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Pohjois-Suomen maaperä kartoitettiin yleiskartan mittakaavaan (1:400 000) vuosina 1960 – 1986.
Työn tuloksena julkaistiin 13 maaperäkarttaa Oulun pohjoispuoliselta alueelta. Tämän kirjan tarkoituk-
sena on antaa yhteenveto kartoituksen aikana ja sen jälkeen saaduista tuloksista, jotka koskevat Pohjois-
Suomen maaperää, sen kerrosjärjestystä ja maalajijakautumaa sekä alueen kvartäärigeologista kehitystä.

Maaperäkerrostumien pohjana on 1,75 – 2,7 miljardia vuotta vanha kallioperä, joka kului peneplaa-
niksi jo prekambrikaudella. Sitä peittää maaperäkerrostumat, jotka ovat paksuimmillaan jokilaaksoissa
ja painanteissa ja ohenevat kohoumien rinteillä. Kallioalueita on 4,9 % maa-alasta. Moreeni on alueen
yleisin maalaji. Se peittää 52,2 % maa-alasta. Tyypillisimmillään moreeni on kerrostunut vailla selvää
maanpinnanmuotoa olevaksi moreenipeitteeksi, jota esiintyy tasaisesti koko alueella. Erilaisia moreeni-
muodostumia ovat aktiivisesti virranneen jäätikön alla syntyneet drumliinit ja flutingit, jäätikön reuna-
vyöhykkeessä subglasiaalisesta tai supraglasiaalisesta aineksesta syntyneet kumpumoreenit sekä reuna-
moreenit. Laajimmat drumliinialueet ovat Posion – Kuusamon alueella sekä Inarissa. Kumpumoreeneita
esiintyy varsinkin Rovaniemen ja Kemijärven ympäristössä. Lajittuneita maalajeja kuten soraa, hiekkaa ja
karkeaa hietaa on 7,9 % maa-alasta. Glasifluviaalisia muodostumia, kuten harjuja ja deltoja on alle 2 %.
Niitä esiintyy varsin tasaisesti koko alueella. Loppuosa lajittuneista maalajeista on synnyltään harjujen
ulkopuolisia sora-, hiekka- ja hietakerrostumia, kuten ranta-, joki- ja tuulikerrostumia. Glasifluviaaliset
muodostumat sisältävät valtaosan alueen teknisesti käyttökelpoisista sora- ja hiekkavaroista, joita on 9 150
miljoonaa m3 sekä parhaimmat pohjavesiesiintymät. Eloperäisiä maalajeja, pääasiassa turvetta on 33,2 %.
Yli 20 hehtaarin soita yhteensä 2,6 milj. ha. Soistuneimpia alueita ovat Keski-Lappi sekä Perämeren ran-
nikon läheisyydessä oleva vyöhyke. Alueen yhteenlasketut turvevarat on arvioitu olevan 9,5 miljardia m3.

Kvartäärikauden aikana Pohjois-Suomi oli useita kertoja mannerjäätiköiden peitossa. Siitä todisteena
ovat viimeistä jäätiköitymistä vanhemmat moreenipatjat, moreenipeitteiset glasifluviaaliset muodostumat
sekä moreenipatjojen välissä olevat interglasiaaliset ja interstadiaaliset kerrostumat, joita on löydetty var-
sinkin Keski-Lapin jäänjakajalta. Viimeisimmän jäätiköitymisen aikana mannerjäätikkö virtasi Keski-La-
pin jäänjakajalta säteettäisesti kohti sen reunoja. Pohjoisosassa virtaus oli kohti pohjoista tai koillista ja
eteläosassa kohti kaakkoa. Pohjois-Suomi vapautui mannerjäätiköstä noin 11 600 – 10 000 vuotta sit-
ten. Supra-akvaattisella alueella jäätikön reunalle syntyi jääjärviä ja erilaisia sulamisveden synnyttämiä
uomia, kuten reuna- ja lieveuomia. Niiden perusteella on voitu selvittää tarkemmin deglasiaation kulkua.
Jäätikön reuna perääntyi alueen eteläosassa kohti luodetta ja pohjoisosassa kohti lounasta vuosittaisen
perääntymismatkan ollessa noin 130 – 170 m. Jäätikön hävittyä etelä- ja lounaisosa jäivät suureksi osak-
si muinaisen Itämeren vaiheen, Ancylusjärven peittoon. Litorinamerivaihe seurasi Ancylusjärveä noin 7 800
vuotta sitten. Nykyinen rantaviiva on syntynyt maankohoamisen seurauksena, joka on Perämeren ranni-
kolla edelleen 7,5 mm vuodessa.
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The Quaternary deposits of northern Finland were mapped over the period 1960 – 1986 at a scale of
1:400,000. As a result of this work, 13 maps of Quaternary deposits in the area north of Oulu were
published. The aim of this book is to summarise the results achieved during and after the mapping with
regard to the Quaternary deposits of northern Finland, their stratigraphy, the distribution of soil types,
and the Quaternary history of the area in general.

The region’s superficial deposits lie on top of bedrock which is 1.75 – 2.7 billion years old, and
was worn down into a peneplane as long ago as the Precambrian. The Quaternary cover is thickest in
depressions and river valleys, thinning out on hill slopes. Bedrock outcrops occupy 4.9 % of the total
area. Till is the dominant Quaternary deposit in the area, covering 52.2 % of the land area. Till has
typically been deposited fairly evenly over much of the region, with few distinct landforms. Moraine land-
forms found in the region include drumlins and flutings formed under active glaciers, hummocky mo-
raines formed from subglacial or supraglacial material in the marginal zone, and end moraines. The
most extensive drumlin fields are in the Posio-Kuusamo area and in Inari. Hummocky moraines mainly
occur at Rovaniemi and Kemijärvi. Sorted deposits, such as gravel, sand and coarse silt account for 7.9 %
of the land area. Glaciofluvial accumulations, such as eskers and deltas, are evenly distributed, but only
occupy less than 2 % of the whole area. Other sorted depositional features consisting of sorted material
such as gravel, sand and silt, include beach deposits, fluvial deposits and aeolian deposits, formed out-
side eskers. The glaciofluvial formations contain the bulk of the region’s technically exploitable gravel
and sand resources, amounting to 9,150 million m3, as well as the most useful groundwater occurrenc-
es. Organic deposits, mainly peat, cover 33.2 % of the land area. Mires over 20 hectares cover a total
area of 2.6 million hectares. The largest and deepest mires are found in central Lapland and near the
coast of the Bothnian Bay. The region’s estimated peat resources add up to a total of 9.5 billion m3.

During the Quaternary period, northern Finland was repeatedly covered by continental ice sheets.
This is indicated by the occurrence of till deposits predating the last glaciation, till-covered glaciofluvial
deposits, and interglacial and interstadial deposits between till beds, which have particularly been found
along the ice divide in central Lapland. During the last glaciation the ice sheet flowed radially outwards
from the ice divide in central Lapland. In the north, the ice flowed northwards or northeastwards; while
in the south it flowed towards the southeast. Northern Finland became free of the continental ice sheet
about 11,600 – 10,000 years ago. In areas above the subsequent water level, ice-dammed lakes and var-
ious meltwater channels were formed, including marginal channels and lateral drainage channels. A de-
tailed study of the deglaciation process has been based on evidence from these features. The ice sheet
evidently retreated at a rate of about 130 – 170 metres per year, northwestwards in the south, and south-
westwards in the north. After deglaciation, southern and southwestern parts of northern Finland were
largely covered by the Ancylus Lake, a predecessor of the Baltic Sea. The Ancylus Lake became the Litto-
rina Sea about 7,800 years ago. The shoreline has shifted considerably ever since, due to land uplift,
which is still continuing at a rate of 7.5 mm per year on the shores of the Bothnian Bay.

Key words (GeoRef Thesaurus, AGI): areal geology, explanatory text, surficial geology, glacial geology,
glacial features, moraines, till, glaciofluvial features, eolian features, glaciation, interglacial environment,
interstadial environment, deglaciation, meltwater channels, glacial lakes, periglacial features, mires,
groundwater, Quaternary, Lapland Province, northern Finland.
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ESIPUHE

Maaperän geologinen yleiskartoitus Pohjois-Suo-
messa tehtiin vuosina 1960 – 1981. Työn tu-

loksena julkaistiin kolmetoista 1:400 000 mittakaa-
vaista maaperäkarttaa (karttalehdet 18, 25, 26, 27,
28, 35, 36, 37, 38+48, 39+49, 45, 46 ja 47). Kar-
toitettu alue käsittää Suomen pohjoisosat ja alueen
eteläreuna sijaitsee Oulun pohjoispuolella, noin 8
kilometriä 65. leveyspiirin pohjoispuolella. Tämän kir-
jan tarkoituksena on antaa yhteenveto kartoituksen ai-
kana ja sen jälkeen saaduista tuloksista, jotka koske-
vat Pohjois-Suomen maaperää, sen kerrosjärjestystä ja
maalajijakautumaa. Lisäksi kirjaan on koottu viimei-
sin tieto alueen kvartäärigeologisesta kehityksestä.

Jo 1930-luvun loppupuolella maaperäkartoitus-
ta oli tehty Lounais-Lapissa, ns. Lapin kolmion, Ro-
vaniemen, Tornion ja Pellon rajoittamalla alueella.
Sota ja puutteelliset pohjakartat aiheuttivat sen, et-
tei karttoja valmistunut julkaisuasteelle. Sodan jäl-
keen kartoituksen painopiste siirtyi Etelä-Suomeen,
jossa vilkastunut rakennustoiminta kaipasi tuekseen
aikaisempaa yksityiskohtaisempia maaperätietoja.
Vuonna 1946 aloitettiin uusi karttasarja, Suomen
geologinen kartta 1:100 000, jota tehtiin erikseen
kallioperästä ja maaperästä.

Pohjois-Suomen maaperän kartoitustarve tuli il-
meiseksi voimalaitosten suunnittelu- ja rakentamis-
vaiheessa. Jokivarsia ja allasalueita kartoitettiin
1950-luvun puolivälistä aina 1970-luvun alkuun asti
useita tuhansia neliökilometrejä pääasiassa mitta-
kaavaan 1:20 000, 1:50 000 ja 1:100 000 käyttäen
hyväksi ilmakuvantulkintaa. Ruotsalaisten kanssa
yhteistyössä tehty jokivarsikartta Tornionjoki – Muo-
nionjoki – Könkämäeno painettiin Ruotsissa mitta-
kaavaan 1:100 000. Se jäikin ainoaksi julkaistuksi
jokivarsikartaksi Suomen puolelta. Eräänä kartoi-
tuksen merkityksen korostajana olivat 1950-luvul-
la myös Lapin kultatutkimukset, joita tehtiin lähin-
nä Pohjois-Sodankylässä, erityisesti Vuotson-Tanka-
vaaran alueella, sekä 1960- ja 1970-luvuilla tehos-
tunut malminetsintä. Olemassa olevan aineiston
pohjalta julkaistiin 60-luvun alussa Pohjois-Suomes-
ta maaperäkartta 1:1 000 000, joka pitkään olikin
ainoa yhtenäinen esitys alueen maaperästä.

Jokivarsikartoituksessa ilmakuvantulkinnasta

saadut myönteiset kokemukset kannustivat silloista
Geologista tutkimuslaitosta aloittamaan ilmakuvan-
tulkintaan perustuvan maaperän yleiskartoituksen.
Ilmakuvat olivat luonnollinen valinta senkin vuok-
si, että alueelta oli jokivarsikarttojen lisäksi käytet-
tävissä vain vanhat taloudelliset kartat mittakaavaan
1:100 000, ja kantakartaston (silloin) uuteen leh-
tijakoon perustuva yleiskartta oli vasta valmisteilla.
Näin ollen ilmakuvien käyttö jo pelkästään havain-
tojen pohjakarttanakin oli välttämätöntä. Maaperän
yleiskartoitustyö alkoi kesällä 1960 Kittilän pohjois-
osassa ja jatkui seuraavina vuosina Länsi- ja Luo-
teis-Lapissa. Ensimmäinen 1:400 000 karttalehti nro
27 Kittilän alueelta valmistui 1964. Sen jälkeen il-
mestyi vielä 12 kartalehteä, viimeisimpänä kartta-
lehti nro 25, Kemi.

Ilmakuvantulkinta toi täysin uuden ulottuvuuden
tiettömien erämaiden kartoittamiseen. Pääosin ve-
denkoskemattomalla eli supra-akvaattisella alueel-
la jäätikkösyntyiset eli glasiaaliset muodostumat oli-
vat säilyttäneet tyypilliset muotonsa niin, että ne oli-
vat ilmakuvien stereotarkastelun liioittelevasta kol-
miulotteisuudesta johtuen useimmiten helposti tun-
nistettavissa. Koska muodot johtuvat suureksi osaksi
syntyolosuhteista, ja syntyolosuhteet määräävät muo-
dostuman rakenteen ja aineskoostumuksen, pääs-
tiin ilmakuvantulkinnalla pitkälle myös maalajien
tunnistamisessa. Sama asia pätee myös jääkauden
jälkeisiin eli postglasiaalisiin muodostumiin. Erityi-
sesti lentohiekkakerrostumien kohdalla maalajien-
nuste on erittäin tarkka. Ilmakuvantulkinnassa vai-
keimmin tunnistettavia olivat ja ovat edelleenkin hie-
nolajitteiset jääjärvisedimentit, joita ohuena kerrok-
sena moreenia peittäessään ei pysty erottamaan
moreenista. Myös kallioalueiden laajuus ohutmo-
reenisilla alueilla varsinkin silloin, kun alla oleva
kallio on rapautunutta, on vaikeasti määritettävis-
sä. Ohutturpeiset suot ja soistumat on ilmakuvan-
tulkinnassa usein vaikea erottaa varsinaisista turve-
kerrostumista.

Kartankäyttäjien on syytä huomioida myös vuon-
na 1972 toteutettu kartoitus- ja kuvausohjeiden
muutos. Siihen asti käytössä ollut maalajien lähin-
nä RT-luokituksen kaltainen maalajiluokitus korvat-
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tiin GEO-luokitusta vastaavalla luokituksella. Tällä
ei kuitenkaan Pohjois-Suomessa ollut kovin suurta
merkitystä, koska siihen mennessä oli kartoitettu
pääosin supra-akvaattista aluetta, jolla oli vain vä-
hän hienolajitteisia kerrostumia. Suurimmat erot
luokituksissa ovat hienolajitteisten maalajien koh-
dalla. Vanhan luokituksen lietteestä (hiesusta ja hie-
nosta hiedasta) tuli uuden luokituksen siltti, joka
sopi hyvin Pohjois-Suomen geologisiin oloihin. Jää-
järvisedimentit ovat yleisimmin silttejä. Toinen mer-
kittävä muutos, jolla ei kuitenkaan yleiskartoituk-
sessa ollut suurta merkitystä, oli hiekan ja sitä kar-
keampien maalajien luokittelu uudelleen. Oleellisin
muutos oli lentohiekkamuodostumien maalajinimen
muuttuminen (karkeasta) hiedasta (hieno-) hiekak-
si, vaikka eroa kartan kuvausperusteissa ei olekaan.
Kuvausväri säilyi vaalean vihreänä.

Kartoitukseen liittyvät turvetutkimukset aloitettiin
vuonna 1962 Kittilästä. Tutkimuksissa alussa alka-
en mukana ollut Eino Lappalainen loi suuntaviivat
Pohjois-Suomen soiden ja niiden sisältämän turpeen
tutkimukselle. Turvetutkimusten tavoitteena yleisellä
tasolla oli ja on edelleen tuottaa soista sellaista geo-
logista ja kemiallista tietoa, jolla edistetään turve-
varojen hallittua ja kestävää käyttöä. Tutkimuksilla
edistetään myös soiden käytön suunnittelua laajem-
minkin, suojelu mukaan lukien ja tuotetaan teolli-
suuden käyttöön sen tarvitsemaa yksityiskohtaista
tietoa turveraaka-aineesta. Polttoturvetutkimukset
lisääntyivät voimakkaasti 1970-luvulla. Tutkimusten
alueellista sijoittumista ohjasi yhä enemmän rahoit-
tajien ja yhteistyökumppanien käytännön tiedon tar-
ve eikä niinkään kartoituksen aikataulut. Turvetut-
kimusten tehostaminen 1980-luvun alussa johti yhä
selvemmin käytännön tarpeita palveleviin turvein-
ventointeihin. Tutkimukset keskittyivät alueille, mis-
sä oli ilmeiset edellytykset turpeeseen pohjautuvan
teollisuuden luomiselle, lähinnä energiateollisuudel-
le. Pohjois-Suomen turvetutkimusten tuloksena on
syntynyt suuri joukko raportteja turvevaroista ja nii-
den käyttökelpoisuudesta sekä tieteellisiä tutkimuk-
sia kosteikkoekosysteemeistä, niiden esiintymises-
tä, rakenteesta ja aineksista sekä iästä ja syntytavas-
ta.

Maaperägeologiseen yleiskartoitukseen liittyvät
pohjavesitutkimukset käynnistyivät myös 1960-luvun
alussa Juho Hyypän johdolla. Kartoituksessa lähes
alusta alkaen mukana ollut Pertti Lahermo kiinnos-
tui myös pohjavesiasioista, ensin erityisesti lähtei-
den kartoittamisesta ilmakuvien avulla, myöhemmin

pohjavesien geokemiasta ja yleisemminkin hydro-
geologiasta. Tavoitteena oli luoda kuva kartta-alu-
eiden pohjaveden esiintymisestä ja laadusta sekä
laadun riippuvuudesta geologisista tekijöistä. Kart-
talehtikohtaisia pohjavesitutkimuksia on tehty kai-
kilta osa-alueilta ja niiden tuloksia on julkaistu lu-
kuisissa tieteellisissä ja kansantajuisissa kirjoituk-
sissa.

1970-luvulla huomattiin, että maankäytön suun-
nittelu ja rakentaminen tarvitsivat yhä tarkempia tie-
toja maaperästä. Maaperän peruskartoitus Pohjois-
Suomessa mittakaavassa 1:20 000 alkoi yhteistyös-
sä Maanmittaushallituksen kanssa Haukiputaan –
Iin alueella vuonna 1981. Samana vuonna alkoi
myös GTK:n omin voimin tehtävä maaperäkartoitus
mittakaavassa 1:50 000 Kittilän Sirkassa. Ympä-
röivässä yhteiskunnassa syntyi myös tarvetta yksityis-
kohtaisempiin tutkimuksiin. Tällaisia erillisrahoi-
tuksella käynnistyneitä ja tehostettuja tutkimuksia
olivat edellä mainittujen polttoturvetutkimusten
ohella maa-ainestutkimukset sekä malminetsintää
palvelevat maaperätutkimukset, joiden tulokset on
raportoitu erikseen. Viimeisimpänä on yhä jatkuva
maaperän ominaisuuksien selvittäminen geofysikaa-
lisin maasto- ja kaukokartoitusmenetelmin. Kartoi-
tuksen ja tutkimusten tuloksena Pohjois-Suomen
maaperästä, sen kerrosjärjestyksestä ja maalajien
jakaumasta on saatu selkeä kuva. Samalla on tar-
kentunut kuva alueen kvartäärisestä kehityksestä,
jonka tutkimukselle Väinö Tanner loi pohjan jo vuo-
sisadan alussa.

Tämän kirjan tavoitteena on antaa kuva Pohjois-
Suomen maaperästä ja sen kehityksestä nykytutki-
muksen valossa. Se auttaa maaperätiedon tarvitsi-
joita ymmärtämään ja edelleen muokkaamaan ja
tulkitsemaan karttamuotoista tietoa, jota nykyään on
saatavissa painettuina karttoina, tulosteina sekä säh-
köisinä tiedostoina. Samalla se muodostaa pohjan,
jonka varaan voidaan rakentaa yleiskarttaa tarkem-
pia karttoja ja sovelluksia, kuten taajamakarttoja,
rakennettavuuskarttoja, geologisia retkeilykarttoja
ym.

Yleiskarttojen kartoitustyön käynnistäjänä oli
edesmennyt Seppo Penttilä, jonka työtä Raimo Ku-
jansuu jatkoi. Eri karttalehdistä vastuussa olivat
myös Antti Alfthan, Heikki Hirvas, Ari Lahtinen, Sa-
kari Leskelä, Kalevi Mäkinen, Risto Pollari ja Rai-
mo Sutinen sekä tämän kirjan kirjoitus- ja aineis-
tojen kokoamisvaiheessa Peter Johansson. Turvetut-
kimuksista vastasivat Eino Lappalainen ja Heikki
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Tanskanen sekä yhteenvedon laadintavaiheessa Matti
Maunu ja Kimmo Virtanen. Kallion rapautumisesta
ja periglasiaalisista ilmiöistä on kirjoittanut Aimo
Kejonen. Pohjavesitutkimuksia käynnistämässä oli
Juho Hyyppä, hänen työtään jatkoivat Pertti Laher-
mo ja Ulpu Väisänen, joista viimeksi mainittu on laa-
tinut tämän kirjan pohjavesiosuuden.

Pohjois-Suomen maaperänäytteitä tutkivat ja ana-
lysoivat monet GTK:n tutkijat, joista tässä mainitta-
koon Brita Eriksson, Tuulikki Grönlund sekä Matti
Saarnisto, jotka ovat osallistuneet myös kirjan kir-
joittamiseen. Monet tiedonhallintaan ja aineistojen
muokkaukseen ja käyttöön liittyvät asiat teki mah-
dolliseksi Pekka Hännisen johtama maaperätutki-
muksien atk-ryhmä. Erikseen mainittakoon vielä
Viena Arvola ja Satu Moberg, joiden taitava käden-
jälki näkyy liki kaikissa julkaistuissa kartoissa ja
kuvissa. Pääosan GTK:n tiedostoista tuotetuista kar-
toista ja tulosteista ovat tehneet Seppo Aaltonen,

Raija Pietilä ja Riitta Pohjola. Carola Eklundh on
kääntänyt englanniksi yhteenvedon ja kuvatekstit.
Vesa Perttunen on täydentänyt Pohjois-Suomen kal-
lioperästä kertovan osuuden. Matti Saarnisto ja Juha
Pekka Lunkka ovat tarkastaneet kirjan käsikirjoi-
tuksen. Sini Autio on toimittanut julkaisun.

Vuosikymmenten aikana kartoituksen kenttätöi-
hin sekä erilaisiin aineistojen käsittely- ja labora-
toriotehtäviin ovat osallistuneet tutkimuskeskuksen
laboranttien, tutkimusapulaisten ja -assistenttien
ohella myös monet opiskelijasukupolvet kausiapu-
laisina. Tässä yhteydessä heitä kaikkia ei ole mah-
dollista mainita edes nimeltä, mutta se ei mitenkään
vähennä heidän työnsä arvoa ja merkitystä Pohjois-
Suomen maaperän kartoituksessa ja tutkimukses-
sa. Omasta ja tämän kirjan kirjoittajien puolesta
esitämme kaikille parhaat kiitokset vuosien raken-
tavasta ja miellyttävästä yhteistyöstä.

Rovaniemellä 27.4.2004

Peter Johansson ja Raimo Kujansuu
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FM Brita Eriksson on toiminut geologina Geologian tutkimuskeskuksessa Espoossa. Hän erikoisalansa
on siitepölyanalyysi, erityisesti viimeistä mannerjäätiköitymistä vanhempi kasvillisuuden historia.

FT Tuulikki Grönlund on toiminut erikoistutkijana Geologian tutkimuskeskuksessa. Hänen erikoisalansa
on piileväanalyysi, jota hän sovelsi Itämeren altaan jääkautisten vaiheiden tutkimukseen.

FT Peter Johansson toimii geologina Geologian tutkimuskeskuksessa Rovaniemellä ja maaperägeologi-
an dosenttina Turun yliopistossa. Hänen erikoisalaansa ovat maaperäkartoitus sekä mannerjäätikön ja
sen sulamisvesien aikaansaamat muodostumat.

FL Aimo Kejonen toimii geologina Geologian tutkimuskeskuksessa Kuopiossa. Hänen erikoisalaansa
on rapautumisilmiöt, routa ja periglasiaaliset tutkimukset.

Professori Raimo Kujansuu on ollut Geologian  tutkimuskeskuksen maaperäosaston osastonjohtaja,
ja hän on kartoittanut suuren alueen Lapin maaperästä. Hänen erikoisalaansa on kartoituksen ohella yleinen
maaperägeologia ja glasiaaligeologia.

FK Matti Maunu toimii geologina Geologian tutkimuskeskuksessa Rovaniemellä. Hänen erikoisalaansa
ovat turvekerrostumat ja turpeen käyttö.

FK Kalevi Mäkinen toimii geologina Geologian tutkimuskeskuksessa Rovaniemellä. Hän on erikoistu-
nut maaperäkartoitukseen, maa-ainestutkimuksiin ja soveltavaan maaperägeologiaan.

Professori Matti Saarnisto on toiminut Geologian tutkimuskeskuksessa osastonjohtajana ja tutkimus-
johtajana. Hänen erikoisalaansa on jääkausiajan geologia, erityisesti maankohoaminen ja ilmaston muutos.

FT Kimmo Virtanen toimii erikoistutkijana Geologian tutkimuskeskuksessa Kuopiossa ja turvegeologi-
an dosenttina Turun yliopistossa. Hänen erikoisalaansa on soiden syntyhistoria ja turvetutkimukset.

FT Ulpu Väisänen toimii geologina Geologian tutkimuskeskuksessa Rovaniemellä. Hän on erikoistunut
pohjavesi- ja ympäristötutkimuksiin.

KIRJOITTAJAT
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Pohjois-Suomen maaperägeologisten yleiskartto
jen laatimisessa noudatettiin silloisen Geologi-

sen tutkimuslaitoksen maalajiosastossa käytössä ole-
via kartoitusohjeita (Hyyppä 1960). Niiden mukaan
30 cm:ä paksummat maalajipeitteet merkittiin kar-
talle väreillä, ja väreillä kuvattiin saman maalajin
alueita syntytavasta riippumatta. Vain kohomuoto-
na esiintyvät harjut kuvattiin erilleen muista sora-,
hiekka- ja hietaesiintymistä ja lentohiekka-alueet va-
rustettiin dyynejä kuvaavalla symbolilla. Karkeiden
lajittuneiden maalajien lisäksi kartoituksessa ero-
tettiin pohjamoreeni, moreenikummut ja -selänteet
sekä turve. Riittävän laajoja hienolajitteisia kerros-
tumia ei vedenkoskemattomalla eli supra-akvaatti-
sella alueella tavattu. Avokalliosta (kalliopaljastu-
mista) erotettiin rakka-alueet (louhikot). Kartoituk-
sen alkuvaiheessa käytettiin maalajikuvauksessa tau-
lukon 1 mukaista lajiteluokitusta, joka perustui käy-
tössä olleeseen kenttäseulasarjaan. Lietemaalajia ei
kartoituksessa käytetty, vaikka luokitusrajojen mu-
kaan lentohiekka olisikin kuulunut tähän luokkaan.

Käytännössä alalajitteet noudattivat kuitenkin At-
terbergin luokituksen mukaisia rajoja, koska suuri
osa näytteistä analysoitiin tutkimuslaitoksen labora-
toriossa. Vanhojen ohjeiden mukaisesti kartoitettiin
lehdet 18, 27, 28, 37, 38+48, 39+49 ja 47.

Uudet kartoitusohjeet otettiin käyttöön 1970-lu-
vun alussa (Virkkala 1972). Ne oli tarkoitettu käy-
tettäväksi pääasiassa maaperäkartoituksessa 1:100
000 (Suomen geologinen kartta), mutta niitä sovel-
lettiin myös yleiskartoituksessa. Painettua ohjetta
täydentämään laadittiin erilliset monistetut kartoi-
tusohjeet yleiskartoitusta varten. Uusissa ohjeissa
suurimmat muutokset koskivat kartoitussyvyyttä ja
lajiteluokitusta. Vuoden 1981 jälkeen julkaistuissa
maaperäkartoissa kartoitussyvyys on yksi metri ja
lajiteluokitus vastaa lähinnä GEO-luokitusta (vrt.
Korhonen ja muut 1974). Kartoitussyvyyden vaiku-
tus näkyy erityisesti kahden maalajin kohdalla.
Ohutturpeiset (< 1 m turvetta) suot kartoitettiin nii-

JOHDANTO

Kartoitus- ja kuvausperusteet
RAIMO KUJANSUU

Taulukko 1. Kartoituksen alussa käytössä ollut lajiteluokitus
(Hyyppä 1960).
Table 1. Grain size classification used early in the map-
ping project (Hyyppä 1960).

Lajite, fraction Raekoko, grain size

Karkea sora, coarse gravel 20 – 7 mm
Keskikarkea sora, medium gravel 7 – 4 mm
Hieno sora, fine gravel 4 – 2 mm
Karkea hiekka, coarse sand 2 – 1 mm
Hieno hiekka, fine sand 1 – 0,2 mm
Liete, silt < 0,2 mm

den pohjamaan mukaan, mikä jonkin verran vähen-
si turvekerrostumien suhteellista osuutta. Avokalli-
oiden suhteellinen osuus puolestaan kasvoi jonkin
verran, kun kalliota peittävän maakerroksen pak-
suudeksi hyväksyttiin yksi metri aikaisemman
30 cm:n sijasta. Lajiteluokitus muuttui taulukon 2
mukaiseksi. Lajiteluokitus poikkeaa GEO-luokituk-
sesta soran ja sitä karkeampien lajitteiden osalta si-
ten, että luokkien yläraja on siirtynyt yhden alalajit-
teen verran karkeampaan suuntaan. Yleiskartoituk-
sessa moreenia ei ole luokiteltu raekoostumuksen
perusteella vaan moreenialueet jaettiin peitemoree-
niin ja moreenimuodostumiin. Sora ja hiekkaker-
rostumien kuvauksessa siirryttiin esittämään kaik-
ki jäätikköjokikerrostumat tummanvihreällä väril-
lä (aiemmin esitettiin vain kohomuotoiset harjut)
ja moreenikerrostumista myös drumliinit kuvattiin
moreenikumpareiden ja -selänteiden tummanruske-
alla värillä.

Ilmakuvantulkintaan perustuva kartoitus muo-
dostuu kolmesta vaiheesta: 1) Alustava ilmakuvan-
tulkinta, jonka yhteydessä rajattiin helposti tunnis-
tettavat maaperägeologiset yksiköt ja suunniteltiin
tarvittavat maastotarkistukset. Talvisin suoritetuilla
kairauksilla samoin kuin tulevaan kartoitusaluee-

Kartoitus- ja kuvausperusteet
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seen etukäteen tutustumalla pyrittiin hankkimaan
tulkinta-avaimia. 2) Maastotarkistusten yhteydessä
tutkittiin myös olemassa olevat maaleikkaukset, teh-
tiin muut tarvittavat geologiset mittaukset ja määri-
tykset sekä tehtiin pienehkö määrä koetinkairauk-
sia maapeitteen paksuuden määrittämiseksi. Vuosi-
en mittaan kairausten ja erilaisten kaivausten mää-
rä lisääntyi, ja tämä paransi näin kartan tiedon ta-
soa ja yleistä tietämystä alueen maaperästä. 3) Maas-
totöiden jälkeen suoritettiin lopullinen tulkinta, jol-
loin kaikki kartan vaatimat tiedot piirrettiin ilma-
kuville. Ilmakuvilta kuviotiedot siirrettiin piirto-
muuntokojeen avulla yleiskartan 1:200 000 -mitta-
kaavaiselle suurennokselle, joka toimi myös kartan
puhtaaksipiirustuksen mittakaavana. Alkuvaiheen
painetuissa maaperäkartoissa maalajirajat on mer-
kitty pisteviivoin ja vuodesta 1972 alkaen yhtenäisin
viivoin, jolloin siirryttiin raamustus- ja nylkytekniik-
kaan karttojen värimaskien teossa.

Käytettävissä ollut ilmakuva-aineisto oli alkuvuo-
sina kirjavaa, osin huonolaatuista ja geologiseen tul-
kintaan sopimattomana vuodenaikana kuvattua.
Uudet 1:30 000 -mittakaavaiset ilmakuvat, joita oli
jo 1960-luvun alussa osalta aluetta käytettävissä,
soveltuivat erityisen hyvin yleiskartoituksen
tarpeisiin. Mittakaava ja kuvan koko olivat sopivat
sekä käytettäviin tulkintalaitteisiin että kenttäkäyt-
töön. Ilmakuvien mittakaava antoi mahdollisuuden

tulkita ja kuvata huomattavasti pienempiä yksityis-
kohtia kuin oli mahdollista esittää lopullisella kar-
talla. Pienin kartalle piirretty kuvio oli 0,5 x 0,5 mm,
joka luonnossa vastaa 4 ha:a. Käytännössä tämä
merkitsee sitä, että kuvattavan pitkänomaisen esiin-
tymän olisi pitänyt olla vähintään 200 m leveä, jotta
se olisi voitu piirtää lopulliselle kartalle. Näin me-
netellen olisi suuri osa Lapin harjuista jäänyt ko-
konaan pois. Niinpä kuvioita ilmakuvilta kartalle
siirrettäessä geologisesti merkittävät muodostumat,
kuten harjut ja eräissä tapauksissa myös kalliopal-
jastumat, liioiteltiin kooltaan tai leveydeltään niin
paljon, että ne voitiin ottaa mukaan lopulliselle kar-
talle. Kartalla useat harjut on siis kuvattu huomat-
tavasti todellista leveyttään suurempina.

Tulkinnassa maalajeista käytettiin symboleja,
maastohavainnoissa kirjainlyhenteitä ja vasta lopul-
lisessa kartan kokoamisvaiheessa värejä. Yleiskar-
tan värit ja niillä kuvattavat asiat pyrittiin säilyttä-
mään mahdollisuuksien mukaan koko kartoituksen
ajan niin yhtenäisinä kuin mahdollista, jotta koko
sarjan ulkonäkö ja luettavuus säilyisi hyvänä. Pai-
netussa kartassa punaisella värillä on osoitettu avo-
kalliot ja alueet, joilla maapeitteen paksuus on alle
1 metriä. Avokalliota peittävä maalaji on useimmi-
ten moreenia, joissakin tapauksissa myös louhik-
koa, kivikkoa, soraa tai hiekkaa, harvoin turvetta.
Vaaleanpunaisella on kuvattu louhikkoalueet ja ra-
kat, jotka useimmiten liittyvät avokallioalueisiin
mutta voivat esiintyä myös erillisinä kuvioina. Kal-
lio- ja louhikkoalueiden erottaminen toisistaan tar-
kasti on käytännössä mahdotonta, koska on olemas-
sa kaikkia välimuotoja täysin ehjästä kalliosta irto-
naisista lohkareista koostuvaan louhikkoon.

Kallioperän muotoja myötäilevät moreenipeitteet
on kuvattu vaaleanruskealla värillä ja moreeniainek-
sesta koostuvat omamuotoiset moreenimuodostu-
mat, kummut ja selänteet, tummanruskealla. Koho-
muotonsa ja jatkuvuutensa perusteella harjuiksi tun-
nistettavat sora- ja hiekka(hieta)-esiintymät ja vuo-
den 1981 jälkeen painetuissa kartoissa kaikki jää-
tikköjokikerrostumat on kuvattu tummanvihreällä
värillä ja muut sora- ja hiekka(hieta)- esiintymät
vaaleanvihreällä värillä. Siltti ja savi on kuvattu kel-
taisella värillä ja turve harmaalla. Lentohiekka-alu-
eet on osoitettu lokki-symbolilla niillä alueilla, joilla
on merkittävästi lentohiekkakinoksia. Symboli voi
olla joko vihreällä tai harmaalla alueella; jälkimmäi-
sessä tapauksessa yksittäisiä lentohiekkakinoksia ei
ole kuvattu.

Taulukko 2. Mineraalimaalajien lajiteluokitus Virkkalan
(1972) mukaan.
Table 2. Grain size classification (Virkkala 1972).

Lajite, Raekoko, Nimi,
fraction grain size name

Lohkare, louhikko,
boulder > 200 mm block field

Kivi, kivikko,
stone 20 – 200 mm stone field

Sora, sora,
gravel 2 – 20 mm gravel

Hiekka, hiekka,
sand 0,06 – 2 mm sand

Siltti, siltti,
silt 0,002 – 0,06 mm silt

Saves, savi,
clay < 0,002 clay



15

Pohjois-Suomen korkokuvan pohjana on 1,75–
2,7 mrd vuotta vanha peruskallio, joka kului lä-

hes tasaiseksi puolitasangoksi eli peneplaaniksi il-
meisesti jo prekambrikaudella. Pohjoisimpien osi-
en korkokuvan kehitykseen ovat vaikuttaneet siluu-
rikautinen Kölin vuorijonon (Kaledonidien) synty ja
kehitys, sen paleo- ja neogeenikautinen aktivoitu-
minen ja samanaikaiset lohkoliikunnot mm. Inarin
altaan ympäristössä.

Suuri osa Pohjois-Suomestakin voidaan lukea

alangoksi, kun käytetään alangon ylärajana 200
metrin korkeustasoa (kuva 1). Sen alapuolella ole-
via alueita on Tornionjokilaaksossa Kihlangin kor-
keudelle saakka ja Kemijoen vesistön alueella aina
Kittilään, Sodankylään ja Savukoskelle saakka. Li-
säksi Inarin allas sekä Luton- ja Tenon varret jää-
vät osin 200 m:n tason alapuolelle. Tämän tason ylit-
täviä ylänköalueita on Lapin lisäksi Kainuussa ja
Koillismaalla. Ylänköä on 61,5 % alueen pinta-alas-
ta. Korkeimmat alueet sijaitsevat Enontekiön luoteis-

Korkeussuhteet
RAIMO KUJANSUU

Kuva 1. Pohjois-Suomen korkokuva. Korkeudet metreinä vedenpinnasta.
Fig. 1. Relief map of northern Finland. Elevations in metres above the sea level.

Korkeussuhteet
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osassa, missä on noin 40 yli 1 000 metrin korkeu-
teen kohoavaa tunturihuippua. Niistä korkeimpia
ovat Halti (1328 m), Ritničohkka (1317 m), Govd-
dosgáisi (1210 m) ja Kahperusvaarat (1144 m).
Muita korkeita, mutta edellisiä jo huomattavasti
matalampia tunturialueita ovat Länsi-Lapin Ounas-,
Pallas- ja Yllästunturin jakso sekä Inarin allasta
ympäröivä Saariselältä Muotkatuntureille kaartuva
tunturiketju. Kuusamon alueella on joitakin yli 400
metriä korkeita vaaroja ja tuntureita, ja eteläisin
tunturi, Taivalkosken Iso-Syöte, on myös yli 400 m

korkea. Suurin osa alueesta on kuitenkin 400 m:n
tason alapuolella.

Päävedenjakaja, Maanselkä kulkee alueen itä-
osassa suunnilleen Suomen ja Venäjän rajan suun-
taisena, kääntyy Saariselältä luoteeseen ja yhtyy
Enontekiön ”Käsivarressa” Suomen ja Norjan väli-
seen rajaan. Se jakaa vesistöt Jäämereen ja Itäme-
reen laskeviin. Myöhäisglasiaalisen paleohydrogra-
fian kannalta tärkeä merkitys on myös suurimpien
jokien välisillä sivuvedenjakajilla (kuva 2).

Vaikka alue kokonaisuutena onkin tasoittunut

Kuva 2. Pohjois-Suomen vesistöt, niiden valuma-alueet ja vedenjakajat. 1 = Jäämereen laskevat
vesistöt, 2 = Pohjanlahteen laskevat vesistöt, 3 = Vienanmereen laskevat vesistöt.
Fig. 2. Watercourses of northern Finland, their catchment areas and drainage divides. 1 =
Watercourses emptying into the Arctic Ocean, 2 = Watercourses emptying into the Gulf of
Bothnia, 3 = Watercourses emptying into the White Sea.
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lähes peneplaanitasolle, esiintyy paikallisesti huo-
mattaviakin korkeuseroja. Korkeimmilla alueilla
myös suhteelliset korkeuserot ovat suurimmillaan.
Suomen kartaston (Alalammi 1986) mukaan suu-
rimmat suhteelliset korkeuserot (300–600 m) ovat
Käsivarren luoteisosassa, Saariselän– Muotkatuntu-
rien alueella, Ounas–Pallas–Yllästunturin-jaksossa,
Pelkosenniemen Pyhätunturilla ja muutamassa pai-

kassa Itä-Lapissa. Alankoalueilla suhteelliset korke-
userot ovat yleisesti alle 30 m ja pääosassa Pohjois-
Suomea 75–300 m. Glasiaalisen kehityksen ja man-
nerjäätikön liikesuuntien kannalta suurin merkitys
on yksittäisillä ympäristöstään kohoavilla alueilla,
kuten edellä mainitut Ounas–Pallas–Ylläs-jakso,
Saariselän sekä Luoston–Pyhätunturin tunturiselän-
teet ja Kivalojen vaarajono.

Kallioperä ja sen vaikutus korkokuvaan
RAIMO KUJANSUU

Pohjois-Suomen kallioperä kuuluu Käsivarren
luoteisinta osaa lukuun ottamatta Fennoskandi-

an kilpeen, joka koostuu pääosin arkeeisista (3
100–2 500 miljoonaa vuotta, ma) ja varhaisprote-
rotsooisista (2 500–1 600 ma) kivilajeista (Kors-
man ja muut 1997, Lehtinen ja muut 1998, Silven-
noinen 1998, Hanski ja muut 2004) (kuva 3). Ai-
van alueen eteläreunaan rajoittuu Muhoksen hau-
tavajoaman keskiproterotsooiset sedimenttikivet,
joiden K-Ar-ikä on 1 300 ma (Simonen 1980). Nii-
den nuorinta osaa edustaa Hailuodon muodostuma,
joka mikrofossiilitutkimusten mukaan on Vendi-
kautinen, suunnilleen 600 ma (Tynni ja Donner
1980). Taivalkosken Saarijärven meteoriittikraatte-
rin (Pesonen ja muut 1998) pohjaa peittää saviki-
vi, joka mikrofossiilien mukaan on iältään myöhäis-
prekambrikautinen (Tynni ja Uutela 1985). Kilpi-
alueella esiintyy muutamia sitä selvästi nuorempia
syväkiviä, kuten Savukoskella Soklin karbonatiitti ja
Kuusamossa Iivaaran alkalikivi, jotka ovat iältään
360–350 ma, eli nuorempia kuin Kaledonidien vuo-
rijonopoimutus (450–400 ma).

Arkeeista kallioperää esiintyy viidellä osa-alueel-
la: 1) Länsi-Lapin alueella, 2) Taka-Lapin alueella,
3) Itä-Lapin alueella, 5) Keski-Suomen arkeeisen
alueen pohjoisosa (Pudasjärven alue) sekä 5) ns.
Keski-Lapin ikkunoissa. Pohjois-Suomen arkeeinen
kallioperä koostuu suurimmaksi osaksi migmatiit-
ti-granitoidialueista, joiden sisällä on pieniä vulkaa-
nista alkuperää olevia vihreäkivivyöhykkeitä sekä
sedimentogeenista alkuperää olevia kiilleliuske-pa-
ragneissialueita. Vanhimpia migmatiitteja ja vihreä-
kiviä leikkaavien granitoidien koostumus vaihtelee
tonaliitin ja graniitin välillä.

Huomattava osa Pohjois-Suomen varhaisprote-

rotsooisesta kallioperästä muodostuu laajoista lius-
kejaksoista: Lapin vihreäkivivyöhyke, Keski-Lapin,
Peräpohjan ja Kuusamon liuskealueet. Jaksot koos-
tuvat vaihtelevasti vulkaanisista ja sedimenttisistä
kivistä. Vulkaaniset kivet ovat erityisen tunnusomai-
sia Lapin vihreäkivivyöhykkeelle.

Vihreäkivivyöhykkeen koillispuolella on kaaren-
muotoinen granuliittivyöhyke, joka koostuu kor-
keassa paineessa ja lämpötilassa metamorfoituneista
kivistä, jotka tektonisten liikuntojen vaikutuksesta
ovat työntyneet svekokarjalaisen orogenian yhteydes-
sä syvältä maankuoren alaosista nykyiselle tasolleen.

Varhaisproterotsooiselle kallioperälle ovat omi-
naisia myös emäksiset kerrosintruusiot, jotka ovat
kiteytyneet tektonisesti rauhallisissa oloissa maan
vaipasta lähteneistä kivisulista 2 500–2 400 ma sit-
ten. Taka-Lapissa esiintyy arkeeisia gneissejä leik-
kaavia gabroja ja granodioriitteja (1 950–1 930 ma)
(Meriläinen 1976) sekä granuliittialueen länsipuo-
lella oleva anortosiitti-intruusio. Orogeeniset syvä-
kivet ovat pääosin granitoideja (mm. Haaparanta-
sarjan syväkivet), joskin koostumus vaihtelee gra-
niitista gabroon. Laajan Keski-Lapin graniittialueen
valtakivilajina ovat heterogeeniset migmatiittigranii-
tit. Nattas-tyypin graniitit (1 800–1 770 ma) vastaa-
vat iältään Etelä-Suomen postorogeenisia granitoi-
deja.

Ilmeisesti nykyinen maanpinnan eroosiotaso oli
saavutettu jo 600 ma sitten. Syntyneestä kulutusta-
sosta, peneplaanista, kohosivat vain muutamat eroo-
siojäännösvuoret Pohjois-Suomelle tyypillisine pyö-
reine muotoineen. Kulutusta hyvin kestäviä, pääasi-
assa kvartsiitista muodostuneita jäännösvuoria ovat
mm. Luosto–Pyhätunturijakso, Ylläs–Ounastunturi-
jakso (kuva 4) ja Levi–Kätkätunturijakso sekä Aa-
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Kuva 3. Yleistetty Pohjois-Suomen kallioperä Korsmanin ja muiden 1997 mukaan; arkeeinen
kallioperä (ikä yli 2 500 milj. vuotta): 1 = graniittisia kiviä, 2 = vulkaniitteja ja niihin liittyviä
sedimenttikiviä, 3 = gneissejä; proterotsooisia kiviä (2 500 – 590 milj. vuotta): 4 = hiekka- ja
liuskekivikerrostumia, 5 = graniittia, granodioriittia, tonaliittia, kvartsidioriittia ja montsoniit-
tia, 6 = dioriittia, anortosiittia, gabroa ja peridotiittia, 7 = Lapin granuliittivyöhykkeen granaat-
tigneissejä ja dioriitteja, 8 = kiilleliuskeita, gneissejä ja migmatiitteja, 9 = vulkaniitteja ja niihin
liittyviä sedimenttikiviä, 10 = kvartsiittia ja konglomeraattia; fanerotsooinen kallioperä (alle 590
milj. vuotta): 11 = kaledonidisia liuskeita, gneissejä ja intrusiivikiviä, 12 = alkalikiviä ja karbo-
natiittia.
Fig. 3. Generalized map of the bedrock of northern Finland according to Korsman et al.
1997; Archaean bedrock (age over 2 500 million years): 1 = granitic rocks, 2 = volcanic
rocks and associated sedimentary rocks, 3 = gneisses; Proterozoic rocks (2 500 – 590 mil-
lion years): 4 = deposits of sandstone and schistose rocks, 5 = granite, granodiorite, to-
nalite, quartz diorite and monzonite, 6 = diorite, anorthosite, gabbro and peridotite, 7 =
garnet-bearing gneisses and diorites of the Lapland Granulite Belt, 8 = mica schists, gneisses
and migmatites, 9 = volcanites and associated sedimentary rocks, 10 = quartzite and con-
glomerate; Phanerozoic bedrock (under 590 million years): 11 = caledonidic schists, gneiss-
es and intrusive rocks, 12 = alkaline rocks and carbonatite.
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kenustunturi ja Kumputunturi. Niiden laet kohoa-
vat jopa useita satoja metrejä ympäröivän peneplaa-
nipinnan yläpuolelle. Myös eräät syväkivet ovat kes-
täneet hyvin kulutusta. Kerrosintruusioista mm. Koi-
telainen ja Akanvaara kohoavat selvästi ympäristös-
tään, samoin jotkin granitoidit, kuten Nattaset. Usein
graniittiset kivet esiintyvät ympäristöstään kohoavi-
na vaaroina. Poikkeuksiakin on, kuten Kallon gra-
niitti, joka on kulunut matalaksi.

Pitkinä rauhallisina kausina rapautuminen
muokkasi edelleen kallioperän pintaa, mutta ilmei-
sesti rapautumistuotteet jäivät suureksi osaksi pai-
koilleen. Muuttuneissa ilmasto-oloissa eroosio poisti
osan rapautumiskuorta jo ennen kvartäärikauden
jäätiköitymisiä. Kivilajien erilainen kestävyys rapau-
tumista vastaan kuvastuu reliefin epätasaisuutena.
Ilmeisesti paleogeenikaudella, alppilaiseen vuorijo-
nopoimutukseen liittyen Pohjois-Suomessa tapahtui
maankuoren kohoamista. Luoteis-Lapissa kaledoni-
dien kerran peneplaaniasteelle tasoittunut vuoristo
kohosi uudelleen ja synnytti näin myös Suomen puo-
lelle maamme korkeimmat tunturin huiput (kuva
5). Pohjois- ja Itä-Lapissa maanpinnan kohoamises-
ta todisteina ovat alueelta löydetyt suolaista vettä
edellyttävät piilevät, jotka osoittavat meren ulottu-
neen alueelle pohjoisesta vielä paleogeenikaudella
(Tynni 1982). Kohoaminen on ilmeisesti ollut loh-
kottaista, sillä Inarin allasta ympäröiviä tuntureita
pidetään liikuntojen kohottamina horsteina (Mik-

Kuva 5. Käsivarren alueen tuntureita. Kuvassa Saana.
Fig. 5. Fells in the Käsivarsi area (Finnish for ‘the Arm of Lapland’). A view of the fell Saana.

Kuva 4. Ylläkseltä pohjoiseen kohti Pallas- ja Ounastunturei-
ta kulkeva Ounasselän tunturijono muodostaa vedenjakajan
Tornionjoen ja Ounasjoen vesistön väliin.
Fig. 4. The fell range of Ounasselkä, from Ylläs in the south
to Pallastunturi and Ounastunturi in the north, forms the
drainage divide between the watercourses of Torniojoki
and Ounasjoki.

Kallioperä ja sen vaikutus korkokuvaan
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kola 1932, Tanner 1938). Niiden väliset laaksot ovat
lohkorajojen voimakkaasti rikkoutuneita ja rapau-
tuneita sekä syvälle kuluneita osia. Inarin allasta
voidaan pitää hautavajoamana samoin kuin jo edellä
mainittua Hailuodon–Muhoksen sedimenttikivien
täyttämää painannetta.

Orogeniavaiheiden ja lohkoliikuntojen seurauk-
sena syntyneet kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeet
rapautuivat ympäristöään syvemmälle, ja näihin koh-
tiin oli virtaavan veden eroosion helpointa uurtaa
uomansa. Kvartäärikaudella glasiaalinen ja glasiflu-
viaalinen eroosio ovat edelleen muovanneet niitä
(esim. Mikkola 1932, Piirola 1967, Kaitanen 1969).
Ruhjevyöhykkeet näkyvät maisemassa pitkinä, ka-
peina ja yleensä suoraviivaisina ruhjelaaksoina, joita
paikoin reunustavat jyrkkärinteiset kalliot. Syvälle
kuluneita kallioperän rikkoutuneisuusvyöhykkeitä
ovat mm. Utsjoen, Kevon, Lemmenjoen, Ivalojoen ja
Nuorttin jokilaaksot. Jyrkkärinteiset syvät kurut,
kuten Kuusamon Julma-Ölkky ja Saariselän Ruma-
kuru (kuva 6), ovat useimmiten jäätikköjokieroo-
sion puhdistamia ruhjeita.

Rapautunut, mekaanisesti rikkoutunut ja kemi-
allisesti muuttunut kallio, ns. rapakallio, on

Keski-Lapin geologialle ominainen piirre (Kujansuu
1972b) (kuva 7). Varhaisimmat rapautumaha-
vainnot ovat jo vuosisadan alkupuolelta (Fircks
1906, Rosberg 1908, Sederholm 1913, Tanner
1915). Yleisimmin rapakalliota esiintyy maaston
alimmissa osissa ja loivapiirteisillä kohoumilla.
Useimmiten rapautuma puuttuu jyrkimmiltä
kohomuodoilta ja on huuhtoutunut pois tervettä
kalliota myöten voimakkaan glasifluviaalieroosion
vyöhykkeissä.

Rapakalliota peittää useimmiten vain ohut, enim-
millään muutaman metrin paksuinen irtomaaker-
ros, joka yleensä on moreenia (kuva 8). Tunnus-
omaista rapakallioalueelle on korkokuvan pienipiir-
teinen tasaisuus sekä kalliopaljastumien, louhikko-

Kuva 6. Jäätikön sulamisvesien kuluttama Rumakuru on syn-
tynyt kallioperän ruhjeeseen.
Fig. 6. Rumakuru, a gorge formed in a fracture zone of
the bedrock by the meltwaters of the continental ice sheet.

Rapautuminen ja sen synnyttämät pinnanmuodot
RAIMO KUJANSUU JA AIMO KEJONEN

jen ja kivikkojen vähäisyys. Se muistuttaa kangas-
maastoa, jonka kiviaines on lajittunutta. Koska ra-
pautuma-alueet ovat yleensä ympäristöään alemmal-
le tasolle kuluneita, ne ovat usein myös turveker-
rostumien peittämiä.

Hyvin rapautunut kallio on irtomaata, lähinnä
moreenia muistuttavaa, toisinaan plastista savimaista
massaa, jota voidaan käyttää jopa keraamisten tuot-
teiden valmistukseen (Pulkkinen 1985). Useimmi-
ten rapakallioaines sisältää kuitenkin vähemmän
hienoainesta kuin sitä peittävä moreeni (Hyyppä
1983). Rapakallion olomuoto ja ulkoasu riippuvat
rapautumisasteesta ja jonkin verran myös kivilajis-
ta. Moreenimaisen ja savisen massan lisäksi
rapautumistuote voi olla lietteisen ja sekalajitteisen
soran, sepelin tai hiekan kaltaista sen mukaan, mitä
kivilajia se on ja kuinka paljon siinä on rapautu-
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mattomia tai vähän rapautuneita kivilaji- tai mine-
raalirakeita. Rapakallion tilavuuspaino on selvästi
pienempi kuin terveen kallion (Kujansuu ja Hyyp-
pä 1995). Rapautuman väri vaihtelee vallitsevan ki-
vilajin ja rapautumisasteen mukaan tummanhar-
maasta, lähes mustasta kellertävän ja punertavan
ruskeaan. Myös vihertäviä vivahteita esiintyy. Peri-
aatteessa kaikkia alueen kivilajeja tavataan rapau-
tuneena, mutta läheistenkin alueiden kivilajien ra-
pautuneisuudella on selviä eroja. Esimerkiksi
tilavuuspainomittausten mukaan Nattas-tyypin gra-
niitin rapautuminen on paljon vähäisempää kuin

Tankavaaran granuliitin (Hyyppä 1983). Rapautu-
malöydösten mukaan näyttäisi siltä, että rapautumi-
nen on yleisempää emäksisten kuin happamien ki-
vilajien alueilla (Salminen 1976, Lestinen 1980).

Rapautuneen kerroksen paksuus vaihtelee
suuresti. Yleisimmin rapautumaa on muutamia met-
rejä. Pinnasta alkaen lähes tervettä kalliota voi ta-
vata aivan rapakallioesiintymän läheisyydestä (ks.
Sutinen 1985, 1992). Laanilassa Kaarle Kustaan
kuilukaivoksessa rapautunut kallio jatkuu yli 52
metrin syvyyteen (Tanner 1915). Tankavaaran sy-
väkairauksissa rapautumismuutoksia tavattiin aina

Kuva 7. Rapakallion pääasiallinen esiintymisalue (harmaalla) Pohjois-Suomessa.
Fig. 7. The main area of occurrence of weathered bedrock (grey) in northern Finland (Mäk-
inen & Maunu 1984).

Rapautuminen ja sen synnyttämät pinnanmuodot



22

sadan metrin syvyyteen saakka (Virkkala 1955).
Koitelaisen ja Keivitsan alueella rapautumismuutok-
sia oli 120 metrin syvyyteen saakka (Mutanen
1997).

Rapautumien kemiallisia ja mineralogisia muu-
toksia on tutkittu vähän. J. Hyyppä on tutkinut Kitti-
län Riikonkosken (1972) rapautumaa sekä Tanka-
vaaran alueen (1981) granuliittirapautumaa ja ver-
rannut sen koostumusta terveen granuliitin koos-
tumukseen. Kalsium ja natrium ovat rapautumisessa
uuttuneet suhteellisesti eniten. Sen jälkeen
uuttumisjärjestys on mangaani > pii > kalium > alu-
miini. Alumiinin määrä on pysynyt lähes muuttu-
mattomana, ja ferrorauta on suureksi osaksi hapet-
tunut. Rapautumassa kokonaisraudan määrä on
suurempi kuin granuliittikivessä. Näytteenotto-
paikkaan on siis kulkeutunut ympäristöstä veteen

liuennutta rautaa, joka sitten on hapettunut ja saos-
tunut (Hyyppä 1981).

Rapautuman rakenneveden suuri määrä ilmaisee
sen sisältävän savimineraaleja, jotka ovat pääasias-
sa kaoliniittia ja hydrokiillettä. Alumiinioksidi-
mineraalien puuttuminen osoittaa myös, ettei kysy-
myksessä ole lateriittirapautuminen vaan kaolini-
soituminen. Tosin rapautuminen ei ole täydellistä,
koska siinä on vielä jäljellä alkuperäistä ainesta ja
hydrokiillettä.

Rapakalliosavi koostuu pääasiassa kaoliniitista,
montmorilloniitista, vermikuliitista ja kloriitista,
mutta se sisältää usein myös vesipitoisia rautaoksi-
deja, kuten götiittiä ja lepidokrokiittia (Pulkkinen
1985, Peuraniemi 1989). Varsinainen rapakallio
kokonaisuutena sisältää myös heikosti rapautunei-
ta ja lähes rapautumattomia kivilajikappaleita ja
mineraaleja.

Geokemiallisissa tutkimuksissa Pohjois-Sodanky-
lässä on voitu osoittaa, että eri metallien liu-
koisuusominaisuudet eroavat rapakalliossa ratkai-
sevasti moreenin ja terveen kallion ominaisuuksis-
ta (Salminen 1976). Toisaalta Peurasuvannon kart-
ta-alueen geokemiallisen kartoituksen yhteydessä
analysoitujen näytteiden mukaan rapakallioaines
kokonaisuutena kuvastaa terveen kallioperän kemi-
allista koostumusta, mutta sen sijaan rapakallion
hienoaineksen koostumus poikkeaa siitä (Lestinen
1980).

Rapautuman syntyajankohtaa ei ole pystytty yksi-
selitteisesti osoittamaan (Hyyppä 1983). Fennoskan-
dian kilvellä voimakasta kemiallista rapautumista on
tapahtunut jo ennen kambrikautta, ja toisaalta
Soklin karbonatiittimassiivin paikoin yli 100 m:n
syvyyteen ulottuvat rapautumat ovat syntyneet viimei-
sen 360 miljoonan vuoden aikana, joka onkin ky-
seisen muodostuman ikä. Kaolinisoitumiselle suo-
tuisia, lämpimiä ja kosteita ajanjaksoja on ollut ki-
vihiilikaudella (280–345 miljoonaa vuotta sitten),
triaskauden loppuvaiheessa ja jurakaudella (135–
200 miljoonaa vuotta sitten) sekä vielä
paleogeenikaudella (25–50 miljoonaa vuotta sit-
ten). Syvälle ulottuvat rapautumat ovat voineet syn-
tyä useammankin tällaisen lämpimän ja kostean vai-
heen aikana. Rapakallion esiintyminen osoittaa joka
tapauksessa, että alueen eroosio on ollut heikkoa
jo ennen jääkautta, koska rapautumistuotteet eivät
ole kulkeutuneet pois. Jääkauden jälkeisen ajan
kemiallisen rapautumisen ja kulumisen määrä on
vain millimetrien luokkaa (Lahermo 1971, 1972).

Kuva 8. Moreenipeitteinen graniittigneissirapakallio Vuotson
lentokentän reunalla. Kallion alkuperäiset rakenteet ovat yhä
selvästi näkyvissä.
Fig. 8. Till-covered weathered granite gneiss at the Vuotso
airstrip. The weathered rock still exhibits original bedrock
structures.
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Fysikaalinen rapautuminen, kivien ja kallioiden
vähittäinen rikkoutuminen yhä pienemmiksi pala-
siksi (ks. kivikot ja louhikot), on pääosin pakkas-
rapautumisen tulosta. Se on voimakkaimmillaan
periglasiaalisissa oloissa, joille ominaista on alle
-1oC:n vuotuinen keskilämpötila.

Rapautuminen ja rapakallioita kuluttaneet man-
nerjäätikön, virtaavan veden ja periglasiaalisten voi-
mien aiheuttama eroosio ovat synnyttäneet joukon
eri kokoisia ja muodoltaan vaihtelevia muodostu-
mia kuten tooreja, raukkeja, tafoneita, luolia, ra-
pautumiskuoppia, ja karsi- ja pseudokarstiraken-
teita. Muodostumien koko vaihtelee muutamien
senttien kokoisista minimuodoista 10–12 m korkei-
siin kukkuloihin ja useita metrejä syviin kalliokat-
tiloihin.

Toorit ovat rapautumisjäännöksiä, jotka syntyvät,
kun niitä ympäröinyt rapakallio kuluu pois (Kaita-

nen 1969, 1979, Söderman ja muut 1983). Se ta-
pahtui suureksi osaksi viimeksi kuluneiden 2 – 2,5
miljoonan vuoden aikana. Tooreja on eniten Lapin
jäänjakaja-alueella ja sen molemmin puolin noin
100 km:n päähän ulottuvalla vyöhykkeellä ja har-
vakseltaan myös muualla Pohjois-Suomessa. Nattas-
ten ”limppukasoiksi” kutsutut toorit (kuva 9) ovat
Lapin tunnetuimmat ja ulkonäöltään erikoisimmat
toorit. Niistä suurimmat ovat 7–9 m korkeita ja 40–
50 m pitkiä ja leveitä. Runsaasti tooreja on myös
Karigasniemen luona olevalla Ailigas-tunturilla. Eri-
koisen ulkomuodon vuoksi useita tooreja on pidet-
ty seitoina, kuten Pyhä-Nattasta, Taatsin Seitaa ja
Äkäsaivon seitakalliota.

Raukit ovat meren tai sisäjärvien aallokon ja tal-
ven jäiden kuluttamia usein sientä tai pylvästä muis-
tuttavia kalliomuotoja. Inarijärven pohjoisosassa on
rantavoimien ja sitä seuranneen pakkasrapautumi-

Kuva 9. Tor-muodostumia Pyhä-Nattasella.
Fig. 9. Tor formations at Pyhä-Nattanen.

Rapautuminen ja sen synnyttämät pinnanmuodot
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sen seurauksena syntynyt Nitsijärven seita (Viinanen
2002). Inarijärven noin 50 vuotta kestänyt säännös-
tely on kuluttanut rantoja ja synnyttänyt noin met-
rin korkuisia sienikiviä Vironniemen eteläpuolisil-
le saarille. Muutamia verraten huonosti kehittynei-
tä toorin ja raukin sekamuotoja on mm. Aavasak-
salla. Karhunkierroksen nähtävyytenä tunnettu Ru-
pakivi (kuva 10) on Suomen oloissa erikoinen jo-
kiraukki, jota tulvavedet ja jäidenlähtöjen jäät ovat
kuluttaneet.

Tafonit ovat onkalorapautumisen synnyttämiä,
lohkareissa ja kalliojyrkänteissä esiintyviä rapautu-
misonkaloita, joiden suuaukko on alempana kuin
onkalon peräosa ja joiden katoissa on usein huna-
jakennorakenteeksi kutsuttua koloisuutta (Kielos-
to ja muut 1985 ja Kejonen ja Kielosto 1996). Ta-
fonien tiedetään muodostuneen useilla eri tavoilla.
Suurimmat tafonit, kuten turistikohteena tunnettu
Suomen suurin tafoni Inarin Karhunpesäkivi (kuva

11), ovat saaneet alkunsa kalliota peittäneen rapa-
kalliokerroksen alaosassa tapahtuneen rakorapau-
tumisen yhteydessä syntyneinä rapautumistaskuina.
Mannerjäätikkö kulutti rapakalliokerroksen ja siir-
si lohkareet, joissa tafonit ovat, nykyisille paikoil-
leen. Lohkareet eivät jäätikkökuljetuksen aikana rik-
koutuneet, koska rapautumataskut olivat täynnä jää-
tynyttä rapakallioainesta. Jääkauden jälkeen rapa-
kallioaines kului pois, ja rapautuminen jatkuu suu-
rentaen onkaloa. Karhunpesäkiven luolan korkeus
on kolme metriä ja lattian ala 2 x 2 metriä. Pieniä
tafoneja on syntynyt jääkauden jälkeen kideonka-
lojen, sulkeumien, breksiakappaleiden ja muiden
kalliossa olevien heikkojen kohtien rapautuessa.
Useimmat Lapin tunnetuista tafoneista ovat Inarin
ja Utsjoen kunnissa. Muutamat tafonilohkareet tun-
netaan seitoina, kuten Utsjoella oleva Outakosken
Peuraseita. Pohjanmaalla olevan Jalasjärven Ylival-
lin Pirunpesän (Hirvas ja muut 1982) tapaisia ra-

Kuva 10. Rupakiveksi nimetty raukki Savinajoen keskellä, Ou-
langan kansallispuistossa.
Fig. 10. A rauk called Rupakivi in the middle of the river
Savinajoki in the Oulanka National Park.

Kuva 11. Rapautumisonkaloita eli tafoneja Karhunpesäkiven
sisällä Inarissa.
Fig. 11. Cavernous weathering (tafoni) inside the Bear’s
Den Rock in Inari.
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pautumiskuoppia on muutamin paikoin Kuusamon
ja Pyhätunturin kvartsijaksoilla. Ne ovat suureksi
osaksi moreenin täyttämiä. Niitä ei ole lähemmin
tutkittu.

Karsti- ja pseudokarstimaat ovat rapautumisen
kalkki- ja liuskekallioihin synnyttämiä kuoppa- ja
vakoumapintoja ja luolia (Hausen 1942 ja Ohlson
1959, 1964). Kuoppa- ja vakoumapintojen muoto
vaihtelee kivilajin ominaisuuksien mukaan erittäin
teräväsärmäisestä voimakkaan pyöristyneeseen. La-

pin karsti-ilmiöistä huomattavin on yli 120 m pit-
kä, kalkkikallioon syöpynyt Toskaljärven luola. Sen
sisäosien tutkiminen ei ole mahdollista, koska luo-
lan läpi Toskaljärveen virtaa pieni joki ja luola on
veden täyttämänä. Rakoiluvyöhykkeisiin liittyviin,
jääkautta vanhempiin rakorapautumiin syntyneitä
luolia on muutamin paikoin Keski-Lapissa ja Kuu-
samossa. Niistä suurin on Kuusamossa oleva, yli 15
metriä pitkä Halosen uuni (Kejonen 1997b)

Rapautuminen ja sen synnyttämät pinnanmuodot
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raa ja hiekkaa 6,2 %. Harjujen osuus on vain noin
1,7 %. Luonnostaan vähäjärvisen alueen vesistö-
osuutta lisäävät Lokan ja Porttipahdan tekojärvet
sekä useat voimalaitosten patoaltaat, jotka peittävät
pääasiassa turvealueita. Maalajien osuus eri kartta-
lehdillä on esitetty taulukossa 4 sekä kuvassa 12.

Maalajien levinneisyys ja paksuussuhteet
RAIMO KUJANSUU

Pohjois-Suomen yleiskartta-alueen yhteinen pin-
ta-ala on 114 783 km2. Vesistöjä on 6 105 km2

eli 5,1 %. Maa-alasta runsas puolet eli 52,2 % on
moreenia (taulukko 3) ja kolmannes eli 33,2 % on
turvetta, jonka pohjamaana on useimmiten moree-
nia. Kalliota ja louhikkoja on yhteensä 6,5 % ja so-

Taulukko 3. Kallion ja eri maalajien osuus prosentteina maapinta-alasta ja kokonaispinta-alasta Pohjois-Suomessa.
Table 3. Bedrock outcrops and surficial deposits as percentages of land area and total map area in northern Finland.

km2 % maa-alasta % kok. pinta-alasta
Percentages of land area Percentages of total map area

Kallio, bedrock outcrop 5633,7 4,9 4,7
Louhikko, block field 1797,1 1,6 1,5
Moreenikumpuja ja –selänteitä,

hummocky moraine 4974,9 4,3 4,1
Moreenia, till 54 952,1 47,9 45,5
Harjuja, eskers 1908,6 1,7 1,6
Hiekkaa ja soraa, sand and gravel         7121,1 6,2 5,9
Turve, peat      38 050,0 33,2 31,5
Siltti, silt           345,8 0,3 0,3
Vesistö, water covered areas         6105,5 5,1
Kokonaispinta-ala, total map area 120 888,7 100,2
Maapinta-ala, land area 114 783,2 100,1

MAAPERÄ

Taulukko 4. Eri Maalajien osuus prosentteina maapinta-alasta eri karttalehdillä.
Table 4. Distribution of bedrock outcrops and surficial deposits by map sheet. (Key as in Table 3)

Karttalehti, map sheet 18 25 26 27 28 35 36 37 38 + 49 39 + 49 45 46 47
% % % % % % % % % % % % %

Kallio, bedrock outcrop 9,0 5,6 5,6 0,8 2,8 1,7 2,7 1,7 13,6 16,3 3,0 3,3 1,5
Louhikko,block field 8,9 0,2 1,3 1,2 0,0 0,1 0,4 3,7 0,8 2,2 0,0 0,7 6,9
Moreenikumpuja ja –selänteitä,
hummocky moraine 6,6 0,6 3,4 1,3 4,2 2,9 10,4 0,6 4,4 9,9 4,5 6,5 0,3
Moreenia, till 52,8 37,8 42,0 55,2 52,4 37,0 39,8 53,3 56,7 54,5 44,9 45,3 59,4
Harjuja, eskers 1,1 2,3 1,7 1,4 2,5 2,8 1,5 0,7 1,0 2,7 1,5 1,6 1,6
Hiekkaa ja soraa,
sand and gravel 6,2 11,9 4,7 7,9 13,3 7,2 3,7 5,8 5,3 3,2 5,1 4,5 8,6
Turve, peat 15,3 37,1 39,8 32,2 24,8 48,2 41,4 34,2 18,3 11,2 40,9 38,2 21,8
Siltti, silt 0,0 4,6 1,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vesistö, water covered areas 5,5 2,1 4,4 2,4 3,5 4,5 5,7 0,5 9,6 4,0 11,5 6,0 0,1

Yhteensä, total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



27

Kalliotopografian suuret ja enimmäkseen laakeat
muodot suosivat tasapaksun maaperän muodostu-
mista. Kartta-alueen maapeite onkin eteläiseen Suo-
meen verrattuna yhtenäisempi ja paksuudeltaan vä-
hemmän vaihteleva. Kohomuodoilla maapeite on
ohut, usein vain puolesta yhteen metriin.

Jyrkimmiltä ja korkeimmilta vaaroilta ja tuntu-
reilta irtomaakerrostumat puuttuvat usein koko-
naan, mutta kohoumien välisissä painanteissa ja laa-
joilla alavilla alueilla maapeite saattaa olla useiden
metrien, usein kymmenien metrien paksuinen. Ro-
vaniemellä Ounasjoen suistossa, pääosin jokikerros-

Maalajien levinneisyys ja paksuussuhteet

Kuva 12. Maalajien osuus eri karttalehdillä Pohjois-Suomessa. 1 = kalliota, 2 = louhikkoa, 3 =
moreenikumpuja ja -selänteitä, 4 = peitemoreenia, 5 = harjuja, 6 = hiekkaa ja soraa, 7 = tur-
vetta, 8 = silttiä, 9 = 1:400 000 karttalehtijako.
Fig. 12. Distribution of Quaternary deposits in the map sheet areas of northern Finland. 1
= bedrock, 2 = boulders, 3 = moraine hummocks and ridges, 4 = till, 5 = eskers, 6 = sand
and gravel, 7 = peat, 8 = silt, 9 = 1:400 000 map sheet division.

tumasta ja sen alla olevasta pohjamoreenista koos-
tuva maapeite on yli 20 metriä paksu (Mäkinen ja
Väisänen 1998). Vuotson kanavalla tehdyn seismo-
akustisen luotauksen mukaan kanavalinjalla maa-
peitteen paksuus voi olla suurimmillaan yli 60 m
(Kujansuu ja Hyyppä 1995). Maaperän paksuuden
tulkintaa vaikeuttavat kallioperän mahdolliset rapau-
tumat, jotka seismisesti käyttäytyvät irtomaa-
kerrosten tavoin.

Lapista kerättyjen kairaus- ja kaivaustietojen
mukaan maaperän keskimääräinen paksuus on vä-
hän yli 5,5 metriä (Mäkinen 1975), joka on selväs-
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ti vähemmän kuin koko maan keskiarvo 8,3 m
(Okko 1964). Selvästi jo kohomuodoiltaankin tun-
nistettavia paksun maapeitteen alueita ovat muuta-
mat harjut ja muut jäätikköjokimuodostumat, joi-
den paksuus on usein yli 20 m.

Alavilla alueilla esiintyvien turvekerrostumien
keskipaksuus on 1,3 m (Lappalainen ja Hänninen

1993). Allasmaisissa painanteissa voi soiden alla
olla vielä huomattavan paksuja mineraalimaaker-
rostumia, mutta loivasti viettävillä alueilla kokonais-
paksuus saattaa olla vain parin metrin luokkaa. Tan-
kavaaranaavalla rapakallion todettiin olevan usein
vain 1,2–2,1 metrin syvyydessä (Repo 1952).

Kalliopaljastumat ja ohuen maapeitteen alueet
RAIMO KUJANSUU

K artassa olevia kallioalueita eli avokallioita ja
ohuen maapeitteen alueita on Pohjois-Suomes-

sa 4,9 % (taulukko 3), mikä on huomattavasti vä-
hemmän kuin koko maan keskimääräinen arvo,
13,4 % (Alalammi 1990). Niiden esiintyminen ei
kuitenkaan ole tasaista; yleiskarttakohtainen vaih-
telu on 16,3 %:sta 0,8 %:iin (kuva 13). Todella vä-
hän kallioita on alavilla tasaisilla alueilla, missä kal-
lioperää peittää sekä jääkauden aikaiset että sen jäl-
keiset kerrostumat, erityisesti turpeet. Tällaisia run-
sassoisia ja vähäkallioisia alueita on laajalti Ra-
nuan–Pudasjärven ympäristössä aina kartta-alueen
eteläreunaan saakka, Kemijokilaaksossa Pelkosen-
niemen–Kemijärven välillä ja Sodankylän pohjois-
osassa, Lokan tekoaltaan ympäristössä, Kolarin ym-
päristössä sekä Ounasjoen yläjuoksulla Kittilän Sir-
kasta aina Enontekiön pohjoisosiin saakka. Laajat
kumpumoreenialueet ovat myös vähäkallioisia. Nii-
tä on erityisesti Kemijärven–Rovaniemen–Ranuan
alueella.

Kalliopaljastumien esiintymiseen vaikuttavat use-
at tekijät. Edellä on kuvattu alueita, joissa yhtenäi-
nen, yleensä myös kohtalaisen paksu maapeite es-
tää kalliopinnan näkymisen. Toisaalta maakerrok-
sen ei tarvitse olla edes erityisen paksu pystyäkseen
muodostamaan yhtenäisen peitteen. Erityisen selväs-
ti tämä ominaisuus tulee esiin Keski-Lapin rapakal-
lioalueella, jossa kivilajille ominaiset pinnanmuo-
dot ovat aikojen kuluessa tasoittuneet, ja jo ohut-
kin moreenipeite pystyy täysin peittämään kalliopin-
nan. Koska moreeni on yleisin maalaji, on sen vä-
hyys tai täydellinen puuttuminen tärkein tekijä kal-
liopaljastumien runsauteen.

Maankamaran suuret kohomuodot ovat kallio-
perän ominaisuuksien aiheuttamia, ja kohomuo-
doilla maapeitteen paksuus on useimmiten huomat-

tavasti pienempi kuin niiden ympäristössä. Avokal-
lioita esiintyy sellaisilla alueilla, joissa mannerjää-
tikön kulutus on ollut vallalla eikä moreenia ole al-
kuaankaan kerrostunut niin paljon, että se muodos-
taisi yhtenäisen peitteen (kuva 14). Jyrkimmiltä rin-
teiltä vähäinenkin maapeite on vähitellen valunut ja
huuhtoutunut alarinteille. Kallioalueita on myös en-
nakoitua vähemmän tunturialueilla, kuten Saari-
selällä ja Ylläksen–Aakenustunturin alueella, mis-
sä kalliopaljastumia ja ohuen maapeitteen alueita
peittää rakka. Maankamaran jyrkkäpiirteiset, kal-
lioperästä johtuvat pienmuodot, jotka eivät siis ole
maaperän aiheuttamia, ovat myös usein kalliopal-
jastumia. Varsinaisen rapakallion tunnistaminen
avokallioksi tai ohuen maapeitteen alueeksi on vai-
keaa, koska rapautuman pinta on usein deformoi-
tunut moreenimaiseksi massaksi tai moreeni peit-
tää sitä ohuena mutta tasapaksuna peitteenä, joka
kätkee rapautuneen kalliopinnan. Rapakallioalueilla
maanpinta on usein tasainen, vähäkivinen ja -loh-
kareinen. Kasvillisuustyyppi vastaa alueelle ominais-
ta moreenin kasvillisuutta, ja se kuvastaa vain ra-
pautuman vedenläpäisevyys- ja ravinneominaisuuk-
sia. Rapakallioalueilla ehjää rapautumatonta kalliota
esiintyy suhteellisen harvoin avokalliona. Siellä, mis-
sä sitä esiintyy, se on useimmiten paljastunut rapau-
tuneen kerroksen alta mannerjäätikön sulamis-
vesien kulutuksen vuoksi.

Virtaavan veden kulutus on paikoin poistanut
kalliota peittävän maapeitteen. Erityisen tehokasta
on ollut mannerjäätikön sulamisvesien kulutus. Su-
lamisvesien paljaaksi huuhtomia avokallioita on laa-
joina alueina voimakkaan reliefin alueilla. Harjujak-
soihin liittyy usein pitkänomaisia paljaaksi huuhtou-
tuneita kallioalueita, kuten Kuusamossa Oulanka-
joen laaksossa ja Julma-Ölkyssä sekä Posion Ko-
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Kuva 13. Pohjois-Suomen kallioalueet.
Fig. 13. Bedrock areas in northern Finland.

Kuva 14. Mannerjäätikön pohjaeroosion kuluttamia kallioalueita Saariselän Rovapäällä. Taus-
talla Kuikkapää.
Fig. 14. Bedrock areas worn by the basal erosion of the continental ice sheet on the fell
Rovapää in the Saariselkä fell range. In the background the Kuikkapää felltop.

Kalliopaljastumat ja ohuen maapeitteen alueet
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rouomassa. Myös Kevon ja Utsjoen laaksot ovat osin
jäätikköjokieroosion paljaaksi huuhtomia. Myös jää-
järvien lasku-uomat ovat useimmiten leikkaantuneet
kallioperään saakka, ja marginaalisten sulamisve-

siuomien pohjalla on monin paikoin löydettävissä
kapeita pitkänomaisia avokallioita. Nykyiset joki-
uomat ovat pääosin leikkaantuneet maaperään, mut-
ta koskipaikoissa on usein kallioperä näkyvissä.

Kivikot ja louhikot
RAIMO KUJANSUU

K ivikko ja louhikko, joista usein käytetään nimi-
tystä rakka, ovat Pohjois-Suomelle ominainen

kerrostumatyyppi. Sen osuus maapinta-alasta on
1,6 %. Aineksen raekoko vaihtelee laajoissa rajois-
sa muutaman senttimetrin kivistä poikkeuksellises-
ti jopa metrien luokkaa läpimitaltaan oleviin loh-
kareisiin. Kivikkoja ja louhikkoja on syntynyt use-
alla eri tavalla, ja syntytapa vaikuttaa paitsi raekoos-
tumukseen myös niiden maantieteelliseen levinnei-
syyteen ja esiintymistapaan pinnanmuodostuksessa.
Kivikot ja louhikot voidaan synty- ja esiintymistapan-
sa perusteella jakaa neljään ryhmään:

1. pakkasrapautumisen kalliosta irrottama kiviai-
nes, joka on jäänyt paikoilleen lakirakaksi tai
liikkunut painovoiman vaikutuksesta rinteitä alas
ja muuttunut kivivirroiksi, vyörykivikeiloiksi tai
talus-muodostumiksi

2. routimisen moreenista maanpintaan nostama ki-
viaines

3. rantavoimien huuhtoma karkea kiviaines
4. jäätikköjokien huuhtoma karkea kiviaines.

Joissakin tapauksissa moreenin pintakivisyys on
niin runsasta, että moreeni on kuvattu louhikkona.
Erityisesti perus- ja maastokartoilla pintalouhikot on
kuvattu huomattavasti laajempina kuin geologisilla
kartoilla.

Merkittävin louhikko- ja kivikkotyyppi on kalli-
on pakkasrapautumisessa syntynyt rakka. Toistuva
veden jäätyminen kallion raoissa on aiheuttanut vä-
hitellen rakojen kasvun, joka lopulta johtaa kallion
pintaosan täydelliseen rikkoutumiseen. Avokallioil-
la ja erityisesti tunturien ja vaarojen huipuilla kehi-
tyksen eri vaiheet ovat selvästi näkyvissä. Rakoillut
pinta rikkoutuu irtonaisiksi kappaleiksi, jotka ovat
edelleen lähellä lähtöpaikkaa. Irrallisissa kappaleis-
sa kallioperän alkuperäiset rakennepiirteet ovat yhä
näkyvissä (kuva 15). Kartoituksessa tätä louhikko-
tyyppiä on kutsuttu kalliorakaksi. Kivilajin ominai-
suuksilla on selvä vaikutus syntyvän rakan kehityk-

seen. Kappaleet saattavat aluksi olla suuria laatto-
ja, kuten esimerkiksi Nattasen graniitilla. Prosessin
jatkuessa laatat särkyvät pienemmiksi kappaleiksi.
Erityisesti rinteillä kallioperälle ominainen raken-
ne rikkoutuu nopeasti, irrallisia lohkareita on si-
kin sokin, ja louhikko alkaa liikkua hitaasti rinnet-
tä alas jäätymis- ja sulamisprosessien tuloksena.
Rinteille muodostuu kivi- ja lohkarevirtoja tai laa-
joja lohkarepeitteitä (kuva 16). Alarinteillä kivi- ja
lohkarevirrat saattavat valua moreenin päälle. Avo-
kalliot, jotka mannerjäätikön sulamisvedet ovat puh-
distaneet rikkonaisesta kiviaineksesta, ovat yleensä
vähemmän rakkautuneita kuin ympäristönsä. Rak-
koja näyttää esiintyvän runsaimmin sellaisilla alu-
eilla, joissa kallion päälle on kerrostunut vähän
moreenia. Ilmeisesti moreenin läsnäolo on edistä-
nyt routimisen vaikutusta ja tavalla tai toisella edis-
tänyt lakilouhikkojen ja -kivikkojen syntyä. Tanka-
vaaran alueella tunturien huipuilla tehdyissä kai-
vauksissa on todettu kivikerroksen alla olevan 0,5–
1 m moreenia (Kujansuu ja Hyyppä 1995). Tuntu-
rien lakiosissa louhikot vaihettuvat kivisiksi kuvio-
maiksi, jotka rinteillä venyvät pieniksi kivivirroiksi.
Tämän tyyppiset rakka-alueet ovat yleisimpiä tun-
turialueella.

Moreeni saattaa olla alkuaankin runsaslohkareis-
ta sen vuoksi, että se sisältää runsaasti aiemmissa
vaiheissa syntynyttä louhetta, jota jäätikkö on kulut-
tanut ja kuljettanut mukanaan. Paikoin vanhat ra-
kat ovat voineet myös säilyä lähes koskemattomina
jäätikön kylmäpohjaisissa oloissa (vrt. Hättestrand
1997). Tähän viittaa sekin, että rakka-alueella ole-
valta jäätikköjoen erodoimalta pinnalta rakat näyt-
täisivät puuttuvan kokonaan eli rakkautunut pinta
on ollut olemassa jo deglasiaatiovaiheessa. Ilmaku-
vatulkinnassa ei ole tehty eroa erilaisten rakkojen
välillä.

Pakkasrapautumisen tuloksena syntyneitä rakko-
ja esiintyy yleisesti Itä-Lapissa, Sallasta ja Savukos-
kelta Pelkosenniemelle ja Sodankylän eteläosista
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Kuva 15. Rapautuvaa kvartsiittikalliota Kittilän Aakenustunturilla.
Fig. 15. Weathering of quartzite bedrock on the Aakenustunturi felltop in Kittilä.

Kuva 16. Rakkaa Sokostin rinteellä Saariselällä.
Fig. 16. Block field on the fellslope of Sokosti, Saariselkä.

Kalliopaljastumat ja ohuen maapeitteen alueet
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Saariselälle ja Utsjoen pohjoisosiin ulottuvalla vyö-
hykkeellä. Länsi-Lapissa rakkoja on Ylläksen ja Pal-
lastunturin alueella ja erityisesti Käsivarressa. Ou-
nastuntureilla rakkoja on poikkeuksellisen vähän.
Vyörykivikeiloja ja -peitteitä esiintyy runsaimmin
voimakkaan reliefin alueilla, erityisesti Käsivarren
luoteisosissa.

Roudannoston vaikutuksesta syntyneitä louhikoi-
ta ja rakkoja kutsutaan uhkurakoiksi. Niiden ainek-
sen raekoko vaihtelee 0,5 m:stä 1 m:iin. Ne sijait-
sevat paikoissa, joissa moreeni on routivaa, hieno-
ainespitoisuus on riittävän korkea ja pohjavesi lä-
hellä maanpintaa. Näin edellytykset jäälinssejä ja
-kerroksia sisältävän paksun roudan muodostumi-
selle ovat otolliset. Uhkurakat sijaitsevat useimmi-
ten moreenialueiden ja soiden välissä muutaman
kymmenen tai muutaman sadan metrin levyisinä pit-
kähköinä soita reunustavina vyöhykkeinä. Tämän
tyyppiset lohkareikot keskittyvät alueelle, missä vuo-
tuinen keskilämpötila on alle –1,5oC. Runsaimmin
niitä on Käsivarren alueella Könkämäenon laaksos-
sa mm. Kelottijärven ja Pättikän ympäristössä. Mo-
reenialueilla maaston painanteissa esiintyy yleisesti
pieniä lohkarekeskittymiä, joita ei useinkaan kokon-
sa vuoksi ole voitu kuvata yleiskartalla.

Rantavoimien vaikutuksesta syntyneet kivikot,
louhikot ja lohkarepellot ovat raekoostumukseltaan
useimmiten kivikoita. Niitä on syntynyt sellaisilla alu-
eilla, joilla kohta jäätikön sulamisen jälkeen on ol-

lut otolliset olosuhteet voimakkaalle aallokon huuh-
dontatyölle. Lounais-Lapissa jäätikön sulamista seu-
rannut Itämeren vaihe, Ancylusjärvi, ulottui kor-
keimmillaan alueille, jotka nykyään ovat yli 200 m
nykyisen merenpinnan yläpuolella. Lounais-Lappi
muodosti Ancylusjärven laajaa ulappaa reunustavan
saariston, jossa aallokon vaikutus etelä- ja lounais-
tuulien vallitessa oli voimakasta. Useiden vaarojen
ylärinteille muodostui laajoja kivikko- ja louhikko-
alueita, jotka muodostuvat allekkain olevista ranta-
valleista. Laajoja rakka-alueita on Kemijokilaaksoa
reunustavilla vaaroilla Rovaniemen eteläpuolella
mm. Törmävaaralla, Kätkävaaralla, Pisavaaralla,
Louevaaralla ja Vammavaaralla (kuva 17).

