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1 JOHDANTO 

 

Merenkurkku valittiin UNESCON maailmanperintökohteeksi vuonna 2006 geologisin perustein. 
Alueella vaikuttaa voimakas jääkauden jälkeinen maankohoaminen (8-9 mm/a), joka muokkaa 
maisemakuvaa paljastaen uutta maata vetäytyvän meren alta. Merenkurkun alue sijaitsi viime 
jääkauden jäätiköitymisen keskusalueella, minkä seurauksena alueelle on kerrostunut erityisiä 
geologisia muodostumia. Tyypillisimpiä mannerjään kerrostamia moreenimuodostumia tälle alu-
eelle ovat De Geer-moreeniselänteet, Juomumoreenit ja kumpumoreenit. Jääkauden jälkeen ran-
taviivan vetäytymisen seurauksena syntyneet huuhtoutuneet rantakivikot ja -lohkareikot ovat 
myös yleinen näky alueella. Niiden vaihteleva kiviaines koostuu alueen kallioperän kivilajeista. 
Edustettuna ovat myös hiekkakivet, joita ei tavata kalliopaljastumina alueella. Kivet ovat peräi-
sin pohjanlahden syvänteiden hiekkakiviesiintymistä.    
 
Geologian tutkimuskeskus on kartoittanut ja julkaissut 1:20 000 maaperäkartat alueelta vuosina 
2003-2008 sekä laatinut niiden pohjalta erikoisteemakarttoja (katso luku 3.2). Tämän työn tar-
koituksena oli edelleen kartoittaa ja syventää tietoja geologisista kohteista, kuten moreenimuo-
dostumista, siirtolohkareista, hiidenkirnuista ja kalliopaljastumista Metsähallituksen hallinnoimi-
en luontopolkujen varsilta. Kartoitetut 12 luontopolkua (Kuva 1.) sijaitsevat pääosin Merenkur-
kun maailmanperintöalueella. Maastohavainnot polkujen varsilta paikannettiin ja tallennettiin 
maastotietokoneella ja GPS-paikantimella. Kartoituksen apuna käytettiin maaperäkartoituspiik-
kiä. Lisäksi selvityksessä käytettiin hyväksi jo olemassa olevaa GTK:n tutkimus- ja kartoitusai-
neistoa. Työn tulokset esitetään tässä raportissa karttoina ja kirjallisina kuvauksina. Tuloksia 
voidaan käyttää lähdemateriaalina geoluontohankkeissa ja polkujen varrelle sijoitettavissa opas-
tauluissa sekä muissa mahdollisissa Metsähallituksen julkaisuissa. Kenttätutkimukset suorittivat 
geologi Jaakko Auri GTK:sta ja erikoissuunnittelija Tuija Waren Metsähallituksesta. 
 

2 TUTKIMUSALUE 

 

Merenkurkku on rikkonainen matala merialue, johon kuuluu noin 7000 saarta. Rantaviivaa alu-
eella on lähes 3000 km ja uutta maata kohoaa meren alta noin 100 hehtaaria vuodessa. Meren-
kurkun eteläosa on pääosin melko alavaa ja kivikkoista, kun taas pohjoisessa on enemmän maas-
ton muotoja. Alueen korkein kohta, joka sijaitsee Raippaluodossa, on 17,5 metriä merenpinnan 
yläpuolella. (Breilin et al. 2004). 
 
Maaperän yleisin maalaji on moreeni, joka kerrostunut jääkauden aikana monin paikoin maas-
tossa erottuviksi muodostumiksi. Jääkauden jälkeisiä lajittuneita ranta- ja merisedimenttejä on 
kerrostunut monin paikoin alaville alueille ja mäkien rinteille. Kiteinen kallioperä koostuu pää-
soin 1880 Ma vanhoista gneisseistä, amfiboliiteistä ja granodoriittisista kivistä (Vaasan Graniit-
ti). 

 

 

 



   2 
  
 
 

       
  

 

 

3  TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 

 

3.1  Maastokartoitus 

 

Maastohavainnot kirjattiin ylös paperille ja/tai kannettavalle maastotietokoneelle. Maaperäge-
ologisista muodostumista tutkittiin silmämääräisesti tekstuuria (mm. raekoko, lajittuneisuus ja 
kivien muoto) sekä muodostumien muotoa ja suuntausta. Kalliopaljastumilla pyrittiin tunnista-
maan kivilaji ja mittaamaan mahdollisten uurteiden suunta. Havainnot paikannettiin tietokonee-
seen yhdistetyllä GPS-paikantimella ja tallennettiin ArcGis-tietokantaan. Apuna kartoituksessa 
käytettiin maaperäkartoituspiikkiä, jolla tehtiin havaintoja pintamaan maalajista ja paksuudesta. 

 

Kuva 1. Maailmanperintöalue ja tutkimuskohteena olleet luontopolut. 
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Piikillä saadaan otettua maaperänäyte enimmillään metrin syvyydestä. Kompassilla mitattiin kal-
lioperän uurteiden ja kourujen suuntauksia. Tuija Waren metsähallituksesta otti tutkimuskohteis-
ta valokuvia.  

 

3.2  GTK:n aikaisempi kartoitusaineisto 

 

GTK on julkaissut alueelta maaperäkartat mittakaavassa 1:20 000. Maastotyöt tehtiin mittakaa-
vassa 1:10 000 vuosina 2003-2006. Kartoituksessa pyrittiin kiinnittämään huomiota erityisesti 
geologisiin muodostumiin. Maaperäkartoista on edelleen laadittu elektroniset erikoiskartat; Me-
renkurkun saariston maaperäkerrostumat (1:100 000). Breilin et al. 2009 a, Mikkelinsaarten 
maaperäkerrostumat (1:20 000). Breilin et al. 2009 b, Paniken, Svedjehamnin ja Lappörarnan 
maaperäkerrostumat (1:20 000). Breilin et al. 2009 c, Rönnskärin maaperäkerrostumat (1:20 
000). Breilin et al. 2009 d, Norrskärin ja Valassaarten maaperäkerrostumat (1:20 000). Breilin et 
al. 2009 e sekä painettu kartta; Merenkurkun kvartäärikerrostumat, maalajit ja moreenimuodos-
tumat (1:200 000). Bergh et al. 2007. Merenkurkun kallioperästä on julkaistu painettu kartta; 
Merenkurkun alueen kallioperä (1:200 000). Björk et al. 2007. 

 

4  TULOKSET 

4.1  Sommarö 

 

Tämän luontopolun varrella maaperäpeitteen paksuus on pääasiassa hyvin ohut. Vanha kiteinen 
kallioperä on nähtävissä monin paikoin avokallioina muodostaen mäkiä ja pienempiä kumpuja 
maanpinnan korkokuvaan. Kallioperän pinta on jääkauden mannerjäätiköiden kuluttamaa ja 
hiomaa, mikä näkyy erikokoisina ja suuntaisina uurteina sekä silokallioina. 
Kalliota peittävä maaperä on pääosin moreenia. Paikoin ovat rantavoimat huuhtoneet ja muo-
kanneet aineksesta rantakivikoita sekä kerrostaneet hiekkaa. Polun loppupuolella on peltoja, jot-
ka on tehty maaperän alaviin painanteisiin, joihin on kerrostunut jääkauden jälkeen meri- ja jär-
visedimenttejä, sekä rantakerrostumia maan kohotessa edelleen. 
 
Piste 1. 

Tällä paikalla on nähtävissä moreenilouhikkoa, josta rannan aallot ovat huuhtoneet hienompaa 
ainesta pois. Lohkareet ovat suuria, kulmikkaita ja edustavat todennäköisesti viime jääkauden 
aikana rikkoontunutta paikallista kallioperää. Useista lohkareista näkyy selvästi Vasaan graniitin 
porfyyriselle (hajarakeita sisältävä) muodolle tyypillisiä suuria kalimaasälpärakeita. 

 

Piste 2. 

Tällä paikalla on nähtävissä mannerjäätiköiden kuluttamaa ja hiomaa kallioperää. Jään eroosio-
voimaan vaikuttavat monet tekijät, joista merkittävimpiä ovat mm. jäätikön paksuus sekä lämpö-
tila ja mineraaliaineksen määrä jään pohjalla. Jäätikkö voi olla luonteeltaan lämminpohjaista (ku-
lutus tehokasta) tai kylmäpohjaista, jolloin jäätikön kontakti alustaansa on joko sulatilassa tai 
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jäässä. Pienimmässä mittakaavassa kulutus näkyy mm. kallioperän uurteina. Uurteiden suunnista 
voidaan päätellä jäätikön virtaussuuntia ja osin myös eri virtausten ikäsuhteita. Samalla paikalla 
esiintyvät useat eri uurresuunnat kertovat hyvin heikosta jään eroosiosta, jolloin vanhemmat uur-
teet ovat säilyneet jäätikön viimeisistä liikkeistä. Tällä paikalla jään virtaus on ollut pääasiassa 
kompassisuunnasta 310°-320°, eli luoteesta. 

