2439000

2441000

2440000

2441000

6688000

6688000

2440000

MOR-Y02-023
6687000

6687000

6686000

6686000

6685000

6685000

ARVOKKAAT MOREENIMUODOSTUMAT
Mormi -alue

Reunamoreenivalli
Natura 2000 -alue

0

500 m

Karttatuloste © Geologian tutkimuskeskus
Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 197/MYY/2005
Suojelualueet © Suomen Ympäristökeskus

2439000

KARINNOKKA

HALIKKO

Tietokantatunnus: MOR-Y02-023
Arvoluokka:
Korkeus:

4
60 m mpy

Muodostumatyyppi: Vastasivun drumliini

Karttalehti: 2021 04, 2021 07
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala: 131,1 ha
60 m

Muodon suhteellinen korkeus: 60 m

Karinnokka sijaitsee Kemiönsaaren Angelniemen luoteisosassa,
välittömästi Angelniemen kirkon kaakkoispuolella.

Geologia
Karinnokka kuuluu Lounais-Suomen (vastasivun) drumliinien kenttään. Se koostuu neljästä vierekkäisestä
muodostumasta, joiden kärki eli proksimaalirinne osoittaa luoteeseen, muinaisen mannerjäätikön tulosuuntaan
päin. Muodostumat ovat pinta-alaltaan vastasivun drumliineiksi melko pieniä. Karinnokan muodostumat
rajautuvat pohjoisosistaan Lappdalsfjärdenin Karhuselkään ja eteläosistaan Lohkarmäkeen. Karinnokan alue
sijaitsee noin kuusi kilometriä III Salpausselän luoteis- eli proksimaalipuolella. Karinnokkan muodostumat ovat
melko kapeita pituusakseliin nähden ja niiden muoto on varsin symmetrinen. Proksimaaliosat nousevat selkeästi
ja jyrkästi heti merenrannasta lähtien ja nousu jatkuu, toiseksi eteläisintä drumliinia lukuunottamatta koko
matkan aina distaaliosan kalliopaljastumiin asti. Muodostumien sivurinteet ovat loivempia kuin
proksimaalirinne. Eteläisin muodostuma eroaa muista kahdesta siten, että sen proksimaaliosa alkaa vasta noin
400 metriä rantaviivasta ja muodostuman korkeus on vain hieman yli kymmenen metriä. Pintalohkareisuus
kaikkien kolmen vastasivun drumliinin alueilla on vähäistä. Alueen kahteen luoteisimpaan ja muodoltaan
korkeimpaan muodostumaan on tehty luotauslinjat, joiden mukaan näiden muodostumien paksuus vaihtelee 8,4
metristä 15,5 metriin. Eteläisimmän drumliinin distaaliosassa on pieni maa-aineskuoppa, josta on hyödynnetty
alueen vastasivun drumliinien rinteitä usein ohuena kerroksena peittävää lajittunutta maa-ainesta, hiekkaa ja
soraa. Alueen vapautuessa mannerjäätiköstä oli vedenpinta alueella noin 120 metriä nykyistä merenpintaa
korkeammalla, joten muodostuma on syntynyt subakvaattisesti melko syvään veteen (Niemelä 1973, Niemelä et
al. 1987).
Biologia
Pohjoisimman osa-alueen metsiköt ovat lähinnä tuoreen kankaan eri-ikäisiä metsiköitä alkaen hakkuualoista ja
siemenpuuhakkuista jatkuen istutuskuusikkoina, mäntytaimikkoina, kasvatusmännikköinä ja päätyen
varttuneisiin männiköihin, kuusikoihin, koivikoihin tai sekametsiin. Pohjoisosassa on lehtomaista ja
kulttuurivaikutteista varttunutta lehtikuusikkoa. Pensaskerroksessa kasvaa mm. idänkanukkaa. Pohjoisosan
lehtomaisella maalla on lisäksi nuori männikkö, jossa kasvaa mm. niittyhumalaa, ahomansikkaa, sinivuokkoa ja
runsaasti käenkaalia. Tiestä etelään on varttunutta lehtomaisen–tuoreen kankaan kuusikkoa, jossa kasvaa mm.
sinivuokkoa ja käenkaalia. Rinteessä on lähteisyyttä, mutta lähteikköihin on kaivettu maastoa kuivattaneita
kaivoja. Osa-alueen eteläreunalla on kallio, jolla kasvaa mm. iäkkäitä lakkapäisiä mäntyjä. Toiseksi
pohjoisimman osa-alueen pohjoiskärjessä on lähteisyyttä. Lähteisen alueen puusto koostuu tervalepästä ja
koivusta ja kenttäkerroksessa on laaja kotkansiipikasvusto. Muutoin osa-alueen pohjois- ja länsiosat ovat
varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa. Itäosassa on nuorta männikköä. Merenrantaan viettävässä rinteessä
kasvaa sinivuokkoa ia imikkää. Merenrannassa kasvaa tervaleppää. Toiseksi eteläisin osa-alue on
mäntytaimikkoa tai nuorta mäntymetsää. Eteläisin osa-alue on mäntytaimikkoa, kasvatusmännikköä tai
varttunutta mänty-kuusimetsää. Mooseksenmäellä on harvapuustoisia jäkäläisiä–kanervaisia kalliomänniköitä.
Kallioiden itäpuolella on pieni isovarpuinen räme.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstään metsäisinä mäkinä. Ympäristöön avautuu rannalta luonnonkaunis merinäkymä,
mutta muualta alueelta ei avaudu muuta maisemaa kuin metsää. Sisäinen maisema on melko yksitoikkoinen eikä
se vaihtele. Karinnokan maisemalliset arvot ovat siten varsin pienet. Lähiympäristöä luonnehtii kallioinen
rannikkomaisema.
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