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SUOMEN MAAPERÄN KEHITYS 
Suomen maankamara koostuu ikivanhasta peruskalliosta eli kallioperästä ja sitä peittävistä 

maalajeista eli maaperästä. Maapeite ei ole yhtenäinen, vaan kallioperä on paikoin paljastuneena. 

Maapeitteen paksuus voi olla jopa 100 m, mutta keskipaksuus on vain 8,5 m.    

Maaperä on syntynyt maapallon kehityshistorian nuorimman kauden, kvartäärikauden aikana. 

Se alkoi 2-3 miljoonaa vuotta sitten ja ulottuu nykyaikaan asti. Kvartäärikaudella oli useita jääkausia, 

joiden aikana mannerjäätiköt peittivät laajoja alueita Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Jää-

kausien välisinä nk. interglasiaaliaikoina ilmasto oli nykyisen kaltainen tai jopa jonkin verran nykyistä 

lämpimämpi. 

Viimeisin jääkausi, jota kutsutaan Veiksel-jääkaudeksi, alkoi 120 000 vuotta sitten ja päättyi 

noin 10 000 vuotta sitten. Sen alkupuolella oli kaksi leudomman ilmaston jaksoa, interstadiaalivaihet-

ta, joiden aikana mannerjäätiköt pienenivät. Pohjois-Euroopasta ne hävisivät lähes kokonaan. Suomen 

maaperä on pääosin syntynyt viimeisimmän jääkauden aikana ja sen jälkeen. Paikoin tavataan viimeis-

tä jääkautta vanhempia jääkautisia sekä interglasiaalisia ja -stadiaalisia kerrostumia. Niitä tutkimalla 

on saatu kuva maamme kvartäärikautisesta kehityksestä. 

Mannerjäätikön toiminnan tuloksena, pääosin sen reunaosan alla, syntyi moreenia. Se on  

maamme yleisin maalaji, jota esiintyy kallioperää myötäilevänä peitteenä ja erilaisina moreeni-

muodostumina. Mannerjäätikön sulaessa valtavat vesivirrat eli jäätikköjoet koversivat erilaisia uomia. 

Ne myös kerrostivat lajittelemaansa soraa ja hiekkaa jäätikön alle harjuiksi (esim. Punkaharju) ja sen 

eteen suistoiksi eli deltoiksi (Salpausselät ovat sarja vierekkäisiä reunadeltoja).  

Mannerjäätikön sulaessa poistui maankuorta kuormittanut 2-3 kilometrin paksuinen jääkerros,  

jonka alas painama maankuori alkoi vähitellen kohota aiempaan asemaansa. Maankohoaminen oli 

aluksi  nopeaa ja jatkuu yhä. Suurimmillaan maankohoaminen on Merenkurkussa, lähes metri ja pie-

nimmillään Kaakkois-Suomessa, alle 20 senttimetriä sadassa vuodessa. Yli puolet maamme pin-

ta-alasta oli painunut niin syvälle, että mannerjäätikön sulaessa vesi peitti alueita, jotka nykyään ovat 

kohonneet jopa yli 200 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolelle. Tämän ns. ylimmän rannan alapuo-

lelle kerrostui seisovassa vedessä muinaisissa Itämeren vaiheissa  savea ja hiesua. Maankohoamisen 

vuoksi ylimmän rannan alapuolella esiintyy kohoumien rinteillä muinaisrantoja ja rantakerrostumia. 

Vedestä nousseella maalla joet kuluttivat ja kerrostivat hiekkaa ja hietaa jokivarsiin. Tuuli kul-

jetti ja kerrosti hiekkaa lentohiekkakinoksiksi eli dyyneiksi, joita esiintyy yleisesti jäätikköjoki- ja 

rantakerrostumilla.  Alavilla veden vaivaamilla mailla alkoi soistuminen ja turpeen muodostuminen 

pian alueen vapauduttua jään tai veden peitosta. Näin kallioperää peittävä maakerros vähitellen saavut-

ti nykyiset piirteensä, joita tällä hetkellä ihminen muokkaa voimakkaasti luonnonvoimien ohella. 
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ALUEEN YLEISKUVAUS (Aimo Kejonen) 

Yleistä 

Taulukko 1. Maalajit hehtaareina ja prosentteina maa-alasta. Metrin syvyydessä kuvattu pohjamaa 
ja sen päällä oleva  pintamaa on merkitty kaksoistunnuksella, esim. Ht/Mr tarkoittaa, että karkeaa 
hietaa on alle 1 m hiekkamoreenin päällä. 

