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RIIHISUON REUNAMOREENIPARVI ILOMANTSI 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-068 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4244 05 Alueen pinta-ala: 96,3 ha 
Korkeus: 155 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 5 m Muodon suhteellinen korkeus: 5 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Riihisuon reunamoreeniparvi sijaitsee Kelsimänjoen ja Riihisuon  
 välissä, 16 km Ilomantsista pohjoiseen. 
 
Geologia 
Riihisuon 2400 x 1200 metrin kokoinen reunamoreeniparvi sijoittuu Ilomantsin reunamoreenikentälle. Alue 
koostuu kolmesta rinnakkaisesta luode-kaakkosuuntaisesta moreeniselänneparvesta. Keskimmäisen parven 
muodot ovat selkeimmät ja suurimmat, joskin parven keskivaiheilla on myös melko tasaista maastoa. Parvien 
yksittäiset muodostumat ovat vaihtelevan kokoisia selänteitä ja kumpuja, ja ne ovat paikoin sulautuneet 
suuremmiksi ryhmiksi. Muodostumat ovat 50-400 metriä pitkiä, 20-100 metriä leveitä ja 1-5 metriä korkeita, ja 
ne ovat varsin säännöllisesti peräkkäin noin 100 metrin päässä toisistaan. Selännerakenteet ovat pääsääntöisesti 
symmetrisiä, luoteinen proksimaalirinne on kuitenkin usein hieman distaalirinnettä jyrkempi ja korkeampi. 
Alueen suurimmat selänteet ovat Kelsimänjoen liepeillä alueen pohjoisosassa, ja muodot loivenevat ja 
pienenevät kaakkoon vaihettuen keskimmäisen parven kohdalla lopulta pitkittäiseksi selänteeksi. Kohdealue on 
Ilomantsin jääjärven alueelle tyypillinen, tavallista laajempi ja selväpiirteisempi moreeniselänneparvi. 
Vastaavanlaisia parvia on runsaasti etenkin Mekrijärven-Petkeljärven suuren harjujakson ja sen haarojen 
liepeillä. Peräkkäiset selänteet ovat syntyneet kohdealueella mahdollisesti samaan aikaan länsipuolisen 
harjujakson kanssa. Selänneparvet lienevät monin paikoin verrattavissa Suomen etelä- ja länsirannikon De Geer- 
moreeneihin (katso esim. MOR-Y10-032), joskin Ilomantsin reunamoreenikentän muodostumat ovat yleensä 
varsin kookkaita.  
 
De Geer-moreenit ovat kerrostuneet syvään veteen jäätikön reunan eteen tai osittain jäätikön pohjan railoihin. Ne 
osoittavat suhteellisen tarkasti jäätikön reunan asemaa ja suuntaa tiettynä ajankohtana, ja niiden peräkkäinen 
ryhmittyminen heijastanee lähinnä jäätikön reunan vuosittaista vetäytymistä. Samana vuonna on toisaalta voinut 
syntyä useitakin selänteitä, ja joidenkin selänteiden muodostumiseen on voinut puolestaan kulua useita vuosia. 
Ilomantsin seudulla varsinkin matalaan veteen syntyneet suuret selänteet voivat kuitenkin heijastaa pikemminkin 
jäätikön väistöliikkettä ja pinnan railoutumista, ja tällaisista selänteistä koostuvan parven tulkinta 
reunamoreeniparveksi on melko epävarmaa (vertaa MOR-Y08-048, MOR-Y08-069). Ne eivät kuitenkaan 
ilmeisesti ole tyypiltään myöskään subglasiaalisen vetojännityksen synnyttämiä Rogen-tyyppisiä moreeneja. 
 
Alueella ei ole leikkauksia, mutta aines lienee pääosin hiekkamoreenia. Pintaosat ovat paikoin hiekkaisia. 
Pintalohkareisuus vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen (alle 1-5 kpl aarilla), eniten lohkareita on muodostumien 
laella. Lohkareet ovat melko pieniä, alle metrin kokoluokkaa. Kiviä on kohtalaisesti. Ylin ranta on seudulla noin 
165 metrin tasolla (Ilomantsin jääjärvi), joten alue on subakvaattinen ja kerrostunut noin 15 metrin syvyiseen 
veteen. 
 
Biologia 
Riihisuon moreenialueen metsät ovat karuja sekä tuoreita mäntymetsiä. Luonnontilaisella ydinalueella, alueen 
pohjoisosassa, on erämaista kuusi-mäntysekametsää. Suot ovat karuja rämeitä ja niukkalajisia korpia. Alueen 
biologiset arvot perustuvat paljolti sen luonnontilaisuuteen ja hakkuiden sekä taimikoiden melko pieneen 
osuuteen. Harvinaisia biotooppeja tai vaateliaita putkilokasveja ei ole, sen sijaan aarniosan käävistä saattaa 
löytyä vaateliaampia vanhojen metsien lajeja. Pohjoisosassa oleva suuri saareke on täysin luonnontilaista kuusi-
mäntysekametsää, jossa on runsaasti järeää lahopuuta, keloja sekä palokantoja. Kuuset ovat jäkälien ja luppojen 
peitossa. Maanpintaa peittää eheä, paksu sammalikko, jolla kasvaa mustikkaa, puolukkaa ja vanamoa. Etelä- ja 
kaakkoisosassa olevat metsäsaarekkeet ovat kuivia ja tuoreita kankaita, joissa kasvaa varttunutta männikköä. 
Kuivimmilla, jäkäläisillä saarekkeilla on myös kitukasvuisia mäntyjä, varsinkin karujen rämesoiden reunamilla. 
Soiden varvusto levittäytyy matalimmille metsäsaarekkeille, korkeammat saarekkeet ovat yleensä tuoretta 
mustikkatyyppiä. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alueen rajaus on melko vaihettuva ja voisi olla laajempikin. Alueen rakenne erottuu kartalla paremmin kuin 
maastossa, mutta alueella kuljettaessa säännöllisesti toisiaan seuraavat, jäkäläiset ja lohkareiset selänteet 
hahmottuvat kuitenkin kohtalaisesti. Selänteet näkyvät korkean puustonsa ansiosta myös peitteisille suoalueille. 



Riihisuon turvetuotantoalueen reunalla peräkkäiset selänteet hahmottuvat myös hyvin. Ympäristön paikoin 
avoimille soille ja Kelsimänjoelle on useitakin näkymiä, varsinaisia kaukonäkymiä ei kuitenkaan löydy. Sisäinen 
maisema on muotojen mataluudesta ja peitteisyydestä huolimatta kohtalaisen vaihteleva, ja näkyvyys on yleisesti 
melko hyvä. Alueella ei ole lainkaan tiestöä, joten kohde on hieman vaikeapääsyinen. Alueen lounaispuolella on 
leveä Koitajoki avosuorantoineen ja lännessä suuri Mekrijärven-Petkeljärven harju. Lännessä ja luoteessa 3-5 
kilometrin päässä on laaja, Koitereen reunamuodostuman edustavimman osan ympärille sijoittuva Kesonsuon-
Palokankaan-Selkäkankaan-Syväysjoen Natura-alue (FI0700011) ja Palokankaan-Selkäkankaan 
harjujensuojelualue (HSO070070). 
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