 

Piste 3. 

Tällä paikalla on nähtävissä ristiuurteita. Selkeimmin näkyvät kompassisuunnassa 320° (luode) 
olevat uurteet, jotka edustavat todennäköisesti jäätikön viimeisintä virtaussuuntaa. Vanhemmat 
erisuuntaiset uurteet ovat kuluneet pois lukuun ottamatta joitakin suojaisia paikkoja jäätikön vii-
meiseen liikesuuntaan nähden.  Vanhempi virtaus on kompassisuunnasta 30°, eli koillisesta ja 
saattaa edustaa virtaussuunnan muutoksia edellisen jääkauden aikana tai kokonaan erillistä van-
hempaa jäätiköitymistä. 

 

Piste 4. 

Tällä paikalla on pieni suo, joka 
rajautuu avokallioalueeseen. 
Kallion puoleisella osalla suo on 
kangasräme-tyyppistä ja siellä 
kasvaa melko suuria mäntyjä ja 
varpukasveja. Polun toisella 
puolella, jossa suo rajautuu mo-
reeniin, on kasvillisuus lyhyt-
korsiräme-tyyppistä. Turve on 
rahkavaltaista ja kerrospaksuu-
deltaan noin yhden metrin. Suo 
on syntynyt todennäköisesti kal-
lion ja moreenipeitteen muodos-
tamaan kosteaan painanteeseen 
todennäköisesti primäärisoistu-
misen seurauksena heti maan 
paljastuttua veden alta viime 
jääkauden jälkeen. 

 

Piste 5. 

Tällä paikalla on nähtävissä pie-
ni rantakerrostuma, jonka hiek-
kainen aines on todennäköisesti 
peräisin ympäröivästä maalajis-
ta; moreenista. Aallot irrottavat, 
huuhtovat ja lajittelevat tehok-
kaasti maa-ainesta rantaviivan 
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tuntumassa ja uudelleenkerrostavat sitä sopiviin paikkoihin. Rantakerrostumat saattavat olla 
etenkin hiekkamuodostumien lähellä useita metrejä paksuja, mutta tällä paikalla moreenia peittää 
alle 50 cm paksuinen hiekkakerros. 

 

Piste 6. 

Tällä paikalla on nähtävissä kallioperän uurteita useammasta eri suunnasta. Parhaiten näkyvä 
kompassisuunta 320° on todennäköisesti suunnista nuorin. Muut suunnat, ainakin 310° ja 350°, 
edustavat jäätikön virtaussuunnan muutoksia tai jopa erillisiä vanhempia jäätiköitymisiä. Uurteet 
ovat yleisesti syntyneet jäätikön reunavyöhykkeessä jäätikön sulamisvaiheessa. Useiden virtaus-
suuntien säilyminen kertoo heikosta jään eroosiosta. 

 

Piste 7. 

Tällä paikalla on nähtävissä Hiidenkirnu, joka on noin 2 metriä syvä, noin 50 cm halkaisijaltaan 
ja muodoltaan hyvin symmetrinen. Kirnu on syntynyt karkearakeiseen Vaasan graniittiin. Hii-
denkirnut ovat jääkauden aikaisia kulutusjälkiä, jotka ovat syntyneet, kun jäätikön pohjalta tai 
sisältä tunneleista paineella tulleet sulavedet ovat osuneet kallioon sopivassa kulmassa. "Kir-
nuamisen" ovat tehneet erityisen tehokkaaksi veden mukana pyörineet kivet, joita saattaa löytyä 
vielä joidenkin kirnujen pohjalta. Pyöristyneiden kirnukivien lisäksi kirnujen usein spiraalimai-
nen sisäpinta kertoo veden pyörteisestä liikkeestä. 

 

Piste 8. 

Tällä paikalla on nähtävissä pienialainen rantakivikko, joka on syntynyt aaltojen huuhtoessa ja 
lajitellessa maaperää rantaviivan tuntumassa. Usein kivet ovat melko pyöristyneitä, myöhemmin 
on saattanut pakkasrapautuminen rikkoa niitä. Tällä paikalla rantakivikon lähtöaines on ollut mo-
reenia, josta hienoin aines on huuhtoutunut pois. 

 

Piste 9. 

Tällä paikalla on nähtävissä muinaista merenlahden pohjaa, josta on muokattu peltoa. Lahden 
pohjalla on kerrostunut syvän veden aikaan liejusavea. Merenpinnan laskun seurauksena ovat 
rantavoimat kerrostaneet myöhemmin hiekkaa ja hietaa savien pinnalle. 

4.2 Björkö/Panike 

 
Björkön/Paniken luontopolun varrella tulevat hyvin esiin monet Merenkurkun alueen geologiset 
erityispiirteet. Maankohoamisen myötä merenpinnan alta esiin tulleet De Geer-moreeniselänteet 
sekä flada- ja kluuvisukkessio näkyvät alueella poikkeuksellisen hyvin. Luontopolun Paniken 
puoleisella osalla on nähtävissä myös jäätikön kerrostamia suuria Juomumoreeniselänteitä. 
Maaperä on polun varrella lähinnä sekalajitteista moreenia. Jäätikön reunan suuntaiset De Geer-
moreeniselännemuodostumat ovat paikoin hyvin kookkaita ja lohkareisia. Ne poikkeavat siten 
ulkonäöltään monista muista mantereen ja saariston selänteistä. Paikoin on De Geer-selänteiden 
välisiin painanteisiin kerrostunut hiekkaa ja hienosedimenttejä, lähinnä rantavoimien seuraukse-
na, aaltojen huuhtoessa ja irrottaessa ainesta moreeniselänteistä. Rantavoimien vaikutus näkyy 
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myös hyvin huuhtoutuneita paljaina rantakivikoina Juomumoreenien harjanteilla. Maankohoami-
sen ja Kluuvijärvien umpeenkasvun myötä alueelle on kehittynyt ohuita soita. 
 

 
 
Pisteet 1-6, 10-16 ja 19, 20, 22, 25, 26 

Näillä pisteillä on nähtävissä Merenkurkun geologialle tyypillisiä De Geer-moreeniselänteitä. 
Edustavimmat selänteet sijoittuvat pääosin Bodvattnetin kiertävälle polulle, jossa selänteet ovat 
kookkaita ja pinnaltaan lohkareisia. 
De Geer-moreenien syntyä ja rakennetta on tutkittu tällä alueella aktiivisesti viime vuosien aika-
na. Kattavan maaperäkartoituksen myötä on selvitetty selänteiden alueellista jakaantumista, 
suuntautumista ja kolmiulotteista pinnanmuotoa. Tarkempia tutkimuksia selänteiden sisäisistä 
rakenteista on tehty kaivinkoneella tehdyistä kaivauksista. 
Tulosten mukaan (Huitti ja Klap 2008)  De Geer-selänteiden pituus vaihtelee pääasiassa 100-1 
500 metrin välillä ja korkeus 0,3-5,0 metrin välillä. Selänteet ovat usein epäsymmetrisiä muodol-
taan siten, että vastasivu (jäätikön puoleinen sivu) on loivempi ja suojasivu jyrkempi. Suojasivu 
on myös usein kivisempi ja lohkareisempi. Selänteisiin tehdyt kaivaukset osoittavat, että muo-
dostumat koostuvat sekä lajittuneesta aineksesta että lajittumattomasta moreenista.  
Tulkinnan mukaan synty on tapahtunut aktiivisesti poikivan jäätikön kellumisrajavyöhykkeessä, 
kahden yhtaikaisen prosessin seurauksena. Lajittumatonta ainesta (diamiktonia) on tippunut jään 
pohjasta ja samaan aikaan sulavedet ovat kerrostaneet lajittunutta ainesta. Syntyaikaan vettä on 
ollut jäätikön reunan edessä arviolta 200-300 metriä. 
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Pisteet 7, 8, 21. 