Jäätikköjokimuodostumiin liittyvät kivikot ja loh-
kareikot ovat joko eroosion tai kerrostumisen tuo-
tetta. Niiden osuus kaikista kivikoista ja lohkarei-
koista on vähäisin. Kartoilla ne on kuvattu vain sil-
loin, kun ne liittyvät pinta-alaltaan riittävän suuriin
muihin kivikoihin. Jääjärvien lasku-uomat ovat usein
leikkautuneet moreenikerrostumiin, joista sora ja
sitä hienommat raekoot ovat huuhtoutuneet pois ja
uoman pohjalle, paljaaksi huuhtoutuneen kalliopin-
nan päälle on jäänyt vain pitkänomainen kivi- ja loh-
karekerros. Harjujen ja purkausdeltojen aines saat-
taa olla myös pelkästään lohkarekokoa, kuten Kil-
pisjärven luoteispuolen harjussa ja Saitsijoen del-
tassa (Kujansuu 1967).

Kuva 17. Ancyluskautista rantalohkareikkoa Vammavaaran rinteellä Tervolassa.
Fig. 17. Raised beaches from the Ancylus Lake on the slope of Vammavaara in Tervola.
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Moreeni on mannerjäätikön irrottamasta ja kul-
jettamasta kiviaineksesta syntynyt sekalajittei-

nen maalaji, joka sisältää eri raekokoja saveksesta
lohkareisiin. Se on Pohjois-Suomen yleisin maala-
ji. Moreenin osuus maa-alasta on yli puolet, 52,2 %
(taulukko 3) (kuva 18) ja vastaa hyvin koko maan
keskimääräistä suhteellista osuutta, 53 % (Koivisto
2004). Moreenia esiintyy tasaisesti koko alueella,
ja vain Ylä-Lapin ja Käsivarren tuntureilla sen suh-
teellinen osuus on pienempi, ja pienten kerrospak-
suuksien vuoksi sitä on myös määrällisesti vähän.
Moreenin yleisyyttä lisää vielä se, että se useimmi-

ten on turpeen ja hienolajitteisten maalajien alus-
tana.

Kartoituksen yhteydessä moreenit on rajoituttu
luokittelemaan niiden esiintymistavan ja morfologi-
an mukaan: 1. kallioperää peittävään ja sen muo-
toja noudattelevaan moreenipeitteesen, joka yleisesti
on ymmärretty koostuvaksi varsinaisesta pohjamo-
reenikerroksesta ja sitä peittävästä ohuehkosta mut-
ta vaihtelevan paksuisesta pintamoreenikerrokses-
ta sekä 2. itsenäisiin ja omamuotoisiin kasaumiin
eli moreenimuodostumiin, moreenikumpuihin ja
-selänteisiin, jotka koostuvat vaihtelevasti pintamo-

Moreenikerrostumat
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Kuva 18. Pohjois-Suomen moreenialueet.
Fig. 18. Till areas in northern Finland.
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reenista ja pohjamoreenista sekä sisältävät usein
myös enemmän tai vähemmän lajittuneita osueita
tai voivat ääritapauksessa olla pääosin lajittunutta
ainesta.

Moreenien keskipaksuus vaihtelee suuresti. Kai-
rausten perusteella laaksoissa, vaarojen alarinteil-
lä ja tasaisilla alueilla moreenipeite on muutamia
metrejä paksu ja se ohenee kohti mäkien ja tuntu-
rien lakia, joista se paikoin puuttuu kokonaan. Kes-
ki-Lapissa, Vuotson alueella yksi syy vaarojen ala-
rinteiden paksuihin peitteisiin ovat toistuvat soli-
fluktioprosessit, jotka ovat siirtäneet moreenia ala-
rinteille (Kujansuu ja Hyyppä 1995). Korkeimmilla
paikoilla moreenia edustaa vain ohut kivi- ja loh-
karepeite. Tunturialueella lakiosien rakka vaihtuu
rinteillä lohkareiseksi moreeniksi tai rinnettä alas
suuntautuneiksi kivivirroiksi.

Moreeni on myös moni-ilmeisin maalaji. Väril-
tään se on yleensä harmaanruskea tai harmaa. Mo-
reenin pintaosa on yleensä ruskeampi kuin syvem-
mällä olevat moreenikerrokset. Tämä johtunee sii-
tä, että pohjaveden pinnan yläpuolella rauta on ha-
pettunut, mikä aiheuttaa ruskean värin. Moreenia
voi luokitella myös monella muulla tavalla. Luoki-
tuksen pohjana voivat olla aineksen mineraali-, ki-
vilaji- tai raekoostumus, alkuperä ja kulkeutumis-
tapa jäätikössä, kerrostumispaikka ja -tapa sekä
kerrostumien morfologia. Moreeni on lajitekoostu-
mukseltaan yleensä hiekkamoreenia, mutta sen rae-

koostumus vaihtelee suuresti syntytavan ja siinä
esiintyvän rapautuneen aineksen määrän mukaan.
Myös saman yksikön sisällä vaihtelut voivat olla
merkittäviä. Eri moreenipatjojen rakeisuudesta on
tarkempaa tietoa kirjan Moreenistratigrafia-kappa-
leessa.

Moreenin kivilaji- ja mineraalikoostumusta sekä
aineksen kulkeutuneisuutta on tutkittu kivilaskuil-
la (Hirvas ja muut 1977, Junnila 1982). Kivilasku-
jen onnistumisen edellytyksenä on alueen kalliope-
rän kivilajien sekä jäätikön virtaussuunnan tai
-suuntien tuntemus. Maapeitteen paksuudella on to-
dettu olevat suuri merkitys tulosten tulkinnassa.
Ohutpeitteisillä alueilla paikallisesta kallioperästä
lähteneen aineksen osuus on suuri, kun taas pak-
suissa moreenipeitteissä kiviaines on heterogeeni-
sempaa. Pohjois-Suomen kivilaskuissa ja kulkeutu-
mismatkatutkimuksissa on usein valittu johtokivila-
jiksi mahdollisimman yksiselitteisesti tunnistettava
kivilaji, jonka esiintyminen kallioperässä tunnetaan
tarkasti. Esimerkiksi Akanvaaran alueella tutkittiin
moreenissa esiintyviä gabrokiviä. Niiden kulkeutu-
mismatkaksi eli määrän puoliintumismatkaksi saa-
tiin yksi kilometri. Sallan Hautajärvellä graniittiki-
vien kulkeutumismatka vaihteli ollen moreenipat-
jan II 11 kilometristä ja moreenipatjan III 9 kilo-
metriiin. Nuoremman moreenin pidempi kulkeutu-
mismatka kuvastaa moreenin osittaista uudelleen
kerrostumista (Hirvas ja muut 1977).

Moreenimuodostumat
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Moreenimuodostumien eli kartalla kuvattujen
moreenikumpujen ja -selänteiden osuus maa-

alasta on 4,3 % (kuva 19). Moreenimuodostumat
voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan:

1) aktiivisesti virtaavan jäätikön alla syntyneet vir-
taviivaiset muodot, kuten drumliinit ja vakoumat

2) jäätikön reunavyöhykkeessä syntyneet suuntau-
tuneet tai suuntautumattomat moreenikummut,
joista syntytavan eroista huolimatta on käytetty
kuvailevaa yleisnimitystä kumpumoreeni ja aiem-
min yleisesti nimitystä kuolleen jään moreeni tai
ablaatiomoreeni

3) jäätikön reunassa syntyneet reuna- ja päätemo-
reenit.

Mittakaavan vuoksi ei pieniä yksittäisiä muodos-
tumia ole useinkaan kuvattu erikseen, vaan kuva-
uksen lähtökohtana on ollut ilmakuvista rajattavis-
sa oleva alue tai kenttä, jonka yksittäiset kummut
muodostavat. Maastossa tarkan rajan vetäminen on
useimmiten vaikeata, koska muodot vaihettuvat vä-
hitellen ympäristönsä pohjamoreenipeitteeseen.
Kartoituksessa ei pohjamoreenista syntynyttä poh-
jamoreenikerrostumaa ole esitetty omana yksikkö-
nään, koska suurin osa pohjamoreenista esiintyy
kalliopinnan muotoja myötäilevänä peitteenä, jolle
Aario (1977) on ehdottanut nimeä peitemoreeni
(cover moraine).
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Drumliinit ja vakoutumat

Mannerjään voimakkaan virtauksen alueilla, kuten
jäätikkökielekkeiden keskiosassa, syntyi jäätikön
pohjalle kerrostuneesta pohjamoreenista jäätikön
virtauksen suuntaisia selänteitä eli drumliineja ja
niitä matalampia harjanteita eli vakoutumia tai flu-
tingeja. Drumliinien muoto vaihtelee virtaviivaises-
ta harjanteesta soikeaan, pisaranmuotoiseen ja toi-
sinaan lähes pyöreään selänteeseen. Ne esiintyvät
usein satojen, jopa tuhansien samansuuntaisten se-
länteiden muodostamina laajoina viuhkamaisina
parvina.

Drumliinien ja fluting-selänteiden synnystä on

esitetty lukuisia teorioita, joiden lähtökohtana on
ollut joko jäätikön kuluttava tai kerrostava toimin-
ta tai niiden yhdistelmä. Drumliinit syntyivät aktii-
visesti virtaavan jäätikön pohjalla. Usein niiden
proksimaalireunalla on kallioydin tai kalliokärki,
joka viittaa siihen, että kulutusta kestävällä kohou-
malla on ollut osuus alkavaan kerrostumisproses-
siin. Drumliini sisältää pohjamoreenin ohella myös
lajittuneita kerroksia tai pinnanmyötäisiä lajittuneen
aineksen raitoja. Erityisesti distaalipäässä saattaa
olla runsaasti lajittunutta ainesta, kuten soraa ja
hiekkaa. Vakoutumia esiintyy drumliinikenttien si-
sällä, mutta usein ne ovat myös normaali pohjamo-
reenipinnan ominaisuus. Vakoutumien syntyessä

Kuva 19. Pohjois-Suomen moreenimuodostuma-alueet.
Fig. 19. Areas with moraine landforms in northern Finland.
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jäätikkö oli lämminpohjainen, ja jään virtaus defor-
moi alustana olevia kerrostumia. Veden kyllästämä
massa pusertui kohouman suojasivun puolella ole-
vaan paineminimiin. Pienet crag and tail -tyyppiset
muodostumat, kuten Aakenustunturilla, ovat puh-
taasti eroosion tuotetta (kuva 20). Kulutusta hyvin
kestävä kalliokärki on suojannut suojasivua eroo-
siolta, eikä paineen pieneneminen suojasivun puo-
lella ole johtanut jäätymiseen ja louhivaan eroo-
sioon.

Varsinaiset drumliinit ovat pääasiassa kasaantu-

mismuotoja mutta paikoin myös kulutusmuotoja.
Boulton (1987) on esittänyt laajasti hyväksytyn mal-
lin jäätikön alustan kerrostumien eroosiosta ja uu-
delleen järjestäytymisestä ja uudelleen kerrostumi-
sesta deformaation seurauksena. Deformoituvan
kerroksen ominaisuudet voivat vaihdella siten, että
jäätikön alla oli paikoin ympäristöään kovempia tai
muuten paremmin deformaatiota vastustavia kohtia.
Kalliokohoumien ohella sellaisia voivat olla tiukkaan
pakkautuneesta moreenista tai karkearakeisesta la-
jittuneesta aineksesta koostuvat pohjan osat. Lajit-

Kuva 20. Crag and tail-muotoja (C) ja reunauomia (M) Aakenustunturin rinteillä. Pohjoinen
kuvan yläreunassa. © Topografikunta, lupa nro 44/2004.
Fig. 20. Crag and tail formations (C) and marginal channels (M) on the fellslopes of Aa-
kenustunturi. Upper part of picture towards the north. © The Finnish Defence Forces To-
pografic Service, authorization no. 44/2004.
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tuneessa aineksessa vedenläpäisevyysominaisuudet
ovat ympäristöään paremmat ja huokosveden pai-
ne tämän vuoksi pieni. Suuren huokosveden pai-
neen alueilla alustan lujuus on heikompi ja johtaa
nopeaan deformaatioon. Erodoituva aines kerros-
tuu suojasivun puolelle ja muodostaa siten vähitel-
len jäätikön liikkeen suuntaan venyvän selänteen,
joka kasvaa joko jäätikön nopeuden ja virtausvai-
heen keston funktiona. Selänne koostuu näin eri-
laisista alustasta erodoituneista aineksista ja voi si-
sältää myös deformoituneita lajittuneen aineksen
osueita. Distaaliosissa tavattavat lajittuneen ainek-
sen kerrokset on selitetty myös siten, että ne olisi-
vat sulamisvesien kuljettamaa ainesta, joka kerros-
tui suojasivulla olleeseen avoimeen tilaan. Voimak-
kaasta virtauksesta drumliinikentissä on todisteena
myös moreeniaineksen pitkät kulkeutumismatkat
(Salonen 1986, 1987). Pohjois-Suomen erityispiir-
teisiin kuuluvat myös glasifluviaaliset muodostumat,
jotka ovat joutuneet jäätikön muotoilemaksi. Drum-
linisoituneita harjuja tavataan runsaimmin Keski- ja
Itä-Lapissa. Ne koostuvat pääosin deformoitumatto-
masta lajittuneesta aineksesta, jota peittää vaihtele-
van paksuinen, useimmiten 0,5–1,5 m paksu mo-
reenivaippa.

Huomattavimmat drumliinikentät sijoittuvat sel-
laisille alueille, joissa mannerjäätikön pohjaolot ovat
olleet laajalla alueella otolliset deformoituvan poh-
jan syntymiselle. Pohjois-Suomessa tällaiset kentät
sijoittuvat välittömästi nuoremman Dryas-kroonin
reunamoreenien sisäpuolelle. Ilmeisesti uudelleen
glasiaalisiksi muuttuneet olot edesauttoivat tavalla
tai toisella pohjan deformoitumista. Lisääntyvä jää-
tikön virtaus reunaa kohti ja reunaosien muuttumi-
nen kylmäpohjaiseksi estivät subglasiaalisten sula-
misvesien poistumisen ja näin myötävaikuttivat poh-
jan kerrostumissa veden huokospaineen kohoami-
seen ja rakenteen löyhtymiseen. Se lisäsi jäätikön
virtausnopeutta ja alustan deformoitumisherkkyyttä.

Pohjois-Suomessa drumliineja esiintyy laajoina
kenttinä erityisesti kahdella alueella. Niistä eteläi-
sempi sijaitsee Etelä- ja Kaakkois-Lapissa Rovanie-
men ja Kuusamon välisellä alueella sekä pohjoi-
sempi Inarin ja Utsjoen alueella. Rovaniemen itä-
puolelta Posion kautta Kuusamoon ulottuvalla ja
sieltä edelleen Venäjän puolelle jatkuvalla vyöhyk-
keellä esiintyy jäätikön virtauksen suuntaisia virta-
viivaisia moreenimuodostumia noin 8 000 km2:n
alueella (kuva 21). Loivasti kaareutuva viuhkamai-
nen esiintymä on länsipäästään 20–30 km leveä.

Kuva 21. Korkeusmallikuva Kuusamon drumliinikentästä, joka koostuu noin 2 400 yksittäisestä
drumliiniselänteestä (ruskealla). © Maanmittauslaitos, lupa nro 268/MYY/04.
Fig. 21. Relief map of the Kuusamo drumlin field, which consists of over about 2 400 single
drumlin ridges (brown). © National Board of Survey, authorization no. 268/MYY/04.
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Keski- ja itäosissa leveys on suurimmillaan noin
50 km. Kenttä vaihettuu ympäristöönsä useimmiten
ilman selviä rajoja. Länsipäässä laakeat moreeni-
kumpareet alkavat vähitellen saada jäätikön viimei-
sen virtauksen suuntaisen (270o–280o) muodon.
Itäänpäin maaston juovaisuus lisääntyy, muodostu-
mien pituusakseli venyy ja korkeus kasvaa. Muodot
alkavat yhä enemmän muistuttaa tyypillistä drum-
liinia. Rovaniemen itäpuolella suuntautunut kenttä
alkaa hahmottua jo karttakuvassakin, vaikka ken-
tän reunaosissa erilliset selänteet ovatkin vielä maas-
tossa huonosti tunnistettavissa. Raajärvi–Vanttaus-
koski-linjalta itään kenttään kuuluvat selvät drum-
liiniselänteet on kuvattu yleiskartallakin. Vaihettu-
minen kentän sivuilla normaaliksi pohjamoreeni-
peitteeksi tapahtuu nopeammin kuin kentän länsi-
päässä.

Kentän keskiosissa drumliinien suunta kääntyy
suunnasta 290–300o vähitellen itäosassa pohjoisluo-
teeseen, suunnasta 305–310o. Samalla drumliinien
muodot terävöityvät itää kohti, rinteet jyrkkenevät
ja korkeus ja suhteellinen pituus kasvavat. Kuusa-
mossa drumliinikentässä on nähtävissä myös edel-
lä mainitusta suunnasta poikkeava, haamumainen
suuntaus, joka ilmenee 280o-suuntaisina painanne-
ja kohoumajaksoina. Ilmeisesti nämä muodostumat
edustavat kentän varhaisempaa kehitysvaihetta (Ku-

jansuu 1969a), jonka viimeisin jäätikön virtausvai-
he on deformoinut. Glückertin (1974) tutkimusten
mukaan Kuusamon noin 3 700 km2 :n suuruisella
drumliinialueella on noin 2 400 erillistä drumliini-
selännettä. Siitä voidaan päätellä, että koko kentäs-
sä lienee runsas 4 000 erillistä muodostumaa, kun
otetaan huomioon koko kentän pinta-ala (noin
8 000 km2) ja muodostumatiheyden pieneneminen
länttä kohden.

Kooltaan ja muodoltaan drumliinit vaihtelevat
suuresti. Suurimmat ovat yli 40 m korkeita ja 4 km
pitkiä (kuva 22). Pienimmät vaihettuvat normaaliksi
moreenipinnan vakoumiksi eli flutingiksi. Drumlii-
nit on luokiteltu muotojensa perusteella eri tavoin
(esim. Hänninen 1915, Glückert 1974). Suurimpia
ovat ns. vaaradrumliinit. Ne ovat hieman epämää-
räisen muotoisia soikeahkoja muodostumia, joiden
leveyden suhde pituuteen on suuri (0,3–0,7). Niil-
lä on yleensä kallioydin, joka pistää näkyviin mo-
reenin alta selänteen keskellä tai proksimaalipääs-
sä. Huomattava osa selänteen koosta onkin ilmei-
sesti kalliota, jota moreenipeite vain muovailee vir-
taviivaiseksi. Glückert (1974) jakaa varsinaiset
drumliinit edelleen kolmeen luokkaan: suurehkot
ja korkeat eli ns. tyypilliset drumliinit, matalat ja
laakeat suodrumliinit sekä pitkät ja kapeat harju-
maiset drumliinit. Kaikille näille tyypeille on omi-

Kuva 22. Drumliiniselänne Nissinjärven itärannalla Kuusamossa.
Fig. 22. Drumlin ridge on the eastern shore of the lake Nissinjärvi in Kuusamo.
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naista suuri suhteellinen pituus, ts. leveyden suhde
pituuteen on pieni, usein <0,1. Niillä ei myöskään
useimmiten ole selvää näkyvissä olevaa kallioydin-
tä tai kalliokärkeä proksimaalipäässä, ja ilmeisesti
ne suurimmaksi osaksi koostuvatkin moreenista.
Muotojen jakauma on sellainen, että drumliinien
”tyypillisyys” lisääntyy kentän keskustaa ja itäosaa
kohti (vrt. Aario ja muut 1974), ja pitkät ja kapeat
drumliinit ovat muodoltaan täydellisimpinä Kuusa-
mon Iivaaran eteläpuolella (kuva 23).

Kuusamon kentän drumliinien rakenteesta on
suhteellisen vähän havaintoja. Kuusamon Soiviossa
drumliineihin tehdyissä moreenistratigrafisissa tut-
kimuksissa (Aario ja Forsström 1979) havaittiin,
että pohjimmaisena on vihertävänharmaa hiekka-
moreeni eli Soivio-moreeni, jonka päällä on kaksi
metriä ristikerroksellista hiekkaa. Hiekan päällä on
viisi metriä paksu moreenikerros, joka jakaantuu
kahdeksi Kuusamo-moreenin fasiekseksi. Niiden
välillä on lohkarevyö. Alempi fasies on Soivio-mo-

reenin kaltainen tiivis hiekkamoreeni, kun taas
ylempi fasies on alempaa lajittuneempaa ja hiekkai-
sempaa moreenia, jossa on runsaasti hiertopinto-
ja. Soivio-moreenin kivien suuntaus, 280o vastaa
suunnilleen jäätikön nuorempaa Dryas-kroonia van-
hempaa Tuoppajärvi-vaiheen suuntausta, joka edelsi
Kuusamon kielekevirtausta. Koillismaan alueella ei
drumliinien raekoostumuksessa ole havaittu suuria
eroja syvyyden suhteen, mutta sen sijaan alueen
kumpumoreenien aines vaihtelee suuresti (Aario ja
muut 1974).

Inarin ja Utsjoen kuntien alueilla oleva drumlii-
nikenttä on vähän yli 100 km pitkä ja leveimmil-
lään 50 km leveä, pohjoisluoteeseen avautuva viuh-
ka, joka ulottuu pohjoisessa Norjan rajalle saakka.
Sen pinta-ala on puolet Kuusamon drumliinikentästä
eli noin 4 000 km2. Lounaispäässä kenttä alkaa
Maarestatunturi–Appistunturit–Saariselkä-jakson
koilliseen laskevilla rinteillä vakoutumina (kuva
24), jotka vähitellen kasvavat kooltaan muuttuen

Kuva 23. Ilmakuva Kuusamon Iivaaran eteläpuolisesta drumliinialueesta, jossa suuntautuneet maastonmuodot kuvastavat jää-
tikön virtaussuuntaa luoteesta kaakkoon. © Topografikunta, lupa nro 44/2004.
Fig. 23. Aerial photograph of the drumlin field south of Iivaara in Kuusamo, where the parallel landforms reflect the
direction of ice flow towards south-east. © The Finnish Defence Forces Topografic Service, authorization no. 44/2004.
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Kuva 24. Vakoutumia Siliäselän laella Saariselällä.
Fig. 24. Flutings on the Siliäselkä felltop, Saariselkä.

crag and tail -muodostumiksi ja Inarin altaan ala-
villa alueilla varsinaisiksi drumliineiksi. Aluksi suun-
ta on hyvin eteläinen (190o), mutta kääntyy Simet-
tijärvi–Paatari–Lankojärvet-linjan koillispuolella
lähes lounaiseksi (210–220o). Pohjoisosassa kent-
tä viuhkaantuu siten, että länsireunassa fluting-se-
länteiden suunnat ovat 160o ja itäreunassa 250o.

Inarin drumliinikentän yksittäiset selänteet vaih-
televat kooltaan ja muodoiltaan huomattavasti ja
muodostavat vaihettuvan sarjan heikosti virtaviivai-
sista, pyöreähköistä moreenikumpareista pitkiin ja
kapeisiin harjumaisiin selänteisiin (Heikkinen ja
Tikkanen 1979). Varsinaiset fluting-selänteet ovat
suurimmillaan 0,5–2 metrin korkuisia ja joidenkin
satojen metrien pituisia. Niitä esiintyy aivan vieri vie-
ressä 20–40 m:n välein. Useimmiten ne antavat
maastolle ilmakuvilta havaittavan selvän juovaisuu-
den, joka yhtyy drumliinien suuntaan, mutta alueen
koillisosassa se poikkeaa jopa 25–30o drumliinien
suunnasta (Heikkinen ja Tikkanen 1979, Kujansuu
1992, Sutinen 1992) (kuva 25). Pienimpiä fluting-
muotoja on maastossa useimmiten vaikea tunnistaa.

Inarin–Utsjoen drumliinit ovat yli 10 metriä kor-
keita, 2–4 kilometriä pitkiä ja 300– 400 metriä le-
veitä muodostumia. Leveyden suhde pituuteen on
pienimmillään kentän keskellä. Puolbmakkeäsjav-
rin alueella suhde vaihtelee 1:7:stä 1:11:een. Suh-
de suurenee kentän reunoille ja lounaisosan vaa-

ra- ja tunturialuetta kohti, jossa muodostumat ovat
osin crag and tail -muotoja. Niissä kallioperä muo-
dostaa suuren osan koko muodostuman massasta.
Kentän sisällä drumliinit ja fluting-selänteet ovat
pääosin moreenia ja vain satunnaisesti niillä on kal-
lioydin proksimaalipäässä (Heikkinen ja Tikkanen
1979).

Selänteiden aines on erittäin huonosti lajittunutta
hiekkamoreenia, joka näyttäisi olevan samanlaista
kuin niiden ympäristön pohjamoreenialueilla
(op.cit.). Maatutkaluotausten tulosten perusteella
drumliinien selänneosa sisältää myös lajittuneita
aineksia, jotka sen sijaan puuttuvat selänteiden vä-
lisistä painanteista (Sutinen 1992). Heikkisen ja Tik-
kasen (1979) tekemien suuntausanalyysien mukaan
pääosa fluting-selänteen kivistä sekä harjalla että
sivuilla on erittäin hyvin suuntautunut selänteiden
suuntaiseksi.

Inarin–Utsjoen drumliinikentässä esiintyy myös
selviä eroosiomuotoja, kouruja, jotka ovat uurtuneet
kallioperään mutta ilmeisesti paikoin myös moree-
nipeitteeseen. Kourujen syvyydet vaihtelevat puolesta
metristä seitsemään kahdeksaan metriin ja leveydet
5 m:stä 20 m:iin, leveimmät ovat jopa 50 m (Heik-
kinen ja Tikkanen 1979). Eroosiomuotojen koko
lähentelee kasaantumismuotojen kokoa. Drumliini-
kentän ainoalaatuinen ominaisuus on kuolleen jään
kuopat, jotka löydettiin 1970-luvun alussa tehtäes-
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sä ilmakuvatulkintaa maaperän yleiskartoitusta var-
ten. Kuoppia on kaikkiaan parikymmentä, joista pie-
nimmät ovat vain muutamia metrejä mittasuhteil-
taan, mutta suurin katkaisee täysin Puobmakkeäs-
javrin koillispuolella olevan drumliiniselänteen. Il-
miö ei liity pelkästään selänteisiin, vaan kuoppia on
myös ympäristön pohjamoreenialueella (Sutinen
1992). Suurimman jäälohkareen on täytynyt olla
drumliinin poikkileikkauksen kokoinen, koska kuo-
pan pohja ulottuu suunnilleen samalle tasolle kuin
sen ympäristön suon pinta. Kuopassa on pohjave-
den pinnan säätelemä pieni lampare, jonka pohjal-
le on kerrostunut liejua noin 20 cm. Jääkappaleita
on kerrostunut moreenin joukkoon myös drumlii-
nikentän lounaisosassa. Saarenketo ja Tammela

(1987) ovat kuvanneet Inarin kirkonkylästä vajaa
20 km pohjoiseen kaksi moreeniluolaa, joiden
poikkileikkausten pinta-alat ovat 1,5 ja 4 m2 ja pi-
tuudet 5 ja 30 metriä. Luolat sijaitsevat 5 metrin sy-
vyydessä, ja niiden alapuolella on seismisen luo-
tauksen mukaan edelleen 5–6 metriä moreenia.
Luolien pituusakselin suunta (220°–40°) on sama
kuin drumliinien pituusakselin suunta. Drumliini-
en kerrostuessa moreeni oli ylikonsolidoitunut, ja
jäänkappaleen sulaessa sen tilalle jäi onkalo.

Pohjois-Suomessa on usealla muullakin alueel-
la edellä kuvatun kaltaisia, selviä drumliini- ja flu-
tingmuotoja. Niitä on mm. laajalla alueella Enonte-
kiön pohjoisosassa (Kujansuu 1967), Tervolan–Tor-
nion sekä Ranuan–Pudasjärven alueella (Kurimo

Kuva 25. Drumliineja (D) ja vakoutumia (F) Utsjoen Tsiegnalisjavrin ympäristössä. Pohjoinen
kuvan yläreunassa. (Stereopari) © Topografikunta, lupa nro 44/2004.
Fig. 25. Drumlins (D) and flutings (F) near the lake Tsiegnalisjavri in the municipality of
Utsjoki. Upper part of picture towards the north. (Stereopair) © The Finnish Defence For-
ces Topografic Service, authorization no. 44/2004.
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1978 ja Sutinen 1992). Laajalla alueella keskisessä
Länsi-Lapissa on suuria edellisiä vähän epämääräi-
semmän muotoisia, luode-kaakkosuuntaisia muo-
dostumia, joista osa on crag and tail- ja osa laakei-
ta drumlinoidityyppisiä muotoja (Hirvas 1991). Nii-
den pituusakselien suunta yhtyy suunnilleen moree-
nipatjan III suuntaukseen. Tämä luodekaakkoinen
kenttä näyttää ulottuvan Etelä-Enontekiöltä aina Pu-
dasjärven korkeudelle saakka (Hamborg ja muut
1986, Hirvas 1991, Sutinen 1992, Bargel ja muut
1999). Alueen lounaisosassa, Oulun koillispuolella
luodekaakkoiset drumliinit ovat uudelleen suuntau-
tuneet suunnilleen lännestä tulleen virtauksen vai-
kutuksesta (Sutinen 1992).

Pohjamoreenialueiden heikkoa suuntautumista,
vakoutumista tai juovaisuutta esiintyy lähes kaikkial-
la. Suuntautuneet muodot ovat yleensä niin pieniä,
että niiden yhteisvaikutuksena syntyvä vähäinen
maaston juovaisuus on tunnistettavissa vain ilmaku-
vista (Kujansuu 1969a). Länsi-Lapista laadittu va-
koutumakartta kuvastaa mannerjäätikön viimeistä
virtaussuuntaa sulavaa reunaa kohti (Kujansuu
1967). Juovaisuus voi johtua joko eroosio- tai ker-
rostumismuodoista tai usein myös niiden yhdistel-
mistä. Aakenusturin ja Pyhätunturin laella on maas-
tossakin tunnistettavia pieniä crag and tail-muoto-
ja, joiden kärkenä on 0,5–1,5 m korkea kvartsiitti-
tappi ja häntänä 0,5 m korkea ja joitakin kymme-
niä metrejä pitkä rikkoutuneesta kalliosta tai loh-
kareista muodostunut selänne. Kohomuotojen ohel-

la laella on myös vastaavankokoisia kouruja.
Vakoumat ovat selvästi viimeisin aktiivisen man-

nerjäätikön virtauksen jättämä merkki maankama-
rassa. Länsi-Lapissa niiden kuvaama mannerjääti-
kön virtaussuunta on ollut keskimäärin etelä-lou-
naasta pohjois-koilliseen. Suurien drumlinoidien
edustama luode-kaakkosuuntaus on tätä vanhempi.
Kolarin eteläpuolisella alueella nämä kaksi virtaus-
vaihetta on nähtävissä myös ristissä olevina muodos-
tumina. Ikäero on voitu vahvistaa myös moreenistra-
tigrafisissa tutkimuksissa (Hirvas 1991). Eri-ikäisiä
drumliinien ja fluting-selänteiden ilmentämiä jääti-
kön virtausvaiheita on jo aikaisemmin mainittu sekä
Kuusamon että Inarin–Utsjoen alueelta, vaikka kaik-
ki nämä kuvastavat ilmeisesti erilaisia ja eri-ikäisiä
toisiaan leikkaavia vaiheita. Utsjoen–Inarin alueel-
la lienee kysymyksessä mannerjäätikön virtaussuun-
nan kääntyminen aivan sulamisvaiheen lopussa.
Kuusamossa lienee kysymyksessä sulamisvaiheen
kaksi erillista virtausvaihetta (Aario ja muut 1974)
ja Länsi-Lapissa ja Oulun seudulla kaksi eri jääti-
köitymisvaihetta, joiden välillä on ollut jäästä vapaa
vaihe.

Kumpumoreenit

Kumpumoreeni on morfologinen nimitys erilaisille
kummuille ja selänteille, joiden aines on synnyltään
ablaatiomoreenia tai pohjamoreenia. Ablaatiomo-

Kuva 26. Moreeniselänteitä ja -kumpuja Sarviojan laaksossa Saariselällä.
Fig. 26. Moraine ridges and hummocks in the Sarvioja valley, Saariselkä fell range.
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reenia syntyy mannerjään sulaessa ja jäätikön mu-
kana kulkeutuneen kiviaineksen rikastuessa jääti-
kön pinnalle. Jäätikön hävittyä aines kerrostuu poh-
jamoreenin päälle ablaatiomoreenikerrokseksi. Kun
kiviaines rikastuu jäätikön pinnalla oleviin koloihin
ja railoihin tai jäätikön reunan eteen, tulee ablaa-
tiomoreenista vaihtelevan paksuinen, itsenäisiä
maanpinnanmuotoja sisältävä kumpumoreenimuo-
dostuma (kuva 26). Pohjamoreenista syntynyt kum-
pumoreeni on usein jäätikön pohjalla oleviin rai-
loihin puristunutta tai kasaantunutta ainesta.

Maaperäkartoituksessa luokittelun lähtökohtana
oli näkemys, että kumpumoreenit olivat syntyneet
pääasiassa ablaatiomoreenista. Tämän perusteella
niitä kutsuttiin aluksi ablaatiomoreeneiksi tai kuol-
leenjäänmoreeneiksi. Kartoituksen edistyessä ilmeni
kuitenkin, että kumpumoreenien syntytapa ja siitä
johtuva rakenne ja aineskoostumus olivat hyvin vaih-
televia. Osa oli syntynyt alkuperäisen näkemyksen
mukaisesti supraglasiaalisesta aineksesta, ja osa oli
taas subglasiaalista pohjamoreenia.

Kumpumoreenialueet esiintyvät yleensä laajoina
yhtenäisinä kenttinä, joissa vuorottelevat jäätikön
liikesuuntaan nähden pitkittäiset ja poikittaiset se-
länteet sekä suuntautumattomat selänteet ja kum-
mut. Yhdensuuntaisten selänteiden ollessa vallalla
syntyy maastoon verkkomainen kuvioitus, jota ko-

rostavat samansuuntaiset lammet ja soistuneet pai-
nanteet (kuvat 27). Poikittaisia moreeniselänteitä
kutsutaan usein juomumoreeneiksi, ja niihin kuu-
luvat Keski-Ruotsissa sijaitsevan tyyppialueen mu-
kaan Rogen-moreeneiksi kutsutut selänteet (Lund-
qvist 1969a, Lundqvist 1989 ja Hättestrand 1997).

Kumpumoreenialueiden moreeniaines on usein
lajittuneempaa ja huuhtoutuneempaa kuin peitemo-
reenityyppinen pohjamoreeni. Huuhtoutuneisuuden
määrä vaihtelee kuitenkin hyvin paljon. Paikoin kum-
pumoreenit sisältävät runsaasti suhteellisen hyvin la-
jittunutta soraa ja hiekkaa moreeniaineksen sisällä
välikerroksina sekä moreeniainekseen epätäydelli-
sesti sekoittuneena (kuva 28). Kumpumoreeneissa
ablaatiomoreeniaines on yleensä löyhää ja huokois-
ta. Hienorakeista ainesta runsaasti sisältävät kum-
pumoreenityypit ovat tiiviitä ja tiukkaan pakkautu-
neita. Muotojen perusteella voidaan toisinaan esit-
tää ennusteita niiden rakenteesta ja aineksista, vaik-
ka toisaalta samankintyyppiset moreenimuodot saat-
tavat aineskoostumukseltaan olla hyvin vaihtelevia,
kuten on ilmennyt mm. juomumoreenien kohdalla.

Kumpumoreenien kasvillisuus ei useinkaan eroa
pohjamoreenialueiden kasvillisuudesta. Pääasiassa
mäntyvaltaisilla kumpumoreeneilla aines on joko
karkearakeista moreenia tai moreeniaineksen jou-
kossa on runsaasti vettä läpäiseviä soraisia ja hiek-

Kuva 27. Juomumoreeneita Petäjävaaran alueella Rovaniemellä.
Fig. 27. Ribbed moraine in the vicinity of Petäjävaara, in the Rovaniemi region.
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kaisia välikerroksia. Kumpumoreeneissa aines on
varsinkin pinnaltaan kivistä ja lohkareista, ja se osal-
taan aiheuttaa moreenin pintaan pikkupiirteistä
vaihtelua (kuva 29). Kivet ja lohkareet ovat tavalli-
sesti kulmikkaita ja teräväsärmäisiä mutta usein sel-
västi pyöristyneempiä kuin pohjamoreenissa. Pin-
talohkareisuuden perusteella puhutaan usein loh-
kareettomasta, lohkareisesta tai runsaslohkareisesta
moreenista. Pintalohkareisuus ei kuitenkaan aina
ilmaise syvemmällä olevan moreenin lohkareisuutta,
sillä lohkareet ja kivet ovat usein rikastuneet pinta-
osaan huuhtoutumisen ja routimisen seurauksena.

Pinta-alaltaan laajimmat ja yhtenäisimmät kum-
pumoreenialueet Pohjois-Suomessa ovat Kemijärven
länsi- ja lounaispuolella (Kurimo 1977) sekä Ro-
vaniemen ja Ranuan välisellä alueella (Kujansuu ja
muut 1982, Aario 1990a ja b). Kemijärven kumpu-

moreenialue koostuu varsin erilaisista osa-alueista
(kuva 30). Alueen länsiosassa, Misissä on vallalla
poikittaiset juomumoreeniselänteet, joista monet
muistuttavat läheisesti Rogen-moreeneita. Ne ovat
pinnaltaan kivisiä ja lohkareisia. Niiden proksimaa-
lirinteillä lohkareiden määrä on hyvin suuri. Selän-
teiden pituus on 10–200 metriä, ja korkeus vaihte-
lee yhdestä 15 metriin (Kurimo 1977). Sarriojär-
ven koillispuolella on jäätikön liikkeen suuntaisia
radiaalimoreeneita. Ne ovat mittasuhteiltaan juomu-
moreenien kaltaisia (Kurimo 1977). Kolmas Kemi-
järven moreenimuodostumatyyppi on pyöreän- tai
soikeanmuotoiset kummut, joita esiintyy esimerkiksi
Vikajärvi–Kemijärvi-maantien ja -rautatien välisellä
alueella Hanhikoskella. Kurimon (1977) mukaan ne
ovat yleensä läpimitaltaan 10–300 metriä ja korkeu-
deltaan 1–10 metriä, päältä loivan kuperia ja rin-

Kuva 28. Misin alueen juomumoreeniselänteet koostuvat synnyltään erityyppisistä moreeneista
sekä lajittuneesta aineksesta, joka kuvastaa sulamisveden mukana oloa kerrostumisvaiheessa.
Fig. 28. Ribbed moraine ridges at Misi are composed of a variable mixture of tills of diffe-
rent genesis and glaciofluvial material, indicating the presence of meltwater during depo-
sition.
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Kuva 29. Pinnaltaan lohkareisia moreenikumpuja Inarin Nellimissä.
Fig. 29. Boulder-covered hummocky moraine at Nellim in the municipality of Inari.

Moreenimuodostumat

Kuva 30. Korkeusmallikuva Kemijärven kumpumoreenikentästä, jossa on tuhansien juomumo-
reenien (ruskealla) muodostama alue. © Maanmittauslaitos, lupa nro 268/MYY/04.
Fig. 30. Relief map of the hummocky moraine field in Kemijärvi, where are thousands of
ribbed moraines (brown). © National Board of Survey, authorization no. 268/MYY/04.
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teiltään joskus melko jyrkkiä. Pinta on usein hyvin
lohkareinen ja kivinen. Kumpujen välissä on lam-
pia tai soistuneita painanteita. Kemijärven kumpu-
moreenialueen synty on ilmeisesti polygeneettinen.
Siihen on osaltaan vaikuttanut jäätikön aktiivinen
virtaus sekä kerrostumisen loppuvaiheessa jäätikön
laaja-alainen passivoituminen. Passivoituminen joh-
tui kumpumoreenialueen itäpuolella olleen Sallan
jääjärven vedenpinnan huomattavasta laskusta, jol-
loin jäätikön reuna päättyi laajalla alueella kuivalle
maalle (Taipale ja Saarnisto 1991).

Eri puolilla Pohjois-Suomea on lisäksi kymme-
niä pieniä ja morfologialtaan usein selväpiirteisiä
kumpumoreenialueita. Niistä mainittakoon Kittilän
pohjoisosan Pulju-moreenialue (Kujansuu 1967,
Aartolahti 1974, Johansson ja Nenonen 1991), Ter-
volan Sihtuuna-moreenialue (Aario ja muut 1997)
sekä Sevetti-moreeniselänteet Sevettijärven– Parta-
kon alueella (Aario 1990a). Enontekiön Suppivuo-
malla on pinnaltaan tasaisia ja lähes pyöreänmuo-
toisia moreenikumpuja, joita Kujansuu (1967) on
verrannut Pohjois-Ruotsin Veiki-moreeneihin.

Juomumoreenit

Juomumoreenit (engl. ribbed moraine) ovat pitkän-
omaisia, jäätikön deglasiaatiovaiheen liikesuuntaan
nähden poikittaisia, lyhyitä ja toisinaan mutkittele-
via tai puolikuun muotoisia selänteitä. Niiden kor-
keus on 5–30 metriä, leveys 150–300 metriä ja pi-
tuus 300 metristä aina runsaaseen kilometriin (Aa-
rio 1990a, Hättestrand ja Kleman 1999). Ne muo-
dostavat neliökilometrien laajuisia kenttiä, jotka si-
jaitsevat usein alavilla ja tasaisilla alueilla (kuva 28).

Juomumoreeneita esiintyy yleisesti Skandinavian
ja Pohjois-Amerikan mannerjään peittämien aluei-
den keskusalueilla, joissa jäätiköitymisen maksimi-
vaiheessa jäätikkö oli kylmäpohjainen mutta muut-
tui deglasiaation edetessä lämminpohjaiseksi. Man-
nerjäätikön reuna-alueilla sekä nykyisillä vuoristo-
jäätiköillä juomumoreeneita ei esiinny. Juomumo-
reenit mainitaan ensi kerran Kanadassa tehdyissä
moreenitutkimuksissa (Hughes 1964). Ne on usein
rinnastettu Rogen-moreeneihin, joiden tyyppialue
sijaitsee Rogenin alueella Keski-Ruotsissa (Hoppe
1959). Nykyisin juomumoreeni on yleisnimitys edel-
lä kuvatuille poikittaisille moreeniselänteille, kun
taas Rogen-moreeni-nimeä käytetään kuvaamaan
sen erikoistyyppiä, jossa poikittaisen moreeniselän-

teen päällä esiintyy fluting-kuvioitusta (Lundqvist
1969a ja 1981) (kuva 31).

Juomumoreenien synnystä on esitetty useita teo-
rioita. Aikaisemmin niiden pääteltiin syntyneen jää-
tikön reunalla tai reunan alla olleisiin poikittaisiin
railoihin, joihin kasaantui supra- tai subglasiaalis-
ta moreeniainesta (Mannerfelt 1945, Hughes 1964
ja Kurimo 1977). Aarion (1990a) mukaan Rogen-
moreenit ovat pohjamoreenia ja syntyneet moree-
nin kerrostumisen alkuvaiheessa ennen drumliine-
ja. Viime vuosina juomumoreenien synnystä on esi-
tetty pääasiassa kahta eri teoriaa. Kujansuun (1967)
ja Lundqvistin (1969a) tekemien glasiotektonisten
rakennehavaintojen perusteella moreeni on irron-
nut laattoina, kulkeutunut jäätikön pohjaosassa ja
kasaantunut lopulta selänteeksi jäätikön virtauksen
kohdatessa esteen eli virtauksen muuttuessa kom-
pressiiviseksi. Myöhemmin Lundqvist (1989) on
pitänyt niitä ainoastaan morfologisina muotoina,
jotka saattavat olla syntytavoiltaan erilaisia.

Viimeisin syntyteoria perustuu jäätikön pohja-
osassa tapahtuviin olosuhteiden muutoksiin. Deg-
lasiaation edetessä jäätikkö muuttui kylmäpohjaises-
ta lämminpohjaiseksi. Pohjaosan muuttuessa sulaksi
jäätikön virtausnopeus kasvoi. Aiemmin kerrostu-
nut moreenipeite laajeni ja halkesi voimakkaiden
vetojännitysten seurauksena, jolloin syntyi sadoista
samansuuntaisista repeämistä koostuva palapelira-
kenne. Kukin pala muodosti poikittaisen moreeni-
selänteen (Hättestrand 1997). Laajeneminen vaih-
teli 35 %:sta 60 %:iin, ja pienintä se oli juomumo-
reenikentän reunoilla ja laajinta sen keskellä. Deg-
lasiaatiovaiheen aikaista syntyä tukee juomumoree-
nien suuntaus, joka on kohtisuoraan jäätikön vii-
meistä eli deglasiaatiovaiheen aikaista eikä maksi-
mivaiheen aikaista virtaussuuntaa vastaan. Subgla-
siaalista syntyteoriaa tukevat niiden pinnalla olevat
drumlinit ja flutingit sekä selänteiden yli kulkevat
subglasiaaliset harjut. Ne sulkevat pois myös sup-
raglasiaalisen syntyvaihtoehdon. Hättestrandin ja
Klemanin (1999) mukaan juomumoreenit ovat
drumliineja vanhempia, mutta drumlinisaatio syn-
tyi varsin pian selänteiden synnyn jälkeen ennen
subglasiaalisten harjujen syntyä.

Juomumoreenien aines saattaa vaihdella laidas-
ta laitaan. Osa koostuu massiivisesta ja homogee-
nisesta, lodgement-tyyppisestä pohjamoreenista.
Toiset selänteet ovat lähes pelkästään lajittunutta
ainesta. Useimmissa tapauksissa ne ovat ominai-
suuksiltaan pohjamoreenia, jossa on joukossa
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enemmän tai vähemmän lajittuneen aineksen väli-
kerroksia. Pinnaltaan ne ovat usein kivisiä ja loh-
kareisia. Moreenissa näkyy usein glasiotektoonisia
rakenteita, kuten poimuja ja hiertopintoja. Moree-
niaineksen suuntausta tutkittaessa on saatu erilai-
sia tuloksia. Aarion (1987) mukaan Ranuan juomu-
moreeneissa suuntaus on kohtisuoraan selänteen
suuntaa vastaan. Ruotsissa moreeniaineksen on to-
dettu suuntautuneen joko selänteen harjan tai jää-
tikön virtaussuunnan suuntaisesti (Lundqvist 1997).

Tervolan Sihtuunan kylän ympäristössä esiintyy
noin 10 km2:n laajuisella alueella kapeita ja lähes
suoria juomumoreeniselänteitä, jotka ovat suuntau-
tuneet pohjoisesta etelään eli poikittain viimeistä
jäätikön liikesuuntaa vastaan. Aario ja muut (1997)
sekä Sarala (2003) kutsuvat niitä Sihtuuna-moree-
neiksi. Selänteet ovat muutamia satoja metrejä pit-
kiä, kymmeniä metrejä leveitä ja noin 3–5 metriä
korkeita. Pinnaltaan ne ovat hyvin kivisiä ja lohka-

reisia. Kiviaines on lähtöisin paikallisesta kalliope-
rästä, mikä kuvastaa jäätikön voimakasta pohjaeroo-
siota kerrostumisen loppuvaiheessa. Selänteiden si-
säosassa moreeni on hiekkaista ja vähäkivistä. La-
jittuneiden osueiden ja välikerrosten osuus on huo-
mattava, mikä kuvastaa selänteiden syntyyn liittynyttä
sulamisvesien toimintaa. Moreenin kivilajisto on
myös vaihtelevampaa kuin pintaosassa, mikä kuvas-
taa moreeniaineksen pidempää kulkeutumismatkaa
kerrostumisen alkuvaiheessa (Aario ja muut 1997).

Pulju-moreenit ja muut
kumpumoreenityypit

Myöhäis-Veikselkautisen jäänjakajan pohjoispuolel-
la Kittilän pohjoisosassa, Enontekiöllä ja Inarissa
esiintyy suuntautumattomia, morfologialtaan rengas-

Kuva 31. Ilmakuva Valkamapään länsipuoliselta alueelta Enontekiöllä, jossa rogen-moreenien
(R) pinnalla näkyy jäätikön liikkeen suuntaisia vakoutumia. Pohjoinen kuvan yläreunassa. ©
Topografikunta, lupa nro 44/2004.
Fig. 31. Aerial photograph of the area west of Valkamapää in the municipality of Enonte-
kiö, where flutings parallel with the ice flow are seen on the surface of the Rogen moraine.
Upper part of picture towards the north. © The Finnish Defence Forces Topografic Service,
authorization no. 44/2004.

Moreenimuodostumat



48

maisia tai kaarenmuotoisia moreenimuodostumia.
Ne sijaitsevat usein maaston painanteissa tai tasai-
silla alueilla ja peittävät kymmenien neliökilomet-
rien laajuisia alueita Länsi-Lapissa (Aartolahti 1974,
Aario 1992) sekä Pohjois-Ruotsissa (Lagerbäck
1988). Laajin ja tunnetuin esiintymisalue on Kitti-
län Puljun kylän ympäristössä. Esiintymispaikan
mukaan rengasmaisia kumpumoreeneita kutsutaan
Pulju-moreeneiksi (Kujansuu 1967). Hyvin muo-
dostuneita Pulju-moreeniselänteitä on noin 7 kilo-
metriä Puljun kylästä pohjoiseen Nunnaseen johta-
van maantien varrella. Siellä esiintyy kymmeniä toi-
sissaan kiinni olevia rengasmaisia selänteitä, jotka
ovat yleensä yhdestä reunasta avoimia. Pinnaltaan
ne ovat vähäkivisiä ja -lohkareisia. Selänteiden pääl-
lä kasvaa harvaa mänty- ja koivumetsää. Renkaiden
keskellä olevat painanteet ovat puuttomia ja usein
soistuneita. Ilmasta katsottuna Pulju-moreenit ovat

hyvin erottuvia ja ne muodostavat ”matomaisesti”
kiemurtelevan selänteiden ja kumpujen verkoston
(kuva 32). Renkaiden läpimitta on 20–150 metriä
ja korkeus 1–4 metriä.

Moreenistratigrafisissa tutkimuksissa (Johansson
ja Nenonen 1991) Pulju-moreeniselänteiden todet-
tiin koostuvan kolmesta päällekkäisestä moreeniyk-
siköstä. Niistä alin on pohjamoreenia. Sen on ker-
rostanut etelästä pohjoiseen virrannut myöhäis-Veik-
selkautinen jäätikkö. Yksikkö kerrostui jo ennen
viimeistä deglasiaatiota, eikä sillä ole osuutta selän-
teen syntyyn. Keskimmäinen 2–5 metriä paksu mo-
reeniyksikkö muodostaa rengasmaisen moreenise-
länteen varsinaisen ytimen. Moreenin kivien suun-
taus yhtyy selänteen harjan suuntaan. Keskimmäi-
sen moreeniyksikön on tulkittu syntyneen viimeisen
deglasiaation loppuvaiheessa jäätikön pohjalla ol-
leita halkeamia ja railoja pitkin ylöspäin puristu-

Kuva 32. Ilmakuva Puljutunturin pohjoispuoliselta alueelta, jossa on matomaisesti mutkittelevi-
en puljumoreeniselänteiden (P) muodostama verkosto. Pohjoinen kuvan yläreunassa. © Maan-
mittauslaitos, lupa nro. 268/MYY/04
Fig. 32. Aerial view of the area north of the fell Puljutunturi, where worm-like winding
Pulju moraines form a network. Upper part of picture towards the north. © National Bo-
ard of Survey, authorization no. 268/MYY/04.
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neesta pohjamoreenista. Ylin moreeniyksikkö on
noin metrin paksuinen, ja siltä puuttuu selvä kivien
suuntaus. Se syntyi stagnantoituneen jäätikön pin-
nalla olleesta supraglasiaalisesta aineksesta, joka
putosi tai valui jäätikön pinnalta railoihin (kuva 33).

Kaaresuvannon alueella Pulju-moreeneihin teh-
dyissä moreenistratigrafisissa tutkimuksissa löydet-
tiin kaksi moreeniyksikköä (Aario 1992). Niistä
alempi muodosti selänteiden ytimen, ja se vastan-
nee Puljun alueen keskimmäistä yksikköä. Aario
(1992) sulkee pois puristumis- ja valumisteoriat ja
esittää Pulju-moreenien syntyneen subglasiaalisesta
aineksesta jäätikön virtauksen pysähtyessä ja sen poh-
jaosien jäätyessä. Pinnalla oleva suuntautumaton
moreeniyksikkö tulkittiin myös supraglasiaaliseksi.

Enontekiön luoteisosassa, Suppivuomassa on
noin 30 km2:n laajuinen kumpumoreenialue, joka
käsittää satoja yksittäisiä matalia moreenikumpuja.

Kujansuun (1967) kuvauksen mukaisesti ne ovat
soikion tai ympyrän muotoisia, kuten Pulju-moree-
nitkin, mutta niitä paljon suurempia, läpimitaltaan
noin 500 metriä. Ne ovat laeltaan tasaisia, platoo-
maisia tai jonkin verran kraaterimaisia muotoja,
jolloin niiden reunaa kiertää kehämäinen valli.
Kumpujen ulkorinteet ovat jyrkkiä. Suppivuoman
kummut muistuttavat läheisesti Pohjois-Ruotsin Vei-
ki-moreeneja (Hoppe 1952, Lagerbäck 1988), joi-
ta esiintyy varsinkin Norrbottenin keskiosassa ole-
vassa kaarenmuotoisessa Lainion moreenimuodos-
tumassa. Ne ovat saaneet nimensä Jällivaaran lähellä
olevasta Veiki-nimisestä paikasta.

Suppivuoman moreenikummuista ei ole tehty tar-
kempia tutkimuksia, joten niiden synnystä ei ole
varmaa tietoa. Ruotsissa Veiki-moreeneja on tutkit-
tu useilla eri alueilla. Niiden synnystä on esitetty eri
teorioita. Hoppen (1952) tekemien stratigrafisten

Kuva 33. Piirros puljumoreeniselänteen rakenteesta. A = pohjamoreenipatja III, B = pohjamo-
reenipatja II, C = pintamoreeni, D = postglasiaalinen turve.
Fig. 33. Drawing of the structure of a Pulju moraine ridge. A = basal till, till bed III, B =
basal till, till bed II, C = supraglacial till, D = postglacial peat (Johansson & Nenonen 1991).

Moreenimuodostumat
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tutkimusten perusteella moreenin kivien suuntaus
on yhdensuuntainen ulkorinteen vieton kanssa,
mikä saattaa johtua joko aineksen pusertumisesta
ylöspäin subglasiaalisissa olosuhteissa tai sen valu-
misesta rinnettä alas. Kumpujen laelta on löytynyt
myös merkkejä drumlinisaatiosta, mikä todistaisi
jäätikön edenneen muodostumien yli niiden synty-
misen jälkeen. Minell (1979) pitää Veiki-moreenei-
ta viimeiseen deglasiaatioon liittyvinä supraglasiaa-
lisina moreenimuodostumina. Veiki-moreenikum-
puihin 1980-luvulla tehtyjen tutkimusojien moree-
nistratigrafian perusteella kummut näyttävät synty-
neen aluksi jäätikön pinnalle kerääntyneestä moree-
niaineksesta, joka liukui ja kasaantui kuolleen jään
painanteissa olleiden vesialtaiden pohjaan. Vallimai-
set reunat syntyivät kuolleen jään sulaessa jäätikön
reunalta pudonneesta moreenista (Lagerbäck
1988). Veiki-moreenien ja Lainio-moreenimuodos-
tuman synty edellytti jäätikön muuttumista passiivi-
seksi, jolloin drumliineita synnyttäneet aktiivisesti
virranneet jäätikkökielekkeet stagnantoituivat ja
muuttuivat ennen lopullista sulamistaan kuolleeksi
jääksi Pohjois-Ruotsissa ja myös Enontekiön luoteis-
osissa.

Lagerbäckin (1988) mukaan Veiki-moreenit syn-
tyivät varhais-Veikselkaudella. Useista kummuista on
löytynyt ohuen myöhäis-Veikselkautisen moreeni-
peitteen alta orgaanista ainesta, joka on kerrostu-
nut muodostumassa olevaan painanteeseen. Orgaa-
nisen aineksen radiohiili-iät ovat yli 45 000 vuotta.
Niiden siitepölykoostumus viittaisi Peräpohjola-in-
terstadiaalikauteen, joten moreenimuodostumat oli-
sivat niitä vanhempia. Veiki-moreenien hyvin säilyneet
muodot sekä niitä peittävä ohut myöhäis-Veikselkau-
tinen moreenipeite viittaisivat siihen, että viimeisen
jäätiköitymisen aikana jäätikön pohjalla tapahtunut
kulutus- ja kerrostamistyö oli hyvin heikkoa.

Pohjoisimmassa Lapissa, Sevettijärven kylän ym-
päristössä esiintyy jäätikön viimeisen virtauksen
suuntaisia, lounaasta koilliseen suuntautuneita, ly-
hyitä moreeniselänteitä. Ne ovat sijoittuneet maas-
ton alaviin kohtiin, kun taas läheiset drumliinit ja
vakoutumat sijaitsevat korkeammilla alueilla. Aario
(1992) nimeää ne omaksi moreenimuodostumatyy-
piksi, Sevetti-moreeniksi. Selänteet ovat 100–200 m
pitkiä, noin 40 m leveitä ja noin 10 m korkeita. Niil-
le on tyypillistä runsas pintalohkareisuus. Lohkareet
ovat hyvin särmikkäitä, ja ne voivat olla läpimital-
taan yli 1,5 m. Selänteiden sisällä moreeniaines
muuttuu löyhäksi. Lohkareiden määrä vähenee, ja

kivikoko pienenee läpimitaltaan alle 20 cm:n ko-
koiseksi yli 1,5 m:n syvyydessä.

Aarion (1992) mukaan Sevetti-moreenit syntyi-
vät sulavan jäätikön pohjalla drumlinien synnyn lop-
puvaiheessa tai sen jälkeen. Jäätikön ohetessa ja
osittain jo stagnantoituessa sen pohjaosassa tapah-
tui sulamista ja uudelleen jäätymistä. Jää louhi alla
olevasta rikkonaisesta kallioperästä runsaasti kiviä
ja lohkareita ja kuljetti niitä lyhyen matkaa rikas-
taen niitä moreeniselänteen pintaosaan. Sevetti-mo-
reenialueen lounaisosassa selänteiden proksimaa-
lipäässä esiintyy usein kuoppia ja painanteita, jotka
syntyivät glasiaalieroosion tuloksena.

Reunamoreenit

Reunamoreenit ovat mannerjäätikön reunan suun-
taisia moreenivalleja, jotka syntyivät jäätikön reu-
nan eteen tai reunan suuntaisen railon pohjalle.
Kerrostuminen tapahtui jäätikön perääntymisvai-
heen aikana olleen lyhytaikaisen pysähdyksen tai
lyhytmatkaisen uudelleen etenemisen seurauksena.
Pohjois-Suomessa reunamoreenit ovat harvinaisia,
minkä on tulkittu johtuvan siitä, että jäätikkö pe-
rääntyi tasaisesti ja pysähdykset olivat lyhytaikaisia
(Kujansuu 1967).

Enontekiöllä Haltin eteläpuolella toimi varsinai-
sen mannerjäätikkövaiheen jälkeen itsenäinen laak-
sojäätikkö. Se laskeutui laakson pohjaa myöten ete-
lään noin 5 km pitkänä kielekkeenä. Jäätikkökie-
lekkeen reunan eteen kerrostui toistakymmentä pe-
räkkäistä reunamoreenivallia, jotka kuvastavat kie-
lekkeen perääntymisessä tapahtuneita pysähdyksiä.
Reunamoreenit ovat 1,5–6 metriä korkeita ja 50–
900 metriä pitkiä valleja, jotka kaareutuvat loivasti
laakson sivuille ja kuvastavat siten jäätikkökielek-
keen reunan muotoa (Kujansuu 1967, Hirvas
1968). Ne koostuvat jäätiköltä tulleesta pohjamo-
reenista ja sen pinnalta valuneesta ablaatiomoree-
nista. Niiden koko riippuu suuresti pysähdyksen pi-
tuudesta ja jäätikkökielekkeeltä lähtöisin olevan
moreeniaineksen määrästä.

Torvisen kylän ympäristössä esiintyy luode-kaak-
kosuuntaisia moreeniselänteitä, joiden pituus on
noin 500 metriä ja korkeus 2–4 metriä. Ne ovat syn-
tyneet samaan aikaan mannerjäätikön sulamisvai-
heessa kuin läheinen moreenipeitteinen Torvisen
harju. Harjun on tulkittu syntyneen viimeistä edel-
lisen tai sitä vanhemman jäätiköitymisen sulamis-
vaiheessa.
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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-

Sora- ja hiekka- ja hietakerrostumat
PETER JOHANSSON, RAIMO KUJANSUU JA KALEVI MÄKINEN
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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.

Sora- ja hiekka- ja hietakerrostumat



58

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.

Sora- ja hiekka- ja hietakerrostumat
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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.
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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-

Sora- ja hiekka- ja hietakerrostumat



70

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.



71

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.



73

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.
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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-
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hes yhtenäinen lustosedimenttipeite (Kujansuu ja
muut 1998). Alavilla ranta-alueilla savea tai silt-
tiä voi tavata myös turpeen tai ranta- ja jokihiek-
kojen peittämänä. Kartassa niitä ei ole kuvattu
pienialaisuutensa ja peitteisyytensä vuoksi.

2) Pohjois-Suomen supra-akvaattisella alueella
esiintyy jääjärvisedimenttejä, jotka ovat myös
useimmiten turpeen tai jokikerrostumien peittä-
miä. Kerrostumat keskittyvät alaviin laakeisiin jo-
kilaaksoihin, joissa on ollut deglasiaatiovaiheessa
laajoja jääjärviä. Kerrostumia on runsaimmin
Länsi- ja Keski-Lapissa, erityisesti Ounasjoen
laaksossa (Mäkinen ja muut 1987), ja esimer-
kiksi Sallan jääjärven peittämällä alueella Itä-La-
pissa (Johansson 1995).

3) Laajimmat hienolajitteisten maalajien esiintymät

ovat kartta-alueen etelä- ja lounaisosissa, jonne
mannerjäätikön sulamisvaiheessa ulottui Itäme-
ren Ancylus-järvivaihe (ks. kuva 49). Ancylusjär-
ven sedimentit olivat aluksi glasiaalisia eli raken-
teeltaan lustoisia. Lustosedimenttien kerrostumi-
nen seurasi kaakosta luoteeseen perääntyvää
mannerjäätikön reunaa siten, että viimeksi lus-
tosedimettejä kerrostui Torniojoen–Muoniojoen
laakson alavilla alueilla Pellossa ja Kolarissa.
Kerrostumisaltaiden jäädessä jäätiköltä virtaavien
sulamisvesien vaikutuksen ulkopuolelle kerros-
tuva sedimentti muuttui homogeeniseksi, sen
orgaanisen aineksen määrä kohosi ja samalla
alkoi sedimenttiin muodostua sufidiaineksen
tummaksi värjäämiä raitoja. Paikoin sedimentti
on lähes mustaa ja tuoksuu rikkivedylle. Kemi-

Kuva 60. Pohjois-Suomen hienorakeiset maalajialueet.
Fig. 60. Areas with fine-grained sediments in northern Finland.
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jokilaaksossa Tervolan Louen alueelta etelään on
paikoin useiden metrien paksuisia lähes mustia
sulfidisavikerrostumia. Maankohoamisen seu-
rauksena hienolajitteisten ainesten kerrostumis-
alue siirtyi nopeasti lounaaseen veden madal-
tuessa. Kerrostuva sedimentti oli mannerjäätikön
vaikutuksen päätyttyä suureksi osaksi jokien ku-
luttamaa ja kuljettamaa sekä rannoilta huuhtou-
tunutta ainesta. Hienolajitteisia Ancylusjärven
kerrostumia esiintyy Tornionjoki–Muonionjoki-
laaksossa Teuravuoman alueella noin 150 met-
rin, Ounasjokilaaksossa, Helpissä noin 160 met-
rin ja Kemijokilaaksossa Pelkosenniemellä ja
Kemijärvellä 160–170 m:n korkeustasolle saak-
ka. Laajimmat hienolajitteisten maalajien esiin-
tymät ovat kuitenkin Perämeren rannikkoalueel-
la, joka oli myös lähes kauttaaltaan Litoriname-
ren peittämänä. Litorinameren kerrostumat, jot-
ka suureksi osaksi ovat uudelleen kerrostunutta
ancylussedimenttiä, sisältävät usein runsaasti or-
gaanista ainesta. Myös rannikkoalueen hienola-
jitteiset maalajit ovat pääosin turpeen peittämiä.

Kvartäärikerrostumia vanhempia hienorakeisia
kerrostumia ovat Muhoksen (Tynni ja Donner
1980) ja Taivalkosken Saarijärven vendikautiset,
noin 600 miljoonan vuoden ikäiset savikivet (Tynni
ja Uutela 1985). Saarijärven impaktiittikraateriin

(Pesonen ja muut 1998) kerrostuneen savikiven
savespitoisuus on keskimäärin 50 %, ja se on osin
täysin plastista (Hyyppä 1958, 1980). Geologisen
tutkimuslaitoksen Hailuodossa Muhos-muodostu-
maan tekemissä kairauksissa tavattiin myös peh-
meähköjä kerroksia (Hyyppä 1964). Rapautumisen
tuloksena syntyneitä kaoliiniesiintymiä on tavattu
mm. Sodankylän Siurunmaalla (Hyyppä 1977), Kit-
tilän Lonnakossa (Pekkala 1981) ja Kuusamon
Liikasenvaarassa (Hyyppä 1964) sekä Kemijärven
Vuostimossa (Hyyppä 1954).

Pohjois-Suomen kvartääristen hienorakeisten
kerrostumien raekoostumus vaihtelee laihasta sa-
vesta karkeaan silttiin (kuva 62). Silttilajitteen suuri
ja saveksen pieni osuus verrattuna Etelä-Suomen
vastaaviin kerrostumiin on tunnusomainen piirre.
Pohjoisosan subakvaattiselta alueelta on yksityiskoh-
taista tietoa raekoostumuksen stratigrafisesta vaih-
telusta (Kujansuu ja muut 1998). Savesprosentti
vaihtelee yleisimmin vähän 30:n molemmin puolin
ja kohoaa Inarin altaassa yli 50:n vain satunnaises-
ti altaan keskiosissa (kuva 63).

Supra-akvaattisen alueen jääjärvisedimentit ovat
raekoostumukseltaan hyvin vaihtelevia. Hienoimpien
lajitteiden kerrostuminen oli vähäistä, sillä jääjär-
vet olivat useimmiten läpivirtausaltaita, joissa ei ol-
lut vakaita ja rauhallisia kerrostumisoloja. Analysoi-
duista 23 näytteestä 4 on hienohiekkaa, 1 savea (sa-

Kuva 61. Hienorakeisten kerrostumien paksuus metreinä
Pohjois-Suomessa. N = Näytteiden lukumäärä.
Fig. 61. Thickness of fine-grained sediments in meters in
northern Finland.

Kuva 62. Hienorakeisten kerrostumien saveksen (ø < 0,002
mm) määrä suhteessa kerrostumispaikan korkeuteen.
Fig. 62. Proportion of clay (ø < 0,002 mm) in fine-grained
sediments in relation to the elevation of their place of dep-
osition.
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vesprosentti 31) ja loput silttiä, jonka savespitoisuus
on yleisesti alle 5 % (kuva 64).

Etelä- ja lounaisosan subakvaattisen alueen hie-
norakeisten kerrostumien raekoostumus vaihtelee
laajoissa rajoissa kerrostumisympäristönsä mukaan.
Ancylysjärven lahdissa Tornionjoen, Ounasjoen ja
Kemijoen laaksoissa kerrostui laihoja savia ja silt-
tejä, joiden kerrospaksuudet vaihtelevat yleisimmin
1 metristä 3 metriin. Kemijärven Vuostimon alueel-
ta analysoiduista 25 näytteestä vain kaksi oli savea,
3 hienoa silttiä ja muut keskikarkeaa silttiä. Savek-
sen osuus oli 11–35 %. Hienoa hiekkaa oli yleises-
ti 3–19 % (Hyyppä 1954). Kemijokilaaksosta Ke-
mijärven ja Rovaniemen väliltä otetuissa kahdeksas-
sa näytteessä saveksen määrä on jonkin verran suu-
rempi, suurimmillaan 49 %.

Ounasjokilaaksossa, Helpissä, joka vapautui
mannerjään alta vähän myöhemmin kuin Kemijär-
vi, kerrostui raekoostumukseltaan hyvin tasalaatuis-
ta ainesta. Analysoidusta 53 näytteestä 51 on keski-
karkeaa silttiä ja vain kaksi karkeaa silttiä. Neljää
näytettä lukuun ottamatta hienohiekkapitoisuus on
lähes 0 (< 2 %). Neljän poikkeavan näytteen hiek-
kapitoisuudet ovat 7, 9, 20 ja 33 %. Helpin tutki-
musalueella silttikerroksen paksuus vaihtelee puo-
lesta metristä 3,7 metriin ja esiintymää kauttaaltaan
peittävän turvekerroksen paksuus puolesta metris-
tä 2,8 metriin (Hyyppä 1967). Kolarin Teuravuoman

ja Sieppijärven alueella hienolajitteisia maalajeja
esiintyy yleisesti pienialaisina ja ohuina kerrostumi-
na jokien ja järvien rannoilla sekä alueen alimmal-
la tasolla olevissa suoaltaissa. Suurin osa kerrostu-
mista onkin vaihtelevan paksuisen turvekerroksen
peitossa. Alueelta on analysoitu 20 näytettä, joista
yksi on savi, yksi on karkea siltti sekä kahdeksan
hienoja ja keskikarkeita silttejä. Saveksen määrä on
6–39 % ja hienohiekkapitoisuus 0–11 % (Okko ja
Hyyppä 1951).

Torniojoen ja Kemijoen laaksoissa kerrostui
myös osin jokien kuljettamaa ja rannoilta huuhto-
tunutta ainesta, jonka raekoostumus vaihtelee sa-
vesta karkeaan silttiin riippuen kerrostumisaltaan
syvyyden, rannan läheisyyden ja virtausolojen mu-
kaan. Lähellä nykyistä jokiuomaa saattaa kerrostu-
mien paksuus olla jopa yli 10 m. Veden madaltues-
sa hienolajitteiset kerrostumat peittyivät jokilaak-
soissa paksujen deltahiekkojen alle, esimerkiksi
Kemijokivarressa Pekkalassa ja Rovaniemellä. Tämä
savien ja silttien esiintymistapa rajoittaa huomatta-
vasti hiekkaisten jokikerrostumien käyttöä raken-
tamiseen ja pohjaveden ottoon.

Perämeren rannikkoalueella, jossa hienolajittei-
set kerrostumat ovat pintaosistaan pääasiassa Lito-
rinameren kerrostumia, on aineksen raekoostumus
keskimäärin jonkin verran karkeampi kuin esimer-
kiksi Inarin altaan merellisten lustosavien. Savek-

Kuva 63. Hienorakeisten kerrostumien rakeisuus Inarin al-
taassa.
Fig. 63. Grain-size distribution of fine-grained sediments
in the basin of Lake Inari.

Kuva 64. Jääjärvisedimenttien rakeisuus.
Fig. 64. Grain-size distribution of ice lake sediments.

Savi- ja silttikerrostumat
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sen määrä vaihtelee yleisimmin 10 ja 20 prosentin
välillä, ja yleisesti aineksen joukossa on runsaasti
myös hienohiekkaa. Tämä viittaa siihen, että uudel-
leen kerrostuvan aineksen osuus on ollut edelleen
merkittävä. Alueen suuret joet ovat kuluttaneet ai-
emmin syntyneitä kerrostumia ja kuljettaneet ainek-
sen nopeasti madaltuvaan Litorinamereen. Voima-
kas rantahuuhtoutuminen lisäsi osaltaan sekalajit-
teisen hienoaineksen liettymistä veteen. Korkeusta-
solla ei näytä olevan selvää vaikutusta kerrostuman
savespitoisuuteen (kuva 62). Sellaisissa paikoissa,
joissa veden syvyys on ollut suurempi ja kerrostu-
misolot rauhallisemmat kuin madaltuvissa jokisuis-

sa ja niiden läheisyydessä, kerrostui myös hyvin la-
jittuneita savia. Kuivaniemestä, Olhavasta, Haukipu-
taalta ja Kiimingistä on löydetty savia, joiden savesp-
rosentit ovat yli 40 (Hyyppä 1964).

Tervolasta Louepalon pohjoispuolelta olevasta
suosta on löytynyt noin puoli metriä paksun turve-
kerrostuman alta 0,5–1 metriä paksu kalkkilieju-
kerros. Kalkki on alunperin peräisin kallioperässä
olevasta kalkkikivestä. Se liukeni kylmään pohjave-
teen ja saostui silloiseen merenrantaan joutuessaan
tekemisiin lämpimän pintaveden kanssa (Manner ja
Tervo 1988).

Suot ja turvekerrostumat
MATTI MAUNU JA KIMMO VIRTANEN

Suo on turvetta kerrostava ekosysteemi. Turve on
maalaji, jota syntyy kun kasvien tuottaman bio-

massan määrä on suurempi kuin eliöiden ja kemial-
lisen hajoamisen tuottama biomassa. Yleisesti maa-
pallolla kerrostuu turvetta kosteissa ilmasto-olosuh-
teissa: satava vesimäärä on suurempi kuin alueelta
haihtuva ja pois valuva vesimäärä yhteensä.

Geologisia turve-esiintymiä Pohjois-Suomessa on
Geologian tutkimuskeskuksen tiedostojen mukaan
2, 5 milj. ha, yhteensä yli 10 500 erillistä suota. Poh-
jois-Suomen yleiskartta-alueen maa-alasta noin kol-
mannes, 33,2 %, on turvetta (taulukko 3). Geolo-
gisena turve-esiintymänä pidetään sellaista suota,
jossa turvetta on vähintään 30 cm paksu kerros ja
jonka pinta-ala on yli 20 ha. Suomessa turvevaro-
jen määrän on laskettu olevan noin 69 km3 (Virta-
nen ja muut 2003).

Suoyhdistymät

Erilaisia suokasvillisuusyhdyskuntia nimitetään suo-
tyypeiksi. Suotyypit esiintyvät alueellisina suoyhdis-
tymätyypeinä. Ilmasto on tärkein syy soiden erilai-
seen pintarakenteeseen ja turvekerrostumien sisäi-
seen rakenteeseen maan eri osissa. Samanlaisissa
ilmasto- ja kosteusolosuhteissa sekä pinnanmuodos-
tuksessa kasvillisuus ja suon morfologia kehittyvät
samanlaisiksi ja suot voidaan lukea samaan suoyh-
distymätyyppiin kuuluviksi. Suomen suoyhdistymä-
tyypit jaetaan yleensä kahteen päätyyppiin: 1. aapa-

soihin ja 2. keidassoihin. Yhdistymätyyppien erot
perustuvat soiden vedensaantitavassa vallitseviin
eroihin (kuva 65). Näiden kahden suuralueellisen
tyypin lisäksi Lapissa voidaan erottaa omiksi ilmas-
tollis-maantieteellisiksi ryhmikseen palsasuot ja
paljakkasuot. Aapasoilla kasvit elävät mineraali-
maalta tulevien ravinteiden varassa ja keidassoilla
pääasiassa sadeveden mukana tulevista ravinteista.

Aapasuot ovat Lapin soiden luonteenomaisin suo-
yhdistymätyyppi. Aapasuot ovat laaja-alaisia ja kes-
kiosistaan yleensä puuttomia avosoita. Soiden reu-
noilla on tavallisesti räme- tai korpivyöhyke. Pinnan-
muodoiltaan aapasuot ovat tasaisia tai hieman kal-
tevia. Ravinteensa suot saavat pääasiallisesti ympä-
röiviltä mineraalimailta, ja siksi ne ovat kasvillisuu-
deltaan ravinteita vaativan lajiston hallitsemia. Tur-
peen korkean pH-arvon vuoksi kasvinjäänteitä ha-
jottava mikrobitoiminta on aapasoilla vilkasta, ja
aapasuot ovat täten ohutturpeisempia kuin keidas-
suot ja niiden turve on pidemmälle maatunutta. Pää-
osa aapasoiden turpeesta on saraturvetta. Rahkatur-
vetta on runsaammin vain soiden rahkoittuvissa reu-
naosissa. Myös aapasoiden kasvillisuus on lajirik-
kaampaa ja rehevämpää kuin keidassoilla.

Aapasoiden tyypilliset pienmuodot ovat märät
rimmet ja niiden väliset kuivat jänteet (kuva 66).
Jänteet ovat pitkänomaisia ja rimpiä korkeammalla
olevia turvevalleja, jotka ovat yleensä kohtisuoraan
suon viettosuuntaa vastaan. Suon pinnan kaltevuus
ja suon kautta kulkevien valuvesien määrä vaikut-
tavat syntyvien rimpien kokoon. Kasvillisuuden pe-
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rusteella rimmet voidaan jakaa sammal-, sara-,
ruoppa- ja avorimpiin.

Aapasuot jaetaan tyyppeihin ilmastosta, hydrolo-
giasta, ravinteisuudesta ja morfologiasta aiheutuvien
erojen perusteella. Tyypit ovat välipinta-aapasuot,
rahkajänteiset aapasuot ja koivulettoaapasuot ja rin-
nesuot (Ruuhijärvi 1960). Välipinta-aapasuot ovat
soita, joilla jänteitä ja rimpiä ei juuri esiinny, kos-
ka valuvesiä on vähän. Suot ovat tyypiltään sarane-
vaa, lyhytkortista nevaa tai paikoin jopa lettoa. Vä-
lipintajännitteisillä aapasoilla jänteet ovat matalia sa-
rakasvillisuutta olevia jänteitä, jotka erottavat rim-
piä toisistaan (kuva 67). Rahkajänteiset aapasuot
ovat aapasoiden perustyyppi. Niille ovat tyypillisiä
korkeat Sphagnum fuscum-jänteet ja jänteiden vä-

liset märät suuret rimmet. Koivulettoaapasuot ovat
reheviä soita, joille on tyypillistä koivua kasvavat
kapeat, matalat jänteet ja märät lettomaiset rimmet.
Rinnesuot ovat pääasiallisesti maaston muotojen
synnyttämä aapasoiden alatyyppi, jota esiintyy vaa-
rojen ja tuntureiden rinteillä (kuva 68).

Aapasuovyöhyke jaetaan kolmeen suovyöhykkee-
seen: Pohjanmaan, Peräpohjolan ja Metsä-Lapin
aapasoihin. Varsinaisten aapasoiden pohjoispuolella
ovat palsasuot (kuva 69) (Ruuhijärvi 1988). Poh-
janmaan aapasoiden vyöhykkeeseen kuuluvat yleis-
kartan alueella oleva osa Oulun lääniä sekä Lapin
läänin alueelta läänin etelä- ja lounaisosat ja Tor-
nionjoen ja Kivaloiden välinen alue. Suot ovat kui-
vahkoja, ja niiden keskiosalle ovat tyypillisiä erilai-

Kuva 65. Pohjois-Suomen turvealueet.
Fig. 65. Peatlands in northern Finland.

Suot ja turvekerrostumat
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set nevat, joilla rimpien ja jänteiden vuorottelu puut-
tuu lähes kokonaan. Rahkajänteitä esiintyy vain
alueen pohjoisosassa, lähinnä märillä rimpinevoil-
la. Soiden reunaosissa saattaa esiintyä laajalti rämei-
tä. Peräpohjolan aapasuot ovat aapasoiden perus-
tyyppi. Suot ovat märkiä, ja paikoin esiintyy suuria
avovetisiä rimpiä. Jänteet ovat rahkajänteitä. Rim-
met ovat rahka-, ruskosammal- tai avovesirimpiä.
Rämeitä esiintyy soiden reunaosissa vähemmän kuin
Pohjanmaan aapasoiden alueella. Peräpohjolan
aapasoiden pääaluetta ovat Salla, Pelkosenniemi, So-
dankylä ja Kittilä. Metsä-Lapin aapasuot muodosta-
vat aapasoiden pohjoisimman vyöhykkeen havumet-
sävyöhykkeen pohjoisosissa. Alueen ilmasto on
mantereinen, routiminen on voimakasta ja ohuem-
man lumipeitteen vuoksi tulvat ovat vähäisempiä
kuin Perä-Pohjolan aapasoilla. Rahkajänteitä on
soilla runsaasti, ja niiden osuus suoalasta on suu-
rempi kuin Peräpohjolan alueella. Jänteet muodos-
tavat katkeilevan verkkorakenteen (kuva 70). Soi-
den reunaosissa alkavat yleistyä rahkapinnat, joita
routa muotoilee pounikoiksi.

Pohjoiset keidassuot on Lapissa tavattava melko
harvinainen suoyhdistymätyyppi, joita tavataan yleen-
sä vain vesistöjen varsilla. Soiden runsaat tulvave-
det estävät yleensä suon rahkoittumista ja keidas-
soiden syntyä, mutta mikäli purot ja joet kuljettavat
tulvavedet pois, voi myös Lapissa esiintyä keidassoi-

Kuva 66. Pohjanmaan aapasuot ovat tyypillisesti saraa kasvavia jänteettömiä välipintasoita.
Fig. 66. The aapa mires of Ostrobothnia are typically sedgy transitional mires without ridges.

Fig. 67. Pudasjärven Hirvinevalla näkyvää selvää rimpien ja
jänteiden vaihtelua.
Kuva 67. Distinct alternation of flarks and ridges at Hir-
vineva, Pudasjärvi.
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Kuva 68. Rinnesuo Riisitunturilla, Posiolla.
Fig. 68. A sloping mire at Riisitunturi, in Posio.

Kuva 69. Pohjois-Suomen suoyhdistymätyypit: 1 = Pohjanmaan aapasuot, 2 = Peräpohjolan
aapasuot, 3 = Metsä-Lapin aapasuot, 4 = palsa- ja paljakkasuot.
Fig. 69. Types of mire complexes in northern Finland: 1 = aapa mires of Ostrobothnia, 2 =
aapa mires of the Peräpohjola region, 3 = aapa mires of ‘Forest Lapland’, 4 = palsa mires
and fell-top mires.

Suot ja turvekerrostumat
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ta. Lapissa keidassuot esiintyvät lähinnä Perämeren
rannikkoalueella sekä Kemijoen ja sen sivuhaaro-
jen varsilla. Pelkosenniemen Lämsänaapa on yksi
edustavimpia Lapin keidassoita. Keidassoiden turve
on pääosiltaan heikosti maatunutta rahkaturvetta
(Ruuhijärvi 1963).

Palsasuot ovat Suomen pohjoisin suoyhdistymä-
tyyppi, joka yleensä luetaan aapasoiden alatyypiksi.
Palsakummut ovat näille soille tyypillisiä. Ne ovat
ikiroudassa olevia jättiläismättäitä. Ne ovat yleensä
2–5 m korkeita; korkeimmat palsat ovat 7-metri-
siä (kuva 71). Palsoja esiintyy sellaisella alueella,
jossa on mantereinen kylmätalvinen ilmasto ja vuo-
den keskilämpötila on alle -1 oC. Palsasoilta puut-
tuu aapasoille tyypillinen rimpien ja jänteiden esiin-
tyminen, mutta kasvillisuus liittyy kuitenkin lähei-
sesti aapasoihin. Palsasoiden ohutturpeisia reuna-
osia kutsutaan pounikoiksi. Ne ovat roudan muo-
toilemia rahkamättäikköjä ja vastaavat etelämpänä
sijaitsevien alueiden rämeitä. Palsasoita esiintyy
Enontekiöllä ja Utsjoen länsiosissa (Kujansuu
1969b, Tolonen 1983b).

Paljakkasuot ovat tuntureiden paljakka-alueilla
olevia pienialaisia soita. Soistumisen ovat aiheutta-
neet runsaat lumen sulamisvedet ja usein esiintyvä
lähteisyys. Tunturialueiden kasvukausi on lyhyt ja
turpeen kasvu hidasta. Rimmet saattavat olla usein
niin ohutturpeisia, että kivet ovat näkyvissä aivan
suon pinnalla. Ravinteisuudeltaan paljakkasuot ovat
lettomaisia (Tolonen 1983b).

Turvekerrostumat

Soiden turvekerrostumia tutkittaessa huomio kiin-
nitetään turpeessa tavattaviin suokasvien jäännök-
siin ja siihen, miten pitkälle maatuneista kasvinosis-
ta turve on muodostunut. Kuhunkin suohon kerros-
tuneen turvekerrostuman rakenne riippuu eri aikoi-
na vallinneen turvetta synnyttäneen suokasvillisuu-
den koostumuksesta ja kerrostumispaikan laadus-
ta. Muodostuneet turpeet luokitellaan kasvijäännös-
ten mukaisesti rahka-, ruskosammal- ja saraturpei-
siin. Kasvien hajoaminen johtuu turpeen fysikaali-
sista ja kemiallisista olosuhteista. Esimerkiksi kui-
ville jäänyt turve hapettuu, ja siten muodostuu pit-
källe maatunut kerrostuma. Turpeen maatuneisuu-
den määrittämisessä maastossa käytetään ruotsalai-
sen suotutkijan von Postin mukaan nimettyä kym-
menasteikkoa (Lappalainen ja muut 1984).

Soiden turvekerrostumat vaihtelevat melkoises-
ti. Jopa aivan vierekkäisten soiden kerrostumat ja
kerrosjärjestys voivat poiketa suuresti toisistaan.
Tämä johtuu yksittäisten soiden keskenään erilai-
sesta kehityshistoriasta, johon ilmaston lisäksi vai-
kuttavat mm. paikallinen maaperä, alueen korko-
kuva ja hydrologia. Suot sijaitsevat yleensä tasaisil-
la alueilla. Suuri merkitys soiden kerrosjärjestyk-
sen kehitykselle Suomessa on maankohoamisen
seurauksena tapahtuneella hitaalla maan kallistumi-
sella, joka on muuttanut vesien valumisreittejä soilla
ja aiheuttanut veden tulvimista ja toisaalta turpeen
kuivumista sattumanvaraisesti.

Kuva 70. Metsä-Lapin aapasoille tyypillisiä korkeita rahkajänteitä Enontekiön Palojoensuussa.
Fig. 70. High Sphagnum (white-moss) ridges, typical of the aapa mires of ‘Forest Lapland’,
at Palojoensuu in Enontekiö.



85

Turvekerrosten paksuuteen vaikuttavat suon ikä
ja suon kasvualustan ravinteisuudesta ja vesisuhteis-
ta riippuva turpeen muodostumisnopeus. Pohjois-
Suomen suot ovat keskimäärin matalia. Niiden kes-
kisyvyys on 1,2 metriä. Etelä-Suomessa vastaava luku
on 2,3 metriä. Pohjois-Suomen suoalasta on kaik-
kiaan 17 % yli 2 metriä syvää. Kittilän Sudenvaara-
aapalla turpeen paksuus on 4,4 m, ja turpeen kes-
kimääräinen kasvunopeus jääkauden jälkeisenä
aikana on ollut noin 0,5 mm/v (Lappalainen 1970).
Iso-Syötteen Romesuolla turvetta on kertynyt n. 3,2
metriä yli 8 000 vuodessa, eli turpeen vuotuinen
kasvunopeus on ollut 0,4 mm/v (Virtanen 2001).
Lapin paksuturpeisimmat suot sijaitsevat yleensä
Keski-Lapissa ja Peräpohjolan alueella. Esimerkik-
si Kittilän Parvavuomalla turvetta on yli 6 metriä
(Lappalainen 1970) ja Ranuan Salonsuolla 7,2 met-
riä (Maunu 1985). Ohutturpeisia soita esiintyy Tun-
turi-Lapin alueella ja paikoin Perämeren rannikol-
la.

