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Tiivistelmä 
 
Rantojen monimuotoisuus johtuu rantaa muovaavista 

eroosiotekijöistä, joista tärkeimpiä ovat tuulten ohjaama 

aaltoenergia, rannan läheisyyden pintavirtaukset sekä 

vuorovesikanavat. Rantoja voidaan luokitella niiden sijaintiin 

mantereeseen nähden, sekä eri ominaisuuksien, kuten rannan 

sedimenttimateriaalin ja muodon perusteella. Rantakerrostumat 

ovat rannan prosessien tuloksia, ja niihin kuuluvat myös veden 

alla olevien rantavyöhykkeiden kerrostumat. Kerrostumien 

sedimenttikoostumukset vaihtelevat eri osissa rantaa riippuen 

aaltojen energiatasoista ja rannan kaltevuudesta. Myös vallitseva 

sää vaikuttaa aaltojen toimintaan, sillä esimerkiksi myrskyisellä 

säällä aallot kuljettavat usein sedimenttejä tavallista kauemmaksi 

mantereelle. Rannan maa-aineskerrokset muodostavat 

fasiessekvenssejä, jotka ovat pystysuuntaisia eli vertikaalisia 

leikkauksia rannan kerrosrakenteesta. Rantojen 

vertikaalileikkausten koostumukset ja muoto vaihtelevat riippuen 

rannalla vallitsevista rannalle sedimenttimateriaalia tuovista 

eroosiotekijöistä ja siitä, onko merenpinta korkealla eli 

transgressiivisessa tilassa, vai taantumatilassa eli regressiossa.  

 

Avainsanat: Rantavoimat, rantaprofiili, hydrodynamiikka          

sedimentaatioprosessit, transgressiivinen kehitys 

vertikaaliseurannot 
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1. Johdanto 
 
Jokainen meistä on joskus elämänsä aikana viettänyt huoletonta 

kesäpäivää hiekkarannalla aurinkoa ottaen tai muuten vain 

loikoillen pehmeällä hiekalla. Harvemmin ihmisillä tulee 

kuitenkaan mietittyä, että miten tällainen määrä hiekkaa on 

voinut päätyä meriveden jatkeeksi kuivalle maalle. Toisinaan 

rannoilla esiintyy myös erilaisia ja erikokoisia hiekan ja tuulen 

yhteisvaikutuksesta syntyneitä muodostumia, kuten vaikkapa 

hiekkakumpuja eli tutummin dyynejä. Rannan edustalla voi olla 

pieni idyllinen laguuni, jonka takana kauempana merellä sitä 

suojaa puomisaari (Reineck ja Singh, 1980). Hiekkaranta voi 

muodostaa häntämäisen muodon avomerelle päin, tai rannalla voi 

olla hiekasta nouseva jyrkkä kallioseinämä (Oshimaya, 2017). 

Rantojen monimuotoisuutta ja sitä aiheuttavia tekijöitä tulee 

harvemmin ajateltua.  

 

Rantakerrostumat ovat rantaviivan suuntaisia 

hiekkakasaantumia, johon sedimenttiainesta kulkeutuu merien tai 

jokien mukana. Tärkein rannan syntyyn vaikuttava tekijä on 

meren aaltoenergia. 

Matalan energian rannoilla aaltotoiminta on vähäistä, ja korkean 

energian rannoilla runsasta. (Uusinoka, 1981). Rannoilla voidaan 

havaita neljä hydrodynaamista aaltovyöhykettä, jotka vaihtelevat 

rannan rakenteen ja kaltevuuden myötä. Nämä vyöhykkeet 

määrittelevät yhdessä rantavirtausten kanssa rannan profiilin ja 

kerrostumien sedimenttikoostumuksen. (Reineck ja Singh, 1980). 

Rantaprofiilin geomorfologiset vyöhykkeet ulottuvat 

mantereisesta dyynivyöhykkeestä aina aavalla merellä 

sijaitsevaan ulkorantaan, ja ne kaikki ovat erilaisia 

sedimenttikoostumukseltaan.  
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Rannan geomorfologiaan vaikuttaa lisäksi aaltojen edestakainen 

eli oskilloiva liike rannassa, joka muokkaa rantaprofiilia ja 

synnyttää siihen erilaisia aallonmerkkejä (Uusinoka, 1981). 

 

Rannan kerrostumisseurannat ovat rannan maa-

aineskerrostumista tehtyjä vertikaalileikkauksia, joiden 

sekvenssien koostumus vaihtelee riippuen rannan profiilista. 

Rannan fasiessekvenssit voivat olla joko merelle päin eteneviä, 

tai mantereelle päin vetäytyviä. Jos meri on regressiotilassa, 

vetäytyy se kohti ulappaa ja rantakerrostumat pääsevät ikään kuin 

etenemään merelle päin. Tällöin puhutaan prograadisesta 

rannasta. Meren pinnan ollessa korkealla on kyseessä 

retrograadinen ranta, jolloin rannalla vallitsee transgressiivinen 

tila. (Reading ym., 1986). Rannan kerrostumat näyttävät 

tällaisissa vertikaalileikkauksissa vetäytyvän mantereelle päin. 

Rantojen trangressiivista kehitystä tutkitaan paljon, sillä niiden 

vertikaalileikkaukset kuvastavat rannan alkuperäisiä 

syntyolosuhteita (Walker ja James, 1992). 

          

 

2. Rantojen luokittelu 
 
Rannat ovat merien ja mantereiden raja-alueita, jotka ovat 

jatkuvasti alttiina muutoksille erilaisten rantavoimien toimesta. 

