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J 0 H D A N T 0 

Taman Oulun yl iston 

na tehdyn lman ituksena on se 

ja ikaalisia seka kemial

lisia ominaisuuks innei 

tutkimuksessa 

koostumusta ja 

levinneisyyskartan avulla. ien 

kuvataan jakaumalla 

ien varilla, ves i i lla, 

hehkutushaviolla, uH:l ja mineraal 

Tutkimuksen kohteeksi valittiin Y1 , koska se on suh-

tee1 sen suuri ja 1 

vien pintasedimentt 

s 1uonnonti1ainen j 

1evinneisyytta ei o 

to ta11a tavoin. Lahimpana va 

. Suomessa jar

kar

sia tutkimuksia 

on tehty Pohjois-Amer Suurien jarvien a 1 (esim. Tho

mas et al 1972). steiden va1innassa o1ivat vasta-

va1mistuneet Oulun ja Lapin ves iirien tekemat 

Oulun vesipiiri myos rahoitti tutkimuksen kenttatyovaiheen. 

Kenttatyot tehtiin marras-joulukuussa v. 1979 ja io-

tyot tehtiin tammikuussa v. 1980 bio sella ase-

ma11a Kuusamossa. Tutkimuksen suunnitte ja va stumista 

ohjasi apulai fessori Matti Saarnisto. 

1. l TUTKI~1USALUE 

ikitka sij see Kuusamon ja Po ion kuntien aluee la Koi s-

maa1 . Jarven pinta-a on in 1936 s. 56) , 

pinta-ala 75 km 2 arvi 12,5 a on 

nen vuosikirja 1971 s. 52) Jarven on 

240,2 m ja suurin s on Vasikkase1alla 41 m ( 1) .. 

Pitkat niemet ja saaret jakavat Ylikitkan useampiin selkiin. 

Ete1aisin niista on Turjanselka, jonka yli 16 km 

niemi erottaa Vas se . Tolvanniemi ja sen kar en kohdal-

0 saaret erottavat Vas lan Isoselast . isi an-

n ja sen ssa saaririvi erottavat taas ikitkan 

oisimman osari, To selEin llisista. 





2. K I T K A J X R V E N II I S T 0 R I A 

P§Masiallisesti preglasiaaliset kallioper§n ovat vai-

kuttaneet jarven alta muodostumiseen. Preglasiaaliset al

taat ovat kuitenkin syventyneet ja~tikkoeroosion vaikutukses

ta. Hyv& esimerkki tM1laisesta kallioaltaasta on Y1ikitkan 

Vasikkahauta. Taman haudan pituussuunta ku1kee Kitkajarven pi

tuussuunnan poikki ja on kutakuinkin mannerjaan 1iikesuunnan 

mukainen. Myos muut Y1ikitkan syvimmat haudat ovat todennakoi

sesti jaan kovertamia (Hanninen 1915, ss. 39 ja 53). Viimeinen 

jaan 1iikesuunta aluee1la on o1lut melko yhtenaisesti 

kaakko (NW - SE) ·tai lansi1uode - itak.aakko O.VN.W - ESE) (Aario 

et al 1974 s. 18 ja G1Uckert 1974 kartta). 

Viimeisimpien radiohii1iajoitustutkimusten mukaan on deglasi

aatio Koillismaan alueella tapahtunut postg1asiaa1ikauden alus

sa n. 9500- 10000 B.P., kuitenkin siten, etta jaan reuna on 

saavuttanut nykyisen Suomen rajan n. 9500 B.P. (Hyvarinen 1973, 

1975). Heikkisen ja Kurimon (1977) mukaan jaan peraantyminen 

Kitkajarvien a1ueelta on tapahtunut 9400 - 9500 B.P. 

Jaatikon peraantymisen aikaisen aktiivisen toiminnan tu1oksena 

a1uee11e syntyi drumliini- ja f1utingkentta, joka ha11itsee 

a1ueen maastomuotoj~. Drum1iinit ja f1utingit muodostavat jar

ven a1uee11a pitkanomaisia niemia ja saaria (Aario et a1 1974, 

s. 10) . 

Heikkisen ja Kurimon (1977 rantataso- ja suostratagrafiatut

kimusten mukaan on erotettavissa selva nk. Varhais-Kitkajarvi, 

jonk.a se1vin, nykyisen rannan y1apuo1e11a jarven lansipaassa 

korkeimmalla o1eva rantataso laskee itaan n. 0,2 m/km. Tassa 

isessa va ssa j 1la olisi ollut bifurkaatioluonne; 

toinen 1asku o1isi ollut nykyista Kitkajokea pitkin itaan Vie

nan mereen ja toinen jarven 1ansipaasta Puikkosen1ammin kautta 

Livojarveen ja taalta edel1een Pohjanmereen. Tama jalkimmainen 

reitti su1keutui n. 8400 B.P. (Heikkinen ja Kurimo 1977, ss. 

20-21, vrt. Hanninen 1915 s. 80). Taman jalkeen vesi on virran

nut ainoastaan itaan nykyista Kitkaj a pitkin. Ihmisen ai-
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heuttamista muutoksi 

v. 1871, joka oli hieman y 

• 8 6) • 

3 .. T U T K I M U S M E N 

3.1 

suurin 

litoi 

TELMA'r 

Sedimenttinaytteet kerattiin kartan 2 so 

191 

amista jojen 

1eikkauspisteista. linjojen 

isen (1915 

11e ol kartassa 

1 es syvyy 

liikesuunta alueel1a. Py linjana (va1it 2 km) on 

mannerj 2Uin 

isuora 

lit 1 km) uunta jaan li suuntaan a vaakalinjana 

..._,Jl...L.~LI ....... UC.L. ainen altaiden suunta. saksi i 

mille allasalueille is jb i voitiin selv 

kemmin tietyn a p sta 

muuta

tar

lin-

j y jne jat luetaan 

nest a lahtien 0 , 2 1 

ta kirjainta (a, a ja metrej 

( sim. Aa, 6, ) . 

temaattista verkostoa, koska 

tu1ivat tutkituiksi ja 

aikana ka. 

tiin 1 pistee 

liitteessa 1. 

3.2 IMET 

keus on n. 25 em. 

i si 

i 

i in 

i 1 

p 

jaljessa 

sta 

taval jarven er a 

s lin o en avu 

istetta a 

on 

saa-

omalla 

painollaan narun varassa, mutta siihen vo 

j va 

omal 

tan-

koja. N aan ja mo 





mat paat s kumitiivi 

1api j 

ss. 422-425). Haka1a

vain pehmeisiin 1 ju- j 

ge pohj inta i in 

3. 3 

in ss 

1 71 

ui 

taas Ekman-Bir-

t s issa 

Y1ikitkan kerattiin jaa kasin marras-

jou1ukuussa v. 1979. Jaa11a liikuttiin 1kal1a ja 1injat 

maaritettiin 

mitattiin ki1ometr 

steiden ja kompassin avul . Etai 

ril1a ja jeri1 

ista pH, iin i ja se1-yhteydessa m 

vitettiin 1ieju nttien ntaosan kerrosjarj 

(n. 2 kg/kp1) iin muov sa n j 

. 4 

Laboratoriotutkimuksi 1itt in jarven eri osis-

ta ja er syvyy 

markati maaritettiin siten, etta t 

tiin ti1avuude1taan tunnett sel 1a 

naytteel 

i1mo (e 

s. 32 ja TVH 1 70 s. 30 

ves 

lamp6ti1assa. sakin 

Naytteet ittiin ja s 

(esim. Helenelund 1974 

1-32) 

punnittua tta p 

i 

ino 

l 74 s 36, Soveri 1 69 

isuus i1moitetaan 

i 6 s. 3 

i 

sama. 

ina 

TVH 1970 s .. 

a s ten, ua ja 

sa si tuntia 550°C 



1ampoti1assa (lampoti1a esim. Alhonen 1967 s. 6), taman jal

keen naytetta jaahdytettiin eksikaattorissa noin 30 minuuttia 

ja punnittiin. Myos hehkutushav ilmoitetaan prosentteina 

(esim. He1enelund 1974 s. 28, Soveri 1969 ss. 33-35 ja TVH 

1970 s. 25). 

Ede1lamainittuja sikaalisia analyyseja tehtaessa kaytettiin 

hyvaksi myos International Geological Correlation Programme 

-projektin 158 (IGCP) esittamia suosituksia (Bengtsson 1979 

ss. 114-116). 

Raesuuruusanalyyseja varten kuivatettiin jaljella oleva alku

perainen nayte. Siita punnittiin 50 grammaa vetyperoksidikasit

telyyn (H 2o
2

) orgaanisen aineksen poistamiseksi (vrt. A1honen 

1967 s. 6). Vetyperoksidikasittely kesti noin kaksi vuorokautta, 

jonka jalkeen nayte pestiin ja sentrifugoitiin. Varsinainen rae

suuruusana1yysi tehtiin hienoille sedimenteil1e areometrimene

telma11a ja hiekka- ja moreeninaytteille kuivatuksen jalkeen 

seuloma11a (esim. Helenelund 1974 ss. 24-26, Soveri 1969 ss. 

25-26 ja TVH 1970 ss. 14-20). 

Naytteiden mineraalikoostumus maariteltiin 20 naytteesta ront

gendiffraktioajo11a (Philips x-ray diffractometer) kayttaen 

Cu-putkea. Mineraa1ien kokonaisheijastuspintojen selvi1le saami

seksi ajettiin kustakin naytteesta valit 4°-36° ja 58°-62°. 

Tarkeimmat verkkosi1ikaattimineraalit loytyvat naiden ku1ma-ar

vojen valilta. Orgaaninen materiaali naytteista o1i poistettu 

vetyperoksidikasitte1y11a (esim. Brown 1961 ss. 6-44 ja Bostrom 

et al 1978 s. 11). 

4 .. P I N T A S E D MENT'riEN L E V I N N E I S Y Y S 

Nykyisten sedimenttien koostumus ja jakaantuminen on monenlais

ten prosessien tu1os. Tarkeimmat tekijat sedimentaatiossa ovat 

kuitenkin kallioperan rapautuminen, aineksen kuljetus ja kerros

tuminen. Sedimenttien alkuperaan ja koostumukseen vaikuttavat 



mekaaniset-, fysio-kem b i t ij 1 

1971 s. 11) 1leen Kuka it 

vaihtelevat suuresti, koska in jarven liset 

ovat erilaiset. hydrobio set ja sed 

Karkeast jarvien sed i 

niset tai klastiset sediment i 

i mekaa

it, bioke-

mia11iset sedimentit ja orgaaniset sedimentit. sten 

ominaisuuksiensa perusteella n en jarven sedimenttien 

1evinneisyytta vo kuvata erilaisi11a i1 

man tutkimuksen jaotuksessa kukin i stuu s 

kokonaan sta sediment 

4 .1 YLIKITKAN PINTASEDIMENrrTIEN J"AKO 

Pinta ien jaon us teen a 

Gripenbergin (1934), Haaviston j Kukkosen (1975), Kuka1'in 

(1971), Lewis in a (1 67 Thoma 'in et al (1972} 

ja Tu1kin (19 7) a. likitkan an 

ista vo erottaa s 

jal1a 1iejut ja (2 

osoittautui moreeniksi. Tama aka 

sita, etta erilai 

kun jarven 

jan. 

s 1i-

Yl sediment 

musten ja 

rittiin erottamaan eri 

k a-a vo 

ka ovat seuraavat 

1. Liej a 

keise11a aj 

tunutta tai 

j 

1 s 

tunn 

i joka 

in en ines koostuu 

j is ja 1 

iin 

( l) iaa-

a, joka y 

sinkertainen ja osoittaa 

on 

storia saa se 

sama1 

ra-

py-

to istaan. Y1i

iin jot-

on kerr a ja1-

llisuus-

iej at 



pehmei ja tasoittavat saista pohjaa. Hannisen 

(1915) mukaan 1iejun paksuus voi olla useita metreja 

(jopa 8,5 m) esim. To1vanniemen ja Kuikkasaaren valilla 

13,5 m:n syvyydes kolme metria. 