Eri suoyhdistymätyyppeihin kuuluvat suot muo-
dostavat maastossa epäyhtenäisen, mosaiikkimaisen
vyöhykkeen eivätkä terävärajaisia alueita. Tämä on
vaikuttanut soiden kehityshistoriaan ja niissä esiin-
tyviin turvelajeihin. Aapasuot ovat vaihtelevan syvyi-
siä, ravinteisia soita, joiden turvekerrostuma voi olla
turvelajeiltaan vaihteleva ja muodostunut mm. sa-
ran, rahkan, ruskosammalten, järviruo’on, raatteen
ja suoleväkön jäänteistä (Carex-, Sphagnum-,
Bryum-, Phragmites- ja Menyanthes). Myös ker-
rostumien maatumisasteet vaihtelevat melkoisesti.

Suot ja turvekerrostumat

Kuva 71. Palsasuo Utsjoella.
Fig. 71. A palsa mire in Utsjoki.

Usein aapasoiden reuna-alueilla tavataan niukkara-
vinteisia puurahkaturpeita.

Keidassoiden keskusta on usein kasvanut suon
reunoja korkeammalle. Keidassoiden yleinen pin-
tarakenne muodostuu sarjasta samankeskisiä kehiä.
Pohjois-Suomen keidassoille on tyypillistä verkko-
mainen kulju-kermirakenne (Ruuhijärvi 1963).
Keidassuon kerrosjärjestyksessä suon keskustassa
pinnalla on paksulti maatumatonta, niukkaravinteis-
ta rahka- ja tupasvillarahkaturvetta (Spaghnum,
Eriophorum). Maatumattomassa turpeessa on
yleensä pitkälle maatuneita välikerroksia ja linsse-
jä. Suon pohjakerrostuma ja reunaosat ovat usein
muodostuneet pintakerrosta ravinteikkaammista
sara-, rahka- ja puuturpeista. Pohjois-Suomessa tur-
peen tuhkapitoisuudet ovat korkeampia (keskiarvo
4,7 %) kuin muualla Suomessa. Turpeessa on kes-
kimäärin kuiva-ainetta noin 100 kg/suo-m3 ja ener-
giaa 0,5MWh/suo-m3.

Pohjois-Suomen aapasuot ovat myös hiilen va-
rastoja. Tätä on tutkittu Pudasjärven Ruosuossa
(Mäkilä et al. 2001), jossa hiiltä on kertynyt 9 600
vuotta sitten alkaneen soistumisen aikana keskimää-
rin 8 grammaa/m2/vuosi. Hiilen kertymä on vaih-
dellut huomattavasti eri aikoina. Kasvillisuuden
koostumus ja hajoamisaste selittää useimmiten hiili-
kertymän vaihtelut. Niiden taustalla on suon luontai-
nen kehitys ja paikalliset tekijät mutta myös kosteiden
ja kuivien ilmastojaksojen vaihtelu. Nykyissä ilmasto-
oloissa pohjoiset aapasuot ovat merkittäviä kasvihuo-
nekaasujen, metaanin ja hiilidioksidin luovuttajia.
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Pohjois-Suomesta on löytynyt useista paikoista
2,5–65 miljoonaa vuotta vanhoiksi tulkittuja pa-

leo- ja neogeenikautisia (tertiäärikautisia) mikro-
fossiileja. Runsaimpina ovat piikuoriset levät, piile-
vät (Diatomophyceae) (Cleve-Euler 1951, Grönlund
1977, Tynni 1982). Vaikka suuri osa niistä on rik-
koutuneita, voidaan useimmat kuitenkin määrittää
lajilleen. Tavatut piilevät edellyttävät joko makeaa
tai suolaista vettä, ja ne ovat siis eläneet joko jär-
vissä tai meressä. Niitä on löydetty useimmiten uu-
delleen kerrostuneina interstadiaali-, interglasiaa-
li- tai holoseenikerrostumista. Löytöpaikkoja on
runsaimmin Keski-Lapin laajalla jäänjakavyöhyk-
keellä, jossa on myös eri-ikäisiä moreenikerrostu-
mia. Vanhan aineksen säilymistä ovat edesauttaneet
glasiaalieroosion heikkous ja aineksen lyhyt kulkeu-
tumismatka. Merellisten paleogeenikautisten lajien
löytöpaikat sijoittuvat Lapin itäosaan, mikä viittaa sii-
hen, että meri peitti todennäköisesti suurta osaa
Suomen itäistä Lappia (kuva 72) (Tynni 1982).
Näissä kohteissa piilevästö koostuu sekä vain paleo-
geenikaudella eläneistä että myös paleogeenistä ny-
kyaikaan elävistä lajeista.

Merkittävin paleogeenikautinen suolaisen veden
piileviä sisältävä löytö on Savukosken Akanvaaras-
sa (kuva 72) oleva savikerrostuma. Se sijaitsee noin
205 metrin korkeudella merenpinnasta. Savilaatta
on alaltaan noin 20 x 20 metriä ja paksuimmillaan
noin 1,1 metriä. Sitä peittää kolme erilaista moree-
nipatjaa (Hirvas ja Tynni 1976). Kesällä 2003 teh-
dyissä moreenistratigrafisissa tutkimuksissa savilaa-
tan todettiin olevan häiriintynyt ja siihen oli työnty-
nyt moreenin kiviä (kuva 73). Mannerjäätikkö on
todennäköisesti kuljettanut jäätyneen savilaatan ny-
kyiselle paikalleen. Savi sisältää monipuolisen mik-
rofossiiliaineiston, jonka joukossa on runsaimmin
piileviä. Melosira sulcata var. biseriata (Grunow)
Loseva ja Paralia siberica (A. Schmidt) Crawford
ovat vallitsevia lajeja. Myös Hemiaulus, Ehrenberg

ja Triceratium Ehrenberg -suvun lajeja on runsaas-
ti, tosin useimmat rikkinäisinä. Piilevien lisäksi la-
jistoon kuuluu myös joitakin suolaisen veden kul-
taleviä, silikoflagellaatteja. Ne vahvistavat saven me-
rellisyyttä, joskin savesta löydetty siitepölykoostumus
kuvastaa pleistoseenin kylmän vaiheen flooraa
(suullinen tiedonanto, J. P. Lunkka 2004). Ajallisesti
Akanvaaran savea pidetään paleogeenikautisena
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Kuva 72. Paleogeenikautisten suolaisessa vedessä eläneiden
piilevien löytöpaikat Pohjois-Suomessa, paleogeenisen meren
peittämä alue (rasteroitu alue) Tynnin (1982) mukaan sekä
neogeenikautisten makean veden piilevien löytöpaikka Narus-
kajärvi.
Fig 72. Places in northern Finland where Palaeogene ma-
rine diatoms have been found, signifying areas covered
by the Palaeogene sea (cross-hatched area), after Tynni
(1982); and Naruskajärvi, where Neogene freshwater dia-
toms have been found.
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(varhais-tertiäärisenä) (Tynni 1982), ja sen vuoksi
Itä-Lapissa ollut meri ajoitetaan paleogeenikautisek-
si. Se oli silloin osa Pohjoista Jäämerta.

Neogeenikaudella, mioseeni- ja plioseeniaikana
maankuori kohosi Lapin alueella ja maaperän pai-
nanteisiin muodostui järviä, joihin kerrostui sedi-
menttiä. Makeaa vettä edellyttävien piilevien löytö-
paikat ovat hajallaan kuitenkin etupäässä Keski-La-
pin jäänjakaja-alueella. Niistä merkittävin on noin
50 cm:n paksuinen piimaakerros Sallan Naruska-
järvellä (kuva 72), jossa osa piilevistä on tulkittu
mioseeni- ja plioseenikautisiksi. Itse piimaata pide-
tään interglasiaalisena (Hirvas ja muut 1976), jo-
ten neogeenia indikoivat piilevät ovat siinä uudel-
leenkerrostuneita. Piilevästö muodostuu puhtaasti
makean veden lajeista. Tärkeimmät mioseeni- ja
plioseenikautiset indikaattorilajit ovat Hydrosera
trifoliata Cleve (kuva 74 C ja D) ja Fragilaria
triangulata Moisseeva (kuva 74 A ). Ensin mainit-
tua on löydetty uudelleen kerrostuneena useista in-

terglasiaali-, myöhäisglasiaali- tai postglasiaalikoh-
teista Pohjois-Suomesta ja myös interglasiaalikoh-
teista Pohjanmaalta. Laji esiintyy Naruskajärvellä
runsaana ja keskenään erilaisina tyyppeinä. Muita
mioseeni- ja plioseenikautisia, ja kvartäärikautta
vanhempia piileviä ovat mm. Actinella brasiliensis
Grunow, Gomphonema brasiliense Grunow, Melo-
sia canadensis Hustedt ja Pliocaenicus costatus
(Log., Lupik ja Chursevich) Round ja Håkansson (=
Cyclotella ovata Tynni 1982, Cyclostephanos cos-
tatus Khursevich 1990) (kuva 74 B), joka on var-
sin yleinen uudelleenkerrostuneena Pohjois-Suo-
messa mutta myös interglasiaalikerrostumissa Poh-
janmaalla (Tynni 1982, Salonen ja muut 1992).
Useita Pliocaenicus (Cyclostephanos) lajeja on
kuvattu Venäjältä, jossa niitä on tavattu pääasiassa
mioseeni- tai plioseeniajan sedimenteistä. Khurse-
vich (1990) pitää Pliocaenicus (Cyclostephanos)
costatus -lajia mioseenisenä.

Kuva 73. Moreeninalainen paleogeeninen savikerros (T)
Akanvaarassa, Savukoskella.
Fig 73. A till-covered layer of Palaeogene clay (T) at Akan-
vaara in Savukoski.

Kuva 74. Neogeenikautisia piileviä Pohjois-Suomesta. Kuvat
A–C ovat valomikroskooppikuvia ja D on elektronimikro-
skooppikuva.
Fig 74. Neogene diatoms from northern Finland. Figures
A–C are microscope images and D an electron microscope
image. A. = Fragilaria triangulata Moisseva, B = Pliocaeni-
cus costatus ( Log., Lupik. & Chursevich) Round & Håkans-
son, C = Hydrosera Trifoliata Cleve, D = Hydrosera trifolia-
ta Cleve.

Paleo- ja neogeenikautista piilevälajistoa Pohjois-Suomessa
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Tässä esitetty käsitys alueen moreenistratigrafiasta
perustuu suurelta osalta Pohjois-Suomen mal-

migeologisen toimikunnan rahoittaman projektin
”Malminetsintää palvelevat maaperätutkimukset
Pohjois-Suomessa” tuloksiin (Kujansuu 1976, Hir-
vas ja muut 1977 ja Hirvas 1991). Projektin aikana
toteutettiin laaja, systemaattinen, noin 1 300 koe-
kuoppaa käsittänyt kaivuohjelma ja kerättiin ole-
massa oleva glasiaaligeologinen tieto, joten sen pe-
rusteella on saatu yhtenäinen käsitys Pohjois-Suo-
men moreenistratigrafiasta ja moreeniaineksen kul-
keutuneisuudesta. Projektin aikana ja sen jälkeen
toteutetuissa maaperän peruskartoitushankkeissa ja
muissa kohdetutkimuksissa on saatu vastaavanlai-
sia tuloksia (esim. Kokkola ja Korkalo 1976, Aario
ja Forsström 1978 ja 1979, Äyräs 1979,1982, Les-
tinen 1980, Äyräs ja Koivisto 1984, Lehmuspelto
1985, Keinänen ja muut 1988, Peuraniemi 1989,
Johansson ja Nenonen 1991) ja osin myös strati-
grafiaa täydentäviä tuloksia (esim. Kaitanen 1969,
1989, Sutinen 1982, 1992, Tervo 1986 ja Johans-
son 1995). Moreenipeitteisten harjujen syntyä sel-
vitettäessä Pohjois-Suomen moreenistratigrafia on
todettu aiempaa monimutkaisemmaksi. Alueelta on
löytynyt uusia mannerjäätikön sulamisvaiheita, joi-
ta vastaavia jäätikön virtausvaiheita ja moreeniyksi-
köitä ei ole voitu rinnastaa aikaisempiin tuloksiin
(Kujansuu 1994, Johansson ja Kujansuu 1995, Ku-
jansuu ja Eriksson 1995, Johansson 1995). Uudet
havainnot täydentävät kuvaa alueen jäätiköitymishis-
toriasta ja antavat mahdollisuuden rinnastaa moree-
niyksiköt ja harjujen suuntien kuvaamat mannerjää-
tikön reunan vetäytymissuunnat ja niitä vastaavat
jäätikön virtausvaiheet.

Termillä moreenipatja tarkoitetaan (Hirvas ja
muut 1977) sellaista moreeniyksikköä, jolla on tie-
tyissä rajoissa samanlaiset fysikaaliset ominaisuudet
ja alueellisesti sama kerrostumissuunta ja joka pää-
sääntöisesti on kerrostunut yhden jäätiköitymisvai-
heen aikana. Yleensä moreenipatjan aines on poh-
jamoreenia (vrt. Dreimanis 1976). Kerrosta pie-
nempiä yksiköitä on kuvattu raitoina, juovina, lins-
seinä, jne.

Moreenipatjojen aineksen fysikaaliset ominai-
suudet voivat vaihdella huomattavasti. Patjat voidaan

usein erottaa toisistaan raekoostumuksen, värin, tii-
viyden, kivisyyden, kivikoon tai kivien pyöristynei-
syyden perusteella (Hirvas ja muut 1977). Ainek-
sen kulkeutumissuunta eli moreenin kivien suun-
taus on kuitenkin tärkein ominaisuus, jonka perus-
teella yksikkö luokitellaan kuuluvaksi johonkin pat-
jaan. Jos läheisissä tutkimuskaivannoissa, samassa
stratigrafisessa asemassa olevilla moreeniyksiköil-
lä on sama aineksen suuntaus, on niiden katsottu
kerrostuneen saman jäätiköitymisvaiheen (virtaus-
vaiheen) aikana. Moreenipatjojen välissä esiintyvät
eroosiopinnat ja vaihtelevan paksuiset lajittuneen
aineksen kerrostumat ovat helpottaneet sekä mo-
reenipatjojen tutkimuskuoppakohtaista erottelua
että rinnastusta alueelta toiselle. Seuraavassa on
kuvattu Pohjois-Suomessa esiintyvät moreenipatjat
päinvastaisessa syntyjärjestyksessä eli stratigrafisesti
maanpinnasta alaspäin.

Pintamoreeni

Pintamoreeniksi luokiteltu moreeniyksikkö on
yleensä varsin ohut, keskimäärin 0,8 metriä; pak-
suus vaihtelee 0,3 metristä 1,4 metriin. Alaspäin se
vähitellen vaihettuu pohjamoreeniksi ilman väliker-
roksia. Pintamoreenin aines vaihtelee suuresti lä-
hes kivettömästä siltistä lähes pelkästään soraa ja
kivikkoa olevaan moreeniainekseen. Tyypillisimmil-
lään pintamoreenin aines on heikosti lamelliraken-
teista, löyhään pakkautunutta, vähä- ja pienikivistä
hienohiekkamoreenia (keskimääräinen raekoko eli
M

z
= 0.132 mm), jonka savespitoisuus (ø alle 0,002

mm) vaihtelee 0,5 %:sta 14,8 %:iin ja on keskimää-
rin 3,5 %.

Väriltään pintamoreeni on yleensä ruskeasävyi-
nen, ruskea tai harmaanruskea ja vain harvoin har-
maasävyinen. Tämä johtunee siitä, että pohjaveden
pinnan yläpuolella rauta on hapettunut, mikä aihe-
uttaa moreenin ruskean värin.

Pintamoreenin kiviaines on yllättävän hyvin suun-
tautunutta, vaikka suuntausanalyysit on tehty lähel-
tä maan pintaa. Vain moreenipatjan I aines on pa-
remmin suuntautunutta (Hirvas 1991). Pintamoree-
nin suuntaukset ovat usein hyvin lähellä moreeni-
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patjan II suuntauksia, mikä osoittaa, että pintamo-
reeni useimmissa tapauksissa on juuri moreenipat-
jan II pintaosaa.

Moreenipatja I

Moreenipatja I on nuorin pohjamoreenina kerros-
tunut yksikkö, ja sen kerrostuminen liittyy Hirvak-
sen (1991) mukaan jäätikön sulamisvaiheeseen.
Moreenipatjasta I on tehty 50 havaintoa, ja ne kes-
kittyvät valtaosaltaan Pohjois- ja Itä-Lappiin sekä
Muonion–Kaaresuvannon alueille. Moreenipatja I
on varsin ohut mutta kuitenkin selvästi paksumpi
kuin pintamoreenikerros. Moreenipatjan I paksuus
vaihtelee 0,6 metristä 2 metriin ja on keskimäärin
1,3 metriä. Aines on rakenteetonta tai lamelliraken-
teista. Se on selvästi tiiviimpään pakkautunutta ja ki-
visempää, ja moreenin kivien koko on suurempi
kuin pintamoreenissa. Väriltään moreenipatja I on
harmaata tai ruskeaa; harmaa on vallitseva väri. Tyy-
pillisimmillään patjan aines on rakenteetonta, pie-
nikivistä hiekkamoreenia (M

z
= 0,196 mm), jonka

savespitoisuus on keskimäärin 3,1 %; pitoisuus
vaihtelee välillä 1 – 6,4 %. Moreenipatja I on kes-
kimäärin karkeampaa, ja savespitoisuuden vaihte-
lut selvästi pienemmät kuin pintamoreenissa.

Moreenipatjan I alakontakti on yleensä terävä,
ja siinä esiintyy usein ohuita lajittuneita välikerrok-
sia. Moreenipatja I on luokiteltu omaksi patjakseen
yleensä vain niissä tapauksissa, joissa sen alakon-
takti on selvä. Inarin Veskoniemessä moreenipatjan
I pohjaosassa on kappaleina kerroksellista hienoa
hiekkaa, joka on peräisin moreenipatjan alla ole-
vasta 30–40 cm:n paksuisesta lievästi deformoitu-
neesta hienohiekkakerrostumasta. Tämä osoittaa,
että moreeni on kerrostunut aktiivisen jäätikön toi-
minnan tuloksena.

On mahdollista, että moreenipatjaksi I kuvattu
yksikkö edustaa itsenäistä jäätiköitymisvaihetta, jon-
ka kerrostumat erityisesti Keski-Lapin alueella ovat
vähäisiä. Hirvas (1991) on kuvannut Sodankylän itä-
puolelta moreenipatjassa II olevia jääkiilavaloksia,
jotka alkavat patjojen rajalla olevasta lohkareker-
roksesta. Ne ovat syntyneet jäättömänä periglasiaa-
lisena aikana. Jotta jääkiilavaloksia on voinut syn-
tyä, jäättömän vaiheen on täytynyt olla kestoltaan
huomattavasti pidempi kuin deglasiaatiovaiheessa
oli mahdollista.

Moreenipatja II

Moreenipatjalla II tai II-moreenilla Hirvas ja muut
(1977) tarkoittavat sitä pohjamoreenikerrosta, joka
on yleinen koko alueella pinnimmaisena yksikkö-
nä lukuun ottamatta moreenipatjan I peittämiä
alueita. Vain muutamassa tapauksessa pinnimmai-
sena moreeniyksikkönä on II-moreenia vanhempi
moreenipatja III. Koska moreenipatjaa II on tavat-
tu lähes kaikissa tutkimuskaivannoissa, sen ominai-
suuksista on voitu tehdä kattavimmat havainnot. Mo-
reenipatjasta II tehtyjen havaintojen perusteella Kes-
ki-Lapin jäänjakajavyöhyke, sen eteläpuolinen ja
pohjoispuolinen alue on erotettu omiksi osa-alueik-
si (vrt. Hirvas 1991).

Moreenipatja II on yleensä huomattavasti moree-
nipatjaa I paksumpi. Se vaihtelee 0,3 metristä yli
kymmeneen metriin siten, että Keski-Lapissa patja
on ohut mutta sekä Pohjois- että Etelä-Lapissa sel-
västi paksumpi. Keski-Lapissa suurin tavattu patjan
paksuus on 5,3 m, sen pohjoispuolella yli 10,2 m
ja eteläpuolella 7,3 m. Keski-Lapissa keskipaksuus
on 1,9 m, sen pohjoispuolella 2,5 m ja eteläpuolel-
la 2,6 m.

Keski-Lapissa moreenipatja II on väriltään useim-
miten ruskea mutta Pohjois- ja Etelä-Lapissa har-
maa. Moreenin ruskean ja harmaan värierot johtu-
vat useimmiten pelkästään moreeniaineksen sisäl-
tämän raudan hapettumisasteesta ja pohjaveden pin-
nan tasosta jopa niin, että sama moreenipatja on
pohjaveden pinnan yläpuolella ruskeaa ja alapuo-
lella harmaata. Moreenin väriin vaikuttaa myös alus-
tan kallioperän laatu, rapautuman laatu tai uudel-
leenkerrostunut aines. Esimerkiksi Kittilän vihreä-
kivialueella moreeni on usein harmaanvihreää. Kes-
ki-Lapin rapakallioalueella, jossa moreeni voi koos-
tua suureksi osaksi alla olevasta rapakallioainekses-
ta, esiintyy hyvinkin poikkeuksellisia värejä ja sävy-
jä tiilenpunaisesta täysmustaan. Hienoainespitoisissa
moreeneissa, jotka sisältävät runsaasti uudelleenker-
rostunutta savea tai silttiä, on yleensä alkuperäisen
sedimentin harmaa väri.

Rakenteeltaan II-moreeni on vaihteleva. Se voi
olla massamainen, lamellirakenteinen, juovainen tai
kerrosrakenteinen. Varsinkin Keski-Lapin itäosissa,
Sodankylässä, Pelkosenniemellä, Savukoskella ja
Kemijärvellä II-moreenille on tyypillistä raitainen
kerrosrakenne, joka kuvastaa raesuuruus- ja väri-
eroja (kuva 75). Vaaleat kerrokset ovat karkeam-
pia ja sisältävät enemmän hiekkafraktioita kuin tum-
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memmat, silttipitoiset kerrokset. Useimmiten tällai-
sissa tapauksissa moreenipatjan pohjaosa on mas-
samaista ja homogeenista ja vain patjan keskiosa
selvästi juovaista. Juovainen rakenne voisi selittyä
siten, että moreenipatjan homogeeninen pohjaosa
on kerrostunut varsinaisena lodgement-tyyppisenä
pohjamoreenina ja sen päällä oleva juovainen mo-
reeni melt-out-tyyppisenä pohjamoreenina eli sula-
mismoreenina (vrt. Dreimanis 1976).

Silloin kun juovat tai kerrokset ovat useita sent-

timetrejä paksuja, moreenia kutsutaan kerrosraken-
teiseksi. Niitäkin esiintyy runsaimmin Keski-Lapis-
sa. Moreenipatjan II aines on selvästi tiiviimmin
pakkautunutta kuin moreenipatjassa I. Samoin ki-
visyys ja keskimääräinen kivikoko ovat selvästi suu-
remmat kuin moreenipatjassa I. Sen sijaan kivien
pyöristyneisyysaste on hieman pienempi.

Keski-Lapissa moreenin keskimääräinen raeko-
ko (M

z
) on 0,130 mm, pohjoisella osa-alueella

0,210 mm ja eteläisellä osa-alueella 0,162 mm. Vas-
taavasti keskimääräiset savespitoisuudet ovat 4,0,
3,1 ja 3,2 %. Keski-Lapissa savespitoisuus vaihtelee
0,3 %:sta 15,2 %:iin ja eteläisellä osa-alueella
0,4 %:sta 10,1 %:iin. Pohjoisella osa-alueella saves-
pitoisuus vaihtelee 0,3 %:sta 8,5 %:iin. Moreenipat-
jan II aines on raekoostumukseltaan keskimäärin
hietamoreenia (M

z
= 0,156), jonka savespitoisuus

on 3,4 %, eli se on vähän hienorakeisempaa ja run-
saammin savesta sisältävää kuin moreenipatja I.

Keski-Lapin II-moreenin poikkeukselliset omi-
naisuudet johtunevat pääasiassa siitä, että se on
usein aiemmin syntyneiden sedimenttien, moreeni-
kerrostumien tai alustana olleen rapakallion pinta-
osan deformaation ja uudelleen kerrostumisen tuo-
tetta (vrt. kuva 8). Pohjoisen ja osin myös eteläisen
osa-alueen II-moreenien aineksessa on runsaasti
myös suoraan terveestä kallioperästä peräisin ole-
vaa kiviainesta.

Moreenipatjan II aines on yleensä hyvin suun-
tautunutta. Eteläisellä ja pohjoisella osa-alueella
suuntausanalyysien tuloksista voidaan luoda varsin
johdonmukainen jäätikön virtauskuvio. Sen sijaan
Keski-Lapin ns. jäänjakajavyöhykkeellä suuntien
hajonta on suuri, jopa niin, että aivan lähekkäisil-
läkin tutkimuskaivannoilla samanlaisessa stratigra-
fisessa asemassa olevista yksiköistä saadut suun-
taukset voivat poiketa toisistaan jopa 90o.

Jäänjakajavyöhykkeellä suuntien suuri hajonta ja
osin myös moreenin huono suuntautuneisuus joh-
tuvat monista tekijöistä. Pääasiallisin syy lienee kui-
tenkin se, että jäätiköt Keski-Lapissa ovat toistuvas-
ti olleet kylmäpohjaisia, ja glasiaalieroosio on sen
vuoksi ollut heikkoa. Vanhat kerrostumat ja niiden
suuntaus ovat säilyneet relikteinä tai deformoituneet
kylmäpohjaisen jäätikön oloissa vain osittain. Toi-
sin sanoen jäänjakaja-alueella virtauskuvio edustaa
jäätikön vanhempaa vaihetta tai vanhempia vaiheita
kuin eteläisen ja pohjoisen selvästi deglasiaatiovai-
heen aktiiviseen jäätikön virtaukseen liittyvät virtaus-
kuviot. Eteläisellä ja pohjoisella osa-alueella virtaus-

Kuva 75. Moreenileikkaus Savukosken Suomurinivoilla: a =
moreenipatja II, b = pohjoisesta virranneen jäätikön kerros-
tama moreenipatja, c = hiekkakerros ja d = moreenipatja
III.
Fig 75. Pit wall in till at Suomurinivat in Savukoski: a =
till bed II, b = till bed accumulated by ice flowing south-
ward, c = sandy bed and d = till bed III. (Johansson 1995).
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vaiheita vastaavat myös samansuuntaiset harjuver-
kostot, jotka selvästi liittyvät myöhäis-Veikselin deg-
lasiaatiovaiheeseen. Viimeisen jäätiköitymisen sula-
misvaihetta edustavat harjut puuttuvat Keski-Lapis-
ta lähes kokonaan. Siellä, missä niitä esiintyy, ne
ovat täysin suuntauslaskujen ja muiden viimeistä vir-
taussuuntaa ilmentävien elementtien suunnasta
poikkeavassa suunnassa. Jäätiköitymiskeskusten ja
jäänjakajan sijainnin muutokset ovat voineet osal-
taan aiheuttaa virtaussuunnan muutoksia jäätikön
reunavyöhykkeessä (vrt. Hirvas 1991).

Moreenipatjat I ja II on voitu luotettavasti erot-
taa vain silloin, kun moreenipatjojen välinen kon-
takti on terävä tai siinä on lajittuneita välikerrok-
sia. Muissa tapauksissa II-moreenin yläkontakti on
enemmän tai vähemmän epämääräinen ja II-moree-
ni vaihettuu vähitellen ilman selvää rajaa pintamo-
reeniksi. Patjan alakontakti voi olla hyvin moninai-
nen, terävä, vaihettuva ja sekoittunut. Siinä voi esiin-
tyä selviä eroosiopintoja, lajittuneita ja joskus jopa
orgaanisia tai orgaanispitoisia kerroksia. Patjan
pohjaosassa voi olla sieppautuneena alla olevien
vanhempien sedimenttien tai rapakallion kappalei-
ta. Useimmiten alakontakti on terävä ja sekoittumis-
vyöhyke on vain muutamien millimetrien tai sentti-
metrien vahvuinen, jolloin kontakti erottuu yleensä
jo selvän värieron perusteella. Toisinaan taas, var-
sinkin moreenipatjan peittäessä lajittuneita sedi-
menttejä tai rapakalliota, patjan pohjaosan sekoit-
tumisvyöhyke voi olla huomattavan paksu, 0,5–1 m.
Se voi koostua lähes yksinomaan alla olevasta lajit-
tuneesta aineksesta, jolloin sitä kutsutaan deformaa-
tiomoreeniksi tai rapakallioaineksesta, jolloin se on
rapakalliomoreenia. Molemmissa tapauksissa kon-
taktin tarkka määrittäminen on hankalaa.

Moreenipatja II on toisinaan muodostunut sel-
västi kahdesta eri yksiköstä. Esimerkiksi Kuusamon
drumliinialueella moreenipatja II on kaksiosainen.
Sen alaosa, Soiviomoreeni, on kerrostunut nuorem-
paa Dryas-kroonia edeltäneen Tuoppajärvi-vaiheen
aikana ja yläosa, Kuusamo-moreeni nuoremman
Dryas-kroonin aikana (Aario ja Forsström 1979).
Vastaavanlainen rakenne on Kainuussa, jossa suun-
nasta 300o kerrostunut S IV moreeni vastaa Tuop-
pajärvi-vaihetta ja suunnasta 230o kerrostunut S III
moreeni deglasiaatiovaiheen virtausta (Saarnisto ja
Peltoniemi 1984, Hirvas ja Nenonen 1987).

Lapin moreenipatjassa II on todettu myös kaksi
toisistaan poikkeavaa suuntauspopulaatiota, joita
vastaavia stratigrafisia yksiköitä ei ole voitu erottaa.

Tämä on esimerkiksi Vuotson alueella tulkittu si-
ten, että lounaasta koilliseen kerrostunut pinnim-
mainen moreenipatja edustaa kahta eri jäätiköity-
misvaihetta. Näistä jälkimmäinen, joka on kerros-
tunut suunnasta 240o, on vain osin pystynyt defor-
moimaan ja uudelleen suuntaamaan vanhemman,
suunnasta 210o kerrostuneen moreenin (Kujansuu
ja Hyyppä 1995). Tulkinta perustuu siihen, että alu-
eella on myös kaksi harjujaksoa, joista 210°-suun-
tainen on moreenipeitteinen ja ilmeisesti kerrostu-
nut jo varhais- tai keski-Veikselin deglasiaatiovai-
heessa (Kujansuu 1994) ja 240°-suuntainen on
moreenipeitteetön ja kerrostunut viimeisimmässä
deglasiaatiovaiheessa.

Sutisen (1992) mukaan Kittilässä esiintyy uurtei-
ta, harjuja ja suuntautuneita maastonmuotoja, jot-
ka osoittavat jäätikön virtausta ja moreenin kerros-
tumista suunnilleen pohjoisesta etelään. Stratigra-
fisissa tutkimuksissa II- ja III- moreenien välistä on
löydetty myös sellainen moreeniyksikkö, jossa on
pohjois-eteläinen suuntaus. Savukoskella, Martin ja
Tanhuan kylien ympäristössä on II- ja III-moreeni-
en välissä moreeniyksikkö, jonka kivien suuntaus
on pohjois-eteläinen. Sen lisäksi samalla alueella
esiintyy myös samansuuntaisia, morfologialtaan vain
heikosti deformoituneita harjujaksoja ja niihin liit-
tyviä eroosiomuotoja (Johansson ja Kujansuu 1995,
Johansson 1995). Niiden perusteella subglasiaali-
set sulamisvedet ovat virranneet pohjoisesta etelään.
Moreeniyksikkö edustaa ilmeisesti virtausvaiheiden
II ja III välissä tapahtunutta jäätikön virtausta, joka
liittyy Koillis-Lapissa tapahtuneeseen deglasiaatioon
ja harjujen kerrostumiseen. Moreeniyksikkö ja poh-
jois-eteläsuuntaiset harjujaksot ovat syntyneet ilmei-
sesti keski-Veikselin aikana (vrt. Sutinen 1992, Jo-
hansson 1995).

Moreenipatja III

Moreenipatja III on nuoremmista moreeneista poi-
keten ulkonäöltään ja fysikaalisilta ominaisuuksil-
taan varsin samankaltainen kautta koko tutkimus-
alueen. Se on väriltään lähes poikkeuksetta harmaa
tai siniharmaa. Rapakallion esiintymisalueilla se on
ruskeasävyinen. Moreenipatjasta III tai vastaavassa
stratigrafisessa asemassa olevasta moreenista on
tehty havaintoja yli 200 paikasta, pääosin Keski- ja
Itä-Lapista (kuva 76). Aivan pohjoisimmasta ja luo-
teisimmasta osasta, Utsjoen ja ns. Käsivarren alu-
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eilta, havainnot puuttuvat. Näillä alueilla ei kaivan-
noissa ole pystytty lävistämään II-vaiheen moreenia
tai vanhimpia kerrostumia ei ole enää jäljellä. Siel-
lä jäätikkö oli deglasiaatiovaiheessa lämminpohjai-
nen ja sen virtaus oli niin voimakas, että se kulutti
ja kerrosti uudelleen suurimman osan varhaisem-
mista kerrostumista kerrostaen samalla drumliine-
ja. Vastaava tilanne on myös Kuusamossa.

Moreenipatjan III paksuutta ei ole voitu luotet-
tavasti määrittää, koska se on pystytty lävistämään
vain harvoin. Havaitut patjapaksuudet vaihtelevat alle

puolesta metristä yli kuuteen metriin. Sellaisissa
maaston painanteissa ja muissa jäätikön liikkeen
kannalta suojaisissa paikoissa, joissa moreenipatja
III on säilynyt nuorempien jäätiköitymisvaiheiden
kulutukselta, se voi olla varsin paksu. Paikoin mo-
reenipatja III puuttuu kokonaan. Moreenipatjan III
aines on yleensä rakenteeton. Toisinaan esiintyy pie-
niä lajittuneen aineksen linssejä ja välikerroksia
sekä muutaman millimetrin vahvuisia hienoaines-
pitoisia hiertopintoja.

Raekoostumukseltaan III-moreeni on hienohiek-

Kuva 76. Tyypillistä moreenistratigrafiaa Muonion–Kittilän alueella. 1 = moreenipatja II, 2 =
moreenipatja III, 3 = moreenipatja IV, 4 = glasifluviaalinen sora ja hiekka, 5 = hiekka, 6 =
moreenin kivien suuntaus.
Fig 76. Typical till stratigraphy in the municipalities of Muonio and Kittilä. 1 = till bed II, 2
= till bed III, 3 = till bed IV, 4 = glaciofluvial gravel and sand, 5 = sand, 6 = till fabric,
tutkimuskuopat, test pits: 1. Sonkavaara, Enontekiö, x=7569.90, y=470.86, 2. Kätkäsuvanto,
Muonio, x=7552.82, y=474.83, 3. Muonio, x=7540.84, y=486.98, 4. Kangosjärvi, Muonio,
x=7524.14, y=488.92, 5. Kangosjärvi, Muonio, x=7525.04, y=487.34, 6. Nivunkijärvi, Muo-
nio, x=7524.10, y= 500.52, 7. Pallasjärvi, Kittilä, x=7548.10, y=506.40, 8. Majavaoja, Kit-
tilä, x=7537.04, y=516.64, 9. Veitservasa, Kittilä, x=7534,25, y=527.10, 10. Sirkka, Kittilä,
x=7522.45, y=533.70, 11. Totovaara, Kittilä, x=7500.15, y=523.80, 12. Naakenavaara, Kit-
tilä, x=7513.10, y=547.41, 13. Iso-Nilipää, Kittilä, x=7496.65, y=551.80, 14. Särestövaara,
Kittilä, x=7492.30, y=548.80, 15. Kelontekemäjärvi, Kittilä, x=7492.90, y=547.41.
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kamoreenia (M
z
= 0,135 mm), jonka keskimääräi-

nen savespitoisuus on 3,5 %; pitoisuus vaihtelee
0,3 %:n ja 14,2 %:n välillä. III-moreeni on keski-
määrin hieman hienorakeisempaa ja savespitoisem-
paa kuin II-moreeni. Moreenipatja III:n aines on
keskimäärin selvästi tiukempaan pakkautunutta, ki-
visempää ja isompikivistä kuin moreenipatjassa II
(Hirvas ja muut 1977). Moreenipatjan kontaktit ovat
selviä ja usein eroosiokontakteja niin, että alakon-
takti on yleensä terävämpi. Kun moreenipatja rajoit-
tuu sitä vanhempaan moreeniin, alakontaktiin liit-
tyy värieron lisäksi lähes poikkeuksetta niin huo-
mattava tiiviysero, että kontakti paljastuu jo tutki-
muskuoppaa kaivettaessa.

Moreenipatjasta III on tehty yli 200 moreenin
kivien suuntausanalyysiä. Niiden mukaan sitä ker-
rostaneen jäätikön jäänjakaja sijaitsi Enontekiö–
Saariselkä-linjalla eli jonkin verran pohjoisempana
kuin viimeisen, moreenipatjan II kerrostaneen
jäätiköitymisvaiheen aikana. Jäänjakajan eteläpuo-
lella jäätikkö on hyvin selvästi virrannut luoteesta
kaakkoon. Myös sen suuntaisia kasaantumismuotoja
esiintyy yleisesti. Jäänjakajavyöhykkeen pohjoispuo-
lella, erityisesti Utsjoen länsiosissa moreenipatjak-
si III luokitelluissa yksiköissä esiintyy kaksi yksik-
köä, joissa on toisistaan jopa 90o poikkeava suun-
taus. Patjan alaosassa se on suunnilleen luoteesta
kaakkoon ja yläosassa lounaasta koilliseen. Luode-
kaakko suuntaisten moreenien on tulkittu kerros-
tuneen jäätiköitymisen alkuvaiheessa. Rapakallio-
pinnan itään päin taipuneet glasitektooniset raken-
teet osoittavat samaa (Hirvas ja muut 1984). Ylem-
pi moreeniyksikkö olisi syntynyt jääpeitteen paksu-
tessa ja sen keskusalueen siirtyessä kohti kaakkoa,
jolloin virtaus olisi pohjoisosassa kääntynyt kohti
Pohjoista Jäämerta (Hirvas 1991). Molemmat suun-
nat ovat edustettuina myös alueelta löydetyissä uur-
teissa.

Pohjoisimmassa Lapissa moreenipatjan III luo-
kittelun tekee ongelmalliseksi se, että samalla alu-
eella, jossa läntinen tai luoteinen virtaussuunta
esiintyy, on myös samansuuntaisia, suuria, pinnal-
taan deformoituneita, harjumaisia jäätikköjokimuo-
dostumia. Niiden esiintyminen viittaa siihen, että
alueella olisi ollut subglasiaalisten sulamisvesien vir-
tausta lännestä itään ja ilmeisesti myös samansuun-
tainen jäätikön virtaus. On mahdollista, että länti-
nen moreeniyksikkö edustaisi jotakin moreenipat-
jaa III vanhempaa yksikköä. Myös Porttipahdan te-
koaltaan eteläreunassa oleva Ukonharju on kerros-

tunut länsiluoteesta itäkaakkoon. Harjun päältä on
löydetty Eem-kautisia orgaanisia kerrostumia, joten
se on ollut olemassa jo ennen Veiksel-jäätiköitymi-
siä. Näin ollen sitä vastaava jäätikön virtaussuunta olisi
III-vaihetta vanhempi ja suunnilleen samansuuntai-
nen kuin edellä mainittu Utsjoen länsiosien vanha vir-
taus. Koska moreenipatjan III alla esiintyy orgaani-
sia Eem-interglasiaalikerrostumia, täytynee moree-
nipatjan III olla Veiksel-kautinen ja sitä vanhempi-
en moreenipatjojen Veiksel-jääkautta vanhempia.

Vanhat moreenipatjat

Moreenipatjaa III vanhempia moreenipatjoja esiin-
tyy Keski-Lapissa 17 tutkimuskaivannossa (Hirvas
1991). Ne on nimetty moreenipatjoiksi IV, V ja VI.
Vanhoja moreenipatjoja on tavattu yleensä vain sy-
vimpien leikkausten pohjalla. Stratigrafisen aseman-
sa, suuntauksensa ja moreenipatjojen välissä esiin-
tyvien lajittuneen aineksen kerrostumien perusteella
vanhat moreenipatjat lienevät kerrostuneet ainakin
kolmen eri jäätiköitymisvaiheen aikana. Havainto-
jen vähäisyyden vuoksi niiden rinnastus eri patjoiksi
ja virtausvaiheiksi on kuitenkin mahdotonta (vrt.
Hirvas ja muut 1976 ja Hirvas ja muut 1977). Edus-
tavimmat löydökset ovat Kolarin Rautuvaarassa, Kit-
tilän Haurespäällä sekä Sallan Kotalassa, joissa
esiintyy vähintään kaksi vanhaa moreenipatjaa pääl-
lekkäin. Kittilän Naakenavaarassa moreenipatjan IV
alla on 1,5 metrin paksuinen turvekerros, joka mik-
rofossiilikoostumuksensa mukaan on Saale-jääkaut-
ta vanhempi, ilmeisesti Holstein-interglasiaalikauti-
nen (Hirvas 1991).

Vanhojen moreenipatjojen aines on selvästi huo-
nommin suuntautunutta kuin nuorempien. Useim-
miten aineksen suuntaus on enemmän tai vähem-
män lounais-koillinen. Sopivien johtokivilajien puut-
tumisen vuoksi tämän suuntauksen omaavien mo-
reenien kerrostaneen jäätikön virtaussuuntaa ei ole
yksiselitteisesti pystytty varmistamaan Kittilän Naa-
kenavaaraa lukuun ottamatta, jossa se on kivilas-
kutulosten mukaan lounaasta koilliseen (suullinen
tiedonanto P. Rastas 1984).

Vanhojen moreenipatjojen aines on yleensä hy-
vin tiukkaan pakkautunutta, paikoin jopa betonimai-
sen tiivistä ja kovaa. Moreeneissa on usein runsaasti
rapautuneita kiviä. Väriltään vanhat moreenit ovat
vaihtelevasti ruskean tai harmaan sävyisiä. Varsin-
kin ruskeissa moreeneissa esiintyy erikoisia värisä-
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vyjä, kuten intensiivisen ruskeasta kellan- tai puna-
ruskeaan. Tämä johtunee moreeneissa kerrostumi-
sen jälkeen tapahtuneista rapautumis- ja saostumis-
prosesseista ja siitä, että moreenit sisältävät runsaas-
ti rapakallioainesta. Vanhat moreenit ovat keskimää-
rin kivisempiä kuin nuoremmat moreenit, mutta
keskimääräinen kivikoko ja kivien pyöristyneisyys-
aste ovat likimain samat kuin moreenipatjassa III.

Raekoostumukseltaan vanhat moreenit ovat hie-
nohiekkamoreeneita (M

z
= 0,142). Keskimääräinen

savespitoisuus on 4,0 %; pitoisuus vaihtelee 1,8 ja
8,7 %:n välillä. Keskimääräinen savespitoisuus on
moreenipatjojen korkein. Vaikkakaan keskimääräi-
set erot eivät ole suuria, kasvaa moreenipatjojen

keskimääräinen savespitoisuus johdonmukaisesti
nuorimmista vanhimpiin. Vanhojen moreenipatjo-
jen raja päällä oleviin nuorempiin moreenikerros-
tumiin on yleensä erittäin selvä ja terävä. Monesti
kontakti paljastuu jo moreenin tiiviyden ja kivisyy-
den aiheuttaman kaivun vaikeutumisen perusteel-
la. Yleensä myös väriero nuorempiin moreeneihin
on hyvin selvä.

Kolarin Rautuvaaran lisäksi vanha moreenipatja
on pystytty lävistämään vain kolmessa havaintopai-
kassa. Todetut patjapaksuudet vaihtelevat 1 m:stä
6,4 metriin. Kolarin Rautuvaarassa moreenin pat-
japaksuuksista on voitu tehdä täydellisimmät havain-
not (kuvat 77 ja 78). Moreenipatja V on paksuin,

Kuva 77. Rautuvaaran avolouhoksen lounaispään moreenileikkaus.
Fig 77. Pit wall in the south-western end of the Rautuvaara opencast mine (Hirvas 1991).

Kuva 78. Rautuvaaran avolouhoksen maaleikkauksen moreenistratigrafia. 1 = moreeni, 2 = sora,
3 = hiekka, 4 = siltti ja 5 = kallio.(Alkuperäinen piirros Pertti Hakala).
Fig 78. Till stratigraphy in a cut through the overburden at the Rautuvaara opencast mine.
1 = till, 2 = gravel, 3 = sand, 4 = silt and 5 = bedrock (Original drawing Pertti Hakala).
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6,4 metriä. Seuraavaksi paksuin on moreenipatja IV,
6 metriä. Moreenipatjan III paksuus on 5 metriä.
Kittilän Naakenavaarassa (kuva 79) moreenipatjan
IV paksuus on paikoin 3 metriä, kun taas moreeni-
patjojen II ja III paksuudet ovat suurimmillaan noin
kaksi metriä.

Mannerjäätikön toiminta ja sen virtausuunnat
PETER JOHANSSON

Kuva 79. Kittilän Naakenavaaran moreenistratigrafia. a = post-
glasiaalinen turve, b = moreenipatja II, c = silttinen väliker-
ros, d = moreenipatja III, e = moreenipatja IV.
Fig 79. Till stratigraphy at Naakenavaara in Kittilä. a =
postglacial peat, b = till bed II, c = silty intercalation, d =
till bed III, e = till bed IV (Hirvas 1991).

Pohjois-Suomi on ollut viimeisten jäätiköitymis-
vaiheiden aikana useaan otteeseen mannerjää-

tikön keskusalueena, josta jäät ovat virranneet sä-
teittäisesti eri suuntiin. Virtaussuunnista on saatu
tietoa mm. mittaamalla silokallioiden pinnalla ole-
via uurresuuntia (kuva 80), tutkimalla jäätikön liik-
keen suuntaisia moreenimuodostumia, kuten drum-
liineja ja vakoutumia, ja jäätikön virtaukseen näh-
den poikittain olevia reunamuodostumia sekä mit-
taamalla moreenin kiviaineksen suuntautuneisuut-
ta tutkimuskaivannoista tehdyissä moreenistratigra-
fisissa tutkimuksissa. Moreenistratigrafisissa tutki-
muksissa on saatu kattava kuva viimeisen eli myö-
häis-veikselkautisen jäätikön liikkeistä sekä löydetty
runsaasti todisteita sitä vanhemmista jäätikön virta-
uksista, jotka on ajoitettu varhais-Veiksel- ja Saale-
kausille.

Myöhäis-Veiksel-mannerjäätikön virtauksen
suuntauksessa ja sen voimakkuudessa on huomat-
tavia eroja eri puolilla Pohjois-Suomea. Ns. kiele-

kevirtojen alueilla jäätikön toiminta oli aktiivista ja
suuntautui viuhkamaisesti leviten kohti nuoremman
Dryas-kroonin reunamuodostumia. Kielekevirtauk-
sille on tyypillistä drumliinien, harjujen ja reuna-
muodostumien runsas esiintyminen. Drumliineja
esiintyy laajoina kenttinä erityisesti kielekevirtojen
keskellä. Pohjois-Suomessa viimeisen jäätiköitymi-
sen kielekevirtoja oli kahdella alueella. Eteläisem-
pi sijaitsee Rovaniemeltä Posion kautta Kuusamoon
ulottuvalla alueella ja pohjoisempi Inarin ja Utsjoen
alueella. Kielekevirtausten väliin jäi vähäisen virta-
uksen eli passiivisien jään alueita, joita esiintyy Kes-
ki-Lapin jäänjakajavyöhykkeellä Utsjoen länsiosas-
sa sekä Tervolan ja Ranuan välisellä alueella. Pas-
siivisen jään alueilla esiintyy kumpumoreenikenttiä,
mutta siellä ei tavata merkittäviä viimeisen jäätiköi-
tymisen aikaisia harjuja, reunamuodostumia eikä
virtauksen suuntaisia moreenimuotoja. Mikäli niitä
esiintyy, ne ovat viimeistä virtausvaihetta vanhempia
maastokuvioita.

Mannerjäätikön toiminta ja sen virtausuunnat
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Kuten Pohjamoreeni-luvussa on jo kerrottu, Poh-
jois-Suomi jakaantuu kolmeen toisistaan poikkea-
vaan osa-alueeseen (vrt. Hirvas 1991), joissa man-
nerjäätikön toiminta oli varsin erilaista: Keski-La-
pin pohjoisosien poikki Kolarista Kittilän ja Sodan-
kylän kautta Korvatunturille kulkevaan myöhäis-
Veikselkautiseen jäänjakajavyöhykkeeseen, sen poh-
joispuolella olevaan osa-alueeseen, johon kuuluvat
Muonion pohjoisosat, Enontekiö, Inari ja Utsjoki,
sekä eteläpuolella sijaitsevaan osa-alueeseen, johon
kuuluvat Etelä-Lappi, Peräpohjola ja osia Pohjois-
Pohjanmaasta.

Viimeisen jäätiköitymisen aikaiset
virtaussuunnat

Keski-Lapin pohjoisosassa länsi-itäsuuntaisena kul-
keva jäänjakaja on muutamasta kymmenestä kilo-
metristä aina lähes sataan kilometriin leveä vyöhy-
ke, jolla mannerjäätikön kulutus viimeisen jäätiköi-
tymisen aikana oli toistuvasti heikkoa (kuva 81).
Siitä on todisteena alueella yleisesti esiintyvä preg-
lasiaalinen rapautuma, jota glasiaalieroosio ei ole
pystynyt kokonaan poistamaan. Suurpinnanmuodot
ovat kallioperästä johtuvia eivätkä jäätikön virtauk-

Kuva 80. Pohjois-Suomen uurrehavainnot.
Fig 80. Observations of glacial striations in northern Finland.
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sen suuntaamia. Tunturien lakiosissa, kuten Natta-
silla ja Riestovaaralla, esiintyvät rapautumisjäännök-
set eli toorit todistavat myös heikkoa pohjakulutus-
ta. Keski-Lappi oli myöhäis-Veikselkaudella kylmä-
pohjaisen jäätikön aluetta, jossa jäätikön liike oli
vähäistä. Mannerjäätikkö lienee liukunut pitkin ra-
pautuman pintaa kuluttamatta sitä juuri lainkaan.
Rapakallion pinta on deformoitunut vain 10–20
cm:n syvyydeltä. Rapakallion ja pohjamoreenin vä-
liin on syntynyt vain ohut kerros ns. rapakalliomo-
reenia, joka sisältää osaksi alla olevaa rapautumaa
ja osaksi muualta kulkeutunutta kiviainesta (Kujan-
suu ja Hyyppä 1995).

Jäänjakajavyöhykkeellä viimeisen jäätiköitymisen
loppuvaiheessa syntyneen moreenipatjan II aines on
yleensä huonosti suuntautunutta, ja aivan lähekkäi-
silläkin tutkimuskaivannoilla samassa stratigrafises-
sa asemassa olevista yksiköistä saadut suuntaukset
voivat poiketa huomattavasti toisistaan (Hirvas
1991). Suunnissa esiintyvä hajonta johtuu jäätiköi-
tymiskeskusten ja jäänjakajan sijainnin muutoksis-
ta. Yleisin suuntaus näyttää olleen lännestä itään,
mutta sitä edustavat harjut puuttuvat Keski-Lapista
lähes kokonaan. Siellä, missä niitä esiintyy, ne ovat
viimeiseen virtaussuuntaan nähden poikkeavassa
suunnassa ja kuvastavat siten deglasiaation loppu-
vaiheen aikaista virtausta. Alueen suuntautuneet
moreenimuodot sekä moreenipeitteiset ”vanhat har-
jut” edustavat jäätikön vanhempaa virtausvaihetta
kuin jäänjakajavyöhykkeen etelä- ja pohjoispuolel-
la olevien alueiden virtauskuviot, jotka liittyvät vii-
meisen jäätikön sulamiseen.

Jäänjakajavyöhykkeen pohjoispuolella myöhäis-
Veikselkautinen jäätikkö virtasi keskimäärin etelä-
lounaasta pohjoiskoilliseen, mikä on näkyvissä alu-
een uurteissa, suurpinnanmuodoissa sekä moree-
niaineksen suuntauksessa (kuva 81). Alueen länsi-
osassa Muoniossa ja Enontekiöllä on runsaasti va-
koutumia, jotka ovat yleensä niin pieniä, että niistä
syntyvä maaston juovaisuus on tunnistettavissa vain
ilmakuvista (Kujansuu 1969a). Niiden suuntaus
vaihtelee Muonion alueen etelästä (180–190o) Kä-
sivarren alueen eteläkaakkoiseen (170o) ja Enon-
tekiön kaakkoisosien etelälounaiseen (200o) suun-
taukseen. Se vastaa mannerjäätikön viimeisintä ak-
tiivista virtaussuuntaa kohti jäätikön sulavaa reunaa
(Kujansuu 1967). Inarin drumliineista ja vakoutu-
mista muodostuneella kentällä jäätikön virtaussuun-
ta on lähes eteläinen (190o), mutta kääntyy Inari-
järven ja Sarmitunturin alueella lounaiseksi (210–

220o). Pohjoisosassa virtaus kääntyy viuhkamaisesti
niin, että länsireunassa vakoutumat ovat eteläkaak-
koisia (160o) ja itäreunassa länsilounaisia (250o).
Inarijärven luoteispuolisella alueella on ominaista
drumliinien ja vakoutumien huomattavan suuret
suuntauserot. Niissä on kysymys saman sulamisvai-
heen kahdesta eri-ikäisestä virtaussuunnasta, jolloin
mannerjäätikön virtaus kääntyi drumliinien kerros-
tumisen jälkeen aivan deglasiaation loppuvaihees-
sa. Vakoumat ovat viimeisin aktiivisen jäätikön vir-
tauksen jättämä merkki alueen maaperässä.

Vuotsossa ja sen pohjoispuolella on moreenistra-
tigrafisissa tutkimuksissa todettu kaksi toisistaan
poikkeavaa myöhäis-Veikselkautista jäätikön virtaus-
suuntaa. Deglasiaation lopussa lounaasta (240o) vir-
rannut jäätikkö on osittain deformoinut vanhempaa
moreenia, jonka kerrosti etelälounaasta (210o) vir-
rannut jäätikkö (Kujansuu ja Hyyppä 1995). Myö-
häis-Veikselkautiset harjut, kuten Tankavaaran har-
ju, ovat viimeisimmän virtausvaiheen kanssa samas-
sa suunnassa.

Jäänjakajavyöhykkeen eteläpuolella jäätikön kes-
kimääräinen virtaussuunta oli länsiluoteesta itä-
kaakkoon (kuva 81). Siihen liittyy myös lähes sa-
mansuuntaiset deglasiaatiovaiheen harjuverkostot.
Alue jakaantuu aktiivista jäätikön virtausta kuvaa-
viin kielekevirtausalueisiin sekä niiden välisiin pas-
siivisen virtauksen alueisiin. Kuusamon alueella
myöhäis-Veikselkautinen jäätikön virtaus oli kaksi-
osainen. Nuorempaa Dryas-kroonia edeltäneen
Tuoppajärvi-vaiheen aikana jäätikkö virtasi lännes-
tä (280o) ja kerrosti Aarion ja Forsströmin (1978,
1979) kuvaaman Soivio-moreenipatjan. Virtaus nä-
kyy maastossa painanteista ja kohoumista koostu-
vana haamumaisena suuntauksena (Kujansuu
1969a). Nuoremman Dryas-kroonin aikana jäätikön
liike suuntautui kohti kielekkeen kaareutuvaa etu-
reunaa. Rovaniemeltä Posion kautta Kuusamoon ja
edelleen Venäjän puolelle jatkuvalla vyöhykkeellä
jäätikkö virtasi drumliinikentän keskiosissa länsi-
luoteesta (290–300o) ja kääntyi vähitellen itään
mentäessä kohti pohjoisluodetta (305–310o). Soi-
vio-moreenin päälle kerrostui Kuusamo-moreeni-
patja (Aario ja Forsström 1978, 1979). Kainuussa
jäätikkö virtasi Tuoppajärvi-vaiheessa länsiluotees-
ta (300o). Nuoremman Dryas-kroonin aikana syn-
tyi Kuusamon kielekevirtauksen eteläpuolelle Oulun
kieleke, jossa jäätikön virtaus oli lounaasta (230o)
(Aario ja Forsström 1978, 1979, Saarnisto ja Pel-
toniemi 1984, Nenonen ja muut 2000). Näiden kie-
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lekkeiden väliin syntyi sauma, johon kerrostui Pu-
dasjärven–Taivalkosken–Hossan saumamuodostu-
ma. Saumassa jää oli ohutta ja rikkonaista. Kiele-
kevirtausten sivuilla jäätikön virtaus pyrki käänty-
mään sitä kohden, jolloin sauma-alueen eri puolil-
la rinnakkain kulkevien kielekevirtojen virtaussuun-
nat kääntyivät lähes kohti toisiaan.

Viimeistä jäätiköitymistä vanhemmat
virtaussuunnat

Varhais-Veikselkaudella kerrostuneesta moreenipat-
jasta III on runsaasti havaintoja varsinkin Keski- ja
Itä-Lapista. Suuntauslaskutuloksista on syntynyt var-
sin kattava kuva jäätikön virtausmallista (kuva 82).
Utsjoelta ja Käsivarren alueelta havainnot puuttuvat,
sillä myöhäis-Veikselkautinen jäätikön virtaus on
kuluttanut merkit vanhemmista virtauksista tai ker-
rostanut moreenia niin paksusti, ettei sitä ole pys-
tytty lävistämään. Jäänjakaja sijaitsi jonkin verran

pohjoisempana kuin myöhäis-Veikselkaudella eli
suunnilleen linjalla Enontekiön eteläosa – Saarisel-
kä. Sen eteläpuolella jäätikkö virtasi aktiivisesti luo-
teesta kaakkoon. Virtauksen synnyttämiä suuntau-
tuneita moreenimuotoja ja selviä drumliineja esiin-
tyy mm. Tervolan–Tornion sekä Ranuan–Pudasjär-
ven alueella (Kurimo 1978 ja Sutinen 1992). Laa-
jalla alueella Länsi-Lapissa aina Etelä-Enontekiöltä
Pudasjärvelle asti on suuria, edellisiä vähän epämää-
räisemmän muotoisia, luode-kaakkosuuntaisia mo-
reenimuodostumia (Hamborg ja muut 1986, Hirvas
1991, Sutinen 1992, Bargel ja muut 1999). Niiden
pituusakselien suunta yhtyy varhais-Veikselkautiseen
jäätikön virtaussuuntaan. Drumlinisoituneita harjuja
tavataan runsaimmin Keski- ja Itä-Lapissa. Ne koos-
tuvat pääosin deformoitumattomasta lajittuneesta
aineksesta, jota peittää vaihtelevan paksuinen,
useimmiten 0,5–1,5 m paksu moreenivaippa. Ou-
lun koillispuolella varhais-Veikselkautiset drumlii-
nit ovat suuntautuneet uudelleen lännestä tulleen
nuoremman jäätikön virtauksen vaikutuksesta (Su-

Kuva 82. Mannerjäätikön vanhemmat virtaussuunnat Pohjois-
Suomessa, virtausvaihe III.
Fig 82. Older directions of glacier flow in northern Fin-
land, Ice Flow Stage III (Hirvas 1991).

Kuva 81. Mannerjäätikön nuoremmat virtaussuunnat Pohjois-
Suomessa, virtausvaihe II.
Fig 81. More recent directions of glacier flow in northern
Finland, Ice Flow Stage II (Hirvas 1991).
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tinen 1992). Kysymyksessä on siis kaksi eri jääti-
köitymisvaihetta, joiden välillä on ollut jäästä vapaa
vaihe.

Varhais-Veikselkautisen jäänjakajan pohjoispuo-
lella, erityisesti Utsjoen länsiosissa moreenipatjak-
si III luokitelluissa yksiköissä esiintyy kaksi, toisis-
taan jopa 90o poikkeavaa suuntausta (Hirvas ja muut
1984, Hirvas 1991). Patjan alaosan suuntauksen
mukaan jäätikkö on virrannut suunnilleen luotees-
ta kaakkoon ja yläosassa lounaasta koilliseen. Luo-
de-kaakkoisen suuntauksen on tulkittu edustavan
jäätiköitymisen alkuvaihetta. Myöhemmin jääpeit-
teen paksutessa ja jäätiköitymisen keskusalueen siir-
tyessä kohti kaakkoa virtaus olisi kääntynyt kohti
Jäämerta (Hirvas 1991). Molemmat suunnat ovat
edustettuina myös alueen harvalukuisissa uurreha-
vainnoissa siten, että luode-kaakkoiset esiintyvät
nuoremmalta kulutukselta suojaisilla kallioperän
pinnoilla. Kaitanen (1989) on todennut luoteisen
virtaussuunnan kääntyneen vielä läntiseksi ennen
lounaista vaihetta. Kaledonidien kiviaineksen kul-
keutuminen Tenon laaksoon (Tanner 1915), Uts-
joen länsiosiin (Kaitanen 1969, 1989) sekä Lem-
menjoen alueelle (Hirvas 1991) puhuvat luoteisen
virtauksen puolesta. Samansuuntaista kuljetusta
osoittavat myös Angelin anortosiittilohkareiden kul-
keutuminen kaakkoon Sotajoen alueelle (Saarnis-
to ja Tamminen 1985, 1987). Norjan puolelta, Finn-
marksviddalta ei kuitenkaan ole löytynyt selviä
merkkejä jäätiköitymiskeskuksesta, joka selittäisi
luoteisen jäätikön virtauksen (Olsen 1988).

Kittilässä, Sodankylässä ja Savukoskella esiintyy
uurteita ja suuntautuneita maastonmuotoja, jotka
osoittavat jäätikön virtausta ja moreenin kerrostu-
mista suunnilleen pohjoisesta etelään (kuva 82)

(Sutinen 1992, Johansson 1995). Stratigrafisissa
tutkimuksissa II- ja III-moreenien välistä on löydetty
myös moreeniyksikkö, jossa on vastaava suuntaus.
Alueella esiintyy myös samansuuntaisia harjujakso-
ja ja niihin liittyviä eroosiomuotoja, joissa sulamis-
vedet ovat virranneet pohjoisesta etelään (Johans-
son ja Kujansuu 1995, Johansson 1995). Moree-
niyksikkö edustaa virtausvaiheiden II ja III välissä
ilmeisesti keski-Veikselin aikana pohjoisesta etelään
tapahtunutta jäätikön virtausta, johon liittyy myös
paikallinen deglasiaatio.

Tiedot Veiksel-jääkautta vanhemmista jäätiköity-
misistä ja jäätikön virtaussuunnista ovat hajanaisia
ja keskittyvät Keski- ja Itä-Lappiin. Ne perustuvat tut-
kimuskaivannoista ja suurista maaleikkauksista tut-
kittujen moreenipatjojen suuntauslaskutuloksiin
sekä sulamisvaiheessa syntyneiden harjujen suun-
tiin. Vanhat moreenipatjat IV, V ja VI edustanevat
kolmea eri jäätiköitymisvaihetta (Hirvas 1991). Par-
haimmillaan vanhat moreenipatjat olivat näkyvissä
Kolarin Rautuvaaran avoleikkauksessa. Niiden aines
on huonommin suuntautunutta kuin nuorempien
moreenipatjojen. Virtausvaiheen IV aikana jäätikkö
virtasi länsilounaasta itäkoilliseen. Virtauksen on
todettu olleen aktiivista. Virtausvaiheen V aikana jää-
tikkö virtasi luoteesta kaakkoon. Porttipahdan te-
koaltaan eteläreunassa olevan Ukonharjun suunta-
us on länsiluoteesta itäkaakkoon. Koska harjun
päältä on löydetty Eem-kautisia orgaanisia kerros-
tumia, liittyy se todennäköisesti virtausvaiheessa IV
tai V olleen jäätikön sulamiseen. Vanhimman vir-
tausvaiheen VI aikana kerrostunut moreenipatja on
löydetty vain Rautuvaarasta, ja se kuvastaa läntistä
suuntausta (Hirvas ja muut 1977 ja Hirvas 1991).

Moreenipeitteiset jäätikköjokimuodostumat
PETER JOHANSSON

Keski- ja Etelä-Lapissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla
tavataan harjuja ja muita jäätikköjokimuodos-

tumia, joita peittää joko kokonaan tai osaksi mo-
reeni. Moreenipeitteen paksuus vaihtelee muuta-
masta kymmenestä senttimetristä yli neljään metriin.
Useinkaan moreeni ei peitä tasaisesti koko muodos-
tumaa. Varsinkin alarinteillä ja painanteissa moree-
nipeite on yhtenäisempi ja massiivisempi kuin har-
juselänteiden lailla, joissa se on ohut tai saattaa

puuttua kokonaan. Subakvaattisilla alueilla muinai-
sen Itämeren aikaiset rantavoimat ovat saattaneet
kuluttaa sen kokonaan pois. Moreenipeite on ainek-
seltaan yleensä hiekkamoreenia, sillä se on alku-
perältään usein uudelleen kerrostunutta harjuaines-
ta (Niemelä 1979). Se saattaa olla joko löyhää ja
hiekkaista, pintamoreenin kaltaista ainesta, tai se on
tiivistä ja massamaista pohjamoreenia (kuva 83).

Koska moreenikerros on syntynyt jäätikköjoki-
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muodostuman kerrostumisen jälkeen, on sitä pidetty
todisteena jäätikön uudelleen etenemisestä muodos-
tuman päälle. Moreenipeitteisiä harjuja on nimitet-
ty myös ”vanhoiksi harjuiksi”. Valtaosa moreenin
peittämistä jäätikköjokimuodostumista on syntynyt
ennen viimeistä jäätiköitymistä, ja niiden kerrostut-
tua on tapahtunut ainakin yksi jäätiköityminen, jon-
ka aikana peittävä moreenikerros on syntynyt (Ku-
jansuu 1975). Moreenipeitteisiä jäätikköjokimuo-
dostumia esiintyy varsinkin Keski-Lapin jäänjakaja-
vyöhykkeellä ja sen eteläpuolisella alueella, joissa
ne ovat säilyneet viimeisen jäätiköitymisen aikaisen
heikon pohjaeroosion takia. Sen sijaan viimeisen
jäätiköitymisen aikaisilla voimakkaan jään virtauk-
sen alueilla, kuten Kuusamon ja Inarin drumliini-
alueilla, ne puuttuvat kokonaan. Siellä esiintyy
ainoastaan viimeisen deglasiaatiovaiheen aikaisia
harjuja (kuva 84). Moreenipeitteisiä harjuja on var-
sinkin Kittilän, Sodankylän ja Savukosken eteläosas-
sa ja Pudasjärvellä (kuva 85). Niistä huomattavim-
pia ovat Riipin–Torvisen–Vuostimon harjujakso,
Kelontekemän–Syväjärven–Raudanjoen harjujakso,
Vuotson Taivalselän–Leukkuhamaran–Värriöjoen
harjujakso, Venejärven–Marrasjärven harjujakso
sekä Pallasjärven länsipuolelta Kallon kautta Alaky-
lään ja Urakkapuljuille kulkeva harjujakso, johon
liittyy Kulkujärven moreenipeitteinen delta (Sutinen

ja Johansson 1982). Jäänjakajan pohjoispuolelta
tunnetaan toistaiseksi vain muutama moreenipeit-
teinen muodostuma. Mannerjäätikön jäätikköjoki-
muodostumiin kohdistama kulutus on ollut riippu-
vainen sen sijainnista ja suuntauksesta jäätikön vir-
taussuuntaan nähden. Esimerkiksi Meltauksen–Mar-
rasjärven alueella olevien laaksojen pohjilla on mo-
reenipeitteisiä jäätikköjokimuodostumia, jotka ovat
säilyneet varsin suojaisessa asemassa lännestä tul-
leelta jäätikön virtaukselta. Jäätikön kulutustyö on
jäänyt heikoksi, ja moreenia on kerrostunut vain
niiden länsirinteelle ja itärinne on jäänyt moreeni-
peitteettömäksi (Korpela 1969).

Moreenipeitteisyyden lisäksi parhaimpia todistei-
ta ”vanhasta harjusta” ovat viimeisen deglasiaatio-
vaiheen jäätikön virtaussuunnasta selvästi poikkea-
va kulkusuunta, harjuselänteiden pyöristyneet ja
massiiviset pinnanmuodot sekä niitä rikkovat myö-
hemmät sulamisvesiuomat (Kujansuu 1994). Jotkin
moreenipeitteiset harjut ovat hyvin ”tuoreen” näköi-
siä ja muistuttavat viimeisen deglasiaation aikaisia
harjuja jyrkkine rinteineen ja suppineen (kuva 86).
Vanhoille harjuille on tyypillistä myös lajittuneiden
kerrosrakenteiden häiriintyminen, josta esimerkki-
nä ovat siirrokset ja poimuttumiset (Mäkinen
1985). Lajittunut aines on usein jäätikön aiheutta-
man painon tuloksena kokoonpuristunutta. Tämän

Kuva 83. Moreenipeitteinen harjuleikkaus Meltauksessa Rovaniemen maalaiskunnassa.
Fig 83. Till-covered esker, pit wall at Meltaus in the Rovaniemi region.
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seurauksena vanhoihin jäätikköjokimuodostumiin
tehdyt korkeatkin leikkaukset pysyvät pystyssä sor-
tumatta. Jäätikköjokimuodostumia peittävä moree-
ni saattaa olla kerrostunut myös saman jäätiköity-
misen aikana. Tällöin moreeni on esimerkiksi jää-
tikköjokitunnelin katosta peräisin olevaa ns. sula-
mismoreenia, joka on valunut harjuaineksen pääl-
le jäätikön sulamisvaiheessa. Moreenipeite voi olla
kerrostunut myös oskillaation eli jäätikön lyhyen
etenemisen tuloksena.

Länsi- ja Etelä-Lapissa esiintyy useiden neliöki-
lometrien laajuisia massiivisia moreenipeitteisiä se-
länteitä, joista muodostuu katkonaisia lounais-koil-
lissuuntaisia jonoja. Ne on tulkittu vanhoiksi reu-
namuodostumiksi, jotka kuvastavat jäätikön reunan
asemia varhais-Veikselkaudella (Mäkinen 1985).
Selvin reunamuodostumajono alkaa Ylitornion koil-
lispuolelta Kantomaanpäästä ja jatkuu koilliseen
Pessalompoloon, Raanujärvelle, Marrasjärvelle ja
Ounasjoen itäpuolelle Kunettiselkään. Muodostumi-
en aines on soraa ja hiekkaa, joita peittää 1–4 met-
rin paksuinen pohjamoreenikerros. Moreenipeittei-
siä reunamuodostumia on myös Tornion ja Tervo-
lan välisellä alueella Kokkokankaalta Laivakankaan
kautta Kauvonkankaalle ulottuvana jonona (Mäki-
nen 1979) sekä Kuivanoron– Sivakkavaaran alueella
Kemissä. Kemin Ajoksen, Pellon Orajärven ja Sal-
lan Selkälän deltat ovat myös moreenipeitteisiä reu-
namuodostumia (Mäkinen 1985). Moreenipeittei-
sen Orajärven deltan glasifluviaalisiin kerrostumiin
on syntynyt verkosto usean metrin syvyisiä moree-
nikiiloja (kuva 87). Kiilat ovat alunperin olleet jää-
kiiloja. Ne syntyivät ikiroudassa olleen maan halkeil-
lessa ennen myöhäis-Veikselkautisen mannerjääti-
kön leviämistä alueelle. Viimeisen jäätiköitymisen
loppuvaiheessa jääkiilat alkoivat sulaa ja täyttyä vä-
hitellen muodostumaa peittävällä moreenilla (Mä-
kinen 1985). Kittilässä oleva Kuusajärven–Jeesiöjär-
ven–Nunospuljujen lounais-koillissuuntainen reuna-
muodostuma koostuu sora- ja hiekkaselänteistä,
joita peittää noin 1,5 – 3,5 metriä paksu pohjamo-
reeni. Suuntauksen perusteella se kerrostui myö-
häis-Veikselkaudella (Johansson ja muut 1992). Sii-
hen päättyy Hanhimaasta Sotkaselän kautta kulke-
va moreenipeitteinen harju, joka lienee reunamuo-
dostuman syöttöharju. Kuusajärven–Nunospuljujen
reunamuodostumaa pidetään varhais-Veikselkauti-
sena, ja mahdollisesti se on samanikäinen kuin Län-
si- ja Etelä-Lapin muut moreenipeitteiset reunamuo-
dostumat. Se saattaa kuvastaa jäätikön perääntymis-

vaiheessa ollutta pidempiaikaista pysähdystä. Suti-
nen (1992) ja Nenonen (2004) pitävät sitä varhais-
tai keski-Veikselkautisen jäätikön reunan asemana.
Kuusajärven muodostuma jatkuu katkonaisena län-
teen Kolarin Hannukaisiin ja Tapojärvelle. Tämä osa
saattaa olla synnyltään reunamuodostumaan liitty-
vä saumamuodostuma. Muonion kirkonkylässä on
moreenipeitteinen delta (Johansson ja muut 1989),
joka on tulkittu reunamuodostumien kanssa joko
samanikäiseksi tai niitä vanhemmaksi.

Eräissä moreenipeitteisissä muodostumissa, ku-
ten Marrasjärven harjussa (Kujansuu 1975) ja Kau-
vonkankaan reunamuodostumassa (Mäkinen
1985), esiintyy harjuaineksen ja moreenin välissä
eloperäisen aineksen kerroksia. Ne ovat siitepöly-
koostumukseltaan koivuvaltaisia ja kuvastavat ilmas-
toltaan viileää interstadiaalivaihetta. Orgaaniset ker-
rostumat todistavat jäätikköjokimuodostuman syn-
tyneen viimeistä jäätiköitymistä edeltäneen manner-
jäätikön sulamisvaiheen aikana ja moreenin kasaan-
tuneen sen ja orgaanisen aineksen päälle jäätikön
edettyä uudelleen alueelle. Kauvonkankaan, Ajok-
sen ja Orajärven orgaanisista kerrostumista radio-
hiilimenetelmällä saadut iät ovat liian nuoria (Mä-
kinen 1979 ja 1985), mutta niiden stratigrafia ja sii-
tepölykoostumus viittaisivat samaan, ilmastoltaan
lauhaan välivaiheeseen eli Peräpohjola-interstadiaa-
liin (Korpela 1969). Yleisimmin Peräpohjola-inter-
stadiaali on rinnastettu varhais-Veikselkautiseen
Brörup-interstadiaaliin, jonka ikä on noin 100 000
vuotta (ks. Interstadiaali- ja interglasiaalivaiheet).

Pohjois-Pohjanmaalla, Pudasjärvellä on kaari-
maisia moreenipeitteisestä lajittuneesta aineksesta
koostuvia huomattavia muodostumia, joita Sutinen
(1984 ja 1992) pitää varhais-Veikselkautisina reu-
namuodostumina, kun taas Aario ja Forsström
(1979) on tulkinnut ne osaksi myöhäis-Veikselkau-
tista Pudasjärvi–Taivalkoski–Hossa-saumamuodos-
tumaa. Eteläisin Viinivaarasta Taivalkoskelle kulke-
va kaarenmuotoinen muodostumajono on Sutisen
(1992) mukaan varhais-Veikselkautisen jäätikön
uloin reunan asema. Sen sisäpuolella esiintyy mo-
reenipeitteisiä syöttöharjuja, kuten Katosharjun ja
Kienasharjun saumamuodostuma, sekä muita kat-
konaisia moreenipeitteisiä reunamuodostumaselän-
teitä, kuten Isokangas ja Palovaara. Ne syntyivät var-
hais-Veikselkautisen jäätikön perääntymisvaiheessa
tapahtuneen pysähdyksen aikana (Sutinen 1992).

Pohjois-Suomen moreenipeitteiset harjut eivät
ole samanikäisiä. Itä-Lapissa on ainakin kolme,
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mahdollisesti jopa neljä eri-ikäistä toisiaan leikkaa-
vaa jäätikköjokisysteemiä, joihin liittyy kasaantumis-
ja kulutusmuotoja (Johansson 1995). Sulamisvesi-
systeemeistä yksi on moreenipeitteetön, ja sen viuh-
kamaisesti myöhäis-Veikselkautiselta jäänjakajalta
eri suuntiin kulkevat muodot kuvastavat mannerjää-
tikön viimeisen deglasiaation aikaista virtausta. Muut
sulamisvesisysteemit ovat moreenipeitteisiä. Niistä
suurin osa voidaan jakaa pohjois-eteläsuuntaisiin ja
luode-kaakkosuuntaisiin jäätikköjokisysteemeihin.
Pohjois-eteläsuuntaiset harjuselänteet ovat yleensä
alle 10 metriä korkeita, ja niissä on säilynyt moree-
nipeitteestä huolimatta runsaasti pienipiirteisiä muo-
toja, kuten jyrkkiä harjoja ja suppia, sekä rinnak-

kaisselänteitä toisin kuin luode-kaakkosuuntaisissa
systeemeissä, joissa yksittäiset selänteet ovat isoja
ja pinnaltaan pyöristyneitä ja jopa 25 m korkeita.
Ne ovat eroosiojäänteitä muinoin yhtenäisistä har-
juselänteistä. Pohjoisissa systeemeissä harjujen vä-
liset eroosiomuodot ovat maastossa näkyvissä kal-
lioalueina, joita peittää ohut maakerros. Luoteisissa
systeemeissä eroosiomuodot näkyvät ainoastaan
harjuja yhdistävinä laaksoina ja painanteina (Jo-
hansson ja Kujansuu 1995). Sodankylän, Martin ja
Sallan Naruskan välisellä länsi-itäsuuntaisella vyö-
hykkeellä on paikannettu 13 pohjois-eteläsuuntais-
ta harjujaksoa, jotka kulkevat 6–10 km päässä toi-
sistaan. Ne ovat pituudeltaan yleensä alle 15 km. Pi-

Kuva 84. Myöhäis-veikselkautiset harjujaksot.
Fig 84. Late-Weichselian esker chains.
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sin jakso on Lokan eteläpuolelta Kemijärvelle kul-
keva katkonainen harjujakso. Pohjois-eteläsuuntai-
siin moreenipeitteisiin systeemeihin liittyy myös har-
jun kulkusuuntaan nähden poikittaisia muotoja,
kuten Värriöjoen etelärannalla oleva Har-
jusuvannonharjut sekä Niliharju. Luode-kaakko-
suuntaisia moreenipeitteisiä jäätikköjokisysteemeitä
on kuusi. Ne kulkevat yhdensuuntaisesti ja jatkuvat
valtakunnan rajan yli Venäjän puolelle.

Savukosken Leukkuhamaranvaaran eteläpuo-
lella, Kuutsokanharjuilla edellämainitut moreeni-
peitteiset systeemit risteävät. Niiden välistä ikäeroa
on selvitetty moreenistratigrafian ja OSL- (infrared
stimulated luminescence) -ajoitusten avulla. Moree-

nistratigrafisten tutkimusten perusteella pohjoinen
jäätikköjokisysteemi peittää ja samalla leikkaa luo-
teista systeemiä, joten pohjoinen systeemi on nuo-
rempi kuin luoteinen systeemi (Johansson ja Kujan-
suu 1995). Moreenistratigrafisissa tutkimuksissa
perusajatus oli, että viimeisen deglasiaation aikana
syntyneen sulamisvesisysteemin virtaussuunta on
rinnastettavissa vastaavassa vaiheessa syntyneeseen
moreenin kivien suuntaukseen. Sama ilmiö pätee
myös vanhempien virtausvaiheiden aikana, ja mo-
reenipeitteisiä luoteisia ja pohjoisia sulamisvesisys-
teemeitä vastaa likimain samoista suunnista virran-
neiden jäätiköiden kerrostamat moreeniyksiköt (Jo-
hansson ja Kujansuu 1995). Luode-kaakkosuuntai-

Kuva 85. Myöhäis-Veikselkautta vanhemmat moreenipeitteiset harjujaksot.
Fig 85. Till-covered esker chains predating the Late Weichselian (cf. Sutinen 1992; Niemelä,
Ekman & Lukashov 1993; Johansson 1995, Bargel et al. 1999).

Moreenipeitteiset jäätikköjokimuodostumat
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set harjut sekä niitä vastaava moreeniyksikkö voi-
daan rinnastaa varhais-Veikselkaudella olleeseen
jäätiköitymisvaiheeseen eli Hirvaksen (1991) vir-
tausvaiheeseen III, jolloin jäätikkö virtasi luoteesta
kaakkoon. Värriössä moreenin alla olevasta hiekas-
ta, joka peittää luode-kaakkosuuntaista harjua, on
saatu OSL-ajoituksella iäksi 100 ± 13 ka (4/RK/94).
Sodankylän Ukonharjussa vastaavassa asemassa ole-
van hiekan OSL-ikä on 81 ± 6 ka (6/RK/95). Poh-
jois-eteläsuuntaiset harjut ja niihin rinnastettava
pohjoisesta kerrostunut moreeniyksikkö sijoittuisi-
vat varhais- ja myöhäis-Veikselkautisen moreeniyk-
sikön väliin ja saattaisivat liittyä keski-Veikselkauti-
sen jäätikön virtaukseen ja sen deglasiaatioon (vrt.
Svendsen ja muut 2004). Kiimaselän pohjois-etelä-
suuntaisesta harjusta, harjuaineksen ja moreenipeit-
teen välissä olevasta hiekasta on saatu OSL-iäksi 65
± 13 ka (2/RK/94).

Savukosken Ruuvaojan ympäristössä on kaksi
luode-kaakkosuuntaista moreenipeitteistä harjujak-

soa vain 2–3 km:n päässä toisistaan. Kahden
sulamisvesisysteemin kulkeminen näin lähellä toi-
siaan todistaa, etteivät ne voi olla samanikäisiä, sil-
lä muutoin ne olisivat yhdistyneet. On todennäköis-
tä, että ainakin Keski- ja Itä-Lapissa mannerjäätik-
kö on virrannut kahdessa vaiheessa suunnilleen sa-
massa suunnassa. Tämän seurauksena alueen luo-
de-kaakkosuuntaiset harjujaksot jakautuvat kahteen
ryhmään, joista osa syntyi varhais-Veikselin aikana
ja osa myöhäis-Saalen aikana. Vuotson eteläpuolel-
la oleva Taivalselän moreenipeitteinen harju (Kujan-
suu ja Eriksson 1995) kuuluu ilmeisesti vanhem-
paan ryhmään. Moreenin ja glasifluviaalisen ainek-
sen välissä olevat orgaanista ainesta sisältävät lie-
juiset silttikerrokset ovat syntyneet ennen viimeistä
jäätiköitymistä nykyisen kaltaisissa tai jopa vähän
lämpimämmissä olosuhteissa, joka vastaisi Eem-in-
terglasiaaliaikaa. Sen perusteella interglasiaaliker-
rostumien alustana oleva glasifluviaalinen aines olisi
kerrostunut Saale-jääkauden deglasiaatiovaiheessa.

Kuva 86. Moreenipeitteinen Kallon harju Kittilässä.
Fig 86. The till-covered Kallo esker in Kittilä.

Kuva 87. Pellon Orajärven deltan pinnalla on verkosto usean
metrin syvyisiä moreenikiiloja.
Fig 87. On the surface of the delta at Orajärvi in Pello there
is a several metres deep network of till wedges.
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Moreenin alaisesta hiekasta tehty OSL-ikämääritys
135 ± 10 ka tukee tätä päätelmää (Kujansuu ja
Eriksson 1995). Peittävä moreenikerros syntyi myö-
häis-Veikselin deglasiaatiovaiheessa.

Vuotsosta luoteeseen oleva Mäkäräharjun ikä on
avoin. Ilmeisesti se on kerrostunut lounaasta koil-
liseen jossain varhais-Veikselin deglasiaatiovaihees-
sa, jolloin jäätikön reuna vetäytyi etelälounaaseen
(Kujansuu 1994). Jäätikköjokiainesta peittää mo-
reeniyksikkö, joka on samaan suuntaan virranneen
jäätikön kerrostama. Harjun reunalla moreenin
päältä on löydetty interstadiaalista liejua. Intersta-
diaalin jälkeen myöhäis-Veikselkautinen jäätikkö
virtasi harjun yli lounaasta koilliseen, jolloin ker-
rostui harjua peittävä toinen moreeniyksikkö samal-

la, kun jäätikkö pyöristi harjun muotoja. Porttipah-
dan kaakkoispuolella, Lohijoella on kaksi risteävää
moreenipeitteistä harjujaksoa (Johansson 1995).
Luoteesta kaakkoon kulkeva harju on nuorempi, il-
meisesti varhais-Veikselkautinen. Vanhempi, länsi-
itäsuuntainen harju lienee Saale-kautinen, sillä har-
juaineksen päällä olevasta hiekasta on saatu OSL-
ikä 129 ± 6 ka (4/RK/95). Se saattaa liittyä Lokan
tekoaltaan itäpuolella kulkevaan, kooltaan huomat-
tavaan länsi-itäsuuntaiseen Pihtijoen–Vieriharjun
moreenipeitteiseen harjujaksoon, joka päättyy Kor-
vatunturin lounaispuolella. Harjun jatkeita ei ole
tavattu Venäjän puolelta (Niemelä ja muut 1993).
Pihtijoen–Vieriharjun harjujakson ikä ja suhde
muihin harjujaksoihin on edelleen täysin avoin.

Interglasiaali- ja interstadiaalivaiheet
BRITA ERIKSSON

Pohjois-Suomen Veiksel-jääkautta edeltävien jäät-
tömien vaiheiden sedimenttien siitepölytutki-

muksia on tehty 1960-luvulta lähtien, jolloin Kor-
pela (1962 ja 1969) nimitti löytämiensä turveker-
rostumien syntyvaiheen Peräpohjola-interstadiaalik-
si ja rinnasti sen Brörup-interstadiaaliin. Seuraavien
vuosikymmenien aikana löydettiin uusia kohteita, joi-
den tutkimustuloksia on julkaistu runsaasti (vrt. Hir-
vas 1991 ja siinä oleva kirjallisuus ja mm. Aalto ja
muut 1992, Kujansuu ja Eriksson 1995). Viime vuo-
sina on kahdesta kohteesta kairattu uudet näytesar-
jat ja niistä on tehty aikaisempaa huomattavasti yk-
sityiskohtaisemmat siitepölytutkimukset (Helmens ja
muut 1997, 2000, Saarnisto ja muut 1999).

Rinnastus pohjoisesta Keski-Euroopasta määri-
tettyihin jäättömiin vaiheisiin on tehty ennen kaik-
kea biostratigrafian ja paikallisen litostratigrafian
perusteella. Varsinkin pohjoisimmassa Suomessa
rinnastus on joissakin kohteissa kuitenkin ongel-
mallista. Orgaaniset kerrostumat ovat usein ohuita
ja niissä on vain yksi siitepölykoostumusvyöhyke;
biostratigrafinen ajoitus on vaikeaa etenkin siitepö-
lyaineiston heijastaessa ainoastaan kylmää ilmasto-
vaihetta. Näytesarjojen ylimmät osat ovat kuluneet.
Selvästi interglasiaaliseen lämpöoptimiin sijoittuvi-
en kerrostumien biostratigrafista ajoitusta vaikeut-
taa erityisesti se, että havumetsät olivat sekä Eem-
että Holstein-interglasiaalin lämpöoptimin aikana

vallitsevia suurimmassa osassa Pohjois-Suomea.
Seuraavassa tekstissä mainitut Pohjois-Suomen ja
-Ruotsin interglasiaali- ja interstadiaalikohteet on
merkitty kuvaan 88.