Näitä rannikkoja muovaavia voimia ovat Uusinokan (1980) 

mukaan meren aallot ja pintavesivirtaukset, tidaali- eli 

vuorovesivoimat, tuulen eroosiovoima ja mahdolliset jääpeitteen 

liikkeet kylmemmillä seuduilla. Rantoja luokitellaan niiden 

ominaispiirteiden ja mineraali- sekä sedimenttikoostumuksien 

mukaan. Mantereisiin rannikoihin lukeutuvat rannat, joille on 

kehittynyt niemi tai chenier-muodostuma. Barrier island-rannikot 

eli puomisaaret ovat pitkän ajan kuluessa mantereesta irralleen 
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mutta mantereen lähelle syntyneitä saaria. Cliffcoast eli 

törmäranta syntyy meren aaltojen eroosiotyön sekä rapautumisen 

vaikutuksesta. Törmärannoilla aallot muovaavat rannalla olevaa 

kalliota pystysuoraksi tai loivaksi seinämäksi. (Reineck ja Singh, 

1981) 

 

2.1 Mantereiset rannat 
 
Niemirannoilla (sandspit) varsinaisen mantereisen rannan 

sedimenttimateriaali näyttää venyvän ja jatkuvan kapeana 

kaistaleena merelle päin. Niemellä, kuten esimerkiksi 

drumliineilla, käytetään nimityksiä distaali- ja proksimaalipää 

(Oshimaya, 2017). Distaalipää loppuu mereen ja proksimaalipää 

rannikolle. Oshimaya (2017) jatkaa, että niemen muodostumisen 

perustana on ilmiö nimeltä ”longshore drift”, jossa meren virtaus 

rannan myötäisesti ja tuulen aaltoja kääntävä voima saavat aallot 

iskeytymään rantaan kulmassa (Kuva 1). Aalto nappaa 

hiekkapartikkeleita mukaansa rannasta, vetäytyy takaisin mereen, 

kunnes taas kuljettaa partikkelit hieman edemmäs rannalla. 

Aaltojen pysyessä samansuuntaisina sedimenttipartikkelit 

ajautuvat näin yhä edemmäs niemellä kasvattaen samalla sen 

pituutta. Niemeen voi myös muodostua koukun mallinen käännös 

tuulen ja aaltojen vaikutuksesta.  
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Kuva 1. Longshore drift-ilmiö ja siitä muodostunut niemiranta 
Oshimayan (2017) mukaan. 
 
 

Chenier-harjanteet ovat Reineckin ja Singhin (1981) mukaan 

suoraviivaisia rannan suuntaisia hiekkaharjanteita, jotka 

muodostuvat selkeästi erilleen vesirajasta kauemmas kuivalle 

maalle. Chenierit syntyvät hienosta sedimenttiaineksesta, jota 

kasaantuu mutaiselta, suomaiselta rantaheteiköltä rantaviivan 

tuntumaan. Chenierin muodostumisen edellytyksenä on 

progradaainen ranta, jossa vesiraja vetäytyy merelle päin. 

Uusinokan (1981) mukaan pieni aalto- ja vuorovesitoiminta, 

rannan mukainen virtaus sekä chenieriä muodostavan 

hienorakeisen sedimenttiaineksen vaihteleva saanti ovat näiden 

sarjoissa muodostuvien harjanteiden suosivia tekijöitä. 

Sedimenttikoostumukseltaan chenierit ovat suurimmalta osin 

hiekkaa (71,1%) ja rantaheteikön orgaanisia partikkeleita, kuten 

simpukankuoria ja muuta kuorijätettä (22,7%). Silttiä ja savea on 

noin yhden prosentin verran ja puuta sekä huokoseläimiä noin 0,1 

prosenttia. Yleensä chenierit ovat noin kolmen metrin korkuisia, 

100-200 metriä leveitä ja jopa useita kymmeniä kilometrejä 

pitkiä. Ajan saatossa chenierit peittyvät usein kasvillisuudella, 

kuten puustolla. (Reineck ja Singh 1980). 
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Rantatöyräät (beach ridge) ovat chenierien kaltaisia 

pitkänmallisia rannikolle muodostuvia harjanteita. Toisin kuin 

chenierit, ne sisältävät enemmän karkeampaa sedimenttiainesta 

kuten soraa, ja syntyvät lähemmäs vesirajaa rannalle. (Uusinoka, 

1980). Rantatöyrään syntymisen edellytyksenä on Reineckin ja 

Singhin (1981) mukaan esiinnyttävä hiekkainen ranta, josta aallot 

ja myrskyisät vuorovedet nostavat karkeaa sedimenttiainesta 

vallimaiseen muotoon. Yleensä tämänkaltaisia muodostumia 

syntyy juuri myrskyisien aaltojen toimesta alueilla, joilla vesirajat 

ovat korkealla jo valmiiksi, kuten keväisin vuorovesialueilla. 

Rantatöyräs jää paikoilleen maankohoamisen seurauksena tai 

vedenpinnan laskiessa pysyvästi. Rantatöyräät ovat kokonsa 

puolesta varsin samankaltaisia chenier-harjanteiden kanssa.  

 

Chenier muuttuu hiekkaharjanteeksi, kun hienoa 

sedimenttiainesta kuljettavat joet lakkaavat syystä tai toisesta 

toimittamasta ainesta samalla nopeudella, jolloin aallot ja 

virtaukset joutuvat työstämään jo aiemmin työstämäänsä ja 

kasaamaansa ainesta. Tällöin hienoaineksen huuhtoutuessa 

kauemmas rannasta, kerrostuu karkeampi sedimenttiaines 

chenier-valliksi (Uusinoka, 1981). Sedimenttitoimituksen jälleen 

elpyessä, soinen mutamaa kasaantuu harjanteen edustalle, sillä 

chenierien syntyä edellyttää mutainen ranta. Sedimenttisaannin 

taas vaihtuessa heikommaksi kerrostuu uusi harjanne edellisen 

jatkeeksi. Tällä tavoin syntyvät hiekkaharjannejonot, hiekkaiset 

chenierit, joiden edustoilla on suolta kulkeutuneita sedimenttejä. 

Ajan myötä hiekkachenierit kuitenkin tapaavat madaltua ja 

sulautua osaksi edustallaan olevia mutaisia sedimenttejä. 

(Reineck ja Singh, 1980). 
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2.2 Puomisaaret  
 

Puomisaaret (barrier island) ovat pitkän ja kapean muotoisia, 

rannikon suuntaisia hiekkaisia saaria rannan läheisyydessä. 

Manteretta ja puomisaarta erottavat toisistaan laguuni, salmi tai 

lahti. Puomisaaria muodostuu usein ketjuina ja ne voivat olla jopa 

yli sadan kilometrin pituisia (Reineck ja Singh, 1981). 

