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Alkusanat

Ympäristöministeriö käynnisti vuonna 1987 tutkimushankkeen, jossa kehitettiin
menetelmiä luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaiden kallioalueiden in
ventointiin maassamme. Kallioalueinventoinnin maastot)Töt aloitettiin vuosina
1989—90 Uudellamaalla ja Kymessä, joissa inventoinnin menetelmiä ensi kertaa
testattlin. Sen jälkeen kallioalueinventointi on edennyt lääneittäin tai maakuri
nittain ensin entisissä Turun ja Porin (1991—93) sekä Vaasan läänissä (1991—95) ja
jatkuen Hämeessä (1993—95), Keski-Suomessa (1995—96), Pohjois-Pohjanmaalla
(1996—98), Kainuussa (1996—98) ja Pohjois-Savossa (1996—98).

Kallioalueiden luonnon- ja maisemansuojelullisten arvojen inventointia on
tehty maassamme kiireellisyysjärjestyksessä. Työ on aloitettu alueilta, missä kal
liokiviaineksen taloudelliset hyödyntämispaineet ovat olleet kaikkein suurim
mat. Tämän läpi 1990—luvun jatkuneen valtakunnallisen tutkimushankkeen ai
kana on suojelullisesti merkittävien kallioalueiden nykytilanne tarkoitus selvit
tää suurimmasta osasta maata; ainoastaan Ähvenanmaa, Tunturi-Lappi ja osa
Metsä-Lappia jätetään inventoimatta.

Entisen Uudenmaan läänin kallioalueet inventoitiin ensimmäisen kerran
vuosina 1989—90 valtakunnallisen hankkeen alkuvaiheessa osana pilottihanket
ta, jossa tarkoituksena oli kehittää kallioalueiden inventointimenetelmää ja ar
voluokitusta. Uudenmaan läänin kallioalueselvityksessä jaettiin kallioalueet luon
to- ja maisema-arvojen perusteella neljään arvoluokkaan. Hieman myöhemmin
valmistuneissa entisessä Kymen sekä Turun ja Porin läänien kallioalueinven
toinneissa päädyttiin kuitenkin käyttämään seitsemän luokkasta arvoluokitusta,
jota sovellettiin myöhemmin myös muihin maassamme tehtyihin alueellisiin in
ventointeihin.

Tuolloin valmistuneesta Uudenmaan läänin kallioalueselvityksestä pyysi
ympäristöministeriö lausunnot alueen kunnilta. Saatu lausuntopalaute oli suu
relta osin myönteistä (70 %) tai osittain myönteistä (19 ¾). Täysin kielteisellä
kannalla ei ollut yksikään kunta. Kuntien lausuntoprosentti oli 91 ¾. Lausun
noissa esitettiin Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla lisättäväksi valtakunnalli
sesti arvokkaiden kallioalueiden luetteloon yhteensä 53 uutta aluetta. Uuden
maan läänin kallioalueinventoinnin valmistumisen jälkeen Uudenmaan kalli
oista on julkaistu 1990-luvun alkupuolella runsaasti uutta tietoa, jota ei ole voitu
ottaa huomioon ensimmäisen inventoinnin yhteydessä. Uudellamaalla vuonna
2000 tehtyjen maastokäyntien perusteella todettiin ensimmäiseen inventointiin
perustuvissa kallioaluerajauksissa monilta osin selviä täydentämistarpeita.

Edellä mainittujen seikkojen perusteella päätettiin Uudellamaalla suorittaa
vuonna 2001 luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioaluei
den täydennysinventointi, jossa vanha inventointiaineisto käydään tarpeellisilta
osiltaan läpi ja arvioidaan uudelleen nykyisen tietämyksen pohjalta. Uudenmaan
kallioalueiden täydennysinventomnnilla saadaan näin nykyistä parempi ja totuu
denmukaisempi käsitys maakunnan valtakunnallisesti arvokkaista kallioalueis
ta ja niihin liittyvistä arvoista. Täydennysinventoinnin tuloksena Uudenmaan
kallioalueaineisto on nyt suoraan vertailukelpoinen maassamme tehtyihin mui
hin kallioalueita koskeviin alueellisiin inventointeihin. Resurssien rajallisuuden
takia osa entisestä Uudenmaan läänin valtakunnallisesti arvokkaista kallioalu
eista on jouduttu arvioimaan ja pisteyttämään kirjoituspöytätyönä olemassa ole
vien tietojen pohjalta. Näiden kallioalueiden osalta laajempien aluekuvausten
kirjoittaminen tässä julkaisussa jää puutteelliseksi.
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Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden täy
dennysinventointi toteutettiin Uudellamaalla yksivuotisena hankkeena vuoden
2001 aikana. Työ aloitettiin käymällä läpi olemassa oleva kallioalueinventointi
aineisto ja alueelta ilmestyneet uudet julkaisut ja selvitykset, jonka perusteella
kevättalvella 200lvalittiin maakunnan alueelta kesän aikana maastossa tarkem
min inventoitavat alueet. Pääpaino valinnassa kohdistetaan aikaisemman inven
toinnin kallioalueisiin, joiden rajausperusteissa on eniten harkinnanvaraisuutta.
Lisäksi inventoitavaksi tuli suuri joukko täysin uusia kallioalueita etenkin Loh
jan, Karjalohjan, Nummi-Pusulan ja Sammatin kunnista.

Uudenmaan kallioalueiden täydennysinventointi tehtiin ympäristöminis
teriön ja Suomen ympäristökeskuksen rahoituksella virkatyönä ja se toteutettiin
yhteistyössä Uudenmaan liiton, Itä-Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ympäris
tökeskuksen kanssa. Projektia varten perustettiin epävirallinen valvontatyöryh
mä, jossa on edustettuina Uudenmaan alueen keskeiset asiantuntija-, suunnitte
lu- ja viranomaistahot. Valvontatyöryhmän puheenjohtajana on toiminut ylitar
kastaja Markus Alapassi ympäristöministeriöstä. Muina jäseninä työryhmän työs
kentelyyn ovat osallistuneet suunnittelija Tuomas Autere Itä-Uudenmaan liitos
ta, hydrogeologi Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskuksesta, ylitarkastaja
Leena Eerola Uudenmaan ympäristökeskuksesta, teknisen suunnittelun päällik
kö Lauri Hakala Uudenmaan liitosta, suunnittelupäällikkö Pekka Hallikainen
Itä-Uudenmaan liitosta, vanhempi tutkija Jukka Husa Suomen ympäristökeskuk
sesta (sihteeri), suunnittelija Timo Kinnunen Uudenmaan ympäristökeskukses
ta, kaavoituspäällikkö Tuula Laaksonen Itä-Uudenmaan liitosta, ympäristösuun
nittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitosta, tutkija Jari Teeriaho Suomen ympäris
tökeskuksesta ja suunnittelija Saha Valpola Uudenmaan ympäristökeskuksesta.
Erityiset kiitokset haluamme osoittaa tutkija Juha Pykälälle Suomen ympäristö-
keskuksesta, jolta olemme saaneet arvokkaita tietoja ja kommentteja Länsi-Uu
denmaan alueelta.

Valmistunut selvitys kokoaa samoihin kansiin Uudenmaan maakunnan
merkittävimpien kallioalueiden suojeluarvojen taustatiedot ja uudet laajamittai
set inventointitiedot. Uudenmaan maiseman- ja luonnonsuojelun kannalta ar
vokkaat kalhioalueet -julkaisussa on kallioalueiden tärkeimmät arvot kuvattu ja
niiden aluerajaukset on esitetty peruskartoilla. Tutkimus palvelee maa-aineslain
mukaista lupamenettelyä ja alueiden käytön suunnittelua, mutta ylipäätään
ympäristönsuojelun eri tahoja, luonnontieteellisiä museoita sekä luonnosta kiin
nostuneita kansalaisia.
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Förord

Miljömirilsteriet startade år 1987 ett forskningsprojekt där metoder utvecklades
för att med hänsyn till natur- och landskapsskydd inventera värdefulla bergs
områden i värt iand. Fältarbetena i anslutning till inventeringen av bergsområ
den inleddes åren 1989—90 i Nylartd och Kymmene, där inventeringsmetoderna
testades för första gången. Därefter har inventeringen av bergsområden gjorts
iänsvis elier landskapsvis, först i f.d. Åbo och Björneborgs (1991—93) samt i Vasa
iän (1991—95). Inventeringarna har sedan fortsatts i Tavastland (1993—95), Mel
lersta Finland (1995—96), Norra Österbotten (1996—98), Kajanaiand (1996—98) och
i Norra Savolax (1996—98).

Inventeringen av bergsområdenas värden, med hänsyn till natur- och iand
skapsskydd, har gjorts i vårt iand eniigt prioritetsordning. Arbetet har inletts i
områden där behoven att ekonomiskt utnyttja bergmaterial är störst. 1 detta riks
omfattande forskningsprojekt, som fortgått genom 1 990-talet, har avsikten varit
att reda ut nuiäget i betydande bergsområden i den största delen av landet; en
dast Åiand, Lapplandsfjällen och en del av Lapplandsskogarna inventeras inte.

Bergsområdena i f.d. Nyiands iän inventerades första gången åren 1989—90
som en del av ett pilotprojekt i början av det nationella projektet. Syftet med
pilotprojektet var att utveckla en inventeringsmetod och en värdeklassificering
för bergsområden. 1 utredningen av bergsområdena i Nylands iän delades bergs
områdena in på basis av natur- och iandskapsvärdena i fyra värdeklasser. 1 in
venteringarna av bergsområdena i f.d. Kymmene samt i Åbo och Björneborgs
iän, som färdigstäiides iite senare, fattades dock beslut om att använda en värde
ldassificering som var indelad i sju kiasser. För övriga regionaia inventeringar
som gjordes senare i vårt land. tillämpades också denna klassificering.

Miijöministeriet begärde utiåtanden av kommunerna i området om den då
färdigstäiida utredning av bergsområdena i Nyiand. En stor del (70 ¾) av re
sponseni utlåtandena var positiv eller delvis positiv (19 ¾). Ingen kommun för
höli sig heit negativt till utredningen. 91 % av kommunerna gay utlåtande. 1
utlåtandena försiogs det sammanlagt 53 nya områden i företeckningen över vär
defulla bergsområden av riksintresse i Nyiand och Östra Nyland. Efter att bergs
inventeringen i Nyiands iän biev färdig har det i början av 1990-talet pubiicerats
rikiigt med nya uppgifter om bergen i Nyiand, vilka inte kunde beaktas i den
första inventeringen. På basis av fältbesök, som gjordes år 2000 i Nyland, konsta
terades det till många delar uppenbara behov av att kompiettera bergsområd
enas gränser enligt den första inventeringen.

På basis av ovannämnda faktorer fattades det i Nyland år 2001 ett beslut om
att göra kompietterande inventeringar av bergsområden som är värdefuiia med
hänsyn till natur- och iandskapsskydd. Det gamia inventeringsmateriaiet gås till
nödvändiga delar igenom och utvärderas på nytt enligt dagens vetande. De kom
pietterande inventeringarna ger såiunda en bättre och mera sanningseniig upp
fattning om iandskapets värdefulla bergsområden av riksintresse och om deras
värden. Ett resuitat av den kompletterade inventeringen är att materialet om ber
gen i Nyland nu är direkt jämförbart med övriga regionala inventeringar av bergs
områden i vårt iand. P.g.a. knappa resurser har en del av de värdefuiia bergsom
rådena av riksintresse i f.d. Nylands iän utvärderats och poängsatts vid skriv
bordet på basis av befintliga uppgifter. 1 denna pubiikation har dessa bergsområ
den såiedes inte beskrivits så ingående.
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En kompietterande inventering av värdefulla bergsområden i Nyland, med
hänsyn till natur- och landskapsskydd, gjordes år 2001 i ett ettårigt projekt. Arbe
tet inleddes med en genomgång av befintligt berginventeringsmaterial och nya
publikationer och utredningar om området. På basis av genomgången utsågs
vårvintern 2001 i landskapet de områden som på sommaren skall inventeras
noggrannare i terrängen. Huvudvikten lades på tidigare inventerade områden,
där det finns mest avvägningsfrågor gällande grunderna för gränsdragningen.
Dessutom kom det fram ett stort antal heit nya bergsområden som skulle inven
teras, framförallt i Lojo, Karislojo, Nummi-Pusula och Sammatti kommuner.

Den kompietterande inventeringen av bergsområden i Nyland finansiera
des av miljöministeriet och Finlands miljöcentral som tjänsteuppdrag och inven
teringen gjordes i samarbete mellan Nylands förbund, Östra Nylands förbund
och Nylands miljöcentral. En inofficiell arbetsgrupp tiilsattes för projektet. 1 grup
pen irtgick det representanter för centrala sakkunnig-, planerings- och myndig
hetssektorer i Nyland. Överinspektör Markus Alapassi från miljöministeriet har
varit ordförande för arbetsgruppen. Övriga mediemmar som deltog i arbetsgrup
pens arbete var pianerare Tuomas Autere från Östra Nylands förbund, hydroge
olog Ritva Britschgi från Finlands milj öcentral, överinspektör Leena Eerola från
Nylands miljöcentral, chefen för teknisk planering Lauri Hakala från Nylands
förbund, planeringschef Pekka Hallikainen från Östra Nylands förbund, äldre
forskare Jukka Husa från Finlands miljöcentral (sekreterare), pianerare Timo Kin
nunen från Nylands miljöcentral, planläggningschef Tuula Laaksonen från Öst
ra Nylands förbund, miljöpianerare Lasse Rekola från Nylands förbund, forska
re Jari Teeriaho från Finlands miljöcentral och planerare Salla Valpola från Ny
lands miljöcentral. Ett särskilt tack vill vi rikta till forskare Juha Pykälä vid Fin
lands miljöcentral, som har tillhandahållit oss med värdefulla uppgifter och kom
mentarer som berör områdena i Västra Nyland.

Den färdigställda utredningen sammanställer bakgrundsuppgifterna om
skyddsvärdena i de mest betydande bergsområdena i landskapet Nyland och de
nya omfattande inventeringsuppgifterna i en enda utgåva. 1 publikationen Vär
defulla bergsområden i Nyland med hänsyn till natur- och Iandskapsskydd be
skrivs bergsområdenas största värden och områdesgränserna har ritats in på
grundkartorna. Undersökningen betjänar tillståndsförfarandet enligt marktäkt
siagen samt områdesplaneringen, men överhuvudtaget olika sektorer inom mil
jövården, naturhistoriska museer samt naturintresserade medborgare.
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kallioista saatavan kiviaineksen käyttö on nopeasti kasvanut ja sen tarve luon
nonsoraa korvaavana materiaalina tulee lisääntymään myös tulevaisuudessa.
Paineet kallioiden taloudelliseen hyödyntämiseen ovat suurimmat etenkin kas
vukeskusten läheisyydessä sekä seuduilla, joilla on luonnostaan pulaa sorasta ja
hiekasta.

Kalliokiviaineksen ottamista säätelee vuoden 1982 alusta voimaan tullut
maa-aineslaki (MAL 551/1981). Tämän tutkimuksen päätavoitteena on olla apu
na ja tietopohjana sovellettaessa maa-aineslain säännöksiä lupamenettelyssä. Lain
säännösten keskeinen tarkoitus on ohjata maa-ainesten ottamista niin, että mai
seman ja luonnon arvojen suojelu voidaan turvata kestävän kehityksen periaat
teiden mukaisesti. Maa-aineslain perusteella päätös ottoluvan myöntämisestä
tehdään siinä kunnassa, jossa hakemuksen kohdealue sijaitsee. Ratkaisu on teh
tävä yksinomaan maa-aineslain 3 §:n sisältämien lupaedellytysten pohjalta. Ki
viaineksen ottamisesta ei saa aiheutua esimerkiksi kauniin maisemakuvan tur
meltumista, merkittävien luonnon kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiin
tymien tuhoutumista. Mikäli maa-ainesten ottamisesta aiheutuu maa-aineslain
3 §:n yhdenkin kieltosäännön haitallisia vaikutuksia, lupaa ei voida myöntää.
Lain soveltaminen edellyttää perusteellista tietoa ottamisalueen luonnon olosuh
teista, maisemasta ja ottamisen vaikutuksista ympäristöön. Siksi lupakäsittelyis
sä ja ottosuunnitelmia tehtäessä on kallioalueiden maisemalliset ja luonnontie
teelliset arvot tunnettava riittävän hyvin.

Kallioluonnon tutkimusta ja suojelutoimia on toteutettu maassamme vielä
melko vähän ja vasta viime aikoina on kiinnitetty enemmän huomiota kallioalu
eiden suojeluarvojen laajamittaisempaan inventointiin sekä yleensä erikoislaa
tuisen kallioluonnon suojelemiseen (ks. Alavuotunki 1989a, Pykälä 1992a, 1992b,
Hamari ym. 1992a, 1992b, Punkari ym. 1992). Kallioalueinventoinnin tutkimus-
menetelmät pohjautuvat Kymessä (Hamari ym. 1992a, 1992b, ks. myös Heikki
nen & Husa 1995) luotuihin kriteereihin, jossa kallioalueiden suojelullinen mer
kitys on määritelty maa-aineslain ympäristökriteerien perusteella.

Maakunnasta inventoidut kallioalueet on arvotettu seitsemän luokkaisessa
järjestelmässä luonnon ja maisemansuojehm kannalta arvokkaisiin kallioaluei
sun (arvoluokat 1—4) sekä paikallisesti merkittäviin ja vähemmän merkittäviin
kallioalueisiin (arvoluokat 5—6). Näistä maa-aineslain 7 §:n tarkoittamaa valta
kunnallista tai muutoin huomattavaa luonnonsuojelullista merkitystä on arvo-
luokkien 1—4 kallioalueilla. Arvoluoklden 1—4 kallioalueista on esitetty raportis
sa aluekohtaiset yleiskuvaukset ja rajaukset luvussa 4.1. Inventoidut arvoluok
kien 5—6 kallioalueet on luetteloitu liitteessä 2. Tarkempia tietoja niistä on saata
vissa kannasta, alueellisesta ympäristökeskuksesta, maakunnan liitosta ja Suo
men ympäristökeskuksesta.

Mikäli maa-ainesten ottaminen kohdistuu alueille, joilla on valtakunnallis
ta merkitystä (arvoluokkiin 1—4 kuuluvat kallioalueet), on lupahakemuksesta
pyydettävä maa-aineslain 7 §:n mukaisesti alueellisen ympäristökeskuksen lau
sunto. Maakunnan liiton lausunto on pyydettävä, jos alueella on huomattavaa

0

Jolidanto

Maamme kallioalueiden suojeluarvojen inventointi on kiireellinen tehtävä, sillä

JueeIhset ympäristöjukaisut 350



merkitystä seudulliseen kaavoitukseen. Museoviraston lausunto on tarpeen, jos
ottamisalueella saattaisi olla muinaisjäännöksiä. Lisätietoja maa-ainesten otta
miseen liittyvistä asioista on saatavissa ympäristöoppaasta 85/2001 (Maa-aines
ten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito. Ympäristöministeriö 2001).

Uudenmaan kallioalueiden täydennysinventointi ei ole kattava. Inventoin
nissa on keskitytty selvittämään biologisesti, geologisesti ja maisemallisesti ar
vokkaita kallioalueita, joilla on valtakunnallista tai huomattavaa luonnonsuoje
lullista merkitystä. Kalliopaljastumien runsauden takia kaikkia kallioalueita ei
ole voitu tutkia ja tutkittujen kallioalueiden ulkopuolelta voi löytyä etenkin pai
kallisen tason merkittäviä suojeluarvoja. Näitä kallioalueita on Uudellamaalla
etenkin vesistöjen ranta-alueilla ja saaristossa, jossa vesistömaisemaan rajautues
saan voidaan niiden katsoa sisältävän jo sellaisenaan maa-aineslain 3 §:n tar
koittamia kauneusarvoja. Tämän inventoinnin tulokset edustavat tämän hetkis
tä tietämystä Uudenmaan kallioluonnosta ja tätä aineistoa tulee tulevaisuudessa
tietämyksen lisääntyessä täydentää.
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liesiintymät, magmaattiset kiteytymisrakenteet, pintasyntyisten kivilajien kerros
tumisrakenteet ja kaikki metamorfoosilta ja liikunnoilta hyvin säilyneet kivilaji
en alkuperäisrakenteet sekä kivilajien tektonis-metamorfiset rakenteet.

Kallioiden pinnanmuotoja on muokannut kivilajikohtaisten rakenteiden ja
ominaisuuksien erojen lisäksi jäätikön lohkareita siirtävä, kuluttava ja hiova toi
minta. Mannerjäätikkö on hionut silokallioita ja raivannut kallioperän ruhjeisiin
eroosiolaaksoja. Jäätikkövesivirrat ovat muun muassa synnyttäneet hiidenkir
nuja. Jääkauden jälkeisissä meri- ja järvivaiheissa syntyi vedestä paljastuneille
alueille, myös kallioille, rantavoimien kuluttavan ja kasaavan toiminnan vaiku
tuksesta muinaisrantoja. Erikoisia kallioihin liittyviä luonnonesiintymiä ovat
muun muassa luolat, jyrkänteet, rotkot, kalliorapautumat, rapautumiskolot ja
suuret irtolohkareet. Näillä kalliopaljastumien ja kalliomaiden geomorfologisil
la ilmentymillä on tieteellistä ja opetuksellista merkitystä tulkittaessa esimerkik
si jäätikön mekaanisia ja sulamisvesivirtojen voimakkuuksia sekä luonnon ajal
lisia ilmiöitä. Kallioiden geomorfologiset ilmentymät ovat yhden tai useamman
tekijän aikaansaamia ja lisäävät kallioalueen geologista suojeluarvoa.

Biologiset arvot

Biologinen arvo (liittyy maa-aineslain 3 §:n mainintaan erikoiset luonnonesiin
tymät) määritettiin kallioaluerajaukseen olennaisesti kuuluvien habitaattien pe
rusteella, ei pelkästään varsinaisten kalliokasvien pohjalta. Kallioalueita tarkas
tellaan laajempina aluekokonaisuuksina, koska itse kalliomuodostumien ja esi
merkiksi jyrkänteiden aluslehtojen ja lakiselänteiden suopainanteiden välillä on
selviä ekologisia riippuvuussuhteita. Kallioalueen suojeluarvo arvioitiin viiden te
kijän perusteella: (1) kallioalueen kasvillisuuden harvinaisuus, (2) monipuolisuus ja
(3) edustavuus sekä (4) eliölajiston esiintymien merkittävyys ja (5) monipuolisuus.

Harvinaiseksi luokiteltava kalliokasvillisuus liittyy useimmiten kalkkikiven
tai muiden ravinteisten kivilajien esiintymiseen. Muita harvinaisia kasvillisuus
tyyppejä ovat esimerkiksi rehevät lehdot, edustavat kalliokedot tai joskus kallio-
alueiden notkelmissa tavattavat ravinteiset suot. Kallioalueella esiintyvän kas
villisuustyypin harvinaisuus voi perustua myös erityisen suotuisiin pienilmas
to-olosuhteisiin tai esimerkiksi tietyntyyppisen geo-biotoopin harvinaisuuteen,

Kalliokohteen luonnon monipuolisuus arvioitiin suoraan kasvillisuuden
monipuolisuutena. Kallioluonto voi olla hyvin heterogeenistä, sillä tärkeitä ym
päristötekijöitä on useita. Esimerkiksi suurilmasto, läheiset vesistöt, kivilaji, jyr
känteiden kaltevuus ja ekspositio vaikuttavat alueen kasvillisuuden monimuo
toisuuteen. Kallioalueen biologinen edustavuus arvioitiin alueen yleisen luon
nontilaisuuden ja harvinaisempien kasvillisuustyyppien esiintymien laajuuden
ja edustavuuden pohjalta.

Kallioalueen eliölajistoon perustuva arvo määräytyy uhanalaisten tai mui
den keskimääräistä harvinaisempien lajien kasvupaikkojen tai elinalueiden mu
kaan. Arvotuksessa erotetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset sekä
silmälläpidettävät lajit. Valtakunnallisen tason hävinneistä, uhanalaisista ja sil
mälläpidettävistä, etupäässä kallioilla tavattavista lajeista (218) valtaosa on sam
malia (98) ja jäkäliä (62). Eläimistä hämähäkit (8) ja perhoset (13) ovat runsaim
min edustettuina. Ei uhanalaisia, mutta merkittäviä kalliolajeja ovat monet vaa
teliaat, kalkkikivipitoista tai muuten ravinteista kasvualustaa vaativat itiö- ja
putkilokasvit.

Eliölajiston monipuolisuus korreloi useimmiten topografian, biotooppien
ja yleensä kasvillisuuden monimuotoisuuden kanssa. Lisäksi kivilajin, etenkin
kalkkikiven, vaikutus kasvilajiston runsauteen on merkittävä. On kuitenkin huo
mattava, että karuilla niukkalajisillakin kallioalueilla voi esiintyä niille ominais
ta harvinaista tai uhanalaista eliölajistoa, jota edustavat esimerkiksi kehrääjä tai
pikkutervakko.
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Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit

Valtakunnallisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävät lajien arviointi noudattaa
uusinta uhanalaisarviointia ja luokitusta (Rassi ym. 2001). Alueellisesti uhan
alaisten putkilokasvien osalta noudatetaan 23.10.2000, lehtisammalten osalta
05.07.2000, maksasammalten osalta 15.09.2000 ja jäkälien osalta 31.10.2000 päi
vättyä luonnosta (Rassi ym. 2003). Sienistä ja eläimistä ilmoitetaan vain valta
kunnallinen uhanalaisuusluokka. Tarkastelussa valtakunnallisesti arvokkaat
kallioalueet kuuluvat pääpiirteisesti länsiosan ja rannikkokuntien osalta hemi
boreaalisen vyöhykkeen Lounainen rannikkomaa lohkoon (lb) ja pohjoisempien
sisämaan kuntien osalta eteläboreaalisen vyöhykkeen Lounaismaa ja Pohjanmaan
rannikko lohkoon (2a) (Rassi ym. 2003).

Uhanalaiset:
CR Äärimmäisen uhanalaiset Critically Endagered
EN Erittäin uhanalaiset Endangered
VU Vaarantuneet Vulnerable
RT Alueellisesti uhanalainen Regionally Threatned
RE Alueellisesti hävinneet Regionally Extinct

Silmälläpidettävät:
NT Silmälläpidettävät Near Threatened

Liitteessä 6 ilmoitetaan uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien luokitus (Rassi
ym. 2001, 2003). Kohdekuvauksissa lajin jälkeen suluissa oleva merkintä ilmoit
taa valtakunnallisen, alueellisen uhanalaisuuden tai molemmat. Esimerkiksi pih
lajankarstajäkälä (NT/RT) on valtakunnallisesti silmälläpidettävä ja alueellisesti
uhanalainen.

Maisemalliset arvot

Kallioalueen maisemallisen suojelumerkityksen arviointi voi perustua puhtaasti
esteettisiin seikkoihin, jotka liittyvät maa-aineslain 3 §:n mainittuun ‘kauniiseen
maisemakuvaan’. Näiden tekijöiden arvottaminen sisältää usein arvioijien sub
jektiivisia kannanottoja ja kohteiden keskinäisen arvojärjestyksen määrittäminen
on tältä pohjalta varsin vaikeaa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan maisemaku
van esteettisten piirteiden lisäksi kallioalueiden maisemarakenteeseen vaikutta
via fyysisiä, mitattavia tekijöitä ja maisematilan rajoja. Maisema-arvojen suojelu-
merkitys jaettiin neljään osatekijään: (1) kallioalueen suhteellinen korkeus, (2)
hahmottuminen ympäristöstä, (3) alueelta avautuvat näköalat ja ympäristön
maisemakuva sekä (4) kallioalueen sisäinen maisemakuva.

Kallioalueen hahmottumiseen vaikuttaa paitsi sen suhteellinen korkeus
myös avokalliopintojen osuus, maisematilan rajojen voimakkuus (jyrkimmillään
esimerkiksi jyrkänteen ja vesistön välisessä maisemarajassa) sekä lähialueiden
maankäyttö. Toisaalta suhteellisen korkeuden ja kallioalueen geomorfologisten
piirteiden välillä on selvä kytkentä; yhtä korkeat avojyrkänteiset ja loivapiirtei
sen metsäiset kallioselänteet erottuvat maisemassa eri tavoin.

Kallioalueelta avautuvien näköalojen arviointiperusteina käytettiin seuraa
via tekijöitä: näkyvyyden ulottuvuus ja avoimuus, ympäristön maisemakuva,
sen topografinen vaihtelevuus ja maisemaelementtien monipuolisuus sekä es
teettiset seikat, jotka usein kytkeytyvät ihmistoiminnan voimakkuuteen. Maise
mallisesti merkittäviltä kalliomäiltä avautuu usein kauniit kauas ulottuvat nä
köalat maisemakuvallisesti vaihtelevaan ympäristöön, esimerkiksi monipuoli
seen vesistöjen kirjomaan maastoon. Kallioalueen sisäisen maisemakuvan arvo
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tuksessa käytettiin perustana topografian vaihtelevuutta, erilaisten luontotyyp
pien monipuolisuutta, avokalliopintojen erottuvuutta ja jyrkänteisiin liittyviä lä
himaisemallisia tekijöitä.

2.3 Kailloalueiden arvoluokan mööritys

Kaikki edellä mainitut kallioalueiden suojelumerkityksen arvioinnissa käytettä
vät kolme päätekijää (geologis-geomorfologiset, biologis-ekologiset ja maisemal
liset kriteerit) pisteytettiin asteikolla 1—4 neljännesosa-arvon tarkkuudella. Piste-
arvot ilmoitetaan raportissa kuitenkin kokonaislukuna. Kallioalueeseen liittyvät
muut arvot (luonnontilaisuus, lähiympäristö, kulttuurihistoria ja arkeologia sekä
virkistyskäyttö) määritettiin suoraan kokonaisluvun tarkkuudella.

1 - erittäin merkittävä
2 - hyvin merkittävä
3 - merkittävä
4- vähemmän merkittävä

Kallioalueen arvoluokka, joka saa arvoja välillä 1—7, määräytyy pääsääntöisesti
näiden kolmen päätekijän desimaaliarvojen summasta. Jos jokin päätekijä on erit
täin merkittävä tai hyvin merkittävä, voi se yksistään määrätä kallioalueen arvo
luokan. Arvoluokat ja niiden kuvaama alueen luonnon- ja maiseman-suojelulli
nen merkitys on seuraava:

1 - ainutlaatuinen kallioalue
2 - erittäin arvokas kallioalue
3 - hyvin arvokas kallioalue
4 - arvokas kallioalue
5 - kohtalaisen arvokas kallioalue
6 - jonkin verran arvokas kallioalue
7 - kallioalueen maisema- ja luonnonarvot vähäiset

Arvoluokkiin 1—4 kuuluvat kallioalueet sisältävät sellaisia biologisia, geologisia
tai maisemallisia arvoja, joilla on valtakunnallista tai muutoin huomattavaa mer
kitystä luonnonsuojelun kannalta. Arvoluokkiin 5—6 kuuluvilla kallioalueilla on
paikallista merkitystä. Myös niillä tai niiden osa-alueilla voi olla maa-aineslain 3
§:n mukaisia arvoja.
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Uudenmaan maakunnan pinta-ala on 6767 km2, josta maata on 6366 km2 ja loput
401 km2 vettä. Kalliomaata on noin 1718 km2, mikä edustaa 27,5 ¾ alueen maa
pinta-alasta (Suomen ympäristökeskuksen paikkatietoaineisto) (kuva 1). Kallio-
maata esiintyy Uudenmaan rannikkoalueella runsaiten ja vähiten sitä on alueen
pohjoisosissa ja Salpausselkien vyöhykkeessä.

Uudenmaan kallioperä edustaa vanhan svekofennisessä orogeniassa syn
tyneen poimuvuoriston syvälle kulunutta juuriosaa, jossa kiviaines koostuu suu
relta osin laajoista graniitti- ja granodioriitti- ja vähemmässä määrin dioriitti-gab
rokoostumuksista syväkivialueista, joiden välissä esiintyy pitkiä ja gneissi- ja lius
kevyöhykkeitä (kuva 2). Migmatiitit eli seoskivet ovat Uudenmaan kallioperälle
luonteenomaisia. Migmatiiteissä vanhempi gneissiaines on sekoittunut nuorem
man graniittiaineksen kanssa ja niiden koostumus ja rakennepiirteet vaihtelevat
eri asteisesti riippuen kivilajin svntyolosuhteista.

Uudenmaan kallioperä syntyi noin 1880—1830 miljoonaa vuotta sitten ta
pahtuneen vuorijonon muodostumisvaiheen aikana, jolloin sedimentit ja vulka
niitit poimuttuivat korkeaksi poimuvuoristoksi. Tapahtuman aikana niiden se
kaan ftmkeutui runsaasti hapanta kivisulaa ja kivet kävivät läpi perinpohjaisen
muodonmuutoksen, jossa sedimenttikivien ja vulkaniittien alkuperäiset raken
teet osittain hävisivät. Runsaammin emäksistä kivisulaa tunkeutui Uudenmaan
kallioperään etenkin vyöhykkeessä, joka sijaitsee Hyvinkään ja Karkkilan seu
dulla. Noin 200 miljoonaa vuotta sen jälkeen kun vuorenpoimutus oli tauonnut,
tunkeutui kallioperään vielä rapakivigraniitteja. Näiden Espoon, Vantaan ja Kirk
konummen kallioperässä esiintyvien Bodomin ja Obbnäsin rapakiviesiintymien
ikä on 1650—1620 miljoonaa vuotta.