Naakenavaaran interglasiaalikerrostuma

Naakenavaarasta, Kittilästä, on löytynyt kolmen mo-
reenipatjan peittämä, noin metrin paksuinen turve-
kerrostuma, joka on erittäin tiiviiksi pakkautunut-
ta; siinä on hyvin säilyneitä puun oksia ja jopa run-
gon kappaleita (Aalto ja Hirvas 1987, Hirvas 1991,
Aalto ja muut 1992). Pääasiallisin turvetta muodos-
tanut kasvi on Holstein-interglasiaalin jälkeen su-
kupuuttoon kuollut Aracites interglacialis (Arace-
ae, vehkakasvit). Turpeen vesipitoisuuden perusteel-
la Markku Mäkilä (suullinen tiedonanto) on ar-
vioinut kerrostuman paksuuden muinaisessa suos-
sa olleen kolminkertainen. Kerrostumasta on tutkit-
tu siitepölyt ja makrofossiilit.

Turpeen kasvijäänteet osoittavat paikallisen kas-
villisuuden olleen vetistä suota, jossa kasvoi harvak-
seltaan mäntyä (Pinus sylvestris) ja lehtikuusta
(Larix). Kuusi (Picea abies), serbiankuusi (P.
omorika) ja pihta (Abies sp.) viihtyivät ympäristön
havupuuvaltaisissa metsissä, joiden lajistoon kuu-
lui myös tähkäkanerva (Bruckenthalia; Ericaceae/

Interglasiaali- ja interstadiaalivaiheet
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Kuva 88. Tekstissä mainittujen Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin interglasiaali- ja interstadiaalikerrostumien sekä kuvissa
140 ja 141 (siitepölydiagrammit) esitettyjen holoseenikerrostumien sijainti.
Fig 88. Interglacial and interstadial sites in northern Finland and northern Sweden referred to in the text and the sites
of the Holocene pollen sequences (Figures 140 and 141). Ruotsi = Sweden, Norja = Norway, Venäjä = Russia, kl = Map
sheet. Holstein-interglasiaali /Holsteinian interglacial: 1. Naakenavaara, Kittilä, kl 2734 03, x=7513.10, y=547.41, z=200
(Hirvas 1991, Aalto ja muut 1992), Eem- interglasiaali/Eemian interglacial: 2. Pahtavaara, Sodankylä, kl 3714 05,
x=7504.85, y=347.518, z=245 m, 3. Tepsankumpu, Kittilä, kl 3721 09, x=7540.74, y=443.08, z=265 m (Hirvas 1991,
Saarnisto ja muut 1999), 4. Paloseljänoja, Sodankylä, kl 3714 08, x= 7501.04, y=486.74, z=200 m (Hirvas 1991), 5.
Loukoslampi, Pelkosenniemi, kl 3642 09, x=7450.97, y=526.09, z=160 m (Hirvas 1991), 6. Saarenkylä, Rovaniemi, kl
3612 08, x=738254, y=444.76, z=72.5 m (Sutinen 1992), 7. Sivakkapalo, Kolari, kl 2713 12, x=7487.17, y=497.90,
z=200 m (Hirvas 1991), 8. Vuotso, Sodankylä, kl 3742 01, x=7558.29, y=503.92, z=244 m (Mäkinen 1982), 9. Härkä-
tunturi, Savukoski, kl 4714 06, x=7513.40, y=476.63, z=300 m (Hirvas 1991), 10. Naruskajärvi, Salla, kl 4713 05,
x=7478.25, y=472.80, z=265 m (Hirvas 1991), 11. Leveäniemi 67o38’N, 21o01’E, 360 m m.p.y./a.s.l. (Lundqvist 1971,
Robertsson 1997), 12. Seitevare 66o58’N, 18o35’E, 425 - 480 m m.p.y./a.s.l. (Robertsson & Rodhe 1988), 13. Puhos,
Pudasjärvi, kl 3533 00, x = 7241 05, y = 552.35 z = 180 m, 14. Sokli, Savukoski (piste 902), kl 472304, x = 7524.64, y
=4470.78, z = 220 m (Helmens ja muut 1997 ja 2000), 15. Lapioaapa, Rovaniemi, kl 361104, x=7348.18, y=3436.40,
z=101 m, Interstadiaalikerrostumat/Interstadial deposits: 16. Permantokoski, Rovaniemi, kl 361401, x=7378.13,

Jatkuu / Continues
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kanervakasvit). Koivua (Betula) esiintyi todennä-
köisesti vaarojen lakialueilla. Lepän (Alnus) ohel-
la kosteikoilla kasvoi kuningassaniaista, Osmun-
daa.

Kasvillisuus heijastaa interglasiaalisia olosuhtei-
ta; ilmasto oli nykyistä lämpimämpää. Kerrostuma
edustaa vain osaa interglasiaalin kasvillisuussukses-
siosta. Litostratigrafian ja makrofossiilisisällön pe-
rusteella on päätelty, että kerrostuma on mahdolli-
sesti rinnastettavissa Holstein-interglasiaaliin (Aal-
to ja muut 1992). Pohjoisesta Keski-Euroopasta on
tutkittu runsaasti sedimenttisarjoja, joiden siitepö-
lyaineiston on tulkittu kuvastavan Holstein-intergla-
siaalin kasvillisuuden kehitystä (Watts 1988). Ke-
sälämpötilat olivat suhteellisen korkeita nykyaikaan
verrattuna, mitä kuvastaa viiniköynnöksen (Vitis)
esiintyminen. Myös talvet olivat leutoja, josta todis-
teina ovat orjanlaakeripensaan (Ilex) ja marjakuu-
sen (Taxus) siitepölyt, joiden alue ulottui nykyistä
idemmäksi. Havumetsät olivat laajalle levinneitä, ja
kuusi kuului metsien puulajistoon jo lämpöoptimin
alusta lähtien. Tammisekametsien osuus oli niuk-
ka, samoin kuin pähkinäpensaan (Corylus). Län-
nessä mänty ja leppä olivat vallitsevia interglasiaa-
lisen lämpöoptimin alkupuoliskolla, ja pihtakuusi
(Abies) oli yleinen puulaji lämpöoptimin myöhem-
mässä vaiheessa; sen levinneisyys ulottui Tanskaan
ja Britanniaan. Puolassa ja Venäjällä (Likhvin inter-
glasiaali) valkopyökin (Carpinus) nykyistä itäisem-
pi levinneisyys osoittaa lievempää mantereisuutta ja
suhteellisen lämpimiä kesiä.

Eestin Holstein-kerrostumien siitepölyaineistot
osoittavat havupuiden, ennen kaikkea kuusen ja
männyn mutta myös lehtikuusen vallitsevaa asemaa,
samoin kuin lepän runsautta (Liivrand 1984, 1991).
Ilmastollisen optimin jälkeen myös pihta ja jokin
omorika-ryhmän kuusi kuuluivat havupuulajistoon.
Ruotsista on toistaiseksi tavattu kolme Holstein- in-
terglasiaaliin tulkittua kerrostumaa (vrt. Robertsson

ja García Ambrosiani 1992), joista Öjen kerrostu-
ma Keski-Ruotsista (Robertsson ja Rodhe 1988,
García Ambrosiani 1991a) on hyvin rinnastettavis-
sa Naakenavaaran kerrostumaan. Öjen sedimenteis-
tä tunnistettiin paitsi männyn, kuusen ja lehtikuu-
sen siitepölyjä ja makrofossiileja, myös mm. pihta-
kuusen (cf. Abies spp.) neulasia ja serbiankuusen
(Picea cf. omorikan) siemen (García Ambrosiani
1991a). Robertssonin (1997) mukaan serbiankuu-
sen esiintymistä voitaneen pitää Holstein interglasi-
aalin indikaattorina, koska tämän puulajin jääntei-
tä on löytynyt Naakenavaaran turvekerrostumasta,
Öjen sedimenteistä sekä Eestin ja Latvian (cf. Liiv-
rand 1984) tämän ikäisiksi tulkituista kerrostumis-
ta.

Siitepölytutkimusten perusteella Naakenavaaran
turve on ilmeisesti kerrostunut Holstein-interglasi-
aalin tai sitä vanhemman interglasiaalin aikana, jos-
kin rinnastus Eem-interglasiaaliin, ja siinä kuusen
yleistymisen jälkeiseen aikaan, on myös mahdolli-
nen. Toisaalta nykyään on yleisesti hyväksytty se kä-
sitys, että varhaisessa Saale-vaiheessa on ollut usei-
ta interglasiaali- ja interstadiaalityyppisiä jäättömiä
välivaiheita (Litt ja Turner 1993). Jokin interglasi-
aalityyppinen välivaihe on voinut heijastua metsäi-
senä vaiheena myös pohjoisessa Fennoskandiassa.

Eem-interglasiaaliin rinnastetut
kerrostumat

Pohjoisesta Keski-Euroopasta, Baltian maista ja Ve-
näjän Karjalasta on lukuisia varsin täydellisiä ker-
rossarjoja, joiden mikro- ja makrofossiilien perus-
teella Eem-interglasiaalin kasvillisuuden ja ilmaston
kehitys näillä alueilla on voitu selvittää. Kasvillisuus-
syklin pääpiirteet olivat laajoilla alueilla melko sa-
manlaiset (vrt. Watts 1988, Donner 1995, Zagwijn
1996, Ikonen ja Ekman 2001). Interglasiaalin alun

y=3416.46, z=94 m (Korpela 1969), 17. Ossauskoski, Tervola, kl 263304, x=7349.22, y=2551.09, z=25 m (Korpela
1969), 18. Kostonniska, Taivalkoski, kl 354308, x= 7295.94, y=3568.21, z=224 m (Korpela 1969), 19. Maaselkä, So-
dankylä, kl 3741 02, x=7534.63, y=504.64, z=295 m (Hirvas 1991), 20. Lisma, Sodankylä, kl 374201, x=7553.72,
y=3505.95, z=247 m (Kujansuu & Eriksson 1995), 21. Kauvonkangas, Tervola, kl 254211, x=7326.92, y=538.84, z=56 m
(Mäkinen 1979), 22. Ruottisenharju, Pudasjärvi, kl 353105, x=7236.15, y=3513.92, z=135 m (Forsström 1988), 23.
Sokli, Savukoski (piste 902), kl 472304, x = 7524.64, y =4470.78, z = 220 m (Helmens ja muut 1997; 2000), 24.
Laitinrova, Sodankylä, kl 3724 01, x=7553.54, y=466.39, z=250 m, 25. Leveäniemi, 67o38’N, 21o01’E, 360 m m.p.y./
a.s.l. (García Ambrosiani 1991b), Holoseenin siitepölysarjat/Holocene pollen sequences: 26. Ylempi Silmäslampi,
Rovaniemi, kl 361212, x=7397.01, y=3454.76 z = 206.7 m (Saarnisto 1981), 27. Mukkavaara, Enontekiö, kl 184101,
x=7647.22, y=1500.25, z=535 m (Eronen & Hyvärinen 1981).

Interglasiaali- ja interstadiaalivaiheet
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koivu- ja koivu/mäntymetsien jälkeen tammi (Quer-
cus) ja jalava (Ulmus) levisivät ennen pähkinäpen-
sasta, jonka massaesiintyminen luonnehtii tätä in-
terglasiaalia. Leppä yleistyi monin paikoin vasta päh-
kinäpensaan jälkeen. Tammisekametsien vaihetta
seuraava valkopyökin runsas esiintyminen myöhem-
mässä lämpövaiheessa on toinen Eem-interglasiaa-
lille tyypillinen piirre. Kun seuraavana yleistyi kuu-
si, maaperä alkoi vähitellen happamoitua ja sois-
tua, ja ilmaston edelleen kylmetessä koivu/mänty-
metsät yleistyivät uudelleen.

Pohjanmaalta on useita sedimenttisarjoja (vrt.
Forsström 1982, Eriksson 1993, Nenonen 1995),
joiden siitepölystratigrafia on hyvin rinnastettavissa
pohjoisen Keski-Euroopan Eem-interglasiaalin sii-
tepölyaineistoon tärkeimpien puu- ja pensaslajien
(tammi, jalava, pähkinäpensas, valkopyökki ja kuu-
si) leviämisjärjestyksen ja runsaussuhteiden perus-
teella. Kasvilajisto kuitenkin köyhtyy ja ns. jalojen
lehtipuiden osuus sekä siitepölyvyöhykkeiden mää-
rä vähenee pohjoista kohti. Pohjoisimmassa Fenno-
skandiassa nykyisenkaltaista tai nykyistä lämpimäm-
pää ilmastoa kuvastavien siitepölysarjojen rinnastus
perustuu ennen kaikkea yleisimpien puulajien saa-
pumisjärjestykseen sekä kaukolentona tulleiden ja-
lojen lehtipuiden ja pähkinäpensaan siitepölyjen
esiintymiseen.

Pohjois-Suomesta on löytynyt lukuisia moreenin
peittämiä kerrostumia, joiden on tulkittu syntyneen
Eem-interglasiaalivaiheessa. Näistä esiintymistä en-
nen kaikkea Tepsankummun (Hirvas 1991, Saarnis-
to ja muut 1999), Paloseljänojan, Loukoslammen
(Hirvas 1991) ja Saarenkylän siitepölydiagrammeis-
sa on selvä sukkessio, joka kuvastaa Eem-intergla-
siaalin kasvillisuuden kehitystä nykyisillä eteläisim-
män Metsä-Lapin, Peräpohjolan ja pohjoisimman
Pohjanmaan kasvimaantieteellisillä alueilla.

Metsä-Lappi; Tepsankumpu ja Paloseljänoja

Tepsankummun makean veden liejukerrostuman
tarkennettu siitepölyanalyysi (Saarnisto ja muut
1999) antaa yhdessä Paloseljänojan kerrostuman
sekä Ruotsin Lapin Leveäniemen sarjan (Lundqvist
1971, Robertsson 1997) kanssa selkeän kuvan poh-
joisen Suomen ja Ruotsin kasvillisuuden kehitykses-
tä Eem-interglasiaaliaikana. Tepsankummun sarjan
siitepölyvyöhykkeet kuvastavat kasvillisuutta interg-
lasiaalin alusta myöhäiseen lämpövaiheeseen ja Pa-

loseljänojan vyöhykkeet myöhäisestä lämpövaiheesta
sen jälkeiseen kylmenevään vaiheeseen. Leveänie-
men siitepölystratigrafia edustaa todennäköisesti
koko interglasiaalisykliä. Tepsankummun ja Palo-
seljänojan siitepölysarjoista voidaan erottaa seuraa-
vat siitepölykoostumusvyöhykkeet (p.a.z.) intergla-
siaalin alusta lähtien:

IV Betula-Alnus-Salix (koivu-leppä-paju) (p.a.z.)
– Paloseljänoja

III Betula-Pinus-(Pinus-Betula)-Picea-Alnus
(koivu-mänty-kuusi-leppä) (p.a.z.) – Tepsan-
kumpu ja Paloseljänoja

II Betula-Pinus-Alnus (koivu-mänty-leppä)
(p.a.z.) – Tepsankumpu

I Betula (koivu) p.a.z. – Tepsankumpu

Eem-interglasiaalin alussa ilmasto lämpeni no-
peasti, joten mannerjäätikön perääntyessä Pohjois-
Suomessa avoimen maan kasvillisuusvyöhyke jäi
kapeaksi ja lyhytaikaiseksi. Interglasiaalisen kasvil-
lisuussyklin alkua edustavat siitepölyaineiston perus-
teella koivumetsät; pajut (Salix) ja kataja (Junipe-
rus) olivat yleisimmät pensaat (I siitepölykoostu-
musvyöhyke).

Myöhemmin lepän osuus kasvaa. Toisessa siite-
pölykoostumusvyöhykkeessä (II) vallitsevana puu-
lajina oli mänty tai koivu paikallisten tekijöiden
mukaan. Tämä vyöhyke edustaa interglasiaalisen
lämpövaiheen alkupuoliskoa. Tepsankummun siite-
pölysarjassa esiintyy varsin runsaasti etelästä kau-
kolentona tulleita tammen ja muiden jalojen lehti-
puiden sekä pähkinäpensaan pölyjä. Tähkäkanervaa
(Bruckenthalia) kasvoi ympäristössä eniten tänä
aikana. Runsaaseen vesi- ja rantakasvilajistoon kuu-
luivat mm. karvalehti (Ceratophyllum), ulpukka
(Nuphar), lumme (Nymphaea), sarjarimpi (Buto-
mus), osmankäämi (Typha) ja vesikuusi (Hippu-
ris).

Kuusen pölyjen jyrkkä nousu kolmannessa sii-
tepölykoostumusvyöhykkeessä (III) osoittaa puula-
jin levinneen alueelle metsiä muodostavaksi puula-
jiksi. Tämä vyöhyke on edustettuna myös Ruotsin
Leveäniemen (Lundqvist 1971) ja Seitevaren (Ro-
bertsson ja Rodhe 1988) ja Suomessa mm. Sivak-
kapalon (Hirvas 1991: lyhentämätön, rekonstruoi-
tu diagrammi kuvassa 89), Vuotson (Mäkinen
1982), Härkätunturin ja Naruskajärven (Hirvas
1991) sarjoissa. Pahtavaarassa on ”hautautunut
metsä”. Kerrostuma muodostuu taigametsän puula-
jien, mm. lehtikuusen, makroskooppisista jäänteistä
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(puulajimääritykset L. Ikonen; suullinen tiedonan-
to) sekä maatuneesta puuaineksesta. Kuusimetsien
vaiheessa lämpöä suosivat kuningassaniaiset (Os-
munda) kuuluivat vakinaisina lajeina Pohjois-Suo-
men kasvistoon. Mainituilla kohteilla kuusimetsät
yleistyivät lämpövaiheen loppupuoliskolla. Ilmasto
oli edelleen suotuisaa, mutta sen vähittäinen muut-
tuminen, todennäköisesti lähinnä talvien kylmene-
minen (vrt. Zagwijn 1996), näkyy tammen pölyjen
vähenemisenä. Toisaalta valkopyökkiä esiintyy satun-
naisesti useimpien kuusivyöhykettä edustavien sar-
jojen siitepölystössä ja heijastaa siten sen samanai-
kaista esiintymistä Pohjanmaalla. Maaperä alkaa
happamoitua, ja soistuminen eteni. Interglasiaalisen
ilmaston kylmeneminen, lämpövaiheen jälkeinen
aika neljännessä siitepölykoostumusvyöhykkeessä
(IV) heijastuu Paloseljänojan ja Ruotsin Leveänie-
men sarjoissa kuusen siitepölykäyrän jyrkkänä las-
kuna. Koivumetsät olivat vallitsevia. Kosteilla paikoil-
la kasvoi jonkin verran leppää. Katajan ja pajun
määrän kasvu osoittavat kasvillisuuden muuttumis-
ta avoimemmaksi.

Loukoslampi ja Saarenkylä; kuusen ja
lehtikuusen varhainen yleistyminen

Loukoslammen (Pelkosenniemi) (Hirvas 1991; va-
likoitujen kasvilajien diagrammi) ja Saarenkylän
(Rovaniemi) (Sutinen 1992; selostus yhden näytteen
analyysistä) siitepölystratigrafiat (kuva 90) kuvas-
tavat huomattavaa osaa Eem-interglasiaalin kasvil-
lisuussyklistä: alun koivumetsien vaiheesta ilmastol-
lisen lämpöoptimin loppupuoliskolle. Molemmissa
sarjoissa on samanlainen kuusen varhainen nousu
kuin itäisen Suomen holoseeni-epookin alun siite-
pölysarjoissa. Samanaikaisesti nousee myös lehti-
kuusi, joka ei viime jääkauden jälkeen ole kasva-
nut luontaisena Suomessa.

Loukoslammella kuusi ja lehtikuusi taantuivat il-
maston lämpimimmässä vaiheessa, jolloin koivu,
leppä ja mänty olivat valtalajeja kohteen ympäris-
tössä. Metsänhistorian seuraavassa vaiheessa kuusi
ja lehtikuusi yleistyivät jälleen ja leppä taantui kuu-
sen vallatessa sen kasvualueita.

Saarenkylän sarjassa näkyvä kuusen pölymäärien

Kuva 89. Sivakkapalon sarjan siitepölydiagrammi.
Fig 89. Pollen diagram with local pollen assemblage zones from the Sivakkapalo sequence.
Syvyys = depth, maalaji = lithostratigraphy, puut = trees, pensaat = shrubs, varvut = dwarf
shrubs, ruohot = herbs, sanikkaiset = Pteridophyta, sammalet = Bryophyta, vesikasvit =
aquatics, paikalliset siitepölykoostumusvyöhykkeet = local pollen assemblage zones, P =
total land pollen, moreeni = till, savi = clay, siltti = silt, hiekka = sand, sora = gravel, lieju
= gyttja, turve = peat.

Interglasiaali- ja interstadiaalivaiheet
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suuri vaihtelu koivumetsien vaiheen jälkeen johtu-
nee ennen kaikkea fluviaalisen ympäristön muutok-
sista silloisessa Kemijokilaaksossa; alueella on to-
dennäköisesti kasvanut kuusta ja lehtikuusta koko
lämpövaiheen ajan. Koivu, mänty, kuusi ja lehtikuusi
olivat metsiä muodostavia puulajeja, ja leppää kas-
voi runsaana rantametsiköissä. Kohteen ympärillä
oli runsaslajisia rantaniittyjä, vesi- ja rantakasvilli-
suutta, kosteikoilla viihtyi kuningassaniainen ja mm.
aitalikusteri (Ligustrum) sekä kuusama (Lonice-
ra) kuuluivat pensaslajistoon.

Puhoksen kerrostuma;
pähkinäpensas pohjoisrajallaan

Pudasjärven Puhoksen liejukerrostumasta (Sutinen
1992) otettiin vuonna 1991 uusi näytesarja, josta
tehtiin siitepölyanalyysi 5 cm:n välein lajiston tar-
kentamiseksi (kuva 91). Kerrostumaan on sekoit-
tunut hiekkaa. Vaikka siten myös siitepölystö on se-
koittunut, siinä ei kuitenkaan ole havaittavissa kyl-
mää ilmastovaihetta kuvastavaa lajistoa. Siitepölys-
tö heijastaa interglasiaalisen ilmasto-optimin kasvil-
lisuutta, joskin lämpövaiheen alku- ja loppupuolis-

koa edustavat kerrostumat ovat todennäköisesti se-
koittuneet. Sekoittuneenakin siitepölyaineistosta
voidaan todeta, että jalojen lehtipuiden pohjoisraja
ei ole ollut kovinkaan kaukana ja että pähkinäpen-
sas oli alueella vakinainen, joskaan ei yleinen kas-
vilaji.

Ilmasto ja alueellinen kasvillisuus

Eem-interglasiaali oli myöhäis-Pleistoseenin lämpi-
min ilmastovaihe Fennoskandiassa. Helmikuun kes-
kilämpötila itäisessä Fennoskandiassa on tulkittu
olleen noin 120 000 vuotta sitten jopa 5oC lämpi-
mämpi kuin nykyään (Frenzel ja muut 1992, Eriks-
son 1993); talvet olivat leutoja ja ilmasto kosteaa
ja mereistä. Metsä-Lapin eteläosien ja pohjoisimman
Peräpohjolan siitepölyaineistossa kuusen ja lepän
pölyjen korkeat prosenttiosuudet heijastavat metsä-
kasvillisuusvyöhykkeiden huomattavasti pohjoisem-
paa levinneisyyttä Eem-interglasiaalin lämpöoptimin
aikana kuin vastaavassa vaiheessa jääkauden jäl-
keen. Alueen eteläisimmässä osassa lehtisekamet-
sät olivat vallitsevia. Tammen pohjoisraja ulottui
ainakin Oulun korkeudelle ja pähkinäpensaan Pu-

Kuva 90. Saarenkylän sarjan siitepölydiagrammi. Ks. selitykset kuvassa 89.
Fig 90. Pollen diagram with local pollen assemblage zones from the Saarenkylä sequence. Key as in Figure 89.



111

dasjärvelle. Kuningassaniaista kasvoi Pohjois-Suo-
messa Metsä-Lappia myöten.

Nykyisen aineiston valossa lehtikuusta kasvoi
suurimmassa osassa Pohjois-Suomea aivan läntisin-
tä ja eteläisintä osaa lukuun ottamatta. Siperianleh-
tikuusen (Larix sibirica) nykyinen luontainen le-
vinneisyys lännessä ulottuu Vienanmerelle ja Ääni-
sen tuntumaan. Mahdollisesti juuri siperianlehtikuu-
si oli levinnnyt jo lämpöoptimin alkupuoliskolla sa-
manaikaisesti kuusen kanssa kaakosta käsin Maa-
selkää pitkin alueen keskiosiin (vrt. Saarenkylä,
Loukoslampi). Vuotson kanavan kaivutöiden yhtey-
dessä moreenin peittämistä sedimenteistä löytyi
muiden kasvijäänteiden (mm. kuusen ja männyn
käpyjä) ohella noin 8 m pitkä ja 40 cm paksu leh-
tikuusen runko (Mäkinen 1982; lajimääritykset M.
Aalto). Lehtikuusen siitepölyjä on tavattu mm. Pah-
tavaaran (julkaisematonta aineistoa), Vuotson, Här-
kätunturin ja Naruskan sarjoista. Ilmastollisen op-
timin jälkeen lehtikuusi on mahdollisesti seurannut
vetäytyviä lehtisekametsiä Pohjanmaalle (Eriksson
ja Kujansuu 1994). Siitepölysarjoissa ei ole havait-
tavissa mitään merkkejä äkillisistä, jyrkistä ilmas-
tomuutoksista interglasiaalin alkupuoliskolla, päin-
vastoin kuin Grönlannin mannerjäätiköistä kairat-
tujen sarjojen tutkimuksista on päätelty (vrt. esim.
Johnsen ja muut 1995, Saarnisto ja muut 1999).

Interstadiaalikerrostumat

Pohjoisesta Manner-Euroopasta tutkitut, myöhäis-
Pleistoseenin kattavat siitepölytilastot (esim. Behre
1989) osoittavat vain varhais-Veikselin Brörup- ja
Odderade-interstadiaalien edustaneen metsittyneitä
vaiheita Veikselin kylmän vaiheen aikana. Molem-
pien interstadiaalien ilmastollisessa optimivaihees-
sa metsät olivat mäntyvaltaisia. Kuusi ja lehtikuusi
kuuluivat metsien puustoon, joskin niiden osuus oli
vähäisempi viileämmän ja lyhyemmän Odderade-
vaiheen aikana. Brörup-interstadiaali oli noin
93 000–105 000 vuotta sitten, ja se on tulkittu sa-
manaikaiseksi valtameren happi-isotooppivaiheen
5c kanssa. Odderade-interstadiaali oli noin 74 000–
85 000 vuotta sitten, ja se on tulkittu vastaavasti vai-
heen 5a kanssa. Pohjois-Saksasta tutkitusta häiriin-
tymättömästä Oerelin sarjasta (Behre ja Lade 1986)
on esitetty Eem-interglasiaalin sekä Brörup- ja Od-
derade-interstadiaalien lisäksi kaksi nuorempaa in-
terstadiaalia. Nämä varhaiseen keski-Veikseliin si-
joittuvat Oerel- ja Glinde-interstadiaalit eivät olleet
metsittyneitä.

Toistaiseksi melkein kaikki Suomen interstadi-
aalisia olosuhteita kuvastavat kerrostumat on ajoi-
tettu varhais-Veikseliin. Etelä-Suomessa poikkeuk-
sen muodostavat Virtasalmen kerrostuma Savossa,

Kuva 91. Puhoksen sarjan siitepölydiagrammi. D = deformoitunut. Ks. selitykset kuvassa 89.
Fig 91. Pollen diagram with local pollen assemblage zone from the Puhos sequence. D = deformated, sekoittunut =
mixed. Key as in Figure 89.
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jonka tulkinta on vielä epävarma. Se saattaa edus-
taa Eem-interglasiaalia vanhempaa interstadiaalia
(Jokinen ja muut 1993). Lappajärven kraaterin se-
dimenttisarjassa esiintyvän hienoaineskerrostuman
on päätelty mahdollisesti edustavan Saale-jäätiköi-
tymisen aikaista interstadiaalia (Salonen ja muut
1992). Pohjanmaalla Eem-interglasiaalia seurannut
Veiksel-jäätiköityminen alkoi stadiaalivaiheella, jol-
loin siellä vallitsivat periglasiaaliset olosuhteet Poh-
jois-Suomen ollessa ainakin osaksi jäätiköityneenä.
Varhais-Veikselin interstadiaalivaiheeseen, todennä-
köisimmin Brörup-interstadiaaliin, tulkittuja kerros-
tumia on tavattu useista kohteista Pohjanmaalla
(mm. Donner 1988, Forsström 1988, Peltoniemi ja
muut 1989, Grönlund ja Ikonen 1996). Ilmaston
optimivaiheessa Pohjanmaan metsät olivat tällöin
mäntyvaltaisia, mutta myös koivua esiintyi. Sen si-
jaan lepän ja kuusen esiintymisalue oli idässä. In-
terstadiaalivaiheiden aikana kasvillisuusvyöhykkei-
den rajat itäisessä Fennoskandiassa olivat suunnas-
sa lounainen-koillinen.

Jäätiköitymisen keskusalueella on erittäin vaikea
tulkita, mitä interstadiaalia kerrostuma edustaa. In-
terstadiaalikerrostumat esiintyvät Suomen löytöpai-
koissa yleensä yksittäin, ts. ne edustavat vain yhtä
interstadiaalia ja niiden siitepölyfloorat usein vain
osaa kasvillisuudenkehityksestä, joka oli hyvin sa-
manlainen molemmilla varhais-Veikselin intersta-
diaaleilla. Interstadiaalikerrostuman sijainnilla on
ollut ratkaiseva merkitys optimivaiheiden kasvilli-
suudelle. Koillis-Suomessa, kaukana mahdollisista
jäätikön viimeisistä rippeistä, koivumetsissä on voi-
nut esiintyä mäntysaarekkeita, jopa kuusiakin yk-
sittäispuina, kun lännempänä, lähempänä Kölivuo-
ristoa ja mahdollisia jäätiköitä, oli subarktisia koi-
vumetsiä ja puutonta kasvillisuutta. Useimmista Poh-
jois-Suomen interstadiaalityyppisistä kerrostumista
voidaan sanoa vain, että ne ilmeisesti edustavat var-
hais-Veikselin interstadiaalia.

Pohjois-Suomesta on Korpelan (1969) tutkimus-
ten jälkeen löytynyt lukuisia kohteita, joiden moree-
nin peittämien sedimenttien siitepölystön on tulkit-
tu edustavan interstadiaalisia olosuhteita (vrt. Hir-
vas 1991; Sutinen 1992, Kujansuu ja Eriksson
1995). Tutkimukset ovat toistaiseksi viitanneet sii-
hen, että Pohjois-Suomi olisi ollut Veiksel-jäätiköi-
tymisen aikana joko kokonaan tai osittain jäästä va-
paana vain Brörup-interstadiaalin tai sekä Brörup-
että Odderade-interstadiaalien aikana. Viime vuosi-
na Soklin (Ilvonen 1973, Forsström 1990) kohteen

uusien tutkimusten (Helmens ja muut 1997 ja
2000) mukaan itäisessä Pohjois-Suomessa olisi ol-
lut yhtäjaksoinen jäätön vaihe Eem-interglasiaalista
aina varhais-Veikselin II-stadiaalivaiheeseen saak-
ka sekä yksi jäätön vaihe varhais-Veikselin ja yksi
keski-Veikselin aikana, molemmat interstadiaaleja.

Useimmissa Pohjois-Suomen interstadiaalisiksi
tulkituissa kerrostumissa puiden siitepölystö on täy-
sin koivuvaltainen; muiden puulajien pölyjä on
yleensä hyvin niukasti ja kuusen ja lepän pölyt voi-
vat puuttua melkein kokonaan. Heinien, sarojen ja
ruohojen siitepölyjen osuus kokonaispölystöstä on
usein huomattavan suuri. Subarktiset koivumetsät
sekä varpu- ja vaivaiskoivukankaat muodostivat alu-
eellisen kasvillisuuden, joten ilmasto oli nykyistä
kylmempää. Edustavimmat tätä kasvillisuutta heijas-
tavat diagrammit ovat Permantokosken, Ossauskos-
ken ja Kostonniskan (Korpela 1969), Maaselän
(Hirvas 1991) ja Lisman (Kujansuu ja Eriksson
1995) kohteista. Näiden kohteiden siitepölysarjoissa
männyn siitepölyjen määrä on vain muutamia pro-
sentteja. Pensaiden, varpujen ja ruohomaisten kas-
vien pölyjen osuus kokonaispölystöstä vaihtelee;
erittäin suuri niiden osuus on Tervolan Kauvonkan-
kaan kerrostumassa (kuva 92) (Mäkinen 1979 sekä
julkaisematonta aineistoa), jonka siitepölyspektrit
kuvastavat pajukoita ja vaivaiskoivukankaita sekä
vetisiä saravaltaisia soita ja niittyjä. Myös Maaselän
siitepölyaineisto kuvastanee hyvin samankaltaista
kasvillisuutta, joskaan sen koivupölystöstä ei ole
erikseen tunnistettu vaivaiskoivun siitepölyjä. Seu-
raavassa kappaleessa käsitellään niitä kolmea koh-
detta, joiden siitepölysarjoissa männyn siitepöly-
osuudet ovat selvästi korkeampia.

Ruottisenharjun, Soklin ja Laitinrovan
kerrostumat

Pudasjärven Ruottisenharjun hiekan ja soran sekai-
sesta orgaanisesta aineksesta (Forsström 1988) ote-
tuissa viidessä yksittäisnäytteessä männyn siitepöly-
arvot vaihtelevat 49 %:sta – 92 %:iin. Koivun siite-
pölyjen lisäksi lepän siitepölyä on 1–3 % sekä yk-
sittäisiä kuusen siitepölyjä. Jalojen lehtipuiden sii-
tepölyjä ei esiinny. Puulajien siitepölysuhteet ovat
samankaltaiset kuin Pohjanmaan Brörup-intersta-
diaaliin tulkitun siitepölystratigrafian mäntyvyöhyk-
keessä (vrt. esim. Grönlund ja Ikonen 1996). Fors-
ström rinnastaa Ruottisenharjun orgaanisen ainek-
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sen synnyn samaan interstadiaaliin ja päättelee, että
männyn pohjoisraja Suomessa oli Brörup-intersta-
diaalin aikana noin 250 km nykyistä etelämpänä.

Kuten Eem-interglasiaalia käsittelevässä luvussa
on todettu, ovat Ilvonen (1973) ja Forsström
(1990) kuvanneet Soklin kohteelta Eem-interglasi-
aaliin tulkittuja kerrostumia. Uusimmissa tutkimuk-
sissa (Helmens ja muut 1997, 2000) on useiden,
läheltä toisiaan otettujen kairasarjojen yhdistetystä
lito- ja siitepölystratigrafiasta tulkittu Eem-intergla-
siaalin lisäksi kolme Veiksel-vaiheen interstadiaa-
lia. Näiden kerrostumien siitepölystratigrafiat kuvas-
taisivat kolmea kasvillisuusvyöhykettä, taigametsiä,
puurajavyöhykettä ja tundraa, siis jatkuvasti kylme-
neviä vaiheita. Kerrostumat on vastaavasti rinnastettu
pohjoisen Manner-Euroopan Brörup-, Odderade- ja
Glinde(Oerel)-interstadiaaleihin.

Laitinrovan kohteelta, josta on tutkittu intergla-
siaalikerrostuma (Hirvas 1991), on myöhemmin
tavattu kerrostuma, jonka siitepölystratigrafia (kuva
93) kuvastaa huomattavasti kylmempää ilmastoa.
Siitepölyspektrit (Betula-NAP-vyöhykkeet) heijasta-
vat avoimen maan kasvillisuuden (NAP = varpujen
ja ruohojen siitepölyt) huomattavaa osuutta. Puiden
siitepölystössä koivua ja mäntyä on lähes yhtä pal-
jon, ja männyn arvot yltävät paikoitellen lähes
30 %:iin. Kerrostuman näytteiden suhteellinen sii-

tepölytiheys on poikkeuksellisen suuri. Alimman
hiekkakerroksen, alemman liejun ja sen päällä ole-
van hiekkakerroksen sedimentoituessa alueella kas-
voi avoimia koivumetsiä, suotuisilla paikoilla män-
tyä yksittäispuina tai saarekkeina, pajukoita sekä
vaivaiskoivu- ja varpukankaita, joiden lajistoon kuu-
lui myös tähkäkanerva. Rantavesissä esiintyi ulpuk-
kaa (Nuphar) ja palpakoita (Sparganium) runsaan
ruoholajiston viihtyessä vesiallasta ympäröivillä kos-
teilla niityillä. Ylempi liejukerrostuma on deformoi-
tunut, ja sen päällä olevassa turpeessa on ilmeises-
ti interglasiaalikerrostumista uudelleen kerrostunei-
ta siitepölyjä. Laitinrovan kerrostuma voitaneen rin-
nastaa varhais-Veikselin interstadiaaliin, joskaan
tulkintaa Eem-interglasiaalin loppuun ei voi täysin
sulkea pois.

Ruotsin itäisestä Norrbottenista on tavattu useista
kohteista kerrossarjoja, joissa varhais-Veikselin in-
terstadiaalivaiheisiin tulkitut kerrostumat esiintyvät
päällekkäin (Lagerbäck ja Robertsson 1988). Näistä
kerrostumista vanhempi on rinnastettu Suomen Pe-
räpohjola-interstadiaaliin (Korpela 1969) ja Brö-
rup-interstadiaaliin. Ilmastollisen optimin aikana
alueella kasvoi puistotundraa. Nuorempi interstadi-
aali, paikalliselta nimeltään Täräntö-interstadiaali,
on alustavasti korreloitu Odderade-interstadiaaliin.
Ilmasto oli kuivaa ja kylmää ja kasvillisuus arktista

Kuva 92. Kauvonkankaan interstadiaalinen kerrostuma Tervolassa.
Fig 92. An interstadial peat layer at Kauvonkangas in Tervola.
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aroa. Leveäniemen (García Ambrosiani 1991b) Brö-
rup-interstadiaaliin rinnastettujen sedimenttien sii-
tepölyfloora heijastaa vaivaiskoivun, sarojen ja hei-
nien vallitsemaa kasvillisuutta. Keski-Ruotsista on
useita varhais-Veikseliin tulkittuja kerrostumia (vrt.
Robertsson ja García Ambrosiani 1992), joiden tar-
kempi ajoitus kuitenkin on pulmallista. Härnösan-
din orgaaniset sedimentit sen sijaan on rinnastettu
Brörup-interstadiaaliin. Kasvillisuus oli aluksi pen-
sas- ja ruohotundraa, myöhemmin avoimia koivu-
metsiä, joissa oli kuusen ja lehtikuusen hajanaisia
esiintymiä. Norjan Finnmarksviddasta Olsen (1988)
on määrittänyt kaksi Veiksel-jäätiköitymisen aikaista
interstadiaalia, joista nuoremman hän ajoittaa kes-
ki-Veikseliin.

Latviassa (Kalnina 1997), Liettuassa (Satkunas
1997), Eestissä (vrt. Liivrand 1991) ja Pietarin alu-
eella Venäjällä (Zarrina ja muut 1981) on todetta-
vissa kaksi samanikäistä varhais-Veikselin intersta-
diaalia. Niiden ilmasto-optimin aikana boreaaliset
taigametsät olivat vallitsevia. Keski-Veikseliin rinnas-
tettujen interstadiaalikerrostumien siitepölyfloorat
Baltian maissa heijastavat arktista aroa ja tundraa.
Ajoitusten perusteella kerrostumat ovat eri-ikäisiä

ja edustavat siten useita jäättömiä vaiheita (Liivrand
1991).

Ne Pohjois-Suomen kerrostumat, joiden optimi-
vaiheen siitepölyfloora kuvastaa subarktisten koivu-
metsien tai pensastundran vallitsemaa kasvillisuut-
ta, on tulkittu kuuluvaksi varhais-Veikseliin. Selkei-
den stratigrafisten todisteiden puuttuessa jäätiköi-
tymisalueen pohjoisosien kerrostumien rinnastus
pohjoisen Keski-Euroopan interstadialivaiheisiin on
epävarmaa suuren etäisyyden vuoksi. Soklin Brörup-
interstadiaaliin rinnastetun kerrostuman siitepö-
lyfloora on männyn ja koivun pölyarvojen osalta ver-
rattavissa Laitinrovan kerrostuman siitepölyflooraan,
mutta Soklissa lepän pölyarvot ovat huomattavasti
korkeammat ja toisaalta vaivaiskoivun osuus koko-
naispölystöstä on huomattavasti pienempi. Soklin
sarjassa ei ole jäätiköitymisvaihetta ilmentävää mo-
reenia (Forsström 1990, Helmens ja muut 1997 ja
2000) Eem- interglasiaaliin ja Brörup-interstadiaa-
liin rinnastettujen kerrostumien välissä. Helmensin
ja muiden (1997 ja 2000) mukaan paikalla vallit-
sivat avoimen tundran olosuhteet Eemin ja Bröru-
pin välisenä aikana.

Soklin Odderade- ja Oerel-interstadiaaleihin tul-

Kuva 93. Laitinrovan sarjan siitepölydiagrammi. Ks. selitykset kuvassa 89.
Fig 93. D = deformoitunut. Pollen diagram with local pollen assemblage zone from the Laitinrova sequence. D = defor-
mated, sekoittunut = mixed. Key as in Figure 89.
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kittujen kerrostumien siitepölystratigrafiat ovat hy-
vin saman kaltaiset kuin useimmissa Pohjois-Suo-
men sarjoissa, ja ne kuvastavat subarktista ja ark-
tista kasvillisuutta. Soklin kerrostumien lito- ja bio-
stratigrafinen tulkinta on tehty yhdistämällä useiden
kairasarjojen kerrostumista saatuja tuloksia. Yhte-
näisen kairasarjan saaminen kohteelta varmistaisi
tulkinnan. Mm. Brörup- vaiheeseen tulkitun kerros-

tuman siitepölystö on varsin samanlainen kuin Pa-
loseljänojan kerrostuman (Hirvas 1991) Eem-inter-
glasiaalin ilmasto-optimin jälkeistä vaihetta kuvas-
tavassa siitepölyvyöhykkeessä. Koska keski-Veikse-
lin interstadiaalivaiheet sekä Saksassa että Baltian
maissa ovat olleet tundraa, on ehkä syytä suhtautua
varoen tulkintaan pensastundran esiintymisestä run-
saat 1 000 km pohjoisemmalla Soklin alueella.

Moreeninalaiset meri- ja järvikerrostumat
TUULIKKI GRÖNLUND

P iileväanalyysit ovat osoittaneet, että Pohjois-Suo-
men viime jääkautta edeltävien jäättömien inter-

stadiaali- ja interglasiaalivaiheiden sedimentit ovat
useimmiten kerrostuneet makeaan veteen. Suolai-
sen veden interglasiaalikerrostuma on löydetty vain
Lapioaapasta Rovaniemellä (kuva 88), jossa piile-
västö osoittaa Eem-meren ulottuneen alueelle. Eem-
meren piilevien mukaan vesi Itämeren altaassa on
ollut suolaisempaa kuin sen myöhäisemmissä me-
rivaiheissa, Litorinameressä noin 7 000 vuotta sit-
ten sekä nykyisessä Itämeressä.

Pohjois-Suomessa moreeninalaiset järvikerros-
tumat ovat ohuita ja usein pirstaleisia, joten niiden
avulla ei voi selvittää kerrostumisaikaista veden laa-
tua. Makean veden kerrostumia ei voi myöskään
käyttää ajoitukseen, koska piilevästö on ollut saman-
lainen niin interstadiaalien, interglasiaalien kuin
holoseeninkin järvissä. Suurin järvien veden laatuun
ja piilevästöön vaikuttava tekijä on alueen ympäris-
töolosuhteet, kuten kasvipeite. Paksuimmat tutkitut
järvikerrostumat ovat siitepölystön perusteella Eem-
kautisiksi tulkitut Kittilän Tepsankumpu ja Pelkosen-
niemen Loukoslampi (kuvat 88 ja 94). Lisäksi noin
kaksi metriä paksu Eem-interglasiaalin aikainen
makeaan veteen kerrostunut piimaa on löydetty Sa-
vukosken Soklilta, mutta sen piilevistä on tehty vain
alustava tutkimus (Ilvonen 1973).

Tepsankummun (kuva 88) noin kaksi metriä
paksu liejukerrostuma sijaitsee kallioperän painan-
teessa. Piileväanalyysillä on selvitetty liejun kerros-
tumisen aikaista veden laatua. (Hirvas 1991, Grön-
lund 1999). Eem-interglasiaaliajan alkuvaiheen
myöhäisglasiaalisissa olosuhteissa alueella oli run-
saasti ravinteita. Emäksistä vettä kasvualustaltaan
edellyttävät piilevät, kuten Fragilaria Lyngbye -suku
alkoivat menestyä altaassa. Se sisältää myös siitä

myöhemmin erotettujen Fragilariforma (J.Ralfs)
Williams ja Round-, Pseudostaurosira (Grunow)
Williams ja Round-, Staurosira (Ehrenberg) Williams
ja Round- ja Staurosirella Williams ja Round-suku-
jen lajeja). Valuma-alueella ravinteiden vähentyessä
altaan vesi muuttui vähemmän emäksiseksi, mistä
seurasi myös piilevästön muuttuminen. Kerrostuman
yläosassa vallitsevat Suomessa yleiset oligtrotrofisten
eli karujen järvien Eunotia Ehrenberg ja Pinnula-
ria Ehrenberg-sukujen piilevät (Grönlund 1999).

Loukoslammen kohteessa on 2,5 m:n paksuinen
liejukerros, jonka yläosa on moreenin kerrostues-
sa todennäköisesti kulunut pois. Tulokset Lou-
koslammen piileväanalyysistä on esitetty diagram-
mina (kuva 94). Sarjan alaosan moreenissa ja hie-
kassa on vähän piileviä. Siltti- ja savikerrostumassa
sen sijaan on runsaasti piileviä, joiden mukaan se-
dimentaatiossa on epäyhtenäisyyttä. Kerrostuman
alaosassa Aulacoseira cf. islandican osuus on
70 %. A. islandica on tyypillinen suurille ja viileä-
vetisille altaille. Myös veden eutrofiaa osoittavia
Stephanodiscus Gengal ja Kusmina -lajeja on mel-
ko paljon. Lisäksi lajistoon kuuluu uudelleenkerros-
tuneena Pliocenicus costatus (Log., Lupik. et
Churs.) Round ja Håkansson, makean veden terti-
äärinen piilevä, jota on enimmillään 17 %. Saven
yläosassa piilevästö muuttuu ympäristövaatimuksil-
taan. A. cf. islandica vähenee, Pliocenicus costa-
tus puuttuu ja valtalajina on Aulacoseira lirata (Eh-
renberg) Ross, lievästi happamien oligotrofisten
vesien piilevä. Muutos piilevästössä on lyhytaikainen,
sillä saven pintaosassa on uudelleen Aulacoseira cf.
islandica – Stephanodiscus -lajien edustama lie-
västi emäksinen piileväfloora. Ilmeisesti savea on
kerrostunut pitemmän ajan kuin kerroksen paksuus
antaa olettaa, ja osa sedimentistä on kulunut pois.

Moreeninalaiset meri- ja järvikerrostumat
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Kuroutuminen suuremmasta altaasta näkyy viiden
metrin syvyydessä. Sedimentti vaihtuu liejuksi, ja it-
senäisen lammen kehitys alkaa. Alkalifiilinen Aula-
coseira ambigua (Grunow) Simonsen on yleisin
piilevälaji liejun alaosassa (noin 70 %). Myös Fra-
gilaria (sensu Hustedt 1930) -lajeja on kohtalai-
sesti. Myöhemmin lajisto monipuolistuu mutta py-
syy alkalifiilisena koko kerrostuman. Piilevästön
mukaan vain heikkoa muutosta happamampaan ve-
teen on havaittavissa aivan liejun yläosassa.

Vaikka Loukoslammen liejukerrostumassa glasi-
aalieroosio todennäköisesti on leikannut moreenin
ylintä osaa, voidaan päätellä, että sen ja Pohjois-Suo-
men järvien kehitys yleensä on Eem-kaudella ollut
hyvin samankaltainen kuin holoseenikaudella. Jär-
vet ovat alkuvaiheessaan olleet ravinteikkaita ja vesi
enemmän tai vähemmän alkaalista. Ravinteiden vä-
hetessä järvien kehityksessä on seurannut luonnon-
mukainen happamoituminen.

Kuva 94. Diagrammi Loukoslammen piileväanalyysistä. Ks. selitykset kuvassa 89.
Fig 94. Diagram of the Loukoslampi diatom analysis. Key as in Figure 89.

Mannerjäätikön sulamisvesien toiminta
PETER JOHANSSON

Mannerjäätikön sulaessa syntyi suuri määrä su-
lamisvesiä sekä jäätikön pinnalla että sen alla.

Jäätikön pinnalla vedet virtasivat gradientin suun-
nassa ja päätyivät jäätikön eteen joko sen pintaa pit-
kin tai sen sisällä tai pohjalla olleita uomia ja tun-
neleita pitkin. Jäätikön pinnan ohjaamat virtaavat
vedet kuluttivat alustaansa erilaisia ja erikokoisia
uomia sen mukaan, millainen perääntyvän jäätikön
reunan suhde oli alustan muotoihin ja kaltevuus-
suhteisiin. Jäätikön sisällä halkeamissa ja kanaaleis-

sa vedet virtasivat painovoiman vaikutuksesta alas-
päin, ja saavutettuaan jäätikön pohjan ne jatkoivat
virtaustaan alustan pinnanmuotoja myötäillen. Jää-
tikön painon aiheuttaman hydrostaattisen paineen
alaisena vedet saattoivat virrata myös vastamäkeen.
Mannerjäätikön pohjan lämpötilaolot ja jäätikön dy-
naamiset ominaisuudet sulamisvaiheen muuttuvissa
ilmasto-oloissa vaikuttivat välittömästi tai välillises-
ti sulamisvesien määrään ja niiden kanavoitumiseen.
Syntyolosuhteilla oli suora yhteys sulamisvesien syn-
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nyttämiin kulutusmuotoihin. Niitä ovat erityyppiset
uomat ja kurut, jotka ovat jäätiköltä virranneiden
voimakkaiden sulamisvesivirtojen maastoon synnyt-
tämiä eroosiomuotoja. Ne voidaan luokitella eri
tyyppeihin sen perusteella, miten ne ovat syntyneet
suhteessa jäätikön reunaan ja siinä virranneen su-
lamisveden määrään. Niitä ovat jäätikön pohjalla
syntyneet uomat, joita kutsutaan subglasiaalisiksi
uomiksi. Jäätikön reunalle tai sen sivulle syntyi lie-
veuomia tai reunauomia. Jäätikön reunan läheisyy-
teen syntyivät proglasiaaliset satulakurut sekä
ekstramarginaaliset uomat. Erityistapauksissa
glasifluviaalinen eroosio koversi kallioon vaihtele-
van kokoisia onkaloita, hiidenkirnuja. Uomissa vir-
ranneen veden määrä riippui siitä, oliko se peräi-
sin jäätikön reunaosasta vapautuneesta sulamisve-
destä, jäätikön pohjalla tunnelissa virranneesta ja
tunnelin suusta esiin tulleesta jäätikköjoesta vaiko
jäätikön reunalle patoutuneesta vesivarastosta, jää-
järvestä.

Jäätikön pohjalla syntyneet sulamisve-
siuomat

Suurin osa glasifluviaalisista muodoista on subgla-
siaalisia. Ne syntyivät jäätikön reunavyöhykkeen
pohjalla olleeseen sulamisvesitunneliin. Suljetussa
tunnelissa vallitsi voimakas hydrostaattinen paine,
joka Shreven (1972) mukaan oli suoraan verran-
nollinen yläpuolella olleen jään paksuuteen ja siitä
aiheutuneeseen paineeseen. Sen vaikutuksesta su-
lamisvedet pyrkivät virtaamaan painegradienttien
suunnassa kohti jäätikön reunaa, jossa jäätikön pak-
suus oli pienin.

Subglasiaaliset sulamisvesisysteemit eli jäätikkö-
joet seurasivat usein maaston painanteita ja laak-
soja, mikäli ne olivat likimain jäätikön reunan pe-
rääntymissuunnassa. Kuitenkin sulamisvesivirtaus
oli riippumaton maaston viettosuhteista, ja tällöin
se pystyi hydrostaattisen paineen vaikutuksesta ylit-
tämään huomattaviakin maaston esteitä, nousemaan
vastamäkeen, ylös laaksonpohjia ja rinteitä sekä ylit-
tämään jäätikköjoen kulkuun nähden poikittaisia
tunturijonoja, jotka nykyisin muodostavat vedenja-
kajia. Esimerkiksi Pahakurussa subglasiaalinen su-
lamisvesivirta ylitti Pallas–Ounastunturien muodos-
taman tunturijonon, jolloin syntyi kilometrin levyi-
nen sulamisvesien huuhtoma kallioalue (Kujansuu
1967) (kuvat 36 ja 41). Sama ilmiö on nähtävissä

myös esimerkiksi Kiilopään pohjoispuolella ja Iva-
lojokilaakson ja Sotajokilaakson välisellä alueella.
Sallan pohjoisosassa Värriötunturin ja Sauoivan yli
kulkevan subglasiaalisen jäätikköjoen reitti näkyy
tunturin rinteellä ja laella huuhtoutuneina kallio-
alueina (Johansson 1995).

Ylityspaikoissa ja solissa sulamisvesivirtauksen
reitti näyttää etupäässä kuluttaneen aiempia
maaperäkerrostumia ja paljastaneen sen pohjalla
kallion pintaa. Virran voimakkuuden ja sen aiheut-
taman eroosion mukaan syntyi morfologisesti eri-
laisia kulutusmuotoja, kuten hioutuneita kalliopin-
toja, kallion rikkonaisiin kohtiin kuluneita uomia,
kuruja ja rotkoja. Monien kurujen mittasuhteista
näkee suljetussa systeemissä syntyneen sulamis-
vesitoiminnan suunnattoman kulutusvoiman. Jos
kallioperä oli jo valmiiksi rikkonainen, paineellise-
na virtaava sulamisvesi saattoi varsin lyhyessäkin
ajassa kuluttaa siihen huomattavia eroosiomuoto-
ja, kuten satoja miljoonia vuosia vanhaan kalliope-
rän ruhjelaaksoon syntynyt Korouoma Posiolla. Se
on noin 30 kilometriä pitkä ja 100–130 syvä kan-
joni, jonka seinämät ovat jyrkkiä ja paikoin pysty-
suoria, useita kymmeniä metrejä korkeita kalliojyr-
känteitä (kuva 95). Kulutus saattoi jatkua pitkään
samassa kohdassa, koska kallion sisään kulunut
uoma tarjosi sulamisvesivirralle jäätikön pohjan liik-
keiltä suojaisamman ympäristön kuin pelkästään
jäähän kulunut uoma.

Subglasiaalisessa sulamisvesisysteemissä kulutus-
prosessi saattoi vaihtua nopeasti kasaantumiseksi
maastonmuotojen tai virtausolosuhteiden muuttues-
sa. Se näkyy hyvin tunturialueilla, joissa subglasi-
aalisia uomia ja kuruja esiintyy varsinkin tunturien
lailla sekä siitä jäätikköjoen virtauksen suunnassa
alaspäin viettävällä rinteellä. Sulamisvesivirtauksen
kyky kuluttaa ja kuljettaa irrottamaansa ainesta oli
ilmeisesti suurimmillaan juuri tunturin harjan yli-
tyskohdan jälkeen virtauksen kääntyessä jyrkästi
alaspäin. Kerrostumismuotoja esiintyy pääasiassa
tunturijonojen välisissä laaksoissa sekä sulamisve-
sivirran suuntaan nähden ylöspäin nousevilla rin-
teillä. Siellä sulamisveden virtaus oli hidasta ja vir-
tauksen mukana kulkeutunutta ainesta kasaantui
tunnelin pohjalle (vrt. Shreve 1972). Pohjois-Sal-
lassa Sauoivan tunturin pohjoispuolella (kuva 96)
on nähtävissä, miten kulutusmuodot kasvavat tun-
turiselänteen laella esiintyvistä hioutuneista avokal-
lioista sen alarinteellä yhä syvemmälle kallioon ku-
luneiksi kuruiksi ja rikkonaisiin kohtiin syntyneik-

Mannerjäätikön sulamisvesien toiminta
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si repeytymiksi. Mahtavimmillaan Sauoivan kulutus-
muodot ovat lähes 30 metriä syviä kuruja, jotka ovat
poikkileikkaukseltaan V-kirjaimen muotoisia. Rin-
teen loivetessa eroosiomuodot pienenevät ja lopul-
ta häviävät (Johansson 1995).

Pakasaivon rotkojärvi on seismisten luotausten
mukaan 60 metriä syvä. Lähes 40 metriä korkeiden
rantakallioiden kanssa rotkolle tulee syvyyttä noin
100 metriä (kuva 97). Rotkojärven läpimitta on kes-
kimäärin 130 metriä. Sen syntyyn ovat vaikuttaneet
useat geologiset prosessit, joista merkittävin on alu-
een yli virrannut jäätikköjoki ja sen aikaansaama
voimakas subglasiaalinen kulutustyö. Ilmeisesti pai-
kalle syntynyt valtaisa vesipyörre kulutti rikkonai-
seen kallion pohjastaan lähes 100 metriä leveän on-
kalomaisen syvänteen. Myöhemmin alueen pohjois-
puolelle patoutuneen jääjärven vedet purkautuivat
rotkoon ja puhdistivat sen pohjan (Johansson
2003b).

Tasaisilla alueilla ja laaksojen pohjilla, jossa
maapeite on paksu tai sen alla on löyhää rapakal-
liota, syntyi ruuhimaisia altaita ja kanaalimaisia ku-
lutusmuotoja (Kujansuu ja Eriksson 1995). Niitä on
varsinkin Keski-Lapin jäänjakajavyöhykkeellä Vuot-
sossa ja nykyisten suurten tekojärvien ympäristös-
sä. Jälkeenpäin kulutusmuotoihin syntyi lampia, jär-
viä tai soistumia. Kanaalimaisia kulutusmuotoja on
kuvattu esimerkiksi Savukoskella Joutsenjärven ja

Kuva 95. Korouoman kanjoni syntyi glasifluviaalisen eroosion
tuloksena ikivanhaan ruhjelaaksoon.
Fig 95. The Korouoma Canyon was formed by glaciofluvi-
al erosion in an ancient fracture zone.

Kuva 96. Subglasiaalinen kuru Sauoivan alueella Sallassa.
Fig 96. Subglacial gorge near Sauoiva in Salla.
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Naavajärven alueelta (Johansson ja Kujansuu 1995)
sekä Vuotson ja Tankavaaran alueelta (Kujansuu ja
Hyyppä 1995). Muutamin paikoin näihin uomiin ja
altaisiin sekä niiden reunoille on myöhemmin ka-
saantunut harjukumpuja ja -selänteitä. Kulutusmuo-
dot ovat ilmeisesti syntyneet subglasiaalisen sulamis-
vesisysteemin kehityksen alkuvaiheessa, jolloin sy-
vällä jäätikön alla sulamisveden toiminta oli pää-
asiassa eroosiota (vrt. Lundqvist 1979).

Hiidenkirnut

Hiidenkirnuja on luetteloitu Suomessa noin 2 000
kappaletta. Niistä suurin osa on löydetty Etelä-Suo-
mesta. Pohjois-Suomesta tunnetaan vain muutamia
hiidenkirnuja, joista tunnetuimmat sijaitsevat
Sukulanrakan kalliolla, noin 20 km Rovaniemeltä
lounaaseen olevassa Rautiosaaren (aiemmin Hir-
vaan) kylässä. Se on yksi tunnetuimmista hiidenkir-
nualueista Suomessa. Kalliolla selvästi erottuvien
kirnumaisten tai patamaisten onkaloiden keskellä
on kolme huomattavan isokokoista ja valtakunnal-
lisesti merkittävää luonnonmuistomerkkiä (Okko
1966). Sukulanrakan hiidenkirnut syntyivät 10 500–
11 000 vuotta sitten, kun voimakkaan paineen alai-
sena Muurolan suunnasta koilliseen kohti Jokkavaa-

raa virrannut jäätikköjoki kohtasi Sukulanrakan
kalliokynnyksen. Jäätikköjokeen syntyi voimakkai-
ta vesipyörteitä, jotka tempaisivat tunnelin seinämis-
tä mukaansa kiviä ja hienompaa ainesta. Varsinkin
diabaasikivistä syntyi hyvin kulutusta kestäviä jau-
hinkiviä, jotka vesipyörteessä pyöriessään porautui-
vat jään läpi alla olevaan heikosti hiovaa kulutusta
kestävään kordieriitti-antofylliittikallioon. Vähitellen
siihen syntyi pyöreitä kuiluja, hiidenkirnuja. Kun
jäätikkö oheni ja sulamisvesivirtaus loppui, kehää
kiertäneet hierinkivet pysähtyivät ja jäivät kirnun
pohjalle. Kirnut täyttyivät osaksi irtomaalla ja kas-
vinjätteillä. 1960-luvun puolivälissä Sukulanrakan
kalliolta kaivettiin esiin 30 erikokoista kirnumaista
onkaloa, joista 14 on muodoltaan selviä hiidenkir-
nuja (Okko 1966). Niiden lisäksi alueella on epä-
täydellisesti syntyneitä kirnumaisia koloja, puolik-
kaita kirnuja ja pyöreäksi hioutuneita kourumaisia
kalliopintoja. Ne kaikki sijaitsevat varsin pienellä,
noin 0,3 ha:n laajuisella alueella Sukulanrakan kal-
lion päällä ja sen etelärinteellä (kuva 98).

Suurin hiidenkirnuista, joka on kansan suussa
saanut nimen ”Paholaisen liemikirnu”, sijaitsee kal-
lion eteläreunalla. Se on 15,4 metriä syvä ja suurin
Suomesta löydetty hiidenkirnu. Kaiteen kohdalla sen
läpimitta on leveimmillään 8,0 metriä ja kapeimmil-

Kuva 97. Muoniossa sijaitseva Pakasaivo on pääasiassa subglasiaalisen sulamisvesieroosion tu-
loksena syntynyt rotkojärvi.
Fig 97. Pakasaivo in Muonio is a canyon lake formed mainly by subglacial meltwater ero-
sion.

Mannerjäätikön sulamisvesien toiminta
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laan 5,7 metriä. Hiidenkirnun eteläseinämä puut-
tuu lähes kokonaan. Ilmeisesti mannerjää lohkaisi
sen pois. Kirnun pohjalla on yleensä sadevettä. Ke-
väällä 2002 se pumpattiin tyhjäksi ja pohja puhdis-
tettiin. Sieltä löytyi kaksi pienempää, noin 1,5 met-
rin läpimittaista hiidenkirnua. Suuren hiidenkirnun
yläpuolella kallion rinteellä on 8,7 m syvä hiiden-
kirnu, ”Ison hiiden piilopirtti”, joka on leveimmil-
lään 6,4 metriä ja kapeimmillaan 3,6 metriä. Sen
hyvin hioutuneissa seinämissä näkyy kierteitä ja ulos
työntyviä ulokkeita. Kolmas isoista hiidenkirnuista,
”Piispa Hemmingin kirnu”, on edellisten koillispuo-
lella. Se on 10,1 metriä syvä onkalo, jonka seinä-

missä on hyvin kehittyneitä kierteitä (kuva 99). Sen
suurin läpimitta on 2,4 metriä, ja rautatikkaiden ylä-
päässä kirnun suuaukko on kapeimmillaan vain 1,5
metriä. Kirnun juurella on sen pohjalta nostettuja
pyöristyneitä jauhinkiviä. Alueen muut hiidenkirnut
ovat huomattavasti pienempiä ja maljamaisempia.
Ne ovat 0,5–2 metriä syviä ja läpimitaltaan 0,8–2
metriä.

Sallan Aholanvaarassa olevan graniittisen Kallio-
vaaran rinteellä on neljä hiidenkirnua. Niistä suu-
rin tunnetaan nimellä ”Juomapata” (kuva 100). Se
on muodoltaan hieman soikea, halkaisijaltaan 13–
15,5 metriä. Muut kirnut ovat halkaisijaltaan 5 ja

Kuva 98. Sukulanrakan hiidenkirnualue Rovaniemellä.
Fig 98. Map of the Sukulanrakka pothole area in Rovaniemi.
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12 metrin väliltä. ”Juomapadan” pohja on tällä het-
kellä veden peitossa. Vuonna 1996 se pumpattiin
tyhjäksi. Seinämät olivat korkeimmillaan 9,5 met-
riä. Pohja oli reunoilta rapautuneiden kivien ja loh-
kereiden peitossa. Tämän vuoksi kirnun todellista
syvyyttä ei tiedetä, mutta se saattaa olla 13 metriä.
”Juomapata” on tilavuudeltaan suurempi kuin ”Pa-
holaisen liemikirnu”. Rikkonaisen kallion takia
Aholanvaaran hiidenkirnut eivät ole muodoltaan
yhtä kauniita ja niiden seinämät yhtä pyöristyneitä
kuin Sukulanrakan hiidenkirnut. Nykyisten jokien
rannoilta ja pohjalta löytyy kattilamaisia kirnuja.
Niitä on esimerkiksi Ivalojoen rannoilla (Johansson
ja muut 2000a) sekä Tuulispään pohjoisrinteellä
Sevettijärven itäpuolella.

Jäätikön reunalla syntyneet sulamisve-
siuomat

Lieveuomat

Mannerjäätikön sulamisvaiheessa auringon säteily
oli tärkein sulamista aiheuttava tekijä. Jäätikön pin-
nalle talvella kasaantunut lumi suli keväisin. Lumen
lisäksi alla oleva jäätikkö suli pinnastaan jopa useita
metrejä. Myös jäästä vapautuneilta rinteiltä valui
sulamisvettä ja kiihdytti näin jäätikön sulamista.
Koska jäätikkökieleke oli usein pinnaltaan kupera,

Kuva 99. Piispa Hemmingin kirnun seinämissä näkyy sulamis-
vesipyörteessä pyörineiden jauhinkivien synnyttämiä kiertei-
tä. Sukulanrakka, Rovaniemi.
Fig 99. The walls of the pothole Piispa Hemmingin kirnu
(‘Bishop Hemming’s Churn’) are marked with spiral grooves
formed by stones set into circular motion by strong melt-
water currents. Sukulanrakka, in Rovaniemi.

Kuva 100. Juomapata-niminen hiidenkirnu Sallan Aholanvaarassa.
Fig 100. A pothole known as Juomapata (‘The Drinking Pot’) at Aholanvaara in Salla.

Mannerjäätikön sulamisvesien toiminta
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sulamisvedet kerääntyivät sen reunalle, jossa ne
kääntyivät virtaamaan rinteen ja sitä vasten nojaa-
van jäätikkökielekkeen välistä saumaa myöten. Vir-
taus kulutti jäätikön reunaa seuraavan uoman, jota
kutsutaan lieveuomaksi tai lateraaliseksi uomaksi.
Kesän aikana jäätikkö oheni ja sen pinta laski. Tal-
ven tultua sulaminen pysähtyi. Seuraavana keväänä
syntyi uusi uoma edellisen alapuolelle. Jäätikön ohe-
nemisen jatkuessa syntyi parvi samansuuntaisia al-
lekkain olevia uomia, jotka kulkevat vieri vieressä
loivasti alas tunturin rinnettä. Uomien pituus vaih-
telee 100 metristä kilometriin ja syvyys on 0,5–2 m.
Ne ovat avoimia molemmista päistä ja alkavat ja lop-
puvat rinteellä huomaamattomasti. Paikoin rinteil-
lä esiintyy lieveuomia syvempiä ja vietoltaan jyrkem-
piä reunanalusuomia eli sublateraalisia uomia (Ku-
jansuu 1967, Hyvärinen ja Eronen 1975). Ne syn-
tyivät sulamisvesien tunkeutuessa jäätikön reunaosi-
en alle, ja niissä saattoi virrata vesiä useiden vuosi-
en ajan. Lieveuomaparven alapäähän saattoi syntyä
kohtisuoraan rinnettä alas kulkeva nielu-uoma, joka
syntyi lieveuomissa virranneen sulamisveden tun-
keuduttua railoa pitkin jäätikön reunan alle.

Lieveuomia esiintyy varsinkin tunturialueilla,
joissa deglasiaation loppuvaiheessa jäätikkö peitti
laakson pohjia samalla kun rinteiden yläosat olivat
jo jäästä vapaina. Jäätikkökielekkeiden pinta oli sen
reunoilla tapahtuvan voimakkaan sulamisen takia

usein poikkileikkaukseltaan kupera, ja siksi sula-
misvedet kerääntyivät kielekkeiden reunoille. Saa-
riselän alueella on myös esimerkkejä poikkileik-
kaukseltaan kaltevasta jäätikön pinnasta, jolloin su-
lamisvedet kerääntyivät vain jäätikkökielekkeen toi-
selle reunalle. Kaltevuus johtui siitä, että auringon
lämpösäteilylle suotuisammalla puolella sulaminen
oli nopeampaa kuin varjon puolella. Suurin osa Saa-
riselän lieveuomista sijaitsee sellaisilla rinteillä, jot-
ka viettävät etelään, lounaaseen tai länteen noin 280
ja 480 metrin korkeustasojen välissä. Saariselällä
jäätikön reuna vietti koilliseen ja kaakkois- ja luo-
teisrinteet jäivät jäätikkökielekkeiden sivuille. Sin-
ne syntyivät syvimmät lieveuomat, sillä jäätikkökie-
lekkeen sivussa sen pinnan gradientti oli jyrkin ja
sulamisveden virtaus voimakkainta. Lounaisella rin-
teellä gradientit olivat loivia, ja uomat jäivät mata-
liksi (Johansson 1995).

Saariselkä, Käsivarsi sekä Ylläksen–Aakenustun-
turin ympäristö olivat suotuisia alueita lieveuomien
synnylle. Sen sijaan Pallas–Ounastunturilla ja Sal-
lan–Tuntsan alueella on huomattavan vähän lieveuo-
mia. Yksi Pohjois-Suomen edustavimpia lieveuomi-
en esiintymispaikkoja sijaitsee Ylläksen tunturiryh-
mään kuuluvan Lainiotunturin rinteellä (kuva 101).
350 ja 600 metrin korkeuksien välissä erottuu 121
alekkaista lieveuomaa (Taipale ja Saarnisto 1991).
Uomien välimatka on keskimäärin kaksi metriä. Ylä-

Kuva 101. Lieveuomia Lainiotunturin rinteellä Muoniossa.
Fig 101. Lateral drainage channels on the slopes of Lainiotunturi Fell in Muonio.
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rinteellä ne ovat pieniä ja alle 0,5 metriä syviä ja
niitä esiintyy 1–1,5 metrin välein. Alarinteellä
uomien koko suurenee ja niiden välimatka kasvaa
lähes kolmeen metriin. Lieveuomia esiintyy myös sa-
maan tunturiryhmään kuuluvan Pyhätunturin poh-
joisrinteellä sekä Ylläksen luoteis- ja etelärinteillä.
Ylläksen luoteisrinteen yli 50 lieveuomaa sijaitsevat
350 ja 455 metrin välissä (Abrahamsson 1974).
Niiden keskimääräinen välimatka on suunnilleen
sama kuin Lainiotunturilla.

Saariselän tuntureilta lieveuomaparvia on löydet-
ty yli 60 eri paikasta (Johansson 1995). Niistä sään-
nöllisin ja edustavin on Vuomapään etelärinteellä yli
40 uomasta koostuva uomasto (kuva 102). Ylim-
mät uomat sijaitsevat puuttomalla tunturin rinteel-
lä ja alimmat tunturikoivikkoalueella. Niiden ala-
puolella on sarja reunauomia, jotka syntyivät tun-
turin länsipuolella olleen Hammaskurun jääjärven
purkautuessa (Tanner 1915, Johansson 1995).
Ampupäiden länsirinteellä on noin sadasta allekkai-

sesta lieveuomasta syntynyt uomasto (Kujansuu ja
Hyyppä 1995). Raututunturien alueella parhaiten
kehittynyt lieveuomasto sijaitsee Kiilopään eteläpuo-
lella olevan Teräväkivenpään rinteillä, jossa on noin
70 alekkaista lieveuomaa (Penttilä 1963).

Lieveuomilla on tärkeä merkitys tutkittaessa
mannerjään sulamista ja sen reunan ohenemista ja
perääntymistä. Kujansuun (1967) mukaan lieveuo-
mat ovat kuin subakvaattisen alueen lustosavia. Niitä
ei suoraan voi sitoa jäätikön vuosittaiseen perään-
tymismatkaan, mutta niiden avulla on mahdollista
määrittää mannerjäätikön reunan asemia hyvin tark-
kaan ja saada kuva mannerjään pinnan viet-
tosuunnasta ja gradientista sekä jäätikön ohenemi-
sesta. Länsi-Lapissa ja Saariselällä osan lieveuomas-
toista on todettu olevan siksi säännöllisiä, että nii-
den perusteella on voitu seurata mannerjään reu-
nan kulkua hyvin yksityiskohtaisesti ja laskea
perääntymisnopeutta. Erityisen hyviä tutkimuspaik-
koja ovat tunturien rinteillä olevat useista kymme-

Kuva 102. Ilmakuva Vuomapään lieveuomista (L) ja reunauomista (M) Saariselällä. © Topo-
grafikunta, lupa nro 44/2004.
Fig 102. Aerial photograph of the Vuomapää lateral drainage channels (L) and marginal
channels (M) in the Saariselkä fell region in Sodankylä. © The Finnish Defence Forces
Topografic Service, authorization no. 44/2004.
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nistä lieveuomista koostuvat säännölliset uomastot,
joissa yksittäiset uomat eivät haaroitu ja joissa uo-
mien välinen etäisyys pysyy lähes vakiona. Siellä ne
saattavat edustaa parhaimmillaan jäätikön reuna-
osan vuotuista ohenemista (Penttilä 1963). Perään-
tymisnopeutta laskettaessa on tunnettava jäätikön
pinnan gradientti sen reunaosassa. Paikan mukaan
se saattoi vaihdella suuresti. Esimerkiksi kapeissa
solissa jäätikkökieleke saattoi muuttua jäätikköpu-
toukseksi, jonka pinta vietti hyvin jyrkästi kohti sen
kärkeä. Saariselällä jäätikön pinnan gradientti oli
keskimäärin 1,5–3 metriä sadalla metrillä. Saari-
selän eteläpuolisella tasaisella alueella gradientti oli
huomattavasti loivempi, 1–2 metriä. Jäätikön reu-
na oheni 1,2– 3,5 metriä vuodessa. Reunan perään-
tymismatka vaihteli tutkimusalueen eri osissa 130–
170 metriä vuodessa ja oli keskimäärin 140 metriä
vuodessa (Johansson 1995). Länsi-Lapissa jäätikön
gradientti vaihteli keskimäärin 1,7 m:stä 2,7 met-
riin sadalla metrillä alueen mukaan. Jäätikön reu-
na oheni 2,5–3 metriä vuodessa, ja sen reuna pe-
rääntyi keskimäärin 170 metriä vuodessa (Kujan-
suu 1967).

Reunauomat eli marginaaliset uomat

Reunauomilla eli marginaalisilla uomilla tarkoite-
taan jäätikön reunan ja rinteen kontaktiin syntynei-
tä sulamisvesien aiheuttamia eroosiomuotoja. Vaik-

ka ne sijaitsevatkin rinteellä, kuten lieveuomat, ne
erottuvat lieveuomista huomattavan kokonsa ja
epäsäännöllisen esiintymistapansa takia (kuva 103).
Reunauomat ovat usein kilometrien mittaisia ja pi-
tuusleikkaukseltaan suoria tai hieman taipuvia ja
kuvastavat näin jäätikön reunan asemaa. Niiden reu-
nat ovat jyrkkiä ja suoria ja 5–15 metriä korkeita.
Uomien pohja on usein tasainen ja noin 5–20 met-
riä leveä. Uomien muodoista näkyy, että ne syntyi-
vät huomattavan suurten ja usein lyhytkestoisten
sulamisvesivirtausten seurauksena. Nyt niistä monet
ovat kuivia tai niiden pohjalla virtaavan puron
eroosiovoima ei ole missään suhteessa niiden ko-
koon.

Useimmat tunturien ja vaarojen rinteille kuluneet
reunauomat ovat syntyneet jäätikköjoen suulle.
Vuotsosta pohjoiseen Tankavaaran lounaisrinteellä
on sarja marginaalisia uomia. Ne syntyivät vaaran
yli kulkeneen jäätikköjoen katkettua jäätikön ohe-
nemisen seurauksena ja tunnelin suusta purkautu-
neiden sulamisvesien käännyttyä virtaamaan vaaran
rinteellä jäätikön reunaa seuraten pohjoiseen (Virk-
kala 1955).

Reunauomia syntyi myös jääjärvien purkautues-
sa ja sulamisvesien virratessa loivasti viistoon rin-
nettä alas jäätikön reunan suuntaisesti. Siuloivan ja
Vongoivan tunturien rinteillä (kuva 102) on Saari-
selän eteläpuolelle patoutuneista jääjärvistä alkavien
marginaalisten lasku-uomien verkosto. Jäätikön

Kuva 103. Ekstramarginaalisia uomia Aakenustunturin pohjoisrinteellä Kittilässä.
Fig 103. Extra-marginal channels on the northern slopes of Aakenustunturi Fell in Kittilä.
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reunan jatkuva perääntyminen alas tunturin rinnet-
tä aiheutti jääjärvien vedenpinnan jatkuvan laskun,
jolloin syntyi uusia, edellistä alemmalla tasolla ole-
via marginaalisia uomia. Virtaavan veden aiheutta-
ma eroosio oli voimakkainta uoman syntyessä. Sil-
loin jääjärvestä alkunsa saanut sulamisvesipurkaus
irrotti maapeitteen ja kulutti uoman usein aina kal-
lionpintaan asti. Jääjärven vedenpinnan asetuttua
uudelle tasolle lasku-uoman kynnyskohdan korkeu-
delle virtaavan veden eroosio heikkeni. Kun jääti-
kön reunan alta avautui uusi, alemmalla tasolla ole-
va uoma, entinen lasku-uoma kuivui ja veden aiheut-
tama eroosio loppui.

Jäätikön reunan läheisyyteen
syntyneet uomat

Satulakurut

Sulamisvesien proglasiaaliset uomat ovat syntyneet
rinteenmyötäisesti, usein kohtisuoraan jäätikön reu-
naan nähden. Ne leikkaavat vedenjakajana olevia
tunturiselänteitä. Satulakuru syntyi yleensä kahden
huipun välissä olevan harjanteen matalimpaan koh-
taan eli satulaan, johon kerääntyi sulamisvesiä. Vaik-
ka satulakurut ovat selvästi vedenvirtauksen ku-
luttamia, myös alla olevassa kalliossa olevat ruhjeet
ja valmiiksi rikkonaiset kohdat auttoivat virtaavan
veden kulutustyötä ja kurun syntyä (kuva 104).

Satulakurujen synty liittyy tunturialueiden degla-
siaation alkuvaiheeseen, jolloin korkeimmat huiput
kohosivat nunatakkeina jäätikön pinnan yläpuolel-
la. Sulamisvesiä kerääntyi huippujen ympärille sekä
jäätikön reunan ja tunturin rinteen väliin kapeiksi
jääjärviksi. Monet Saariselän eteläreunalle patoutu-
neet jääjärvet purkautuivat aluksi huippujen välisiä
laaksoja pitkin vedenjakajan yli. Tällöin tunturise-
länteen matalimpaan kohtaan eli satulaan alkoi su-
lamisvesivirtauksen kulutustyön tuloksena syntyä
tunturiselännettä leikkaava satulakuru. Saariselällä
Vuomapään ja Siuloivan huippujen välissä oleva
20 m syvä satulakuru (Tanner 1915 ja Johansson
1995) syntyi aluksi jäätikön reunan eteen proglasi-
aaliseksi kuruksi ja muuttui myöhemmin tunturin
reunalle patoutuneen Siuloivan jääjärven lasku-uo-
maksi. Satulakuru jäi yleensä ns. riippuvaksi kuruk-
si, sillä kulutus ei jatkunut laakson pohjaan asti. Sen
päässä tunturin alarinteellä oli vastassa jäätikön reu-
na, jonka päälle kurun pohjalta ja seinämistä irron-
nut kiviaines kasaantui. Jäätikön sulettua kiviaines-
ta levisi laakson pohjalle. Tämän vuoksi satulaku-
rusta irronneesta kiviaineksesta ei yleensä ole jää-
nyt jäljelle kasautumismuotoja.

Jos jääjärveen laski jäätikköjoki, syntyi purkaus-
uoma usein samaan kohtaan, jossa aiemmin oli ta-
pahtunut subglasiaalista sulamisvesieroosiota. Esi-
merkiksi Kilpisjärven jääjärven ensimmäinen lasku-
uoma Siilasjärven pohjoispuolella Galgunjar’galle

Kuva 104. Satulakuru Taivaskeron eteläpuolella Pallastuntureilla.
Fig 104. Overflow channel south of Taivaskero in the Pallastunturi Fells.
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avautuvassa laaksossa (Kujansuu 1967) sekä Käk-
kälöjoen jääjärven lasku-uoma Seittiautsin laaksossa
(Tanner 1915) ovat syntyneet alunperin subgla-
siaalisesti. Se, mikä osa eroosiosta tapahtui jo
subglasiaalivaiheessa ja mikä vasta jääjärvivaihees-
sa, vaihtelee eri paikoissa. Esimerkiksi Kiilopään
pohjoispuolella olevassa satulakurussa subgla-
siaalisen sulamisvesieroosion osuus oli huomatta-
vasti suurempi kuin jääjärvestä virranneiden vesien
eroosio, sillä kuru ehti toimia Kiilopään jääjärven
lasku-uomana vain lyhyen aikaa, ilmeisesti vain joi-
takin vuosia ennen alemmalla tasolla olevan uuden
lasku-uoman aukeamista. Luirojärven pohjoispuo-
lella Maantiekurussa tilanne lienee päinvastainen,
sillä laajimmat kulutusmuodot ovat jäätikön edessä
virranneiden sulamisvesien aiheuttamia. Käsivarres-
sa Njargavarrin alueella subglasiaalinen uoma ja jää-
järven lasku-uoma eivät yhdy vaan kulkevat rinnak-
kain (Kujansuu 1967).

Ekstramarginaaliset uomat

Ekstramarginaaliset eli reunanläheisuomat syntyivät
jäätikön reunan ulkopuolelle. Maaperä ja maaston-
muodot vaikuttivat varsinaisesti niiden sijaintiin jää-
tikön reunan ohjatessa niiden reittiä. Sulamisvedet
saattoivat virrata ekstramarginaalisia uomia pitkin

kymmenien kilometrien matkan jääjärvestä toiseen.
Kuten marginaalisissa uomissa näissäkin virtasi suu-
ret määrät sulamisvettä. Tämän vuoksi ne muistut-
tavat mittasuhteiltaan ja poikkileikkaukseltaan edel-
lä kuvattuja marginaalisia uomia. Kun ekstramargi-
naaliset uomat toimivat jääjärvistä lähteneiden su-
lamisvesivirtojen kokoojauomina, ne saattoivat olla
satojakin metrejä leveitä ja kymmeniä kilometrejä
pitkiä (kuva 105). Myös aiemmin marginaalisesti
tai proglasiaalisesti syntyneet uomat saattoivat jää-
tikön reunan väistyttyä muuttua ekstramar-
ginaalisiksi, jolloin niiden sijaintiin vaikuttivat jää-
tikön etumaaston pinnanmuodot. Ivalojoen ja Re-
pojoen latvoilla on kymmenien ekstramarginaalis-
ten ja marginaalisten uomien muodostama verkos-
to (kuva 106), jonka kautta Kittilän pohjoisosiin ja
Korsatunturin ympäristöön patoutuneet jääjärvet las-
kivat koilliseen Inarijärveen (Kujansuu 1967, Ku-
jansuu ja muut 1998). Myös Ylläksen ja Aakenus-
tunturin ympäristössä on kymmeniä kilometrejä pit-
kiä ekstramarginaalisia uomia, jotka johtivat Län-
si-Lapin jääjärviin patoutuneet vedet Ounasjoen
laaksoon (Kujansuu 1967 ja Abrahamsson 1974).
Ekstramarginaalisia uomia on lisäksi esimerkiksi
Laanilan ympäristössä (Penttilä 1963), Lainiojoen
laaksossa Kittilässä (Kujansuu 1967) sekä Savukos-
kella Jaurun laaksossa ja Ruuvaojan–Tulppion alu-

Kuva 105. Ekstramarginaalinen uoma Inarin Laanilassa.
Fig 105. Extra-marginal channel at Laanila in Inari.
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eella (Johansson 1995). Jaurun laakson uomastol-
le on tyypillistä yksittäisten uomien runsas haaroit-
tuminen ja yhtyminen. Ekstramarginaalisia uomia

Kuva 106. Sotajoen alueella Sodankylässä ekstramarginaaliset uomat erottuvat ilmasta pitkän-
muotoisina soistuneina painanteina.
Fig 106. Extra-marginal channels around the River Sotajoki in Sodankylä, seen from the
air as elongated, boggy depressions.

seuraamalla ja niiden reittejä toisiinsa vertaamalla
on mahdollista seurata laajalla alueella jäätikön reu-
nan perääntymistä sekä jääjärvien kehityshistoriaa.

Jääjärvet
PETER JOHANSSON

Jääjärveksi kutsutaan jäätikön reunan eteen syn-
tynyttä jäätikön patoamaa vesiallasta, jollaisia

esiintyi ylimmän rannan yläpuolisilla alueilla myö-
häisglasiaaliaikana. Jääjärvi saattoi olla tuhansien
neliökilometrien laajuinen, maaston painanteita
peittävä järvi, jäätikön päällä ollut supraglasiaalinen
sulamisvesiallas, nunatakin juurelle syntynyt margi-
naalinen järvi (vrt. Liestøl ja muut 1980) tai jääti-
kön reunalle syntynyt pieni lampi, joka oli lateraali-
sen sulamisvesivirran ja seisovan veden altaan vä-
limuoto (vrt. Lundqvist 1972).

Jääjärven synty edellytti, että jäätikön reuna oli
tarpeeksi ehyt ja pystyi patoamaan sulamisvettä jääs-
tä vapautuneen maan kanssa. Suotuisat olosuhteet
jääjärvien syntyyn olivat sellaisilla alueilla, joissa jää-
tikkö perääntyi myötämaahan. Merkittävimmät jää-
järvet syntyivätkin perääntyvään jäätikköön päin

aukeaviin laaksoihin. Jos jäätikkö oli rikkonainen
ja jääjärveen patoutuneen veden paine ylitti jäätikön
sisäisen paineen, jääjärveä ei syntynyt, sillä vedet vir-
tasivat jäätikköön syntyneitä subglasiaalisia tai sub-
marginaalisia halkeamia pitkin pois altaasta.

Jääjärvi sai vetensä sulavasta jäätiköstä. Jääjär-
vessä vallinneisiin olosuhteisiin ja siihen tulevan ve-
den määrään vaikutti ratkaisevasti se, kuinka laa-
jalta alueelta mannerjään reunavyöhykkeestä sula-
misvedet kerääntyivät ja tuliko vettä pelkästään
sulavan jäätikön reunasta vai päättyikö jääjärvi-
altaaseen suuri subglasiaalinen tai englasiaalinen
jäätikköjoki (Kujansuu ja Hyyppä 1995). Jäätikkö-
jokitunnelin päättyessä jääjärveen sen suulle kerros-
tui usein delta. Jääjärvi sai vettä myös jäästä vapau-
tuneilta alueilta virtaavista joista sekä toisista jää-
järvistä virtaavista joista, jotka usein seurasivat jää-

Jääjärvet
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tikön reunaa. Perääntyvän mannerjään reunan eteen
syntyikin erillisistä jääjärvialtaista ja niitä yhdistä-
vistä marginaalisista ja ekstramarginaalisista uomis-
ta pitkiä sulamisvesireittejä.