Puomisaariketjut koostuvat kolmesta eri geomorfologisesta 

osasta; hiekkapohjaisista puomisaarista, puomisaaren ja 

mantereen väliin jäävistä laguuneista tai jokisuulahdista eli 

estuaareista, sekä suljetun vesistön ja meren yhdistävistä 

vuorovesikanavista (Walker ja James 1992). Mantereelta tuleva 

joen makea vesi sekoittuu suolaiseen veteen, ja tätä rannassa 

olevaa aluetta sanotaan estuaariksi eli suppilolahdeksi.  

 

Puomisaarten syntytavasta on olemassa useita eriäviä 

mielipiteitä. Yleisesti saarten uskotaan Walkerin ja Jamesin, 

(1992) mukaan syntyneen pääosin viimeisimmän jäätiköitymisen 

loppuvaiheilla, noin 20 000-15 000 vuotta sitten. Jäätiköiden 

sulaessa merenpinta luonnollisesti nousi, jolloin sen mukanaan 

kuljettamaa sedimenttiainesta ajautui aaltojen toimesta 

ylemmäksi rantaviivan edetessä poispäin altaasta. 

Sedimenttiaines ei kuitenkaan pysynyt kokonaan rannikolla 

merenpinnan noustessa, vaan osa ajautui aaltojen ja virtausten 

toiminnasta rannan läheisyydessä oleviin meren alla oleviin 

kohtiin, joihin sedimenttejä alkoi kerrostua. Osa sedimenteistä 

siis huuhtoutui tulevan poimusaaren yli kuljettaen sedimenttejä 

mantereiselle rannikolle. Puomisaaret olisivat ikään kuin 

muinaisia rantoja, joiden jälkeen ovat vasta muodostuneet 

nykyiset rannikot puomisaarten takana mantereella.  

 

Reineck ja Singh (1980) esittävät Hoytin (1967) mukaan, että 

puomisaaret olivat alkujaan mantereisia rantoja. 
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Mariinitransgression eli merenpinnan nousun viimeisten 

vaiheiden aikana (n.15 000-8 000 vuotta sitten) puomisaaret 

erkanivat mantereesta (U.S Geological survey, 2017). 

Mariinitransgression lopussa puomisaaren ja mantereen välinen 

alue muuttui vuorovesitasanteeksi tai laguuniksi poimusaaren 

samalla kasvaessa nousevan merenpinnan myötä. Reineck ja 

Singh (1980) esittivät Fieldin ja Duanen (1976,1977) mukaan 

rantahiekkojen siirtyneen sivuttaissuunnassa poimusaaren 

muotoon merenpinnan nousun avustamana. Kokonaisen 

poimusaaren muodostumisen tällä tavoin on kuitenkin todettu 

olevan varsin epätodennäköinen teoria (Reineck ja Singh, 1980). 

 

2.3 Törmärannikot 
 
Törmärannikot (cliffcoast) ovat rantoja, joilla aaltojen erodoiva 

voima ja rapautuminen ovat muodostaneet jyrkkiä seinämiä.  

Kovat ja kestävät mineraalit, kuten kalkki ja graniitti, 

muodostavat jyrkkiä kalliotörmiä, sillä ne erodoituvat hitaasti tai 

ei välttämättä ollenkaan. Pehmeät mineraalit taas, kuten savi ja 

liuskeet, erodoituvat nopeasti muodostaen loivempia törmiä. 

(Uusinoka, 1980). Kova mineraali ei kuitenkaan aina ole 

edellytys jyrkän seinämän syntymiselle, sillä mineraalit voivat 

myös olla syystä tai toisesta haljenneita tai murtuneita, jolloin se 

erodoituu herkemmin (Reineck ja Singh, 1981). Toisin kuin 

edellä mainituilla mantereisilla rannoilla ja poimusaarilla, 

törmärannikoilla sedimentaatiotekijät ei siis ole olennaisessa 

osassa rannan muodostumisen kannalta. 

 

Törmän eroosio alkaa sään rapauttavasta vaikutuksesta törmän 

yläosassa (1). Aallot rapauttavat hiljalleen törmän alaosaa 

muodostaen siihen loven (2). Loven ollessa tarpeeksi syvä, 

romahtaa sen päällä oleva mineraaliaines (3). Aallot kuljettavat 
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romahtaneen aineksen rantaan lähemmäs merta muodostaen 

aaltotasanteen (wave-cut platform) (4). Kalliotörmä jatkaa 

vetäytymistään ja erodoitumistaan prosessin toistuessa (5). 

(Walkup, 2014) Törmän vetäytyminen ja ympäristön 

eroosiotekijät on esitetty kuvassa 2. 

 

 

 
Kuva 2. Rantatörmän eroosio Walkupin (2014)  
mukaan. 
 

 

3. Rannan geomorfologia  
 

3.1 Sedimenttiaines ja aallonmerkit 
 

Rannan hiekkapatjat ovat keskimäärin kymmenistä metreistä 

muutamiin satoihin metreihin leveitä, noin 10-20 metriä paksuja 

sekä satoja kilometrejä pitkiä. Hiekkarannat ovat kuitenkin 

harvoin valtavan pitkiä yhtenäisiä kokonaisuuksia, sillä niitä 

katkovat aika ajoin jokisuistot, estuaarit eli suppilolahdet, 

laguunit ja vuorovesikanavat. (Reineck ja Singh, 1980). Rannan 

sedimenttiaines vaihtelee tasaisilla, matalan aaltoenergian 

rannoilla hienosta hiekasta hienoon soraan. Myrskyisellä säällä, 

kun tuulen vaikutus aaltojen energiaan on kova, ovat aallot 
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suurempia ja voimakkaampia. Aallot koskettavat rajuilmalla 

meren pohjaa aikaisemmin verrattaen matalaenergisiin aaltoihin 

napaten sedimenttiainesta mukaansa kohti rantaa. Tällaisen sään 

vaikutuksen alaisena olevilla rannoilla on usein karkeampaa sora-

ainesta havaittavissa kauempana mantereella rannassa. Tuulen 

voimakkuuden vaihtelun myötä raekoot tapaavat järjestäytyä 

siten, että sedimentit hienonevat merelle päin mentäessä 

(Uusinoka, 1981). Reineckin ja Singhin (1980) mukaan myös 

transgressiivinen meri voi uudelleentyöstämällä kuljettaa 

sorasedimenttiä takaisin rantaan. Myrskyisellä säällä 

sedimenttiainesta kulkeutuu myös enemmän poispäin rannalta 

repeämävirtojen voimistuessa. (Uusinoka, 1981).  