Uudenmaan kallioperän liuskeetja gneissit luetaan kuuluvaksi Uudenmaan
liuskealueeseen, josta voidaan erottuu laaja, Kemiöstä Järvenpään—Helsingin ta
salle ulottuva ns. leptiittivyöhyke. Vyöhyke sisältää runsaasti felsisiä liuskeita ja
suhteellisen paljon sedimentogeenisiä karbonaattikiviä. Uudenmaan liuskealu
eeseen kuuluvat myös Mäntsälän ja Pornaisten seudun gneissit ja liuskeet, vaik
ka ne kivilajiseurueidensa perusteella poikkeavat leptiittivyöhykkeestä. Mäntsä
iän ja Pornaisten seudun kallioperässä on felsisiä liuskeita ja sedimentogeenisiä
karbonaattikiviä suhteellisen vähän. Leptiittivyöhykkeen liuskeet ja gneissit ovat
alun perin olleet pääasiassa joko happamia vulkaniitteja tai happamien vulka
niittien eroosion ja uudelleenkerrostumisen kautta muodostuneita sedimenttiki
viä. Myös sedimentogeeniset kiifieliuskeet ja -gneissit sekä emäksiset ja interme
diääriset metavulkaniitit ovat yleisiä Uudenmaan kallioperässä. Lisäksi pieniä
ultraemäksisiä metavulkaniitteja tavataan Kiskosta Sammaffiin ulottuvana kat
keilevana nauhana. Lepifittivyöhykkeen metavulkaniitit lienevät iältään 1905—
1880 miljoonaa vuotta. Karbonaattikivet ovat leptiittivyöhykkeella paikoin pak
suma esiintyminä, mutta tämä johtuu poimutuksen aiheuttamasta kerrosten pai
kailisesta kertaantumisesta (fjäder 1991). Kalkkikiveä esiintyy erityisen runsaas
ti Lohjan ympäristössä, Mustiossa ja Sipoon Kalkkirannassa, mutta myös muu
alla Uudellamaan kallioperässä on lukuisia pieniä karbonaattikiviesiintymiä.
Käsitykset leptiittivyöhykkeen stratigrafiasta vaihtelevat (Kähkönen 1998).
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Uudenmaan liuskealueen kivet metamorfoituivat kertaalleen amfiboliitti
fasieksen oloissa 1 880 miljoonaa vuotta sitten ja noin 50 miljoonaa vuotta myö
hemmin niihin vaikutti kaligraniitti-migmatiittialueen metamorfoosi myöhäis
orogeenisten kaligraniittien kiteytyessä. Nykykäsityksen mukaan Uudenmaan
myöhäisorogeeniset graniitit syntyivät vanhemman sedimenttikiviaineksen osit
tain sulaessa maankuoressa, jolloin nämä graniitit muodostavat seoskiviä saman
laisten sedimenttikivien kanssa kuin joiden sulamistuotteita ne alun perin ovat
olleet (Nurmi ja Haapala 1986, Laitinen 1994, Nironen 1998). Deformaation voi
makkuus ja metamorfoosiaste poikkeavat Uudenmaan liuskealueen eri osissa.
Voimakas deformaatio sekä granuliittifasieksen oloissa tapahtunut metamorfoosi
on hävittänyt kivilajien alkuperäiset rakenteet mm. Karkkilan seudun kalliope
rästä. Uudenmaan kallioperä on vuorenpoimutustapahtumassa läpi käynyt kol
me erillistä deformaatiota, joista niissä viimeisen vaiheen aikana poimuttuivat
myös Uudenmaan kallioperän 1840—1830 miljoonan vuoden ikäiset kaligraniitit.
Tätä myöhäisemmät deformaatiot keskittyivät koillis-lounaissuuntaisiin ja itä
länsisuuntaisiin vyöhykkeisiin, joista on parhaana esimerkkinä Kirkkonummen
Porkkalasta koilliseen ulottuva maisemallisestikin merkittävä murroslaakso (Käh
könen 1998). Se on yksi Suomen suurimmista ja vanhimmista murroslaaksoista,
joka alkaa jo merenpohjassa Pikkalanlahden lounaispuolella ja kulkee Espoon,
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Kuva 1. Kalliomaan esiintyminen Uudellamaalla (kalliomaa = avokallio tai alle metrin maapeite).



Tuusulan, Järvenpään ja Mäntsälän kautta Lahteen. Pikkalan — Lahden murros-
laakso on luonteeltaan syvämurros ja Obbnäsin ja Bodomin rapakivien synty on
mitä todennäköisimmin yhteydessä murroslinjan syntyyn (Jantunen 1990).

Ennen jääkautta tertiäärikauden lopulla noin 1,6 miljoonaan vuotta sitten
oli maankuoremme pinta paljon nykyistä rapautuneempaa ja maaston korkeus-
erot nykyistä vähäisempiä. Kalliokohoumien laet olivat rapautuneet ilmeisesti
vain ohuelti, mutta alavampia laaksokohtia saattoi peittää paksut syvälle ulottu
vat rapaumat. Kvartäärikaudella mannerjäätikkö poisti rapautunutta pintaa ja
muovasi maankamaran muotoja uudelleen nykyisenlaiseksi pienpiirteissään
vaihtelevaksi maastoksi (Hildn 2002).

Murros- ja siirrosvyöhykkeitä on Uudenmaan kallioperässä runsaasti ja ne
näkyvät maisemassa laaksojonoina ja järvialtaiden pitkänomaisina muotoina.
lältään ne ovat preglasiaalisia ja suurimmaksi osaksi prekambrisia. Kallioperän
korkokuvassa liuske- ja gneissijaksojen kulku ilmenee yleensä topografiassa ko
houmajonoina tai selänteinä, jotka välillä kaareutuvat kallioperän liuskeisuuden
kulun mukaisesti. Eräät syväkivialueet kuten esimerkiksi Bodomin graniitti ja
ns. Hyvinkään gabron laaja ja yhtenäinen alue erottuvat suuntauksettoman ra
kenteensa ja kallioperän korkokuvansa vuoksi selvästi ympäristöstään.

Hyvinkäältä Lohjan kautta Hankoniemelle ulottuva komea ensimmäisen
Salpausselän reunamuodostuma jakaa Uudenmaan maakunnan niin maisemal
lisesti kuin geomorfologisten piirteiden osaltakin kahteen toisistaan poikkeaviin
osa-alueisiin. Linjan Hanko—Lohja—Hyvinkää länsi- ja pohjoispuolinen alue kuu
luu ns. Salpausselkävyöhykkeeseen ja linjan eteläinen ja itäpuolinen osa Suo
menlahden rannikkoalueeseen. Suomenlahden rannikkoalue on pinnanmuodoil
taan tasaista ja alavaa aluetta, jonka piirteet ovat pääasiassa kallioperän korko-
kuvan määräämät ja pienpiirteissään vaihtelevat. Salpausselkävyöhykkeelle an
tavat taas erityisen leimansa myöhäisjääkautiset ensimmäisen ja toisen Salpaus
selän reunamuodostumat, jotka ovat pääasiassa giasifiuviaalisia selänteitä ja
deltoja, mutta pienissä määrin myös moreeniselänteitä. Toinen Salpausselkä on
maisemallisesti ensimmäistä Salpausseikää vaatimattomampi ja seuraa ensim
mäistä noin 10—25 kilometrin etäisyydellä (Taipale ja Saarnisto 1991). Se kohoaa
merestä Tammisaaressa Bromarvin niemellä ja kulkee Pusulan kautta koilliseen
erottuen paikoin maisemassa voimakaspiirteisinä harjuina.

Mannerjäätikön peräännyttyä Suomesta jäi suurin osa Uudenmaan aluees
ta veden alle. Ainoastaan Karkkilan ja Nummi-Pusulan pohjoisosissa on pieniä
alueita, jotka ovat olleet jääkauden jälkeen vedenkoskematonta maastoa. Jääkau
den jälkeisissä vaiheissa kerrostui muinaisen Itämeren merenpohjalle runsaasti
savea ja silttiä, mikä tänä päivänä näkyy Uudellamaalla kallioisten metsäaluei
den lomassa esiintyvinä vaihtelevan laajuisina hienosedimenttitasankoina. Har
juja on rannikkoalueella vähänlaisesti, mutta Salpausselkävyöhykkeessä ne ovat
yleisempiä. Suot ovat Uudellamaalla yleisesti pienialaisia. Rannikkoa reunustaa
saaristovyöhyke, joka on leveimmillään Tammisaaren seudulla.

Maisemamaakuntajaossa luetaan Uusimaa kuuluvaksi eteläiseen rantamaa
han, joka jakautuu edelleen luonnonmaantieteellisten ominaisuuksiensa perus
teella eteläiseen viljelyseutuun, rannikkoseutuun ja Salpausselkien länsipuolel
la rehevään järviseutuun (Haapanen ja Heikkilä 1992). Inkoon—Helsingin—Mänt
sälän muodostama kolmiomainen alue kuuluu maisemallisesti eteläiseen vilje
lyseutuun, jota luonnehtivat laajat viljavat savikot sekä näiden välissä olevat
kumpuilevat kallio- ja moreenipohjaiset metsäalueet. Vaihtelua maisemaan tuo
vat lukuisat jokilaaksot ja viljelyalueita avautuvat järvimaisemat. Savikkoja on
kaikkialla, mutta erityisesti jokivarsien tuntumassa. Järvet ovat yleensä pieniä ja
niitä on melko niukasti metsäisillä alueilla. Kuitenkin paikallisesti niitä esiintyy
runsaasti Siuntion ja Espoon välisellä metsäalueella sekä Hyvinkään ja Mäntsä
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O Kiillegneissiä ja kiilleliuskeifa
Tntermediääristä ja felsistä metavullcaniittia ja metasedimenifiä

O Mafista metavullcaniiftia

O Dioriittiaja gabroa
Granodioriittia, tonaliittia ja kvartsidioriiftia
Milcrokliinigraniittia

O Rapaldvigraniiftia

:‘/Merkittävä deformaatiovyöhyke

Kuva 2. Uudenmaan kallioperä. Yksinkertaistettu Suomen kallioperäkartasta 1:1 milj. (Korsman, ym. 1997).
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iän pohjoisosissa. Suurin osa alueesta kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyö
hykkeeseen, ainoastaan rannikkoalue ja lintisin kulma alueesta sijaitsee hemi
boreaalisessa tammivyöhykkeessä (Ahti ym. 96$). Kasvillisuuden yleisilme on
koko seudulla rehevä. Poikkeuksen muodostavat kasvillisuudeltaan karut, kai
lioiset metsäiset ylänköalueet kuten esimerkiksi Nuuksion järvinen ylänkömaa.

Maisemallisesti oman kokonaisuutensa muodostaa Uudenmaan rannikko-
seutu saaristoineen, jossa paljaiden ja metsäisten kalliomaiden osuus on huo
mattavan suuri. Saariston ja ranriikkoseudun maisemat ovat monivivahteisia,
mikä johtuu paitsi kallio- ja maaperän sekä merenlahtien aiheuttamasta rikko
naisuudesta myös perinteisten elinkeinojen monipuolisuudesta. Luonto- ja mai
sema muuttuu kammmaksi lännestä itään päin mentäessä. Lehtoja on kuitenkin
melko paljon varsinkin lännessä. Tammisaaren seudun rannikko ja saaristo on
erityisen laaja ja moni-ilmeinen. Sisäsaaristosta ulkosaaristoon mentäessä muut
tuvat silokallioiset mäntymetsät hiljalleen paljaskallioisiksi saariksi ja luodoiksi.
Ensimmäisen Salpausselän reunamuodostuman jatkuminen Hankoniemen kautta
ulkomerelle saakka on maisemallinen erikoisuus sora-, hiekka- ja särkkämuo
dostumineen.

Pohjan—Vihdin järviseutu on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa järvien ja
pienvesistöjen, metsäisten kallioalueiden sekä viljavien savikkopeltojen mosa
iikkia. Seudulla sijaitsevat myös Uudenmaan laajimmat vesistöt Lohjanjärvi ja
Hiidenvesi, joilla on myös laajempaa merkitystä ympäröivään maisemaan. Kai
lioperän kalkkipitoisuuden vuoksi seudulla on erityisen paljon lehtoja. Metsät
ovat tavallisimmin tuoreita ja hyväkasvuisia kuusivaltaisia metsiä. Soita on pai
koitellen enemmän kuin muualla Uudenmaan maakunnassa. Alueen vesistöjen
varrella on runsaasti kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaita ruukkialu
eita, jotka sijaitsevat usein myös maisemallisesti komeilla paikoilla.

AueeHiset ympärstöjukasut 350



Tulokset
OO0000000OOOØOOØOOOØ$OOØOOOOØOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Uudenmaan maakunnasta vuonna 1989-1990 tehdyssä ensimmäisessä inventoin
nissa ja vuonna 2001 tehdyssä täydennysinventoinnissa tutkittiin yhteensä 247
kallioaluetta. Niiden jakautuminen arvoluokkiin on esitetty kuvassa 3. Näistä
suurimman ryhmän muodostivat arvoluokkaan 4 kuuluvat paikallisesti merkit
tävät kallioalueet, joita koko inventointiaineistosta on 46 prosenttia. Valtakun
nallisesti arvokkaiksi luokiteltavia, arvoluokkiin 1—4 kuuluvia kallioalueita on
Uudellamaalla yhteensä 161 kappaletta (kuva 4 ja 5). Tarkemmat kuvaukset ja
karttarajaukset valtakurmallisesti arvokkaista kallioalueista on esitetty luvussa
4.1. Muut inventoidut kallioalueet, arvoluokat 5—6, ovat luetteloitu liitteessä 1.

Uudenmaan valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden yhteispinta-ala
on 15 348 hehtaaria. Tästä pinta-alasta kuuluu 3 690 hehtaaria valtakunnallisiin
suojeluohjelmiin tai suojelualueisiin. Natura 2000 suojeluohjelmaverkosto -eh
dotus täydentää valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden osalta suojelualu
eiden tai suojeluohjelmien pinta-alaa vielä 1 372 hehtaarilla. Näin ollen valta
kunnallisesti arvokkaista kallioalueista suojelualueisiin, suojeluohjelmiin tai
Natura 2000-verkostoon kuulumattoman kalliomaan pinta-ala on yhteensä 10
286 hehtaaria, mikä vastaa 6,0 prosenttia koko Uudenmaan kalliomaapinta-alas
ta (Suomen ympäristökeskuksen paikkatietoaineisto, tilanne 1.1.2003).

Kuva 3. Kallioalueiden lukumäärä ja osuus arvoluokittain.
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Karjalohja

Karjaa

Sammatti

Nummi-Pusula

123
0

Siuntio
0

124

Karkkila

Kuva 5. Uudenmaan valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet.
1:250 000
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Det är en brådskande uppgift att inventera bergsområdenas skyddsvärden i vårt
land, eftersom användningen av bergmaterial har ökat snabbt och behovet att
ersätta naturgruset med bergmaterial kommer också att öka i framtiden. Behovet
att utnyttja bergen i ekonomiskt syfte är störst framförallt nära tillväxtcentrumen
samt i sådana trakter där det av naturen råder brist på grus och sand.

Marktäktslagen (MAL 555/1981), som frädde i kraft i början av år 1982, reg
lerar tagandet av bergmaterial. Det huvudsakliga målet mcd denna undersök
ning är att den skall tjäna som hjälp och informationsunderlag då stadgandena i
marktäktslagen tillämpas vid tillståndsförfarande. Det centrala syftet mcd stad
gandena i lagen är att styra tagande av marksubstans så att landskapet och natu
ren kan skyddas enligt principerna för hållbar utveckling. Enligt marktäktslagen
skall beslutet om att bevilja täkttillstånd tas i den kommun där tillståndsobjektet
ligger. Avgörandet skall fattas enbart på basis av tillståndsvillkoren i marktäkt
siagen 3 §. Bergmaterial får t.ex. inte tagas så att vacker landskapsbild därige
nom fördärvas, att betydande skönhetsvärden hos naturen eller speciella natur
förekomster förstörs. Ifail tagande av marksubstans medför sådana skadliga verk
ningar som avses i endast en av förbudsbestämmelserna i marktäktslagens 3 §
kan tillstånd inte beviljas. För att tillämpa lagen förutsätter det ingående uppgif
ter om naturförhållandena i täktområdet, landskapet och täktverksamhetens kon
sekvenser för miljön. Det är därför viktigt vid tillståndsbehandlingar och utar
betning av täktplaner att i tillräcklig grad känna till bergsområdenas landskaps
mässiga och naturvetenskapiiga värden.

Än så länge har bergsnaturen undersökts och skyddsåtgärder vidtagits rätt
så lite i vårt land. Först den senaste tiden har större uppmärksamhet fästs vid att
mera omfattande inventera bergsområdenas skyddsvärden samt i alimänhet vid
att skydda den unika bergsnaturen (se Alavuotunki 1989a, Pykälä 1992a, 1992b,
Hamari m.fl. 1992a, 1992b, Punkari m.fl. 1992). Forskningsmetoderna vid inven
teringen av bergsområden baserar sig på kriterier som har skapats i Kymmene
(Hamari m.fi. 1992a, 1992b, se även Heikkinen & Husa 1995). Kriterierna för berg
sområdenas betydelse mcd hänsyn till skydd har definierats på basis av miljö
kriterierna i marktäktslagen.

Bergsområdena som har inventerats i landskapet har utvärderats enligt ett
system mcd sju klasser i värdefulla bergsområden mcd hänsyn till naturen och
landskapsskyddet (värdeklasserna 1—4) samt i betydande och mindre betydande
bergsområden av lokalt infresse (värdeklasserna 5—6). Av dem har bergsområde
na i värdeklasserna 1—4 sådan riksomfattande eller annars väsentlig betydelse
med hänsyn till naturskyddet, som avses i marktäktslagen 7 §. Alimänna be
skrivningar områdesvis och gränserna för bergsområdena i värdeldasserna 1—4
behandlas i rapporten, kapitel 4.1. En förteckning över inventerade bergsområ
den i värdeklasserna 5—6 framgår av bilaga 2. Kommunen, den regionala miljö
centralen, landskapsförbundet och Finlands miljöcentral ger närmare uppgifter
om dem.
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Ifali marksubstans tas från områden som är av riksintresse (bergsområden i
värdeklasserna 1—4), skall utlåtande om tillståndsansökan begäras i enlighet med
marktäktslagen 7 § av den regionala miljöcentralen. Ifali området har väsentlig
betydelse för den regionala planläggningen skall utlåtande begäras av 1andskaps
förbundet. Det behövs museiverkets utlåtande om det eventuelit finns forniäm
ningar i området. Tilläggsuppgifter om marktäkt finns i miljöhandledningen 85/
2001 (Tagande av marksubstans och eftervård av täktområden. Miljöministeriet
2001).

Den kompietterande inventeringen av bergsområden i Nyland är inte täck
ande. 1 inventeringen koncentrerade sig arbetsgnippen på att reda ut biologiskt,
geologiskt och landskapsmässigt värdefulla bergsområden med riksomfattande
eller väsentlig betydelse med hänsyn till naturskyddet. P.g.a. det finns många
avtäckta berg har inte alla bergsområden kunnat undersökas och i de bergsom
råden som inte har undersökts kan det finnas betydande skyddsvärden på lokal
nivå. Sådana bergsområden finns det i Nyland, framförallt på vattendragens
strandomräden och i skärgården. Då de gränsar till ett vattenlandskap kan de
anses ha sådana skönhetsvärden som avses i marktäktslagen 3 §. Resultaten från
denna inventering representerar vetande om bergsnaturen i Nyland i dag och
detta material skall i framtiden då kunskaperna ökar kompletteras.
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Bergen består av en eller fiera stenarter och av samtliga strukturer som finns
i dem. Stenarterna i berggrunden och de nyckelobjekt som arternas strukturer
biidar är viktiga med hänsyn till forskning och undervisning. Typförekomsterna
av bergarter, sällsynta berg- och mineralförekomster, magmatiska kristallstruk
turer, skiktningarna i bergarter som har bildats på ytan och alla bergarters on
ginalstrukturer som är väibevarande med hänsyn till metamorfos och dilatafion,
samt bergarternas tektonisk-metamorfa strukturer är geovetenskapligt värdefulla.

Bergens ytformer har förutom skillnaderna mellan strukturerna och egen
skaperna dessutom danats då glaciären fiyttade, nötte och siipade stenblocken.
Fastlandsisen har slipat slätbergen och röjt erosionsdalar i berggrundens kross
zoner. Vattenströmmarna från glaciären har bl.a. urholkat jättegrytorna. 1 havs
och sjöskedena efter istiden uppstod det i vattnet på avtäckta områden, även på
bergen, fornstränder som en följd av strandkrafternas nötande och ansamlande
verkningar. Bl.a. grottor, stup, raviner, förvittrade berg, förvittrade urholkningar
och stora ftyttblock är speciella naturförekomster i anslutning till berg. Dessa
geomorfologa uttryck för avtäckta berg och bergsmarker har en vetenskaplig och
undervisningsmässig betydelse t.ex. då glaciärens mekaniska och smältvatten
strömmarnas krafter samt de tidsmässiga fenomen i naturen tolkas. En eller fiera
faktorer har åstadkommits bergens geomorfologa uttryck, vilket ökar bergets
geologiska skyddsvärde.

Biologiska värden
Det biologiska värdet (ansluter till speciella naturförekomster som nämns i mark
täktslagen 3 §) definierades på basis av habitaten som väsentligt faller inom bergs
områdets gränser, inte enbart enligt den egentliga bergsvegetationen. Bergsom
rådena studeras som mera omfattande områdeshelheter, eftersom det finns tyd
liga ekologiska beroendeförhållanden mellan själva bergförekomsterna och cx
empelvis lundarna nedför stupen och kärrsvackorna på åskrönen. Bergsområ
dets skyddsvärde beräknades på basis av fem faktorer: (1) sällsynt vegetation i
bergsområdet, (2) mångsidighet och (3) representativitet samt (4) betydelsen av
artförekomsten och (5) deras mångsidighet.

Sällsynt bergvegetation finns oftast i anslutning till förekomsten av kalk
sten eller andra stenarter som innehåller näringsämnen. Exempelvis frodiga lun
dar, representativa berghedar ellen näningsnika känr, som i bland påträffas i bergs
områdets svackor, hör till övniga säilsynta vegetationstyper. Sällsyntheten hos en
vegetationstyp som förekommer i ett bergsområde kan också bero sig på ett sär
skilt gynnsamt mikrokiimat ellen t.ex. på en viss sällsynt typ av geo-biotop.

Naturens mångsidighet vid ett bergsobjekt bedömdes direkt som mångsi
dig vegetation. Bergsnaturen kan vara mycket heterogen, eftersom det finns
många viktiga miljöfaktorer. Exempelvis makroklimatet, närbelägna vattendrag,
berganten, stupets lutning och exposition inverkar på vegetationens mångfald i
området. Bergsområdets biologiska representativitet bedömdes på basis av om
rådets alimänna orördhet. Säilsyntare vegetationstyper bedömdes på basis av
förekomsternas omfattning och representativitet.

Värdet som baserar sig på anterna i bergsomnådet definieras enligt växtplat
serna eilen utbnedningsomnådena för hotade arter eller andra arter som än mera
sällsynta än i genomsnitt. Nationellt och regionalt hotade samt hänsynsknävan
dc arter hålls i utredningen isär. Den största delen av de försvirnna, hotade och
hänsynskrävande arterna på niksnivä och som främst päträifas på berg (21$) är
huvudsakligen mossor (98) och lavar (62). Av djuren är spindlar (8) och fjänilar
(13) mest representerade. Många krävande knyptogamer och kärlväxter, som krä
ver kalkhaltigt eller annars näningsnikt växtundenlag, är betydande men dock
inte hotade bergväxter.
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Arternas mångsidighet korrelerar oftast med topografin, biotopen och i a1l
mänhet med vegetationens mångfald. Dessutom har bergarten, speciellt kaikste
nen, en betydande inverkan på växternas ymnighet. Det bör dock beaktas att det
på karga, artfattiga bergsområden kan förekomma för området specifika, säli
synta eller hotade arter, exempelvis nattskärra eller fjällnejlika.

Hotade och hänsynskrävande arter
Bedömningen av nationelit hotade och hänsynskrävande arter följer den

nyaste bedömningen och klassificeringen av hotade arter (Rassi m.fl. 2001). För
de regionait hotade kärlväxterna följs utkastet från 23,10.2000, för bladmossorna
05.07.2000, för levermossorna 15.09.2000 och för lavarna 31.10.2000 (Rassi m.fl.
2003). Då det gäller svampar och djur uppges endast klassen för nationelit hota
de arter. 1 granskningen av värdefulla bergsområden av riksintresse ingår den
västra delen och skärgårdskommunerna huvudsakligen i den hemiborealiska
zonens kustområde i sydväst (lb) och kommimerna i det norra inlandet till den
sydborealiska zonen i sydväst och Österbottens kustområde (2a) (Rassi m.fl. 2003).

Hotade arter:
CR Akut hotade Critically Endangered
EN Starkt hotade Endangered
VU Sårbara Vuinerabel
RT Regionait hotade Regionally Threatened
RE Regionait försvunna Regionally Extinct

Hänsynskrävande arter
NT Hänsynskrävande Near Threatened

Klassificeringen av hotade och hänsynskrävande arter framgår av bilaga 6 (Ras
si m.fl. 2001, 2003). 1 objektbeskrivningen anger beteckningen inom parentes na
tionelit eller regionalt hot eller vardera. Exempelvis korallblylav (NT/RT) är na
tionelit hänsynskrävande och regionalt hotad.

Landskapsvärden

Bedömningen av bergsområdets betydelse för landskapsskydd kan basera sig på
rent estetiska faktorer i anknytning till ‘vacker landskapsbild’ enligt marktäkt
slagen 3 §. Värderingen av dessa faktorer baserar sig ofta på värderingsmännens
subjektiva ställningstaganden och det är mycket svårt att bestämma objektens
inbördes rangordning på dess grunder. 1 denna undersökning studeras förutom
landskapets estetiska drag också de fysiska, mätbara faktorerna som påverkar
bergsområdenas landskapsstruktur samt landskapsrummets gränser. Landskaps
värdenas skyddsbetydelse delades in i fyra delfaktorer: (1) bergsområdets relati
va höjd, (2) hur det framträder i omgivningen, (3) vyer som öppnar sig i området
och landskapsbilden i omgivningen samt (4) bergsområdets interna landskaps
bild.

Förutom den relativa höjden inverkar också andelen berg i dagen, gränser
nas kontrast i landskapsrummet (aura brantast t.ex. vid landskapsgränsen mel
lan ett stup och ett vattendrag), samt markanvändningen i de närmaste område
na, på hur framträdande bergsområdet är i sin omgivning. Det finns å andra
sidan en tydlig koppling mellan relativ höjd och bergsområdets geomorfologa
drag; öppna stup och svagt sluttande skogbevuxna bergsryggar av samma höjd
framträder olika i landskapet.

Följande faktorer utgjorde grunden vid bedömningen av vyerna som öpp
nar sig från bergsområdena: vyernas längd och öppenhet, landskapsbilden i
omgivningen, växlingarna i områdets topografi och landskapselementens mång
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sidighet samt estetiska faktorer, vilka ofta är förknippade med hur starkt de har
påverkats av människan. Från landskapsmässigt betydande berg öppnar det sig
ofta vackra långsträckta vyer i en miljö där landskapsbilden är omväxlande, ex
empelvis i en mångsidig terräng med ett spektrum av sjöar. Växlingarna i topo
grafin, olika naturtypers mångsidighet, avtäckta bergsytors framträdande och
faktorer i anslutning till stup i det närmaste landskapet utgjorde grunden vid
bedömningen av bergsområdets interna landskapsbild.

2.3 Bestömning av vördeklassen för bergsområden

Alla tre ovannämnda huvudfaktorer (geologisk-geomorfologiska, biologisk-eko
logiska kriterier och landskapskriterier) som används vid bedömningen av berg
sområdenas skyddsbetydelse poängsattes enligt skalan 1—4 med en fjärdedels
noggrannhet. Poängvärdena uppges dock i rapporten i heltal. Övriga värden i
ansluffiing till bergsområdet (orörd natur, den närmaste miljön, kulturhistoria
och arkeologi samt rekreationsbruk) definierades direkt med heltais noggrann
het.

1 - särskilt betydande
2- mycket betydande
3- betydande
4- mindre betydande

Värdeklassen för ett bergsområde, som ges värden mellan 1—7, definieras i regel
enligt summan av decimalvärdena för dessa tre huvudfaktorer. Ifail någon hu
vudfaktor är särskilt betydande eller mycket betydande kan den enbart bestäm
ma bergsområdets värdeklass. Värdeklasserna och den betydelse som klasserna
beskriver med hänsyn till natur- och landskapsskydd är följande:

1 - unikt bergsområde
2 - särskilt värdefullt bergsområde
3 - mycket värdefullt bergsområde
4 - värdefullt bergsområde
5 - tämiigen värdefullt bergsområde
6 - en aning värdefullt bergsområde
7 - bergsområdets landskaps- och naturvärden är ringa

Bergsområdena som hör till värdeklasserna 1-4 innehåller sådana biologis
ka och geologiska värden eller landskapsvärden som är av riksintresse eller an
nars har väsentlig betydelse med hänsyn till landskapsskydd. Bergsområden som
hör till värdeklasserna 5—6 har lokalt intresse. Även de eller delar av dem kan ha
värden som avses i marktäktslagen 3 §.
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Bergarterna i Nylands skifferområde metamorferade en gång under amfi
bolitfaciesa förhållanden för 1880 miljoner år sedan och ca 50 miljoner år senare
påverkades de av kaligranit-migmatområdets metamorfos då den senorogena
kaligraniterna kristalliserades. Enligt uppfattningen i dag uppstod de senoroge
na graniterna i Nyland då den äldre sedimentbergarten delvis smälte i jordskor
pan, varvid dessa graniter biidar blandbergarter tillsammans med likadana se
dimentbergarter vars smältprodukter de ursprungligen har varit (Nurmi och
Haapala 1986, Laitinen 1994, Nironen 1998). Deformationens styrka och meta
morfosgrad varierar i de olika delarna av Nylands skifferområde. En kraftig dc
formation samt metamorfosen, som skedde under granulitfaciesa förhållanden,
har förintat bergarternas ursprungliga sfruktur, bLa. i berggrunden i Högfors
trakten. Berggrunden i Nyland har i bergveckningsskedet genomgått tre olika
deformationer. 1 slutskedet av den sista deformationen veckades också de 1840—
1830 miljoner år gamia kaligraniterna i Nylands berggrund. Senare deformatio
ner var koncentrerade till zoner i nordost-sydvästlig och öst-västlig riktning. Den
landskapsmässigt betydande krossdalen som sträcker sig från Porkala i Kyrk
slätt mot nordost är ett hra exempel på detta (Kähkönen 1998). Den är en av
finlands största och äldsta krossdalar och börjar redan på havsbottnen sydväst
om Pickalaviken och sträcker sig via Esbo, Tusby, Träskända och Mäntsälä till
Lahtis. Krossdalen mellan Pickala och Lahtis är till karaktären ett djupbrott och
uppkomsten av rapakivibergarterna i Obbnäs och Bodom är högst sannolikt för
knippade med uppkomsten av denna brottlinje (Jantunen 1990).
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BiId 1. Förekomsten av hällmark 1 Nyland (hällmark = berg i dagen eller berg under en meters jordtäcke).



1 sitet av tertiärperioden, före istiden för ca 1,6 miljoner år sedan var jords
korpans yta mera förvittrad än i dag och höjdskillnaderna i terrängen mindre.
Berghöjningarnas krön var troligen endast tunt förvittrade, men de låglänta da
lama kunde vara täckta av tjocka djuptgående förvittringar. Under kvartärperio
den avlägsnade fastlandsisen den förvittrade ytan och formade jordskorpan på
nytt till en småskalig, omväxlande terräng lik den i dag (Hildn 2002).

Det finns rikligt med kross- och förkastningszoner i Nylands berggrund och
de framträder i landskapet som dalkedjor och långsmala sjöbassänger. De är tid
smässigt preglaciala och till största delen prekambriska. 1 berggnmdens relief
framträder skiffer- och gnejsavsnittens riktningar vanligen som topografiska
höjdkedjor eller åsar, som ibland sträcker sig enligt berggnindens skiffrighet. Vissa
djupbergarter, exempelvis graniten i Bodom och den sk. Hyvinge gabbron, som
är ett omfattande och sammanhängande område, framträder tydligt i sin omgiv
ning p.g.a. att dess struktur saknar sträckning och p.g.a. bergets relief.

Den ståtliga första randformationen av Stängselåsen, från Hyvinge via Lojo
till Hangö udd, delar landskapet Nyland i två avvikande delområden såväl
landskapsmässigt som med hänsyn till de geomorfologa dragen. Området väs
ter och norr om linjen Hangö-Lojo-Hyvinge hör till den sk. Stängselåszonen och
delen söder och öster om linjen till Finska vikens kustområde. finska vikens
kustområde har en jämn och låglänt topografi. Bergets relief bestämmer huvuds
akiigen områdets drag, som är småskaligt och omväxlande. Randformationemna
från den sena istiden i den första och andra Stängselåsen sätter sin prägel på
Stängselåsens zon. Randformationerna är huvudsakligen glacffluviala åsar och
deltan, men i någon mån även moränåsar. Den andra Stängselåsen är landskaps
mässigt anspråkslösare än den första Stängselåsen och sfräcker sig längs den
första på ca 10—25 kilometers avstånd (Taipale och Saarnisto 1991). Den höjer sig
ur havet på Bromarvsudden i Ekenäs och sträcker sig via Pusula mot nordost
och framfräder stälivis i landskapet som åsar med kraftiga drag.

Då fastlandsisen drog sig tillbaka från Finland blev den största delen av
Nyland undem vatten. Endast i Högfoms och Nummi-Pusulas norra delar finns
det små områden som efter istiden inte blev under vatten. 1 skedena efter istiden
avlagmades det rikligt med lera och silt på den fomna Östemsjöns havsbotten. 1
Nyland framträdem det i dag som finsedimentslätter av variemade storlek bland
bergiga skogsommåden. Det finns få åsam i kustområdet, men inom Stängselåszo
nen är de vanligame. Kärren i Nyland är vanligen små till arealen. Kusten kantas
av en skärgårdszon som är bredast i Ekenästrakten.