Näillä pisteillä on nähtävissä pieniä lampia ja Kluuvilampia, joiden suora vesiyhteys mereen on 
jo katkennut. Pisteillä 7 ja 8 lampia reunustavat sekä etelässä, että pohjoisessa De Geer-
moreeniselänteet.  
Kluuvilammet ovat syntyneet osana flada-kluuvisukkessiota jääkauden jälkeisen maankohoami-
sen myötä. Merenpinnanlaskun ja rantaviivan etenemisen seurauksena maaperän painanteisiin 
kuroutuu vesialtaita. Tällä alueella erityisesti De Geer-moreeniselänteet toimivat luonnollisina 
vettä pidättävinä kynnyksinä ja kannaksina. Kuroutumisen alkuvaiheessa veden vaihtuminen me-
ren ja altaan välillä on vielä melko vapaata. Myöhemmin vaihtuvuus heikkenee ja altaan veden 
suolapitoisuus laskee. Fladaksi kutsutaan allasta, jonka meriyhteyden jokin maakynnys erottaa 
säännöllisesti matalan meriveden aikaan. Kluuvilla ei ole enää säännöllistä yhteyttä mereen. 
Usein fladojen ja kluuvien pohjalle on kerrostunut orgaanista liejua. Umpeenkasvun myötä ja 
pohjaveden pinnan laskun seurauksena maan kohotessa, saattaa joihinkin altaisiin kehittyä soita. 
Tyypillisin soistumisprosessi rannikon maankohoamisvyöhykkeellä on vesialtaiden umpeenkas-
vu. Lampien ja järvien kuroutuminen merestä on monivaiheinen prosessi, johon liittyvät myös 
kasvillisuuden ja eliöstön muutokset muuttuvan elinympäristön mukaan. 
 

Piste 23. 

Tällä pisteellä on nähtävissä aaltojen muokkaamaa moreenikivikkoa ja -louhikkoa, josta hieno-
aines on huuhtoutunut pois. Hienoin aines on muodostanut veteen suspension ja kerrostunut rau-
hallisissa oloissa meren pohjalle. Aaltojen huuhtova vaikutus sedimenteissä rantaviivan tuntu-
massa voi olla hyvin tehokasta ja ylettyä syvälle maanpinnan alapuolelle. 

 

Pisteet 24 ja 30. 

Näillä pisteillä on nähtävissä kaksi suurta itä-länsisuuntaista lohkareista moreeniselännettä. Se-
länteiden leveys on useita kymmeniä metrejä ja korkeus vaihtelee muutamasta metristä yli vii-
teen metriin. Pisteellä 30 on nähtävissä selänteen harjalla aaltojen muokkaama kivinen muinais-
ranta. Kivet ovat melko hyvin pyöristyneitä ja paljaita kasvillisuudesta.  
Moreeniselänteet ovat karkeasti jäätikön reunan suuntaisesti kerrostuneita Juomumoreeneja. Ne 
ovat syntyneet muinaisen mannerjään alla, toisin kuin De Geer moreeniselänteet, kauempana jää-
tikön reunasta. Osin selänteet saattavat olla taipuneet jäätikön virtauksen suuntaisesti ja niiden 
pinnalla voi olla muita jäätikön virtaussuunnassa kerrostuneita moreeneja. Selänteet ovat kerros-
tuneet tulkintojen mukaan jäätikön poimuttaessa ja kasatessa vanhaa maaperää sekä aineksen 
kerrostuessa jään sulamisen myötä syntyneisiin suojasivun onkaloihin.  
 
Piste 27, 32, 35, 36.  

Näillä pisteillä on nähtävissä joitakin jäätikön kerrostamia siirtolohkareita. Ne ovat irronneet kal-
lioperästä mannerjään virratessa ja louhiessa alustaansa. Tärkeitä mekanismeja kallioperän rik-
koutumisessa ovat olleet pakkasrapautuminen, sulavesien muodostuminen sekä jään aiheuttamat 
paineen vaihtelut. Lohkareet edustavat paikallista kallioperää tai voivat olla kulkeneet manner-
jään tai vedessä kelluvien jäälauttojen mukana pitkiäkin matkoja. 
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Piste 28. 

Tällä paikalla on nähtävissä jäätikön liikkeen suuntainen lähes pohjois-eteläsuuntainen pieni mo-
reeniselänne, jonka pohjoispäässä on pieni kalliopaljastuma. Selänne voidaan tulkita Fluting-
moreeniksi, joka on kerrostunut virtaavan jäätikön pohjalla, kalliokynnyksen suojasivulle. Ker-
rostumisen kannalta oleellisia tekijöitä ovat olleet jäätikön pohjalla tapahtuneet paineen muutok-
set ja vanhan maaperän deformoituminen ja muokkaantuminen selänteiksi ja kouruiksi. 

 

Piste 29 ja 34. 

Näillä pisteillä on nähtävissä kaksi pientä umpeenkasvanutta lampea. Tätä vaihetta on todennä-
köisesti edeltänyt flada– ja kluuvi-kehitys, jolloin lampien pohjalle on kerrostunut liejua tai mui-
ta järvisedimenttejä. Umpeenkasvun myötä paikalle on alkanut kerrostua turvetta.  Turvekerros-
tumat ovat kuitenkin näin lähellä meren rantaa hyvin ohuita, sillä maa on paljastunut meren alta 
vasta joitakin satoja vuosia sitten. Turpeen vuosittainen kerrostumisnopeus Merenkurkun alueel-
la on enimmillään noin 2-6 mm (Harju 2008). 

 
Piste 31. 

Tällä pisteellä on nähtävissä hiekkaista pintamaalajia, joka on kerrostunut rantaympäristössä. 
Hiekkainen aines on huuhtoutunut maankohoamisen ja merenpinnan laskun seurauksena läheisil-
tä moreenirinteiltä ja kerrostunut alavammalle maalle ja maaston painanteisiin. 

 

Piste 33. 

Tällä paikalla on nähtävissä jäätikön kuljettamia ja kerrostamia siirtolohkareita. Vaihtoehtoisesti 
lohkareet saattavat edustaa paikalleen hajonnutta ja rapautunutta paikallista kallioperää. Joiden-
kin lohkareiden pinnalla on pieniä painaumia ja koloja, joista on rapautunut kemiallisesti hei-
kompia mineraaleja pois. Tärkeänä tekijänä kivien kemiallisessa rapautumisessa on usein 
hiilihapon muodostuminen vedestä ja ilman hiilidioksidista. 

 

Piste 37. 

Tällä pisteellä on nähtävissä kivistä ja lohkareista moreenia, joka muodostaa karkeasti itä-
länsisuuntaisen matalan selänteen. Muodostumatyypiltään selänne on todennäköisesti juo-
mumoreenia, joka on kerrostunut mannerjään alla aktiivisen ja passiivisen jään rajavyöhyk-
keessä.  

4.3 Kikanberget 

 

Tällä alueella maaperä koostuu moreenista. Kiteinen kallioperä muodostaa selvästi maaston kor-
kokuvasta erottuvia mäkiä ja tulee esiin avokalliona. Paikoin on nähtävissä selvästi paikallisesta 
kalliosta louhiintuneita lohkareita. Merenpinnan laskiessa maankohoamisen seurauksena ranta-
voimat ovat huuhtoneet moreeni- ja kalliorinteitä muokaten pienialaisia rantakivikoita. 
 
 



   9 
  
 
 

       
  

Piste 1. 

Tällä paikalla on nähtävissä pie-
ni rantakivikko, joka on synty-
nyt joitakin satoja vuosia sitten 
maan paljastuttua meren alta. 
Rantaan osuvat aallot ovat liiku-
telleet ja pyöristäneet maa-
aineksen kiviä ja samalla huuh-
toneet hienomman aineksen 
pois. Karkearakeiset rantaker-
rostumat voivat olla jopa useita 
metrejä paksuja ja erityisesti 
myrskyt saattavat muokata niitä 
rantavalleiksi useita metrejä me-
renpinnan yläpuolelle. Tällä 
paikalla rantakivikko on kuiten-
kin hyvin pienialainen ja toden-
näköisesti ohut. 

 

Piste 2. 

Tällä paikalla on nähtävissä mo-
reenirinne, jota aallot ja virtauk-
set ovat tehokkaasti huuhtoneet. 
Hienoaines on kulkeutunut pois 
ja jäljelle on jäänyt hieman pyö-
ristyneet kivet. Hienoaineksen ja 
hiekan puuttuminen kivisissä 
rantakerrostumissa näkyy muun 
muassa kasvillisuuden vähyyte-
nä. Usein kivien päällä kasvaa 

vain sammalia, jäkäliä ja leviä. 

 

Piste 3. 

Tällä paikalla on nähtävissä siirtolohkare, joka on todennäköisesti irronnut läheisestä kalliosta 
viime jääkauden aikana. Vaihtoehtoisesti lohkare on saattanut kulkeutua pitkiäkin matkoja man-
nerjään pohjalla, pinnalla tai vedessä kelluvien jäälauttojen mukana. 

 

Piste 4. 