2. Savipohja. Savi, jossa on havaittavissa kerrallista ra

kennetta, on alkuperaltaan ilmeisesti my6haisg1asiaalis

ta. Savea esiintyy todennak6isesti laajemmaltikin lieju

kerrostumien alla. Savipohja on hieman epatasaisempaa 

kuin liejupohja. 

3. Hiekkapohja. Jarvessa voidaan erottaa kahden tyyppisia 

hiekka-alueita: harjuhiekkoja ja rantahiekkoja, joiden 

aines voi olla kauempana olevasta harjusta kulkeutunutta. 

Hiekkapohjat ovat yleensa tasaisia. 

4. Kova pohja. Kovat pohjat ovat yleensa moreenia, ja my6s 

erityisia moreenista aiheutuvia muotojakin on havaitta

vissa. Muutamissa paikoissa ohut hiekkakerros peittaa 

moreenia. Jarven pohjan mahdollisia kal1iopaljastumia ei 

ole merkitty karttaan, silla pienialaisten ljastumien 

toteaminen kaytetylla kartoitusmenetelmalla ei ole mahdol

lista. 

5.. Fe - Mn -saostuma. Nama alueet liittyvat paaasiassa lieju

alueisiin. 

4.11 L i e j u j e n k e r r o s j a r j e s t y s 

Naytteenottotekniikan vuoksi pohjan pinnan sedimenttien stra

tigrafian selv s oli mahdollista vain liejuista. Strat 

fia voitiin piirtaa HakaJ.a-tyyppisella Kajak'in naytteenotti

me1la saaduista naytteista, jotka kattavat 40 em pinnasta lu

kien. Kovemmi1la kuin liejupohjilla ei putkinaytteenotin upon

nut juuri lainkaan. 
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Tutkimuksessaan ien isesta aine sta Onta

sedimen-rio- ja Eriejarve11a (19 9) toteaa etta 

tin orninaisuuksien vertikaa1isista 

pa1joakaan* Hanen tutkimustensa mukaan 

menteissa on erotettavissa kaksi kerro 

1. Kerros 10 em p sta. Sed i, 

ja loyha ( interface) 

sedimentoitunutta ja vo 1 

Ylikitkalla kerros oli myos 

ros oli ohuemni. 

2. Sedimentti edellisen kerroksen a 

ista e t 

237) pinta 

on in ve inen 

aine on juuri 

virtausten mukaan. 

ittavissa, mutta 

1la. Tama on 

va kerros ja 

ovat ita 

suuks muutokset ssa kerroksessa 

11isi ja ikaa isia sesseja. 

Y1ikitka 

le 

keisuuden 

vuos 

erottaa 

. Tunni 

11a. 

1 suutta 

Kuv i ssa 1, 2, j a 4 on 

isia 1iej imenttiaJue 

fiili 1) y kerro 

(profii1i 2) P~uu~u 

(profii1i 3) p 

ko 

i 

sta 40 cm:n 

in a ra

ssa 

al 1977 s. 5) 

eri 

1la. 

s matalissa a is sa, 

ssa, 

ssa 

s To 

s Vas 

1an 

se1an 

ja (nrofiil i 4) isaostuma-a1ueen kerrosjarjestys. 

Profiili illinen p mata issa 

sa jakaantuu kolmeen osaan. inn~ on -3 em 

kea runsaasti vett ja ainesta si 

ka ikaankuin kel j on jatkuvassa 1 

10-20 em 1 

Alinna on 1 j 

raa1 isuus on suuremp l sten. 

is

rus-

s, jo

an 

ili .. 



1 1 

Kuva 1. Yleinen pinnan kerrosjarje matalissa altaissa. 

SYVYYS SEDIMENTTITYYPPI 

2-3 em runsaasti orgaanista ainesta sisaltava, ruskea, 
vetinen ja 1oyha lieju, nk .. sediment-water interface 

10 - 1ikaisenvihrea lieju 

20 em 

tumman 1ikaisenvihrea 1ieju 

40 em 

Kuva 2. Pinnan kerrosjarjestys Tolvanse1an syvanteessa: 

13 em 

30 em 

SED 

tumman likaisenvihrea 1ieju, karkea 
hyyte1omainen 

tumman 1 senvihrea lieju, 
11inen 

tumman likaisenvihrea lieju, 
mineraal isempi 

isem-



Kuva 3. Pinnan kerros ar 

10 em 

40 em 

Kuva 4. 

2-3 em 

4-5 em 

40 em 

ikaisenvihrea 

j 

likaisenv 

n. 0 em: 

i 

, i 

Va s 

u 

i 

sjarje 

ja 

ssin-

se i juovia 



1 3 

Profiili 2. Tolvansel~n syvMntcess~ (3] m) tteenotin on 

ilmeisesti uponnut ohi ruskean p ja stratigrafia 

alkaa seuraavasta kerroksesta, mutta siltikin syv~nteess§ 40 

em:n matka1la on havaittavissa kolme kerrosta. Variltaan nama 

kerrokset ovat kaikki tumman likaisen vihreita. Tunnistaminen 

tapahtui paaasiassa rakeisuuden perustee11a. Ylin kerros (n. 

13 em) on karkeaa hyyte1omaista 1iejua. Seuraava kerros, joka 

on 17 em paksu, on hienorakeisempaa ja hieman ede1lista tum

mempaa. A1in kerros on mineraalipitoisempaa kuin edelliset 

tassa profiilissa. 

Profiili 3. Vasikkaselan syvanteessakin (41 m) naytteenotin 

ilmeisesti upposi ohi pintakerroksen seuraavaan. Profiilissa 

on erotettavissa kaksi kerrosta. Y1inna profiilissa on 1ikai

senvihrea lieju; samanlainen kuin profii1issa 1 toinen kerros. 

Taman alla on savunharmaa, homogeeninen, pehmea sedimentti, jo

ka raesuuruusanalyysissa osoittautui saveksi. Tassa savessa ei 

ole havaittavissa kerra1lisuutta kuten g1asiaalisavissa on. 

Profiili 4. Rauta - mangaanisaostuma-a1ueen kerrosj jestyk

sessa on ylinna sama noin 2-3 em paksu sedimenttikerros kuin 

profii1issa 1 ja taman a1la on oronssinruskea 4-5 em su rau-

ta - rnangaanisaostuma. T~iman alaouolel la on likai 

1iejua, jossa on mustia juovia. Nama juovat ilmeisesti sisalta

vat sulfidia. 

4.2 PINTASEDIMENTTIEN ALUEELLINEN LEVINNEISYYS 

4.21 L i e j u 

Pinta-alallisesti suurimman osan Ylikitkan pohjaa pe lie-

jusedimentti (kartta 3). Postglasiaaliajalla kerrostuneet lieju

sedimentit peittavat epasaannollisesti glasiaalista materiaalia, 

joka on paaasiallisesti moreenia. Vasikkase1a11a 1ieju peittaa 

mahdo1lisesti myos savea. Tarkeimmat 1 jun kerrostumiseen vai

kuttavat tekijat ovat syvyys ja alueen asema jarve1la. 
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Ylikitka voidaan jakaa viiteen liejua seen, jotka ovat 

(1) Turjanse alue, (2) Ri isalmen ja Naatikka v~-

linen alue, (3) Vasikkaselan a (4) Isoselk~ ja Tolvanse 

k~ ja (5) jarven a ja matalat salmien kyn-

nykset erottavat n2m~ alueet toisistaan. J~rven rikkonaisuu-

den vuoksi nama alueet eivat ole ittaisestikaan yhten~isia, 

vaan ne jakaantuvat saarten ja niemien erottamiin osiin esim. 

Turjanselan ja lansiosa. 

Liejukerroksen alkaminen ei ole suorassa ssa 

Liejukerros a lahdissa rnatalammal kuin selilla 

ninen 1915 s. 63). Esimerkiksi Naati ssa lieju a 

Han

jo 

muutarnan kymmenen metrin rannasta aivan rnatalalta. Tal

laisten lahtien maan puo isessa osassa on suoalueita. Suoril

la lla rannoilla liejukerros alkaa sarnoin kuin 

niemien karjissa. Esimerkiksi Halkaisijan kaakkoispuolella Tai

vallahdessa suoralla, pitkalla etelarannalla lieju alkaa 3,5-

4,0 metrin syvyydelta ja Turjanselalla Leipiniemen etelarannal

la 4,0-4,5 metrin syvyydelta. Vasikkaselan koillisosassa lieju

kerros alkaa kuitenkin vasta noin 8 metrin syvyydelta. Tahan 

on syyna ilmeisesti voimakkaam~i veden virtaus alueella. Kui-

tenkin syvimmat liejuttomat alueet (n. 18 m) ovat siaali-

saven alueella Vasikkaselalla. Pohjan voimakkaat veden virtauk-

set ovat ilmeisesti ol siihen, liejua ei ole 

tanne kerrostunut. Jyrkilla rannoilla liejuraja on hieman mata

lammal kuin loivilla ja matalilla rannoilJa. Esimerkiksi Va

sikkaselan jyrkalla etelarannalla liejukerros alkaa jo 4 metrin 

syvyydelta, kun taas matalalla ja loivalla oisrannalla lie-

jukerros alkaa noin 4,5-5,5 metrin lta. 

4.22 S a v i 

Pintasedimenttina savea si vain Vasikkaselalla ssa 

paikassa ( a 3). Toinen alue on valittomasti Ylikitkan sy-

vimman pisteen lella ke imaarin 6-18 metrin ssa 

ja toinen noin 1,5 km ctelaan Vasikkavaaran lansipuolella 



noin 6-10 metrin ss . Kuten jo edellti mainittiin 

rna alueet ovat sai t " 1j ina'' 1 j se 

Savea on laajemmaltikin talla alueel1a ja sit todistaa se, 

etta syvimmasta steest 21,3) ede 1i ssa 

pisteessa 

K 26 (savialueista 4 km itakoil1iseen) oli is ohut 

savikerros moreenin la. Hanninen (1915 s. 67} toteaa, 

etta liejukerroksen alla on useimmissa alueen jarvissa sini

vihreanharmaa savi, joka toisissa jarvissa al.kaa jo ranta-alu-

eista. Tahan karttaan ( 3) pi jen savien luanne on 

kuitenkin toisenlainen. Ne ovat ita ja kerrallisia, 

ja syvanteesta liejun a 

nee Hannisen esittamaa savea. 

