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1. Esipuhe ja kiitokset
Tässä raportissa esitellään Aisapari ry:n rahoittaman ja Järviseutu-Seura ry:n hallinnoiman vuosina
2016–2017 käynnissä olleen Kraatterijärven Georeitti -hankkeen tiiviit kohdekuvaukset, sekä hieman
laajemmat kuvaukset muutamista Lappajärven törmäyskraatterin geologisen historian kannalta
kaikkein keskeisimmistä alueista. Kohteiden maastokartoitukset tehtiin Geologian tutkimuskeskuksen
(GTK) ja allekirjoittaneen toimesta kenttäkausien 2016 ja 2017 aikana. Kaikilla raportissa mainituilla
kohteilla olen käynyt hankkeen puitteissa itse, ja monilla niistä lukuisia kertoja vuodesta 2000 alkaen.
Useimmat kohdekuvaukset perustuvat suurelta osin GTK:n tutkijoiden Satu Hietalan, Tapio Kananojan
ja Jari Nenosen alkuperäisteksteihin, joita olen paikoin melko reippaallakin kädellä muokannut ja
laajentanut. Nämä kohdekuvausten alkuperäistekstit on saatu seuraavista Kraatterijärven Georeitti hankkeelle GTK:n tekemistä julkaisemattomista raporteista:


Hietala S., Kananoja T. & Nenonen J., 2016/2017. Kraatterijärven Georeitti-hanke. dnro
GTK/656/03.02/2016. Geologian tutkimuskeskus, Kuopio, 167 s.



Hietala S., Kananoja T. & Nenonen J., 2017. Kraatterijärven Georeitti-hanke. Valitut kohteet.
Geologian tutkimuskeskus, Kuopio, 56 s.

Tämän raportin tarkoituksena on tarjota yleistajuinen kuvaus Kraatterijärven kiinnostavimmista maaja kallioperägeologisista kohteista, jotka antavat kattavan käsityksen tämän Suomen nuorimman
törmäyskraatterin geologisesta historiasta. Kohdekuvausten pituus on rajattu siten, että ne mahtuvat
myös Google Maps -palvelun kuvauskenttiin (kuva 1). Google Maps -palvelun ohella Georeitin kohteita
esitellään sähköisesti myös Maanmittauslaitoksen (MML) Paikkatietoikkuna-palvelussa (kuva 2).
Molemmat palvelut ovat käytettävissä Aisapari ry:n Intolinkki-sivuston kautta osoitteessa:
https://intolinkki.net/georeitti/
Kraatterijärven lähiympäristön muista luontomatkailumahdollisuuksista löytyy keskitetysti lisätietoa
osoitteesta: https://kraatteri.net/

Kuva 1. Ruutukaappaus Kraatterijärven Georeitin Google Maps -versiosta. Kuva / Figure: T. Öhman / Google Maps.
Figure 1. A screenshot of the Google Maps -version of Craterlake Geotrail’s site descriptions. Google Maps
provides more photos than are shown in this report.
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Kuva 2. Esimerkki Georeitin näkymästä MML:n Paikkatietoikkunassa. Palvelu antaa monipuoliset mahdollisuudet
tutustua alueeseen. Tässä näkymässä on mukana punaisin lipuin merkittyjen Georeitin kohteiden ohella punaisin
pistein merkityt muinaisjäännöslöydöt. Taustakarttana on 1 : 20 000 -mittakaavainen maaperäkartta, jonka
mukaan Pokelan alueella maalajina on hienoainesmoreeni. Kuva / Figure: T. Öhman / MML Paikkatietoikkuna;
GTK:n maaperäaineisto; Museoviraston muinaisjäänöstietokanta. Figure 2. An example of the Craterlake Geotrail’s
site descriptions as given in the National Land Survey’s (MML) Paikkatietoikkuna -service. In this view, in
addition to the red flags marking the Geotrail points, there are also prehistoric artefact discovery sites marked
with red dots. The base map is a 1 : 20 000 -scale Quaternary deposit map, indicating that at Pokela stop of the
Geotrail the soil consists of silty till.

Raportti on pyritty kokoamaan niin, että siitä olisi hyötyä sekä vain varsin lyhyitä kohdekuvauksia
kaipaaville kulkijoille (luku 5), että aavistuksen laajempaa taustoitusta halajaville (luvut 3 ja 4). Tämän
ja muutamien keskenään hieman samankaltaisten kohteiden vuoksi raportissa on jonkin verran
toistoa, mutta toivottavasti se ei tee lukukokemuksesta täysin kestämätöntä.
Fyysisesti toteutettavan Kraatterijärven Georeitin kyltityksen kannalta raportti tarjoaa tarvittavan
pohjatiedon, sekä lopullisten kylttien koosta ja niihin haluttavan tiedon määrästä riippuen osin myös
valmiit kylttitekstit. Raportissa on myös alustavat englanninkieliset käännösluonnokset
kohdekuvauksista. Näitä tulee ennen kaikkea ajatella lähtökohtana hiotummalle lopulliselle
käännökselle.
Kuvien ja karttojen lähteet on mainittu kuvateksteissä. Tekstin joukossa ei luettavuuden
helpottamiseksi ole lähdeviitteitä, mutta keskeisimmät lähteet ja Lappajärven kraatteritutkimusten
osalta melko laaja lisälukemisto löytyvät raportin lopusta.

4

Kraatterijärven Georeitti
Hankkeen aikana lukuisat Kraatterijärven seudulla asuvat, mökkeilevät ja toimivat ihmiset tarjosivat
auliisti tietojaan alueen kiinnostavista kohteista ja reiteistä. Kaikkia hienoja kohteita ei valitettavasti
ollut mahdollista ottaa mukaan Georeitille, mutta keskustelut eri tilaisuuksissa ja tapaamisissa olivat
erittäin antoisia. Seismologi Marja Uski Helsingin yliopiston Seismologian instituutista antoi
ystävällisesti tietoja Väinön värinän uusimmista tulkinnoista. Hannu Kuoppala Lappajärven
vesiosuuskunnasta jakoi auliisti aikaansa ja tietojaan Lappajärven pohjaveden hankintaan liittyvistä
geologisista tutkimuksista. Lappajärven kunta ja kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi suhtautuivat
hankkeeseen alusta lähtien hyvin positiivisesti. Kunnan tuki etenkin syksyn 2016 kenttätyövaiheessa
oli korvaamattoman arvokasta. Kotiseutuneuvos Urpo Purola selvitteli eri kohteisiin liittyvää historiaa
ja erityisesti Kukkulanmäen vanhaa asutushistoriaa ja tarinoita, mistä hänelle lämpimät kiitokset.
Päivi Kultalahtea Aisapari ry:stä kiitän raportin sähköisen version ja karttaosioiden ansiokkaasta
esillepanosta. Heikki Valijoki Järviseutu-Seurasta oli hankkeelle korvaamaton voimavara ja mukana
niin maastoreissuilla kuin kulisseissakin. Kiwa Inspectan Lauri Hiltunen, Sakari Alaoja ja Niko
Koskensalmi ansaitsevat kiitokseni kärnäiittinäytteeni hydrotermisten karbonaattien upeista
valokuvista. Satu Hietalaa, Tapio Kananojaa ja Jari Nenosta Geologian tutkimuskeskuksesta kiitän
antoisasta yhteistyöstä. Tina Wrøbel oikoluki useimmat englanninkieliset käännösluonnokset ja antoi
myös runsaasti muita hyviä kommentteja koko hankkeen ajan, mistä hänelle lämpimät kiitokseni.
Kraatterijärven Georeitti -idean isä ja alullepanija, Hannu Nevala Järviseutu-Seurasta, ansaitsee
erityiskiitokset. Ilman hänen apuaan ja jatkuvaa innostustaan koko hanke tai tämä raportti ei olisi ollut
mahdollinen. Kiitos.
Tämä raportti ei edusta Järviseutu-Seura ry:n, Aisapari ry:n, eikä Geologian tutkimuskeskuksen
mielipidettä. Kaikista raporttiin jääneistä epäilemättä lukuisista virheistä ja epätäsmällisyyksistä olen
itse vastuussa. Niistä voi ilmoitella minulle alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Korjauksia tehdään
mahdollisuuksien mukaan jos ja toivottavasti kun Kraatterijärven Georeitti elää, kehittyy ja omalta
osaltaan lisää alati kasvavaa innostusta luonto- ja geomatkailua kohtaan.

Äänekoskella, lokakuun lopulla 2017,
Teemu Öhman
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2. English summary and geologic background
This report is the result of Craterlake Geotrail -project, initiated by Hannu Nevala, managed by
Järviseutu-Seura and funded by LEADER Aisapari. Fieldwork took place during many different trips in
the 2016 and 2017 field seasons, and was carried out by Satu Hietala, Tapio Kanaoja and Jari Nenonen
from the Geological Survey of Finland, as well as by Teemu Öhman from Järviseutu-Seura. All of the 21
sites included in this report were visited by Teemu Öhman, and the descriptions are considered valid
at the time of this writing (October 2017). Much of the text of the original Finnish site descriptions is
based on two unpublished reports by Satu Hietala, Tapio Kananoja and Jari Nenonen (see the
references for details). The often rather heavily edited draft-level English translations of the site
descriptions, as well as the other chapters are by Teemu Öhman. All figure captions are given in both
Finnish and English.
Currently, the Craterlake Geotrail does not physically exist: there are usually no signs, and in some cases
there are no maintained paths to the sites of interest, although the vast majority are very easily
accessible by roads or trails. This may change in the future, but at present this report and the
accompanying Google Maps (Fig. 1) and National Land Survey’s Paikkatietoikkuna (Fig. 2) web
services are the only means to access this information. Therefore, for the time being, the Craterlake
Geotrail is aimed for self-sufficient explorers. More photos from the sites, particularly of the scenic
type, are available in Google Maps. This report, as well as the Google Maps and Paikkatietoikkuna
services
can
be
accessed
through
LEADER
Aisapari’s
Intolinkki
portal:
https://intolinkki.net/georeitti/
Lappajärvi impact structure in western Finland, in the municipalities of Lappajärvi, Vimpeli and
Alajärvi, and the lake Lappajärvi inside it form Europe’s largest crater lake. It is the youngest, the most
famous and the most thoroughly studied impact structure in Finland, and well-known by crater
enthusiasts throughout the world. It is one of only two craters in Finland that still have a preserved
topographic rim. The preserved rim is a rare feature among the almost 190 recognised impact
structures on our planet.
The first, albeit very brief and understandably erroneous scientific description of the spectacular
Lappajärvi impact melt rock, kärnäite, was written by Finnish polymath Henrik Johan Holmberg
almost 160 years ago, in 1858. Lappajärvi was proven to be an impact crater by Swedish geologist and
impact crater pioneer Nils-Bertil Svensson in 1968. The discovery of the Lappajärvi impact diamonds,
the first in the Fennoscandian Shield, was announced in international conferences in 1998. Thus, 2018
marks a triple anniversary of the crater.
The rim-to-rim diameter of Lappajärvi is about 22 km. The crater was formed by a stony asteroid
(more precisely by an H-type chondrite) roughly a mile in diameter, about 76.2 million years ago while
dinosaurs still roamed the Earth. In geologic terms, particularly in Finland, this is quite recent. Thus,
the rocks formed by the Lappajärvi impact (i.e., impactites), are the youngest rocks in Finland.
The original crater had a rim-to-floor depth of something like 500–750 m. We don’t know the impact
velocity, direction or angle, and these cannot be deduced from the present-day layout of the islands or
the rim, because a number of factors contribute to the observed present-day structure. However, the
most likely impact angle was 45°, and the velocity was probably on the order of 17 km/s, or some
60 000 km/h. The amount of energy released in the impact was over 17 million times greater than the
energy released in Little Boy nuclear bomb exploded above Hiroshima, or over 5000 times greater
than in Tsar Bomba, the largest explosive device ever built by human kind.
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Lappajärvi crater lies within ancient terrain. The bedrock of the area consist of about 1900 million
years old mica schists, granodiorite intrusions and marginally younger granite pegmatites that cut the
other main rock types. This Paleoproterozoic bedrock was formed in Svecofennian orogeny, which
resulted in a magnificent mountain chain that stretched from present-day northern Sweden, across
Finland from the Oulu region towards southeast and all the way to Russia. Since the formation of the
mountain chain, some 10 km of rock has been eroded, exposing rocks that cooled slowly deep in the
Earth’s crust.
Lappajärvi crater is a geologically exceptional place in Finland not only because of the Cretaceous
rocks formed during the impact, but also because of the Mesoproterozoic and Cambrian–Ordovician
sedimentary rocks preserved in the crater (see the descriptions of Pokela and Kärnä lean-to):
elsewhere in Finland such rocks are, for the most part, completely absent.
Lappajärvi has by far the best Finnish selection of rock types formed by the impact. The only impactite
exposed at the surface is the impact melt rock kärnäite. It consists of dark fine-grained matrix of
melted and mixed bedrock. Embedded in the matrix of kärnäite are shocked, fractured and partially
melted fragments of rocks and minerals derived from the bedrock.
When the matrix of the rock consists of crushed bedrock and there are only fragments of impact melt
rock in it, the rock type is known as suevite. Suevites are commonly found as boulders in glacial drift
south and southeast of the crater. Suevites are highly important for impact research, because it was
from suevites that in 1969 Martti Lehtinen from the University of Helsinki discovered the mineral
coesite, which is a high-pressure form of common quartz, and an unequivocal evidence of impact.
Suevites were often also altered by post-impact high-temperature fluids circulating in the rock mass,
resulting in a host of new exotic minerals.
The other two impactites found in Lappajärvi are lithic impact breccias, which contain no impact melt
at all, and shocked target rocks (mostly granite pegmatites), where the texture of the original rock can
still be discerned. Just like suevites, these are only found as boulders transported by glaciers and their
melt-waters.
The present-day scenery of the Lappajärvi region is mostly the result of the most recent glaciation of
the ice age. The most recent significant topographic features are drumlins, elongated northwest–
southeast -oriented hills composed of a bedrock core and a long tail composed of till. They were
formed about 11 000 years ago at the bottom of the flowing glacier. In the region, the glacier melted
about 9400 years ago, inundating even the highest peaks of Pyhävuori and Lakeaharju by about 35 m
of water. The receding water-level resulted in various shore formations seen in the area. Bogs and
mires that are – or rather used to be – so characteristic to western Finland, began developing
immediately the water receded, and they are still developing today.
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3. Kraatterijärven Georeitti, alueen geologiset yleispiirteet ja Lappajärven
törmäyskraatteri
3.1. Kraatterijärven Georeitti
Kraatterijärven Georeitin kohteet edustavat monipuolisesti Lappajärven törmäyskraatterin
ympäristön kallio- ja maaperägeologiaa, mukaan lukien suot. Luvussa 5 esitellyt reitin 21 kohdetta (ks.
taulukko 1 ja kuva 3) on valittu paitsi edustavuutensa, myös helpon saavutettavuutensa ansiosta.
Kohteista kymmenen on Lappajärven kunnan alueella, kuusi Alajärvellä ja viisi Vimpelissä.
Kohdevalinnoista ja niiden kartoituksesta ovat vastanneet Satu Hietala, Tapio Kananoja ja Jari
Nenonen Geologian tutkimuskeskuksesta, sekä Teemu Öhman Järviseutu-Seura ry:stä. Kohteet on
käyty läpi kesän 2016 ja syksyn 2017 välisenä aikana, ja niiden kuvaukset vastaavat kartoistushetken
tilannetta.
Suurinta osaa reitin kohteista ei ole merkitty maastoon mitenkään, joten fyysistä Kraatterijärven
Georeittiä ei tässä vaiheessa (lokakuu 2017) ole vielä olemassa. Tämän raportin ja Internetissä olevien
kartta-aineistojen avulla reittiin voi kuitenkin tutustua omatoimisesti. Kaikille muille kohteille paitsi
Kärnänsaaren kärnäiittilouhokselle johtaa vähintään polku. Kärnäiittilouhos on otettu kuitenkin
mukaan merkittävyytensä ansiosta. Erityisesti louhoksilla (kärnäiittilouhos, Vuorenkuru) ja
Pyhävuoren alueella liikkuessa tulee noudattaa suurta varovaisuutta. Lisäksi on syytä huomata, että
varsinkin pirunpellot (Kirkkotie, Lainekallio) ja monet kallioalueet ovat hyvin herkkiä kulutukselle,
joten niillä tulee liikkua harkiten, ja pirunpelloilla liikkumista kannattaa täysin välttää. Historialliset
kalkkiuunit, samoin kuin monien kohteiden lähistöllä sijaitsevat tervahaudat, on rauhoitettu
muinaismuistolain nojalla. Vimpelin kalkkikivialueella liikkujan on myös huomioitava
lehtojensuojelualueet, ja esimerkiksi Peuranevan kaltaisilla seuduilla liikkuessa tulee ottaa huomioon
mm. lintujen pesimäajat.
Reitti on kokonaisuudessaan varsin pitkä, joten kohteet voi kiertää missä järjestyksessä tahansa
valikoiden itselleen kiinnostavimmat ja sopivimmat paikat. Eräät kohteet ovat keskenään osin saman
tyyppisiä, mutta aivan lähekkäin ei tällaisia kohteita reitillä pääsääntöisesti ole. Tämän vuoksi
kohdekuvauksissa on joiltain osin hieman toistoa, mutta jokaisella kohteella on kuitenkin myös
ainutkertaiset piirteensä. Luvussa 4 on esitelty eräiden keskeisimpien alueiden geologiaa hieman
laajempana kokonaisuutena kuin mihin melko lyhyet kohdekuvaukset antavat mahdollisuuden.
Käytännön syistä tässä raportissa esiteltyjen kuvien määrä on pidetty maltillisena. Jonkin verran
enemmän kuvia kohteista ja etenkin kohteiden maisemista on esitelty Kraatterijärven Georeitin
Google Maps -versiossa.
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Taulukko 1. Kraatterijärven Georeitin kohteet Lappajärvellä (10 kpl), Alajärvellä (6 kpl) ja Vimpelissä (5 kpl). Kohteiden
numerointi viittaa kohdekuvausluvun 5 alaotsikkonumerointiin. Pohjois- ja itäkoordinaatit on annettu ETRS-TM35FINjärjestelmän mukaisesti. Table 1. Stops along the Craterlake Geotrail in Lappajärvi, Alajärvi and Vimpeli. Numbering refers to
the numbers of subheadings in the description chapter 5. Coordinates are given as latitudes (Leveys) and longitudes (Pituus),
as well as northing (Pohj.) and easting (Itä) according to ETRS-TM35FIN coordinate system.
#
1

Kohde
Nykälänniemi

Leveys
63,248

Pituus
23,644

Pohj.
7017610

Itä
331520

2

Kukkulanmäki

63,216

23,577

7014210

327960

3

Vuorenkuru

Lappajärvi Pegmatiittilouhos,
kirjomaasälpää, pieniä kuruja

63,237

23,496

7016810

324020

4

Kärnäiittilouhos

Lappajärvi Kärnäiittilouhos, melko lähellä
syväkairauspiste

63,192

23,618

7011490

329870

5

Kärnän laavu

Lappajärvi Lähellä syväkairauspiste

63,154

23,657

7007130

331620

6
7

Haikaranneva
Peuraneva

Lappajärvi Keidassuo
Lappajärvi Keidassuo

63,158
63,145

23,635
23,470

7007600
7006610

330510
322160

8
9

Lainekallio
Hietakangas

63,071
63,012

23,573
23,713

6998170
6991220

326920
333630

63,033

23,877

6993120

342020

11 Kirkkotie

Lappajärvi Pirunpelto, rantaterasseja
Alajärvi
Törmäyskiviä hiekkakuopilla,
pitkähkö harjujakso
Alajärvi
Kivi- ja mineraalinäyttely,
Kahvila-ravintola
elämyksellinen ”tulivuorikierros”,
kivien ja mineraalien myyntiä
Alajärvi
Pirunpelto, rantaterasseja
Historiallinen Kirkkotie

63,074

23,724

6998010

334520

12 Pyhävuori

Alajärvi

Kraatterin reuna maisemineen,
raukki, lohkare- ja rakoluolia,
poimunkärki

63,078

23,736

6998460

335160

13 Luoma-aho

Alajärvi

Kalkkiuuni

63,088

23,855

6999260

341200

14 Väinön värinä

Alajärvi

63,084

23,859

6998860

341400

15 Lakeaharju

Vimpeli

Suomen mittaushistorian
suurimman maanjäristyksen
muistokivi
Kraatterin reuna maisemineen,
poimuttunutta kiilleliusketta

Jaakko Reipakan
erakkomajan jäännökset,
mahdollisia esihistoriallisia
kalliomaalauksia, rikas
kansanperinne,
retkeilyreittejä,
valtakunnallisesti arvokas
kallioalue
Suomen suurin
alumiiniteollisuuden
keskittymä
Luoma-ahon
nuorisoseurantalo

63,106

23,819

7001340

339510

16 Solamäki

Vimpeli

Kahvila, laskettelukeskus,
frisbeegolfrata, hiihto- ja
retkeilyreittejä, laavuja,
ampumahiihtorata,
valtakunnallisesti arvokas
kallioalue
Vanhan hiekkakuopan
uimapaikka

63,118

23,828

7002630

340020

17 Pokela

Vimpeli

63,138

23,778

7005080

337620

18 Vesterbacka

Vimpeli

Vimpelin sotakoulun
vartiomuistomerkki
Lehtojensuojelualueita,
Tervakivi ja tervahautoja

63,167

24.070

7007520

352460

19 Puskalankallio

Vimpeli

Vimpelin ja Alajärven rajalla 63,111

23,917

7001650

344460

Näkötorni, laavu,
ulkoilureittejä, Lappajärven
korkein kohta
Patokapinan muistokivi,
polkuverkosto,
kesäteatteri, tanssilava

63,273

23,722

7020180

335550

63,261

23,635

7019080

331150

10 Tulivuorikeskus

20 Vanhavuori

21 Halkosaari
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Kunta
Geologia
Lappajärvi Meteoriitti- ja kraatterinäyttely,
hiottua kärnäiittiä Kivitipun
lattiassa ja portaissa,
kärnäiittilohkareita rannassa,
meteoriittipolku
Lappajärvi Drumliini

Silokallio uurteineen,
kiilleliuskeen ja pegmatiitin
ikäsuhteet, turmaliinia,
konkreetioita
Melko lähellä syväkairauspiste
Kalkkiuuneja, kalkinpolton
muistomerkki

Kraatterin reuna ulkoapäin
nähtynä, granodioriitti-intruusio,
”myhkygraniitti”
Lappajärvi Graniittipegmatiitti, drumliini,
pegmatiitin ja kiilleliuskeen
kontakti
Lappajärvi Kärnäiittimuuri, drumliinimainen
mäki

Muuta huomioitavaa
Hotelli, ravintola,
golfkenttä, kahvila,
elämyspalvelut, kota,
esihistoriallisia löytöjä,
uimaranta
Kuntorata, historiallisia
kiviraunioita
Valtakunnallisesti arvokas
kallioalue, louhoksella syytä
olla varovainen
Louhokselle ei johda
polkua, louhoksella syytä
olla varovainen
Laavu, uimaranta,
rantalentopallokenttä,
pöydät ja penkit, puucee
Näkötorni, entinen
Ilmavoimien harjoitusalue
Laavu

Kraatterijärven Georeitti

Kuva 3. Kraatterijärven Georeitin maastokartta. Reitin kohteet on merkitty punaisin lipuin. Luoma-ahon kohteet 13
ja 14 sulautuvat tässä mittakaavassa yhdeksi (kartassa sinisellä merkitty numero 2). Kaikissa tämän raportin
kartoissa pohjoinen on ylhäällä. Kuva / Figure: MML Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure 3. Topographic map of
the Craterlake Geotrail. Sites of the Geotrail are marked with red flags. In this scale sites 13 and 14 in Luoma-aho
(blue dot with number 2) are merged into one. North is up in all of the maps in this report.

3.2. Kraatterijärven ja sen lähiympäristön geologiset yleispiirteet
Yksittäisestä geologisesta kohteesta, olkoon se kuinka vaikuttava tahansa, ei yleensä pysty
hahmottamaan paikan koko historiaa ilman ymmärrystä siitä vuosimiljardien mittaisesta
yleiskehityksestä, joka on johtanut kohteen syntyyn. Tässä luvussa esitetään lyhyt taustoitus alueen
kallioperän ja maaperän pääpiirteistä. Teksti on soveltuvin osin lähes suoraan lainattu Teemu
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Öhmanin raportista ”Geologisesti merkittävät luonto- ja kulttuuriperintökohteet Kauhavalla ja
Lapualla”.

3.2.1. Suomen kallioperän pääalueet
Suomen kallioperä voidaan jakaa kahteen suureen pääalueeseen. Pohjoisessa ja idässä on EU:n vanhin
kallioperä, eli noin 3500–2500 miljoonaa vuotta vanha arkeeinen osa. Suunnilleen Perämeren
pohjukasta Laatokalle ulottuvan linjan lounaispuolella on puolestaan nuorempi varhaisproterotsooinen
osa. Lisäksi Lapissa on runsaasti varhaisproterotsooisen kallioperän vanhimpia, noin 2500–2200
miljoonaa vuotta vanhoja kiviä, kuten liuskeita ja malminetsinnän kannalta kiinnostavia vihreäkiviä.
Arkeeisen osan lounaisreunalla ja osittain sen sisällä on niin sanottuja karjalaisia liuskeita, iältään noin
2500–1900 miljoonaa vuotta.
Suurin osa Keski-, Länsi- ja Etelä-Suomesta kuuluu svekofennisten liuskeiden ja syväkivien alueelle.
Tämän alueen kallioperän ikä on noin 1900–1800 miljoonaa vuotta. Kraatterijärven alue on siis osa
tätä Suomen nuorempaa geologista pääkokonaisuutta. Lisäksi Kaakkois- ja Lounais-Suomessa on
runsaasti vielä nuorempia varhais- ja keskiproterotsooisia rapakivigraniitteja, jotka syntyivät noin
1650–1540 miljoonaa vuotta sitten. Tätä nuorempia kiviä Suomessa on säilynyt vain pieniä määriä
poikkeustapauksissa. Tällaisia hyvin harvinaisia poikkeuksia ovat esimerkiksi törmäyskraatterit,
kuten Vaasan eteläpuolella sijaitseva Söderfjärden, jossa nämä nuoremmat kerrostumat ovat varsin
paksuja, sekä Euroopan suurin kraatterijärvi Lappajärvi.

3.2.2. Kraatterijärven Georeitin tärkeimmät kivilajit ja niiden synty
Etelä-Pohjanmaan lakeuksilla ei ensimmäisenä tule mieleen, että alueella on aikaisemmin ollut
esimerkiksi Etelä-Amerikan Andeihin verrattavissa oleva mahtava vuorijono. Alueen geologisen
kehityksen alku kuitenkin sijoittuu vielä hieman tätä poimuvuoristoakin varhaisempaan aikaan, eli
vanhan arkeeisen mantereen rapautumiseen. Rapautuminen ja tuulen, veden ja jään synnyttämä
eroosio, siis täysin samat voimat kuin nykyisinkin, kuluttivat vanhaa mannerta. Jokien mukanaan
kuljettama savi, hiekka ja sora kerrostuivat hiljalleen mantereen edustalla velloneen meren pohjalle.
Maapallon kuuman sisustan synnyttämä yläosien hidas mutta vääjäämätön kiertoliike sai suhteellisen
ohuen ja tiheän merenpohjan mannerlaatan työntymään vasten vanhaa ja paksua mantereista laattaa
(selvyyden vuoksi näitä toistensa suhteen liikkuvia merenpohjien ja mantereiden laattoja olisi hyvä
kutsua mannerlaattojen sijasta litosfäärilaatoiksi). Hieman yli 1900 miljoonaa vuotta sitten
merenpohjan laatta painui mantereisen laatan alle alityönnöksi eli subduktioksi kutsutussa
monimutkaisessa ja pitkäkestoisessa prosessissa (kuva 4). Tällöin syntyi ns. vulkaaninen saarikaari.
Nimensä mukaisesti näillä saarikaarilla tapahtui tulivuortenpurkauksia. Osa vulkaanisesta aineksesta
purkautui sulana laavana mereen, osa puolestaan sinkosi tuhkana Maan kaasukehään ja kerrostui
myöhemmin merenpohjalle. Veteen purkautuneita ns. tyynylaavoja tavataan mm. Evijärven seudulla.
Niin tuhka- kuin laavasyntyisiäkin useimmiten tummanvihreitä, paljon rautaa ja magnesiumia
sisältäviä tuliperäisiä kiviä kutsutaan mafisiksi tai emäksisiksi vulkaniiteiksi.
Vulkaanisia saarikaaria “niittaantui” kiinni vanhempaan mantereeseen useampiakin koko muinaisen
mantereen pituudelta. Paitsi että tämä prosessi synnytti tulivuorenpurkauksia, oleellista on
merenpohjalle kerrostuneiden savi- ja hiekkasedimenttien puristuminen ja muuttuminen eli
metamorfoituminen koviksi kiviksi. Nykyisin nämä kivet nähdään Kraatterijärven alueella Evijärven
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liuskejaksona tunnettuna liuskeisten kivien ryhmänä. Yleisimmät Evijärven liuskejakson kivilajit
Kraatterijärven alueella ovat kiilleliuske ja kiillegneissi (kuva 5). Seudun kiilleliuskeille varsin
tyypillisiä ovat yleensä soikeat konkreetiot, jotka syntyivät sedimenttien ollessa kivettymässä. Niissä
vaihtelevat kalkkipitoiset ja kvartsirikkaammat vyöhykkeet, minkä vuoksi ne erottuvat usein kallion
pinnassa eri tavoin kuluneina sisäkkäisinä kehämäisinä rakenteina. Varsinaiset kalkki- tai
paremminkin
karbonaattikivet
syntyivät
merenpohjalle
kerrostuneista
ja
sittemmin
metamorfoituneista kalkkiliejuista. Laajat karbonaattikiviesiintymät ovat Länsi-Suomessa hyvin
harvinaisia. Tärkeintä niistä hyödynnetään nykyisin Vesterbackan louhoksella Vimpelin itäpuolella.
Kaikki subduktiossa syntynyt sulanut kivi ei purkautunut pinnalle, vaan jonkin matkaa kohottuaan osa
jäi suuriksi kivisula- eli magmasäiliöiksi syvälle maankuoreen. Tällaisissa olosuhteissa magma kiteytyi
äärimmäisen hitaasti. Näin syntyivät ns. intruusioina esiintyvät karkearakeiset syväkivet. Niitä
Kraatterijärven Georeitin alueella edustaa eritoten Paalijärven pyöreä granodioriitti, jonka keskellä
Puskalankallio sijaitsee. Pienempi granodioriitti-intruusio on Isoniemen alueella Lappajärven
kaakoiskulmassa. Granodioriitti on läheistä sukua graniitille, mutta sisältää tätä vähemmän
kalimaasälpä-mineraalia. Paalijärven granodioriitille on myös tehty ikämäärityksiä, jotka tosin ovat
antaneet hieman vaihtelevia tuloksia. Niiden mukaan sen ikä lienee noin 1907–1896 miljoonaa vuotta.
Granodioriitit ja muut syväkivet esiintyvät maanpinnalla nykyisin siksi, että muinainen Svekofenninen
vuorijono on vuosimiljardien saatossa kulunut kokonaan pois. Nykyinen maanpinnan taso edustaa
noin kymmenen kilometrin syvyistä leikkausta. Koko Svekofennisen vuorijonopoimutuksen ja siihen
liittyvien geologisten prosessien monimutkaisuutta kuvastaa osaltaan hyvin se, että varsin lyhyellä
matkalla – esimerkiksi Evijärveltä Alajärvelle – tavataan kiviä, jotka ovat syntyneet pinnalla (Evijärven
tyynylaavat) ja suunnilleen kymmenen kilometrin syvyydessä (Alajärven granodioriitti-intruusiot).
Svekofennisen vuorijonopoimutuksen loppuvaiheessa syntyneitä kiviä ovat Kraatterijärven alueella
hyvin yleiset graniittipegmatiitit, joita usein kutsutaan lyhyesti pegmatiiteiksi (kuva 5). Pegmatiitit
esiintyvät yleensä muita kiviä leikkaavina hyvin karkearakeisina juonina, ja ne syntyvät viimeisistä
kiteytyvistä vesirikkaista kivisulista. Tämän vuoksi ne ovat rikastuneet sellaisista alkuaineista, jotka
eivät ominaisuuksiensa vuoksi suuressa määrin mene yleisimpiin kivilajeja muodostaviin
mineraaleihin. Siksi pegmatiiteissa esiintyy usein harvinaisia mineraaleja, joista eräitä voidaan käyttää
myös korukivinä. Lisäksi pegmatiitteihin paikoin rikastuneet harvinaiset maametallit ovat
malminetsinnällisesti kiinnostavia, mikä on viime aikoina entisestään lisännyt malmigeologien
kiinnostusta Etelä-Pohjanmaata kohtaan.
Pegmatiittijuonten synnyn jälkeen läntisen Suomen kallioperän kehityksessä on tapahtunut hyvin
vähän. Kuten edellä todettiin, Etelä-Suomessa tilanne oli toinen, sillä siellä kallioperään tunkeutui
rapakivigraniitteja noin 1650–1540 miljoonaa vuotta sitten. Tämän jälkeen suurimmassa osassa
maata on oikeastaan tapahtunut vain kallioperän kulumista ja toisaalta myös kerrostumista. Syntyneet
kerrostumat ovat kuitenkin suurimmasta osasta maata kuluneet pois. Tunnetuimmat tältä ajalta
säilyneet muodostumat ovat noin 1400–1200 miljoonaa vuotta vanhat jotunisedimentit, joita esiintyy
etenkin Satakunnassa ja Oulun seudulla, mutta myös Lappajärvellä kraatterintäytteenä. Vieläkin
nuorempia kiviä Suomessa tavataan erittäin harvakseltaan siellä täällä, esimerkiksi Isojoen ja
Kauhajärven välimaastossa Lauhanvuorella, jonka hiekkakiven iäksi on arvioitu noin 500 miljoonaa
vuotta. Koko Suomen nuorimmat kivet puolestaan syntyivät 76,2 miljoonaa vuotta sitten, kun kivinen
asteroidi törmäsi ja synnytti Lappajärven kraatterin moninaisine törmäyskivineen.

