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

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

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

Maaperä on syntynyt maapallon kehityshistorian nuorimman kauden, kvartäärikauden aikana. 

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

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

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

lämpimämpi. 

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

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

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

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

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

on saatu kuva maamme kvartäärikautisesta kehityksestä. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vuoksi ylimmän rannan alapuolella esiintyy kohoumien rinteillä muinaisrantoja ja rantakerrostumia. 

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

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

rantakerrostumilla.  Alavilla veden vaivaamilla mailla alkoi soistuminen ja turpeen muodostuminen 

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

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

Yleistä 

Taulukko 1. Maalajit hehtaareina ja prosentteina maa-alasta. Metrin syvyydessä kuvattu pohjamaa 
ja sen päällä oleva  pintamaa on merkitty kaksoistunnuksella, esim. Ht/Mr tarkoittaa, että karkeaa 
hietaa on alle 1 m hiekkamoreenin päällä. 
  ha % 
Ka Kallio 929 12,3 
Mr Hiekkamoreeni 17 0,2 
HMr Hienoainesmoreeni 4 585 60,8 
MrM  1  
HMrM  88 1,2 
Sr Sora 1  
Hk Hiekka 58 0,8 
Ht Karkea hieta 240 3,2 
Ct/Ht  5 0,1 
SrM Jäätikköjokimuodostuma (harju, delta) soravaltainen 19 0,3 
HkM Jäätikköjokimuodostuma (harju, delta) hiekkavaltainen 94 1,2 
HtM Jäätikköjokimuodostuma (harju, delta) hietavaltainen 16 0,2 
HHt Hieno hieta 203 2,7 
Hs Hiesu 232 3,1 
Sa Savi 588 7,8 
Ht/Sa  4 0,1 
HHt/Sa  31 0,4 
Hs/Sa  5 0,1 
LjSa Liejusavi 8 0,1 
Lj Lieju 37 0,5 
Ct Saraturve 353 4,7 
St Rahkaturve 6 0,1 
Tä Täytemaa 26 0,3 
    
 Maa-aluetta 7 546 100,0 
 Vettä 2 454  
 Kartta-alueen pinta-ala 10 000  
 

Kartta-alue on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa. Paikalliset korkeuserot (20 - 30 m) eivät 
ole kovin suuria.  Tasaisinta ja alavinta seutua on Akonveden ranta-alueiden, Muuruveden 
kylän ja Nousionmäen Pirttilammen pellot. Korkeimmat alueet ovat länsi- ja luoteisosassa. 
Korkein mäki on luoteisosassa oleva Halssinmäki, jonka laki on yli 191 m mpy. 

KIVENNÄISMAAT (Jouko Saarelainen) 

Kallioalueet  
Alle metrin paksuisen moreenikerrostuman peittämää kalliomaata on 12,3 % maa-

alasta. Kartta-alueen koillisosa on kallioisinta. 
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Mannerjäätikön virtaus jätti silokalliopintoihin uurteita, joiden suunnat ovat joko 335° 
tai vaihtelevat välillä  295° - 315°. 

Koillisosan kallioperä on pääasiassa raitaista migmatiittia eli suonigneissiä. Kaakkois-
puolen kallioperä on tasarakeista, harmaansävyistä ja kalimaasälpärakeista graniittia. 

Moreenikerrostumat 
Yleisin maalaji on moreeni, jota on noin 61 % maa-alasta. Moreeni on mannerjäätikön 

alle kerrostunutta pohjamoreenia. Se noudattelee kallioperän muotoja vaihtelevana, yleensä 
alle 5 m paksuna, kerroksena. 

Pohjamoreeni on pääasiassa nk. hienoainesmoreenia, jossa savipitoisuus on yli 5 %. Ai-
van itäreunalla on myös pieniä hiekkamoreenialueita (savipitoisuus alle 5 %).  Alueiden välis-
tä rajaa on vaikeaa määrittää tarkasti, sillä  vaihettuminen moreenityypistä toiseen tapahtuu 
vähitellen. Hienoainesmoreeneista tehtyjen rakeisuusanalyysien mukaan hienoainespitoisuus 
(Ø < 0,06 mm) on 38,6 - 52,7 % ja  keskimäärin 46,0 %. Savipitoisuus (Ø < 0,002 mm) on  
5,9 - 13,0 % ja keskiarvo on 9,5 %. 

