
Havaintoja onsilomuodoista Lapin tuntureiden morfologiassa. 


S, Penttilä 1953, 


Kultatu tkimuksi ssa Tankavaaro jen tunturiryhman alueella on 

keskeisen huomion kohteena ollut Virtasen kuru, joka on itä -
länsi-suuntainen ja länteen viettävä loivapiirteinen laakso 

tämän tunturiryhman kemkellti. Virtasen kuru laaj enee ylaosas- 

taan laaj apohj aiseksi Tankasuon no tkelmaksi , j onka muoto toi 
tutki j oille mieleen mahdollisuuden, et ta siinä j onakin aikana 

oli ri toiminut onsiloj äätikköl . Kysymys tällaisesta mahdollisuu- 

desta ei ole suinkaan vailla mielenkiintoa irtokultaongelrnaa 

kannalta, sillä paikallSsten j aätiköiden tuonnoinen olemassa- 

olo merkitsee myös rnannerj äätikön laa j o j en alueellisten liik- 

keiden suunnista poikkeavien, paikallisten kulkeutumi ssuuntien 

esiintymi stä tunturilaaksoi ssa. 

Olen etupiiässä ilmavalakuvien avulla yrit tänyt paaeta selvil- 


le siitä, miten yleinen laaksojen ominaisuus onsilomuoto2 on 


siin6 osassa Lappia, joka ympäröi Tankavaaraa muutaman kymmenen 


kilometrin sateella, sekä siitä, onko onsiloiden muodoissa tai 


sijoittumisessa nähtävissä mitgän säiinnönmukaisuutta, joka voi sl 


johtaa näiden kaivautumisprosessin luonteen tuntemiseen, 


1 ) Tri Hyypän suullinen maininta kesallä 1951 . 
2) Seuraavassa käytetään nimi tysta onsilo ( engl, cirque ) kul-

honpohjan muotoisesta laskeumasta yleensä ( ilman geneettista 

merki tysta ) ; onsiloj aätikka ( cirque glacier ) on tietyntyyp- 

pinen j aätikkö, j onka toiminnan tuloksena syntyy ( nyt geneet ti- 

sesti maaratty ) muoto: jäaonsilo ( ice cirque ) .  

















Pienen lahdeonsilon voi tavata tunturin rinteellä, mutta 

erosion jatkuessa saa näin alkanut laakso selvän vakomaisen 

muodon, eikä esiinny koskaan suurena onsilopainanteena. 

Onsiloiden kaivautuni sai& . 
Se korkeusraja, jonka yläpuolelle rsyntyy jölitiktjita ja kai- 

vautuu onsiloi ta, kulkee samansuuntai sena kuin lumiraj a vähän 

tämän yläpuolella1. pienempi sademaärä alueella on , sen 
kiinteämrnin syntyvät onsilot lurnirajalle2. Lapin onsiloiden 

asettuminen samaan tasoon ( kts. kuvaa 4, ) houkuttelisi paiit- 

telemaän, et tti tamä taso vastaisi lumirajaa jonain menneena 

aikakautena, mutta - kuten sanottu - havaintoaineisto on 

liian pieni näin pitkälle menevien päätelmien tekemiseen. 

Jokatapauksesea olemme todenneet onsiloiden kuvastavan nykyis- 

tä kylmempää ilmastoa, Poikkeuksellisen kylminä vuosina saat- 

taa nykyäankin Saari aeläll€i stiilyli lunta yli kesiin3. mutta 

tämä ei riitä; täytyy olla kysymys pi tkaaikaisesta periodista. 

Ilmiö 111 ttyy näinollen aivan ilmei~esti j aäkauti seen ilmaston 

huonontumiseen. Glasiaali sta kehi tyshistoriaa tunnemme kui- 

tenkin niin paljon muutamilla alueilla, missä onsiloita esiin- 

tyy ( Tankavaara, Nattaset ), että voimme olla varmoja silta, 

etta jääkauden jalkeiselta ajalta onsilot eivat voi olla pe- 

räisin. Huolimatta nivation mahdolliseati hyvinkin suuresta 

voimasta myöhEisglasiaalisissa, nykyistä ankarammissa ilmasto- 

olosuhteissa, voivat kaikista tutkituista vain ernat pienet 

Nattastunturien rakassa olevat onsilot olla tgna aikana eyn- 

tynei tä, paäosa on muodostunut aikaisemmin.. Rairiintymattöm8t 

1) Enquist ( 1916 ) .  

2) Flint ( 1947 1, s. 96. 

3) Todettu esim. v. 1902. Rosberg: Fennia 24, N:o 4, s. 25. 



j aakautiset maalaji t j a  sulaves lv irtojen merkl t ovat t a s t a  to- 
$ 

disteena.  Nykyisten t i e t o  jemme perustee l la  voimmekin ons i l o l -  

den kaivautumisajasta sanoa vain,.  e t t ä  ne ovat syntyneet ilmas- 

ton huonontuessa ennen jaakautta t a i  jonain s i t t i  aikaisempana . 
nykyieta kylmempana aj  anj aksona. 
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