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MEKRIJÄRVEN REUNAMOREENIPARVI ILOMANTSI 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-069 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 4244 02 Alueen pinta-ala: 92,3 ha 
Korkeus: 160 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 15 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Mekrijärven reunamoreeniparvi sijaitsee Mekrijärven  
 länsirannalla, 11 km Ilomantsista pohjoiseen. 
 
Geologia 
Mekrijärven 2500 x 1600 metrin kokoinen reunamoreeniparvi sijoittuu Ilomantsin reunamoreenikentälle. Alue 
koostuu vaihtelevan kokoisten, jäätikön liikesuuntaan nähden poikittaisten moreeniselänneryhmien luode-
kaakkosuuntaisesta parvesta. Yksittäisten muodostumien koko on 50-400 x 50-300 metriä ja korkeus 1-10 
metriä. Osa muodoista on loivia ja kumpumaisia, osa varsin tasaisia, jyrkkärinteisiä kankaita. Selänneryhmien 
proksimaalirinteet ovat usein distaalirinteitä korkeampia, mutta selvää epäsymmetriaa ei kuitenkaan ole. 
Ryhmien välinen etäisyys on 100-200 metriä, ja niiden väliset alueet ovat soistuneet. Koko alue madaltuu ja 
loivenee vähitellen kaakkoon. Kohdealue on Ilomantsin jääjärvialueelle tyypillinen, mutta sijainnin ja muotojen 
suuren koon takia tavallista selkeämpi moreeniselänneparvi. Vastaavanlaisia parvia on etenkin alueen etelä- ja 
lounaispuolella Mekrijärven-Petkeljärven harjujakson ja sen sivuhaarojen liepeillä. Selänneparvet lienevät monin 
paikoin verrattavissa Suomen etelä- ja länsirannikon De Geer- moreeneihin, joskin Ilomantsin 
reunamoreenikentän muodostumat ovat yleensä varsin kookkaita.  
 
De Geer-moreenit ovat kerrostuneet syvään veteen jäätikön reunan eteen tai osittain jäätikön pohjan railoihin. Ne 
osoittavat suhteellisen tarkasti jäätikön reunan asemaa ja suuntaa tiettynä ajankohtana, ja niiden peräkkäinen 
ryhmittyminen heijastanee lähinnä jäätikön reunan vuosittaista vetäytymistä. Samana vuonna on toisaalta voinut 
syntyä useitakin selänteitä, ja joidenkin selänteiden muodostumiseen on voinut puolestaan kulua useita vuosia. 
Ilomantsin seudulla varsinkin matalaan veteen syntyneet suuret selänteet voivat kuitenkin heijastaa pikemminkin 
jäätikön väistöliikkettä ja pinnan railoutumista, ja tällaisista selänteistä koostuvan parven tulkinta 
reunamoreeniparveksi on melko epävarmaa (vertaa MOR-Y08-048, MOR-Y08-069). Ne eivät kuitenkaan 
ilmeisesti ole tyypiltään myöskään subglasiaalisen vetojännityksen synnyttämiä Rogen-tyyppisiä moreeneja. 
 
Muutamissa tieleikkauksissa on hiekkamoreenia, pintakerros on yleisesti hiekkainen ja huuhtoutunut. 
Pintalohkareisuus on vähäinen tai kohtalainen (1-5 kpl aarilla), paikoin suurempikin. Lohkareet ovat pieniä tai 
keskikokoisia (alle 1-2 m). Kiviä on kohtalaisesti. Ylin ranta on seudulla noin 165 metrin tasolla (Ilomantsin 
jääjärvi), joten alue on subakvaattinen ja kerrostunut noin 15-20 metrin syvyiseen veteen. Mekrijärven rannassa 
on hieman lohkareikkoa. Mekrijärvi on hyvä esimerkki transgressiivisesta järvestä, jonka laskusuunta on 
suurimman maankohoamisen suunnassa: järvi on vähitellen tulvinut ympäröiville soille ja sen pinta-ala on 
jatkuvasti kasvanut. 
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Pohjoisin selänne on harvapuustoista kangasta ja muut ovat 
lähinnä havumetsiä tai sekametsiä (Syke:CLC2000-maankäyttö/maanpeite (25m)-aineisto). Puusto on pääosin 
mäntytaimikkoa tai kasvatusmännikköä. Rannoilla on myös varttunutta männikköä. Pohjoisin selänne on 
aukeana ja suurelta osin vesakoitunut. 
 
Maisema ja muut arvot 
Soiden ja järven rajaama alue erottuu selvästi kartalla. Maastossa loivahkot, jäkäläiset ja kiviset muodot 
hahmottuvat kohtalaisesti. Alueen säännöllinen rakenne hahmottuu hyvin myös tieltä. Alueen reunoilta on useita 
näkymiä Mekrijärvelle, Parilammensuolle ja Korvinsuolle, sisäosat ovat kuitenkin peitteisiä. Sisäinen maisema 
on kohtalaisen vaihteleva ja parhaimmillaan kenties länsiosan soiden reunoilla. Näkyvyys on yleensä 
kohtalainen. Mekrijärven länsirantaa on kaavoitettu tonteiksi. Alue sijoittuu lähes kokonaan Korvinsuon-
Parilamminsuon Natura-alueelle (FI0700022). Luoteessa 3 kilometrin päässä on laaja, Koitereen 
reunamuodostuman edustavimman osan ympärille sijoittuva Kesonsuon-Palokankaan-Selkäkankaan-Syväysjoen 
Natura-alue (FI0700011). 
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