Luoteisosassa, Nousionmäen ympäristössä, on kumpumoreenimuodostumia. Niiden 
osuus on kuitenkin vain 1,2 % maa-alasta. Karttakuvassa ne näkyvät vaihtelevan muotoisina, 
yleensä pyöreähköinä, kuvioina. Ainekseltaan nämä, jopa 15 m korkeat, muodostumat ovat 
hienoainesmoreenia. 

 
Kuva 1. Esimerkkejä alueen maalajien rakeisuuskäyristä. 

Karkearakeiset kerrostumat  
Kartta-alueen poikki luode-kaakko suunnassa kulkee kolme katkonaista harjujaksoa, 

joista Juankosken harju on suurin ja selväpiirteisin. Se tulee kartta-alueen länsipuolelta Kaa-
vin puolelta Kaunisharjun kautta Hyppyrimäelle ja Patruunanmäelle ja jatkaa kulkuaan Pi-
konniemen kautta pohjoiseen. Sen aines on hiekkavaltaista. Toinen, pieni ja katkonainen, har-
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ju on Puukkomäen seudulla. Se on myös hiekkavaltainen. Kolmas harjujakso on Akonveden 
länsipuolella. Se muodostuu Muuruveden taajamassa hiekkavaltaisesta, Tattariharjun ja 
Huonharjun alueella soravaltaisesta ja Pirttilammen alueella hiekkavaltaisesta selänteestä. 
Gtk:n maa-ainesarkiston mukaan harjujen maa-aineksen määrä on 5,79 milj. m3, josta hiekka-
valtaiseksi on arvioitu 5,12 milj. m3, soravaltaiseksi 0,57 milj. m3 ja loput karkearakeiseksi 
murskauskelpoiseksi ainekseksi. 

Hienorakeiset kerrostumat  
Klsel:leipäteksti. Savea, hiesua ja hienoa hietaa esiintyy alavilla alueilla Muuruveden 

ympäristössä, Akonpohjassa ja Akonveden ranta-alueilla. Koko maa-alasta saven osuus on 
noin 7,8 %, hiesun noin 3,1 % ja hienon hiedan vain 2,7 %. 

Alueen vapauduttua mannerjäätikön peitosta hieman yli 9600 vuotta sitten peitti aluetta 
aluksi muinainen Yoldiameri kuten tuolloista Itämeren vaihetta kutsutaan. Vain korkeimmat 
mäet olivat saarina. Merivaiheen aikana sedimenttiä kerrostui noin 0,9 - 1,0 m. Heti manner-
jäätikön sulamisen jälkeen maa kohosi nopeasti ja vedensyvyys pieneni. Alkoi vaihe, jonka 
aikana aallot ja virtaukset kuluttivat yläviltä alueilta sinne aiemmin kerrostuneita savi- ja hie-
sukerrostumia. Aines kerrostui uudelleen alueen alaviin paikkoihin ja järvialtaisiin vanhempi-
en sedimenttien päälle. Tätä kerrostumaa on puolisen metriä. 

Maa nousi vähitellen. Viisi kuusi tuhatta vuotta sitten olivat nk. Suur-Saimaan peitossa 
enää paikat, jotka ovat nyt alle sata metriä mpy. Suur-Saimaa laski aluksi Pohjanlahteen. Epä-
tasaisen maankohoamisen takia vesistön lasku-uoma siirtyi vähitellen kaakkoon, kunnes 
Vuoksi syntyi viitisen tuhatta vuotta sitten. Vedenpinta laski ja kartta-alueen vesistöt saivat 
nykyisen muotonsa. Näille alueille kerrostui liejuista hiesua ja savea. Oheisessa kuvassa 2 on 
esitetty häiriintymätön kerrostumanäyte, joka on kairattu Akonveden Nousionlahdesta. Siinä 
on kuvattuna koko kerrossarja pohjamoreenista nuorimpaan järviliejuun. 