 

Hienoaineksen sedimentaatiota tapahtuu rannikkoalueella rannan 

hiekkasedimentaation lisäksi vuorovesitasanteilla ja laguuneissa. 

Toistuvat sisämerien vedenpinnan tason nousut ja laskut jättivät 

aikoinaan jälkeensä rantasedimenttejä jotka ovat säilyneet tähän 

päivään saakka. Näistä muinaisista sedimenteistä vain 

tasapainossa olleet rannikon sedimenttikerrostumat säilyivät 

prograadisissa eli etenevissä tai retrograadisissa eli vetäytyvissä 

rantasedimenttien kerrostumissarjoissa eli parasekvensseissä 

(Reineck ja Singh, 1980). Rannan parasekvenssikerrostumat 

koostuvat yleensä savipohjasta, sen päällä makaavasta 

silttikerroksesta sekä päällimmäisenä olevasta hiekkapatjasta 

(Coe., ym, 2003). 

 

Edestakainen, oskilloiva aallon liike muodostaa rannan alueella 

kahdenlaisia aallonmerkkejä, symmetrisiä ja epäsymmetrisiä. 

Olennaista aallonmerkkien syntymisen kannalta on oskilloivan 

aaltoliikkeen nopeus, johon vaikuttavat Reineckin ja Singhin 

(1980) mukaan aaltojen korkeus, pituus, syvyys sekä 

peräkkäisten aaltojen väli toisiinsa nähden. Symmetriset 
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aallonmerkit muodostuvat aaltojen oskillaatioliikkeen pysyessä 

tasaisena molempiin suuntiin ja korkeintaan tietyssä nopeudessa. 

Mitä lähempänä aaltoliike on tiettyä nopeusmaksimia, sitä 

suurempia aallonmerkkejä muodostuu. Uusinoka (1981) esittää 

Inmanin (1957) mukaan, että aallonmerkkirakennetta syntyisi 1:n 

millimetrin pohjasedimenttirakeisiin noin 50 cm/s nopeudessa, ja 

aallonmerkit alkaisivat pyyhkiytyä pois noin 90 cm/s nopeudessa. 

Aaltoliikkeen ylittäessä nopeusarvon pienenee aallonharjan 

korkeus, jolloin niiden kuluttava voima kasvaa aallonpituuden 

kasvaessa samalla. Tämä johtaa lopulta aallonmerkkien pois 

pyyhkiytymiseen rannalta. Syvemmissä vesissä aallonpituudet 

ovat pinnassa pitempiä, joten rannan läheisyyden aallonmerkit 

ovat yleensä vaatimattomampia.  

 

Oskillaatioliikkeen nopeuden ollessa epätasainen, voi rannalle 

syntyä epäsymmetrisiä aallonmerkkejä (Uusinoka, 1981). 

Aaltojen epätasainen nopeus johtuu vesipartikkeleiden vapaasta 

liikkumavarasta aallossa, jolloin siinä esiintyy aallon 

etenemissuuntaista vesimassan liikettä. Epäsymmetrisiä 

aallonmerkkejä muodostuu etenkin matalissa vesissä loivilla 

rantaprofiileilla ja tyrskyn etenemisvyöhykkeen (surf zone) 

alueella, jossa aallon nopeus mereltä maalle on nopeampaa kuin 

maalta merelle. Sedimenttituotanto rannalle on tällöin 

voimakkaampaa kuin rannalta poispäin. (Reineck ja Singh, 

1980). Kuvasta 3 (Kundu, 2013) voidaan huomata, että 

symmetriset aallonmerkkiharjanteiden kulmat pysyvät koko ajan 

samana, kun taas epäsymmetrisissä aallonmerkeissä harjanteet 

eivät ole toistensa peilikuvia. Aallon virtaussuunta (current) on 

kuvassa vasemmalta oikealle.  
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Kuva 3. Symmetriset ja epäsymmetriset aallonmerkit (ripples) 
Kundun (2013) mukaan.  
 

 

3.2 Rannan profiili ja kerrosrakenteet 
 

3.2.1 Takaranta 
 
Rannan profiiliin kuuluvat tavallisesti mereltä mantereelle päin 

katsottuna ulkoranta, vaihettumavyöhyke, rannanedus, eturanta, 

takaranta sekä hiekkadyynivyöhyke. Takaranta alkaa 

hiekkadyynien merenpuoleisten rinteiden alaosista (kuva 4). 

Aallot ja vuorovedet eivät yllä takarantavyöhykkeelle, ja siellä 

onkin vettä ainoastaan myrskyjen aikana ja mahdollisesti 

syvänteissä kuten uomissa. Myrskyjen aikana vedet voivat 

huuhtoa takarannan hienohiekkaisen päällyskerroksen 

muodostaen harjanteita ja uomia (Reineck ja Singh, 1980). Vettä 

sisältäviin uomiin voi kerrostua silttiä, liejua ja levää. Myrskyn 

ollessa erityisen voimakas, voi mantereisen hiekkarannan 

hiekkasedimenttiä kulkeutua kaeummaksi maalle muodostaen 

ylihuuhdosviuhkan. Rajumyrskyn iskiessä puomisaaren ylle, voi 

muodostua ylihuuhdosviuhka puomisaaren taakse mantereiselle 

puolelle. Puomisaarien ylihuuhdosviuhkat ovat yleensä 

kytköksissä vuorovesiuomiin- ja tasanteisiin. (Reading, 1986).  

 



 12 
 

Takarannan ollessa pääosin supra-akvaattista aluetta on se 

jatkuvasti alttiina tuulieroosiolle. Tästä johtuen takaranta on 

kerrosrakenteeltaan myös kaikista epästabiilein. Yleensä 

takarantojen kerrosrakenne on valtaosin joko vaakasuoraa tai 

kallellaan loivasti maalle päin olevaa hiekkaa (Uusinoka, 1981). 