4.23 H i e k k a 

iki pohjan 

set muodostu.rnat 

sa ( 3) . Harjut, jotka 

taa, jat edelleen 

ovat aivan rannassa kokonaan 

vat alueet a har ut 

ja 

savunharmaa savi vastan-

i 

1ahe ses 

ifluviaali

ssa toisiin-

maalla kohti jarven ran

ssa usein tasoittuneina ja 

uneet. Harjuihin liitty

ovat suuntautuneet vii-

meisen jaatikon liikesuunnan mukaisesti. Jarven a lla ovat. 

seuraavat harjut: Harjujakso, j on linjalla (1) Kaijanhar-

ju- Kesasaari- Palla, harju (2) :r.~amminsaaresta IJososaareen 

ja taalta kohti senvaaraa, harjujakso, joka on linjalla 

(3) Syrjaniemi - Tolvanse 

Turjanse la (Santamatt 

liittyvat harjujakso 

senvaara ja harju (4) 

) . Lisaksi on h 

kka-a1ue Va 

, jotka 

Kuuselanran-

rassa ja harjumainen 1 Isosel itaosassa Ahosaaresta koh-

ti Mantyniemea hiekka-alue Kotajarvella ja sen itapuo 1la 

Turjanselan lan Tolvanniemen pohjoi lella oleva 

lue ei a 1 harj akso vaan se on aalto-

moreenista huuhte rantahiekkaa 

Aarion et a1 (1974 kartta) ju Hav lla 

nayttaa olevan y ik n j2irven alueella s sainen. Etelainen 



osa on harjujakso, joka on linjal j~nierni - Tolvannierni 

- Havityksenvaara. Pohjoincn harjuj so on Larnrninsaaresta Lo-

sosaareen ja taalta kohti Havit . Nailla kahdel 

osalla o liit i~ rnaalJ.a rny6s jarven lansipuo-

lella. Harjujakso, joka on linjalla Kaij ju - Kesasaari -

P6lla, naytta~ rny6s 1iittyvan Havityksenvaaran harjuun. Tarna 

harju on voirnakkaasti huuhtoutunut ja tasoittunut Kesasaaren 

ja Pahkasaaren va1isella a1ueella. Santamatt~at Turjanse1~11~ 

on pieni harju, joka ei aivan suoranaisesti li suurempaan 

jaksoon, joskin Hirnrnerkin1ahden etel~puolella on maalla pieni 

harjuselanne ja Porosaaren etela:ouolelJa on 1aajoja hiekkakent

ti~ (vert. Aario et a1 1974 kartta). 

Vasaraperan Kuuselanrannan kka-a1ue 1iittyy l~heisesti suu-

reen harjujaksoon, joka 1 lannesta Korouoma ja jatkuu 

Livojarven pohjoispuolitse kulkien kohti Kuusarnon kirkonky1aa 

(Aario et al 1974 kartta). H 1ue Kotajarvell~ ja sen ita-

puolel1a liittyy suoraan edeJ1a mainittuun suureen harjujaksoon 

(vrt. Aario et al 1974 kartta ja Heikkinen ja Kurimo 1977 s. 14). 

4.24 K o v a p o h j a 

Kova pohja, joka on yleensa moreenia- on syvyysvy5hykkeessa 

0-8 rnetri~ (kartta 3). Syvin havaittu piste, jossa on moreenia 

on Ca 31,55 Lososaaren 1ounaispuolella 11,2 metrin syvyydessa. 

Tassa virtaus kohti a i1meisesti estaa 1iejun kerros

tumisen. Syvempien a1ueiden (yli 4-5 metria) moreeneita peittaa 

ohut, noin 2-3 em j ikerros, joka on 

t in vetinen ja ] kerrostuma vastaa 1iejua1ueil1a 

esiintynytta sta kerrosturnaa. Suur osa moreeni-

pohjista on in mata1amma1la kuin 5 metria .. Aa1to1iike ja 

virtaus ovat in siihen, etta nai le alue 11e ei ole 

kerrostunut hienorakeisia 1iejusedirnentteja. Moreeneita esiin

tyy jarven joka puo1ella, pinta-ala1lisesti eniten kuitenkin 

Tolvanniemen ita- ja kaakkoispuo1e1la ja Halkaisijanniemen yrn-

i sa. Lahes joka puo1ella jarvea ohuita ita 

1ukuunottamatta lahin on aina aa lieju-
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rajaan saakka. Samoin saarten 

pohjaisia. Naiden mata1i 1a 

nien pintaosa on usein lajittunut, 

t 

1immai 

moreeni

ien moree-

on ohut hiek-

kakerrostuma, jossa siella t suuria kivia. Tallais 

lajittuneita hiekkaisia moreen 1ueita on eniten Tolvanniemen 

ja Konttiniemen etelapuolel1a 

Aivan rantavy6hykkee1la olevissa moreenialueissa ei ole havait

tavissa aktiivisen jaan liikkeen aiheuttamia moreenimuotoja, mut-

ta syvempien alueiden moreenipohjilla on flut ja drumliini-

muotoja, jotka nakyvat syvyy ta . Esimerkiksi Suonnanky 

ta (vrt. Aario 1977 s. 94 j Aario et j s. 10) 

sijaitseva11a Isose 1a on flut umliinimuotoja To 

niemen karjesta noin kilometri saaren ja 

Harvakarin valil Ahosaaren i in 

teispuole1la, P issa ja Satulakiven Petajakarien ym-

ist6ssa. Li i11a on a1la o1evassa 

moreenissa havai ssa an se 

muotoja jaan 1i suunnassa. 

4. 3 RAUTA - MANGAAt-1 SAOSTUMA 

Rauta - mangaanisaostuma esi i Ylikitka11a kahdessa muodossa. 

Liejualuei11a sita esi i y1 ohuen, ruskean stuman 

alapuo l1a noin 5 em paksuna kerrostumana ja moreeni-

alueilla sena jarvima1mina (vrt. Winterha 1966 s. 33). 

Alkuainemaaritys, jossa saostuma iin Fe - Mn -saostumaksi, 

tehtiin r6ntgenspektrofluorenssimenetelmal1a. llisesti mer-

kittavin ja karta11a rajattav ssa a1ue, joka on Sanki 

Ka1liosaaren ja Koirakar val sella alueella (kartta 3) . Rauta -

mangaanisaostumaa iin useammasta pistee 
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D 27 s 7,0 m Liejupohja, jossa Fe - Mn -saostumaa 
kerroksena a kokkareina. 

D 28 8,0 " Lie ja, jossa Fe - ~1.n -saostumaa 
kerroksena ja kokkareina. 

E 28 10,0 II Liejupohja, jossa Fe - Mn -saostumaa 
ja ina. 

Fb 30 5,8 II a, jossa on keharr:aista 

Ga 30 5,6 fl jossa on kehamaista 

I 28 4,0 II Moreen a, jossa on kehamaista. 
ja.rvimalmia. 

Q 14 6,0 II Horeenipohja, jossa on ja.rvimalmi-
kokkare 

s 28 2,0 It Hiekkapohja, jossa on hiekan paa1-
1a. jarvima1mikokkareita. 

T 6 6,4 II Liejupohja, jossa Fe - r1n -saostumaa 
kerroksena. 

T 8 14,0 II Liejupohja, jossa Fe - Mn -saostumaa 
kerroksena. 

T 10 10 0 II Liejupohja, jossa Fe - Mn -saostumaa 
kerroksena. 

u 12 10,0 II Liejupohja, jossa Fe - Mn -saostumaa 
kerroksena. 

Aarnion (1917 s. 7) mukaan jarvima ja esiintyy ainoastaan 

1auhkean ja ky1man ilmaston moreenipeitteisten alueiden jar

vissa etenkin podsolimaiden yhteydessa. Winterha1terin (1966 

s. 57) mukaan Itameren Fe - Mn -saostumat voivat ol1a peraisin 

(1) jokien kuljettamasta sta, (2) Pohjanmerelta tulevasta 

suolaisesta vedesta tai (3) merenpohjalla ja rantavyohykkeessa 

olevan kallioperan ja sedimenttien rapautumistuotteista. Tarkein 

naista on jokien osuus ja myos Ylikitkalla saostuma lienee pe-

raisin jokien ja purojen tuomasta aineksesta. Eras syy 

Fe - Mn -saostuman 

Winterhalter in 

on jarven hyva happitilanne. Edel 

(s. 69) Fe - Mn -saostuman alueelliseen 

esiintymiseen saostumisprosessin ohella vaikuttaa vallitseva se

dimentaatio ja pohjavirrat. Veden syvyydella ei sen sijaan tunnu 

olevan merkity . Kukkonen ja Tynni (1970) ovat Ete-

la-Suomessa sijaitsevaa Pyhaj a. He mukaansa (s. 13) j 

ven dystrofisessa ke iheessa itoisuus on pienimmil 

orgaanisen aineksen svaessa. Ylikitkalla liejun yhtey-

pehmeana i Fe - Mn -saostuma-a or-

sen a a on korkea. 
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5. P I N T A S E D M y s K A A L I S I A 

0 M I N A I S U U K S A 

5.1 SEDIMENTTIEN RAEKOOSTU~US 

Sedirnenttien raekoosturnus iJmoitetaan rni l iasteikolla ku

mulatiivisena ana. Raesuur at pi li 

ritrniselle rnillirnetr ille, jolloin vaaka-akselilla on rae-

koko ja pystyakselilla kunkin raekoon prosentuaalinen rnaara. 

Raesuuruuskayrien rnuodon l 

vaavia rakei Ke 

vo es 

inen raekoko 

ainesta ku

) , la-

jittuneisuus (S
0

), kuvaajan vinous ) ja (K) (esirn. 

Krurnbein 1936 s. 38 ja Fo 1966 ss. 7 -76). Pararnetrit voidaan 

l a joko aritrneettisesti 11 reina) tai sen 

ina) r 

kennallisesti nopea j 

kuus on pieni. 

rnattavasti i 

saantynyt irnento 

ss. 80-81). Millimetr 

mukaan Millimetriaste on 

rnutta sen t lastollinen tehok-

s 

on 

on li

sim. Folk 1966 

iksi kaavan 

la, jossa i ) on rakeen lkaisija millimetre 

(Krurnbein 1936 s. 38). Arvot saadaan kuitenkin taulukoista 

(Page 1955 ss. 285-292). Esime iksi seuraavat maalajirajat 

phi-asteikossa ovat: 

mm 

Savi al 0,0 8, 7 

Hiesu 0,002 - 0 , ,97 - 5,6 

Hi eta 0,02 - 0 ' ,64 - 2,32 

Hiekka 0 2 2 - 1 00 

Sora 
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Phi-asteikon kayttoa raekoon kuvaajana ja parametrien laske

misessa on kuitenkin arvosteltu. McManus'in (1963 ss. 670-674) 

mukaan (1) korrelaatio millimetrien ja phi-arvojen valilla on 

vaara, (2) lajittuneisuuden arvojen ilmaiseminen phi-arvoina 

ei anna oikeaa kuvaa lajittuneisuudesta ja (3) phi-arvot ovat 

laaduttomia. 