Pohjois-Suomessa on laajoja alueita, jotka oli-
vat otollisia jääjärvien synnylle (kuva 107). Suuressa
osassa aluetta korkeusvaihtelut ovat huomattavia ja
maanpinta vietti useilla alueilla kohti perääntyvän

Kuva 107 . Pohjois-Suomen jääjärvet. 1 = jääjärvien peittämä alue, 2 = Itämeren tai Jäämeren
peittämä alue, 3 = vedenkoskematon alue. A = Kuusamon jääjärvi, B = Kitkan jääjärvi, C =
Sallan jääjärvi, D = Värriöjoen jääjärvi, E = Soklin jääjärvi, F = Saariselän jääjärvet ja Posoaavan
jääjärvi, G = Moskujärven jääjärvi, H = Inarin jääjärvi, I = Kaamasjoen jääjärvi, J = Porttipahdan
jääjärvi, K = Käkkälöjoen jääjärvi, L = Pöyrisjärven jääjärvi, M = Könkämäenon jääjärvi, N = Lätä-
senon jääjärvi, O = Muonion jääjärvi, P = Ounasjoen jääjärvi ja Q = Äkäslompolon jääjärvi.
Fig 107. Ice-dammed lakes in northern Finland. 1 = areas covered by ice-dammed lakes, 2
= areas covered by the Baltic Sea or the Arctic Ocean, 3 = supra-aquatic area. A = Kuusa-
mo Ice Lake, B = Kitka Ice lake, C = Salla Ice Lake, D = Värriöjoki Ice lake, E = Sokli Ice
Lake, F = Ice lakes of Saariselkä region and Posoaapa Ice lake, G = Moskujärvi Ice Lake, H
= Inari Ice lake, I = Kaamasjoki Ice lake, J = Porttipahta Ice Lake, K = Käkkälöjoki Ice
Lake, L = Pöyrisjärvi Ice lake, M = Könkämäeno Ice Lake, N = Lätäseno Ice Lake, O = Muo-
nio Ice lake, P = Ounasjoki Ice Lake and Q = Äkäslompolo Ice Lake.
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jäätikön reunaa. Lisäksi Pohjois-Suomen poikki
Käsivarresta Norjan rajaa seuraten Korsatunturin
kautta Saariselän eteläreunalle ja sieltä etelään val-
takunnan itärajaa myötäillen Kuusamoon kulkee
Maanseläksi kutsuttu päävedenjakaja. Se erottaa
Pohjoiseen Jäämereen ja Vienanmereen laskevat
vedet Pohjanlahteen laskevista vesistä (kuva 2). Pää-
vedenjakajan etelä- ja länsipuolella vedet patoutui-
vat jäätikön reunan ja vedenjakajan väliin jääjärvik-
si. Päävedenjakajan pohjois- ja itäpuolella jäätikön
sulamisvedet virtasivat maankamaran vieton suun-
taisesti pois jäätiköltä sen etumaastoon syntyneitä
proglasiaalisia uomia myöten. Siellä jääjärviä syn-
tyi vain paikallisten vedenjakajien taakse.

Sopivat olosuhteet eivät yksistään riitä todista-
maan, että alueella olisi todella ollut suuria jääjärviä.
Jääjärvialtaassa saattoi olla runsaasti jäätikön reu-
nasta irronneita jäälohkareita ja jäävuoria. Jäätik-
kö saattoi muuttua laajoja alueita peittäväksi jääloh-
karekentäksi, jolloin vesi pakeni altaasta ja jäätikkö
suli paikoilleen. Silloin hitaasti sulavat kuolleen jään
lohkareet täyttivät altaan ja vapaan sulamisveden
osuus jäi vähäiseksi.

Jääjärvien olemassaoloa ja kehityshistoriaa on
tutkittu rantamerkkien, lasku-uomien ja jääjärvien
pohjasedimenttien avulla. Erilaiset rantamerkit ovat
yksi varmimmista todisteista avoimen jääjärvialtaan
olemassaolosta. Rantamerkkien syntyyn vaikuttavat
erityisesti maaperän laatu, rinteen kaltevuus ja aika,
jonka jääjärven vedenpinta oli samalla tasolla. Myös
rannan sijainnilla ulappaan nähden oli merkitystä.
Suurten selkien puolella rannat kehittyivät parem-
min kuin suojaisella paikalla, kuten järven lahdis-
sa. Lundqvistin (1969b) mukaan jääjärvien ran-
tamerkit ovat kehittyneet parhaiten lähelle jäätikön
reunaa.

Rantamerkkeihin kuuluvat tunturien rinteillä ole-
vat huuhtoutumisrajat, joista kalliota peittävä mo-
reenikerros on huuhtoutunut pois. Myös laakson
rinteillä olevien lieveuomien päättyminen samalle ta-
solle samoin kuin deltojen ja ylempänä sijainnei-
den jääjärvien purkausten seurauksena syntyneiden
purkausdeltojen tasaiset pinnat kuvastavat jääjärven
vedenpinnan tasoa (Kujansuu 1967). Aallokon ja
tyrskyn toiminnan tuloksena lähelle vedenpinnan
tasoa jääneiden harjujen laet leikkautuivat tasaisiksi
tai niiden rinteille syntyi rantatörmiä. Kaikki törmät
eivät kuitenkaan ole luotettavia rannanmerkkejä,
sillä esimerkiksi lateraaliset terassit saattavat joskus
muistuttaa heikosti kehittyneitä rantatörmiä.

Moreenirinteille syntyi kivivöitä sekä talvisten jäi-
den työntämiä pallekivikoita ja joskus jopa kivi-
peltoja (kuva 108). Epäselvät kivivyöt ovat rantamer-
keistä yleisimpiä, sillä useat jääjärvet olivat kooltaan
pieniä ja eri vedenpinnantasoja vastaavat vaiheet
olivat lyhytaikaisia. Kivivöitä esiintyy eri puolilla Poh-
jois-Suomea, kuten Saariselällä (Penttilä 1963, Jo-
hansson 1988). Selviä pallekivikoita ja kivipeltoja
on vain sellaisilla alueilla, joilla oli laajoja jääjär-
viä, joiden vedenpinta oli pitkään samalla tasolla,
kuten Sallassa ja Könkämäenon laaksossa (Tanner
1915, Kujansuu 1967, Johansson 1995). Niissä aal-
lokon ja talvisen jään voima oli myös suurin. Laa-
joissa jääjärvialtaissa on havaittavissa myös maan-
kohoamisen seurauksena tapahtunut rantapinnan
kallistuminen säteittäisesti Perämeren maankohoa-
miskeskuksesta poispäin. Jääjärvien ikä vaikuttaa
rantapintojen kallistumisen jyrkkyyteen. Itä-Lapis-
sa olevien vanhempien jääjärvien rantapinnat ovat

Kuva 108. Sallan jääjärven muinainen ranta Puu-Matovaaran
rinteellä Sallassa.
Fig 108. Ancient shoreline of the Salla Ice Lake on a hill-
side at Puu-Matovaara in Salla.
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kallistuneet kohti koillista jyrkemmin kuin Länsi-
Lapissa olleiden, pohjoiseen kallistuneiden nuorem-
pien jääjärvien rantapinnat, sillä maankohoaminen
hidastui deglasiaation kuluessa.

Jääjärvistä lähteneet lasku-uomat (kuva 109)
ovat usein voimakkaiden vesivirtojen synnyttämiä
eroosiomuotoja. Tänä päivänä ne ovat kuivia tai nii-
den pohjalla virtaavan puron eroosiovoima ei ole
missään suhteessa niiden kokoon. Lasku-uoman
muodon ja mittasuhteiden perusteella on mahdollis-
ta saada käsitys jääjärvestä tapahtuneen virtauksen
voimakkuudesta ja sen kestosta. Lasku-uomat eivät
aina ole luotettavia todisteita jääjärvien olemassa-
olosta, sillä osa niistä saattaa olla synnyltään sub-
glasiaalisia. Suhteessa jäätikön reunaan lasku-uomat
jaetaan proglasiaalisiin, marginaalisiin tai ekstra-
marginaalisiin uomiin, joista on kerrottu tarkem-
min kappaleessa Mannerjäätikön sulamisvesien
toiminta.

Sellaisissa jääjärvialtaissa, joihin päätyi subgla-
siaalinen jäätikköjoki, lasku-uomat olivat mittasuh-
teiltaan huomattavan suuria, kuten Kopsusjärven
jääjärven vanha lasku-uoma Kopsusselän eteläpuo-
lella sekä Nuorttitunturin eteläpuolella oleva Kynsi-
kuru. Niissä esiintyy myös laajalle alueelle levinneitä

pohjasedimenttejä. Karkeimmat sedimentit ovat ki-
visiä soria, jotka kerrostuivat jäätikköjokitunnelin
suulle ekstramarginaalisena deltana tai ns. purkaus-
aineksena jääjärveen laskevan purkausuoman suul-
le. Purkauksen aiheuttajana oli ylemmällä tasolla
olleen jääjärven vedenpinnan nopea lasku ja sitä
seurannut vesipurkaus. Kujansuun (1967) mukaan
Länsi-Lapin jääjärvien yleisin pohjasedimentti on
purkaussora. Glasifluviaalisten muodostumien rin-
teille, jääjärven vedenrajaan syntyi litoraalisia hiek-
kakerrostumia. Niitä esiintyy jääjärvien rannoilla
olleiden harjujen, esimerkiksi Pihtijoen harjun ym-
päristössä, jossa alunperin glasifluviaalista hiekkaa
oli runsaasti aallokon käsiteltäväksi. Litoraaliset
kerrostumat ovat kuitenkin harvinaisia, sillä jääjär-
vien rannat olivat yleensä moreenia.

Jäätikköjokitunnelin pohjalle ja sen suulle ker-
rostuneen karkean aineksen lisäksi sulamisveden
mukana tuli hienorakeisia aineksia. Hienorakeiset
kerrostumat ovat kuitenkin harvinaisia, sillä monet
jääjärvet olivat jäätikön reunaa seurailevien sulamis-
vesiverkostojen läpivirtausaltaita. Mikäli virtaus
olennaisesti heikkeni, hienorakeinen aines ehti ker-
rostua altaan pohjaan. Inarijärven pohjasta on löy-
detty 0,4–2,4 metriä paksuja hienorakeisia pohja-

Kuva 109. Kiilopään jääjärvestä virranneet laskuvedet purkautuivat yli Kiilopään ja Ahopäiden
välisen tunturiselänteen, kuluttivat pois irtaimen maa-aineksen ja uursivat kallioon syviä sulamis-
vesikuruja.
Fig 109. Outflow from the Kiilopää Ice Lake flowing over the fell range between Kiilopää
and Ahopäät, washed away surface deposits and eroded deep meltwater gorges into the bed-
rock.
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kerrostumia. Niistä on erotettu paikoin yli 400 lus-
toa, jotka syntyivät jäätikön reunan perääntyessä
Inarijärven altaan itäosasta päävedenjakajalle (Ku-
jansuu ja muut 1998). Lustosavia on löydetty myös
Soklin (Johansson 1995) ja Kopsusjärven jääjärven
(Kujansuu ja Hyyppä 1995) pohjalta.

Kuusamon ja Kitkan jääjärvet

Jäätikön reunan peräännyttyä Venäjän Karjalan reu-
namuodostumilta kohti länsiluodetta Pohjois-Suo-
men kaakkoisosan ensimmäiset jääjärvet syntyivät
Kuusamon ja Posion alueelle. Kuusamon jääjärvi si-
jaitsi Kuusamon kirkonkylän itäpuolella nykyisten
Kuusamojärven, Muojärven ja Joukamojärven koh-
dalla. Nämä nykyiset järvet sijaitsevat päävedenja-
kajan itäpuolella ja laskevat Pistojokea pitkin itään
Venäjän puolella olevaan Kuittijärveen ja edelleen
Vienanmereen. Järvien vedenpinnan korkeus on
252–253 metriä. Kuusamon jääjärvi laski aluksi Pis-
tojokea pitkin. Sen vedenpinnan korkeus oli Pisto-
joen suussa 252 metriä. Jääjärven kasvaessa länteen
sen vedet puhkaisivat Kirpistön ja Kiitämän järvien
välissä kannaksena olleen drumliinin. Uusi lasku-
uoma avautui pohjoiseen, Kuusinkijokea pitkin
Paanajärvelle ja Vienanmereen (Aario 1990b).

Jäätikön reunan peräännyttyä Kuusamon alueel-
ta länsiluoteeseen Posiojärveen, Yli-Kitkaan ja Ala-
Kitkaan muodostui Kitkan jääjärvi (Heikkinen ja
Kurimo 1977). Sen lasku-uoma sijaitsi altaan itä-
päässä, Kiveskoskella noin 241 metrin korkeudel-
la, josta johti uoma Kitkajokeen ja Paanajärvelle.
Maankohoamisen seurauksena jääjärven muinais-
rannat ovat kallistuneet itään, ja jääjärven länsireu-
nalla Perä-Posiolla ne ovat noin 252 metrin korkeu-
della. Heikkisen ja Kurimon (1977) mukaan jääti-
kön peräännyttyä Kitkajärvellä oli myös lyhytaikai-
nen lasku-uoma noin 250 metrin korkeudelta Li-
vojärveen ja sieltä Livojokea pitkin Pohjanlahteen.

Kuusamon jääjärven eteläpuolella, nykyisen Ir-
nijärven sekä Suolijärven paikalla oli pieniä jääjär-
viä, jotka laskivat vaarojen välisiä laaksoja pitkin
etelään Sotkamon–Pielisen jääjärveen. Kemiläisen
(1982 ja 1986) mukaan Sotkamon jääjärvi ulottui
pohjoisessa Kiantajärvelle ja sen pohjoispäässä ole-
valle Juntusrannan kylälle asti. Myös jäätikön reu-
nan ja Kainuun liuskejakson muodostaman pohjois-
eteläsuuntaisen vaarajonon väliin patoutui lyhytai-
kaisia jääjärviä Näljängän ja Metsäkylän itäpuolelle

sekä Iso-Syötteen ympäristöön. Jääjärvivaiheen jäl-
keen Itämeren altaan Ancylusjärvi levisi vaarajonon
länsipuolisille alueille. Puolangan ja Taivalkosken
alueella Ancylusjärven ylimmän rannan korkeus
vaihtelee 185 ja 210 metrin välillä.

Sallan jääjärvi

Sallan jääjärvi oli yksi suurimmista jääjärvistä Poh-
jois-Suomessa (Tanner 1915, Hyyppä 1936, Saar-
nisto 1992, Johansson 1995). Se oli laajimmillaan
kolme kertaa suurempi kuin nykyinen Inarijärvi ja
peitti noin 3 500 km2:n laajuisen alueen Posion poh-
joisosista Kemijokilaaksoa ylös aina Savukosken
Ruuvaojalle ja Kemijärveltä Venäjän puolella olevalle
Tenniöjärvelle (kuva 110). Lasku-uoma sijaitsi jär-
ven itäpäässä, Aapajärven kaakkoispuolella olevas-
sa laaksossa, 211 m korkeudella. Lasku-uoma joh-
ti Kutsajokeen ja edelleen Vienanmereen (Tanner
1915, Hyyppä 1936). Jääjärven ulapan keskellä ko-
hosivat saarina alueen korkeimmat vaarat, kuten
Vuotostunturin–Akanvaaran ylänkö, Suvastunturi,
Jaurutunturi sekä Suomutunturi. Niiden rinteiltä löy-
tyy huuhtoutumisrajoja, rantakivikoita ja -valleja,
joiden avulla on selvitetty jääjärven laajuutta ja sen
historiaa. Sallan jääjärven muinaisrannat kallistuvat
itään 0,60–0,65 metriä kilometrillä. Kelloselän–Aat-
singin alueella ne ovat 230–235 metrin korkeudella
(kuva 108) (vrt. Hyyppä 1936, Kurimo 1979). Sal-
lan kirkonkylän–Akanvaaran alueella rantojen kor-
keudet vaihtelevat 237 ja 246 metrin välillä (kuva
111). Läntisimmät rannat löytyvät Kemijärven
itäpuolella olevan Kyrövaaran ja eteläpuolella ole-
van Ippilänvaaran rinteiltä 260–262 metrin korkeu-
delta (Johansson 1995). Ne syntyivät Sallan jääjär-
ven ollessa laajimmillaan ennen vedenpinnan äkil-
listä laskua. Uusi lasku-uoma syntyi Yli-Neitijärvel-
le, kuusi kilometriä koilliseen Juujärven kylästä.
Uoma johti etelään, Korouomaan, Simojärveen ja
sieltä Ancylusjärveen. Vedenpinta laski lyhyessä ajas-
sa kymmeniä metrejä, minkä seurauksena veden
peitossa olleet laajat alueet Sallassa ja Posiolla muut-
tuivat kuivaksi maaksi. Vedenpinnan lasku lienee
tapahtunut noin 10 500 vuotta sitten, jolloin perään-
tyvän jäätikön reuna kulki Kemijärven ja Savukos-
ken välisellä alueella etelälounaasta pohjois-
koilliseen. Jäätikön hävittyä Kemijoen uomasta jää-
järvivaihe päättyi, ja Ancylusjärven vedet levisivät
Kemijärven ympäristöön. Kemijärvellä Ancylusjärven
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Kuva 110. Sallan jääjärvi peitti laajimmillaan noin 3 500 neliökilometrin laajuisen
alueen Itä-Lapissa. 1 = jäätikkö, 2 = jääjärvi ja 3 = lasku-uoma ja sen korkeus.
Fig 110. At its largest, the Salla Ice Lake covered an area of about 3,500 square
kilometres in eastern Lapland. 1 = glacier, 2 = ice-dammed lake and 3 =
spillway with attitude.

Kuva 111. Sallan jääjärven rantaan noin 240 metrin korkeudelle kasaantuneita
rantavalleja. Akanvaaran pohjoisrinteellä, Savukoskella.
Fig 111. Raised beaches accumulated on the shores of the Salla Ice Lake about
240 metres above sea level on the northern slopes of Akanvaara Hill in Savukoski.
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rantoja esiintyy noin 200–209 metrin korkeudella
(Hyyppä 1936, 1966, Kurimo 1977). Kemijärven
länsipuolella oleva Ketolan delta (208 metriä) on
kerrostunut Ancylusjärven vedenpinnan tasoon.

Koillis-Lapin jääjärvet

Kemijoen latvavesien alueella Koillis-Lapissa oli usei-
ta laajoja jääjärviä, jotka laskivat itään Maaselän
vedenjakajan yli. Niistä vanhimmat olivat Tuntsan
jääjärvi sekä Soklin jääjärvi. Tuntsan jääjärvi laski
Papuoivan lounaispuolella olevaa Papuhaaran ku-
rua (ks. kuva Taipale ja Saarnisto 1991) seuraten
Tulomajokeen ja Pohjoiseen Jäämereen. Jäätikön
reunan väistyessä Tuntsan pohjoispuolelta pääsivät
jääjärven vedet purkautumaan Tuntsajoen laaksoon,
jolloin Peuratunturin rinteelle kului sarja syviä ja
kauas Tuntsajoen laaksoon näkyviä marginaalisia
uomia.

Jäätikön reunan peräännyttyä Tuntsasta länteen
pohjois-eteläsuuntaisen Nuortti- ja Värriötunturien
sekä jäätikön reunan väliin alkoi patoutua Soklin
jääjärvi. Se laski Nuorttitunturin eteläpuolella ole-
vaa Kynsikurua pitkin itään Hirvasjokeen ja edelleen
Tuulomajokeen. Lasku-uoman kynnyskohdan kor-
keuden mukaan vedenpinta asettui 270 metrin tasol-
le. Myöhemmin jääjärvi laajeni täyttämään koko Ylä-
Nuorttin laaksoa, ja lasku-uoma siirtyi ensin Törmä-
ojan kuruun ja myöhemmin Nuorttin kanjoniin, joka

on yli 100 metriä syvä preglasiaalinen ruhjelaakso
(kuva 112) (Mikkola 1941). Jääjärven laskiessa
Nuorttiin sen vedenpinta asettui 228 metrin tasolle.
Jääjärveen laskeneen jäätikköjoen kuljettamasta ai-
neksesta kerrostui heikosti kerrallista tai homo-
geenista silttiä ja savea. Lustojen paksuus vaihtelee
3 mm:stä 20 mm:iin. Jääjärven peittämän alueen
keskeltä on tavattu noin 30 lustoa, jotka edustane-
vat vuosittaista sedimentaatiota. Niiden vähäinen
määrä osoittaa Soklin jääjärven olleen lyhytikäinen
ja kestäneen vain muutamia kymmeniä vuosia (Jo-
hansson 1995).

Jäätikön reunan peräännyttyä Nuorttin laaksos-
ta länteen Soklin jääjärvi tyhjeni. Kemijoen latvahaa-
roille sekä Värriöjoen laaksoon patoutui kaksi uut-
ta jääjärveä, Kemihaaran ja Värriöjoen jääjärvet (Jo-
hansson 1995). Kemihaaran jääjärvi peitti Naltio-
tunturin länsipuolella olevia alavia alueita. Sen Kä-
rekelehdon pohjoispuolella oleva lasku-uoma (kor-
keus 248 metriä) johti Nuorttiin. Kun jäätikön reu-
na vetäytyi Kemijokilaaksosta, avautui Nuorttiin uusi
lasku-uoma Maanselän vedenjakajalla olevan
Sotataipaleen kynnyskohdan (220 metriä) kautta.

Värriöjoen jääjärvi patoutui Martin kylän itäpuo-
lella olevaan Värriöjoen ja sen sivujoen Siurujoen
muodostamaan lähes ympyränmuotoiseen laaksoon.
Sen eri vaiheista on jäljellä eri suuntiin johtavia las-
ku-uomia ja muinaisrantoja, joiden perusteella jää-
järven historia tunnetaan hyvin (Johansson 1995).
Vanhin lasku-uoma (277 m) johti Verkkomaselän

Kuva 112. Nuorttin kanjoni.
Fig 112. The Nuortti Canyon.
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eteläpuolelta kaakkoon Ylä-Naruskajoen laaksoon.
Vedenpinta laski noin viisi metriä, kun Tulppion ete-
läpuolella oleva Hirvikaltionojan lasku-uoma syn-
tyi. Purkautuvat vesimassat puhkaisivat laakson
poikki kulkeneen Hirvikaltion harjun ja levittivät
soraa ja hiekkaa Tulppiojoen laaksoa peittäviksi
ekstramarginaalisiksi sandurikerrostumiksi. Lasku-
uoma johti vedet Nuorttiin. Jäätikön perääntymisen
jatkuessa Värriöjoen jääjärvi kasvoi peittämään yli
400 km2:n laajuisen alueen. Seuraavat lasku-uomat
avautuivat pohjoiseen. Ruuvaojan ja Sotatunturin
välisellä alueella on useita syviä marginaalisia ja
ekstramarginaalisia lasku-uomia, joista kukin toi-
mi aikanaan lasku-uomana. Ne johtivat jääjärven
vedet Sotataipaleen kynnyskohdan kautta Nuort-
tiin. Vedenpinnan laskettua 230 metrin korkeu-
delle Värriöjoen ja Kemihaaran jääjärvien vedet
yhtyivät nykyisen Kemijoen uoman suuntaiseksi
jäätikön reunaa seuraavaksi jääjärvialtaaksi.
Jäätikön reunan peräännyttyä Martin eteläpuolises-
ta jokilaaksosta Kemijoen ja Värriöjoen jääjärvet
yhtyivät Sallan jääjärveen. Vedenpinta laski noin 20
metriä, ja Sotataipaleen kautta Nuorttiin johtanut
lasku-uoma kuivui. Martin eteläpuolella Kaltio-
vaaran luoteisrinteellä löytyy kaksi eri tasoilla ole-
vaa rantakivikkoa, joista 245 metrin korkeudella
oleva vastaa Kemihaaran jääjärven vedenpinnan ta-
soa ja 225 metrin korkeudella oleva Sallan jääjär-
veä.

Ylä-Lapin jääjärvet

Kun jäätikkö peräytyi nuoremman Dryaskroonin
aikaisilta reunamuodostumilta Pohjois-Norjasta ja
Kuolan niemimaalta kohti Maaselän päävedenjaka-
jaa jäätikön sulamisvedet suuntautuivat kohti Jää-
merta. Pohjoisimpaan Lappiin syntyi vain muutamia
pieniä ja lyhytaikaisia, paikallisten vedenjakajien
patoamia jääjärviä. Laajin jääjärvi patoutui Inarin
alangon koillispäähän. Se peitti nykyisen Inarijär-
ven koillisosan sekä ympäröiviä ranta-alueita (kuva
107). Vedenpinta oli noin 10 metriä nykyisen Ina-
rijärven vedenpinnan yläpuolella eli 130 metrin kor-
keudella. Jääjärvi laski Jäämereen Nitsijärven poh-
joispäässä olleen lasku-uoman kautta (Kujansuu ja
muut 1998). Kun jäätikön reuna perääntyi Paatsjo-
en laakson suulta, Inarijärven jääjärven vedenpinta
laski Paatsjoen uoman kautta Jäämeren vedenpin-
nan tasoon. Jäämeren vedenpinnan eustaattisen

nousun seurauksena Inarin altaan ja Jäämeren vä-
lille syntyi lyhytaikainen salmiyhteys. Virtaniemessä
ylin ranta on 131 metrin korkeudella eli 8 metriä
luonnontilaisen Inarijärven vedenpinnan yläpuolel-
la. Maankohoamisen seurauksena Inarijärvi kurou-
tui Jäämerestä (Saarnisto 1973). Inarijärven ja Jää-
meren salmiyhteys perustuu vain muinaisrantojen
ja lasku-uomien korkeuteen. Suolaisen valtameren
eliöstöstä ei ole olemassa mitään havaintoja Inarin
pohjakerrostumista. Virtaniemen salmiyhteys oli
kapea ja matala, ja altaaseen tulvi runsaasti sula-
misvesiä jäätiköltä pitäen sen makeavetisenä. Iva-
lon lentokenttä Törmäsessä on sulamisvesien ker-
rostamalla deltalla, joka on kerrostunut Inarin al-
taan korkeimman rannan tasoon, 150 metriä me-
renpinnasta (Saarnisto 1971, Taipale ja Saarnisto
1991). Inarijärven deglasiaatio kesti noin 200 vuotta
ja tapahtui viimeisimpien ajoitustulosten mukaan
noin 10 800 vuotta sitten (Kujansuu ja muut 1998).

Inarijärven länsipuolella jääjärviä syntyi Muotka-
tunturien eteläosaan Koarvikoddsin alueelle (Porola
1981) sekä Kaamasjoen laaksoon (Seppälä 1980).
Kaamasjoen jääjärven vanhin lasku-uoma johti
Tsieskadasjohkan kautta pohjoiseen Kevon kanjo-
niin ja Jäämereen. Jäätikön reunan perääntyessä ete-
lälounaaseen jääjärvi kasvoi peittämään Kaamasjo-
en laakson luoteisosaa. Kun seuraavassa vaiheessa
jääjärven lasku-uoma siirtyi Utsjokeen johtavaan
Tsuoggajohkan kanjoniin, sen rantaan kerrostui laa-
ja Leämmasjohkan harjudelta. Sen tasainen pinta
noin 255 metrin korkeudella kuvastaa Kaamasjoen
jääjärven silloista vedenpinnan tasoa. Jäätikön pe-
räännyttyä etelälounaaseen jääjärvi laajeni itään, ja
sen laskuvesien virtaussuunta kääntyi jäätikön reu-
naa seuraten kohti Inarijärven jääjärveä. Vedenpinta
laski portaattain 220, 215 ja viimein 200 metrin ta-
solle. Inarijärven pohjasedimenteissä näkyy Kaamas-
joen jääjärven vedenpinnan laskusta aiheutuneen
purkauksen synnyttämä paksu lusto (Kujansuu ja
muut 1998).

Saariselän jääjärvet

Inarijärveltä jäätikön reuna perääntyi kohti Maan-
selän päävedenjakajaa. Kun jäätikön reuna oli kaa-
renmuotoisen Saariselän, Hammastunturin ja Lem-
menjoen tunturijonon etelärinnettä vasten, tunturien
välisiin laaksoihin jääneiden jäätikkökielekkeiden
eteen alkoi patoutua jääjärviä. Saariselän ja sen län-
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sipuolisen Raututunturien alueen eteläreunalla oli
yhdeksän erillistä jääjärveä, Talkkunapään, Vongoi-
van, Siuloivan, Hammaskurun, Luirojärven, Kop-
susjärven, Sompiojärven, Tankaojan ja Kiilopään
jääjärvet sekä eräitä pieniä jääjärvialtaita niiden vä-
lissä (kuva 113) (Tanner 1915, Piirola 1982, Jo-
hansson 1988 ja 1995). Saariselän jääjärvet olivat
Itä-Lapin jääjärviin verrattuna lyhytaikaisia. Niihin
oli patoutunut runsaasti sulamisvettä, sillä ne sijait-
sivat tunturien välisissä syvissä laaksoissa. Jääjärvien
äkillisesti purkautuessa tunturien rinteelle ja laak-
sojen pohjille syntyi jyrkkäreunaisia sulamisvesiku-
ruja ja virtaavan veden paljastamia kalliorinteitä,
jotka ovat edelleen selvästi näkyvissä tunturien rin-
teillä.

Ensimmäiset jääjärvet syntyivät jo siinä vaihees-
sa, kun Saariselän eteläreunan tunturihuiput vasta
kohosivat nunatakkirivistönä jäätikön keskellä.
Huippujen välisten laaksojen pohjukoihin patoutu-

neet vedet purkautuivat aluksi proglasiaalisesti
tunturiselänteen yli Luton tai Anterijoen laaksoon ja
edelleen Tuulomajokeen. Jääjärvikehitys alkoi tun-
turin rinnettä myötäilevästä marginaalisesta jääjär-
vestä, jollaisia syntyi jäätikön reunan ja tunturise-
länteen väliin. Tunturien huippujen välisiin painan-
teisiin syntyi satulakuruja, joista esimerkkinä on Si-
uloivan jääjärven varhaisin lasku-uoma Vuomapään
ja Siulapään huippujen välissä. Jäätikön reunan ve-
täydyttyä Saariselän itäisten suurtunturien, Vongoi-
van ja Talkkunapään eteläpuolelle, jääjärvet kasvoi-
vat laaksonpohjukoita täyttäviksi vesialtaiksi ja jää-
tikön reunan ja tunturin rinteen väliin avautui reu-
na- eli marginaalisten ja ekstramarginaalisten las-
ku-uomien verkosto. Niitä pitkin vedet virtasivat
itään laskien jääjärvialtaasta toiseen ja lopulta Jau-
rua pitkin Tuulomajokeen.

Luirojärven laaksoon patoutui Saariselän huo-
mattavin jääjärvi. Se laski aluksi Maantiekurun kaut-

Kuva 113. Saariselän jääjärvet. Eri jääjärvivaiheet kuvattu eri sinisen sävyin. L = Luirojärven jääjärvi, H = Hammaskurun
jääjärvi, S = Siuloivan jääjärvi, V = Vongoivan jääjärvi, T = Talkkunapään jääjärvi, R = Posoaavan osittain kuolleella jäällä
täyttynyt jääjärvi, 1 = lasku-uoma ja sen korkeus, 2 = jäätikön viimeinen virtaussuunta, 3 = vedenjakaja, 4 = harju, 5 =
tunturi, 6 = kuru 7 = nykyinen järvi.
Fig 113. Ice-dammed lakes in the Saariselkä region. The various ice lake stages are shown in different shades of blue. L
= Luirojärvi Ice Lake, H = Hammaskuru Ice Lake, S = Siuloiva Ice Lake, V = Vongoiva Ice Lake, T = Talkkunapää Ice
Lake, R = Posoaapa Ice Lake, partly filled with dead ice, 1 = spillway with altitude, 2 = last direction of glacier flow, 3
= watershed, 4 = esker, 5 = fell, 6 = gorge, 7 = present lake. Suomi = Finland, Venäjä = Russia.
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ta pohjoiseen Suomuun (Tanner 1915, Johansson
1988). Kurun pohjan korkeus sääteli jääjärven ve-
denpinnan 390 metrin korkeudelle, joka on 107
metriä nykyisen Luirojärven vedenpinnan yläpuolel-
la (kuva 114). Jäätikön vetäydyttyä etelään avautui
seuraava lasku-uoma Lupukkapään eteläpuolelle.
Jääjärven vedenpinta laski 357 metrin korkeudel-
le. Jäätikön reunan peräännyttyä Sokostin eteläpuo-
lelta Luirojärven ja sen itäpuolella olleen Hammas-
kurun jääjärven vedenpinnat yhtyivät ketjumaiseksi
jääjärveksi (ks. kuva 113). Jäätikön peräännyttyä
Vuomapään etelärinteeltä sinne avautui marginaa-
lisia lasku-uomia, joita myöten jääjärven vedet al-
koivat virrata kohti Jaurua. Vedenpinnan laskun seu-
rauksena järviyhteys Hammaskurun jääjärvestä Lui-
rojärvelle katkesi, ja niiden välille syntyi joki, jota
myöten Luirojärven jääjärven vedet laskivat Ham-
maskurun jääjärveen ja edelleen Jauruun. Lopuksi
Luirojärven ja Hammaskurun jääjärvet yhtyivät osak-
si noin 300 km2 laajaa ja matalaa Posoaavan jää-
järveä, joka syntyi tunturijonon eteläpuolella olevalle
tasaiselle alueelle (Tanner 1915).

Nykyisten Kopsusjärven ja Sompionjärven koh-
dilla oli myös jääjärviä. Kopsusjärven paikalla ollut
jääjärvi laski päävedenjakajan yli Suomun laaksoon
Kopsusselän ja Aitavaaran välistä laaksoa myöten.
Sen korkeus, 315 metriä, sääteli myös jääjärven van-
himman vaiheen vedenpinnan korkeutta, joka oli 37

metriä nykyisen Kopsusjärven vedenpinnan yläpuo-
lella. Aitavaaran eteläpuolella 310 metrin korkeu-
delta aina 283 metrin korkeudelle jatkuvat sulamis-
vesien huuhtoma kalliot osoittavat nopeasti alene-
vaa jääjärven pintaa, jota jäätikön reuna sääteli, sekä
myös purkautuneen veden huomattavaa määrää
(Kujansuu ja Hyyppä 1995). Kopsusjärven jääjär-
veen virtasi runsaasti sulamisvettä siihen lounaasta
laskeneesta jäätikköjoesta. Siitä merkkinä on järven
pohjoispuolitse kulkeva Tankavaaran–Kopsusjärven
harjujakso, joka jatkuu edelleen Suomujoen laak-
soon. Jääjärven rannalle kerrostui harjujaksoon
kuuluva Kopsusjärven delta. Kopsusjärven pohjaan
tehdyissä kairauksissa on löydetty metrien paksui-
sia hiekkaisia ja hienorakeisesta aineksesta kerros-
tuneita jääjärvisedimenttejä (Kujansuu ja Hyyppä
1995). Jäätikön reunan peräännyttyä Kopsusjoen
laaksosta Kopsusjärven jääjärvi yhtyi Posoaavan jää-
järveen. Sompiojärven jääjärvi laski aluksi Nattas-
ten itäpuolelta koilliseen Kopsusjärven jääjärveen.
Jäätikön reunan peräännyttyä Venevaaran eteläpuo-
lelle avautui uusi lasku-uoma Venevaaran ja Kussuo-
linkivaaran välistä kaakkoon Posoaavan jääjärveen.
Vedenpinnan asetuttua 256 metrin tasolle syntyivät
Venevaaran länsirinteellä olevat vallimaiset muinais-
rannat (Johansson ja muut 1994, Kujansuu ja Hyyp-
pä 1995).

Kiilopään ja Ahopäiden väliin jäävän Kiilo-ojan

Kuva 114. Luirojärvi, taustalla Maantiekuru.
Fig 114. The Luirojärvi Lake. The valley of Maantiekuru in the background.
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laakson reunoilla on useita eri korkeuksilla olevia
lasku-uomia sekä muinaisrantoja. Ne syntyivät Kii-
lopään jääjärven patoutuessa laakson pohjukkaan
(Tanner 1915, Penttilä 1963) (kuva 115). Jääjärvi
laski aluksi Kiilopään pohjoispuolisen tunturiselän-
teen yli Kulasjoen laaksoon ja Tuulomajoen vesis-
töön. Tunturiselänteellä on kolme syvää kurua, joista
kukin lienee toiminut vain muutamia vuosia pur-
kausuomana (ks. kuvat 109 ja 116). Niistä ylin on
465 metrin korkeudella ja seuraavat 445 ja 420

metrin korkeudella. Jäätikön reunan peräännyttyä
lounaaseen jääjärven laskuvedet kääntyivät virtaa-
maan pohjoiseen johtavia ekstramarginaalisia uo-
mia pitkin Luttoon. Ahopäiden rinteelle syntyi las-
ku-uomia 411, 402 ja 385 metrin korkeudelle. Kii-
lopään rinteellä erottuu heikosti kolme muinaisran-
taa, joiden korkeudet vastaavat edellä mainittuja
vedenpinnan korkeuksia (Penttilä 1963). Pohjoi-
seen johtavan jyrkkärinteisen Latvakurun avautumi-
nen laski vedenpinnan 335 metrin tasolle. Kiilopään

Kuva 115. Kiilopään jääjärvi. Jääjärven eri vaiheet ja niitä vastaavat lasku-uomat (A–E) sekä
Kiilopään harju (H) ja sen syntyyn liittyvä subglasiaalinen kuru (S). 1 = jääjärvivaihe, 2 = las-
ku-uoma ja sen korkeus, 3 = kuru.
Fig 115. Kiilopää Ice Lake. The various stages of the ice lake with related spillways (A–E)
and the subglacial gorge (S) related to the formation of the Kiilopää Esker (H). 1 = ice lake
stage, 2 = spillway with altitude, 3 = gorge.
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jääjärven loppuvaiheessa lasku-uoma kääntyi Kaks-
lauttasen kautta luoteeseen Tolosjoen ja Ivalojoen
laaksoon ja Paatsjoen vesistöön.

Kiilopään jääjärven tyhjentymisen jälkeen man-
nerjää perääntyi lounaaseen ja sen eteen syntyi kaksi
matalaa jääjärveä, Riestojoen ja Tankaojan jääjär-
vet. Riestojoen jääjärvi sijaitsi Tankavaaran ja Nat-
tasten välisessä laaksossa. Se laski Pyhä-Nattasen ja
Paulaselän välistä kaakkoon Sompion jääjärveen.
Tankaojan jääjärvi peitti Tankajoen latvoja, ja se las-
ki aluksi Tolosjoen laaksoon ja myöhemmin Sota-
joen laaksoon (Kujansuu ja Hyyppä 1995). Tanka-
vaaran alueella Hopiaojan latvoille patoutunut pie-
ni jääjärvi sai runsaasti vettä alueelle lounaasta vir-
ranneesta jäätikköjoesta. Sen seurauksena syntyivät
Tankavaaran pohjoispuolella olevat Lauttaojan ja
Loijakkokurun marginaaliset uomat (Virkkala
1955). Mannerjään reunan vetäydyttyä Pikku-Tan-
kavaaran ja Nattasten lounaispuolelle sen reunat al-
koivat haurastua. Jäätikön patoava vaikutus heikke-
ni, ja sulamisvedet tunkeutuivat sen reunan alle ja
kuluttivat submarginaalisia uomia. Paikoin jäätikön
reuna säilyi ehyenä, jolloin syntyivät Vuotson ja Nal-
ka-aavan välissä olevat laakeat, kaakkoon johtavat
marginaaliset ja ekstramarginaaliset uomat ja niitä
reunustavat terassit (Kujansuu ja Hyyppä 1995).

Raututunturien ja Ivalojoen laakson välinen sy-
vien jokilaaksojen rikkoma tunturialue ei ollut otol-

linen jääjärvien synnylle. Alueen huomattavin jää-
järvi syntyi Kulmakurun länsipuolelle, kun jäätikön
ohetessa Kulmakurun kautta kulkenut subglasiaali-
nen jäätikköjoki katkesi ja siinä virranneet sulamis-
vedet kerääntyivät jääjärveksi Harripään rinteelle.
Jääjärvi laski Harripään Rumakuruun ja Tolosjoen
laaksoon.

Posoaavan ja Porttipahdan jääjärvet

Posoaavan jääjärvi sijaitsi nykyisen Lokan tekoaltaan
itäosassa. Se peitti myös tekoaltaan ympärillä ole-
via alavia, tällä hetkellä soistuneita alueita. Jääjärvi
ulottui Luiron ja Repojoen laaksoja pitkin aina Re-
poaavalle. Vedenpinnan korkeutta sääteli Repoaa-
van itäosassa, 253 metrin korkeudelta Jauruun joh-
tava lasku-uoma. Tänä aikana syntyneitä muinais-
rantoja esiintyy esimerkiksi Vuollosvaaran ja Silmä-
vaaran rinteillä (Tanner 1915, Saarinen 1961). Seu-
raava, Ison Angeevaaran länsirinteeltä etelään joh-
tava lasku-uoma avautui jäätikön reunan sijaitessa
suunnilleen nykyisen Lokan kylän kohdalla. Uusi
lasku-uoma johti Tanhuan kylän itäpuolitse Luiro-
joen laaksoon. Posoaavan jääjärven vedenpinta laski
Lokan ympäristössä noin 250 metrin tasolle, ja jää-
järven pohjoisosassa, Kopsusjoen laaksossa se oli
238–240 metrin korkeudella eli nykyisen Lokan te-

Kuva 116. Kiilopään jääjärven lasku-uoma Kiilopään tunturin pohjoispuolella.
Fig 116. The spillway of the Kiilopää Ice Lake on the northern slope of Kiilopää Fell.
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kojärven vedenpinnan (240–245 m) tasolla tai hie-
man sen alapuolella. Lokan ja Tanhuan välisellä alu-
eella on useita pohjois-eteläsuuntaisia lasku-uomia,
jotka liittyvät Posoaavan jääjärven myöhäisempään
kehityshistoriaan. Niiden avulla on mahdollista seu-
rata jäätikön reunan perääntymistä idästä länteen.
Posoaavan jääjärvi oli varsin matala, ja sen keski-
syvyys vaihteli 10 ja 20 metrin välillä. Vaikka syvät
lasku-uomat ja muinaisrannat kuvastavatkin avoin-
ta vettä, jääjärvi oli ainakin osaksi passiivisen jääti-
kön sekä sen reunasta irronneiden jäälohkareiden
peitossa.

Vuotson kylän luoteispuolisella alueella Maase-
län päävedenjakajan eteläpuolelle patoutui sarja jää-
järviä, jotka alussa olivat pieniä marginaalisia läpi-
virtausaltaita. Niiden vedet virtasivat vedenjakajan yli
koilliseen Ivalojokilaaksoon. Osaan jääjärvistä las-
ki jäätikköjoki, jolloin niihin kerääntyi runsaasti
sulamisvettä. Esimerkiksi Tuore-Peuravaaran rintei-
siin on uurtunut kymmeniä sulamisvesiuomia noin
280 metrin korkeudelle, jotka syntyivät Iissijoen
laaksoon patoutuneen jääjärven sulamisvesien ku-
lutustyön tuloksena. Iissijoen jääjärven itäpuolelle
patoutuivat Tossarihaaran, Vaulojoen ja Mäkärän
jääjärvet. Jäätikön vetäytyessä nykyisen tekoaltaan
koillisrannalle sen reunalle syntyi marginaalisten
uomien yhdistämä jääjärvialtaiden ketju, jossa ve-
det virtasivat Tankajoen laaksoon. Lopulta jääjärvet
yhtyivät muodostaen Porttipahdan tekoaltaan paikal-
le laajan jääjärven (kuva 107), joka laski Vuotson
länsipuolella sijaitsevan Tankajoen ja Riestojoen vä-
lisen kynnyksen (korkeus 243 m) yli Posoaavan jää-
järveen. Kynnyksen kohdalle on rakennettu 1970-
luvulla tekoaltaita yhdistävä Vuotson kanava.

Koitelaisenkairaksi kutsuttu alue sijaitsee nykyis-
ten Lokan ja Porttipahdan tekojärvien eteläpuolella
Luiron ja Kitisen välisellä vedenjakaja-alueella. Alue
on lähes tasaista suota tai loivasti kumpuilevaa vaa-
ramaata lukuunottamatta sen keskellä jäännösvuo-
rena kohoavaa 408 metriä korkeaa Koitelaisen tun-
turia. Viimeisen jäätiköitymisen loppuvaiheessa alue
sijaitsi keskellä jääjakaja-aluetta. Sinne patoutunei-
siin mataliin jääjärviin kertyi vettä laajalta alueelta
jäätikön reunan sulaessa. Erilaisia sulamisvesiuomia
esiintyy huomattavan vähän, sillä jäätikön reunaosa
oli laajoilla alueilla stagnantti ja rikkonainen. Sen
seurauksena sulamisvedet eivät kanavoituneet, vaan
ne levisivät eri suuntiin jäätikön alle. Jääjärvetkin
olivat suureksi osaksi jäälohkareista täyttyneitä al-
taita, joissa vapaan veden osuus oli vähäinen.

Jäätikön reunan lähestyessä Kitisen laaksoa Port-
tipahdan jääjärven vesien lasku-uoma siirtyi Vuot-
son länsipuolelta jääjärven kaakkoisosaan. Koska
jäätikön reuna oli monin paikoin rikkonainen, Port-
tipahdan eteläpuolella Rookkiaavalle syntyneet uo-
mastot ovat katkonaisia ja vaikeasti seurattavia. Suu-
rin osa sulamisvesistä virtasi Koitelaisen lounaispuo-
lelta Luiron laaksoon.

Jäätikön reunan perääntyessä länteen Portti-
pahdan jääjärven vedenpinta aleni, kunnes jääjärvi
lopulta tyhjeni. Altaan pohjalle syntyi luode-kaak-
kosuuntaisia ekstramarginaalisia uomia, joita pitkin
virtasi Kittilän pohjoisosaan patoutuneiden jääjär-
vien vesiä. Kittilän jääjärvistä ja niiden eri vaiheista
kerrotaan edempänä. Jäätikön reunan vetäydyttyä
Koitelaisen ja Keivitsan alueelta länteen sulamisve-
det alkoivat virrata Luiron sijasta Kitisen laaksoon.
Niiden uurtamia ovat Petkulan ja Keivitsan välisellä
alueella olevat marginaaliset uomat, jotka johtavat
Matarakosken deltalle. Uomat päättyvät noin 195
metrin korkeudelle, joka vastaa Moskujärven jää-
järven vedenpinnan tasoa.

Moskujärven jääjärvi peitti yli 400 km2:n laajui-
sen alueen Sodankylän kirkonkylän koillispuolella
Viiankiaavalla ja Kelujärvellä. Se laski aluksi Kitisen
ja Luiron välisen vedenjakajan (207 metriä) yli Alle-
maojalle ja Luiron laaksoon. Matarakosken deltan
kerrostuessa lasku-uoma oli siirtynyt Orajärvelle joh-
tavan Hirviäkurun lasku-uoman kynnyskohdan kor-
keudelle (195 metriä). Jäätikön reunan väistyttyä Ki-
tisen laaksosta Ancylusjärven vedet tunkeutuivat So-
dankylään aina Kelujärvelle ja Viiankiaavalle asti. So-
dankylän pohjoispuolella Ancylusjärven ylimmän ran-
nan arvioidaan olleen noin 186 metrin korkeudella.

Sodankylän ja Vaalajärven väliselle alueelle sekä
Ristomännikön laaksoon syntyi matalia jääjärviä,
jotka laskivat Ancylusjärveen. Lehtovaaran kylän ete-
läpuolella, valtatie 4 ylittää lasku-uoman, jonka
kautta Torvisen ja Luoston väliseen laaksoon patou-
tuneet vedet virtasivat Vuojärvelle ja Raudanojan
laaksoon.

Käsivarren alueen jääjärvet

Luoteis-Lapissa jäätikön reuna perääntyi Jäämeren
rannalta Suomen ja Norjan rajalla kulkevan pääve-
denjakajan yli kohti etelää. Käsivarren tunturialueen
huomattavien korkeusvaihteluiden vuoksi ensimmäi-
sinä paljastuivat korkeimmat huiput nunatakkeina.

Jääjärvet



140

Jäätikön ohetessa yhä laajemmat tunturialueet paljas-
tuivat jäätikön alta ja jäätikön reuna muuttui kielek-
keiseksi. Kielekkeiden eteen syntyi jääjärviä, joissa
saattoi olla patoutuneena runsaasti sulamisvettä.
Pieniä jääjärviä oli esimerkiksi Anuntivaaran luoteis-
puolella olevassa etelään avautuvassa umpilaaksossa
sekä Urtasjärven ja Toskaljärven laaksoissa (Tanner
1915, Kujansuu 1967). Viimeksi mainittu laski Ann-
jaloanjin pohjoispuolella olevan laakson kautta luo-
teeseen. Lasku-uoma sijaitsee kahden tunturihuipun
välisessä satulassa 815 metrin korkeudella. Se on
korkein jääjärven lasku-uoma Suomessa.

Käsivarren alueen laajimmat jääjärvet patoutui-
vat suuriin jokilaaksoihin, kuten Könkämäenon ja
Lätäsenon laaksoihin. Lätäsenon jääjärven alkuna oli
Valtijoen laaksoon patoutunut ja myöhemmin Po-
rojärven ympäristöön laajentunut Valtijoen jääjärvi.
Laakson pohjalla kulkevan harjun tasaiset, deltamai-
set laet samoin kuin eri korkeuksilla olevat muinais-
rannat kuvastavat jääjärven vedenpinnan korkeus-
vaihteluita (Tanner 1915, Kujansuu 1967). Vanhin
lasku-uoma johti Somasjärven pohjoispuolelta, noin
760 metrin korkeudelta Norjaan, Raisijoen laak-
soon. Myöhemmin vesien laskusuunta kääntyi laak-
soa reunustaneiden tuntureiden välistä itään Raisi-
joen latvoille.

Käsivarren länsiosassa Kilpisjärven laaksoa peit-
täneen jäätikkökielekkeen ja päävedenjakajan vä-

liin patoutui Kilpisjärven jääjärvi. Se oli alkuna myö-
hemmin Könkämäenon laaksoon patoutuneelle Kön-
kämäenon jääjärvelle, joka kasvoi lähes 80 km pit-
käksi. Kilpisjärven jääjärven ensimmäinen lasku-
uoma sijaitsi Siilasjärven laakson pohjoispäässä
noin 525 metrin korkeudella. Se asettui aiemmin
subglasiaalisten sulamisvesien kuluttamaan kallioi-
seen rotkoon, joka johti Galgunjar’gan kautta Jää-
mereen (kuva 117). Lasku-uoma sijaitsee Suomen
ja Norjan rajapyykin vieressä tien pohjoisreunassa.
Kilpisjärven jääjärven kasvaessa lasku-uoma siirtyi
sen länsipäähän Kolttajärvelle, nykyisen Kolmen val-
takunnan rajapyykin lähelle (Saarnisto 1991). Sieltä
vedet laskivat pitkän aikaa Stordalselvan laaksoon
ja Jäämereen. Kolttajärven kynnystä (493 metriä)
vastaava muinaisranta näkyy heikosti Kilpisjärven
rannalla noin 20 metriä järven nykyisen vedenpin-
nan yläpuolella olevana tasona (Tanner 1907).

Tarjun tunturin länsipuolella olevaan laaksoon
patoutui Tarjun jääjärvi (Kujansuu 1967). Sekin oli
aluksi subglasiaalisen jäätikköjoen suuhun syntynyt
proglasiaalinen sulamisvesiallas, jonka kautta jää-
tikköjoki laski pohjoiseen kohti Torisenoa. Jääjär-
ven kasvaessa avautui lyhytaikainen lasku-uoma län-
teen Könkämäenon jääjärveen Tammukkaoaivin ete-
lärinnettä seuraten. Jäätikön reunan peräännyttyä
Tarjun etelärinteeltä vedet alkoivat virrata marginaa-
lisesti itään kohti Saitsikurua (kuva 118). Saitsiku-

Kuva 117. Kilpisjärven jääjärven varhaisin lasku-uoma Suomen ja Norjan rajalla.
Fig 117. The earliest spillway of the Kilpisjärvi Ice Lake on the border between Finland and
Norway.
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Kuva 118. Jääjärvien kehitys ja jäätikön reunan perääntyminen Kaaresuvannon alueella Enontekiöllä kolmessa eri vaiheessa (A –
C). R = Tarjun jääjärvi, K = Könkämäenon jääjärvi, L = Lätäsenon jääjärvi, T = Tarvantojoen jääjärvi, 1 = jäätikön reuna, 2 =
jääjärvi, 3 = lasku-uoma ja sen korkeus, 4 = tunturi, 5 = kuru, 6 = jääjärven vedenpinnan tasoon kerrostunut delta.
Fig 118. The development of the ice-dammed lakes and the retreat of the ice margin in the Kaaresuvanto area in Enon-
tekiö during three stages (A – C). R = Tarju Ice Lake, K = Könkämäeno Ice Lake, L = Lätäseno Ice Lake, T = Tarvanto-
joki Ice Lake, 1 = ice margin, 2 = ice-dammed lake, 3 = spillway with altitudes, 4 = fell, 5 = gorge, 6 = deltaic materi-
al accumulated at the surface level of the ice-dammed lake. Suomi = Finland, Norja = Norway.
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ru on yksi Käsivarren alueen syvimmistä sulamisve-
sikuruista. Sen seinämillä on korkeutta jopa yli 30
metriä. Saitsikurun pohjan korkeus (515 metriä)
sääteli Tarjun jääjärven vedenpinnan tasoa (Tanner
1915, Kujansuu 1967 ja Saarnisto 1991).

Lammasoaivin pohjoispuolella Kivijärven ympä-
ristössä esiintyy jääjärven rantakivikoita 527 ja 511
metrin korkeudella. Niistä ylempi liittyy jääjärvivai-
heeseen, jolloin Könkämäenon laaksoon patoutunut
jääjärvi laski vielä Kolttajärven lasku-uoman kautta
pohjoiseen Jäämereen. Etelään voimistuvan maan-
kohoamisen seurauksena ranta on nykyisin yli 30
metriä Kolttajärven lasku-uoman kynnyskohdan ylä-
puolella. Alempi, 511 metrin korkeudella oleva ran-
takivikko liittyy vaiheeseen, jolloin Tarjun jääjärvi
oli yhtynyt Könkämäenon jääjärveen ja lasku-uoma
oli siirtynyt itään Saitsikuruun. Könkämäenonlaak-
son Ruotsin puoleisella rannalla on jääjärven veden-
pinnan korkeuksia kuvaavia deltatasanteita, jotka
syntyivät Ruotsin puolella olleiden jääjärvien lasku-
uomien suulle.

Jäätikön reunan perääntymisen jatkuessa Saitsi-
kurun eteläpuolelle syntyi uusia, alemmalla tasolla
olevia purkausuomia, kuten Juovvakuru, Palkisku-
ru ja Autsasenkuru. Ne leikkaavat terävästi Lätäse-
non länsirannalla kulkevaa tunturijonoa (kuva 118)
(Kujansuu 1967). Niiden avautumisen seuraukse-

na Könkämäenon jääjärven vedenpinta laski useita
kertoja, kunnes se asettui pidemmäksi aikaa 413
metrin korkeudelle. Se vastaa Nunas-tunturin ja Pal-
kisvaaran huippujen välisessä satulassa olevan Aut-
sasenkurun pohjan korkeutta.

Lätäsenon jokilaaksossa esiintyy 445–450 met-
rin korkeudella olevia rannanmerkkejä, kuten Sy-
väjärven harjuun liittyvä delta sekä Saitsikurun suus-
sa oleva ekstramarginaalinen delta. Ne kuvastavat
Lätäsenon laaksossa olleen jääjärven vedenpinnan
tasoa vaiheessa, jolloin jääjärvi laski itään Tarvan-
tovaaran pohjoispuolitse. Ekstramarginaalisia del-
toja syntyi myös Autsasenkurun ja Juovvakurun suul-
le. Niiden pinnan korkeuksien (412 ja 367 metriä)
sekä lasku-uomien suuntien avulla voidaan seurata
Lätäsenon jääjärven kehityshistoriaa ja jäätikön reu-
nan perääntymistä Kaaresuvannon alueella (kuva
118). Nunas-tunturin etelärinteellä, Järämän linnak-
keen kohdalla on noin 415 metrin korkeudelta alas-
päin sulamisvesien huuhtomia kallioalueita ja pur-
kaussorakenttiä (kuva 119). Ne syntyivät Könkämä-
enon jääjärven purkautuessa Lätäsenon jääjärveen
(Kujansuu 1967). Purkauksen jälkeen Könkämä-
enon jääjärven vedenpinta asettui samaan tasoon Lä-
täsenon jääjärven vedenpinnan kanssa (367 m).

Lätäsenon itäpuolella Tarvantojoen ja Palojoen
laaksoihin syntyi kaksi jääjärveä. Etelästä laskevat

Kuva 119. Könkämäenon jääjärvestä purkautuneiden sulamisvesien paljastamia kallioita Nunak-
sen etelärinteellä Enontekiöllä.
Fig 119. Rock exposed by meltwater outflows from the Könkämäeno Ice Lake on the south-
ern slopes of Nunas in Enontekiö.
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jäätikköjoet toivat niihin runsaasti sulamisvettä. Jää-
järvet laskivat aluksi valtakunnanrajalla olevan pää-
vedenjakajan yli pohjoiseen kohti Jäämerta. Myö-
hemmin Tarvantojoen jääjärven lasku-uomat kään-
tyivät kaakkoon kohti Palojoen jääjärveä. Palojoen
jääjärvi levittäytyi Näkkäläjärven ja Leppäjärven ym-
päristön alaville alueille. Se laski Kivilompolon raja-
aseman lähellä vedenjakajan yli Norjaan Kautokei-
non suuntaan. Jäätikön reunan perääntyessä vesien
laskusuunta kääntyi kaakkoon Näkkäläjoen laak-
soon, josta vedet virtasivat etelään kohti Ounasjär-
veä. Käsivarren alueelle ja Enontekiön keskiosiin
kehittyi yli sata kilometriä pitkiä, jääjärvistä ja niitä
yhdistävistä ekstramarginaalisista lasku-uomista
koostuvia sulamisvesiverkostoja, jotka jäätikön reu-
naa myötäillen johtivat Könkämänenon jääjärvestä
Lätäsenon, Tarvantojoen ja Palojoen jääjärvien kaut-
ta lopulta Ounasjoen jääjärveen. Ounasjärven ran-
nalla on jääjärven vedenpinnan tasoon (295 m)
kerrostunut ekstramarginaalinen delta, jolla sijait-
see Enontekiön kirkonkylä (Saarnisto 1991).

Muonion jääjärvet

Pallas- ja Ounastuntureilla ensimmäiset jääjärvet
syntyivät nunatakkeina kohoavien korkeimpien
huippujen väliin, kuten Nammalakuruun. Deglasi-
aation edetessä ja jäätikön pinnan laskiessa sen ja

Kuva 120. Muonion jääjärven purkauksen kuluttamia kallioita Kulkujoella Kittilässä.
Fig 120. Rock exposures worn by outflows from the Muonio Ice Lake at Kulkujoki in Kittilä.

tunturijonon länsireunan väliin alkoi patoutua laa-
jempia jääjärviä. Ounastunturin Outtakan eteläpuo-
liseen laaksoon patoutunut jääjärvi laski aluksi Pa-
hakurun–Hannukurun (415 m) subglasiaalisen
uoman kautta Ounasjoen laaksoon. Myöhemmin las-
ku-uoma siirtyi Suastunturin ja Lumikeron väliseen
Suaskurun laaksoon 365 metrin korkeudelle. Kym-
meniä metriä syvä Suaskuru toimi jääjärven lasku-
uomana siihen asti, kunnes jäätikön reuna vetäytyi
Pallastunturin lounaispuolelle, ja sulamisvedet pää-
sivät purkautumaan Mäntyrovan kautta Pyhäjokeen.
Pallastunturin eteläpuolella sijaitsevaan Pyhäjoen
laaksoon syntyi jyrkkärinteinen ja kanjonimainen
ekstramarginaalinen uoma (Kujansuu 1967), joka
johti vedet Pallasjärven paikalla olleeseen Ounas-
joen jääjärveen. Pallasjärven rantaan kerrostui
ekstramarginaalinen delta noin 285 metrin korkeu-
delle (Johansson 2003a).

Käsivarren alueen jääjärvien tyhjennyttyä alkoi
Muonionjokilaaksoon patoutua jääjärvi, jota kutsu-
taan Muonion jääjärveksi. Se laski aluksi Muotka-
järven länsipuolitse Muonionjoen ja Ounasjoen vä-
lisen vedenjakajan (294 m) yli koilliseen Ounasjär-
veen, josta vedet virtasivat Ounasjokilaaksoon. Pal-
las–Ounastunturien länsipuolelle patoutunut jääjärvi
yhtyi siihen jäätikön reunan peräännyttyä lounaa-
seen suunnilleen linjalle Palojoensuu–Vuontisjärvi–
Keimiötunturi. Muonion keski- ja pohjoisosassa
300–310 metrin korkeudella olevat huuhtoutuneet
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vaarojen rinteet ja rantakivikot liittyvät Muotkajär-
ven lasku-uoman aikaiseen jääjärvivaiheeseen (vrt.
Kujansuu 1967 sekä Johansson ja muut 1991).

Muonion jääjärven ajallisesti seuraava lasku-
uoma on Pallastunturin ja Keimiötunturin eteläpuo-
lella, Kulkujärvellä noin 293 metrin korkeudella.
Kulkujärveltä itään johtava, noin 20 metriä syvä Kul-
kujoen kuru, joka tunnetaan myös Ruoppakönkään
nimellä, on tyypillinen ekstramarginaalinen lasku-
uoma, jossa on näkyvissä vesipurkauksen kulutta-
mia moreenitörmiä ja veden huuhtomia kalliosei-

nämiä (kuva 120, ks. kuva 44). Uoman suulla on
purkauksen kerrostama Kulkujoen delta (Kujansuu
1967). Kulkujoen kuru sijaitsee Pöntsön länsipuo-
lella aivan Kittilä–Muonio-maantien tuntumassa.
Kulkujärven vaiheessa Muonion jääjärvi oli kasva-
nut laajimmilleen ja ulottui Äkäsjärven itärannalta
luoteeseen lähelle Palojoensuuta (Kuva 121). Pa-
toava jäätikön reuna kulki suunnilleen Ylimuoniosta
Olostunturin pohjoispuolitse Muotkavaaraan. Mo-
net nykyiset vaarat, kuten Miasvaara ja Mielmukka-
vaara, olivat saarina jääjärven keskellä.
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Kuva 121. Muonion jääjärvi peitti laajimmillaan noin 800 neliökilometrin laajuisen alueen Län-
si-Lapissa. 1 = jäätikkö, 2 = jääjärvi ja 3 = lasku-uoma ja sen korkeus.
Fig 121. At its greatest extent, the Muonio Ice Lake covered an area of about 800 square
kilometres in western Lapland. 1 = glacier, 2 = ice-dammed lake and 3 = spillway with
attitude.
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Muonion jääjärven seuraavan vaiheen aikana las-
ku-uoma siirtyi Kulkujärveltä kymmenen kilomet-
riä etelämmäksi Kolvakeron eteläpuolelle Pahtavuo-
maan. Vedenpinta laski aluksi 278 metrin korkeu-
delle ja muutamia vuosia myöhemmin 273 metrin
korkeudelle. Olosjärven pohjoispuolella, noin 270
metrin korkeudella olevat huuhtoutuneet kalliot ja
rantakivikot liittyvät Pahtavuoman lasku-uoman ai-
kaiseen jääjärvivaiheeseen (kuva 122). Jäätikön
hävittyä Äkäsjärven alueelta ja Äkäsjoen laaksosta
lasku-uoma siirtyi edelleen etelämmäksi Äkäskeron
ja Ison Kukasvaaran välistä Aakenusjoen latvoille.

Pöyrisjärven ja Korsatunturin alueen
jääjärvet

Päävedenjakajan eteläpuolelle, Enontekiön itäosaan
syntyi kolme laajaa jääjärveä: Pöyrisjärven, Suukis-
joen ja Käkkälöjoen jääjärvet. Ne muodostivat
Pöyrisjärven ja Korsatunturin väliselle alueelle su-
lamisvesiverkoston, joka jäätikön reunaa seuraten
johti Ivalojoen vesistöön. Alueen jääjärvistä ja nii-
den lasku-uomista on tehty havaintoja jo 1900-lu-
vun alussa (Tanner 1915). Myöhemmin Kujansuu
(1967) tarkensi alueen jääjärvien kehityshistoriaa,
joka noudattaa pääpiirteissään Käsivarren alueella

esitettyä mallia. Suukisjoen ja Käkkälöjoen jääjär-
vet olivat aluksi jäätikköjokien suuhun syntyneitä
sulamisvesialtaita tai proglasiaalisten uomien laajen-
tumia. Sulamisvedet laskivat alunperin subglasiaa-
lisesti syntyneitä kuruja myöten koilliseen Inarijoen
ja Tenon vesistöön. Käkkälöjoen jääjärven varhai-
sin lasku-uoma sijaitsee Suomen ja Norjan rajalla
Rautuoivin kaakkoispuolella 473 metrin korkeudel-
la. Jääjärven kasvaessa sen lasku-uomat kääntyivät
koilliseen Inarijokeen, ja huomattavin lasku-uoma
syntyi Enontekiön itäosaan Seittiautsin laaksoon
410 metrin korkeudelle. Tannerin (1915) mukaan
Seittiautsin laaksossa esiintyy laajasti virtaavan ve-
den paljaaksi huuhtomia kallioalueita, joista osa on
syntynyt subglasiaalisesti ja osa jääjärven purkauksen
seurauksena. Seittiautsin ja Naltijärven välisellä
alueella lailtaan tasaisiksi leikkautuneet harjuselän-
teet kuvastavat jääjärven vedenpinnan tasoa.

Pahtavaaran useita kilometrejä pitkä marginaali-
nen lasku-uoma leikkaa terävästi Pahtavaaran ja Suu-
kisvaaran välistä laakson pohjaa. Sen kautta purkau-
tui suuret määrät sulamisvettä Suukisjoen laaksoon
patoutuneesta jääjärvestä Käkkälöjoen jääjärveen
(kuva 123). Jäätikön reunan peräännyttyä etelälou-
naaseen Suukisvaaran lounaispuolelle Suukisjoen jää-
järvi yhtyi Käkkälöjoen jääjärveen. Syntyi laaja Enon-
tekiön itäosia peittänyt jääjärvi, joka laski Avisuora-

Kuva 122. Muonion jääjärven muinaisranta noin 270 metrin korkeudella Olosjärven pohjois-
puolella.
Fig. 122. Shoreline of the Muonio Ice Lake at about 270 metres above sea level north of
Lake Olosjärvi.
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tunturin eteläpuolelta (373 metriä) ensin Vaskojo-
keen ja myöhemmin Repojoen kautta Inarijärveen.
Sulamisvesipurkauksen seurauksena Reposelän itä-

puolelle kerrostui Repojoen sanduri, jota on kuvattu
glasifluviaalisten muodostumien yhteydessä.

Enontekiön itäosan jääjärven seuraava lasku-

Kuva 123. Ilmakuva Pahtavaaran purkausuomasta Enontekiöltä. Kuvan länsipuolelle Suukisjoen
laaksoon patoutunut jääjärvi purkautui Pahtavaaran pohjoispuolista laaksoa (P) pitkin itään,
jolloin se katkaisi aiemmin syntyneen subglasiaalisen harjujakson (H). Harjusta irrottamansa
aineksen se kasasi purkaussorakentäksi (D), joka näkyy sinertävänä kuvan oikeassa alakulmassa.
© Topografikunta lupa nro 44/2004.
Fig 123. Aerial photograph of the Pahtavaara overflow channel in Enontekiö. An ice-dammed
lake in the Suukisjoki valley (west of the picture) discharged eastwards along the valley
north of Pahtavaara (P), cutting through a previously formed subglacial esker chain (H).
The material from the esker was accumulated by the water into a marginal outwash delta
(D), which is visible bottom right as a bluish feature. © The Finnish Defence Forces
Topografic Service, authorization no. 44/2004.
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uoma syntyi Korsatunturin luoteispuolelle 345 met-
rin korkeudelle. Se johti Ivalojoen latvavesille, jos-
ta syvät ja leveät marginaaliset uomat johtivat vedet
aluksi Repojoen laaksoon, ja jäätikön väistyttyä Lis-
man alueelta virtaus siirtyi Ivalojokilaaksoon. Käk-
kälöjoen jääjärven vedenpinnan lasku on voitu jäl-
jittää myös Inarijärven pohjasedimenteistä, joista
löytyy paksu lusto. Se kuvaa Käkkälöjoen jääjärven
purkauksen seurauksena veden mukana kulkeutu-
nutta runsasta hienorakeisen aineksen määrää (Ku-
jansuu ja muut 1998).

Pöyrisjärven ympäristöä peitti Pöyrisjärven jää-
järvi. Sen vanhimmat lasku-uomat Maaterjärven ja
Suomalommolon laaksoissa johtivat päävedenjaka-
jan yli Kaarasjokeen ja edelleen Tenoon. Jäätikön
reunan peräännyttyä nykyisen Pöyrisjärven tasalle
avautui lasku-uoma länteen Altajoen vesistöön noin
425 metrin korkeudelta. Jäätikön reunan perään-
tyessä etelälounaaseen jääjärvi kasvoi itään Valka-
majoen laaksoon. Sen itärannalla olevan Stalloku-
run lasku-uoman (415 metriä) avauduttua lasku-
vesien virtaussuunta kääntyi itään kohti Käkkälöjoen
jääjärveä ja Ivalojoen vesistöä. Jääjärvivaiheen pää-
tyttyä Pöyrisjärvi kuroutui omaksi järvialtaakseen,
jonka vedenpinta on nykyään 418 metrin korkeu-
della.

Ounasjoen laakson jääjärvet

Jäätikön reunan peräännyttyä Ivalojoen laaksosta
ylämäkeen ja Maanselän päävedenjakajan eteläpuo-
lelle alkoi jäätikön reunan eteen patoutua sarja
uusia jääjärviä. Kun ne myöhemmin yhtyivät, niistä
kasvoi yli 1 000 km2:n laajuinen, Kittilän pohjois-
osan alavia alueita peittänyt Ounasjoen jääjärvi. En-
simmäiset jääjärvet, kuten Korsatunturin ja Kätkä-
tunturin välisen laaksoon syntynyt Puljun jääjärvi
sekä Kapsajoen latvoille patoutuneet jääjärvet, las-
kivat vedenjakajan yli koilliseen Naskama-aavan
kautta Ivalojokilaaksoon. Noin 15 km Pokasta luo-
teeseen olevan Latvajärven lasku-uoman avautues-
sa jäätikön reunan alta vesien virtaussuunta kään-
tyi kaakkoon kohti Pokkaa ja Kitisen laaksoa, josta
jäätikkö oli vasta sulanut pois.

Latvajärven lasku-uoman vaiheessa Ounasjoen
jääjärven vedenpinta asettui noin 307 metrin kor-
keudelle (Kujansuu 1967, Johansson ja muut
1996). Seuraava lasku-uoma syntyi Paanosenku-
ruun, noin kahdeksan kilometriä länteen Pokasta.

Jääjärven vedenpinta asettui 284 metrin korkeudel-
le. Noin kymmenen kilometriä Pokasta lounaaseen
olevan Jalkajoen lasku-uoman avauduttua Ounasjo-
en jääjärven vedenpinta asettui pidemmäksi aikaa
282 metrin korkeudelle.

Puljun jääjärven kasvaessa etelään sen lasku-
uoma siirtyi kohti Ounasjoen jääjärveä. Aluksi se
sijaitsi Puljun kylän itäpuolella Olletanrovassa. Myö-
hemmin se siirtyi Silasselän etelärinteelle, jossa pit-
känomainen Silasjärvi on vanhan lasku-uoman poh-
jalla. Silasselän purkausuoman suulle, Ounasjoen
jääjärven vedenpinnan tasoon kasaantui ekstramar-
ginaalinen delta. Sen pinnan korkeus vastaa Jalka-
joen lasku-uoman korkeutta.

Ounasjoen jääjärven seuraava lasku-uoma oli
Seurujärvellä, Ruoppapalon ja Seurukarkean välis-
sä olevassa kapeassa laaksossa 271 metrin korkeu-
della. Se on alueen syvin ja muodoltaan selväpiir-
teisin lasku-uoma, joka näkyy Kiistalasta Inariin joh-
tavalle maantielle. Laakson ylärinteellä olevat lie-
veuomat kuvastavat sitä peittäneen jäätikön kielek-
keen perääntymistä ja pohjalla olevat virtaavan ve-
den huuhtomat avokalliot kielekkeen sulamisen jäl-
keen tapahtunutta sulamisvesipurkausta. Seurujär-
veltä vedet virtasivat Järvijoen kautta Kitisen laak-
soon. Seurujärven lasku-uoman vaiheessa Ounas-
joen jääjärvi oli laajimmillaan. Se ulottui lännessä
Pallasjärvelle ja luoteessa Ounasjokilaaksoa pitkin
Ketomellaan. Jäätikön reuna lienee kulkenut kaa-
renmuotoisesti Pallasjärven eteläpuolelta Tepastoon,
Suasselkään ja Kittilän itäosassa olevaan Paartosel-
kään. Tämän linjan pohjoispuolelta löytyy ranta-
merkkejä, joita on esimerkiksi Tepaston ympäris-
tössä olevien vaarojen, kuten Törmäsvaaran rinteillä
(Kujansuu 1967).

Seurukarkean vaara ja sen eteläpuolella oleva
Porkosen–Haurespään vaarajono muodostavat Ou-
nasjoen ja Kitisen välisen vedenjakajan. Niin pitkään
kuin jäätikön reuna nojasi vaarajonon länsirintee-
seen, se patosi jääjärveä ja esti vesiä virtaamasta
kaakkoon. Kun jäätikkö ohentui ja sen pinta laski,
se hajosi kahdeksi Kumputunturia kiertäväksi kie-
lekkeeksi (Johansson ja muut 1996). Kun pohjoi-
nen kieleke vetäytyi länteen, jääjärven vedet pääsi-
vät laskemaan Kumputunturin ja Porkosen–Haures-
pään vaarajonojen väliseen laaksoon, josta ne edel-
leen virtasivat Sattasjokeen ja Kitiseen. Paartosel-
kään syntyneet marginaaliset uomat kuvastavat jää-
järven vedenpinnan vähittäistä laskua jäätikön reu-
nan vetäytyessä vaarajonon länsirinteeltä. Tässä vai-
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heessa syntyivät myös Tepaston ympäristössä 258 ja
238 metrin korkeuksien välissä olevat muinaisran-
nat (Kujansuu 1967). Kun jäätikön reuna vetäytyi
Kumputunturin itäpuolelta, Vesmajärven länsipuo-
lella olevaan Kiuasautonojaan syntyi lasku-uoma
(218 m), joka johti laskuvedet Jeesiöjoen laaksoon.

Jäätikön reunan vetäydyttyä linjalle Kätkätuntu-
ri–Levi–Loukisenvaara Ounasjoen jääjärven vesille
aukeni uusi lasku-uoma Jeesiöjärven länsipuolelta
kiertäen Jeesiöjokeen. Vedenpinta asettui 207 met-
rin korkeudelle. Jääjärvestä virranneet vedet kulut-
tivat Kuusajärveltä Jeesiöjärvelle kulkevaa moreeni-
peitteistä reunamuodostumaa ja levittivät siitä läh-
töisin olevaa soraa ja hiekkaa ekstramarginaalisik-
si kerrostumiksi Jeesiöjoen laaksoon (Johansson ja
muut 1992). Jeesiöjärven vaiheen jälkeen syntynei-
tä lasku-uomia esiintyy Jeesiöjärven länsipuolella
Sinermäjärvellä sekä Hormakummun itäpuolella
Ahvenjärvellä. Kun lasku-uoma oli Kelontekemäjär-
ven länsipuolisella vedenjakajalla, Ounasjoen jää-
järven vedenpinta oli noin 201 metrin korkeudel-
la. Jääjärvi peitti Kittilän kirkonkylän itäpuolella ole-
via alavia alueita ja jatkui Ounasjokilaaksoa pohjoi-
seen Könkäälle ja Hanhimaalle asti. Jääjärven nuo-
rimmat lasku-uomat sijaitsevat Ounasjoen itärannal-
la Särestöniemen itäpuolella noin 190, 189 ja 184
metrin korkeudella. Jäätikön väistyttyä Ounasjoki-
laaksosta Ancylusjärvi työntyi pohjoiseen aina Kitti-

län kirkonkylälle asti. Muonion jääjärvestä Aakenus-
jokea pitkin virtaavat vedet laskivat Ancylusjärveen
Kittilän kirkonkylän kohdalla. Ne kerrostivat sinne
deltan Ancylusjärven ylimmän rannan tasoon noin
180 metrin korkeudelle (Kujansuu 1967).

Ylläksen alueen jääjärvet

Ylläksen alueen huomattavin jääjärvi patoutui Äkäs-
lompolon järven ympäristöön. Sen lasku-uoma si-
jaitsi Ylläksen ja Kesängin välisessä laaksossa Ke-
sänkijärven itäpuolella 234 metrin korkeudella. Yl-
läksen itäpuolelle syntyi viuhkamainen sarja jääjär-
vestä alkaneita marginaalisia ja ekstramarginaalisia
uomia, jotka johtivat Lainiojokeen (kuva 124). Niis-
sä virtasi huomattavat määrät sulamisvettä, sillä
Muonion jääjärvi laski loppuvaiheessaan Äkäslom-
polon jääjärveen. Laskuvesiä virtasi aluksi Kangos-
järven suunnalta Tiurajärven ja Äkäsjärven kautta,
ja jäätikön reunan peräännyttyä etelälounaaseen
syntyi uusia lasku-uomia Pahtajärven (243 metriä)
kautta Kuerjoen laaksoon ja lopulta Pakasaivon
(238 metriä) kautta Valkeajoen laaksoon. Jäätikön
reunan peräännyttyä linjalle Kihlanki–Tapojärvi–
Rautuvaara Muonion ja Äkäslompolon jääjärvet yh-
tyivät. Niiden lasku-uoma sijaitsi Ylläksen eteläpuo-
lella Luosujärven kohdalla, 199 metrin korkeudel-

Kuva 124. Äkäslompolon jääjärvestä lähteviä marginaalisia lasku-uomia Lainiojoen laaksossa
Ylläksen itäpuolella.
Fig 124. Marginal meltwater channels from the Äkäslompolo Ice Lake in the Lainiojoki
river valley east of Ylläs Fell.
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la. Vedet virtasivat Luosujoen laaksoon ja edelleen
Ylläsjärven ja Kallon välille patoutuneen jääjärven
kautta Kitisen laaksossa olleeseen Ancylusjärveen.
Jäätikön peittäessä enää pienen osan Muonionjoki-

laaksoa Kolarin ja Äkäsjokisuun kohdalla Ancylus-
järven vedet työntyivät sen ohitse pohjoiseen aina
Äkäsjokisuuhun asti. Ancylusjärven ylin ranta syn-
tyi noin 168 metrin korkeudelle (Saarnisto 1981).

Deglasiaatio
PETER JOHANSSON JA RAIMO KUJANSUU

Jääkauden lopussa alkanut ilmaston lämpiäminen
johti mannerjäätikön sulamiseen eli deglasiaati-

oon. Sen eri vaiheita voidaan selvittää tutkimalla jää-
tikön yleistä dynamiikkaa ja sen glasiologisia olo-
suhteita, jotka näkyvät parhaiten jäätikön sulamis-
vaiheessa syntyneiden muodostumien avulla (Kujan-
suu 1992). Jäätikön ja sen sulamisvesien aikaan-
saamat kerrostumat ja kulutusmuodot kuvaavat
mannerjäätikön virtaussuuntia, reunaosan kulkua ja
morfologiaa sekä sulamisvesivirtojen suuntia ja
-reittejä. Tanner (1915) teki ensimmäiset deglasi-
aatiotutkimukset Pohjois-Suomessa. Hänen jälkeen-
sä mm. Mikkola (1932), Penttilä (1963), Kujansuu
(1967) sekä monet muut ovat tutkimuksissaan tar-
kentaneet kuvaa jäätikön sulamisesta. Käsitys jääti-
kön sulamishistoriasta on kuitenkin muuttunut var-
sin vähän sitten Tannerin kokoamien tutkimustulos-
ten julkaisun jälkeen. Tannerin laatima geomorfo-
logiaan perustuva jäätikön reunan perääntymiskart-
ta on pääpiirteissään yhä vielä voimassa.

Kallioiden pintaan kuluneet uurteet kuvaavat luo-
tettavasti jäätikön virtaussuuntaa (ks. kuva 80). Poh-
jois-Suomessa niitä tosin esiintyy harvemmassa kuin
Etelä- ja Keski-Suomessa. Keski-Lapissa ne puuttu-
vat lähes tyystiin, sillä jäätikkö oli laajalla alueella
liikkumaton. Myös monin paikoin kalliota peittää
rapakallio, johon uurteita ei voinut syntyä. Tämän
vuoksi moreenistratigrafisissa tutkimuksissa saadut
moreenin kiviaineksen suuntaustulokset ovat olleet
ratkaisevassa asemassa jäätikön liikesuuntia selvi-
tettäessä. Myöhäis-Veikselkautisen aktiivisen virtaus-
vaiheen aikana syntyneen moreenipatjan II päällä
esiintyy paikoitellen moreenipatja I, joka syntyi de-
glasiaatiovaiheessa (Hirvas 1991). Esimerkiksi Itä-
Lapissa moreenipatjan I tai pinnimmaisen moree-
nipatjan suuntaus on lähes kaikkialla yhteneväinen
jäätikön perääntymissuunnan kanssa (Johansson
1995). Jäätikön liikesuunnan suuntaisista moreeni-
muodostumista drumliinit kuvastavat deglasiaatio-
ta edeltänyttä aktiivista virtausvaihetta, mutta monet

vakoutumat syntyivät aivan jäätiköitymisen loppuvai-
heessa. Niiden suuntaus vastaa deglasiaatiovaiheen
aikaista virtaussuuntaa (Kujansuu 1967).

Tunnusomaista Pohjois-Suomen myöhäisglasiaa-
lisille muodostumille on erilaisten kumpumoree-
nien lukuisuus ja niiden laaja-alainen esiintyminen
Etelä-Lapissa. Savukoskelta Rovaniemen ympäris-
töön ulottuvalla alueella on laajoja kumpumoree-
nikenttiä, joille ovat ominaisia yhdensuuntaisesti
järjestäytyneet juomumoreeniselänteet, jotka ovat
suuntautuneet poikittain jäätikön viimeiseen virtaus-
suuntaan nähden. Samanlaisia muodostumia on
myös Enontekiön Käsivarressa. Muodostumat koos-
tuvat vaihtelevasti synnyltään subglasiaalisista ja sup-
raglasiaalisista moreeneista sekä glasifluviaalisesta
aineksesta. Pinnimmaisena on yleensä massiivinen
pohjamoreeniksi luokiteltava moreeniyksikkö, jol-
la on viimeisen virtauksen mukainen moreenien ki-
vien suuntaus. Juomumoreenien esiintymisalueet
muodostavat glasiaalimorfologisia vyöhykkeitä, jot-
ka kuvastavat jäätikön pohjaoloja sulamisvaiheessa
ja näin suurissa puitteissa jäätikön reunan kulkua.

Etelä- ja Länsi-Suomessa yleisesti esiintyviä pie-
niä reunamoreeniselänteitä on käytetty kuvastamaan
jäätikön perääntymistä. Muutamia Keski-Lapin ete-
läosassa olevia pieniä päätemoreenivalleja lukuun-
ottamatta reunamoreenit ovat Pohjois-Suomessa
harvinaisia ja niiden käyttökelpoisuus deglasiaatio-
tutkimuksessa rajallista. Länsi- ja Keski-Lapissa sekä
Pudasjärven alueella esiintyy moreenipeitteisiä gla-
sifluviaalisia muodostumia, kuten Kittilän Kuusajärvi,
Pellon Orajärvi ja Ylitornion Kantomaanpää–Raanu-
järvi-muodostuma. Ne ovat suuntautuneet poikittain
moreenipeitteisiä harjuja vastaan. Muodostumat ei-
vät ole syntyneet viimeisen jäätiköitymisen sulamis-
vaiheen aikana, vaan ne on tulkittu viimeistä jääti-
köitymistä vanhemmiksi reunamuodostumiksi (Mä-
kinen ja Maunu 1984, Mäkinen 1985 ja Sutinen
1992).

Jäätikön perääntyminen on pääasiassa sen reu-

Deglasiaatio
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nan sulamista. Siksi deglasiaatiossa keskeinen osa
on sulamisvesien toiminnalla. Sulaminen oli nopein-
ta jäätikön reunan päättyessä veteen, jolloin jää suli
poikimalla eli reunasta irtosi isoja jäälohkareita jää-
vuoriksi. Lapin olosuhteissa jäästä vain pieni osa suli
haihtumalla ja suurin osa sulamalla. Subakvaattiset
olosuhteet vallitsivat Pohjois-Pohjanmaan rannikolla
sekä Etelä- ja osin Keski- ja Länsi-Lapissa, jonne
ulottui Itämeren altaaseen tällöin muodostunut An-
cylusjärvi. Meri ylsi myös Inarin altaaseen sekä Te-
non ja Luton laaksoihin. Keski-Lapin supra-akvaat-
tisilla alueilla oli runsaasti jääjärviä, joilla oli suuri
vaikutus syntyviin kulutusmuotoihin ja kerrostumiin.
Koska jääjärvet syntyivät suoraan kontaktiin jäätikön
reunan kanssa, niiden kehityshistorioita seuraamal-
la saadaan selkeä kuva jäätikön perääntymissuun-
nasta sekä myös jäätikössä vallinneista olosuhteis-
ta. Jotta jäätikkö olisi kyennyt patoamaan vesimas-
soja, tuli sen olla reunoiltaan ehyt ja dynamiikal-
taan aktiivinen. Inarin altaassa mannerjäätikön su-
lamista on tutkittu lustosavien avulla, joista on ero-
tettu enimmillään 412 lustoa (Kujansuu ja muut
1998).

Koska jäätikön reuna päättyi suuressa osassa
aluetta kuivalle maalle, aiheutti veden poistuminen
jäätikön etumaastoon monenlaisia kulutus- ja ka-
saantumismuotoja, joita on kuvattu yksityiskohtai-
semmin mannerjäätikön sulamisvesitoiminnan yh-
teydessä. Subglasiaalinen sulamisvesitoiminta oli
deglasiaatiovaiheessa merkittävää, sillä jäätikön
pohjalla tunneleissa virranneet jäätikköjoet pyrki-
vät kohti pienintä painetta eli jäätikön reunaa. Näin
ollen harjujaksot kuvastavat selkeästi jäätikön pe-
rääntymissuuntaa. Keski-Lapin jäänjakaja-alueella
on niukasti viimeisen deglasiaation aikaisia harjuja
ja sulamisvesiuomia. Aluetta kutsutaan myös harju-
jakaja-alueeksi tai subglasiaalisen glasifluviaalisen
toiminnan vedenjakajaksi, jossa jäätikön alainen
hydrostaattinen paine jakaantui eri suuntiin (Kujan-
suu 1967). Harjut eivät myöskään muodosta yhte-
näisiä selänteitä, vaan niihin liittyy voimakkaan gla-
sifluviaalieroosion vyöhykkeitä, usein selviä uomia,
joihin eroosiovaiheen jälkeen ei ole tapahtunut ker-
rostumista. Lapin supra-akvaattisilla alueilla kasaan-
tumis- ja kulutusmuodot ovat usein yhdistettävissä
ilmakuvatulkinnan avulla läpi alueen kulkeviksi har-
jujaksoiksi tai subglasiaalisiksi sulamisvesisystee-
meiksi. Harjujakajan pohjoispuolella harjut suun-
tautuvat keskimäärin pohjoiseen tai pohjoiskoilli-

seen, itäosissa koilliseen ja eteläpuolella kaakkoon.
Keski-Lapin ja Pudasjärven alueella viimeisen deg-
lasiaation aikaisten harjujen joukossa on runsaasti
vanhempia ja useimmiten moreenipeitteisiä ja osit-
tain tasoittuneita harjuja, joiden suunnat poikkea-
vat viimeisen sulamisvaiheen harjujen suunnista.
Myöhäis-Veikselin deglasiaatiovaiheen harjuverkos-
to (kuva 84) antaa selkeän kuvan jäätikön vetäyty-
misestä kohti jäänjakaja-aluetta.