12

Kraatterijärven Georeitti
Kuva 4. Svekofennisen
vuorijonon ja siihen liittyvien
kivilajityyppien synty. Kuvan
graniitit vastaavat
Kraatterijärven alueella
tavattavia granodioriittejä.
Kuvassa nykyinen pohjoinen eli
vanhimman arkeeisen
mantereen suunta on
vasemmalla. Kuva / Figure: GTK
/ Geologia.fi; muokkaus: T.
Öhman. Figure 4. The formation
of the Svecofennian mountain
chain and the associated rock
types. North and, therefore, the
older Archaean continent is to
the left. Annotations:
Saarikaarivaiheessa… = During
the island arc stage, volcanoes
are surrounded by the ocean.
Sand and clay is deposited on
the ocean floor. Läheskään… =
Part of the magma cools slowly
in large magma chambers,
forming granites and
granodiorites. Sulamista… =
Melting occurs both higher up
in the mantle as well as in the
lower parts of the subducting
island arc. Mereen… = Sand and
clay deposited on the ocean
floor are metamorphosed into
schists and gneisses, and get
folded. Nykyinen = present-day
surface level. Saarikaaren… =
After the island arc has collided
with the older continent, the
crust thickens and starts to
melt, forming the next
generation of granites.
Kasvillisuuden… = Due to the
lack of vegetation, erosion was
much more prominent than
nowadays. Eroded material was
effectively deposited to the
ocean floor.
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Kuva 5. Lappajärven lähiympäristön yleistetty kallioperägeologinen kartta. Vertaa geologiseen poikkileikkaukseen
kuvassa 11. Yhtenäiseksi renkaaksi piirretty hiekka- ja silttikivivyöhyke lienee todellisuudessa katkonainen.
Laajempi alueellinen geologinen kallioperäkartta on raportin sisäkannessa, ja Vimpelin kalkkikivialueen
geologinen kartta kuvassa 84. Kuva / Figure: GTK; muokkaus: T. Öhman. Figure 5. Generalised bedrock map of
Lappajärvi impact structure and the immediate surroundings. Compare with the geologic cross-section in Fig. 11.
A bedrock map providing a broader view of the region is given in the inner front cover of the report, and a map of
the Vimpeli carbonate rock area in Fig. 84. The three red dots mark the drill holes 301, 304 and 302 & 303.
Legend: Granodioriitti = granodiorite; Graniittipegmatiitti = granite pegmatite; Hiekka- ja silttikivi = sand- and
siltstone; Dolomiittinen karbonaattikivi = dolomitic carbonate rock; Kiillegneissi = mica schist; Kärnäiitti
(törmäyssulakivi) = kärnäite (impact melt rock); Sueviitti = suevite.

14

Kraatterijärven Georeitti

Kuva 6. Itämeren vaiheet Etelä-Pohjanmaan Järviseudulla. Kuva / Figure: GTK; pohjakartta: MML. Figure 6. The
stages of the Baltic Sea in the lake district of Southern Ostrobothnia. Legend: Nykyiset vesistöt = current water
bodies; Vedenkoskematon alue = areas where the glacier melted on dry land; Ancylusjärvi 10 000v. = Ancylus
Lake 10 000 years ago; Litorinameri 8 000v. = Litorina Sea 8 000 years ago.
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Kuva 7. Lappajärven maaperäkartan yleistys. Laajemman alueen maaperäkartta on raportin takakannessa. Kuva /
Figure: GTK; pohjakartta: MML. Figure 7. Generalised Quaternary deposit map of Lappajärvi. A map covering a
wider area is provided on the back cover. Legend: Kalliopaljastuma = bedrock outcrop; Kalliomaa, maanpeite
enintään 1 m = bedrock beneath less than 1 m of soil; Moreeni = till; Sora/Hiekka = gravel / sand; Siltti = silt; Savi
= clay; Turve = peat; vesi = water.
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3.2.3. Suomen maaperän yleinen kehitys
Toisin kuin monin paikoin esimerkiksi Keski-Euroopassa, kuvastaa Suomen geologiaa hyvin
selväpiirteinen jako ikivanhaan, miljardeja vuosia vanhaan vakaaseen kallioperään ja toisaalta sitä
peittävään lähinnä viimeisen parinkymmenen tuhannen vuoden aikana muodostuneeseen maaperään
(kuva 7). Maaperä tai vesistöt peittävät Suomen pinta-alasta noin 97 %, joten maisemaa ei pysty
lukemaan ymmärtämättä tärkeimpiä maaperägeologisia prosesseja ja muodostumia.
Viimeisen noin 2,6 miljoonan vuoden ajan eli kvartäärikaudella maapallolla on ollut lukuisia
jäätiköitymisvaiheita. Tätä aikakautta voidaankin kutsua jääkausiajaksi. Suomen maaperä on
suurimmalta
osaltaan
kuitenkin
vielä
nuorempaa,
kvartäärikauden
viimeisimmän
jäätiköitymisvaiheen eli Veiksel-jäätiköitymisen ja sitä seuranneiden Itämeren kehitysvaiheiden
tulosta. Veiksel-jäätiköityminen alkoi noin 115 000 vuotta sitten. Tätä Varhais-Veikseliä seurasi
lämpökausia, jolloin Suomikin oli mannerjäästä vapaa. Esimerkiksi reilut 107 000 vuotta sitten
majavat rakensivat patojaan Vimpelissä.
Ajanjaksoa 25 000–11 590 vuotta sitten kutsuaan Myöhäis-Veikseliksi. Myöhäis-Veikselin jäätikkö oli
laajimmillaan noin 17 000 vuotta sitten, jolloin se ulottui suunnilleen Berliinistä Moskovan
pohjoispuolelle. Mannerjäätikkö oli Suomessa tuolloin pari–kolme kilometriä paksu. MyöhäisVeikselin perua ovat Suomen nykyinen maaperä ja pinnanmuodot.
Jääkauden katsotaan virallisten määritelmien mukaan päättyneen noin 11 700 vuotta sitten. Sen
jälkeistä aikaa kutsutaan holoseeniksi, tosin tällä hetkellä tutkijapiireissä käydään vilkasta keskustelua
siitä, olemmeko ihmisen lyhytnäköisen toiminnan seurauksena siirtyneet uuteen geologiseen aikaan,
antroposeeniin. 9000 vuotta sitten mannerjäätikkö oli hävinnyt koko Fennoskandiasta, mutta
varsinaisen jääkausiajan eli kvartäärikauden ei kuitenkaan vielä katsota päättyneen, sillä ainakin
toistaiseksi suuri osa maapallosta on mannerjäätiköiden peitossa.
Ollessaan paksuimmillaan mannerjäätikkö painoi kallioperämme noin kilometrin syvyiselle lommolle.
Tuon lommon oikeneminen jatkuu edelleen näkyen maankohoamisena, jonka suuruus on Perämeren
rannikkokaistalla hieman vajaan sentin vuodessa. Lommoa on toista sataa metriä jäljellä, ja sen
oikenemiseen on arveltu menevän vielä noin 10 000 vuotta.
Viimeisimmän jäätiköitymisvaiheen päättymisen jälkeen keskeinen Suomen maaperää muokannut
tekijä oli Itämeren ja sen edeltäjien kehitys (kuva 6). Perinteisesti nämä osin jo Myöhäis-Veikselillä
alkaneet järvi- ja merivaiheet on jaettu Baltian jääjärveen (noin 13 000–11 590 vuotta sitten),
Yoldiamereen (noin 11 590–10 800 vuotta sitten), Ancylusjärveen (noin 10 800–9000 vuotta sitten) ja
nykyistä Itämerta huomattavasti suolaisempaan Litorinamereen (noin 9000–3000 vuotta sitten).
Joskus Ancylusjärven ja Litorinameren välissä erotetaan myös Mastogloiameri, ja toisinaan
Litorinameren loppuvaihetta noin 5000 vuotta sitten alkaen kutsutaan Limneamereksi. Eri tasoilla
olevien muinaisrantojen ohella merkittävä perintö Itämeren aiemmista kehitysvaiheista ovat mm.
Litorinameren pohjalle kerrostuneet sulfidisavet, jotka Etelä- ja Länsi-Suomessa muodostavat
huomattavan ympäristöongelman. Luonnontilassa ongelmia ei ole, mutta kun ihmistoiminnan
tuloksena pohjaveden pinta laskee, hapettuvat sulfidisavet vapauttaen rikkihappoa ja muodostaen
happamia sulfaattimaita. Samalla vesistöihin vapautuu hyvin runsaasti metalleja.
Suomen maaperän kehitys ei suinkaan ole päättynyt. Suot ovat maaperän kerrosjärjestyksenä
ylimpänä, ja vaikka puolet Suomen soista on tuhottu, syntyy soita koko ajan myös lisää. Suot
heijastelevat alla olevaa maaperää ja sen alla olevaa kallioperää. Kallioperän ollessa graniittisten
kivien hallitsemaa suot ovat rahkaturvevaltaisia. Tämä johtuu graniittisten kivien ravinneköyhyydestä.
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Kiillerikkaammilla alueilla saravaltaiset turpeet ovat yleisempiä, koska kiillerikkaista kivistä
(esimerkiksi Kraatterijärven alueelle yleisestä kiilleliuskeesta) vapautuu enemmän ravinteita, joita
kasvit voivat hyödyntää.

3.2.4. Maaperämuodostumat ja niiden synty
Suomen maastonmuotojen suuria puitteita toki hallitsee kallioperä, mutta pienpiirteet johtuvat
maaperästä ja sen muodostumista. Lähes puolta Suomen maapinta-alasta peittää tiivis pohjamoreeni,
joka nimensä mukaisesti syntyi mannerjäätikön pohjalla murskautuneesta melko paikallisesta
kiviaineksesta. Kiviainesta on kuitenkin ollut myös virtaavan jäätikön päällä ja sisällä. Jäätikön
sulaessa tämä pintamoreeni muodostaa löyhemmän ja huuhtoutuneemman kerroksen pohjamoreenin
päälle. Moreeni on lajittumatonta, eli siinä on sekaisin kaikkia raekokoja savesta suuriin lohkareisiin,
ja moreeniaineksen partikkelit ovat särmikkäitä. Moreenit luokitellaan syntytapansa lisäksi myös
muiden mineraalimaalajien tapaan raekokonsa perusteella, yleisimmän moreenimaalajin ollessa
hiekkamoreenia.

Kuva 8. Kumpumoreenikentän rakenne. Kumpumoreenit muodostuvat pintamoreenista (vaaleanharmaa), joka
peittää pohjamoreenia (keskiharmaa). Kumpujen välit ovat usein soistuneita. Kuva: / Figure: H. Kutvonen. Figure 8.
The structure of hummocky moraine. The hummocks are composed of ablation till (pale grey) covering
lodgement till (mid grey). The areas between the hummocks are often filled by bogs.

Tasaisena ja melko piirteettömänä peittomoreenina esiintyvän pohjamoreenin ja pintamoreenin lisäksi
tunnetaan lukuisia erilaisia moreenimuodostumia. Yksi tyypillisimmistä moreenimuodostumatyypeistä
on kumpumoreeni (kuva 8). Niiden on perinteisesti ajateltu edustavan ns. kuolleen jään
kumpumoreenia, jossa jäätikkö on sulamassa eikä siis reunaltaan enää etene. Kumpumoreenien on
perinteisesti oletettu syntyvän pysähtyneen jäätikön reunan muodostettua esteen takana tulevalle
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vielä liikkuvalle jäätikölle, pakottaen sen kohoamaan ylöspäin. Samalla jäätikön pohjasta nousi
lohkarerikasta ainesta jäätikön pinnalle. Jäätikön sulaessa paikoilleen kivet ja lohkareet rikastuivat
jään pinnalla olleisiin kuoppiin ja railoihin. Osa kumpumoreeneista, erityisesti vähän kiviä ja
lohkareita sisältävät, voi syntyä myös jäätikön alla pohjamoreenin pusertuessa yläpuolisen jään
rakoihin. Länsi-Suomessa tyypillisille erittäin lohkareisille kumpumoreenimuodostumille ei
kuitenkaan ole onnistuttu luomaan yleisesti hyväksyttyä syntyteoriaa, joka tyydyttävästi selittäisi
kaikki kumpumoreeneissa havaitut piirteet.
Usein kumpumoreeneissa ei näy mitään erityistä suuntausta, mutta ne voivat esiintyä myös jäätikön
virtaussuuntaan nähden pitkittäisinä tai poikittaisina selänteinä. Etenkin suuntautuneina esiintyvät
kumpumoreenit muodostavat maisemaan yleensä verkkomaisen kuvion, jossa vaihtelevat kumpareet
ja niiden väliset soistuneet painanteet. Korkeudeltaan kumpumoreenimuodostumien tyypillisimmät
kumpareet ovat korkeintaan 5–10 m. Kraatterijärven Georeitillä ei ole varsinaista
kumpumoreenikohdetta, mutta niihin voi helposti tutustua esimerkiksi matkalla Kärnän laavulle, sillä
mäet, jotka tie ylittää, ovat kumpumoreenimuodostumia. Samoin kumpumoreenimuodostumia ovat
Kärnänsaaren itäpuolen pienet saaret Kyrönsaaresta Korkeasaareen.
Drumliinit ovat pisaranmuotoisia, sikarimaisia tai neulamaisia pitkänsoikeita mäkiä, jotka koostuvat
pohjamoreenista. Ne syntyvät mannerjäätikön etenemisvaiheessa jäätikön kasatessa moreenia
pohjalleen. Klassisten drumliinien tylppä pää (ns. proksimaaliosa; kuva 9) sisältää yleensä
kalliopaljastuman tai ainakin kallioytimen, jonka perään muodostuu pitkä ja virtaviivainen häntä (ns.
distaaliosa). Drumliinit ovat siis suuntautuneita moreenimuodostumia, joiden pituusakseli kertoo
varsin luotettavasti jäätikön kulkusuunnan. Kraatterijärven alueella jäätikkö virtasi pohjoiskoillisesta
(suunnasta 320°–335°), mikä näkyy paitsi drumliineissa, kuten Kukkulanmäessä ja myös
Vanhavuoressa, myös silokallioissa ja eritoten niiden uurresuunnissa esimerkiksi Solamäessä.

Kuva 9. Drumliinien rakenne. Kuva / Figure: H. Kutvonen, GTK; muokkaus: T. Öhman. Figure 9. The structure of
drumlins. Annotations: Jäätikön liikesuunta = flow direction of the glacier; Proksimaaliosa = proximal part;
Distaaliosa = distal part; kallioydin = bedrock core; moreeni = till.
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Drumliinit ovat maastonmuotoina geomatkailijan kannalta melko haastavia. Ne ovat suuria ja varsin
laakeita selänteitä, jolloin niitä on etenkin metsäisestä maastosta vaikea hahmottaa. Pelloilla, kuten
Kukkulanmäen länsipuolella tai hakatussa maastossa teräväpiirteisimmät drumliinit pystyy kuitenkin
erottamaan melko helposti. Vaivattomimmin ne näkee maastokartoilta ja eritoten korkeusmalleista.
Kraatterijärven alueella esiintyvien drumliinien pituudet vaihtelevat tyypillisesti muutamasta sadasta
metristä muutamaan kilometriin. Alueen drumliinit ovat yleensä matalia, tyypillisesti vain
kymmenkunta metriä korkeita ja leveydeltään pari sataa metriä. Drumliinit ovat yksi Suomen
geologisia erityispiirteitä, ja etenkin Pieksämäen seudun laaja drumliinikenttä on maailmankuulu.
Myös harjut ovat yksi Suomen tunnusomaisimpia maastonmuotoja. Harjut syntyvät, kun jäätikön alla,
sisällä tai pohjalla virtaava joki kerrostaa tavanomaisen joen tapaan soraa ja hienompia sedimenttejä.
Harjuja esiintyy myös Kraatterijärven alueella, tosin varsin niukasti (kuvat 7 ja 10 ja luku 5.9), eivätkä
ne ole erityisen silmiinpistäviä. Alueen harjuille tyypillistä on nimittäin mataluus, ja ne jäävät usein
jopa kokonaan jääkauden jälkeisten mereen kerrostuneiden saviesiintymien alle. Etelä-Pohjanmaalla
harjut myös usein esiintyvät kallioperän ruhjelaaksoissa.

Kuva 10. Harjun rakenne. Hiekkaan hautautuneista jäälohkareista syntyi suppia. Kuva / Figure: H. Kutvonen /
Geologia.fi; muokkaus: T. Öhman. Figure 10. The structure of an esker. When ice bergs that were buried in the
sediments melted, kettle holes were formed. Legend: 1 = water; 2 = ice; 3 = sand; 4 = boulder- and gravel-rich
core; 5 = till; 6 = bedrock.
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Alueen harjujen pintaosia ovat myös rantavoimat muokanneet voimakkaasti, mikä myös on osaltaan
vaikuttanut harjujen mataluuteen. Harjualueilla tavataan usein myös suppia. Supat syntyvät, kun
mannerjäätikön reunasta irronnut jäälohkare jää kiinni pohjaan ja hautautuu osittain tai kokonaan
sedimenttiainekseen (kuva 10). Kun jää sitten vuosien ja vuosikymmenten kuluessa sulaa, jäljelle jää
yleensä pyöreähkö kuoppa, jolla joskus on hieman kohonneet reunat. Suppia esiintyy silloin tällöin
myös moreenissa, mutta niiden erottaminen muista moreenialueen kuopista on vaikeaa.
Harjuihin syntyy hyvin usein maa-ainesoton seurauksena orsivesilampia. Orsivesi on maaperässä
olevaa vettä, joka ei kuitenkaan ole pohjaveden syvyydellä, vaan ylempänä vettä pidättävän
hienorakeisen kerroksen päällä, ikään kuin orrella roikkumassa. Tässä raportissa termiä orsivesilampi
on tosin käytetty hieman väljemmin kuvaamaan mitä tahansa ilmeistä maa-ainesoton seurauksena
syntynyttä lampea. Esimerkki tällaisesta on Georeitin kohde Solamäki.
Harjuja ja moreenimuodostumia muokanneet rantavoimat ovat synnyttäneet rantavallit. Niiden
syntyyn voivat vaikuttaa geologisista voimista niin aallot, tuuli kuin ahtojäätkin. Oli rantavallin tarkka
syntytapa mikä hyvänsä, osoittaa sellainen kuitenkin muinaisen rantaviivan sijainnin. Monin paikoin
rantavalleja on useampi rinnakkain, osoittaen vedenpinnan vaiheittaista laskua. Kun vedenpinta on
ollut pitkään samalla korkeudella, aaltovoimat ovat kuljettaneet hienoaineksen pois ja pyöristäneet
rannalle jääneet kivet. Tällaiset suurista pyöristyneistä kivistä koostuvat muinaisrannat tunnetaan
pirunpeltoina. Georeitin kohteet Lainekallio ja Kirkkotie ovat näistä hyviä esimerkkejä. Pirunpeltoja
ei tule sekoittaa särmikkäistä lohkareista koostuviin rakkoihin, jotka syntyvät pakkasrapautumisen
tuloksena kallion pinnan särkyessä paikoilleen. Rakan alapuolella on siis ehjä peruskallio. Rakat ovat
tyypillisiä Lapissa, mutta niitä esiintyy Etelä-Pohjanmaallakin. Kraatterijärven Georeitin kohteissa
niitä tosin ei ole mukana.

Kuva 11. Lappajärven likimain luode–kaakko-suuntainen geologinen poikkileikkaus. Vertaa geologiseen karttaan
kuvassa 5. Kuva / Figure: GTK; muokkaus: T. Öhman. Figure 11. Approximately northwest–southeast -oriented
geological cross-section of Lappajärvi crater. Compare with the geological map in Fig. 5. Legend: vesi = water;
maaperä = soil; kärnäiitti (törmäyssulakivi) = kärnäite (impact melt rock); hiekka- ja silttikivi = sand- and
siltstone; sueviitti = suevite; törmäysbreksia = impact breccia; kiillegneissi = mica schist. The left vertical scale
bar refers to topography, while the right bar refers to the thickness of the geologic deposits.

3.3. Lappajärvi törmäyskraatterina
Maapallon lähes 190:n törmäyskraatterin joukossa Lappajärvi on kaunista keskikokoa. Sen läpimitta
reunanharjalta toiselle mitaten on noin 22 km (kuvat 11 ja 12). Usein vielä nykyäänkin mainittu noin
17 km:n läpimitta viittaa ainoastaan kraatterista mitatun painovoimapoikkeaman läpimittaan, ei itse
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kraatteriin. Maapallon suurimmat törmäyskraatterit, eli Kanadan Sudbury, Etelä-Afrikan Vredefort, ja
Meksikon Chicxulub ovat yleisimpien arvioiden mukaan kukin jonkin verran yli tai alle 200kilometrisiä. Suomen yhdestätoista toistaiseksi tunnistetusta kraatterista Lappajärvi on toiseksi
suurin. Keurusselkä on suurempi, mutta se on kulunut pohjiaan myöten, joten sen alkuperäisestä
läpimitasta voidaan vain esittää enemmän tai vähemmän perusteltuja arvioita. Lappajärven kraatterin
alkuperäistä syvyyttä reunanharjalta pohjalle mitaten ei tiedetä, mutta parhaiden arvioiden mukaan se
on ollut noin 500–750 m. Törmäyksen vaikutukset tosin ovat rakoilun muodossa yltäneet
mahdollisesti jopa noin kymmenen kilometrin syvyyteen.
Lappajärven ikä, 76,2 miljoonaa vuotta, on kraatterien joukossa nuorempaa osastoa. Maapallon vanhin
tunnettu kraatteri on Vredefort, joka syntyi hitusen yli kaksi miljardia vuotta sitten. Lappajärven
syntyessä elettiin liitukauden loppupuolta, jolloin ilmasto oli nykyistä lämpimämpi. Dinosaurukset
tulisivat hallitsemaan maailmaa vielä kymmenen miljoonaa vuotta ennen kuin Chicxulubin törmäys
tappaisi ne sukupuuttoon (dinosauruksiksi laskettavia lintuja lukuun ottamatta). Suomesta ei
dinosauruslöytöjä tunneta, koska täällä ei sopivan ikäisiä kerrostumia enää ole, mutta ei ole mitään
syytä olettaa, miksi Suomessa ei olisi dinosauruksia Lappajärven törmäyksen tapahtuessa ollut.

Kuva 12. Kaaviokuva suuren, ns. kompleksikraatterin rakenteesta. Lappajärvellä heittelekerros on kulunut
kokonaan pois, mutta muut piirteet alkuperäisestä kraatterista ovat ainakin osin jäljellä. Kuva / Figure: Lunar and
Planetary Institute / W. S. Kiefer / T. Öhman. Figure 12. A schematic cross-section of a complex impact crater. In
Lappajärvi the ejecta blanket is completely eroded, but other features of the original crater are still at least
partially present. Annotation: 1. ejecta blanket; 2. crater rim; 3. terrace zone; 4. central uplift; 5. impact melt; 6.
impact breccia and suevite; 7. fractured bedrock; 8. target rock.

Rakenteeltaan Lappajärvi on ns. kompleksikraatteri (kuva 12), jollaisia ovat Maan kaikki yli
nelikilometriset kovaan kallioperään syntyneet kraatterit. Nuorille kompleksikraattereille
luonteenomaisia piirteitä ovat terassimaisesti romahtaneet kraatterien reunat, keskuskohouma, ja
ainakin kohtalaisen suuren törmäyssulakiviesiintymän sisältävä varsin tasainen kraatterin pohja.
Kaikkia kraattereita on alun perin ympäröinyt kraatterista ulos singonneen aineksen muodostama
heittelekerros, mutta eläväisellä planeetallamme se on säilynyt ainoastaan kaikkein nuorimpien
kraatterien ympärillä. Lappajärven heittelekerroksesta ei ole löydetty minkäänlaisia jäänteitä.
Yhtenäisemmän törmäyssulakerroksen alapuolella sueviitti-ja breksiakerroksessa sulaneen
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kiviaineksen määrä vähenee, kunnes saavutaan kraatterin todelliselle pohjalle. Sen alapuolella
sijaitsee törmäyksessä rakoilleen kallioperän vyöhyke. Tämäkin vyöhyke voi olla merkittävä, kuten
esimerkiksi Lappajärvellä. Lappajärven kunnan runsaat ja hyvälaatuiset pohjavesivarat ovat nimittäin
pohjimmiltaan peräisin hyvin vettä läpäisevistä sueviitti- ja breksiakerroksista ja niiden alla olevasta
rakoilleesta kallioperästä. Törmäyskraatterit ovat siis Suomessakin paitsi tutkimuksellisesti
kiinnostavia, myös käytännön elämän kannalta hyödyllisiä.
Lappajärvi on Suomen tutkituin kraatteri. Maailman mittakaavassakin Lappajärven 160-vuotinen
tutkimushistoria on mittava ja ansiokas. Lappajärven kivistä onkin tunnistettu lähes kaikki
keskeisimmät kiistattomat todisteet törmäyssynnyn puolesta. Niiden tarkempaan läpikäymiseen ei ole
tämän raportin puitteissa mahdollisuutta ryhtyä, mutta todettakoon Lappajärven tärkeimpien
törmäystodisteiden olevan kvartsin ja maasälpien shokkilamellit (kuva 13), kvartsin
korkeapainemuoto coesiitti (kuva 14), diaplektinen kvartsilasi (kuva 14) ja maasälvästä syntynyt
maskelyniitti, grafiitista syntyneet törmäystimantit (ks. luku 5.9), sekä kärnäiitistä analysoitujen
platinametallien ja niiden isotooppien runsaussuhteet.

Kuva 13. Toisiaan leikkaavia shokkilamelliparvia kvartsissa kuvattuna polarisaatiomikroskoopin avulla. Vasen
näyte on törmäysbreksian graniittikappaleesta, oikea puolestaan kärnäiitistä. Oikeanpuoleisen kuva-alan leveys on
0,106 mm. Kuvat / Figures: M. Lehtinen (vasen / left, 1976) ja K. A. Kinnunen (oikea / right). Figure 13. Several sets
of planar deformation features (PDFs) in quartz, photographed through a polarising microscope. The left image
is from a granite fragment in an impact breccia sample, while the right image is from kärnäite. The width of the
right image is 0.106 mm.

Lappajärven törmäystapahtumasta on luonnollisesti lähes mahdotonta sanoa varmoja yksityiskohtia,
mutta havaintojen ja luonnon todennäköisyyksien perusteella voidaan kuitenkin luoda varsin hyvä
kuva siitä, mitä törmäyksessä tapahtui. Törmännyt kappale eli asteroidi oli koostumukseltaan
tavallinen kivimeteoriitti, tarkemmin sanottuna todennäköisesti H-tyypin kondriitti. Se oli luultavasti
peräisin Marsin ja Jupiterin kiertoratojen väliseltä asteroidivyöhykkeeltä. Törmänneen kappaleen
läpimitta oli arviolta noin 1600 m. Todennäköisin törmäyskulma oli 45°, mutta sen tulosuuntaa ei
voida tietää. Myöskään kappaleen nopeutta ei voida tietää, mutta luultavimmin se oli noin 17 km/s, eli
karkeasti 60 000 km/h. Tuolla nopeudella lennettäisiin puolitoista kertaa maapallon ympäri tunnissa.
Lämpötila törmäyskohdassa ja välittömästi sen läheisyydessä kohosi jopa 10 000°C:een, höyrystäen
törmänneen kappaleen ja osan kohdekallioperästä. Suuri osa kallioperää kuumeni 500°C–3000°C:een
lämpötilaan. Vastaavasti paine törmäyskohdassa oli jopa 400 gigapascalia ja laajalti 10–60
gigapascalia, siis 100 000–600 000 ilmakehää. Sulanut ja murskaantunut kivimassa pysyi kuumana
mahdollisesti jopa reilut miljoona vuotta. Tuona aikana kärnäiitissä ja sueviitissä kierteli kuumia
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liuoksia, joista kiteytyi esimerkiksi kauniita karbonaattimineraaleja (kuva 15; ks. myös luvut 5.4 ja
5.9).