Tassa tutkimuksessa liejusedimentin mineraaliosa jaettiin 

raekoon mukaan kolmeen osaan (esim. Okko 1957 s. 13, Koutanie

mi 1979 s. 34). Nama ovat savi-. hiesu- ja hietaosa. Naytteis

ta maaritettiin saven, hiesun ja hiedan prosentuaaliset osuu

det. Ne esitetaan kolmiodiagrammina. Sedimenttien saven-, hie

sun- ja hiedan osuuksien alueellinen jakaantuminen esitetaan 

karttana. Lisaksi sedimenteista maaritettiin keskimaarainen rae

koko (Md) ja lajittuneisuus (8
0

) phi-arvoina. 

Sedimenttien rakeisuuskayrista ei voitu maarittaa vinoutta ja 

huipukkuutta, jotka on usein tapana ilmoittaa sedimentologi

sissa tutkimuksissa. Tahan on syyna areometrimenetelma, jolla 

raesuuruus maaritettiin. Talla menetelmalla saatu raesuuruus

kayran alku- ja loppupaa eivat saavuta nollan ja sadan prosen

tin arvoja. Useimmat arvot alkavat vasta 20 prosentista ja lop

puvat 80 prosenttiin, kun taas vinous- ja huipukkuusarvojen 

saamiseksi kayran alku- ja loppupaa ovat tarkeimmat. Myos Folk 

(1966 ss. 74-75) toteaa, etta areometri on nopea, mutta vahi-

ten tarkka raesuuruuden maaritysmenetelma. Menetelman varjopuo

lia on, etta sita ·voidaan kayttaa vain pehmeista heikosti kon-

solidoituneisiin sedimentteihin. s- ja vinousarvot ovat 

merkityksettomia, llei 111enetelman virheita minimoida. Edelleen 

Folk'in mukaan areometr voi antaa melko ia tuloksia ver-

rattuna seu iin, jos otetaan huomioon vain keskirae-

koko jittuneisuus mutta vinous- ja huipukkuus-

arvot ovat in eriJaisia kahden raesuuruusmenetelmal-

la saatujen tulosten valilla. 



5.11 Rae k o on j 

Raesuuruusanalyysissa mukana o 

sijainti jarvel 

hiesun ja saven jakauma pinta 

pitoisuus vaihteli vali 

itoisuus val 

n 

8 

-67 mi), hie 

7-49%. 26 

ryhman ke 

sav ito suus on 

ovat: Sav 

KolmiodiagraMmissa on mukana 

raesuuruusanalyysit. Kolm 

m e 

11 

sa kuvataan 

sa 

kuva 

sav itoisuus 

i 30 

38 

is ten 

steel jarven i-

set liej it ovat varsin 

ssa lahel]e ke i 

sia, 

Tallainen 

iden keskit-

vis sa Thomas'in et aJ (1 72 s. 

jarvesta, joskin sten imentt 

isuus on 

Hiedan, hie 

sa on i 

p (Turjanse1ka 

suus on 

selan lie ujen sav ito 

ta; 

paassa on 

on 

i sama 1a, kun 

tutkimuksesta Ontario-

i-

4) tarkaste1taes-

ssa 1ansi-

imenttien sav i-

sose1an ja To 

sti serois-

sun osuus jarven 

osuus on <;;;;.LJ.<;;:;HI."""i. ~1ata-

lil1a rannoilla saven o jussa on se i 

h osuus lloin i. Tau1ukossa 1 on e 

i ja 

saven, 

ista hiesun ja hiedan sentuaali 

ja kuvissa 6 ja 7 on muutamia 

pisista sedimenteista (s la 2 

suudet sta 

ia arven eri 
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Tau1ukko 1: 

Naytepiste Savi H su Hi eta (0) s s 
0 

A 38 29 39 32 6,80 3,9 5,0 

B 31,8 39 3 28 7,89 , 0 19 7 

c 36 9 13 78 5,0 

D 26 49 42 9 8,80 7,5 

D 28 37 38 25 7,65 8,0 

D 32 16 3 51 5,57 2,4 7,0 

Ea 30 49 31 20 8,80 12,0 

Ea 32 39 28 33 7,78 10' 0 

E 31 41 39 20 8,07 10,1 

Fb 32 47 42 11 8,69 10,0 

F 31 32 26 42 6,64 21,0 

24 11 1 58 4,64 2,2 5,5 

G 26 41 41 7,38 9 14,8 

G 28 28 7 6,72 3,3 7,6 

~! 24 44 37 21 8,13 7,0 

H 32 2 84 1,4 

Ja 31,8 6 39 7,64 15,0 

J 26 1,74 1,3 4,0 

J 28 37 37 26 7,83 3,1 8,2 

K 20 13 44 43 5,96 1,6 2,9 

K 28 18 24 58 3,75 7,2 

L 18 9 34 57 5,32 1,6 3,1 

L 24 47 38 15 8,6 11,8 

Ma 21, 3 48 41 11 8,62 40,8 

M 20 3 16 7,7 , 4 10,2 

H 22 3 46 21 7,76 , 5 ,8 

Iv1 26 36 4 19 7,50 11,0 

r1 28 2,94 0,4 4,2 

Na 25 7 42 1 8,62 30,0 

N 18 21 4 ,70 , 4 11,2 

Q 4 21 7 1 7,14 1,9 7,2 

Q 12 1 52 17 7,50 3,3 7,0 
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Q 14 7 15 78 2,39 1,8 6,0 

Q 24 36 32 2 6,79 3,1 

Q 28 32 46 22 7,38 2,6 5,9 

Q 30 19 25 56 5,32 1,8 2,6 

R 10 39 39 2 7,96 13,9 

R 22 10 49 41 5,96 1,4 1,8 

s 12 19 38 43 6,16 3,5 11,7 

s 18 24 54 22 6,72 3,6 10,0 

s 24 42 33 25 7,85 18,0 

s 28 2,94 0,5 2,0 

T 4 10 44 46 5,72 1,9 14,0 

T 8 19 43 38 6,79 2,6 14,0 

T 14 17 31 52 5,50 2,5 7 ,·0 

T 20 14 40 46 5,88 3,3 5,1 

u 6 18 51 31 6,50 2,7 9,8 

u 8 33 40 27 7,64 2,9 ,7 

u 10 2,00 1,8 6,5 

u 12 16 27 57 5,44 2,4 10,0 

v 6 31 49 20 7,42 2,4 4,0 

v 18 28 22 50 5,57 10,2 

Thomas'in et a1 (1972) tutkimuksessa sedimentit oli jaettu 

soraan/hiekkaan, silttiin ja saveen. Heidan tutkimukssaan On

tariojarven sedimenteista piirretyssa ko1rnildiagrammissa syn

tyi kaksi keskittymaa toinen sora/hiekkapa~ ja toinen sav 

han. Tarna jakauma on heidan muka.ansa todiste jarven sedimenttien 

raekokojakaurnan luonteesta: vahenee rnata1i1ta ranta-a1u-

ei1ta siirrytttiessa kohti syvempia altaita j ssa ja sedimen

tit ovat tulosta denudaatiosta, ku1jetuksesta ja kerrosturnises

ta (ss .. 80-81) . 

5. K e s k i rn a a r a i n n r a e k o k o (~d) 

Keskimaarainen rnaaritettiin suoraan raesuuruuskayrista 

lapai i 50 kohda1ta. Keskimaaraiset raekoot on esitet-

ty tau1ukossa 1. Liej i11a keskirnaarainen vaihte-

1ee vali11a 3,75 ¢- 8,80 ¢ (0,073 - 0,0022 mrn), joskin pienirrtpia 
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arvoja on vain muutama. Yleisimmin j en ~~d on 5, 50 ¢ 

8,80 ¢ {0,022- 0,0022 mm). Thomas' in et l (1972 s. 76) tut

kimuksessa saven Md vaihtelee lil 7,0 ¢ ,5 ¢ ja 

in (1963 s. 183) mukaan saven ke inen on i1-

1a 7,0 ¢ 9,0 ¢. Ylikitkan tutkimuksessa suurin osa arvois-

ta jaa ko. valille. 

Hiekan ja hiekkaisen moreenin ke 

tutkimuksessa vaihte vali11a 1,74 ¢- 4,54 ¢ (0,3 - 0,04 mm). 

Thomas'in et al ssa hiekan inen raekoko 

vaihte1ee va1il1a 1,5 0 - 3,5 0 ja 'in s-

kimaarainen raekoko on vMli1la 1,5 0 - 4,0 ¢. Lewis' in 

ja S1y'in {1971 s. 349) tutkimusten mukaan Toronton edusta11a 

Ontariojarve11a karkean aineksen ke set vaih-

televat vali a 1,25 ¢- 3,21 ¢. Fo1k'in ja Ward'in Brazos-joen 

imusten mukaan (1957 ss. 9-10) hienon hiekan keskimaarainen 

raekoko sattuu lil l ¢ - 3,2 C/J 

5.13 L a j i t u n u 

Laj isuuden (standard deviation) 1a iin kaavan 

(75- 2 )/], 

avu11a, jossa 75 tar ittaa y iilia eli raesuuruuskayran 

raekokoa sentin 75 kohdalla ja 25 alakvartiilia (Folk 

1966 ss. -83). Saadut jittuneisuusarvot on es tau1u-

kossa 1. ittuneisuusarvot vaihte1ivat il1a 0,4 - 3,9 ja 

keskiarvo on 2,4. Hiekkoj 

neisuusarvot vaihte1 

ja 

i 

sten moreenien 1ajittu-

0,4 - 2,2 ja 1iejujen va1i11a 

1,4 - 3,9. Fo1k'in ja n mukaan (1957 s. 13) 1ajittuneisuus-

aste voidaan j seuraava i: 

erittain 0 35 

hyvin 1ajittunut 0,35 - 0,50 

a1aisen in j L unut 0,50 0,71 

koht sesti laj ttun L 0,71 -- 1,00 

huonosti lajittunut 1,00 - 2,00 

huonost 1aj t un 2,00 - 4,00 

t in jittumaton yli 4,00 
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5.14 K e s k i r a c k o k o - 1 a j i t t u n e i s u u s 

s u h d e 

Fo1k'in ja Ward'in mukaan (1957 s. 17) keskiraekoko-1ajittu

neisuus suhde kuvaa hyvin sedimentin kerrostumisymparistoa. 

Jos aineksen raekoko vaihte1ee 1aajasti esim. sorasta saveen, 

on suhdetta kuvaavan kayran muoto jokin osa 1evenneesta M-kir

jaimen muodosta. Jos aineksen raekokovaihtelu on pieni, muo

dostuu vain V-kirjaimen tai y1osa1aisin olevan V-kirjaimen muo

toinen kuvaaja. Raevaihtelun ollessa hyvin pieni, suhdetta ku

vaava kayra voi olla pe1kastaan V:n yksi sakara. 

Taman tutkimuksen aineistosta piirretyn keskiraekoon ja lajit

tuneisuuden suhdekuvaajan muoto on M-muodon oikea puoli (kuva 8) . 