1 indeiningen av landskapsmiljöer hör Nyland till det södra strandlandska
pet, som ytterligare är indelat på basis av de naturvetenskapliga egenskapemna i
det södra odlingslandskapet, kustlandskapet och sjölandskapet och det frodiga
sjödistrikt väster om Stängselåsamna (Haapanen och Heikkilä 1992). Det triangel
formade området, som Ingå-Helsingfors-Mäntsälä bildar, hör landskapsmässigt
till det södra odlingslandskapet. Området karaktäriseras av bördiga lerslätter samt
av skogarna på de buktande berg- och moränmarkerna mellan lerslätterna. De
otaliga ådalamna och sjölandskapen i odlingsmarkemna gör landskapet omväx
lande. Det finns lermarker övemallt, men särskilt i närheten av åamna. Sjöamna är
vanligen små och rätt sä få i skogsområdena. Lokalt förekommem det dock mikligt
med sjöar i skogsområdet mellan Sjundeå och Esbo samt i de norra delamna av
Hyvinge och Mäntsälä. Den största delen av området hör till den sydboreala
vegetationszonen. Endast kustområdet och det västra hömnet av området ligger
inom den hemiboreala ekzonen (Ahti m.fl. 1968). Den allmänna anbllcken av
vegetationen är frodig i hela området. Undantag utgör de bergiga skogarna med
karg växtlighet på högplatåerna, exempelvis högplatåerna vid sjöamna i Noux.
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O Glimmergnejs och glimmerskiffer
Intermediär och felsisk metavullcanit och metasediment

O Mafisk metavullcanit

O Diorit och gabbro
Granodiorit, tonalit och kvartsdiorit
Milcroklingranit

O Rapaldvigranit

:VBetydande deformationszon

Bild 2. &rggrunden i Nyland. Förenklad bild av kartan äver Finlands berggrund 1:! milj. (Korsman, m.fl. 1997).
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Nylands kustområde och skärgården biidar landskapsmässigt en egen hei
het, där den avtäckta och skogbevuxna bergmarkens andel är betydande. Land
skapet vid kusten och i skärgården är mångskiftande viiket beror förutom på
berggrunden och marken också på de splittrade havsvikarna och på de mångsi
diga, tradifionella näringarna. Naturen och landskapet biir kargare västerifrån
österut, Det finns dock många lundar, särskilt i väster. Kusten och skärgården i
Ekenäs är speciellt omfattande och mångfasetterad. Då man rör sig från den inre
skärgården mot den yttre skärgården övergår slätbergen med taliskogar lång
samt till holmar och skär med avtäckt berg. Fortsättningen på första Stängselås
ens randformation via Hangö udd ända till det öppna havet är med sina grus
sand- och sandbanksformationer en landskapsmässig specialitet.

Sjödistriktet Pojo-Vichtis utgör en mosaik av omväxlande topografi med sjöar,
små vattendrag, skogbevuxna bergsområden samt bördiga ieråkrar. 1 trakten finns
också Nylands största sjöar, Lojo sjö och Hiidenvesi. De har en vidare betydelse
i det omgivande landskapet, P.g.a. berggnmdens kalkhalt finns det specielit många
lundar i området. Skogarna är vaniigen färska, grandominerande och välväxta.
Stäilvis finns det mera kärr än i Nylands landskap i ailmänhet. Vid vattendragen
finns det rikligt med kultur- och byggnadshistoriskt värdefuila bruksområden,
som också ofta ligger på landskapsmässigt ståtliga piatser.
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1 den första inventeringen av landskapet Nyland år 1989—1990 och i den kom
pietterande inventeringen år 2001 undersöktes sammanlagt 247 bergsområden.
Fördelning enligt värdeklasser framgår av bild 3. Betydande bergsområden av
lokait intresse i värdeklass 4 utgjorde den största gruppen och 46 % av hela in
venteringsmaterialet. 1 Nyland finns det sammanlagt 161 st. värdefulla bergs
områden av riksinfresse i värdeklasserna 1—4 (bild 4 och 5). Noggrannare be
skrivningar och kartgränserna över värdefulla bergsområden av riksintresse finns
i kapitel 4.1. Övriga inventerade bergsområden, värdeklasserna 5—6, framgår av
förteckningen i bilaga 1.

Den totala arealen värdefulla bergsområden av riksintresse i Nyland är 15 34$
hektar. Äv denna areal hör 3 690 hektar till riksomfattande skyddsprogram eller
skyddsområden. Försiaget till nätverk för skyddsprogrammet Natura 2000 kom
pietterar ytterligare de värdefulla bergsområdena av riksintresse med en areal
på 1 372 hektar då det gäller skyddsområden eller skyddsprogram. Bergsmarken
som inte hör till skyddsområden, skyddsprogram eller nätverket Natura-2000
utgör sålunda sammanlagt 10 286 hektar av de värdefulla bergsområdena av riks
intresse, vilket motsvarar 6,0 procent av hela bergmarksarealen i Nyland (fin
lands miljöcentrals GIS, situationen 1.1.2003).

BiId 3. Antalet bergsområden och andel enligt värdeklasser
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Nummi-Pusula

Sammatti

BiId 5. Värdefulla bergsområden 1 Nyland.
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4.! Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta
valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet

Kallioalueet on lueteltu kuimittain kasvavan karttalehtinumeron mukaisessa jär
jestyksessä.

1 KA0010463
2 KAOOI0OI6
3 KA00I0006
4 KAOOIO0IO
5 KA0010009
6 KAOOIOOII
7 KA0010007
8 KA0010008
9 KA0010012
10 KAOOIOOI3
II KA0010068
12 KA0010048
13 KA0010027
14 KAOOIOI26
15 KAOOIOI34
16 KA0010133
17 KAOOIOI3I
18 KAOOIOOI7
19 KAOOIOOI8
20 KA0010035
21 8A0010033
22 KA0010082
23 KA0010083
24 KA0010085
25 KAOO 10090
26 KA00I0088
27 KAO0 10094
28 KA00I0096
29 KAOOIO476
30 KA0010I39
31 KA0010136
32 KAOOIOI4O
33 KAOOIOI4I
34 KA0010142
35 KA0010173
36 KA0010I75
37 KA001017?
38 KA0010487
39 KA0010485
40 KAOOI0I?8
41 KA0010465
42 KAOOIO48I
43 KA0010477
44 KA0010174
45 KA0010176
46 KA0010180
47 KA0010181
48 KA0010210
49 KA0010464
50 KA0010182

Soukan Kasavuori
Lintuvaara-Honikko
Ronuvuori-Rajakallio
Bredmalmen-Hakjärven kalliot
Hyppykallio-Hynkeherget
Jäniskallio
Lippukallio
Mustakallio-Sudenrotko
Kaitalammen kalliot
Käärlammen kalliot
Brännbergsbacken
Goddarsbölebergen
Herukkapuro
Korpinkallio-Myllypuron kalliot
Uddskatan
Tvärminneön
falkberget
Kaitalahti, Laajasalo
Viikki
Mustavuori
I.abbacka
Hirvikallio-Jaanankallio
Järvimäki-Mäenalusta
Kytäjän kartanon kalliot
Kalkkikallio
Usminkallio-Paalijoen kalliot
Nordanberget
Innanbäckin Kasabergen
Stora Gåliberget-LiIIa Gåliberget
Khntberget
Bläsippsberget
Korpberget
Lövkullaudden
Hanimarinmäki-Makubergen
Kalkkimäki
Laukmäki
Myllymetsä
Pellonkylän kalkkikallio
Innoonlamoten kallio
Pyölin kalkkikalliot
Rinnemäki
Korkmäki
Vuoriniemen kallio
Karkalinniemi
Mailankallio
Suuriniemi
Ämmänuuninkallio
Tolpounsuo
Tansaarenkallio
Haukkamäki
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Nro Tunnus Kailloalue Karttalehti KuntaArvo-
luokka

2032 II 4 ESPOO
2034 03, 2043 01 4 Espoo
1041 07, 10 3 ESPOO
2041 10 4 ESPOO
2041 10 3 ESPOO
2041 0 4 ESPOO
2041 10 4 ESPOO
2041 10 4 ESPOO
2041 10,11 4 ESPOO
2041 II 4 ESPOO
204301 4 ESPOO
2032 09, 12 4 ESPOO, KIRKKONUMMI*

204301,02 4 ESPOO, VANTAA
2041 08 4 ESPOO, VIKTI
201105 4 HANKO*

1011 II 4 HANKO*

1011 11 4 HANKO, TAMMISAARI*

203406 4 HELSINKI
203406,204304 4 HELSINKI
204307 3 HELSINKI,VANTAA
204307 4 HELSINKI, VANTAA
204211 4 HYVINKÄÄ
204211 4 HYVINKÄÄ
204211 4 HYVINKÄÄ
204405 4 HYVINKÄÄ
204402 4 HYVINKÄÄ, RIIHIMÄKI
2014 II 4 INKOO*

203201,02 4 INKOO
2014 08 4 KARJAA*

201409 4 KAR]AA*

2014 12 4 KARJAA*

2014 12 4 KARJM*

1014 12 4 KARjAA*

201409 4 KARJAA, KARJALOHJA*

201409 3 KARJALOHJA
201409 2 KARJALOHJA
201409 4 KARJALOHJA
201409 4 KARJALOHJA
2014 09, 12 4 KARJALOHJA
1014 09, 12 4 KARJALOHJA
2014 09, 12 2 KARJALOKJA
2023 07 3 KARJALOKJA
2023 07 2 KARJALOHJA
2023 07, 10 2 KARJALOHJA
2023 10 2 KARJALOHJA
2023 10 4 KARJALOHJA
2023 10 2 KARJALOHJA
2014 12 3 KARJALOHJA, LOHJA
2023 10 2 KARJALOHJA, LOHJA
204201,04 4 KARKKILA



Lemmoinvuori
Etuniäki-Koirakailio
Kasavuori

Isbergen-Korsoiamsbergen
Haukipää
Järsö
Porkkaianniemi
Gunnarsbyn Högberget
Kasaberget
Kittelberget-Urbysberget
Korkberget-Harabacken
Kakarberget-Raakkala
Falkberget
Faikmäki
Hausnummen kai kkimäki
Hermaian kaikkimäki
Kohagabergen
Kukkumäki
Munkkikailio
Märkmäki
Isosaaren kaikkikailio
Karhuniemen kaikkikaiiio
Kirkkovuori
Korvenmäki-Lakimäki
Krunninmäen Ämmänuuninnokka
Linnanmäki
Mussaaren kalliot
Outamon Mylylampi-Pumminmäki
Patamäki-Romemäki
Porsiammen-Varoiahden kailiot
Ristiakia
Tennuonmäki
Torholan Jyrkännokka
Torholan luolakailio
Torhulan Myflyiampi
Pelimäki
Jokiniemen kaiku
Kiviniemen lauhos
Koirakalio
Korkiamäki-Palanutkailio
Lahokalio
Lempolan Laukkamäki
Liessaari
Ojamon kaivos
Riikinmäki-Kinnarinmäki
Tytyrin louhos
Cehtikaiiio
Suittilan Laukkamäki
Äijäsmäki-Saiiniäki
Kivimäki
Orosmäki-Faitterinmäki
Laukkamäki-Hyypiänmäki
Vohtenkirkko
Pahnamäki-Myliymäki
isomäki-Hyypiänmäki
Lintukiimanvuori

0 Alueelliset ympänstöjulkaisut 350

Nro Tunnus Kallioalue Karttalehti Kunta

51 KA00i0185
52 KA00i0480
53 KA0010022
54 KA00i0037
55 KA0010040
56 KA00i0038
57 KA0010039

58 KA0010041

59 KA0010053

60 KA0010045
61 KA0010047
62 KA00I0052
63 KA0010070
64 KAOOIOO5I
65 KAOO1O19O
66 KAOO1O191
67 KA0010i94

68 KA0010488
69 KA0010468
70 KAOO1O2OI

71 KA0010455
72 KA001045i
73 KA0010i92
74 KA0010196
75 KA00i0454
76 KA00i0i99
77 KA0010466
78 KA0010202
79 KA00i0204
80 KA0010452
81 KA00i0207
82 KA00i0209
83 KA0010450
84 KA0010211
85 KA0010212
86 KA00i0205
87 KA0010483
88 KA0010187
89 KA0010i95
90 KAOO1O200
91 KA0010188
92 KA0010471
93 KA0010467
94 KA00I0486
95 KA0010206
96 KA0010I89
97 KA0010197
98 KA0010472
99 KA0010213
00 KA0010193

loi KA0010453
102 KA0010473
103 KA0010484
104 KA0010203
05 KA0010215
06 KA0010219

204204
104204

203212
203206,09
203207
203207
203207
203208
203208
203209
203209
204107
203205,06
2041 04
2014 2
2014 2
2014 12
2014 11
2014 12
2014 12
2023 10
2023 10
2023 10
2023 10
2023 10
2023 10
2023 0
2023 0
2023 0
2023 10
2023 10
2023 10
2023 10
2023 10
2023 0
2023 10, 204] 01
2041 01
2041 01
2041 01
2041 01
2041 01
2041 01
2041 01
2041 01
2041 01
2041 01
2041 02
2041 02
2041 02

2023 10, 11,204102

2023 10, 2041 01
202311,204102

2041 02
203203,204101
2023 2

2023 2

Arvo-
luokka

4

4
4
4
4
4

4

4
4
4
4
2
2
4
4
4
4

3
2
2
4
3
3
2
3
4
4
4
3
4
2
4
4
4
3
2
2
4
4
4
4
2
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4

3

KARKKILA
KARKKILA, VIHTI
KAUNIA1NEN
KIRKKONUMMI*
KIRKKONUMM1*
K1RKKONUMMI*
K1RKKONUMM1*
K1RKKONUMM1*

KIRKKONUMM1*
KIRKKONIIMM1*
KIRKKONUMM1*
KIRKKONUMM1*

KIRKKONUMM1, S1UNI1O*

KIRKKONUMMI, SIUNTIO, VIHT1*

LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA

LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA
LOHJA, NUMMI-PUSULA
LOHJA, NUMMI-PUSULA
LOHJA, NUMMI-PUSULA
LOHJA, NUMMI-PUSULA
LOHJA, SIUNTIO*

NUMMI-PUSULA
NUMMI-PUSULA



Vivolankallio
Karakaistenmäki-Katinlinna
Kalkkimäki-Kiimamäki
Haokkamäki
Valkii
Haukkaankallio
lsokallio
Kasberget-Tomtberget
Långbrobergen
Offeberget
Skuruberget
Haukankallio
Kummelbergen
Hölimäki
Mustamäki-Pekkarinmäki
Urtmäki
Brunnibergen-Kalkberget
Grottberget-Storpottsberget
Långfaösbergen
Storberget-Långberget
Fågelviksberget-Trappberget
Vargberget
Flaggberget-Iuntoberget
Klevbackaberget
Klöverberget
Krejansberget
Skogsforsen-Prästgårdsberget
Surkilsberget
Svinberget-Kärrbackeo
Kimpari-Mustalahdenvuori
Kroksviksbergen
Lökudden
Näseberget Bromarv
Vallsbergen-Kivitokbergen
Ärmdalsberget
Näsebergen Framnäs
Rånäsudden
Svinberget Kvigos
Klobbergen
Kusberget
Jättekasten
Korkeakallio
Kakolanmäki
Petikonmäki-Hermanskärret
Sotungin Kögberget
Kasaberget
Brännberg-Brännbergen
Hyrtiö
Kirveskallio
Laukkamäki
Märjäntienmäki
Haukkalampi-Kaitiampi
Kutumäki-Lautmäki
Konianvuori
Rokokallio

* Kallioalueen kuvaus on myös ruotsiksi, katso luku 4.2.

Auee5set ympänstöju[kaisut 350 0

Nro Tunnus Kallioalue Karttalehti Kunta

107 1(40010474
108 1(40010475
109 1(40010216
IlO KAOOIO2I4
III KA00I0220
112 KAOQIOO5?
113 KA00I0060
114 KA0010478
115 KA0010145
116 KAOOTOI47
II? 1(40010148
118 1(40010099
119 1(40010112
120 KAOOIO222
121 (.40010223
122 KA0010224
23 KA00I0061

124 KA0010062
125 1(40010063
126 KA0010064
12? KA0010065
128 KA00I0069
129 1(40010071
130 KA0010400
131 KA00I0072
132 KA00100?3
133 (.40010074
134 KA001006?
135 KAOOIO0?5
136 KA0010077
137 KA0OIOI6I
138 KA0010163
139 1(40010165
140 KA0OIOI7O
141 (.40010171
142 KA0010I64
143 KAOOIOI66
144 KA0010169
145 KA00I0160
146 1(40010162
147 KAOOIOI57
148 1(40010078
149 1(40010023
ISO 1(40010025
151 1(40010030
152 1(40010031
153 KA0010I06
154 1(40010119
155 KA0OIOI2O
156 1(40010121
157 1(40010122
158 1(40010123
159 1(40010125
160 1(40010128
161 1(40010129

2041 02
104101,104103
1041 03
2024 10
1041 02
204303
2044 01
201405
201405
201405
101405
2043 11
204309
2023 08
2023 08
2023 10,11
203203
203203
203203
203203
203205
203205
203206
203206
203206
203206
203206
203206
203206
1041 04
20120?
201207
2011 07
201207
201207,08
201207,10
201108
101208
1011 10
2011 10
1011 II
204303,06
204301
104301
204307
204307
204307,08
1041 06
1041 06
2041 06
104106
104107
1041 08
104109
104109

Arvo-
luokka

4
4
4
3
4

4
4
4

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

4
4

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2

NUMMI-PUSULA
NUMMI-PUSULA
NUMMI-PUSULA
NUMMI-PUSULA, S0MER0
NUMMI-PUSULA, VIHTI
NURMIJÄRVI
NURMIJÄRVI
POHJA*
P0HJA*
P0HJA*
POH3A*

P0RNAINEN
P0RNAINEN, S1P00
SAMMAHI
SAMMATTI
SAM MAllI
SIUNTIO*
SIUNTIO*
SIUNTI0*
SIUNTIO*
SWNII0*
SWNTI0*
SIUNTI0*
SIUNTIO*
SIUNTI0*
SIUNTIO*
SIUNTIO*

510 NTIO*
SIUNTIO*

SIUNTIO, VIHTI*
TAMMISAARI*
TAMMISAARI*
TAMMISAARI*
TAMMISAARI*
TAMMISAARI*
TAMMISAARI*
TAMMISAARI*
TAMMISAARI*
TAMMISAARI*
TAMMISAARI*
TAMMISAARI*

TUUSULA
VANTAA
VANTAA
VANTAA
VANTAA, SIPOO
VANTAA, SIPOO
VIHTI
VIHTI
VIHTI
VIHTI
VIHTI
VIHTI
VIHTI
VIHTI



1 Soukan Kasavuori ESPOO

KA0010463 Karttalehfi: 2032 ii
Alueen pinta-ala: liha Korkeus: 44 mpy Suht. korkeus: 44 m

Kallioalueen sijainti: Espoon keskustasta 8 km etelään, Soukassa.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Soukan länsirannan tuntumaan rajautuva ja länsireunastaan jyrkänteisenä kohoava avo
kallioinen selänne, jonka muut rinteet viettävät viistoina tai loivan porrasmaisina rajau
tuen ympäröivään tiheään asutukseen. Kasavuoren länsireunan huippui kohoaa 44 met
riä merenpinnasta, jolloin avonainen lakikallio erottuu hyvin rantapuuston yli viereisel
tä Bjököfjärdeniltä katsottaessa. Laelta aukeaa avarat saaristomaisemat luoteesta lännen
kautta etelään Björkfjärdenin lahdelle ja sen takaiselle avomerelle. Pohjoisesta erottuu
osittain puuston taakse piiloutuvat matalat omakoti- ja rivitalot sekä vähän kauempana
kohoavat kerrostalot. Näyttävin jyrkänne avautuu länteen ja on lähes puuton. Sen mas
siiviset viistot kallioseinämät ovat lähimaisemassa jylhä näky. Lakialue on suureksi osaksi
melko tasaista, harvan rakoilun lohkomaa avokalliomaastoa, jossa silokalliot ovat hie
man tavanomaista laajempina pintoina. Lakipuusto on maisemiltaan avaraa varttunutta
kalliomännikköä ja seassa on myös joitakin kilpikaarnamäntyjä. Laella risteillee runsaasti
polkuja. Kasavuori on paikallisesti suosittua ulkoilumaastoa ja näköalapaikka. Se on
myös suosittu lintujen muuton tarkkailupaikka.

Länsijyrkänteen tyvikallio jää rantametsän ja -asutuksen peittoon. Se kohoaa vie
reiseltä kadulta viistojyrkänteisenä ja hieman porrasmaisena kalliopintana 30 metriä
korkeammalle olevalle huipulle. Keskiosan viistojyrkänteisellä 20 metriä korkealla sei
nämällä on pienpiirteistä vaakarakoilun aiheuttamaa portaittaisuutta. Yksittäiset pysty
seinämäpinnat ovat 2—6 metrisiä. Silokalliot ovat länsisivulla pienialaisia pintoja, joita
portaittainen rakoilu lohkoo selvästi. Pienet ja kuperat viistot silokalliot ovat kuitenkin
länsijyrkänteen pohjoisosassa pienpiirteissään hyvin hioutuneita ja melko edustavia.
Kasavuoren kivilaji on kallioperässä yleisesti esiintyvää ja väriltään punertavaa, keski
rakeista mikrokliinigraniittia, jossa paikoin esiintyy granaattiporfyroblasteja. Paljastu
mapinnoilla graniitin raekoko vaihtelee selvästi ja kivilaji on paikoin karkearakeista.
Satunnaisesti siinä on sulkeumana myös pieniä tummia liuskefragmentteja. Länsijyrkä
teessä näkyy graniitille ominainen voimakas vaakarakoilu selvästi.

Laen kasvillisuus on karua ja hyvin kulunutta etenkin länsijyrkänteen otsalla ja
myös paikoin keskemmällä lakea. Kallion korkeimmalla kohdalla on karua keto- ja kult
tuurikasvillisuutta kuten valkoapilaa, ahomansikkaa, isomaksamohoa, kultapiiskua,
ahosuolaheinää ja jäykkäröllituppaita. Poronjäkäläpeitteet ovat hyvin kuluneita ja silo
kalliot ovat laajalti karttajäkälien kirjomia. Painanteet ovat lähinnä kanervikon ja pai
koin variksenmarjan peittämiä. Kosteammissa poteroissa viihtyvät juolukkakasvustot ja
jokunen suopursu. Siellä täällä on myös rahkasammallaikkuja. Paisteisella länsijyrkän
teellä viihtyvät lähinnä jäkälät kuten karvejäkälät ja mereinen kuhmujäkälä. Paikoin rin
nettä värittää mäkitervakko. Varjokasvit puuttuvat lähes kokonaan lukuun ottamatta
heikosti länsiluoteeseen avautuvaa pystysuoraa tai aavistuksen ylikaltevaa noin 6 met
riä korkeaa jyrkännettä. Sen seinämiä vallitsee kalliopalmikkosammal. Runsaasti kas
vaa myös kiviturkkisammalta ja laakasammalia. Voimakkaissa vaakaraoissa viihtyvät
lievää ravinteisuutta suosivat tummaraunioinen ja haurasloikko sekä tavanomaisem
mat karvakiviyrtti ja metsäimarre. Jyrkänteen onkaloissa roikkuu myös siloriippusam
malta ja kapeassa raossa sinnittelee Suomessa hieman taantunut kalliosiipisammal. Jyr
känteen tyvellä on lehtomaista hiirenporravaltaista kasvillisuutta ja haisukurjenpolvi
laikkuja. Niiden seassa kasvaa mm. jänönsalaattia, syyläjuurta ja kevätleinikkiä. Rinteel
le nousee myös kulttuurikasveja kuten terttuseljaa.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 2
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 JueeIIiset ympärist6jukaisut 350
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2 Lintuvaara-Monikko ESPOO

KA0010016 Karttalehti: 2034 03, 2043 01
Alueen pinta-ala: 66 ha Korkeus: 55 mpy Suht. korkeus: 35 m

Kallioalueen sijainti: Espoon keskustasta $ km itään, Leppävaaran länsipuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Asutukseen ja peltoihin rajautuva kallioalue erottuu parhaiten luoteispuolelta Vanhalta
Turuntieltä katsoftaessa. Lähinnä alueesta näkyy Gruvbergetin länsijyrkänne, jota var
jostaa harva tyvipuusto. Muuten alue on lähinnä metsäistä mäkimaastoa. Edustavim
mat näköalat aukeavat Gruvbergiltä länteen. Tyven harvan puuston välistä näkee lou
naaseen jalkapallokentän ja pellon ylitse Vanhalle Turuntielle, mutta ei sen kauemmaksi.
Näköalat peittyvät tietä eteläpuolelta reunustavaan metsikköön. Lännestä luoteeseen
maisemat rajoittuvat metsäiseen omakotialueeseen tai sen takaiseen tasaiseen metsämaas
toon ja taivaanranta häämöttää korkeintaan parin kilometrin päässä. Idästä erottuu hei
kosti läheinen urheilukenttä ja etelästä pilkottaa lähin omakotitalo. Pohjoisen suuntaan
näköalat ovat tukkoiset. Alue kuuluu osittain tai kokonaan Leppävaaran puistoon ja on
ahkerassa virkistyskäytössä. Gruvbergetin kaivoskallio on luokiteltu paikallisesti arvok
kaaksi suojelukohteeksi (Espoon ympslk 1987).

Alueen kivilajit vaihtelevat pohjoisosan kvartsimaasälpägneissistä, keskiosan gra
nodioriiffiin ja eteläosan amfiboliittiin. Mikrokliinigraniittia esiintyy kallioperässä leik
kaavina juonina ja osueina. Leppävaaran uimahallista noin 400 metriä länteen sijaitse
vassa Gruvbergetissä ja siitä noin 200 metriä pohjoiseen sijaitsevassa kalliomaastossa on
pieniä rautamalmiaiheita, joita on louhittu 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkupuolel
la (Laitila 1991). Kallioalueeseen liittyy myös useita esihistoriallisia kohteita, kuten asuin
paikkoja ja varhaismetallikautisia röykkiöitä.

Kasvillisuudelta arvokkain kalliomäki on Grunbergetin vanha louhos ja 12 metriä
korkea länsijyrkänne alueen eteläosassa. Muut alueen jyrkänteet ovat karumpia. Ravin
teisuutta eniten vaativat lajit ovat runsaita louhoksen pystypinnoilla ja jotkut niistä viih
tyvät myös niukempana luonnontilaisella länsijyrkänteellä. Louhoksen seinämät ovat
ovat pitkälti sammaleiden peittämät, mutta pinnoilla viihtyvät myös paikoin rupijäkä
lät. Pystypintoja vallitsee kalliopalmikkosammal ja yläosassa on kalkkikiertosammal
kasvustoja. Meso-eutrofisista lajeista viihtyvät myös mm, paasisammalet, kivikutrisam
mal, haapasuomusammal ja isoruostesammal. Alaosassa on edellisen lisäksi ketoparta
sammalkasvustoja. Louhoksen pohja on peittynyt maatuvalla aineksella ja roskilla. Luon
nontilaista länsijyrkännettä peittää lähinnä kalliopalmikkosammalen mattomaiset kas
vustot. Niukasti kasvaa myös mm. ketopartasammalta ja kivikutrisammalta. Luonnon
tilaisella jyrkänteellä ainoastaan tavattavia ovat haurasloikko ja ketohavusammal. Sa
moin tummaraunioista löytyy pari tupasta vain louhoksen yläpuolen pystypinnan raosta.

Louhoksen ja länsijyrkänteen tyvellä on lehtokasvillisuutta, joka nousee myös jyr
känteen hyllyille. Ylärinteessä terassit ovat jo laikuittain ketomaisia ja vähän kulttuuri
vaikutteisia. Kasvillisuuteen kuuluvat mm. ahomansikka, ahosuolaheinä, haisukurjen
polvi, hopeahanhikki, isomaksaruoho, kalliokielo, keltamo, kultapiisku, mäkitervakko
ja matarat. Alarinteessä edellisten sekaan tunkee mm. kivikkoalvejuuri, koiranvehnä ja
nokkonen. Tyven lehdossa on tavanomaisten lajien kuten valkovuokon ja kevätlinnun
herneen lisäksi pari lehtosinijuuri- ja lehtopähkämölaikkua. Grunbergetin lakiosan kas
villisuus on hyvin kulunutta ja sammalista sekä jäkälistä lähes paljas. Laella kasvaa
muutama mänty ja kataja. Itäisellä tyvellä on haavikko ja jokunen tammi sekä vaahtera.
Etelänokassa on koivikkoa ja muutama varttunut kuusi sekä mänty. Muuten alueen puusto
on notkelmissa lähinnä varttunutta kuusikkoa (MT) ja lakiosissa kalliomännikköä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 2
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Ajueelliset ympärstöjuIkaisut 350
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3 Romuvuori-Rajakallio ESPOO

KA0010006 Karttalehti: 2041 07, 2041 10

Alueen pinta-ala: 343 ha Korkeus: 100 mpy Suht. korkeus: 73 m

Kallioalueen sijainti: Espoon keskustasta 13 km luoteeseeen, Nuuksiossa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Lähes koko kallioalue kuuluu Nuuksion kansallispuistoon, yksityisiin luonnonsuojelu
alueisiin, lehtojensuojeluohjelmaan tai Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Nuuksion Pitkäjänren länsi- ja luoteisrantaa reunustava laaja kallioalue, jossa alueen si
säiset korkeusvaihtelut ovat suuria. Ylänköisen kalliomaaston korkein kohta on länsi-
osan Rajakallio, joka nousee 111 metriä mpy:lle. Laajaa kalliomaastoa rajaa pohjoisessa
luode-kaakkosuuntainen alueellinen murroslinja, joka kulkee Nuuksion Pitkäjärven kaut
ta luoteeseen. Alueilla on pitkiä jyrkännejaksoja ja arvokkaita lehtoja, jotka rajautuvat
pieniin metsälampiin. Alue on osa keskeista ja erittäin arvokasta Nuuksion erämaa-aluet
ta. Pitkäjärven länsirannalla sijaitsevan Romvuoren rantakalliot ovat maisemallisesti
merkittäviä ja sen laelta avautuu hienot näköalat. Romvuoren korkean jyrkänteisen kai
liorinteen alla on näyttävä vyörykeila, jossa rinteestä irronneet kookkaat lohkareet ovat
vierineet osittain Nuuksion Pilkäjärveen saakka. Haukkalammen pohjoispuoleisen se-
länteen koillisjyrkänteen päällä on myös hieno näköalapaikka (Haavisto-Hyvärinen 2001),
Alueella on opastein merkittyjä polkuja ja nuotio- ja levähdyspaikkoja. Maasto on Hel
singin kaupungin ulkoilualuetta. Länsireunalla kallioalue rajautuu valtakunnallisesti
arvokkaaseen Haukkalampi-Kaitlammen kalliomaastoon (KA0010123).

Alueen kallioperä on pääasiassa keskirakeista mikrokliinigraniittia, jonka raekoko
vaihtelee yleisesti keskirakeisesta karkearakeiseen. Paikoin esiintyy graniitissa kiilleg
neissisulkeumia. Eteläosan mikrokliinigraniittia leikkaa pitkä ja kapea, lähes itä-länsi
suuntainen diabaasijuoni. Kallioselänteiden alarinteitä ja maaston alempia osia peittää
yleensä moreenikerrostumat. Lakialueet muodostuvat pitkistä kapeista pyöristyneistä
selänteistä, joiden jyrkänteiset rinteet ovat usein porrasmaisia.

Lakiosat ovat jäkäläisiä kallioita ja karuja kankaita. Notkelmat vaihtelevat tuoreis
ta kankaista lehtoihin ja lehtokorpiin. Huomattava osa rinteiden notkelmista ja jyrkän-
teiden tyvistä kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan. Jyrkänteillä kasvaa mm. tummarauni
oista, haurasloikkoa ja uhanalaisista sammalista kolmella kalliolla etelänraippasammal
ta (VU), vuoripussisammalta (VU) ja jouhisammalta (EN) (Taxon), jolla ei ole muita ny
kyisin tunnettuja kasvupaikkoja Suomessa (Enroth ym. 1997). Samalla silikaattijyrkän
teellä viihtyy harvinainen pahtaomenasammal ja lievää ravinteisuutta ilmentävä paak
ku-uurnasammal (Enroth ym. 1997). Purojen varsilla on reheviä lehtoja ja jyrkänteiden
tyvillä on paikoin kallionaluslehtoja. Lehdoissa kasvaa mm. haisukurjenpolvea, imik
kää, kevätlinnunhernettä, kotkansiipeä, lehtokuusamaa, lehto-orvokkia, lehtopalsamia,
lehtopähkämöä, lehmusta, mustakonnanmarjaa, pähkinäpensaita, sikojuurta ja vaahte
raa (Espoon ympslk 1987). Harvinaisista kasveista lehtometsässä viihtyy ilmeisesti puu
tarhasta levinnyt taponlehti (VU), rauniotorpan kallioisella niityllä hirvenkello (VU), tih
kupinnoilla harsosammal (VU), purokivellä pohjanpussisammal (VU) sekä puiden epi
fyytteinä haapariippusammal (VU), kantokorvasammal (NT/RT) ja hentoneulajäkälä (RT)
(Taxon). Kolmoislammen puronvarsilehdosta on löydetty lisäksi mm. turrisammalta (NT/
RT), kalliopussisammalta, korpiliekosammalta ja lehtonokkasammalta. Myllypuron kos
kesta on löydetty lisäksi rosopurosammalta (RT) (Kiirikki 1991). Eläimistä alueella elelee
useita liito-oravia (VU), harmaapäätikka (NT) ja piikkikotelo (NT) (Taxon). Lakimetsiä
on aikoinaan laajalti hakattu. Notkelmat ovat puustoltaan luonnonfilaisempia.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 2
MAISEMA ARVO: 2 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

0 AlueeNiset ympänstöjulkaisut 350
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4 Bredmalmen-Hakjärven kalliot ESPOO

KA0010010 Karttalehti: 2041 10

Alueen pinta-ala: 140 ha Korkeus: 83 mpy Suht. korkeus: 43 m

Kallioalueen sijainti: Espoon keskustasta 5 km pohjoisluoteeseen, Nuuksiossa

Maankäytön suunnittelutilanne:
Länsiosa alueesta kuuluu osittain vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja Natura 2000 -ver
kostoon. Eteläosasta kapea kaistale kuuluu Nuuksion kansallispuistoon. Kallioalue kuu
luu osittain III luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Brobackan kylän itäpuolella sijaitseva Hakjärven ja Sorlammen välinen kalliomaasto,
joka kuuluu tärkeänä osana erittäin arvokasta Nuuksion järviylängön erämaa-aluetta ja
liittyy keskeisesti pohjoispuolella jatkuvaan arvokkaaseen Hyppykallio—Hynkebergetin
kalliomaastoon (KA0010009).

