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Parasta aikaa tätä uutiskirjettä 
kirjoittaessani maailmanperintökohteen 
infopisteille nousee uusi näyttely 
valottamaan yhteistä, rajat ylittävää 
maailmanperintöämme. Lystra tulee 
infoamaan tarkemmin näyttelyn 
avautumisesta Korkearannikon 
Naturumille, Merenkurkun saariston 
Maailmanperintöportille ja Vaasan 
kaupunginkirjastolle. Mahtavaa, 
että työmme saa myös näinkin 
käsinkosketeltavia tuloksia!

Elokuussa oli myös Merenkurkun saariston 
vuoro testata maailmanperintökohteen 
yhteistä opastussuunnitelmaa. Säät 
suosivat, kun testaajat kulkivat 
Bodvattnetin kierroksella eläin- ja 
kasvisiluetteja bongaten ja jään ääniä 
kuunnellen. Pysyvämmät opasteet 
ilmestyvät polulle loppuvuoden aikana. 

Ja koska kaiken takana on geologia, 
tässä uutiskirjeessä palataan koko 
hankkeen ja koko maailmanperintökohteen 
alkulähteille. Haastattelussa Suomen 
geologisen tutkimuskeskus GTK:n 
erikoistutkija Niko Putkinen kertoo GTK:n 
tutkimustyöstä maailmanperintöalueella 
ja paljastaa lempipaikkansa Merenkurkun 
saaristossa.
  

Piia 
erikoissuunnittelija,
Metsähallitus

Syksyn satsaukset Lystrassa 

Maailmanperinnön geologia 
valloittaa aina uudelleen

Geologia vie sekä historiaan että 
tulevaisuuteen



Maailmanperintökohteen geologiset prosessit jatkavat kulkuaan, vaikka 
maailmanperintöhanke Lystra läheneekin tänä vuonna loppuaan. Ainutlaatuisen 
geologian tärkeyttä ei voi korostaa liikaa, sillä nimenomaan se toi 
Korkearannikolle ja Merenkurkun saaristolle Unescon maailmanperintöstatuksen. 
Lystrassa geologisen tiedon päivittämisestä ja Merenkurkun saariston 
maaperämuodostumien tutkimuksesta on vastannut GTK:n erikoistutkija Niko 
Putkinen kollegoineen. 

Niko kuvailee, kuinka he pääsivät käsiksi luonnon salattuihin arkistoihin, 
kun he kartoittivat maaperämuodostumia ja mittasivat kallioiden uurteita 
Merenkurkun saaristossa. Tutkimuksien perusteella GTK:n väki sai selville, miten 
mannerjäätikkö on perääntynyt viimeisimmän jääkauden lopulla. Niin kutsuttu 
perääntymismalli on merkittävä tutkimustulos, sillä muinaisia tapahtumia 
voidaan verrata arktisten alueiden jäätiköiden käyttäytymiseen. Ilmastonmuutos 
tuo nykytutkimukseen oman mausteensa. 

Maailmanperintökohteemme on Nikon mukaan erityisen hieno luonnon 
laboratorio, jossa ovat pääosassa yli 10 000 vuotta sitten mannerjäätikön 
toiminnan tuloksena syntyneet geologiset muodostumat ja piirteet maastossa. 
Nämä piirteet kertovat mannerjään olosuhteista 10 500 vuotta sitten, ja ne 
myös vastaavat nykyisten arktisten alueiden jäätiköiden olosuhteita. Siksi 
maailmanperintöalue tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia ja ymmärtää 
myös nykyjäätiköiden jättämiä jälkiä turvallisesti, kun taas arktisilla alueilla 
tiedemiehet tutkivat samoja muodostumia meren pohjassa.

Geologia vie sekä historiaan että tulevaisuuteen 

Nikon on helppo hymyillä 
veneajelulla Bergö gaddarnan 
lohkarekentillä.