Taman kuvaajan muoto kay hyvin yhteen Folk'in ja Ward'in esi

tyksen kanssa. F,olk' in ja Nard' in si ttama kuvaaj an muoto hie

koille ja saville on lahes samanlainen. Myos Thomas'in et al 

(1972 s. 76) Ontariojarven tutkimusten keskiraekoko-lajittunei

suus suhdetta esittava kuvaaja on vastaavanlainen. Kuvaajasta 

5 

4 • • 
0 • ' (./) • 

V)3 
::::> 
::::> 
(./)2 

1 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KE SKIRAEKOKO ( Md) phi ( ,s) 

Kuva 8. Keskiraekoko-lajittuneisuus suhde Ylikitkan pinta

issa. 
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voidaan myos huomata, a mit i ke on 

(phi-arvo pienempi) sita r>aremmin la ittunutta aines on. 

Jos mukana olisi ollut enemman ja 

reeninaytteita, olisi sakara vasemmalla j 

taas palannut alas 

5.2 PINTASEDIMENTTIEN 

Vallitseva kaytanta on ollut, 

liejuksi, kun orgaanisen aineksen 

T sa tutkimuksessa raja on J 

sedimenttia n 

ylit 

raja 

mentin v~rimuutoksiin. Scdimenttien v~ri on ol 

s 

y 

30 

roo-

ja 

raj an. 

i-

sama or-

gaanisen aineksen maaran ol ssa ]5 ja 50 

aa on alennettu (vrt. Soiniemi 1972). 

ja aman vuoksi 

Y ikitkan tutkimukses var maar iin Kor-

nerup'in ja Wan (1 tekemaa j Hirvosen (1961) 

suornenkielel toirnittamaa Varien kir aa ien vari 

maaritettiin heti tuoreesta rnateriaalista. Ylikitkan sedi-

rnenteissa on erotettavi seuraavia vareja: 

AINES 

lieju 

(hietainen) 

sa vi 

hiekka 

rnoreeni 

Fe - Mn -saostu

rna 

Vl\RI 

likaisenv 

tumman 1 kaisen 

vi a 

sepinnru 

kel ta.isenharrnaa 

savunharrnaa 

ruskeanharrnaa 

harrnaa 

vaaleanruskea 

ruosteenruskea 

KIRJAN VARIKOODI 

3 F 3 

3 F 8 

5 F 4 

3 c 2 

6 F 2 

5 c l 

6 D 8 

6 E 8 

5 E 5 

Likaisen v 

eella. Yli 50 

lieju oJi yleisin 1 j i jarven alu-

steesta 16ytyi taman varista liejua. Se-

dimenttiprofiilissa varinen Jieju ali heti pintakerrok-

sen a 11 (vrt fi i 1 s. 11 ) te , jotka olivat 
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kokonaan tumrnan likaisenvihreliM J.iejua, l6ytyi yli 10 pis

tee . Nama pisteet sijaitsivat lahdissa, joiden rnaan puo

leinen osa oli suota esirn. Naatikkalahti Vasaraperalla. My6s 

sedirnenttiprofiilissa usein alirnpana oli taman varinen lieju 

(vrt. profiili l s. 11). keata on aines, joka on se-

dirnenttikerrosturnissu paallirnmaisena; 16yha vetinen 2-3 em 

paksu kerrostuma (vrt. iili l s. 11). Savunharmaa savi on 

j arven syv irnrnassa pisteessa Vasikkaselalla U1a 21, 3) lie j un 

alapuolella. Ruskeanharmaata savea on pintasedimenttien levin

neisyyskartalle rajattu savialue. Muutamista pisteista lahel

ta rantaa J.6ytyi keltaisenharmaata sedirnenttia aivan naytteen 

pohjaosasta (pisteet K 24, K 20), jonka aiheuttaa ilrneisesti 

suuri hiedan rnaara sedirnentissa. Tutkirnusalueen hiekat olivat 

yleensa variltaan harrnaita tai vaalean ruskeita. Moreenit eli

vat yleensa ruosteenruskeita. Liejukerrostumien yhteydessa ole

vat rauta-rnangaanisaostumat olivat kaikki pronssinruskeita. 

Ylikitkan liejusedimenteissa vihrean varin eri savyt olivat 

vallitsevia. Ilmeisesti jarven pohjoinen sijainti ja karuus 

on syyna tahan. Lahtien sedimentit olivat Ylikitkalla tummirn

pia. Nama sedirnentit ovat luultavasti paljolti syntyneet kyl

last~r:ti~ttc~mtst2. hurnuskolloideista (dy) , jotka rny6s Hansen • in 

tutkimuksessa (1959) olivat varisavyltaan tummia. Ylimpana pin

nassa esiintynyt sepianruskea sedimentti, joka sisaltaa paljon 

orgaanista ainesta, on erotettu in perusteella edella esi-

tellyissa tutkirnuksissa rny6s ruskeana tai mustana. 

Varitutkimuksen lla Y ikitka ei ole utrofoitunut eli 

~ Jarven alueelta ei liejun sasta 16ytynyt 

ns. rautasulf 

joka olisi oso 

ta (esirn. 

in rnustaksi va.rjaarnaa pahanhajuista rnataliejua, 

pohjan pelki sta, anaerobisesta tilas-

et al 1976 ss. 1-3). 
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Tau1ukko 2: 

ste Syvyys Markati1avuus- Vesipitoi- Hehkutus-

paino suus havio 

A a 38 6,2 1,06 g/crn 
3 84,60 % 38,19 m 

Ab 36,5 17,0 1,15 76,90 23,86 

A 38 5,0 1,08 72,06 18,33 

B 31,8 19,7 1,13 76,67 22,33 

c 36 5,0 ] , 53 53,08 3,44 

D 26 7,5 1,17 75,54 27,31 

D 28 8,0 1,12 76,93 21,08 

D 32 7,0 1,44 57,21 18,61 

D 38 4,7 1,06 89,75 40,78 

Ea 30 12,0 1,14 82,69 20,25 

Ea 32 10,0 1,14 80,65 18,89 

E 31 10,1 1,16 79,66 20,81 

E 32 31,0 1,14 81,33 21,32 

Fb 32 10,0 1, J 5 81,70 20,45 

F 31 2] '0 1,17 77,95 16155 

G 24 5,5 1,43 52,06 5,04 

G 26 14,8 1,24 73,60 16 f 53 

G 28 7,6 1 32 74,63 37 98 

H 24 7,0 1,14 74,28 15,96 

H 32 1,4 1,86 27,46 1,40 

J·a 31,8 15,0 1,07 81,13 21,23 

J 26 4,0 1,83 25,04 1,66 

J 28 8,2 1,12 79,68 13,88 

K 20 2,9 1,39 52,63 3,66 

K 28 7,2 1,40 52,32 4,80 

L 18 3,1 1,42 53,00 4,30 

L 24 11,8 1,16 78,84 16,87 

Ma 21,3 40,8 1,84 24,12 0,70 

M 20 10,2 1,16 79,82 17,20 

M 22 18,8 1,70 40,07 1,11 

M 26 11,0 1,14 72,28 13,39 

M 28 4,2 1,52 35,56 1,65 



iste ~1arkati lavuus- s i-

io 

Na 25 30 m 1,1 

18 11,2 7 

Q 4 7 , 1, 

12 7,0 26 10 58 

Q 14 6,0 , 5 13 34 

(} 24 3,1 , 18 75,17 20,50 

Q 28 5,9 1,16 , 6 8 2 36 

Q 30 2,6 1,24 67,61 l ,60 

R 10 13,9 1, 5 77,86 ,02 

R 22 8,0 1,87 2 , 1 03 

s 12 15,0 8 72,49 15 41 

s 18 10,0 ,28 0,78 20 60 

24 18,0 ,15 16 22,24 

28 '0 1,46 

T 4 14,0 1 01 

8 '0 7 6 

T 14 7 0 7 7,7 

T 20 '1 77, 22,28 

u 6 70, ,17 

u 8 l 1 7 , 0 7,04 

u 10 6 f 17 2,28 

u 12 10,0 1,20 7 ,12 15,51 

v 6 0 1, 9 73,21 17,06 

v 8 10,2 1,19 75,27 24,46 

1 ?'1 a. r k i v u a i 

- 1,87 
3 em . 

1,10 - 1,20 

inoarvo 

1il 1,4 mukaan ( 7 s. 15) lie-

jusedimenttien markati v 1 1,02 -
3 ja 'in 1 (1 76 137) r1ukaan arvot 1,11 g/cm s, 
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ovat liejuil 1,03 - 1,08 g/cm 3 ja mineraa1iainespitoisi1 

sedimentei1 vti1i11ti 1,56 - 1,67 g/cm3 . Bengtsson ja Persson 

(1978 s. 25) ovat saaneet sedimentin pintaosan tilavuuspainok

si niinkin pieniM arvoja kuin 1,01 - 1,08 g/cm3 . On huomatta

va, etta nama verratut tutkimukset on pienista jarvista 

ja 1ammista. 

5.32 V e s i p i t o i s u u s 

Ves itoisuuksien arvot va 1ivat 1111~ 24 12 - 89,76 

Tutkittujen liejuen ves itoisuus o1i yl.eensa kuitenkin yli 

70 %. Pienimmat vesipitoisuudet olivat savi11a, hiekoil1a ja 

hiekkaisi1la moreeneiJ . Arvot va 1ivat va1il1a 24,12 -

35,50 %. Digerfe1d'in mukaan (s. 15) Preboreaalisten ja mya

haisten Subboreaalisten liejujen vesipitoisuus pienissa jar

vissa ja 1ammissa on 81-89 % ja aivan pintaosan 1iejujen vesi

pitoisuus nousee jopa 93 :iin. Engelmark'in et al (s. 137) 

mukaan mineraalisedimenttien ves itoisuus on 34-38 % ja 1ie

jujen vesipitoisuus 90-95 %. 