 ha % 
Ka Kallio 7 0.1 
Mr Hiekkamoreeni 3 227 36.5 
HHt/Mr   689 7.8 
Ct/Mr   70 0.8 
KMrM Moreenimkumpuja, hiekkamoreenia 296 3.4 
HHt/Hk   5 0.1 
Ht Karkea hieta 80 0.9 
Ct/Ht   11 0.1 
SrM Jäätikköjokimuodostuma, (harju,delta) soravaltainen 70 0.8 
HkM Jäätikköjokimuodostuma, (harju,delta) hiekkavaltainen 75 0.8 
HHt Hieno hieta 115 1.3 
Ct/HHt   35 0.4 
Hs   11 0.1 
Ct/Hs   2   
Ct Saraturve 2 219 25.1 
St Rahkaturve 1 856 21.0 
Tä  Täytemaa 7 0.1 
O Kartoittamaton 57 0.6 
    

  
 Maa-aluetta 7 000 100,0 
 Vettä 3 000  
 Kartta-alueen pinta-ala 10 000  

Kartta-alue on Pohjois-Karjalan maakunnan itäosassa. Se on kokonaisuudessaan Ilo-
mantsin kunnan alueella. Ilomantsin kirkonkylä on kartta-alueen kaakkoiskulmassa. 

Kartta-alueen ylin kohta on Väyrynvaaran korkein kukkula. (n. 205 m mpy) ja alimmat 
kohdat Ilomantsinjärvi, Ilomantsinjoki ja Kätkäjärvi, joiden kaikkien pinta on tasolla 144,4 m 
mpy. Ylimmän ja alimman paikan välinen korkeusero on 65,6 m. Suurimmat paikalliset kor-
keuserot ovat Väyrynvaaran ja Ilomantsinsuon reunan (155 m mpy) välinen 50 m ja Ilomant-
sin kirkonkylässä olevan Parppeinvaran (191,4 m mpy) ja Sittapuronsuon  (146 m mpy) väli-
nen n. 45 m. Yleensä paikalliset korkeuserot ovat pienempiä, 10-30 m. Useilla soilla kuten 
Ilomantsinsuolla, Hullarinhotelolla, Issakansuolla, Sissonsuolla, Teronsuolla ja Kontturinsuol-
la on 1-4 neliökilometrin laajuisia tasankoja, joilla korkeuserot ovat alle 5 m. 

Kartta-alueella on niin vähän avokallioita, että uurrehavaintoja on tehty ainoastaan pa-
rista kohtaa Ilomantsinjärven rantakallioista. Niissä olevien uurteiden suunta on 325o. Lähi-
alueilta tehtyjen uurrehavaintojen havaintojen mukaan mannerjäätikkö virtasi alueella suun-
nasta 320o-340o. Jäätikön reuna oli tällöin Salpaussselillä tai niiden eteläpuolella. 

Mannerjäätikkö suli kartta-alueelta 11 700 - 11 900 vuotta sitten. Jäätiköstä vapautuva 
alue oli pääasiassa kuivaa maata. Itämeren muinaisvaiheet ja Järvialueen suurien järvien mui-
naisvaiheet eivät ylettyneet kartta-alueelle. Lyhytikäisiä jääjärviä oli kuitenkin mannerjääti-
kön reunan edessä. Ilomantsin jääjärvi (Vesajoki, Eronen ja Zetterberg 1986) peitti vajaan 
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parinsadan vuoden ajan suurta osaa kartta-alueesta. Sen pinta oli kartta-alueella ylimmillään 
tasolla 162-164 m mpy. 

 
Kuva 1. Korkokuva Ilomantsin kartta-alueelta. Ohut valkoinen 
viiva kuvaa muinaisen Ilomantsin jääjärven tasoa. (162-164 m 
mpy) 

Jääkauden jälkeisenä aikana 
soistuminen ja epätasaisen maanko-
hoamisen aiheuttama Ilomantsinjär-
ven ja Kätkäjärven pintojen nousu 
ovat eniten muuttaneet maalajien 
jakautumaa. Ihmisiä alueella on asu-
nut ainakin 9 000 vuoden ajan. Geo-
loginen tekijä ihmisestä tuli 1400-
luvulla, jolloin peltoviljelys alkoi. 
Suuremmin ihminen on vaikuttanut 
alueen geologiaan vasta 1850-
luvulta alkaen, jolloin laajemmat 
hakkuut ja uitot aloitettiin. Laajinta 
ihmisen vaikutus on ollut II maail-
mansodan jälkeisenä aikana, jolloin 
toteutettiin useita suuria maaraken-
nushankkeita kuten Ilomantsin rata, 
uudet valtatiet ja laaja soiden ojitus-
ohjelma. 