Kuva 14. Sueviitin shokkimetamorfoitunut kvartsirae, jossa diaplektisesta kvartsilasista ja coesiitista koostuvia
ryppäitä. Rae on ruskean lasin ympäröimä. Kuva / Figure: M. Lehtinen (1976). Figure 14. A shock-metamorphic
quartz grain with aggregates of diaplectic quartz glass and coesite (a high-pressure polymorph of quartz). The
grain from a suevite sample is embedded in light brown glass.

Törmäyksellä oli varsin tuhoisat vaikutukset kaikelle elämälle, jota tuolloisessa Länsi- ja KeskiSuomessa sattui olemaan. Näistä tuhoista ei ole säilynyt minkäänlaisia todisteita, mutta kohtalaisen
luotettavasti voidaan laskea, millaisia seurauksia Lappajärven kraatterin synnyttäneellä törmäyksellä
olisi, jos se tapahtuisi tänään. Lappajärven ja Vimpelin kuntakeskukset sijaitsevat kraatterin reunan
sisäpuolella, joten niistä ei tietenkään jäisi jäljelle mitään, sillä törmäyksessä vapautunut energia
vastasi suurin piirtein 260 000 megatonnia (siis 260 000 miljoonaa tonnia) TNT:tä. Tämä on enemmän
kuin 17 miljoonaa Hiroshiman atomipommia, tai yli 5000 Tsar Bomba -vetypommia, joka on
ihmiskunnan toistaiseksi keksimistä tappolaitteista tehokkain. Alajärvi puolestaan hautautuisi 50metrisen kivikasan alle.
Kuudenkymmenen kilometrin päässä Seinäjoella törmäyksen tulipallo sytyttäisi lehtipuut tuleen ja
aiheuttaisi kolmannen asteen palovammoja. Noin 12 sekuntia törmäyksen jälkeen Seinäjokea
vavisuttaisi yli 8 magnitudin maanjäristys. Tämä on samaa suuruusluokkaa kuin Meksikossa
syyskuussa 2017 laajoja tuhoja aiheuttanut suuri maanjäristys. Noin kaksi minuuttia törmäyksen
jälkeen Seinäjoella sataisi yli kaksi metriä kiveä. Kolmisen minuuttia törmäyksen jälkeen kaiken
mahdollisesti jäljelle jääneen pistäisi matalaksi käsittämätön, yli 670 m/s puhaltava tuuli. Tuuli
olisikin koko Suomea ajatellen eniten välittömiä tuhoja aiheuttava törmäyksen seuraus, sillä
esimerkiksi 340 km:n päässä Helsingissä sataisi enää vain noin sentin kerros pölymäistä heittelekiveä,
mutta reilun varttitunnin kuluttua törmäyksestä 51 m/s puhaltava kolmannen asteen hirmumyrskyyn
verrattava tuuli aiheuttaisi erittäin vakavia tuhoja. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuoden 2011
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Tapani-myrskyssä keskituulen nopeus oli pahimmillaan 28,5 m/s ja suurimmat puuskatkin ”vain” 31,5
m/s. Törmäyksen pitkäaikaisvaikutukset ilmastolle olisivat kuitenkin maailmanlaajuisia, joten
perustellusti voitaisiin ihmiskunnan kannalta puhua mantereenlaajuisesta ja osin globaalista
katastrofista.
On siis syytä olla hyvin tyytyväinen, että Lappajärven törmäys tapahtui 76,2 miljoonaa vuotta sitten,
eikä viime viikolla. Eri tutkijoiden arviot siitä, kuinka usein tämän tason kolareita maapallolla
tapahtuu, vaihtelevat erittäin runsaasti. Hyvin karkeasti arvioiden Lappajärven kokoluokan
törmäyksiä sattuu ehkä 350 000–1 400 000:n vuoden välein. Edellisestä tunnetusta
parikymmenkilometrisen kraatterin synnystä on kulunut kolmisen miljoonaa vuotta, joten seuraava
suuri törmäys on jo ”myöhässä”. Kuten monesti on todettu, kysymys ei ole siitä, tapahtuuko tällainen
törmäys, vaan ainoastaan siitä, milloin se tapahtuu.

Kuva 15. Polarisaatiomikroskoopin avulla otettu kaunis kuva kärnäiitissä esiintyvästä karbonaattimineraalista,
joka kiteytyi jäähtyvässä kärnäiitissä kierrelleistä kuumista liuoksista. Kuva-alan läpimitta noin 2 mm. Kuva /
Figure: Kiwa Inspecta. Figure 15. A beautiful polarising microscope image of a carbonate mineral in kärnäite,
crystallised from a hydrothermal fluid circulating in the cooling impact melt rock. Image width about 2 mm.
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Tietolaatikko: Perustiedot Lappajärven kraatterista ja sen synnyttäneestä törmäyksestä.

Lappajärvi on…










Euroopan suurin kraatterijärvi ja Etelä-Pohjanmaan maakuntajärvi.
Suomen nuorin törmäyskraatteri: ikä noin 76,2 miljoonaa vuotta. Samalla
Lappajärven törmäyssyntyiset kivet ovat Suomen nuorimpia kiviä.
Suomen toiseksi suurin törmäyskraatteri: halkaisija noin 22 km.
Suomen pisimpään ja tarkimmin tutkittu kraatteri: ensimmäinen tutkimus v. 1858.
ensimmäisenä tunnistettu törmäyskraatteri Suomessa: v. 1968.
ainoa kraatteri Suomessa, jossa törmäyksessä sulanutta kiveä on kalliopaljastumissa.
yksi Suomen kahdesta törmäyskraatterista, joiden kohonneet reunat ovat säilyneet.
Fennoskandian ensimmäinen kraatteri, josta löydettiin törmäystimantteja: v. 1998.
Suomen 11:sta toistaiseksi todistetusta törmäyskraatterista tunnetuin.

Lappajärven törmäystapahtuma
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Törmänneen kappaleen halkaisija oli noin 1600 m.
Törmännyt kappale oli koostumukseltaan H-tyypin kondriitti, eli tavallinen
kivimeteoriitti, joka oli todennäköisesti peräisin asteroidivyöhykkeeltä Marsin ja
Jupiterin ratojen välimaastosta.
Törmänneen kappaleen nopeutta, tulosuuntaa tai törmäyskulmaa ei voida tietää.
Todennäköisin törmäysnopeus oli noin 17 km/s eli noin 60 000 km/h. Todennäköisin
törmäyskulma oli 45°. Tulosuuntaa ei voida päätellä esim. Kärnänsaaren sijainnista.
Korkeus alkuperäisen kraatterin pohjalta reunan harjalle oli noin 500–750 m.
Törmäyksessä vapautunut energia vastasi noin 260 000 megatonnia TNT:tä, eli yli 17
miljoonaa Hiroshiman atomipommia, tai yli 5000 Tsar Bombaa, eli ihmiskunnan
toistaiseksi voimakkainta vetypommia.
Alueen kallioperä pysyi kuumana jopa yli miljoona vuotta törmäyksen jälkeen.
Saman kokoluokan törmäyksiä tapahtuu karkeasti arvioiden noin 350 000–
1 400 000:n vuoden välein.
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4. Kraatterijärven Georeitin keskeisimmät alueet
4.1. Kärnänsaari
Lappajärven törmäyskraatterin geologisesti kenties kiinnostavin paikka on Kärnänsaari. Se on vetänyt
tutkijoita puoleensa jo 160 vuotta. Kärnänsaaresta julkaistujen geologisten tutkimusten sarja alkoikin
vuonna 1858, kun Helsingin yliopistossa työskennellyt monipuolinen luonnon- ja kansatieteilijä
Henrik Johan Holmberg (1818–1864) julkaisi pitkän kokooma-artikkelin ”Materialier till Finlands
geognosi”. Siinä hän esitteli eri puolilla Suomea tehtyjä kiinnostavia malmi-, mineraali- ja kivilöytöjä.
Tällainen oli ensimmäinen tieteellinen kuvaus kärnäiitistä:
”På Kärnä holme finnes porfyr, som består af en mörk grundmassa med rödbruna fältspats kristaller."
Holmberg siis ainoastaan mainitsi Kärnänsaarella esiintyvän porfyyriä, joka koostuu tummasta
perusmassasta ja punaruskeista maasälpäkiteistä. Mitään muuta hän ei asiasta sitten kertonutkaan.
Porfyyri on hajarakeita hienommassa perusmassassa sisältävien kivisulasta kiteytyneiden kivien
tekstuuria kuvaava termi, joten sen valinta kärnäiittiä kuvaamaan ei tuon ajan tietämyksen valossa
ollut laisinkaan huono, sillä sellaiseltahan kärnäiitti hyvin pitkälti näyttää. Ei ole tiedossa, kävikö
Holmberg itse Lappajärvellä, mutta todennäköisesti ei, sillä alaviitteessä hän ainoastaan viittaa vuoriintendentin toimiston geologiseen kokoelmaan. Sitä, mistä kärnäiittinäyte oli vuori-intendentin
toimistoon päätynyt, ei ole tiedossa. Tästä lyhyestä kuvauksesta alkoi kuitenkin Lappajärven
kraatterin tieteellinen tutkimustyö, joka jatkuu edelleen.
Kärnänsaari on ylivoimaisesti Lappajärven suurin saari. Saaren alkuperä on kuitenkin vielä osittain
mysteeri. Selitysmalleja on varsinaisesti kaksi, ja molemmat auttavat ymmärtämään
törmäyskraattereiden syntyä ja olemusta. Toinen liittyy kärnäiittiin ja toinen suurille kraattereille
ominaisiin keskuskohoumiin.

4.1.1. Kärnäiitti ja sen esiintyminen
Kuten jo H. J. Holmberg totesi, esiintyy Kärnänsaarella erikoista tummaa laavakivimäistä kivilajia. Sen
tiettävästi nimesi kärnäiitiksi Hugo Berghell vuonna 1921. Berghellin mielestä kärnäiitti edusti
Suomen nuorinta vulkaanista toimintaa. Iän suhteen hän olikin täysin oikeassa, silllä kärnäiitti
todellakin on Suomen nuorin kivilaji. Aina 1970-luvun puoliväliin saakka kärnäiittiä oletettiin
esiintyvän koko Kärnänsaaren alueella, sekä muutamissa sen itäpuolisissa pienissä saarissa, vaikka
kalliopaljastumia ei tunnettukaan kuin saaren pohjoisosista. Vasta Geologian tutkimuskeskuksen
painovoimamittaukset osoittivat vuonna 1976, että todennäköisesti ainoastaan Kärnänsaaren
pohjoisosan kallioperä koostuu kärnäiitistä. Tästä saatiin konkreettiset todisteet GTK:n
syväkairauksissa vuosina 1988–1990. Kairaus Härkäniementien varteen lävisti 145 metriä kärnäiittiä.
Keskimmäiset sata metriä kärnäiitistä ovat lasimaista kärnäiittiä, loppuosan ollessa "peruskärnäiittiä",
jollaista on nähtävissä Mustikkamaanlahden rantamilla sijaitsevassa louhoksessa. Sieltä on louhittu
kärnäiittiä rakennuskiveksi, jota on käytetty mm. hotelli Kivitipun sisustus- ja lattiamateriaalina,
samoin kuin Halkosaaren kesäteatterin muurissa ja kunnantalon edustalla. Alkuperäiseksi
kärnäiittikerroksen paksuudeksi on arvioitu noin 160–190 m.
Kärnäiitin kemiallinen koostumus ei juuri vaihtele syvyyssuunnassa sen paremmin kuin eri
kalliopaljastumillakaan. Myöhemmin Outokummun toimitusjohtajaksi ja ministeriksikin kohonnut
Eero Mäkinen totesi jo vuonna 1916 kärnäiitin vastaavan koostumukseltaan laavakiveä, jota kutsutaan
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dasiitiksi. Kärnäiittiä kutsuttiinkin vuosikymmeniä tämän jälkeen Lappajärven dasiitiksi. Mäkisen
analyysi oli myös kymmenien vuosien ajan ainoa geokemiallinen tutkimus kärnäiitistä. Myöhemmin
on todettu kärnäiitin sisältävän alueen tavanomaisista kivistä poikkeavia määriä mm. platinaryhmän
metalleja. Näiden perusteella on päätelty Lappajärvelle törmänneen kappaleen olleen
koostumukseltaan tavallinen kivimeteoriitti, ns. H-tyypin kondriitti. Kärnäiitti on myös se kivilaji, josta
on tehty Lappajärven tarkimmat ikämääritykset, samoin kuin tutkimukset kraatterin jäähtymisestä,
joten kärnäiittiä voidaan perustellusti pitää Lappajärven tärkeimpänä törmäyskivilajina.
Vaikka kärnäiittiä esiintyy kallioperässä vain varsin pienellä alueella, on kärnäiitti levinnyt
viimeisimmän jääkauden louhivan ja kuljettavan vaikutuksen ansiosta hyvin pitkälle. Koska kärnäiitti
on erityisen helposti tunnistettava kivilaji, se soveltuukin erinomaisesti jäätikkökuljetuksen
tutkimukseen. Ensimmäiset tutkimukset kärnäiittilohkareiden leviämisestä mannerjäätikön
vaikutuksesta teki Aarne Laitakari jo vuonna 1914. Nykyisin tiedetään, että kärnäiitin ns.
lohkareviuhka on Suomen pisin: etäisimmät lohkarelöydöt on tehty noin 300 km:n päästä Porvoon
koillispuolelta Myrskylästä saakka! Julkaisemattomia raportteja on tiettävästi myös Kotkan
ympäristöstä löydetyistä kärnäiiteistä.

4.1.2. Miksi Kärnänsaari on siellä missä se on?
Pienet kraatterit ovat heti syntynsä jälkeen muodoltaan kuin pyöreäpohjaisia maljoja. Suurempia
kraattereita koristaa kuitenkin tunnusomainen keskuskohouma (kuva 12). Helpoin ja ainoastaan
jonkin verran harhaanjohtava vertailukohta tälle on veteen pudotetun esineen molskahdusta seuraava
ylöspäin kohoava vesipatsas. Kivi ei kuitenkaan kohoamisensä jälkeen romahda kokonaan takaisin
alas kuten vesi, vaan jää osittain törröttämään pystyyn. Näin maanpinnalle päätyy kiviä syvemmältä
kuin alueella muutoin esiintyy. Lappajärven kraatteri on niin suuri, halkaisijaltaan noin 22 km, että
sillä ilman muuta pitäisi tällainen keskuskohouma olla. Kärnänsaari voi hyvin olla sellainen. Tätä
tulkintaa tukevat Kärnänsaaressa tehdyt kairaukset. Saaren eteläosaan Matalasaaren länsipuolelle
Kärnän laavun lähistölle tehty kairaus (ks. luku 5.5) sijaitsee lähempänä kraatterin keskikohtaa kuin
kärnäiittikerroksen tavoittanut kairaus (ks. luku 5.4). Se myös tavoitti peruskallion useita kymmeniä
metrejä lähempää maanpintaa kuin kärnäiittikairaus Härkäniementien varressa. Tämä sopii
erinomaisesti yhteen keskuskohoumamallin kanssa. Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksiselitteinen.
Kuten kärnäiitin pitkä lohkareviuhkakin osoittaa, on kärnäiitti varsin hyvin kulutusta kestävä kivilaji.
Niinpä monet tutkijat ovat suosineet selitystä, jonka mukaan Kärnänsaari ei ole varsinainen kraatterin
keskuskohouma, vaan niin sanottu eroosijäänne. Suomen maankamaraa voimakkaasti muokanneet
jäätiköt virtasivat Lappajärven alueen yli luoteesta. Niinpä onkin oletettu, että kovana kivenä
Kärnänsaaren pohjois- ja luoteisosan kärnäiittiesiintymä on suojellut eteläpuolellaan olevia
pehmeämpiä törmäyskivilajeja jäätikön voimakkaimmalta kulutukselta. Näin varmasti onkin
tapahtunut. Vaikuttaa kuitenkin kaikkein todennäköisimmältä, ettei Kärnänsaaren olemassaoloa selitä
yksin keskuskohoumamalli tai pelkkä eroosiojäännemallikaan. Kuten tieteessä usein käy, lienee
todellisuus yhdistelmä näitä molempia.
Karttaa vilkaisemalla käy äkkiä selväksi, ettei Kärnänsaari ole kraatterin geometrisessä keskipisteessä.
Keskipiste sijoittuu jonnekin saaren kaakkoispuolelle. Toisin kuin silloin tällöin kuulee väitettävän,
tästä ei kuitenkaan voi vetää suoria johtopäätöksiä törmänneen kappaleen tulosuunnasta tai kulmasta. Näiden lisäksi keskuskohouman sijaintiin vaikuttavat oleellisesti nimittäin myös esimerkiksi
kallioperän rakenteet ja eri kivilajien jakautuma, sekä eroosio. Muiden planeettojen paremmin
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säilyneitä kraattereita ja niiden keskuskohoumia tutkimalla ei toistaiseksi ole löydetty mitään
yksiselitteistä yhteyttä törmänneen kappaleen tulosuunnan ja keskuskohouman sijainnin välillä.
Keskuskohouman ei siis tarvitse sijaita keskellä ollakseen keskuskohouma.

4.2. Hietakangas ja sueviitti
Kärnäiitti ei suinkaan ole ainoa uusi kivilaji, joka Lappajärven törmäyksessä syntyi. Maapeitteiden alla
Kärnänsaaren eteläosa, samoin kuin geofysikaalisten mittausten perusteella myös suuri osa järven
alapuolisesta kallioperästä, muodostuu sueviitista. Se koostuu pieneltä osin epämääräisistä roiskeista
ja pisaroista törmäyksessä sulanutta kiveä, mutta suurimman osan siitä muodostaa vain
murskaantunut ja sekoittunut kallioperä. Sueviittia pidettiin pitkään ainoastaan rapautuneena
kärnäiittinä, eikä siihen kiinnitetty käytännössä mitään huomiota. Tilanne kuitenkin muuttui 8.8.1967,
kun lisensiaattityötään tekemässä ollut Helsingin yliopiston tutkija Martti Lehtinen löysi Hietakankaan
sorakuopilta sueviittia ja oivalsi löydön merkityksen. Vuonna 1969 julkaistussa lisensiaattityössään
Lehtinen esitti sueviiteista havaitsemansa coesiitti-mineraalin analyysit. Kvartsista korkeassa
shokkipaineessa syntyvä coesiitti on varma törmäyksen tuntomerkki, joten Lehtisen työ oli lopullinen
varmistus jo vuotta aiemmin Nils-Bertil Svenssonin todistamalle Lappajärven törmäyssynnylle.
Sueviitti nousi uudelleen parrasvaloihin 1990-luvun lopulla Geologian tutkimuskeskuksen Marjatta
Koiviston vetämissä tutkimuksissa. Suomalais-venäläis-saksalaisen yhteistyön tuloksena
Hietankankaan soramonttujen kolmesta sueviittinäytteestä ja yhdestä kärnäiittinäytteestä nimittäin
löydettiin Fennoskandian ensimmäiset törmäystimantit. Tutkimukset julkaistiin kansainvälisissä
kokouksissa vuonna 1998 ja seuraavana vuonna artikkelimuodossa. Timantit ovat peräisin
kiilleliuskeissa ja -gneisseissä olevista grafiittisuomuista. Timantit ovat perineet grafiittisuomujen
muodon, mikä osoittaa muutoksen tapahtuneen täysin kiinteässä olomuodossa (ks. luku 5.9). Tällaiset
törmäystimantit ovat coesiitin tapaan varma todiste törmäyksestä.
Toinen Marjatta Koiviston sueviitti-idea johti puolestaan uuteen ikämääritykseen. Zirkoni-mineraali
on kestävyytensä ansiosta yksi tärkeimmistä kivien iänmääritykseen soveltuvista mineraaleista.
Kärnäiiteistä niitä ei oltu löydetty, mutta murskatusta sueviitista eroteltujen raskasmineraalien
joukosta zirkoneja sen sijaan tavattiin. GTK:n Irmeli Mänttärin ja Marjatta Koiviston vuonna 2001
julkaisema tutkimus vahvisti Lappajärven syntyneen myöhäisellä liitukaudella.
Mineraaliharrastajien, samoin kuin kraatterien myöhäistä kehitystä selvittelevien tutkijoiden
näkökulmasta sueviitti on myös erittäin mielenkiintoinen kivilaji. Sueviitista, samoin kuin pelkästään
törmäyksessä murskaantuneesta kivestä koostuvasta törmäysbreksiasta on nimittäin löydetty
runsaasti eksoottisia mineraaleja. Nämä ovat peräisin törmäystä seuranneesta mahdollisesti jopa
toista miljoonaa vuotta kestäneestä jäähtymisvaiheesta. Tällöin kuumat liuokset kiertelivät
kivimassassa, liuottaen alkuaineita siellä, kiteyttäen niitä täällä. Tämän ns. hydrotermisen
muuttumisen ansiosta sueviiteista ja törmäysbreksioista on löydetty lukuisia mineraaleja, joita ei
alueella muutoin esiintyisi. Tällaisia mineraaliharvinaisuuksia ovat mm. zeoliittiryhmän mineraalit
stilbiitti, heulandiitti, kabasiitti, mordeniitti, erioniitti, ofretiitti ja ferrowinchiitti, sekä kvartsin
sukuiset kalsedoni ja akaatti. Varsinaista tieteelliset mitat täyttävää tutkimusta näistä on kuitenkin
tehty äärimmäisen vähän. Tältäkin osin Lappajärvessä siis riittää vielä runsaasti tutkittavaa.
Suomalaiselle maisemalle ominaiset harjut ovat syntyneet viimeisen jääkauden aikana lähellä
mannerjään reunaa railoissa ja tunneleissa sulamisvesien kerrostamasta hiekasta ja sorasta. Ne
kuvastavat jäätikön päällä, sisällä tai alla virranneen jokiverkoston muotoja. Lappajärven kraatterin
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kaakkois- ja eteläpuolella koillisesta etelään kulkeva Hietakankaan harju on useita kilometrejä pitkä, ja
siitä on otettu runsaasti soraa ja hiekkaa. Samaa harjujaksoa voi seurata kaakkoon ainakin Lehtimäelle
saakka. Hietakangas syntyi jäätikköjoen kerrostamasta hiekkavaltaisesta aineksesta noin 10 500
vuotta sitten. Harjuksi Hietakangas on kuitenkin tyypilliseen pohjalaiseen tapaan varsin
vaatimattoman näköinen. Tämä johtuu siitä, että aluetta peitti pitkään meri, joka tasoitti harjuja ja
muita koholla olleita muodostumia kuten drumliineja, ja lisäksi kerrosti niiden päälle
hienorakeisempia sedimenttejä. Kraatteritutkijan kannalta Hietakankaan harju on kuitenkin
varsinainen aarreaitta.

4.3. Lakeaharju
Lakeaharju on hyvin harvinaislaatuinen paikka. Koko suurelta osin valtakunnallisesti arvokkaaksi
arvioitu kallioalue Vatpakalta Lakeaharjun ja Pyhävuoren kautta Kitinkallion lounaispuolelle on
nimittäin Lappajärven törmäyskraatterin reunaa. Harhaanjohtavasta nimestään huolimatta se ei siis
ole Hietakankaan tapainen harju tai muu maaperämuodostuma, vaan se koostuu peruskallion
kivilajeista. Vaikka reuna näkyy niin maisemassa kuin kartoillakin hyvin selkeästi lähes yhtenäisenä
alueelle poikkeuksellisen korkeiden mäkien sarjana, kesti kuitenkin 1980-luvun alkupuolelle, ennen
kuin tutkijat oivalsivat kyseessä todellakin olevan kraatterin alkuperäisen, nykyistä huomattavasti
ylemmäksi kohonneen reunan kuluneet jäänteet. Laajalti tunnettu ei asia vieläkään ole sen paremmin
tutkijoiden kuin suuren yleisönkään parissa.
Reuna on nähtävillä myös kraatterin länsipuolella, jossa se kuitenkin on huomattavasti matalampi ja
erottuu maastokartoissa ja satelliittikuvissa parhaiten lampien ja peltojen vähyytenä.
Pienimittakaavaisella maaperäkartalla (ks. takakansi) reuna erottuu hyvin, sillä läntinen reuna
muodostaa yhtenäisen moreenivyöhykkeen, jonka ulkopuolella alkavat lajittuneet sedimentit. Kaakon
ja idänpuoleisen reunan kalliomaita ympäröi vastaava moreenivyöhyke. Heti syntynsä jälkeen
Lappajärven reuna nousi n. 500–750 m kraatterin pohjan yläpuolelle, ja vielä nykyisinkin Lakeaharju
ja Pyhävuori kohoavat satakunta metriä Lappajärven pinnasta mitaten.
Suomen yhdestätoista toistaiseksi tunnistetusta törmäyskraatterista ainoastaan Lappajärvellä ja
Vaasan eteläpuolella sijaitsevalla Söderfjärdenillä kohonnut reuna on osittain säilynyt kymmenien ja
satojen miljoonien vuosien kulutuksesta huolimatta. Myös koko maailman vajaan 190:n
törmäyskraatterin joukossa on poikkeuksellista, että suuren kraatterin topografinen reuna on säilynyt
ja vieläpä erittäin helposti saavutettavissa. Paitsi kraatterin sisäpuolelta, etenkin Lakeaharjun
pohjoispuolinen reuna-alue näkyy mäkenä myös kraatterin ulkopuolelta tarkastellen, erityisen hyvin
Puskalankalliolta (ks. luku 5.19). Lakeaharjun ja sen lähiympäristön kallioperästä ei kuitenkaan
suurmuotojen lisäksi ole tunnistettu mitään suoraan asteroiditörmäykseen liittyvää piirrettä. Sen
sijaan alueen kallioperä kertoo tarinaa paljon suuremmasta ja vanhemmasta törmäyksestä, eli
mannerlaattojen törmäyksestä noin 1900 miljoonaa vuotta sitten.
Itä- ja Pohjois-Suomen kallioperän vanha, jopa noin 3500 miljoonaa vuotta vanha ns. arkeeinen osa
muodostaa EU:n kovan ytimen. Samat nykyisinkin vaikuttavat veden, tuulen ja pakkasen rapauttavat
voimat kuluttivat tätä muinaista mannerta, ja kuljettivat hiekkaa ja savea mantereen edustalle olleen
meren pohjalle. Reilut 1900 miljoonaa vuotta sitten nämä paksut kerrostumat alkoivat puristua vasten
vanhaa mannerta ja työntyä sen alapuolelle. Tämä johtui Maan sisäisen lämmön ajamasta
mannerlaattojen hitaasta mutta vääjäämättömästä liikkeestä toistensa suhteen. Laatat liikkuvat
edelleenkin, minkä vuoksi Eurooppa etääntyy Pohjois-Amerikasta nykyisin parisen senttiä vuodessa.
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Tämä liike synnyttää suurimman osan Suomen maanjäristyksistä, mutta Lappajärven kraatteri
aiheuttaa siihen oman erikoisen poikkeuksensa. Se näkyy kraatterin reuna-alueen lukuisina pieninä
maanjäristyksinä, mukaan lukien Suomen mittaushistorian suurin maanjäristys, vuonna 1979
tapahtunut Väinön värinä (ks. luku 5.14).
Nykyiset geologiset tapahtumat ovat kuitenkin mitättömiä noin 1900 miljoonaa vuotta sitten
Kraatterijärven alueella vallinneisiin oloihin nähden. Mannerlaattojen puristuksessa osa merenpohjan
savirikkaista kerrostumista muuttui liuskemaiseksi kiveksi, joka myös kovassa kuumuudessa ja
paineessa vääntyili poimuille. Kaunista kiilleliuskeen pienoispoimutusta on nähtävissä monin paikoin
Lakeaharjulla, esimerkiksi ns. Meteoriittikeskuksen alueen kalliopaljastumissa. Suurempi näyttävä
poimunkärki on hyvin esillä Pyhävuorella. Näitä kiilleliuskeita on alueella kutsuttu myös mm. nimillä
kiillegneissi, metagrauvaukka, biotiittigneissi ja biotiittiparagneissi, mutta kaikki nimet tarkoittavat
suurin piirtein samoja muinaisia merenpohjalle savina ja hiekkoina kerrostuneita ja sittemmin
vuorijonopoimutuksessa muuttuneita kiviä. Tässä rytäkässä syntynyt Suomen poikki Perämereltä
Laatokalle ulottunut vuoristo oli nimeltään Svekofennidit eli Svekofenninen vuorijono.
Syvemmälle vanhan mantereen alle painuneet kerrostumat sulivat, minkä jälkeen kivisula kohosi
hitaasti maankuoressa ylöspäin. Monin paikoin kivisulassa oli suhteellisen runsaasti vettä ja muita
herkästi haihtuvia aineita. Näin syntyivät laajalti kiilleliusketta leikkaavat ja sitä hieman nuoremmat
graniittipegmatiitit. Graniittipegmatiitteja kutsutaan yleensä lyhyesti vain pegmatiiteiksi. Koska
pegmatiitit ovat viimeisimpiä kivisulista kiteytyviä kiviä, niihin usein rikastuu alkuaineita, jotka eivät
mene muihin kivilajeihin. Nämä alkuaineet voivat muodostaa harvinaisia mineraaleja, joista osaa
voidaan käyttää korukivinä. Lakeaharjun lähialueen pegmatiiteista on tavattu turmaliinia, jota pääsee
näkemään esimerkiksi Solamäen silokalliossa hieman Lakeaharjulta pohjoiseen. Muualta
Kraatterijärven alueelta on tavattu usein myös granaattia, sekä kahden tavallisen mineraalin,
kalimaasälvän ja kvartsin yhteenkasvettumana muodostunutta kirjomaasälpää. Sitä pääsee ihailemaan
helposti etenkin Vuorenkurun alueella (ks. luku 5.3).