5.4 PINTASEDIMENTTIEN ORGAANINEN AINES JA HEHKUTUSHAVIO 

Jarvien orgaanista ainesta sisaltavat sedimentit koostuvat 

mineraa1 sta, kemia11isista saostumista ja enemman 

tai vahemman hajonneista elainten tai kasvien jaanteista 

(Hansen 1959 s. 38). Jarvisedimenttien orgaaninen aines on 

peraisin jarven p1anktonin fotosynteettisesta toiminnasta tai 

se on ku1keutunut jarven 1elta joko veden tai tuulen 

mukana (K~mp 1969 s. 246). Kukal'in mukaan (1971) orgaaninen 

aines voi koostua organismien minerogeenisista osista, pii-

ista ja ista ii ista orgaanisista 

teista. Vi i mainitut koostuvat 1ahinna muualta leesta 

(a1loktonisesta) kasvimateriaalista ja jarvessa o1evasta (au-

toknisesta) p1anktonmateriaaJista. Kasvimater i muuttuu or-

seksi sedimentiksi ritoiminnan tuloksena pe1kista-

vissa o1osuhteissa. Plankton muuttuu kuo1tuaan in osak-

si ttav sa o1oi sa. Nykyisten imenttien inen ai-

nes sisa ke 56 hii1ta, 6 , 8 ja 

30 (op.c . ss. 65, 171-181). 
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maar in 

hav 

Kidevesien maara vaikuttaa myos hehkutus-

, joten sen aiheuttama on ensin poistettava. Ki-

arvio ttcen s saltaman saviaineksen m~a-

lund 1974 s. 28 ja TVH 

(TVH II 1970 s. 25) 

= he ( ) 

astian ja tteen 

kuivana 

wh = astian ja naytteen 

paine hehkutettuna 

wt = astian paine 

Kemp'in (1969) Ontario- ja Er j sta tutkimuksen 

mukaan or isen hii1en pintasedimenteissa vahenee 50 

20 cm:n matkal an pinnasta 1ukien. %:11a ensimmai 

Orgaanisen hiilen taman jalkeen menta-

essa tasaisesti siten, etta se on 1 glasiaalisaven kontak-

tissa. Aivan pintaosassa orgaanisen hiilen maara o1i 4 . Heh-

kutushav i muutettuna tama on n. 8 . Ontario- ja Eriejar-

ven pohjan aines stuu bitumeista (3-6 , humus-

hapoista (1 27 ja i (35-49 (opocit. ss. 237). 

5.41 T u 1 o k s t 

Hehkutushav 

kutushavioarvot vai 

tulokset on si taulukossa 2. 

hehkutushav 

sentt ke 

j 

Kuitenkin p 

on 

nama 

ja 

jua 

JilJ.a 0,70-40,78 . Kaikkien 

ssa olle 

on 1 ,86 L juksi on ite ines, 

> 1 (es Soiniem 1972 s .. 10) 

imenttien innei skarttaan (kartta 3) 

muutamia alueita, joiden 

alle 15 %. on ol1ut se, 

ovat olleet sedimenttialueen raja-alueel1a, 

ikaaliset ominai muuten 

ovat olleet samat kuin liejuilla, jo 

15 

on ollut 
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Tutkimuksessa jai se1vittamat si sen a 

sa eroj jun int 

homogenisoitiin ennen s in 

mukaan (1934) Poh an po Ja 1 juissa 

ninen aines ens isen 20 em: matka1la, mutta kasvaa 

muual1a It&lleren aluee1la (s. 158). in varin 

1a (esim. Hansen 1959 s. 38 in si a, a 
Y1ikitka11a y1in ruskea kerrostuma o1i i in orgaa-

nisaine isin. 

5.5 PINTASEDIMENTTIEN 
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5.51 T u 1 o k s e t 

Ylikitkan naytteiden pH-mittauksissa kaytettiin Radiometer

mittaria PHM29, jossa on yksi kalomelielektrodi. Elektrodi 

on kyllastetty KCl-liuoksella. pH-mittaukset suoritettiin 

heti naytteenoton jalkeen aivan naytteen pintaosasta noin 

5 cm:n syvyyteen. Mittausten tulokset on esitetty liittees

sa 1. pH voitiin mitata 93 naytteesta. 

Ylikitkalla pH vaihtelee 5,0-7,4 ja yleisimmin arvot ovat 

valilla 5,5-7,0. Kuuden naytteen pH on~ 7 ja 15 naytteen 

pH on~ 5,5. :n alueelliset vaihtclut nakyvat kartassa 6. 

Alueellisesti on eniten vyohykkeita, joissa pintasedirnenttien 

pH on valilla 5,5-6,2 ja 6,2-7,0. Alueet, joiden pH on 5,5-

6,2, sijaitsevat lahinna jarven keskiosassa ja itapaassa. 

Naita alueita ovat ~ososaaren itapuoli, Isoselka ja Tolvan

selan lansiosa, Vasikkaselan lansipaa ohi Mourusalmen ja 

alue Vasaraniemen lansi- ja lounaispuolella. Alueita, joiden 

pH on 6,2-7,0, ovat Turjanselan ja Luonselan alue, Konttisel

ka, Naatikkalahti, Vasikkaselan itaosa ja Lososaaren lounais

puoli seka Tolvanlahden pohjoisranta. Alhaisimmat pH.n arvot 

olivat Tolvanselan syvanteessa, Lososaaren pohjoispuolella 

ja Kantolahdella aivan jarven itapaassa. pH:n korkeimmat ar

vot olivat Riihisalmen ymparistossa Luonselan ja Naatikka

lahden valisella alueella ja Turjanselan lansipaassa lahella 

Posion kirkonkylaa (kartta G.) 

Jarven alhaisiin pH-arvo on syyna Suomen jarvien luon-

nonmukainen kehittymissuunta. Jarvet muuttuvat hitaasti happa

miksi. Sen aiheuttavat humushapot ja sadevesien mukanaan tuomat 

hapot. Korkeammat johtuvat ilmeisesti ihmistoiminnan 

a fosfaatt lisaantymisesta j sissa .. Tallai-

nen ue on selvasti Turjansel~n lansipaassa lahella Posion 

kirkonkylaa oleva alue. pH-mittausten perusteella fosfaatti ei 

ole saostunut sedimenttiin heti kirkonkylan rannassa, vaan vas

ta hieman myohemmin syvemmalla j ssa. Dolomiitti voi olla myos 





korkeiden pH-arvojen syy (esim. Chi1 1959 s. 118), mut-

ta ko. a1ueiden MgO- ja CaO-pitoisuudet o1ivat a1haisempia 

tai samansuuruisia kuin muutami11a mui11a aluei11a (vrt. sivu 

A6) . Riihisa1men a1ueen korkeammat pH-arvot voivat johtua 

ympariston pe1tojen 1annoituksesta. 

6. Y L I K I T K AN Y M P ~ R I S T 0 N K A L L I 0 -

P E R X J A P I N T A S E D I M E N T T I E N 

M I N E R A A L I K 0 0 S T U M U S 

6.1 KALLIOPERA 

Y1ikitkan a1ue kuu1uu ka1lioperaltaan Karjalaiseen liuske~ 

vyohykkeeseen. Liuskevyohykkeen kivilajit ovat paaasiassa 

ekstrusiivisten ja intrusiivisten kivilajien yhdistymia. Lius

kekivet ovat enimmakseen eri1aisia kvartsiitteja ja kii11e-

1iuskeita. Naihin liuskeisiin on liittynyt myos dolomiitteja 

(Si1vennoinen 1982). A1ueel1a on 1isaksi vu1kaniitteja ja 

diabaaseja (Piispanen 1972). 

Hackman'in ja Wi1kman'in (1929) ja Hackman'in (1918) Kuolajar

ven ja Rovaniemen kartta1ehtiselostusten mukaan on Kitkajar

vien ymparistosta 1aydettavissa seuraavia kivilajeja: Ka1eva-

1aisia 1iuskeita ja kvartsiitteja, 11iitteja, ka1kkikivia 

ja dolomiitteja, metabasiitteja ja Jatu1ilaisia kvartsiitteja, 

merke1iliuskeita ja 1eikodiabaaseja. Kuvassa 9 on esitetty 

a1ueen ka11 Hackman' in ja ~"Ji1kman' in mukaan ( 1918 ja 

1929). Ede11een heidan mukaansa (1929 s. 128) koko Kitkajar

vien alue kuu1uu tektoniseen rajavyohykkeeseen, joka jakaa 

ita-lansisuuntaisena siirroslinjana gneissigraniitit ja Ka1e-

valaiset 1iu koJmiomaista tektonista vajoamisvyohy-

ketta vo kutsua kan - Oulangan vajoamisa i. 
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hi1ojen kokonaisheijastus ali jauhaantuneis~uden vuoksi heik

ko. TMmM n!kyi siten, ett~ piirturin piirt~m~t kokonaisheijas-

tusta kuvaavat piikit o1ivat iM. 

BostrOm et a1 (1978) ovat neet an1ahden sedimenttien 

mineraalikoostumusta ja se1vittaneet mineraa m~arasuhtei-

ta rontgendiffra~±ioajossa syntyneiden piikkien pituuksien avu1-

1a. Lahtokohtana mineraalien maarasuhtei1le on ollut nk. "kalib

rointikayr!t" jotka on saatu tekemal1M rontgendiffraktioajo 

puhtail1e tunnetuille nayttei1 . Nain on saatu selville esim. 

kuinka pitka on kvartsin piikki, kun nayte on puhtaasti kvart

sia. Ta1loin 250 mm pitka ikki vastaa 40 painoprosenttia 

kvartsia, 200 mm pitka piikki 32 painoprosenttia kvartsia ja 

150 mm pitka piikki 24 painoprosenttia kvartsia (ss. 14-15). 

Ylikitkan tutkimuksessa m~aritettiin myos piikkien pituudet. 

Ylikitkan pintasedimentit sisalsiv~t vaihte1evan maaran kvart

sia, plagiok1aasia, kalimaasalpti~, illiittia, sarviva1kett~, 

kloriittia, epidoottia, karbonaattia ja kaoliniittia. Mineraa

lien tunnistamisessa kaytettiin apuna Severin tutkimusta, jos

sa selvitetaan Suomen savisedimenttien mineraalikoostumusta 

(1956) ja Brown'in tutkimusta vuodelta 1961. Kvartsin voimakkain 

piikki ali kohdalla 3,32 A, joka vastaa hilapintaa 111. Toinen 

kvartsin piikki o1i kohda11a 4,25 A, joka vastaa pintaa 1010. 

Plagiok1aasin piikkej~ ali v~leill~ 3,10-3,25 A ja 3,60-4,10A. 

Voimakkain piikki oli kohdalla 3,19 A, joka vastaa pintaa 040. 

Kalimaasalv~n piikki ali kohdalla 3,24 A ja sit~ vastaava pin

ta on 002. Selvin illiitin piikki liejuilla ali kohdalla 1,54 A, 

joka vastaa pintaa 060, joskin liejui1la illiitin piikki oli hy

vin heikko. Savilla voimakkain illiitin piikki oli kohdalla 

9,98 A ja s vastaava hi on 001. Amfibol leista 

antoi piikin kohdassa 8,42 A. T~t~ piikki~ vastaa-

va heijastuspinta on 110. Kloriittia esi i vain savissa. 

Savinaytteiden kloriitti tunnistettiin kuumennuskas lyn avul-

(esim. Soveri 1956 s. 14). Kloriitti aiheutti piikin kohda1-

7,1 A ja t a vastaava pinta on 002. idoottia esiintyi 
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savinaytteissa ja yhdessa liej ssa. Pi 

kohdal1e 2,8 A. 

te1yn perusteel 

teessa Ha 21,3 oli kuumennuskasit-

kaolin ittia. Piikki oli lla 7,1 A 
ja tata vastaava pinta 0 J. 

Piikkien p 

on kvartsi. P 

iment 

rnineraalit ja isteet on 

kvartsin esitetty taulukossa 3. ~iej iss a 
maara 1isaantyvan syvyyden myota. Suurirnmassa osassa naytteis

ta kvartsipiikin pituus on yli 100 rom, kun syvyys on y1i 10 m. 