Sulamisvesien toiminta jäätikön reunalla, jääti-
kön sekä jäästä vapautuneen maaston kontaktissa
tuotti myös monenlaisia kulutusmuotoja, jotka ku-
vastavat sulavan jäätikön tilaa. Lieveuomat antavat
tietoa jäätikön pinnan yksityiskohtaisesta kulusta,
pinnan kaltevuudesta, sen vuotuisesta ohenemises-
ta ja jäätikön dynaamisesta tilasta. Sulamista tapah-
tui varsinkin jäätikön pinnalla auringon säteilyn ja
lauhojen ilmavirtausten vuoksi. Lieveuomien perus-
teella mannerjäätikön ohenemisesta on saatu arvo-
ja, jotka vaihtelevat 0,5 ja 5 metrin välillä vuodessa
(Tanner 1915, Penttilä 1963, Kujansuu 1967, Pii-
rola 1982 ja Johansson 1990, 1995). Länsi-Lapissa
oheneminen ja jäätikön reunan perääntyminen oli-
vat jonkin verran nopeampia kuin Itä- ja Pohjois-
Lapissa. Se kertoo mannerjäätikön massan pienene-
misestä ja samalla ilmaston lämpiämisestä, joka
vuorostaan kiihdytti sulamista.

Marginaaliset ja ekstramarginaaliset uomat yh-
dessä jääjärvien kanssa kertovat jäätikön reunan
yleisestä kulusta ja perääntymissuunnasta suurissa
puitteissa (Kujansuu 1967). Pääosin niiden perus-
teella on laadittu kuvassa 125 oleva mannerjäätikön
perääntymiskartta. Oleellista deglasiaation kannal-
ta on se, että mannerjäätikön reunan eteen muo-
dostui ekstramarginaalisia vesistösysteemejä, jotka
alkoivat luoteesta ja pohjoisesta Lapin korkeimmil-
ta alueilta ja johtivat sulamisvedet jäätikön reunan
ohjaamina alemmille tasoille itään ja kaakkoon.
Aluksi vedet ohjautuivat päävedenjakajan yli pohjoi-
seen, osin myös itään ja myöhemmin päävedenja-
kajan eteläpuolella Lapin suuria jokilaaksoja myö-
ten Itämeren altaaseen. Paleohydrografian avulla on
suuresta osasta aluetta voitu luoda kohtalaisen yk-
sityiskohtainen kuva perääntyvän mannerjäätikön
toisiaan seuraavista reuna-asemista. Subakvaattisella
alueella kuva reunan perääntymisestä perustuu pää-
osin subglasiaalisen glasifluviaalisen toiminnan tu-
loksiin.
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Deglasiaation kulku Pohjois-Suomessa

Nuoremman Dryas-kroonin aikana koko Pohjois-
Suomi oli yhtenäisen mannerjäätikön peitossa. Man-
nerjäätikön reuna sijaitsi maamme rajojen ulko-
puolella, Pohjois-Norjassa ja Venäjällä. Pohjoisessa
tähän stadiaalivaiheeseen liittyviä reunamuodos-
tumia on Tanan ja Kirkkoniemen välisellä alueella

(Sollid ja muut 1973). Ne voidaan korreloida
Tromsø–Lyngen-reunamuodostumaan, joka ra-
diohiili-ikämääritysten mukaan on nuoremmalta
Dryas-kroonilta (Marthinussen 1962). Reunamuo-
dostuma jatkuu Venäjän puolella Petsamon ranni-
kolla ja Kuolan niemimaan keskiosissa. Etelämpä-
nä se liittyy Itä-Karjalan Rugozero-vaiheen reu-
namuodostumiin (Ekman ja Iljin 1991) ja Pohjois-

Kuva 125. Mannerjäätikön reunan perääntyminen Pohjois-Suomessa viimeisen jäätiköitymisen
loppuvaiheessa. Maalla reunan asema perustuu harjujen suuntiin, jääjärviin ja niitä yhdistänei-
siin uomiin. Subakvaattisella alueella reunan asema on arvioitu harjujen suunnan perusteella.
1 = jäätikön reunan asema, 2 = jääjärvien peittämä alue ja 3 = Ancylusjärvi.
Fig. 125. Recession of the margin of the continental ice sheet in northern Finland towards
the end of the last glaciation. On dry land the position of the ice margin is based on the
orientation of eskers, on ice lakes and channels connecting them. In the subaquatic area
the position of the margin was estimated on the basis of the orientation of eskers. 1 =
position of the ice margin, 2 = areas covered by ice-dammed lakes and 3 = Ancylus Lake.
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Karjalassa Koitereen reunamuodostumaan, jotka
ovat jatkeita Salpausselkä II -reunamuodostumiin
(Rainio 1996). Pielisjärven reunamuodostuma sekä
sen jatkeena oleva Kalevala-vaiheen reunamuodostu-
mat syntyivät nuoremman Dryas-stadiaalin lopussa.
Kalenterivuosiksi muutettuna nuoremman Dryas-
kroonin reunamuodostumat syntyivät 12 250–
11 590 vuotta sitten (Saarnisto ja Saarinen 2001).
Myöhäis-Veikselkautisen jäätiköitymisen ollessa laa-
jimmillaan noin 19 000 vuotta sitten jäätikön kes-
kusalue lienee sijainnut Pohjanlahden kohdalla
(Boulton ja muut 1985, Bouchard ja Salonen 1990,
Andersen ja muut 1995, Paus ja muut 2003). Vii-
meistään nuoremman Dryas-stadiaalivaiheen aika-
na se oli siirtynyt pohjoiseen ja muuttunut jäänja-
kajavyöhykkeeksi, joka kulki Kuolan niemimaan
länsiosan tunturialueelta (Evzerov ja Koshechkin
1980, Legkova ja muut 1981) Keski-Lapin kautta
lounaaseen ja jatkui Kölivuoriston itärinteelle
(Lundqvist 1972, 1986). Jäänjakajalta jäätikkö liik-
kui eri suuntiin kohti nuoremman Dryas-kroonin
reunamuodostumia, joskin selvää virtausta tapah-
tui vasta 100–200 km leveässä reunavyöhykkeessä,
jossa jäätikkö oli lämminpohjainen. Pohjoisessa
reunavyöhykkeen sisälle jäi Inarijärven allas sekä
Petsamo, jossa jäätikön pohjalla tapahtui voimakasta
kulutus- ja kasaantumistyötä. Inarijärven altaassa
mannerjäätikkö virtasi intensiivisesti etelälounaasta
pohjoiskoilliseen ja kerrosti drumliineja Inarijärven
pohjois- ja itäpuolelle (Heikkinen ja Tikkanen 1979,
Ström 1980) sekä Petsamon keskiosiin (Nikonov
1964). Vastaava vaihe esiintyy Rovaniemen itäpuo-
lelta Kuusamoon ulottuvana, suunnilleen länsi-itä-
suuntaisena drumliinikenttänä. Kuusamossa suun-
taus kääntyy itäkaakkoon ja päättyy Venäjällä Kale-
vala-vaiheen aikaiseen Pääjärven reunamuodostu-
maan.

Nuoremman Dryas-kroonin aikaista aktiivista vir-
tausvaihetta ja reunamuodostumien syntymistä seu-
rasi jäätikön reunan nopea vetäytyminen kohti jään-
jakajaa 11 500 vuotta sitten (Saarnisto 2000, Lunk-
ka ja muut 2001 sekä 2004, Saarnisto ja Saarinen
2001). Pohjoisimmassa Lapissa perääntyminen ta-
pahtui kohti etelälounasta. Paatsjokilaaksossa, Nor-
jan ja Venäjän rajalla perääntymisnopeus oli 100–
150 m vuodessa (Sollid ja muut 1973). Siihen liit-
tyi paikoin reunavyöhykkeen stagnantoitumista ja
kuolleen jään alueiden muodostumista, erityisesti
tunturialueiden laaksoissa. Syynä tähän oli ilmaston
nopea lämpeneminen ja mannerjäätikön massata-

sapainon muuttuminen lähes pysyvästi negatiiviseksi.
Jäätikön virtausta kohti sen sulavaa reunaa tapah-
tui edelleenkin, mutta sen intensiteetti oli huomat-
tavasti pienempi. Joissakin tapauksissa virtausta ta-
pahtui myös vähän aikaisemmasta, aktiivisen vai-
heen virtauksesta poikkeavasta suunnasta. Tämä
näkyy mm. Utsjoen alueella drumliinien päälle ja
viereen syntyneistä, drumliinien suunnasta poikkea-
vista vakoutumista (vrt. Heikkinen ja Tikkanen
1979, Sutinen 1992) (ks. kuva 25). Syvissä ruhje-
laaksoissa, kuten Kevon ja Utsjoen laaksoissa, jää-
tikön reuna taipui laaksoja myötäileviksi kielekkeik-
si, joiden virtaussuuntaa ohjasi aikaisempaa enem-
män voimakas pinnanmuodostus.

Käsivarren alueella ensimmäiseksi mannerjääti-
kön alta vapautuivat pohjoisimman ja luoteisimman
osan tunturien huiput. Ne lienevät nousseet nuna-
takkeina samaan aikaan kuin jäätikön reuna vasta
irtaantui nuoremman Dryas-kroonin aikaisilta reu-
namoreeneilta. Näin deglasiaation alku voidaan ajal-
lisesti sijoittaa suunnilleen myöhäisglasiaalin ja post-
glasiaalin taitteeseen eli aikaan noin 11 500 kalen-
terivuotta sitten. Sekä luoteis- että pohjoisosien tun-
turialueilla mannerjäätikön reuna rikkoutui laak-
soissa luikerteleviksi jäätikkökielekkeiksi, jotka toi-
sinaan saattoivat menettää yhteyden mannerjäätik-
köön ja sulaa erillisinä kuolleen jään alueina. Eri-
tyisesti Haltin alueella tunturien rinteiltä löytyy on-
siloita, joissa jäätiköitymisen loppuvaiheessa oli
onsilojäätiköitä (Tanner 1915, Kujansuu 1967). Osa
niistä on voinut olla nivaatio-onsiloita, sillä nyky-
äänkin niissä saattaa olla yli kesän säilyvää lunta
(Hirvas ja muut 2000).

Deglasiaation jatkuessa Inarin altaalta kohti pää-
vedenjakajaa jäätikön reuna perääntyi ylämäkeen ja
jäätiköltä vapautuneet sulamisvedet pääsivät vapaasti
virtaamaan koilliseen jo jäätikön alta vapautuneille
alueille. Noin 10 600 vuotta sitten Saariselän, Ham-
mastunturin ja Lemmenjoen alueen tunturihuiput
alkoivat paljastua jäätikön alta nunatakkeina. Tun-
turialueella jäätikön perääntyminen oli aluksi lähin-
nä jään ohenemista, jolloin jäättömät alueet laaje-
nivat jäätikön vetäytyessä lopulta laaksojen pohjia
peittäviksi kielekkeiksi. Niiden eteen saattoi patou-
tua lyhytaikaisia marginaalisia jääjärviä, joista har-
voin jäi mainittavia merkkejä maastoon. Eri puolil-
la tunturialuetta olevat vakoutumat osoittavat jääti-
kön viimeisen virtauksen tapahtuneen alueen yli
etelälounaasta pohjoiskoilliseen (Johansson 1990).
Huomattavien korkeusvaihteluiden vuoksi harjujak-
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sojen suunnat eivät täysin noudata jäätikön perään-
tymissuuntaa, vaan ne noudattelevat kallioperän
ruhjevyöhykkeitä ja laaksonpohjia (Penttilä 1963).
Nunatakkivaiheessa syntyivät myös monet Saariselän
satulakurut, joiden suuntaus osoittaa veden virran-
neen kohti pohjoista tai koillista, samaan suuntaan
kuin myös jäätikön pinta vietti. Lieveuomien perus-
teella jäätikön pinnan gradientti vaihteli 1,5 metristä
2,5 metriin 100 metrillä (Johansson 1990). Poh-
joinen Jäämeri ulottui Inarin altaaseen (Kujansuu
ja muut 1998) sekä kapeana lahtena ylös Tenoa ja
Luttoa (Tanner 1915 ja 1936). Nikonov (1964)
mainitsee löytäneensä Venäjän puoleisesta Luton
laaksosta merellisiä piileviä vielä 120 metrin kor-
keustasolla. Suomesta niitä ei ole löydetty, sillä jää-
tikköjoen suusta virtaava sulamisvesi esti ilmeisesti
suolaista vettä tunkeutumasta vastavirtaan (Saarnisto
1973).

Jäätikön ohentuessa ja sen pinnan laskiessa nu-
natakit kasvoivat jäättömiksi tunturialueiksi. Kun
Saariselän tunturit olivat paljastuneet jäätikön alta,
asettui jäätikön reuna nojaamaan tunturijonon ete-
läreunaa vasten. Sulamisvesiä patoutui jäätikön reu-
nalle jääjärviksi. Tunturijonoa leikkaavien laakso-
jen kohdilla jäätikön reuna muuttui polveilevaksi,
ja esimerkiksi Suomujoen ja Muorravaarakanjoen
laaksoihin työntyi kymmenien kilometrien mittaisia
jäätikkökielekkeitä. Kielekkeiden pinnan gradientti
vaihteli 3 metristä 6 metriin sadalla metrillä (Pent-
tilä 1963, Piirola 1982, Johansson 1995). Soliin
pakkautuneissa jäätikköputouksissa gradientti saat-
toi olla 10–12 metriä tai jyrkempikin. Kielekkeet
pysyivät aktiivisina niin kauan kuin yhtenäisestä jää-
tiköstä syöttyi niihin uutta jäätä. Lopulta ne alustan
vaikutuksesta menettivät liikuntakykynsä ja muuttui-
vat passiivisiksi. Pohjoiseen avautuvien laaksojen
pohjille jäi irrallisia jäätikön rippeitä, jotka sulivat
paikoilleen. Saariselän alueella, kuten ei muualla-
kaan Pohjois-Suomessa Käsivarren alueen suurtun-
tureita lukuunottamatta, ei ole ollut itsenäisiä laak-
sojäätiköitä jääkauden jälkeen. Saariselältä löytyy
viimeisen jäätiköitymisen aikaisia tai sitä vanhem-
pia onsilomaisia muotoja (Penttilä 1953).

Tunturialueiden korkeusvaihteluilla oli selvä vai-
kutus jäätikön loppuvaiheen aikaisiin virtaussuun-
tiin. Esimerkiksi Sallassa yli 200 metriä ympäristön-
sä yläpuolelle kohoava Värriötunturien tunturijono
muodostui deglasiaation loppuvaiheessa topografi-
seksi esteeksi, jota jäätikkö pyrki kiertämään (Jo-
hansson 1995). Myös Vuotson alueella olevien lie-

veuomien perusteella jäätikön reuna jakaantui kah-
teen Nattastuntureita kiertävään kielekkeeseen. Poh-
joisemmassa kielekkessä jäätikkö perääntyi Nattas-
ten ja Raututunturien väliseen laaksoon. Eteläisem-
mässä kielekkeessä perääntyminen tapahtui lounaa-
seen Sompionjärven alueelle (Kujansuu ja Hyyppä
1995).

Tunturialueet ohitettuaan jäätikkö perääntyi mar-
ginaalisten ja ekstramarginaalisten uomien perus-
teella reunaltaan melko tasaisena kohti Maaselän
päävedenjakajaa. Perääntymistä on mahdollista seu-
rata alueelle syntyneiden jääjärvien sekä niitä yhdis-
täneiden marginaalisten ja ekstramarginaalisten
uomien avulla. Niiden perusteella jäätikkö vetäytyi
Saariselän tunturialueelta suunnilleen samaan
aikaan noin 10 500 vuotta sitten kuin Sallan jääjär-
vi oli laajimmillaan ennen sen vedenpinnan äkillis-
tä laskua (kuva 110). Se tapahtui Yli-Neitijärven
uoman kautta Korouomaan. Enontekiön itäosassa
Pöyrisjärven ja Käkkälöjoen alueet paljastuivat jää-
tikön alta samoihin aikoihin kuin nykyisen Portti-
pahdan alue ja Koitelaisen tunturi. Kitisen laakso
vapautui jäätikön peitosta vähän ennen Kittilän koil-
lisosan vaara-alueita, sillä Kittilän pohjoisosassa
Puljun alueelle patoutuneet jääjärvet laskivat vielä
jäätikön reunaa seuraten pohjoiseen Ivalojokeen
(kuva 126), mutta niiden jälkeen syntyneiden Po-
kan alueen jääjärvien laskuvedet kääntyivät virtaa-
maan Kitisen laakson kautta etelään (kuva 127).
Myös Käsivarren alueelle syntyi jäätikön reunaa seu-
ranneita sulamisvesiverkostoja, jotka johtivat Kön-
kämänenon laaksosta Enontekiön keskiosien kaut-
ta Ounasjokilaaksoon. Pääpiirteissään jäätikön reu-
na perääntyi Enontekiöllä kohti etelää, Pokasta Vuot-
son eteläpuolelle olevalla alueella kohti lounasta ja
Sodankylän keskiosassa jäänjakajavyöhykkeellä
kohti länttä tai länsiluodetta. Posoaavalla eli nykyi-
sen Lokan tekoaltaan alueella oli matala jääjärvi,
joka oli osaksi jäätikön reunasta irronneiden jää-
lohkareiden täyttämä. Harjujen ja sulamisvesiuomi-
en vähäisyys kuvastavat jäätikön olleen paikoitellen
reunaosastaan rikkonainen ja sulaneen paikoilleen.

Keski-Lapissa deglasiaatioon liittyvät maankuo-
ressa tapahtuneet maanjäristykset, jotka aiheuttivat
prekambriseen kallioperään ns. nuoria siirroksia
(Kujansuu 1964) sekä maanvyörymiä (Kujansuu
1972a). Nuorista siirroksista pisin on Rautuskylän
ja Pokan välillä oleva 40 km pitkä, likimain lounaas-
ta koilliseen kulkeva siirros. Siirroksen kaakkois-
puoli on kohonnut noin kaksi metriä suhteessa luo-
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teispuoleen. Sen kanssa liki samansuuntaisia ovat
Pasmajärvellä (kuva 128) ja Venejärvellä olevat siir-
rokset. Venejärven siirroksen törmä on korkeimmil-
laan seitsemän metriä (Kujansuu 1964). Maanvyö-
rymiä on löydetty runsaimmin Kittilän–Kolarin–Pel-
lon–Sodankylän väliin jäävältä alueelta, joka on li-
kimain sama alue, jossa siirroksiakin esiintyy. Le-
vin etelärinteellä olevassa maanvyörymässä mo-
reenimaa on vyörynyt noin 15 hehtaarin alueelta
muodostaen maljamaisen syvennyksen ja kasaantu-
nut valleiksi sen alareunalle. Vyörymät liittyvät jää-
tikön sulamisvaiheeseen, jolloin moreeni oli veden-
kyllästämää ja lähti herkästi vyörymään jyrkillä rin-
teillä esimerkiksi maanjäristyksen seurauksena. Le-
vitunturin maanvyörymäalue ei ole enää vyörymä-

altis, ja sinne on viime vuosina rakennettu runsaasti
loma-asutusta.

Keski-Lapissa jäätikön reunan lähes tasaista pe-
rääntymistä häiritsivät muutamat peneplaanista ko-
hoavat eroosiojäännöstunturit, kuten Kumputuntu-
ri (Johansson ja muut 1996), Levi- ja Kätkätunturi
sekä Ounas–Pallas–Ylläs-jakso. Ne ohjasivat jääti-
kön reunaosan virtausta. Esimerkiksi Pallastuntu-
rin länsipuolella mannerjäätikön reuna vetäytyi
suunnilleen etelälounaaseen ja itäpuolella etelään,
paikoin jopa eteläkaakkoon (Kujansuu 1967). Ou-
nastunturi–Pallastunturi–Ylläs-jakson vaikutus nä-
kyy myös harjujen kulussa, jotka kuvastavat jääti-
kön jakautumista erillisiksi kielekkeiksi (kuva 129).

Kittilän kirkonkylän pohjoispuolella jäätikön reu-

Kuva 126. Mannerjäätikön reunan asema noin 10 300 vuotta sitten, jolloin Enontekiön ja Kitti-
län alueiden jääjärvet laskivat kohti koillista Pohjoiseen Jäämereen.
Fig. 126. Position of the ice margin about 10,300 years ago, when the ice-dammed lakes of
the Enontekiö and Kittilä areas were draining to the northeast, towards the Arctic Ocean.
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Kuva 127. Mannerjäätikön reunan asema noin 10 200 vuotta sitten, jolloin Enontekiön ja Kitti-
län alueiden jääjärvien lasku oli kääntynyt kaakkoon kohti Itämeren allasta.
Fig. 127. Position of the ice margin about 10,300 years ago, when the ice-dammed lakes of
the Enontekiö and Kittilä areas were draining to the northeast, towards the Arctic Ocean.

Kuva 128. Pasmajärven siirrostörmä Kolarissa.
Fig. 128. The fault scarp at Pasmajärvi in Kolari.
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Kuva 129. Mannerjäätikön reunan asema noin 10 100 vuotta sitten, jolloin Kittilän pohjoisosaan,
Ounasjoen latvoille syntyi laaja jääjärvi, joka laski Kitisen laaksoon.
Fig. 129. Position of the margin of the continental ice sheet about 10,100 years ago, when
an extensive ice-dammed lake, draining into the Kitinen river valley, was formed in north-
ern Kittilä at the upper reaches of the Ounasjoki river.

na jäi kiinni vuosikymmeniksi Levi- ja Kätkätuntu-
rien etelärinteeseen. Ounasjokilaaksosta jäätikkö
vetäytyi lounaaseen ennen Ylläksen ympäristössä
olevien suurtunturien paljastumista nunatakkeina
jäätikön alta. Kittilän kirkonkylän länsi- ja eteläpuo-
lelle syntyneiden marginaalisten uomien perusteel-
la jäätikön reunan voi päätellä sijainneen noin
10 100 kalenterivuotta sitten linjalla Kangosjärvi–
Äkäskero–Aakenustunturi. Ylläksen alueen deglasi-
aatio tapahtui melko pian tämän jälkeen, sillä jää-
tikkö perääntyi alueella noin 170 metriä vuodessa
(Kujansuu 1967). Ylläksen alueelta jäätikkö vetäy-
tyi lounaaseen kohti Kolaria.

Etelä-Lapin, Peräpohjolan ja Pohjois-Pohjan-

maan deglasiaatioon vaikutti oleellisesti mannerjää-
tikön jakautuminen Kuusamon ja Suomussalmen
kielekevirroiksi nuoremman Dryas-kroonin aikana
(Aario 1977, Kurimo 1978, Punkari 1980). Aluksi
kielekkeet virtasivat lähes samansuuntaisina kohti
Rukajärven vaiheen reunamuodostumia. Myöhem-
min jäätikön reunan päättyessä Kalevala-vaiheen
reunamuodostumiin kielekkeiden väliin alkoi syn-
tyä Pudasjärven–Taivalkosken–Hossan saumamuo-
dostuma. Se jakoi myös jäätikön reunan vetäytymis-
suunnat siten, että sauman eteläpuolella ollut Oulun
kieleke perääntyi suunnilleen idästä länteen ja poh-
joispuolella ollut Kuusamon kieleke itäkaakosta län-
siluoteeseen ja Ranuan alueella kaakosta luoteeseen
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(Aario ja Forsström 1979). Reunan perääntyminen
Kuusamon alueelta tapahtui noin 10 700 vuotta sit-
ten. Jäätikön perääntyessä Vienanmeri tunkeutui ly-
hyen aikaa lahtena Oulankajoen laaksoon (Kouta-
niemi 1979). Keski-Lapin eteläosassa jäätikön reu-
na päättyi laajaan Sallan jääjärveen. Sen vedenpin-
nan äkillinen lasku noin 10 500 vuotta sitten vai-
kutti Kemijärven kumpumoreenikentän muodostu-
miseen, sillä jäätikön virtauksessa lienee tapahtu-
nut laajaa passivoitumista (Taipale ja Saarnisto
1991). Etelä-Lapissa reunan perääntyminen jatkui
keskimäärin kaakosta luoteeseen, joskin pinnan-
muodoissa olevat suuret korkeusvaihtelut saattoivat
vaikuttaa paikallisesti jäätikön reunan virtaussuun-
tiin. Esimerkiksi Rovaniemen eteläpuolella Kivalo-
jen vaarajono käänsi jäätikön läntistä virtaussuun-
taa länsilounaiseksi.

Länsi-Lapissa Tornionjoen ja Ounasjoen välisel-

lä supra-akvaattisella alueella oli matalia jääjärviä,
jotka laskivat Kallon kylän eteläpuolella olevien vaa-
rojen välistä kaakkoon. Niiden kuten Venejärven
alueella olleiden jääjärvien kehityksen perusteella
jäätikön reuna perääntyi Kolarin kirkonkylän ete-
läpuolella länsiluoteeseen. Viimeisimmässä vaihees-
sa lännestä työntyvä jäätikkökieleke lienee peittänyt
Kolarin kirkonkylän ympäristöä ja Teuravuomaa.
Sen pohjoispuolella oli Äkäsjoen ja Muonionjoen
laaksoihin patoutuneen jääjärven rippeitä ja etelä-
puolella Tornionjokilaaksoa pohjoiseen työntyvä
Ancylusjärvi. Viimeiset mannerjäätikön rippeet hä-
visivät Suomen Lapista suunnilleen 10 000 kalente-
rivuotta sitten. Jäätikön hävittyä Ancylusjärven ve-
det ulottuivat Tornionjoki–Muonionjokilaaksossa
Äkäsjokisuuhun asti. Siellä ylimmän rannan arvioi-
daan olleen noin 168 metrin korkeudella (Saarnisto
1981).

Periglasiaaliset ilmiöt
AIMO KEJONEN

Periglasiaalinen tarkoitti alkuaan mannerjäätikön
etumaastossa vallitsevia oloja, joille ovat ominai-

sia lumiset pakkastalvet, ikiroudan ja vuotuisen rou-
dan esiintyminen, pakkasrapautuminen ja routimi-
sen aiheuttamat kuviomaat. Lappi ja Pohjois-Suomi
kuuluvat kylmän lumi-ilmaston vyöhykkeeseen, jos-
sa vuoden keskilämpötila vaihtelee Oulun tienoon
+2 asteesta Lapin kylmimpien osien alle -2 astee-
seen (Seppälä 1997a). Washburnin (1979) mukaan
vuoden keskilämpötilarajat 0 tai -1 astetta kuvaavat
parhaiten periglasiaalisen alueen rajaa. Vuotuisen
roudan ja ikiroudan esiintymisen kannalta tärkeitä
seikkoja ovat lämpötilan ohella lumipeitteen kesto
ja paksuus. Lumi säilyy Oulun tienoilla noin 170
vrk:n ja Pohjois-Lapin tuntureilla yli 260 vrk:n ajan.
Lumen paksuus Oulun tienoilla on enimmillään kes-
kimäärin 0,5 m ja Keski-Lapissa ja Kuusamossa
metrin verran. Lapissa -1 asteen vuotuista keskiläm-
pötilarajan mukaan periglasiaaliseen alueeseen
kuuluvat lähinnä paljakka-alueet. Mikäli käytetään
vuoden 0 asteen keskilämpötilaa rajana, Kolarin ja
Sodankylän linjan pohjoispuolinen Lappi on peri-
glasiaalista aluetta.

Lapin periglasiaalisin osa, paljakkavyöhyke, jol-
la esiintyy ikiroutaa ja jossa kuviomaiden muodos-

tuminen on kaiken aikaa käynnissä, on suurimmak-
si osaksi tunturialuetta. Korkeuserot tunturien la-
kien ja niiden välisten laaksojen pohjien välillä ovat
yleisesti 200–400 metriä. Laaksosen (1977) mu-
kaan vuotuinen keskilämpötila Lapissa laskee noin
0,5oC kutakin 100 metriä kohti noustaessa meren-
pinnan tasosta. Vuotuinen keskilämpötila on tällöin
tunturien lakialueilla 1o—2oC alempi kuin laaksois-
sa. Lapissa korkokuvan merkitys alueen periglasi-
aaliseen luonteeseen on siten huomattava. Lyhytai-
kaiset, säiden vaihtelujen aiheuttamat lämpötilan
vaihtelut ovat laaksoissa huomattavasti suurempia
kuin tunturien lakialueilla. Niillä ei kuitenkaan ole
vaikutusta vuotuiseen keskilämpötilaan.

Toinen Lapin periglasiaalisten olojen tutkimuk-
sessa huomioitava seikka on maakohoamisen vai-
kutus vuoden keskilämpötilaan. Erosen (1979)
mukaan maanpinta Inarin tienoilla oli 7 000 vuotta
sitten 70–80 metriä ja 9 000 vuotta sitten 110–120
metriä matalammalla kuin nykyisin. Maankohoami-
nen on siten viimeksi kuluneiden 9 000 vuoden
aikana aiheuttanut noin asteen suuruisen vuotuisen
keskilämpötilan laskun. Sillä on myös oma merki-
tyksensä alueen lämpöolojen kehitykseen ja nykyi-
siin periglasiaalisiin olosuhteisiin.

Periglasiaaliset ilmiöt
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Maan routaantumiseen liittyviä
tapahtumia

Vuotuisen roudan paksuuteen ja kestoon vaikutta-
vat lämpötila, lumipeitteen paksuus, maalaji, maan
vesipitoisuus ja kasvillisuus. Roudan paksuus Ou-
lun alueella ja Kuusamossa on keskimäärin puoli
metriä, mikä johtuu lähinnä alueen paksusta lumi-
peitteestä ja tiheistä metsistä, sillä ne toimivat hyvi-
nä eristeinä. Pohjoisempana Lapissa roudan pak-
suus on normaalivuosina 1–2 m. Kylminä ja vähä-
lumisina talvina roudan paksuus on keskimääräi-
seen talveen verrattuna kaksin- tai kolminkertainen.
Ääritapauksissa, kuten kylmän ja vähälumisen tal-
ven 1987 jälkeen, routa näyttää paikoin säilyneen
yli kesän niin Keski-Lapissa kuin Oulun eteläpuo-
lellakin, jossa vesijohtoja jäätyi vielä syyskuussa (Ke-
jonen 1997a).

Maan jäätymistä kutsutaan routaantumiseksi.
Routiminen puolestaan tarkoittaa maassa roudan
vaikutuksesta tapahtuvia maa-aineksen tilavuuden ja
kantokyvyn muutoksia. Eri maalajeissa routaantu-
minen tapahtuu eri tavoin. Maan ollessa märkää
maanpinnan kivien ja maakappaleiden alle syntyy
neulajään muodostamaa roustetta, joka rouskuu

jalan alla. Neulajäätä on myös maassa oleviin on-
kaloihin muodostuva onkalorouta. Karkearakeisten
maalajien, kuten hiekan, soran ja karkearakeisen
moreenin jäätyessä syntyy massiivista routaa. Hie-
norakeisten maalajien kuten saven, hiesun ja hie-
noainesmoreenin, jäätyessä syntyy kerrosroutaa,
jossa jäätynyt maa ja jäälinssit vuorottelevat. Kerros-
roudan synty johtuu hienorakeisten maalajien ka-
pillaarisuudesta. Maassa etenevää jäätymisrintamaa
kohti virtaavan kapillaariveden lämpö pysäyttää
ajoittain jäätymisen etenemisen, jolloin jäätyvä ka-
pillaarivesi muodostaa maahan jäälinssin. Kerros-
routa nostaa maanpintaa jäälinssien paksuuden ver-
ran. Hienorakeisilla ja vetisillä mailla tämän routa-
nousun määrä voi olla ääritapauksissa 70–80 cm.

Routa nostaa kiviä pintaan ja lajittelee maa-ai-
nesta. Koska kivi johtaa lämpöä paremmin kuin ir-
tomaa, kiven alle syntyy maan jäätyessä jäälinssi,
joka taas keväällä sulaa ennen ympäröivää maata.
Jäälinssin sulaessa muodostuvaan onkaloon valuu si-
vulta irtomaata, joka estää lohkaretta vajoamasta en-
tiseen asemaansa. Vuorotteleva sulaminen ja routaan-
tuminen nostavat kiviä ja lohkareita maanpinnalle. Ne
kerääntyvät kivikuopiksi, lohkarepainanteiksi ja la-
jittuneiksi kuviomaiksi (taulukko 5).

Taulukko 5. Periglasiaalisten kuviomaiden luokittelu.
Table 5. Classification of periglacial patterned grounds.

Muodostuma Lajittuneet muodot Lajittumattomat muodot
Formation Sorted formations Nonsorted formations

Ympyrämaat Kivirenkaat, kivikuopat Maaympyrät, maasaarekkeet, maamättäät
Circles Sorted circles Nonsorted circles, earth hummocks
Polygonimaat Kivipolygonit Halkeamapolygonit, tundrapolygonit
Polygons Sorted polygons Nonsorted polygons
Verkkomaat Kiviverkot Halkeamaverkot, kasvillisuusverkot
Nets Sorted nets Nonsorted nets, vegetation nets
Terassimaat Kivireunuksiset hyllyt ja terassit Turve- ja kasvistoreunaiset hyllyt ja terassit
Steps Sorted steps Peat and vegetation banked steps
Kielekemaat Kivireunaiset kielekkeet Turve- ja kasvistoreunaiset kielekkeet
Lobes Stone banked lobes Peat and vegetation banked lobes
Juovamaat Kivijuovat, lohkarevirrat Maajuovat, maamätäsjuovat ja kasvillisuus-

juovamaat
Stripes Sorted stripes Nonsorted stripes, earth hummock stripes
Vuotomaakilvet Lohkarekilvet Maakilvet
Solifluction sheets Sorted sheets Nonsorted sheets
Lohkaremuodostumat tasamaalla Rakat, lohkarepainanteet
Boulder concentration on flat country Boulder fields, boulder depressions
Lohkaremuodostumat jyrkänteillä Talukset
Boulder concentration on steep slopes Taluses
Muut muodostumat Kivi- ja lohkaremudostumat Maamuodostumat
Other formations Other sorted formations Other nonsorted formations
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Maan sisällä olevat, eri tavoin vettä ja lämpöä
johtavat kerrokset voivat jäätymisen aiheuttaman
imun, roudan aiheuttamien paineellisten sulien
maa- tai vesitaskujen, epätasaisen jäätymisen tai pin-
nalla olevan painavan kerroksen kuormittamina
pursuilla pois alkuperäisiltä paikoiltaan ja muodos-
taa näin maanpinnalle esimerkiksi maasaarekkeita
ja pounuja. Syvemmällä maan sisällä esiintyy rou-
dan aiheuttamia rakenteita, kuten erilaisia kerros-
häiriöitä. Niistä tunnetuimpia ovat epätasaisen jää-
tymisen aiheuttamat pussimaiset rakenteet, joita
kutsutaan involuutioiksi (Washburn 1979). Involuu-
tioita syntyy osassa Lappia nykyisinkin. Osa niistä on
fossiilisia ja syntynyt joko jääkauden lopulla tai in-
terstadiaaliaikoina. (Vlinet-Lanoë et al. 1980). Rou-
ta aiheuttaa monenlaista maan halkeilua (Washburn
1979), josta esimerkkinä on rapautumisen yhtey-
dessä kuvattu pakkasrapautuminen ja siitä tunturi-
alueilla syntyvä rakka. Routahalkeamista tutuimpia
ovat kestopäällystettyihin teihin syntyvät poikittais-
halkeamat. Kulmikkaat halkeamaverkot ovat usein
alkuna kuviomaiden muodostumiselle. Mikäli iki-
roudassa oleviin routahalkeamiin valuu sulamiskau-
tena vettä, joka jäätyy, muodostuu routahalkeamas-
ta vuosien kuluessa jääkiila.

Periglasiaalialueen rinteillä tapahtuu maa-ainek-
sen solifluktiota eli maan hidasta valumista rinnet-
tä alas (Washburn 1979). Maa-aines voi liikkua
periaatteessa kahdella tavalla. Gelifluktioksi kutsu-
taan tapahtumaa, jossa sulava maan pintakerros yli-
kyllästyy vedellä, menettää kantavuutensa ja alkaa
valua märkänä massana. Toinen liiketapa on creep-
ilmiö eli ryömy. Se perustuu maan routalaajenemi-
seen ja sulamiskutistumiseen. Kun maa jäätyy, se
laajenee kohtisuoraan maanpintaa kohti. Sulamisen
aiheuttama kutistuminen sitä vastoin tapahtuu ve-
tovoiman suuntaan, jolloin maa-aines siirtyy joitain
senttejä tai millejä rinnettä alas. Nopeimmin rinteel-
lä liikkuvat irtonaiset maakappaleet, kivet ja lohka-
reet, joiden alle syntyvä neulajää ja jäälinssit aiheut-
tavat neulajääryömyä ja lohkareryömyä.

Pohjoisin Lappi, jossa vuoden keskilämpötila on
alle –1oC, kuuluu satunnaisen ja epäyhtenäisen iki-
roudan vyöhykkeeseen (Washburn 1979, Kejonen
1997a, Seppälä 1997b). Ikiroutaa on kolmea eri
tyyppiä: tunturien lakialueilla maa- ja kallioperäs-
sä tavattava alppiininen ikirouta, soilla oleva palso-
jen ikirouta ja luolissa ja harjuissa harvinaisena
esiintyvä mikroklimaattinen ikirouta.

Alppiinista ikiroutaa esiintyy tunturien paljakka-

alueilla Pallas–Ounastuntureilla, Saariselällä ja nii-
den pohjoispuolisilla tuntureilla. Alppiininen routa
löydettiin vasta 1980-luvulla tehdyissä geofysikaali-
sissa tutkimuksissa (King ja Seppälä 1987 ja 1988).
Kaikkein konkreettisin todiste tämän tyypin roudasta
saatiin kesällä 1988, jolloin Yllästunturin laella ole-
valle radioasemalle tehty toistasataa metriä syvä po-
rakaivo jäätyi 40 metrin syvyyteen (Seppälä 1989).
Kaivo oli porattu läpi ikiroudassa olevan kallion.
Ikiroudan synty ja säilyminen johtuu paitsi kylmäs-
tä ilmastosta myös lumipeitteen ohuudesta. Tuuli
pitää tunturien laet lumettomina ja tekee mahdolli-
seksi ikiroudan synnyn.

Palsat ovat soissa tavattavia, jäätyneestä turpees-
ta ja sen alaisesta jäätyneestä kivennäismaasta ja jää-
linsseistä koostuvia turvekumpuja (Kujansuu 1969b,
Salmi 1970a, 1970b ja 1972, Seppälä 1976 ja
1988). Niitä tavataan pääasiassa Länsi- ja Luoteis-
Lapissa suunnilleen Muoniosta Ivalonjoen latvave-
sien kautta ja pitkin Inarinjärven länsirantaa Nää-
tämöön kulkevan linjan pohjoispuolella. Yksittäisiä
palsoja tosin on tavattu etelämpääkin (Hänninen
1995). Palsa-alueet saattavat olla useiden hehtaa-
rien laajuisia ja yksittäiset palsakummut jopa kah-
deksan metriä korkeita. Nykykäsityksen mukaan
palsoja kehittyy ja häviää kaiken aikaa. Niitä syntyy
soille tuulen vähälumisina pitämiin kohtiin, joissa
talven routa voi jäädyttää turpeen tavallista syvem-
mälle. Kun palsa kasvaa, sen turvekerros alkaa ku-
lua ja palsa sulaa vähitellen. Lumipeitteen merkitys
palsojen muodostumisessa todistettiin käytännössä,
kun Utsjoella syntyi keinotekoinen palsa poistetta-
essa lumi muutamina talvina suolla olevalta koealu-
eelta (Seppälä 1982).

Mikroklimaattista routaa syntyy sellaisiin paik-
koihin, joihin talven aikaan muodostuu läpi kesän
säilyvä kylmyystasku (Kejonen ja muut 1991). Siel-
lä oleva tai sinne valuva vesi jäätyy jopa keskellä
kesää. Lapin tunnetuin mikroklimaattisen roudan
esiintymä on Korkia-Mauran jääluola (Kejonen ja
muut 1991). Se on noin 15 metriä pitkä, 2–3 met-
riä leveä ja 1,5–2,5 metriä korkea. Luolan pohjalla
oli noin 200 vuoden ajan 9 metriä pitkä, yli 2 met-
riä leveä ja yli 2 metriä paksu jääkakku. Luolassa
käyvien matkailijoiden mukana tullut lämpö on
muutamina kesinä sulattanut jään. Satunnaisesti yli
talven säilyvää luolajäätä on ollut myös Korouoman
Karhunpesässä. Harjuissa esiintyvää ikiroutaa ei ole
toistaiseksi tavattu Lapista. Harjuissa olevaa ylivuo-
tista jäätä ja routaa on löydetty kuitenkin Turussa,
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Lahdessa ja Laukaalla olevissa sorakuopissa (Tynni
1972). Löytöjen puute Lapissa saattaa johtua enem-
män sorakuoppien vähäisyydestä kuin harjuroudan
puuttumisesta. Nykyisen ikiroudan ohella Lapissa
tiedetään olleen ikiroutaa aikaisempina geologisi-
na kausina (Ristiluoma 1974, Mäkinen 1996). Kes-
ki- ja Etelä-Lapissa on lukuisia moreenipeitteisiä
harjuja, joissa moreenipeitteen alla hiekassa on jää-
kiilavaloksia. Ne osoittavat mannerjäätikön eden-
neen yli ikiroudassa olleen maan, jossa oli jääkii-
lojen muodostamia, tundrapolygoneiksi kutsuttuja
monikulmiomaita.

Kuviomaat

Periglasiaalisen ilmaston alueilla maan pinnalle syn-
tyy monenlaisia roudan synnyttämiä rakenteita, joi-
ta kutsutaan kuviomaiksi (Washburn 1979). Niitä
on useita erilaisia tyyppejä (taulukko 5). Kuviomai-
den koko vaihtelee muutaman sentin läpimittaisis-
ta minimuodoista useiden metrien läpimittaisiin
normaalimuotoihin ja kokonaisia rinteitä tai laak-
sonpohjia käsittäviin jättiläismuotoihin. Mikäli ku-
viomaassa kivet ovat lajittuneet erikseen ja muodos-
tavat koko rakenteen tai huomattavan osan siitä pu-
hutaan lajittuneista kuviomaista. Mikäli taas maa-
han muodostuvat raot, kasvillisuus tai valuva tai
maan pinnalle pursuva maamassa muodostaa raken-
teen, puhutaan lajittumattomista kuviomaista. Kuvio-
maiden luokittelu on morfologinen, sillä samannä-
köisiä kuviomaita muodostuu eri tavoin. Esimerkiksi
osa kivikuopista on ympyrämaita ja osa vaillinaisesti
kehittyneen verkkomaan kulmapisteiden paikkoihin
syntyneitä kivikuopan tapaisia lohkarekertymiä.

Ympyrämaat ovat nimensä mukaisesti enemmän
tai vähemmän pyöreämuotoisia maa- ja kivimuodos-
tumia (Washburn 1979). Lajittuneet ympyrämaat
ovat kokonaan kivistä ja lohkareista muodostunei-
ta pyöreitä lohkarekertymiä tai laakeita mineraali-
maamättäitä, joita ympäröi kivistä ja lohkareista
muodostunut reunus. Lajittumattomat ympyrämaat
ovat pyöreitä, kasvittomia, maan pursumisen aiheut-
tamia mättäitä. Niiden läpimitta vaihtelee vajaasta
metristä (kivikuopat, maamättäät, pienet maasaa-
rekkeet) useiden metrien läpimittaisiin kivi- ja maa-
renkaisiin.

Käsivarren ja Utsjoen tunturialueilla esiintyvät
polygonimaat muodostuvat säännöllisten monikul-
mioiden, yleensä viisi- tai kuusikulmioiden, muo-

toisista kuvioista (Washburn 1979). Lajittuneiden
polygonimaiden sivuja reunustaa kivistä ja lohka-
reista koostuva kulmikas monikulmioverkko, jon-
ka keskellä on kuvion hienorakeisempaa maata ole-
va sydänosa (kuva 130). Lajittumattomien polygo-
nien reunat muodostuvat raoista, kasvillisuudesta ja
ikirouta-alueiden tundrapolygoneissa jääkiiloista.
Polygonimaiden koko vaihtelee 5–10 sentin läpimit-
taisista minimuodoista parinkymmenen metrin lä-
pimittaisiin suurmuotoihin. Verkkomaat muodostu-
vat epämääräisen muotoisista, kulmikkaista kuviois-
ta (Washburn 1979). Ne ovat läheistä sukua poly-
gonimaille, mutta niissä verkkorakenne ei ole sään-
nöllinen vaan muuttuu paikasta toiseen. Lajittuneissa
muodoissa verkko rakentuu kivistä ja lohkareista,
joiden sisään jää hienorakeisempaa maata oleva sy-
dänosa. Lajittumattomissa muodoissa raot ja niihin
liittyvät kasvijuovat muodostavat verkon.

Terassimaat ja kielekemaat ovat rinteillä esiinty-
viä kielekemäisiä muotoja (Kejonen 1979, 1994, Sö-

Kuva 130. Polygoneja Pallaskeron laella.
Fig. 130. Polygons on the felltop of Pallaskero.
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derman 1980). Niiden syntyyn vaikuttavat monet pe-
riglasiaalisilla rinteillä maa-ainesta liikuttelevat pro-
sessit, kuten gelifluktio ja ryömy. Rinnevietto ja sen
muutokset säätelevät muodostumien kokoa ja muo-
toa. Monin paikoin on havaittavissa, miten verkko-
tai polygonimaa muuttuu rinnevieton kasvaessa en-
sin kielekemaaksi ja sitten juovamaaksi. Terasseja,
joiden reunalla on pieniä kielekkeitä, muodostuu
usein paikkoihin, joissa vuotomaan liikenopeus pie-
nenee joko rinnevieton vähetessä tai kasvipeitteen
lisääntyessä.

Pohjois-Lapin tuntureilla esiintyvät juovamaat
ovat rinteen vieton suuntaisia, pitkänomaisia maan
pintarakenteita (Kejonen 1979, 1994, Söderman
1980). Ne syntyvät muiden kuviomaita muodosta-
vien prosessien ja gelifluktion yhteistoiminnan tu-
loksena. Kivi- ja lohkarevirrat ovat lajittuneita juo-
vamaita (kuva 131). Lajittumattomat juovamaat ovat
kasvillisuusjuovia, ylipitkiksi venyneiden maakielek-
keiden joukkoja tai maamättäiden muodostamia rin-
nevieton suuntaisia jonoja. Juovamaiden koko vaih-
telee muutamien desimetrien levyisistä minimuo-
doista useiden metrien levyisiin lohkarevirtoihin.

Lajittumattomat vuotomaakilvet erottaa parhaiten
rinnevieton suuntaisen juovikkuuden ja kilven ala-
reunalla olevan terassin tai kielekerivin perusteel-
la. Lajittuneet vuotomaakilvet ovat rinnelouhikko-

ja. Niiden yläpuolella on rakkaa, josta aines on ge-
lifluktion ja ryömyn kuljettamana siirtynyt rinnettä
alas (kuva 132).

Talukset ovat pakkasrapautumisen jyrkänteestä
irrottamien ja rinnettä alas vyöryneiden kivien ja
lohkareiden kasaantumia (Söderman 1982, Hieta-
ranta 1989, Hänninen 1994). Niille on ominaista
aineksen karkea lajittuminen siten, että suurimmat
lohkareet ovat rinteellä alinna ja pienimmät ylinnä
(kuva 133). Jos rapautuminen on jyrkänteellä epä-
tasaista, talus ja sen kiviaineksen lähtöalue muodos-
tavat rinteelle tiimalasia muistuttavan kuvion, jon-
ka yläosana on kolmiomainen painauma ja alaosa-
na viuhkanmuotoinen talus. Taluksia esiintyy esimer-
kiksi Käsivarren alueella, Kevon ja Lemmenjoen
kanjoneissa, Pyhätunturilla ja Rukatunturilla.

Tunturien paljakka-alueilla kuviomaita synnyttä-
vää routatoimintaa tapahtuu kaikkialla, joten kuvio-
maat ovat yleisiä ja helposti havaittavia. Alempana
laaksoissa ja etelämpänä aktiivinen routatoiminta
heikkenee ja aktiiveja kuviomaita tavataan vain edul-
lisissa paikoissa, kuten rannoilla, soiden reunoilla
ja tuulen lumesta paljaina pitämillä huipuilla ja kal-
liokynnäillä. Lisääntyvä kasvillisuus myös peittää
kuviomaita niin, että helpoimmin havaittavia muo-
toja ovat suurikokoiset lajittuneet kuviomaat, kuten
rakat, lohkarepainanteet, talukset, lohkareverkot ja

Kuva 131. Kivijonoja Ylläksellä.
Fig 131. Patterned ground with sorted stripes on Yllästunturi Fell.
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kivikuopat. Niitä on vaihtelevassa määrin kaikkial-
la Pohjois-Suomessa poikkeuksena Pohjanlahden
rannikko ja eräiden suurien jokien laaksot. Nämä
alueet ovat paljastuneet Itämeren alta aikana, jol-

loin ilmasto ei ollut kuviomaiden muodostumiselle
otollinen. Myöskään näiden alueiden maaperä jo-
kikerrostumineen ja hienorakeisine maalajeineen ei
ole edullinen kuviomaiden muodostumiselle.

Kuva 133. Talusmuodostumia Lemmenjoen kanjonissa.
Fig. 133. Talus formations in the Lemmenjoki Canyon.

Kuva 132. Rakkaa, jossa solifluktioprosessit ovat edelleen käynnissä. Ukselmapää, Sodankylä.
Fog 132. A boulder field still affected by solifluction, at Ukselmapää, Sodankylä.
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Tapahtumien aikajärjestys ja ajoitus ovat geolo-
gian keskeisiä tutkimuskohteita. Maaperän or-

gaanisia kerrostumia ajoitetaan radiohiilimenetel-
mällä, joita on Lapin alueelta tehty varovaisesti ar-
vioiden useita satoja.

Radioaktiivista hiilen isotooppia 14C syntyy ilma-
kehän yläosissa kosmisen säteilyn seurauksena. Ra-
diohiili sekoittuu ilmakehään ja yhteyttämisen kautta
kaikkeen elolliseen luontoon, kasviin ja eläimiin.
Eliön kuoltua radiohiili alkaa hajota niin, että sen
määrä vähenee puoleen eli se puoliintuu 5 730 ±30
vuodessa. Kun näytteen –kasvin- tai eläinjäänteen
– radiohiilen määrää verrataan nykyiseen (esiteol-
liseen) standardiin, saadaan näytteen ikä.

Nykyisin voidaan radiohiilen määrä mitata yksit-
täisistä atomeista hiukkaskiihdyttimellä, ja tarvitta-

va näytekoko on tämä vuoksi vain muutamia milli-
grammoja. Yksittäisen siemenen esimerkiksi viljan-
jyvän ajoitus on mahdollista. Radiohiiliajoitukseen
sopii kaikki orgaaninen aines: puu, hiili, turve, lie-
ju, luu jne.

Geologisista kerrostumista otettu näyte sisältää
usein ajoitukseen vaikuttavia virhelähteitä, jotka joh-
tuvat kerrostuman synnystä. Turve sisältää eri-ikäistä
kasvimassaa, samoin järven pohjalieju koostuu sekä
järven omista eliöjäänteistä että sadealueelta puro-
jen mukana tulleesta aineksesta, joka voi olla pal-
jonkin kerrostumisaikaansa vanhempaa. Esihistori-
alliselta asuinpaikalta löydetty hiili ei välttämättä ole-
kaan asuinpaikan ikäinen vaan jonkun nuoremman
nuotionpolttajan aikaista. Varauksista huolimatta
radiohiiliajoitus on säilyttänyt asemansa jo 40 vuotta

Kuva 134. Radiohiilivuosien ja kalenterivuosien vertailu. Diagrammi osoittaa radiohiiliajoitus-
ten olevan suurissa piirteissä liian nuoria verrattuna kalenterivuosiin, ja ero kasvaa, mitä kauem-
maksi ajassa mennään. Esimerkiksi 7 000 radiohiilivuotta vanha ajoitus vastaa likimain 8 000:ta
kalenterivuotta.
Fig. 134. Comparison of radiocarbon years and calendar years. The diagram shows that
ages based on radiocarbon datings are generally too young compared with calendar years,
and the difference grows with increasing age. E.g., an age of 7 000 radiocarbon years is
roughly equal to 8 000 calendar years (Stuiver & van der Plicht 1998).

Radiohiiliajoitus

Radiohiiliajoitus
MATTI SAARNISTO
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niin esihistoriallisen ajan arkeologian kuin jääkau-
denjälkeisen luonnonhistorian tärkeimpänä ajoitus-
keinona. Menetelmällä päästään noin 40 000 vuo-
den päähän, pitkälle viime jääkauden aikaan. Sitä
vanhemmissa näytteissä radiohiilen määrä on käy-
nyt niin vähiin, että luotettavaa mittausta ei voi teh-
dä.

Ilmakehään sekoittuva radiohiilen määrä ei ole
ollut vakio, koska kosmiseen säteilyyn vaikuttava
auringon energian määrä on vaihdellut menneinä
aikoina. Tästä johtuu vaihtelevan suuruinen ero ra-
diohiilivuosien ja kalenterivuosien välillä. Saksassa
on ajoitettu useita satoja ehkä tuhansia maaperään
hautautuneiden fossiilisten tammien ja mäntyjen
vuosilustonäytteitä, ja näin on saatu rakennettua ra-
diohiiliajoitusten tarkka korjaustaulukko ja -diag-
rammi (kuva 134), joka ulottuu yli 12 000 vuoden
päähän (Stuiver & Reimer 1993). Radiohiilivuodet
vastaavat likimain kalenterivuosia viimeisten 3 000
vuoden aikana. 1750-lukua nuorempia näytteitä ei
voi luotettavasti ajoittaa, koska fossiilisten polttoai-
neiden käyttö ja myöhemmin ydinkokeet ovat sot-
keneet ilmakehän luonnollisen radiohiilipitoisuu-
den. Mentäessä ajassa taaksepäin radiohiiliajoituk-
set jäävät yhä enemmän liian nuoriksi. 5 000 vuotta
vanha radiohiili-ikä vastaa jo 5 750:tä kalenterivuot-
ta, ja 9 000 radiohiilivuotta vastaa noin 10 000:ta
kalenterivuotta. Ounasjoen varresta Kaakkurilam-
men pohjakerrostumista tehty radiohiiliajoitus

6 220 ± 120 vuotta vastaa noin 7 100:aa kalenteri-
vuotta.

Radiohiiliajoituksille ilmoitetaan aina mittaus-
tarkkuudesta johtuvat ±-virherajat, joiden sisällä
ajoitukset suurella todennäköisyydellä ovat. Virhe-
rajat ovat harvoin alle ±50 vuotta vaan usein hyvin-
kin ±100 vuotta. Tutkimuksissa ajoitukset ilmoite-
taan virherajoineen, mutta luettavuuden vuoksi täs-
sä kirjassa ajoitukset ilmoitetaan yleensä vain yhte-
nä lukuna. Geologisissa tutkimuksissa on tapana il-
moittaa radiohiiliajoitukset vuosina nykyajasta, so.
vuodesta 1950 jKr. taaksepäin (1950 on radiohiili-
ajoitusten 0-vuosi), kun taas arkeologiassa vuosina
ennen tai jälkeen ajanlaskun alun. Uusimmissa ra-
diohiiliajoitusten korjausohjelmissa ajoitukset il-
moitetaan yksinomaan ennen/jälkeen ajanlaskun
alun, eKr./jKr. Koko tapahtumaketju Lapin maape-
rän kehityksestä viimeisen jääkauden loppuvaiheista
nykypäiviin on syytä sitoa kalenterivuosiin perustu-
vaan ajanlaskuun, kronologiaan, joka vastaa tämän-
hetkistä tutkimustietoa. Tämän vuoksi kirjassa käy-
tetään ikiä, jotka on korjattu kalenterivuosiksi. Siir-
tyminen uuteen ajanlaskuun aiheuttaa epäilemättä
sekaannusta. Vanhoissa käsikirjoissa ja kirjoituksis-
sa ilmoitetut vuosiluvut eivät täsmää tässä esitetty-
jen lukujen kanssa. Uuden kronologian omaksumi-
nen on työlästä alan tutkijoillekin, koska radiohii-
liajoituksia käytettiin lähes poikkeuksetta korjaa-
mattomina pitkälle 1990-luvulle.

Rannansiirtyminen ja maankohoaminen, Itämeren vaiheet
ja jokien kehitys

MATTI SAARNISTO

Maankohoaminen on ollut mannerjäätikön pe-
räytymisen jälkeen ratkaiseva tekijä maiseman

muokkaajana Lapin eteläosissa, jotka olivat aluksi
veden alla. Yhä laajemmat maa-alueet ovat paljas-
tuneet Perämeren peitosta. Joet ovat kasvaneet pi-
tuutta, ja niiden uomat ovat saavuttaneet nykyisen
asunsa jokien oman kuluttavan ja kasaavan toimin-
nan tuloksena. Muutokset ovat olleet suuria, kun tie-
detään, että mannerjäätikön peräydyttyä oli nykyi-
nen Rovaniemen keskusta noin 140 metriä veden-
pinnan alapuolella ja Kemijoen suu oli Savukosken
Martissa (Saarnisto 1981, 1992, 1996).

Perämeren kohdalla mannerjäätikkö oli noin 2,6
kilometriä paksu (Siegert ja muut 2001). Sen
aiheuttama painuma maankuoreen oli kilometrin
luokkaa (Balling 1980). Mannerjäätikön sulaminen
käynnisti maankohoamisen, josta merkittävin osa
tapahtui jo jäätikön reunan peräytyessä Keski-Eu-
roopasta Pohjois-Ruotsiin (kuva 135). Maankoho-
aminen mannerjäätikön sulamisen jälkeen on voi-
tu mitata. Eräs tutkimusalue on ollut Peräpohjola
Rovaniemen–Pellon alueella (Saarnisto 1981).
Täällä on eri korkeuksilla lukuisia pieniä järvialtai-
ta, jotka olivat Perämeren peitossa mannerjäätikön
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Kuva 135. Pohjois-Suomen maankohoaminen.
Fig. 135. Uplift in northern Finland. (Kakkuri 1991).

Rannansiirtyminen ja maankohoaminen, Itämeren vaiheet ja jokien kehitys

peräytymisen jälkeen. Ylimmät jääkaudenjälkeiset
Perämeren muinaisrannat Rovaniemen seudulla
ovat yli 210 m merenpinnan yläpuolella. Pienet jär-
vialtaat ovat kohonneet korkeutensa mukaisessa jär-
jestyksessä meren peitosta ja kuroutuneet itsenäi-
siksi järviksi. Kuroutumisajankohta näkyy muutok-
sena järven pohjakerrostumissa; niin ikään mikros-
kooppinen piileväkoostumus muuttuu. Kuroutumi-
nen on ajoitettu radiohiilimenetelmällä ja tuloksia
on käytetty, kun on laadittu kuvan 136 rannansiir-
tymiskäyrä, josta näkyy Perämeren rantaviivan kor-
keus nykyisen merenpinnan yläpuolella menneinä
vuosituhansina.

Rannasiirtymiskäyrältä havaitaan, että Rovanie-
men–Pellon alueella maa nousi ensimmäisenä vuo-
situhantena yli 100 metriä. Sadan vuoden keskiar-
vona laskettuna oli maankohoaminen aikavälillä
10 200–9 300 vuotta sitten yli 10 metriä 100 vuo-
dessa, 9 300–7 800 vuotta sitten noin 2,5 metriä,
7 800–3 800 vuotta sitten 1,7 m ja viimeisten 3 800
vuoden kuluessa keskimäärin 1 metri 1 000 vuo-

dessa. Maankohoaminen on nykyisin Perämeren
rannikolla 7–7,5 mm vuodessa. Rovaniemen alueel-
la se on 6–6,5 mm, Sodankylässä 5–6 mm, Ivalos-
sa 4 mm ja Utsjoella 2,5 mm (kuva 135) (Kakkuri
1991). Nykyiseen maankohoamiseen verrattuna oli
maankohoaminen jääkauden jälkeisenä ensimmäi-
senä vuosituhantena yli kymmenkertainen. Kartta-
kuva muuttui nopeasti, kun yhä uusia alueita pal-
jastui veden alta.

Meren rannikolla rannansiirtymiseen on vaikut-
tanut myös merenpinnan oma korkeusvaihtelu.
Mannerjäätikön sulavedet ovat nostaneet meren pin-
taa yli 100 metriä kuluneiden 20 000 vuoden aika-
na. Perämeren rannansiirtymiskäyrään on valtame-
ren pinnan vaihtelulla ollut vaikutusta vain viimeis-
ten 8 000 vuoden aikana, jolloin valtameren pinta
on jo ollut lähellä nykyistä tasoa. Nykyisin valtame-
ren pinta nousee noin yhden millimetrin vuodessa.

Tämän verran kohoava merenpinta siis hidastaa
maankohoamisen aiheuttamaa rannansiirtymistä
nopean maannousun alueella Peräpohjolassa.
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Maa paljastuu veden alta

Kun Rovaniemen alue paljastui mannerjäätikön alta
runsas 10 000 vuotta sitten, oli Itämeren allas pa-
toutunut merenpinnan yläpuolelle makeavetiseksi
sisäjärveksi, Ancylusjärveksi (10 700–9 500 vuotta
sitten), joka laski Keski-Ruotsin kautta valtamereen.
Nimi on peräisin Gotlannin saarelta sen ajan ranta-
valleista löydetyistä makeanveden Ancylus fluvia-
tilis-kotiloista. Lapin eteläosa oli lähes kokonaan
Ancylusjärven peitossa, vain korkeimmat vaaranlaet
olivat saarina ja kareina (ks. kuva 49). Rovaniemen
alueen vaaroilla ovat Ancylusjärven rantamerkit
213 m nykyisen merenpinnan yläpuolella. Ylin ranta
näkyy huuhtoutuneina kallioina, rantavalleina, särk-
kinä ja kivikkoina (ks. kuva 51). Sen yläpuolella
on huuhtoutumaton moreenikalotti mm. Silmäselässä
(laki 243 m merenp.), Olkkavaaralla (231 m), Ven-
nivaaralla (229 m), Koivukivalolla (228 m) ja Nuuks-
vaaralla (223 m). Santavaara ja Ounasvaaran Isorak-
ka ulottuvat juuri ylimmän rannan (213 m) tasoon.
Ylin Ancylusranta ja samalla muinaisen Itämeren al-
taan ylin muinaisranta Suomen alueella on Vammavaa-
ralla 220 m merenpinnasta (ks. kuva 17). Tervolan

Pisavaaran moreenikalottia kiertää poikkeuksellisen
näyttävä Ancylusranta 215 metrin korkeudella.

Ancylusjärvi ja Litorinameri Pohjois-
Suomessa

Rovaniemen pohjoispuolella sijaitseva Ylempi Sil-
mäslampi 207 m:n korkeudella on hieman ylimmän
rannan alapuolella. Sen alimmissa pohjakerrostu-
missa, savissa, on makean veden piileviä, jotka osoit-
tavat saven kerrostuneen suuren makeavetisen altaan
pohjalle (ks. kuva 147). Tämä allas oli Ancylusjärvi,
Itämeren makeavetinen vaihe (ks. kuva 49).

Ounasjokivarressa Rovaniemen pohjoispuolella
on Kaakkurilampi 79 m:n korkeudella merenpin-
nasta. Sen pohjasedimenteissä näkyy kuroutuminen
Perämerestä muutoksena piileväkoostumuksessa.
Vähäsuolaisen murtoveden lajit loppuvat, ja tilalle
tulevat makean veden lajit. Muutoskohta on ajoitet-
tu 6 220 ± 120 radiohiilivuotta vanhaksi, mikä vas-
taa 7 000:ta kalenterivuotta (Saarnisto 1981). Kaak-
kurilampi kuroutui Itämeren muinaisesta Litori-
namerestä. Ylin Litorinaranta Rovaniemen alueella

Kuva 136. Rannansiirtymiskäyrä osoittaa muinaisen Itämeren (Perämeren) rannankorkeutta
nykyisen merenpinnan yläpuolella Peräpohjolassa (Rovaniemen–Pellon alueella) eri aikoina jää-
kauden jälkeen. Aika-asteikko on laadittu kalenterivuosina. Itämeren Ancylusjärven vaihettumi-
nen Litorinamereksi tapahtui Perämeren alueella noin 8 000 vuotta sitten.
Fig. 136. Displacement curve showing the shoreline elevation of the ancient Baltic Sea (Bay
of Bothnia) above the current sea level in the Peräpohjola region (Rovaniemi–Pello area)
at different points after the Ice Age. The time scale shows calendar years. In the Bay of
Bothnia, the Ancylus Lake of the Baltic basin gradually turned into the Littorina Sea about
8 000 years ago (Saarnisto 1981). Ancylusjärvi = Ancylus Lake, Litorinameri = Littorina Sea,
tuhat vuotta sitten = thousand years ago.
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on noin 90 m merenpinnasta (kuva 136), ja sen ikä
on noin 7 800 vuotta (Hyyppä 1966, Eronen 1974).
Litorinameri seurasi Ancylusjärveä Itämeren jääkau-
denjälkeisessä kehityksessä. Se syntyi, kun suolais-
ta valtameren vettä virtasi Tanskan salmien kautta
Itämeren altaaseen runsas 9 000 vuotta sitten. Pe-
rämeren piiriin suolainen vesi tunkeutui vasta noin
7 800 vuotta sitten, mikä on samalla Litorinameren
alku täällä.

Rovaniemen alueen muinaisrannat 213 ja 90

metrin välillä ovat siis Ancylusjärven rantoja, ja ne
syntyivät 10 300–7 800 vuotta sitten. Alle 90 m:n
korkeudella sijaitsevat maa-alueet, kuten Rovanie-
men keskikaupunki, ovat paljastuneet Litoriname-
restä alle 8 000 vuotta sitten. Litorinameren alku-
vaiheessa Kemijoki- ja Ounasjokivarressa jatkui vuo-
nomainen meren lahti ohi Rovaniemen (kuva 137).
Tornionjokilaaksossa meri ulottui Litorinameren
alkuvaiheessa Pellon kirkonkylän tienoille, jossa ylin
Litorinaranta on nykyisin noin 90 metrin korkeu-

Fig 137. Litorinameren levinneisyys Pohjois-Suomessa.
Fig. 137. Distribution of the Littorina Sea in northern Finland.
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della. Litorinameren ylin ranta ei ole maastossa erot-
tuva muinaisranta, vaan meren ylin taso on määri-
tetty suolaisen veden piikuoristen levien avulla. Nii-
tä tavataan Litorinameren piiriin kuuluneiden jär-
vialtaiden pohjakerrostumissa.

Litorinameren alkuaikoina kohosi meriveden
suolapitoisuus myös Perämeren alueella selvästi
nykyistä suuremmaksi, koska yhteys valtamereen
Tanskan salmien kautta oli laajempi kuin tänään.
Neder-Kalixin läheltä Perämeren pohjukasta on löy-
detty fossiilisia Litorinasuvun kotilon Litorina sa-
xatilis var. rudis-lajin kuoria. Sen nykyinen esiin-
tymisalue rajoittuu aivan Itämeren eteläosiin, jossa
suolapitoisuus on 8 promillea, kun se Perämeren
pohjoisosissa on nyt 2 promillea. Myös sinisimpuk-
ka (Mytilus edulis) viihtyi aivan Perämeren poh-
joisosissa, ja sen kuoria on löytynyt mm. Tervolasta
(Mäkinen 1999). Valtameriyhteyden Tanskan salmis-
sa kaventuessa on Itämeren suolapitoisuus vähitellen
pienentynyt nykyiselleen. Niinpä sinisimpukan poh-
joisin esiintymisalue on nyt Merenkurkussa.

Kemijoen kehitys

Kemijoen yläjuoksulle ja Tenniöjoen laaksoon, pe-
rääntyvän mannerjäätikön reunan eteen, syntyi val-
tava Sallan jääjärvi. Se laski itään Vienanmereen Sal-
lan Aapajärven kynnyksen yli. Sen pinta-alaksi on
arvioitu noin 3 500 neliökilometriä – yli kolme ker-
taa Inarin pinta-ala (Saarnisto 1992). Jääjärvivaihe
päättyi, kun mannerjäätikön reuna perääntyi Kemi-
järven eteläpuolelta Yli-Neitijärveltä ja vedet purkau-
tuivat Itämeren Ancylusjärven tasoon noin 10 500
vuotta sitten. Vedenpinta laski 35 metriä 245 met-
rin korkeudelta 210 metrin tasoon mitattuna nykyi-
sestä merenpinnasta. Tästä alkoi Kemijoen jääkau-
denjälkeinen kehitys.

Sallan jääjärven purkauduttua ulottui Ancylusjär-
vi Kemijoen pääuomassa Savukosken Marttiin noin
400 kilometriä nykyiseltä jokisuulta. Vain Kemijo-
en yläjuoksu oli jokena heti mannerjäätikön peräy-
dyttyä. Nykyiselle Kemijoelle oli kertynyt mittaa jo
512 kilometriä. Kitisen laaksossa Ancylusjärvi ulot-
tui Sodankylän kirkolle ja Ounasjoen laaksossa Kitti-
lään, jossa mannerjäätikön sulamisvesien kerrosta-
ma hiekkainen deltatasanne on nyt 185 m merenpin-
nasta (Kujansuu 1967). Rovaniemi oli tähän aikaan
yli sata metriä vedenpinnan alapuolella ja vain kor-
keimmat vaaranlaet olivat saarina ja luotoina.

Kun jokilaakso maankohoamisen seurauksena
kohosi veden alta, joki itse kulutti alustaansa syvem-
mäksi, kunnes se saavutti kovan pohjan eli kallion
tai runsaslohkareisen moreenin. Näin kehittyi Ke-
mijoen ja muiden jokien portaittainen pituusprofii-
li maankohoamisen ja jokieroosion seurauksena
(Korpela 1977). Profiilin jyrkimpiin kohtiin syntyi
koskipaikkoja, ja niissä pohjakerrostumien kulutus
oli nopeaa. Jokiuoman loivissa osissa sedimenttien
toistuva kulutus ja kerrostuminen ovat edelleen
käynnissä. Vyöryvät jokitörmät, mellat, ovat tästä
osoituksena mm. Kemijokivarressa Rovaniemen ylä-
puolella. Kemijoen voimalaitosten patoaltaissa ker-
rostuu nykyisin sedimenttejä, joissa on suolaisen
veden piileviä. Ne ovat uudelleenkerrostuneita Li-
torinameren pohjasedimenttejä (Alhonen & Mansik-
kaniemi 1978).

Kemijoen koskien synty

Rannansiirtymisen kulku Perämeren pohjoispuolel-
la on esitetty kuvan 136 rannansiirtymiskäyrällä ja
Kemijoen nykyinen pituusprofiili koskineen kuvas-
sa 138. Näiden kahden käyrän avulla on mahdol-
lista arvioida, milloin Kemijoen kosket ovat synty-
neet. Arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon eri-
lainen maankohoaminen jokilaakson eri osissa (vrt.
Saarnisto 1981) sekä se tosiasia, että paksujen maa-
peitteiden alueella jokiuoma ei välttämättä kulunut
välittömästi kovaan pohjaan, kun alue kohosi veden-
pinnan yläpuolelle. Nämä varaukset mielessä voi-
daan Kemijoen koskien synty hahmotella seuraavasti
(Saarnisto 1992, 1996): Kemijärven pohjoispuolella
Kitisen ja Luiron yhtymäkohta kohosi Ancylusjärves-
tä noin 10 000 vuotta sitten. Kemijärvi, jonka luon-
nontilainen korkeus oli 147 m merenpinnasta, ku-
routui itsenäiseksi järveksi 9 700 vuotta sitten, ja
näin alkoi Kemijoen 230 km pitkän alajuoksun ke-
hitys. Juukoski, Seitenoikea ym. kosket, jotka hävi-
sivät Seitakorvan patoaltaan alle, syntyivät nopeasti
9 600–9 500 vuotta sitten ja Pirttikoski noin 20 km
alavirtaan 8 300–8 100 vuotta sitten. Vanttauskos-
ki, nykyisin 175 kilometriä jokisuulta, kohosi
7 600–7 400 vuotta sitten Litorinamerestä, joka siis
ulottui näin kauaksi sisämaahan kapeana vuonona.
Sen toinen haara työntyi Ounasjoen laaksoon. Näi-
hin aikoihin 7 800–7 400 vuotta sitten nykyinen
Rovaniemen keskustan alue (85–90 m merenpin-
nasta) paljastui Litorinamerestä.
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Vanttauskosken alapuolella jokiprofiili tasoittuu
ja laskee vain loivasti 70 kilometrin matkalla Vala-
jaskoskelle asti. Vanttauskosken ja Rovaniemen lä-
hellä sijaitsevan Olkkakosken välillä on 45 km:n
matkalla putouskorkeutta vain 5 metriä. Tämän pit-
kän suvantoalueen paljastuminen Litorinamerestä
on kerrottu tarkemmin Kolpeneen muinaisjärveä
kuvaavassa kohdassa. Valajaskoski Rovaniemen ete-
läpuolella on kulunut paksuihin moreenikerroksiin,
jotka ovat hidastaneet vedenpinnan laskua ylävirran
puolella. Tämän seikan havaitsivat ensin arkeolo-
git, jotka totesivat, että kampakeramiikan asuinpai-
kat ovat Valajaskosken yläpuolella selvästi korkeam-
malla tasolla kuin alavirran puolella. Selityksenä on
Valajaskosken kynnyksen yläpuolelle patoutunut jär-
vi, Kolpeneen muinaisjärvi.

Valajaskosken moreenipato alkoi hidastaa veden-
pinnan laskua ylävirran puolella, kun kynnys oli
noin 80 m merenpinnasta. Siihen asti jokilaakso oli
Litorinameren lahti. Tästä on osoituksena edellä
mainittu Kaakkurilampi 79 m merenpinnasta, jon-

ka pohjasedimenteistä on löydetty murtovettä osoit-
tavia piileviä. Ne loppuvat noin 7 000 vuotta sitten,
mitä voidaan pitää sopivana ikänä Valajaskosken
kynnyksen kohoamiselle merenpinnan yläpuolelle.
Kynnys on kulunut kaikkiaan reilut 10 metriä, sillä
Valajaskosken niskan korkeus oli 69 metriä meren-
pinnasta ennen patotöiden aloitusta.

Maankohoaminen jatkui, ja meri väistyi Kemijoen
laaksosta Valajaskosken alapuolelta, jossa jokipro-
fiili ennen Muurolansuvantoa oli jyrkkä (kuva 138).
Valajaskoski laantui Turpeenniemenvirraksi, sitä
seurasivat Rautionsuvanto, Piimäkallionkorva, Hir-
vassuvanto, Elingonkoski, Viilastonsuvanto, Nillun-
koski ja lopulta Muurolansuvanto 55 metriä meren-
pinnan yläpuolella, joka vastaa noin 5 400 vuoden
ikää. Nämä kaikki ovat nyt Petäjäskosken patoaltaan
peitossa.

Alajuoksun suurin koski Petäjäskoski syntyi
5 300–4 400 vuotta sitten, Ossauskoski 3 300–
2 800 v.s. ja Taivalkoski 2 000–1 300 v.s. Taivalkos-
ken alapuolinen jokilaakson osa, pituudeltaan

Kuva 138. Kemijoen pääuoman kehitysvaiheet vajaan 10 000 vuoden kuluessa, kun jokisuu on
siirtynyt 230 kilometriä Kemijärveltä Kemiin. Suurimpien koskien syntyajat kalenterivuosina on
myös merkitty.
Fig. 138. History of the main channel of the River Kemijoki, covering some 10 000 years,
during which the mouth of the river has shifted 230 kilometres, from Kemijärvi to Kemi.
Major rapids with ages in calendar years are also shown (Saarnisto 1996).
Napapiiri = Arctic Circle.
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22 km, joka nykyisin on Isohaaran voimalaitoksen
patoaltaana, alkoi paljastua meren alta vasta 1 500
vuotta sitten. Kemijoen luonnollinen kehitys päättyi
v.1945, kun Isohaaran voimalaitoksen rakennustyöt
alkoivat. Maankohoamisen seurauksena jokisuu siir-
tyy edelleen Isohaaran alapuolella merelle päin. Jo-
kiuoman patoaltaat keräävät merkittävän osan muu-
toin jokisuulle kulkeutuvasta aineksesta, mikä hi-
dastaa suistoalueen kasvua. Kemijoen putouskorke-
us kokonaisuudessaan kasvaa, vaikka sen profiili
loivenee, koska maankohoaminen jokisuussa on
nopeampaa kuin muualla Kemijoen sadealueella.

Kolpeneen muinaisjärvi

Kun Vanttauskoski 19 kilometriä alavirtaan Rovanie-
meltä kohosi Litorinamerestä, oli vedenpinnan taso
80 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella. Ro-
vaniemen kaupungista Tapulinpellon esihistorialli-
selta asuinpaikalta, joka sijaitsee niin ikään 80 met-
rin korkeudella, on löydetty kivikautista, varhaisen
Säräisniemen tyypin keramiikkaa, joka ajoitetaan
aikavälille 7 000–6 100 vuotta sitten (5 100–4 200
e.Kr.) (Siiriäinen 1978; Rovaniemen esihistorialli-
sista asuinpaikoista ks. erityisesti Kotivuori 1996).
Edellä mainittu Kaakkurilampi Ounasjokivarressa
79 m korkeudella kuroutui 7 000 vuotta sitten Li-
torinamerestä (Saarnisto 1981). Rannansiirtymisen
ajoitus ja kivikautisen ranta-asuinpaikan ajoitus ovat
näin ollen sopusoinnussa.

Rovaniemen Kolpeneen harjussa 77 m korkeu-
della on asuinpaikka, joka on peräisin tyypillisen
kampakeramiikan ajalta 6 100–5 600 vuotta sitten,
ja Valajaskosken yläpuolelta Niskanperästä ja Kär-
räniemestä 74 m korkeudelta on löydetty Pöljän tyy-
pin keramiikkaa, joka on ajoitettu aikavälille 5 000–
3 400 v.s. (Siiriäinen 1978). Tyypillisen kampake-
ramiikan ja Pöljän keramiikan ranta-asuinpaikat
ovat alempana Kemijokivarressa jopa yli 20 metriä
matalammalla tasolla kuin Rovaniemen lähellä. Tälle
tosiasialle on kaksi selitystä. Joko asuinpaikat eivät
osoita täsmällisesti käyttöaikansa Perämeren (Lito-
rinameren) rannankorkeutta, vaan ne ovat sijain-
neet ylempänä rantatörmällä, tai sitten Kemijoen
laaksoon patoutui merenpinnan yläpuolelle mui-
naisjärvi, kuten Siiriäinen (1978) on ehdottanut.

Topografiset seikat puoltavat ajatusta Kolpeneen
muinaisjärvestä, joka aluksi jäi 80 m:n korkeudel-
le. Valajaskosken yläpuolella ja Pahtajavaaran poh-

joispuolella on Kemijoki kuluttanut uomansa syväl-
le kiviseen kumpumoreenimaastoon. Korkeat kulu-
mistörmät reunustavat jokea noin 3 kilometrin mat-
kalla. Ilmakuvissa näkyy muinaisen uoman jäännök-
siä Niskalan kohdalla joen pohjoisrannalla Valajai-
sen niskassa. On täysin mahdollista, että tämän kyn-
nyksen taakse salpautui sisäjärvi, jonka rannalle ki-
vikautinen asutus sijoittui. Järvi ulottui 70 kilomet-
rin matkan Vanttauskoskelle ja Ounasjokivarressa
Sinettään. Sen pinta-ala oli noin 200 neliökilomet-
riä. Itämeren rannikolla ja Suomen järvialueella on
varsin tavanomaista, että kivikautiset asuinpaikat
sijaitsevat sellaisten järvien rannoilla, joita erottaa
lyhyt joki- tai salmiyhteys suuremmasta vesialuees-
ta (Siiriäinen 1978).

Kivikautisten asuinpaikkojen perusteella kesti
Valajaskosken kynnyksen kuluminen 80 metrin ta-
sosta 74 metriin vähintään 1 700 vuotta mahdolli-
sesti jopa yli 3 000 vuotta, siis aikavälin 7 000–
3 400 vuotta sitten. Milloin Valajaskosken niskan
luonnontilainen 69 metrin korkeus saavutettiin, jää
arvailujen varaan siihen saakka. Arkeologisen ai-
neiston perusteella on arveltu, että Kolpeneen mui-
naisjärvivaihe päättyi tosiaan vasta kivi- ja metalli-
kauden taitteessa yli 3 000 vuotta sitten (Kotivuori
1996). Ounasjoen ja Kemijoen yhtymäkohdan kor-
keus on 72 m. Tämä Rovaniemen karttakuvalle
oleellinen solmukohta muuttui virtapaikaksi Kolpe-
neen muinaisjärven historian viimeisenä vuosituhan-
tena yli 3 000 vuotta sitten. Käytettävissä olevan ai-
neiston mukaan ei Ounaskosken syntyajankohtaa voi
tarkemmin määritellä. Valajaskosken patoaminen
on palauttanut Rovaniemen jokimaiseman saman-
laiseksi suvannoksi kuin se oli kivikauden lopulla.

Tornionjoen kehitysvaiheet

Tornionjoen ja sen sivujokien uomat syntyivät ny-
kyisille paikoilleen ylimmän rannan yläpuolisilla
alueilla sitä mukaa, kun mannerjäätikön reuna pe-
rääntyi, jääjärvet purkautuivat ja paikoin laaksois-
sa ollut kuollut jää suli. Muonionjoen–Könkä-
mäenon laaksossa tämä tapahtui noin 10 000 vuot-
ta sitten. Ylin Itämeren altaan ranta Muonionjoen
varressa on Äkäsjokisuussa 168 metriä merenpin-
nasta (Kujansuu 1967). Perämeri (silloinen Ancy-
lusjärvi) ulottui kapeana lahtena Kaalamovaaran
länsipuolelle Matkuskosken kohdalle yli 240 kilo-
metrin päähän nykyisestä jokisuusta. Ruotsin puo-



171

lella Tornionjokivarressa meri ulottui Antinkylän
kohdalle, ja siellä ylintä rantaa osoittaa jäätikköjo-
kien kasaama delta 172 metrin korkeudessa. Tääl-
tä kertyy matkaa nykyiseen jokisuuhun pitkin joki-
uomaa 225 kilometriä. Tornionjoki on siis saanut
lisämittaa yli puolet, kun sen suisto on siirtynyt kohti
etelää ennen muuta maankohoamisen seurauksena.

Samoin kuin tutkittaessa Kemijoen kehitystä on
Tornionjoen koskien syntyajan selvittelyssä yhdistetty
tietoja muinaisesta rannansiirtymisestä ja joen pi-
tuusprofiilista (kuva 139). Nopean maankohoami-
sen seurauksena jokisuisto siirtyi muutamana vuo-
sisatana heti jäätikön peräytymisen jälkeen sekä
Muonionjoen että Tornionjoen uomissa kymmeniä
kilometrejä, keskimäärin yli 10 kilometriä sadassa
vuodessa. Muonionjoki ja Tornionjoki yhtyivät Ken-
giskosken alapuolella noin 9 500 vuotta sitten, ja
näin alkoi Tornionväylän liki 180 kilometriä pitkän
alajuoksun kehitys. Kengiskosken kaksikymmen-
metrinen putous syntyi parissa vuosisadassa 9 700–
9 500 vuotta sitten.

Kolarin kirkon kohdalla Muoniojoen suu oli pian
deglasiaation jälkeen noin 10 000 vuotta sitten, mut-
ta Pellon kirkon kohdalle meri ulottui vielä 6 800
vuotta sitten. Juoksengissa Kattilakosken niskassa jo-
kisuu oli 5 100 vuotta sitten, ja noin 4 400 vuotta
sitten jokisuisto levisi pitkäksi Övertorneån
–Hietaniemen suvannoksi (kuva 55). Sen alajuok-
sun pää Vuentokosken luusuassa kohosi merenpin-

nan yläpuolelle noin 4 100 vuotta sitten. Näin syn-
tyi muutamassa vuosisadassa liki 40 kilometrin mit-
tainen jokisedimenttien täyttämä suvanto, joka on
yksi Tornionlaakson omaleimaisimpia maisemako-
konaisuuksia ympäristössä kohoavine vaaroineen,
joista Aavasaksa ja Luppiovaara ovat tunnetuimpia.

Vuentokosken alapuolella jyrkkä Matkakoski
syntyi 2 700–2 000 vuotta sitten, ja Karungin suvan-
tojärven eteläpäässä Kukkolankosken niska kohosi
merestä 1 800 vuotta sitten. Tuhat vuotta sitten joen
suu oli Kukkolankosken alapuolella. Tornionjoen
yksi suuhaara, Liakanjoki, alkaa Karunginjärvestä.
On mahdollista, että eri suuhaarojen kokoero ei ole
ollut nykyisen kaltainen 2 000 viime vuoden aika-
na. Liakanjoen ja Tornionjoen välissä sijaitseva, pu-
rojen yhdistämä lampijono, Särkinärä, on hyvin to-
dennäköisesti aikaisemmin kuljettanut nykyistä suu-
rempia vesimääriä. Uomanmuutokset ovat tyypilli-
siä jokisuistoille, joissa erityisesti tulva-aikana se-
dimentit tai jäät saattavat tukkia uomia.

Ylitornion–Pellon järvialueen suurista järvistä
Raanujärvi kuroutui noin 8 400 vuotta sitten, ja
alempana sijaitsevan Miekojärven kynnys kohosi
Litorinamerestä noin 6 900 vuotta sitten. Pohjois-
Lapin suurin järvi, Inarijärvi, vapautui mannerjää-
tikön alta noin 11 000 vuotta sitten. Inarijärven
historiasta on kerrottu tarkemmin jääjärvien yh-
teydessä.

Kuva 139. Tornionjoen kehitysvaiheet 9 500 vuoden kuluessa, kun jokisuu on siirtynyt 180 kilo-
metriä Pajalan alapuolelta Tornioon. Ajoitukset ovat kalenterivuosina.
Fig. 139. History of the River Tornionjoki, covering 9 500 years, during which the mouth of
the river has shifted 180 kilometres, from downstreams of Pajala to Tornio. Datings are in
calendar years (Saarnisto 1991).

Virtaavan veden toiminta
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Monet Pohjois-Suomen joista virtaavat ikivan-
hoissa, ennen jääkautta syntyneissä ruhjelaak-

soissa. Ne noudattavat kallioperän lohkoliikuntojen
seurauksena syntyneitä heikkousvyöhykkeitä. Myös
kivilajien rakoilusuunnat ja siirrokset ovat vaikut-
taneet laaksojen suuntaukseen. Muutamat suuret jo-
kilaaksot, kuten Ivalojoen, Lemmenjoen ja Tenon
laaksot (kuva 140), ovat kuluneet nykyiselleen jo
kauan ennen jääkautta, eivätkä toistuneet jäätiköi-
tymiset ole pystyneet hävittämään niitä. Mannerjään
sulamisvaiheessa jäätikköjokitoiminta keskittyi nii-
hin ja puhdisti niiden pohjan sekä rinteitä jääkau-
den aikana ja sitä ennen kerrostuneista maalajeis-
ta. Samalla niihin kasaantui sulamisvesien kuljetta-
maa soraa ja hiekkaa sekä myöhemmin meren ja
vesistöjen pohjaan kerrostuneita hienorakeisia maa-
lajeja.