Kallioalue on varsin luonnontilaista kalliometsää, jonka topografia ja kasvillisuus
ovat vaihtelevia. Jyrkkien selänteiden komeat seinämät lohkorakenteineen ja rakoilui
neen ovat synnyttäneet paikoin luolamaisia onkaloita ja hyllyjä. Sorlammelta etelään on
kallioselänteen itäjyrkänteessä lohkareiden keskelle syntynyt luola, “hiidenpesä” (Haa
visto-Hyvärinen 2001). Alueen kallioperä on punertavaa keskikarkeaa mikrokliinigra
niittia, jonka raekoko vaihtelee yleisesti keskirakeisesta karkearakeiseen.

Alueella on vaihtelevaa kalliomaastoa. Lakiosat ovat jäkäläisiä kallioita ja karuja
kanervaisia kankaita. Poronjäkäliköt ovat hyväkuntoisia. Notkelmat, puronvarret ja rin
teet vaihtelevat tuoreista kankaista lehtokorpiin ja lehtoihin. Kaakkoisosassa on rehevää
lehtoa tammineen ja tervaleppineen. Alueella kasvaa myös lehmusta. Lehtopensaista alu
eella tavataan runsaasti lehtokuusamaa, koiranheittä ja paatsamaa (Espoon ympslk 1987).
Alueen länsipuolella on osin lehtokorpinen ja lähes luonnontilainen purolaakso (Kiirik
ki 1991).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 »Jueellisetympäristojulkaisut 350
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5 Hyppykallio-Hynkeberget ESPOO

KA0010009 Karttalehti: 2041 10
Alueen pinta-ala: 441 ha Korkeus: 95 mpy Suht. korkeus: 45 m

Kallioalueen sijainti: Espoon keskustasta 9 km pohjoisluoteeseen, Nuuksiossa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueella on kolme yksityistä luonnonsuojelualuetta. Pohjoisesta alue sivuaa ranto
jensuojeluohjelman ja Natura 2000 -verkoston aluetta. Kallioalue kuuluu osittain III luo
kan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Hyppykallio—Hynkebergetin kalliomaasto käsittää Nuuksion Pitkäjärven kaakkoispuo
leisen laajan kalliometsä- ja järvialueen, joka ulottuu Solvikin kylää itäpuoleisesta kai
liomaastosta etelään Sorlammeln pohjoispuoleisille kalliolle. Laajaan kalliomaastoa ra
jaa etelästä luode-kaakkosuuntainen alueellinen murroslinja, joka kulkee Nuuksion Pit
käjärven kautta. Eteläosan Hynkebergetiltä on kaunis näköala Hynkänlammelle. Myös
Pääskyskalliolta avautuu jylhä järvinäköala, jolle johtaa ulkoilureitti leveine polkuineen.
Hyppykallion laelta avautuvat maisemat länteen Nuuksion Pitkäjärven suuntaan. Alue
on pinnanmuodoiltaan hyvin vaihtelevaa kumpuilevaa hyvin paljastuneiden kalliose
länteiden ja niiden välisten soistuneiden notkelmien ja pienten metsälampien vuorotte
lua. Alueen sisäiset korkeusvaihtelut ovat paikoin suuria ja kalliomaasto kuuluu tärkeä
nä ja keskeisenä osana erittäin arvokaaseen Nuuksion erämaa-alueeseen.

Alueen geomorfologia on monipuolinen ja edustava. Mikrokliinigraniitille ominai
nen suorakulmainen rakoilu näkyy hyvin Hynkänlammen etelärannalla olevan Hynke
bergetin jyrkillä seinämillä sekä Pääskyskalliolla. Hyppykallion hiidenkirnu sijaitsee
upealla paikalla, kalliokumpareen laella ja sen lounaisosassa. Hiidenkirnun luoteispuo
lella olevan kallionotkelman vastasivulla kohoaa noin 20 metriä korkea graniittikallio
seinämä, joka on tulkittu haarniskapinnaksi. Se on syntynyt kun kallioperän murroksen
kohdalla kalliolohkot hiertyvät liikuntojen yhteydessä toisiaan vasten. Tuloksena on si
leäksi hankautunut, usein uurtunut kallion pinta. Hyppykalliosta 900 metriä pohjoiseen
olevan kallionyppylän laen eteläreunalla on lisäksi vaikeasti havaittava hiidenkirnu pie
nen kesäasunnon piha-alueella. Sorlammen pohjoispuoleisen selänteen lakiosassa on
seitsemän hiidenkirnun muodostama ryhmä granodioriitissa. Ne sijaitsevat kalliohar
janteen länsireunalla ja niiden syvyydet vaihtelevat puolesta metristä kahteen metriin
(Kananoja ja Grönholm 1993 ja Haavisto-Hyvärinen 2001).

Alueen kallioperä on pääasiassa punertavaa keskikarkeaa mikrokliinigraniitti, jon
ka raekoko vaihtelee yleisesti keskirakeisesta karkearakeiseen. Keskirakeista, suuntau
tunutta granodioriittia esiintyy kohtalaisen runsaasti taas alueen kaakkoisosan kalliois
sa. Kalliomaaston pohjoisosassa mikrokliinigraniittia leikkaa pitkä ja kapea, lähes itä
länsisuuntainen diabaasijuoni.

Alueella on useita edustavia kasvillisuustyyppejä. Lakiosat ovat jäkäläisiä kallioita
ja karuja kanervaisia kankaita. Notkelmat ja rinteet vaihtelevat tuoreista kankaista kor
piin ja lehtoihin. Hynkebergetin eteläjyrkänteellä viihtyy tummaraunioinen ja lounais
seinämän tyvellä kasvaa luutasammalta. Sitä kasvaa myös Kaitakorven länteen avautu
valla kalliolla (Taxon). Pääskykallion koillisrinteessä on lehmuslehto ja Hynkebergetin
etelärinteeliä on hakattu lehto, jossa kasvaa mm. pähkinäpensaita, vaahteraa ja näsiää.
Myös Hynkälammen pohjoispuolen kuusivaltaisessa ja sanikkaisessa puronotkossa kas
vaa siellä täällä lehmuksia, ja Hynkänlampea reunustaa neva sekä isovarpuräme (Es
poon ympslk 1987). Vanhoja kuusikoita on ainakin Pääskysvuorella. Puiden epifyytteinä
kallioalueelta on löydetty harvinainen lakkakääpä ja haavanhyytelöjäkälä (VU). Alueel
la elelee useita liito-oravia (VU) (Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 2
MAISEMA ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEFN ARVOLUOKKA: 3

0 Aueelhset ympäristöjulkaisut 350
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6 Jäniskallio ESPOO

KAOO10011 Karttalehti: 2041 10

Alueen pinta-ala: 7 ha Korkeus: 60 mpy Suht. korkeus: 33 m

Kallioalueen sijainti: Espoon keskustasta 7 km luoteeseen, Nuuksiossa.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Nuuksion erittäin arvokkaalla erämaa-alueella, kauniin Pitkäjärven länsirannalla sijait
seva Jäniskallio on itäreunastaan jyrkänteisenä kohoava korkea kallioselänne, jonka kai
liopinnat näkyvät jyihinä järven vastarannalle ja sitä reunustavalle maantielle. Maise
mallisesti näyttävät jyrkännepinnat viettävät järveen hiukan pyöristyneinä pintoina.
Länsireunastaan kallioselänne rajautuu peltoon. Jäniskallion laelta avautuu näköala
Nuuksion Pitkäjärveile ja sen takaisille metsäalueille. Jäniskallio on historiallisesti erit
täin arvokas, sillä pohjoispään jyrkänteessä on kivikautinen kalliomaalaus, joka esittää
todennäköisesti hirveä tai hirvenvasaa ja ajoittuu kampakeraamisen kulttuurin ja prons
sikauden väliseen ajanjaksoon.

Kallioselännetta rajaa pohjois-eteläinen ja luode-kaakkosuuntaiset kallioperän
murtumat. Alueellisesti merkittävin niistä kulkee Nuuksion Pitkäjärven kautta ja rajaa
Jäniskallion korkeampaa lohkoa pohjoisesta. Pohjois-eteläsuuntainen murtumalinja nä
kyy maisemassa Nuuksion Pitkäjärven eteläpään kääntymisenä Jäniskallion kohdalla
pohjois-eteläsuuntaiseksi. Alueen kallioperä on keskirakeista mikrokiiinigraniittia, jon
ka raekoko vaihtelee yleisesti keskirakeisesta karkearakeiseen. Lakiosat ovat jäkäläisiä
kallioita ja kanervaisia kankaita. Jyrkänteet ovat karuja ja jäkälävaltaisia. Jyrkänteellä
kasvaa mm. mereistä kuhmujäkälää.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 1
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aiueelhset

ympärstöjuIkaisut 350
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7 Lippukallio ESPOO

KA0010007 Karttalehti: 2041 10

Alueen pinta-ala: 118 ha Korkeus: 100 mpy Suht. korkeus: 50 m

Kallioalueen sijainti: Espoon keskustasta 11 km pohjoiseen, Nuuksiossa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Yli puolet kallioalueesta kuuluu rantojensuojeluohjelmaan, yksityisiin luonnonsuojelu
alueisiin tai Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Nuuksiossa Veiskolan Pitkäjärven sekä Vääräjärven ja Kattilajärven välinen kannas, joka
on kalliomaastoltaan vaihtelevaa aluetta ja kuuluu Nuuksion erittäin arvokkaaseen erä
maa-alueeseen. Suurelta osin vesistöihin rajautuvalla Lippukallion alueella on korkeita
kallioselänteitä jylhine jyrkänteineen, lehtomaisia notkelmia sekä suorantainen pieni
Kilpilampi. Rantakalliot erottuvat vastarannoille ja niiltä avautuu kauniita järvi- ja met
sänäköaloja. Alueella on kauniita luonnontilaisia pienmaisemia.

Lippukallion alue on alueellisen lounais-koillissuuntaisen murroksen eteläpuolel
le jäävä korkea kallioinen kannas, jota rajaa itäreunasta lähes pohjois-eteläsuuntainen
alueellinen murtumalinja. Itse Lippukallion harjanne on korkea, äkkijyrkkä, loivasti län
teen kaatuva törmä, jossa granodioriitin lohkorakenteet ovat esillä. Nevarantaisen Kil
pilammen itäpuolella kohoavan Lippukallion komeasta länsijyrkänteestä on keikahta
nut kookkaita kalliopaaseja (Haavisto-Hyvärinen 2001). Aluetta monipuolistaa lisäksi
Kattilajärveen viettävässä jyrkässä rinteessä oleva hiidenkirnu (Espoon ympslk 1987).
Alueen kivilaji on pääasiassa granaattipitoista, suuntautunutta, keskirakeista granodio
riitti. Alueen eteläpäässä esiintyy kallioperässä jonkin verran mikrokliinigraniittia. Kat
tilajärven itärannalla olevan pienen jyrkänteen kalliolipan takaseinässä ja katossa on osa
kapeasta diabaasijuonesta. Diabaasijuoni on asultaan suuntautumaton, raekooltaan hie
norakeinen ja väriltään tummanharmaa (Haavisto-Hyvärinen 2001).

Alueella on useita edustavia kasvillisuustyyppejä. Lakiosat ovat jäkäläisiä kallioita
ja karuja kanervaisia kankaita. Notkelmat vaihtelevat tuoreista kankaista korpiin ja leh
toihin (OMaT). Kilpilampea reunustaa neva- ja isovarpuinen rämevyöhyke. Alueen koil
lisreunalla on rehevä lehtopurolaakso. Lajistona kasvaa mm. lehmus, näsiä, lehtokuus
ma, mustakonnanmarja, kotkansiipi ja syyläjuuri. Yksittäisiä lehmuksia ja saniaiskorpe
on myös Lippukallion pohjoispuolella (Espoon ympslk 1987). Puustoltaan alue on suhte
ellisen luonnontilainen. Kallioalueen eteläosassa on pieni hakkuualue. Alueella elelee useita
liito-oravia (VU) (Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 2
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

AueeIIiset ympäristöjuIkasut 350
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8 Mustakallio-Sudenrotko ESPOO

KAOO10008 Karttalehti: 2041 10
Alueen pinta-ala: 1226 ha Korkeus: 90 mpy Suht. korkeus: 63 m

Kallioalueen sijainti: Espoon keskustasta 11 km pohjoisluoteeseen, Nuuksiossa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Yli puolet kallioalueesta kuuluu joko rantojensuojeluohjelmaan tai Natura 2000 -verkostoon ja vähäisissä määrin alueen länsirajalla
Nuuksion kansallispuistoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Mustakallio-Sudenrotkon kalliomaasto käsittää lähes koko Nuuksion Pitkäjärven itäpuolisen laajan kalliometsä- ja järvialueen,
joka ulottuu Solvikin kylää reunustavalta Mustakalliolta pohjoiseen Saarijärven etelärannan Mustankorven kalliolle ja siitä edel
leen luoteeseen Suolikas-järven pohjoisosiin. Alue on suurelta osin vaihtelevasti kumpuilevaa hyvin paljastuneiden kallioseläntei
den ja niiden välisten soistuneiden notkelmien vuorottelua. Kalliomaaston suurimmat korkeuserot esiintyvät Nuuksion Pitkäjär
ven itäreunalla, kun taas itäpuoleisia alavampia kalliometsiä ja soita reunustavat lukuisat pienet lammet ja järvet.

Eteläosassa kohoaa Mustakallio jyrkkärinteisenäja lakiosistaan hyvin harvamännikköisenä kalliomäkenä Nuuksion Pitkäjär
ven itärannalla. Sen laki kohoaa yli 60 metriä Pitkäjärven pintaa korkeammalle. Mustakallion läntinen lakialue on eräs alueen
merkittävimmistä näköalapaikoista, josta avautuu hieman rinnepuuston rajoittamia jyihiä metsäisiä järvimaisemia pitkin Pitkäjär
ven selkää. Alueen kalliometsien pienmaisemat ovat luonnontilaisuutensa takia monin paikoin avaraa ja vaihtelevaa maastoa,
jossa silokallioiset harvapuustoiset tasaiset laet ja rinteet vaihtuvat jyrkänteiksi tai avaraksi suomaastoksi tai suorantaisiksi lam
miksi. Järvien jyrkänteiset matalahkot rantakalliot hallitsevat monin monin kohdin viereisen vesistön lähimaisemia. Oman lisänsä
maisemallisiin piirteisiin tuovat notkelmienja jyrkänteiden rehevä lehtipuusto ja lehtokasvillisuus.

Laajaa kalliomaastoa rajaa kaksi luode-kaakkosuuntaista alueellista murroslinjaa, jotka näkyvät maisemassa kapeina järvial
taina ja soistuneiden notkelmien suuntauksena. Eteläisempi niistä kulkee Nuuksion Pitkäjärven kautta ja rajaa kalliomaastoa ete
lästä. Pohjoisempi kulkee Saarijärven eteläreunaa samansuuntaisena ja rajaa aluetta pohjoisesta. Lisäksi kalliomaastoa halkoo Ruu
hijärven kautta kulkeva suurinpiirtein länsiluoteinen-itäkaakkosuuntainen murroslinja. Kalliomäkien ja kumpareiden alarinteitä ja
maaston alempia osia peittää alueella yleensä ohut moreeni. Kalliomaaston suurimmat korkeuserot on Nuuksion Pitkäjärven itä-
reunalla, kun taas itäpuolen ylänköisiä kalliometsiä hallitsevat lukuisat pienet lammet ja järvet ja maasto on pinnanmuodoiltaan
hieman tasaisempaa. Alueella mäkien jyrkänteiset reunat ovat monin kohdin 20—30 metriä korkeita, porrasmaisia kalliorinteitä,
mutta yksittäiset edustavat pystyseinämät tai viistojyrkänteiset seinämäpinnat ovat parhaimmillaan 10—15 metrin luokkaa.

Eteläosassa Mustakallion laella on tavanomaista selvästi laajempia silokallioita. Sen länsi- ja itärinteiden jyrkänteet ovat ylä
osastaan 10—15 metriä korkeita viistoseinämiä ja alaosassa esiintyy 5—7 metrin korkuisia pystyseinämiä. Solvallan urheiluopiston
eteläpuolella maantien varressa on 15 metriä korkea, lähes pystygraniittiseinämä. Urheiluopiston laskettelurinteen kaakkoispuo
leIla urheiluopiston rakennusten koillispuolella on jyrkänteisellä kalliokumpareella hiidenkimu, joka on erittäin kaunis ja kanamu
nanmuotoinen. Se sijaitsee kalliolohkareen päällä suon reunassa. Hiidenkirnun syvyys on 4 metriä ja läpimitta 1,5—2 metriä. Kallio
kumpare on osa murroslaakson reunaa, joka jatkuu koilliseen. Seinämä on erittäin jyrkkä ja hiidenkirnun luoksen on vaikea päästä.
Noin 10 metriä kirnusta lounaaseen on kallioseinämässä toinen noin 6 metriä korkea ja noin 2 metriä leveä hiidenkirnun aihe
(Kananoja ja Grönholm 1993). Rakoiluluolia esiintyy kallioalueella olevien jyrkänteiden yhteydessä. Niitä on mm. Nuuksionpään
pohjoispuolella ja Sudenrotkon länsipuolella olevassa länsijyrkänteessä, Mustalammen länsirannan jyrkänteessä ja siitä pohjoiseen
Valkealammen kaakkoispuolella. Valkealammesta edelleen reilu kilometri luoteeseen on Mustalammen länsipuolen kalliomaastos
ta löydetty rapakivigranittia oleva siirtolohkare (Haavisto-Hyvärinen 2001).

Alueen kallioperä on mikrokliinigraniittia ja granodioriittia. Alueen eteläosassa on vallitsevana punertava keskikarkea mik
rokliinigraniitti, jonka raekoko vaihtelee yleisesti keskirakeisesta karkearakeiseen. Keskirakeista, suuntautunutta granodiorlittia
esiintyy runsaana taas Kattilajärvi-Ruuhijärvilinjan pohjoispuolella olevissa kallioissa. Nuuksion alueen kallioperä on syntynyt
noin 1990—1830 miljoonaa vuotta sitten Svekofennisen poimuvuoristomuodostuksen aikana.

Lakiosat ovat jäkäläisiä kallioita, karuja kanervaisia tai puolukkaisia kankaita ja paikoin kuusikkokankaita. Notkelmat ja
rinteet vaihtelevat tuoreista kankaista korpiin ja lehtoihin. Jyrkännekasvillisuuson karua ja tavanomaista. Pientä Majaslampea ym
päröiviltä kallioilta on löydetty kalliohatikkaa ja pikkutervakkoa (Espoon ympslk 1987). Mustakallion pohjoispuolisessa notkel
massa on kaksi luonnonsuojelulailla suojeltua lehmuslehtoa. Tien vieressä puronvarsilehdossa lehmusten lisäksi kasvaa vaahteroi
ta, tervaleppiä, kotkansiipikasvustoja, haisukurjenpolvea, lehto-orvokkia ja soikkokaksikkoa (Espoon ympslk 1987, Luontotyyppi
kartoitris 1998). Mäen etelärinteen notkelmasta löytyy myös lehmuksia, vaahteraa ja koiranheisiä. Tien viereisellä Punjon lehtopu
rolaaksossa kasvaa runsaasti lehmusta ja suursaniaisia. Rinteellä viihtyy mm. näsiää, lehtokuusamaa, imikkää ja lehto-orvokkia.
Pienialaisia lehtoja on myös mm. Orajärven ja Uijaan välisellä kankaalla, jossa lehtopuuna kasvaa lehmusta ja lehtokorvessa terva
leppää (Espoon ympslk 1987). Alueen suurimmista soista Lakeasuo ja Punjonsuo ovat luonnontilaisia karuja keidassoita. Jälkim
mäisen suon länsireunalla on rehevää korpea (Haavisto-Hyvärinen ym. 2000, Espoon ympslk 1987). Suurin osa kuitenkin alueen
pienistä soista on isovarpuisia karuja rämeitä, joiden keskellä saattaa olla pienialaisia lyhytkorsinevoja (Espoon ympslk 1987).
Ruuhijärven pohjoisrannalla kasvaa paikoin raimikkorahkasammalta (VU). Alueella elelee useita liito-oravia (VU) (Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3 Lähiympäristön arvot: 1
MAISEMA-ARVO: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 ,Alueelliset ympänstöjdkssut 350
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9 Kaitalammen kalliot ESPOO

KAOO100I2 Karttalehti: 2041 10, 2041 11

Alueen pinta-ala: 227 ha Korkeus: 102 mpy Suht. korkeus: 51 m

Kallioalueen sijainti: Espoon keskustasta 12 km pohjoiseen, Luukissa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen lounaiskulma kuuluu kapealti rantojensuojeluohjelman ja Natura 2000 -verkoston alueisiin. Alueen
länsiosassa on yksityinen luonnonsuojelualue. Kallioalueen länsireuna kuuluu osittain II luokan pohjavesialuee
seen ja itärajalla on 1 luokan pohjavedenottamo tai kaivo.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Nuuksiossa Vihdintien eteläpuolella sijaitseva laaja kallioalue, jonka keskellä on pitkä kapea Kaitalampi jyrkkine
rantakallioineen. Alue on topografialtaan ja kasvillisuustyypeiltään vaihteleva alue, joka on hyvin suosittua Luukin
retkeilymaastoa. Alueen pohjoisosassa on mm. paikoitusalue, keittokatoksia, laitureita ja retkeilypolkuja. Kaitalam
men kalliomaasto erottuu parhaiten länsisuunnasta, mistä se näkyy korkeampana metsäisenä reunuksena lähiym
päristöön. Länsirinteiden jyrkänteiset pinnat jäävät osittain rinnepuuston peittoon. Länsipuoleiselta Velskolan tiel
tä erottuvat metsäisillä rinteillä paikoin pilkottavat jyrkänteiset kalliopinnat. Itäreunasta kalliomaasto rajautuu kas
villisuudeltaan rehevään purolaaksoon, ojitettuun Kaurasuohon ja Luukin golfkenttään. Muilla suunnilla alue ra
jautuu samankaltaisiin ylänköisiin kalliometsiin. Pohjoisessa maantien toisella puolella sijaitsee Käärlammen arvo
kas kallioalue (KA0010013). Alueen kalliometsien pienmaisemat ovat luonnontilaisuutensa takia monin paikoin
avaraa ja vaihtelevaa maastoa, jossa silokallioiset harvapuustoiset tasaiset kumpareiden laet ja vaihtuvat kalliojyr
känteiksi ja edelleen kapeiksi suojuoteiksi. Alueen keskiosaa hallitsee pitkä ja kapea Kaitalampi kalliorantoineen,
joka muodostaa alueen kauneimman maisemallisen kokonaisuuden. Lammen jyrkänteiset matalahkot rantakalliot
hallitsevat monin monin kohdin myös vastarannan lähimaisemia. Kaitalampi näkyy kapealta osin pohjoispäässä
olevalle Helsinki—Vihti maantielle saakka. Oman lisänsä maisemallisiin piirteisiin tuovat notkelmien ja jyrkäntei
den rehevä lehtipuusto ja lehtokasvillisuus.

Ylänköistä kalliomaastoa rajaa lännessä karkeasti pohjois-eteläsuuntainen alueellinen murrosvyöhyke, joka
näkyy maisemassa kapeana peltolaaksona ja sen jatkeena olevana Velskolan Pitkäjärvenä. Hyvin paljastunutta kum
puilevaa kalliomaastoa rajaa idästä ja halkoo kaksi samansuuntaista hieman heikommin maisemassa erottuvaa
murrosta. Alue on suurelta osin vaihtelevasti kumpuilevaa hyvin paljastuneiden kallioselänteiden ja niiden välisten
soistuneiden notkelmien vuorottelua, jossa suhteelliset korkeuserot ovat 10—20 metriä. Kalliokumpareiden alarin
teitä ja notkelmia peittää usein moreenikerros. Rinteet ovat usein länsi- ja itäsivuiltaan sekä paikoin pohjoisreunas
taan viistojyrkänteisiä, mannerjäätikön hiomia kallioseinämiä, joiden korkeus on 5—15 metriä. Pienpiirteissään silo
kalliot ovat kohtalaisen runsaan rakoilun lohkomia ja melko tavanomaisia. Länsirinne kohoaa jyrkkänä, osin jyr
känteisenä 20—25 metriä korkeana kalliorinteenä lakialueelle. Geologian tutkimuskeskus on maininnun retkeilykar
tassaan mm. Kaitalammen länsirannalla olevan rantakivikon, joka on syntynyt muinaisen Itämeren Litorinameri
vaiheen aikana (Haavisto-Hyvärinen ym. 2001). Alueen kallioperä on pääasiassa granodiorittia ja vähäisessä mää
rin mikrokliinigraniittia. Alueen pääkivilajina esiintyvä keskirakeinen, suuntautunut granodioriitti on harmaata,
hieman seoksista kiveä, jossa esiintyy yleisesti keskirakeista graniittia ja karkearakeista pegmatiittia juonina ja osu
eina. Keskikarkeaa mikrokliinigraniittia on runsaammin alueen luoteisosan kallioissa.

Kallioisessa metsämaastossa on useita edustavia kasvillisuustyyppejä. Lakiosat ovat jäkäläisiä kallioita ja ka
ruja kanervaisia kankaita. Notkelmat ja rinteet vaihtelevat kuivahkoista tuoreisiin kankaisiin, korpiin ja vähäisessä
määrin lehtomaisiin metsiin, joissa kasvaa mm. kevätlinnunhernettä, lehto-orvokkia ja runsaasti sinivuokkoa. Poh
joisreunalla on pieni saraneva. Muuten suot ovat lähinnä isovarpurämeitä ja paikoin tupasvillarämeitä. Puusto on
suhteellisen luonnontilaista (Espoon ympslk 1987).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 2
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 AueeIhsetympäristöjuIkasut 350
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10 Käärlammen kalliot ESPOO

KA0010013 Karttalehti: 2041 11
Alueen pinta-ala: 410 ha Korkeus: 100 mpy Suht. korkeus: 52 m
Kallioalueen sijainti: Espoon keskustasta 14 km pohjoiseen, Luukissa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen itäosa kuuluu osittain yksityiseen luonnonsuojelualueeseen, Nuuksion kansallispuistoon, lehtojensuojeluoh
jelmaan, vanhojenmetsiensuojeluohjelmaan tai Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Nuuksiossa Helsinki—Vihti maantien pohjoispuolella sijaitseva laaja järviylänköinen kallioalue. Alue on topografialtaan ja
kasvillisuustyypeiltään vaihteleva, ja se on hyvin suosittua Luukin retkeilymaastoa ulkoiluteineen ja luontopolkuineen.
Kalliorantaistenja luonnontilaisten metsälampien kirjoma kumpuileva kalliomaasto erottuu parhaiten länsisuunnasta, mistä
se näkyy korkeampana metsäisenä reunuksena viereisiltä peltoalueilta katsottaessa. Länsirinteiden jyrkänteiset pinnat jää
vät kuitenkin suurelta osin rinnepuuston peittoon. Itä- ja pohjoisreunastaan maasto rajautuu suurimmaksi osaksi harkin
nanvaraisesti samankaltaisiin ylänköisiin kalliometsiin. Korkeimpien selänteiden jyrkänteisiltä ylärinteiltä avautuu pai
koin hieman puuston rajoittamia metsämaisemia. Alueen keskiosassa jyrkät kalliorinteet rajautuvat nevamaiselle Pitkä
suolle, jossa luormontilaiset pienmaisemat ovat kauniita. Alueella olevat erämaalammet luovat maisemaan vaihtelevuutta
ja syvyyttä. Hauklammen jyrkät rantakalliot ovat erityisen kauniit. Sen itärannan jyrkänteen päältä avautuu länsipuolen
edustava ja luonnontilainen metsälampimaisema. Maantien eteläpuolella sijaitsee Kaitalammen arvokas kallioalue
(KAOO10012).

Ylänköistä kalliomaastoa rajaa lännessä karkeasti pohjois-eteläsuuntainen alueellinen murrosvyöhyke, joka näkyy
maisemassa kapeana peltolaaksona ja kauempana etelässä sen jatkeena olevana Velskolan Pitkäjärvenä. Hyvin paljastu
nutta kumpuilevaa kalliomaastoa halkoo kaksi tai kolme selvää samansuuntaista hieman heikommin maisemassa erottu
vaa murrosta. Alue on suurelta osin vaihtelevasti kumpuilevaa hyvin paljastuneiden kallioselänteiden ja niiden välisten
soistuneiden notkelmien tai lampien vuorottelua, jossa suhteelliset korkeuserot ovat 10—30 metriä. Kalliokumpareiden ala
rinteitä ja notkelmia peittää usein moreenikerros. Rinteet ovat usein länsi- ja itäsivuiltaan sekä paikoin pohjoisreunastaan
viistojyrkänteisiä, mannerjäätikön hiomia kallioseinämiä, joiden korkeus on 5—15 metriä. Pienpiirteissään silokalliot ovat
kohtalaisen runsaan rakoilun lohkomia ja melko tavanomaisia. Länsireunan kalliot kohoavat paikoin jyrkkinä, osin jyrkän
teisinä 20—35 metriä korkeina kaifiorinteinä. Geologian tutkimuskeskus onmaininnunretkeilykartassaanmm. Hepolammenkoillisran
nalla oleva rantakivikon, joka on syntynyt muinaisen Itämeren Litorinamerivaiheen aikana (Haavisto-Hyvärinen ym. 2001). Alueen
kallioperä on keskirakeista granodiorittia ja mikrokliinigranlittia. Keskikarkeaa mikrokllinigraniittia on runsaammin alu
een pohjois- ja länsiosan kallioissa, kun taas muissa osissa aluetta on vallitseva kivilaji granodioriitti.

Alueella on useita edustavia kasvillisuustyyppejä. Lakiosat ovat jäkäläisiä kallioita ja kamja kanervaisia kankaita.
Notkelmat ja rinteet vaihtelevat tuoreista kankaista ruohoisiin korpiin ja lehtoihin. Lampia ympäröivät suot ovat lähinnä
karuja rämeitä ja nevoja, mutta puronvarsissa ja notkelmissa on paikoin reheviä korpia. Alueen pohjois-osassa on lisäksi
lähde ja lähdepuroja. Mustalammen pohjoispuolella alueen rajalla on luonnonsuojelulailla suojeltu lehmusmetsä. Koivulan
kuusisessa lehtopurolaaksossa kasvaa sekapuuna haavan ja koivun lisäksi jonkin verran lehmuksia, vaahteraa ja tervalep
piä. Puronvartta reunustavat mm. kotkansiipikasvustot. Rehevässä ruohostossa viihtyvät mm. pesäjuuri (RT), jänönsalaat
ii, lehto-orvokki, lehtopähkämö, sinivuokko ja velholehti. Pitkäsuon pohjoispuolella on sanikkaista puronvarsilehtoa ja
ruohoista lehtoa (OMaT). Lehdossa kasvaa useita lehmuksia, näsiää ja ruohoista runsaasti mm. imikkää, kevätlinnunher
nettä, mustakonnanmarjaa, valkovuokkoa ja vähemmässä määrin tähtitalvikkia sekä sikojuurta. Itse puron varrella on tih
kupintoja, joissa kasvaa runsaasti lähdelehväsammalta ja vähemmän mm. korpikerrossammalta sekä harsosammalta (VU)
(Espoon ympslk 1987, Kiirikki 1991). Väärälammesta länteen laskeva puronvarsi on mustikkakorpea tai -kangasta. Koskien
varsilla ja alajuoksulla on lehtoa ja lehtomaista kangasta. Näillä kohdin kasvaa mm. pieniä lehmuksia, näsiää ja mustahe
rukkaa (Kiirikki 1991). Mustalammen pohjoispuolisessa suojellussa lehmusmetsikössä (OMaT, LhK) kasvaa myös jonkin
verran vaahteraa ja pensaista mm. koiranheittä, lehtokuusamaa, näsiää, mustaherukkaa sekä ruohoista lehto-orvokkia,
imikkää, kevätlinnunhernettä ja sinivuokkoa (Luontotyyppikartoitus). Pyykorven kallioisen länsirinteen korpinotkelmas
sa on hetteinen lähde (MeEuLä) ja lähdepuro, jossa kasvaa mm. heterahkasammalta, purolitukkaa ja korpisorsimoa. Samas
sa rinteessä on lisäksi kolme erillistä lähteikköistä puroa, joilla kasvaa mm. lähdelehväsammalta, korpinurmikkaa, kotkan
siipeä ja velholehteä. Lähdepurot laskevat samaan lehtokorpeen. Purojen välisillä harajanteilla kasvaa lisäksi mäkilehto
lustetta (Kiirikki 1991). Mustalammen lounaispuolen notkelma on lehtokorpinen ja Halkolammen koillispuollinen notkel
ma on ruohokorpea, jossa kasvaa mm. nevaimarretta. Alueen keskelle ulottuva Pitkäsuo on pääosin isovarpurämettä (Es
poon ympslk 1987). Kallioalueen haavalta on löydetty uhanalainen haapariippusammal (VU) ja alueen ulkopuolelta Pitkä-
suon rämemännyltä takkuhankajäkälä (VU) (Taxon). Kallioalueella elelee lisäksi kolmattakymmentä liito-oravaa (VU) ja
pikkusieppo (NT) (Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 2
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 2 Lähiympäristön arvot: 1
MAISEMA-ARVO: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Alueefliset ympäristbjulkaisut 350
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11 Brännbergsbacken ESPOO

KA001006$ Karttalehti: 2043 01

Alueen pinta-ala: 4 ha Korkeus: 29 mpy Suht. korkeus: 49 m

Kallioalueen sijainti: Espoon Nepparissa Pitkäjärven pohjoisrannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Brännbergsbacken kohoaa Pitkäjärven Äspnäsvikenin pohjukassa jyrkkäpiirteisenä ja
kapeana selänteenä erottuen selvästi lähimaisemassa. Se edustaa korkeamman kallioi
sen lohkon eteläisintä pohjoislounais- eteläkaakkoissuuntaista selännettä, joka kohoaa
itäreunastaan jyrkänteisenä. Brännbergsbacken lakiosa ja rinteet ovat hyvin paljastunut
ta kalliomaastoa. Kalliorinteet rajautuvat lajittuneisiin hiekkavaltaisiin reunuksiin ja laa
joihin savikoihin. Rajautuminen on epäselvintä pohjoispuolella olevaan kalliokumpa
reiden reunustamaan asutustaajamaan.