4.4. Pyhävuori
Pohjanmaan Kolinakin tunnettua Pyhävuorta voi monipuolisuutensa ansiosta pitää Kraatterijärven
Georeitin antoisimpana yksittäisenä käyntikohteena. Lakeaharjun tapaan se on osa kraatterin reunaa,
kohoten noin 100 m Lappajärven pinnasta. Se on myös arvioitu valtakunnallisesti erittäin arvokkaaksi
kallioalueeksi. Pyhävuorella karunkauniisiin vanhoihin kalliomännikömaisemiin yhdistyvät
maaperägeologian, kallioperägeologian, arkeologian, historian ja kansanperinteenkin kannalta
kiinnostavat nähtävyydet ja tarinat.
Pyhävuoren pääkivilajina on kiillegneissi, joka monin paikoin on niin pienirakeista, että kiilleliuske on
sille osuvampi nimitys. Hyvin laajalti Pyhävuorella esiintyy myös Kraatterijärven alueen toista
pääkivilajia, graniittipegmatiittia. Näiden kivilajien likimain vaakatasoiseen yhtymäkohtaan eli
kontaktiin on Pyhävuoren alueella syntynyt lukuisia pienehköjä rakoluolia. Luolista pisin on maineikas
Pirunpesä, jonka pituudeksi on mainittu peräti 16 m. Pirunpesää ja muita Pyhävuoren luolia asuttivat
kansanperinteen mukaan peikot, jotka eivät hätkähtäneet siitä, että luolia tukittiin aikoinaan useaan
kertaan, vaan peikot vierittävät aina tukkeena olleet kivet pois. Sydänsuruissaan erakoksi päätynyttä
Amerikasta palannutta Jaakko Reipakkaa (1855–1932) peikot eivät ilmeisesti häirinneet, sillä hän
käytti Pirunpesää saunanaan asuessaan viereisessä erakkomajassaan kesiään 1920-luvulla. On tosin
myös väitetty, että Reipakan sauna olisi ollut Uhrikivellä (ks. alla).
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Luolien ohella kiillegneissin ja pegmatiitin vaakatasoinen kontakti on johtanut myös toisen
Pyhävuoren merkittävän geologisen nähtävyyden syntyyn. Uhrikivi eli Siankärsäkivi on sientä
muistuttava kalliotappi, korkeudeltaan noin 4–5 m ja leveydeltään noin 7–8 m. Sen jalkaosa on
kiillegneissiä ja lakkiosa pegmatiittia. Kiillegneissi on pegmatiittia pehmeämpää, joten se on kulunut
pegmatiittia nopeammin, synnyttäen Uhrikiven sienimäisen muodon. Uhrikiven kaltaiset rantavoimien
synnyttämät pylväs- ja sienimäiset harvinaiset kalliomuodostelmat ovat nimeltään raukkeja. Niitä voi
esiintyä niin merien, järvien kuin jokienkin rannoilla. Uhrikiven, samoin kuin alueen luolienkin synnyn
kannalta on siis ollut keskeistä, että nykyistä Itämerta edeltäneen Ancylusjärven aikana noin 10 000–
9000 vuotta sitten rantavoimat – aallokko, veden virtaukset, tuuli, pakkasrapautuminen ja ahtojäät –
pääsivät kuluttamaan ja muutoin muokkaamaan Pyhävuoren rinteitä. Mikäli kallioperän koostumus ei
kuitenkaan olisi vaihdellut sopivalla tavalla ja suunnilleen oikealla korkeudella, ei Pyhävuorella olisi
nykyisenkaltaisia valtakunnallisestikin merkittäviä nähtävyyksiä.
Uhrikiveltä noin 5 metriä etelään sijaitsee harvinaisen näyttävä poimunkärki. Kuten arkikokemus
osoittaa, normaalisti kivi ei taivu tai poimutu. Vuosimiljoonien kuluessa syvällä vuorijonon uumenissa
korkeassa paineessa ja lämpötilassa kivi kuitenkin käyttäytyi muovautuvasti. Pyhävuoren
kiilleliuskeeseen muodostunut poimunkärki syntyi Svekofennisen vuorijonopoimutuksen yhteydessä
vajaat 1900 miljoonaa vuotta sitten. Myöhempi rapautuminen on irrottanut poimunkärjen kalliosta ja
synnyttänyt nykyisin havaittavan parin metrin kokoluokkaa olevan kauniin poimunkärkilohkareen.
Ancylusjärven rantavoimat ovat synnyttäneet Pyhävuorelle luolien ja raukin ohella myös komeita
pirunpeltoja. Ne ovat pyöristyneistä lohkareista koostuvia muinaisrantoja. Pirunpellon kohdalla siis
muinaisen Itämeren pinta on pysytellyt niin pitkään samalla korkeudella, että moreenin lohkareet ovat
pyöristyneet ja hienompi kiviaines on kulkeutunut alemmas syvempään veteen. Pyhävuorelle johtavan
tien varressa on näistä pirunpelloista yksi, mutta komeampi löytyy Pyhävuoren laen lounaispuolelta
historiallisen Kirkkotien varrelta (ks. luku 5.11). Se on kooltaan noin 100 x 50 m, ja kivikossa on
havaittavissa useita allekkaisia rantavalleja. Nämä osoittavat vedenpinnan laskeneen vaiheittain.
Pirunpelto-nimitys tulisi siis varata ainoastaan muinaisille rantakivikoille. Pyöristyneiden lohkareiden
muodostamat kivikot nykyisessä vesirajassa tai sen tuntumassa taas ovat vain tavallisia rantakivikoita,
eivät pirunpeltoja. Peruskallion pakkasrapautumisen ansiosta paikoilleen särmikkäiksi lohkareikoiksi
hajonneet ja etenkin Lapissa tyypilliset, mutta myös paikoin Etelä-Pohjanmaalla esiintyvät kivikot ovat
puolestaan rakkoja.
Pyhävuori on myös arkeologisesti erittäin kiinnostavaa seutua. Vuonna 2008 lapualainen arkeologian
harrastaja Kari Väisänen löysi alueelta mahdollisia kalliomaalauksia. Kalliomaalaukset ovat Suomessa
aina harvinaisia, mutta Etelä-Pohjanmaalla erittäin poikkeuksellisia. Pyhävuoren maalauksista on
löydetty hirvi, käärmekuvio, rombikuvio ja mahdollisia ihmishahmoja. Maalauksia on nähtävissä niin
Jaakko Reipakan majassa kuin Uhrikivessäkin. Täyttä varmuutta ei ole kuitenkaan siitä, ovatko
kalliomaalaukset aitoja tuhansien vuosien takaisia kalliomaalauksia vai mahdollisesti myöhempää
perua.
Vanhimmat ajoitetut suomalaiset kalliomaalaukset ovat noin 7000 vuoden takaa, ja kalliomaalaukset
tehtiin yleensä vesistöjen rannoille. Niinpä Pyhävuoren maalausten sijaitseminen noin 10 000–9000
vuotta vanhalla muinaisrannalla ei täysin sovi yhteen Suomen tavallisimpien kalliomaalauskohteiden
kanssa. Pyhävuorta kuten monia muitakaan Suomen kalliomaalauskohteita ei kuitenkaan ole
kattavasti tutkittu, joten asia on toistaiseksi avoin.
Enemmän kansatieteen ja folkloristiikan kuin arkeologian puolelle puolestaan sijoittuu Uhrikivessä
oleva syvennys. Sen on nimittäin tulkittu olleen muinainen uhripaikka, mistä kiven nimikin
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luonnollisesti juontaa juurensa. Kansantarinoiden mukaan aluetta asuttaneet pirkkalaiset uhrasivat
Uhrikivellä jumalilleen myös lappalaisten lapsia. Tarina on kiehtova, mutta sen paikkansapitävyydestä
ei luonnollisestikaan ole minkäänlaisia takeita. Se kuitenkin korostaa sitä tosiseikkaa, että Pyhävuori
on aina ollut ihmisiä kiinnostava ja tärkeä paikka. Nykyinen ymmärryksemme sen geologisten
muodostelmien monivaiheisesta synnystä vain lisää tätä kiinnostavuutta.
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5. Kohdekuvaukset
Tässä luvussa esitellään Kraatterijärven Georeitin 21 tutustumiskohdetta. Lappajärvellä kohteita on
10 kpl, Alajärvellä 6 kpl ja Vimpelissä 5 kpl. Suurimmaksi osaksi täysin samat tekstit löytyvät myös
reittioppaan Google Mapsissa ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunassa olevista versioista (ks.
https://intolinkki.net/georeitti/). Kohdekuvausten pituudet on näin ollen rajoitettu Google Mapsin
vaatimusten mukaisiksi. Google Maps kuitenkin tarjoaa huomattavasti enemmän valokuvia kuin tässä
raportissa on mahdollista esittää. Kunkin kohteen suomenkielistä kuvausta seuraa englanninkielinen
käännösluonnos, jota ei Google Mapsissa tai Paikkatietoikkunassa ole.
Kohteiden esitysjärjestys ja alaotsikoiden numerointi vastaavat taulukossa 1 ja kuvassa 3 käytettyä
numerointia. Näin esimerkiksi vaikkapa taulukossa 1 mainittu kohde numero 18 löytyy luvusta 5.18 ja
englanniksi luvusta 5.18.1.

5.1. Nykälänniemi
Etelä-Pohjanmaan maakuntakivi kärnäiitti syntyi noin 76,2 miljoonaa vuotta sitten, kun Lappajärven
kraatterin synnyttäneessä asteroiditörmäyksessä alueen peruskallio suli ja kiteytyi sitten nopeasti
uudelleen. Kärnäiitissä näkyy edelleen murskaantuneita ja osittain sulaneita kappaleita peruskalliosta.
Niitä ympäröi tumma ja hienorakeinen törmäyksessä sulanut kiviaines.
Kärnäiittiä pääsee helpoimmin näkemään Lappajärven Nykälänniemellä (kuva 16) hiottuna hotelli
Kivitipun aulassa (kuva 17). Lisäksi rakennusvaiheessa paikalle tuotuja kärnäiittilohkareita näkee
hotellin rannassa, ja niitä on myös käytetty ravintola Rantakirpun kivijalassa (kuva 18). Luontaisesti
kärnäiittiä ei Nykälänniemellä esiinny. Helpoimmin “luomukärnäiittiä” löytää Kärnänsaaresta, jossa
sitä esiintyy niin kalliossa kuin lohkareinakin. Hiottua kärnäiittiä on myynnissä Alajärven
Tulivuorikeskuksessa.
Hotelli Kivitipun (http://kivitippu.fi/) alakerrassa on meteoriittinäyttely, jossa esillä on muutamien
avaruudesta pudonneiden kivien eli meteoriittien (mm. pala Suomen suurinta meteoriittia Bjurböleä,
sekä suuri kappale Ruotsin maineikasta Muonionalustan rautameteoriittia) ohella kärnäiittiä ja muita
Lappajärven törmäyksessä syntyneitä kivilajeja sekä alueen peruskallion kiviä. Näyttelyssä on esillä
myös mm. havainnollinen Lappajärven pienoismalli. Näyttelyn vieressä on lisäksi tutkimushuone,
jossa pääsee tutkimaan Lappajärven kivilajeja ja mineraaleja polarisaatiomikroskoopin avulla.
Nykälänniemellä on tehty myös arkeologisia tutkimuksia. Niiden perusteella ei kuitenkaan ole saatu
selvitettyä niemeltä löydettyjen matalien kuoppien ja kivilatomusten ikiä. Alueelta on kuitenkin
löytynyt rautakautinen tuluskivi, ja Nykälänniemen länsipuolelta Puustin ja Maision rantapellosta,
samoin kuin pohjoispuolelta Kyrönsaaresta, on tehty runsaasti kivikautisia esinelöytöjä. Alue onkin
ollut Lappajärven mittakaavassa merkittävä kivikautinen asuinpaikka.
Hotellin läheltä alkaa noin 1,5 km:n mittainen meteoriittipolku, jonka opastaulut kertovat
planeetoista, Lappajärven synnystä ja alueen kallioperästä. Nykälänniemeltä löytyy Kivitipun lisäksi
myös
mm.
golfrata
(Järviseudun
Golf,
http://www.jgs.fi/),
ravintola
Floripa
(https://ravintolafloripa.com/)
ja
KipinäKodan
Luontoja
Elämyspalvelut
(http://www.kipinakota.fi/), samoin kuin kota.
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Kuva 16. Nykälänniemen maastokartta. Kuva / Figure: MML Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure 16.
Topographic map of Nykälänniemi.
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Kuva 17. Hiottua kärnäiittiä hotelli Kivitipun portaissa. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 17. Polished kärnäite in
the stairs of hotel Kivitippu in Nykälänniemi.

Kuva 18. Kärnäiittiä ravintola Rantakirpun kivijalassa. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 18. Kärnäite in the
foundation of restaurant Rantakirppu in Nykälänniemi.
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5.1.1. Nykälänniemi in English
Kärnäite was formed 76.2 million years ago in the asteroid impact that created the Lappajärvi impact
crater. The energy released in the massive impact melted the bedrock, which then re-crystallised
rapidly. This lead to the typical texture of the Lappajärvi impact melt rock, known as kärnäite: crushed
and partially melted mineral and rock fragments surrounded by a dark fine-grained matrix.
The best place to see cut and polished surfaces of kärnäite is the Kivitippu hotel in Nykälänniemi in
Lappajärvi: the floor of the hotel lobby is made of kärnäite (Fig. 17). Kärnäite boulders brought to the
site during the construction of the hotel can also be found in the shoreline next to the hotel. Naturally
occurring kärnäite can be found in outcrops and boulders in the island of Kärnänsaari, which is what
kärnäite was named after.
Hotel Kivitippu (http://kivitippu.fi/) hosts an exhibition that includes meteorites (e.g., a piece of
Finland’s largest meteorite, Bjurböle, and Muonionalusta iron meteorite from Sweden), local impactrelated rocks, as well as samples of the bedrock. In addition, the exhibition hosts a large topographic
model of the Lappajärvi impact structure. There is also a small research facility, allowing visitors to
study rock samples and evidence of impact with polarising microscopes.
In Nykälänniemi there is a 1.5 km long ”meteorite trail” with signs about planets, the formation of
Lappajärvi, and the local bedrock. In the immediate vicinity there is also an 18-hole golf course
(http://www.jgs.fi/) and a restaurant (https://ravintolafloripa.com/). In addition, various outdoor
activities and a café in a historic building (http://www.kipinakota.fi/) add to the selection of services
in Nykälänniemi.
Nykälänniemi is also archaeologically interesting. Shallow depressions and stone mounds are as yet
undated, but the island of Kyrönsaari to the north of Nykälänniemi and particularly the Puusti and
Maisio area to the west have been significant stone age dwelling sites. Numerous stone age artifacts
have been discovered there, in addition to one iron age artifact found from Nykälänniemi.

5.2. Kukkulanmäki
Tarvolan kuntorata Kukkulanmäellä kulkee maaperägeologisessa muodostumassa, drumliinissa
(kuvat 19–21). Drumliinit ovat jääkauden synnyttämiä pitkänomaisia moreenimuodostumia (kuva 9),
jotka esiintyvät yleensä laajoina drumliinikenttinä. Jääkauden aikaan jäätikkökielekkeen keskiosissa
mannerjään virtaus oli voimakasta. Jäätikön pohjalla olleessa pohjamoreenissa oli tiukasti
pakkautuneita ja pehmeämpiä kohtia, jotka vastustivat eri tavoin jäätikön pohjan kulutustyötä.
Moreenia irtosi helpommin pehmeistä kohdista. Irronnut aines kulkeutui virtaavan jäätikön mukana ja
kerrostui tiiviisti pakkautuneiden kohtien ja kalliokohoumien taakse. Näin muodostui jäätikön
virtauksen suuntaisia selänteitä, eli drumliineja. Niiden muoto vaihtelee neulamaisista sikarimaisiin ja
pisaramaisiin. Myös niiden koko vaihtelee suuresti: suurimmat drumliinit ovat noin 100 metriä
korkeita ja pituutta niillä voi olla jopa yli kymmenen kilometriä. Suomen drumliineissa on tavallisesti
kallioydin.
Etelä-Pohjanmaan drumliinit syntyivät noin 11 000 vuotta sitten jäätikkökielekkeen reunan ollessa
Näsijärvi–Jyväskylä
-linjalla.
Lappajärvi
sijoittuu
Kokkolan–Alajärven
drumliinikentän
kaakkoisreunalle. Drumliineja on eniten Lappajärven pohjois- ja luoteispuolilla, jossa ne hallitsevat
alueen pinnanmuotoja. Kukkulanmäen ohella myös esimerkikisi Mynkelinmäen asutusalue sijaitsee
drumliinilla.
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Maastossa drumliineja on usein varsin vaikea havaita, mutta korkeusmalleissa ne erottuvat helposti
virtaviivaisen muotonsa ansiosta (kuva 19). Kukkulanmäen drumliinin muodon hahmottamista
maastossa helpottaa kuntorata ja alueen puuston raivaus, sekä drumliinin länsipuolella olevat
peltoaukeat. Sen muoto onkin helpointa aistia mäen länsipuolella olevalta Saloahonnevan ja
Pimeämaan peltotieltä (ks. oheinen panoraamakuva 21).
Kukkulanmäki on myös paikallishistorian kannalta mielenkiintoinen kohde. Drumliinin läntistä reunaa
seuraavalla kuntoradan osalla, nelisensataa metriä lähtöpaikalta aivan kiinni radassa on vanhan
pienen kivinavetan jäänteet (kuva 22). Tällaiset 1–2:n lehmän navetat olivat aikoinaan Lappajärven
alueella hyvin tyypillisiä. Navetasta noin 40 m pohjoiseen sijaitsee myös luultavasti 1800-luvun
puolivälin paikkeilta periytyvän torpan jäänteet. Lisäksi ainakin 50–60 m vanhaa kiviaitaa on yhä
jäljellä. Kivinavetan rauniot olivat aikoinaan myös kylän salainen korttipelipaikka, ja kiljuakin siellä
tiedetään valmistetun.

Kuva 19. Lappajärven luoteispuolen korkeusmalli. Suuri valkoinen nuoli osoittaa jäätikön virtaussuuntaa, pieni
punavalkoinen nuoli puolestaan Kukkulanmäen drumliinin sijaintia. Kuva / Figure: GTK, aineisto: MML; muokkaus:
T. Öhman. Figure 19. Digital elevation model of the northwestern side of Lappajärvi. The large white arrow
indicates the flow direction of the glacier, while the red-in-white arrow points to the location of the
Kukkulanmäki drumlin.
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Kuva 20. Kukkulanmäen drumliinin maastokartta. Luode–kaakko-suuntaus erottuu hyvin. Kuva / Figure: MML
Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure 20. Topographic map of the Kukkulanmäki drumlin. Note the northwest–
southeast -orientation of the drumlin.
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Kuva 21. Kukkulanmäen drumliini lännestä nähtynä. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 21. Kukkulanmäki drumlin
from the west.

Kuva 22. Vanhan kivinavetan rauniot ovat hyvin nähtävissä aivan pururadan vieressä. Kuva / Figure: T. Öhman.
Figure 22. Remains of the cowshed are nicely visible right next to the hiking track.

5.2.1. Kukkulanmäki in English
A short hiking track in Kukkulanmäki was built on a glacial landform known as a drumlin. Drumlins
are elongated hills that usually occur in large drumlin fields, which can contain hundreds or thousands
of individual drumlins.
During the ice age, the glacier flowed as ice lobes. There was extensive erosion and redeposition
particularly in the central parts of these lobes. This is where the drumlins formed. The advancing ice
lobes encountered harder and softer parts of the underlying lodgement till. This basal lodgement till
itself formed as a result of the erosive and depositional forces of the glacier. As the glacier moved, the
more competent parts of the till, or often bedrock cores, formed the proximal blunt end of the drumlin
(Fig. 9). In the ”shadow” of the core, the elongated distal end of the drumlin was formed by
redeposition of the lodgement till. Due to slight differences in the process and the local conditions, the
drumlin shapes vary from needle-like to cigar and teardrop shapes.
In the Lappajärvi region, the drumlins were formed about 11 000 years ago when the ice lobe margin
stretched from Tampere to Jyväskylä. The Lappajärvi drumlins form the southeastern part of the
Kokkola–Alajärvi drumlin field. Drumlins are the dominant landform to the north and northwest of the
crater.
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It is often difficult to notice drumlins in the field, whereas in digital elevation models they are easily
detected (Fig. 19). In Kukkulanmäki the hiking track and forest thinning as well as the agricultural
fields to the west make it quite easy to notice the elongated shape and steep sides of the drumlin. The
best view of the drumlin can be seen from the field road to the west of the drumlin (Fig. 21).
Kukkulanmäki is also an interesting site with respect to local history. Right next to the track on the
southwestern flank of the drumlin are the remains of a small cowshed, designed for only one or two
cows (Fig. 22). Such cowsheds were typical in the area around 1850s. Remains of a small house are
also visible some 40 m north of the cowshed, as well as at least 50 m of stone wall. Later, this cowshed
is known to have been the local hideaway for card playing when such activity was considered highly
immoral. In addition, the cowshed provided shelter for the popular – and illegal – production of sugar
wine.

5.3. Vuorenkuru
Vuorenkuru on Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallisesti arvokkaaksi luokittelema kallioalue.
Sen rinteitä halkovat monin paikoin muutaman metrin levyiset ja jopa viitisen metriä syvät pienet
kurut. Ne ovat syntyneet sulamisvesien kuluttaessa ja puhdistaessa pegmatiitin vallitseviin
rakosuuntiin kasvaneita halkeamia. Vuorenkuru on kivilajiltaan graniittipegmatiittia, joka on toinen
Kraatterijärven alueen valtakivilajeista. Pegmatiittia on myös Vuorenkurun alueelta louhittu.
Pegmatiitti on poikkeuksellisen karkearakeinen graniittityyppi. Kun mineraalit ovat "tavallisissa"
kivilajeissa millimetrien tai korkeintaan parin sentin suuruisina kiteinä, ovat ne hitaasti ja syvällä
jähmettyneissä pegmatiiteissä ehtineet kasvaa senttimetrien ja suurimmat jopa yli metrin mittaisiksi
(kuva 23).
Pegmatiitit koostuvat kolmesta eri mineraalista, kvartsista, maasälvästä ja kiilteestä. Pegmatiitit
saattavat sisältää lisäksi harvinaisten alkuaineiden mineraaleja, joista useat ovat koru- tai jalokiviä.
Kraatterijärven alueen pegmatiitit kiteytyivät noin 1900 miljoonaa vuotta sitten Suomessa tuolloin
kohonneen Svekofennisen vuorijonon uumenissa. Pitkä kulutuskausi on poistanut peittävät
kilometrien paksuiset kivikerrokset ja tuonut esiintymät nykyiseen asemaansa.
Vuorenkurun graniittipegmatiitti sisältää kirjomaasälpää. Se on kahden mineraalin, kalimaasälvän ja
kvartsin,
muodostama
yhteenkasvettuma.
Kirjomaasälvän
arabialaista
kirjoitusta
tai
nuolenpääkirjoitusta muistuttavat kuviot aiheuttaa kalimaasälvässä sulkeumina oleva kvartsi (kuva
24). Kirjomaasälpää käytetään korukivenä.
Maasälvät ovat kvartsin ohella maankuoren yleisimpiä mineraaleja. Harvinaisempia ovat maasälpien
korukivimuunnokset. Niihin kuuluu kirjomaasälvän ohella mm. vihreä kalimaasälpä eli amatsoniitti.
Kuukivi taas on valkeaa kalimaasälpää, jossa valon heijastuminen aiheuttaa kauniin sinertävänvalkean
hohdon. Sateenkaaren väreissä hohtava spektroliitti on Suomen tunnetuin korukivi. Se on
maasälpäryhmään kuuluvan plagioklaasin muunnos. Sitä voi ihastella esimerkiksi Alajärven
Tulivuorikeskuksen näyttelyssä.
Vuorenkurun pegmatiitti sisältää paikoin myös suuria kiteitä vaaleaa kiillettä eli muskoviittia (kuva
25). Se esiintyy suomumaisina läpikuultavina kiteinä, jotka muista tavanomaisista mineraaleista
poiketen ovat elastisia: kun muskoviittisuomua vääntää, se taipuu ja palaa alkuperäiseen muotoonsa.
Pegmatiittia halkovat harvakseltaan myös melko paksut kvartsijuonet, joten Vuorenkurun alueella
pääsee erinomaisesti näkemään kaikki pegmatiittien päämineraalit.
41

Kraatterijärven Georeitti
Pegmatiitin ohella Vuorenkurun alueella esiintyy paikoin myös alueen toista pääkivilajia,
kiilleliusketta. Esimerkiksi louhoksen itäseinämässä voi nähdä loivasti taipuvalla eli avoimella
poimulla olevan suuren kiilleliuskeosueen.
Huom! Louhoksella liikkuessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Louhokselta ei myöskään johda
hoidettuja polkuja Vuorenkurun laelle (kuva 26).

Kuva 23. Pegmatiittien ja graniittisten kivien synty-ympäristö. Kuva / Figure: GTK. Figure 23. The formation
environment of granite pegmatites and granitic rocks. Annotations: Meri = ocean; Merenpohja… = oceanic plate
subducts beneath the continental plate and partially melts; Ympäristöä… = molten rock is lighter than its
surroundings and rises upwards in the crust; Graniittien… = the formation environment of granites and
pegmatites.
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Kuva 24. Vuorenkurun kirjomaasälpää. Vaalea mineraali on maasälpää, harmaa puolestaan kvartsia. Kuva /
Figure: T. Öhman. Figure 24. Graphic granite in Vuorenkuru. The white mineral is feldspar, while the grey mineral
is quartz.

Kuva 25. Runsaasti muskoviittia sisältävä pegmatiittilohkare Vuorenkurun louhoksella. Kuva / Figure: T. Öhman.
Figure 25. A pegmatite boulder containing a lot of muscovite in the Vuorenkuru quarry.
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Kuva 26. Vuorenkurun maastokartta. Huomaa myös alueen tervahaudat. Kuva / Figure: MML Paikkatietoikkuna /
T. Öhman. Figure 26. Topographic map of Vuorenkuru. Note also the pine tar dales in the region (marked
”Tervah.”).
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5.3.1. Vuorenkuru in English
The hill of Vuorenkuru has been designated as a nationally important outcrop area by the Finnish
Environment Institute. The bedrock in Vuorenkuru is composed of pegmatitic granite (aka granite
pegmatite), which is one of the two main rocktypes in the Craterlake area. There is a small inactive
pegmatite quarry in Vuorenkuru. In places the hillside is cut by a few metres wide and up to 5 m deep
ravines. These are fractures in the pegmatite, later enlarged by various weathering and erosion
processes and cleared from loose debris by running water.
Pegmatitic granites, or pegmatites for short, are very coarse-grained rocks. In other typical rock types
the building blocks of rocks, i.e. minerals, have diameters of millimetres or a couple of centimetres.
However, in pegmatites the minerals can reach a length of several metres. This is because pegmatites
have cooled slowly in great depths and, importantly, the molten rock or magma that the pegmatites
crystallised from contained a lot of water and other easily evaporated substances. These so called
volatiles increase the growth rate of minerals and also lower the melting temperature. Thus,
pegmatites are typically the last rocks to crystallise. The pegmatites in Vuorenkuru and elsewhere in
the Craterlake region were formed about 1900 million years ago in the bowels of the Svecofennian
mountain range that crossed central Finland from northwest to southeast. Subsequent erosion has
removed some 10 km of rock, exposing the pegmatites to the surface.
Pegmatites are composed of three main minerals, quartz, feldspar and mica. Because of the way they
formed, pegmatites can also contain elements that rarely go into the crystals of more ordinary
minerals. Instead, these elements form rare minerals often associated with pegmatites. The pegmatites
in Vuorenkuru do not include particularly rare minerals, but instead there are good examples of a
minor mineralogical curiosity known as graphic granite. It is an intergrowth of quartz and feldspar. In
graphic granite quartz is surrounded by feldspar in a peculiar manner that looks somewhat like
cuneiform or Arabic writing (Fig. 24). Graphic granite can be utilised in jewellery and decorative items.
Quartz and feldspars are the most common minerals of the Earth’s crust. However, there are several
precious varieties of feldspars. These include green amazonite and white moonstone. Spectrolite with
its characteristic iridescence is Finland’s most famous precious stone. Samples of spectrolite can be
seen, for example, in the mineral exhibition of Volcano Centre in Alajärvi.
Vuorenkuru pegmatites also occasionally include large crystals of translucent white mica, muscovite,
named after Medieval Russians who used it in windows instead of the more expensive glass (Fig. 25).
Unlike most of the other common minerals, muscovite and its dark relative, biotite, are elastic: you can
easily bend the flakes and see them immediately returning to their original shape. In places, quartz
veins several tens of centimetres in width cross the Vuorenkuru pegmatites. Thus, all the main
minerals of pegmatites are nicely presented in Vuorenkuru.
In some places, also the other main rock type of the Lappajärvi area, mica schist, can be seen in
Vuorenkuru. For example, on the eastern wall of the quarry a gently folded large fragment of mica
schist can be observed.
Please note that one should be extremely cautious while walking in the quarry and should avoid going
close to the walls, as rocks may fall down. Also, there are no maintained paths from the quarry to the
top of Vuorenkuru (Fig. 26).
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5.4. Kärnäiittilouhos
Kärnäiitti on törmäyssulakivi, joka on syntynyt likimain puolitoistakilometrisen asteroidin törmätessä
Lappajärven kallioperään noin 76,2 miljoonaa vuotta sitten. Se on Etelä-Pohjanmaan maakuntakivi ja
sitä voidaan käyttää myös korukivenä. Sitä on tutkittu vuodesta 1858 lähtien, ja kärnäiittinä se on
löytöpaikkansa mukaan tunnettu 1920-luvulta alkaen.
Kärnänsaaren luoteisosasta, Mustikkamaanlahden rantamilla sijaitsevasta vappuna 1994 avatusta
louhoksesta on louhittu kärnäiittiä rakennuskiveksi (kuva 27). Sitä on käytetty mm. hotelli Kivitipun
sisustus- ja lattiamateriaalina, samoin kuin Halkosaaren kesäteatterin muurin rakentamiseen.
Kärnäiitin tumma hienorakeinen osuus on sulanut ja uudelleenkiteytynyt sekoitus peruskalliosta. Sen
joukossa näkyy vaaleampina kappaleina enemmän tai vähemmän sulaneita murskaleita alueen
graniiteista ja kiilleliuskeista ja -gneisseistä.
Kärnäiitissä on peruskallioon verrattuna kohonneita nikkeli-, kromi-, koboltti-, ja erityisesti iridium-,
platina- ja palladiumpitoisuuksia. Nämä kohonneet metallipitoisuudet ovat peräisin törmänneestä
kappaleesta. Se oli koostumukseltaan tavallinen kivimeteoriitti (H-tyypin kondriitti). Tämä on saatu
selville vertailemalla eri metallien ja niiden isotooppien runsaussuhteita peruskalliossa, kärnäiitissä ja
eri meteoriittityypeissä. Kärnäiitti sisältää noin 0,05–0,7 painoprosenttia meteoriittista ainesta.

Kuva 27. Kärnänsaaren ”uusi”, eli vuonna 1994 avattu kärnäiittilouhos. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 27. The
”new” kärnäite quarry in Kärnä island was opened in May 1994.
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Kuvat 28 ja 29. Kärnäiitissä esiintyy usein sulkeumina kuumista liuoksista kiteytyneitä valkoisia
karbonaattimineraaleja (kuva 28; ks. myös kuva 15), sekä toistaiseksi tuntematonta vaaleanvihreää mineraalia,
joka muuttaa väriään kiven halkaisun jälkeen (kuva 29). Kuvat / Figures: T. Öhman. Figures 28 and 29. White
carbonate minerals (Fig. 28; see also Fig. 15) crystallised from hot fluids are often found filling vugs and cavities
in kärnäite. Sometimes also pale green, currently unknown mineral that changes its colour when the rock is
cracked open is present (Fig. 29).