 

 

KIVENNÄISMAAT (Aimo Kejonen) 

Kallioalueet 
Kartta-alueella on erittäin vähän kallioita (taulukko 1). Kallioalueiden vähäisyyden syy-

nä ovat toisaalta alueen sijainti vedenkoskemattomalla alueella. Meren tai suurten sisäjärvien 
aallot eivät ole kuluttaneet moreenia. Toisaalta moreenipeite on verraten paksu. Alueella on 
runsaasti moreenimuodostumia. Lisäksi jääkauden lopulla syntyneet lössikerrostumat ja jää-
kauden jälkeen syntyneet turvekerrostumat verhoavat laajoja alueita. 

Kartta-alueen kallioperä kuuluu kokonaisuudessaan vanhaan arkeeiseen pohjaan, jonka 
kivilajit ovat yli 2500 miljoonaa vuotta vanhoja. Kallioperän pääkivilajeja ovat kvartsi- tai 
granodioriittiset graniitti- ja suonigneissit, amfiboliitti ja kiilleliuske ja –gneissi. Graniitti- ja 
suonigneissiä on laajalla alueella kartta-alueen etelä-, keski- ja itäosissa. Pienempi graniitti-
gneissialue on lisäksi kartta-alueen pohjoisrajalla Tammakankaan ja Savilahden tienoilla. 
Amfiboliittia, joka on alkuaan ollut emäksistä vulkaniittia, on alueen länsiosassa Haapovaaran 
ja Väyrynvaaran ympäristössä. Sen pohjoispuolella on noin neljänneksen kartta-alueen pinta-
alasta käsittävä kiilleliuskeiden ja kiillegneissien alue, jonka sisällä on amfiboliittia pari kilo-
metriä leveänä kaarimaisena vyöhykkeenä Kerälänvaaran – Ikronvaaran – Ontronvaaran tie-
noilla. Graniitti- ja kiillegneissejä leikkaa luoteis – kaakkoisten metadiabaasijuonten parvi, 
joka ulottuu kirkonkylästä Ilomantsinjärven poikki Tarassinsuon tienoille. 

Kivilajien vaihtelu ei juuri vaikuta korkokuvaan. Korkeita mäkiä on sekä amfiboliitti-
alueilla (esim. Haapovaara ja Väyrynvaara) että gneissialueilla (esim. Parppeinvaara ja Pappi-
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lanvaara). Vain kiilleliuske- ja kiillegneissialueet ovat jossain määrin muita kivilajeja mata-
lampia ja tasaisempia. Paksu maapeite verhoaa kalliota niin, etteivät kallioperän ruhjeet ja 
siirrokset erotu laaksoina. 

Kalliomaat ovat kohtalaisen hyvää rakennusmaata. Ne ovat erittäin hyvin kantavia ja 
routimattomia, mutta vaikeasti kaivettavia. Kunnallistekniikkaa ja maanalaisia tiloja kallio-
alueille rakennettaessa joudutaan tekemään kalliita louhintatöitä. Kalliomaita löytyy kartta-
alueelta todennäköisesti enemmän kuin karttaan on merkitty, mutta niitä peittää kaikkialla 
ohut irtomaapeite, jonka alta kallion havaitseminen on vaikeaa. 

Moreenikerrostumat 
Moreeni on jäätikön irrottamaa ja sekoittamaa maa-ainesta, jota jäätikkö kuljetti muka-

naan. Allaan ja pohjaosassaan kuljettamansa moreenin jäätikkö kerrosti tiukkana pohjamo-
reenina ja sisällään ja pinnallaan kuljettamansa moreenin löyhänä pinta- eli ablaatiomoreeni-
na. 

Moreeni on turpeen ohessa kartta-alueen valtamaalaji (taulukko 1). Suurin osa mo-
reenista on pohjamoreenia. Se on raekoostumukseltaan normaalikivistä ja –lohkareista hiek-
kamoreenia, jonka savespitoisuus on 2-5 %. Hiekkamoreenissa on paikoin välikerroksina hie-
noainesmoreenia, jonka savespitoisuus on 6-8 %. Moreenikerros on kaivohavaintojen ja luo-
tausten mukaan yleensä 5-7 m paksu. 

