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MAA-SOUTAJA
Tietokantatunnus: TUU-13-071

Pinta-ala: 21,7
Korkeus: 215
Alueen suhteellinen korkeus: 40

Geologia
Mannerjäätikön reunan peräännyttyä noin 10 400 vuotta sitten Pelkosenniemen alueelta se jäi muinaisen Itämeren 
Ancylusjärveksi kutsutun vaiheen peittoon. Ancylusjärven ranta muodostaa Itämeren ylimmän rannan, joka sijaitsee 
Maa-Soutajalla noin 200 metrin korkeustasolla (Johansson ym. 2007). Aallokko huuhtoi ja kulutti Maa-Soutajan 
loivaa moreenipeitteistä koillis- ja itärinnettä, jolloin hienolajitteinen aines kulkeutui alemmaksi rinteelle ja 
rantavyöhykkeeseen rikastui moreenin kivistä kohtalaisen hyvin kehittynyt rantakivikko. Rantavyöhykkeeseen ei 
muodostunut varsinaisia rantavalleja, vaan rantakivikot ovat rinteenmyötäisiä ja loivapiirteisiä, paikoin terassimaisia 
kivikkoisia tasanteita. Rantakivikko koostuu pääosin halkaisijaltaan 0,1-0,4 metrin kokoisista kivistä ja lohkareista, 
joiden kivilaji on paikallista kvartsiittia (DigiKP 200). Kivet ja lohkareet ovat melko särmikkäitä, joskin terävimmät 
kulmat ovat hieman pyöristyneitä. Koska osa kivistä on peräisin jäätikön kuljettamasta moreenista, on muodostumassa
myös jäätikön kauempaa länsiluoteesta paikalle kuljettamaa kiviainesta, muun muassa joitakin graniittikiviä ja -
lohkareita. Maa-Soutajan rantakivikko nousi vähitellen maankohoamisen seurauksena yhä korkeammalle ja sijaitsee 
tällä hetkellä noin 200 metrin korkeustasolla. 

Biologia
Pohjoisrinteestä huolimatta päivä paistaa hyvin kivikkoon. Kivet ovat kasautuneet siten päällekkäin, että niiden alle 
on muodostunut pieniä onkaloita eikä niiden välejä peitä sammalet ja pensasmaiset jäkälät niin kuin kivikon reunoilla. 
Kiviä kirjoo vahvasti kaarrekarve ja värjää jonkin verran mustat sekä vihreät karttajäkälät. Kivien päällä kasvaa 
lisäksi sammalista louhisammalta, kalliokarstasammalta, korallisammalta, kivitierasammalta ja jäkälistä napajäkäliä, 
poronjäkäliä, tinajäkäliä, koloissa varjorikkijäkälää ja runsaasti muita rupijäkäliä.

Kivikkoa reunustaa varttunut, erirakenteinen männikkö, jossa on kilpikaarnaisia mäntyjä ja keloja. Sekapuuna on 
vesasyntyisiä koivuja. Maapuita ei ole merkittävästi. Kivikkojen keskellä olevissa pienissä puustolaikuissa on aika 
paljon mustikkaa. Kivikon alapuolen varttuneessa männikössä on runsaasti edelleen mustikkaa, vähän variksenmarjaa 
ja juolukkaa, pikkaisen metsälauhaa ja vanamoa. Pohjakerros on seinäsammaleinen. Vähän alempana varvikkoon 
tunkee vielä suopursuja ja varvikon alle on paikoin peittynyt rantakivikoita. Suopursu edelleen runsastuu tietä 
lähestyessä ja maapohja hieman soistuu sekä kunttaantuu. Mäntyjen seuraan liittyy koivujen ohella varttuneet kuuset 
ja haapojen vesat sekä pienet pihlajat.

Maisema ja muut arvot
Maa-Soutajan rantakerrostumat erottuvat peittävästä puustosta johtuen vain muodostumalle ja sen vierestä kulkevalle 
maantielle kivikkoisena alueena. Samasta syystä kohteelta avautuu joka suuntaan metsäinen maisema, jossa saattaa 
paikoin nähdä vilauksen vaaraa ympäröivistä soista puuston niin salliessa. Sisäinen maisema on melko yksitoikkoinen 
ja ainoastaan rinteen kivivyöhykkeen muotojen vähäinen vaihtelu luo siihen hieman monimuotoisuutta.

Sijainti: Muodostuma sijaitsee Pelkosenniemen länsiosassa, noin neljä kilometriä Pyhäjärveltä itäkaakkoon.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 15 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Pelkosenniemi
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DigiKP 200 Bedrock of Finland - DigiKP 200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010 
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Johansson, P., Ojala, A., Räisänen, J & Räsänen, J. 2007. Pyhä-Luosto : geologinen retkeilykartta = geological 
outdoor map : opaskirja = guidebook. Geologian tutkimuskeskus. Rovaniemi. 47 p.
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