Arvokkaan tutkimuskohteen lisäksi maailmanperintökohteemme antaa meille 
myös muutakin, kuten Niko kuvailee:

”Maailmanperintöalueen rikkaus on ehdottomasti sen monimuotoisuus. Se on 
suorastaan häkellyttävää ja ilahduttaa uudestaan ja uudestaan moneen kertaan 

alueen kartoittaneen tutkijankin.”

Monimuotoisuus tarkoittaa muun muassa upeita maisemia ja Korkearannikkoon 
tutustuminen olikin Nikolle ja muille GTK:n geologeille mieleenpainuva kokemus. 
Matalasta Merenkurkun saaristosta löytyy myös unohtumattomia maisemia, 
joista Niko nostaakin esille muutaman. Kuvankaunis De Geer -moreenikenttä 
Saltkaretin näkötornista nähtynä saa luontoihmisen huokaisemaan ihastuksesta. 
Karua ja eksoottista kauneutta tarjoilee erittäin kivinen Bergö gaddarnan saaret 
ja sitä ympäröivä meri. Mannerjäätiköiden tutkijat innostuvat Nikon mukaan taas 
Raippaluodon keskiosan drumliinimuodostumien parvesta, joka kertoo pienen 
jäätikkövirtauksen käynnistymisestä ja kiihtymisestä kohti etelää jääkaudella.

Maailmanperinnön geologia valloittaa aina uudelleen

Lystra on tehnyt videoita maailmanperintömme geologiasta  
tsekkaa siis YouTube-kanavaltamme @highcoastkvarken 

miltä esimerkiksi lohkaremaasto näyttää Merenkurkun saaristossa 
tai kalottivuoret Korkearannikolla!

https://www.youtube.com/channel/UCyLNOVsqFIbXiP3v6Q3srjA


Viimeinen uutiskirje 
ilmestyy vuoden lopulla. 

Muu Lystra-tiimin kuulumiset ja korona-arjen kaverit

Kurkista nostoista, missä seurassa Lystran hankekumppanit ovat työskennelleet 
kevään ja kesän aikana!  

Ruotsin geologinen tutkimuskeskus SGU
Korkearannikon geologiset muodostumat raviineista 
pirunpeltoihin on nyt luokiteltu, ja ne todellakin 
osoittavat maailmanperintökohteen poikkeuksellisen 
merkityksen eli Outstanding Universal Valuen. 
Kristianin kotitoimiston kaverit ovat kivoja, mutta 
eivät aina malta olla kertomatta mielipiteitään SGUn 
Skype-kokouksissa!

Paikkatietoyksikkö FGI  
Tsekkaa FGI:n maankohoamisanimaatio maailmanperintöportaalista 
highcoastkvarken.org tai YouTube-kanavalta @highcoastkvarken. Erja 
Huuskosen diplomityö Merenkurkun ja Korkearannikon maankohoamisen ja 
merenpinnannousun suhteesta on julkaistu täällä ja hyväksytty korkeimmalla 
arvosanalla.

Vaasan kaupunki
Informaatikkomme Liselott on kuvittanut maailmanperintöalueen geologisia 
prosesseja, ja kuvituksia tullaan näkemään muun muassa verkkosivuilla ja 
näyttelyissä. Kotitoimistolla vauhtia Liselottin työpäivään toi repolainen, joka vei 
kesken Skype-kokouksen roskapussin terassilta!

Metsähallitus ja Västernorrlandin lääninhallitus
Metsähallituslaisen kehräävä kotiapulainen Kotten-kissa varmistaa, että 
hanketavoitteisiin on todella päästy., kun taas Julia-kissa vahtii, 
ettei sarvipäinen peura tule puuttumaan hanketöihin. 
Västernorrlandissa Kattn-kissa huutelee kommenttejaan 
hankkeen Skype-kokouksien aikana.

https://highcoastkvarken.org/fi/tutki/ 
https://www.youtube.com/watch?v=TpwfCDlo7jg&t=1s
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43586