Tällä paikalla on nähtävissä korkeahko kalliomäki. Viime jääkauden jäätiköt ovat osin hioneet 
sen pintaa ja toisaalta louhineet ja rapauttaneet sitä.  
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4.4 Kummelskäret 

 

Kummelskäretin maaperä muodostuu kookkaasta itä-länsisuuntaisesta moreeniselänteestä, josta 
meren aallot ovat huuhtoneet paljaita kivikoita merenpinnan laskun seurauksena. Kartalta tarkas-
teltuna voidaan havaita saaren muoto, joka on osin tyypillinen Juomumoreeneille. Saarella ei ole 
kalliopaljastumia. 
Juomumoreenit ovat karkeasti jäätikön reunan suuntaisesti kerrostuneita usein hyvin kookkaita 
mutkittelevia moreeniselänteitä. Ne ovat syntyneet jäätikön pohjalla sulapohjaisessa tai osin jää-
tyneessä vyöhykkeessä, jossa jää on muovannut vanhoja maaperämuodostumia ja kerrostanut 
uutta ainesta suojasivun onkaloihin. 
 

 
Piste 1. 

Tällä paikalla on nähtävissä Juomumoreenin jyrkkä, kivinen ja lohkareinen etelärinne. Mäen la-
kea peittävät paikoin rantakerrostumat, joiden kiviaines melko hyvin pyöristynyttä aaltojen kulu-
tusvoimien vaikutuksesta. Selänteen pohjoisrinne on pintaosaltaan huomattavasti loivempi ja vä-
häkivisempi. Itä-länsisuunnassa selänne loivenee itää kohden. 

 

Piste 2. 

Tällä paikalla on nähtävissä suuri siirtolohkare, joka on kulkeutunut paikalleen jäätikön mukana 
jääkauden aikana. Lohkare saattaa edustaa paikallista kallioperää tai se voi olla kulkeutunut jopa 
satoja kilometrejä jäätikön pohjalla, sisäosissa, pinnalla tai vedessä kelluneiden jäälauttojen mu-
kana. 
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Piste 3. 

Tällä paikalla on nähtävissä melko tasaista moreenimaastoa, jota aallot ovat huuhtoneet. Osa ki-
vistä on jonkin verran pyöristyneitä. 

 

Piste 4. 

Tällä paikalla on nähtävissä pieni huuhtoutunut rantakivikko ja soistuma. Soistuma on syntynyt 
joko lammen umpeenkasvun seurauksena tai primäärisenä soistumisena merenpinnan laskun seu-
rauksena. Mineraalimaan päällä on maksimissaan 30 cm melko maatumatonta turvetta. Soistu-
man pinnalla kasvaa muun muassa rahkasammalia ja pullosaroja 

 

Piste 5. 

Tällä paikalla on nähtävissä pieni soistuma, joka on todennäköisesti umpeen kasvanut lampi. 
Soistuman pohjalla on ohut kerros liejua ja tämän päällä ohut kerros maatumatonta turvetta. Pin-
nalla kasvaa muun muassa rahkasammalia ja pullosaroja.  

 

Piste 6. 

Tällä paikalla on nähtävissä siirtolohkare, joka on koostumukseltaan gneissimäinen ja osin hyvin 
rapautunut. Rapautuminen on osin kemiallista, jolloin mineraalit liukenevat sekä kemiallisesti 
että fysikaalista, jolloin kiviaines murtuu ja lohkeilee esimerkiksi jäätymisen ja sulamisen seura-
uksena. Kiven pinta on osin hapettuneiden rautayhdisteiden ruskeaksi värjäämää. 

 

4.5 Norrskär  

 
Norrskär majakkasaaren geologista maisemaa leimaavat hiekkaiset ja kiviset rantakerrostumat 
sekä jäätikön hiomat ja louhimat kalliot.  
Rantakerrostumat ovat syntyneet kun aallot ovat huuhtoneet, lajitelleet, kuluttaneet ja kerros-
taneet maa-ainesta rantavyöhykkeessä. Maankohoamisen ja merenpinnan laskun seurauksena 
ovat kerrostumat jääneet kuivalle maalle luoden omaleimaisen pohjan maisemakuvalle. 
Norrskäretillä rantakerrostumat ovat hyvin lajittuneita ja kiviaines pääosin hyvin pyöristynyttä. 
Lähtöaineksena on ollut todennäköisesti moreeni ja kerrostumat ovat melko ohuita. Paikoin 
rantakivikot esiintyvät ohuena peitteenä kallion päällä. 
Norrskärin alueella kallioperä on laadultaan Vaasan graniittia, joka on noin 1880 miljoonaa vuot-
ta vanhaa karkearakeista osin sulanutta ja uudelleenkiteytynyttä metasedimenttikiveä. Mineraali-
koostumukseltaan se on pääosin granodioriittista sisältäen muun muassa plagioklaasia, kali-
maasälpää, kvartsia, biotiittia, granaatia ja joskus kordieriittiä ja sillimaniittiä. Kalimaasälpä 
esiintyy tyypillisesti suurina vaaleina hajarakeina. 
Saaren kalliopaljastumat ovat monin paikoin hyvin hioutuneita ja niissä on nähtävissä uurteita ja 
kouruja, jotka kertovat muinaisen jäätikön virranneen koillisesta, pohjoisesta ja luoteesta. Useat 
virtaussuunnat kertovat heikosta jään eroosiosta ja useista erillisistä jäätiköitymisistä tai vaihte-
luista yhden jäätiköitymisen aikana. 
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Piste 1. 

Tällä pisteellä on nähtävissä 
karkearakeista porfyyristä Vaa-
san graniittia. Suuret valkeat 
hajarakeet ovat kalimaasälpää. 
Kallion pinnalla on nähtävissä 
jään erodoimia kouruja, jotka 
kertovat jäätikön virranneen 
koillisesta (kompassisuunnasta 
40°). 

 

Piste 2. 

Tällä paikalla on nähtävissä 
hiekkaista rantakerrostumaa. 
Maanpinta on todennäköisesti 
ihmisen muokkaamaa. Ranta-
vyöhykkeessä saattaa ainesta 
kulkeutua ja kerrostua varsin 
laajalle alueelle. Myrskyjen ai-
kana karkeata ainesta voi siirtyä 
useita metrejä rantaviivan ylä-
puolelle. Rantaviivalta poispäin 
suuntautuvat virtaukset taas kul-
jettavat ainesta päinvastaiseen 
suuntaan. 

 

Piste 3. 

Tällä paikalla on nähtävissä aal-
tojen muovaama ja kerrostama rantavalli. Lähtöaineksena on todennäköisesti toiminut moreeni, 
josta nyt on hienoaines huuhtoutunut pois. Kivet ovat melko kookkaita, keskimäärin 10-30 cm 
halkaisijaltaan ja hyvin pyöristyneitä. Valli kaartuu muinaisen rantaviivan mukaisesti. 

 

Pisteet 4 ja 5. 

Näillä pisteillä on nähtävissä karkearakeista porfyyristä Vaasan graniittia. Suuret valkeat hajara-
keet ovat kalimaasälpää. Muuten kivilaji koostuu pääasiassa plagioklaasista, kvatrsista ja biotii-
tista. Kallionpinta on jäätikön hiomaa ja silottamaa. Uurteet ja kourut kertovat jäätikön virran-
neen kompassisuunnista 0° ja 340° (pohjoinen ja luode). 

 

Piste 6. 

Tällä paikalla on epämääräistä hiekkaista rantakerrostumaa. Pintaosa on ihmisen muokkaamaa. 
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Piste 7. 

Tällä paikalla on nähtävissä rantavalli. Kivet ovat suurempia kuin vallin itään päin jatkuvassa 
osassa, jopa 40 cm halkaisijalta. 

 

Piste 8.  

Tällä paikalla on nähtävissä kasvillisuudelta paljasta hyvin huuhtoutunutta ja pyöristynyttä ran-
takivikkoa.  Kivet ovat pääosin 10-40 cm halkaisijaltaan ja esiintyvät paikoin ihmisen muok-
kaamina kumpuina ja röykkiöinä. Kallionpinta on näkyvissä monin paikoin mikä kertoo kivikon 
ja rantakerrostuman olevan melko ohut. 

 

Piste 9. 

Tällä pisteellä on nähtävissä porfyyristä Vaasan graniittia. 

 

Piste 10. 

Tällä paikalla on nähtävissä louhiintunutta Vaasan graniittia. Kivet ja lohkareet ovat irronneet 
paikallisesta kallioperästä. 

 

Piste 11. 

Tällä pisteellä on nähtävissä rantakivikkoa. Kivet ovat pieniä ja melko hyvin pyöristyneitä. 

 

Piste.13. 

