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KITEENLAHDEN RANTAKERROSTUMAT
Tietokantatunnus: TUU-08-008

Pinta-ala: 57,6
Korkeus: 110
Alueen suhteellinen korkeus: 20

Geologia
Kiteenlahden rantakerrostuma-alue koostuu kuudesta harjudeltasta, joiden muodoissa erottuu selkeästi kaksi eri-
ikäistä rantatasoa. Deltat ovat soikeahkoja, halkaisijaltaan noin 300-500 metrin kokoisia ja noin 20 metriä korkeita. 
Deltojen tasainen laki noin 109 metrin korkeustasolla edustaa Baltian jääjärven II-vaihetta ja samalla seudun ylintä 
rantaa. Hieman laen alapuolella deltojen rinteitä kiertää jokseenkin yhtenäinen, teräväpiirteinen törmäterassivyöhyke 
noin 102-105 metrin korkeustasolla. Törmät ovat jyrkät ja 4-7 metriä korkeat, ja niiden edustalla olevat leveähköt 
terassit viettävät melko loivasti vaihettuen hieman epämääräisiksi jyrkänpartaiksi. Törmäterassit ovat muodostuneet 
Baltian jääjärven III-vaiheessa, kun jäätikön reuna pysytteli paikoillaan Toisen Salpausselän linjalla. Törmien 
kuluminen deltoihin päättyi, kun Baltian jääjärvi purkautui Keski-Ruotsin Billingenissä valtameren tasoon, ja 
Itämeren altaassa alkoi Yoldiamerivaihe. Vedenpinta laski nopeasti peräti 28 metriä, jolloin kohdealueen 
törmäterassit jäivät deltojen kyljille kuivilleen (Rainio 2004). 

Toisen Salpausselän laajojen reunadeltojen paljastuttua niiden aines joutui alttiiksi jäätikön edustalla puhaltaneille 
voimakkaille tuulille. Hienorakeisin lössimäinen aines kulkeutui tuulten mukana useiden kilometrien päähän 
kaakkoon ja kerrostui vedestä kohoavien mäkien ja vaarojen laelle. Myös Kiteenlahden deltojen laella on paikoin 
ohut kosteutta pidättävä lössimäinen kerrostuma, jonka ansiosta niille on voitu raivata peltoa (vrt. Rainio 1982a, 
1982b). 

Biologia
Deltojen laet ja rinteet ovat pääasiassa peltoa tai laidunta, rinteillä on myös paikoin sekametsää, pensaikkoa ja vähän 
asutusta. Alueiden puusto vaihtelee nuoresta kasvatusmänniköstä ja puhtaasta koivikosta sekametsään. Kankaalan 
muodostumalla on jäljellä laajemmin metsää, joka omaa lehtomaisia piirteitä. Sen aluskasvillisuus on hyvin rehevää. 
Varpujen ohella metsässä kasvaa runsaasti ketunleipää, oravanmarjaa ja lillukkaa. Paikoin on sananjalka- ja 
hietakastikkalaikkuja. Koko alue on vehmasta ja rehevää, ja syynä siihen miksi niin iso osa alueesta on raivattu 
pelloiksi.

Maisema ja muut arvot
Deltat ja varsinkin niiden laet hahmottuvat selkeästi ympäristöstä, ja ne näkyvät mainiosti myös tiestöltä. 
Törmäterassit erottuvat erinomaisesti etenkin Vaarainmäen ja Pekanmäen deltojen avoimilla rinteillä, mutta toisaalta 
peitteisemmät muodot eivät ole yhtä huomiota herättäviä. Deltojen laelta ja rinteiltä avautuu useita laajoja ja 
vaihtelevia pelto- ja metsämaisemia, ja Vaarainmäeltä ja Pekanmäeltä on avara näköala Kiteenjärvelle. Sisäinen 
maisema on kohtalaisen vaihteleva.

Deltojen alarinteillä on muutamia aineksenottokuoppia. Alue on pohjavesialuetta, ja sen välittömässä läheisyydessä 
on seitsemän maatilaa. Alue kuuluu Kiteenlahden arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen (MAO070089) ja 
Vaaranmäen ja Pekanmäen välissä on Kalmistolan Natura-alue (FI0700108). Pari kilometriä alueen pohjoispuolella 
on lisäksi Hiidensaaren - Valkolansaaren Natura-alue (FI0700031). Kohdealue on hyvin havainnollinen ja edustava 
esimerkki Baltian jääjärvivaiheen ja Yoldiamerivaiheen saumakohdasta.

Sijainti: Kiteenlahden kylässä Kiteenjärven kaakkoispuolella, 6 km Kiteeltä kaakkoon.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 20 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Kitee
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TUU-08-008 Kiteenlahden rantakerrostumat.  Näkymä Vaarainmäen deltan länsirinteeltä. Deltan 
tasaisen, Baltian jääjärven II-vaiheessa kerrostuneen laen alapuolella on jyrkkä Baltian jääjärven 
III-vaiheessa syntynyt törmä ja loivasti viettävä terassi. Terassin kehitys päättyi äkillisesti, kun 
Baltian jääjärvi purkautui ja vedenpinta laski 28 metriä.  Kuva: H. Rönty, © GTK 2011. 
 

 
 
TUU-08-008 Kiteenlahden rantakerrostumat. Näkymä Pekanmäen deltan laelta etelään.  
Kuva: H. Rönty, © GTK 2011. 




