasvittomat lentohiekkaki-

nokset eli dyynit sekä tuulen kuluttamat kasvittomat
deflaatioalueet. Lentohiekkakerrostumia esiintyy lä-
hes koko alueella, ja ne on kuvattu harjujen ulko-
puolisina hiekka-alueina, joissa on lisäksi lokki-
symboli. Kasvittomia tuulikerrostuma-alueita on
Enontekiöllä ja Inarissa sekä rannikolla. Eniten Poh-
jois-Suomessa esiintyy metsien peitossa olevia fos-
siilisia dyynejä, joissa tuulen toiminta on lakannut
kasvillisuuden sidottua lentohiekan. Niitä on varsin-
kin sisämaan supra-akvaattisella alueella sekä ylim-
män rannan tasolla. Rannikon ja ylimmän rannan
välisellä alueella, kuten Lounais-Lapin jokilaaksois-
sa, sekä tunturialueilla lentohiekkakerrostumia on
sangen vähän. Pohjois-Suomen lentohietikot voi-
daankin jakaa kolmeen suureen ryhmään: sisämaan
fossiilisiin dyyneihin, metsärajan pohjoispuolella
oleviin fossiilisiin ja osittain uudelleen aktivoitunei-
siin dyyneihin sekä rannikkodyyneihin.

Pohjois-Suomen lentohiekkakerrostumista suu-
rin osa sijaitsee sisämaassa. Lapin pohjoisosia lu-
kuun ottamatta ne ovat lähes poikkeuksetta fossii-
lisia lentohiekka-alueita, joissa tuulen aiheuttama
aineksen kulkeutuminen ja kerrostuminen on la-
kannut ja kasvillisuus on sitonut hiekan (kuva 56).
Fossiilisia dyynejä esiintyy varsinkin supra-akvaat-

Kuva 56. Fossiilisia dyynejä Leppäjärvellä, Enontekiöllä.
Fig. 56. Fossil dunes at Leppäjärvi, in Enontekiö.
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tisella alueella sekä ylimmän rannan vyöhykkeessä.
Kooltaan huomattavimmat lentohiekka-alueet sijait-
sevat Kuusamon kirkonkylän pohjoispuolella ja Suo-
mussalmen ja Kuusamon rajalla Hossassa, jossa tuu-
likerrostumien peitossa on lähes kymmenen neliö-
kilometrin laajuinen alue. Lentohiekka-alueita on
lisäksi Taivalkosken Kylmäluomassa, Pudasjärven
Syötteellä ja Pintamossa, Korouoman kaakkoispuo-
lella ja Kuloharjulla Posiolla, Sodankylän Peurasu-
vannossa, Pallastunturien itäpuolella Ounasjokilaak-
sossa sekä Ivalojoen alajuoksulla.

Lentohiekka-alueiden fossiiliset dyynit ovat mor-
fologiansa puolesta poikittais-, paraabeli- ja pitkit-
täisdyynejä. Dyynin syntyessä ja kehittyessä lentohie-
kasta kasaantui aluksi tuulen suuntaa vastaan poi-
kittain olevia poikittaisdyynejä. Ne saattoivat vael-
taa tuulen mukana useita kilometrejä lähtöalueel-
taan, jolloin ne vähitellen muotoutuivat kaarenmuo-
toisiksi paraabelidyyneiksi. Kaaren kärki eli nokka
osoittaa tuulen menosuuntaan. Paraabelidyynin si-
vujen kasvaessa pituutta saattoi selänne katketa no-
kasta, jolloin niiden sivuista eli kyljistä syntyi kaksi
vierekkäistä samansuuntaista dyyniselännettä, jotka
tuuli pyrki suoristamaan pitkittäisdyyneiksi (Lind-
roos 1972). Vain osa dyyneistä ehti kehittyä pitkit-
täisdyyneiksi, sillä kasvillisuus saattoi sitoa ne
paikoilleen jo niiden kehityksen alkuvaiheessa.
Edellä mainittujen tyyppien lisäksi esiintyy erilaisia
dyynikumpuja sekä yhteen kasvaneita selänteitä, sillä
vallitsevan tuulen suunta saattoi muuttua kerrostu-
misen kuluessa. Dyynien pinnan epätasaisuus saat-

toi johtua myös epätasaisesta kasaantumisesta tai
tuulen aiheuttamasta kulutuksesta ja aineksen uu-
delleen kasaantumisesta. Tästä syystä sisämaan dyy-
nit ovat usein muodoltaan epäsäännöllisiä, mut-
kittelevia ja kumpuilevia muodostavat usein eri
suunnista kulkeutuneiden, osittain päällekkäisten
dyynien muodostamia verkostoja.