Tällä paikalla on nähtävissä siirtolohkare. Se on kulkeutunut paikalleen jääkauden aikana vir-
ranneen jäätikön pohjalla, pinnalla, sisällä tai tippunut suuresta vedessä kelluneesta jäälautasta. 
Lohkare voi edustaa melko paikallista kallioperää tai se voi olla kulkeutunut paikalleen useita 
satoja kilometrejä 

 

Piste 14. 

Tällä paikalla on nähtävissä rantavalli/tombolo. Muodostuman aines on hyvin huuhtoutunutta ja 
lajittunutta. Kivet ovat melko suuria ja pyöristyneitä. Tombolo on mantereen ja saaren tai kahden 
saareen yhdistävä rantasärkkä. Se on syntynyt kun saari on aiheuttanut veden virtausten ja 
aaltojen taipumista kohti pienempää saarta sekä hiekan ja soran kerrostumista saaren ja 
mantereen yhdistäväksi kannakseksi. 

4.6 Vargis 

 

Tämän luontopolun varrella maaperä on pääasiassa moreenia. Kiteinen kallioperä on näkyvissä 
paikoin selännemäisinä kalliopaljastumina. Luontopolku kiertää pienen mäen joka rajautuu poh-
joisessa melko jyrkkärinteisenä mereen. Mäki on ollut pieni saari paljastuttuaan veden alta viime 
jääkauden jälkeen. 
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Piste 1. 

Tällä paikalla on nähtävissä pie-
ni selännemäinen kalliopaljas-
tuma. Selänteen suunta on sama 
kuin sen länsisivulla näkyvä jää-
tikön uurresuunta luoteesta 
kaakkoon (kompassisuunta 
320°). Itäsivulla näkyy toinen 
uurresuunta, joka on pohjoisen 
ja koillisen välistä (kompas-
sisuunta 20°). Jäätikön virtaus-
suunta luoteesta on päävirtaus-
suunta tällä alueella ja edustaa 
todennäköisesti nuorinta virtaus-
ta. Suunta 20° on vanhempi ja 
säilynyt jäätikön kuluttavalta 
toiminnalta selänteen toisella 
sivulla.  

 

Pisteet 2 ja 3.  

Mäen rinteellä ja päällä on joi-
takin siirtolohkareita, jotka ovat 
jäätikön pohjalla, sisällä, pinnal-
la tai jäälauttojen mukana kul-
keutuneita huomattavan suuria 
lohkareita. Lohkareen kivilajin 
poiketessa paikallisesta kivila-
jista, on sillä merkittävä arvo 
tutkittaessa jäätikön kuljetus-

suuntia ja matkoja. Joskus kulkeutumismatkat saattavat olla hyvinkin pitkiä. Tiedetään, että jää-
tiköt ovat kuljettaneet suuria lohkareita Skandinaviasta aina Englantiin ja Saksaan saakka. Tässä 
tapauksessa lohkare edustaa todennäköisesti paikallista kivilajia ja sen kulkeutumismatka voi 
olla hyvinkin lyhyt.  

4.7 Öjen 

 
Öjenin luontopolku kulkee maastossa, jossa maaperä on pääosin moreenia. Kiteinen kallioperä 
on monin paikoin näkyvillä kalliopaljastumina ja muodostaa maastosta erottuvia pieniä ko-
houmia ja mäkiä. Kalliopaljastumien läheisyydessä on yleisesti suuria kiviä ja lohkareita, jotka 
ovat louhiintuneet emäkalliostaan jääkauden aikana. Kallioperän ja moreenikerrosten muodos-
tamiin pieniin vettä pidättäviin painanteisiin on muodostunut soita ja soistumia. Turvekerrokset 
ovat paksuudeltaan ohuita ja pintakasvillisuuden perusteella alueen suot ovat niukka- tai keskira-
vinteisia pääasiassa minerotrofisia soita. 
Kallioperä uurteet kertovat muinaisten jäätiköiden virtaussuunnista. Ne ovat syntyneet kun liik-
kuvan mannerjään pohjalla kulkeutunut kiviaines on uurtanut alustaansa. Selvimmin näkyvät 
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uurteet edustavat yleensä viimeisintä virtausta ja vanhemmat uurteet ovat kuluneet pois.  Meren-
kurkun alueelta on kuitenkin mahdollista löytää paikkoja jossa on säilynyt jopa viisi eri uur-
resuuntaa. Nämä kertovat virtaussuuntien muutoksista viime jääkauden aikana tai jopa vanhem-
mista jääkausista. Muita pienimittakaavaisia merkkejä jääkausista kallioperässä ovat mm. sirp-
pimurrokset, simpukkamurrokset, pirstekaarteet ja sirppikourut. 
Jääkauden aikaisia jään liikkeitä voidaan tutkia lisäksi myös lohkareiden uurteista sekä erilaisten 
maaperämuodostumien suuntauksista. 
 

 
Piste 1. 

Tällä paikalla on nähtävissä mo-
reenikivikkoa ja –louhikkoa. 
Lohkareet ovat melko kulmik-
kaita ja ne ovat todennäköisesti 
louhiintuneet paikallisesta kalli-
osta edellisen jääkauden aikana. 
Polun vieressä onkin nähtävillä 
kalliopaljastuma. Kallioperä on 
tällä alueella noin 1880 Ma 
vanhaa Vaasan graniittia, joka 
on karkearakeista osin sulanutta 
ja uudelleenkiteytynyttä me-
tasedimenttikiveä. Tunnus-
omaista Vaasan graniitille ovat 
suuret vaaleat maasälpärakeet, 
mutta tasarakeisuus on myös 
yleistä. Koostumukseltaan Vaa-
san graniitti on pääasiassa gra-
nodioriittista. 

Jäätikön valtava massa ja liike 
sekä hioo vanhaa kallioperää 
hienoksi pölyksi että irrottaa 
siitä erikokoisia kiviä ja lohka-
reita. Kallioperän louhiintuu 
jään hiertojännityksen vaikutuk-
sesta, joko jo olemassa olevia 
heikkousvyöhykkeitä pitkin tai 
uusia rakoiluja myöten. Paikalli-
sen sulamisen ja jäätymisen seu-

rauksena mineraaliainesta kulkeutuu jäätikköön ja liikkuu sen mukana. Jäätikön kuluttava ja 
hiomavoima perustuvat erityisesti jäätikön pohjalla olevaan mineraaliainekseen, jolloin jäätikkö 
toimii ikään kuin "santapaperina". 

 

 

 

 



   16 
  
 
 

       
  

Piste 2. 

Tällä paikalla on nähtävissä uurteita jotka kertovat jäätikön virranneen luoteesta. Uurteiden 
suunnat mitataan kompassilla ja tässä tapauksessa jäätikkö on virrannut kompassisuunnasta 320° 
eli luoteesta.  

 

Piste3 

Tällä paikalla on nähtävissä ojitettu suo. Ojituksen seurauksena vedenpinta on laskenut ja kasvil-
lisuus muuttunut kuivumisen seurauksena. Näkyvimpänä seurauksena on yleensä puukasvilli-
suuden elpyminen. Tällä paikalla ojat ovat osin umpeenkasvaneet ja edustavat kasvillisuudeltaan 
saravaltaista nevaa. Saraisuus ilmentää suon kohtalaista ravinneisuutta. Turvekerrostumat ovat 
ohuita. 

 

Piste 4. 

Tällä paikalla on nähtävissä pienialainen lyhytkorsiräme.  Suotyyppi on minerotrofinen, eli suo 
saa ravinteita sadeveden lisäksi pohjavedestä ja pintavesistä. Puusto on vähäistä ja kuivemmilla 
mätäspaikoilla kasvaa männyn lisäksi mm. varpuja ja rahkasammalia. Märemmillä välipaikoilla 
kasvaa saroja ja rahkasammalia. Turve on rahkavaltaista ja sen kerrospaksuus on ohut. Suon pin-
taan tulee paikoin näkyviin pohjamaalajin moreenin lohkareita. 

 

Piste 5. 

Tällä paikalla on nähtävissä pienialainen suo, joka on tyypiltään varsinaista saranevaa. Kenttä-
kerroksessa kasvaa pääasiassa suursaroja kuten jouhisaraa, juurtosaraa ja pullosaraa. Pohjaker-
roksen muodostavat rahkasammalet. Sararahkaturvetta on kerrostunut yli metrin paksuinen ker-
ros. 

 

Piste 6. 