Ilomantsinjärven länsi- ja pohjoisrannoilla on Piiloluotojen, Kakonsaaren ja Kohtaran-
nan tienoilla louhikoita. Ne ovat syntyneet osin Ilomantsinjärven rantavoimien (aallokko ja 
talven jäät) ja osin roudan lajitellessa lohkareita moreenin pinnalle. 

Kumpumoreenimuodostumia on hajanaisina kenttinä Haapovaaran, Ontronvaatran, Ik-
nonvaaran, Teronsuon, Kontturinsuon, Pitkälahden ja kirkonkylän tienoilla. Moreenimuodos-
tumat ovat joko jäätikön liikesuuntaan nähden poikittaisia, kumpuilevia harjanteita tai verra-
ten pyöreämuotoisia kukkuloita. Molempien muodostumatyyppien korkeus on 7-15 m.  Muo-
dostumien aines on niissä olevissa, 1-2 m syvissä leikkauksissa hiekkalinssejä sisältävää pin-
ta- eli ablaatiomoreenia. Raekoostumukseltaan tämä moreeni on normaalikivistä ja –
lohkareista hiekkamoreenia, jonka savespitoisuus on 2-5 %. Luotausten ja kaivotietojen pe-
rusteella moreenin paksuus näissä muodostumissa on 10-20 m. Joissain muodostumissa on 
luotausten ja kaivohavaintojen perusteella pohjamoreenisydän, joten ne lienevät pintamo-
reenikerroksen peittämiä, jäätikön liikesuuntaan nähden poikittaisia Rogen-moreeneja. 

Moreeni on kohtalaisen hyvää rakennusmaata. Se on kantavaa, mutta routii aina vaihte-
levassa määrin. Moreenin kaivettavuus vaihtelee paikallisesti riippuen aineksen pakkautunei-
suudesta, kivisyydestä ja lohkareisuudesta. 

Karkearakeiset kerrostumat  
Mannerjäätikön peräytymisvaiheen aikana syntyi jäätikön sulamisvesien kerrostamia 

muodostumia. Jäätikön alla tunneleissa virranneissa jäätikköjoissa sulamisvesien irrottama 
aines peseytyi ja lajittui soraa ja hiekkaa oleviksi harjuiksi. 

Kartta-alueella on verraten vähän jäätikköjokimuodostumia (taulukko 1). Sen läpi kul-
kee kaksi luoteis-kaakko–suuntaista harjujaksoa. Lisäksi Väyrynvaaran ympäristössä on muu-
tamia pikkuharjuja ja reunamuodostumia muistuttavia deltoja ja tasanteita. 

Harjuista suurin on alueen luoteisnurkassa oleva harju, joka muodostaa Kätkäjärveen 
Joenniemen. Se on kartta-alueella 3 km pitkä, 0,3-0,6 km leveä ja 10-20 m korkea, kumpuile-
vien rinnakkaisselänteiden, kameskumpujen ja pienten deltojen muodostama kokonaisuus. 
Aines vaihtelee vierekkäisissä kummuissa hiekasta kiviseen soraan. Harjun keskiosan poikki 
kulkee Ilomantsinjärvestä Kätkäjärveen laskeva Ilomantsinjoki. 

Kartta-alueen keskiosan läpi kulkee pitkä, mutta pieni ja katkeileva harjujakso. Se alkaa 
kartta-alueen länsireunalla Palokankaanharjuna ja jatkuu katkeilevana 5-7 m korkeana selän-
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teenä Loson, Ruunasuon ja Kaidanahonkankaan kautta Järvisuon pohjoisreunalla. Useiden 
kilometrien katkoksen jälkeen harju jatkuu Ilomantsinjärven kaakkoisrannalla läpi Ilomantsin 
kirkonkylän Pölönjoen laaksoa seurailevana matalana ja katkeilevana hiekkaselänteenä. 

Väyrynvaaran muodostumiin kuuluvat rautatien eteläpuolella kartta-alueen länsirajalla 
oleva pieni ja katkeileva harju, Väyrynvaaran rinteessä olevat kaksi reilun puolen kilometrin 
pituista, kumpuilevaa, suunnilleen itä-läntistä soraharjannetta ja Hirsikangas, joka on noin 0,8 
km pitkä, 0,2-0,3 km leveä ja 156-158 metrin tasoon tasaantunut reunadelta. Hirsikangas on 
soraa ja luotauksen mukaan yli 15 m paksu. 