Brännbergsbacken sijaitsee alueellisesti merkittävän murroslaakson reunalla, joka
on yksi Suomen suurimmista ja vanhimmista kallioperän murtumalinjoista. Se alkaa jo
merenpohjassa Pikkalanlahden lounaispuolella ja kulkee Espoon, Tuusulan, Järvenpään
ja Mäntsälän kautta Lahteen. Pikkalan—Lahden murroslaakso on luonteeltaan syvämur
ros ja Obbnäsin ja Bodomin rapakivien synty on mitä todennäköisimmin yhteydessä
murroslinjan syntyyn (Jantunen 1990). Murroslinja näkyy maisemassa Pitkäjärven ruo
vikkorantaisena vesistönä, jonne selänteen laelta ja ylärinteiltä avautuu upea näköala.
Kallioalue sijaitsee geologisesti nuoremman Bodomin graniittimassiivin eteläreunalla
lähellä vanhemman kvartsimaasälpägneissialueen kontaktia, joka kulkee Pitkäjärven
Äspnäsvikenin lahden pohjukan kautta. Bodomin rapakivigraniitti on kallioselänteen
paljastumissa tasarakeista kiveä. Mäen jyrkänteisessä itärinteessä näkyy hyvin kivilajin
voimakas vaakarakoilu ja siihen paikoin liittyvä voimakas moroutuminen. Alueen rapa
kivigraniitti on myös hyvin harvarakoista kiveä.

Brännbergsbackenin noin 10 metriä korkeassa itäjyrkänteessä on kaksi luolaa sei
nämässä olevissa vaakarakoiluvyöhykkeissä. Isompi luola sijaitsee rapautuneessa, ylim
mässä vaakarakovyöhykkeessä suurin piirtein seinämän keskiosassa ja on muodoltaan
hyllymäinen. Sen syvyys on parhaimmillaan 3,5 metriä, leveys 15 metriä ja korkeus 1—2
metriä. Hyllyn jakaa kahteen osaan kookas laattamainen lohkare, joka on pudonnut ka
tosta. Isomman luolan alapuolella on taluslouhikkoa ja pienempi onkalo, joka liittyy alem
pana olevaan vaakarakoiluvyöhykkeeseen. Sen suuaukko on aivan kallion juurella ole
van maapenkan tasalla. Onkalon syvyys on 3,5 metriä, leveys 3,5 metriä ja korkeus 1,5
metriä. Vaakarakoiluvyöhykkeissä olevat luolat ovat syntyneet pakkasrapautumisen ja
kemiallisen rapautumisen yhteisvaikutuksesta (Juhanen 1997).

Mäen kalliokasvillisuus on tavanomaista. Seinämäpinnoilla esiintyy valuvetisyyt
tä ja sammallajistona on mm. kantolaakasammalta ja palmikkosammalta. Edellistä kui
vempia seinämiä peittää mm. nuokkuvarstasammal ja paikoin kallio-omenasammal (Ju
hanen 1997). Itäjyrkänteen tyvellä on lehmuslehto ja eteläosan länsirinteellä pähkinä
pensaslehto. Molemmat on suojeltu luonnonsuojelulailla. Lehtojen kasvillisuus vaihte
lee lähes kuivista tuoreisiin lehtoihin (OMaT, HeOT), Lehdoissa viihtyvät mm. lehto
orvokki, kevätlinnunherne, mustakonnanmarja, lehtoleinikki, kevätiehtoleinikki ja sini
vuokko (Luontotyyppikartoitus).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALUOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

AiueeIIisetymparistöjukaisut

350



AueeW set ympäristöjulka sut 350 0

11 Brännbergsbacken, ESPOO

Suojelu— tai
suojeluohjelman alue ,% ,‘ Kaffioalueen raja

1:15000
: Natura 2000 -verkostoon ehdotettu alue



12 Goddarsbölebergen ESPOO, KIRKKONUMMI

KA0010048 Karttalehti: 2032 09, 12

Alueen pinta-ala: 98 ha Korkeus: 73 mpy Suht. korkeus: 52 m

Kallioalueen sijainti: Kirkkonummelta 9 km koilliseen, Vitträskin itärannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Vitfräskin itärannalla kohtalaisen jyrkkärinteisenä kohoava ylänköinen kalliomaasto on
lakiosiltaan ja rinteiltään melko hyvin paljastunutta ja kalliomännikköistä maastoa. God
darsbölebergenin laki on lähiseudun selvästi korkein kohta. Se kohoaa järven pintaa ja
läheisiä peltoaukeita yli 50 metriä korkeammalle. Alue rajautuu suurimmaksi osaksi
kohtalaisen selvästi viereiseen moreeni- ja suopohjaiseen metsämaastoon. Lounaispääs
sä Båtstavikenin rantajyrkänne erottuu harvan tyvimännikön yli ja lomitse kohtalaisen
selvästi järvelle ja hallitsee läheisen ranta-alueen maisemia. Rantajyrkänteen laelta avau
tuu laaja, jylhä ja kaunis näköala yli Vitträskin. Muualta kallioalueelta maisemat aukea
vat tasaisiin lähimetsiin. Alueen kalliomänniköt ovat osin avaria ja harvapuustoisia. Vit
träskin järvimaisemaan sijoittuu mm. Eliel Saarisen ateljee, Aavarannan opisto ja pohjoi
sessa on kartanomainen kulttuurimiljöö. Båtstavikenin rantajyrkänteellä on kalliomaa
laus.

Laen ja rinteiden silokalliot ovat harvan rakoilun lohkomia, kooltaan tavanomaisia
silokalliopintoja. Luoteisosassa Igelträskin länsipuolella on pohjoiseen viistoina viettä
vät laen silokalliopinnat hieman tavanomaista laajempia. Sen länsireunalla on kuutio- ja
kiilarakoilun lohkomia epäselvästi porrasmaisia noin 10 metrin korkuisia viistojyrkän
teisiä pintoja, jossa yksittäiset pystyseinämät ovat 3—4 metrin korkuisia. Pohjoisen puo
leisetjyrkännepinnat ovat ehjempiä viistojyrkänteisiä silokalliorinteitä. Lakiosissa esiintyy
paikoin pienpiirteistä muutaman metrin porrasmaista korkeusvaihtelua. Alueen mer
kittävin jyrkänne sijaitsee Vitträskin Båtstavikenin rannalla. Se on kiila- ja kuutiorakoi
lun lohkoma hieman rikkonainen 25 metriä korkea porrasmaisesti kohoava kallioseinä
mä. Alueen kallioperä on keskirakeista, punaista ja granaattipitoista mikrokliinigraniit
tia, jossa esiintyy paikoin keskirakeista kvartsi- tai granodioriittia pieninä sulkeumina.
Heti kallioalueen pohjoisreunalla on mikrokliinigraniitilla kontakti laajahkoon amfibo
liittivyöhykkeeseen.

Alueen jyrkänteet ovat karuja. Varjoisilla seinämillä kasvaa lähinnä tavanomaisia
sammalia kuten kiviturkkisammalta- ja kalliopalmikkosammalta. Paisteisia seinämiä
hallitsevat kalliokarstasammal ja karvejäkälät.Vitträskin lounaaseen avautuvalla ranta
jyrkänteellä on tavattu etelänkarstasammalta. Kallion laet ovat lähinnä poronjäkäläva
taisia. Avonaisimmilla ja harvapuustoisilla kohdilla on laajemmalti mosaiikkima
ista poronjäkälän ja kalliotierasammalen luonnehtimaa kasvillisuutta, Siellä täällä on m
yös rämeisiä kalliosoistumia. Lakimännikkö on paikoin suhteellisen luonnontilaista, mutt

sitä on myös laajalti harvennettu. Kilpikaarnaista vanhempaa männikköä kasvaa 1
hinnä jyrkänteiden otsilla ja rantakalliolla. Notkelmien ja alarinteiden puustoa on ene
män hakattu. Goddarsbölebergenin pohjoispuolen notkelmassa on parisenkymmentä noi
20 cm:n paksuista tammea. Sekapuuna kasvaa riukumaisia pihlajia, haapoja ja alikasvokse
na kuusia. Tammikko on luonnonsuojelulailla suojeltu.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 2
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset ympäristöjulkaisut 350



12 Goddarsbölebergen, ESPOO, KIRKKONUMIVII

Aueelhset ympäristöjukasut 350 0
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Natura 2000 -verkostoon ehdotettu alue



13 Herukkapuro ESPOO, VANTAA

KA0010027 Karttalehti: 2043 01, 2043 02

Alueen pinta-ala: 180 ha Korkeus: $0 mpy Suht. korkeus: 50 m

Kallioalueen sijainti: Espoon keskustasta 14 km koilliseen, Espoon ja Vantaan rajalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueesta alle puolet kuuluu yksityisiin luonnonsuojelualueisiin, lehtojensuojelu
ohjelmaan, soidensuojeluohjelmaan, vanhojenmetsiensuojeluohjelmaan tai Natura 2000
-verkostoon. Kallioalue kuuluu osittain III luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Vestran kylän eteläpuolella, laajan metsäalueen reunalla sijaitsevan kallioalueen koillis
reunalla on arvokas lehtometsäinen purolaakso. Kallioalue koostuu vierekkäisistä kal
lioselänteistä, jotka eivät hahmotu eivätkä erotu suurmaisemassa metsäisyyden ja kum
puilevan maaston takia. Lakialueilta on vähäisiä näkymiä ympäröiville metsä- ja suo
alueille. Korkeusvaihtelut alueella ovat suuria ja alueen pienmaisemat ovat vaihtelevia.
Alueella on runsaasti kalliokohoumien välisiä soistumia, painanteita, jyrkänteitä ja laa
joja avokallioita sekä koillisosassa jo edellä mainittu Herukkapuron lehtometsikkö. Aluet
ta halkoo retkeilypolku.

Herukkapuron kalliomaasto sijaitsee nuoremman Bodomin graniittimassiivin ja
vanhemman svekofennialaisen kvartsi-granodioriiftialueen kontaktissa. Alueen kivilaji
on pohjoisosassa granaattipitoista grano-kvartsidioriittia, jossa esiintyy graniittia suo
nia ja osueita. Eteläosa on taas rapakiviin kuuluvaa Bodomin graniittia.

Alueen itäosassa on edustava Herukkapuron korpikuusinen lehtolaakso. Kallio
kasvillisuus on karua ja tavanomaista. Herukkapurolla kasvillisuus vaihtelee ylärintei
den kuivista lehdoista alempiin tuoreisiin lehtoihin ja kosteisiin saniaislehtoihin sekä
luhtaniittyihin. Lehdossa kasvaa mm. pähkinäpensaita, lehmusta, lehtokuusamaa, näsi
ää, lehtosinijuurta, lehto-orvokkia, lehtopalsamia, lehtoleinikkiä, imikkää, tesmayrttiä,
korpinurmikkaa, kotkansiipeä ja velholehteä (Alapassi ja Alanen 198$, Ranta ja Siitonen
1996). Alueen puilta on löydetty uhanalaisista lajeista haapariippusammalta (VU), kelta
rihmakääpä (EN) ja valkorihmakääpä (VU) (Taxon). Suojelualueiden ulkopuolelta met
sissä on tehty harvennus- ja avohakkuita.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

JueeIIiset

ympäristöjukaisut 350
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Suojelu— tai
suojeluohjelman alue Kallioalueen raja

1:15000
Natura 2000 -verkostoon ehdotettu alue

Aue&hset ympröjuIkasut 350 0



14 Korpinkallio-Myllypuron kalliot ESPOO, VIHTI

KA0010126 Karttalehti: 2041 0$

Alueen pinta-ala: 310 ha Korkeus: 95 mpy Suht. korkeus: 50 m

Kallioalueen sijainti: Vihdin kirkonkylältä 12 km kaakkoon, Nuuksiossa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu lähes kokonaan Nuuksion kansallispuistoon ja Natura 2000 -verkos
toon. Kallioalue kuuluu osittain II luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kaitiammen ja Kattilan pohjoispuolella sijaitseva Myllypuron notkelmaa reunustava
kalliomaasto ulottuu luoteeseen Iso Parrakkaan länsirannalle saakka. Laajaa kalliomaas
toa rajaa etelässä luode- kaakkosuuntainen alueellinen murroslinja, joka kulkee Nuuksi
on Pitkäjärven kautta ja jatkuu luoteeseen Kaitlammel]e. Toinen murtumalinja haarau
tuu Myllypuron laaksoa pitkin pohjoisluoteeseen jatkuen Iso Parrakkaalle saakka. Kor
pinkallion jyrkänteen päältä avautuu hyviä näköaloja ympäristöön. Lounaispuolella on
laaja valtakunnallisesti arvokas Haukkalampi-Kaitlammen kallioalue (KA0010123).

Eteläosassa pitkän Myllypurolaakson molemminpuoliset reunajyrkänteet ovat
melko pystyjä, mutta portaittaisesti kohoavia kalliorinteitä. Selänteiden lakialueet ovat
jäätikön pyöristämiä. Selänteiden alarinteitä ja maaston alempia osia peittävät yleensä
moreenikerrostumat. Eteläosassa Kattilan itäpuoleisen kallioselänteellä on pieni hiiden
kirnu, jonne johtaa viitoitettu polku paikallistieltä. Hiidenkirnu on keskirakeisen gra
niittiselänteen lounaaseen viettävällä sivulla, lähes selänteen harjalla. Kirnun seinämäs
sä näkyy selviä spiraalin alkuja. Kalimaasälpäkiteet ovat hiekkapaperin tavoin jääneet
kirnun seinämän karheuttajiksi. Kirnu on erittäin symmetrinen ja kaunis (Kananoja ja
Grönholm 1993). Korpinkallion itäjyrkänteessä on edustavasti mannerjäätikön hiomia
silokallioita kalliolipan alapinnalla (Haavisto-Hyvärinen 2001). Alueen kallioperä on
pääasiassa keskirakeista mikrokliinigraniittia, jonka raekoko vaihtelee yleisesti keskira
keisesta karkearakeiseen. Paikoin esiintyy mikrokliinigraniitissa kiillegneissisulkeumia.

Kallionlaet vaihtelevat jäkäläisistä kallioista karuihin kankaisiin. Rinteillä ja not
kelmissa on tuoreita kankaita ja puronvarsilla lehtoja. Alueen läpi virtaa meanderoiva
Myllypuro puronvarsilehtoineen. Kosteassa puronvarsilehdossa kasvaa mm. mesianger
voa, hiirenporrasta, sinivuokkoa, kevätlinnunhernettä ja ketunleipää. Hiidenkirnulle joh
tavan polun varrella on pieniä lehmuksia. Harvinaisista lajeista Myllypuron varrelta on
löytynyt useilta paikoilta kantokorvasammalta (NT/RT), maapuulta pikkulovisammal
ta (NT/RT) ja korpikaltiosammalta (VU), lahopuun oksalta rakkosammalta (NT/RT),
haavalta haapariippusammalta (VU) ja haavanhyytelöjäkälää (VU). Hirvenkello (VU) sinni
ttelee Rajalassa kallioalueen rajalla. Sienistä on alueelta löydetty rusokääpää. Alueell
elelee useita liito-oravia (VU) ja saukon (VU) on havaittu viihtyvän Myllypurolla. Ke

hrääjä -linnusta (NT) on myös pari havaintoa (Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

iueeIIiset

ympänstöjulkaisut 350
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15 Uddskatan HANKO

KA0010134 Karttalehti: 2011 05

Alueen pinta-ala: 23 ha Korkeus: 10 mpy Suht. korkeus: 10 m

Kallioalueen sijainti: Hangosta 3 km läsilounaaseen, Tulliniemessä

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu kokonaan yksityiseen tai erityiseen suojelualueeseen ja itäisintä osaa
lukuun ottamatta Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Hankoniemen lounaisimmassa käessä on matala merenrantakallioalue, jonka kasvisto
ja hyönteislajisto ovat arvokkaita. Merenrantakalliot ovat matalia, mutta luonnontilaisi
na ne muodostavat maisemallisesti tärkeän vastakohdan viereiselle satama-alueelle.
Kallioilta avautuu laaja merinäköala. Rantakalliot ovat miltei puuttomat.

Alueen kivilaji on migmatiittiutunutta mikrokliinigraniittia, jossa esiintyy runsaasti
amfiboliittimurskaleita.

Kallion laet ovat jäkäläisiä männiköitä ja rantakalliot ovat lähes puuttomat. Pai
nanteissa kasvaa kanervaa ja osin ne ovat heinittyneet. Rannoilla kasvaa harvinaista niit
tylaukkaneilikkaa (EN). Sen seuralaisena on mm. hietikkosaraa, isomaksaruohoa, ho
peahanhikkia, mäkikuismaa, kangasajuruohoa, siankärsämöä ja rohtotädykettä. Tulli
niemi on yksi Suomen tärkeimpiä muuttolintuväyliä ja viereisessä varsinaisessa Tulli
niemessä on lintuasema. Alue kuuluu myös Tulliniemen linnustonsuojelualueeseen.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 AJueeNiset ympäristojukaisut 350
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16 Tvärminneön HANOO

KA0010133 Karttalehti: 2011 11

Alueen pinta-ala: 54 ha Korkews: 20 mpy Suht. korkeus: 20 m

Kallioalueen sijainti: Hangosta 16 km itän, Tvärminnessä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueella on yksityisiä luonnonsuojelualueita, lehtojensuojeluohjelman kaksiosai
nen alue ja kallioalue kuuluu kokonaan Natura 2020 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Hankoniemen itäosassa sijaitseva Tvärminneön on kallioinen niemi, joka työntyy Poh
janpitäjänlahteen. Niemen itäosassa sijaitsevalla matalahkolla kallioalueella on Helsin
gin yliopiston biologinen asema. Kallioalue on biologisesti erittäin arvokas. Alueella on
uhanalaisia kallio- ja lehtokasveja sekä hyönteisiä. Merenrantakalliot ovat matalia eivät
kä ne erotu edukseen samankaltaisesta ympäristöstään. Ne muodostavat kuitenkin kes
keisen osan Tvärminnen rannikon ja saariston kauniista maisemakuvasta. Rantakallioil
ta avautuu kauniita luonnontilaisena säilyneitä merinäköaloja. Eläintieteelliselle asemalle
johtaa alueen läpi tie ja sähkölinja. Alueella on venäläismiehityksen aikaisia rakenteita.
Itäpuolella on laaja Tvärminnen linnustonsuojelualue, joka koostuu useista pienistä luo
doista. Ympäröivät alueet ovat luonnoltaan erittäin arvokkaita ja tärkeitä biologisia tut
kimuskohteita.

Alueen kallioperä on pääasiassa keskirakeista granodioritti, jossa esiintyy runsaas
ti sulkeumana kvartsimaasälpägneissiä, amfiboliittia ja gabromurskaleita. Alueen kvart
simaasälpägneissin yhteydessä esiintyy jonkin verran kalkkikiveä ja karsikiveä.

Alueen kalkkijuonissa on runsaasti vaateliasta kalliokasvilajistoa. Lehtoja on Kal
vassenin pohjukassa ja Korsgloetin pohjoispuolella. Kalvassenin kalliopainannelehto
vaihtelee kuivasta tuoreen lehdon kautta kosteaksi tervaleppälehdoksi. Korsglotin lehto
on pääosin kuivaa pähkinälehtoa, lehtoniittyä ja lehtomaista kallioketoa. Lehtojen lajis
toon kuuluvat mm. saunionoidanlukko (VU), metsäomenapuu (VU), keltalehdokki, ke
vättähtimö, käärmeenlaukka, lehtomaitikka, maarianverijuuri, mäkilitukka, mäkimei
rami, mäkirikko, soikkokaksikko ja verikurjenpolvi. Pähkinäpensaalta on löydetty päh
kinänkääpä (NT). Harvinaisista hyönteisistä alueella elelee mm. kuuyökkönen (EN) ja
pähkinämittari (Alapassi ja Alanen 1988, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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17 Falkberget HANKO, TAMMISAARI

KA0010131 Karttalehti: 2011 12
Alueen pinta-ala: 209 ha Korkeus: 42 mpy Suht. korkeus: 42 m
Kallioalueen sijainti: Hangosta 18 km koilliseen, Norrfjärdenin kaakkoisrannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Rakentamattomana säilynyt laaja rantakallioalue rajautuu osittain jylhän jyrkänteisenä
Norrfjärdenin merenselkään. Kallioalue ulottuu lounaasta avokallioisen ja jyhkeä seinä
mäisen Falkbergetin rannalta koilliseen korkean Storbergsuddenin jyrkänteiselle meren
rantakallioille ja siitä edelleen sisämaahan erämaisen Skogbyträsketin vesistöä reunus
tavaan kallioiseen maastoon. Sisämaassa vaihtelevasti kumpuileva kalliomaasto rajau
tuu hyvin epäselvästi ympäröivään samankaltaisiin kalliometsiin. Kallioalue edustaa
lounais-koillissuuntaisen ja sitä vastaan kohtisuorassa olevien murros-ruhjevyöhykkei
den reunakallioita, joista alueen näkyvimpiä maamerkkejä ovat falkbergetin ja Storberg
suddenin paljaat ja jyrkänteiset rantakalliot erottuen silmiinpistävästi viereiselle meren
lahdelle ja sen vastarannalle. Muutoin alueen kallioiset rannat ovat laakeaa metsäistä
ranta-aluetta, joka ei erotu selvästi merenlahden muista rannoista. falkbergetin ja Stor
bergsuddenin laelta avautuu avarat näköalat merenlahden molempiin suuntiin. Vastak
kaisen niemen edustalta erottuu muutama saari. Muuten vastaranta on paikoin kallio
rantaista metsämaastoa. Kallioalueiden väliin jää Skogbyn perinteikäs ja vehmas ruukki
pihapiireineen.

Kalliomaasto on pääasiassa melko hyvin paljastunutta kalliomännikkövaltaista
maastoa. Pohjoisosassa Storbergsuddenin luoteisjyrkänne on jäätikön hioma 20—25 met
riä korkea viistojyrkänteinen silokallioseinämä, jonka alaosassa on 8—10 metriä korkeita
pystyseinämäpintoja. Lounaispäässä oleva Falkbergetin lounais-ja luoteisjyrkänteet ovat
20—25 metriä korkeita. Lounaissivun seinämäpinnat tippuvat lähes pystysuoraan noin
20 metrin matkalta veteen. Luoteisjyrkänne on sen sijaan yläosastaan viistojyrkänteisempi.
Jyrkänteisten selänteiden ylärinteillä ja laella on kumpumaista ja avaraa silokalliomaise
maa, jossa yksittäset siokalliot ovat tavanomaista edustavampina ja laajempina pintoina.
Alueen lakiosat ovat sen sijaan vaihtelevasti kumpuilevaa, kuperien ja melko tavanomaisten
silokallioiden luonnehtimaa aluetta, jossa kalliopainanteetja notkelmat ovat osittain sois
tuneet. Kallioalueen länsi- ja pohjoisosa on kivilajiltaan keskirakeista, suuntautunutta
mikrokliinigraniittia, jossa esiintyy paikoin kiillegneissifragmentteja sulkeumana. Kai
lioalueen itäosassa on taas vallitsevana kivilajina keskirakeinen grano-kvartsidioriitti,
jossa esiintyy mikrokliinigraniittia leikkaavina suonina ja laajempina osueina. Alueen
mikrokliinigraniitti on paikoin migmatiittiuwnut ja siinä on kiillegneissisulkeumia.

Alueen kalliokasvillisuus on aika karua, mutta notkelmissa on paikoin lehtomaisia
piirteitä. Falkbergetin ja Storbergsuddenin avokalliopintoja vallitsevat kalliotierasam
malkasvustot. Hieman vähemmän kasvaa poronjäkäliä sekä karhunsammalta. Kaner
vaa on suhteellisen vähän rantakallioilla, mutta sitä on jo enemmän lakiosissa. Painan
teissa kasvaa metsälauhaa ja jäykkärölliä. Pystymmillä pinnoilla viihtyvät karttajäkälät,
napajäkälät, karvejäkälät ja niukkana kuhmujäkälä. Storbergsuddenin laella on karua
ketokasvillisuutta ja sillä kasvaa mm. mäkitervakkoa, isomaksaruohoa, keto-orvokkia,
kalliokieloa, mäkikuismaa ja karvakiviyrttiä. Merenrannalla on kallioimarrelaikkuja.
Falkbergetin ja Storbergsuddenin kalliorinteet ovat lähes puuttomia. Laella kasvaa har
vaa varttunutta kalliomännikköä ja osa niistä on keloina tai kilpikaarnamäntyinä. Kata
jia kasvaa siellä täällä. Storbergsuddenin laelta löytyi myös alle pari metrinen omena
puu. Skogbyträskin rannassa on suomyrtfiä. Alueelta on tammenkerroskääpä- (VU), ora
rypykkä- (VU) ja epävarma vuorijalava- (VU) havainto (Taxon). Linnuista on havaittu
paikallisena kangaskiuru (NT) ja harmaapäätikka (NT).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuftuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 ‘iueeIIisetympäristöjuIkaisut 350
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18 Kaitalahti, Laajasalo HELSINKI

KA0010017 Karttalehti: 2034 06

Alueen pinta-ala: 39 ha Korkeus: 30 mpy Suht. korkeus: 25 m

Kallioalueen sijainti: Helsingin keskustasta 5 km itään, Laajasalossa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueeen eteläosassa on yksityinen luonnonsuojelualue.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Laajasalon Kaitalahdessa sijaitseva kalliokumpareista muodostunut kallioalue rajautuu selvästi aluetta reunusta
vaan asutukseen ja tiestöön, mutta kalliopinnat eivät erotu kovin hyvin lähiteitä kauemmaksi. Kallioiden laet ovat
puuston sulkemat ja niiltä erottuu latvuston välistä tasaisen metsämaiseman yläpuolelle kohoavia kerrostalojen tai
omakotitalojen kattoja sekä paikoin myös öljysäiliöiden yläosia. Aluetta monipuolistaa alueen kahtia jakava puro
niitty. muutamat avoimet kedot ja etenkin eteläosan suojelualueella olevat vanhat rauta- ja hopealouhokset.

Alueen kivilajit vaihtelevat granodioriitista, kvartsimaasälpägneissiin, amfiboliittiin, karsi- ja kalkkikiveen.
Alueelle ulottuu yhtenäisempi, etupäässä karsia, mutta myös hiukan kalkkikiviä, sisältävä vyöhyke, joka kulkee
Santahaminan pohjoiskärjestä Hevossalmen kautta Tahvonlahden rantoja pitkin luoteeseen. Kallioalueen eteläosas
sa Kaitalahden Hålvikissa on granodioriitin ja happaman gneissin rajalla karsi-amfiboliittihorisontissa pieni rauta-
ja hopeamalmiaihe, jota on louhittu 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkupuolella. Hålvikin sulfidiesiintymä sisälsi
vähän lyijyhohdetta ja sinkkivälkettä köyhänä pirotteena (Laitila 1991). Rautakaivostoiminnan yhteydessä alueelta
louhittiin myös vähäisiä määriä kalkkikiveä (Kananoja ja Grönholm 1993).

Alueen edustavinta kallio- ja kallioketokasvillisuutta on entisen louhoksen noin 10 m korkeassa rinteessä.
Muuten kalliopinnat ovat lajistoltaan tavanomaisia ja karuja. Suurempien louhosten yläreunaa varjostaa jaloista
lehtipuista lehmus, vaahtera ja tammi. Niiden alla ja hieman laajemmalti viihtyvät useat kalliotuhkapensaat, muu
tama orjanruusu sekä taikinamarja. Otsalla on myös edustavaa mataravaltaista ketokasvillisuutta. Runsaina ovat
mm. ahomansikka, kalliokielo, mäkitervakko, rohtotädyke ja siankärsämö. Siellä täällä viihtyvät myös haisukurjen
polvi, isomaksaruoho, keltamaksaruoho, ketokäenminttu, keto-orvokki ja mäkikuisma. Louhoksen päällä on myös
pari matalaa kalliopalmikkosammalvaltaista “porrasta”, joiden raoissa kasvaa suhteellisen runsaasti tummarauni
oista, yksi liuskaraunioistupas ja joitakin haurasloikkoja. Meso-eutrofisista sammalista samoilla pystypinnoilla viih
tyvät mm. haapasuomusammal, kalkkikiertosammal ja kivikutrisammal. Pienempää ylärinteen louhosta reunustaa
myös samat edellä mainitut ketokasvit. Suurempi louhos on jo enemmän metsäkasvillisuuden ympäröimä. Louhos
ten pystypinnat ovat suurimmaksi osaksi kasvittomia ja vain laikuittaisesti sammalpintaisia. Näitä laikkuja vallit
see kaikilla louhoksilla kalliopalmikkosammal. Pienet ylärinteen louhokset ovat lajistoltaan hieman vaatimatto
mampia. Suuremassa suppilomaisessa louhoksessa on haurasloikkoa ja ravinteisuutta ilmentävää kalkkikiertosam
malta. Alemmilla ulkoilutien vieressä olevilla louhospinnoilla ja niiden välisellä luonnonjyrkänteellä on edellisten
lajien lisäksi meso-eutrofiaa suosivaa kielikellosammalta, isoruostesammalta, kivikutrisammalta ja siloriippusam
maita. Louhoksen edustan ulkoilutien reunukset ovat lehtoiset ja lehtokasvillisuus nousee myös kallion alarinteelle
etenkin itäosassa. Lehdossa kasvaa mm. vaahteraa, taikinamarjaa, koiranheittä, tuomea ja lehtokuusamaa, kivikko
alvejuurta ja mustakonnanmarjaa, joka nousee myös kallion tyvelle. Kosteahkossa lehdossa (FT) kasvaa lisäksi kook
kaita tervaleppiä.

Tavanomaiset jyrkänteet ovat karuja ja lähinnä kalliopalmikkosammalvaltaisia. Kallioiden lakiosat ovat karua
kalliomännikköä. Alueella on joitakin kilpikaarnaisia mäntyjä, mutta kelot puuttuvat. Avokalliolla on runsaasti
metsälauhaa ja jonkin verran jäykkärölliä. Painanteet ovat kanervien valtaamia ja paikoin on kailiokielokasvustoja.
Pienialaisesti on myös poronjäkälälaikkuja sekä kalliotierasammalkasvustoja, mutta suurimmaksi osaksi ne ovat
tallautuneet ja jäljelle on jäänyt paremmin kulutusta kestäviä karhunsammalia. Keskiosan puroniitylle avautuvien
lounaisjyrkänteiden tyvillä on lehtomaisuutta. Paikoin rinteellä on myös avoimia ketomaisia kasvustoja. Lajistolli
sesti ne ovat kuitenkin vaatimattomampia kuin eteläosan louhoskalliolla. Aivan alueen pohjoisrajan vanhoilla leh
muksilla viihtyvät harvinaiset härmähuhmarjäkälä (NT) ja kyrmysepikkä (VU) (Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 2
MAISEMA-ARVO: 4 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUFEN ARVOLUOKKA: 4

0 Äueelliset ymparistöjuIkasut 350
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19 Viikki HELSINKI

KA0010018 Karttalehti: 2034 06, 2043 04

Alueen pinta-ala: 48 ha Korkeus: 50 mpy Suht. korkeus: 45 m

Kallioalueen sijainti: Helsingin keskustasta 8 km koilliseen, Viikin ja Herttoniemen
rajalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kohtalaisen laaja luoteisreunastaan jyrkkäpiirteisenä kohoava kalliomäki, joka erottuu
hyvin korkeana kohoumana etenkin Viikin peltojen puolelta. Etenkin eteläosan lounaa
seen avautuva noin 30 metriä korkea kalliorinne ja kallion lähes puuton laki näkyvät
hyvin Viikin pelloille. Muuten kallioalue erottuu lähinnä metsäisenä mäkenä, ja itäpuo
lelta alue rajautuu lähinnä asutukseen. Eteläosan kallionlaelta aukeaa avarat ja laajat
näköalat Viikin peltojen ylitse uudelle Latokartanon—Viikin asutusalueella ja peltojen
ympäröimille metsäsaarekkeille. Kauempaa häämöttää kantakaupungin ja Pasilan kor
keat talot, mastot sekä kirkontornit. Lakialueella näkölat ovat peitteiset. Alueella ristei
lee useat ulkoilutiet ja tiheä polkuverkosto.

Hyvin paljastunut kallioselänne on lounais-koillissuuntaista kallioperän murtuma
linjaa reunustava korkeampi lohko. Kallioselänteen eteläpään korkeimmat seinämät ovat
10 metrisiä lyhyen lounaisjyrkänteen itäkulmassa. Tähän kulmaan on tosin louhittu kal
liosuoja tai -varasto ja toinen oviaukoista on tehty seinämään, jossa on jäätikön sulamis
vesien synnyttämiä koveria 1 /8—1 /16 kirnumaisia muotoja. Länsirinnettä pohjoiseen päin
mentäessä luoteeseen viettävä kallioinen rinne on yläosastaan viistopintainen. Eräällä
kohdalla länsilounaaseen viettävässä noin 13 metriä korkeassa lievästi ylikaltevassa ja
yläosastaan kuperassa pahtajyrkänteessä on myös kalliosuoja. Länsirinteen keskiosassa
pellonreunan tuntumassa oleva länteen ja lounaaseen avautuva jyrkänne on portaittai
nen, jossa yksittäset pystyseinämät ovat noin viisimetrisiä. Kallioperä on keskikarkeaa,
hieman suuntautunutta mikrokliinigraniittia, jonka raekoko vaihtelee yleisesti keskira
keisesta karkearakeiseen. Alueen graniitissa esiintyy paikoin kiillegneissisulkeumia.