Sisämaan dyynien pituudet vaihtelevat 20 m:stä
2 000 metriin ja leveys 10 m:stä 250 metriin. Suu-
rimmilla dyyniselänteillä on pituutta useita kilomet-
rejä ja leveyttä 300–400 metriä. Yleisimmin poikit-
taisdyynit ovat 3–4 metriä korkeita. Kooltaan huo-
mattavimmat dyynit ovat usein paraabelidyynejä.
Niillä on korkeutta toistakymmentä metriä. Esimer-
kiksi Hossan ympäristössä on useita yli 10 metriä
korkeita paraabelidyynejä ja Posion Kuloharjulla
esiintyy 7 metriä korkeita poikittais- ja paraabelidyy-
nejä (Johansson ja muut 2000b). Dyyniselänteet
ovat poikkileikkaukseltaan epäsymmetrisiä. Tyypil-
lisessä poikittais- ja paraabelidyynissä tuulenpuolei-
nen sivu on loivempi kuin suojasivu. Tuulenpuolei-
sen rinteen vietto on noin 1–20o, kun taas suojan-
puoleinen rinne on useimmiten 12–30o. Paraabe-
lidyynin nokassa ulkorinteen jyrkkyys voi olla jopa
35o (Lindroos 1972).

Sisämaan tuulikerrostumien aines on rakeisuu-
deltaan yli 95 prosenttisesti karkeaa hietaa sekä hie-
noa hiekkaa. Kuudessa tuulikerrostuma-alueessa
kymmenestä vallitseva raekoko on karkea hieta, ja
neljässä hieno hiekka (kuva 57). Pohjois-Suomen
tuulikerrostumat eivät sanottavasti eroa rakeisuudel-

Kuva 57. Tuulikerrostumien keskimääräinen raekoostumus. Min = minimi, max = maksimi, Ka = keskiarvo.
Fig. 57. Average grain-size distribution of aeolian deposits. Min = minimum, max = maxi-
mum, Ka = average.
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taan muista Suomessa esiintyvistä fossiilisista tuuli-
kerrostumista. Hiekka- ja hietarakeet ovat yleensä
pyöristyneitä ja väriltään vaaleita suuren kvartsipi-
toisuuden vuoksi. Hiekkakerrokset viettävät rinteen
vieton suuntaisesti niin, että tuulen vastaisella sivulla
kerrosten kaade on 10–20o ja suojasivulla 15–30o.
Kaarevien dyynien ja parabelidyynien eri osissa
esiintyy myös ristikerroksellisuutta ja toisinaan ker-
rokset leikkaavat toisiaan tuulen suunnan muuttu-
misen sekä aineksen kulumisen ja kasautumisen
takia.

Yhtenäisen mäntymetsävyöhykkeen pohjoispuo-
lella tuulikerrostumien peitossa olevien alueiden
suhteellinen osuus kasvaa verrattuna muuhun Poh-
jois-Suomeen. Enontekiön itäosissa ja Inarijärven
luoteispuolella tuulikerrostumat ovat yleisiä. Siellä
on myös runsaasti glasifluviaalisia muodostumia,
jotka liittyvät lounaasta koilliseen kulkeviin harju-
jaksoihin. Tuulikerrostumia näyttää syntyneen var-
sinkin tasaisille ja alaville alueille, joissa harjut
koostuvat pääasiassa hiekasta ja missä jäätikön su-
lamisvesitoiminta ja periglasiaaliajan fluviaalinen
toiminta kuljettivat ja kerrostivat hiekkaa uudelleen.
Tunturialueilla, kuten Enontekiön Käsivarressa ja
Ounastuntureilla sekä Inarin Muotkatuntureilla, len-
tohiekkakerrostumat ovat harvinaisia tai puuttuvat
kokonaan, sillä siellä glasifluviaalista ainesta esiin-

tyy vähän ja sekin on yleensä rakeisuudeltaan liian
karkeaa tuulen käsiteltäväksi.