Geologisen tutkimuskeskuksen maalajiarkiston mukaan kartta-alueen harjuissa on poh-
javesipinnan yläpuolella hiekkaa ja soraa noin 4,3 miljoonaa kuutiometriä. Suurimmat aines-
määrät ovat kartta-alueen kaakkoiskulmassa olevassa harjussa ja Väyrynvaaran ympäristön 
muodostumissa. Maisemalliset syyt, tiestö, pohjaveden suojelu, muodostumien pienuus ja 
Ilomantsin kirkonkylässä asutus, vaikeuttavat aineksen käyttöä kaikilla jäätikköjokikerrostu-
milla. 

Jääkauden jälkeen syntyneitä ranta-, joki- ja tuulikerrostumia on kaikkialla kartta-
alueella. Rantakerrostumat ovat syntyneet jääkauden lopulla, jolloin Ilomantsin jääjärvi ulot-
tui nykyisen Ilomantsinjärven altaasta pitkälle etelään ja itään. Jääjärven rannoille kerrostu-
neita hietoja on Ilomantsinsuon ja Pahkavaaran välisellä alueella. 

Laajimmat lentohiekkakentät ovat Kallonsuolla kartta-alueen länsirajalla. Siellä on usei-
ta 3-5 m korkeita barkaanidyynejä, joista vain suurimmat on merkitty karttaa. Länsituuli ker-
rosti dyynit jääkauden lopulla. 

Karkearakeiset kerrostumat ovat parasta mahdollista rakennusmaata. Ne ovat lössiä lu-
kuun ottamatta hyvin kantavia, routimattomia ja helposti kaivettavia. Ranta-, joki- ja tuuliker-
rostumille rakennettaessa on huomioitava, että kantavalta näyttävän pinnan alla voi olla pai-
numiselle alttiita maalajeja kuten savea, hiesua tai turvetta. 

 

Hienorakeiset kerrostumat  
Jäätikköjokien sulamisvesien kuljettama hienoin aines kerrostui mannerjäätikön edessä 

syvään veteen savi- ja hiesukerrostumiksi. Keväällä ja kesällä kerrostunut aines oli hiesuista 
ja talvella kerrostunut savista. Näin syntyi vuosikerrallinen eli lustorakenne. Mitä kauemmak-
si mannerjäätikkö perääntyi, sitä ohutlustoisemmaksi ja lopulta tasalaatuiseksi savi muuttui. 
Maankohoamisen myötä veden syvyys pieneni. Savi ja hiesukerrostumat alkoivat kulua aalto-
liikkeen vaikutuksesta. Veteen liittynyt aines kerrostui uudelleen syvemmille vesialueille täyt-
täen ja tasoittaen syvänteitä. 

Ilomantsin jääjärven ja joidenkin pienempien jääjärvien pohjaan kerrostui jonkin verran 
lustorakeista eli kerrallista savea, hiesua ja hienoa hietaa. Nämä kerrostumat ovat ulkonäöl-
tään samanlaisia. Niiden raekoostumus hienonee lustojen ohentuessa. Kerrostumien savespi-
toisuus on 10-40 %. Kerrostumien paksuus on korkeintaan 2 m. 

Näitä kerrostumia on yleisesti soiden pohjakerrostumissa. Ne osoittavat soistumisen al-
kaneen pian jääjärvien kuivumisen jälkeen. Maanpinnalla savea, hiesua ja hienoa hietaa on 
vain paikoin soiden reunoilla ja eräiden purojen varsilla, jossa turvekerros ei ole päässyt ke-
hittymään. Tällaisia alueita on Mieronpuron, Kimiinpuron ja Sittapuron varret ja eräät soiden 
reuna-alueet Losossa, Tervakankaan ja Viitavalkamon tienoilla. 

Jokikerrostumat ovat yleensä pienialaisia, joten ne on yhdistetty ranta- ja tuulikerrostu-
miin. Laajin jokikerrostuma on Ilomantsinjoen varressa Talaskankaan kohdalla oleva, humus-
raitaista hienoa hietaa oleva tulvakerrostuma. Pieniä jokikerrostumia on myös Pahkavaaralta 
Ilomantsinsuolle virtaavien purojen varsilla. 