Kallion lakiosien kasvillisuus on kulunutta etenkin alueen eteläosan kallion laella,
jolta poronjäkälät ovat hävinneet lähes kokonaan ja jäljellä on kalliotierasammallaikuja
sekä paremmin kulutusta kestäviä karhunsammalia yms. Metsälauhaa kasvaa myös run
saasti rinteen puolivälistä ylöspäin. Laella on myös jäykkäröllituppaita. Alarinteessä on
laajoja kivikkoalvejuuri- ja kevättähtimökasvustoja. Pohjoisrinteen kasvillisuutta on ku
luttanut maastomopoilu tms. Joissakin seinämissä, etenkin eteläosan kalliosuojan ovia
ukkojen kohdalla, on graffiteja. Muuten alaosan varjoisia pystyseiniä vallitsee lähinnä
kalliopalmikkosammal kuten myös alueen muita varjoisia jyrkänteitä. Yläosan jyrkän
nepinnat ovat enemmän napajäkälien, karvejäkälien ja kuhmujäkälän valtaamia. Jyrkän-
teen tyveä reunustaa viitisenkymmentä harvarankaista pähkinäpensasta osittain kuu
settuneessa lehdossa. Lehto on suojeltu luonnonsuojelulailla.

Alueen keskimmäisellä länsilounaaseen avautuvalla varjoisalla kalliojyrkänteellä
kasvaa runsaasti kalliopalmikkosammalta, kallio-omenasammalta, laakasammalia ja jau
hejäkäliä. Niukemmin viihtyvät mm. siloriippusammal ja sanikkaista haurasloikko. Edus
tan lohkareilla kasvaa isomaksaruohoa ja haisukurjenpolvea. Pellon reunan puuston
peittoon jäävään länsilounaisjyrkänteen kasvillisuus on karua ja tavanomaista. Tyvellä
kasvaa vähän haisukurjenpolvea. Kallioalueen puusto on kangasmailla lähinnä varttu
nutta hoidettua kuusikkoa (MT, OMT), lakiosissa kalliomännikköä ja pienialaiset suo
painanteet ovat karuja rämeitä (KgR, IR).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Ajueelliset ympäristöjukaisut 350
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20 Mustavuori HELSINKI, VANTAA

KA0010035 Karttalehti: 2043 07
Alueen pinta-ala: 111 ha Korkeus: 35 mpy Suht. korkeus: 35 m

Kallioalueen sijainti: Helsingin keskustasta 13 km koilliseen, Mellunmäen itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen pohjoisosa kuuluu yksityiseen luonnonsuojelualueeseen, lehtojensuojelu
ohjelmaan, lintuvesiensuojeluohjelmaan tai Natura 2000 -verkostoon. Kallioalue kuuluu
osittain 1 luokan pohjavesialueisiin.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Mellunmäen itäpuolella oleva ja itäreunastaan Porvarinlahden kosteikkoon rajoittuva
loivarinteinen, metsäpeitteinen kallioalue, joka erottuu metsäisenä kohoumana selkeästi
maisemassa etenkin lännestä Mellunmäen alueelta katsottaessa. Alueen itäpuolella on
Porvarinlahden valtakunnallisesti arvokkas lintuvesi, kaakkoispuolella Vuosaaren kor
kea täyttömäki tai maankaatopaikka ja luoteisreunalla vanha Porvoontie. Lakialueelta
on vain vähäisiä näkymiä ympäristöön rehevän puuston ja kasvillisuuden ansiosta.
Maasto on varsin peitteistä, mutta alueella on paikoin avokalliopintoja ja jyrkänteitä.
Silokalliot ovat melko tavanomaisia ja jyrkänteet matalia muutaman metrin korkuisia
jäätikön hiomia seinämiä. Alueella on runsaasti polkuja ja 1 maailmansodan aikaisia lin
notuskaivantoja. Mustavuoren alue on myös runsaasti käytetty virkistys- ja luonnon
tarkkailualue, jolla on merkitystä myös biologisena tutkimus- ja opetuskohteena. Länsi-
reunalla on voimalinja ja paikoin maasto on roskaantunut. Muutoin alue on varsin luon
nontilainen ja hyvin säilynyt.

Mustavuoren kallioperä on pääasiassa kvartsi-maasälpägneissiä, jossa esiintyy pai
koin amfiboliittisia välikerroksia. Kvartsi-maasälpägneissillä näkyy kalliopaljastumissa
selkeä liuskeisuus, jossa kaade on melko pystyasentoinen. Karsi- ja kalkkikiveä esiintyy
Mustavuoren alueen keskiosassa itäreunalla amfiboliittivyöhykkeen yhteydessä. Alu
een eteläpäässä on kallioperässä jonkin verran gabroa kapeana vyöhykkeenä. Musta-
vuoren kvartsimaasälpägneissi rajautuu länsireunastaan keskirakeiseen granodioriittiin,
joka näkyy myös selvästi länsireunan topografisissa piirteissä. Mustavuoren kallioalu
een kaakkoiskulmalla Vuosaaren maankaatopaikan reunalla on vanha kalkkilouhos, joka
on ollut toiminnassa 1700-luvun loppupuolella. Sieltä on louhittu kiveä mm. Suomen
lirman rakennustöihin. Vuosina 1951—1965 alueelta louhittiin vielä marmoria rakennus
kiveksi (Kananoja ja Grönholm 1993).

Mustavuorella on rehevää ja arvokasta lehtokasvillisuutta ja kallioketoja. Lehdot
ovat pääkaupunkiseudun edustavampia. Kallioperän kalkki mahdollistaa vaateliaan itiö
kasvi- ja kallioketolajiston esiintymisen. Kedoilla kasvaa mm. mäkilemmikkiä, ketokä
enminttua ja hietaorvokkia. Lehdot vaihtelevat kuivista rinnelehdoista tuoreisiin, hyvin
reheviin lehtipuulehtoihin ja hieman karumpiin kuusikkolehtoihin sekä kosteisiin sani
aislehtoihin ja lehtokorpiin. Alueella kasvaa runsaasti mm. lehmuksia ja pähkinäpensai
ta. Lehdoissa esiintyy runsaasti vaateliaita kasveja kuten lehtokielo, keltavuokko, lehto
sinijuuri, isokäenrieska, lehtokorte, tesmayrtti, korpinurmikka ja kotkansiipi. Mustavuo
ren lahopuilta on löydetty korpihohtosammalta (VU). Uudellamaalla lajia ei tiedetä ny
kyään muualla esiintyvän. Muita harvinaisia itiökasveja alueella ovat mm. kenosammal
(VU), liuskalapasammal (NT), hiidensammal, suoninahkajäkälä (RT), kalkkitorvijäkälä
ja nappirustojäkälä. Harvinaisista käävistä alueelta on löydetty mm. poimukääpä (VU),
vuotikankääpä (VU), välkkyludekääpä (VU) ja rusokääpä. Lehtolinnustoa edustavat mm.
harvinaiset idänuunilintu ja pikkusieppo (NT) (Alapassi ja Alanen 1988, Natura 2000,
Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 2
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

JueeIIiset
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21 Labbacka HELSINKI, VANTAA

KA0010033 Karttalehti: 2043 07

Alueen pinta-ala: 57 ha Korkeus: 35 mpy Suht. korkeus: 35 m

Kallioalueen sijainti: Tikkurilasta 9km kaakkoon, Porvarinlahden etelä- ja pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Pohjoinen kallioalue kuuluu kokonaan ja eteläinen kallioalue osittain yksityiseen luon
nonsuojelualueeseen, lehtojensuojeluohjelmaan, lintuvesiensuojeluohjelmaan tai Natu
ra 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Länsisalmessa kapeaa Porvarinlahden etelä-ja pohjoisrantaa reunustava kohtalaisen jyrk
kärinteinen metsäinen kallioalue, joka on kasvillisuudeltaan arvokas kohde. Kallioiset,
osittain moreenipeitteiset rinteet kohoavat jyrkähkösti Porvarinlahdesta tai sen ranta
reunuksista. Alue erottuu lahdelle ja sen ranta-aluelle lähinnä metsäisinä korkeampina
alueina. Kallioiset rinteet eivät erotu ympäristöön tiheän puuston seasta edes lähimaise
massa. Rajautuminen on melko selkeää Porvarinlahden kosteikkoalueeseen ja ympä
röiviin peltoihin. Labbackan kalliomäet rajautuvat Porvarinlahden valtakunnallisesti
arvokkaaseen lintuveteen, joka käsittää kapean vesialueen lisäksi lahdenpohjukan kos
teikon ja niityt. Länsipuolelta on Mustavuoren luonnonsuojelualue. Koillispuolella on
maisemallisesti merkittävä muinaishautamäki Kasaberget. Eteläreunastaan kallioalue
rajautuu Vuosaarentäytemaa-alueeseen, jonka avoin laki sijaitsee eteläisemmän selän-
teen laen tasalla. Selänteiden lakiosista ja rinteiltä ei avaudu juuri näköaloja ympäris
töön runsaan puuston takia. Laen ja rinteiden kohtalaisen luonnontilaiset ja lehtomaiset
metsät ovat maisemiltaan sen sijaan mukavia, vaikkakin osin sulkeutuneita.

Selänteiden lakialueiden ja rinteiden silokalliot ovat kohtalisen tavanomaisia kas
villisuuden peittämiä pintoja ja rinteiden jyrkänteiset kohdat ovat matalia muutaman
metrin korkuisia jäätikön hiomia seinämiä. Labbackan kallioperä on pääasiassa kvartsi
maasälpägneissivaltaista kiveä, jossa esiintyy paikoin amfiboliitti- ja kiillegneissiväli
kerroksia. Kvartsi-maasälpägneissillä on alueella selkeä itä-länsisuuntainen liuskeisuus,
jossa kaade on lähes pystyasentoinen. Karsiutuneita kalkkipitoisia gneissejä esiintyy ra
jatun kallioalueen eteläpuoleisessa osassa. Lahden etelärannalla on vanha kalkkilouhos
ja pohjoisrannalla on kaksi pientä veden täyttämää kalkkikivilouhosta.

Alueella on rehevää ja arvokasta lehtokasvillisuutta. Lakiosissa on jäkäläisiä kalli
oita ja karuja kankaita. Rinteet vaihtelevat tuoreista lehtomaisiin kangasmetsiin ja leh
toihin. Labbackan pohjoisemman selänteen kaakkoisrinteellä on edustava niitty, joka liit
tää alueen kosteikkoon. Puista ja pensaista alueella viihtyvät mm. vaahtera, lehtokuusa
ma, taikinamarja ja koiranheisi. Ruohoista alueella kasvaa mm. isomaksaruohoa, kallio
kieloa ja nurmilaukkaa. Hiekkamaalta on löydetty uhanalainen raspikieli (CR) (Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 2
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset
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22 Hirvikallio-Jaanankallio HYVINKÄÄ

KA0010082 Karttalehti: 2042 11

Alueen pinta-ala: 50 ha Korkeus: 130 mpy Suht. korkeus: 45 m

Kallioalueen sijainti: Hyvinkään keskustasta 8 km länteen, Kytäjällä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu miltei kokonaan Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kytäjärven koillispuolella sijaitseva kahden vierekkäisen korkean ja hyvin paljastuneen
kallioselänteen ja niiden välisen soistuneen metsänotkelman muodostama kalliojakso,
joka rajautuu eteläreunastaan pienen Kytäjoen laajoihin tasaisiin viljelysalueisiin. Saman
kaltaiseen metsämaastoon kallioalue rajautuu sen sijaan hieman harkinnanvaraisesti.
Molemmat kallioselänteet erottuvat metsäisinä kohoumina viereisille pelloille, mutta
muutoin alue sulautuu osaksi viereistä korkeampaa metsäaluetta. Parhaiten maisemaan
näkyy Jaanankallion lounaiskulman avokallioiset pystyseinämät, jotka erottuvat silmiin
pistävästi kauas lounaispuolelle ja hallitsevat läheisten peltojen ja Kytäjälle vievän maan
tien varren maisemaa selvästi. Avokalliosen jyrkänteen päältä avautuu vastaavasti ava
ra ja edustava viljelysvaltainen maisema lounaaseen Kytäjän suuntaan. Alueen metsät
ovat muuten kohtalaisen luonnontilaisia ja maisemiltaan melko avaraa maastoa, tosin
Hirvikallion ja Pienojan notkelman pienmaisemat ovat hakkuiden muuttamia. Jaanan
kallion louhikkojyrkänne muodostaa paikallisesti jylhän piemaiseman, jonka tiheä tyvi
kuusikko sulkee osittain sisäänsä.

Hirvikallio—Jaanankallion muodostama alue sijaitsee laajan ylänköisen kalliomet
säalueen eteläreunalla, jossa etelään mentäessä muuttuu emäksinen kallioperä happa
miksi syväkiviksi. Alueella ja sen ympäristön topografiassa näkyy selvästi myös alueel
linen koillis-lounaissuuntainen ruhjeisuus. Kallioalueen jyrkkäpiirteiset selänteet ovat
rinteiltään ja lakiosistaan melko hyvin paljastunutta jäkälikköistä kalliomännikköä. Jaa
nankallion länsi- ja eteläsivut ovat jyrkänteisiä. Selänteen lounaiskulmassa on noin 20
metriä korkea louhikkoinen jyrkänne, jossa yläosassa on 10—12 metriä korkea heikosti
ylikalteva pystyseinämä ja sen alla on massiivista suurilohkareista louhikkoa, jossa loh
kareiden läpimitta on 2—3 parhaimmillaan metrin luokkaa. Gabro on seinämäpinnoilla
rikkonaista ja kiilarakoillutta kiveä. Länsijyrkänne on porrasmaisempi, jossa yksittäset
pystypinnat ovat matalia. Hirvikallion lounais- ja kaakkoisjyrkänteet ovat 5—10 metriä
korkeita heikosti porrasmaisia seinämäpintoja. Selänteiden lakialuet ovat kumpuilevaa
maastoa, jossa silokalliot ovat runsaan rakoilun ansiosta pieniä ja vaatimattomia. Alu
een kivilaji on tummaa keskirakeista pyrokseenigabroa, joka sijaitsee laajan ns. Hyvin
kään gabron eteläreunalla. Hyvinkään gabro muodostaa yhtenäisen syväkivimassiivin,
joka on metamorfoitunut heikosti ja gabron hypidiomorfinen rakenne on yleensä hyvin
säilynyt alueella. Hyvinkään gabro ulottuu Hyvinkään tienoilta länteen ja kuuluu osana
Hyvinkään—Läyliäisten—Hunsalan kautta kulkevaa itä-länsisuuntaista emäksisten syvä-
kivien ja vulkaniittien vyöhykettä (Härme 1954 ja 1978).

Alueella on maakunnallisesti arvokas Piilonojan purolehto. Kallion laet vaihtele
vat karuista jäkäläisistä kallioista kuiviin kankaisiin. Rinteillä ja notkelmissa on tuoreita
kankaita ja Piilonojan varrella on saniaislehto. Lehdossa kasvaa korpisorsimoa, lehto
neidonvaippa ja lehdon lähellä on kirkiruohoa.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALUOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Ajueeiiset

ympänstöjulkaisut 350
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23 Järvimäki-Mäenalusta HYVINKÄÄ

KA0010083 Karttalehti: 2042 11

Alueen pinta-ala: 61 ha Korkeus: 127 mpy Suht. korkeus: 45 m

Kallioalueen sijainti: Hyvinkään keskustasta 11 km länteen, Kytäjällä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen keski- ja miltei koko pohjoisosa kuuluvat Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kapean Suolijärven länsirantaan ja Kytäjärven pohjoisrantaan rajautuva ja sen luoteis
rantaa seuraileva noin neljä kilometriä pitkä ja kapea kallioselänteiden jakso. Sen keski-
vaiheilla ja pohjoisosassa on Lintuojan purolehto ja Mäenalusta rantalehtoa. Kalliojak
son maisemallisesti näkyvin kohta on kallioinen Järvimäki, joka erottuu Kytäjärven se
lältä katsottuna metsäisenä, osin kalliorinteisenä kohoumana. Suolijärven kapean vesis
tön länsirannan jyrkänteet näkyvät paikoitellen hyvin vastarannalle. Kallioalueen pel
toihin rajautuva metsäinen länsireuna ei erotu niin hyvin ympäristöstään kuin muu osa
kallioaluetta, Rajautuminen ympäröiviin kumpuileviin kalliometsiin on epämääräistä.
Jyrkänteisten rinteiden päältä avautuu kauniita vesistömaisemia Kytäjärven selälle sekä
pitkin Suolijärven kapeaa vesistöaluetta.

Kallioselännejakso edustaa alueellisen lounais-koillissuuntaisen murrosvyöhykeen
reunan jyrkänteitä. Myös ympäristön pinnanmuotojen vaihtelussa on selvästi nähtävis
sä samansuuntainen alueellinen ruhjeisuus. Suolijärven länsirantaan pitkin matkaa ra
jautuvat jyrkkäpiirteiset 20—25 metriä korkeat porrasmaiset kalliorinteet ovat melko hy
vin paljastunutta jäkälikköistä kalliomännikkörinnettä, jossa yksittäiset pystyseinämät
ovat verraten matalia. Järvenmäen eteläjyrkänne kohoaa viistojyrkänteisenä ja heikosti
porrasmaisena kuutiorakoilun lohkomana 20 metriä korkeana seinämänä kohti kallio
männikköistä lakea. Lakiosissa ja rinteillä silokalliot ovat alueella runsasrakoisen kivi-
laadun takia pienialaisia ja vaatimattomia pintoja. Alueen kivilaji on tummaa keskira
keista pyrokseenigabroa, joka kuuluu laajaan ns. Hyvinkään gabron alueeseen. Hyvin
kään gabro muodostaa yhtenäisen massiivin, joka ulottuu Hyvinkään tienoilta länteen ja
kuuluu osana Hyvinkään—Läyliäisten—Hunsalan kautta kulkevaa itä—länsisuuntaista
emäksisten syväkivien ja vulkaniittien vyöhykettä (Härme 1954 ja 1978). Alueen kallio
paljastumissa näkyy gabrossa leikkaavia mikrokliinigraniittijuonia ja paikoin tapahtu
nutta graniittiutumista.

Kallion laet vaihtelevat karuista jäkäläisistä kallioista kuiviin kankaisiin. Paikoin
kalliot ovat kuusikon peittämiä. Rinteillä ja notkelmissa on tuoreita kankaita. Lintuojan
varressa on saniaislehto ja viereisellä kalliorinteellä pieni pähkinäpensaslehto. Pohjois-
osan itäjyrkänteen tyvellä on luonnonsuojelulailla suojeltu lehmuslehto. Lehmusten ohella
metsikössä kasvaa runsaasti haapaa, pari vaahteraa, iäkkäitä kuusia, koivuja sekä raito
ja. Alueella on myös lahopuita. Pensaskerroksessa viihtyvät mm. tuomi, punaherukka,
näsiä ja lehtokuusama. Ruohoista lehdossa kasvavat mm. mustakonnanmarja, lehto-or
vokki, imikkä, haisukurjenpolvi ja kevätlinnunherne (Luontotyyppikartoitus). Paikoit
taiset metsänhakkuut mm. alueen länsipuolella vähentävät ympäristön luonnontilaisuut
ta. Natura-alueeseen kuuluvilla Kytäjän laajoilla metsäalueilla on lehtomaista kasvilli
suutta. Kytäjärven ja Suolijärven välinen pitkä kapea salmi on säilynyt melko luonnonti
laisena.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

!JueeIIiset

ympäristöjulkaisut 350
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24 Kytäjän kartanon kalliot HYVINKÄÄ

KAO0100$5 Karttalehti: 2042 11

Alueen pinta-ala: $1 ha Korkeus: 122 mpy Suht. korkeus: 42 m

Kallioalueen sijainti: Hyvinkään keskustasta 10 km länteen, Kytäjällä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kalijoalueesta suurin osa kuuluu Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kytäjärven itäpuolella, Kytäjän kartanoon johtavan tien varrella oleva metsäinen etelä
reunastaan jyrkänteinen kallioalue. Kytäjärveen ja järven itäpuoleisiin peltoalueisiin ra
jautuvat eteläreunan kalliorinteet ovat portaittain laskevia ja erottuvat pääasiassa met
säisenä reunuksena kauempaa katsottaessa. Lähiympäristöön erottuu kalliokasvillisuu
deltaan reheviä matalia jyrkännepintoja puuston lomitse. Selänteiden lakiosista estää
rinteiden runsas puusto laajojen näköalojen avautumisen Kytäjärvelle ja sitä reunusta
ville viljelyksille. Länsipuolella jatkuu kallioluonnoltaan samankaltainen valtakunnalli
sesti arvokas Järvimäki-Mäenalustan (KA0010083) kallioselännejakso.

Alueen kivilaji on tummaa keskirakeista pyrokseenigabroa, jossa päämineraaleina
ovat plagioklaasi, pyrokseeni ja joskus oliviini. Kallioalue sijaitsee laajan Hyvinkään
gabroalueen eteläreunalla lähellä eteläpuoleisen emäksisen vulkaniittialueen kontaktia.
Itäosan kallioselänteellä leikkaa gabroa leveä graniiffijuoni, jota on louhittu aikoinaan
rakennuskiveksi paikallisiin tarpeisiin.

Selänteiden laet ovat osittain karua jäkäläpeitteistä kalliomännikköä. Eteläreunan
kalliohyllyillä on fiheitä lehtomaisia kuusikoita. Laella on tiheähkö kalliomännikkö.
Kalliolla kasvaa mm. mäkitervakkoa ja isomaksaruohoa. Kallioiden lehtomaisilla rin
teillä viihtyvät mm. lehtokuusama ja tesma.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

AueeIhset ympanstöjulkaisut 350
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25 Kalkkikallio HYVINKÄÄ

KAOO1009O Karttalehti: 2044 05

Alueen pinta-ala: 11 ha Korkeus: 105 mpy Suht. korkeus: 23 m

Kallioalueen sijainti: Hyvinkään keskustasta 11 km kaakkoon, Myllykylän itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lakiosistaan ja rinteiltään heikosti paljastunut Kalkkikallio ei juuri erotu ympäröivästä
metsämaisemasta ja jyrkänteet näkyvät miltei vasta niiden tyviltä. Kallion laki on puus
ton sulkema eikä siltä avaudu maisemia ympäristöön. Jyrkänteiden tyvellä, rinteessä ja
laella on lehtokasvillisuutta. Lakiosa on tosin jo enemmän lehtomaista kangasta, joka on
metsämaisemiltaan kohtalaisen avaraa.

Kalkkilouhokset sijaitsevat länsirinteessä noin 150 metrin matkalla. Erillisiä isoja
louhoksia on kolme, joista pohjoisin on suurin. Näiden lisäksi, etenkin länsirinteen ete
läosassa, on useita pienempiä kuoppia. Suurimmat pystypinnat ovat 10 metrin korkui
sia, mutta suurin osa jyrkänteistä jää 5 metrin korkuisiksi. Alueen kivilaji on pääasiassa
hieno-keskirakeista, suuntautunutta, vaaleanharmaata pyrokseenigneissiä, jonka väli
kerroksina esiintyy kalkkikiveä, jota on aikoinaan louhittu alueelta. Keravan ja Hyvin
kään seudun kallioperässä esiintyvät pyrokseenigneissit ovat pääasiassa vaaleanharmaita
diopsidigneissejä. Vähemmässä määrin esiintyy rapautumispinnaltaan tummempia hy
persteenigneissejä sekä edellä mainittujen päätyyppien erillaisia välimuotoja (Härme
1978).

Jyrkännepinnoilla kasvaa runsaasti kielikellosamma lta ja ketopartasammalta sekä
vähän vähemmän hiidensammalta, kalkkikahtaissammalta, kalkkikiertosammalta, ke
tohavusammalta, kivikutrisammalta, oravisammalta, punatyvisammalta, taljaruostesam
malta, uurnasammalta ja viuhkasammalta. Tavanomaisista sammalista kalliopalmikko
sammal on runsain. Siloriippusammalta on myös siellä täällä. Kalliopinnoilla sanikkai
sista haurasloikkoa kasvaa runsaasti ja kalliokiviyrttiä niukasti. Länsirinteen puusto
(OMaT, OMT) on varttunutta ja jyrkänteitä varjostavat harmaalepät, jokunen raita ja koi
vut. Rinteessä on myös kuusta, mutta se on vallitsevampi aivan rinteen tyvellä. Puiden
varjossa viihtyy tiheä taikinamarja- ja lehtokuusamapensaisto. Vähän vähemmän kas
vaa pensasmaista tuomea ja joitakin mustaherukoita sekä näsiä. Aluskasvillisuus on ruo
hoinen. Ketunleivän, mustikan, metsäkastikan ja nuokkuhelmikän ohella kasvaa run
saasti sinivuokkoa, lehto-orvokkia, kivikkoalvejuurta ja nokkosta. Edellisiä harvemmassa
viihtyvät mm. sudenmarja, mustakonnanmarja ja haisukurjenpolvi. Lehtosinilatva kas
vaa pienialaisena kasvustona rinteen vanhalla ajouralla. Louhoksen rinteillä on myös
muutamia mäkilehtolustekasvustoja. Lehdosta on löydetty myös kulleroa. Kalkkikalli
on lakipuusto on kasvatusmetsävaiheen männikköä ja koivikkoa. Näiden aluskasvilli
suus on lähinnä kastikkaista ja lauhasta. Varsinainen kalliokasvillisuus laelta puuttuu.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 4 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

JueeIIiset

ympärstöjukaisut 350



25 Kallddkallio, HYVINKÄÄ
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26 Usminkallio-Paalij oen kalliot HYVINKÄÄ, RIIHIMÄKI

KA0010088 Karttalehti: 2044 02
Alueen pinta-ala: 278 ha Korkeus: 140 mpy Suht. korkeus: 55 m
Kallioalueen sijainti: Hyvinkään keskustasta 5 km luoteeseen, Usmissa.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Rotkomainen Paalijokiuomaa reunustava pitkä ja kapea kallioselännejakso rajautuu suu
relta osin samankaltaisiin voimakkaasti kumpuileviin kalliometsiin eikä hahmotu itse
näisenä muotona kaukomaisemassa. Lähimaisemassa kalliot erottuvat parhaiten, kun
ne rajautuvat alaviin peltoa]ueisiin. Usminkallion massiivinen länsijyrkänne näkyy rin
nepuuston seasta avokallioisena korkeana seinämänä lounaispuolen pelloille. Muuten
kallioselännejakso sulautuu osaksi korkeaa ja hyvin laajaa kalliometsien aluetta. Par
haimmat maisemat avautuvat alueen eteläosasta Usminkallion laen lounaisjyrkänteeltä,
jolta aukeaa hieman puuston rajoittamat näköalat lännen ja lounaan suuntaiseen metsä
ympäristöön. Lounaisreunalla erottuvat viereiset peltoalueet ja länsipuolella näkyy Paa
lijoen länsipuolen osittain avohakattu kallioselännemaasto. Lakiosat ovat vaihtelevasti kum
puilevaa ja osittain kohtalaisen avaraa kalliomännikköistä maastoa, jota monipuolistavat
metsäiset suonotkelmat ja painanteet. Paalijokilaakson itäpuolen jyrkänteet ja louhikot
sekä puronotkelman rehevä Lehto ovat pienmaisemiltaan jylhä ja erikoinen nähtävyys.

Usminkallio-Paalijoen kalliot ovat kaakkois-luodesuuntaista mhjetta reunustava
lähes kolme kilometriä pitkä jyrkänteisten kallioselänteiden jakso. Kallioselännejakson
massiivisin jyrkänne sijaitsee alueen eteläpäässä Usminkallion lounaissivulla, jossa ko
hoaa 30—40 metriä korkea, heikosti porrasmainen ja runsaan rakoilun lohkoma kalliosei
nämä. Yksittäiset pystyseinämät ovat korkeudeltaan 10—12 metriä. Kapeiden rikkonais
ten hyllyjen erottamat seinämäpinnat ovat paikoin hieman ylikaltevia ja kiilarakoilu jyr
känteessä on yleistä. Purolaakson länsipuolella kohoavat kalliopinnat ovat viistojyrkän
teisiä, jäätikön hiomia 10—20 metriä korkeita kalliorinteitä. Paalijoen rotkomaista uomaa
pohjoiseen mentäessä muuttuvat itärinteiden seinämäpinnat selvästi matalammiksi, 10—
15 metriä korkeiksi ja selvemmin porrasjyrkänteisiksi rinteiksi. Usminkallion ja keski-
osan jokiuomaa reunustavan länsijyrkänteen aluset ovat osittain runsaan louhikon pei
tossa. Selänteiden lakiosissa laajempien kumpareiden tai kapeampien jyrkänteisten har
janteiden väliset notkelmat ovat monin kohdin soistuneita ja suhteelliset korkeuserot
ovat 10—20 metriä. Lakiosien kalliomänniköt ovat pienpiirteissään vaihtelevasti kum
puilevaa, pienten, matalahkojen jyrkänteiden tai viistojen silokalliorinteiden luonnehti-
maa maastoa, jossa silokalliot ovat runsaan rakoilun lohkomia ja pääasiassa kasvillisuu
den peittämiä pieniä pintoja.

Alueen kivilaji on tummaa keskirakeista pyrokseenigabroa, jossa päämineraaleina
ovat plagioklaasi, pyrokseeni ja joskus oliviini. Kallioalue sijaitsee geologisesti laajan ns.
Hyvinkään gabron alueella. Hyvinkään gabro muodostaa yhtenäisen massiivin, jonka
sisällä on tavattu pienehköjä osueita peridotiittia ja anortosiittia sekä toisaalta suurimit
taista vaihettumista dioriitiksi. Gabron hypidiomorfinen rakenne on hyvin säilynyt.
Hyvinkään gabroalue ulottuu Hyvinkään tienoilta länteen ja kuuluu osana Hyvinkään—
Läyliäisten—Hunsalan kautta kulkevaa itä-länsisuuntaista emäksisten syväkivien ja vul
kaniittien vyöhykettä (Härme 1954 ja 1978).

Kallion laet vaihtelevat karuista jäkäläisistä kallioista kuiviin kankaisiin. Usmin
kallion lounaisseinämän tyvellä on rehevä purolehto. Jyrkänne ja sen alla oleva puroleh
to ovat luonnonifiaisia. Jyrkänteiltä on löydetty tummaraunioista. Purolehdossa ja rin
teiden tyvellä paikoin kasvaa mm. lehmusta, lehtokuusamaa, mustakonnanmarjaa, leh
topalsamia ja kotkansiipeä. Alueen kalliometsissä on tehty paikoin hakkuita.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueeliset

ympäristöjulkaisut 350
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27 Nordanberget INKOO

KA0010094 Karttalehfi: 2014 11

Alueen pinta-ala: 16 ha Korkeus: 71 mpy Suht. korkeus: 4$ m

Kailioalueen sijainti: Inkoosta 10 km luoteeseen, Finnbölen pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kumpuilevien peltoaluiden keskellä sijaitseva pieni, mutta korkea kalliomäki. Sen luo
teeseen pistävä teräväpiirteinen, väärinpäin kelluvan laivan keulaa muistuttavat man
nerjäätikön pyöristämät avokallioiset jyrkännepinnat näkyvät hyvin etenkin pellon reu
nan länsipuoliselle helle osittain jyrkänteiden juurella tehtyjen hakkuiden takia. Idem
pää pohjoisjyrkänteen tyveä vaxostaa varttunut puusto, jonne jyrkänne pikkuhiljaa peit
tyy. Länsijyrkänne näkyy hyvin koko matkalta mataloituen etelää kohti. Laki on varftu
neen kalliomännikön peittämää hieman porrasmaista, jäätikön hiomaa silokalliopintais
ta maastoa, jossa yksittäiset silokalliot ovat hieman tavanomaista laajempia. Laelta avau
tuu näköaloja pohjoispuolen sähkölinjan poikittamaan metsiin ja länsipuoliselle Hyssje
backbergetin korkealle kalliolle.

Nordanbergetin kallioselänne edustaa länsiluoteesta itäkaakkoon suuntautuneen
murros-ruhjevyökykkeen reunaan ja sitä vastaan kohtisuoraan olevan murrosta vastaan
rajautuvaa korkeampaa kalliolohkoa. Sen luoteiskulman länsisivulla on lyhyt viistojyr
känteinen, 20—25 metriä korkea silokallioseinämä. Pohjoissivulla jatkuvat yli 300 metrin
matkalla 15 metriä korkeat lähes pystyt silokallioseinämät, jotka ovat edustavasti jääti
kön pyöristämiä ja hiomia pintoja. Alueen kivilaji on keskirakeista, hieman suuntautu
nutta granodioriittia, joka esiintyy pitkänomaisena syväkivimuodostumana ympäröivi
en kiillegneissi- ja kvartsimaasälpägneissivyöhykkeiden välissä.

