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VARISVUOREN RANTAKERROSTUMAT
Tietokantatunnus: TUU-07-040

Pinta-ala: 11,0
Korkeus: 190
Alueen suhteellinen korkeus: 15

Geologia
Varisvuoren kaksiosaisella alueella on melko hyvin kehittynyttä ylimmän rannan huuhtoutumislohkareikkoa ja 
pallekivikkoa harjun kyljillä (vrt. Ristaniemi 1985). Harju on kohdealueella ainekseltaan hyvin runsaskivinen ja 
–lohkareinen. Pohjoisosassa harjun molemmilla jyrkillä kyljillä on runsaasti huuhtoutumislohkareikkoa ja 
pallekivikkoa noin 180-185 metrin korkeustasolla. Koilliskyljellä pallekivikon juurella on lisäksi noin 180 metrin 
korkeustasolla loivasti viettävä sorainen ja hiekkainen terassimainen tasanne. Eteläosassa harjuselänteen jyrkähköllä 
itärinteellä on niin ikään huuhtoutumislohkareikkoa ja selkeähkö, parisataa metriä pitkä ja viitisen metriä korkea 
pallekivikko noin 180-185 metrin korkeustasolla. Pallekivikon juurella on pohjoisosan tapaan loivahko sorainen ja 
hiekkainen terassimainen tasanne, jolla on muutamia matalia ja peitteisiä kivisiä rantavalleja. 

Ylin ranta (Ancylusjärvivaiheen alku) on seudulla noin 185 metrin tasolla. Alueen vapauduttua jäästä harjun kivinen 
ja lohkareinen laki on kohonnut pieninä ja matalina saarina vedenpinnan yläpuolelle. Harjun kohotessa vähitellen 
ylemmäs rantavoimat ovat huuhtoneet ylimpiä rinteitä ja kerrostaneet soraa ja hiekkaa alarinteille. Harjussa on useita 
samantyyppisiä hyvin lohkareisia lakiselänteitä ja niiden juurella laajoja loivapiirteisiä hietikoita. Harju on osa suurta 
saumaharjumuodostumaa, joka kulkee Haapajärveltä Siilinjärven kautta Kontiolahden Jaamankankaalle.

Biologia
Alueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Puusto on varttunutta männikköä ja tiheähköä varttunutta 
kasvatusmännikköä. Alueella on melko runsaasti maapuita, keloja ja palokantoja sekä muutamia vanhoja mäntyjä. 
Lohkareet ja kivikot ovat osin sammaleiden ja jäkälien peitossa.

Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu runsaslohkareisina jyrkkinä selänteinä melko hyvin ympäristöstä ja näkyy osittain tieltä. Peitteiseltä 
alueelta ei avaudu erityisiä näkymiä ympäristöön, vain harjun laelta näkyy paikoin melko kauas itään. Sisäinen 
maisema on melko vaihteleva. Maasto on hieman vaikeakulkuista. 

Alueen lohkareikot ja kivikot ovat jokseenkin luonnontilaisia. Alue on pohjavesialuetta. Alueen eteläosa kuuluu 
osittain Varisvuoren – Louhunkankaan - Saukonlähteen Natura-alueeseen (FI0900061). Alueen pohjoisosassa on 
luontopolku, joka johtaa kolmen maakunnan rajalla olevalle Rillankiven historialliselle rajamerkille. Harjua pitkin on 
kulkenut vanha reitti Savosta Pohjanmaalle. Kohdealue on melko havainnollinen esimerkki kivikkoiseen 
harjumaastoon kehittyneestä ylimmän rannan rantakerrostumasta.

Sijainti: Varisvuoren koillispuolella Pielaveden ja Pihtiputaan välisen rajan molemmin puolin, 38 km Pielavedeltä 
luoteeseen.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 10 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Pielavesi
Pihtipudas
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Ristaniemi, O. 1985. Keski-Suomen muinaisrannat. Keski-Suomen seutukaavaliitto. Julkaisu nro 73, sarja B. 38 s. + 
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