Geologian tutkimuskeskus teki vuonna 1988 syväkairauksen Härkäniementien varteen, puolisen
kilometriä louhokselta lounaaseen. Tämä kairaus tarjoaa yksityiskohtaisimman kuvan kärnäiitistä ja
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sen esiintymisestä (kuva 30). Kairaus lävisti 145 metriä kärnäiittiä. Keskimmäiset sata metriä
kärnäiitistä ovat lasimaista kärnäiittiä, loppuosan ollessa samanlaista "peruskärnäiittiä" kuin
louhoksellakin tavattava tyyppi. Alkuperäiseksi kärnäiittikerroksen paksuudeksi on arvioitu noin 160–
190 m. Kärnäiittiä esiintyy kalliossa ainoastaan Kärnänsaaren pohjoispuoliskolla ja eräissä
Kärnänsaaren itäpuolen saarissa.
Kärnäiitin alla on 30 m paksu kerros sueviittiä, eli murskaantunutta kiveä, jonka seassa on
törmäyssulan luirakkeita. Se vaihettuu alla olevaksi törmäysbreksiaksi. Törmäysbreksia on
murskautunutta kallioperää, joka ei sisällä sulaneita osia. Näitä kiviä löytyy maanpinnalta ainoastaan
jääkauden kuljettamina lohkareina.
Huom! Kärnäiittilouhokselle ei nykyisin (syksy 2017) johda polkua, joten louhoksella vieraillessa tulee
huomioida mm. aluetta ympäröivät viljelykset (kuva 31). Louhoksella liikkuessa tulee noudattaa
erityistä varovaisuutta!
Kuva 30. Kärnänsaaren
kairanreiän 301 geologinen
tulkinta. Kuva / Figure: Vaarman
ja Pippingin (1997) ja Abelsin
(2003) pohjalta muokanneet GTK
ja T. Öhman. Figure 30. The
geologic interpretation of drill
hole 301 drilled in the northern
part of Kärnä island. Legend:
Kallioperä = bedrock;
Myöhäisliitukausi (76,2 mil.
vuotta) = Late Cretacous period
(76.2 million years ago);
kärnäiitti = kärnäite; sueviitti =
suevite; törmäysbreksia =
impact breccia.
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Kuva 31. Kärnäiittilouhoksen maastokartta. Kuva / Figure: MML Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure 31.
Topographic map of the kärnäite quarry.
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5.4.1. Kärnäite quarry in English
Kärnäite is an impact melt rock. It formed about 76.2 million years ago, when a small asteroid about a
mile in diameter hit the Lappajärvi area. It has been studied since 1858, and in the 1920s it was named
after the Kärnänsaari (Kärnä island) where it was first discovered.
Kärnäite has been quarried for dimension stone from a small quarry in the northwestern part of the
Kärnä island (Fig. 27). It has been used, for example, in the floor and stairs of the Kivitippu hotel, as
well as in the wall of the Halkosaari summer theatre. Kärnäite can also be used in jewellery, and all
sorts of decorative items have been made from kärnäite over the decades.
The dark, fine-grained matrix of kärnäite is a melted and recrystallised mix of the bedrock. It
surrounds crushed and partially melted fragments of the granitic rocks and the mica schists and
gneisses that are typical in the area.
Compared to the bedrock, kärnäite has elevated abundances of nickel, chromium, cobalt and
particularly so called platinum-group elements like palladium, iridium and platinum itself. These
metals come from the asteroid that created the Lappajärvi crater. Chemically, the asteroid was a
typical stony meteorite known as an H-chondrite. We know this from comparisons of the ratios
between the different metals and their isotopes in the bedrock, in kärnäite and in various types of
meteorites. The proportion of meteoritic matter in kärnäite, however, is very small, only about 0.05–
0.7 weight-percent.
In 1988 the Geological Survey of Finland carried out a deep drilling about half a kilometre southwest
of the quarry. This drilling provides the most detailed picture we have of the distribution and
characteristics of kärnäite (Fig. 30). The drilling penetrated 145 metres of kärnäite. The middle part of
the kärnäite, about 100 metres, consisted of a glassy variety of kärnäite. The top and bottom parts of
the drill-core consist of ordinary kärnäite similar to the type seen in the quarry. The original thickness
of kärnäite has been estimated to be about 160–190 m. It crops out only in a few places in northern
part of Kärnä island as well as in some of the small islands to the east of Kärnä island.
Thanks to the drilling we also know that underneath kärnäite there’s a 30 m thick layer of suevite.
Suevite is a crushed rock with only fragments and droplets of impact melt. Just as kärnäite grades into
suevite, suevite grades into lithic impact breccia. Lithic impact breccia contains only crushed
fragments of bedrock without any melt particles. Neither suevite nor lithic impact breccia are cropping
out in Lappajärvi, and can only be found as erratic boulders transported by glacial processes.
Please note that at the time of writing (autumn 2017) there’s no path to the quarry (Fig. 31).
Therefore, if one would like to visit the quarry, one should pay special attention to the crops
surrounding the area, and one should also be extremely cautious while walking in the quarry.

5.5. Kärnän laavu
Lappajärvi syntyi 76,2 miljoonaa vuotta sitten kiviasteroidin törmätessä alueen kallioperään. Sen
vaikutuksesta syntyi törmäyskivilajeja: kärnäiittiä, sueviittia ja törmäysbreksiaa. Törmäyksen
vaikutuksia kallioperään on tutkittu geologisilla, geofysikaalisilla ja geokemiallisilla menetelmillä.
Kärnänsaaren pohjoispuolen kallioperää hallitsee kärnäiitti, mutta eteläosassa kärnäiitin sijasta
maaperän alla tavataan sueviittia, joka sisältää vain hieman törmäyksessä sulanutta kiveä (kuva 5).
Kärnän laavulle (kuvat 32–33) johtavan Korkeasaarentien varressa tehdyn syväkairauksen (kuva 34)
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perusteella noin 18 m:n paksuisten maapeitteiden alla on sueviittia (kuva 35–36) ja pelkästään
murskaantuneesta kivestä koostuvaa törmäysbreksiaa 160 m:n syvyyteen saakka. Sen jälkeenkin
alueen tavallista peruskalliota, graniittipegmatiittia ja kiillegneissiä, halkovat paikoitellen
breksiajuonet ainakin 275 m:iin saakka.
Sueviitin joukossa esiintyy juonimaisesti melkoinen harvinaisuus, nimittäin noin 500:n miljoonan
vuoden ikäinen silttikivi, jossa on mikrofossiileja (kuva 37). Tällä hetkellä tutkijoilla ei kuitenkaan ole
täysin varmaa käsitystä siitä, milloin ja miten nämä Suomessa poikkeuksellisen nuoret sedimentit ovat
päätyneet sueviitin joukkoon. Joka tapauksessa kambri- ja ordoviikkikausilla Kärnänsaarta peitti meri,
ja vielä liitukaudella 76,2 miljoona vuotta sitten näitä sedimenttikiviä esiintyi Lappajärven alueella
todennäköisesti hieman laajemminkin. Vimpelin Pokelan alueella tehdystä kairauksesta niitä ei
kuitenkaan ole löydetty, joten on mahdollista, ettei kambri-ordoviikkikauden meri tuota aluetta
peittänyt.
Kärnänsaaren pohjoisosan kova kärnäiitti on todennäköisesti suojannut hauraampaa sueviittia
luoteesta alueen yli virranneen viimeisimmän mannerjäätikön kulutukselta. Onkin toistaiseksi
epäselvää, onko Kärnänsaari “vain” eroosiojäänne, aito suurille ns. kompleksikraattereille tyypillinen
keskuskohouma, vai kenties hieman molempia (ks. luku 4.1.2).
Kärnän laavun alueella on laavun ohella mm. uimaranta, tulipaikka, rantalentopallokenttä, puucee,
pöydät ja penkit, sekä kauniit maisemat Euroopan suurimmalle kraatterijärvelle (kuva 32).

Kuva 32. Kärnän laavun maisemia. Kuva / Figure: S. Hietala. Figure 32. Views from the Kärnä lean-to towards
Europe’s largest crater lake.
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Kuva 33. Kärnän laavun ympäristön maastokartta. Kartan vasemmassa laidassa avautuu Haikaranneva. Kuva /
Figure: MML Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure 33. Topographic map of the Kärnä lean-to area. The bog on the
left side of the map is Haikaranneva.
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Kuva 34. Lähelle Kärnän
laavua kairatun reiän 304
geologinen tulkinta. Kuva /
Figure: Vaarman ja
Pippingin (1997), Uutelan
(1998) ja Abelsin (2003)
pohjalta muokanneet GTK
ja T. Öhman. Figure 34.
Geologic interpretation of
the drill hole 304, drilled
near Kärnä lean-to.
Annotations: Maaperä
(alle 25 000) = soil (less
than 25 000 years);
moreeni = till; hiekka =
sand; siltti = silt; savi =
clay; Kallioperä = bedrock;
Myöhäisliitukausi (76,2
milj. vuotta)= Late
Cretaceous period (76.2
million years ago);
sueviitti = suevite;
törmäysbreksia = impact
breccia; breksiajuoni =
breccia dyke;
varhaiskambri–
keskiordoviikkikausi /
myöhäisliitukausi tai
nuorempi = Early
Cambrian to Middle
Ordovician / Late
Cretaceous or younger
(541.0–458.4 million
years ago / less than 100.5
million years ago);
silttikivi = siltstone;
Paleoproterotsooinen
maailmankausi =
Paleoprotorozoic era
(about 1900 million years
ago); graniittipegmatiitti
ja kiillegneissi = granite
pegmatite and mica schist.
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Kuva 35. Kärnänsaaren eteläosan kallioperä on muodostunut kuvan esittämien sueviittien ja shokkimetamorfisten
granitoidien tapaisista kivistä. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 35. The bedrock of the southern part of Kärnä
island is composed of rocks like the suevites and shock metamorphic granitoids shown above. Annotations:
sueviitti = suevite; kärnäiitti = kärnäite; shokkimetamorfinen granitoidi = shock-metamorphic granitoid.
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Kuva 36. Sueviitti on muodostunut murskaantuneesta kallioperästä, jonka seassa on vaihteleva määrä
törmäyksessä sulanutta ainesta. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 36. Suevite is composed of crushed bedrock with
a varying amount of impact melt fragments. Annotation: törmäyssulakappale = impact melt fragment.

Kuva 37. Mikroskooppikuva kambri-ordoviikkikautisesta akritarkista Baltisphaeridium pseudofoveolatum.
Mittakaavajanan pituus 0,01 mm. Kuva / Figure: A. Uutela (1998). Figure 37. A microscopic image of a CambroOrdovician acritarch Baltisphaeridium pseudofoveolatum. The length of the scale bar is 0.01 mm.
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5.5.1. Kärnä lean-to in English
Lappajärvi impact crater was formed about 76.2 million years ago when a stony asteroid hit the
bedrock. The impact created the different impact-related rocks (or impactites): kärnäite, suevite and
lithic impact breccia. These rocks and the effects of the impact have been studied using various
geological, geophysical and geochemical methods.
As shown by two deep drillings in Kärnä island, the northern part the island consists of impact meltdominated rocks, i.e. kärnäite, while underneath the soil of the southern part of the island one
encounters suevite (Figs 5, 11 and 34). Suevite consists of crushed bedrock with splashes and droplets
of impact melt rock embedded in the fragmentary matrix (Figs. 35–36). The southern drilling took
place by the road leading to Kärnä lean-to. Beneath about 18 m of soil, the drilling penetrated suevite
and lithic impact breccia, consisting of only crushed fragments of the bedrock, down to a depth of 160
m. Beneath that the fractured bedrock consist of granite pegmatite and mica gneiss, cut by veins of
impact breccia at least to the depth of 275 m (Fig. 34).
Within suevite there are vein-like occurrences of a geological rarity in Finland: about 500 million years
old a microfossil-bearing siltstone (Fig. 37). However, it is not yet clear how exactly did these in
Finnish terms exceptionally young sedimentary rocks end up within suevite. In any case, during the
Cambrian and the Ordovician periods the Kärnä island was covered by a shallow sea, so during the
Cretaceous period 76.2 million years ago these sedimentary rocks must have occurred fairly widely in
the area. However, they were not encountered in the third important deep drilling in Pokela on the
eastern side of the lake. This means that the Cambrian–Ordovician sea probably did not cover the
Pokela area.
Kärnäite in the northern part of Kärnä island is quite a hard and competent rock, particularly
compared to the fragile suevite. Thus, it seems likely that kärnäite protected suevite from glacial
erosion caused by the ice lobes flowing from the northwest. It is currently unknown whether Kärnä
island is ”merely” an erosional remnant or a true central uplift characteristic of large, so called
complex craters. Perhaps – and this seems to be the most probable option – it is a bit of both.
The area around the Kärnä lean-to includes a beach, a fireplace, a beach volleyball court, toilet, picnic
tables and beautiful views to Europe’s largest crater lake (Fig. 32).

5.6. Haikaranneva
Etelä-Pohjanmaalla on Pohjois-Suomelle ominaisia aapasoita sekä Etelä- ja Länsi- Suomelle tyypillisiä
keidassoita (kuva 38). Alueen soiden kehitys on alkanut heti viimeisen jääkauden jälkeen sitä mukaa,
kun maakunnan alue on paljastunut Itämeren eri vaiheiden alta. Etelä-Pohjanmaalla soistumisen
perusedellytykset, eli haihduntaa suurempi sadanta ja suhteellisen tasainen topografia yhdistettynä
pääosin heikosti vettä läpäiseviin maaperäkerrostumiin, ovat täyttyneet hyvin. Merkittävä osa alueen
soista on alun perin syntynyt vesistöjen umpeenkasvun tuloksena.
Suo on ensisijaisesti kosteikkoekosysteemi, joka muodostaa oman kasvualustansa maatuneista
kasvinjäänteistä. Turvetta syntyy, kun kasvimassaa kerrostuu nopeammin kuin sitä hajoaa. Suomen
paksuimmat turvekerrostumat ovat yli 10 metriä.
Turpeet jaetaan lähtökasvilajien mukaan kolmeen pääryhmään, rahkaturpeeseen, saraturpeeseen ja
ruskosammalturpeeseen. Rahkaturve ilmentää yleensä vähäravinteista kasvualustaa. Rahkasammalta
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esiintyy erityisesti keidassoiden keskiosissa, jotka saavat kaikki ravinteensa sadevedestä. Saraturvetta
syntyy keskiravinteiselle alustalle.
Haikarannevan kokonaispinta-ala on 115 ha (kuva 39). Tästä noin 80 % on kilpikeitaita ja 20 %
metsäkeitaita. Yleisimmät suotyypit ovat keidasräme, rahkaräme ja isovarpuräme. Suon keskellä
kasvaa jonkin verran harvahkoa, kitukasvuista männikköä (kuva 40). Reunamalla puusto on vähän
tiheämpää. Suon pinta on tasainen, ja turpeen suurin paksuus on 3,5 metriä. Suota on ojitettu jonkin
verran pohjois- ja itäreunoilta. Suon sijainti Etelä-Pohjanmaalla on ainutlaatuinen: järvi ympäröi sitä
kolmelta suunnalta (kuva 39).

Kuva 38. Keidassoille on ominaista rahkasammalesta koostuva keskiosa, joka kohoaa selvästi ympäristöstään.
Keidassoiden keskustat koostuvat karuista suotyypeistä, sillä ne saavat ravinteensa pelkästä sadevedestä. Kuva /
Figure: H. Kutvonen. Figure 38. A characteristic feature of ombrotrophic bogs is the raised central part, composed
of Sphagnum peat. The central parts of ombrotrophic raised bogs get nutrients only from rainfall.
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Kuva 39. Haikarannevan maastokartta. Salonpäästä itään johtava tie vie Kärnän laavulle. Kuva / Figure: MML
Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure 39. Topographic map of Haikaranneva. The road towards east from
Salonpää leads to Kärnä lean-to.
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Kuva 40. Haikarannevan keidassuon maisemia. Kuva / Figure: T. Kananoja. Figure 40. A view across Haikaranneva
ombrotrophic bog.

5.6.1. Haikaranneva in English
The region surrounding the Craterlake hosts minerotrophic aapa mires typical for northern Finland, as
well as ombrotrophic raised bogs (Fig. 38) typical for western and southern Finland. The development
of the different types of mires and bogs began immediately after the latest glaciation when dry land
began to appear under the waters of the early stages of the Baltic Sea.
The fundamental requirements for the formation of mires are precipitation dominating over
evaporation, and relatively flat topography combined with fairly impermeable soil. The Craterlake
region meets these requirements very well. Thus, different bogs and mires are characteristic for the
region. However, much of these wetlands have been dried for agriculture, peat fuel production and
forestry.
A mire is primarily a wetland ecosystem that forms its own substrate from more or less decomposed
plant remains. Peat forms when biomass is accumulated faster than it is being decomposed. In Finland
the thickest peat deposits can reach a thickness of over 10 metres. Peat is the predecessor of coal: 300
million years ago most of the coal we use today was peat.
Based on the plants they are derived from, peats can be divided into three main classes: Sphagnum,
Carex, and Bryales peats. Sphagnum peats are usually characteristic of low-nutrient substrates.
Sphagnum mosses occur particularly in the central parts of raised bogs, which get all of their nutrients
from rain (i.e., they are ombrotrophic). Carex peats occur in mesotrophic substrates (i.e., having a
medium amount of nutrients).
Haikaranneva is an ombrotrophic raised bog with an area of 115 hectares (Fig. 39). Some depauperate
pines live in the centre of the bog, while the edges of the bog have a slightly denser pine forest (Fig.
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40). The maximum thickness of the peat layer in Haikaranneva is 3.5 metres. The northern and eastern
edges of the bog have been dried to some extent. The location of Haikaranneva is unique in the region:
it is surrounded by a lake on three sides (Fig. 39).

5.7. Peuraneva
Etelä-Pohjanmaalla on Pohjois-Suomelle ominaisia aapasoita sekä Etelä- ja Länsi- Suomelle tyypillisiä
keidassoita (kuva 38). Alueen soiden kehitys on alkanut heti viimeisen jääkauden jälkeen sitä mukaa,
kun maakunta on paljastunut Itämeren eri vaiheiden alta. Etelä-Pohjanmaalla soistumisen
perusedellytykset, eli haihduntaa suurempi sadanta ja suhteellisen tasainen topografia yhdistettynä
pääosin heikosti vettä läpäiseviin maaperäkerrostumiin, ovat täyttyneet hyvin. Merkittävä osa alueen
soista on alun perin syntynyt vesistöjen umpeenkasvun tuloksena.
Suo on ensisijaisesti kosteikkoekosysteemi, joka muodostaa oman kasvualustansa maatuneista
kasvinjäänteistä. Turvetta syntyy, kun kasvimassaa kerrostuu nopeammin kuin sitä hajoaa. Suomen
paksuimmat turvekerrostumat ovat yli 10 metriä.
Turpeet jaetaan lähtökasvilajien mukaan kolmeen pääryhmään, rahkaturpeeseen, saraturpeeseen ja
ruskosammalturpeeseen. Rahkaturve ilmentää yleensä vähäravinteista kasvualustaa. Rahkasammalta
esiintyy erityisesti keidassoiden keskiosissa, jotka saavat kaikki ravinteensa sadevedestä. Saraturvetta
syntyy keskiravinteiselle alustalle.
Peuranevan kokonaispinta-ala on 338 ha (kuvat 41–42). Peuraneva on keidassuo, jonka yleisimmät
suotyypit ovat rimpinevaräme, rahkaräme ja keidasräme. Suon eteläosassa on lyhytkorsinevaa ja
tupasvillarämettä. Suon pohjoisosa on ojitettu, mutta eteläosa on ojittamatonta. Ojittamattoman ja
lähes puuttoman suon ala on 63 % koko suon pinta-alasta.
Peuranevalla on mielenkiintoinen historia. Se nimittäin toimi 1940-luvun lopulta 1990-luvulle saakka
ilmavoimien maalialueena. Suurimmat alueella käytetyt räjähteet olivat 50 kg:n miinapommeja.
Peuranevan kauniita maisemia pääsee parhaiten ihailemaan suon itärannalla olevasta tornista, joka
palveli pommitus- ja lentoammuntaharjoitusten tarkkailutornina (kuva 41). Peuranevan ympäristössä
on myös lukuisia tervahautoja (kuva 42).

5.7.1. Peuraneva in English
The region surrounding Lappajärvi hosts minerotrophic aapa mires typical for northern Finland, as
well as ombrotrophic raised bogs typical for western and southern Finland (Fig. 38). The development
of the different types of mires and bogs began immediately after the latest glaciation when dry land
began to appear under the waters of the early stages of the Baltic Sea.
The fundamental requirements for the formation of mires and bogs are precipitation dominating over
evaporation and relatively flat topography combined with fairly impermeable soil. The Lappajärvi
region meets these requirements very well. Thus, different bogs and mires are characteristic for the
region. However, much of these wetlands have been dried for agriculture, peat fuel production and
forestry.
A mire is primarily a wetland ecosystem that forms its own substrate from more or less decomposed
plant remains. Peat forms when biomass is accumulated faster than it is being decomposed. In Finland
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the thickest peat deposits can reach a thickness of over 10 metres. Peat is the predecessor of coal: 300
million years ago most of the coal we use today was peat.
Based on the plants they are derived from, peats can be divided into three main classes: Sphagnum,
Carex, and Bryales peats. Sphagnum peats are usually characteristic of low-nutrient substrates.
Sphagnum mosses occur particularly in the central parts of raised bogs, which get all of their nutrients
from rain (i.e., they are ombrotrophic). Carex peats occur in mesotrophic substrates (i.e., having a
medium amount of nutrients).
Peuraneva is a rather large ombrotrophic raised bog for the region, having an area of 334 hectares
(Figs. 41–42). About 63 % of the area, mostly in the treeless southern part of the bog, remain undried
and appear at a first glance to be in a reasonably natural state. Peuraneva does, however, have an
interesting and quite unnatural history: it was an air-to-ground target area of the Finnish air force. It
was in operational use from the late 1940s all the way to the 1990s. The largest bombs used in
Peuraneva weighed about 50 kilograms. The tower on the western side of the bog was built by the air
force to observe the bombings, and nowadays it provides a beautiful view to the bog (Fig. 41). In
addition, several old pine tar dales (burning grounds) can be found in the vicinity of Peuraneva (Fig.
42).

Kuva 41. Peuraneva suon länsilaidan näkötornista katsottuna. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 41. Peuraneva seen
from the observation tower on the west edge of the bog.
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Kuva 42. Peuranevan maastokartta. Huomaa alueen lukuisat tervahaudat. Kuva / Figure: MML Paikkatietoikkuna /
T. Öhman. Figure 42. Topographic map of Peuraneva. Note the numerous pine tar dales (marked ”Tervah.”) in the
region.
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5.8. Lainekallio
Lainekallio on osa suurempaa, osittain moreenipeitteistä kalliomäkeä Lappajärven lounaispuolella,
noin 15 kilometriä Lappajärven keskustasta etelään. Mäen eteläkärjessä on pieni, hyvin kehittynyt
muinaisrantakivikko eli pirunpelto (kuvat 43–44). Kivikolla on pituutta noin 50 metriä ja leveyttä
runsaat 20 metriä. Kivikon pinnalla on selvästi havaittavia, noin puoli metriä korkeita, luode–kaakko suuntaisia rantavalleja, joista mäki on ilmeisesti saanut nimensä (ks. oheinen korkeusmalli kuvassa
45). Vallien kivikoko vaihtelee 10–30 senttimetrin välillä. Kivet ovat suhteellisen hyvin pyöristyneitä
alueelle tyypillisiä kiillegneissejä ja -liuskeita, pegmatiitteja ja hienompirakeisia graniittisia kiviä.
Rantakivikko on syntynyt mannerjäätikön vetäydyttyä alueelta ja mäen kohottua vedenpinnan tasoon
(kuva 46). Rantavoimat ovat huuhtoneet moreenista hienon aineksen pois ja pyöristäneet kiviä.
Lähistön kangasmetsässä on havaittavissa moreenissa useita allekkaisia rantavalleja, ja esimerkiksi
noin 500 metriä Lainekallion pirunpellolta luoteeseen lähes metsäkoneenuran varressa
Västerpyynkalliolla on toinen, pienempi pirunpelto (kuva 44).
Lainekalliolla on myös vanhoja pyyntikuoppia. Lainekallion historiallisen ajan pyyntikuopat ovat
metsästäjien käyttämiä säilytyskuoppia pyyntiretkillä. Kuopat saattavat olla peräisin keskiajalta tai
jopa sitä vanhemmalta ajalta. Varsinaisten pyyntikuoppien käyttö metsästyksessä kiellettiin 1800luvun loppupuolella.
Huom! Lainekallion pirunpelto on laajalti jäkäläpeitteinen (kuva 43), joten erityisesti kuivana aikana
pirunpellolla kulkemista on jäkälikön kulumisen vuoksi ehdottomasti syytä välttää! Pirunpellon
kauniin aaltomaisen muodon myös näkee parhaiten, kun pirunpeltoa katselee sen laidoilta.
Välittömästi Lainekallion länsipuolella teiden risteyksessä on laavu (kuva 44).

Kuva 43. Lainekallion jäkäläpeitteisen pirunpellon laineita. Kuva / Figure: S. Hietala. Figure 43. The waves of the
lichen-covered Lainekallio boulder field.
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Kuva 44. Lainekallion maastokartta. Västerpyynkallion ohi kulkevan metsäkoneen uran vieressä sijaitsee toinen,
vähäisempi pirunpelto. Huomaa myös lähistöllä sijaitsevat tervahaudat. Kuva / Figure: MML Paikkatietoikkuna / T.
Öhman. Figure 44. Topographic map of Lainekallio. Next to the trail going past Västernpyynkallio there is
another, smaller boulder field. Note also the pine tar dales (marked ”Tervah.”) in the area.
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Kuva 45. Lainekallion korkeusmalli. Sinisen sävyt kuvaavat matalia alueita. Kuva / Figure: GTK; pohjakartat: MML.
Figure 45. Digital elevation model of Lainekallio. Blue shades depict low-lying areas. Annotations: Muinaisranta =
ancient shore; ”pirunpelto” = ”Devil’s field”; Pyyntikuoppia = hunting pits; Laavu = lean-to.

Kuva 46. Rantamuodostumat ovat yleensä rinteitä kiertäviä valleja, kivikkovöitä ja terasseja. Kuva / Figure: H.
Kutvonen. Figure 46. Shore formations are usually terraces and boulder fields that are circling hillsides.
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5.8.1. Lainekallio in English
Lainekallio is a part of a larger, partially till-covered hill some 15 km southwest from the centre of the
town of Lappajärvi. In the southern part of the hill there is a well-developed ancient shoreline with
terraces and a rather large boulder field (Fig. 43). Such boulder fields are known in Finland as ”Devil’s
fields”. The boulder field is about 50 m long and 20 m wide. On the surface of the boulder field there
are easily distinguishable, about half a metre high terraces oriented northwest–southeast. These
terraces have apparently given the place its name, as ”Lainekallio” means ”wave rock” in Finnish (see
the digital elevation model in Fig. 45). The boulders are about 10–30 cm in diameter and fairly well
rounded. They are composed of mica gneisses and schists, granite pegmatites and other slightly finergrained granitic rocks typical of the area.
The boulder field formed after the glacier had retreated and the land rose to the water level. Wave
action washed away the finer fractions of the glacial till and rounded the boulders, exactly as seen on
modern shorelines. Several shore terraces can be found in the nearby woods, indicating standstills
followed by more rapid drop of the water level. About 500 m from Lainekallio towards northwest in
Västerpyynkallio there is another, slightly smaller boulder field (Fig. 44).
Lainekallio also hosts some old hunting pits. These historic pits were actually likely used for storage
rather than hunting itself. The pits may be Medieval or even older. Pit hunting was banned in Finland
in the latter half of the 1800s.
Please note that Lainekallio boulder field is covered by lichen (Fig. 43). Thus, particularly during the
dry season walking on the boulder field should be avoided, because the damaged lichen can take many
decades to recover. The beautiful wavy surface of the boulder field can be best viewed from the sides
of the field.
There is a lean-to at the crossroads immediately to the west of Lainekallio (Fig. 44).

5.9. Hietakangas
Asteroidin törmäyksessä syntyneitä kivilajeja on kulkeutunut mannerjäätikön ja osin myös sen
sulamisvesien mukana kraatterista kaakkoon ja etelään (kuvat 47–51). Lappajärven kaakkois- ja
eteläpuolella koillisesta etelään kulkeva Hietakankaan harjujakso on useita kilometrejä pitkä ja sen
harjuista on otettu runsaasti soraa ja hiekkaa (kuva 48). Suomalaiselle maisemalle ominaiset harjut
ovat syntyneet viimeisen jääkauden aikana lähellä mannerjään reunaa railoissa ja tunneleissa
sulamisvesien kerrostamasta hiekasta ja sorasta (kuva 10). Ne kuvastavat jäätikössä virranneen
jokiverkoston muotoja. Hietakankaan harju syntyi jäätikköjoen kerrostamasta aineksesta noin 10 500
vuotta sitten. Etelä-Pohjanmaalla harjut ovat useimmiten varsin matalia, mikä johtuu niitä
tasoittaneesta ja pitkään alueella lainehtineesta merestä, sekä savi- ja silttikerrostumista, jotka monin
paikoin peittävät harjuja.
Hietakankaalta voi löytää törmäykseen eri tavoin liittyviä kiviä, kuten kärnäiittiä, sueviittia ja
törmäysbreksiaa, sekä kraatterintäytteeksi vajonnutta vanhempaa hiekkakiveä (kuva 49). Lisäksi
Hietakankaalta saattaa löytää törmäystä seuranneen ns. hydrotemisen vaiheen aikana kivissä
kierrelleiden kuumien liuosten vaikutuksesta muuttuneita kiviä. Niissä voi olla harvinaisia
mineraaleja, kuten kalsedonia (kuva 51), stilbiittiä (kuva 50) ja chabasiittiä. Tutkimusten mukaan
kraatterin kallioperä pysyi kuumana jopa noin miljoona vuotta törmäyksen jälkeen, mahdollistaen
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tällaisen monipuolisen mineraaliseurueen syntymisen hiljalleen jäähtyneisiin törmäyskiviin (ks. myös
kuvat 15, 28 ja 29).
Hietakankaalla ja muualla kraatterin kaakkoispuolella tavallisista sueviittilohkareista on myös
löydetty 1990-luvun lopulla GTK:n tutkija Marjatta Koiviston aloittamissa tutkimuksissa
Pohjoismaiden ensimmäiset törmäystyypin timantit (kuva 47). Nämä suurimmillaankin läpimitaltaan
vain noin 0,2 mm olevat timantit syntyivät kiilleliuskeiden ja -gneissien grafiittisuomujen puristuessa
timantiksi törmäyksen synnyttämässä korkeassa paineessa. Törmäystimantit ovat säilyttäneet
alkuperäisten grafiittisuomujen muodon (kuva 47). Niinpä niillä ei ole taloudellista arvoa tai teollista
käyttöä, mutta tieteellisesti ne ovat merkittävä lisä Lappajärven monipuoliseen tarinaan.

Kuva 47. Lappajärven törmäystimantteja. Kuva / Figure: K. A. Kinnunen. Figure 47. Lappajärvi impact diamonds.
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Kuva 48. Hietakankaan harjujakson keskeisimmän osan maastokartta. Runsaasti törmäyskiviä sisältävä harjujakso
jatkuu niin etelään kuin pohjoiseenkin tässä kuvatusta alueesta. Kuva / Figure: MML Paikkatietoikkuna / T. Öhman.
Figure 48. Topographic map of the central part of the Hietakangas esker. The esker with abundant impactites
extends towards north and south of the area depicted here.
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Kuva 49. Harmaa mikrokvartsi- ja kalsedonijuoni kraatterintäytteenä olleessa Hietakankaalta löydetyssä
kvartsihiekkakivessä. Näytteen läpimitta 68 mm. Kuva / Figure: K. A. Kinnunen. Figure 49. Grey microquartz and
chalcedony vein in a crater-fill quartz sandstone, found from Hietakangas. Diameter of the sample is 68 mm.