Tunturialueilla jäätikköjokitoiminnalla oli huo-
mattava merkitys nykyisen jokiuoman synnylle. Van-
hat sulamisvesivirtojen uurtamat laaksot toimivat
sopivina uomina myös nykyisille joille, vaikka nii-
den mittasuhteet eivät mitenkään vastaa joen kulu-
tustehoa. Jääkauden jälkeisen, runsaan 10 000 vuo-
den pituisen ajanjakson aikana joet eivät ole kyen-
neet paljonkaan muokkaamaan vanhoja laaksoja.

Kuva 140. Ennen jääkautta syntynyt Tenon laakso Nuvvuksen kylän kohdalla.
Fig. 140. The pre-glacially formed Teno River Valley at the village of Nuvvus.

Virtaavan veden toiminta
PETER JOHANSSON

Puhkaistuaan maaperäkerrostumat vesivirta on ta-
voittanut kynnysten kohdalla kallioperän. Siihen ku-
lutus on pysähtynyt, ja paikalle on syntynyt koski
(kuva 141). Virtaavan veden peruskallioon jättämät
kulutusmerkit ovat hyvin vähäisiä ja keskittyvät ruh-
jeisiin kohtiin. Muutamin paikoin kalliokielekkei-
den nurkissa ja kulmissa näkyy pyöristymistä, mut-
ta varsinaista uomaa kiteiseen kallioperään ei ole
ehtinyt syntyä. Erikoisimpia kulutusmuotoja ovat
erilaiset virtaavan veden pyörteestä syntyneet hiiden-
kirnuja muistuttavat koskikirnut. Varsinaisia kallio-
laaksoja ei ole syntynyt kuin sellaisiin paikkoihin,
joissa kivilaji on helposti kuluvaa tai jokiuoman viet-
to on jyrkkä, kuten Käsivarren alueella Pihtsoskön-
kään laaksossa.

Jokilaakson muoto ja sen poikkiprofiili riippu-
vat suuresti maapeitteen maalajista, jonka läpi joki
virtaa. Sellaisilla alueilla, joissa on voimakas kor-
kokuva, joet ja purot virtaavat nopeasti ja kulutta-
vat varsinkin pohjaansa. Moreenialueilla joen uoma
painuu alustaansa jyrkkäreunaiseksi rotkoksi. Sei-
nämistä putoaa kiviä virtaan, jossa ne kuluvat ja pyö-
ristyvät ja kuluttavat samalla uoman pohjaa. Vähi-
tellen uoman seinämät loivenevat ja jokiuoma saa
poikkileikkaukseltaan V-kirjaimen muodon. Moree-
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nialueilla virtaus kuluttaa hienorakeisen aineksen
pois ja pohja jää kivien ja lohkareiden peittoon. Ne
estävät jokiuoman syvenemisen, jolloin uoma ku-
luu vain uoman reunoilla. Monet Keski-Lapin joet
virtaavat moreenialueiden läpi ja ovat matalia ja ki-
vikkopohjaisia.

Hiekka- ja sora-alueilla joki on uurtanut uoman-
sa nopeasti maapeitteeseen. Jäätikköjokikerrostu-
miin ja laaksontäytteisiin on syntynyt jyrkkärintei-
nen laakso, jonka reunalla on törmiä ja terasseja.
Esimerkiksi Kemijokilaaksossa Viirinkylässä törmät
ovat yli 40 metriä korkeita (kuva 142). Ne ovat kas-
vittomia, sillä soraa ja hiekkaa vyöryy varsinkin lu-
mien sulamisaikaan ja sateella uoman pohjalle
(Saarnisto 1996). Esimerkiksi Pulmanki- ja Oulan-
kajoella kevättulvien vaikutuksesta törmät kuluvat
ja äyräät vierivät jokeen. Siitä todisteena ovat veteen
kaatuneet puunrungot (kuva 143).

Oulankajoen laaksossa näkyy myös jokiuoman
kaareilua eli meanderointia. Se on tyypillistä hiekan
täyttämien laaksojen pohjilla sekä loivasti viettävil-
lä hieta- ja hiekka-alueilla virtaavissa joissa, joissa
veden virtausnopeus on hidastunut. Joenuomassa
virran vuolle hakeutuu uoman toiseen laitaan ja tör-
mää rantaa vasten. Törmä kuluu ja jokiuoma syve-
nee samalla, kun vastarannalla tapahtuu kasaantu-
mista. Seurauksena on uoman kaareilu, joka joh-
taa mutkien eli meandereiden kehittymiseen. Mut-

Kuva 141. Virtaavan veden kallioon kuluttama koski Ivalo-
joessa, Kultalan alapuolella.
Fig. 141. Rapids formed in the bedrock by the River Ivalo-
joki, downstream of Kultala.

Kuva 142. Noin 40 metriä korkeita hiekkatörmiä Viirinkylässä Kemijokilaaksossa.
Fig. 142. Steep sandy slopes about 40 metres high at Viirinkylä in the valley of the River
Kemi.

Virtaavan veden toiminta
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kien ulkokaarteessa kulutus jatkuu ja sisäreunassa
aines kasaantuu ja syntyy särkkä.

Kaareilua seuraa jokiuoman piteneminen ja
juoksun hidastuminen. Kaareillessaan joki muuttaa
alituiseen paikkaansa, ja jokiuoman peittämä alue
leviää koko laakson pohjaan. Esimerkiksi Oulanka-
joen laaksossa varsinainen uoma täyttääkin vain
osan kallioperän murroslinjaan syntyneestä joki-
laaksosta. Kaareilun jatkuessa meanderi leikkautuu
tyvestään poikki, ja joki oikaisee väliaikaisesti uo-
maansa kannaksen läpi. Ivalojoen laaksossa on run-
saasti meandereita sekä sarjoittain joen hylkäämiä
entisiä kiemuroita, joita kutsutaan juoluoiksi eli
makkarajärviksi. Ne täyttyvät vähitellen tulvien tuo-
malla lietteellä ja lopulta soistuvat. Hyvin kehittyneitä
meandereita esiintyy myös Utsjoella Pulmankijoen
laaksossa (ks. kuva 54) (Mansikkaniemi 1965) ja
Enontekiön Suukisjoella. Yksi huomattavimmista
meanderoivista jokiuomista sijaitsi Keski-Lapissa,
Luirojoen yläjuoksulla (Caselius 1971). Nykyisin
alue on joen latvaosia lukuunottamatta Lokan teko-
altaan peitossa.

Joki kuljettaa irrottamaansa ainesta kohti sen
suuta. Hienoin aines sekä soilta kulkeutuva humus
sekoittuvat veteen, kulkeutuvat sen mukana ja an-
tavat sille ruskehtavan tai samean värin. Karkea

aines, kuten sora ja hiekka kulkeutuu pohjaa pit-
kin vierimällä ja pysähtyy virran nopeuden heike-
tessä. Virtaava vesi kasaa hiekkaisesta aineksesta
matalia saaria ja särkkiä, jotka ovat joen uoman
suuntaisia valleja. Matkalla mereen joen kuljettamaa
ainesta kasaantuu myös järviin, suvantoihin ja joen
uomassa tavallista syvempiin ja leveämpiin kohtiin
sekä saarien ja särkkien alavirran puoleiseen pää-
hän. Joen kulutus- ja kasaantumistyö vaihtelevat to-
sin jatkuvasti virran vesimäärän ja nopeuden mu-
kaan. Tulva-aikoina joki kuluttaa ja siirtelee aiem-
min kerrostamiaan särkkiä. Toisinaan joki nousee
yli äyräittensä ja veden mukana kulkeutunut humus-
pitoinen hiesuaines levittäytyy sen reunoille tulva-
kerrostumiksi.

Lopullinen kasaantuminen tapahtuu joen suus-
sa tai meressä, jossa virtaus pysähtyy ja hienoinkin
aines laskeutuu pohjaan. Suistossa joki usein haa-
roittuu ja pääuoman sivulle syntyy sivu-uomia. Tul-
va-aikana pienimmätkin sivuhaarat ja usein niiden
välimaasto peittyvät veden alle, jolloin joen tuoma
liete leviää laajalle alueelle ja synnyttää jokisuiston.
Talvella virtaus on heikkoa ja vain uoman pohja
kuluu. Huomattavia jokisuistoja on esimerkiksi Tor-
nionjoen ja Ivalojoen suussa. Niiden maalajeja on
kuvattu tarkemmin Jokikerrostumat-kappaleessa.

Kuva 143. Jokiuomaan vyöryviä rantoja Pulmankijoella Utsjoella.
Fig. 143. Banks eroded by the river channel in the valley of the River Pulmankijoki in Uts-
joki.
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Pohjois-Suomessa dyynien muodostuminen alkoi
mannerjäätikön peräännyttyä periglasiaaliajan

kuivassa ja tuulisessa ilmastossa. Jäätikön alta pal-
jastunut maa joutui alttiiksi jäätikön reunalta puhal-
taneille voimakkaille tuulille. Tuulet kuluttivat var-
sinkin sulamisvesien kerrostamia hietikoita, joista
ne pystyivät helposti irrottamaan ainesta mukaan-
sa. Kun mannerjäätikkö perääntyi länteen ja lopul-
ta hävisi Pohjois-Suomesta, se peitti Pohjois-Ruot-
sia vielä laajoilla alueilla. Jäätikön päällä vallitsi kor-
keapainekeskus, joka pyrki muuttamaan Atlantilta

puhaltaneiden länsi- ja lounaistuulien suuntaa luo-
teisiksi (Seppälä 1972b). Dyynien kerrostuminen
jatkui periglasiaaliajan ja postglasiaaliajan alun kui-
vassa ja tuulisessa ilmastossa satoja vuosia, kunnes
ilmaston lämmitessä ja muuttuessa kosteammaksi
kasvillisuus peitti kauttaaltaan maan ja sitoi hiekan.
Periglasiaalisille lentohietikoille on tyypillistä, että
ne syntyivät laajoille alueille lähes samanaikaisesti.
Kaarevien dyynien ja parabelidyynien eri osissa
esiintyy myös toisiaan leikkaavia kerroksia, jotka
kertovat tuulen suunnan muuttumisesta sekä ainek-

Tuulen toiminta
PETER JOHANSSON

Kuva 144. Dyynien esiintyminen ja niiden pääasialliset kasaantumissuunnat Pohjois-Suomessa.
Fig. 144. Occurrences and principal alignments of dunes in northern Finland (Aartolahti
1977).

Tuulen toiminta
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sen kulumisesta ja uudelleen kasautumisesta. Poi-
kittais- ja parabelidyynien muodosta sekä niiden
kerrosten suunnista näkyy, että pääosa Lapin ja Poh-
jois-Pohjanmaan dyyneistä syntyi luoteistuulien val-
litessa (kuva 144).

Useimmat sisämaan dyynit ovat alunperin synty-
neet glasifluviaalisista muodostumista lähtöisin ole-
vasta aineksesta, sillä ne sijaitsevat harjujen, laak-
sontäytteiden ja muiden jäätikköjokimuodostumien
päällä, reunoilla tai niiden välittömässä läheisyydes-
sä. Näin syntyivät esimerkiksi monet Enontekiön ete-
lä- ja itäosan sekä Inarin lentohietikot. Pöyrisjärvellä
osa lentohiekasta vaelsi luoteistuulten mukana usei-
den kilometrien päähän lähtöalueesta ja kerrostui
moreenin peittämien vaarojen rinteille muusta la-
jittuneesta aineksesta erillään oleviksi paraabelidyy-
niselänteiksi. Aartolahden (1976) mukaan osa tuu-
likerrostumien hiekasta saattaa olla peräisin myös
suoraan jäätiköltä tai moreeniaineksesta.

Monet glasifluviaaliset hiekka-alueet, kuten Kaa-
masjoen ja Kiellajoen laakso Inarissa sekä Kuttasen–
Kultiman ja Pöyrisjärven–Leppäjärven alueet Enon-
tekiöllä olivat jäätikön sulamisen jälkeen jääjärvien
peitossa. Niihin laski jäätikköjokia ja lasku-uomia
toisista jääjärvistä, jolloin niiden pohjille kerrostui
hietaista ja hiekkaista ainesta. Jääjärvivaiheet kesti-
vät useimmiten vain joitakin kymmeniä vuosia, ja
sen jälkeen vedenpinta laski ja jääjärvet tyhjenivät.
Järvien pohjalta paljastunut kasviton maa joutui pe-
riglasiaaliajan voimakkaille tuulille alttiiksi sen pin-
takerroksen kuivuttua. Ounasjokilaaksossa glasiflu-
viaalinen aines levittäytyi laajalle alueelle ekstramar-
ginaalisen sulamisvesitoiminnan, jääjärven rantavoi-
mien ja fluviaalisen toiminnan seurauksena. Luo-
teesta puhaltaneet voimakkaat tuulet kerrostivat
hiekkakerrostumia paraabelidyyneiksi.

Tuulikerrostumia syntyi myös ylimmän rannan
vyöhykkeeseen, kuten Pudasjärvellä Syötteen ympä-
ristössä ja Pelkosenniemen Suvannossa ja Kittilän
Helpissä. Kun ranta siirtyi alas jokilaaksoa maan-
kohoamisen seurauksena, myös dyynien kehitys
päättyi ja ne peittyivät kasvillisuuteen.

Pohjoisimman Lapin dyynien uudelleen aktivoi-
tuminen tapahtui 500–300 vuotta sitten. Sen syynä
oli ilmaston lyhytaikainen kylmeneminen eli ns. pie-
nen jääkauden aika. Samaan aikaan myös nykyisel-
lä rannikkoalueella syntyi uusia rannnikkodyynejä.
Lentohietikoiden uudelleen aktivoituminen ilmenee
vanhojen dyynien rikkoutumisena ja deflaatioaltai-
den syntynä. Niukan kasvipeitteen vuoksi lentohiek-

ka-alueet ovat herkkiä kulumiselle, ja rikkoontu-
neissa kohdissa kasvillisuuden on vaikeaa uusiutua.
Ihmisen toiminta, joka nykyisin on tärkein kulutus-
toimintaa kiihdyttävä tekijä, tuskin vaikutti vielä kes-
kiajan lopussa Pohjois-Lapin dyynien rikkoontumi-
seen, sillä alue oli laajalti asumatonta. Deflaatiopai-
nanteet saivat alkunsa ilmeisesti metsäpalojen seu-
rauksena. Nykyisin dyynien harjanteilla kulkevat
poropolut, maastoautoliikenne ja dyynialueita yhä
enemmän suosiva matkailu ovat useimmin syynä
lentohietikoiden kulumiseen. Erityisesti metsäraja-
vyöhykkeellä uusiutuminen on hidasta, sillä puiden
tuulelta suojaava vaikutus on heikko. Varsinkin ke-
säisin kuivalla säällä kasvipeite murenee jo vähäi-
sestäkin tallauksesta. Aartolahden (1976) mukaan
uuden jäkälän kasvu lentohiekan päälle saattaa kes-
tää jopa 90 vuotta, mikäli hiekka pysyy paikoillaan.
Pohjoisimmassa Lapissa deflaatiota tapahtuu noin
neljän kuukauden ajan vuodessa, sillä sateet, lumi-
peite ja lumien sulamisen aiheuttama maan kosteu-
den nousu estävät muulloin eolisen toiminnan.
Enontekiön itäosassa olevan Hietatievojen itäreunan
viiden hehtaarin laajuisessa ja kolme metriä syväs-
sä deflaatiopainanteessa 1–2 cm paksu hiekkaker-
ros liikkuu vuosittain pois tuulen mukana (Seppä-
lä 1974). Hiekkaa kasaantuu deflaatiopainanteen
reunalle noin 2 cm vuodessa. Tämän perusteella
noin 2 metrin korkuisen dyynivallin syntyyn kuluu
sata vuotta ja laajan deflaatiopainanteen syntyyn vielä
pidempi aika (Seppälä 1974).

Tuulen kulutustyö yleensä päättyy, kun se saavut-
taa pohjaveden pinnan ja maa muuttuu kosteaksi.
Se päättyy myös rakeisuudeltaan sopivan aineksen
loppuessa ja karkean glasifluviaalisen hiekan ja so-
ran tullessa näkyviin. Näin on käynyt esimerkiksi
Pöyrisjärven eteläpuolisella alueella. Deflaatioaltaan
kasvu voi myös pysähtyä, jos tuuli ei enää saavuta
sen pohjalla riittävää nopeutta. Deflaatioaltaiden
reunalla tapahtuu hiekan uudelleen kerrostumista,
joka ei useinkaan pysty peittämään alla olevaa kas-
villisuutta. Dyynien uudelleenkerrostuminen ja kas-
villisuuden tuhoutuminen lentohiekkakinosten alle
on Kotilaisen (1991) mukaan pienempi ongelma
kuin vanhojen dyynimuodostumien syöpyminen ja
katoaminen sekä deflaatioaltaiden kasvu. Munni-
kurkkion 14 hehtaarin laajuisen deflaatioaltaan
kaakkoisreunalle kasaantunut dyynivalli on Pohjois-
Suomen oloissa harvinainen, sillä se vaeltaa kaak-
koon kohti läheistä Siikajärveä (kuva 145). Samal-
la se peittää alleen järveä reunustavaa tunturikoi-
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vikkoa. Lähes kahden metrin paksuisen hiekkapeit-
teen alla näkyy vielä elossa olevia koivuja, mutta sy-
vemmälle hiekkaan hautautuneet puut ovat kuolleet.
Myös Kaamasjoen ja Kiellajoen alueella esiintyy ak-
tiivisesti liikkuvia paraabelidyynejä (Seppälä 1971).

Perämeren rannikolla mereltä puhaltava tuuli
kuljettaa ja kasaa hiekkaista ainesta rannan suun-
taisiksi dyyneiksi. Hiekka on lähtöisin jokien suis-
tosta, harjusta tai reunamuodostumasta, joka pää-
tyy niemenä mereen (Lumme 1934, Alestalo 1979
ja Hellemaa 1998). Aartolahti (1976) on kuvannut
rannikkodyynin kehityksessä seuraavat vaiheet: al-
kiodyyni, esidyyni, vaeltava dyyni ja fossiilinen dyy-
ni. Niitä esiintyy Hailuodossa. Alkiodyyni syntyy, kun

aallokon lajittelema ja rannalle kasaama tuulen kui-
vaama hiekka lähtee tuulen kuljettamana liikkeelle
ja kasaantuu rantavyöhykkeen taakse mätäsmäisik-
si kummuiksi. Ne sijaitsevat usein rantaviivan suun-
taisissa jonoissa. Näistä hiekka siirtyy tuulen kulu-
tus- ja kuljetustyön seurauksena kauemmaksi ran-
nasta ja muodostaa loivarinteisen, symmetrisen
esidyynin. Alkiodyynin ja esidyynin väliin tuuli ku-
luttaa deflaatiopinnan, jonka pohjalla kivet ovat nä-
kyvissä. Noin sadan metrin päässä sisämaassa
esidyyni muuttuu vaeltavaksi rantadyyniksi. Tässä
vaiheessa dyynit yleensä peittyvät kasvillisuuteen, ja
niiden vaellus päättyy.

Kuva 145. Vaeltava dyyni Enontekiön Munnikurkkiossa.
Fig. 145. An active dune at Munnikurkkio in Enontekiö.

Soistuminen

Soistuminen
MATTI MAUNU JA KIMMO VIRTANEN

Käsitteellä suo on kaksi merkitystä. Biologisella
suolla tarkoitetaan sellaista aluetta, jossa kiven-

näismaata peittävä orgaaninen aines on turvetta tai
jossa aluskasvillisuudesta yli 75 % on suokasvilli-
suutta (Tomppo ja muut 1998). Geologisesti suo on
suokasvien hitaan maatumisen kautta syntynyt ker-

rostuma, jolla on paksuutta vähintään 30 cm. Tur-
peella tarkoitetaan kasvinjäänteistä syntynyttä orgaa-
nista maalajia, jonka epäorgaanisen aineksen pitoi-
suus on alle 40 %.

Pohjois-Suomi on runsassoista aluetta. Sen edel-
lytyksenä on ollut soistumiselle sopiva kostea ilmas-
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to, jossa haihdunta on pienempi kuin sadanta. Il-
maston ohella merkittävä tekijä on maan tasaisuus.
Lapissa soita on eniten tasaisilla vedenjakaja-alueilla
(Mäkinen ja Maunu 1984). Soistumiseen eivät vai-
kuta pelkästään ilmasto ja topografia. Maankoho-
amisalueilla maanpinnan kallistuminen vaikuttaa
suoaltaiden hydrologiaan ja soistumiseen. Usein
myös sattumalla on vaikutusta suon syntymiseen.
Puron uoma saattaa tukkeutua ja vesien tulviminen
ympäröiville alueille voi aloittaa soistumisen. Myös
majavien patotöillä on todettu olleen merkittävä vai-
kutus soiden leviämiseen (Lappalainen ja Lahti
1973, Eronen 1997).

Mannerjäätikön häviämisen jälkeen kasvillisuus
vähitellen levisi pohjoiseen. Ruohovartiset kasvit
olivat pioneerilajeja. Jäätikön reunan edessä oli sa-
toja kilometrejä leveä aro, jonka kasvillisuus oli
ruohovartisia kasveja. Jäätikön jälkeensä jättämä
moreeni oli kasveille huomattavasti ravinteisempi
kasvualusta kuin myöhempien aikojen humuksen
peittämä, vettynyt maaperä, joka kasvoi pääasiassa
rahkasammalta ja karuja varpuja (Hyvärinen 2002,
Eronen 2002). Soistuminen alkoi maaston painan-
teista ja vesien vaivaamilta mailta. Vähitellen varsi-
nainen suokasvillisuus alkoi syntyä, kun rahka- ja
ruskosammalet sekä sarakasvillisuus pääsivät val-
lalle. Kuolleet kasvinjäänteet alkoivat kerrostua kos-
tealle alustalle ja maatuivat muodostaen turvetta ja
aikaa myöten turvekerrostumia. Keski-Lapin yleisin
soistumistapa jäätikön häviämistä seuranneena aika-
na oli mineraalimaan primäärinen soistuminen.
Vanhimmat näin syntyneet turvekerrostumat ovat yli
10 000 vuoden takaa. Esimerkiksi Kittilän Suden-
vaara-aapa on alkanut syntyä mineraalimaan sois-
tuessa noin 9 000 radiohiilivuotta sitten (Lappalai-
nen 1970), mikä vastaa noin 10 000:ta kalenteri-
vuotta. Kolarin Teuravuoma oli aluksi jäätikön hä-
viämistä seuranneina vuosisatoina Ancylusjärven
pohjoinen lahdeke, joka maan kohoessa kuroutui
ja alkoi vähitellen soistua (Lappalainen 2001). Pu-
dasjärven Isosyötteen Romesuolla soistuminen al-
koi 9 300–9 400 kalenterivuotta sitten (Virtanen
2001). Luiron alueen soiden ikä on 9 400–9 500
vuotta (Lappalainen 1970). Pohjois- ja Itä-Lapissa
laajat jääjärvien peittämät alueet soistuivat myöhem-
min.

Lapin vanhimmat soista tehdyt ajoitukset on tehty
suon pohjaturpeista, sulamisvesien synnyttämien
eroosiouomien pohjilta. Tällaisesta esimerkkinä on
Kittilän Parvavuoma, jonka turve on ajoitettu noin

11 000 vuotta vanhaksi (10 800 ± 270 ja 11 000 ±
130) (Lappalainen 1970). Parvavuoma on kuiten-
kin syntynyt Ancylusjärven lahdekkeesta noin 10 000
vuotta sitten. Tästä syntyy ristiriita suon oletetun syn-
tyhistorian ja turpeen C14-ajoituksen välillä. Se voi
selittyä sillä, että soiden pohjilla otetuissa näytteis-
sä on sekoittuneena vanhaa, edelliseltä interglasi-
aali- tai interstadiaalikaudelta peräisin olevaa tur-
vetta, joka antaa Parvavuoman pohjaturpeesta todel-
lisuutta vanhemman C14-iän.

Metsien levittyä Pohjois-Suomeen yleinen soistu-
mistapahtuma on ollut metsämaan soistuminen. Se
tapahtuu kolmella eri tavalla: ensinnäkin pohjave-
denpinnan kohottua notkelmat vettyivät, toiseksi tur-
peen korkeuskasvun seurauksena soiden vedet va-
luivat maastokynnysten yli uusille alueille ja kolman-
neksi suot levittäytyivät sivuilleen. Metsämaan sois-
tuminen alkoi, kun vettyville alueille ilmestyi suo-
kasveja, varsinkin rahkasammalia, jotka pitivät maa-
perän kosteana ja olivat siten tehokas soistumisen
edistäjä. Sammalten kasvaessa muodostui turvetta
ja turpeen muodostuminen soistutti metsää ja tu-
kahdutti vähitellen puiden kasvun.

Ilmaston kosteuden muutokset vaikuttivat suu-
resti soistumiseen. Järvikerrostumista tehdyt tutki-
mukset osoittavat, että Lapissa oli melko kuivaa var-
hais- ja keskiholoseenin aikana (Eronen 2002).
Tällöin vesistöjen vedenpinnat laskivat ja matalat
vesistöt kasvoivat umpeen. Vesistöaltaiden umpeen-
kasvun seurauksena syntyneet turvekerrostumat ovat
yleisiä Keski-Lapissa. Ne ovat pienialaisia ja synty-
ajaltaan nuorempia kuin Keski-Lapin mineraalimaan
soistumat (Lappalainen 1970). Myös pohjavedet
olivat alhaalla. Se suosi metsäpalojen leviämistä
kuivissa metsäpohjissa. Tälle ajalle onkin tyypillis-
tä metsäpalojen jälkeen alkaneet metsämaan sois-
tumat. Kasvillisuuden tuhoutuessa myös kasvien
haihdutus loppui. Sen seurauksena metsäpaloalueen
pohjaveden taso kohosi uudelleen, ja alueella alkoi
rahkasammalten kasvu ja alueen soistuminen.

Noin 5 500 vuotta sitten alkoi ilmaston viilene-
minen. Sen seurauksena haihdunta pieneni ja poh-
javeden taso nousi. Metsämaan soistuminen kiihtyi
uudelleen runsas 4 000 vuotta sitten. Suot levisivät
uusille metsä- ja tundra-alueille (Hicks ja Hyväri-
nen 1997). Tämä on voitu todeta nykyisten lampi-
en pohjalla kasvaneiden puiden kannoista (Eronen
1997, 2002). Ilmaston viilenemisen ja pohjaveden-
pinnan nousun seurauksena Pohjois-Lapissa yleis-
tyivät periglasiaaliset ilmiöt ja pohjoisimmassa La-
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pissa palsasuot. Vanhimmat palsat syntyivät 5 500
vuotta sitten.

Tulvamaiden soistumia tavataan yleisesti Lapin
suurten jokien varsilla. Sitä tapahtuu, kun jokitör-
mät patoavat tulvaveden jokitörmien takaisille alu-
eille ja ne vettyvät ja soistuvat. Geologisesti tulva-
maiden soistumat ovat nuoria soistumia, joissa tur-
vekerros on ohut (Lappalainen 1970).

Uusien soiden syntyminen metsämaan soistuma-

na on Pohjois-Suomessa nykyisin vähäistä, sillä lä-
hes kaikki pinnanmuodoiltaan sopivat altaat ovat jo
ehtineet soistua. Vesien umpeenkasvun seuraukse-
na syntyneet suot voidaan tunnistaa turpeen alla ole-
vista liejusedimenteistä. Geologian tutkimuskeskuk-
sen tutkimista Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan soista
on vesien umpeenkasvun seurauksena syntynyt 13 %
(Virtanen ja muut 2003).

Kasvillisuuden ja ilmaston kehitys viimeisen jääkauden jälkeen

Kasvillisuuden ja ilmaston kehitys viimeisen jääkauden jälkeen
BRITA ERIKSSON

Jo 1900-luvun alkupuoliskolla tehdyt siitepölytut-
kimukset (Auer 1927, Aario 1940, 1943) selvit-

tivät pääpiirteissään jääkauden jälkeisen ajan met-
sänhistoriallisen kehityksen Pohjois-Suomessa. Ne
loivat perustan myöhemmin tehdyille siitepölystra-
tigrafisille tutkimuksille, joita tekivät mm. Vasari
(1962), Sorsa (1965), Lappalainen (1970), Hyvä-
rinen (1972, 1975), Reynaud (1974) ja Saarnisto
(1981). Pohjoinen metsäraja on luonnon vaihettu-
misvyöhyke (ekotoni), jossa vähäisetkin ilmaston-
muutokset heijastuvat muutoksina kasvillisuudessa.
Monet tutkimukset ovat kohdistuneet Tunturi-Lap-
piin, josta on tehty yksityiskohtaisia puu- ja metsä-
rajojen muutoksia ja niihin johtaneita ilmastollisia
syitä koskevia tutkimuksia. Niissä on käytetty siite-
pölyanalyysejä, radiohiiliajoitusta ja subfossiilisten
männynrunkojen vuosilustolaskuja eli dendrokro-
nologiaa (mm. Eronen ja Hyvärinen 1981, Eronen
ja Huttunen 1993, Hyvärinen 1993, Seppä 1996,
Eronen ja muut 1999, Mäkelä ja Hyvärinen 2000).

Pohjois-Suomi kuuluu nykyään pohjoisboreaali-
seen kasvillisuusvyöhykkeeseen lukuun ottamatta
Pohjois-Pohjanmaata sekä lounaisinta Lappia Rova-
niemelle asti, jonne läntisen Suomen keskiboreaa-
linen vyöhyke jatkuu. Metsät ovat kuivahkoja tai hy-
vin kuivia kangasmetsiä, joista kuitenkin poikkeuk-
sina ovat Kuusamon ja Sallan tuoreiden kangasmet-
sien esiintymät. Pohjois-Suomen kasvimaantieteel-
liset alueet ovat Pohjanmaa, Peräpohjola, Metsä-
Lappi ja Tunturi-Lappi (Alalammi 1988). Metsä-Lap-
pi on Suomen mantereisinta aluetta; kuukausikeski-
lämpötilojen vuosivaihtelu on 28oC (Alalammi 1987).

Mannerjäätikön sulaessa perääntyvää jäätikköä

reunusti periglasiaalinen avoimen maan kasvillisuu-
den vyöhyke, jossa kasvilajisto oli rikas, sillä maa-
perä oli huuhtoutumatonta ja runsasravinteista.
Sara- ja heinäkasvustot olivat vallitsevia ja marunat
ja suolaheinät yleisiä. Kauempana jäänreunasta
esiintyi variksenmarjaa, vaivaiskoivua, katajaa ja
pajuja. Tyrnipensas levisi nopeasti aukeille paikoil-
le aina napapiirille asti. Myöhemmin se valoa vaati-
vana kasvilajina erilaistui merenrantakasviksi. Deg-
lasiaation edetessä ja jäätikön vetäytyessä Länsi-La-
pista Pohjois-Ruotsiin ilmasto oli jo huomattavasti
lämmennyt. Jäätikönääreiskasvillisuutta oli vain ka-
pealla vyöhykkeellä jäätikön reunalla.

Kuten muidenkin interglasiaalien aikana, puula-
jien saapumisjärjestys oli riippuvainen niiden valon-
kestävyydestä, vaelluskyvystä ja ilmastollisista teki-
jöistä. Pioneerivaihetta seurannut metsänhistoria
käsittää pääpiirteissään koivun (Betula), männyn
(Pinus) ja kuusen (Picea) vaelluksen alueelle sekä
pohjoisten puu- ja metsänrajojen vaihtelun. Lisään-
tynyt soistuminen postglasiaalisen lämpöoptimin jäl-
keen vähensi metsien pinta-alaa. Jäätikönääreiskas-
villisuutta seurasivat ensin puistomaiset koivikot,
myöhemmin sulkeutuneet koivumetsät, joissa lieko-
jen ja saniaisten osuus kenttäkerroksessa oli run-
sas. Myös haapa kuului metsien puulajistoon jo al-
kuvaiheessa. Haavan siitepölyä esiintyy kuitenkin
vähän, sillä se on huonosti säilyvä ja vaikeasti tun-
nistettava. Noin 10 000 kalenterivuotta sitten koko
Suomi oli koivumetsien peitossa. Sepän (1996)
mukaan koivun metsänraja ulottui 11 000–5 500
vuotta sitten Jäämeren rannikolle asti.

Mänty alkoi valloittaa Pohjois-Suomea noin 9 500
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kalenterivuotta sitten etelästä ja idästä käsin. Sa-
maan aikaan alkoi myös lepän, pääasiassa harmaa-
lepän, leviäminen pohjoiseen. Varanginvuonolle
mänty saapui jo noin 9 500–9 000 vuotta sitten ja
levisi Inariin ja Enontekiölle etelästä, idästä ja poh-
joisesta noin 500 vuotta myöhemmin (Hyvärinen
1978, Seppä 1996). Mäntymetsät olivat laajimmil-
laan Suomen Lapissa 7 000–4 000 vuotta sitten kes-
kilämpötilan ollessa noin kaksi astetta nykyistä läm-
pimämpää (vrt. Eronen ja muut 1999).

Kuusamossa koivumetsät olivat kuitenkin vallit-
sevia kuusen yleistymiseen asti. Mäntymetsien levin-
neisyys ulottui nykyiselle tunturikoivumetsien vyö-
hykkeelle, josta osoituksena ovat lukuisat turpees-
sa tai vesien pohjalla säilyneet männyn rungot (me-
gafossiilit) (mm. Eronen ja Huttunen 1993, Eronen
ja muut 1999). Männyn puuraja tuntureilla oli pai-
koin jopa 200 m nykyistä korkeammalla, tunturien

paljakat olivat pienempialaisia ja koivua kasvoi ny-
kyisellä tundravyöhykkeellä. Ilmasto ei kuitenkaan
edes holoseenin lämpimimmässä vaiheessa ollut
niin suotuisa kuin edellisen, Eem-interglasiaalin,
lämpöoptimin aikana. Silloin pähkinäpensasta kas-
voi Pohjois-Suomen eteläosissa ja tammea Oulun
korkeudella. Esimerkkinä siitepölyanalyysin perus-
teella todetusta männyn nykyistä laajemmasta levin-
neisyydestä on Mukkavaaran järvisedimenttien sii-
tepölydiagrammi (kuva 146) (Eronen ja Hyvärinen
1981, Hyvärinen 1993). Mukkavaara sijaitsee Kil-
pisjärven tunturikoivumetsien alueella (kuva 88).
Siitepölyvyöhykkeet 2a ja 2b sekä niiden radiohiili-
ajoitukset osoittavat mäntymetsien tai mänty-koivu-
metsien levinneen alueelle 8 500–8 000 kalenteri-
vuotta sitten. Mäntymetsien vetäytyminen alkoi täällä
noin 5 000 vuotta sitten, samoin kuin Koillis-Lapis-
sa (Hyvärinen 1975).

Kuva 146. Mukkavaaran siitepölydiagrammi (julkaisusta Eronen & Hyvärinen 1982). Kohteen sijainti on merkitty kuvan 88
karttaan. Siitepölyjen ja itiöiden osuuksien laskeminen; katso kuva 89. Kaksi näytettä on ajoitettu sekä liukenevasta (asterik-
si) että liukenemattomasta fraktiosta; muut iät ovat liukenemattomasta fraktiosta.
Fig. 146. Pollen diagram from Mukkavaara (Eronen & Hyvärinen 1982). See Figure 88 for the site location. Two sam-
ples were dated for both soluble (asterisk) and insoluble humus fractions. The rest of the dates are on insoluble frac-
tion. Siitepölytiheys = pollen concentration, siitepölyhiukkasta = pollen grains. Sediment symbols, other translations
into English and calculations of pollen and spores as in Figure 89.
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Männyn ja koivun puu- ja metsänrajojen vähit-
täinen vetäytyminen alkoi 5000 (–4000) vuotta sit-
ten. Subfossiilisten puunrunkojen vuosilustojen tut-
kimuksista Lapin puuraja-alueella tehtyjen alusta-
vien tulkintojen mukaan kesälämpötilojen vaihtelu
lisääntyi keski-holoseenilta lähtien, ilmasto viileni
ja muuttui kosteammaksi (Eronen ja muut 1999).
Järvien veden pinnan nousu näiden muutosten yh-
teydessä mahdollisti männyn runkojen säilymisen
subfossiileina. Ilmasto-olosuhteet olivat erittäin an-
karat 2 800–2 500 kalenterivuotta sitten (Eronen
ja muut 1999). Todisteita vastaavasta jaksosta on
myös muualta Euroopasta (van Geel ja muut 1996).

Ilmaston viileneminen ja kosteuden lisääntymi-
nen johti ravinteiden lisääntyneeseen huuhtoutumi-
seen ja sen seurauksena maaperän happamoitumi-
seen. Nämä muutokset olivat edullisia kuuselle, sa-
moin kuin sen kyky uusiutua muiden puiden var-
jossa. Puulaji levisi 5 500–5 000 vuotta sitten idäs-
tä Kuusamoon, sieltä edelleen kohti länttä ja poh-
joista ja saapui nykyiselle pohjoiselle metsän- ja
puurajalleen 3 500–2 500 vuotta sitten (Aartolahti

1966, Hyvärinen 1975, Tolonen 1983a), johon men-
nessä Suomen nykyiset metsävyöhykkeet olivat muo-
dostuneet. Kuusi syrjäytti ennen kaikkea koivua.
Myös harmaaleppä joutui väistymään paikoitellen
kuusen tieltä. Kuusimetsien hapan karike puoles-
taan edisti maaperän happamoitumista. Tänä aika-
na myös soistuminen kiihtyi.

Pohjanmaan kasvimaantieteellisellä alueella,
Rovaniemellä (kuva 88), sijaitsevan Ylemmän Sil-
mäslammen (Saarnisto 1981) siitepölystratigrafia
(kuva 147) kuvastaa Pohjois-Suomelle ominaista
kolmivaiheista metsänhistoriaa. Alin siitepölyvyöhy-
ke (YS-1) heijastaa koivumetsien, saniaisten (Poly-
podiaceae) ja liekojen (Lycopodium) esiintymistä;
pähkinäpensaan (Corylus), tammen (Quercus),
jalavan (Ulmus) ja saarnen (Fraxinus) siitepölyt
ovat tässä ja ylemmissä vyöhykkeissä kaukolennon
tuomia ja/tai uudelleenkerrostuneita. Vyöhykkeen
YS-2 alarajalla männyn (Pinus) siitepölyjen nousu
osoittaa sen yleistymistä, samalla kun leppä (Alnus)
saapuu alueelle. Ylimmässä vyöhykkeessä kuusen
(Picea) siitepölykäyrän nousu kuvastaa puulajin

Kasvillisuuden ja ilmaston kehitys viimeisen jääkauden jälkeen

Kuva 147. Ylemmän Silmäslammen siitepölydiagrammi (julkaisusta Saarnisto 1981). Kohteen sijainti on merkitty kuvan 88
karttaan. Hehkutushäviö on piirretty maalajipylvääseen. Syvyydet on mitattu veden pinnasta. Siitepölyjen ja itiöiden osuuksien
laskeminen; katso kuva 89.
Fig. 147. Pollen diagram from the complete Ylempi Silmäslampi sequence (from Saarnisto 1981). See Figure 88 for the
site location. The ignition loss curve is drawn in the lithostratigraphy column. Depths are measured from the water
surface. 14C-ikä BP = 14C-age BP, sedimentin pinta = sediment surface, kuroutuminen = isolation, hehkutushäviö =
ignition loss. Sediment symbols, other translations into English and calculation of pollen and spores as in Figure 89.
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saapumista. Sekä Ylemmän Silmäslammen että kol-
men muun tutkitun kohteen siitepölystratigrafian ja
radiohiiliajoitusten perusteella selvitettiin puiden
vaellushistoriaa Rovaniemen–Pellon alueella. Koi-
vumetsät, ensin aukkoiset, myöhemmin sulkeutu-
neet, olivat vallitsevia vuodesta 11 000 vuoteen 10
000 kalenterivuotta sitten, jolloin mänty yleistyi. Sitä
seurasi ilmastoltaan ja kasvistoltaan vakaa melkein
5 000 vuoden jakso, jolloin mänty ja koivu olivat
metsien vallitsevat puulajit. Lepän siitepölykäyrän
nousu on ajoitettu Pellon seudulla noin vuoteen 9
500 ja Rovaniemellä noin vuoteen 9 200–9 100 sit-
ten. Rahkasammalien (Sphagnum) itiöiden runsas-
tuminen Ylemmässä Silmäslammessa ajoittuu noin
vuoteen 8 000 osoittaen soistumisen yleistymistä jär-

ven ympäristössä. Kuusi vaelsi alueelle todennäköi-
sesti noin 4 500 vuotta ja syrjäytti samalla koivua ja
leppää. (Saarnisto 1981).

Kahden viime vuosituhannen aikana selvimmät
ilmaston vaihtelut ovat olleet keskiajan lämpökausi
noin vuosina 1000–1200 sekä ns. pieni jääkausi
noin vuosina 1500–1850 jKr. Pienen jääkauden ai-
kana ilmasto oli kylmempää kuin kertaakaan man-
nerjäätikön perääntymisen jälkeen. Pohjoisen puu-
ja metsänrajat ovat ennen kaikkea ilmaston sääte-
lemiä, mutta viime vuosisatoina männyn ja koivun
puurajat ovat ainakin paikallisesti ilmeisesti ihmi-
sen toiminnan vaikutuksesta jonkin verran perään-
tyneet.
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MAAPERÄN KÄYTTÖOMINAISUUDET

tavuudeltaan tiiviit ja iskostuneet moreenit ovat kaikkein on-
gelmallisimpia ja verrattavissa runsaskivisiin ja -lohkareisiin
moreeneihin ja louhikoihin (Korhonen ja Gardemeister
1975). Runsaasti hienoainesta tai rapakallioainesta sisältä-
vät moreenit voivat olla voimakkaasti routivia. Kumpumoree-
nialueilla moreeniaines on usein löyhää ja hiekkaista ja se
sisältää usein hiekkaisia välikerroksia. Kumpumoreeniaines
on silloin routimatonta tai vähän routivaa ja rakennettavuu-
deltaan muita moreenialueita edullisempaa.

Karkearakeiset maalajit muodostavat rakentamisen kan-
nalta edullisimman maapohjan. Ne eivät roudi, kantavat hy-
vin ja painuvat vain vähän kasaan. Rakennukset ja maaraken-
teet voidaan yleensä aina perustaa maavaraisesti ilman eri-
tyistoimenpiteitä. Monet Pohjois-Suomen kylät ja tiet on ra-
kennettu karkearakeisille maalajeille, mikä osoittaa, että
aikaisemminkin on tiedetty näiden maalajien hyvät rakennet-
tavuusominaisuudet. Karkearakeiset maalajit ovat myös kai-
vettavuudeltaan hyviä, sillä ne ovat helposti irrotettavia, ja
maapohjan kantavuus ei tuota ongelmia. Jäätikköjokikerros-
tumien ja varsinkin harjujen ongelmina ovat jyrkät rinteet ja
vaihtelevat pinnanmuodot. Niiden seurauksena maapohjaa pi-
tää ennen rakentamista usein luiskata. Soraiset ja hiekkaiset
rantakerrostumat ovat myös hyviä rakennuspohjia. Subakvaat-
tisella alueella niiden alla mahdollisesti olevat hienorakeiset
tai moreenimaalajit on aina syytä tarkistaa kaivauksin tai kai-
rauksin. Kiviset ja lohkareiset rantakerrostumat ja ns. pirun-
pellot ovat rakennettavuudeltaan huonoja. Hietaiset ja hiek-
kaiset jokikerrostumat ovat usein pohjaveden vaivaamia ja
sisältävät turve- tai liejuvälikerroksia.

Hienorakeisia maalajeja, silttejä (hieno hieta ja hiesu) ja
savea esiintyy maaperän pinnimmaisena kerroksena vain
alueen lounais- ja eteläosassa. Ne ovat rakenteeltaan huokoi-
sia, ja tästä syystä niiden luonnontilainen vesipitoisuus on
suuri. Ne kantavat heikosti ja häiriintyvät jo kaivun aikana.
Varsinkin siltti menettää märkänä vuodenaikana, esimerkik-
si kelirikkoaikana, täysin kantavuutensa (Korhonen ja Gar-
demeister 1975). Hienorakeiset maalajit ovat myös routivia.
Niiden läjitettävyys on heikko, ja varsinkin siltteihin tehdyis-
sä kaivannoissa reunat sortuvat herkästi (Salonen ja muut
2002). Kuormitettaessa hienorakeiset maalajit puristuvat ko-
koon, ja erityisesti savien ja eloperäistä ainesta sisältävien lie-
jusavien kantavuus on heikko. Rakenteista siltti- ja savipoh-
jille tulevat lisäkuormat joudutaan yleensä viemään tukira-
kentein, esimerkiksi paaluttamalla tai stabiloimalla alapuo-

Maaperä rakennusalustana
PETER JOHANSSON

Maaperän rakennettavuus määräytyy pitkälti sen geolo-
gisen historian mukaan. Maalajit yhdessä pohjaveden

kanssa muodostavat sen ympäristön, joka määrittelee maa-
perän käyttökelpoisuuden rakennusalustaksi. Niiden perus-
teella valittu perustamistapa puolestaan vaikuttaa rakennus-
hankkeen pohjarakennuskustannuksiin. Maaperän rakennet-
tavuutta määriteltäessä keskeisiä tekijöitä ovat 1. maalajien
kantavuus, routivuus, kokoonpuristuvuus ja kaivettavuus,
2. kantavan pohjan syvyys pehmeiköillä, 3. maanpinnan kal-
tevuus, 4. maa- ja kallioaineksen käyttökelpoisuus ja 5. poh-
javesi (Kauranne ja muut 1972). Tekijät 1 – 3 ja 5 vaikutta-
vat perustamistapaan. Maanpinnan kaltevuus vaikuttaa tasa-
uksiin, maa- ja kallioaineksen käyttökelpoisuus alueiden va-
raamiseen raaka-ainelähteiksi sekä pohjaveden esiintyminen
rakennusalustan kuivatuksiin.

Rakennettavuuden kannalta maaperä voidaan yleensä luo-
kitella GEO-luokituksen mukaan seuraavasti: 1. kallio sekä
alle metrin syvyydellä oleva kalliomaa, 2. moreeni, 3. karkea-
rakeiset maalajit eli sora ja hiekka, 4. hienorakeiset maala-
jit eli siltti ja savi sekä eloperäiset maalajit eli turve ja lieju.

Kalliomaat ovat maarakentamisen kannalta sikäli ongel-
mattomia, että ne kantavat eivätkä roudi. Sen sijaan raken-
nuspohjaa ja kunnallistekniikkaa perustettaessa kallion lou-
hinta lisää rakennuskustannuksia merkittävästi. Louhittavuu-
teen vaikuttavat kallion kivilajien porattavuus, räjäytettävyys
sekä seinämien tukemistarve ja louhintajälki (Kauranne ja
muut 1972). Keski-Lapissa esiintyvä rapakallio saattaa aihe-
uttaa ongelmia huonon kantavuutensa vuoksi. Se voi olla koh-
talaisen hyvin vettä läpäisevää, mutta joissakin tapauksissa se
pidättää vettä ja on routivaa (Kujansuu ja Hyyppä 1995). Kal-
liota ja rapakalliota peittävä alle metrin paksuinen maapeite
on useimmiten moreenia tai moreenista huuhtoutunutta kar-
keaa lajittunutta ainesta. Pohjois-Lapissa kallioalueet saatta-
vat usein rajoittua kivikkoa ja louhikkoa olevaan rakkaan,
joka on rakennettavuudeltaan heikko.

Moreenit muodostavat yleensä kantavan rakennuspohjan,
jolle tiet ja kunnallistekniikka voidaan perustaa ilman eri-
tyistoimenpiteitä. Hienoaineksen määrän mukaan moreeni voi
olla heikosti tai kohtalaisesti routivaa. Rakennusten maava-
raisen perustamisen edellytyksenä onkin toimivan routasuo-
jauksen järjestäminen. Moreenien maanrakennusominaisuu-
det riippuvat raekoostumuksesta, tiiveydestä sekä kivisyydestä
ja lohkareisuudesta. Ne ja maanpinnanmuotojen vaihtelut
vaikuttavat myös moreenimaiden kulkukelpoisuuteen. Kaivet-

Maaperä rakennusalustana
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lisiin kantaviin maakerroksiin. Hienorakeisten maalajien käyt-
tökelpoisuus keveiden rakenteiden rakentamispohjana para-
nee kuitenkin huomattavasti, jos kerrostuman pinnalle on
muodostunut kuivakuori eli mineraalirakeiden kuivumisku-
tistuman aiheuttama kantava kerros.

Eloperäiset maalajit, turve ja lieju ovat rakennusalustana
lähes käyttökelvottomia heikon kantavuuden ja suuren ko-
koonpuristuvuuden vuoksi. Mitä vesipitoisempaa turve on,
sitä suurempi on sen kokoonpuristuminen. Turpeen ns. pri-
maaripainuma tapahtuu muutamassa minuutissa, ja se saat-

taa olla puolet kokonaispainumasta. Sekundaaripainuma saat-
taa kestää kymmeniä, joskus satoja vuosia (Kauranne ja muut
1972). Eloperäisten maalajien kantavuuteen vaikuttavat myös
kerroksen paksuus ja alla olevan maan laatu. Jos turpeen tai
liejun kerrospaksuus on pieni, voidaan käyttökelvottomat
maamassat korvata rakennusteknisiltä ominaisuuksiltaan
paremmilla maamassoilla. Jos kerrokset ovat paksuja, jou-
dutaan rakentamisessa turvautumaan muihin pohjanvahvis-
tustoimiin. Metsäteitä rakennettaessa heikkoa kantavuutta
voidaan lisätä talvisaikaan jäädyttämistä hyväksi käyttäen.

Maa-ainesvarat
KALEVI MÄKINEN

L ähes kaikki maassamme talon- ja maanrakentamiseen
sekä betonivalmisteiden tuottamiseen tarvittava routima-

ton luonnonkiviaines sijaitsee erityyppisissä maaperägeolo-
gisissa muodostumissa. Tärkeimmän ryhmän muodostavat
jäätikköjokikerrostumat, jotka ovat pääasiassa harjuja tai nii-
hin liittyviä deltoja tai deltamaisia laajentumia. Jäätikköjoki-
en kerrostama aines on yleensä hyvin huuhtoutunutta ja la-
jittunutta. Haittaavia hienoja lajitteita niissä on hyvin harvoin.
Pohjois-Suomen supra-akvaattisella alueella on lisäksi jää-
järviin kerrostuneita deltoja ja jääjärvien purkautuessa syn-
tyneitä purkausdeltoja, joissa aines on yleensä heikommin
lajittunut ja huuhtoutunut kuin jäätikköjokikerrostumissa.
Pohjois-Suomen länsi- ja eteläosissa subakvaattisella alueel-
la on myös laajoja rantakerrostumia, joiden kerrospaksuu-
det ovat kuitenkin pieniä. Soraa ja hiekkaa korvaavia ainek-
sia esiintyy myös drumliineissa ja kumpumoreeneissa ja niitä
hyödynnetään varsinkin vähäsoraisilla ja -hiekkaisilla alueil-
la.

Jäätikköjokikerrostumat sisältävät valtaosan maamme tek-
nisesti käyttökelpoisesta hiekasta ja sorasta. Pohjois-Suomen
jäätikköjokikerrostumat ovat yleensä harjuja tai niihin liitty-
viä deltamaisia harjun osia. Harjuja esiintyy koko tutkimus-
alueella suhteellisen yleisesti. Kolarista Kittilän ja Sodanky-
län kautta Korvatunturille kulkevan jäänjakajavyöhykkeen ete-
läpuolella harjujaksojen suuntaus on keskimäärin luoteesta
kaakkoon ja jäänjakajavyöhykkeen pohjoispuolella lounaas-
ta koilliseen. Harjujaksoja esiintyy yleensä 5–20 kilometrin
välein.

Harjuainekselle on tyypillistä hyvä lajittuneisuus ja eri
raekokojen esiintyminen kerroksittain. Harjujen aines on
harvoin raekooltaan tasalaatuista, sillä veden virtausnopeu-
teen ovat vaikuttaneet jäätikköjokitunnelin muoto, tunnelis-
sa virranneiden sulamisvesien paineolot sekä sulamisvesien
määrä ja sen vaihtelut. Hitaamman virtauksen aikana on
kerrostunut hienompaa ainesta kuin voimakkaan virtauksen
aikana. Tämän vuoksi harjussa esiintyy yleisesti vuorottele-
via hiekkaisia ja soraisia kerroksia. Kerrokset viettävät yleensä

loivasti jäätikköjoen virtaussuuntaan sekä kohti uoman reu-
noja. Terävälakiset kapeat harjut sisältävät yleensä enemmän
soravaltaista ainesta kuin leveät ja loivapiirteiset harjut. Har-
jujen muoto ja rakenne riippuvat sekä jäätikköjoen tunnelin
muodosta, veden virtausnopeudesta että myös sen kuljetta-
man aineksen raekoostumuksesta. Kapeat jyrkkärinteiset har-
jut ovat kerrostuneet kapeisiin jäätikköjokitunneleihin, jois-
sa veden virtaus on ollut voimakasta. Materiaali näiden se-
länteiden ydinosissa on soravaltaista. Selänteiden pinnalla
esiintyy yleisesti hiekkaisia kerroksia, jotka ovat kerrostuneet
uoman avautuessa jään reunavyöhykkeessä. Esimerkkeinä
jyrkkärinteisistä harjuista voidaan mainita Kolarin Kienaja-
joen sekä Lemmenjoen ja Sevettijärven harjut Inarissa.

Leveisiin jäätikköjokitunneleihin on kerrostunut laajoja
harjumuodostumia, kuten Enontekiön Hietatievojen ja Pöyris-
järven, Rovaniemen Hautainmaan, Kolarin Naalastotievojen
sekä Posion Korouomasta Kuusamoon ulottuva harjualue. Jää-
tikköjokitunnelit ovat alkuaan olleet kapeita, ja harjujen ydin-
osaan on kerrostunut kiviä ja soraa, mutta uoman laajen-
tuessa sulamisvesien virtausnopeus on pienentynyt. Tämän
vuoksi sulamisvedet ovat kyenneet kuljettamaan vain (ke-
vyempää ainesta) hiekkaa ja tunnelin avautuessa lopulta hie-
taa. Hiekkaiset ja hietaiset harjumuodostumat ovat olleet alt-
tiina tuulen kuluttavalle ja kuljettavalle toiminnalle ennen kuin
kasvillisuus ehti peittää kerrostumien pinnan.

Jäätikköjokiuomien suulla olleisiin vesialtaisiin kerros-
tuneissa deltoissa karkein aines (sora ja murskauskelpoinen
aines) on kerrostunut deltan jäätikönpuoleiseen osaan lähellä
jäätikköjoen suuta. Alueen pohjoisinta osaa lukuun ottamat-
ta karkein aines sijaitsee yleensä sulamisvesien virtaussuun-
nan vuoksi deltojen luoteisreunassa. Hienompi aines on kul-
keutunut etäämmälle jäätikköjoen suusta. Deltojen kerros-
rakenne on loivasti jäätikköjoen suulta poispäin viettävä.

Harjujen yhtymäkohdissa on usein sorasta ja hiekasta syn-
tynyttä kumpu-kuoppamaastoa eli ns. kames-alueita. Esimerk-
kinä voidaan mainita Kittilän Kinisjärven Urakkapuljut. Pu-
dasjärven ja Taivalkosken alueilla on mannerjäätikön reu-
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nalle kerrostuneita lajittuneita reunamuodostumia sekä man-
nerjäätikön kielekkeiden väliin kerrostuneita saumamuodos-
tumia.

Tutkimusalueella esiintyy myös viimeistä jäätiköitymistä
edeltäneiden jäätiköitymisten sulamisvaiheessa kerrostunei-
ta ”vanhoja harjuja”, joiden päällä on usein peittävä moree-
nikerros. Rakenteensa puolesta vanhat harjut eivät juurikaan
eroa vastaavista nuorista harjuista peittävää moreenikerros-
ta lukuun ottamatta. Länsi- ja Lounais-Lapissa on myös mo-
reenipeitteisiä lajittuneita reunamuodostumia, joissa aines on
soraa ja hiekkaa.

Materiaalin laatu ja määräarviot

Tiedot alueen hiekka- ja soravaroista perustuvat Geologian
tutkimuskeskuksen yhteistyössä Tie- ja vesirakennushallituk-
sen kanssa vuosina 1971 – 1978 tekemään valtakunnalliseen
hiekka- ja soravarojen arviointityöhön (Niemelä 1979).
Aineistoa on osittain täydennetty myöhemmin suoritettujen
maaperäkartoitus- ja -tutkimustöiden yhteydessä kertyneellä
aineistolla.

Arviointi perustuu pääsääntöisesti maastossa suoritettui-
hin havaintoihin. Muodostumat tunnistettiin ja ne rajattiin
kartoilta. Lapin läänin alueella muodostumien tunnistus ja
rajaus tehtiin ilmakuvista. Aineksen laatu havainnoitiin ole-
massa olevista leikkauksista ja muodostuman muodosta käyt-
täen apuna maaperägeologista rakennetulkintaa. Lisäksi muo-
dostumien mittasuhteita verrattiin maastokäynnin yhteydes-
sä karttojen korkeuskäyrästön antamaan informaatioon. Myös
muodostuman pohjatason laatu: pohjavedenpinta, moreenin
tai kallion esiintyminen, havainnoitiin maastossa. Tiettömien
taipaleiden takana olevien harjumuodostumien arviointi pe-
rustuu yleensä yksinomaan ilmakuvatulkintaan ja maaperä-
geologiseen rakennetulkintaan.

Arviointityössä muodostumien minimikokona käytettiin
yleensä 2 hehtaarin pinta-alaa ja lajittuneen kerroksen
vähimmäispaksuutena 1,5 metriä. Tämä merkitsee sitä, että
pienimmät arvioidut kerrostumat sisältävät yleensä noin
30 000 m3 soraa tai hiekkaa. Tutkimusalueella on kuitenkin
otettu mukaan monin paikoin, erityisesti vähäsoraisilla alueil-
la myös 0,5–2,0 hehtaarin suuruisia harjuselänteitä ja -kum-
puja, koska niiden aines on usein soravaltaista ja ainesmää-
rät saattavat suurien kerrospaksuuksien vuoksi olla huomat-
tavasti yli 30 000 m3.

Arviointityön yhteydessä massamäärät on arvioitu pohja-
vedenpinnan tasoon saakka eikä sen alla olevaa materiaalia
ole otettu huomioon. Kiviaineksen laatua ei selvityksen yh-
teydessä ole tutkittu. Laskentamenetelmän vuoksi näennäi-
sen tarkasta lukuarvosta huolimatta annettuja massamääriä
on pidettävä lähinnä suuntaa-antavina selvityksen pohjana
olevan arviointityön yleisluonteisuuden takia. Aineksen laa-
dun arvioinnissa käytettiin seuraavaa luokittelua:

– Luokka A: murskauskelpoinen aines, jossa kivien läpimit-
ta on 6–60 cm.

– Luokka B: soravaltainen aines, jossa yli 50 % rakeista on
läpimitaltaan 2–60 mm.

– Luokka C: hiekkavaltainen aines, jossa yli 50 % rakeista
on läpimitaltaan 0,06–2 mm.

Taulukossa 6 on esitetty alueen hiekka- ja soravarat kun-
nittain. Koko tutkimusalueen ainesmäärä on 9 150,8 milj. m3,
mikä on lähes viidesosa koko maan kokonaisainesmäärästä
47 483 milj. m3 (Niemelä 1979). Tutkimusalueen kokonais-
ainesmäärästä on murskauskelpoista 2,1 % eli 190,2 milj.
m3, soravaltaista 25,4 % eli 2 323,1 milj. m3 ja hiekkaval-
taista ainesta 72,5 % eli 6 637,5 milj. m3. Ainesmäärät ovat
jakaantuneet kunnittain varsin epätasaisesti. Selvästi muita
enemmän hiekkaa ja soraa on Enontekiöllä, Pudasjärvellä ja
Taivalkoskella kussakin yli 1 000 milj. m3. Yhteensä näissä
kolmessa kunnassa on 37,3 % koko alueen ainesmäärästä.

Seuraavina ovat Inari, Kuusamo ja Salla yli 600 milj. m3:n
kokonaisainesmäärillä. Edellä mainituissa kuuden kunnan
alueella on 58,7 % koko alueen ainesmääristä. Sorasta on
45,8 % Enontekiön, Pudasjärven ja Taivalkosken alueilla ja
58,8 % Enontekiön, Inarin, Kuusamon, Pudasjärven, Sallan
ja Taivalkosken alueilla. Murskauskelpoisesta aineksesta on
24,5 % Enontekiön, Pudasjärven ja Taivalkosken alueilla ja
53,1 % Enontekiön, Inarin, Kuusamon, Pudasjärven, Sallan
ja Taivalkosken alueilla. On kuitenkin huomattava, että tulos
ei anna oikeata kuvaa tutkimusalueen eteläosassa sijaitsevi-
en Oulun, Hailuodon, Kiimingin, Ylikiimingin, Utajärven, Puo-
langan ja Suomussalmen kuntien hiekka- ja soravaroista,
koska vain osa niiden alueista kuuluu selvitysalueeseen. Näin
esimerkiksi Oulun kaupungin tutkimusalueeseen kuuluvas-
sa osassa ei ole käyttökelpoisia hiekka- tai soravaroja.

Murskauskelpoista ainesta on prosentuaalisesti eniten
Pelkosenniemellä, 6,9 % kunnan kokonaisainesmäärästä, ja
soraa vastaavasti Puolangalla 50,9 %. Inarin kunnan alueel-
la on määrällisesti eniten murskauskelpoista ainesta, lähes
23 milj. m3. Seuraaviksi eniten sitä on Pudasjärvellä, noin
22 milj. m3 ja Sallassa 19,2 milj. m3. Soravaltaista ainesta on
määrällisesti eniten Pudasjärvellä eli 331,8 milj. m3. Seuraa-
viksi eniten soravaltaista ainesta on Enontekiöllä 275,7 milj.
m3, Taivalkoskella 241,1 milj. m3 ja Inarissa 216,7 milj. m3.

Edellisen taulukon tulosten perusteella aines on hiekka-
valtaisinta Etelä- ja Lounais-Lapissa sekä Perämeren rannik-
koalueella, jossa harjut ovat kerrostuneet suureksi osaksi
subakvaattiselle alueelle. Soravaltaisinta aines on supra-ak-
vaattisella alueella Muoniossa, Kittilässä, Sodankylässä, Pel-
kosenniemellä ja Posiolla sekä niiden pohjois- ja itäpuolisil-
la alueilla. Poikkeuksen muodostaa Enontekiön alue, jossa
on runsaasti hiekkavaltaista ainesta.

Maa-ainesten käyttö

Pohjois-Suomen sora- ja hiekkavarojen käyttöä (kuva 148)
säätelee alueella suoritettava rakennustoiminta, joka on vilk-
kainta suurten taajamien ympäristössä, Oulun pohjoispuoli-

Maa-ainesvarat
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sella rannikkoalueella, Kemi–Tornio-alueella sekä Rovanie-
men alueella. Lisäksi matkailukeskusten vilkas rakennustoi-
minta lisää maa-ainesten tarvetta huomattavasti niiden lähi-
alueilla. Oulun seudun maa-ainesten otto keskittyy tutkimus-
alueella Perämeren rannikkoalueelle, esimerkiksi Haukipu-
taan Isoniemen alueelle. Osittain maa-aineksia joudutaan
suuren kysynnän vuoksi kuljettamaan Oulun seudulle myös
Pudasjärveltä, noin 80–90 kilometrin etäisyydeltä. Kemi–Tor-

nio-alueen maa-ainesten tärkeimpiä ottoalueita ovat Kemin-
maan Sivakkavaara sekä Tornion Laivakangas. Kemi–Tornio-
alueen kuljetusmatkat ovat 10–15 kilometrin pituisia. Rova-
niemi saa tarvitsemansa soran ja hiekan noin 20 kilometrin
säteellä olevista harjumuodostumista. Tärkeimmät maa-aines-
ten ottopaikat ovat Hietavaara ja Jokkavaara.

Alueella on muutamia merkittäviä soran ja hiekan puu-
tealueita. Suurin on noin 6 000 km2:n alue, joka sijaitsee pää-

Taulukko 6. Hiekka- ja soravarat kunnittain Pohjois-Suomessa (1 000 m3).
Table 6. Sand and gravel resources by municipality in northern Finland (1,000 m3).
Murska = material suitable for crushing, sorat = gravel, hiekat = sand.

Kunta Murska Murska % Sorat Sorat % Hiekat Hiekat % Kokonais-
massat

Enontekiö 10 280 0,9 275 741 23,1 907 108 76,0 1 193 129
Hailuoto 0 0,0 0 0,0 500 100,0 500
Haukipudas 450 1,0 4 100 8,7 42 400 90,3 46 950
Ii 358 1,7 4 112 20,1 16 002 78,2 20 472

Inari 23013 3,4 216 685 32,0 438 432 64,7 678 130
Kemi 118 1,2 2 750 27,3 7 214 71,6 10 082
Kemijärvi 6 960 2,0 45 304 12,9 298 319 85,1 350 583
Keminmaa 70 0,6 3 444 28,6 8 521 70,8 12 035

Kiiminki 0 0,0 210 3,8 5 290 96,2 5 500
Kittilä 10410 3,5 100 349 33,3 190 399 63,2 301 158
Kolari 6070 2,8 72 051 33,2 139 002 64,0 217 123
Kuivaniemi 506 1,9 7 657 28,8 18 402 69,3 26 565

Kuusamo 12 270 1,9 155 850 23,6 492 045 74,5 660 165
Muonio 0 0,0 39 340 25,3 116 440 74,7 155 780
Oulu 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Pelkosenniemi 8 274 6,9 42 604 35,6 68 902 57,5 119 780

Pello 360 0,9 11 670 28,6 28 780 70,5 40 810
Posio 7658 1,9 56 935 14,3 333 250 83,8 397 843
Pudasjärvi 22 022 1,9 331 761 28,0 829 134 70,1 1 182 917
Puolanka 410 4,6 4 511 50,9 3 940 44,5 8 861

Ranua 975 1,3 11 270 15,1 62 145 83,5 74 390
Rovaniemen mlk 4 336 1,1 88 241 22,9 293 072 76,0 385 649
Rovaniemi 0 0,0 670 10,5 5 700 89,5 6 370
Salla 19225 3,1 146 940 23,8 451 135 73,1 617 300

Savukoski 5 610 2,3 66 740 27,0 175 150 70,8 247 500
Simo 465 6,4 1 694 23,2 5129 70,4 7 288
Sodankylä 11 602 4,0 93 436 32,1 185 767 63,9 290 805
Suomussalmi 8 063 2,3 106 581 30,7 232 245 67,0 346 889

Taivalkoski 14 401 1,4 241 143 23,0 791 861 75,6 1 047 405
Tervola 812 1,0 19 425 25,0 57 542 74,0 77 779
Tornio 350 0,8 9 080 21,4 32 971 77,8 42 401
Utajärvi 30 0,2 4 190 29,4 10 040 70,4 14 260

Utsjoki 14100 3,8 127 210 34,5 226 950 61,6 368 260
Yli-Ii 406 1,4 5 346 18,6 22 961 80,0 28 713
Ylikiiminki 130 1,4 1 570 17,4 7 305 81,1 9 005
Ylitornio 460 0,3 24 530 15,5 133 420 84,2 158 410

Yhteensä 190 194 2,1 2 323 140 25,4 6 637 473 72,5 9 150 807
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Perinteisesti hienolajitteisia kerrostumia on myös Pohjois-
Suomessa käytetty pienimuotoisen tiiliteollisuuden raa-

ka-aineena. Tiilitehtaita on ollut mm. Yli-Tornion Aavasak-
salla, Tervolan Koivussa ja Kemijärven Vuostimossa. Saviraa-
ka-ainetutkimuksia on Pohjois-Suomessa tehty vuodesta 1950
alkaen mm. Kolarissa, Kemijärvellä ja Kittilässä. Kolarin Teu-
ravuomassa ja Sieppijärvellä (Okko ja Hyyppä 1951) tavoit-
teena oli löytää sopivaa raaka-ainetta silloin suunnitteilla ol-
leen sementtitehtaan tarpeisiin. Tutkimuksissa löydetyt liha-
vimmat savet olisivatkin soveltuneet sementtiteollisuuden raa-
ka-aineeksi, mutta todetut esiintymät olivat tarpeeseen näh-
den kovin pieniä. Kemijärven Vuostimossa löydettiin raskas-

tiilien ja osin reikätiilienkin valmistukseen kelvollista raaka-
ainetta runsaan puolen miljoonan kuutiometrin verran (Hyyp-
pä 1954). Kittilän Helpissä saveksen määrä todettiin liian pie-
neksi tiilien valmistukseen ns. märkämenetelmällä. Kuivapu-
ristusmenetelmään keskimääräinen savespitoisuus olisi ollut
riittävä, mutta aines ei ollut tarpeeksi suhteistunutta eli
raekoon jakauma oli liian suppea (Hyyppä 1967). Taivalkos-
ken Saarijärven kaoliinipitoinen savikivi soveltuisi tiili- ja
keraamisen teollisuuden raaka-aineeksi, mutta syrjäisen si-
jainnin vuoksi se on ainakin toistaiseksi jäänyt vaille käyttöä
(Hyyppä 1958, 1980).

osin Ranuan ja Simon kuntien alueilla (Niemelä 1979, Mä-
kinen ja Maunu 1984). Toinen merkittävä puutealue sijait-
see jäänjakaja-alueella Koitelaisen–Pomokairan alueella, ja
sen suuruus on noin 3 500 km2. Samankokoinen puutealue
sijaitsee myös Inarinjärven lounaispuolella. Pohjois-Suomessa
on lisäksi lukuisia pienempiä puutealueita, joilla on merki-
tystä paikallisella tasolla. Puutealueilla on hyödynnetty ylei-
sesti rantakerrostumien hiekkaa ja soraa sekä jonkin verran

myös kumpumoreeneista ja drumliineista saatavaa huuhtou-
tunutta moreenia, joka raekoostumukseltaan on usein hyvin
lähellä soraa ja hiekkaa.

Käyttöön saatavien hiekka- ja soravarojen määrä on erityi-
sesti Pohjois-Lapissa, varsinkin Enontekiön, Inarin ja Utsjo-
en kuntien alueella, huomattavasti taulukossa ilmoitettuja ai-
nemääriä pienemmät, sillä valtaosa kuntien alueista kuuluu
eriasteisten suojeluohjelmien piiriin.

Hienorakeisten maalajien tekninen käyttö
RAIMO KUJANSUU

Kuva 148. Soran ja hiekan ottoa Pellon Orajärvellä.
Fig. 148. Extraction of gravel and sand at Orajärvi in Pello.

Hienorakeisten maalajien tekninen käyttö
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Turpeen määrä ja ominaisuudet

Lapin läänin maa-alasta on soiden peitossa noin 3,2 milj.
hehtaaria. Soiden osuus Lapissa on 35 % ja Pohjois-Poh-

janmaalla 53 % maa-alasta (Sevola 2002). Arviot perustuvat
valtakunnan metsien sateliittikuvista tehtyihin arvioihin, ja ne
edustavat biologisten soiden levinneisyyttä. Tällöin mukana
ovat myös rikkonaiset, ohutturpeiset ja vain suokasvillisuu-
den peittämät soistuvat alueet. Suurin soistumisaste Pohjois-
Suomessa on Kuivaniemi–Yli-Ii–Pudasjärvi- alueella, jossa
suota on 55–65 % alueen maa-alasta ja pienin soistumisaste
on Utsjoella 9 %. (Tomppo ja muut 1998).

Turvevarat
MATTI MAUNU JA KIMMO VIRTANEN

Pohjois-Suomessa on yli 20 hehtaarin soita kaikkiaan
11 033 kappaletta, yhteispinta-alaltaan 2,62 milj. hehtaaria
(taulukko 7). Tämän luvun voidaan katsoa edustavan ns. geo-
logisten soiden osuutta maa-alasta (kuva 149). Mittauksen
ulkopuolelle ovat jääneet ohutturpeiset soistuvat mineraali-
maat sekä rikkonaiset ja vaikeasti rajattavat suokuviot. La-
pin soiden osuus koko Suomen suoalasta on 40 % (Virta-
nen ja muut 2003).

Verrattaessa yli 20 hehtaarin suuruisten soiden osuutta
maa-alaan huomataan, että Pohjois-Suomen soistuneimpia
alueita ovat Perämeren rannikon läheisyydessä olevat kun-
nat Simo, Ranua, Pudasjärvi, Yli-Ii ja Tervola sekä Keski-La-

Kuva 149. Geologisten soiden osuus maa-alasta.
Fig. 149. Peatlands as a proportion of the land area.
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pin alue. Pinta-alallisesti maa-alaan verrattuna soita on mui-
ta vähemmän läänin pohjoisimmissa kunnissa. Keskimääräi-
sesti suurimmat suot sijaitsevat Keski-Lapissa Sodankylässä
ja Kittilässä (Mäkinen ja Maunu 1984). Näiden kuntien
alueella sijaitsee noin kolmannes koko läänin yli 20 hehtaa-
rin suuruisten soiden alasta. Suurin yksittäinen suo on Kola-
rin Teuravuoma, jonka pinta-ala on 7 080 hehtaaria (Lap-
palainen 2001). Pohjois-Suomen soiden keskikoko on mit-

tauksen perusteella 238 hehtaaria. Soiden keskisyvyys on 1,2
metriä (Virtanen ja muut 2003).

Lapin turvevaroista on tehty useita laskelmia ja arvioita.
Seuraavassa esitettävät laskelmat Lapin läänin geologisista ko-
konaisturvevaroista ja teollisesti käyttökelpoisiksi katsottavista
turvevaroista perustuvat Geologian tutkimuskeskuksen laskel-
miin. Niissä on käytetty hyväksi soiden pinta-alamittausta sekä
Geologian tutkimuskeskuksen tutkimuksiin perustuvia tieto-

Taulukko 7. Pohjois-Suomen soiden lukumäärät (A), suopinta-alat hehtaareina (B), soiden keskikoot hehtaareina (C) ja
keskisyvyydet metreinä (D).
Table 7. Number of mires (A), total mire areas in hectares (B), average sizes in hectares (C) and average depths of
mires in metres (D) in northern Finland.

A B C D

Pohjois-Suomi 11 033 2 623 351 238

Rovaniemen seutukunta 1 615 333 455 206 1,26
Ranua 494 149 750 303
Rovaniemen mlk 1 117 183 465 164
Rovaniemi 4 240 60

Kemi–Tornio -seutukunta 828 188 745 227 1,03
Kemi 2 65 32
Keminmaa 106 16 270 153
Simo 210 76 560 364
Tervola 219 57 085 260
Tornio 291 38 765 133

Tornionlaakson seutukunta 671 99 245 147 1,1
Pello 308 35 235 114
Ylitornio 363 64 010 176

Koillis-Lapin seutukunta 1 622 420 121 259 1,62
Kemijärvi 322 67 340 209
Pelkosenniemi 207 62 290 300
Posio 313 62 160 198
Salla 302 96 016 317
Savukoski 478 132 315 276

Tunturi-Lapin seutukunta 1 710 510 526 298 1,45
Enontekiö 542 126 970 234
Kittilä 772 273 091 353
Kolari 234 82 680 353
Muonio 162 27 785 171

Pohjois-Lapin seutukunta 1 782 517 194 290 1,49
Inari 842 159 375 189
Sodankylä 686 335 120 488
Utsjoki 254 22 699 89

Iin seutukunta 991 206 473 208 1,15
Ii 165 16 385 99
Kuivaniemi 173 40 695 235
Utajärvi 209 72 433 346
Yli-Ii 207 37 880 182
Ylikiiminki 237 39 080 164

Koillismaan seutukunta 1 814 347 592 191 1,17
Kuusamo 533 74 095 139
Pudasjärvi 948 220 657 233
Taivalkoski 334 52 840 158

Turvevarat
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ja soiden ja niiden turpeiden ominaisuuksista. Lapin läänin
kokonaisturvevarat ovat näiden laskelmien mukaan 26,3 mil-
jardia kuutiometriä. Pohjois-Suomen turvevarat ovat noin
38 % koko Suomen turvevaroista. Turpeen kuiva-ainemäärä
Lapin läänin soissa on keskimäärin 97 kg/suo-m3 eli turpeen
kuiva-aine määrä Lapin soissa on 2,5 miljardia tonnia (Vir-
tanen ja muut 2003).

Lapin soiden turvevarat ovat melko vajavaisesti tunnetut.
Olemassa olevien tietojen perusteella voidaan alustavasti ar-
vioida Pohjois-Suomen teknisesti käyttökelpoiseksi suoalak-
si vajaa 400 000 ha. Luonnonolojen puolesta teknisesti käyt-
tökelpoista suoalaa ei ole Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kun-
nissa. Suurimmat käyttökelpoiset suoalat ovat Sodankylässä,
n. 76 000 ha. Kittilässä ja Pudasjärvellä käyttökelpoista suo-

alaa on n. 42 000 ha, Sallassa n. 29 000 ha, Kolarissa n.
27 000 ha, Ranualla n. 25 000 ha ja Rovaniemen alueella n.
25 000 ha. Lisäksi Pudasjärvellä arvellaan olevan hyödyntä-
miskelpoista suota n. 42 000 ha. Koko Pohjois-Suomessa tuo-
tantokelpoista suota on yhteensä vajaa 400 000 ha (kuva 150)
(Virtanen ja muut 2003).

Lapin läänin turvevarat ovat huomattavat. Teknisesti käyt-
tökelpoisten turvevarojen arvioidaan olevan noin 9,5 mrd
suo-m3, josta vaaleita turvelajeja, eli H 1–4 maatuneita rah-
kavaltaisia turpeita, on n. 1 mrd suo-m3. Lapin läänin tek-
nisesti käyttökelpoisten turvevarojen energiavarat ovat
n. 4 700 TWh. Koko Suomen vuotuinen energiaturpeen käyttö
on n. 20 TWh. Lapissa on 37 % koko valtakunnan energia-
turpeen määrästä (Virtanen ja muut 2003).

Kuva 150. Tuotantokelpoisen suon osuus.
Fig. 150. Proportion of peatlands suitable for peat-harvesting. Ei havaintoa = no observa-
tion.



191

Soiden käyttö
MATTI MAUNU JA KIMMO VIRTANEN

Pohjois-Suomen runsaat suo- ja turvevarat tarjoavat hy-
vät mahdollisuudet myös turveteollisuuden kehittämiseen.
Valmistelevat turvesoiden kunnostustyöt aloitettiin mm. Pu-
dasjärven, Ylikiimingin ja Pellon soilla vuonna 1974. Turve-
tuotanto kiihtyi Pohjois-Suomessa huomattavasti 1970- luvun
lopulla Oulun kaupungin ja Kemin puunjalostusteollisuuden
turpeenkäytön päästyä vauhtiin. 1980-luvun alkupuolelle
saakka Lapin soilta nostettu turve käytettiin pääasiassa muual-
la kuin Lapin läänin alueella. Nykyisin kuitenkin turvetta käy-
tetään lämpövoimaloissa mm. Rovaniemen alueella, Pellos-
sa, Kemijärvellä, Sodankylässä ja Sallassa. Lapin turvetuotan-
non vaikeutena on ollut käyttökohteiden pitkä etäisyys tuo-
tantokelpoisilta alueilta. Myös vallitsevat luonnonolosuhteet,
lähinnä ilmasto, vaikeuttavat Lapin turvevarojen hyödyntämis-
tä. Turvetuotantohan perustuu kesäkuukausien aurinkoisiin
päiviin. Kesä on Lapissa lyhyempi kuin etelämpänä, joten tuo-
tantoaika jää lyhyemmäksi. Tähän on erityisesti syynä routa,
joka säilyy soissa pitkään ja viivästyttää turvetuotannon aloi-
tusta.

Pohjoissuomalaisen turpeen laatua heikentää sen korke-
ahko tuhkapitoisuus, sillä se alentaa turpeen lämpöarvoa ja
haittaa muutenkin polttoa. Runsastuhkaiset turvekerrostumat
ovat polttoturpeeksi soveltumattomia. Lapissa eri soiden ja
suon osien välillä on huomattavia vaihteluja tuhkapitoisuu-
dessa. Keskimääräinen tuhkapitoisuus GTK:n tutkimissa soissa
Lapissa on 4,7 % kuiva-aineesta laskettuna. Lapin soiden kes-
kimääräinen lämpöarvo on 50 %:n käyttökosteudessa 9,1 MJ/
kg (Virtanen ja muut 2003).

Soille suuntautuva matkailu on soiden uusi käyttömuoto.
Metsähallitus ja ympäristökeskus ovat kyläkuntien kanssa
kehittäneet soiden matkailupalveluja ja rakentaneet pitkos-
puureittejä ja taukotupia esimerkiksi Sodankylässä ja Kola-
rissa sekä kehittäneet opaspalveluja (Lappalainen 2001).

Lappi on runsassoinen alue, ja ihminen on jo kauan käyt-
tänyt soita hyväkseen. Soilla on ollut suuri merkitys jopa

Lapin asuttamisessa. Soita on käytetty vanhastaan luontaista-
lousperiaatteella, jolloin suon kosteus ja turvekerros säily-
vät muuttumattomina. Soiden viljely, metsäojitus ja turpeen
nosto edellyttävät sen sijaan aina kuivatusta ja muita toimen-
piteitä. Soilla on ollut taloudellista merkitystä kuitenkin jo
ennen metsäojitusten ja viime vuosina jalansijaa saaneen tur-
veteollisuuden aikaa (Mäkinen ja Maunu 1984).

Yksi vanhimpia käyttömuotoja on soiden niitto. Karjan
tarvitsemaa ruokaa on niitetty luonnontilaisilta soilta, Lapis-
sa jokivarsien tulvanevoilta, saranevoilta ja myös lettotyypin
soilta. Lapin asutustoiminnan suuntautuessa suoalueille, alet-
tiin soita raivata pelloiksi. Erityisesti näin tehtiin Kemin–Ro-
vaniemen, Kuusamon–Sallan ja Kittilän lettoalueilla.

Varsinkin pohjoisimmassa Lapissa on soilla merkitystä
myös porolaitumina. Porot käyttävät soiden kasveja kesäajan
ravintona. Tyypillisiä porojen käyttämiä suokasveja ovat raa-
te, sarat, koivu ja pajut. Parhaita porolaitumina ovat koivu-
letot, ruohoiset ja tulvaiset nevat, nevakorvet ja nevarämeet.
Myös soiden aukeudella ja tuulisuudella on poroille merki-
tystä erityisesti räkkäaikana.

Luonnontilaisten soiden huomattava käyttömuoto on mar-
jatalous ja marjana erityisesti hilla. Suomuuraimen kannalta
merkittävimpiä suotyyppejä ovat rahkaräme, rahkaneva, ne-
varäme ja muurainkorpi. Viime vuosina soiden luonnontilai-
suus on vähentynyt, ja tällä on ollut merkitystä marjasatojen
vähentymiseen (Mäkinen ja Maunu 1984).

Soiden puuston tuoton parantamiseksi aloitettiin metsä-
ojitukset Lapissa 1930-luvun alussa. Kaikkiaan on Lapin alu-
eella arvioitu olevan ravinteisuudeltaan ojituskelpoisia soita
noin miljoona hehtaaria. Soiden ojituksella saavutettu kas-
vutulos ei Lapissa ole kuitenkaan aina vastannut asetettuja
tavoitteita (Mäkinen ja Maunu 1984).

Soiden käyttö
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POHJAVESI

Syynä kalliopohjavesien korkeampaan lämpötilaan on toden-
näköisesti sen vähäinen kontakti ilman kanssa, veden viipy-
mäsuhteet ja vähäisessä määrin myös kallioperän lämpö
(Korkka-Niemi ja Salonen 1996).

Pohjois-Suomessa on kartoitettu kaikkiaan 2 252 pohja-
vesialuetta, jotka ovat jakautuneet melko tasaisesti koko
alueelle. Pohjavesialueet luokitellaan niiden käyttötarpeen ja
antoisuuden perusteella luokkiin I, II ja III. Luokkaan I kuu-
luvat vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet. Näi-
tä alueita on Pohjois-Suomessa 258 kpl, ja niiden antoisuus
on yhteensä noin 129 000 m3/vrk. Luokkaan II kuuluvat ne
alueet, jotka tutkimuksin on varmuudella osoitettu vedenhan-
kintaan soveltuviksi. Niitä on kartoitettu Pohjois-Suomessa
155 kpl. Luokkaan II kuuluville alueille ei ole toistaiseksi
osoitettavissa käyttöä. Niiden kokonaisantoisuus on 93 000
m3/vrk. Luokkaan III kuuluvat muut pohjavesialueet, ja niis-
sä hyödyntämiskelpoisuuden arviointi edellyttää lisätutkimuk-
sia. Luokkaan III kuuluvia alueita on kartoitettu Pohjois-Suo-
messa 1 839 kpl, ja niiden antoisuus on yhteensä 910 000
m3/vrk. Huomattava osa luokan III alueista sijaitsee asumat-
tomilla erämaa-alueilla. Kaikkien kartoitettujen pohjavesi-
alueiden pinta-ala on yhteensä 3 018 km2 ja yhteisantoisuus
noin 1,1 miljoonaa m 3/vrk. Yhteisvedenhankintaan käytetään
nykyisin 29 719 m 3/vrk eli 23 % tärkeiden pohjavesialuei-
den arvioidusta antoisuudesta. Lapissa julkisia pohjavedenot-
tamoita on noin 240 kpl, ja niistä otetaan vettä noin 33 000
m3/vrk. Rovaniemen alueella on Lapin kunnista eniten ve-
denottamoita, yli 50 kpl (Britschgi ja Gustafsson 1996). Poh-
jois-Suomessa Kemi ja Tornio käyttivät viimeisinä suurina taa-
jamina pintavettä (Kemijoesta ja Tornionjoesta), mutta ne-
kin siirtyivät pohjaveden käyttäjiksi vuonna 2001. Kemiin joh-
detaan pohjavettä Tervolan Kauvonkankaalta ja Tornioon
useilta erillisiltä pohjavesialueilta.

Pohjaveden synty
ULPU VÄISÄNEN

Pohjavettä syntyy sade- ja sulamisvesien suotautuessa maa-
han. Pohjaveden muodostumiseen vaikuttavat eniten sa-

teen määrä ja voimakkuus, haihdunta, lumen osuus sadan-
nasta ja roudan kesto. Osa sadevedestä haihtuu suoraan tai
kasvillisuuden kautta, ja osa kulkeutuu pintavaluntana vesis-
töihin. Pohjavettä muodostuu eniten keväällä lumien sulaes-
sa. Maaperään suotautuvan veden määrään vaikuttavat kas-
villisuus, maanpinnan muodot, pintakerroksen kosteus, maa-
lajien raekoko, kerrosrakenne ja tiiveys. Pohjavettä varastoi-
tuu eniten huokoisiin ja paksuihin maakerroksiin sekä kal-
lioperässä ruhjeisiin ja rakoihin. Pohjavesi purkautuu
maanpinnalle alavissa kohdissa usein lähteinä ja myös suo-
raan vesistöihin. Turvealueilta purkautuu vettä ympäri vuo-
den pintavesiuomiin. Tällä on suuri merkitys vesistöjen ali-
virtaamia tasoittavana tekijänä (Mälkki 1986).