Suomen oloissa harvinaista, tuulen kerrostamaa hienoa hietaa eli lössiä esiintyy muita 
maalajeja peittävänä 0,3-0,9 m paksuna kerroksena laajoilla alueilla. Lössikerros on paksuin 
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ja yhtenäisin yli 160 m:n tasolla mpy. Väyrynvaaran, Pankavaaran, Riihivaaran ja Tervakan-
kaan tienoilla. Näillä alueilla tavataan yleisesti yli puolen metrin paksuisia lössikerroksia, 
jotka on merkitty karttaan peittävänä maalajina. Ohuempia ja hajanaisempia lössikerroksia, 
joita on mm. Ilomatsin kirkolla, Haapovaarassa, Iknonvaarassa ja Ontronvaarassa, kuvataan 
kartalla ns. laatikkokuvauksella. 

Hienorakeiset kerrostumat eivät ole parasta mahdollista rakennusmaata. Ne ovat huo-
nosti kantavia, kokoon puristuvia, voimakkaasti routivia ja häiriintymisherkkiä, mutta helposti 
kaivettavia. Pitkään kuivaa maata olleen hienorakeisen kerrostuman pinnalle syntyy kuivumi-
sen ja kemiallisten muutosten synnyttämänä kantavampi kerros, jota kutsutaan kuivakuoreksi. 
Sen varaan on mahdollista rakentaa kevyitä taloja. Hienorakeiset kerrostumat ovat niin ohuita, 
ettei niillä ole kovin suurta merkitystä rakennusmaana. Sen sijaan tienpidossa ohuen pintaker-
roksen voimakas routiminen voi vaikeuttaa kelirikkoa. 

ELOPERÄISET KERROSTUMAT (Aimo Kejonen) 

Turvekerrostumat 
Turve on suokasvien jäänteistä maatumalla syntynyt eloperäinen maalaji. Turpeen omi-

naisuudet määräytyvät kasvilajikoostumuksen ja maatumisasteen mukaan. Tärkeimpiä turvet-
ta muodostavia kasviryhmiä ovat rahka- ja lehtisammalet, sarat ja suolla kasvavat puuvartiset 
kasvit. Turpeessa eloperäisen aineksen osuus on yleensä yli 90 % ja tuhkapitoisuus pieni. 

Turve on moreenin ohella kartta-alueen ehdottomasti yleisin maalaji (taulukko 1). Tur-
vemaista  25.1 % eli 2219  ha on ravinteikasta saraturvetta (Ct) ja 21 % eli 1856   ha vähära-
vinteista  rahkaturvetta. Saraturve peittää lisäksi verraten usein muita maalajeja alle metrin 
paksuisena kerroksena (taulukko 1). 

Soita on kaikkialla, missä maa on edes kohtalaisen tasaista. Laajimmat suot ovat Ilo-
mantsinjärven etelä- ja länsipuolella ja kartta-alueen pohjoisosassa. Suurimpien soiden pinta-
ala on useita satoja hehtaareja kuten Ilomantsinsuo (595 ha), Teronsuo (580 ha) ja Kimiinpoh-
jansuo (247 ha). Koska kartta-alue on keidassoiden ja aapasoiden vaihettumisvyöhykkeessä, 
alueen soissa on molemmille suoyhdistelmätyypeille ominaisia piirteitä. Suuri osa soista on 
nykyään ojitettu ja osa lannoitettu metsänkasvun edistämiseksi, joten ne eivät ole luonnonti-
laisia vaan eriasteisia ojikkoja, suomuuttumia ja turvekankaita. Alkuaan suot olivat erityyppi-
siä korpia, rämeitä ja nevoja. Yleisimpiä suotyyppejä luonnontilaisilla soilla ovat lyhytkortiset 
neva ja nevaräme, rahkaneva, saraneva, sararäme, tupasvillaräme ja isovarpuinen räme. Kor-
pia on pieninä alueina soiden reunoilla ja purojen varsilla. 

Soiden pohjamaalajeina yleisimpiä ovat moreeni, hiekka, hieta, hieno hieta ja paikoin 
hiesu ja savi. Soiden pohjaosissa esiintyy paikoin myös liejua, mikä osoittaa soistumisen al-
kaneen pikkujärvien umpeenkasvuna ja jatkuneen myöhemmin metsämaan soistumisena. Epä-
tasaisen maankohoamisen aiheuttama vedenpinnan nousu Ilomantsinjärvessä ja Kätkäjärvessä 
on lisännyt ja nopeuttanut soistumista. 