Kuva 50. Albiittia, kvartsia ja stilbiittiä sisältävä hydrotermisesti muuttunut törmäyskivi Hietakankaalta. Näytteen
läpimitta 54 mm. Kuva / Figure: GTK. Figure 50. A hydrothermally altered impactite containing albite, quartz and
stilbite, found from Hietakangas. Diameter of the sample is 54 mm.
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Kuva 51. Kalsedonia Hietakankaalta. Näytteen läpimitta 43 mm. Kuva / Figure: GTK. Figure 51. Chalcedony from
Hietakangas. Diameter of the sample is 43 mm.

5.9.1. Hietakangas in English
Eskers are typical landforms in Finland. They formed near the end of the ice age close to the edge of
the glacier, where meltwaters running in crevasses and tunnels within the glacier deposited sand and
gravel (Fig. 10). Thus, eskers reflect the pattern of the river system that flowed in, on and under the
glacier. The Hietakangas esker was formed about 10 500 years ago.
In western Finland, eskers tend to be quite shallow. This is because right after the ice age the region
was under the sea for a long time. Clay and silt deposited on the seafloor are covering the eskers in
many places. Hietakangas esker runs for several kilometres on the southern and southeastern sides of
Lappajärvi (Fig. 48). It has been extensively utilised for quarrying sand and gravel.
Impactites – rock types formed in the asteroid impact – have been transported to the south and
southeast of Lappajärvi crater by the movement of the glacier and the meltwater streams. As a result,
the Hietakangas esker is a good place to look for rock types related in one way or another to the
impact. These include the impact melt rock kärnäite, suevite composed of melt fragments in crushed
matrix, impact breccia lacking any melt fragments, as well as older sandstone (Fig. 49) that slipped
into the crater and remained there protected from the erosion that removed it from the other parts of
the region. In addition, from Hietakangas one can find impactites altered by the so called hydrothermal
phase of the crater’s evolution. The impactites remained hot for up to a million years after the impact,
creating a system where hot fluids circulated within the rock mass, changing the composition of the
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slowly cooling rocks. Thus, rare minerals emerged, including, for example, chalcedony (Fig. 51), stilbite
(Fig. 50) and chabasite.
Suevite that is common as small boulders in Hietakangas and other areas southeast of the crater was
not only the rock type where Martti Lehtinen from the University of Helsinki discovered the impactdiagnostic high-pressure phase of quartz known as coesite in the late 1960s, but also where the efforts
of Marjatta Koivisto from the Geological Survey of Finland led to the discovery of the first impact
diamonds in Fennoscandia some 30 years later. These diamonds are only up to 0.2 mm in diameter, so
they are merely of scientific interest. Unlike ordinary diamonds, the Lappajärvi impact diamonds are
flat flakes. This is because they were formed from graphite flakes present in some of the mica schists
and gneisses. It was a solid-state transformation, so the original shape of the graphite crystals is
preserved (Fig. 47). Such diamonds are unequivocal evidence of impact.

5.10. Tulivuorikeskus
Tulivuorikeskus (kuvat 52–53) sijaitsee Sinisen tien varrella Alajärven Hoiskossa
(http://www.tulivuorikeskus.fi/). Tulivuorikierroksella voi kokea luonnonvoimien mahdin, kuten
maanjäristyksen, geysirin purkauksen ja tulivuoritoimintaan liittyvät ilmiöt vaikuttavalla tavalla.
Tulivuorikierroksen aikana pääsee kiehtovalle ja opettavaiselle matkalle geologiaan ja kivien
syntyhistoriaan. Kierros antaa tietoa myös lähiavaruudesta ja halukkaat voivat punnita itsensä
esimerkiksi Jupiterin painovoimaan suhteutetulla vaa’alla. Kahvilaravintolan yläkerrassa on
mineraalinäyttely (kuva 52). Tulivuorikeskuksen myymälästä voi myös ostaa mm. kiillotettua
kärnäiittiä.
Tulivuorikeskus valittiin vuoden 2010 kotimaiseksi matkailukohteeksi. Keskuksen myymälä ja kahvila
ovat auki ympäri vuoden. Tulivuorikeskusta ylläpitävät Risto ja Anna-Liisa Saarela.

Kuva 52. Ylämaan spektroliittiä esillä Tulivuorikeskuksen mineraalinäyttelyssä. Kuva / Figure: S. Hietala. Figure 52.
Spectrolite from Ylämaa in southeastern Finland in the mineral exhibition of the Volcano Centre.
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Kuva 53. Tulivuorikeskuksen ympäristön maastokartta. Kuva / Figure: MML Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure
53. Topographic map the surroundings of the Volcano Centre.
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5.10.1. Volcano Centre in English
The Volcano Centre, i.e. Tulivuorikeskus, is located in Alajärvi, on the Blue Highway international
tourist route (http://www.tulivuorikeskus.fi/). The Centre offers an impressive ”Volcano tour”, where
the visitor can experience an earthquake, a geyser eruption and various volcanic phenomena. The tour
does not only also include information about geology, but also about space: the visitors can, for
example, see how much they would weigh on Jupiter. The second floor of the café-restaurant hosts a
mineral exhibition (Fig. 52). In addition to other rocks and minerals, the visitors can buy polished
slabs of kärnäite from the Centre’s shop.
The Volcano Centre was chosen as the Finnish tourist attraction of the year in 2010. The shop and the
café are open throughout the year. The Centre is run by Risto and Anna-Liisa Saarela.

5.11. Kirkkotie
Koko Kraatterijärven lähiympäristö oli heti jääkauden jälkeen veden peittämänä (kuva 6). Lähimmät
vedenkoskemattomat alueet eli seudut, joilla vetäytyvä jäätikkö suli kuivalle maalle, ovat Alajärven
itäosissa. Niinpä Kraatterijärven alueella on runsaasti muinaisten rantavoimien synnyttämiä
muodostumia.
Pyhävuoren alueella on useita muinaisrantakivikoita (kuvat 54–55). Maan kohotessa mäkien rinteille
huuhtoutui pirunpeltoja, jotka ilmentävät kulloisenkin ajankohdan vedenpinnan tasoa. Ne kertovat
Itämeren muinaisista vaiheista ja niiden rantapintojen korkeuksista. Rantakerrostumia synnyttävät
pääasiassa aallokon, tyrskyjen ja rantavirtausten kuluttava ja kasaava toiminta. Rantoja muokkaavat
myös jäiden liikkeet ja tuuli. Rantavoimien toiminta on suurimmillaan merien ja suurten järvenselkien
rantavyöhykkeessä. Kun rantavoimat kuluttavat rantaa, ne irrottavat siitä helpoimmin irtoavaa
hietaista ja hiekkaista ainesta ja lajittelevat, kuljettavat ja kerrostavat sitä alemmas rannan edustalle
syvempään veteen. Vedenpinnan laskiessa aines paljastuu ja joutuu yhä uudelleen rantavoimien
kuljettamaksi ja kerrostamaksi. Näin maastonkohoumien rinteille kehittyy ainekseltaan ja
paksuudeltaan vaihtelevia rantakerrostumia.
Pyhävuoren huipun lounaispuolella, Kirkkotien varrella on noin 100 x 50 metrin kokoinen, edustava
muinaisrantakivikko (kuva 55). Hyvin kehittynyt kivikko sijaitsee loivasti länteen viettävän rinteen
yläpäässä. Kivikossa on useita, allekkaisia rantavalleja. Muinaisranta on 132–138 metriä merenpinnan
yläpuolella ja syntynyt Itämeren ancylusjärvivaiheen rantavoimien tuloksena 10 000–9000 vuotta
sitten.
Kirkkotien nimi ja linjaus juontaa juurensa aikaan, jolloin Etelä-Pohjanmaan Järviseudulla ainoa kirkko
oli Lappajärvellä. Lappajärvi toimi Pietarsaaren kappelina vuosina 1637–1812 ja emäseurakuntana
vuosina 1812–1875, joten vuosisatojen ajan kirkkomatkat olivat pitkiä, vaikeita ja vaarallisiakin.
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Kuva 54. Kirkkotien pirunpellon ja Pyhävuoren maastokartta. Ks. myös kuva 56. Kuva / Figure: MML
Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure 54. Topographic map of the Kirkkotie boulder field and Pyhävuori. Note the
numerous pine tar dales (”Tervah.”). See also Fig. 56.
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Kuva 55. Kirkkotien pirunpelto. Kuva / Figure: T. Kananoja. Figure 55. Boulder field on the ancient shoreline of
Kirkkotie.

5.11.1. Kirkkotie in English
After the ice age, the area surrounding Lappajärvi was under water. The nearest areas where the
glacier melted on dry land are in the eastern parts of Alajärvi. As a result, the region has numerous
formations created by ancient geologic forces acting on seashores.
Pyhävuori area hosts several boulder fields that indicate the presence of an ancient shoreline (Figs.
54–55). As the land rose, water washed away finer sediments from the shoreline, leaving behind the
boulder fields we see today. These boulder fields indicate the earlier stages of the Baltic Sea and the
elevations of the ancient shorelines. Shoreline formations are created by the erosional and
depositional action of waves, currents, wind and ice. When the shoreline is being eroded, the finer
fractions like sand and silt are being transported, sorted and deposited to deeper water. When the
water level recedes even more, these earlier deposits will be reworked by the same processes. As a
result, shoreline deposits of varying thickness and composition are formed on hillsides like Pyhävuori.
Southwest from the peak of Pyhävuori along Kirkkotie, at the top of a gentle westerly slope there is a
well-formed boulder field about 100 m x 50 m in size (Fig. 55). The boulder field exhibits several shore
terraces. This ancient shoreline lies 132–138 m above the present-day sea level. It was formed during
the Ancylus Lake stage about 10 000–9 000 years ago.
The name Kirkkotie means church road. The name and the location of the road stem from the fact that
the only church in the region was in Lappajärvi. Administratively, the Lappajärvi church was a chapel
belonging to the parish of Pietarsaari from 1637 to 1812 and then a parish in its own right until 1875
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when chapels and churches became more common in the region. Thus, for centuries churchgoers had
to face a long, arduous and sometimes even a dangerous journey.

5.12. Pyhävuori
Pyhävuoren valtakunnallisesti hyvin arvokas kallioalue ympäristöineen on monipuolinen geologinen
retkeilykohde, jossa on paljon kiehtovaa nähtävää (kuvat 56–61). Pyhävuoreen liittyy myös runsaasti
mielenkiintoista kansantarustoa. Maasto alueella on louhikkoista ja jylhää kalliomaastoa, jossa on mm.
useita luolamaisia muodostelmia. Alueella on lisäksi vaellusreittejä, ja Pyhävuori on maakunnan
tunnetuin näköalapaikka (148 mpy; kuva 57).
Uhrikivi, jolla perimätiedon mukaan pirkkalaiset uhrasivat jumalilleen lappalaisten lapsia, on
poikkeuksellisen näyttävä raukiksi kutsuttu rapautumisen ja rantavoimien synnyttämä kalliomuoto
(kuva 58). Raukit ovat yleensä vesistöjen rannoilla olevia, aallokon ja jäiden kuluttamia sientä tai
pylvästä muistuttavia kallion kulutusmuotoja. Pyhävuoren Uhrikivi on rantavoimien synnyttämä
raukki, joka on kehittynyt Itämeren muinaisen ancylusjärvivaiheen aikana 10 000–9 000 vuotta sitten.
Uhrikivi on 4–5 metriä korkea ja 7–8 metriä leveä, sienen muotoinen kalliotappi. Sen hattuosa on
kovempaa graniittipegmatiittia ja jalkaosa helpommin kuluvaa vaakaliuskeista kiillegneissiä. Se
tunnetaan paikallisesti myös mm. Siankärsäkivenä.
Pyhävuorella on Jaakko Reipakan (1855–1932) erakkomajan jäännökset. Reipakka asui majassaan
kesiä 1920-luvulla. Erakkomaja on suorakaiteen muotoinen, kivistä koottu kehämäinen rakennelma.
Erakkomajan vieressä on taulu, jossa kerrotaan lyhyesti erakkomajan asuttajasta. Sen yhteydestä on
löydetty mahdollisia kivikauden aikaisia kalliomaalauksia (ks. oheinen kuvapari 61), mutta niiden
alkuperästä ei ole tutkimuksissa saatu riittävää selvyyttä. Mikäli Pyhävuoren kalliomaalaukset ovat
aitoja, ne laajentavat Suomen tunnettujen kalliomaalausten aluetta merkittävästi.
Pyhävuoren alueeseen liittyy myös runsaasti suullista perimätietoa, jonka mukaan Pyhävuoren
luolissa on asustellut peikkoja. Luolat ovat rakoluolia, jotka ovat syntyneet eri kivilajien, kiillegneissin
ja graniittpegmatiitin välisiin vaakatasoisiin rajapintoihin. Niistä kuuluisin on yli 16 metriä pitkä ja
monista tarinoista tunnettu Pyhävuoren Pirunpesä, joka toimi Jaakko Reipakan saunana (kuva 59).
Uhrikiveltä noin 5 metriä etelään sijaitsee harvinaisen näyttävä poimunkärki (kuva 60). Normaalisti
kivi ei taivu, mutta vuosimiljoonien kuluessa syvällä vuorijonon uumenissa korkeassa paineessa ja
lämpötilassa kivi käyttäytyy muovautuvasti. Pyhävuoren kiillegneissiin muodostunut poimunkärki
syntyi Svekofennisen vuorijonopoimutuksen yhteydessä vajaat 1900 miljoonaa vuotta sitten.
Pyhävuoren lakialueen polkuja on helppo seurata, sillä ne on merkitty pyöreillä väriympyröillä.
Pyhävuoren laen vanhassa kalliomännikössä kiertää myös noin kilometrin m ittainen vihrein
kreppinauhoin
merkitty
METSO-hyvinvointipolku
(http://www.kipinakota.fi/luonto-jaelamyspalvelut/metsohyvinvointipolku/). Pyhävuorelta lähtee noin 6,6 km pitkä patikointireitti
Lakeaharjulle
(http://sportcenterlakis.fi/wordpress/wpcontent/uploads/2014/02/Pyh%C3%A4vuori-Lakeaharju-Patikointireitti-9.10.2014.pdf).
Sen
varrella on kaksi laavua, ja se ylittää mm. huomattavan kauniin Kellaripuron jyrkkäreunaisen,
hiekkavaltaiseen harjuun kaivautuneen uoman (kuva 56).
Huom! Tulenteko Pyhävuoren alueella on kielletty!
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Kuva 56. Pyhävuoren ja punaisella soikiolla merkityn Kellaripuron maastokartta. Ks. myös kuva 54. Kuva/ Figure:
MML Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure 56. Topographic map of Pyhävuori and the Kellaripuro gully (marked
with a red oval). See also Fig. 54.

Kuva 57. Pyhävuorelta näkyvät Lappajärven saaret. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 57. The islands seen from
Pyhävuori.
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Kuva 58. Pyhävuoren Uhrikivi eli Siankärsäkivi on poikkeuksellisen komea rantavoimien synnyttämä raukki, jonka
jalkaosa on kiillegneissiä ja lakkiosa graniittipegmatiittia. Kuva / Figure: S. Hietala. Figure 58. Uhrikivi, the
sacrificial stone, is an exceptionally beautiful sea stack, formed by various erosional forces acting on an ancient
shoreline. The stalk of the mushroom-shaped Uhrikivi is more readily eroded mica gneiss, while the cap is
granite pegmatite.

Kuva 59. Kiillegneissin (alempi) ja pegmatiitin (ylempi) kontaktiin syntynyt Pirunpesä toimi Jaakko Reipakan
saunana. Kuva / Figure: S. Hietala. Figure 59. The Devil’s Nest cave was formed in the contact between mica
gneiss (bottom) and granite pegmatite (top). Jaakko Reipakka used the cave as his sauna in the 1920s.
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Kuva 60. Pyhävuoren näyttävä poimunkärki. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 60. A beautiful fold right next to
Uhrikivi.

Kuva 61. Kuvankäsittely (oikealla) tuo Pyhävuoren mahdollisesti kivikautisen hirvikuvion ja muut kalliomaalaukset
paremmin esiin. Kuva / Figure: S. Hietala. Figure 61. Image processing (right) brings out the possible stone-age
rock paintings in a spectacular fashion. The elk figure is quite distinctive.
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5.12.1. Pyhävuori in English
Pyhävuori – which means holy mountain – and its surrounding hills have been designated as a
nationally important outcrop area by the Finnish Environment Institute. Being 148 m above sea level
and about 100 m above the surface of the lake Lappajärvi, it is the most famous sight-seeing place in
Southern Ostrobothnia (Fig. 57). The area has a wide variety of geologically fascinating sites, as well as
a rich cultural heritage and hiking trails.
According to local legends, ancient people sacrificed children of the rival tribes at Uhrikivi, which
means a sacrificial stone (Fig. 58). Uhrikivi is actually an exceptionally well-formed sea stack. Sea
stacks are shaped like pillars or mushrooms, and are formed by erosion caused by various geological
forces acting on shores, like waves, tides, wind and ice. Uhrikivi was formed during the Ancylus Lake
stage about 10 000 – 9 000 years ago. It is about 4–5 m high, 7–8 m wide and shaped like a mushroom.
The shape stems from differential erosion: the stalk of the mushroom is composed of mica gneiss
while the cap is granite pegmatite. Mica gneiss erodes more easily than pegmatite, resulting in the
characteristic mushroom shape.
Remains of the stone hut of Jaakko Reipakka (1855–1932) can be found on Pyhävuori. Reipakka was a
recluse who spent summers in his hut in the 1920s after returning heartbroken from America. From
the back wall of the hut, as well as from Uhrikivi, possible stone-age rock paintings have been
discovered (Fig. 61). However, studies haven’t been able to neither prove nor disprove the authenticity
of the paintings. If they are true stone-age rock paintings, they would enlarge the known area of
Finnish rock paintings substantially.
Numerous folk tales are associated with Pyhävuori. Many of these include trolls that were supposed to
inhabit the small caves in Pyhävuori. The caves have been formed in horizontal fractures, particularly
the contact between the mica gneiss and the overlying granite pegmatite. The most famous of the
caves is the originally over 16 m long Pirunpesä (Devil’s Nest; Fig. 59). Apparently Jaakko Reipakka
wasn’t bothered by the trolls or the Devil, as he used it as his sauna.
Just 5 m due south from Uhrikivi there is an exceptionally well-formed fold (Fig. 60). Under everyday
conditions rock does not bend. However, over millions of years deep in the bowels of the Svecofennian
mountain chain about 1 900 million years ago, rocks behaved plastically. The folded mica gneiss
boulder about 2 m in diameter is a graphic example of that.
The different hiking trails in the Pyhävuori area are marked with coloured dots. In the old pine forest
at the top of Pyhävuori there is also a kilometre-long METSO welfare trail, marked with green ribbons.
In addition, there is a 6.6 km long hiking trail from Pyhävuori to Lakeaharju with two lean-tos on the
way. The path crosses, for example, the small but beautiful, steep-sided Kellaripuro gully, which was
formed by stream erosion in a sand-rich esker (Fig. 56).
Please note that making fire is strictly prohibited in Pyhävuori.

5.13. Luoma-aho
JUHA-ERKIN KALKKIUUNI
Juha-Erkin uuni (kuva 62) on rakennettu alueen kalkkiuuneista kauimmaksi Vimpelin kalkkikivien
emäkalliosta. Uuni on melko suurikokoinen ja rakennettu mäntykankaan jyrkkään, kaakkoon
viettävään rinteeseen (kuva 63). Uuni on louhittu osittain peruskallioon, minkä jälkeen sen seinämiä
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on korotettu kivistä latomalla. Seinämiä on tuettu lisäksi vielä kasaamalla niiden ulkopuolelle hiekkaa
valleiksi. Varsinaista harjaa uunilla ei ole, vaan sivuseinämät on ladottu uunin takana olevan maan
korkeudelle.
Uunin takaa maastoa on tasoitettu siten, että on saatu aikaiseksi ramppi, jota pitkin uunin täyttö ja
purku ovat voineet tapahtua. Uuni on varsin hyväkuntoinen, ja sen rakensivat Matti Peltola ja JuhaErkki Kemi vuonna 1949. Viimeksi kalkkia on uunilla poltettu vuonna 1950. Poltettua kalkkia on
kaupattu Lappiin saakka.
Juha-Erkin uunin mitat ovat: Suuaukon leveys 3,4 m; Pesän syvyys 4,8 m; Sisätilan leveys 3,8 m;
Seinämien leveys 1–1,6 m; Kummun halkaisija 3,2 m.

KALKINPOLTTOPROSESSI
Kalkinpoltossa kalliosta irrotettu kivi murskataan ja laitetaan kalkinpolttouuniin. Nykyaikaiset uunit
ovat monimutkaisia sylinteriuuneja, mutta entisaikoina uunit olivat yksinkertaisia maauuneja, jonne
kivikappaleet ladottiin poltettavaksi. Kalkinpoltossa noin 1000°C:n lämpötilassa kalsiumkarbonaatista
irtoaa hiilidioksidi ja jäljelle jää kalsiumoksidia eli kalkkia. Se tunnetaan myös nimillä poltettu kalkki
tai sammuttamaton kalkki. Kalkkia käytetään laastin ja sementin valmistukseen, sekä maataloudessa
peltojen kalkitsemiseen. Kalkkia käytetään myös raudan valmistuksessa kuonan sitomiseen, mikä
estää valmistusprosessin aikana raudan hapettumisen. Poltettu kalkki reagoi herkästi veden kanssa,
jolloin syntyy sammutettua kalkkia, kalsiumhydroksidia. Sitä käytetään mm. muurauslaastin
valmistamiseen.
Huom! Juha-Erkin kalkkiuuni on Alajärven asemakaavan nojalla rauhoitettu kohde!

Kuva 62. Luoma-aholla sijaitseva Juha-Erkin kalkkiuuni. Kuva / Figure: S. Hietala. Figure 62. Juha-Erkki’s lime kiln
in Luoma-aho.
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Kuva 63. Luoma-aholla sijaitsevien Juha-Erkin kalkkiuunin ja Väinön värinän muistokiven ympäristön
maastokartta. Kuva / Figure: MML Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure 63. Topographic map of the
surroundings of Juha-Erkki’s lime kiln and Väinö’s vibration’s commemorative stone in Luoma-aho.
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5.13.1. Luoma-aho in English
JUHA-ERKKI’S LIME KILN
Of all the lime kilns in the Vimpeli carbonate rock area, Juha-Erkki’s kiln (Fig. 62) was built furthest
from the limestone occurrences. The kiln is fairly large and in a reasonably good condition. It was built
in a pine forest, on a steep southeasterly slope (Fig. 63). The kiln has been partially quarried into
bedrock, and the walls were then raised using the quarried stones. The walls have been further
supported by piling sand outside the walls.
The ground surface behind the kiln was levelled to create a ramp that could be used for filling and
emptying the kiln. It was built by Matti Peltola and Juha-Erkki Kemi in 1949, and it was in operation
for only about a year. The product of the kiln, quicklime (also known as burnt lime), was sold all the
way up to Lapland.

THE LIME-BURNING PROCESS
As the first stage of the lime-burning process, quarried limestone is crushed and then inserted into the
kiln. Modern kilns are complex cylindrical furnaces, but earlier such simple kilns as Juha-Erkki’s kiln
were widely used. Limestone wasn’t even necessarily crushed, but blocks of limestone were simply
piled in the kiln. Chemically limestone is calcium carbonate. The temperature during the lime-burning
process reaches about 1000°C, and carbon dioxide is released from the calcium carbonate and calcium
oxide – quicklime – is produced. Quicklime is extensively used in cement and steel manufacture, as
well as in agriculture, particularly in such naturally acidic soils as in western Finland. Quicklime reacts
readily with water producing slaked lime or calcium hydroxide. It is used, for example, for making
plaster and in paper industry.
Please note that Juha-Erkki’s kiln is protected by the Alajärvi town plan.

5.14. Väinön värinä
Suomi on geologisesti ja seismisesti erittäin vakaata aluetta, joten täällä tapahtuvat maanjäristykset
ovat maailman mittakaavassa hyvin heikkoja. Silti järistyksiä tapahtuu Suomessakin noin 15–30
kappaletta vuodessa. Näistä kuitenkin valtaosa voidaan havaita ainoastaan mittalaitteilla. Suomen
maanjäristysten pääasiallisina syinä ovat Euraasian ja Pohjois-Amerikan mannerlaattojen
erkaantuminen toisistaan parin sentin vuosivauhdilla, sekä viimeisimmän jääkauden maankuoreen
painaman lommon oikeneminen vajaan sentin vuodessa.
Suomessa on tutkittu maanjäristyksiä seismografiverkon avulla vuodesta 1970 lähtien. Tämän
aikakauden voimakkain järistys tapahtui Lappajärven kraatterin kaakkoisreunalla illalla 17.2.1979 klo
19.31 (kuvat 64–65). Koska oli Väinön nimipäivä, tapahtuma tunnetaan Väinön värinänä.
Pääjäristyksen voimakkuus oli 3,8 ja sen vaikutukset tuntuivat peräti 100 km:n säteellä. Järistys, jota
saatteli voimakas jyrinä, aiheutti vähäisiä vahinkoja rakennuksille. Vajaat kymmenen minuuttia
myöhemmin seurasi toinen järistys, joka sekin oli Suomen oloissa melkoisen voimakas, magnitudiltaan
2,6. Tämänkin järistyksen ihmiset huomasivat noin 70 km:n säteellä.
Väinön värinän vuonna 1992 pystytetty muistokivi sijaitsee Luoma-ahon nuorisoseurantalon pihalla
Alajärvellä (kuva 64). Alustavan analyysin perusteella oletettiinkin, että pääjäristyksen keskus oli
Luoma-aholla noin 15 km:n syvyydessä ja jälkijäristys siitä kolmisen kilometriä kaakkoon. Vuonna
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1986 mittauksia kuitenkin analysoitiin aiempaa tarkemmin. Tämän tutkimuksen perusteella
järistysten keskukset sijoittuivat Vimpelin puolelle Pokelaan ja Katajalahdelle. Viimeisin tutkimus
Väinön värinästä on vuodelta 2002. Sen perusteella järistykset tapahtuivat 10 km:n ja 9 km:n
syvyyksillä Lakaniemen ja Pyhälahden välillä Vimpelissä. Paikannukseen liittyy väistämättä muutaman
kilometrin epätarkkuus, joten käytännössä voidaan varmuudella sanoa ainoastaan, että Väinön vär inä
tapahtui Vimpelin ja Alajärven rajaseudulla.
Erityisen kiinnostavaa on, että Väinön värinä tapahtui kraatterin reunan sisäpuolella, niin sanotulla
terassivyöhykkeellä (ks. kuva 12). Tähän kiinnitettiin ensi kertaa huomiota vasta vuonna 2003
saksalaisen Münsterin yliopiston tutkijan Andreas Abelsin väitöskirjassa. Törmäyskraattereiden
sisäreunojen terassivyöhykkeet ovat alueita, joilla kallioperän asettuminen takaisin tasapainotilaan
kestää pitkään. Lappajärven 76 miljoonan vuoden ikä puolestaan on Suomen 3000 miljoonan vuoden
geologisessa historiassa hyvin lyhyt. Syntyessään Lappajärven kraatteri rouhaisi arviolta 5 km syvän
kuopan, ja törmäyksen synnyttämän voimakkaan rakoilun voidaan arvioida ulottuneen vähintään noin
10 km:n syvyyteen. Niinpä törmäys synnytti merkittävän poikkeaman alueelliseen jännityskenttään.
Vaikuttaa siis todennäköiseltä, että Väinön värinän pohjimmainen syy on kraatterin reunan
kalliolohkojen liikahtelu niiden yhä edelleen pyrkiessä tasapainotilaan.
Tämä tulkinta saa tukea parantuneen mittausverkoston rekisteröimistä pienemmistä järistyksistä
2000-luvulla. Väinön värinän lisäksi Lappajärven kraatterin reunalle tai välittömästi sen ulkopuolelle
sijoittuu seitsemän muutakin maanjäristystä, joista kaksi tapahtui kesällä 2017. Viidenkymmenen
kilometrin säteellä kraatterista näiden yhdeksän kraatterin reunalla tapahtuneen maanjäristyksen
lisäksi on rekisteröity vuodesta 1970 alkaen ainoastaan kaksi muuta maanjäristystä (kuva 65). Tämä
ei ole sattumaa: 76 miljoonaa vuotta sitten tapahtunut kivisen asteroidin törmäys vaikuttaa
Kraatterijärven ja sen lähiympäristön kallioperään edelleen. On myös täysin mahdollista, että Väinön
värinän kaltainen järistys tapahtuu alueella vielä uudelleen.