Mannerjäätiköt kuljettavat mukanaan, sekä pohjalla, pinnalla että sisäosissa, suuret määrät maa-
ainesta. Moreeni on suoraan jäätiköstä kerrostunutta lajittumatonta maalajia. Se on usein epä-
määräisen näköistä kivimurskaa, joka sisältää maalajitteita aina savesta lohkareisiin. Karkeasti 
moreenit voidaan jakaa silttimoreeneihin, hiekkamoreeneihin ja soramoreeneihin (Geo-luokitus). 
Tällä alueella moreeni on syntynyt pääosin liikkuvan jäätikön pohjalla. Tärkeimpiä kerrostu-
mismekanismeja tällaisessa ympäristössä ovat kiviaineksen vapautuminen jäästä painesulamisen 
johdosta ja jo olemassa olevan maaperän deformoituminen ja uudelleenkerrostaminen. Osin ai-
nes on murskautunut ja hioutunut suoraan kallioperästä. Maaperä on tällä paikalla melko tasaista 
ja kosteaa, mikä viittaa siihen, että moreenissa on runsaasti vettä pidättävää hienoainesta. 

 

Piste 7. 

Tällä paikalla on nähtävissä siirtolohkare, joka on jääkauden aikaisen jään kuljettama ja kerros-
tama. Se on kulkeutunut paikalleen mannerjään pohjalla, pinnalla, sisäosissa ja vapautunut jään 
sulaessa tai vaihtoehtoisesti pudonnut paikalleen järvessä kelluneesta jäälautasta. Jäälautat kul-
jettavat ja kerrostavat maa-ainesta aina suurista lohkareista saveen saakka. Tämän tyyppistä ai-
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nesta ei kuitenkaan nimitetä moreeniksi, vaikka se raekoostumukseltaan sitä vastaisi, koska se ei 
ole välittömästi jään kerrostamaa. Siirtolohkareet ovat voineet kulkeutua jäätikön ja jäälauttojen 
mukana useita satoja kilometrejä. Muun muassa Saksasta on löydetty joitakin lohkareita, jotka 
ovat irronneet Suomen kallioperästä 

4.8 Feliskäret 

 
Feliskäretin geologialle on oma-
leimaista laajat avokallioalueet. 
Vain paikoin kalliota peittävät 
ohuet moreenikerrostumat ja 
pienialaiset aaltojen huuhtomat 
rantakivikot. 
Kallioperä on alueella tummaa 
oliviinidiabaasia, joka muodos-
tuu Merenkurkun alueella laa-
joista pohjois – luodesuuntaisis-
ta horisontaalisista kerrosjuonis-
ta. Tälle emäksiselle magmaki-
velle tyypilliset mineraalit ovat 
plagioklaasi, sarvivälke, pyrok-
seenit ja oliviini. Rönnskärin 
alueella joissain diabaaseissa 
tavataan ohuita kalimaasälpä-, 
karbonaatti-, amfiboli- ja skapo-
liittijuonia. Saaren länsirannan 
kallioilla on mahdollista nähdä 
myös diabaasin pyöreitä rapau-
tumisrakenteita. Paikoin kallio-
perä on lohkoontunut muodos-
taen säännönmukaisia sileitä 
leikkauspintoja.  
Korsnäsistä tehdyn radiometri-
sen ajoituksen perusteella dia-
baasi on syntynyt noin 1,3 Ma 
vuotta sitten. 
Paikoin kallion pinnalla on näh-
tävissä jäätikön uurtamia uurtei-

ta, jotka kertovat jään virranneen pohjoisesta ja koillisesta. Pohjoinen virtaussuunta on todennä-
köisesti nuorempi. 

4.9 Valassaaret 

 
Valassaarien maaperä muodostuu pääosin mannerjäätikön muovaamista moreenimuodostumista.  
Mutkittelevat "käärmemäiset" ja epäsäännölliset, selvästi maastosta erottuvat kiviset selänteet 
ovat Juomumoreeneja. Ne ovat syntyneet muinaisen mannerjään alla, toisin kuin De Geer mo-
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reeniselänteet, kauempana jäätikön reunasta ja ovat suuntautuneet karkeasti jäätikön reunan 
suuntaisesti. Osin selänteet saattavat olla taipuneet jäätikön virtauksen suuntaisesti ja niiden pin-
nalla voi olla muita jäätikön virtaussuunnassa kerrostuneita moreeneja. Selänteet ovat kerrostu-
neet tulkintojen mukaan jäätikön poimuttaessa ja kasatessa vanhaa maaperää sekä aineksen ker-
rostuessa jään sulamisen myötä syntyneisiin suojasivun onkaloihin.  
Kiteinen kallioperä on nähtävissä vain saaren etelä-osassa eikä se muodosta merkittäviä maastos-
ta kohoavia mäkiä. 

 
Piste 1. 

Tällä paikalla on nähtävissä alu-
eelle tyypillinen jäätikön kerros-
taman Juomumoreeni. Selänne-
mäinen moreenimuodostuma on 
muodoltaan epäsäännöllinen ja 
mutkitteleva. Pintaosa koostuu 
kivistä ja lohkareista, jotka ovat 
osin melko hyvin pyöristyneitä. 
Kiviaineksen pyöristyminen liit-
tyy joko alkuperäiseen kerros-
tumisprosessiin tai todennäköi-
semmin meren aaltojen muok-
kausvoimiin, jotka kohdistuivat 
selänteeseen joitakin satoja vuo-
sia sitten merenpinnan ollessa 
nykyistä korkeammalla. Tämä 
selänne on kooltaan varsin pie-
ni. Suurimmat Juomumo-
reeniselänteet voivat olla jopa 
30 metriä korkeita ja 100 metriä 
leveitä. 

 

Piste 2. 

Tällä paikalla on nähtävissä pie-
ni flada, joka on kuroutumassa 
kluuvilammeksi merestä. Flado-
jen ja kluuvien kehitys on seu-
rausta maankohoamisesta ja me-

renpinnanlaskusta, jolloin jokin maakannas (esimerkiksi Juomumoreeni tai De Geer-moreeni) 
heikentää veden vaihtuvuutta meren lahteen ja lopulta eristää tämän kokonaan. Fladat ja kluuvit 
ovat tärkeä elinympäristö kasvistolle ja eläimistölle merenkurkun maankohoamisrannoilla. 

 

Piste 3. 

Tällä paikalla on melko suuri Juomumoreeniselänne. Rantavoimien vaikutus näkyy monin pai-
koin huuhtoutuneina kivikoina ja lohkareikkoina, joiden kiviaines on melko hyvin pyöristynyttä. 
Etelässä selänteeseen rajautuu suoalue. 
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Piste 4. 

Tällä paikalla on nähtävissä Juomumoreenien välisiin painanteisiin syntynyt suo. Alueen länsi-
osa on suotyypiltään minerotrofista korpea, jossa kasvaa muun muassa suokortetta, karhunsam-
malta, saroja ja koivua. Itään päin mentäessä suo muuttuu avoimeksi kosteaksi saraiseksi nevak-
si. Turvekerrostumat ovat ohuita, pääosin alle metrin paksuisia. Suo on todennäköisesti syntynyt 
primäärisen soistumisen seurauksena maankohoamisen ja merenpinnan laskunseurauksena. 

 

Piste 5. 

Tällä paikalla on nähtävissä Juomumoreeniselänne. Muodostuman pinta on kivinen ja lohkarei-
nen. Kiviaines on osin rantavoimien huuhtomaa ja pyöristämää. 

 

Piste 6.  

Tällä paikalla on nähtävissä avokalliota, jonka pinta on epätasaiseksi rapautunutta. Kivilajiltaan 
kallio on granodioriittista Vaasan graniittia. Paikoin voi nähdä jäätikön uurtamia kouruja ja uur-
teita, jotka kertovat jäätikön virranneen luoteesta (kompassisuunta 340°). 

 

Piste 7. 

Tällä paikalla on nähtävissä selväpiirteinen rantavalli, joka on kerrostunut muinaisen rantaviivan 
tuntumaan. Noin 1,5 m korkea valli muodostuu hyvin pyöristyneestä ja lajittuneesta kiviainek-
sesta. Kivet ovat keskimäärin 5 cm halkaisijaltaan. Lähtöaineksena on toiminut kivinen moreeni. 

 

Piste 8. 

Tällä paikalla on nähtävissä pienialainen muinaisranta, joka on syntynyt aaltojen huuhdellessa 
muokatessa moreeniainesta. 

4.10 Storskäret 

 

Storskäretin maaperä koostuu pääasiassa jäätikön kerrostamasta moreenista ja siitä rantavoimien 
myöhemmin muokkaamista rantakerrostumista. Paikoin kosteisiin moreenipainanteisiin on syn-
tynyt kasvillisuudeltaan rikkaita soistumia. Kiteinen kallioperä on alueella oliviinidiabaasia, joka 
näkyy monin paikoin kalliopaljastumina ja luo emäksisyytensä vuoksi edellytyksen saaren 
rehevälle kasvillisuudelle. 
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Piste 1. 