Bostrem' in et al ( 1978) mukaan Pohjanlahden sedimenteissa ti-

l~nne on kuitenkin painvastoin; mita sita vahemman 

on kvartsia. Toiseksi eniten issa oli piikin pituuden 

perusteel1a plagioklaas . Kolmanneksi eniten 1 juissa o1i 

kalirnaasalpaa ja savissa illiittia. ~,~yos Thomas' in et al 

(1972 s. 72) tutkimuksen mukaan Ontarioj sedimenteissa 

on ina 

:iin. Kuitenkin Ontar 

ti jarven 

muksissa on o 

taas Y1ikitkan 

na vain hieno 

Dolomiitin maar 

teista koe atom 

se1vil1e 

, j 

ali m 

tettiin MgO:n ja CaO:n pitois 

vaihtelee 6,6-94,9 

, kun 

ssa 

i iin muutarnista nayt-

lla (vrt. s. 43 ) ja maari-

. Tama koe iin Oulun yli-

opiston geo1ogian laitoksella. Liejuissa ~gO:n ja CaO:n p i

suudet ovat al1e 1,5 ja ssa (Ma 21,3) pi-

toisuudet ovat alle 2,5 

pitoisuudet ovat seuraavat: 

Ma 2 

T 4 

Ea 32 

Q 28 

T 20 

jen ja cao-

CaO 

,77 

,84 90 

7 1, 14 

44 1,01 

1,40 1,11 
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Tau1ukko 3 . Pintasedimenttien mineraa1ikoostumus. 

Naytepiste s .l\1i.neraa1i /r)inta Piikki Pituus 

B 31,8 19,7 m kvartsi /111 3,32 A 120 mm 

p1agiokJaasi /040 3,19 70 

ka1imaasalpa /002 3,24 23 

i1liitti /060 1,54 10 

sarviva1ke /110 8,42 10 

D 28 8,0 kvartsi /111 3,32 30 

p1agiok1aasi /040 3,19 15 

ka1imaasalpa /002 3,24 10 

Ea 32 10,0 kvartsi /111 3,32 63 

p1agioklaasi /040 3,19 42 

i11iitti /060 1,54 10 

F 31 21,0 kvartsi /111 3,32 90 

plagioklaasi /040 3,19 30 

il1iitti /060 1,54 10 

G 26 14,8 kvartsi /lll 3,32 y1i100 

p1agiokJaasi /040 3,19 y1i100 

ka~ iaaasa.1pa /002 3,24 30 

sarvivalke /110 8,42 10 

H 24 7,0 kvartsi /111 3,32 65 

plagioklaasi /040 3,19 35 

i11iitti /060 1,54 10 

Ja 31,8 15,0 kvartsi /111 3,32 90 

p1agiok1aasi /040 3,19 35 

kalimaasa1pa /002 3,24 17 

J 28 8,2 kvartsi /111 3,32 76 

plagioklaasi /040 3,10 50 

ka1imaasalpa /002 ,24 18 

sarviva1ke /110 8,42 10 

L 24 11,8 kvartsi /111 3,32 120 

p1agiok1aasi /040 3,19 40 

ka1imaasa1pa /002 3,24 15 
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Naytepiste Syvyys Hineraa1ilpinta Piikki Pituus 

M. 22 18,4 m kvartsi 1111 3, 32 A y 100 mm 

1 iok i IO 0 , 1 y1i100 

i11Litti 1001 9, 50 

k j ti 1002 7,1 37 

idootti I 2,9 26 

karbonaatti I 2,8 12 

sarvivalke 1110 8,42 30 

M 26 11,0 kvartsi 1111 3,32 ylilOO 

plac:rioklaasi 1040 3,19 55 

kaJimaasa1pa 1002 3,24 15 

Ma 21,3 40,8 kvartsi 1111 3,32 ilOO 

p ioklaasi 1040 3,1 yli100 

i 1001 9,98 90 

IOO 7, 39 

I 2 , 2 

ka1 IOO 3,2 20 

1110 8,4 40 

karbonaatti I 2,8 18 

kaolini i I 7,1 

Na 25 30,0 kvartsi 1111 3,32 88 

placrioklaasi 1040 3,19 42 

i11iitti 1060 1,54 10 

Q 28 5, 9 kvartsi 1111 3,32 y1i 50 

p i 1040 3,19 y1i 50 

i I 2,9 10 

I 2 1 

R 10 13,9 kvarts 1111 3,3 y1i100 

p ioklaasi 1040 ,1 60 

i11iitti 1001 9,98 14 

2, 12 

s 24 18,0 kvartsi 1111 3,32 95 

p i 1040 3,19 40 

illiitti 1060 1,54 10 

T 4 14,0 kvartsi 1111 3,32 A y1i 50 

p i 1040 ,19 15 
...., A 
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Naytepiste Syvyys Mineraali/pinta Piikki Pituus 

T 20 5,1 kvartsi /111 3,32 26 

ka1imaasti.lpa /002 3,24 12 

illiitti /060 1,54 10 

u 12 10,1 kvartsi /111 3,32 y1il00 

nlagioklaasi /040 3,19 85 

~itti /060 1,54 10 

v 6 4,0 kvartsi /111 3,32 y1i100 

p1agioklaasi /040 3,19 85 

ka1imaasalpa /002 3,24 15 

7. M U U T T u J I E N v i\ l.J I s I s T lt s u H T E I s T A 

Pintasedimentti.en Jevinneisyyteen, koostumukseen ja 1uontee

seen ovat vaikuttaneet sedimentin lahtomateriaa1i, siis a1ueen 

kal1iopera, irtaimet maa1ajit, kasvillisuus ja pohjae1aimisto. 

Lopu11isen 1uonteensa sedimentti on saanut kuitenkin vasta kul

jetuksen ja kerrosturnisen yhteydessa. Pintasedimenttien ominai

suuksia, joita tassa tutkimuksessa selvitettiin, voidaan pitaa 

toistensa suhteen verrattavissa o1evina parametreina. Naiden 

eri tekijoiden muutokset ja tekijoiden vertai1u keskenaan ku

vastaa sedimenttien kerrostumisymparistoa (vrt. Thomas et a1 

1973 ss. 256-257). 

Ylikitkan pintasedimenttien tilastollinen arviointi tehtiin 

korrelaatioanalyysin avulla. Eri joiden valinen korrelaa-

tio 1askettiin nk. product - moment korrelaatiokerroinkaava11a: 

cov Ax,y) 
r = = 

jossa r = korrelaat in 

X verrattavat muuttujat = 
y keskihajonta 

s = x1, x2 , ... X n 
y. = yl, y 2 I • • • yn _J 
X keskiarvo - = y 
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Korrelaatiokerroin on merkitt~v~ arvon ollessa suurempi kuin 

0,4 tai i kuin -0,4. avan suoritti Koivu-

maa Oulun yl stan Univac 1100 -t lla ~en BMDP-

ohjelmistoa ( lman, Frane ja Jennrich 1 77 s . -11). 

Korrelaatiomatriisi on esite sa 4. ohje 

sa oli 52 edustavan naytteen tiedot. N olivat 

ki liejunaytte . Naista laskettiin saven, hiesun, , sy-

vyyden, hehkutushavion, etaisyyden rannasta, ulapan laajuuden, 

pH:n ja keskiraekoon valiset korrelaatiokertoimet. 

Sedimenttien fysikaalisia ominaisuuksia, lahinna raesuuruutta 

maaritettaessa sedimentit jaettiin ko 

ja hietaosaan. Korrelaatioanalyysin tuloks 

osaan savi-, hiesu

kasiteltaessa ver

lmeen fraktioon. rataan muuttuj va sia naihin 

Sedimenttien koostumuksen ja niihin vaikuttavia 

ijoita vo osaan, ska imentin 

rakenneominai uvat naista eri sista (vrt. 

Thomas et al 1 72 s, 8 ) . Korre 

selville selvia sedimentaation 

si ilmeisesti p o la tasaisesti 

saareton. Tulokset kuvastavat 

ja monimuotoisuutta. 

7.1 SUHTEET SAVIFRAKTIOON 

Taulukosta 4 nahdaan, etta pinta 

positiivisesti keskiraekoon, u 

ei saatu 

isuuksia Jarvialtaan oli

, yhtenainen ja 

Yl rikkonaisuutta 

in saviaines korreloi 

juuden ja syvyyden kans-

sa ja negatiivisesti :n sa. Thomas'in 

(1969 s. 807) mukaan suurten jarvien issa olisi 

relaatio orgaanisen aineksen ja saven valil voimakkaas-

ti positiiv . Taman mukaan voitaisiin sanoa, 

aines on sitoutuneena iassa sav ikke 

ssa tama io on 

orgaaninen 

Ylikitkan 

.. Ede 

leen Thomas'in ssa, jossa se iin sita, mika 

fraktio on vall in saviaineksessa, todettiin, keskirae-

koon ja saven voimakas positiivinen korrelaatio johtuu luonnolli

sesta sedimentaatiosta. Tama korrelaatiokerroin on suuri myos 



Savi1 Hiesu
2 Hieta3 Syvyys4 Hehku5 Etaisyys6 U1appa7 pH8 Mz 9 1-3 

~ c 
Savi 1 1.0000 1-' 

s:: 
~ 
~ 
0 

Hiesu 2 .. 0641 1 .. 0000 .r;:.. . 
Hi eta 3 -.6486 -.6486 1.0000 ~ 

0 
1-1 
!-") 
CD 

Syvyys 4 .4671 .. 0434 - .. 3838 1.0000 I......J 

p; 
OJ 
rt 
!-'· 

Hehku 5 .. 2257 - .. 0271 -.1562 -.1321 1.0000 0 s 
OJ 
rt Vl 
1-1 -..l> 

Etaisyys 6 .3514 -.2448 -.1220 .2644 .0377 1.0000 !-'· 
1-'· 

........ 

U1appa 7 . 4871 -.2063 -.2440 .3130 .1310 .8213 1.0000 

pH 8 -.4729 .2950 .1831 -.1303 .0308 -.1974 -.2392 1.0000 

Mz 9 .8853 .4292 -.9292 .4381 .2150 ,2225 .3566 -.3112 1.0000 
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tassa tutkirnuksessa. Tahan liittyvat myos rnuut sitiiviset 

korrelaatiot: 

savipitoisuus 

kasvaessa ja ulapan ollessa 

issa on suurempi. 

j 

Merkittavin syy Yli 

lisesti on ilmeisesti 

p 

, mi 

dessa ulapan laajuuteen. Ranta 

imenttien muutoksiin a 

vuorostaan on usein 

y sa 

1-

hemman jyrkasti a sen; etta ntis-

sa vahenee ja samalla saven maara kasvaa. Tama nakyy korrelaa-

tiomatriisissa saven ja hiedan negatiivisena korre iona. 

se-Syvyyden vaikutus pintasedimenttien muutoksiin 

kundaarisessa suhteessa siten, etta syvyyden ja keskiraekoon 

valilla on positiivinen korrelaatio. 

7.2 SUHTEET HIESUFRAKTIOON 

sta 4 

on pos i 

relaatio hie 

in en 

p in hiesuaineksella 

ja iivinen kor-

ja sun 

, samoin skirae-

koon ja saven korrelaatio, sun ja saven maaran li-

saantymisen ssa kohti alta OS samalla, kun 

keskiraekoko pienenee ja hiesun ja hiedan valinen korrelaatio 

on negatiivinen (vrt. Thomas et a1 1972 s. 81). 

