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KARIKKOSELÄN METEORIITTIJÄRVI ja AutioNsalmen
muinaisasutus
Opetuskäyttö
Pyöreä, halkaisijaltaan puolitoistakilometrinen Karikkoselän
meteoriittijärvi kertoo miljoonien vuosien takaisista tapahtumista, kivikautinen asuinpaikka, jokikalastus Könkköjoella.

Kuvaus
Karikkoselän järvi on osa Petäjäveden reittiä. Karikkoselkä eroaa muista alueen järvistä pyöreähkön muotoisena. Muut järvet
ovat tyypillisiä jääkauden muovaamia luode-kaakko-suuntaisia järviä. Karikkoselän eteläpää on meteoriittikraatteri ja pohjoisosa pitkänomainen Petäälahti. Järvi on Autionsalmen kautta
yhteydessä Petäjävesi-järveen länteen ja sieltä etelään Suoliveden suunnan eli Petäjäveden reitin ja edelleen Jämsän kautta
Päijänteeseen.
Meteoriittien aiheuttamia järviä on maailmassa 150 ja Suomessa 7. Petäjäveden Karikkoselkä löytyi elokuussa 1995. Se on syntynyt meteoriitin törmättyä kosmisella nopeudella maahan paljon ennen jääkautta. Viitteitä siitä, että kyseessä on meteoriitin
synnyttämä ruhjelaakso, löytyy mm. järveä ympäröivistä kivistä,
joissa on uurteisia kartion muotoisia kuvioita. Kyseiset pistekartioiden kärjet osoittavat järven keskustaan päin, jossa oletettu
räjähdyksen keskipiste on sijainnut. Meteoriitti on ollut läpimitaltaan 10-100 m, ja sen maahantörmäämisvauhti on ollut 1060 kilometriä sekunnissa. Tällöin syntyneen räjähdyksen voima
on ollut yhtä suuri kuin sata Hiroshiman pommia.
Karikkoselkä on pienin Suomen tunnetuista törmäyskraattereista. Sen läpimitta on 1,4 km ja syvyys 150 m, mutta kraatterin
pohjalla on yli 100 m sedimenttejä eli kerrostunutta maa-ainesta. Kraatterin iäksi on määritelty 250-450 miljoonaa vuotta. Järven suurin syvyys on 26 m ja kokonaispinta-ala on noin 2,5 km².
Karikkoselän lounaisosassa, Autionsalmen rannassa, salmeen
luode-kaakkosuuntaisena työntyvän kapean (noin 20 m) niemen luoteispäässä on kivikautinen asuinpaikka. Niemellä kulkee maantie, ja silta ylittää salmen. Maaperä on hiekkaa, ja niemen kärjessä se ja rantakivikko sekä turvekerros muodostavat
vajaan metrin korkuisen törmän. Inventointilöydöt (kvartsia) on
tehty niemen molemmin puolin rantahietikolta ja rantavedestä noin 30 - 60 m päästä niemen kärjestä. Paikalla on opastaulu.
Karikkoselkään laskeva vuolas Könkköjoki on maakunnan ensimmäinen pyydä ja päästä -kohde. Joessa on korkeuseroa puolentoista kilometrin matkalla 16 m. Joen kotisivuilta löytyy tietoa joen kalastuksesta ja luonnosta, tietoa joen kalakannasta
sekä Jyväskylän yliopiston taimentutkimuksesta. Sivuilta löytyy
kalastusalueen kartta ja säännöt sekä tietoa luvanmyynnistä.
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