Suurin osa alueen soista on tutkittu. Geologian tutkimuskeskus on julkaissut suotutki-
muksien tulokset kuudessa turveraportissa (Saarelainen 1989, Suomi 1991, 1993a, 1993b, 
1994, 1996). Alueen turvevarat ovat erittäin suuret. Monet suot kuten Ilomantsinsuo, Issal-
kansuo, Teronsuo, Kontturinsuo ja Hauta-ahonsuo soveltuvat kokonaan tai osittein turvetuo-
tantoon. Lähemmät kuvaukset soista, niiden turvemääristä, turpeen ominaisuuksista ja arviot 
soiden käyttökelpoisuudesta turvetuotantoon ovat edellä mainituissa turveraporteissa. 

Turve ja lieju ovat rakennusmaana erittäin huonoja. Ne ovat heikosti kantavia, voimak-
kaasti ja nopeasti kokoonpuristuvia, mutta helposti kaivettavia. Turve ei yleensä roudi. Lieju 
saattaa routia voimakkaasti. Mikäli eloperäisille maille joudutaan rakentamaan, on pohjatut-
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kimuksien oltava poikkeuksellisen perusteelliset, ja on varauduttava kalliisiin perustamisrat-
kaisuihin.  

Liejukerrostumat 
Lieju on meren tai järvien sekä usein soiden pohjalla tavattava maalaji, joka on syntynyt 

pohjalle kerrostuneista pieneliöiden ja kasvien jäänteistä sekä humussaostumista. Useimmiten 
lieju on väriltään ruskean vihreää. Aluksi se tummenee ilman vaikutuksesta, mutta vaalenee 
kuivuessaan. Liejusta saattaa löytyä vesikasvien siemeniä ja pähkylöitä, mutta muuten se on 
tasalaatuista ja rakenteetonta. 

Kartta-alueella liejua ei juuri esiinny maanpinnalla. Lieju on sen sijaan varsin yleinen 
maalaji soiden pohjaosissa. Paksuimmat, yli metrin paksuiset turvekerrokset ovat Ilomantsin-
suon, Järvisuon, Kontturinsuon ja Hullarinsuon pohjaosissa. Liejukerrostumat osoittavat ny-
kyisten soiden paikalla olleen aikanaan matalia järviä, jotka myöhemmin kasvoivat umpeen 
muuttuen soiksi. 

POHJAVESI (Aimo Kejonen) 

Pohjaveden esiintyminen 
Pohjavettä syntyy, kun sade ja sulavan lumen vesi suotautuvat maahan. Pohjavettä va-

rastoituu parhaiten paksuihin, karkearakeisiin ja vettä läpäiseviin maakerroksiin sekä kalliope-
rän ruhjeisiin ja rakoihin. Sinne, missä pohjaveden pinta tavoittaa maanpinnan, syntyy lähde. 

Suomen oloissa parhaat ja käyttökelpoisimmat pohjavesivarat ovat harjuissa, jotka ovat 
hiekkaa ja soraa, jossa pohjavettä muodostuu ja varastoituu runsaasti. Alueen harjuista paras 
pohjavesialue on Kätkäjärven etelärannalla oleva harju, joka suhteellisen suurena voi varas-
toida suurimmat pohjavesimäärät. Lisäksi rantaimeytyminen voi lisätä harjusta saatavaa ve-
simäärää. Hirsikangas ja Palokankaan harju ovat jotensakin merkittäviä pohjavesilähteitä. Ne 
saavat jonkin verran lisävesiä moreenialueilta. Muilla alueen harjuilla on pohjavesilähteinä 
vain aivan paikallista merkitystä. 

Kalliossa pohjavesi muodostuu ja varastoituu runsaasti rakoilleissa kallion osissa kuten 
ruhjeissa ja siirroksissa. Niiden löytäminen Ilomantsin alueella vaatii huomattavaa ammatti-
taitoa ja geofysikaalisten menetelmien käyttöä. Veden hankinnan tutkimuksissa joudutaan 
suorittamaan kalliita kairauksia. Lisäksi on ennen kalliopohjaveden käyttöönottoa varmistet-
tava, ettei vedessä ole vahingollisia aineita kuten arseenia, radonia tai raskasmetalleja. 

