
TUU-02-001

0 250 m

Karttatuloste  © Geologian tutkimuskeskus 
Pohjakartta  © Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MML/10
Suojelualueet  © Suomen Ympäristökeskus

ARVOKKAAT TUULI- JA 
RANTAKERROSTUMAT

 Natura 2000 -alue
 Tuura -alue

2440000

2440000

2441000

2441000

66
76
00
0 6676000

66
77
00
0 6677000



JETURKASTI
Tietokantatunnus: TUU-02-001

Pinta-ala: 0,8
Korkeus: 80
Alueen suhteellinen korkeus: 2,5

Geologia
Ensimmäinen maa-alue, joka Perniön kartta-alueella nousi vedestä, on ollut Tenholan Uvberget, mutta Strömman 
koillispuolella oleva Jeturkastin ympäristö paljastui myös melko aikaisessa vaiheessa veden alta Itämeren 
kehityshistorian Ancyluskauden alussa. Alue sijaitsee noin 77 metriä nykyistä merenpintaa ylempänä, ja sinne on 
syntynyt pienten rantavallien muodostama huuhtoutumiskivikko. Jeturkastin pirunpelto koostuu hyvin pyöristyneistä 
kivistä, joiden halkaisija on noin 10 - 20 cm. Keskikoko on noin 15 cm, mutta joukossa on myös pienempiä kiviä. 
Jeturkasti on noin 150 x 50 metrin kokoinen kivikko ja sen alla on kallioalusta. Pirunpelto on muuten hyvin tasainen, 
mutta muodostumassa on muutamia syvempiä kuoppia, ns. "luolamiehen jääkaappeja" (Glückert 1976, Kielosto et al. 
1996).

Biologia
Muinaisrantakivikko on yhtenäinen ja puuton. Harmaat rupijäkälät ja keltaiset karttajäkälät ovat vallitsevat. Kivien 
välissä on kivitierasammalta sekä torvi- ja tinajäkäliä. Paljastinajäkälää on runsaasti kivien kyljissä. Muutaman 
neliömetrin alueella kiviä on käännelty ja niillä kasvaa punaista Trentepohlia umbrina -viherlevää tai ovat paljaita. 
Kivikon reunoilla on kilpikaarnamäntyjä, sianpuolaa sekä poron- ja hirvenjäkälää. Kivikkoa ympäröivä puusto on 
varttunutta, kuivahkon kankaan kasvatusmännikköä. Etäämpänä on nuorta kasvatusmännikköä.

Maisema ja muut arvot
Pirunpelto on pienestä pinta-alastaan johtuen selkeä ja yhdellä silmäyksellä hahmottuva muodostuma. Ympäristöön 
alueelta ei avaudu maisemia ja sisäinenkin maisema on hyvin yksitoikkoinen. Jeturkasti sijaitsee Metsähallituksen 
Meri-Teijon retkeilyalueella, ja sinne johtaa opastettu, pyörätuolillakin kuljettava polku omalta P-paikalta. 
Pirunpellon vieressä on opastaulu. Alue sijaitsee Teijon ylängön Natura-alueella (FI0200086).

Sijainti: Jeturkasti sijaitsee Perniön länsiosissa noin 2,5 kilometriä Matildasta kaakkoon ja noin kolme kilometriä 
Strömmasta koilliseen.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 2 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:
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