7.3 SUHTEET HIETAFRAKTIOON 

Taulukosta 4 nahdaan, etta ~intasedirnentin h 

on yksi selva 

vahemman se ne 

iivinen korre 

iivinen 

relaation arvo on -.3838. Korre 

vyyden 

ke 

ssa 

sed 

p 

issa on se 

io ke 

inekse1la 

suhteen ja 

vahenee ja 

iota p i. 
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8. Y H T E E N V E T 0 

Tassa pro gradu -tutkielmassa selvitettiin Koillismaalla si

jaitsevan Ylikitkan pintasedimenttien levinneisyytta ja fy

sikaalisia seka kemiallisia ominaisuuksia. Tutkimusta varten 

kerattiin naytteita pintasedimenteista, tehtiin maastohavain

toja ja sedimenttien fysikaaliset ominaisuudet maaritettiin 

laboratoriotutkimuksin. Tulokset on esitetty karttoina ja eri

laisina taulukoina. 

Noin 9400-9500 B.P. jaasta vapautuneen Ylikitkan nykyiset poh

ja-alueet voidaan jakaa viiteen pmtasedimenttialuetyyppiin. 

(1) Liejupohja peittaa pinta-alallisesti suurimman osan Yli-

kitkan pohjaa. Liejusedimentti peittaa yleensa moreenia, mut-

ta Vasikkaselalla mahdollisesti myas rnyahaisglasiaalista savea. 

Tarkeimmat kerrostumiseen vaikuttavat tekijat ovat syvyys ja 

alueen asema jarvella. (2) Pintasedimenttina savea esiintyy vain 

kahdella alueella Vasikkaselalla. Nama alueet ovat pohjavirtaus

ten vuoksi sailyneet "paljaina" liejun kerrostumiselta. Ylikit

kan pohjan (3) hiekka-alueet ja ymparistan glasifluviaaliset 

muodostumat nayttavat olevan laheisessa suhteessa toisiinsa. 

Jarven alueella on useita harjuja ja hiekka-alueita. Hiekka

alueet liittyvat laheisesti harjuihin. (4) Kova pohja on yleensa 

pohjamoreenia. Syvempien alueiden moreenipohjilla oli havaitta

vissa aktiivisen jaan liikkeen aiheuttamia moreenimuotoja. (5) 

Rauta-mangaanisaostumaa esiintyi Ylikitkalla kahdessa rnuodossa; 

pehrneana kerrosturnana liejun yhteydessa ja jarvimalmina rnoreeni

alueilla. 

Pintasedirnenttien mineraaliosa jaettiin raekoon rnukaan kolrneen 

osaan; savi-. hiesu- ja hietaosaan. Tutkittujen naytteiden sa

vipitoisuus on 7-49 %, hiesupitoisuus on 13-67 % ja hietapitoi

suus on 9-78 %. Kolmiodiagrammin perusteella jarven nykyiset 

liejusedimentit ovat varsin homogeenisia. Hiedan, hiesun ja sa

ven jakaurnakartan perusteella on kuitenkin alueellisia eroja ha

vaittavissa. Yleisimmin liejujen keskimaarainen raekoko on 5,50 ¢ 
-8,80 ¢ ja hiekan ja hiekkaisen rnoreenin keskimaarainen raekoko 
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on 1,74 0-4.64 ¢. Liejujen lajittuneisuusarvot ovat 1,4-3,9 

ja hiekkojen ja hiekkaisen moreenin 0,4-2,2. Taman mukaan i

kitkan liejusedimentit ovat huonosti lajittuneista hyvin huo-

nosti lajittuneisiin ja hiekat ja iset moreenit hyvin 

jittuneista huonosti lajittuneisiin. 

Variltaan lieju on yleensa likaisenvihreaa, hiekka harmaata tai 

vaaleanharmaata ja moreeni ruosteenruskeaa. Pintasedimenttien 

markati1avuuspainojen arvot vaihtelevat valil1a 1,07-1,78 g/cm3 

ja vesipitoisuudet va1i11a 24,12-89,76 . Hehkutushavioarvot 

vaihte1evat va1i11a 0,70-40,78 %. Liejujen hehkutushavion kes

kiarvo on 20,61 %. Sedimentit, jotka sisaltavat eniten orgaanis

ta ainesta, ovat suojaisissa lahdissa lahe1la rantaa. Y1ikitkalla 

pH vaihte valilla 5,0-7,4 ja yleisimmin arvot ovat va1il 

5,5-7,0. A1haisimmat pH:n arvot ovat jarven itapaan syvanteissa 

ja korkeimmat arvot ovat keskiosissa ja J.ans sa jarvea. 

Mineraa1 

vesta 

pinta 

klaasia, 

tumus maaritettiin akeisesta liejusta ja sa

it s 

limaasa 

sivat va 

illiittia, sarviva 

epidoottia, karbonaatt ja liniittia. 

lla 

sia, plag 

kloriittia, 

Tehdyn korrelaatiomatriisin mukaan pintasedimentin saviaines 

korreloi positiivisesti kesk , ulapan laajuuden ja sy-

vyyden kanssa ja negatiivisesti hietapitoisuuden ja pH:n kanssa. 

Hiesuaines korreloi positiivisesti keskiraekoon kanssa ja nega

tiivisesti hietapitoisuuden kanssa. Pintasedimentin hieta-ainek-

sella on yksi selva iivinen laatio kesk suh-

teen. Korre set kuvastavat Y rikkonai-

suutta ja monimuotoisuutta. Merkittavin Ylikitkan pintasedi-

menttien muutoksiin a llisesti on ilmeisesti syvyys, vuo-

rostaan on usein yhteydes u juuteen. Syvyyden kasvaes-

sa liej in h itoisuus ja itoisuus 
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Liite 1. Naytepisteiden koordinaatit ja mitatut pH-arvot. 

Naytepiste X y pH 

A a 36 7349 40 452 68 5,9 

A a 38 7349 38 454 71 5,0 

Ab 36,5 7349 56 453 23 

A 34 7349 16 450 60 5,5 

A 38 7349 13 454 66 5,4 

Ba 31,8 7348 6...i 448 28 5,1 

B 31,8 7348 16 443 20 5,2 

c 27 7347 14 443 13 5,6 

c 32 7347 18 448 20 6,4 

c 31,55 7347 58 447 89 

c 36 7347 15 452 26 

D 26 7346 4 441 88 5,6 

D 27 7346 14 442 92 6,3 

D 28 7346 15 443 94 5,6 

D 30 7 46 16 445 98 5,2 

D 32 7346 16 448 01 6,8 

D 34 7346 16 450 02 5,2 

D 38 7346 16 454 09 6,0 

Ea 30 7345 36 445 82 5,2 

Ea 31 7345 36 446 84 6,0 

Ea 32 7345 36 447 89 6,2 

E 26 7345 14 441 68 

E 28 7345 15 443 75 5,6 

E 31 7345 16 446 80 5,5 

E 32 7345 16 447 85 5,1 

Fa 30 7344 36 445 62 5,6 

Fa 31 7344 3G 446 64 6,0 

Fa 32 7344 36 447 70 

Fb 30 7344 9 445 74 5 0 

Fb 31 7344 96 446 75 

Fb 32 7344 96 447 81 6,3 

F 26 7344 14 441 50 6,0 

F 28 7344 16 443 55 6,1 

F 31 7344 16 446 80 

F 32 7344 16 447 65 6,5 



63 

Ga 30 7343 95 445 54 

Ga 31 7343 95 446 56 5,7 

Ga 32 7343 95 447 60 

G 24 7343 14 439 28 6,5 

G 26 7343 14 441 30 5,6 

G 28 7343 15 443 36 5,9 

G 30 7343 16 445 38 

H 24 7342 14 439 08 6,1 

H 26 7442 14 441 11 5,2 

H 32 7342 18 447 24 

I 26 7341 14 440 91 6,1 

I 28 7341 16 442 96 

I 30 7341 16 445 01 5,9 

Ja 31,8 7340 34 446 70 5,2 

Ja 32 7340 34 446 88 6,0 

Jb 31,8 7340 54 446 72 5,7 

Jb 32 7340 54 446 92 6,1 

J 26 7340 15 440 88 

J 28 7340 16 442 78 5,7 

K 20 7339 15 434 40 5,4 

K 22 7339 15 436 40 

K 24 7339 15 438 45 6,5 

K 26 7339 15 440 52 

K 28 7339 15 442 56 6,0 

K 30 7339 15 444 63 

L 18 7338 15 567 70 6,0 

L 20 7336 15 434 20 

L 22 7338 ] 5 436 20 6,4 

L 24 7338 15 438 25 6,1 

L 28 7338 ] 5 442 36 6,3 

Ma 21,3 7337 60 435 40 5,8 

M 20 7337 15 434 00 6,2 

M 22 7337 ] 4 436 02 

M 24 7337 14 438 05 6,8 

M 26 7337 14 440 12 6,5 

M 28 7337 14 442 15 6,5 
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Na 25 7336 34 438 96 6,0 

N 20 7336 15 433 80 6,1 

N 22 7336 14 435 85 

N 24 7336 14 437 85 6,2 

1\J 26 7336 14 437 94 6,4 

N 28 7336 ] 4 441 95 6,1 

0 16 7335 10 565 20 5,7 

p 14 7333 90 562 90 5,3 

Q 4 7332 45 552 50 6, 7' 

Q 12 7332 75 560 65 6,8 

] 14 7332 85 562 75 6,1 

Q 24 7333 14 437 30 5,7 

Q 26 7333 14 439 36 6,7 

Q 28 7333 15 441 36 6,5 

Q 30 73-33 J 5 443 47 6,2 

R 10 733] 65 558 55 6,6 

R 12 7331 70 560 50 6,5 

R 14 7331 85 562 55 

R 22 7332 14 435 05 6,6 

R 24 7332 14 437 11 5,9 

R 26 7332 14 439 16 5,8 

s 8 7330 55 556 36 5,6 

s 12 7330 70 560 40 5,9 

s 14 7330 80 562 40 

s 16 7330 90 564 50 7,1 

s 18 7331 00 566 55 7,0 

s 20 7 3 3] 12 432 80 7,4 

s 22 733] 12 434 88 6 ,.4 

s 24 7331 ] 2 436 92 6,2 

s 26 7331 12 438 98 5,9 

s 28 7331 14 440 97 

T 4 7329 35 552 00 7,2 
rr 6 7329 45 554 10 6,4 

T 8 7329 5 556 20 6,5 

T 10 7329 65 558 25 6,3 

T 12 7329 70 560 25 6,5 

T 14 7329 80 562 35 6,4 

T 20 7330 14 432 65 7,1 
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u 6 7328 45 553 85 7,2 

u 8 7328 55 556 OS 6,6 

u 10 7328 60 558 08 6,5 

u 12 7328 70 560 10 

v 6 7327 40 553 65 6,5 

v 8 7327 55 555 90 6,8 

v 18 7327 90 566 15 6,9 
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