Jyrkänteiden otsalla on kalliotierasammallaikkuja ja vähän poronjäkäläkasvustoja.
Yläjyrkänteessä on kalliokarstasammalpintoja, ja pohjoisjyrkänteen viistommilla pinnoilla
on paikoin rahkasammalen suopursun ja variksenmarjan muodostamaa rämekasvilli
suutta. Länsijyrkänteen tyvipuusto on hakattu ja jyrkännettä varjostaa vain matala pen
saikko. Jyrkänteellä kasvaa harvaa kalliomännikköä. Laelle on jätetty varttunutta kallio
männikköä. Pohjoisjyrkänteen tyvellä on lehtomaista kuusikkoa ja metsäkortekorpea
sekä hieman pähkinäpensasta.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuftuneisuus: 1

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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28 Innanbäckin Kasabergen INKOO

KA0010096 Karttalehti: 2032 01, 02

Alueen pinta-ala: 86 ha Korkeus: 57 mpy Suht. korkeus: 55 m

Kallioalueen sijainti: Inkoosta $ km länteen, Stubbölen eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu osittain 1 luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Svenvikenin merenlahden pohjoisrannalla sijaitseva laaja yhtenäinen kallioselänteiden alue, jota luonnehtii avokal
lioinen maasto ja matalat pienpiirteissään edustavat kalliojyrkänteet. Innanbäckin Kasabergen sijaitsee merenlah
den ja peltotasangon välisellä korkealla graniittisella kallioperän lohkolla. Yhtenäinen selännealue rajautuu selvästi
pohjoispuolen peltoihin ja eteläpuoleiseen merenlahteen, mutta heikommin länsi- ja itäpuoleisiin hiekkapohjaisiin
ja kallioisiin alueisiin. Kasabergen erottuu parhaiten pohjois- ja luoteispuolen peltoalueilta katsottaessa, jonne se
näkyy massiivisena kallioisena mäkenä. Sen pohjois- ja länsisivujen ala- ja ylärinteiden paljaat avokalliot näkyvät
erittäin selvästi noin kilometrin etäisyydelle viljelysmaisemassa. Avokallioisia ja hyvin harvamännikköisiä Kasa
bergenin kalliopintoja näkyy myös vierekkäisiltä itä- ja länsipuolen selänteiltä katsottaessa. Avarimmat vain muu
taman kalliomännyn varjostamat näköalat avautuvat Kasabergenin luoteisosan laelta pohjoisen ja luoteen suuntiin.
Lähimaisemaa hallitsevat laajat viljapellot. Aivan vastapäätä erottuu Sunnankärbergenin pyöreähkö kalliolaki. Vil
jalaakson toiselta puolelta kohoaa lievästi aaltoileva metsämanner. Myös lakiosien muilta selänteiltä avautuu ava
ria, osittain puuston hieman rajoittamia peltomaisemia pohjoiseen, luoteeseen ja koilliseen. Idässä ja lännessä näkyy
taas kumpuilevaa kallioista metsämaastoa ja kaukaa koillisesta erottuu laajojen hakkuiden takia merenlahti, joka
luontaisesti jäisi metsän peittoon. Myös eteläpuolen merenlahti saarineen näkyy keskiosan kallionlaelle lähinnä
laajojen hakkuiden takia. Luontaisesti meri pilkahtaisi vain sieltä täältä kalliomäntyjen välistä etelään päin katsotta
essa. Lakialueella on kauniita avaria kallioiden pienmaisemia ja alueen koillisosan laella on muinaishauta.

Kasabergetin länsirinteet kohoavat viistojyrkkinä, osin jyrkänteisinä rinteinä, jossa kallio on hieman tavan
omaista ehjempää. Pohjoisosan länsisivulla on noin 10 metriä korkeita viistojyrkänteisiä ja 2—5 metrisiä pystyjä
silokalliopintoja, jotka kohoavat hieman portaittain kohti lakea. Yhtenäiset silokalliot ovat länsirinteessä ja seläntei
den lakiosissa hieman tavanomaista laajempia. Etelä- ja itärinteet viettävät porrasmaisesti ja loivempina alaspäin.
Lakiosat ovat kohtalaisen rauhallisesti kumpuilevaa maisemiltaan avaraa kalliomännikkömaastoa, jossa korkeus-
erot vierekkäisten kumpareiden välillä ovat 15—10 metrin luokkaa. Kivilaji on alueen kallioperälle yleistä mikroklii
nigraniittia ja granodioriittia. Pohjoisosassa on vallitsevana punertava, keskirakeinen ja selvästi pilsteinen mikrok
liinigraniitti, jossa raekoko vaihtelee jonkin verran. Kivessä esiintyy yleisesti karkearakeista pegmatiittigraniittia
osueina ja juonina. Keskiosassa on vallitsevana taas suuntautunut, keskirakeinen granodioriitti. Kasabergetin laen
pohjoisreunalla esiintyy kallioperässä graniittia leikkaava hieman harvinaisempi länsiluoteis-itäkaakkoissuuntai
nen pystykaateinen kvartsiporfyyrijuoni, jonka leveys on 3—4 metriä. Se on rapautumispinnaltaan punertava ja siinä
esiintyy hajarakeina runsaasti kalimaasälpää, niukalti plagioklaasia sekä sinertävää kvartsia (Laitila 1961).

Kalliokasvillisuus on karua ja etenkin länsirinteen jyrkimmissä kohdissa on kalliokarstasammallaikkuja ja viis
tompia yläjyrkänteitä vallitsevat kalliotierasammallaikut, Poronjäkäläkasvustoja on enemmän aivan ylärinteen ot
silla. Länsirinteen alaosassa, lähellä tietä, on kivikkoinen karuhko keto, jossa kasvaa runsaasti isomaksaruohoa,
vähän vähemmän kalliokieloa, ahosuolaheinää ja haisukurjenpolvea sekä jonkin verran mm. keto-orvokkia, aho
mansikkaa, kalliokohokkia, mäkikuismaa, kallioimarretta, keltanoita, siankärsämöä, voikukkia, rohtotädykettä,
vadelmaa ja kivikkoalvejuurta. Ketomaisuus saattaa johtua alarinteeseen kasautuneesta kivikosta, joka on ehkä syn
tynyt laelle rinteen suuntaisesti tehdyn juoksuhaudan yhteydessä. Tietä vierustaa muutama pensasmainen lehmus.
Alueella on laajoja notkelmiin ja rinteille kohdistuneita hakkuita tai puuston harvennuksia. Lakiosissa on enemmän
varttunutta kalliomännikköä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 AueeIhset ympäristöjulkaisut 350
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29 Stora Gåliberget-Lilla Gåliberget KARJAA

KA0010476 Karttalehti: 2014 08

Alueen pinta-ala: 29 ha Korkeus: 77 mpy Suht. korkeus: 47 m

Kallioalueen sijainti: Karjaalta 6 km itään, Liilsannäsin itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kaliioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pitkänomainen luode—kaakkosuuntainen, kahden jyrkänteisen ja korkean kallioselänteen muodostama kalliojakso,
joka rajautuu lounaassa tasaisiin pieniin peltoalueisiin ja muilla suunnilla alavaan soistuneeseen, kallioiseen metsä
maastoon. Kalliojakson korkeampi selänne Stora Gåliberget erottuu silmiinpistävänä pienen peltoalueen takaa
muutaman sadan metrin matkalla Helsinki—Kaljaa valtatien varteen, mutta muuten maantien reunusmetsät ja ym
päröivä metsämaasto estävät tehokkaasti avokallioisten mäkien erottumisen lähiympäristöään kauemmaksi. Selän-
teiden avoimet lakikalliot pilkottavat eduspuuston ylitse kuitenkin koillispuoleisilta korkeampien kalliokumparei
den näköalapaikoilta katsottaessa. Stora Gålibergetin laelta ja ylärinteiltä avautuu etenkin etelään, lounaaseen ja
länteen metsävaltainen kaukomaisema, jota elävöittävät alapuolella avautuvat peltokaistaleet, hieman kauempana
metsämaaston seassa erottuva asutus, Gålisjönin järvi ja läntisessä horisontissa näkyvä Karjaan vesitorni. Liiken
teen melu kuuluu sen sijaan häiritsevästi laelle läheiseltä valtatieltä sekä selänteiden välisssä kulkevalta rautatieltä.
Stora Gålibergetin laelta avautuu näköala myös osittain avokallioiselle ja karulle Lilla Gålibergetin laelle. Lounais
jyrkänteiden karut ja jylhät jyrkännemuodot ovat pienmaisemiltaan hyvin edustavia. Laen ja rinteiden harva kallio-
männikkö on pienmaisemiltaan avaraa.

Molempien kallioselänteiden jyrkänteiset rinteet ja terävät lakialueet ovat erittäin hyvin paljastunutta kallio
maastoa. Silokalliot ovat laella ja rinteillä rikkonaisen kivilaadun takia pienialaisia, rakoilun lohkomia pintoja.
Molempien selänteiden lounaissivut ovat jyrkänteisiä, kun taas pohjoiseen ja itään viettävät kalliomännikkörinteet
ovat jyrkkiä. Kapeat lakialueet ovat vaihtelevaa, rakoilun lohkomaa, porrasmaista kalliopaljastuma-aluetta, jossa
korkeuserot vaihtelevat pienpiirteisesti yhden ja viiden metrin välillä. Stora Gålibergetin lounaissivulla kohoaa
massiivinen jyrkänne, jonka kokonaiskorkeus on 35 metriä. Jyrkänteen alaosan edustavimmalla kohdalla on 15—16
metriä korkea pystyseinämä, jonka yläpuolella jyrkänne muuttuu porrasmaisemmaksi. Seinämä on voimakkaasti
rakoillut ja osittain manneijäätikön hioma. Edustavimman seinämän pohjoispuolella rinteen keskivaiheilla on vi-
nosti alaspäin viettävä silokallioinen leveä hylly, josta lähtee rosoinen, rikkonainen noin 5—6 metriä korkea pystysei
nämä kohti lakea. Lounaisjyrkänteen eteläpäässä seinämä muuttuu taas alaosastaan viistopintaiseksi ja sen yläpuo
lella kohoaa 8—9 metriä korkea pystyseinämä. Myös Lilla Gålibergetin lounaisjyrkänne on edustava 15 metriä kor
keine, heikosti porrasmaisena kohoavine seinämineen.

Kallioselänteet sijaitsevat laajan mikrokliinigraniitfialueen ja suonigneissivyöhykkeen kontaktissa. Kallioperä
on Stora Gålibergetin alueella migmatiittista, raitaista ja poimuttunutta graniittigneissiä, jossa raitaisuutta kivessä
aihettavat ohuet tummat biotiittiraidat. Keskirakeista graniittigneissiä leikkaa keski-karkearakeinen, suuntautuma
ton mikrokliinigraniitti, jota esiintyy kallioperässä juonina ja laajempina osueina. Lilla Gålibergetin alueella vaihet
tuu kivilaji selvemmin migmatiittiseksi kiillegneissiksi, jossa neosomina esiintyy graniitti. Liuskeisuuden suuntai
nen voimakas vinorakoilu näkyy kallioalueen rinteillä rikkonaisuutena ja selänteiden suuntauksena.

Kallioalueen jyrkänteiden kasvillisuus on tavanomaisten karujen pintojen lajien muodostama. Jyrkänteitä val
litsee kalliopalmikkosammal ja runsaasti kasvaa kiviturkkisammalta ja laakasammalta. Kimpputierasammalta ta
paa kosteammilta pystypinnoilta. Yläjyrkänteet ovat paisteisempia, jolloin niillä kasvaa enemmän kallioisokarvetta
ja jauhejäkäliä. Stora Gålibergetin lounaisjyrkänteen vaakaraoissa viihtyy muutama liuskaraunioistupas. Lakien
avokallioita peittävät poronjäkäläkasvustot, myös palleroporonjäkälä on runsas. Jyrkänteiden otsilla kasvaa tyypil
lisesti kalliotierasammalta. Otsien kasvillisuus on paikoin myös vähän kulunutta. Kivipinnat ovat tavanomaisesti
keltakarttajäkälän, napajäkälien ja kaarrekarvejäkälän kirjomia. Kalliopainanteita hallitsevat kanervakasvustot ja
paikoin on myös pieniä suopursun ja juolukan muodostamia soistumia. Lakiosissa kasvaa myös vähän kalliokieloa,
isomaksaruohoa ja mäkitervakkoa. Lakien puusto on suhteellisen tavanomaista kalliomännikköä. Jyrkänteiden ty
villä on tuoreen kankaan kuusikkoa ja Stora Gålibergetin lounaisjyrkänteen eteläosaa reunustaa räme (KgR, IR).
Tyvellä on myös lievää lehtomaisuutta, jota ilmentää mm. ketunleipä, sinivuokko ja kevätlinnunherne. Stora Gåli
bergetin laella on huuhkajan reviiri.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 3
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 4 Lähiympäristön arvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Ajueelliset ympäristöjulkaisut 350
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30 Klintberget KARJAA

KA0010139 Karttalehti: 2014 09
Alueen pinta-ala: 51 ha Korkeus: 77 mpy Suht. korkeus: 52 m

Kallioalueen sijainti: Karjaalta 9 km pohjoiskoilliseen, Torsbölen itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen länsirajalla on yksityinen Krabbäckenin lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva
luonnonsuojelualue. Kallioalue kuuluu osittain III luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Backbyssä sijaitseva ja Krabbäckenin purolaaksoa itäpuolelta reunustava Klintberget ei
erotu eikä hahmotu kovin hyvin ympäristöstään pinnanmuodoiltaan vaihtelevassa ja
peltoalueiden kirjomassa metsämaisemassa. Viereisiltä pelloilta katsottaessa erottuvat
Klintbergetin metsäiset rinteet korkeana kohoumana, mutta ne eivät näy lähimaisemaa
kauemmas. Itäreunaltaan kallioalue rajautuu harkinnanvaraisesti samankaltaiseen kal
lioiseen metsämaastoon. Laelta ja rinteiltä ei juuri avaudu merkittäviä näköaloja lähi-
maisemaa kauemmas runsaan puuston takia. Alueen parasta maisemallista antia on iän
sirinteen avara metsä ja puronotkelman lehtoiset pienmaisemat.

Klinberget kuuluu kallioperäalueeseen, jossa on esiintyy runsaasti luode-kaakko
suuntaisia siirros- ja hiertovyöhykkeitä. Länsirinne viettää suurimmaksi osaksi kohta
laisen loivana ja moreenipeitteisenä metsärinteenä kohti tyvellä olevaa puronotkelmaa.
Klintbergetin eteläosassa on länsisivulla 5—12 metriä korkeita heikosti porrasmaisia
seinämäpintoja, jossa yksittäiset pystyseinämät ovat 2—5 metrin korkuisia. Lakiosat ovat
rauhallisesti kumpuilevaa matalien notkelmien ja laakeiden, melko rikkonaisten kallio
paljastumien muodostamaa metsämaastoa. Silokalliot ovat runsaan rakoilun takia vaa
timattomia. Kallioalue on kivilajistoltaan vaihteleva. Kivilajit vaihtelevat eteläreunan
kiillegneissistä amfiboliittiin ja kvartsimaasälpäliuskeeseen. Klintbergetin jyrkänteises
sä eteläosan kalliopaljastumat ovat tummaa, hieno- keskirakeista ja raitaista amfiboliit
tia, jossa esiintyy välikerroksina kvartsimaasälpäliusketta. Paikoin happamat väliker
rokset ovat katkeilleet linssimäisiksi sulkeumiksi amfiboliitissa voimakkaan deformaa
tion ansiosta. Kivilajien liuskeisuuden suunta on suurinpiirtein luoteesta kaakkoon, jos
sa lähes pystyasentoinen liuskeisuus kaatuu heikosti lounaaseen. Paikoin liuskeisuusta
sossa näkyy kivilajeilia voimakasta venymää, joka on aiheuttanut kalliopaljastumissa
pientä pylväsmäistä rakoilua.

Klintbergetin lounaisjyrkänteen lajistossa on mesotrofian piirteitä. Kosteita ja var
joisia seinämiä vallitsee kalliopalmikkosammal. Seinämillä viihtyvät myös lievää mesot
rofiaa ilmentävä uurnasammal ja kivikutrisammal. Ylikaltevien seinämien katossa riip
puu tavanomaista siloriippusammalta. Joidenkin portaiden tyvillä on vaateliaamman
kiilto-omenasammalen kasvustoja. Ylä- ja alajyrkänteiden raoista löytyy runsaasti tum
maraunioista, haurasloikkoa sekä karvakiviyrttiä. Jyrkänteen kapeilla hyllyillä ja tyvell
kasvaa lehtokasveja. Tyvipuusto on varttunutta lehtokuusikkoa (OMaT), joka purolla v
ihettuu lähteiseksi tai tihkupintaiseksi lehtokorveksi. Lehdossa kasvaa joitakin pähkinä
pensaita, lehtokuusamaa ja ruohoista mm. mustakonnanmarjaa, lehto-orvokkia ja sini
vuokkoa. Jyrkänteen otsalla kalliokasvillisuutta esiintyy niukasti. Laella kasvaa kuiten
kin isomaksaruohoa. Puusto jyrkänteen päällä on varttunutta, mutta laella on myös hak
kuuaukkoja ja kallioselänteiden välissä on pieni soistuma. Pohjoisrinteen tyvellä, kuusi
kon seassa viihtyy joitakin yksittäisiä haapoja. Länsirinteen kuusikkoa on aikoinaan har
vennettu. Lehtojensuojelualueella on runsaasti lahoja lehtipuita ja lehdossa kasvaa edel
listen lehtolajien lisäksi mm. punaherukkaa, jänönsalaattia, lehtopähkämöä, lehtotähti
möä, pitkäpääsaraa ja velholehteä sekä laajoja kotkansiipikasvustoja.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

JueeNiset
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31 Blåsippsberget KARJAA

KA0010136 Karttalehti: 2014 12

Alueen pinta-ala: 71 ha Korkeus: 60 mpy Suht. korkeus: 28 m

Kallioalueen sijainti: Karjaalta 15 koilliseen, Lohjanjärven Bruksträskin itärannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen pohjoisosa kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja alueen kaksiosainen yksi
tyinen luonnonsuojelualue Natura 2000 -verkostoon. Metsähallitus on perustamassa koko
niemen kattavaa luonnonsuojelualuetta.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Blåsippsberget on melko matala, kallioinen niemi, joka rajautuu suurelta osin metsäisin
rintein Lohjanjärveen. Alue on kasvillisuudeltaan arvokas kalkkipitoisen kallioperän ja
länsipuolella olevalta Musfion louhoksesta tulevan kalkkipölyn takia. Alueella on erit
täin rehevää ja lajistoltaan arvokasta lehtokasvillisuutta. Pohjois- ja koillisrantojen mo
reenipeitteiset rinteet ovat loivia. Lännessä Bruksträsketiin viettävä osin kallioinen rin
ne on sitä vastoin jyrkkä ja sen yläosassa oleva avokallioinen jyrkänne erottuu silmiin
pistävänä Bruksträsketin lounaisrannalle saakka. Lyhyen 10—15 metriä korkean viisto
jyrkänteisen kallioseinämän luode-kaakkoissuunta myötäilee alueen kivilajien suunta
usta. Myös alueen lounaiskulmalla peltoon rajautuva noin 10 metriä korkea kallioseinä
mä näkyy läheiseen ympäristöön selvästi. Eteläreunan loivat peitteiset rinteet rajautuvat
epäselvästi alavaan soistuneeseen metsämaastoon. Lakiosat ovat rauhallisesti kumpui
levaa kohtalaisesti paljastunufta, osin moreenipeitteistä maastoa, jossa silokalliot ovat
pienialaisia, tavanomaisia pintoja. Blåsippsbergetin korkeinta lakea reunustavan lounais
jyrkänteen päältä avautuu näköala Bruksträskille ja sen rannoille. Mustion kalkkikaivos
näkyy länsipuolella ja kaivoksen melu kuuluu selvästi alueelle. Rinteiden lehtokasvilli
suus on runsasta ja maisemallisesti melko sulkeutunutta, mutta antaa etenkin rinteiden
pienmaisemille oman erikoisen leimansa.

Kallioalue sijaitsee geologisesti Mustion doomin keskiosassa kvartsimaasälpälius
keen ja kalkkikiven vyöhykkeessä, jota reunustaa kehämäisten emäksisten vulkaniittien
ja amfiboliittien sekä kiilleliuskeiden ja - gneissien alueet. Se kuuluu samaan kalkkikriit
tiseen vyöhykkeeseen kuin viereinen Mustion kalkkilouhos, jonka louhintaa jatketaan
Blåsippsbergetin alla. Alueen pääkivilaji on harmaan punertava, kerroksellinen kvartsi
maasälpäliuske, jota paikoin leikkaa graniittiaines kapeina juonina ja laajempina osuei
na. Kalkkikiveä esiintyy alueen länsireunalla Blåsippsbergetin länsirinteellä ja pohjois
reunan ranta-alueelle sekä itäosan Ramsdalin alueen kallioperässä.

Lehtojensuojelualueilla on erittäin arvokasta kasvillisuutta ja rannassa on terva
leppäluhtia. Kallioiden lakiosat ovat karumpia ja puustoa on paikoittain avohakattu.
Hyvin eteläisen tuntuisissa lehdoissa kasvaa harvakseltaan isoja tammia etenkin rintei
den tyvillä ja rinteissä. Yhtenäistä pähkinäpensaikkoa on enemmän alavimmilla kohdil
la. Pensaskerroksessa viihtyvät myös lehtokuusama, koiranheisi ja näsiä. Lehdoista on
kaadettu kuusia kuusettumisen ehkäisemiseksi. Lehdoissa kasvaa laajoja lehtosinijuuri
kasvustoja ja myös mm. soikkokaksikkoa, lehtoneidonvaippaa, imikkää ja keltasaraa,
Alueelta on vanhoja havaintoja uhanalaisista kämmeköistä. Harvinaisista sienistä alu
eelta on havaittu mäyränkääpä (VU) ja rikkiorakas (NT) (Natura 2000, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

s JueeIIiset ympäristojulkaisut 350
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32 Korpberget KARJAA

KA0010140 Karttalehti: 2014 12
Alueen pinta..ala: 34 ha Korkeus: 70 mpy Suht. korkeus: 38 m

Kallioalueen sijainti: Karjaalta 16 km koilliseen, Lohjajärven Bålabyfjärdeniin pistävä niemi.

Maankäytön suunnittelutilanne: Kallioalueen eteläosa kuuluu rantojensuojeluohjelmaan.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lohjanjärven Bålabyfjärdeniin työntyvä kapea kallioinen niemi, joka pohjoisessa ulottuu Klevenin kylän viljelysmaise
maan. Selännejakso kohoaa jyrkähkösti järvestä ja pohjoisreuna pellolta ja rajautuu näiltä osin terävästi maisemassa. Met
säinen, korkea Korpudden näkyy hyvin järvialueelle ja on eräs sen tärkeä maisemallinen elementti. Alueen rajautuminen
sen sijaan lännessä hieman alavampaan moreeni- ja kalliopohjaiseen metsämaastoon on epäselvempää. Korpuddenin ete
läjyrkänteen päältä ja matalammilta rantakallioilta avautuu kaunis ja avara järvimaisema etenkin länteen Lohjajärven lah
delle. Brukträsketin rannalla oleva Mustion kalkkilouhos jää jo vähän puuston varjoon. Rantapuuston takaa nousee vielä
joitakin kaukaisempia metsämäkiä. Korpbergetin niemi on säilynyt rakentamattomana lukuun ottamatta alueen pohjois-
pään laella olevaa radiomastoa. Alueella on retkeilty jonkin verran. Ympärillä on Lohjanjärven vaihtelevaa rantamaisemaa
monine niemineen ja lahtineen. Kohteen itäpuolella ja vastarannalla on runsaasti loma-asutusta.

Korpbergetin lakialueet ovat ohuen kasvillisuuden peittämää kohtalaisen rauhallisesti kumpuilevaa, hieman porras
maista silokalliomaastoa. Yksittäiset silokalliot ovat kuitenkin kivilajin rakoilun takia melko pienialaisia. Rinteet ovat pää
osin matalia ja hieman porrasmaisia, viistojyrkkiä silokalliorinteitä. Eteläosassa Korpuddenin länsisivulla on länsilounaa
seen avautuva 10—15 metriä korkea lähes pystyseinämäinen jyrkänne. Seinämäpinnoilla näkyy amfiboliitin vinokaateinen
laattarakoilu paikoin selvästi ja siellä täällä esiintyy pieniä ylikaltevia seinämäpintoja. Jyrkänteen pohjoispäässä on noin 10
metrtiä korkea alaosastaan pysty silokallioseinämä, joka yläosastaan kaartuu kuperana laelle. Korpuddenin länsijyrkäntei
den muodot ja osittain avokalliopintainen lakialue on pienmaisemiltaan alueen vaihtelevinta osaa.

Korpberget on kivilajiltaan tummaa, hieno-keskirakeista ja raitaista amfiboliittia, jonka liuskeisuuden kulku on suu
rinpiirtein pohjoisluoteesta eteläkaakkoon ja liuskeisuus kaatuu vinosti länsilounaaseen. Korpbergetin amfiboliitti liittyy
kehämäisesti Mustion kalkkikiviesiintymiä ja niihin liittyviä happamia liuskeita kiertävään amfiboliittivyöhykkeeseen.
Korpberget kallioselänteen jyrkkä eteläinen rinne mukailee melko tarkkaan alueen kallioperän kivilajivyöhykkeiden rajo
ja, jossa Korpbergetin amfiboliitti vaihettuu etelään mentäessä happamaksi liuskeeksi. Laajemmin ympäristön maaston
pinnanmuotoja tarkasteltaessa näkyy kallioperän kivilajivyöhykkeiden kehämäisesti kaartuvat ja poimutuksen synnyttä
mät muodot Lohjanjärven ja sen viljeltyjen, alavien ranta- alueiden maisemassa.

Kallioalueen länsi- ja lounaisjyrkänteiden kasvillisuus on mesotrofista ja aika samanlaista kaikilla jyrkänteillä. Lehto
mainen kasvillisuus nousee tyveltä myös jyrkänteiden hyllyille. Otsilla on paikoin ketomaista kasvillisuutta. Korpuddenin
länsijyrkänteen ehdoton valtalaji on kalliopalmikkosammal. Laakasammalet ovat melkein yhtä runsaita. Vähän vaateli
aammista kalliosammalista runsain on kivikutrisammal. Hieman vähemmän kasvaa norkkusammalta ja vielä vähemmän
uurnasammalia, jotka viihtyvät lähinnä pystypinnoilla, Parissa kohtaa kasvaa ketopartasammalta ja sitä heikommin nup
pihuopasammalta ja kallio-omenasammalta. Haapasuomusammalta löytyy muutamasta kohtaa ja kiviharmosammal on
jyrkänteellä myös runsas. Kallionraoissa viihtyvät tummaraunioinen, haurasloikko ja karvakiviyrtti. Haisukurjenpolvea ja
isomaksaruoho ovat runsaita koko jyrkänteellä. Jyrkänteen otsalla on ketomaista kasvillisuutta. Suhteellisen runsaasti kas
vaa mäkitervakkoa, mäkikuismaa, ahomansikkaa ja niukasti kissankäpälää. Pensaista viihtyvät mm. orjanruusu ja kataja.
Tyviosa on varttunutta kuusikkoa (OMT). Tyvellä ja jyrkänteen alimmilla hyllyillä viihtyvät pensaista taikinamarja, tuomi,
lehtokuusama ja vadelma. Myös maitohorsma viihtyy hyllyillä. Eteläosan tyvellä kasvaa mm. pensaikkotatarta, mustakon
nanmarjaa ja pohjoisosan viistopinnalla pölkkyruohoa. Niemen nokka on harvennushakattu ja aliskasvillisuutta vallitsee
metsäkastikka. Laella on varttunutta aika tavanomaista männikköä ja pohjoisrinteen puustoa on jo harvennettu.

Edetin lounaisjyrkänne on lajistoltaan lähes samanlainen kuin edellä. Rantakalliolla on lisäksi vesistön äärellä viihty
viä lajeja ja paisteisen paikan jäkäliä kuten kuhmujäkälä, tinajäkäliä, napajäkäliä, kaarrekarve, kallioisokarve ja sammalista
harmosammal. Terasseilla on vaatimatonta ketokasvillisuutta, jota edustaa mm. runsaina kasvavat keto-orvokki, kalliokie
lo, rohtotädyke ja edellisiä niukemmin viihtyvät karvakiviyrtti, mäkitervakko, mäkikuisma, hopeahanhikki ja jäykkärölli.
Niemen poikki kulkevan Edetin piilopuron notkelmassa on tervaleppäkorpi, jonka puustoa on harvennettu. Puron suulla
kasvaa ojasorsimoa ja luhtasaraa. Korpbergetin lounaisjyrkännettä vallitsee kalliopalmikkosammal. Runsaasti kasvaa myös
kivikutrisammalta, taljaruostesammalta ja vähän vähemmän uurnasammalta, purotierasammalta sekä siloriippusammal
ta. Sanikkaisista viihtyvät tummaraunioinen ja haurasloikko. Hyllyt ovat lehtomaisia. Tyvellä on harvennettua varttunutta
lehtokuusikkoa (OMaT). Mäen länsipuolen harmaaleppävaltaista piilopuronvartta laikuttaa kotkansiipi- ja hiirenporras
kasvustot (LhK, SaL). Rannassa on runsaasti järeää tervaleppää ja tien varrella joitakin puumaisia tammia. Puron varrella ja
lehdossa kasvaa harvakseltaan myös pähkinäpensaita (OMT, OMaT).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4 Lähiympäristön arvot: 1
MAISEMA-ARVO: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Ø AlueeNiset ympäristöjuLkaisut 350
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33 Lövkullaudden KARJAA

KA0010141 Karttalehti: 2014 12

Alueen pinta-ala: 43 ha Korkeus: 65 mpy Suht. korkeus: 33 m

Kallioalueen sijainti: Karjaalta 19 km koilliseen, Jalassaaren eteläpuolen kallioinen niemi.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen pohjoisosa kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan, rantojensuojeluohjelmaan ja
Natura 2000 -verkostoon.
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kapeiden salmien reunustama Lövkullaudden on kallioinen niemi, joka on lehtokasvil
lisuudeltaan arvokas alue. Se erottuu kapeiden lahtien reunustamana metsäisenä nieme
nä eikä juuri poikkea korkeudeltaan ympäröivän ranta-alueen maastosta. Parhaiten erot
tuvat alueen länsiosassa olevan kalliosen Lökbergetin länsirannan avoimet, viistojyrkät
kalliopinnat, jotka nousevat suoraan Lohjanjärven Kalvikin lahdesta 20—25 metrisinä rin
teinä ja erottuvat rinnepuuston lomitse selvästi järvelle, Muilta suunnilta katsottaessa
sulautuu metsäinen niemi osaksi järveä reunustavaa rantaa. Lökbergetin luoteiskulman
laelta avautuu melko avara ja kaunis kapeiden salmien ja lahtien luonnehtima, maise
miltaan vaihteleva järvimaisema. Lakialue on pääasiassa pienialaisten hakkuiden avar
tamaa metsää, joka on piemaisemiltaan hieman sulkeutunutta. Alueella oleva lehtokas
villisuus monipuolistaa kuitenkin muuten osittain tasaisia metsämaisemia.

Lökbergetin länsirinteellä on 15—20 metriä korkeita viistojyrkkiä silokalliorinteitä.
Luoteiskulman laella on hieman tavanomaista edustavampaa silokalliota. Länsirinteen
alaosassa on parhaimmillaan 5—7 metrin korkuisia pystyseinämäpintoja. Lövkullaudde
nin kallioperä on risteäviin ruhjelinjoihin rajautuva niemi, jonka lakiosa on osittain ohu
en moreenin peitossa. Kallioalue sijaitsee geologisesti heti Mustion happamien ja emäk
sisten liuskeiden ja kalkkikivien luonnehtiman doomin pohjoispuolella olevalla kapeal
la ja pitkänomaisella granodioriittialueella. Lökbergetin kivilajit vaihtelevat pääasiassa
kvartsimaasälpäliuskeesta tummaan hienorakeiseen amfiboliittiin. Alueen kvartsimaa
sälpäliuske on selvästi poimuttunut ja sisältää paikoin biotiittirikkaampia kiillegneissi
mäisiä välikerroksia. Kivilajin yhteydessä alueen länsireunalla esiintyy kallioperässä
myös kalkkikivivälikerroksia. Tummaa amfiboliittia esiintyy ainakin korkeimmalla la
kialueella. Kivilajien kerroksellisuuden ja liuskeisuuden kulku on karkeasti itä-länsisuun
tainen ja kaade on lähes pystyasentoinen.

Kalkkipitoisen kallioperän vuoksi alueella on arvokasta kallio- ja lehtokasvillisuutta.
Länsirannan kalkkipaljastuma on kasvillisuudeltaan erityisen edustava. Laen keskiosan
amfiboliittikallioilla on ketomaista kasvillisuutta. Laella ja rinteillä kasvaa runsaasti päh
kinäpensasta ja tammea. Alueen lajistoon kuuluvat mm. ruoholaukka, lehtoneidonvaip
pa, soikkokaksikko, lehtopähkämö, lehtosinijuuri, velholehti ja jänönsalaatti (Alapassi
ja Alanen 1988). Sääksen (NT) pesäpuu on lähellä niemen korkeinta kohtaa. Laen etelä
osassa on paikoin taimikoita ja pieniä hakkuualoja.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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34 Hammarinmäki-Makubergen KARJAA, KARJALOHJA

KA0010142 Karttalehti: 2014 09
Alueen pinta-ala: 175 ha Korkeus: 95 mpy Suht. korkeus: 65 m
Kallioalueen sijainti: Karjalohjan kirkonkylältä 8 km lounaaseen, Linhamarin kylän eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Makkubergen kuuluu suurimmaksi osaksi vanhojenmetsiensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon, joka ulottuu Tulijärven
mäen tyvelle asti. Saman mäen tyvellä ja suolla on kaksiosainen yksityinen luonnonsuojelualue. Eteläisimpien kallioalueiden väliin
jää vielä soidensuojeluohjelman alue, josta saa alkunsa Natura 2000 -verkostoon kuuluva Mustionjoki. Kallioalue kuuluu osittain
III luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Linhamarin kylän kaakkoispuolen viljelysmaisemassa sijaitseva laaja erillisten korkeiden jajyrkkäpiirteisten kallioselänteiden muo
dostama alue, joka on maisemiltaan ja luonnonarvoiltaan merkittävä ja monipuolinen kohde. Kallioperän rikkonaisuus näkyy mai
semassa kapeina selänteiden välisinä kapeina, pieninä järvialtaina ja niiden suuntaisina syvinä peltolaaksoina. Yksittäiset selänteet
rajautuvat pääasiassa hyvin selvästi ympäristöstään ja erottuvat ympäristöään korkeampina, osittain avokallioisina metsäisinä
selänteinä maisemassa. Luoteisosassa Myllyjärveen rajautuva Pohkianmäen länsijyrkänne näkyy avokallioisena seinämänä kau
emmas luoteispuolelle peltoaukean yli. Samoin erottuvat Tulijärven itärannan kallioset jyrkänteet avokallioisina pintoina länsipuo
leiselle paikallistielle ja viereisen selänteen laelle. Selänteiden näköalapaikoilta avautuu vaihtelevia ja kauniita maisemia ympäris
töön, vaihdellen kohtalaisen jyihistä luonnontilaisista kalliorantaisista järvimaisemista kumpuileviin korkeiden metsäisten selän-
teiden reunustamiin avariin viljelysmaisemiin. Alueen korkeimmalta kohdalta Hamarinmäen laelta avautuu eri suuntiin kauas
ympäristöön ulottuvia kumpuilevia metsävaltaisia maisemia. Makubergenin itäjyrkänteen päältä avautuu erityisen kaunis näköala
Tulijärvelle sekä vastapäisille komeille jyrkänteille. Saman selänteen länsijyrkänteen päältä avautuu myös avara näköala länsipuo
len metsävaltaiseen peltomaisemaan. Selänteiden lakiosien ja rinteiden kalliomännikkö on monin paikoin maisemallisesti avaraa ja
melko luonnontilaista. Pienmaisemia elävoittää myös rinteiden lehtoiset piirteet.