Kuttasen–Palojärven–Pöyrisjärven harjujakson
sekä Kätkäsuvannosta Pallas- ja Ounastunturin yli
Nunnaseen ja Kalmankaltioon kulkevien harjujak-
sojen päällä ja ympäristössä on useita laajoja len-
tohiekka-alueita. Jälkimmäiseen jaksoon kuuluvat
Hietatievojen (kuva 58) (Ohlson 1957, Seppälä
1974) ja sen pohjoispuolella oleva Hietaharjujen
tuulikerrostuma-alueet. Ne ovat kasvistollisesti ja
maisemallisesti ympäristöstään poikkeavia alueita,
joissa harjua peittää lähes kymmenmetriset dyyni-
selänteet. Ounasjokilaaksossa, Raattaman ja Keto-
mellan välisellä alueella olevat tuulikerrostumat ovat
lähtöisin viimeksi mainitusta harjujaksosta (Johans-
son ja muut 2000b). Hiekkainen aines lajittui edel-
leen ekstramarginaalisen sulamisvesitoiminnan, jää-
järven rantavoimien ja lopuksi Ounasjoen fluviaali-
sen toiminnan seurauksena ja kasaantui lopulta tuu-
len toiminnan seurauksena paraabelidyyneiksi. Ko-
meimmillaan dyynit ovat Raattaman pohjoispuolella,
Ellintievoilla, jossa niiden korkeus on yli 8 metriä.

Kaamasjoen lentohiekka-alue peittää 70 km2:n
laajuisen alueen Kaamasjoen ja sen sivujoen Kiella-
joen laaksoissa. Se on yksi Suomen laajimmista yh-
tenäisistä lentohiekka-alueista (Seppälä 1971). Tir-
ron, Kaamasen ja Iijärven lentohiekka-alueet liitty-

Kuva 58. Dyyniselänteet ja deflaatioaltaat peittävät harjuselänteen Enontekiön Hietatievoilla.
Fig. 58. Dune ridges and deflation basins cover an esker ridge at Hietatievat in Enontekiö.
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vät Lemmenjoelta Kaamasen kautta Näätämöön kul-
kevaan kookkaaseen harjujaksoon. Siihen liittyy
deltamaisia laajentumia, kuten Tirrossa, jossa del-
tan pintaa peittää noin 10 km2:n laajuinen lentohiek-
ka-alue. Dyynien muodoista päätellen tuulen suun-
ta oli niiden kerrostuessa lounaasta. Tirron dyynien
suojasivujen leikkauksissa on löydetty viisi eri-ikäis-
tä hiilikerrosta, joiden radiohiili-iät vaihtelevat
1 000 ja 4 760 vuoden välillä (Kotilainen 1991).
Hiilikerrokset kertovat metsäpaloista, jotka tuhosi-
vat peittävän kasvillisuuden väliaikaisesti ja aiheut-
tivat deflaatiota ja dyyniaineksen uudelleen kulkeu-
tumista. Sen voi havaita vanhojen dyynikerrostumi-
en päälle myöhemmin syntyneinä uusina dyynimuo-
toina (Kotilainen 1991). Enontekiöllä dyynit kerros-
tuivat lounaan ja luoteen väliltä puhaltaneiden tuul-
ten kuljettamina. Inarijärven luoteisrannalla Parta-
kossa sekä Kaamasjoen ja Kiellajoen alueella ole-
vien dyynien syntyessä vallitseva tuulen suunta oli
lännen ja luoteen väliltä. Monilla alueilla dyynien
muodot vaihtelevat siinä määrin, että vallitsevan tuu-
len suunnan määrittäminen on vaikeaa.

Morfologialtaan pohjoisimman Lapin dyynit ovat
poikittais-, paraabeli- ja pitkittäisdyynejä. Toisinaan
dyynit ovat kehittyneet lähes täydellisiksi paraabe-
leiksi, kuten Pättikän dyyni Käsivarressa. Inarin Kaa-
masjoella on Seppälän (1971) mukaan muutama
paraabelidyyni, jotka yltävät keskiosastaan jopa 12

metriä ympäröivän alueen yläpuolelle. Pohjois-Lapin
tuulikerrostumien aines ei eroa rakeisuudeltaan muista
Suomessa esiintyvistä fossiilisista tuulikerrostumista.