Tällä paikalla on nähtävissä aal-
tojen muokkaamaa rantakivik-
koa, jonka lähtömateriaalina on 
ollut moreeni. Kivet ovat hyvin 
pyöristyneitä ja hienoaines on 
huuhtoutunut pois. Noin 12 met-
riä nykyisen merenpinnan ylä-
puolella sijaitseva muinaisranta 
on seurausta jääkauden jälkei-
sestä maankohoamisesta ja me-
renpinnan laskusta. Tämä ranta-
taso on syntynyt hieman yli 
1000 vuotta sitten. 

 

Piste 2. 

Tällä paikalla on nähtävissä 
melko laaja rantakivikko. Kivet 
ovat melko pyöristyneitä ja kes-
kimäärin 5-20 cm halkaisijal-
taan. 

 

Piste 3. 

Tällä paikalla on nähtävissä pie-
ni aaltojen kerrostama rantavalli 
moreeniaineksen ja kallion pääl-
lä. 

 

Piste 4. 

Tällä paikalla on nähtävissä pienialainen suo, joka on syntynyt todennäköisesti lammen umpeen-
kasvun seurauksena. Rahkavaltaisen turvekerroksen paksuus on noin 50 cm. 

 

Piste 5. 

Tällä paikalla on nähtävissä aaltojen muokkaamaa rantakivikkoa, jonka lähtömateriaalina on ol-
lut moreeni. Kivet ovat melko hyvin pyöristyneitä ja hienoaines on huuhtoutunut pois.  

 

Piste 6. 

Saaren pohjoisrannalla on nähtävissä kirjava joukko kiviä ja lokareita, jotka edustavat eri kivila-
jeja. Ne ovat kulkeutuneet paikalle vaihtelevan pituisia matkoja jäätiköiden mukana. Osa lohka-
reista on mahdollista yhdistää lähdealueelleen mineraalikoostumuksensa perusteella. Paikalla on 
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nähtävissä ainakin punaista hiekkakiveä, erilaisia gneissejä, porfyyristä granodioriittia ja rapaki-
vigraniittia.  Pohjanlahden syvänteistä kantautuneet hiekkakivilohkareet esiintyvät noin 30 cm 
paksuina laattoina. Poikkileikkauksessa näkyy alkuperäisiä kerrosrakenteita. Punaista hiekkaki-
veä ei tavata kalliopaljastumina kuivalla maalla Merenkurkussa. 

 

Piste 7. 

Tällä paikalla on nähtävissä soraista rantakerrostumaa, jonka aines on hyvin lajittunutta ja pyö-
ristynyttä. Paikoin aallot ovat muovanneet aineksesta pieniä rantavalleja. Kerrostuman paksuus 
on todennäköisesti melko vähäinen, sillä moreenin kivet tulevat esiin monin paikoin. 

 

Piste 8. 

Tällä paikalla on nähtävissä pienialainen rantakerrostuma, jonka aines on hienoa hiekkaa. Aines 
on todennäköisesti peräisin viereisistä moreenirinteistä, josta aallot ovat sitä irrottaneet ja kerros-
taneet lopulta syvempään veteen mäkien väliseen suojaisaan painanteeseen. Matalassa rantave-
dessä on mahdollista nähdä jatkuvia, harjannemuodoltaan epäsymmetrisiä aallonmerkkejä. 

 

Piste 9.  

Tällä paikalla on nähtävissä pienialainen rantakivikko, joka on osin muovaantunut rantavalliksi. 
Aines on hyvin pyöristynyttä ja lajittunutta. 
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4.11 Molpehällorna 

 

Tämän luontopolun geologista maisemakuvaa leimaavat useat pienet kalliopaljastumat ja avokal-
lioalueet sekä ohuet lohkareiset moreenipeitteet. Kalliopaljastumilla on nähtävissä kiven meta-
morfoosi- ja uudelleenkiteytymisrakenteita, jotka ovat syntyneet meren pohjalle kerrostuneiden 
savisten ja hiekkaisten sedimenttien jouduttua mukaan vuorijonomuodostukseen noin 1880 mil-
joonaa vuotta sitten. Kivilajiltaan nämä kivet ovat pääasiassa kiillegneissejä. Moreeni on pinta-
osaltaan hyvin huuhtoutunutta ja paikoin on nähtävissä pieniä aaltojen muokkaamia kivikkoisia 
muinaisrantoja. Muinaiset rantatasot ovat seurausta jääkauden jälkeisestä maankohoamisesta ja 
merenpinnan laskusta. Tämä saari on hyvin matala ja kaikki rantatasot nuoria, vain joitakin sato-
ja vuosia vanhoja. 

 

Piste 1. 

Tällä paikalla on nähtävissä 
pieni avokalliopaljastuma. Kivi-
lajityypiltään kallio on kiille-
gneissiä, jolle tyypillisiä mine-
raaleja ovat biotiitti, maasälvät, 
kvartsi ja granaatit. Tälläkin 
paikalla on kivessä erotettavissa 
pieniä punertavia granaattikitei-
tä. Kivi on syntynyt metamor-
foosin, osittain sulamisen ja uu-
delleenkiteytymisen kautta al-
kuperäisten sedimenttien jou-
duttua korkeaan paineeseen ja 
lämpötilaan maankuoressa. 

 

Piste 2. 

Tällä paikalla on nähtävissä me-
renlahti tai melko avonainen 
flada, jonka meriyhteys katkeaa 
säännöllisesti matalan veden 
aikana. Usein merenkurkun alu-
eella merenlahtien vedenvaihtu-
vuutta heikentävät maakannak-
set kuten De Geer-moreenit. 
Tällä paikalla sellaista ei kui-
tenkaan ole nähtävissä. Meren-
lahden kehitys fladaksi ja lopul-
ta kluuvijärveksi, jolla ei ole 
enää säännöllistä meriyhteyttä, 

on seurausta jääkauden jälkeisestä maankohoamisesta ja merenpinnanlaskusta. 
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Piste 3. 

Tällä pisteellä on nähtävissä paikallista kallioperää, kiillegneissiä. Kallionpinta on kumpuilevaa 
ja osin mannerjään hiomaa ja louhimaa. 

 

Piste 4.  

Tällä pisteellä on nähtävissä suurehko siirtolohkare, jonka kivilaji edustaa todennäköisesti pai-
kallista kallioperää. Se on irronnut kalliosta jääkauden aikana ja siirtynyt jäätikön kuljetukseen 
massiivisen mannerjään erodoidessa ja louhiessa alustaansa. Tärkeä tekijä kallioperän rikkoon-
tumisessa on jään paineen muutokset ja sulamisvedet epätasaisella kallionpinnalla. 

 

Piste 5. 

Tällä pisteellä on nähtävissä vanhaa merenlahden pohjaa, jota nykyisin peittää kasvillisuus. Lah-
den pohja on paljastunut veden alta maankohoamisen seurauksena. Maalajina tällä paikalla on 
hiesua, mikä kertoo aineksen kerrostuneen melko rauhallisessa syvän veden ympäristössä. 

 

Piste 6. 

Tällä pisteellä on nähtävissä kallioperää, joka on kivilajiltaan kiillegneissiä. Joillakin kalliopin-
noilla voi myös nähdä mannerjään uurtamia uurteita, jotka kertovat muinaisen jäätikön virran-
neen ainakin luoteesta ja pohjoisesta. Useat uurresuunnat kertovat jäätikön eroosion olleen hyvin 
heikkoa, sillä muuten vanhemmat uurteet olisivat kuluneet pois. Uurteiden syntymiseen ja 
eroosion voimakkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa jäätikön pohjalla kulkeutuvan 
aineksen ominaisuudet, virtausnopeus, maanpinnan muodot ja tehokas paine jään ja kallion raja-
pinnalla. 

 

Pisteet 7, 8 ja 9. 

Näillä pisteillä on nähtävissä paikallista kallioperää, kiillegneissiä, ja kalliosta louhiintuneita 
lohkareita ja kiviä. Myöhemmin rantavoimat ovat muokanneet ja pyöristäneet kiviainesta. 

 

Piste 10. 

Tällä pisteellä on nähtävissä pieni kivinen muinaisranta ja hiekkaista huuhtoumaa. Kivet ovat 
melko pieniä ja kohtalaisesti pyöristyneitä. Lähtöaineksena on toiminut moreeni ja mannerjään 
irrottama kiviaines, jota meren aallot ovat myöhemmin huudelleet ja lajitelleet. 

 

Piste 11. 

Tällä rantavoimien puhtaana pitämällä kalliopaljastumalla kivilaji on juovikasta kiillegneissiä, 
jossa näkyy erilaisia poimuttumisrakenteita. Paikoin tästä metamorfoituneesta kivestä on mah-
dollista erottaa sedimenttikiven alkuperäisiä kerrosrakenteita.  
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Piste 12. 

