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KORTESUONPAKAT
Tietokantatunnus: TUU-09-030

Pinta-ala: 16,6
Korkeus: 193
Alueen suhteellinen korkeus: 23

Geologia
Kortesuonpakkojen alueella on hyvin tai melko hyvin kehittynyt paraabelidyyniketju loivapiirteisen ja huuhtoutuneen 
harjun päällä ja liepeillä. Dyynit muodostavat noin 2,3 kilometrin pituisen katkonaisen kaaren, joka on vaeltanut 
alueen keskiosassa osittain myös moreenin päälle. Yksittäiset dyynit ovat 150-500 metriä pitkiä ja 1-8 metriä korkeita.
Keskiosan dyyni on puoliksi moreeni- tai kalliokohouman päällä. Valtatien eteläpuoliset dyynit ovat matalia, 
loivapiirteisiä ja melko symmetrisiä. Tien pohjoispuoliset dyynit ovat puolestaan mutkaisia ja selvästi 
jyrkkäpiirteisempiä, ja niiden koilliset ja kaakkoiset suojasivurinteet ovat jyrkät. Erityisesti alueen pohjoisin dyyni on 
hyvin kehittynyt. Mätäslampi on muodostunut soistuneeseen deflaatiopainanteeseen. Keskiosan maa-
aineksenottokuopassa näkyy hyvin loivia kaakkoon viettäviä vinokerroksia. 

Aluerajaukseen kuuluu lisäksi dyynien kaakkoispuolella noin 187 metrin tasolla oleva hyvin kehittynyt 
Ancylusjärvivaiheen rantapalle. Pyöristyneistä kivistä ja lohkareista koostuva palle on 300 metriä pitkä, 5 metriä 
leveä ja 2-3 metriä korkea, ja se sijaitsee matalan moreeniselänteen laella aivan harjun kupeessa. Palle on kehittynyt 
lähes välittömästi alueen vapauduttua jäästä (vrt. Ristaniemi 1985:16). Vallin kaakkoispäässä on vanha opastaulu.

Ylin ranta (Ancylusjärvivaihe) on seudulla noin 185-190 metrin tasolla. Dyynit alkoivat kerrostua melko pian alueen 
vapauduttua jäästä Ancylusjärvivaiheen alussa, kun rantavoimien tasaiseksi huuhtoma harju nousi liepeineen 
vedenpinnan yläpuolelle. Tuulen suunta on ollut luoteinen. Rajatun dyyniparven ympärillä on muutamia muitakin 
yksittäisiä matalia dyynejä ja peittohiekkaa. Alueen eteläpuolella on matala rantadyynityyppinen selänne ja pieni 
paraabelidyyni, ja lännessä Kimingin kylän kaakkoisreunassa on melko hyvin kehittynyt mutta varsin kulunut 500 
metrin pituinen paraabelidyyni. Harju on osa suurta saumaharjumuodostumaa, joka ulottuu Kokkolasta Laukaalle ja 
päättyy Sisä-Suomen reunamuodostumaan. Harjun liepeillä on Karstulan ja Kyyjärven kuntien alueilla useita 
kohdealueen tapaisia hyvin kehittyneitä dyynialueita. 

Biologia
Kortesuonpakan eteläisemmän haaran korkean dyynin nuorehkon kasvatusmännikön kaakkoisrinteen yläosaa peittää 
lähes yhtenäinen jäkälikkö ja alempaa kanervikko. Niiden seassa kasvaa hietakastikkaa, kangaskortetta, katajaa, 
kieloa, sianpuolaa ja pieniä pajupensaita. Keskiosassa alueen metsät ovat varpuisempia, ja ne ovat lähinnä vähän 
vanhempia kuivan kankaan kasvatusmänniköitä. Aivan pohjoisemman haaran länsiosassa on siemenpuuhakkuulla 
nuori taimikko. Samanlaista metsää on myös valtatien eteläpuolella. Tien eteläpuolinen pallekivikko on 
siemenpuuhakatussa mäntytaimikossa. Kivien päälliset ovat osin poronjäkälien ja varpujenkin peitossa. Samaten 
kivien välit ovat peitteiset. Kivien sivut ovat auki ja niillä kasvaa tavanomaisia karujen pintojen jäkäliä ja vähän 
sammalia.

Maisema ja muut arvot
Alue erottuu kohtalaisesti tai melko hyvin ympäristöstä ja näkyy osin lähiympäristön tiestöltä. Keskiosan korkea 
dyyni näkyy melko kauas, ja pohjoisosan dyyni hahmottuu maastossa kuljettaessa mainiosti. Keskiosan dyynin laelta 
ja rantapalteen päältä näkyy melko kauas ympäristöön, mutta muuten alue on jokseenkin peitteinen. Mätäslampi ja 
keskiosan peltoalue näkyvät paikoin. Sisäinen maisema on melko rikkonainen mutta vaihteleva. 

Alueella on kohtalaisesti tiestöä, polkuja ja ajouria sekä useita erikokoisia leikkauksia. Alueen keskiosa on 
pohjavesialuetta, ja alueen poikki etelässä kulkevan vanhan maantien varressa on pieni vedenottamo. Mätäslammen 
pohjoispuolella dyyniselänteen kyljessä on ampumarata ja pieni korsu, ja dyynien liepeillä on muutamia tervahautoja. 
Alueen pohjoispuolella kahden kilometrin päässä on Kilpisuon Natura-alue (FI0900140). Kohdealue on melko hyvä 
ja monipuolinen käyntikohde.

Sijainti: Kimingin kylän kaakkoispuolella valtatien molemmin puolin, 9 km Karstulasta pohjoiseen.
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Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 8 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

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