Pohjoisimman Lapin tuulikerrostuma-alueille on
tyypillistä useiden hehtaarien laajuiset lähes kasvit-
tomat deflaatioaltaat sekä dyyniselänteitä leikkaavat
tuulipuurrot, jotka ovat syntyneet myöhemmin tuu-
len kuluttavan toiminnan seurauksena. Deflaatioalu-
eita esiintyy yhteensä noin 2 800 ha:n laajuisella
alueella männyn metsärajan pohjoispuolella. Niitä
on runsaasti Enontekiön Munnikurkkiossa, Hieta-
tievoilla (Ohlson 1957, Seppälä 1974), Pöyrisjär-
ven pohjoispuolella ja Leppäjärvellä (Tikkanen ja
Heikkinen 1995) sekä Inarin Kaamasjoen ja Kiel-
lajoen laaksoissa (Seppälä 1971) ja Iijärvellä (Ko-
tilainen 1991). Yksi laajimmista deflaatiopainanteis-
ta sijaitsee Munnikurkkiossa. Se on muodoltaan
soikio ja noin 14 hehtaarin laajuinen täysin kasvi-
ton alue. Hietatievojen itäreunan suurin deflaatio-
allas on laajuudeltaan 5 ha. Altaan pohjalla ja reu-
noilla kasvaa pöydänmuotoisia katajapensaita (kuva
59). Männyn metsärajan eteläpuolella Raattamassa
ja Palojoensuussa (Kallio 1991) on pieniä, noin
hehtaarin laajuisia deflaatiopainanteita.

Perämeren rannikolla esiintyy lentohiekan muo-
dostumisen kannalta edullisia alueita Hailuodossa
ja Haukiputaan Virpiniemessä. Siellä merestä ko-
hoava maa on ainekseltaan hiekkaa ja mereltä pu-

Kuva 59. Deflaatioaltaita ja niiden reunoilla kasvavia pöydänmuotoisia katajapensaita Enonteki-
ön Hietatievoilla.
Fig. 59. Deflation basins with flat-topped juniper bushes growing on the edges at Hieta-
tievat in Enontekiö.

Sora- ja hiekka- ja hietakerrostumat
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haltaa useimmiten samasta suunnasta riittävän voi-
makas tuuli, joka kuljettaa ja kasaa jatkuvasti hiek-
kaista ainesta dyyneiksi (Lumme 1934, Alestalo
1979 ja Hellemaa 1998). Tuulikerrostumia on syn-
tynyt myös jokien suistoihin, kuten Iijoen rannoil-
le, jonne on kerrostunut joen kuljettamaa hiekkaa.

Alueen huomattavimmat rannikkodyynit sijaitse-
vat Hailuodossa. Saaren korkeimman kohdan, Hyy-
pänmäen (31,6 m) ympärillä on 5–12 m korkeita
ja 0,5–1,5 km pitkiä paraabelidyynejä, joiden kaa-
ri aukeaa lounaaseen. Niiden syntyessä 1 000–1 700
vuotta sitten vallitseva tuulen suunta oli lounaasta,
kuten se on nykyisinkin (Alestalo 1979). Paraabe-
lidyynien ympärillä esiintyy luode-kaakkosuuntaisia,
3–5 m korkeita ja 300–500 m pitkiä poikittaisdyy-
nejä. Molemmat dyynityypit ovat mäntymetsien peit-
tämiä. Rannikkodyynien raekoko vaihtelee 0,06 ja
0,6 mm:n välillä. Lajittuneisuus on hyvä, ja suurin
osa rakeista on 0,2 mm:n kahden puolen. Dyynise-
länteiden välissä on pieniä deflaatiopainanteita, jois-
sa tuulieroosio on kaivanut hiekkaa mäntyjen juu-
relta niin, että juuristoa on paljastunut yli metrin
syvyydelle.