Hiekkakerroksia katkovat ajoittain pienet virtausvärähtelyistä 

aiheutuvat ristikerroksellisuudet (Reineck ja Singh, 1981).  

Veden ja tuulen toiminnat muodostavat rantaan aallonmerkkejä, 

ja takarannalta vetäytyvä vesi muodostaa hiekkaan 

pintavalumamerkkejä (Uusinoka, 1981).  

 

Takarantaa ja ylempää eturantaa erottaa usein rantasärkkä, joka 

pitää takarannan supratidaalisena eli vuorovesikoskemattomana 

alueena. Myrskyn aikana ranta tasoittuu, jolloin sedimenteistä 

kerrostuu rantavalli (berm). (Uusinoka, 1980). Rannan ollessa 

sorainen kerrostuu soraa mahdollisesti rantavallin heikosti vettä 

läpäisevän hiekan päälle. Tästä sorasta sekä niiden väleissä 

olevasta hiekkaisista vaoista muodostuu veden lyödessä rantaan 

sahamaista kuviointia, jota kutsutaan beach cusp-muodostumaksi 

(kuva 4). Beach cusp-ilmiötä tapahtuu yleensä taka- ja eturannan 

vaihettumassa, mutta toisinaan myös eturannan puolella (Reineck 

ja Singh, 1980). 
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Kuva 4. Beach cusp-muodostuma Dorsetissa, Etelä-Englannissa. 
(Amusing planet, 2015). 
 

                                      

3.2.2 Ylempi ja alempi eturanta 
  

Ylempi eturanta alkaa keskimääräisen nousuveden pinnan 

kohdalta ja päättyy keskimääräisen laskuveden pinnan kohtaan 

(kuva 5). Kerrosrakenteeltaan ylempi eturanta on Reineckin ja 

Singhin (1980) mukaan varsin säännöllinen pintaa myötäilevine 

kerroksineen, ja siinä esiintyy myös merelle päin kallistuvaa 

ristikerroksellisuutta tai kalanruotokuviointia, jossa vierekkäiset 

kerrokset ovat toisiinsa nähden vastakkaissuuntaisia. Ylemmän 

eturannan särkkämuodostuman jälkeen alkava alempi eturanta 

taas on selvästi epäsäännöllisemmin kerrostunut vyöhyke. Särkän 

molemmin puolin voidaan havaita erilaista kerroksellisuutta. 

Meren puoleisella rinteellä esiintyy vuorotellen pintaa 

myötäilevää vaakakerroksellisuutta ja ristikerroksellisuutta, sekä 

myös hieman aallonmerkkejä (Uusinoka, 1981).  Mantereen 

puoleinen rinne on yleensä jyrkempi, ja sen eteen   

muodostuneeseen uomaan kerrostuu rannanmukaisen virtaaman 

kuljettamana hienojakoisista sedimenteistä aallonmerkkejä.  
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Uusinokan (1981) mukaan ylempi ja alempi eturanta 

muodostavat yhdessä rannan vuorovesivyöhykkeen, mistä 

johtuen siinä esiintyy kuivalle sekä vedenalaiselle maalle 

tyypillisiä muotoja. Tällaisia ovat pienimuotoiset hiekkadyynit 

sekä pintavaluma- ja aallonmerkit. Yleisin eturannan merkki on 

runnel-muodostuma, joka muodostuu särkän mantereiselle 

puolelle matalan aalto- ja tuulienergian vallitessa. 

 

3.2.3 Rannanedus, vaihettumavyöhyke ja ulkoranta 
 

Rannanedus eli shore face on jatkuvasti veden alla oleva 

subtidaalinen rantaprofiilin vyöhyke, sillä vyöhyke alkaa matalan 

veden eli laskuveden pinnan kohdalta (kuva 5). Eturantaa 

seuraava rannanedus on kerrosrakenteeltaan moninaista. Pintaa 

myötäilevän laminaation lisäksi vyöhykkeessä on 

aallonmerkkien muodostamaa kerrosrakennetta kuten 

ristikerroksellisuutta, sekä toisinaan myös loivia särkkiä saattaa 

esiintyä (Uusinoka, 1981). Pohjassa on yleensä pienimuotoisia, 

voimakkaiden aaltojen rajusta takaisinhuuhtoutumisesta 

kerrostuvia kumpuja (longshore bar). Rannanedusvyöhykkeessä 

voi olla useita longshore bar-kumpuja, mutta yleensä niitä on 

kaksi kappaletta. (Reineck ja Singh, 1980).  

 

Myrskyt, aallot ja virtaukset erodoivat rannanedusta, etenkin sen 

ylempää osaa, kuljettaen hienompaa sedimenttiainesta kohti 

matalampaa rannanedusta eli vyöhykkeen meren puoleiseen 

osaan. Samalla, kun sedimenttiaineksen raekoko pienenee 

vyöhykkeessä merelle päin mentäessä, kasvaa pohjaeläinten 

pohjasedimenttikerroksia muokkaava toiminta eli bioturbaatio. 

Rannanedus on sedimenttikoostumukseltaan hiekkavaltaista, 

mutta alemmassa osassa vyöhykettä on yleensä myös silttiä. 

(Reading ym., 1986). 
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Rannaneduksen jälkeen tulevat vaihettumavyöhyke ja ulkoranta 

ulottuvat keskimääräiseltä myrskyn aallonpohjan kohdalta 

keskimääräiselle hyvän sään aallonpohjalle. Alueilla, joilla on 

pohjassa hiekan lisäksi mutaa, siirrytään hienohiekkaiselta 

rannanedukselta aallonpohjan (syvyys, jonka jälkeen aallon 

dynamiikka ei enää aiheuta merkittävää liikettä vedessä) 

alapuolelle vaihettumavyöhykkeelle, jossa vallitsee silttiset 

sedimentit. (Reineck ja Singh, 1980). Hyvällä säällä 

hienosedimentit asettuvat suspension myötä pohjaan ja alustassa 

tapahtuu bioturbaatiota. Liiallinen bioturbaatio voi 

parhaimmillaan tuhota pohjan kerrosrakenteita. Myrskyisellä 

säällä oskilloivat aallot sekä virtaus sekoittavat pohjan 

sedimenttejä. Tästä johtuen hyvän sään mutaiset silttikerrokset ja 

silttihiekka-kerrokset vuorottelevat myrskyjen aikana. (Reading 

ym., 1986). 