Tällä pisteellä on nähtävissä reheväkasvuinen pieni lampi. Se on kuroutunut merestä joitakin sa-
toja vuosia sitten jääkauden jälkeisen maankohoamisen seurauksena ja käynyt mahdollisesti läpi 
alueelle tyypillisen flada-kluuvisukkession.  

 

4.12 Västerö 

 

Västerön vaellusreitin varrella tulevat hyvin esille Merenkurkun alueelle tyypilliset hyvin lohka-
reiset moreenimaastot ja toisaalta laajat avokallioalueet, joilla näkyy merkkejä muinaisista ranta-
voimista. Suuria jäätikön kallioperästä irrottamia ja liikuttelemia siirtolohkareita esiintyy niin 
yksittäisinä kuin pieninä lohkareryhminäkin. Paikoin nämä lohkareet saattavat edustaa hyvin 
paikallista lähes paikalleen hajonnutta kallioperää. Kallioperä on tällä alueella granodioriittista 
Vaasan graniittia. 

 

Piste 1. 

Tällä pisteellä on nähtävissä 
mannerjään kerrostamaa lohka-
reista moreenia. Lohkareet ovat 
suuria, kulmikkaita ja sijoittu-
neet epäsäännöllisesti kumpui-
levaan maastoon. Lohkareet 
ovat irronneet todennäköisesti 
paikallisesta kalliosta jään alla 
tapahtuneiden painemuutosten 
johdosta ja nousseet mukaan 
jäätikön liikkeeseen. Myöhem-
min ovat meren aallot huuhdel-
leet moreenin pintaa ja paikoin 
pyöristäneet kiviä ja lohkareita. 

 

Piste 2. 

Tällä pisteellä on nähtävissä 
kumpumaista moreenilohka-
reikkoa tai vaihtoehtoisesti pai-
kalleen hajonnutta kalliota. 
Kumpumoreenit ovat syntyneet 
kun jään pinnalla, sisällä tai 
pohjalla ollut lajittumattoman 
maa-aines on kerrostunut pai-
kalleen sulavasta "kuolleesta" 
jäästä. Muodostumat kertovat 
jään sulamisen loppuvaiheesta 



   25 
  
 
 

       
  

jolloin maaperä on ollut hyvin vetistä. 

 

Piste 3. 

Tällä pisteellä on nähtävissä lohkareista moreenista huuhtoutunutta rantaa. Maankohoamisen 
seurauksena ranta jää tulevaisuudessa kuivalle maalle ja paikalle jää merkkejä nykyisistä ranta-
voimista. 

 

Piste 4. 

Tällä pisteellä on nähtävissä hiekkaista rantakerrostumaa moreenikivikon lomassa. Usein mo-
reenimaastoon syntyvät hiekkarannat ovat pienialaisia ja kerrospaksuudet ovat pieniä, koska läh-
tömateriaali on usein tiivistä ja siinä on niukasti hiekkaa.  Tälläkin rannalla hiekan kerrospaksuus 
on enimmillään 50 cm.  Matalassa ranta vedessä on mahdollista nähdä pieniä aallonmerkkejä, 
väreitä, hiekan pinnalla. Samanlaisia rakenteita on mahdollista nähdä miljoonia vuosia vanhoissa 
kivettyneissä hiekkakivissä. 

 

Pisteet 5 ja 6. 

Tällä pisteellä on nähtävissä muinaista merenlahdenpohjaa, jota nykyisin peittää metsäkasvilli-
suus. Pintamaan maalajina on liejuista hiesua, mikä kertoo aineksen kerrostuneen rauhallisissa 
vesiolosuhteissa ja orgaanisen aineksen tuotannon olleen melko runsasta. Usein hienojen syvän-
veden sedimenttien päälle on huuhtoutunut karkeampia sedimenttejä rantavaiheissa. 

 

Piste 7. 

Tällä pisteellä on nähtävissä pieni kalliopaljastuma, jota voi olla vaikea erottaa moreenimaastos-
sa. Suuresta lohkareesta sen erottaa kalliolle tyypillisestä silottuneesta pinnanmuodosta. Kivila-
jiltaan kallio on granodioriittista Vaasan graniittia. 

 

Piste 8. 

Tältä pisteeltä on nähtävissä suuri siirtolohkare, joka sijaitsee noin 40 m polulta itään. Lohkare 
on halkaisijaltaan vähintään 6 m ja kivilajiltaan se on granodioriittista Vaasan graniittia. Lohkare 
on kulkeutunut paikalleen mannerjään pinnalla, pohjalla, sisäosissa tai vedessä kelluvien jäälaut-
tojen mukana. Kulkeutumismatka on tässä tapauksessa todennäköisesti melko lyhyt, koska kivi-
laji on samaa kuin paikallinen kallioperä. 

 

Pisteet 9-12. 

Näillä pisteillä on nähtävissä suuria mannerjään kuljettamia ja kerrostamia siirtolohkareita. Loh-
kareet ovat irronneet kallioperästä jäätikön louhimisen seurauksena, jossa tärkeänä mekanismina 
ovat kallion pintaan kohdistuneet paineen muutokset ja sulamisvesien syntyminen jään alla. 
Louhimisen seurauksena kiviaines jäätyy ja nousee mukaan jäätikön kuljetukseen ja voi kulkeu-
tua pitkiäkin matkoja paikaltaan ennen kuin jää sulaa tai kerrostaa ne uudelleen. 
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Piste 13. 

Tällä pisteellä on nähtävissä moreenirinteeseen huuhtoutunut pieni rantakivikko. Kivet ovat mel-
ko hyvin pyöristyneitä ja keskimäärin noin 10 cm halkaisijaltaan. Kivikko sijaitsee noin 13 met-
riä nykyisen merenpinnan yläpuolella, eli se on syntynyt aaltojen huuhdellessa rantaa yli tuhat 
vuotta sitten. 

 

Piste 14.  

Tällä Equityn muistomerkkipaikalla on nähtävissä suuria jäätikön kuljettamia ja kerrostamia siir-
tolohkareita. Ne ovat irronneet irronneet kallioperästä massiivisen mannerjään louhiessa alus-
taansa. Kivilajiltaan lohkareet edustavat todennäköisesti paikallista granodioriittista Vaasan gra-
niittia, mikä kertoo lohkareiden kulkeutumismatkan olleen suhteellisen lyhyen. 

 

Pisteet 15 ja 16. 

Näillä pisteillä on nähtävissä meren aaltojen muokkaamia kivikkoisia muinaisrantoja, joiden ki-
viaines on melko pyöristynyttä ja hyvin lajittunutta. Kivikot sijaitsevat kalliorinteellä, johon aa-
valta mereltä lännestä puhaltaneet tuulet ja aallot ovat tehokkaasti osuneet. Nykyisin nämä rannat 
sijaitsevat noin 15 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella, eli ne ovat syntyneet aaltojen 
huuhdellessa rantaa noin 1500 vuotta sitten. Muinaisrantojen synty Merenkurkussa on seurausta 
jääkauden jälkeisestä maankohoamisesta ja siitä seuraavasta merenpinnan laskusta. 

 

Piste 17. 

Täällä pisteellä on nähtävissä nykyinen merenranta, jossa aallot huuhtovat maaperää samalla 
pyöristäen kiviainesta. Alkuperäinen maalaji tällä paikalla on lajittumaton jäätikön kerrostama-
moreeni, mutta aallot saattavat erotella ja uudelleenkerrostaa siitä muita maalajeja kuten siltiiä, 
hiekkaa, soraa ja kiviä. 

 

Piste 18. 

Tältä luontopolun pohjoispäältä, joka sijaitsee meren rannalla, näkyy Ryssbergetin jyrkät ranta-
kalliot vastarannalla. Kivilajiltaan nämä kalliot ovat porfyyristä Granodioriittia, joka on syntynyt 
noin 1880 miljoonaa vuotta sitten vanhojen sedimenttien metamorfoituessa ja uudelleensulaessa 
kovassa paineessa ja lämpötilassa maankuoressa. 

 

Piste 19. 

Tällä pisteellä on nähtävissä melko laaja avokallioalue. Kivilajiltaan kallioperä on granodioriit-
tista Vaasan graniittia. Kallion pinta on kulunut ja hioutunut paikoin silokallioiksi muinaisen 
mannerjään virratessa sen ylitse. Hioutumisen seurauksena syntyy tyypillisesti hienoainesta, ku-
ten savea, joka kerrostuu mahdollisesti osana moreenia tai omaksi kerroksekseen meren pohjalle. 
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