 
Kuva 2. Sedimentit Akonveden Nousionlahdessa. 1. ja
2. Liejua, 3.,4. ja 5. Savea ja 6. Moreenia. 
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Rantakerrostumat 
Harjuista huuhtoutui matalien Itämeren vaiheiden aikana hiekkaa ja hietaa. Hiekka- ja 

hietavaltaisia kerrostumia kerrostui harjujen läheisyyteen. Laajimpia ovat Juankosken taaja-
man, Huonharjun ja Tattariharjun sekä Muuruveden hautausmaan hiekka- ja hietakerrostumat. 
Eri puolilla kartta-aluetta, esim. Miilukankaalla ja Halssinmäen pohjoispuolella, on myös mo-
reenista huuhtoutuneita pieniä rantakerrostumia. Ne ovat kuitenkin ohuita ja vähämerkityksi-
siä. Rantakerrostumia on noin 4,0 % maa-alasta. 

ELOPERÄISET KERROSTUMAT (Jouko Saarelainen) 

Turvekerrostumat 
Maa-alasta on yli metrin syvyisiä turvekerrostumia 359 ha. Näistä on ravinteisia soita 

(Ct) 353 ha ja vähäravinteisia (St) vain 6 ha.  
Suoyhdistymätyypiltään suot ovat Pohjanmaan aapasoihin kuuluvien Järvi-Suomen aa-

pasoiden ja Sisä-Suomen keidassoiden vaihettumisvyöhykkettä. Tämän vuoksi soissa on sekä 
aapa- että keidassoiden piirteitä. 

Soiden vähäisyyden ja pienuuden takia niillä on merkitystä luonnontilaisina tai maata-
louskäytössä peltoina ja metsänkasvatuksessa.  

POHJAVESI (Jouko Saarelainen) 

Pohjaveden esiintyminen ja laatu 
Juankosken harju on tärkein pohjaveden muodostumisalue. Siellä syntyy pohjavettä 

hieman yli 200 m3/vrk, mutta rantaimeytymisen takia harjusta on saatavissa huomattavasti 
enemmän vettä. Hyppyrimäen varapohjavedenottamolla on lupa 700 m3:n vedenottoon vuo-
rokaudessa. Myös muut, joskin vähäiset harjut, ovat hyviä pohjavesivarastoja pientalouskäyt-
töön. Asutustaajamien pohjavedenottamot ovat kartta-alueen ulkopuolella. 

Moreenikerrostumat ovat korkean hienoainespitoisuutensa takia huonosti vettäjohtavia. 
Näin ollen niistä ei saada paljon pohjavettä. Haja-asutusalueilla saadaan pohjavettä kuitenkin 
riittävästi moreeniin tehdyistä kaivoista ja lähdekaivoista. Esimerkiksi keskisessä länsiosassa 
Koiramäen mäkisellä alueella on useita hyviä lähteitä. 

GTK on tutkinut kaksi pohjavesinäytettä. Toinen näytepaikka on Muuruveden Nou-
sionmäen tien varrelta (x=6993.5, y=3561.8) ja toinen Nousionmäeltä (x=6997.3, y=3562.1). 
Nousionmäen kaivosta vuonna 1989 otetut pohjavesinäytteet eivät täysin täytä, korkean nit-
raattipitoisuuden ja happamuuden takia, hyvälle käyttövedelle asetettuja vaatimuksia. Myös 
toisen lähdekaivon vesi on uudemmassa määrityksessä hapanta. 

KIRJALLISUUTTA  
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MAAPERÄKARTAT 
Suomen maaperä 1 : 1 000 000, painettu 1984 (sisältyy myös Suomen kartaston vihkoon 123-126, 
Geologia) esittää maaperää värein ja symbolein syntytavan mukaan luokiteltuina geologisina 
muodostumina. Kartta on saatavissa myös numeerisena. 