 

 

 
Kuva 5. Rantaprofiilin geomorfologiset vyöhykkeet. (Modifioitu 
Reineckin ja Singhin (1980) kuvasta).  
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4. Rannan dynamiikka  
 

4.1 Hydrodynaamiset vyöhykkeet 
 
Rantaympäristöt ovat jatkuvassa muutostilassa tuulen, aaltojen, 

merivirtausten ja vuorovesien vuoksi. Rantojen 

sedimenttikoostumukset vaihtelevat paljon, hienosta hiekasta 

aina suuriinkin kiviin. Sedimenttien kulkeutumista rannalle 

tapahtuu useilla eri tavoin. Trooppisilla alueilla valkoisten 

rantojen aiheuttajina ovat erilaisten meren organismien kuten 

kuorieläinten ja luurankojen ajautuminen rannalle. Mustia rantoja 

taas on muodostunut joillakin alueilla vulkaanisen laavan 

jäähtyessä joutuessaan kosketuksiin meriveden kanssa, sekä 

tuhkan myötä (kuva 6). Tuulet kuljettavat hiekkaa myös 

aavikoilta suoraan rannoille tai meren kautta, josta aallot 

kuljettavat sedimentit rantaan. Jäätikkömoreenista on myös 

kerrostunut rantoja joillain alueilla. (Capital Regional District). 

Tärkein rantojen dynamiikkaan ja sedimenttikoostumukseen 

vaikuttava tekijä on kuitenkin Uusinokan (1980) mukaan aaltojen 

energia, jota tarkastellaan tarkemmin rannan hydrodynaamisten 

vyöhykkeiden kautta.  

 

 
Kuva 6. Reynisfjaran musta laavaranta Islannissa. (Solio, 2016). 
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Hydrodynaamisilla vyöhykkeillä tarkoitetaan neljää eri osa-

aluetta aallon liikkeessä, alkaen syvästä merivedestä ja päättyen 

rantaan. Aallon muodostus alkaa mataloitusmivyöhykkeessä 

(shoaling wave zone), jossa aalto erottuu syklisestä 

aaltoliikkeestä omaksi aallonmuodokseen. Nämä yksittäiset 

aallot kasvavat edetessään kohti rantaa kuljettaen mahdollisesti 

samalla sedimenttiainesta pohjassa (Uusinoka, 1981). Aallot 

jyrkkenevät merenpohjan profiilin noustessa rannan lähestyessä. 

Lopulta aallot ovat liian jyrkkiä ja murtuvat tyrskyn 

muodostumisvyöhykkeessä (breaker zone) (Reineck ja Singh, 

1980). Tässä aallon hajoamisvyöhykkeessä vallitseva voimakas 

aaltoenergia saa karkearakeiset sedimentit etenemään 

saltaatioliikkeellä eli ikään kuin ”hyppimään” meren pohjan 

alustalla eteenpäin.  

 

Murtumisen jälkeen aalto etenee tyrskyn etenemisvyöhykkeelle 

(surf zone). Karkea sedimenttiaines jatkaa kulkuaan pohjassa 

kohti rantaa. Tyrskyn etenemisvyöhykkeessä esiintyy rantaan 

päin suuntautuvan virtauksen lisäksi vastakohtaisesti merelle päin 

suuntautuvaa virtausta, repeämävirtausta (Uusinoka, 1981). 

Tyrskyn etenemisvyöhykkeen jälkeen aalto saavuttaa lopulta 

viimeisen vaiheen, loiskevyöhykkeen (swash zone), jonka 

katsotaan yltävän niin pitkälle maalla kuin aallot vain yltävät. 

Loiskevyöhykkeessä aallot lipuvat rantaan matalana ja 

vaahtomaisena virtauksena. Aallon ollessa maalla osa siitä 

imeytyy rantahiekkaan, ja loput vedestä vetäytyy takaisin 

mereen. (Uusinoka, 1981). 

 

Hydrodynaamiset vyöhykkeet jakautuvat eri tavoin erilaisissa 

rantaprofiileissa. Tyrskyn muodostumisvyöhykkeen koko   

riippuu rannan vuorovesitoiminnasta ja kaltevuudesta. 

Jyrkkärinteisillä, korkeaenergisillä rannoilla, joilla 
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vuorovesitoiminta on vilkasta, tyrskyn etenemisvyöhykettä (surf 

zone) ei usein ole Reineckin ja Singhin (1980) mukaan 

havaittavissa ollenkaan, sillä aalto murtuu vasta lähellä rantaa 

iskien rantaan voimalla. Päinvastoin tasaisemmilla ja 

matalaenergisemmillä rannoilla tyrskyn etenemisvyöhyke on 

yleensä kauempana rantaviivasta, jolloin aalto murtuu myös 

aikaisemmin aiheuttaen rauhallisemman virtauksen rantaan (kuva 

7). 

 

 

 
Kuva 7. Hydrodynaamisten vyöhykkeiden jakautuminen matalan 
aaltoenergian rannalla. (Thinglink, 2016). 
 
 

 

4.2 Rannan virtaukset  
 

Rannan sedimenttikuljetukseen osallistuvat olennaisesti kaksi 

erilaista aaltojen toimesta muodostuvaa virtausmekanismia, 

longshore- ja repeämävirtaukset.   Longshore- virtaus on nimensä 

mukaisesti rannan suuntaista rannan läheisyydessä tapahtuvaa 

virtausta, jota muodostuu ulkorannan rantavirrasta lähtevien 

aaltojen kulkeutuessa kohti rantaa yleensä noin 45:n asteen 

kulmassa. Longshore- virtaus saa aikaan sedimenttiaineksen 
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kulkeutumista eteenpäin rannalla siksakkikuviona (longshore 

drift-ilmiö, kuva 1). Rannan suuntaiset longshore-virtaukset ovat 

kymmenistä metreistä muutamaan sataan metriin pitkiä. Reineck 

ja Singh, 1980).   