Kartta-alueen moreenimaat ovat hiekkamoreenia, jossa pohjavettä muodostuu ja varas-
toituu kohtalaisesti. Moreenialueilla olevat lähteet ovat pieniä ja kuivuvat usein pitkien kuivi-
en kausien aikana. Moreenista saatavat vesimäärät riittävät yleensä vain yksittäistalouksien 
tarpeisiin. 

Moreenimuodostumat ovat pohjamoreenialueita paksumpia, joten ne voivat varastoida 
enemmän vettä kuin pohjamoreenialueet. Kartta-alueen kumpumoreenikentät ovat kuitenkin 
niin hajanaisia, että niistä saatavat vesimäärät riittävät vain yhden tai muutaman talouden tar-
peisiin. 

Ranta-, joki- ja tuulikerrostumat ovat lössiä lukuun ottamatta hiekkaa tai hietaa, joissa 
pohjavettä muodostuu ja varastoituu runsaasti. Nämä kerrostumat sijaitsevat kuitenkin niin 
syrjäisillä alueilla ja ovat niin ohuita, että niiden arvo pohjaveden hankinnassa on vähäinen. 
Paikallisesti ne kuitenkin lisäävät moreenialueilta saatavan veden määrää. 

Hienorakeiset kerrostumat ovat pohjavesien hankinnan kannalta huonoja, sillä niissä ei 
juuri muodostu tai varastoidu pohjavettä. Hienorakeisten kerrostumien alueilla voi tosin olla 
kaivoja ja lähteitä. Ne saavat kuitenkin vetensä hienorakeisten kerrostumien alla olevista vettä 
johtavista maakerroksista, yleensä moreenista tai harjuaineksesta. Hienorakeisten kerrostumi-
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en alla vallitsevat usein vähähappiset olosuhteet, joiden takia vesi voi olla ruosteista tai muu-
ten heikkolaatuista. 

Pohjaveden laatu 
Geologian tutkimuskeskuksen kartta-alueelta ottamien näytteiden analyysitulosten mu-

kaan alueen pohjavedet täyttävät useimmissa suhteissa Lääkintöhallituksen hyvälle talousve-
deltä edellyttämän laadun. Alueen pohjavedet ovat usein liian happamia ja niiden nitraattipi-
toisuudet, KMnO4-kulutuksen arvot ja väriluvut ovat suuria, vaikka ylittävät vain harvoin 
hyvän talousveden raja-arvot. Vesien happi-, kloridi-, kupari -, natrium- ja kaliumpitoisuudet 
vaihtelevat voimakkaasti eri näytteissä. Tarkempia tietoja alueelta otettujen näytteiden kemi-
allisista analyyseistä voi tilata Geologian tutkimuskeskuksen pohjavesiarkistosta. 

MAAPERÄÄN LIITTYVIÄ LUONTOKOHTEITA 

Kartta-alueen luontokohtesta ehkä tärkein on alueella yleinen, mutta muualla Suomessa 
erittäin harvinainen, lössi. Lössiä on 0,3-0,9 m paksuna kerroksina kaikilla alueen mäkimailla. 
Lössi on tuulen kuljettamaa ja kasaamaa hienoa hietaa. Se on lentohiekkaa hienorakeisempaa, 
eikä muodosta lentohiekan tapaan dyynejä, vaan peittää muita maalajeja jokseenkin tasaisena 
kerroksena tai maaston pieniin painanteisiin kerrostumneina pikkualueina. 

Kartta-alueella on runsaasti erilaisia kumpumoreenialueita. Suurimmat moreenikummut, 
joita on mm. Hauta-ahonsuon ja Pitkälahden tienoilla, ovat muodostuneet kahdessa vaiheessa. 
Niiden sydämenä on mannerjäätikön virtaussuuntaan nähden poikittainen 
pohjamoreeniselänne, jollaista kutsutaan Rogen-moreeniksi. Jäätikön sulamisvaiheessa ydin 
on peittynyt vaihtelevan paksuisella pintamoreenikerroksella. 

Ilomantsinsuo ja sen eteläpuolinen Mustajoen ja Ilomantsinjärven välinen suoniemi ovat 
näyttäviä suokohteita. Ne ovat pääasiassa avosuota, joilla esiintyy useita neva- ja 
rämetyyppejä. 
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Teemakarttoja pystytään tuottamaan alueilta, missä geologisen kartoitustiedon määrä on riittävän 
kattavaa ja monipuolista. GTK:n yhteyshenkilöt selvittävät edellytykset teemakarttojen tuottamiseen. 
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