Kuva 64. Väinön värinän muistolaatta Luoma-ahon nuorisoseurantalon pihassa. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure
64. Commemorative plaque of Väinö’s vibration in Luoma-aho.
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Kuva 65. Vuodesta 1970 alkaen 50 km:n säteellä Lappajärvestä rekisteröidyt maanjäristykset. Kaksi suurinta
ympyrää kuvaa Väinön värinöitä, joiden todelliset keskipisteet lienevät kartalle merkityistä alun perin arvioiduista
kohdista luoteeseen. Kuva/ Figure: T. Öhman; mittausaineisto: Seismologian instituutti, Helsingin yliopisto;
taustakartta: MML Paikkatietoikkuna. Figure 65. The epicentres of earthquakes registered within a 50 km radius
from Lappajärvi between 1970 and autumn 2017. The two largest circles denote Väinö’s vibration. Their actual
location should probably be slightly further towards northwest (see text for further details).
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5.14.1. Väinö’s vibration in English
Finland is geologically and seismically very stable. Thus, Finnish earthquakes tend to be very weak.
Nevertheless, about 15–30 earthquakes per year occur also in Finland, although the vast majority of
them can only be detected with seismographs. The main causes of the Finnish earthquakes are the
continuous drifting of the Eurasian and North American lithospheric plates, diverging at a rate of a
couple of centimetres per year, and the post-glacial landrise of less than a centimetre per year.
The Finnish seismograph network has been active since 1970. Since then, the strongest earthquake
occurred on the southeastern rim of Lappajärvi impact crater in the evening of February 17 th, 1979, at
7.31 p.m. It was Väinö’s name day, so the event is still known as Väinön värinä, meaning Väinö’s
vibration (Fig. 63). The main earthquake had a magnitude of 3.8, and people felt it within a 100 km
radius. The quake, accompanied by a loud rumbling noise, caused minor damage to buildings. Less
than ten minutes later an aftershock occurred. Even that was a fairly strong earthquake in Finnish
standards, having a magnitude of 2.6. This earthquake was felt within a 70 km radius. To this day,
people remember Väinö’s vibration as a frightening experience.
In the village of Luoma-aho in Alajärvi, in the yard of the local youth association’s historical building,
there is a commemorative stone and plaque about Väinö’s vibration (Fig. 63). According to the initial
analysis, the focus of the earthquake was indeed in Luoma-aho at the depth of about 15 km. The
aftershock occurred about 3 km southeast from the primary one. In 1986, however, the data was
analysed in more detail. According to this analysis, the earthquakes occurred in Vimpeli, in the village
of Pokela and the bay of Katajalahti. The most recent study of Väinö’s vibration is from 2002. That
study placed the foci of the quakes also in Vimpeli, at the depths of about 10 km and 9 km, between
Lakaniemi and Pyhälahti. The accuracy of the location determinations cannot be better than a few
kilometres, so what we know for sure is only that the earthquakes occurred somewhere near the
border between Alajärvi and Vimpeli.
It is particularly interesting that Väinö’s vibration occurred inside the crater rim, on the so called
terrace zone (Fig. 12). Nobody paid much attention to this until 2003 when Andreas Abels from the
University of Münster in Germany discussed it briefly in his PhD thesis. The terrace zones of impact
craters are regions where it takes a long time for the uplifted blocks of bedrock to find a stable
position. The age of the Lappajärvi crater, 76 million years, is very young compared to the 3000
million years of geological history in Finland. When Lappajärvi crater was formed, it excavated a cavity
about 5 km deep. The impact-induced fracturing can be estimated to have reached a depth of
approximately 10 km. Therefore, the impact had a major influence on the regional stress field of the
bedrock. Thus, it seems very likely that the fundamental cause of Väinö’s vibration is the movement of
the blocks of the crater rim while they are still trying to reach a stable position.
This interpretation gains further support from smaller earthquakes registered in the area during the
2000s, thanks to the improvements made in the national seismograph network. In addition to the two
tremors of Väinö’s vibration, there are seven other earthquakes at or immediately outside the crater
rim. Two most recent ones of these took place in the summer of 2017. Within a radius of 50 km from
the crater, in addition to these nine earthquakes that took place at or near the rim, only two other
earthquakes have been registered since 1970 (Fig. 65). The large number of earthquakes on the rim is
not a coincidence: the impact of a stony asteroid 76 million years ago is still affecting the Lappajärvi
crater and its immediate surroundings. It is also entirely possible that an earthquake similar to Väinö’s
vibration is going to happen again.
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5.15. Lakeaharju
KRAATTERIN REUNALLA...
Kraatterijärven alueen pääkivilajeina ovat kiillegneissit ja kiilleliuskeet, jotka hallitsevat Lakeaharjun
aluetta (kuvat 66–70), sekä graniittiset syväkivet (kuva 5; ks. myös etusisäkansi). Niitä näkee etenkin
Lappajärven itä- ja pohjoispuolella, jossa on laajoja graniitti- ja etenkin pegmatiittialueita, esimerkiksi
Lappajärven Vanhavuori tai valtakunnallisesti arvokas Vuorenkuru. Asteroidin törmäyksessä
syntyneet kivilajit, kärnäiitti, sueviitti ja törmäysbreksia, puolestaan esiintyvät suurimmaksi osaksi
järven ja maapeitteiden alla.
Lakeaharju ei nimestään huolimatta ole harju, jollaiseen voi tutustua vaikkapa Hietakankaalla. Sen
sijaan koko Lakeaharjun pohjoispuolelta Pyhävuoren lounaispuolelle ulottuva kalliojakso, josta suuri
osa on arvioitu valtakunnallisesti hyvin arvokkaaksi tai arvokkaaksi, on jäänne Lappajärven
törmäyskraatterin kohonneesta reunasta. Heti syntynsä jälkeen reuna nousi n. 500–750 m kraatterin
pohjan yläpuolelle. Yhä edelleen reuna kohoaa n. 100 m Lappajärven pinnasta (kuva 67). Suomessa ja
koko maailmassa törmäyskraatterit, joiden kohonnut reuna on säilynyt kulutukselta ja on näin
helposti nähtävissä ja koettavissa, ovat erittäin harvinaisia. Lakeaharjulta avautuu yksi alueen
parhaista näkymistä Kraatterijärvelle. Maisemat ovat siis paitsi kauniit, myös erittäin poikkeukselliset.
Lakeaharjun kallioperästä ei kuitenkaan tunneta suoranaisia todisteita törmäyksestä, vaan se kertoo
paljon varhaisemmista vaiheista alueen geologisessa historiassa.

...JA MUINAISEN VUORISTON JUURELLA
Maapallon kivikehän laatat ovat liikkuneet jo ainakin noin 3500 miljoonan vuoden ajan. Noin 1900–
1885 miljoonaa vuotta sitten merenpohjan laatat tuliperäisine saariketjuineen törmäsivät Maan
sisäisten virtausten ajamina toisiinsa ja edelleen koillisessa olleeseen laajaan vanhempaan
manneralueeseen (kuvat 4 ja 67). Muinaisen valtameren pohjalle kerrostuneet savi- ja
hiekkakerrokset kiteytyivät tässä vuorijonopoimutuksessa liuskeiksi ja gneisseiksi (kuvat 67, 69–70).
Kalkkiliejut puolestaan muuttuivat karbonaattikiviksi, joita nykyisin louhitaan mm. Vesterbackan
louhoksella Vimpelin itäpuolella. Merenpohjan repeämiin purkautuneet rauta- ja magnesiumrikkaat
eli basalttiset laavat ja tulivuoriketjujen syöksemät tuhkat muuttuivat vihreänharmaiksi
metavulkaniiteiksi, joita esiintyy erityisesti Evijärven seudulla. Osa kerrostumista suli kokonaan ja
kiteytyi uudelleen karkearakeisiksi syväkiviksi ja juonikiviksi. Tässä samassa rytäkässä syntyivät myös
etenkin Lakeaharjun kiilleliuskeissa näkyvät kauniit poimurakenteet, joissa korkean lämpötilan ja
paineen alainen kivi vääntyili mutkille. Vuorijonon kohoamista seurasi tälläkin hetkellä jatkuva
kulutuskausi. Etelä-Pohjanmaan nykyinen kallioperä edustaakin muinaisen vuorijonon noin 10–15
kilometriä syvää leikkausta.
Svekofennisen vuorijonopoimutuksen jäljet ovat yhä selvästi näkyvissä. Lakeaharjun kallioperä
koostuu voimakkaasti poimuttuneesta kiilleliuskeesta, jossa poimurakenteet on helposti havaittavissa
(kuva 69). Lappajärveä nuorempien kraatterien reunoilla esiintyy kuitenkin myös
asteroiditörmäyksessä syntyneitä poimuja ja muita rakenteita. Koska kukaan ei ole asiaa tutkinut, ei
täyttä varmuutta ole siitä, voisiko osa Kraatterijärven reunan kivilajeissa nähtävistä rakenteista
kenties olla peräisin törmäyksestä. Tämä ei ole laisinkaan mahdotonta, sillä suurrakenteet, eli
kraatterin kohonnut reuna ja sitä paikoin säteittäisesti halkovat suuret siirrokset, ovat törmäyksen
aikaansaamia.
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Kiehtovien kallioiden ja kauniiden kraatterimaisemien lisäksi Lakeaharjun alueella on runsaasti
erilaisia ulkoilu- ja virkistymahdollisuuksia. Alueelta löytyy mm. laskettelurinne, rinneravintola ja
frisbeegolfrata (www.lakis.fi), valaistut hiihtoladut ja ampumahiihtorata (http://sportcenterlakis.fi/),
sekä nuotiopaikkoja. Pyhävuorelle johtava ja ainutlaatuisesti kraatterin reunaa seuraileva patikkareitti
taukopaikkoineen tarjoaa hyvän läpileikkauksen alueen kallioperästä.

Kuva 66. Lakeaharjun Meteoriittikeskuksen nimellä kulkeva kohde tarjoaa varsin kauniit maisemat ja mukavat olot
kiilleliuskeisiin perehtymistä varten. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 66. The so called Meteorite Centre in
Lakeaharju provides a scenic location to study the structures of the outcropping mica schists.

Kuva 67. Merellisen (vasemmalla) ja mantereisen (oikealla) litosfäärilaatan törmäys johtaa poimuvuoriston
syntyyn. Samalla merenpohjan kerrostumista muodostuvat myös esimerkiksi kiilleliuskeet. Kuva / Figure: H.
Kutvonen. Figure 67. Collision between an oceanic (left) and continental (right) lithospheric plate leads to the
formation of a mountain chain. During this process, for example mica schists are formed.
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Kuva 68. Lakeaharjun pohjoisosan maastokartta. Kartan oikeassa yläkulmassa Solamäki. Ks. myös kuva 75. Kuva /
Figure: MML Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure 68. Topographic map of the northern part of Lakeaharju.
Solamäki site is located in the upper right corner of the map. See also Fig. 75.
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Kuva 69. Pienoispoimutusta Lakeaharjun kiilleliuskeessa. Kuva / Figure: S. Hietala. Figure 69. Small folds in the
mica schist in Lakeaharju.

Kuva 70. Kvartsijuoni Lakeaharjun kiilleliuskeessa. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 70. A quartz vein in the mica
schist in Lakeaharju.
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5.15.1. Lakeaharju in English
Perhaps somewhat confusingly, the name Lakeaharju means something like ”a wide esker”. However,
Lakeaharju is not an esker like Hietakangas, but a part of the eastern crater rim that stretches from
southwest of Pyhävuori to the north of Lakeaharju. Much of it has been designated as a nationally
important outcrop area by the Finnish Environment Institute.
Immediately after the impact, the crater rim was about 500–750 m above the floor of the crater, and it
still rises roughly 100 m above the surface of lake Lappajärvi. In Finland, as well as throughout the
world, impact craters with preserved and easily accessible elevated rims are exceedingly rare.
Therefore, the views from Lakeaharju towards the Craterlake are not only beautiful, but also very
uncommon. However, the rocks in Lakeaharju do not show any direct evidence for the asteroid impact,
but rather tell a story of a much earlier and different type of a collision.
The Earth’s lithospheric plates have been moving for at least 3500 million years. The origin of the
bedrock in the area is related to a collision between an oceanic plate and an older continental plate
that took place about 1900 million years ago. This lead to the formation of a mountain chain known as
the Svecofennian mountains. During this mountain-building, soft sediments and pre-existing rocks
changed into other rock types in a process called metamorphosis.
Sand and clay that were deposited by rivers to the floor of the ancient ocean were metamorphosed
into schists and gneisses in the Svecofennian mountain-building process (Figs. 4 and 67). Calcareous
ooze turned into different varieties of limestones nowadays quarried, for example, in Vesterbacka east
of Vimpeli. Basaltic lava that was rich in magnesium and iron extruded to the ocean floor and
volcanoes spread ashes over the area. These lavas and ashes metamorphosed into greenish grey
metavolcanic rocks that are nowadays seen especially in Evijärvi. Part of the deposits got completely
molten and then recrystallised as coarse-grained plutonic rocks and dykes and veins. Also the
numerous folds that are characteristic to the mica schists in many places in the Lakeaharju area were
formed during the mountain-building, when under high pressure and temperature the rocks behaved
plastically and got bent (Fig. 69). Since then, erosion has prevailed and still continues today. As a
result, the bedrock seen on the surface today represents rocks that were formed at the depth of about
10–15 km.
The rims of some craters smaller and younger than Lappajärvi exhibit folds and other structures that
were induced by the impact process. The very large-scale structures of the Lappajärvi crater – the
uplifted rim itself and a few extensive radial faults – were caused by the impact, so it is not impossible
that some smaller, outcrop-scale structures might be impact-induced as well. This is one of the many
remaining open questions about the crater.
In addition to the fascinating bedrock outcrops and the beautiful views to the Craterlake, there are a
number of possibilities for recreation and outdoor activities in Lakeaharju. There are, for example, a
slalom slope, a restaurant, a frisbee golf course, and skiing, biathlon and hiking tracks. The
approximately 6.6 km hiking track along the crater rim to Pyhävuori provides an excellent view to the
mica schists, gneisses and granite pegmatites of the area.

5.16. Solamäki
Solamäen vanhaan hiekkakuoppaan (tarkkaan ottaen kyseessä on hiekkamoreenikuoppa) syntyneen
orsivesilammen rannan pieni silokallio on koostaan huolimatta yksi Kraatterijärven Georeitin
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monipuolisimmista kohteista. Kalliossa näkyy selviä merkkejä niin kallioperän monivaiheisesta
kehityksestä kuin mannerjäätikön kuluttavasta voimastakin (kuvat 71–75).

VANHAA JA VIELÄ VANHEMPAA
Solamäen silokalliossa näkyy harvinaisen selvästi alueen yleisimpien kivilajien keskinäinen
ikäjärjestys. Kivilajeista vanhempi on pienirakeinen, harmaa kiilleliuske (kuvat 72–74). Se syntyi alun
perin muinaisen meren pohjalle kerrostuneesta savesta, joka puristui liuskeeksi noin 1900 miljoonaa
vuotta sitten Svekofennisessä vuorijonopoimutuksessa.
Siellä täällä kiilleliuskeessa näkyy muutaman kymmenen sentin mittaisia soikeita, hienorakeisemmista
ja karkeammista sisäkkäisistä kehistä koostuvia muodostumia (kuva 74). Nämä ovat nimeltään
konkreetioita. Ne syntyivät kalkkipitoisten mineraalien kiteytyessä alkuperäiseen pehmeään
savikerrostumaan. Koostumukseltaan hieman erilaiset konkreetioiden vyöhykkeet ovat aikojen
saatossa kuluneet eri tahtiin, synnyttäen nykyisin havaittavan kauniin kehämäisen rakenteen.
Karkearakeinen vaaleanpunainen kivi on puolestaan alueen pääkivilajeista nuorempi. Se on nimeltään
graniittipegmatiitti (kuvat 72–73). Se on syntynyt syvällä maankuoressa vesipitoisesta kivisulasta
kiteytymällä, minkä vuoksi mineraalirakeet ovat kasvaneet suuriksi. Pegmatiiteissa esiintyy usein
melko harvinaisiakin mineraaleja. Tässä pegmatiitissa sellaisia ovat mustat, suurimmillaan parin
sentin mittaiset turmaliinikiteet. Kemiallisesti erittäin monimutkaisen turmaliinin muita
värimuunnoksia käytetään yleisesti korukivinä.
Siellä täällä pegmatiitissa näkyy kiilleliuskeen kappaleita (kuva 73), ja pegmatiitti on myös
tunkeutunut juonimaisesti kiilleliuskeeseen (kuva 72). Nämä piirteet osoittavat pegmatiitin olevan
kiilleliusketta nuorempaa. Eräät pegmatiittijuonet ovat myös kiteytymisensä jälkeen taipuilleet ja
katkeilleet, kun kalliota on möyhennetty vuorijonopoimutuksen loppuvaiheissa. Nämä rakenteet
näkyvät tässä silokalliossa harvinaisen kauniisti (kuva 72).

MANNERJÄÄTIKÖN MERKIT KALLIOSSA
Solamäen silokallion geologisessa kertomuksessa on lähes 1900 miljoonan vuoden aukko. Tämä on
Suomessa tyypillistä, sillä tuolta ajalta ei ole juurikaan säilynyt kiviä, poikkeuksena tosin Lappajärvi ja
muutamat muut törmäyskraatterit.
Viimeisimmän jäätiköitymisvaiheen mannerjäätikkö kulutti maamme kallioperää irrottaen, murskaten
ja hienontaen siitä lohkareita ja hienorakeisempaa kiviainesta. Hitaasti etenevän jäätikön pohjassa
olleet lohkareet ja kivet kuluttivat ja naarmuttivat kallion pintaan jäätikön liikesuuntaa osoittavia
uurteita ja kouruja (oheisessa piirroksessa 71 numerot 1 ja 2). Uurteet näkyvät hyvin Solamäen
silokalliossakin. Ne ovat syntyneet luoteesta kaakkoon virranneen mannerjäätikön pohjalla noin 10
000 vuotta sitten. Koko silokallion virtaviivainen muoto ja sileä pinta ovat myös mannerjäätikön
kulutuksen tulosta.
Silokallioissa voi esiintyä myös muita merkkejä virtaavan jäätikön voimasta. Jäätikön suuren massan
aiheuttama paine sai kallion pinnan myös rikkoutumaan, jolloin syntyi jäätikön liikesuuntaan nähden
poikittaisia pirstekaarteita (3), sirppikouruja (4) ja sirppi- ja simpukkamurroksia (5 ja 6). Eräiden
silokallioiden jäätikön liikesuuntaan nähden suojaisissa painanteissa voi nähdä myös vanhempien
jäätikön virtaussuuntien tekemiä toisiaan leikkaavia ristiuurteita (7).
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Kuva 71. Silokallioilla voi havaita seuraavia kulutusmuotoja: 1. uurteita; 2. kouruja; 3. pirstekaarteita; 4.
sirppikouruja; 5. sirppimurroksia; 6. simpukkamurroksia; 7. ristiuurteita. Kuva / Figure: H. Kutvonen. Figure 71.
Rôches moutonnées can display several erosional forms, including: 1. striations; 2. grooves; 3. chatter marks
(crescentic fractures); 4. lunate fractures; 5. crescentic gouges; 6. shell-like fractures; 7. cross-striations. The
large red arrow indicates the most recent glacier flow direction, while the pink smaller arrow indicates the older
direction.

Kuva 72.
Vaaleanpunainen
taipuillut,
katkeillut ja
siirrostunut
pegmatiittijuoni
Solamäen vanhan
hiekkakuopan
kiilleliuskesilokalliossa. Kuva
/ Figure: T.
Öhman. Figure 72.
Folded and
faulted pink
pegmatite vein in
the rôche
moutonnée of
Solamäki.
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Kuva 73. Nuorempi vaaleanpunainen graniittipegmatiitti on tunkeutunut vanhempaan harmaaseen
kiilleliuskeeseen. Huomaa myös kiilleliuskekappale pegmatiitin sisällä. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 73. Younger
pink granite pegmatite has intruded the older grey mica schist. Note also the large schist fragment inside the
pegmatite.

Kuva 74. Konkreetio Solamäen kiilleliuskeessa. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 74. A concretion in the Solamäki
mica schist.
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Kuva 75. Solamäen ja Lakeaharjun pohjoisimman osan maastokartta. Ks. myös kuva 68. Kuva / Figure: MML
Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure 75. Topographic map of Solamäki and the northernmost part of Lakeaharju.
See also Fig. 68.
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5.16.1. Solamäki in English
By the pond formed in an old sand quarry in Solamäki there is a small outcrop with a smooth, polished
surface. Such an outcrop is known as a rôche moutonnée, sometimes also called a sheepback rock or a
whaleback. Despite its small size, the outcrop provides one of the most varied views to the geology of
the area, showing evidence of the multi-stage development of the bedrock as well as the erosive forces
of glaciers during the ice age.
The Solamäki rôche moutonnée clearly exhibits the relative ages of the main rock types in the area.
The older of the rock types is the grey, fine-grained mica schist. It was formed from clay deposited on
the ancient ocean floor. The clay was metamorphosed into a schist during the Svecofennian mountainbuilding process about 1900 million years ago.
Here and there in the mica schist there are elliptical formations, composed of concentric layers formed
of coarser and finer material (Fig. 74). These are known as concretions. They were formed when
calcium-bearing minerals crystallised in the original soft clay deposit in a concentric manner. Some of
the layers are slightly harder than others, leading to the beautifully visible differential erosion of the
concentric layers.
The coarse-grained pinkish rock is the younger of the two main rock types in the area. It is called
granite pegmatite, or pegmatite for short. It was formed deep in the crust from slow crystallisation of
fluid-rich magma. This resulted in the characteristic large grain size of the minerals. Quite often
pegmatites host rather rare minerals. In the case of the Solamäki pegmatite, the rare minerals are
represented by the black, up to about two centimetres long crystals of a chemically very complex
mineral called tourmaline. Other colour variations of tourmaline are commonly used as gems.
Here and there inside the pegmatite there are fragments of the mica schist (Fig. 73). The pegmatite can
also be seen to have intruded the schist in vein-like manner. These features are conclusive evidence
indicating that pegmatite is indeed younger than the mica schist. Some of the pegmatite veins can also
be seen to have been folded and also broken into pieces, when the rocks were deformed during the
later stages of the Svecofennian mountain-building process. These features can be seen in the Solamäki
rôche moutonnée exceptionally vividly (Fig. 72).
The geologic story told by the Solamäki rôche moutonnée has a gap of almost 1900 million years. This
is typical for Finland, because rocks formed during that immense period of time have not been
preserved except for in a few locations like Lappajärvi and some other impact craters.
During the last glaciation the glaciers eroded the Finnish bedrock by loosening, crushing and
powdering boulders and more fine-grained materials. Boulders and rocks at the bottom of the glacier
scratched striations and larger grooves (numbers 1 and 2 in the accompanying drawing 71,
respectively) to the bedrock. The striations and grooves indicate the direction of the flow of the
glacier. Sometimes two sets of striations (7) are visible, indicating different glacial flow directions
during different times. One set of striations is nicely visible in the Solamäki rôche moutonnée. The
striations were formed at the bottom of the glacier that flowed from northwest to southeast about
10 000 years ago. The smooth surface and the streamlined shape of the rôche moutonnée are also the
result of the glacial erosion. Many rôches moutonnées display a characteristic shape with a more
gentle and smooth abraded up-glacier (stoss) side and a steeper and rougher plucked down-glacier
(lee) side.
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Rôches moutonnées can also exhibit various other indications of the direction of the glacial flow. The
pressure of the glacier fractured the surface of the bedrock, creating different transverse features, like
chatter marks or crescentic fractures (3), lunate fractures (4) and crescentic gouge (5).

5.17. Pokela
76 miljoonaa vuotta sitten Pokelan kaakkois- ja eteläpuolilla juuri asteroiditörmäyksen voimasta
kohonnut kraatterin reuna oli monin verroin nykyistä korkeampi. Se oli myös jyrkempi ja hyvin
epävakaa. Niinpä välittömästi kohottuaan se myös romahti. Valtavat kivimassat syöksyivät reunaa alas
suurina yhtenäisinä kalliolohkoina. Näin syntyi suurille törmäyskraattereille tyypillinen porras- tai
terassimaisesti laskeva sisäreuna. Pokelassa on siitä suoria todisteita (kuvat 76–78).
Kraatterin reunan alkuperäistä korkeutta ei tiedetä, eikä myöskään Pokelan romahtaneen terassin
alkuperäistä sijaintia ole mahdollista selvittää. Jonkinlaista osviittaa tapahtumasta antaa kuitenkin se,
että peruskallion pinnalla on Lakeaharjun ja Pokelan välillä korkeuseroa noin 175 metriä! Pokelassa
peruskallion pinta vain on syvällä nykyisen maanpinnan alla.
Pokelan alueen kallioperään on kairattu kaksi tutkimusreikää, toinen vedenpuhdistamon alueelle ja
toinen siitä kilometri luoteeseen pari sataa metriä Pokelantien länsipuolelle. Näistä ensin mainittu on
tieteellisesti äärimmäisen kiehtova, sillä se kertoo tarinaa muinaisesta Suomesta, jota ei juuri muualla
voida tutkia (kuvat 76 ja 78). Törmäyskraatterit ovat Suomessa nimittäin lähes ainoita paikkoja, joista
voi löytää viimeisintä jäätiköitymisvaihetta vanhempia, mutta muinaista peruskalliota nuorempia
kerrostumia. Pokelassa ne ovat säilyneet kulutukselta suojassa romahdettuaan kraatterin reunalta
alas terassivyöhykkeen juurelle. Tutkimuksen kannalta Lappajärvessä onkin kiinnostavaa paitsi uudet
törmäyskivilajit kuten kärnäiitti, myös kraatterin uumenissaan suojelemat muualta pois kuluneet
kerrostumat.
Törmäyksen tapahtuessa noin 76,2 miljoonaa vuotta sitten Kraatterijärvenkin 1900 miljoonaa vuotta
vanhaa peruskalliota peittivät huomattavasti nuoremmat, noin 1200 miljoonaa vuotta vanhat hiekasta
ja savesta koostuneet sedimenttikivet. Nyt niitä esiintyy Pokelan alueella 18 m paksuna kerrostumana
noin 74–92 m:n syvyydessä (kuvat 76 ja 78).
Pokelan sedimenttikivet sisältävät muinaisten eliöiden jäänteitä, akritarkkeja (kuva 78). Nämä yleensä
pallomaiset mikrofossiilit ovat tyypillisesti läpimitaltaan noin 0,02 mm, suurimmat lähes puoli
millimetriä. Juuri akritarkit ovat mahdollistaneet sedimenttikivien ajoittamisen. Iän lisäksi ne yhdessä
raekokotutkimusten kanssa paljastavat myös sedimenttien alkuperäisen kerrostumisympäristön:
1200 miljoonaa vuotta sitten alue oli matala, laguunimainen vesiallas, tai mahdollisesti jokisuisto!
Pokelassa sedimenttikivien päällä oleva maaperä on poikkeuksellisen paksu, peräti 74 metriä (kuva
76). Tämäkin selittyy kerrostumisella kraatterin sisäreunan suojaiseen painanteeseen. Pokelan
maaperäkerrostumat ovat Suomessa äärimmäisen harvinaisia. Jääkausiajan viimeisimmän, Veikseljäätiköitymisen synnyttämien tavanomaisten moreenikerrostumien lisäksi kairaus tavoitti vanhempia,
Saale-jäätiköitymisen aikaisia moreenikerrostumia yli 270 000 vuoden takaa. Mikä mielenkiintoisinta,
Pokelasta löytyi myös Suomen ensimmäisiä todisteita Saale-jääkauden aikana olleesta
lämpimämmästä jaksosta ehkä noin 250 000 – 190 000 vuotta sitten. Tuolloin alue oli arktisen järven
peitossa.
Hieman erikoista on, ettei Pokelasta löydy noin 500 miljoonan vuoden ikäisiä kambri- ja
ordoviikkikautisia kerrostumia kuten Kärnänsaaren eteläosasta, vaikka niitä vanhemmat ja
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nuoremmat harvinaiset kerrostumat ovat säilyneet. Tämä voi selittyä esimerkiksi sillä, että kambri- ja
ordoviikkikautinen matala meri peitti kyllä Kärnänsaaren alueen, mutta ei Pokelaa.
Pokelan pellot kätkevät siis alleen hurjia tarinoita putoilevista asteroideista, romahtavista kallioista,
muinaisista meristä, järvistä ja joista, ja yksi toisensa jälkeen alueen yli vyöryneistä jäätiköistä. Koska
Pokelan kiehtova geologia on kuitenkin kokonaan nykyisen maanpinnan alapuolella, on
Kraatterijärven Georeitin Pokelan piste sijoitettu 26.12.1917–14.1.1918 toimineen Vimpelin
sotakoulun vartiomuistomerkin kohdalle (kuvat 77 ja 79). Vimpelin sotakoulun katsotaan yleisesti
aloittaneen suomalaisen reserviupseerikoulutuksen.

Kuva 76. Pokelan vedenpuhdistamon alueelle kairatun kairanreikä 302:n geologinen tulkinta. Kuva / Figure:
Uutelan (1990), Vaarman ja Pippingin (1997) ja Abelsin (2003) pohjalta yksinkertaistaen muokanneet GTK ja T.
Öhman. Figure 76. Geologic interpretation of drill hole 302, drilled on the premises of the wastewater treatment
plant about 1.7 km northeast of Pokela. Annotations: Maaperä (alle 288 000 vuotta) = soil (less than 288 000
years ago); moreeni = till; hiekka = sand; siltti = silt, savi = clay; Kallioperä = bedrock; Mesoproterotsooinen
maailmankausi (noin 1200 milj. vuotta) = Mesoproterozoic era (about 1200 million years ago); hiekka- ja
silttikivi = sand- and siltstone; Paleoproterotsooinen maailmankausi (noin 1900 milj. vuotta) = Paleoproterozoic
era (about 1900 million years ago); rapautunut kiilleliuske ja -gneissi = weathered mica schist and mica gneiss;
kiilleliuske ja -gneissi = mica schist and mica gneiss.
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Kuva 77. Pokelassa sijaitsevan Vimpelin sotakoulun vartiomuistomerkin ympäristön maastokartta. Kuva / Figure:
MML Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure 77. Topographic map of the surroundings of the memorial of the
Vimpeli military school in Pokela.
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Kuva 78. Noin 1200 miljoonaa vuotta vanha
pallomainen
paksuseinämäinen
mikrofossiili
(akritarkki) Pokelasta. Mittakaavajanan pituus 0,01
mm. Kuva / Figure: A. Uutela (1990). Figure 78. A
1200 million years old thick-walled sphaeromorph
(an acritarch) from Pokela. Length of the scale bar is
0.01 mm.

Kuva 79. Vimpelin sotakoulun vartiomuistomerkki.
Kuva / Figure: H. Nevala. Figure 78. The memorial of
the Vimpeli military school is located where the
guard of the school used to be.

5.17.1. Pokela in English
76 million years ago the freshly formed crater rim to the south and southwest of Pokela was several
times higher than it is today. It was also steeper and very unstable. Therefore, immediately after the
rim was elevated due to the impact, it also collapsed. Huge blocks of rock were sliding down the walls,
creating the characteristic staircase-like terrace zone of large impact craters (see Fig. 12). Evidence of
this have been found in the village of Pokela.
The original height of the crater rim is unknown, as is also the original location of the collapsed wall
terrace in Pokela. A rough idea about the scale of the event is given by the fact that the difference
between the elevation of the surface of the bedrock between Pokela and Lakeaharju is about 175 m!
Unfortunately, the surface of the bedrock in Pokela lies deep below the present-day ground surface.
Two drill holes were cored in Pokela. One was on the premises of the wastewater treatment plant, the
other on a field about a kilometre northwest of the plant. The first one is scientifically extremely
interesting, because it tells a story about ancient Finland that cannot be found almost anywhere else in
Finland (Figs. 76 and 78). As deep, protective holes in the ground, impact craters are almost the only
places in Finland where one can find deposits that are younger than the ancient, about 1900 million
years old Paleoproterozoic bedrock, but older than the last glaciation. In Pokela such deposits have
been preserved because they slipped from the crater wall down to the bottom of the terrace zone.
Thus, from scientific perspective, the interesting things about Lappajärvi crater are not only the new
impact-induced rock types like suevite and kärnäite, but also the deposits that have been preserved in
the crater but eroded elsewhere.
At the time of the impact, about 76.2 million years ago, the 1900 million years old bedrock in
Lappajärvi area was covered by substantially younger, about 1200 million years old sedimentary rocks
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composed of sand and clay. Nowadays they are present underneath Pokela as an 18 m thick layer at
the depth of about 74–92 m (Fig. 76).
Those sedimentary rocks in Pokela contain small remains of living organisms, or acritarchs. These
microfossils are typically spherical and have a diameter of about 0.02 mm, the largest specimens
reaching a diameter of half a millimetre (Fig. 78). These acritarchs have enabled the dating of the
sedimentary rocks. The acritarchs, in conjunction with sediment grain size studies, have also revealed
the original sedimentation environment of the rocks: 1200 million years ago Pokela was a shallow
lagoon, or perhaps a delta!
In Pokela, the soil on top of the sedimentary rocks is exceptionally thick, up to 74 m. This unusual
thickness can be explained by deposition into a depression inside the protective crater wall. This soil
deposit is extremely rare in Finland, because in addition to the ordinary till deposited by the latest
glaciation known as the Weichselian glaciation, the drilling also encountered older till, dating back to
Saale glaciation about 270 000 years ago. The Pokela drill hole also included Finland’s first evidence
for a warmer period within the Saale glaciation. Perhaps around 250 000–190 000 years ago the
Pokela area was covered by an arctic lake.
It is rather surprising that in Pokela there are no traces of about 500 million years old Cambrian and
Ordovician sediments such as have been found in Kärnänsaari, despite the fact that both older and
younger deposits have been preserved. One, and perhaps the simplest explanation is that the shallow
Cambrian sea that covered Kärnänsaari just didn’t reach Pokela and, therefore, it was impossible for
such sediments to be deposited in the first place.
Despite the fact that there are no visible traces of these events left, the geologic story lurking beneath
the fields of Pokela is one of falling asteroids, collapsing crater walls, ancient seas, lakes and rivers, and
numerous glaciers flowing across the area. Because the fascinating geology of Pokela lies entirely
beneath the surface, the Craterlake Geotrail’s Pokela point of interest has been placed at the site of the
memorial of the Vimpeli military school, which was in operation for only two weeks in 1917–1918
(Figs. 77 and 79). However, despite its short duration, it is considered as marking the beginning of the
Finnish reserve officers’ training corps.