 

Longshore-virtauksia katkovat intervalleissa meren ulapalle päin 

suuntautuvat kapeat repeämävirtaukset (rip current). Aaltojen ja 

tuulen vaikutuksesta vettä kulkeutuu rannan suuntaisesti uomissa 

(kts. Kuva 5), ja uoman päättyessä virtaus kääntyy kohti ulappaa 

repeämävirraksi. Repeämävirrat yhdessä longshore- virtauksen 

kanssa saavat aikaan vesimassan kiertoliikkeen kuvassa 8 

esitetyllä tavalla; Ulapalta vinosti rantaan saapuvat aallot 

(incoming waves) hajoavat tyrskyn muodostumisvyöhykkeessä 

(breaker zone) muuttuen rannan suuntaiseksi, maanpinnan tasoa 

myötäileväksi longshore- virtaukseksi tyrskyn 

etenemisvyöhykkeessä (surf zone), (Reading ym., 1986).  

Repeämävirtaukset kuljettavat tyrskyn 

muodostumisvyöhykkeessä syntyneet rantaan kulkeutuneet aallot 

takaisin avomerelle (Uusinoka, 1981).  

 

 

 
Kuva 8. Rannan virtausten kiertosysteemi. (Vansovics Davidson-
Arnottin, 2010, mukaan).  
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Rannan virtausten syntyyn vaikuttavat eniten vuorovesitoiminta 

ja tuulivoima, jotka ohjailevat aaltojen liikettä (Reineck ja Singh, 

1980). Lähirannan virtaukset eli longshore- ja repeämävirtaukset 

vaativat toimiakseen alle viiden metrin syvyyden. Virtausten 

pohjaan uomia kuluttava ja hiekkaa kerrostava vaikutus häviää 

syvemmälle mentäessä (Uusinoka, 1981).  

 

 

5. Rannan kerrostumisseurannat 
 
5.1 Prograadinen ranta 
 
Prograadisella kerrostumisella tarkoitetaan merelle päin etenevää 

rannan maa-aineskerrostumisten järjestäytymistä (kuva 9). 

Prograadisen rannan ja kerrostumisfasieksen syntyyn liittyy 

olennaisesti meren regressiotila, jolloin merivesi vetäytyy 

poispäin mantereelta. (Coe ym., 2003) Rantakerrostumia 

tutkitaan fasiessekvenssien avulla, jotka ovat rannan 

kerrostumista muodostettuja vertikaalileikkauksia. Rannan tai 

puomisaaren fasiessekvenssiin vaikuttavat tärkeimpinä tekijöinä 

merenpinnan vaihtelu sekä sedimenttituotanto (Reading ym., 

1986 Dickinsonin ym., 1972 mukaan). Prograadiselle 

regressiiviselle rannalle tyypilliset olosuhteet ovat säännöllinen 

sedimenttituotanto sekä tasainen merenpinta- ja pohja (Reading 

ym., 1986 Bernardin ym., 1962 mukaan). Prograadiset sekvenssit 

karkenevat mereltä maalle päin mentäessä, sillä rantojen 

sedimentit tapaavat hienontua merelle päin mentäessä (Uusinoka, 

1981). 
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Kuva 9. Esimerkkejä prograadisten, regressioon liittyvien 
sekvenssien järjestäytymisestä rannalla (Strand, 2017). 
 

 

Korkean energian rannoilla myrskyt muovaavat rannan fasiesta. 

Reading ym., (1986) esittää Howardin ja Reineckin (1981) 

mukaan Kalifornian rantojen olevan keskimäärin seuraavanlaisia; 

Ulkorannan alueella, johon myrsky vaikuttaa voimakkaimmin, 

tapahtuu voimakasta bioturbaatiota jättäen jälkeensä hienoa silttiä 

ja jonkin verran yhdensuuntaista kerroksellisuutta. 

Vaihettumavyöhykkeellä ja rannaneduksen alaosissa on 

aaltokerroksellisuuden ja bioturbaatiokerrosten seassa silttistä 

hiekkaa. Ylempi rannanedus on säästynyt voimakkaimmalta 

bioturbaatiolta, ja alueella esiintyykin mataloituvien aaltojen 

synnyttämää ristikerroksellisuutta. Rannaneduksen ja eturannan 

vaihettumassa vallitsee pikkukivivyöhyke, ja eturannalle 

siirryttäessä yhdensuuntaiset, merelle päin kallistuvat 

hiekkakerrostumat. Ylöspäin karkenevissa prograadisissa 

fasiessekvensseissä ylempi rannanedus ja eturanta yhdessä 

edustavat korkeaenergisten aaltojen olosuhteita tyynen sään 

aikana, kun taas alemmasta rannaneduksesta ulkorannalle asti 

fasiekset edustavat myrskyisen ja tyynen sään vaihteluita.   
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Matalaenergisillä rannoilla, joilla aaltojen toiminta on rajoitettua, 

poikkeavat myös fasiessekvenssit korkeaenergisistä rannoista. 

Ulkorannan ja alemman rannaneduksen välillä bioturbaatio 

vaikuttaa voimakkaammin ollen perinpohjaisempaa. 

Rannaneduksen materiaali on hienompaa ja sisältää 

korkeaenergisiä rantoja vähemmän ristikerroksellisuutta 

bioturbaation vuoksi. Eturanta poikkeaa korkeaenergisestä 

eturannasta vain siten, että siinä voi esiintyä hiekkakerrosten 

lisäksi hiekkaharjanne- uoma systeemin muodostamaa maalle 

päin suuntautuvaa ristikerroksellisuutta. (Reading ym., 1986 

Howardin ym., 1972 mukaan, Sapelo Island, USA).  

 

 

 

5.2 Retrograadinen ranta 
 
Retrograadisilla eli transgressiivisilla rannoilla tai puomisaarilla 

maa-aineskerrokset ikään kuin vetäytyvät mantereelle päin (kuva 

10). Transgressiivisilla olosuhteilla tarkoitetaan merenpinnan 

nousua, jolloin myös meren pohjan syvyys vaihtelee 

voimakkaasti ja sedimenttituotanto on vähäistä. Transgressiiviset 

rannat sekä niiden fasiessekvenssit ovat joko jäätiköiden 

sulamisen jälkeisiä mariinitransgression aikana muodostuneita tai 

liittyvät nykymerenpinnan vetäytymiseen/ trangressiivisiin 

puomiin (Walker ja James, 1992).  
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Kuva 10. Esimerkkejä retrograadisten, transgressioon liittyvien 
sekvenssien järjestäytymisestä rannalla (Strand, 2017). 
 