Vuotuisesta sadannasta imeytyy pohjavedeksi maalajin
mukaan jopa yli 50 prosenttia. Pohjaveden muodostuminen
voi olla lähes yhtä suuri kuin koko sadanta, jos muodostu-
misedellytykset ovat hyvät sadannan ja maaperän läpäisevyys-
olosuhteiden suhteen. Hyyppä (1962) on Keski-Lapissa hiek-
ka-alueella mitannut pohjavedeksi suotautuvan veden osuu-
deksi 42–61 %. Moreenimailla määrä vaihtelee yleisimmin
10 %:sta 20 %:iin. Koheesiomaa-alueille tulevasta sadannas-
ta ja sulannasta pääosa poistuu pintavaluntana ja pinta-
kerrosvaluntana (Mälkki 1986).

Pohjavedenpinta on yleensä 1–4 metrin, harjuissa jopa
20 metrin syvyydessä maanpinnasta. Alimmillaan pohjaveden-
pinta on kevättalvella ja ylimmillään keväällä, kun lumet ja
routa ovat sulaneet. Pohjavedenpinnan vuotuinen korkeus-
vaihtelu on yleensä 0,1–1,0 metriä, mutta voi poikkeustapa-
uksissa olla useitakin metrejä (Haavisto 1983). Lapissa poh-
javesien lämpötila on harjuissa keskimäärin +4,4°C ja kal-
liokaivoissa +5,4°C, ja ilman vuotuinen, keskimääräinen läm-
pötila vaihtelee +2oC:n ja – 2 oC:n välillä (Alalammi 1987).

Pohjavesiesiintymät eri maalajeissa
ULPU VÄISÄNEN

Hiekka- ja sorakerrostumien pohjavesi

Parhaat pohjavesiesiintymät ovat karkean lajittuneen ainek-
sen kerrostumissa: harjuissa ja reunamuodostumissa,

joissa hienoaineksen osuus on alle 10 %. Ne ovat vettä hyvin

läpäiseviä ja kerrostumien paksuus on yleensä riittävä poh-
javeden runsaalle varastoitumiselle. Pohjaveden kierto on la-
jittuneen aineksen muodostumissa nopeaa, ja sen vuoksi poh-
javesi sisältää runsaasti happea ja suolojen liukeneminen on
vähäistä. Karkearakeisissa ja paksuissa kerrostumissa vedel-
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lä kyllästetty vyöhyke on yleensä vähintään 5–10 metrin ja
usein yli 20 metrin vahvuinen. Harjuissa varastoituneen ve-
den määrä vastaa yleisesti 5–10-kertaisesti, joskus runsaam-
minkin, vuosittain sadannasta muodostuvan pohjaveden mää-
rää (Mälkki 1986). Harjuissa pohjaveden laatu saattaa vaih-
della eri kerroksissa (Korkka-Niemi ja Salonen 1996). Hyö-
dynnettäviä pohjavesiesiintymiä voi olla myös soraisissa ja
hiekkaisissa ranta- ja jokikerrostumissa, mikäli kerrostumat
ovat riittävän paksuja pohjaveden muodostumiselle.

Suuret hiekka- ja sorakerrostumat sijaitsevat usein kau-
kana asutuskeskuksista, joissa pohjaveden hyödyntäminen on
hankalaa. Suurimmat ja todennäköisesti pohjavesivarojen
kannalta parhaat muodostumat ovat Pudasjärvi–Taivalkoski–
Hossa-saumamuodostuma, Kuusamon ja Posion välinen har-
jujakso, joka kulkee katkonaisena Rovaniemen kautta Kola-
riin saakka, Ylitornion reunamuodostuma ja Enontekiöllä
lounaasta koilliseen kulkevat harjut (Kujansuu ja Niemelä
1984). Inarin ja Utsjoen alueilla harjut ovat usein soraval-
taisia. Mikäli ne sijaitsisivat kallioperän ruhjeissa, ne keräi-
sivät tehokkaasti pohjavettä ympäröiviltä rinnealueilta. Uts-
joella Karigasniemen lähellä Hannujärven vierestä koilliseen
kulkevassa harjussa on todennäköisesti erittäin runsaasti
pohjavettä. Harjusta purkautuva Sulaoja (Suttesája) (kuva
151) on antoisuudeltaan Lapin ja tiettävästi myös koko Suo-
men suurin pohjavesipurkautuma. Sen antoisuudeksi on mi-
tattu kevätaikana noin 31 000 m3/vrk (Britschgi ja Gustaff-
son 1996), joka on yli nelinkertainen Rovaniemen kaupun-
gin käyttämään talousveden määrään nähden. Pohjavettä pur-

kautuu runsaasti myös mm. suuresta Kalmankaltion lähtees-
tä (kuva 152), joka sijaitsee Enontekiön Hietatievoilla. Hie-
tatievat on osa pitkää, Muoniosta alkavaa harjujaksoa. Suur-
ten harjujen lisäksi eri puolilla Pohjois-Suomea on Kujan-
suun ja Niemelän (1984) mukaan erillisiä, paikoin suuria-
kin sora- ja hiekkamuodostumia, joissa saattaa olla hyödyn-
nettäviä pohjavesivaroja. Paksuja hiekka- ja sorakerrostumia
on mm. Ivalojoen laaksontäytteissä (Väisänen 1995).

Pohjois-Lapin laaksoalueilla esiintyvillä sanduri- ja del-
tamuodostumilla ja jokikerrostumilla voi olla paikallista mer-
kitystä pohjavesivarastoina. Laajojen moreenirinnealueiden
pohjavedet virtaavat usein laakson lajittuneiden kerrostumi-
en kautta, ja siten tällaisten pienialaistenkin muodostumien
antoisuus voi olla suuri ja pohjaveden laatu hyvä. Keski-La-
pissa on paikoin moreeninalaisia hiekka- ja sorakerrostu-
mia, joiden vedenjohtavuus ja antoisuudet ovat hyviä. Harjut
ovat siellä enimmäkseen pieniä ja katkonaisia, joten niiden
merkitys akvifereinä on melko vähäinen (Korkka-Niemi ja
Salonen 1996).

Länsi-Lapissa Palojoensuun alueella on vettä hyvin johta-
via hiekka- ja sorakerrostumia Kaltonharjussa ja Äijäjoen
harjujaksossa sekä Muonionjokilaakson jokikerrostumissa.
Kaltonharju on laajuudeltaan ja kerrospaksuudeltaan riittä-
vän suuri pohjaveden hankinnan kannalta. Äijäjoen harjujak-
so, joka kulkee Säynäjäjärven eteläpuolelta pohjoiseen pit-
kin kallioperän ruhjevyöhykettä, saattaa myös olla pohjaveden
muodostumisen kannalta merkittävä. Harjun sijainti kauka-
na asutuksesta ja tiestöstä aiheuttaa kuitenkin rajoituksia ve-

Kuva 151. Sulaoja, Suomen suurin lähde Utsjoella.
Fig. 151. Sulaoja in Utsjoki, Finland’s largest spring.

Pohjavesiesiintymät eri maalajeissa
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den hyödyntämiselle (Johansson ja muut 1991). Muonion
alueella (kl. 2723 2) merkittävimmät pohjavesiesiintymät ovat
Yli-Muonion ja Kangosjärven hiekka- ja sorakerrostumissa.
Muonion keskustaajamassa ja sen läheisyydessä on moree-
nin peittämiä hiekkakerrostumia. Niiden käyttöä rajoittavat
tiestö ja asutus (Johansson ja muut 1989).

Kittilässä Hormakummun alueella (kl. 2734 1+2) vettä
hyvin johtavia hiekka- ja sorakerrostumia on Kuusajärven–
Jeesiöjärven reunamuodostumassa. Muodostuma vaihtelee
koostumukseltaan, mutta suuren kokonsa vuoksi siinä saat-
taa olla hyödynnettäviä pohjavesivarastoja. Pohjavettä purkau-
tuu paikoin runsaasti myös lähteistä. Niiden antoisuudet ovat
yleensä muutamia kymmeniä kuutiometrejä vuorokaudessa.
Suurin tutkittu lähde on Nilivaarassa, Soretiapuljun harjun
itäreunalla. Sen antoisuudeksi on mitattu 350 m3/vrk. Alu-
eelta tutkitut pohjavesinäytteet ovat lievästi emäksisiä, mikä
johtuu kallioperän emäksisyydestä (Johansson ja muut
1992).

Ivalon alueen (kl. 3832 2) merkittävimmät pohjavesiesiin-
tymät sijaitsevat Ivalojoen laaksoa myötäilevässä harjujaksossa
ja paksuissa laaksontäytteissä (Väisänen 1995). Ivalon lähellä
on kaksi pohjavedenottamoa, Korteniemen ja Saarineitämön
pohjavedenottamot. Korteniemen ottamo sijaitsee Ivalojoen
länsipuolella hiekka- ja hieta-alueella, ja sen antoisuus on
900 m3/vrk. Saarineitämön ottamo sijaitsee pienehköllä sora-
alueella vaarojen välisessä painanteessa, ja sen antoisuus on
1 000 m3/vrk. Pohjavettä kertyy ottamon alueelle myös ympä-

röiviltä vaaroilta. Saariselän ja Laanilan alueella (kl. 3831 1)
hyödynnettäviä pohjavesiesiintymiä voi olla kahdessa katko-
naisessa, lounaasta koilliseen kulkevassa harjujaksossa (Väi-
sänen 1994) ja idempänä Suomun ja Luton laaksoa myötäi-
levässä harjujaksossa. Koilliskairan alueella harjujen alarin-
teissä on antoisuudeltaan suuria lähteitä, esimerkiksi Tikka-
sen vieriharjulla (Johansson ja Mäkinen 1994). Savukosken
Soklissa pohjavettä purkautuu runsaasti mm. Kaulusharjun
reunalla olevista lähteistä. Suurin mitattu antoisuus on noin
260 m3/vrk.

Vuotson alueella (kl. 3742 1) pohjaveden muodostumi-
sen kannalta merkittävimmät sora- ja hiekkamuodostumat
sijaitsevat Vuotson kanavan (entinen Riestojoki), Tankajoen
ja Iso-ojan varsilla. Ne ovat melko pieniä, suurimmat 1–2
km2. Vuotson pohjavedenottamo sijaitsee Vuotson kanavan
läheisyydessä hiekka-alueella. Pohjavedenottamon kokonais-
antoisuus on 350 m3/vrk. Lokan ja Porttipahdan tekoaltai-
den säännöstelyn vuoksi pohjavedenpinta on ajoittain alen-
tunut alueella ja ottamon veden määrä on käynyt riittämättö-
mäksi. Tällöin on ollut käytössä varaottamo, johon pumpa-
taan vesi Riestojoen yläjuoksulta (Väisänen ja Maunu 1991).

Rovaniemen seudulla parhaat pohjavesivarastot ovat Kol-
peneenharjussa sekä Jokkavaaran ja Kroopinpalon–Palovaa-
ran harjuissa. Kolpeneenharjussa on Rovaniemen seudun
suurin vedenottamo, josta on otettu vettä Rovaniemen kau-
pungin tarpeisiin jopa 9 000 m3/vrk. Harjun pinta-ala on vain
1,7 km2. Pohjavedeksi imeytyvän veden määräksi arvioidaan

Kuva 152. Kalmankaltion lähde Enontekiön Hietatievoilla. Pohjavettä purkautuu useista kohdis-
ta ”kiehumalla” noin 6 metrin syvyisestä, hiekkaan syöpyneestä painanteesta.
Fig. 152. The Kalmankaltio spring at Hietatievat in Enontekiö. Groundwater bubbles up in
several places within this sandy depression, which is about 6 metres deep.
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1 400 m3/vrk, joten runsaan vedenpumppauksen vuoksi
Kolpeneen vedenottamoon virtaa vettä myös harjun sivuilta.
Jokkavaaran pinta-ala on harjun lievealueet mukaanlukien
5,7 km2 (Väisänen 2004). Siellä pohjaveden otto, noin 2 000
m3/vrk, aloitettiin vuonna 1978. (Kujansuu ja muut 1982).
Sadannan (noin 500 mm/v) ja pinta-alan (noin 5 km2) pe-
rusteella Jokkavaaran pohjaveden antoisuudeksi on lasket-
tu 4 100 m3/vrk (Väisänen 1997). Kroopinpalon-Palovaaran
harjun pohjavettä alettiin käyttää vuonna 1994, jolloin Kol-
peneenharjun vedenottoa voitiin vähentää. Rovaniemen seu-
dulla hyödynnetään myös Mäntyvaaran ja Mellavaaran poh-
javesivaroja.

Moreenin pohjavesi

Karkearakeiset hiekkamoreenit ovat vedenantoisuudeltaan
kohtalaisen hyviä. Antoisuudeltaan huonompia ovat hienoai-
nespitoiset moreenit, joiden rakenne on myös tiivis. Niiden
pohjavesi riittää yleensä vain talokohtaiseen käyttöön. Mo-
reenin vedenläpäisevyydessä on kuitenkin suuria eroja sekä
alueellisesti että eri kerrosten välillä. Hienoainespitoisessa
moreenissa karkean lajittuneen aineksen linssit ja kerrokset
lisäävät moreenikerrostumien vedenantoisuutta, ja myös rin-
teillä olevien moreenien huuhtoutunut pintakerros lisää ve-
denjohtavuutta. Ohuiden moreenikerrostumien alueilla
pohjavettä on yleensä varastoitunut korkeintaan muutaman
metrin vahvuiseksi kerrokseksi ja maaston korkeimmissa
kohdissa pohjavesikerros voi puuttua kokonaan. Moreenis-
sa pohjaveden kierto on hitaampaa, ja veteen liuenneiden ai-
neiden määrä suurempi kuin hiekka- ja sorakerrostumissa
(Mälkki 1986).

Ivalon, Saariselän, Laanilan ja Koilliskairan tunturialueilla
pohjavettä purkautuu runsaasti tunturien ja vaarojen alarin-
teissä sijaitsevista lähteistä. Niiden antoisuudet ovat enimmäk-
seen 20–60 m3/vrk. GTK:n tutkimuksissa suuria antoisuuk-
sia on mitattu mm. Ivalon kaakkoispuolella, Puukkovaaran
rinteessä sijaitsevassa lähteestä (173 m 3/vrk) ja Kiilopään
alueella Aittavaarassa ja Pikku-Peuravaarassa (200 ja 170 m3/
vrk). Koilliskairan alueella Sarviojan autiotuvan vieressä, So-
kostin ympäristössä Anterijoen latvoilla ja Kaitmitpään etelä-
puolella on lähteitä, joissa pohjavettä purkautuu arvioiden
mukaan useita litroja sekunnissa eli satoja kuutiometrejä vuo-
rokaudessa (Johansson ja Mäkinen 1994). Sokostin itäpuo-
lella Keinopään alarinteessä olevan lähteen antoisuudeksi on
mitattu 173 m3/vrk. Myös muualla Lapissa on moreenialu-
eilla antoisuudeltaan suuria lähteitä. Esimerkiksi Rovaniemen
lentokentän pohjoispuolella, paikoin rantakerrostumien peit-
tämästä rinteestä purkautuvan lähteen antoisuudeksi on ar-
vioitu 520 m3/vrk. Tavallisesti lähteiden antoisuudet ovat kui-
tenkin enintään muutamia kymmeniä kuutiometrejä vuoro-
kaudessa. Kuvan 153 keskikokoinen lähde sijaitsee Rova-
niemellä, Korkalovaarassa.

Kittilässä Sirkan alueella (kl. 2741 2) tutkittujen lähtei-
den antoisuudet ovat enimmäkseen 30–90 m3/vrk. Sirkan

pohjavesialue sijaitsee moreenialueella Kätkätunturin ja Im-
meljärven välissä. Pohjavesialueen pinta-ala on 57 ha ja ko-
konaisantoisuus noin 250 m3/vrk (Britschgi ja Gustafsson
1996). Vesimäärä on ajoittain talousvedeksi riittämätön ja
silloin käytetään lisänä Immeljärvestä imeytettyä tekopohja-
vettä. Sellaisilla haja-asutusalueilla, missä ei ole kunnallisia
vedenottamoita tai vesiosuuskuntia, pohjavesi saadaan yksi-
tyistalouksiin enimmäkseen moreenialueiden kaivoista.

Hienorakeisten eli koheesiomaalajien
pohjavesi

Koheesiomaiden pienen vedenjohtavuuden vuoksi niiltä pur-
kautuvat vesimäärät jäävät vähäisiksi. Saven ja muiden ko-
heesiomaalajien vedenläpäisevyys on hyvin vähäinen, joten
vedensaanti riippuu niiden alla olevan maa- ja kallioperän
vedenläpäisevyydestä. Savialueilla pohjavesi suotautuu maa-

Kuva 153. Lähde Rovaniemellä, Korkalovaaran juurella. Mo-
net lähialueen asukkaat käyttävät sen vettä juomavetenään.
Fig. 153. A spring in Rovaniemi, beneath Korkalovaara
Hill. Many local people come here to get their drinking
water.

Pohjavesiesiintymät eri maalajeissa
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perään niiden ympäristössä, ja sieltä se virtaa savenalaisiin
kerrostumiin. Pohjavesi on paineellista silloin, kun savikon
pinta on pohjaveden muodostumisalueita alempana. Harjui-
hin rajoittuvilla savikoilla vettä hyvin johtavat harjun lievealu-
eet voivat ulottua laajalle savikoiden alle (Mälkki 1986). Ko-
heesiomaalajeja on Pohjois-Suomessa lähinnä rannikko-
alueilla ja paikoin jokilaaksoissa.

Turvekerrostumien pohjavesi

Turvekerrostumiin imeytyy sadannasta vettä runsaimmin, ar-
violta keskimäärin 80–90 %, koska pintavalunnan osuus jää
vähäiseksi. Turvealueilla haihtuminen on suuri, keskimäärin
puolet sadannasta, joten pohjavesivalunnan määräksi jää 30–
40 % sadannasta (Korkka-Niemi ja Salonen 1996). Turve-
kerrostumien vedenjohtavuus riippuu ensisijassa turpeen
maatuneisuudesta ja on yleensä pintaosaa lukuunottamatta
pieni. Soiden käytön talousvedenottoon estää niiden veden
humushapoista johtuva huono laatu.

Kalliopohjavesi

Kallioperän ruhjevyöhykkeet voivat olla hyviä pohjavesialu-
eita. Kallioperässä pohjavesi virtaa ruhjeiden, siirrosten ja
rakojen muodostamissa tiloissa (kuva 154). Vedenantoisuu-
teen vaikuttavat kallion rikkonaisuus ja kivilajin ominaisuu-
det, ja rikkonaisuus puolestaan riippuu suurimmaksi osaksi

kivilajin rakoiluominaisuuksista. Siksi liuskealueiden pora-
kaivot ovat antoisimpia (keskimäärin 24–48 m3/vrk). Antoi-
suus esimerkiksi graniitissa, graniittigneississä ja vihreäki-
vissä on keskimäärin 20–30 m3/vrk (Mälkki 1986). Kittiläs-
sä liuskealueella sijaitsevan Sirkan koulun porakaivon antoi-
suus on yli 280 m3/vrk (Mäkinen ja muut 1987). Tähän on
todennäköisesti syynä liuskeisen kallioperän lisäksi kallio-
perän ruhjeisuus.

Kallioperän rakosysteemeissä olevan veden määräksi on
arvioitu 0,1–0,5 % kokonaistilavuudesta. Useimmiten kal-
liokaivoista saadaan vettä riittävästi vain yksittäistalouksien
tarpeisiin, mutta joskus antoisuus voi ruhjeisuuden ansiosta
olla satoja kuutiometrejä vuorokaudessa. Suurimmat ruhjeet
näkyvät myös kartalla kallionpinnan suuntautuneina peräk-
käisinä painanteina ja laaksoina. Ruhjeiden pituus vaihtelee
muutamasta kymmenestä metristä jopa satoihin kilometrei-
hin ja leveys senttimetreistä kilometreihin. Kallioperä on ta-
vallisesti rikkonaisinta pintaosissaan. Kallioperän raot ovat
avonaisia noin 100 m:n syvyyteen maanpinnasta, ja syvem-
mällä rakojen tilavuus nopeasti pienenee. Porakaivoissa ma-
keaa vettä esiintyy rannikkoalueita lukuunottamatta yleisesti
noin 100 metrin syvyyteen saakka, ja paikallisesti makeaa
vettä voi esiintyä jopa useiden satojen metrien syvyydessä.
Rannikkoalueilla verraten matalissakin porakaivoissa voi olla
suolaista pohjavettä, joka on todennäköisesti peräisin Itäme-
ren muinaisista merivaiheista. Syvällä kallioperässä veden
kierto on hidasta, joten vesi voi olla tuhansia vuosia vanhaa
(Mälkki 1986).

Kuva 154. Pohjavettä purkautuu kallion ruhjeesta Ounastunturilla.
Fig. 154. Groundwater emerging from a bedrock fracture zone at the Ounastunturi Fell.
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Pohjaveden laatu
ULPU VÄISÄNEN

sa vallitsee usein raudan ja mangaanin liukenemista edistävä
vähähappinen, pelkistävä tila. Myös moreenialueiden pohja-
vesissä on yleensä vain vähän happea, ja siksi raudan ja man-
gaanin pitoisuudet ylittävät usein talousvedelle suositellut
enimmäismäärät (Mälkki 1986). Veden happi kuluu orgaa-
nisten aineiden hajoamisessa, ja tällöin olot muuttuvat ha-
pettavista pelkistäviksi. Savi- ja hiesukerrostumien pohjavesi
ei yleensä sovellu talousvedeksi siihen liuenneiden aineiden
runsaan määrän vuoksi.

Monet pohjaveden ominaisuudet tai liuenneet aineet hei-
jastavat kallioperän tai siitä syntyneen maaperän mineraa-
likoostumusta. Kallioperän koostumus näkyy etenkin pora-
kaivoissa, sillä niissä liuenneiden aineiden pitoisuudet ovat
suurempia kuin kuilukaivoissa. Sähkönjohtavuus, pH, koko-
naiskovuus (Ca- ja Mg-suolat) ja alkaliteetti ovat suurempia
emäksisten kivilajien, kuten amfiboliittien, gabrojen ja kar-
bonaattikivien, alueilla kuin happamien kivilajien, kuten
kvartsiittien, graniittien tai kiilleliuskeiden, alueilla (Laher-
mo 1970, Lahermo ja muut 1990). Kalliopohjavesi on yleen-
sä emäksisempää kuin saman alueen maaperän pohjavesi ja
pintaosia lukuunottamatta vähähappista tai hapetonta.
Kokonaissuolapitoisuus vaihtelee yleensä pintaosien noin 50
milligrammasta jopa useisiin tuhansiin milligrammoihin lit-
rassa reliktisissä pohjavesissä. Kallioperän koostumus näkyy
myös vesien fluoridi- ja uraanipitoisuuksissa (Korkka-Niemi
ja Salonen 1996).

Sodankylän ultraemäksisten kivilajien alueilla ovat tyypil-
lisiä suuret Ca-, Mg-, Cr-, Co-, Ni-, Ti- ja V-pitoisuudet. Näil-
lä voi olla merkitystä etenkin kalliopohjaveden laatuun. Kivi-
lajien vaikutus pohjaveden laatuun näkyy Lahermon ja muut
(1996) mukaan myös mm. Pohjois-Lapin granuliittivyöhyk-
keessä, joka rajoittuu koillispuolella arkeeisiin kivilajeihin
(Korsman ja muut 1997). Monien alkuaineiden (K, Li, Al,
Ni, Cr, Mo, Sc, Y, La, U, Th) pitoisuudet ovat suurempia gra-
nuliittivyöhykkeessä kuin muilla happamilla kivilajialueilla
(Lahermo ja muut 1996).

Sade- ja merivesi vaikuttavat myös pohjaveden laatuun,
mutta merellisiä vaikutuksia on havaittavissa vain rannikko-
alueilla. Rannikoiden pohjaveden liuenneiden aineiden mää-
rään voivat vaikuttaa myös reliktisistä merivesistä liuenneet
suolat. Tämä näkyy mm. Kemin lähistöllä sijaitsevan pora-
kaivon vedessä, jonka sähkönjohtavuudeksi on mitattu 988
mS/m (taulukot 8 ja 11). Rannikkoalueiden pohjavedet ovat
paikoin kovia (Ca- ja Mg-suoloja on runsaasti), ja niiden
Cl-, SO

4
-, Fe- ja Mn-pitoisuudet ovat suuria. Niissä pohja-

vesissä, joissa ei ole selvästi merivedestä peräisin olevia suo-
loja, suuret kloridipitoisuudet johtuvat likaantumisesta (La-
hermo ja muut 1990). Sadeveden imeytyessä maaperään sen
kemiallinen koostumus muuttuu siihen liukenevien aineiden
vuoksi. Maaveden liuenneiden aineiden määrä on noin kym-

Maaperäkartoituksen yhteydessä tehtyjen pohjavesitutki-
musten lisäksi GTK on tutkinut vuosina 1978–1982 poh-

javeden laatua Suomessa. Tutkimuksen tarkoitus oli kartoit-
taa haja-asutusalueiden pohjaveden laatu ja selvittää veden
laatuun vaikuttavat luonnolliset ja ihmistoiminnan aiheutta-
mat ympäristövaikutukset. Jokaiselta 1:20 000-mittakaavai-
selta karttalehtialueelta pyrittiin saamaan vähintään kaksi
pohjavesinäytettä koko maata kattavaa näyteverkostoa varten.
Luonnontilaisista ja katetuista lähteistä, kuilukaivoista ja kal-
lioporakaivoista otettiin kaikkiaan 5 900 näytettä (Lahermo
ja muut 1990). Pohjois-Suomen erämaa-alueilla näytteenot-
toverkosto jäi muuta maata harvemmaksi. Niiltä alueilta, joilla
on tehty maaperäkartoitusta, on tiheämpi näyteverkosto. Uu-
sin, koko maata käsittävä pohjavesitutkimus, tehtiin vuonna
1999, ja siinä analysoitiin 1 000 kaivon veden laatu uusim-
pien analyysimenetelmien avulla. Lapista analysoitiin noin 200
pohjavesinäytettä (Lahermo ja muut 2002). GTK:n valtakun-
nallinen pohjaveden seurantatutkimus aloitettiin vuonna
1992. Siihen kuuluu Pohjois-Suomessa noin 20 kohdetta,
joiden veden laatu analysoidaan neljä kertaa vuodessa (Back-
man ja muut 1999). Lisäksi muutamista erilliskohteista ana-
lysoidaan veden laatu kerran vuodessa.

Suomen ympäristökeskus on myös tehnyt valtakunnalli-
sia kaivovesitutkimuksia 1960- ja 1990-luvuilla (Wäre 1961,
Korkka-Niemi ja muut 1993, Korkka-Niemi 2001). Niissä on
tutkittu pohjaveden laatua ja sen alueellisia sekä vuodenajois-
ta johtuvia vaihteluja. Suomen ympäristökeskuksen seuran-
tatutkimuksessa 1975–1999 selvitettiin pohjaveden korkeu-
den ja laadun vaihteluja Suomessa (Soveri ja muut 2001).
Kaivovesiä ovat lisäksi tutkineet mm. alueelliset ympäristö-
keskukset ja kuntien terveyslautakunnat.

Pohjaveden laatuun vaikuttavat tekijät

Pohjaveden laatuun vaikuttavat maaperään suotautuvan ve-
den sisältämät suolat, maa- ja kallioperän rakenne ja niiden
mineraalikoostumus. Pohjaveteen liuenneiden aineiden mää-
rä kasvaa viipymän pidetessä. Pohjaveteen liuenneiden ainei-
den määrät ovat pienimmät nopeasti vaihtuvissa lähdevesis-
sä. Hienoainespitoisessa moreenissa tai pitkään saven alla
virranneessa pohjavedessä liuenneiden aineiden määrä on
yleensä moninkertainen verrattuna vettä hyvin johtavien kar-
keiden maalajien pohjaveteen. Syvällä kallioperän halkeamis-
sa ja ruhjeissa pohjaveden viipymä on pitkä ja veteen liuen-
neiden aineiden pitoisuudet suurimmat (Lahermo 1970).
Luonnontilainen pohjavesi täyttää enimmäkseen talousveden
laatuvaatimukset. Yleisimmät haitat ovat liian suuret rauta-
ja mangaanipitoisuudet. Tämä ongelma korostuu erityisesti
savi- tai muiden hienoaineksisten alueiden pohjavedessä, jos-

Pohjaveden laatu
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Taulukko 8. Pohjavesien analyysitulosten tunnuslukuja koko Pohjois-Suomen tutkimusaineistosta. Näytteiden lukumäärä noin
2 700.
Table 8. Analytical data on groundwater in northern Finland. (about 2,700 samples).
Ka = average, med = median, sähkönjohtavuus = electrical conductivity.

max. min. ka. med.

pH 10,7 4,7 6,3 6,5
Sähkönjohtavuus mS/m, 25 0C 988 <1 15,6 9,2
KMnO4 mg/l 205 <1 12,4 5,4
HCO3 mg/l 814 <1 52,1 26,2

SO4 mg/l 650 <1 9,9 5
Cl mg/l 3300 <1 11,7 2,1
Br mg/l 35 <1 <1 <1
F mg/l 1,13 <0,1 <0,1 <0,1

NO3 mg/l 109 <0,2 <1 <1
Ca mg/l 380 <1 14,1 6,8
Mg mg/l 180 <1 3,4 1,4
Na mg/l 1480 <1 7,5 2,7

K mg/l 520 <1 4,5 1,2
Al μg/l 1000 <1 27 1,8
As μg/l 13,4 <1 <1 <1
Cd μg/l 8,1 <0,02 <1 <1

Co μg/l 80 <1 <1 <1
Cr μg/l 10,2 <0,2 <1 <1
Cu μg/l 850 <1 12,2 4
Fe mg/l 50 <0,03 0,26 0,05

Mn μg/l 15500 <1 95,1 20
Mo μg/l 31,2 <1 <1 <1
Ni μg/l 890 <1 3,9 2
Pb μg/l 500 <0,03 1,2 1

Sb μg/l <1 <1 <1 <1
Sr μg/l 474 <1 30,2 11,3
U μg/l 33,7 <1 <1 <1
V μg/l 10,2 <1 <1 <1

Zn μg/l 12800  <1 142,6      20

menkertainen sadeveteen nähden (Soveri 1985). Sadevedestä
vuosina 1982–1991 mitatut sulfaatin ja nitraatin kuukausilas-
keumat sekä päästölähteiden perusteella lasketut rikkimää-
rät pienenevät Suomen eteläosasta pohjoiseen mentäessä (Jär-
vinen 1986, Järvinen ja Vänni 1990, Anttila 1990, Tuovinen ja
muut 1990). Sama jakauma on nähtävissä luonnontilaisten läh-
de- ja purovesien sulfaatin ja nitraatin taustapitoisuuksissa (La-
hermo ja muut 1990, Lahermo ja Väänänen 1993).

Laskeumien mukana vesiin joutuvasta sulfaatista osa on
peräisin rikkidioksidista (SO

2
). Se on ympäristön kannalta

huomattavin rikin kaasumainen yhdiste, jota joutuu ilmaan
fossiilisista polttoaineista. Se hapettuu vedessä rikkihapoksi.
Laskeumaperäinen sulfaatti onkin luonnonvesissä ihmistoi-
minnan aiheuttaman happamoitumisen indikaattori. Myös
merestä kulkeutuu hienojakoisiin suolahiukkasiin (aeroso-
leihin) sitoutuneena eniten klorideja, sulfaatteja, natriumia

ja magnesiumia sekä pieninä määrinä monia muita aineita,
kuten bromideja ja booria. Määrät ovat suurimmat rannik-
koalueilla, ja sisämaan pieniin määrin verrattuna ne lisään-
tyvät hieman myös Pohjois-Lapissa Jäämeren vaikutuksesta
(Lahermo ja muut 1996). Lumien sulamisvedet vaikuttavat
myös pohjaveden laatuun. Hapan sulamisvesi reagoi imeytyes-
sään maaperään maan vaihtuvien kationien kanssa, jolloin
sulamisvesi (pH 4–5) ja maavesi (pH noin 6,5) sekoittuvat
(Soveri 1985).

Teollisuuden, liikenteen ja maatalouden päästöt vaikut-
tavat paikallisesti pohjaveden laatuun. Soiden ojitus vaikut-
taa vesistöjen vesitaseeseen, valuma-alueiden pohjavedenpin-
nan tasoon, virtaamien vuodenaikaisvaihteluihin ja siten ve-
den laatuun. Pitkällä aikavälillä happamoituminen ja suoraan
kasvava laskeuma sekä välillisesti kiihtyvä rapautuminen vai-
kuttavat myös vesien laatuun (Lahermo ja muut 1996). En-
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Taulukko 9. Hiekka- ja sora-alueiden pohjavesien analyysitulosten tunnuslukuja. Näytteiden lukumäärä noin 500.
Table 9. Analytical data on groundwater in sand and gravel areas. (about 500 samples)

max. min. ka. med.

pH 9,2 4,8 6,4 6,5
Sähkönjohtavuus mS/m, 250C 131 <1 15,5 9,8
KMnO4 mg/l 111 <1 11,6 5
HCO3 mg/l 440 <1 52 26,5

SO4 mg/l 500 <1 12,5 6,2
Cl mg/l 2090 <1 12,8 2
Br mg/l 35 <1 <1 <1
F mg/l 0,95 <0,1 0,17 <0,1

NO3 mg/l 109 <0,2 <1 <1
Ca mg/l 120 <1 12,7 6,1
Mg mg/l 41,6 <1 3 1,2
Na mg/l 340 <1 6,7 2,5

K mg/l 151 <1 4,1 1,2
Al μg/l 1000 <1 35,8 0,6
As μg/l 13,4 <1 <1 <1
Cd μg/l 1,4 <0,02 0,8 0,5

Co μg/l 21 <1 <1 <1
Cr μg/l 7,6 <0,2 <1 <1
Cu μg/l 280 <1 9,2 3
Fe mg/l 27 <0,03 0,1 0,05

Mn μg/l 2100 <1 57,8 10
Mo μg/l 6,9 <1 <1 <1
Ni μg/l 320 <1 4,8 2
Pb μg/l 80 <0,03 1,4 0,3

Sb μg/l <1 <1 <1 <1
Sr μg/l 365 <1 50 33,4
U μg/l 33,7 <1 <1 <1
V μg/l 6,1 <1 <1 <1
Zn μg/l    6590  <1 133,4 20

nen maa-aineslain voimaantuloa tapahtunut laaja-alainen
pohjavedenpintaan asti ulottunut soranotto on ratkaisevasti
heikentänyt joidenkin muodostumien pohjaveden laatua
(Britschgi ja Gustaffson 1996). Teiden suolaus aiheuttaa
monin paikoin uhkaa pohjavedelle, etenkin harjualueilla ja
muissa hiekka- ja sorakerrostumissa. Haja-asutusalueiden
yksityiskaivoissa veden laatu vaihtelee enemmän kuin vesi-
laitoksissa, koska kaivot sijaitsevat hyvin erilaisissa muodos-
tumissa ja niiden kunto ja vesimäärä sekä ihmistoiminnan
aiheuttamat paikalliset likaavat tekijät vaihtelevat suuresti (La-
hermo ja muut 1990). Kaivojen sementtirenkaista liuenneet
aineet voivat hetkellisesti nostaa kaivovesien pH-arvoja yli ta-
lousvedelle asetetun suosituksen, mutta yleensä ne paranta-
vat veden ominaisuuksia etenkin korroosion kannalta (Ku-
jansuu ja Hyyppä 1995).

Taulukoissa 8–11 on esitetty GTK:n tutkimusaineistojen
perusteella pohjavesianalyysien tunnuslukuja koko Pohjois-

Suomen tutkimusaineistosta sekä erikseen hiekka- ja sora-
sekä moreenialueiden pohjavesistä ja kallioporakaivoista.
Näytteenottokohteista (2 700 kpl) noin 500 sijaitsee hiekka-
ja sora-alueilla, 1 700 moreenialueilla ja 500 on kalliopora-
kaivoja.

Pohjavesien tavallisimpien
ominaisuuksien ja pitoisuuksien

jakaumia

Happamuus. Pohjavesi on Pohjois-Suomessa kuten koko
maassa keskimäärin lievästi hapanta, ja pH-arvot ovat enim-
mäkseen 6,2–6,8. Emäksisen kallioperän vaikutus näkyy mm.
Kemin–Tornion–Tervolan alueella, jossa pH on useimmiten
yli 7 (kuva 155). Kittilän Sirkassa (kl. 2741 2) pohjavesi-

Pohjaveden laatu
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näytteiden pH-arvoista yli puolet on > 7, mikä johtuu myös
kallioperän emäksisyydestä (Mäkinen ja muut 1987). Po-
rakaivovesissä pH-arvot ovat yleisesti >7 Kuusamossa, Posi-
olla, Käsivarressa, Utsjoella ja Inarissa. Keskimääräistä suu-
rempia pH-arvoja esiintyy hajanaisesti myös muualla Lapis-
sa. Suositus talousveden pH-arvoksi on 6,5–9,5 (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2000).

Sähkönjohtavuudet ovat suurimmat Oulun ja Kemin
välisellä rannikolla, Kemi–Tornio–Tervola-alueella (Peräpoh-
ja), Kuusamon seudulla ja Kittilässä. Tämä näkyy etenkin po-
rakaivovesien sähkönjohtavuuksissa. Kuusamon ja Peräpoh-
jan liuskealueilla sekä Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä Kit-
tilässä ja Sodankylässä keskimääräistä suuremmat sähkön-
johtavuudet johtuvat emäksisistä ja ultraemäksisistä kivilajeis-
ta, mm. paikoin esiintyvistä kalkkikivistä ja dolomiiteista
(Korsman ja muut 1997). Kuvissa 155–159 sähkönjohtavuu-
det on esitetty värijakaumina.

Alkaliteetti ilmaisee veden puskurikyvyn happamoitu-
mista vastaan. Emäksisten kivilajien alueilla se on suurempi
kuin happamien kivilajien alueilla. Alkaliteetin määrä ilmoi-
tetaan millimooleina tai milliekvivalentteina litrassa (mmol/l,
mekv/l) tai bikarbonaatti (HCO

3
-)- ja karbonaatti (CO

3
2-)

-pitoisuuksina mg/l. Vetykarbonaatin hiili on peräisin veteen
liuenneesta hiilihaposta, jota syntyy kasvien hajotessa, ja kar-
bonaattimineraalista. Karbonaattimineraaleja on kallio- ja
maaperässä yleensä kuitenkin niin vähän, että ne eivät selitä
luonnonvesien vetykarbonaattien suurta määrää. Suurin osa
veden vetykarbonaateista onkin peräisin silikaattimineraalien
rapautumiseen osallistuvasta biogeenisestä hiilihaposta.
Alkaliteetti ja sähkönjohtavuus ovat läheisesti riippuvaisia toi-
sistaan, ja siksi niiden alueelliset jakaumat ovat pohjavesissä
lähes samat. Pieneen alkaliteettiin ei ole syynä pelkästään
ympäristön happamoituminen, vaan se on rapautumisen ai-
heuttama luonnollinen seuraus. Vaikka Utsjoella ja Kilpisjär-

Taulukko 10. Moreenialueiden pohjavesien analyysitulosten tunnuslukuja. Näytteiden lukumäärä noin 1700.
Table 10. Analytical data on groundwater in till areas. (about 1,700 samples).

max. min. ka. med.

pH 10,7 5,1 6,2 6,5
Sähkönjohtavuus mS/m, 250C 149 <1 12,7 6,3
KMnO4 mg/l 205 <1 14 6
HCO3 mg/l 628 <1 43,8 20,1

SO4 mg/l 650 <1 8,7 4,2
Cl mg/l 246 <1 7,6 1,5
Br mg/l <1 <1 <1 <1
F mg/l 1,13 <0,1 <0,1 <0,1

NO3 mg/l 80,6 <0,2 <1 <1
Ca mg/l 147 <1 11,6 5
Mg mg/l 112 <1 2,6 1,1
Na mg/l 234 <1 5,8 2,2

K mg/l 520 <1 4,3 <1
Al μg/l 780 <1 25,7 1,9
As μg/l 11,5 <1 <1 <1
Cd μg/l 8,1 <0,02 <1 <1

Co μg/l 14 <1 <1 <1
Cr μg/l 10,2 <0,2 <1 <1
Cu μg/l 850 <1 9,9 3,2
Fe mg/l 29 <0,03 0,14 0,05

Mn μg/l 3900 <1 61,2 20
Mo μg/l 31,2 <1 <1 <1
Ni μg/l 890 <1 3,7 2
Pb μg/l 500 <0,03 1,3 1

Sb μg/l <1 <1 <1 <1
Sr μg/l 474 <1 29,9 11,5
U μg/l 16,7 <1 <1 <1
V μg/l 4,1 <1 <1 <1

Zn μg/l 12800 <1 117,4 20
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ven seudulla on ohut maapeite sekä runsaasti kalliomaita ja
louhikoita, alkaliteetti on kuitenkin melko korkea (Laher-
mo ja muut 1990, 1996). Emäksisten kivilajien vaikutus poh-
javeden alkaliteettiin näkyy selvästi mm. Kemin–Tornion–
Tervolan alueella (kuva 156). Karbonaattikivien ja mafisten
kivilajien ansiosta tämä alue on maamme parhaiten luontai-
sesti happamoitumiselta puskuroitunut alue (Lahermo ja
muut 1996). Keskimääräistä suurempia arvoja esiintyy myös
Kuusamon seudulla ja Kittilässä.

Sulfaattia on pohjavesissä yleensä vain vähän, ja suurim-
mat pitoisuudet ovat Kemin–Tornion alueella (kuva 157).
Tähän ovat osaksi syynä kallioperän sulfidit (Lahermo ja muut
1990), osaksi ihmistoiminta ja meren läheisyys. Sulfaattipi-
toisuudet korreloivat hyvin sähkönjohtavuuden kanssa. Kes-
kimääräistä suurempia pitoisuuksia on myös Kittilässä, Ko-
larissa ja Kuusamossa, mikä johtunee veden paikallisesta li-
kaantumisesta. Pitoisuudet ovat kuitenkin pienempiä kuin

suositus yksityiskaivojen enimmäispitoisuudeksi (250 mg/l).
Kloridi on pohjavesien likaantumista osoittava indikaat-

tori, mutta suuret kloridipitoisuudet voivat johtua myös me-
ren läheisyydestä. Luontaisen ja ihmistoiminnan aiheuttami-
en kloridipitoisuuksien alkuperän erottaminen luonnonvesis-
sä on vaikeaa (Lahermo ja muut 1996). Rannikkoalueilla
suolaista vettä voi joutua porakaivojen vesiin, ja myös mereltä
tulevat aerosolit aiheuttavat kloridin lisääntymistä vesissä.
Kloridipitoisuudet ovat joitakin hajatapauksia lukuunottamatta
Pohjois-Suomessa pienempiä kuin yksityiskaivolle suositeltu
enimmäispitoisuus (100 mg/l). Lähteissä kloridia on hyvin
vähän. Keskimääräistä suurempia pitoisuuksia on pora- ja
kuilukaivoissa Oulun seudulla, Pellossa ja Kittilässä. Hieman
keskimääräistä suurempia pitoisuuksia on myös Kuusamos-
sa ja Tornion–Kemin seudulla (kuva 158). Syynä tähän ovat
todennäköisesti paikalliset likaavat tekijät.

Fluoria liukenee veteen fluoriitista eli fluorisälvästä ja

Taulukko 11. Kallioporakaivovesien analyysitulosten tunnuslukuja. Näytteiden lukumäärä noin 500.
Table 11. Analytical data on water samples from drilled household wells. (about 500 samples)

max. min. ka. med.

pH 8,5 4,7 6,4 6,6
Sähkönjohtavuus mS/m, 250C 988 <1 25,5 17,3
KMnO4 mg/l 130 0,6 8,2 4
HCO3 mg/l 814 1,2 81,2 53,7

SO4 mg/l 295 <1 11,4 7
Cl mg/l 3300 0,5 23,8 7
Br mg/l <1 <1 <1 <1
F mg/l 0,76 <0,1 0,1 0,1

NO3 mg/l 44,3 <0,2 <1 <1
Ca mg/l 380 <1 24 16
Mg mg/l 180 <1 6,6 3,9
Na mg/l 1480 <1 13,8 4,4

K mg/l 220 <1 5,8 2,1
Al μg/l 237 <1 9,8 1,8
As μg/l <1 <1 <1 <1
Cd μg/l 2,4 <0,02 <1 <1

Co μg/l 80 <1 <1 <1
Cr μg/l 3,6 <0,2 <1 <1
Cu μg/l 370 <1 23,3 8
Fe mg/l 50 <0,03 0,92 0,07

Mn μg/l 15500 <1 253,1 20
Mo μg/l 1,3 <1 <1 <1
Ni μg/l 113 <1 3,5 2
Pb μg/l 19 <0,03 0,9 1

Sb μg/l <1 <1 <1 <1
Sr μg/l 315 <1 51,7 28
U μg/l 2,8 <1 <1 <1
V μg/l 10,2 <1 <1 <1

Zn μg/l 10100 <1 239,4 80
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apatiitista. Myös savimineraalit voivat sisältää huomattavia
määriä fluoria (Lahermo ja muut 1996). Rapakivialueita lu-
kuunottamatta Suomen pohja- ja pintavedet sisältävät juoma-
vedeksi liian vähän fluorideja. Suositeltava pitoisuus olisi noin
1 mg/l, ja suositus enimmäispitoisuudeksi on 1,5 mg/l (So-
siaali- ja terveysministeriö 2000). Fluoria on pohjavesissä
hyvin vähän, enimmäkseen <0,1 mg/l, ja fluorin taustapitoi-
suudet ovat myös hyvin pieniä (<0,025 mg/l) Pohjois-Suo-
messa (Lahermo ja muut 1996).

Nitraatti. Pääosa maan ja veden liukoisista typpiyh-
disteistä on alunperin peräisin ilmakehän kaasuista (N

2
, NO,

NO
2
, NH

3
). Ympäristöön typpiyhdisteitä tulee sateen mukana

tai kuivasta laskeumasta NH
4

+-, NO
2

-- ja NO
3

--ioneina, maan
typpipitoisen orgaanisen aineksen hajaantumistuotteista, maa-
talouden lannoitteista ja jätevesistä (Nilsson ja muut 1982,
Mengel ja Kirkby 1987). Typen huuhtoutumiseen vaikuttavat
laskeuman ja sateen määrät, lämpötila ja kasvillisuus (Sand-

borg 1993). Nitraatti osoittaa ihmistoiminnan aiheuttamaa
pohjavesien likaantumista ja happamoitumista. Nitraattipitoi-
suudet ovat Pohjois-Suomessa hajatapauksia lukuunottamatta
pieniä, vain muutamia milligrammoja litrassa. Luonnontilai-
sissa lähteissä nitraattipitoisuudet ovat vielä pienempiä kuin
kaivoissa, enimmäkseen <1,5 mg/l. Yksityiskaivolle suositeltu
enimmäispitoisuus on 25 mg/l.

Kalsium on runsain luonnonvesien kationi ja magne-
siumin ohella geologisen pintakierron runsain maa-alkalime-
talli. Kalsiumia sitoutuu jonkin verran maaperän humus- ja
rikastumiskerrokseen. Sillä on tärkeä merkitys myös hapan-
ta laskeumaa puskuroivana komponenttina. Kalsiumpitoisuus
heijastaa alueen kallioperää, mutta voi ilmaista myös ihmis-
toiminnan vaikutusta. Kalsiumia tulee valuma-alueille pieniä
määriä kuiva- ja märkälaskeumana, ja sitä huuhtoutuu ve-
siin savi- ja silttikerrostumista. Kalsiumia joutuu ympäristöön
myös maatalouden lannoitteista ja päästöistä. Peräpohjan ja

Kuva 155. Pohjavesien pH-arvot ja sähkönjohtavuuden jakaumat GTK:n tutkimusaineistojen mu-
kaan.
Fig. 155. Distributions of pH values and electrical conductivity in groundwater, (Geologi-
cal Survey of Finland).
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Kuusamon liuskealueiden sekä Keski-Lapin liuskevyöhykkeen
mafiset ja ultramafiset kivet ja erityisesti paikalliset kalkki-
kivet lisäävät kalsiumin määrää vesissä (Lahermo ja muut
1990). Kaivovesien kalsiumpitoisuutta lisäävät myös betoniren-
kaat, joista liukenee kalsiumin lisäksi magnesiumia. Kemin–
Tornion–Tervolan alueella, Kuusamossa ja Kittilässä kalliope-
rän vaikutus pohjaveden kalsiumpitoisuuksiin näkyy etenkin
porakaivoissa ja moreenialueiden kaivoissa (kuva 159).

Magnesium on kalsiumin jälkeen eräs runsaimmista
maan vaihtuvista kationeista. Sitä on etupäässä tummissa fer-
romagnesiumsilikaateissa, kuten oliviinissa, pyrokseeneissa
ja amfiboleissa, mutta sitä on runsaasti myös kloriitissa ja
biotiitissa (Lahermo ja muut 1996). Maaperässä magne-
siumia sisältävät mineraalit rapautuvat yleensä helposti, jol-
loin magnesiumia liukenee veteen. Liuoksista se erottuu ki-
teytymällä savimineraaleina ja karbonaatteina (Koljonen
1992). Magnesiumpitoisuus ilmaisee ihmistoiminnan vaiku-

tusta ja kallioperän koostumusta, ja yhdessä kalsiumin kanssa
se ilmaisee kokonaiskovuutta. Magnesiumpitoisuudet ovat
pohjavesissä yleensä vain muutamia milligrammoja litrassa.
Keskimääräistä suurempia pitoisuuksia on kuilu- ja porakai-
voissa Kemi–Tornio–Tervola–Pello-alueella, Kuusamossa
sekä Sallasta Kittilään kulkevalla liuskejaksolla. Lähteissä pi-
toisuudet ovat enimmäkseen <1 mg/l. Tätä suurempia pitoi-
suuksia on Kemi–Tornio–Tervola-alueella ja Kuusamossa.

Natriumia on eniten Na-valtaisissa plagioklaaseissa. Nat-
rium on kloridin tavoin syklinen alkuaine, jota tulee sateen
mukana ja kuivana laskeumana meriltä. Ilmatietä tulevat Na-
suolat aiheuttavat huomattavan osan sisämaan luonnontilais-
ten valuma-alueiden natriumin taustapitoisuuksista. Osa nat-
riumista on peräisin rannikon savi- ja silttikerrosten relikti-
sistä meriveden suoloista. Natriumpitoisuudet ovat Keski-Lapis-
sa 0,6–1,5 mg/l ja Utsjoen pohjoisosassa ja Kilpisjärvellä Jää-
mereltä kulkeutuvan laskeuman vaikutuksesta 2,5–2,9 mg/l.

Kuva 156. Bikarbonaattipitoisuudet ja sähkönjohtavuuden jakaumat pohjavesissä.
Fig. 156. Distributions of bicarbonate concentrations and electrical conductivity in ground-
water.

Pohjaveden laatu
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Maa- ja kallioperän hydrauliset ominaisuudet ja paikallinen
likaantuminen vaikuttavat kaivovesien natriumpitoisuuksiin
(Lahermo ja muut 1996). Oulun–Kemin–Tornion rannikko-
alueella on keskimääräistä suurempia natriumpitoisuuksia.
Syynä siihen on osittain meren läheisyys ja osittain paikalli-
nen likaantuminen. Keskimääräistä suurempia pitoisuuksia
on myös Kuusamossa ja Kittilässä.

Kalium on natriumin jälkeen yleisin alkaliryhmän me-
talli, ja sitä on pääasiassa vaikealiukoisissa maasälvissä. Ka-
liumia mobiloituu vesiin vähän, vaikka sitä on runsaasti myös
hieman helpommin rapautuvissa pyrokseeneissa, amfibo-
leissa ja kiilteissä. Vedessä kulkeutuvan kaliumin määrä riip-
puu maaliuoksen happamuudesta, alumiinin ja piin pitoi-
suuksista sekä maan ioninvaihtokykyisten savimineraalien
(mm. illiitin) määrästä. Kaliumia tulee geokemialliseen pin-
takiertoon pieniä määriä suola- ja silikaattipölynä tuulen
mukana meriltä, asutuskeskuksista ja viljelyksiltä. Kalliope-
rän vaikutus vesiin näkyy parhaiten supra-akvaattisilla alueil-

la. Näillä alueilla on kaliumia vesissä hieman enemmän hel-
posti rapautuvien emäksisten kivilajien alueilla kuin esimer-
kiksi graniittialueilla (Lahermo ja muut 1996). Kaliumia on
pohjavesissä yleensä vain muutamia milligrammoja litrassa.
Suurehkot kaliumpitoisuudet ovat osoituksena paikallisista
likaavista tekijöistä.

Alumiini on yksi silikaattimineraalien pääkomponenteis-
ta, ja se on happamien luonnonvesien haitallisimpia alkuai-
neita. Pääosa alumiinista on vaikealiukoisissa mineraaleissa
(ks. Koljonen 1992), erityisesti maasälvissä. Vaikealiukoista
alumiinia mobiloituu mineraaleista sen jälkeen, kun helppo-
liukoiset emäskationit ovat ensin liuenneet ja pH alentunut
(Derome 1989). Alumiinia on runsaasti myös maannoksen
humus- ja rikastumiskerroksessa alumiinihydroksideina ja
vesipitoisina oksideina sekä polymeerisinä alumiiniyhdistei-
nä. Alumiini muodostaa maassa myös sekä vaikealiukoisia että
liukoisia komplekseja humuksen kanssa. Pitoisuus pienenee
nopeasti muutamiin kymmeniin mikrogrammoihin litrassa jo

Kuva 157. Pohjavesien sulfaattipitoisuudet ja sähkönjohtavuuden jakaumat.
Fig. 157. Distributions of sulphate concentrations and electrical conductivity in ground-
water.
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muutaman desimetrin syvyydellä (Driscoll ja muut 1980, Flo-
rence 1982, Mannio 1989). Pohjavedessä alumiinia on
useimmiten vähän. Matalien, huonosti suojattujen kaivojen
humuspitoisissa vesissä alumiinia voi kuitenkin olla jopa 1–
2 mg/l (Lahermo ja muut 1996). Pohjois-Suomessa alumii-
nia on eniten Oulun ja Kemin–Tornion alueilla, Rovaniemen
seudulla, Kolarissa ja Ivalossa (kuva 160). Näillä alueilla usei-
den pohjavesinäytteiden pitoisuudet ylittävät hyvälle talous-
vedelle asetetun enimmäispitoisuuden 200 μg/l.

Arseenia esiintyy yleisimmin arseenikiisussa (FeAsS).
Arseeni kuuluu niihin harvoihin alkuaineisiin, jotka lähtevät
liikkeelle tehokkaammin neutraalissa ja lievästi emäksisessä
kuin happamassa ympäristössä. Arseenipitoiset sulfidit voi-
vat kuitenkin liueta myös happamuuden lisääntyessä (Xu ja
muut 1991). Arseeni saattaa mobiloitua ja sen pitoisuudet
vedessä kasvaa, jos olosuhteet muuttuvat pelkistäviksi ja ar-
seenia sisältävät alumiini- ja rautasaostumat liukenevat (Korte
1991, Kabata-Pendias ja Pendias 1992). Sekä veden että

moreenin suuria arseenipitoisuuksia tavataan mm. Kittilässä
Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä, jossa kallioperässä on
arseenipitoisia sulfidimineraaleja. Pohjavedessä on enemmän
arseenia kuin pintavesissä. Eniten arseenia on porakaivojen
vesissä, ja pitoisuudet ovat 0,05–20 μg/l (Lahermo ja muut
1996).

Kadmium on raskasmetalli, jonka on todettu olevan kar-
sinogeeninen ja mutageeninen. Kadmiumia esiintyy mm. mus-
taliuskeissa ja sitä vapautuu rapautumisessa pieniä määriä.
Kadmiumia joutuu ympäristöön kaivos- ja metalliteollisuu-
den päästöistä (Louekari ja muut 1991, Sipilä ja Salminen
1995), ja pieniä määriä myös fossiilisia polttoaineita ja jät-
teitä poltettaessa. Vedenpuhdistamoiden jäteliete voi sisältää
kadmiumia niin runsaasti, että se estää lietteen käytön esi-
merkiksi maanparannukseen. Kadmiumia kulkeutuu las-
keumien mukana yhdessä sinkin ja kuparin kanssa, ja sitä
pidättyy ja rikastuu enimmäkseen metsämaan karikkeeseen,
sammaleeseen ja humukseen. Pohjaveteen sitä pääsee vain

Kuva 158. Pohjavesien kloridipitoisuudet ja sähkönjohtavuuden jakaumat.
Fig. 158. Distributions of chloride concentrations and electrical conductivity in ground-
water.
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vähän. Suomen pohjavesissä kadmiumia on vain 0,02–0,5 μg/l
(Lahermo ja muut 1996). Pohjois-Suomessa pitoisuudet ovat
myös hyvin pieniä, usein alle määritysrajan. Talousvedelle
asetettu enimmäispitoisuus on 5 μg/l (Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö 2000).

Kuparia on eniten pyrokseeneissa, amfiboleissa, biotii-
tissa, muskoviitissa ja kalsiumvaltaisissa plagioklaaseissa.
Yleisin kuparia sisältävä sulfidimineraali on kuparikiisu (Cu
FeS

2
). Jätevedet, kaatopaikat ja lannoitteet ovat paikallisia

ympäristön kuparin lähteitä. Kuparia joutuu ympäristöön
myös kaivostoiminnan ja metallinjalostuksen päästöistä sekä
kivihiilen ja öljyn polton seurauksena. Happamoituminen li-
sää kuparin liukoisuutta (Lahermo ja muut 1996). Hydrolo-
gisessa kierrossa kupari ei ole erityisen liikkuva metalli, kos-
ka se muodostaa monia niukkaliukoisia yhdisteitä (Kontas
1979). Kuparipitoisuudet ovat yleensä pieniä Pohjois-Suomen
pohjavesissä. Suurehkoja pitoisuuksia on analysoitu sellai-
sista vesistä, joihin sitä on liuennut putkistosta. Talousvedel-

le asetettu enimmäispitoisuus on 2 000 μg/l (Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 2000).

Lyijyä esiintyy pieninä määrinä maaperässä, vesissä, kas-
veissa ja ilmassa. Se on lisääntynyt elävässä luonnossa ihmi-
sen toiminnan vaikutuksesta suhteellisesti enemmän kuin
mikään muu metalli. Pääosa kallioperän lyijystä on vaikeasti
rapautuvissa maasälvissä. Kivihiilen ja öljyn poltosta ja me-
talliteollisuuden päästöistä joutuu ilmaan lyijyä. Yhdyskun-
tajätteistä ja jätelietteistä voi myös joutua lyijyä pohjaveteen.
Ilmakehässä Pb-pitoisuudet lisääntyivät 1990-luvun alkuun
asti, mutta ne ovat laskeneet, kun on siirrytty lyijyttömään
bensiiniin. Lyijy on eräs haitallisimmista ympäristömyrkyis-
tä, ja se vaikuttaa ihmisiin ja eliöihin monella fysiologisella
ja biokemiallisella tavalla. Lyijyn liikkuvuus lisääntyy ja myr-
kyllisyys kasvaa, jos maa happamoituu. Lähes 80 %:ssa Suo-
men kaivovesistä lyijyä on alle 1 μg/l (Lahermo ja muut 1990,
1996). Pohjois-Suomessa pitoisuudet ovat hyvin pieniä, enim-
mäkseen alle havaintorajan. Talousveden suurin sallittu Pb-

Kuva 159. Pohjavesien sähkönjohtavuuden jakaumat ja moreenialueiden kaivojen kalsiumpitoi-
suudet.
Fig. 159. Distributions of electrical conductivity and calcium concentrations in the dug
wells in till deposits.
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pitoisuus on 10 μg/l (Sosiaali- ja terveysministeriö 2000).
Mangaani on raudan ja sinkin ohella hydrologisen kier-

ron yleisimpiä raskasmetalleja. Pääosa kallio- ja maaperän
mangaanista on piilevänä tummissa päämineraaleissa, kuten
pyrokseeneissa, amfiboleissa ja biotiitissa (Lahermo ja muut
1996). Kun maaperän ja veden pH kasvaa, mangaani saos-
tuu erilaisina vesipitoisina mangaanioksideina yhdessä rau-
dan ja orgaanisen aineksen kanssa (Vuorinen 1985, Adria-
no 1986). Maan ja veden happamoituminen liuottavat man-
gaanisaostumia ja voivat mobiloida mangaanin ohella myös
muita saostumiin pidättyneitä raskasmetalleja (Lahermo ja
muut 1996). Pohjois-Suomessa suurehkoja mangaanipitoi-
suuksia on eniten Oulun–Kemin–Tornion alueella ja Kuusa-
mossa, ja hajanaisia suurehkoja pitoisuuksia on myös muu-
alla Lapissa (kuva 161). Hyvälle talousvedelle suositeltu enim-
mäispitoisuus yksityiskaivoissa on 100 μg/l.

Nikkeliä esiintyy pentlandiitissa ja muissa sulfideissa,
kuten magneettikiisussa ja kuparikiisussa. Pieniä määriä nik-

keliä joutuu ilmaan ja vesistöihin mm. metalliteollisuuden ja
kaivosten päästöistä sekä fossiilisista polttoaineista (Laher-
mo ja muut 1996). Nikkeli on verrattain liikkuva happamas-
sa ympäristössä (pH<6,5), mutta se saostuu vaikealiukoise-
na hydroksidina emäksisessä ympäristössä (Kontas 1979).
Pohjois-Suomen pohjavesissä nikkelipitoisuudet ovat lähes
poikkeuksetta hyvin pieniä, usein alle määritysrajan, ja vain
hajanaisissa kohteissa ylittyy hyvälle talousvedelle asetettu
raja-arvo nikkelin enimmäispitoisuudeksi (20 μg/l).

Rauta on pintakierron runsain raskasmetalli. Sitä on
suhteellisesti eniten malmejakin muodostavissa oksidi- ja
sulfidimineraaleissa. Raudan oksidimineraalit rapautuvat hi-
taasti. Sen sijaan rautasulfidit, kuten magneettikiisu ja myös
rikkikiisu, hajoavat hapettavassa ympäristössä helpommin.
Rauta on yleisyytensä vuoksi juomaveden teknisesti ja es-
teettisesti haitallisimpia aineita. Hyvän talousveden enimmäis-
pitoisuudeksi on asetettu 0,2 mg/l. Yksityiskaivoille suositel-
tu enimmäispitoisuus on 0,4 mg/l (Sosiaali- ja terveysminis-

Kuva 160. Pohjavesien alumiinipitoisuudet.
Fig. 160. Aluminium concentrations in groundwater.
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teriö 2000). Veden rautapitoisuus on kääntäen verrannolli-
nen veteen liuenneen hapen määrään (hapetus-pelkistysti-
laan) ja toissijaisesti myös veden pH-arvoon (Lahermo ja
muut 1996). Rautapitoisuudet ovat pääosin pienehköjä, suu-
rempia pitoisuuksia esiintyy hajanaisissa kohteissa eri puo-
lilla Lappia, eniten Oulun–Kemin läheisellä rannikkoalueel-
la (kuva 162).

Sinkki on raudan ja mangaanin ohella hydrologisen kier-
ron yleisimpiä raskasmetalleja. Sinkki on tärkeä alkuaine
eläin- ja kasvikunnalle. Yleisin sinkkimineraali on sinkkivälke
ZnS, mutta sinkkiä on myös muissa sulfideissa (Lahermo ja
muut 1996). Sinkki on melko pysyvä vesiliuoksessa (Kontas
1979), joten sitä on pieniä määriä kaikkialla luonnonvesis-
sä. Sinkkiä leviää pieniä määriä luontoon mm. fossiilisten
polttoaineiden käytön, metalliteollisuuden, maatalouden ja
liikenteen aiheuttamana. Sinkkiä käytetään yleisesti myös kor-
roosionestoaineena. Sinkki on yksi vesifaasin liikkuvimmis-
ta metalleista, ja sen liukeneminen ja kulkeutuminen lisään-

tyvät pH:n pienentyessä (Wilson 1978). Maan happamassa
pintaosassa mobiloitunut sinkki sitoutuu uudelleen syvem-
missä maakerroksissa, koska nämä ovat emäksisempiä. Sik-
si sinkkiä voi olla pohjavedessä vähemmän kuin maavedessä
(Lahermo ja muut 1996). Kaivo- ja vesijohtovedessä on lä-
hes aina sinkityistä ämpäreistä, pumpuista, säiliöistä tai put-
kistosta peräisin olevaa sinkkiä.

Uraani ja radon. Uraani on aktinidiryhmään kuuluva
radioaktiivinen metalli. Radium (Ra) ja radon (Rn) ovat uraa-
nin ja toriumin radioaktiivisia hajaantumistuotteita. Luonnos-
sa uraanin ja radonin suurimmat pitoisuudet käyvät vain har-
voin yksiin, koska niiden fysikaalinen ja kemiallinen luonne
on erilainen. Sellaisilla alueilla, joiden kallioperässä on pal-
jon uraania, voivat vesien radonpitoisuudet kuitenkin olla
myös suuria (Lahermo ja muut 1996). Uraanipitoisuudet ovat
Pohjois-Suomessa yleisesti pieniä, < 1 μg/l, ja pitoisuudet ovat
lähteissä ja kuilukaivoissa tavallisesti pienempiä kuin pora-
kaivoissa. Rovaniemen keskustan pohjoispuolelta on analy-

Kuva 161. Pohjavesien mangaanipitoisuudet.
Fig. 161. Manganese concentrations in groundwater.
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Kuva 162. Pohjaveden rautapitoisuudet.
Fig. 162. Iron concentrations in groundwater.

soitu joitakin suuria uraanipitoisuuksia. Olkkavaarassa sijait-
sevasta syvästä porakaivosta otetusta näytteestä on analysoi-
tu huhtikuussa 1977 uraanipitoisuudeksi 1,15 mg/l ja Apu-
kan alueen kahdesta porakaivosta 14 ja 19 μg/l. Heinäkuus-
sa 1977 Olkkavaaran kaivon uraanipitoisuus oli 2,5 mg/l ja
Apukan kaivojen 41 ja 9 μg/l. Olkkavaaran ympäristön läh-
teiden ja kuilukaivojen (10 näytettä) uraanipitoisuudet oli-
vat vain <1μg/l (Kujansuu ja muut 1982). Joitakin suuria ra-
donpitoisuuksia on mitattu mm. Kolarissa, jossa radonia oli
2 500 Bq/l (Korkka-Niemi ja muut 1993). Kaasumaisen ra-
donin puoliintumisaika on 3,8 vuorokautta. GTK:n tutkimus-
ten mukaan radonia on useimmiten pohjavesissä enintään
muutamia kymmeniä Bq/l, mutta paikoin on määritetty usei-
den satojen, jopa 1 000—2 000 Bq/l:n pitoisuuksia. Säteily-
turvakeskuksen suositus radonin enimmäismääräksi yksityis-
kaivoissa on 1 000 Bq/l.

Edellä käsitellyt pohjaveden ominaisuudet, epäorgaaniset
yhdisteet ja alkuaineet ovat yleisimmin vesissä esiintyviä, joi-

den pitoisuuksissa on havaittavissa ympäristötekijöistä joh-
tuvia alueellisia jakaumia. Useimmille niistä on asetettu enim-
mäispitoisuusrajat joko terveydellisten tai teknis-esteettisten
haittojen takia. Nykyisin GTK:n tutkimuksissa vesinäytteistä
määritetään näiden ominaisuuksien ja aineiden lisäksi mm.
happi- ja hiilidioksidipitoisuus, väri- ja kaliumpermanganaat-
tiluku, bromidi (Br), hopea (Ag), boori (B), barium (Ba),
berylli (Be), vismutti (Bi), koboltti (Co), kromi (Cr), litium
(Li), molybdeeni (Mo), rubidium (Rb), antimoni (Sb), se-
leeni (Se), pii (Si), strontium (Sr), torium (Th), tallium (Tl)
ja vanadiini (V). Niiden määrät ovat pohjavesissä enimmäk-
seen hyvin pieniä, usein alle määritysrajan. Bakteereja (läm-
pökestoisia koliformisia bakteereja ja fekaalisia streptokok-
keja) esiintyy Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallisen
kaivovesitutkimuksen mukaan Pohjois-Suomessa vähemmän
kuin muualla Suomessa. Kaivotyypeittäin arvioituna mikro-
biologisesti parasta vettä on kallioporakaivoissa (Korkka-Nie-
mi ja muut 1993, Korkka-Niemi 2001).
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Lokan tekoaltaan vaikutus pohjaveteen Vuotsossa
ULPU VÄISÄNEN

min pohjavedenpinta oli korkeimmillaan touko-kesäkuussa,
mutta altaan pinnan noustessa yli 243 metrin korkeudelle
huippukohta siirtyi tavallisesti loka-marraskuun vaihteeseen
(Kujansuu ja Hyyppä 1995). Tutkimusten mukaan pohjave-
den pH-arvot eivät juuri muuttuneet 1960- ja 1970-luvuilla.

Tekoaltaan vaikutusalueella porakaivovesien happamuu-
teen voivat vaikuttaa lähiympäristön olosuhteet, mm. maape-
rän soistunut pintakerros. Vuotson alueella pohjaveden rau-
tapitoisuudet olivat ennen Lokan allasta <0,2 mg/l ja man-
gaanipitoisuudet <0,05 mg/l. Myöhemmin Lokan altaan vai-
kutuksesta lähialueen kaivoissa pitoisuudet olivat ajoittain
huomattavasti suuremmat. Syy siihen oli todennäköisesti ta-
vallista happiköyhemmän ja rautapitoisemman veden tunkeu-
tuminen altaasta maaperään. Altaasta pohjavedeksi suotau-
tunut vesi on voinut myös liuottaa luonnontilaisen pohjave-
denpinnan tasolle vuosien mittaan saostunutta rautayhdistet-
tä, jota on tavattu kairausten yhteydessä (Kujansuu ja Hyyp-
pä 1995). Analyysitulosten mukaan muiden liuenneiden
aineiden sekä raskasmetallien pitoisuudet ovat pieniä eikä
muutoksia pitoisuuksissa ole havaittavissa.

Kuva 163. Pohjavedenpinnan mittausta Vuotson tutkimusaseman viereisessä havaintokaivossa.
Fig. 163. Measuring the level of the water table in an observation well near the Vuotso re-
search station.

Lokan tekoallas valmistui 1960-luvun lopulla ja allas täy-
tettiin vuosien 1968–1973 aikana. Vuoteen 1973 mennes-

sä vedenpinta oli nostettu 242 metristä 244,7 metrin korkeu-
teen. Vuonna 1981, jolloin Lokan ja Porttipahdan altaita yh-
distävä Vuotson kanava valmistui, Lokan tekoaltaan pinta nou-
si tutkimusalueella ensimmäisen kerran ylimpään sallittuun
korkeuteen (245 metriä mpy.). Vuotsossa GTK:n tutkimus-
aseman läheisyydessä on tehty pohjavesitutkimuksia vuodes-
ta 1959 lähtien, jolloin GTK:n toimesta aloitettiin havainto-
jen teko Lokan tekoaltaan vaikutuksesta lähiympäristön poh-
javesiolosuhteisiin. Tutkimusalueen läheisyyteen asennetuis-
ta havaintokaivoista on seurattu pohjaveden laatua ja pinta-
korkeutta säännöllisesti 1980-luvulta lähtien (kuva 163). Kai-
vot liitettiin mukaan vuonna 1992 käynnistettyyn valtakunnal-
liseen pohjaveden seurantatutkimukseen ja kaivojen veden
laatu analysoidaan nykyisin kerran vuodessa.

GTK:n havaintokaivoissa pohjavedenpinnan vuodenaikais-
vaihtelut loppuivat 1960-luvun lopulla, jolloin ne alkoivat
myötäillä syntyneen tekoaltaan pinnan vaihteluja. Tämä joh-
tuu kaivojen läheisestä sijainnista Lokan altaaseen. Aikaisem-
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SUMMARY
(ENGLISH TRANSLATION CAROLA EKLUNDH)

Introduction

The general mapping of Quaternary deposits in
northern Finland started in 1960. The aim was

to map the part of Finland north of Oulu to a scale
of 1:400 000. Improvements in the interpretation
of aerial photographs greatly facilitated the mapping
of roadless wilderness areas. In supra-aquatic are-
as, glacial landforms have preserved their typical
shape, and can be easily recognized from stereo-
scopic aerial photographs. Studies of peat and
groundwater were carried out in connection with
the mapping work. Thirteen map sheets were com-
pleted, the last one in 1986. The purpose of this
publication is to summarise the results achieved
during and after the mapping work with regard to
the Quaternary deposits of northern Finland, their
stratigraphy, the distribution of soil types, and the
Quaternary history of the area in general.

Superficial deposits
The superficial deposits found in northern Finland
lie on top of bedrock which is 1.75–2.7 billion years
old, and was worn down into a peneplane as long
ago as the Precambrian. The bedrock consists of
meta-volcanic and meta-sedimentary rock types,
including schist belts and orogenic plutonic rocks
formations with compositions ranging from granite
to gabbro. More than half of the total area (61.5 %)
lies more than 200 metres above sea level, with the
highest areas in northwestern Lapland. Except for
a few ranges of fells, northern Finland is quite an
even peneplane. One characteristic feature of cen-
tral Lapland is the widespread occurrence of pre-
glacially weathered bedrock, which reflects the rel-
atively weak basal erosive power of the ice sheet in
this area.

The Quaternary cover in the area is thickest in
depressions and river valleys, thinning out to 1–2 m
on hill and fell slopes. Cores and excavations show

that the average thickness is slightly over 5.5 m, with
till areas having shallower cover than areas with gla-
ciofluvial deposits. Outcrops covered by only thin
layers of superficial deposits occupy only 4.9 % of
the total area. Most outcrops are on the summits of
hills and fells, and in channels eroded by glacioflu-
vial meltwater. Boulder fields are located in the
same types of sites as outcrops. They are mainly
composed of stones and boulders weathered from
the bedrock, but also contain clasts raised to the
surface of the till by frost action. Stony features de-
posited by wave action along the ancient shores of
the Baltic Sea occur on hillslopes in the southern
part of the region.

Till is the dominant Quaternary deposit in the
area, covering 52.2 % of the land area. Cover mo-
raine is the dominant depositional type of till, and
is evenly distributed over the whole region. Moraine
landforms found in the region include drumlins and
flutings, formed under an actively flowing glacier,
hummocky moraine formed from subglacial or su-
praglacial material in the marginal zone, and end
moraines.

Drumlins generally occur in drumlin fields, con-
sisting of hundreds or even thousands of parallel
ridges. In northern Finland there are two extensive
drumlin fields, at Kuusamo and Inari, both of which
have been formed inside Younger Dryas end mo-
raines. In the Kuusamo drumlin field about 4,000
separate drumlins have been counted, with their
shapes ranging from streamlined and elongated
forms to drop-like and even round-ridged forms.
Hummocky moraines also occur as fields, includ-
ing one in the Kemijärvi area, which comprises
moraine hillocks and short ridges of various shapes.
Some of these features contain abundant stones and
boulders, while others are nearly free of stones. The
most typical landform of the area is ribbed moraine
with short ridges at right angles to the last direc-
tion of glacier flow.

Gravel, sand and fine sand deposits cover 7.9 %
of the land area. Only 1.7 % of the area is covered
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by glaciofluvial deposits, most of which are eskers.
Littoral and alluvial deposits are also common. The
region’s eskers were deposited in meltwater tunnels
and crevasses at the base of the ice sheet. The es-
kers in the central and northern parts of the study
area were formed on dry land. They are sharp-crest-
ed, steep-sided and often 20 – 40 m high. When
the ice melted, the eskers in the southern part of
the region were submerged under the water of the
Ancylus Lake, an ancient stage of the Baltic Sea. Due
to wave action, they are more rounded, and their
slopes are covered with shore deposits of varying
thickness.

The gravels and sands in the eskers have been
sorted and layered by running water. Depending on
the intensity of the flow, grain size varies within es-
ker formations. The core of the esker typically con-
sists of coarse fractions, such as gravel and stones,
while their surfaces and fringes are covered with
sand.

The eskers form gently winding esker chains,
which run for hundreds of kilometres across north-
ern Finland. These esker chains are often associat-
ed with sandy deltaic formations, formed at the ice
margin, indicating the level of the sea or a local ice
lake. Most of the eskers are young, formed during
the last deglaciation. In the southern part of the re-
gion they are aligned northwest - southeast, while
further northern they tend to run southwest - north-
east or south - north. These alignments reflect the
direction of the last ice recession towards an ice
divide that ran across central Lapland. In the cen-
tral and southern part of the area there are also es-
ker sequences older than the last glaciation, as well
as other older glaciofluvial landforms, which are gen-
erally covered by till. These older eskers are gener-
ally aligned north-northwest to south-southeast.

Deposits of gravel, sand and fine sand outside
eskers also include extra-marginal deltas, sandurs
and valley trains, along with gravels and sand fields
formed at the mouths of the spillways of ice lakes.
Fluvial deposits can be found in the valleys of the
main rivers, such as the Kemijoki, Tornionjoki and
Ivalojoki. These deposits were formed during the
spring floods when fine sand and even finer frac-
tions transported by the river were deposited on the
rivers’ flood-plains. The fluvial deposits consist of
sorted sediments alternating with layers of peat and
gyttja. Aeolian deposits and dunes mainly occur in
areas that remained above water. These features

were formed after the disappearance of the ice sheet
in periglacial conditions, when the newly exposed
land was swept by strong winds. Today most of these
features are fossil dunes, covered by vegetation.
Fine-grained silt and clay deposits only accumulat-
ed in deeper water, and are almost exclusively found
in the south and southwest of the region. These de-
posits cover less than 1 % of the land area.

Peat deposits cover 33.2 % of the land area. They
are concentrated in low-lying areas favourable for
the development of wetland ecosystems and mire
vegetation. The average thickness of peat deposits
is 1.2 m. The largest and deepest mires are found
in the low-lying areas of central Lapland and north-
ern Ostrobothnia. Aapa mires are the most typical
mire complex types found in northern Finland. A
combination of continental climate and heavy frost
has resulted in the formation of the characteristic
features of aapa mires, including hummocky
mounds and fragmented networks of strings. The
aapa mires are mainly composed of Carex peat; and
Spaghnum peat only occurs along the ombrotroph-
ic fringes of mire complexes. In the more continen-
tal climate of northernmost Finnish Lapland, where
winters are extremely cold and mean annual tem-
peratures are under –1oC, palsa mires are more
common than aapa mires. Palsa mires are charac-
terised by permanently frozen peaty hummocks,
usually 2–5 m high.

The history of the Quaternary
period

During the Quaternary period, northern Finland was
repeatedly covered by continental ice sheets. Depos-
its predating the last glaciation have been encoun-
tered in many localities. These include old till de-
posits, till-covered deposits of sorted sediments and
till-covered organic deposits. Six significant till beds
have been defined stratigraphically in Finnish Lap-
land. The two uppermost till beds are thought to
represent Late-Weichselian tills (Till Beds I – II).
Till Bed III contains Early-Weichselian till. Till Bed
IV was laid down during the Saalian Glaciation, and
therefore the two lowermost till beds that occur be-
neath the Holsteinian peat horizon may represent
Elsterian or pre-Elsterian tills (Hirvas 1991).

The stratigraphy of the Early and Middle-Weich-
selian substages is based on the correlation of in-
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terstadial organic deposits, till stratigraphy and till-
covered glaciofluvial landforms. Many stratigraphi-
cally important areas and key localities are situat-
ed in the ice divide zone located in central Lapland,
where glacial erosion and deposition processes
were exceptionally weak. As a result, a number of
till units are commonly found in this area, in sever-
al places interbedded with organic layers (Korpela
1969, Hirvas et al. 1977 and Hirvas 1981). The
interglacial units that occur stratigraphically be-
tween Till Bed IV and III are characterised by a
mixed taiga pollen assemblage; with a type locality
at Tepsankumpu, in central Lapland. The Tepsan-
kumpu interglacial unit correlates with the Eemian
Interglacial (Hirvas 1991). The Maaselkä intersta-
dial strata occurs between Till Beds III and II. Its
pollen sequence is dominated by birch. The inter-
stadial strata at Maaselkä is considered as a type
locality of the Peräpohjola Interstadial, which has
previously been correlated with the Brörup Inter-
stadial. Sokli is one of the key areas of Quaternary
stratigraphy. Studies there have revealed strata from
the Eem Interglacial and three interstadial strata,
separated by till beds and corresponding to the
Brörup, Odderade and Middle-Weichselian inter-
stadials (Helmens et al. 2000).

Historical accounts of deglaciation in northern
Finland are mainly based on studies of glacial de-
posits and glaciofluvial landforms (Tanner 1915,
Penttilä 1963, Kujansuu 1967, Aario and Forsström
1978 and Johansson 1995). The retreating ice sheet
mainly melted onto dry land, leaving behind it vari-
ous kinds of characteristic erosional and deposi-
tional landforms. A reliable picture of the succes-
sive stages of the ice retreat can be obtained from
palaeohydrographic surveys of the relics of features
such as ice-dammed lakes and the extramarginal
channels that connected them. Different conditions
prevailed during deglaciation in southwestern Lap-
land, however, as the region was then covered by
the waters of the vast Ancylus Lake – an early phase
of the Baltic Sea.

As the ice sheet started to retreat from the Young-
er Dryas end moraine zones about 11,600 years ago
(Saarnisto 2000), the highest felltops in northwest-
ern and northern Lapland were the first to emerge
as nunataks from beneath the ice. Most of north-
ern and southeastern Lapland was ice-free by about
10,500 years ago. In the supra-aquatic areas of cen-
tral Lapland the ice margin retreated downslope

along the main river valleys. Consequently, meltwa-
ters were not able to drain away, but formed ice
lakes dammed by ice that remained lower down the
river valleys. These lake phases are indicated by the
presence of ancient shorelines and outlet channels,
coarse outwash sediments and fine-grained glacio-
lacustrine sediments. The largest of these glacial
lakes were located in Salla, in Muonio and north-
ern Kittilä, and in the Inari Basin in northern Lap-
land. These larger lakes covered thousands of
square kilometres, but most ice lakes were small
and short-lived. The ice lakes drained from one lake
basin to another across the water divides, creating
deep and narrow gorges and extramarginal chan-
nels. Initially the ice lakes drained across the main
water divide towards the Arctic Ocean. But as the
ice sheet became smaller and retreated southwest-
wards, the meltwater started to flow eastwards and
finally southeastwards along the retreating ice mar-
gin towards the Baltic Basin. Successive extramar-
ginal meltwater systems formed along the retreat-
ing ice sheet, some of which can be followed for
hundreds of kilometres from the higher terrain in
northwestern Lapland to lower-lying areas in east-
ern Lapland (Kujansuu 1967, Johansson 1995).

In the southern part of the area, the division of
the ice sheet into two major ice lobes greatly influ-
enced the deglaciation process. The interlobate sys-
tem of Pudasjärvi – Taivalkoski – Hossa was depos-
ited between these two ice lobes (Aario and Fors-
ström 1978). The ice margin stagnated in several
places, and melted in situ, partially as separate
patches of dead ice after the ice had receded as far
as the ice divide in Central Lapland, about 10,300
years ago. The last remnants of the ice sheet melt-
ed in western Lapland about 10,000 years ago (Saar-
nisto 2000).

After deglaciation, the southern part of northern
Finland was largely covered by the Ancylus Lake, a
freshwater predecessor of the Baltic Sea. Due to
subsequent land uplift, the highest shore features
formed during this phase now lie at altitudes of over
200 metres above present sea level (and as high as
220 m at Vammavaara, in Tervola). The saline Lit-
torina Sea phase followed the Ancylus Lake about
7,800 years ago. The ancient shorelines of the Litto-
rina Sea can now be found at altitudes of 90 metres
or lower. At present the rate of land uplift varies from
7.5 mm per year, on the shores of the Bothnian Bay,
to about 3 mm per year, in northern Lapland.

Summary



214

Land use planning and econo-
mic exploitation

In terms of their suitability for construction, surface
features in northern Finland can be divided into
rocky areas, till deposits, coarse-grained, fine-
grained and organic deposits. Rocky areas and de-
posits of till or coarse-grained materials can pro-
vide a good load-bearing foundation for roads and
municipal engineering works. Constructions can not
be based on fine-grained and organic deposits, due
to their poor load-bearing capacity. Resources of
sand and gravel above the groundwater table and
suitable for aggregate crushing amount to 9,150
million m3. The glaciofluvial deposits contain the
bulk of the technically exploitable gravel and sand
in the area. Northern Finland has a total area of 2.6
million hectares of larger mires over 20 hectares
in extent. The most paludified areas are in central
Lapland and a zone near the shores of the Bothni-
an Bay. It is estimated that the region has peat re-
sources amounting to 9.5 billion m3.

Groundwater
The best groundwater areas in terms of the water
supply are permeable glaciofluvial formations thick
enough to store extensive reserves of groundwater.
In less extensive sandy deposits outside eskers, such
as littoral and fluvial deposits, there may be ground-
water enough for local use. Coarse-grained sandy

till yields a moderate amount of groundwater. Fine-
grained till and other fine-grained soils have the
poorest yield. Fracture zones in the bedrock may
contain abundant groundwater, but wells drilled into
rock generally only yield enough water for the needs
of individual households.

The composition of the bedrock is reflected in
water in drilled wells, where concentrations of dis-
solved substances are higher than in dug wells, and
the water is generally slightly alkaline. Electrical
conductivity, pH, total hardness (Ca and Mg salts)
and alkalinity are higher in areas with basic rocks
than in those with acidic rocks. Excessive iron and
manganese concentrations due to geological factors
are the most common problems in groundwater.
Fairly high contents of iron are found mainly in
coastal areas near Oulu and Kemi, and high man-
ganese contents are often recorded in the Oulu–
Kemi–Tornio area and in Kuusamo.

Water quality problems caused by pollution, such
as fairly high contents of sulphate, nitrate and chlo-
ride, occur only locally. The groundwater in north-
ern Finland, as in the whole country, is on average
slightly acidic. The influence of basic bedrock can
particularly be seen in southwestern Lapland, in the
Kemi–Tornio–Tervola area, where the pH is mostly
over 7. In the same area, the effect of the rock types
on the alkalinity of the groundwater is also obvi-
ous. Thanks to the local carbonaceous rocks and
mafic rock types, this is the area in Finland best
buffered by nature against acidification.
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POHJOIS-SUOMEN MAAPERÄ
Rakan peittämät tunturit, niiden välissä syvät kurut, jää-
sydämiset palsakummut ja avarat jokilaaksot tulvaniit-
tyineen ovat mielikuvia, jotka liitetään Pohjois-Suomen 
maisemaan. Ne syntyivät tuhansia vuosia sitten jääkau-
den tuloksena, kun mannerjäätiköt muovasivat maan-
kamaraa ja kerrostivat irtaimista  maalajeista koostuvan 
maaperän ikivanhan kallioperän päälle. 

Pohjois-Suomen maaperä on ensimmäinen laaja tie-
teellinen kuvaus alueen maalajeista, niiden synnystä ja 
käytöstä. Se on yhteenveto ja selityskirja kartoitustyöstä, 
joka tuotti yhtenäisen 1:400 000 mittakaavaisen maape-
rän yleiskartan Pohjois-Suomesta. Teoksessa kuvataan 
maaperän synty rannikolta tuntureille sekä maiseman 
kehitys jääkaudesta nykypäivään uusimman tieteellisen 
tutkimustiedon pohjalta. 

Kirja on syntynyt Geologian tutkimuskeskuksessa ja sen 
ovat kirjoittaneet Pohjois-Suomessa työskennelleet tut-
kijat. Tekstejä täydentävät lukuisat valokuvat ja havain-
nolliset kartakkeet. Pohjois-Suomen maaperä on kattava 
tietopaketti jääkauden ja sen jälkeisen ajan geologiasta. 
Siinä esitettyjä tuloksia voidaan nykypäivänä soveltaa 
monenlaisiin käytännön tarpeisiin.
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Kansikuva Raimo Kujansuu 1962: Ensilumi Pallastun-
tureilla. 
Cover photo Raimo Kujansuu 1962: The first snow has 
fallen on the felltops of Pallastunturit.
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