5.18. Vesterbacka ja kalkinpolton historia Vimpelissä
Ennen kalkkikiveen (kuva 80) perustuvan teollisuuden tuloa Suomeen, runsas 150 vuotta sitten,
Suomessa poltettiin kalkkikiveä maauuneissa muurilaastin tekemiseen ympäri maata, mistä vain
pieniäkin kalkkikiviesiintymiä oli löydetty. Poltettua kalkkia tarvittiin muurilaastin tekoon, jotta
voitiin rakentaa kivestä lujia linnoituksia, muureja ja kirkkoja sekä rakennuksiin savupiippuja ja
portaita.
Vimpelin kalkki- tai paremminkin karbonaattikiviesiintymiä on hyödynnetty 1800-luvulta lähtien
(kuvat 81–85). Vihje Vimpelin kalkkikivestä saatiin ”pahoilta hengiltä”. 1800-luvun puolivälissä
silloisen Lappajärven emäseurakunnan rovasti Jakob Fellman vieraili Vesterbackan isännän luona.
Kalkkikivestä rakennettu takka oli lämmityksen jälkeen hajonnut tomuksi ja pappia tietenkin tarvittiin
ajamaan pahat henget pois takasta, ”jossa henget pitivät peliään”. Oppineena miehenä rovasti Fellman
tunnisti heti henget kalkkikiveksi, josta takka oli tehty (kuva 85).
Sittemmin kalkkia ryhdyttiin ”Kalkki-Jaakko” Fellmanin aloitteesta louhimaan ja murskaamaan
maanparannusaineeksi. Museovirasto on löytänyt seudulta yli 40 vanhaa kalkkiuunia. Vimpeliläinen
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kalkinpoltto säilytti talonpoikaisen luonteensa läpi reilun vuosisataisen historiansa, mikä on koko
maata ajatellen historiallisena ilmiönä ainutlaatuista.
Vimpelin karbonaattikivikiviesiintymät ovat syntyneet muinaisen meren pohjalle kasautuneista
kalkkiliejukerrostumista, jotka kiteytyivät uudelleen noin 1900 miljoonaa vuotta sitten
vuorijonopoimutuksen aikana. Tapahtumaan liittyi magnesiumin lisäys, joka aiheutti alun perin
kalsiumkarbonaatista koostuneen eli kalsiittisen kalkkikiven muuttumisen lähes kokonaan
dolomiitiksi, eli kalsiummagnesiumkarbonaatiksi.
Vimpelin karbonaattikivet esiintyvät yleensä vain satakunta metriä leveänä jaksona merenpohjalle
kerrostuneiden tuliperäisten kivien (metavulkaniittien) keskellä (kuva 84). Toiminnassa olevan
Nordkalk
OY:n
omistaman
Ryytimaan–Vesterbackan
louhoksen
(http://www.nordkalk.fi/yhteystiedot/toimipaikat/Suomi/Vimpeli/) alueella esiintymän leveys on
reilut puoli kilometriä. Louhoksen päätuote on maanparannuskalkki. Koska magnesium on tärkeä
kasviravinne, ovat tuotteet samalla lannoitetta. Lisäksi sivukivestä valmistetaan huomattavia määriä
mursketta.
Vimpelin kalkkikivilouhoksen sijaintia voidaan pitää ihanteellisena. Etelä-Pohjanmaan laajat
maanviljelysalueet ovat Litorinamereen kerrostuneiden sulfidisavien sisältämän rikin tuottaman
rikkihapon vuoksi luonnostaan happamia, joten alueen peltojen tuottoa on Fellmanin ajoista lähtien
pystytty parantamaan kalkituksella.
Kalkkikivikallioiden ansiosta Vesterbackan alueella kasvaa myös runsaasti harvinaisia
kalkinsuosijakasveja. Niinpä karbonaattikiviesiintymän ja lukuisten historiallisesti arvokkaiden
kalkkiuunien ympäristöön on perustettu lehtojensuojelualueita (kuvat 81–82). Vesterbackan uunin
viereen on kalkkiperinteen kunniaksi pystytetty muistokivi (kuva 85). Vajaat kolme kilometriä
Vesterbackasta koilliseen Hallapurossa on myös hyvin säilyneitä kalkkiuuneja (kuva 86), ja niiden
lähistöllä on alueen tervanpolttohistorian kunniaksi pystytetty Tervakivi sekä useita tervahautoja.
Huom! Kalkkiuunit ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja kohteita!

Kuva 80. Vesterbackan karbonaattikiveä. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 80. Vesterbacka carbonate rock.
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Kuva 81. Vesterbackan ja Hallapuron karbonaattikivi- ja kalkkiuunialueen maastokartta. Kalkkiuuneja on tässä
kuvattua huomattavasti laajemmallakin alueella. Huomaa myös tummanvihreällä rajatut lehtojensuojelualueet,
sekä Tervakivi läheisine tervahautoineen. Kuva / Figure: MML Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure 81.
Topographic map of the area around Vesterbacka and Hallapuro lime kilns (marked ”kalkkiuuni”, ”kalkkiuunit”
and ”kalkkiuuneja”). There are many more lime kilns outside the map area. Nature conservation areas are
marked with green hatched lines. Note also the Tervakivi commemorative stone in Hallapuro.

103

Kraatterijärven Georeitti

Kuva 82. Vesterbackan alueen kalkkiuuneja Museoviraston tietokannan mukaan (punaiset pisteet). Louhoksen
sisäpuolella olleet nyttemmin tuhotut kalkkiuunit olivat vahvistamattoman perimätiedon mukaan Kalkki-Jaakko
Fellmanin alkuperäiset uunit. Kuva / Figure: GTK; taustakartat: MML; uunien paikat: Museovirasto. Figure 82. A
closer look at the locations of the Vesterbacka lime kilns. According to unverified stories, the lime kilns (red dots,
based on the National Board of Antiquities database) marked inside the limestone quarry were the original lime
kilns of Jakob Fellman.

Kuva 83. Hallapuron uunien sisustassa näkyvät hyvin sulaneen ja lasittuneen pintakerroksen kauniit rakenteet.
Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 83. The interiors of the Hallapuro lime kilns preserve the beautiful structures of
the molten limestone, creating a glazing on the wall.
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Kuva 84. Kallioperäkartta Vimpelin karbonaattikivialueelta. Huomaa myös lähes pyöreä Paalijärven granodioriittiintruusio kartan alaosassa. Kuva / Figure: GTK; pohjakartat: MML. Figure 84. A geologic map of the Vimpeli
carbonate rock area. Note also the almost circular Paalijärvi granodiorite intrusion in the central lower part of
the map. Legend: Historiallisia kalkinpolttouuneja = historic lime kilns; Karbonaattikivilouhos = carbonate rock
quarry; Granodioriitti = granodiorite; Porfyyrinen granodioriitti = porphyritic granodiorite; Tonaliitti = tonalite;
Metavulkaniitti = metavolcanic rock; Graniittipegmatiitti = granite pegmatite; Hiekka- ja silttikivi = sand- and
siltstone; Dolomiittinen karbonaattikivi = dolomitic carbonate rock; Kiillegneissi = mica gneiss.
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Kuva 85. Vesterbackan kalkinpolton muistomerkin kyltti. Kuva / Figure: S. Hietala; muokkaus: T. Öhman. Figure 85.
The plaque commemorating the history of carbonate rock quarrying and lime burning in Vesterbacka.
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Kuva 86. Hallapuron suuremman uunin edustalla on säilynyt myös vanha vaaka. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure
86. The larger of the lime kilns just before Hallapuro on the north side of the road still has a preserved balance in
front of the kiln.

5.18.1. Vesterbacka and the history of lime burning in Vimpeli in English
Over 150 years ago before large-scale lime industry was established in Finland, lime burning was
carried out in small lime kilns where ever even small limestone occurrences were discovered (Figs.
80–86). Burnt lime or quicklime was needed for making plaster to build sturdier walls, stairs,
chimneys, churches and fortresses.
The limestone occurrences in Vimpeli have been utilised since the 1800s. A hint of the Vimpeli lime
stone was received from ”evil spirits”. In the mid-1800s, the fireplace of the Vesterbacka house had
disintegrated after being heated. Therefore, a clergyman was required to exorcise the ”evil spirits” that
were playing their games in the fireplace. Thus, the parson of the Lappajärvi parish, Jakob Fellman,
was asked to visit the Vesterbacka house. Fellman was an educated man and recognised the ” evil
spirits” as limestone that the fireplace was made of.
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Soon afterwards, Fellman started to quarry and crush the limestone to be used in agriculture, and the
practise spread throughout the area. The National Board of Antiquities has discovered over 40 old lime
kilns in the area. Such small-scale lime burning by the local farmers continued for over a century,
which is a unique feature in the Finnish agricultural history.
The Vimpeli limestones, or rather carbonate rocks (Fig. 80), were formed from calcareous ooze
deposited on the bottom of the ancient ocean. The ooze was recrystallised about 1900 million years
ago during the Svecofennian mountain building. During the mountain building, the amount of
magnesium in the carbonate rock increased. This lead to the almost complete transformation of
originally calcitic limestone (composed entirely of calcium carbonate) to dolostone (calciummagnesium carbonate).
The Vimpeli carbonate rocks mostly form a layer of only about 100 m in thickness, sandwiched
between metavolcanic rocks, originally also deposited onto the ocean floor (Fig. 84). At the stillfunctioning Ryytimaa–Vesterbacka quarry, run by Nordkalk since 1949, the width of the carbonate
rock occurrence is about half a kilometre. The main product of the quarry is agricultural limestone. As
magnesium is an important nutrient for plants, the Vimpeli carbonate rock acts also as a fertiliser. In
addition, the Vimpeli quarry produces aggregates.
The location of the Vimpeli carbonate rock quarry, by far the largest in the region that is typically very
poor in limestone, is ideal. The vast agricultural fields in western Finland are naturally acidic because
sulphur in the clay produces sulphuric acid. This results in sulphate soils, which constitute a major
environmental problem. The use of carbonate rock effectively raises the pH of the fields, resulting in
larger and higher-quality crops.
Because of the carbonate rock occurrence, the Vesterbacka area hosts numerous plant species that
prefer more carbonate-rich soils. Thus, there are nature reserves in the vicinity of the quarry and the
historically valuable lime kilns (Figs. 81–82). A commemorative stone was erected in 1972 next to one
of the Vesterbacka lime kilns (Fig. 85). Please note that the kilns are protected by the Finnish
Antiquities Act.
For centuries, pine tar production was another major source of income in the Craterlake area. In 1996,
a stone (named Tervakivi, or tar stone), was erected close to the well-preserved Hallapuro lime kilns
(Fig. 86) some 3 km northeast of Vesterbacka to commemorate this history. Several old pine tar dales
(burning grounds) can be found in the vicinity of the commemorative stone.

5.19. Puskalankallio
Törmäyskraattereita ajatellaan useimmiten kuoppina maassa, mitä ne tietysti ovatkin. Vähemmälle
huomiolle on jäänyt, että ulkopuolelta katsellen suhteellisen vähän kuluneet kraatterit ovat
kohonneen reunansa vuoksi mäkiä. Tämän vuoksi maapallon kuuluisin törmäyskraatteri, Yhdysvaltain
Arizonassa sijaitseva Meteor Crater eli Barringer Meteorite Crater tunnettiin 1900-luvun alussa mm.
nimillä Coon Mountain ja Coon Butte. Tällaista harvinaislaatuista näkyä voi todistaa Lappajärven
kraatterin kohdallakin. Kraatterin kaakkoispuolella Vimpelin ja Alajärven rajalla kohoaa
Puskalankallio. Sen länsikupeella sijaitsevan hakkuuaukion ansiosta avautuu rinteeltä mukava näkymä
Lakeaharjulle ja sen pohjoispuoliselle kraatterin reunan osalle (kuvat 87–89).
Puskalankallio poikkeaa myös kallioperältään Georeitin muista kohteista, sillä se sijaitsee melko
keskellä Paalijärven granodioriitti-intruusiota (kuvat 84 ja 89). Granodioriitit ovat graniittien
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lähisukulaisia, mutta sisältävät niitä vähemmän kalimaasälpä-mineraalia (kuva 90). Intruusiot
puolestaan ovat vanhempaan kiveen tunkeutuneita kiviä. Paalijärven granodioriitin tapauksessa tämä
tapahtui noin 1907–1896 miljoonaa vuotta sitten Svekofennisen vuorijonopoimutuksen ollessa
käynnissä. Vuorijonopoimutus synnytti granodioriitissa havaittavan heikon liuskeisuuden. Intruusion
kauniin pyöreä muoto käy hyvin ilmi oheisesta kivien magneettisuutta kuvaavasta kartasta (kuva 89),
joka on tehty mittaamalla magneettikentän voimakkuutta lentokoneesta vain noin 35 m:n korkeudesta
(tummemmat sävyt ovat magneettisempia). Paalijärven intruusio on heikommin magneettinen kuin
sitä esimerkiksi lännessä ympäröivä kiilleliuske, mutta voimakkaammin magneettinen kuin
kaakkoispuolen graniittipegmatiitit.
Puskalankallion erikoisin piirre on havaittavissa mäen päällä kulkevan polun ympärillä, lähellä vanhaa
rajapyykkiä. Vuonna 1914 Aarne Laitakari nimittäin huomasi kallioperäkartoitusta tehdessään
tumman sarvivälkeliuskeen ympäröimiä yleensä noin 10–15 cm:n mittaisia soikeita,
koostumukseltaan graniittisia myhkyjä, jotka paikoin ovat asettuneet yhdensuuntaisiksi (kuva 91).
Niinpä kiveä onkin epävirallisesti kutsuttu myhkygraniitiksi. Kärnäiitille nimen antanut Hugo Berghell
tutki silloin nimellä Puurokallio (Grötberget) tunnetun Puskalankallion myhkygraniittia 1920-luvulla.
Sittemmin sitä ei tiettävästi olekaan tutkittu, eikä kauniin myhkygraniitin syntytavasta ole täyttä
selvyyttä. Myhkygraniitti onkin yksi Kraatterijärven alueen geologisista mysteereistä.
Huom! Koska Puskalankallion harvinaisen myhkygraniitin esiintymisalue on varsin pieni, on
näytteenotto myhkygraniitista kielletty!

Kuva 87. Puskalankalliolta avautuu Lakeaharjun suuntaan harvinaislaatuinen näkymä, joka osoittaa tuoreiden
törmäyskraatterien todellakin olevan ulkoapäin katseltuina mäkiä. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 87. View from
Puskalankallio towards Lakeaharju. Relatively uneroded impact craters like Lappajärvi appear as hills when
viewed from the outside.
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Kuva 88. Puskalankallion maastokartta. Kuva / Figure: MML Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure 88.
Topographic map of Puskalankallio.
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Kuva 89. Paalijärven granodioriitti-intruusion aeromagneettinen kartta. Tummemmat harmaansävyt tarkoittavat
voimakkaammin magneettista kallioperää. Vertaa kuvaan 84. Värillinen aeromagneettinen kartta koko
Kraatterijärven alueesta on raportin takasisäkannessa. Kuva / Figure: T. Öhman; mittausaineisto: GTK Mineral
Deposits and Exploration; taustakartta: MML. Figure 89. Aeromagnetic map of the circular Paalijärvi granodiorite
intrusion. Puskalankallio is almost at the centre of the intrusion. Darker shades of grey indicate more strongly
magnetised rocks. Compare with the geologic map in Fig. 84. A coloured aeromagnetic map of the whole
Craterlake region is provided in the inner back cover of the report.
Kuva 90.
Puskalankallio on
suurimmalta osin
muodostunut
Paalijärven
granodioriitistä,
joka on varsin
vaalea heikosti
suuntautunut kivi.
Kuva / Figure: T.
Öhman. Figure 90.
Puskalankallio
mostly consists of
Paalijärvi
granodiorite, which
is a pale brownish
grey rock with a
fairly weak
orientation of the
dark minerals.
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Kuva 91. Yli sata vuotta tunnetun Puskalankallion kauniin myhkygraniitin syntyä ei vieläkään täysin ymmärretä.
Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 91. The beautiful Puskalankallio ”lumpy granite” has been known for a century,
but its formation is still not fully understood.

5.19.1. Puskalankallio in English
Impact craters are often thought of merely as holes in the ground which, of course, they are. However,
a lesser known fact is that when observed from the outside, reasonably slightly eroded impact craters
actually look like hills, thanks to the uplifted rim. This is why the most famous impact crater on Earth,
Meteor Crater (aka Barringer Meteorite Crater) in Arizona was in the early 1900s known as Coon
Mountain and Coon Butte. A similar rare sight can be witnessed also in the case of the Lappajärvi
crater. Near the border between Vimpeli and Alajärvi, southeast of the crater is the hill of
Puskalankallio. A nice view towards Lakeaharju and the rim to the north of it emerges when one
climbs to the top of the clear-cut western flank of Puskalankallio (Fig. 87–88).
The bedrock of Puskalankallio differs from the other locations of the Craterlake Geotrail, because it lies
near the centre of the Paalijärvi granodiorite intrusion (Figs. 84 and 89). Granodiorites are close
relatives of granites, but contain less potassium feldspar (Fig. 90). The Paalijärvi granodiorite intruded
the surrounding rocks during the Svecofennian mountain building process about 1907–1896 million
years ago. The mountain building processes caused the weak schistosity of the granodiorite. The
beautifully circular shape of the intrusion becomes evident from the accompanying aeromagnetic map,
which was made by measuring the strength of th magnetic field from a low-flying airplane (Fig. 89).
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Darker shades of the map indicate higher magnetisation. The Paalijärvi granodiorite intrusion is more
magnetic than the granite pegmatites to the southeast of it, but less magnetic than, for example, the
mica schist that surrounds it in the west.
The most unique feature of Puskalankallio can be seen around the path at the top of the hill, close to
the old boundary marker. In 1914 Aarne Laitakari of the Geological Survey of Finland was doing
bedrock mapping in the area, and noticed elliptical granitic lumps, 10–15 cm in diameter, surrounded
by dark hornblende schist. The long axes of these lumps are sometimes beautifully aligned (Fig. 91).
Thus, the rock is unofficially called ”lumpy granite”. Hugo Berghell, who named the Lappajärvi impact
melt rock kärnäite, studied the ”lumpy granite” in the 1920s. However, he couldn’t figure out the exact
origin of the rock, and nobody has studied it since. Thus, the Puskalankallio ”lumpy granite” remains
one of the geological mysteries of the Craterlake area.
Please note that due to the rarity and small size of the ”lumpy granite” occurrence, taking samples of it
is strictly prohibited!

5.20. Vanhavuori
Vanhavuori on Lappajärven kunnan korkein kohta, joka kohoaa 125 metriä merenpinnan yläpuolelle
(kuva 92). Vanhavuori on kivilajiltaan enimmäkseen graniittipegmatiittia. Pegmatiitti on
poikkeuksellisen karkearakeinen graniittityyppi. Kun ”tavallisissa" kivilajeissa mineraalit esiintyvät
yleensä millimetrien tai korkeintaan parin sentin suuruisina kiteinä, niin hitaasti ja syvällä
jähmettyneissä pegmatiiteissa ne ovat ehtineet kasvaa senttimetrien ja suurimmat jopa yli metrin
mittaisiksi. Oleellista pegmatiittien synnyn kannalta on myös kivisulan suuri vesipitoisuus, joka
edesauttaa kiteiden kasvua.
Graniittipegmatiitit koostuvat kolmesta eri mineraalista, kvartsista, maasälvästä ja kiilteestä.
Pegmatiitit saattavat sisältää lisäksi harvinaisten alkuaineiden mineraaleja, joista useat ovat koru- tai
jalokiviä. Kraatterijärven alueen pegmatiitit kiteytyivät noin 1900 miljoonaa vuotta sitten Suomessa
tuolloin kohonneen Svekofennisen vuorijonon uumenissa. Pitkä kulutuskausi on poistanut peittävät
kivikerrokset ja tuonut esiintymät nykyiseen asemaansa. Vanhavuori on kallioperän
heikkousvyöhykkeiden väliin jäänyt muuta ympäristöään korkeampi ja kovempi kallioalue.
Vanhavuorelle johtavan polun pohjoispuolella kalliopaljastuma-alueen alussa on nähtävissä alueen
toista valtakivilajia, kiilleliusketta. Myös kivilajien välinen veitsenterävä kontakti on paikoin
havaittavissa (kuva 93).
Vanhavuori on selvästi luode–kaakko-suuntainen, aivan kuten mm. sen itäpuolella sijaitseva
Pässikalliokin (kuva 92). Molempia kallioalueita seuraa pitkä moreenihäntä. Niinpä Vanhavuorta ja
Pässikalliota voidaan pitää kallioytimen sisältävinä mannerjäätikön synnyttäminä drumliineina.
Vanhavuorella on komeat maisemat tarjoava näkötorni (kuva 94) ja laavu. Vanhavuorelta johtaa
ulkoilureitti mm. Ammeskalliolle, jossa Vanhavuoren tapaan on laavu ja näkötorni. Myös
Ammeskalliolla valtakivilajina on pegmatiitti, jonka kontakti kiilleliuskeen kanssa on hyvin
havaittavissa.

113

Kraatterijärven Georeitti

Kuva 92. Lappajärven Vanhavuoren maastokartta. Huomaa maastonmuotojen luode–kaakko-suuntautuneisuus.
Kuva / Figure: MML Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure 92. Geologic map of Vanhavuori. Note the glaciallyinduced northwest–southeast orientation of the landforms.
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Kuva 93. Kiilleliuskeen (vasemmalla) ja pegmatiitin (oikealla) terävä kontakti Lappajärven Vanhavuorella. Kuva /
Figure: T. Öhman. Figure 93. A sharp contact between mica schist (left) and granite pegmatite (right) in
Vanhavuori.

Kuva 94. Vanhavuoren näkötornista avautuvat komeat metsäiset maisemat. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 94.
The Vanhavuori observation tower provides lovely views across the forests.
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5.20.1. Vanhavuori in English
Vanhavuori, meaning an old mountain, is the highest peak of the municipality of Lappajärvi, rising 125
m above sea level (Fig. 92). Vanhavuori consists mostly of granite pegmatite. Granite pegmatites are
unusually coarse-grained varieties of granites. In ”ordinary” rocks, the minerals – the building blocks
of rocks – form crystals typically some millimetres or at most centimetres in diameter. However,
pegmatites have cooled slowly at great depths and in the presence of water and other volatile
substances, resulting in large crystals reaching many centimetres or even metres in length.
Granite pegmatites are composed of three minerals, quartz, feldspar and mica. In addition, pegmatites
may contain minerals with rare elements. Some of these minerals can be utilised as gems. The
pegmatites in the Craterlake area were crystallised about 1900 million years ago in the bowels of the
Svecofennian mountain chain that was forming in Finland, Sweden and Russia at the time. Heavy
erosion taking place since then has removed the overlying rocks and brought the pegmatites to their
present position. Vanhavuori is essentially an erosional remnant between zones of weakness,
surrounded by less competent rocks (mica schists and gneisses). Mica schist can be observed on the
north side of the path leading to the top of Vanhavuori where the outcrops start. Also the sharp contact
between pegmatite and schist is nicely visible (Fig. 93).
Vanhavuori, just like the much smaller Pässikallio to the east, is oriented in the northwest–southeastdirection due to the glacial flow. In both cases, the outcrops are followed by lenghty till tails to the
southeast. Thus, both Vanhavuori and Pässikallio can be considered to be drumlins having a bedrock
core.
Vanhavuori offers beautiful views from an observation tower (Fig. 94), as well as a lean-to. There is a
hiking trail from Vanhavuori to Ammeskallio, which also hosts a lean-to and an observation tower. In
Ammeskallio the main rock type is also granite pegmatite, with a visible contact with mica schist,
exactly like in Vanhavuori.

5.21. Halkosaari
Halkosaari on yksi Lappajärven pohjoisosan saarista, jossa on useita mielenkiintoisia vierailukohteita
(kuvat 95–101). Halkosaarta kiertää polkuverkosto, joka kulkee pitkänomaisella mäellä (kuvat 98–
99). Tämä mäki on drumliinimainen moreenikasauma. Toisin kuin jäätikköjokien synnyttämät
lajittuneesta hiekasta ja/tai sorasta muodostuvat harjut, jollaiseen voi tutustua esimerkiksi
Hietakankaalla, drumliinit koostuvat siis moreenista. Moreeni on syntynyt mannerjäätikön jauhaessa
alla olevaa kallioperää. Niinpä moreenissa on sekaisin eri raekokoja suurista lohkareista hiekkaan ja
saveen saakka (kuva 95). Toisin kuin harjuissa, moreenien kivet ovat yleensä varsin särmikkäitä,
koska virtaava vesi ei ole päässyt pyöristämään niitä. Maaperän ominaisuudet heijastuvat myös
kasvillisuuteen, sillä Halkosaarta peittää enimmäkseen sekametsä, toisin kuin usein kuivien
männikkökankaiden hallitsemia harjuja (kuvat 100–101). Halkosaarta selväpiirteisempään
drumliiniin pääsee tutustumaan esimerkiksi Kukkulanmäellä.
Halkosaaren kesäteatterin (http://www.halkosaarenkesateatteri.fi/) reunamuuri on tehty kärnäiitistä
(kuva 97). Kärnäiitti on törmäyssulakivi, joka on syntynyt asteroidin törmätessä paikalliseen
kallioperään 76,2 miljoonaa vuotta sitten. Sulaneen aineksen joukossa näkyy runsaasti vain osittain
sulaneita ja murskaantuneita kappaleita peruskalliosta. Kärnäiitti on Etelä-Pohjanmaan maakuntakivi,

116

Kraatterijärven Georeitti
jota luonnontilaisena pääsee ihailemaan etenkin Kärnänsaaressa, ja hiottuna hotelli Kivitipussa tai
Tulivuorikeskuksessa, jossa sitä on myös myynnissä.
Halkosaareeen tultaessa, parkkipaikan pohjoisnurkassa on Niskan patokivi, jossa on muistolaatta
vuonna 1979 huipentuneesta patokapinasta (kuva 96). Kapinan taustalla oli liian alhaiseksi
säännöstelty vedenkorkeus ja sen myötä heikentynyt vedenlaatu. 1200:n järviseutulaisen
kapinallisjoukko saavutti tärkeimmät tavoitteensa.
Halkosaaressa toimii kesäisin myös tanssiravintola (http://halkosaari.net/).

Kuva 95. Halkosaaren moreeni on alueelle tyypillistä hiekkamoreenia. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 95. The till
in Halkosaari is sandy till typical to the Craterlake area.
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Kuva 96. Lappajärven kansanpadon muistolaatta Halkosaaren parkkipaikalla. Kuva / Figure: S. Hietala; muokkaus:
T. Öhman. Figure 96. The commemorative plaque of the dam uprising in the corner of the Halkosaari parking lot.

Kuva 97. Halkosaaren kesäteatterin muuri on rakennettu kärnäiitistä. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 97. The wall
of the Halkosaari summer theatre is built from kärnäite.
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Kuva 98. Halkosaaren maastokartta. Kuva / Figure: MML Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure 98. Topographic
map of Halkosaari and the surrounding areas.
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Kuva 99. Halkosaaren ilmakuva ja taustakartta. Kuva / Figure: MML Paikkatietoikkuna / T. Öhman. Figure 99. An
aerial photograph of Halkosaari merged with a background map. Annotation: 1. Commemorative stone of the
dam uprising. 2. The kärnäite wall of the summer theatre. 3. A network of trails on the small drumlin-like island.
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Kuva 100. Halkosaari on lumoavan kaunis paikka. Kuva / Figure: S. Hietala. Figure 100. Halkosaari is an
enchantingly beautiful place.

5.21.1. Halkosaari in English
Halkosaari is one of the islands in the northern part of the lake Lappajärvi, with several points of
interest (Figs. 95–101). There are trails going around Halkosaari, which forms an elongated hill (Figs.
97–98). The hill is a glacial moraine formation reminiscent of a drumlin. Unlike eskers like
Hietakangas, which are composed of sediments sorted by glacial streams, drumlins are composed of
till. Till was formed when the moving glacier crushed the underlying bedrock. As a result, till is a
mixture of different grain sizes from large boulders to sand and clay. And unlike eskers, the rocks in till
are usually highly angular (Fig. 95), because running water has not had the opportunity of rounding
them. The properties of the soil are reflected in the vegetation: Halkosaari is covered by mixed forest,
while eskers are often covered by dry pine forests (Figs. 100–101). A better defined drumlin can be
visited in Kukkulanmäki.
The wall of the summer theatre in Halkosaari is composed of impact melt rock kärnäite (Fig. 97).
Kärnäite was formed when an asteroid struck the bedrock about 76.2 million years ago. Shocked and
partially melted fragments of the bedrock, both granite pegmatites and mica schists, can be seen in
kärnäite, surrounded by melted matrix. Natural occurrences of kärnäite can be seen particularly in
Kärnänsaari, while polished kärnäite can be seen hotel Kivitippu and bought in the Volcano Centre.
In the northern corner of the Halkosaari parking lot there is a commemorative plaque and stone (Fig.
96). The stone was erected to commemorate the so called dam uprising of 1979. During the 1970s, the
water quality of lake Lappajärvi deteriorated largely due to the regulated water level being too low.
Thus, the people built an illegal dam to raise the water level. This remarkable uprising included about
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1200 people from the Craterlake region. The uprising had a positive outcome, with the minimum
water level in the lake being permanently raised closer to what it had been when the lake was
unregulated.

Kuva 101. Halkosaaren maisemissa on hyvä mietiskellä vuosimiljardeja, putoilevia asteroideja ja yli vyöryviä
jäätiköitä. Kuva / Figure: T. Öhman. Figure 101. Halkosaari provides nice surroundings to ponder upon the
billions of years of Earth history, falling asteroids and flowing glaciers.
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