 

Rantojen ja puomisaarten transgressiiviseen kehitykseen eli 

siirtymiseen mantereelle päin merenpinnan nousun aikana on 

esitetty kaksi erilaista teoriaa. ”Rannaneduksen vetäytymisen” 

(shoreface retreat) mekanismissa merenpinnan taso nousee ja 

rannaneduksen yläosista erodoituneet sedimentit kulkeutuvat 

alempaan rannanedukseen, ulkorantaan tai ylihuuhdosviuhkojen 

mukana laguuniin. (Walker ja James, 1992). Ylemmän 

rannaneduksen liikkuessa transgression myötä ylöspäin 

rantaprofiilissa, erodoi se aiemmassa transgressiovaiheessa 

kerrostuneet laguuni- ja ylihuuhdosfasiekset.  Ylemmästä 

rannanaeduksesta muodostuu tasainen eroosiopinta eli 

raviinipinta, jonka päälle kerrostuu alemman rannaneduksen 

hiekkaa (Reading ym., 1986). Raviinipinta on siis ensimmäinen 

taso, joka muodostuu transgression aiheuttaman merenpinnan 

nousun jälkeen rannalle tai sen läheisyyteen.  

 

Rannaneduksen vetäytymismekanismissa syntyvät 

kerrostumissekvenssit ovat sivuttaissuunnassa pitkiä ja paksuja 

johtuen rannaneduksen eroosiopinnasta. Edellyttäen, että 

vuoroveden sisääntulokanavaa ei esiinny, koostuu aaltojen 

dominoivan rannan vertikaalileikkaus alhaalta ylöspäin 

katsottuna pre-transgressiopinnasta, laguunista ja 

ylihuuhdosviuhkasta, rannaneduksen eroosiotasosta ja alemman 

rannaneduksen tai sisemmän merenhyllyn fasieksesta. 
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Vuorovesikanavan ollessa läsnä dominoi sen sedimenttituotanto 

transgressiivisten kerrostumien koostumuksia, sillä virtaus erodoi 

pohjaa voimakkaasti ja nopeasti. (Reading ym., 1986 Hewardin 

1981 mukaan).  

 

Toinen mariinitransgression aikaisen rannan ja puomisaaren 

vetäytymisestä esitetty teoria on nimeltään ”paikallaan 

hukkuminen” (in-place drowning). Siinä puomisaari pysyykin 

mariinitransgression aikana paikallaan siihen asti, kunnes tyrskyn 

muodostumisvyöhykkeen aallot saavuttavat puomin korkeimman 

kohdan. Aaltovyöhyke siirtyy mantereelle päin hukuttaen 

puomin, ja laguuniin muodostuu kokonaan uusi puomi. Walker ja 

James, 1992).  Paikallaan hukkumisen mekanismista syntyneet 

vertikaalileikkaukset sisältävät hiekkakerrosten lisäksi 

sivuttaissuunnassa laajamittaisia vuorovesikanavakerrostumia, 

jotka sisältävät yleensä pieniä määriä myös aaltojen dominoivan 

rannan kerrostumia (Reading ym., 1986) 

 

Transgressiivisten rantojen vertikaalileikkaukset kuvastavat 

niiden syntyolosuhteita. Ylihuuhdoksien dominoivan rannan 

sekvenssit esimerkiksi indikoivat korkean aaltoenergian rantoja, 

joissa on rannansuuntaisia laguuneita ja vähäinen 

vuorovesitoiminta. Päinvastoin, vuorovesitoiminnan ollessa 

voimakasta, paksut hiekkakerrokset ovat vertikaalileikkauksissa 

raviinitason alapuolella (liite 1). Mariinitransgression aikana 

muodostuneet vertikaaliset kerrostumisseurannot vaihtelevat 

paljon paksuudessa ja monimuotoisuudessa.  Rantojen 

vertikaalileikkausten hyödyntäminen geologisessa tutkimuksessa 

onkin aika ajoin hankalaa, sillä voimakas rannaneduksen eroosio 

transgression aikana saa aikaan heikkoja fasiessekvenssejä. 

(Walker ja James, 1992). 
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6. Yhteenveto 
 
Rantakerrostumat ovat erilaisten rannan sedimenttejä 

liikuttelevien eroosiovoimien aikaansaamia muodostumia. 

Tärkein rannan morfologiaa muovaava tekijä on aaltojen energia. 

Rannan hydrodynaamiset vyöhykkeet sekä rantavirtaukset 

pitävät huolen siitä, että rannat ovat jatkuvassa muutostilassa, ja 

sedimenttikoostumukset varioivat jokaisella rantaprofiilin 

vyöhykkeellä.  

 

Rannan kerrosrakenteita tutkitaan fasiessekvenssien avulla, jotka 

ovat pystysuuntaisia kerrossarjoja. Näiden vertikaalisuuntaisten 

leikkausten sedimenttikoostumukset vaihtelevat riippuen 

rannalla vallitsevista olosuhteista. Ranta voi olla esimerkiksi 

avoin, aaltojen dominoiva kokonaisuus tai suljetumpi, 

puomisaarien suojaama rauhallisempi ranta, jonka suurin 

sedimenttejä kuljettava ja kerrostava tekijä on vuorovesikanava. 

Rannan ollessa retrograadinen, on meri transgressiivisessa tilassa. 

Merenpinta on tällöin korkealla, ja fasiessekvenssit kerrostuvat 

mantereelle päin vetäytyvään muotoon. Prograadisella rannalla 

tilanne on päinvastainen, meri on regressiotilassa, ja 

vertikaalileikkaus näyttää etenevän kerros kerrokselta merelle 

päin.  
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Liitteet 
 
 
Liite 1. Ylihuuhdoksien dominoivan (A) ja vuorovesitoiminnan 
dominoivan (B) rannan kerrostumien vertikaalileikkaus. 
(Walker ja James, 1992) 

 