Suomen ja Venäjän Federaation luoteisosan maaperä ja sen raaka-ainevarat 1 : 1 000 000, 
painettu 1993 kahtena karttalehtenä. Kartassa esitetään maaperägeologisten muodostumien ohella 
tärkeimmät kvartäärikerrostumien hyödyntämiskohteet. Kartta on saatavissa myös numeerisena. 

Suomen Geologinen Yleiskartta 1 : 400 000. Maaperäkartta. Painettu Etelä- ja Keski-Suomen 
osalta vuosina 1906 - 1953 vanhan yleiskartan pohjalle (9 lehteä kantakartaston vanhan lehtijaon 
mukaan) ja Pohjois-Suomen osalta vuosina 1963 - 1986 uuden yleiskartan pohjalle (13 lehteä uuden 
lehtijaon mukaan). Monivärinen kartta esittää maaperää osin geologisina muodostumina ja osin 
maalajialueina ja antaa karkean kuvan maaperän rakenteesta ja maalajien jakaumasta maakuntatasolla. 
Kartta puuttuu kapealta itä-länsisuuntaiselta vyöhykkeeltä, suunnilleen Oulun korkeudelta ja aivan 
maan eteläisimmästä osasta. Vanhimmissa maaperäkartoissa on pohjakartasta ja työmenetelmistä 
johtuvia puutteellisuuksia. 

Suomen Geologinen kartta 1 : 100 000. Maaperäkartta. Vuoteen 2000 mennessä karttoja on 
painettu lähinnä Etelä-Suomesta 77 kpl. Monivärinen kartta esittää geologisia muodostumia ja 
maalajeja yleiskarttaa yksityiskohtaisemmin. Useimmista kartoista on saatavina myös 
karttalehtiselostukset. Lähes kaikki karttalehdet ovat saatavissa myös numeerisessa muodossa. 

Maaperäkartta 1 : 20 000 ja 1 : 50 000. Vuoteen 2000 mennessä on maastamme kartoitettu 
kolmasosa. Moni- tai yksiväristä, peruskarttapohjalle painettua maaperäkarttaa kääntöpuolelle 
painettuine selostuksineen on valmiina 552 kpl ja sen lisäksi yksinomaan digitoituna noin 300 kpl. 
Pohjois-Suomen kartat on pääosin julkaistu 1 : 50 000 mittakaavassa. Työn alla oleva kartta-aineisto 
numeeristetaan, samoin tehdään myös painetutulle kartta-aineistolle. Maaperäkartat ja niihin liittyvät 
tiedot ovat saatavissa erilaisina tulosteina tai siirtotiedostoina. Tietoja voidaan käyttää  maankäytön 
suunnittelussa, maankamaran raaka-ainevarojen selvittelyssä yms. 

MAAPERÄKARTOITUSPALVELUT 
Geologian tutkimuskeskus tekee maksullisena palveluna suurimittakaavaisia ja temaattisia 
(1 : 2 000 – 1 : 10 000) maaperäkartoituksia, joissa otetaan huomioon tilaajan erityistarpeet. 
Kartoituksen yhteydessä tehdään kairauksia ja geofysikaalisia mittauksia tilaajan toivomassa 
laajuudessa. Yksityiskohtaisia tietoja maa-aineksista, turvevaroista ja pohjavesitutkimuksista voi 
tiedustella Geologian tutkimuskeskuksesta.  

Numeerisia perustietoaineistoja on saatavissa paikkatietojen yhteiskäytön kautta tai suoraan 
GTK:sta erilaisina siirtotiedostoina.  

Teemakarttoja pystytään tuottamaan alueilta, missä geologisen kartoitustiedon määrä on riittävän 
kattavaa ja monipuolista. GTK:n yhteyshenkilöt selvittävät edellytykset teemakarttojen tuottamiseen. 
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Pohjois-Suomen aluetoimisto 
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