Hailuodon rannoilla on nähtävissä myös aivan
viimeisten vuosikymmenien aikana syntyneitä ran-
nikkodyynejä. Esimerkiksi Marjaniemessä, noin

50 m:n päässä vesirajasta ovat ensimmäiset kaksi al-
kiodyyniä. Ne ovat 1,5–2 m korkeita, 5–10 metriä
leveitä ja 500–600 m pitkiä rannan suuntaisia har-
janteita. Niistä maalle päin ovat esidyynit, jotka muo-
dostavat loivarinteisen, symmetrisen vallin. Alkiodyy-
nin ja esidyynin välissä on noin 300 m leveä kivi-
nen kulutus- eli deflaatiopinta. Sisämaassa tuulen
mukana vaeltavat esidyynit vaihettuvat fossiilisiksi
rantadyyneiksi, jotka ovat rannan suuntaisia ja pro-
fiililtaan epäsymmetrisiä valleja.

Pieniä rannikkodyynejä on syntynyt muinaisen
Itämeren rantavyöhykkeeseen koko jääkauden jäl-
keisenä aikana. Pohjois-Pohjanmaalla ne ovat
useimmiten alunperin rantavalleja, jotka ovat pin-
naltaan dyyniytyneitä. Noin 1 700 vuotta sitten al-
koi Hailuodon, Haukiputaan ja Iin dyynien kerros-
tuminen. Aartolahden (1976) mukaan rannikkodyy-
nejä muodostui varsinkin ns. pienen jääkauden ai-
kana, 1500–1900 jKr. Viimeisten vuosisatojen aika-
na ihminen on toiminnallaan lisännyt eroosiota mm.
lampaiden laidunnuksen seurauksena. Lampaiden
määrän vähentyessä eroosio on pysähtynyt, ja dyy-
nit ovat metsittyneet uudelleen. Uusin uhka Hailuo-
don ja Virpiniemen rannikkodyynien säilymiselle on
kasvava matkailu.

Savi- ja silttikerrostumat
RAIMO KUJANSUU

H ienolajitteisia maalajeja, savea ja silttiä, esiin-
tyy maaperän pinnimmaisena kerroksena mer-

kittävästi vain alueen etelä- ja lounaisosien jokilaak-
sojen tasaisilla alavilla alueilla (kuva 60). Niiden yh-
teinen pinta-alaosuus on kuitenkin vain alle 1 %.
Todellisuudessa savea ja silttiä on huomattavasti
enemmän, mutta ne ovat peittyneet muiden kerros-
tumien alle. Peittävänä maalajina on useimmiten
turve, sillä alava maa ja vettä huonosti läpäisevä
maalaji ovat olleet omiaan suosimaan suokasvilli-
suutta ja turpeen muodostumista. Jokivarsien hie-
nolajitteiset kerrostumat ovat usein myös hiekkais-
ten deltakerrostumien peitossa. Savi- ja silttikerros-
tumien paksuus vaihtelee muutamasta kymmenestä
senttimetristä yli kymmeneen metriin. GTK:n teke-
mien kairausten mukaan keskipaksuus Pohjois-Suo-
messa on 3 metriä (kuva 61).

Savet ja siltit ovat yleensä yli 20 metriä syvään

veteen rauhallisissa oloissa kerrostuneita sediment-
tejä. Alavilla alueilla jokivarsissa osa silttikerrostu-
mista saattaa olla synnyltään myös tulvakerrostumia.
Kerrostumisympäristönsä perusteella hienolajittei-
set maalajit voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin:

1) Pohjoisosien subakvaattisissa oloissa kohta man-
nerjäätikön häviämisen jälkeen kerrostui Inarin
altaaseen ja Tenon laaksoon tuolloin ulottuneen
meren pohjalle sedimenttejä, joiden paksuus
suurimmillaan lienee muutamia metrejä, mutta
on yleisimminkin vain 1–2 metriä. Kerrostumat
ovat pääosin lustosedimenttejä, ja ne kuvastavat
sulavan mannerjäätikön olosuhteita. Lustoisen
osan päällä on ohut kerros homogeenista savea,
joka vaihettuu liejusaveksi ja saviseksi liejuksi.
Pääosa näistä kerrostumista on nykyisten vesis-
töjen pohjilla, mm. Inarijärven pohjassa on lä-