Kohtalaisen rikkonaisen, runsasrakoisen kallioperän takia alueen silokalliot ovat pienialaisia. Rinteillä ja lakialueilla esiintyy
paikoin melko voimakasta porrasmaista kumpuilua. Länteen viettävät lounaisrinteet ovat porrasmaisia, viistoja ja rikkonaisia osin

avokallioisia jyrkänteitä, joista merkittävimmät sijaitsevat Myllyjärven ja Tulijärven itärannoilla. Pohkianmäen jäätikön hioma jyr
känne kohoaa 20 metriä korkeana, viistojyrkänteisenä seinämänä laelle. Tärnbergetin koilliseen suuntautunut 25 metriä korkea,
heikosti porrasmainen, rakoilun lohkoma jyrkänne on alueen massiivisin seinämä. Hamarinmäen etelärinteen alaosassa on matalia
viistojyrkänteisiä kallioseinämiä. Mäen itään antavat kallioseinämät ovat 5—8 metrin korkuisia heikosti porrasmaisia seinämäpinto
ja. Makubergenin länsisivulla on 15 metriä korkea jäätikön hioma viistojyrkkä silokalliorinne, joka on pienpiirteissään kuitenkin
rakoilun lohkoma ja epätasainen.

Alueen kallioperä on kivilajistoltaan vaihteleva. Pohjoisosassa on vallitsevina kivinä koosftimukseltaan erillaiset syväkivet,
jotka vaihettuvatvyöhykkeittäin diorlitista kvartsidioriittiin ja granodioriittiin. Eteläosassa Makubergenin, Tämbergetin ja Tulijär
venmäen alueilla on kivilaji migmatiitfista suonigneissiä ja amfiboliittia. Makubergenin hieno-keskirakeisessa granaattipitoisessa
kiillegneississä graniittiaines esiintyy paleosomissa kapeina liuskeisuuden suuntaisina tai ptygmaatfisesti poimuttuneina suonina. Tu
livuorenmäellä ja Pohldanmäen kallioissa esiintyy runsaasti taas tummaa amfiboliittia. Koillisosassa Hamarinmäen ja Keinumäen poh
joisreunalla kivilaji on kvartsimaasälpäliusketta, joka on hieno-keskirakeista kerroksellista kiveä. Hamarinmäellä sen kapeina väli
kerroksina esiintyy amfiboliittia. Hamarinmäen ja Keinumäen laen kalliossa leikkaa alueen liuskeita keskirakeinen granodioriitti.
Kallioselänteiden kivilajit ovat melko rikkonaisia, tiheä- ja runsasrakoisia kiviä. Rikkonaisuutta kallioperässä aiheuttavat mm. aluetta
leikkaavat luode-kaakkosuuntaiset siirros- ja hiertovyöhykkeet,jotka näkyvät ympäristön maiseman korkokuvassa ja kallioperänloh
korakenteina sekä yksilläisinä kivilajirakenteina. Esimerkiksi Makubergenin pääselänteen eteläreunan kallioissa esiintyy suonigneissin
välikerroksina massamaista-hienorakeista kvartsi-maasälpäliusketta, jossa näkyy tiivistä klastista breksiaa kapeina muutamia sentfimet
riä leveinä katkeilevina vyöhykkeinä. Ruhjoutumisen ja hiertymisen tuloksena syntyneessä kiastisessa breksiassa on terävärajaisia
vaaleita fragmentteja tummanharmaan kvartsimsaasälpärikkaan aineksen seassa. Samalla paikalla pienellä matkalla kääntyy suonig
neissin liuskeisuuden kulku voimakkaasti muodostaen pienoispoimun, jonka akselin kaateen suunta on melko pystyasentoinen.

Alueella on useita kasvillisuudeltaan kiinnostavia amfiboffittikallioita. Tulijärven korkealla etelä—lounaisjyrkänteellä on edus
tavaa mesotrofista sammallajistoa. Jyrkänteen tyvellä on lehmusmetsikkö ja muutama tammi sekä pähkinäpensaita. Poihkianmäel
lä on myös vaateliasta mesotrofista kasvillisuutta. Sen laella kasvaa mm. ilmeisesti villiintynyt suomenpihlaja ja jyrkänteen tyvellä
on rinnelehto, jossa kasvaa mm. pähkinäpensaita ja vaahteraa. Hammarinmäen muuten karun kallion etelä- ja lounaisseinämällä
on vaateliaampaa kasvillisuutta. Jyrkänteen tyvellä on runsaasti pähkinäpensaita. Myös Makubergenin alusmetsissä on runsaasti
pähkinäpensaita. Selänteillä on harvapuustoista kalliomännikköä ja poronjäkälikön sekä tierasammalten muodostamia laikkukas
vustoja. Alueella tavataan mm. haurasloikko, isomaksaruoho, jäykkärölli, kalliohatikka, kalliokielo, lituruoho, liuskaraunioinen,
mäkikuisma, mäkitervakko, tummaraunioinen, tuosusimake ja vuorimunkki. Harvinaisista sammalista alueen lajistoon kuuluvat
mm. haprakarvesammal, isokarvesammal, runkokarvesammal, runkopunossammal, kalliopussisarnmal, ketjusammal, härmäsammal
sekä yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista kalkkikiertosammal, kifito-omenasammal, kivikutrisammal, rotanhäntä
sammal ja viuhkasammal. Harvinaisista jäkälistä alueella tavataan jauhekultajäkälä, kääpiötinajäkälä ja suomulimijäkälä. Puiden
epifyyttilajeina kasvaa haavalla haavanhyytelöjäkälää (VU), pihlajalla raidankeuhkojäkälää (RT), havupuilla korpiluppoa (RT) ja
lehmuksella suikalesammalta (Pykälä 1992b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4 Lähiympäristön arvot: 1
MAISEMA-ARVO: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Alueelliset ympäristöjulkaisut 350
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35 Kalkkimäki KARJALOHJA

KA0010173 Karttalehti: 2014 09
Alueen pinta-ala: 35 ha Korkeus: 75 mpy Suht. korkeus: 40 m
Kallioalueen sijainti: Karjalohjan kirkonkylältä 4 km etelään, Särkiässä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen keskiosassa on lehtojensuojeluohjelman alue ja suurin osa alueesta kuuluu
Natura 2000 -verkostoon. Molemmat alueet kuuluvat lisäksi Metsähallituksen luonnon
suojelualueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kalkkimäki on kapeiden peltonotkelmien reunustama korkeampi mäki, jonka kasvilli
suus on hyvin rehevää kalkkipitoisen kallioperän takia. Alueella on mm. valtakunnalli
sesti arvokas lehto sekä pieniä puroja ja soistumia. Kallioalue sijaitsee samankaltaisten
jyrkkärinteisten ja metsäisten kalliomäkien pirstomassa peltomaisemassa eikä kohoa
ympäröiviä mäkiä korkeammalle. Se rajautuu terävästi peltoihin ja erottuu lähimaise
massa hieman korkeampana metsäisenä reunuksena. Rinteiden jyrkänteiset kalliopin
nat jäävät luontaisesti puuston peittoon, mutta saattavat hakkuiden takia erottua pai
koin ympäristöön. Rinteiden runsas ja luontainen puusto rajoittaa selvästi lähipelloille
avautuvia näköaloja. Pienpiirteissään hieman kumpuilevat kallioiset maisemat ovat ete
lä- ja keskiosassa hakkuiden muuttamia. Runsas lehtokasvillisuus tuo alueen osittain
melko sulkeutuneisiin metsäisiin pienmaisemiin oman erikoispiirteensä. Eteläosan laen
yli on rakennettu voimalinja.

Kalkkimäki on lakialueeltaan kohtalaisesti paljastunutta maastoa. Lakiosa ja jyrkät
rinteet ovat kuitenkin osittain moreenin peitossa. Rinteiden yläosissa on matalia porras
maisia jyrkänteisiä osia. Silokalliot ovat kivilajin runsaan rakoilun takia pieniä ja tavan
omaisia. Alueen kallioperässä on vallitsevana kivilajina hieno- keskirakeinen, kerroksel
linen kvartsimaasälpäliuske, jonka välikerroksina esiintyy alueen itäreunalla kalkkiki
veä. Hieno-keskirakeista kalkkikiveä on paljastuneena mm. Kalkkimäen itäosan korkeim
man kummun alueella, jossa sitä näkyy paikoin länsirinteen kallioilla sekä hiekkatien
kalliopaljastumissa. Kerrospaksuus vaihtelee muutaman senttimetriä leveistä kerroksis
ta ainakin kymmeniä senttimetrejä leveisiin kerroksiin.

Kallioalue on pääosin lehtoa ja varsinaisia kalliopintoja on niukalti. Kalkkimäen
kalliokasvillisuuden meso- eutrofiseen lajistoon kuuluvat mm. harvinaiset kalkkikynsi
sammal (RT), kalkkikarvasammal, kielikellosammal, kimmelsammal, isomostesammal,
pikkuruostesammal, taljaruostesammal sekä edellisiä yleisemmät kalkkikiertosammal,
kivikutrisammal ja pikkutumpurasammal. Kalliolla kasvavat myös mm. ketonoidanlukko
(NT), haisukurjenpolvi, hopeahanhikki, häränsilmä, isomaksaruoho, karvaskallioinen,
keltamaksaruoho, ketokäenminttu, lituruoho, mäkiarho, mäkiminttu, pukinjuuri ja tum
maraunioinen (Pykälä 1992a ja b).

Kalkkimäellä tavataan useita harvinaisia korpi- ja lehtotyyppejä, mm. laajoja päh
kinälehtoja, lettoja ja ravinteisia korpia. Avohakkuut ovat tuhonneet osan lehtojen puus
tosta. Lehtojen lajistoon kuuluvat mm. pesäjuuri (RT), imikkä, keltavuokko, kotkansiipi,
lehtoneidonvaippa, lehto-orvokki, lehtopähkämö, lehtosinijuuri, mustakonnanmarja,
soikkokaksikko, syylälinnunherne ja sammalista poimulehväsammal (RT). Lehtorinteel
tä on löytynyt myös huhtakurjenpolvi (NT). Puista ja pensaista alueella tavataan mm.
lehmusta, pähkinäpensasta ja näsiää. Kallioiden välissä on pieniä lettolaikkuja (LR, Lu
RiL, varsinaista lettoa). Merkittävää suolajistoa edustavat , röyhysara (VU), lettovilla
(RT), vilukko (RT), hernesara ja nevaimarre (Pykälä 1992a, Natura 2000). Eläimistä alu
eella on löydetty piikkikotelo (NT) haavan ja pähkinäpensaan karikkeesta (Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 4

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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36 Laukmäki KARJALOHJA

KA0010175 Karttalehti: 2014 09

Alueen pinta-ala: 43 ha Korkeus: 110 mpy Suht. korkeus: 65 m

Kallioalueen sijainti: Karjalohjan kirkonkylältä 5 km lounaaseen, Linhamarin kylän pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu kokonaan Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kiskon ja Mustion välisen maantien eteläpuolella sijaitseva Laukmäen kallioselänne on kasvillisuudeltaan hyvin
arvokas alue, jolla on myös maisemallista ja geomorfologista merkitystä. Linhamarin kylän pohjoispuolisten pelto-
alueiden reunalla sijaitseva korkea ja jyrkkäpiirteinen Laukmäki rajautuu osittain kallioseen ja moreenin peittä
mään pienten lampien ja järvien kirjomaan kumpuilevaan metsämaastoon. Se erottuu parhaiten lounaan suunnasta
viereisten peltoalueiden takaa, jonne se näkyy ympäristöään korkeampana metsäisenä profiilina. Lounaisrinteen
viistot avokallioiset pinnat erottuvat rinnepuuston seasta selvästi länsi- ja lounaispuolen viljelysmaisemaan. Kum
puileva metsäinen maasto estää kuitenkin mäkialueen hahmottumisen kauempaa ympäristöstä. Laukmäen itä- ja
koillissivut kohoavat osittain myös jyrkänteisinä, avokallioisina pintoina, mutta erottuvat metsämaastossa vain
lähimaisemassa. Laukmäen lakialueelta avautuu kauniita näköaloja länsi- ja eteläpuolen kulttuurimaisemaan sekä
itä- ja pohjoisreunalla oleville pienille lammille ja niiden takaiseen metsämaastoon. Alueen keskiossa oleva puro
laakson jyrkänteet ja viistosti alaspäin viettävän lounaisrinteen kalliokedot muodostavat alueella vaihtelevia ja
paikoin kauniita pienmaisemia. Kallioalueen itäpuolella on vesilinnustoltaan monipuolinen Jänesjärvi.

Laukmäen viistosti lounaaseen viettävän etelärinteen alaosassa on 15—20 metriä korkea viisto- ja porrasmai
nen, jäätikön hioma jyrkänne. Keskiosassa puronotkelman pohjoissivulla kohoaa parhaimmillaan 25 metriä korkea
kaakkoon suuntautunut, edustavasti rakoilun lohkoma, heikosti porrasmainen kallioseinämä, joka on pienmaise
mallisesti hieno. Koillissivulla on 15—25 metriä korkea, osittain jäätikön hiomaa kallioseinämää. Silokalliot ovat
kivilajin kohtalaisen runsaan rakoilun takia melko pienialaisia. Kallioalue sijaitsee geologisesti granodioriittia ole
valla syväkivivyöhykkeellä. Laukmäen kivilaji on hieno- keskirakeista kvartsimaasälpägneissiä ja amfiboliittia, joi
ta leikkaa keskirakeinen punertava graniitti. Alueen lounaisrinteellä on vanha louhos, jossa louhosalueen karsiam
fiboliitissa esiintyy magnetiittia.

Kallioalueen paahteisella lounaisjyrkänteellä on meso-eutrofista kalliokasvillisuutta ja hyvin kehittyneitä kal
lioketoja. Muuten kallioalue on enimmäkseen oligotrofinen. Lauklampeen päin avautuvalla pohjoisseinämällä on
edustavaa varjoseinien kasvillisuutta. Edellisen tapaista kasvillisuutta on myös Laukmäen itärinteellä. Alarintei
den tyvillä on lehtokasvillisuutta, Laella on jäkäläkalliota, mäntykangasta ja pienialaisia kalliosoistumia. Lounais
jyrkänteen sammallajistoon kuuluvat mm. harvinaiset kalkkikynsisammal (RT), härmäsammal, kalkkikahtaissam
mal, kalkkikarvasammal, kalliovelhonsammal, kielikellosammal, limisiimasammal, pallosammal, ripsikellosam
mal ja edellisiä yleisemmät kalkkikiertosammal, kivikutrisammal, lettosiipisammal ja ruusukehankasammal. Jäkä
listä kalkkipitoisilla seinämillä kasvaa uhanalainen suomupullokas (VU) ja sen lisäksi mm. harvinaiset kalkkinah
kajäkälä, kalkkitorvijäkälä, kalliohyytelöjäkälä, liuskahyytelöjäkälä ja risakesijäkälä. Putkilokasveista rinteillä viih
tyvät mm. ketonoidanlukko (NT), tunturikiviyrtti (RT), haisukurjenpolvi, haurasloikko, hopeahanhikki, häränsil
mä, isomaksaruoho, jäykkärölli, kalliokielo, keltamaksaruoho, ketokäenminttu, kirkiruoho, lituruoho, liuskarauni
oinen, metsänätkelmä, metsäruusu, mäkiarho, mäkikuisma, mäkiminttu, mäkitervakko, orjanruusu, pensaikkota
tar, ruoholaukka ja tummaraunioinen. Laukmäen pohjoisjyrkänteen oligotrofisella seinämällä viihtyvät harvinaiset
etelänhopeasammal, paljastinajäkälä ja pikkukorallijäkälä. Itärinteen oligotrofisella seinämällä viihtyy mm. harvi
nainen suikalesammal. Jyrkänteen tyvellä on kuusi- pähkinälehtoa ja sekapuina puumaisia lehmuksia sekä pihlajia.
Eräältä pähkinäpensaalta on löydetty tammitakkusammal (Pykälä 1992a ja b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

0 AJueeNset ympänstöjuikaisut 350
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37 Myllymetsä KARJALOHJA

KA0010177 Karttalehti: 2014 09

Alueen pinta-ala: 58 ha Korkeus: 65 mpy Suht. korkeus: 35 m

Kallioalueen sijainti: Karjalohjan kirkonkylältä 6 km etelään, Pitkälahden kylän länsi-
puolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue rajautuu lounaasta lintuvesiensuojeluohjelman alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pitkälahden peltojen keskellä, Kiskon ja Mustion välisen maantien eteläpuolella sijaitse
va Myllymetsän kallioalue on kasvillisuudeltaan arvokas alue. Sen läpi virtaa Mylly
lammesta laskeva Krapukoski syvän laakson pohjalla. Aikoinaan kaivettu uoma on
muuttunut lähes luonnollisen näköiseksi. Kallioiset rinteet ovat miltei yiös asti moreeni
peitteiset ja rehevän lehtokasvillisuuden leimaamat. Vierekkäiset kallioselänteet erottu
vat metsäisinä kohoumina peltojen keskeltä ja länsipuolella alue rajautuu Myllylampeen.
Metsäisyyden takia selänteiden lakiosista ja rinteiltä ei avaudu laajoja näköaloja ympä
ristöön, Ympäröivässä maisemassa on peltoja ja harvahkoa asutusta sekä Ruosniemen
selkä monine lahtineen. Alueen lounaiskärjessä on sähkölinja.

Alue kuuluu kalkkirikkaaseen happamien gneissien vyöhykkeeseen. Alueen kaI
lioperässä on vallitsevana kivilajina hieno-keskirakeinen, kerroksellinen kvartsimaasäl
päliuske, jonka välikerroksina esiintyy amfiboliittia ja kalkkikiveä.

Kallioperässä olevan kalkin vaikutus näkyy alueen kasvillisuudessa selvästi. Var
sinaista kalliokasvillisuutta on kuitenkin vähän. Lajistoltaan mielenkiintoisin osa-alue
on Krapukosken kalkkisuoninen kallio, jolta tavattuun meso-eutrofiseen lajistoon kuu
luvat mm. harvinaiset isoruostesammal, kimmelsammal , pallosammal, pikkuruostesam
mal, savikkosiipisammal, suippuväkäsammal, vuoririippusammal sekä edellisiä hieman
yleisemmät kiilto-omenasammal, kivikutrisammal, norkkusammal, suikalesammal ja
viuhkasammal. Rehevää lehtoa on miltei laelle asti ja lehtolajistoa edustavat mm. Kra
pukosken puronvarressa kasvavat useat vuorijalavat (VU), vaahtera, pähkinäpensas, leh
tokuusama, näsiä, koiranheisi, mustaherukka, mustakonnanmarja, kevätlinnunsilmä ja
koiranvehnä (Pykälä 1992a).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aueeiiset ympäristöjulkaisut 350
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38 Pellonkylän kalkkikallio KARJALOHJA

KA0010487 Karttalehti: 2014 09

Alueen pinta-ala: 1 ha Korkeus: 45 mpy Suht, korkeus: 12 m

Kallioalueen sijainti: Karjalohjan kirkonkylältä 3 km etelään, Pellonkylän eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Muronsuon koillisreunalla on pieni lounaaseen aukeneva kalliokasvillisuudeltaan hy
vin arvokas kalkkikallio. Alueen kallioperä on hieno-keskirakeista, kerroksellista kvart
simaasälpäliusketta, jossa välikerroksina esiintyy kalkkikiveä.

Kalkkikallio on ilmeisesti ollut aikoinaan Pellonkylänjärven rantakallio ja se oli
1800-luvun kasvitutkijoiden keskuudessa tunnettu kohde. Tuolloin siltä kerättiin monia
kasviharvinaisuuksia, etenkin jäkälät on tutkittu hyvin. Viime vuosisadan aikana kallio
on metsittynyt ja kasvanut umpeen, jolloin monet harvinaisuuksista ovat hävinneet. Koh
teella esiintyy kuitenkin vielä useita harvinaisia lajeja. Alueella kasvavat mm. seinärau
nioinen (VU), haisukurjenpolvi, haurasloikko, heinäratamo, kalliokielo, keltamaksaruo
ho, ketokäenminttu, mäkikuisma, mäkiminttu, pystykiurunkannus ja pölkkyruoho. Har
vinaisista sammalista alueen lajistoon kuuluvat mm. kalkkiruusukesammal (EN), run
kopunossammal, isoruostesammal, kalkkikarvasammal, kielikellosammal, kimmelsam
mal, pikkuruostesammal, vemmelvaskisammal sekä yleisemmistä ravinteisuutta ilmen
tävistä sammalista kalkkikiertosammal, kivikutrisammal ja oravisammal. Harvinaisista
jäkälistä alueella tavataan ryynihyytelöjäkälä, kalkkinuppujäkälä ja risakesijäkälä (Py
kälä 1992b),

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 4 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

JueeNset

ympäristöjuIkasut 350
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39 Innoonlammen kallio KARJALOHJA

KA00104$5 Karttalehti: 2014 09, 2014 12

Alueen pinta-ala: 30 ha Korkeus: 65 mpy Suht. korkeus: 32 m

Kallioalueen sijainti: Karjalohjan kirkonkylältä 6 km kaakkoon, Lohjansaareen Mailan
kylän Innoonlammen itärannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Innoonlammen itärannalla sijaitseva jyrkänteinen kallioselänne erottuu lähimaisemassa
korkeampana metsäisenä selänteenä. Jyrkänteisiltä rinteiltä avautuu paikoin edustavia
ja kauniita maisemia lammelle ja sen takaiseen viljeltyyn peltomaisemaan. Kalliomäki
on kalkkilajistoltaan arvokas kohde. Kalliomäen laella ja rinteillä on paikoin ohut mo
reenipeite ja kalliopaljastumat ovat pienialaisia, matalia kumpareita. Länsireunalla on
matalia muutaman metrin korkusia jyrkänteitä. Silokalliot ovat alueella tavanomaisia.

Kalliomäki sijaitsee geologisesti happamien liuskeiden alueella, jossa esiintyy ka
peita amfiboliitti- ja kalkkikivirikkaita vyöhykkeitä. Kallioalueen kivilaji on pääasiassa
hieno-keskirakeista, raitaista kvartsimaasälpäliusketta. Alueen keskiosassa länsireunan
kallioissa on tummaa, hieno-keskirakeista amfiboliittia. Kalkkikiveä esiintyy kapeina vä
likerroksina happaman liuskeen yhteydessä alueen pohjoispään kallioissa.

Kallioalueen pohjoisreunalla maantien eteläpuolella metsässä on pieni, lajistoltaan
hyvä kalkkikallio. Kallioalueen länsijyrkänteillä on myös vaatelista kalliolajistoa. Alu
eella kasvavat mm. kalliorikko (VU), haisukurjenpolvi, keltamaksamoho, ketokäenminttu,
keväthanhikki, litteänurmikka, lituruoho, mäkiarho, mäkikuisma, mäkitervakko, tum
maraunioinen, tuoksusimake ja törrösara. Harvinaisista sammalista alueen lajistoon
kuuluvat mm. etelänhaivensammal (EN), lastusammal (NT/RT), etelänpurosammal tRI),
kalliopahkurasammal, nokkalehväsammal, isoruostesammal, kalkkikarvasammal, kie
likellosammal, taljamostesammal, vemmelvaskisammal sekä yleisemmistä ravinteisuutta
ilmentävistä sammalista kalkkikiertosammal, kalliopunatyvisammal ja kivikutrisammal.
Harvinaisista jäkälistä alueella tavataan kalliokeuhkojäkälä (NT/RT) ja risakesijäkälä
(Karttunen suul. t. anto 2001 , Pykälä 1992b, Pykälä 2001 suul. t. anto, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Ajueelliset ympäristöjulkaisut 350
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40 Pyölin kalkkikalliot KARJALOHJA

KA0010178 Karttalehti: 2014 09, 2014 12

Alueen pinta-ala: 5 ha Korkeus: 60 mpy Suht. korkeus: 28 m

Kallioalueen sijainti: Karjalohjan kirkonkylältä 6 km kaakkoon, Lohjansaaren Pyölin
kylässä Hermalanselän rannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pieni ja matalahko kallioselännealue sijaitsee Lohjansaaren lounaisreunalla rajautuen
Pyölin kylän tasaisiin peltoihin ja Lohjanjärven Hermalanselän ranta-alueeseen. Alueen
korkein selänne kohoaa avokallioisin tai harvan männikön peittämin rintein ympäröivästä
peltomaisemasta. Parhaiten se erottuu viereisiltä itäpuolen pelloilta, jonne se näkyy osin
avokallioisena metsäisenä korkeampana kumpareena. Länsipuolelta ja vesistön suun
nalta katsottaessa sulautuu kallioalue osaksi metsäistä reunusta eikä hahmotu itsenäise
nä muotona. Avokallioiselta pohjoispään korkeimmalta laelta avautuu itäpuolen pelto-
maisemaan ja Hermalanselän ranta-alueelle vaihteleva ja edustava järvenrantamaisema,
jota etelän suunnalla rajoittaa voimakkaasti rinteen puusto. Kalliomaisemat ovat ava
rimmat pohjoisreunan laakeilla silokalliolla ja länsireunalla, joilla kasvaa ketomaista
kasvillisuutta. Myös eteläosan harva kalliomännikkö on maisemiltaan avaraa. Luoteis
osan pieni kalliokumpare on tiheän lehtokasvillisuuden peitossa ja maisemiltaan sul
keutuneempi.

Selänteen loivasti kohoavilla pohjoisrinteen kalliolla on edustavia ja kohtalaisen
laajoja aaltoilevia silokallioita. Länsisivulla on matalia 3—5 metrin korkuisia pystyseinä
mäpintoja, jotka ovat graniitin säännöllisen pysty-ja vaakarakoilun lohkomia. Eteläpuo
leiset kalliorinteet ovat voimakkaammin rakoilleita ja porrasmaisia. Kallioalue sijaitsee
geologisesti kallioperän happamien liuskeiden ympäröimän pienen graniittilinssin alu
eella. Vallitseva kivilaji on punaista, keskirakeista ja suuntautumatonta mikrokliinigra
niittia, joka on säännöllisesti kuutiorakoillutta ja paikoin hyvin harvarakoista kiveä.
Graniitin sulkeumana esiintyy alueen kallioissa kvartsimaasälpäliusketta ja kalkkikivi
välikerroksia. Kalkkikivi on paljastumapinnoilla paikoin hyvin näkyvissä melko vaaka
asentoisina kerroksina.

Kulttuurivaikutteinen kallioalue on pienten kalkkikiviesiintymien ansiosta kasvil
lisuudeltaan monilajinen ja edustava. Lounaisrinteellä ja -jyrkänteellä vaatelias keto- ja
kalliokasvillisuus on edustavimmillaan. Kallion juurella kasvaa humalaa leppiin kie
toutuneena. Kohteen kasvistoon kuuluvat ketoneilikka (NT), haisukurjenpolvi, hakara
sara, haurasloikko, hietalemmikki, hopeahanhikki, isomaksaruoho, jänönapila, kar
tioakankaali, karvakiviyrtti, karvaskallioinen, keltamaksaruoho, ketokäenminttu, ke
vätkynsimö, litteänurmikka, lituruoho, maarianverijuuri, mäkiarho, mäkikuisma, mäki
lemmikki, mäkiminttu, mäkitervakko, pensaikkotatar, tummaraunioinen ja ukontulikuk
ka. Kalliopinnoilla tavataan useita harvinaisia meso- eutrofisia sammalia ja jäkäliä ku
ten etelänhiippasammal (VU), haprakiertosammal, isoruostesammal, kalkkikarvasam
mal, kalliovelhonsammal, kielikellosammal, pikkuruostesammal, vemmelvaskisammal
sekä kalkkihyytelöjäkälä (VU), ryynihyytelöjäkälä, risakesijäkälä ja suomulimijäkälä, Ylei
simmistä meso- eutrofisista sammalista kallioilla kasvavat lisäksi mm. kalkkikiertosam
mal ja ruusukehankasammal (Pykälä 1992a, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

AueeIIiset

ympäristöjukaisut 350



40 Pyölin kallddkaffiot, KARJALOHJÄ

ueeHiset ympäriöjuka sut 350.0

Suojelu— tai
suojeluohjelman alue Kallioalueen raja

1 15000
Natura 2000 -verkostoon ehdotettu alue



41 Rinnemäki KARJALOHJA

KA0010465 Karttalehti: 2014 09, 2014 12

Alueen pinta-ala: 7 ha Korkeus: 65 mpy Suht. korkeus: 33 m

Kallioalueen sijainti: Karjalohjan kirkonkylältä 6 km itään, Lohjansaaren Mailankylässä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Osa kallioalueen pohjoisrinteestä kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -ver
kostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Rinnemäki sijaitsee Lohjansaaren luoteisosassa ja on kasvillisuudeltaan erittäin arvokas
kohde. Rinnemäki rajautuu viljeltyyn rauhallisesti kumpuilevaan peltovaltaiseen mai
semaan ja sijaitsee heti Lohjanjärveen kuuluvan ruovikkorantaisen ja matalan Jänniitun
lahden länsipuolella. Eteläpuoleiselta maantieltä katsottaessa erottuu Rinnemäki met
säisenä peltomaisemassa kohoavana korkeampana selänteenä. Lähimaisemassa erottu
vat pohjoisreunan 20—25 metriä korkeat jyrkänteiset kalliorinteet osittain avoimina pin
toina rinnepuuston lomitse. Niiden erottumista toisin edesauttaa edustalla tehdyt hak
kuut. Pohjoisreunan jyrkänteiden päältä avautuu melko vaihteleva ja monipuolinen
maisema kulttuurivaikutteiseen rauhallisesti kumpuilevaan peltomaisemaan sekä itä-
puolella olevalle Jänniitunlahdelle. Etelän suuntaan avautuvia näköaloja rajoittaa voi
makkaasti laen ja rinteiden runsas puusto. Suurin osa lakea ja etelärinnettä on tiheän
moreenipohjaisen kuusikon ja männikön peitossa ja on maisemallisesti melko sulkeutu
nutta. Pohjoisrinteen jyrkänteet ovat pienmaisemiltaan sen sijaan edustavia.

Pohjoissivun jyrkänteet ovat 10—15 metriä korkeita, alaosastaan pystyjä ja yläosas
taan viistojyrkänteisiä jäätikön hiomia silokallioseinämiä. Seinämien alaosassa olevat
pystypinnat ovat 8—10 metrin korkuisia ja selvän vaakarakoilun lohkomia. Seinämässä
näkyy paikoin myös pieniä rakoilun synnyttämiä onkaloita. Laen paljastumat ovat suh
teellisen pienialaisia ja kasvillisuus peittää monin paikoin kalliopintaa. Alueen kivilaji
on pääasiassa hieno-keskirakeista, raitaista kvartsimaasälpäliusketta, jossa esiintyy ka
peita kalkkikivivälikerroksia. Kalkkikiveä on paljastuneena Rinnemäen pohjoisreunan
kallioissa, jossa sitä näkyy mm. länsipäässä, laella ja pohjoisseinämien tyvellä. Kivilajien
kerroksellisuuden kulku alueella noudattelee suurinpiirtein koillis-lounaista suuntaa ja
sen kaade on kalliopaljastumissa melko loiva-asentoinen.

Lakiosat ovat pääosin karuja jäkäläkalliota, mutta jyrkänteillä on edustavaa meso
eutrofista kasvillisuutta. Kalliolla kasvavat mm. kalliorikko (VU), haisukurjenpolvi, hei
näratamo, hopeahanhikki, isomaksaruoho, kalliotuhkapensas, keltamaksaruoho, keto
käenminttu, keväthanhikki, litteänurmikka, lituruoho, maarianverijuuri, mäkiarho, mä
kikuisma, mäkilemmikki, mäkiminttu, mäkitervakko, pölkkyruoho, tummaraunioinen,
tuoksusimake, törrösara sekä kallionaluslehdossa lisäksi lehtolitukka (EN), jänönsalaat
ti, lehtosinijuuri, pähkinäpensas, taikinamarja, velholehti ja poimulehväsammal. Harvi
naisista sammalista kalliolla viihtyvät lastusammal (NT/RT), etelänpurosammal (RT),
haprakiertosammal, kalliokärpänsammal, nokkalehväsammal, runkopunossammal, iso
ruostesammal, kalkkikahtaissammal, kalkkikarvasammal, ketjusammal, kielikellosam
mal, kimmelsammal, lehtoritvasammal, luutasammal, pikkuruostesammal, vuorikarhun
sammal ja sekä yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista kalkkikiertosam
mal, kalliokielisammal, kalliopunatyvisammal, kivikutrisammal, norkkusammal, ora
visammal, rotanhäntäsammal, ruusukehankasammal, suikalesammal ja viuhkasammal.
Harvinaisista jäkälistä alueen lajistoon kuuluvat ruskokesijäkälä, ryynihyytelöjäkälä, kai
liohyytelöjäkälä, piennarnahkajäkälä ja suomulimijäkälä (Pykälä 1992b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 1 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Aueelhset ympäristojuIkasut 350
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42 Korkmäki KARJALOHJA

KA0010481 Karttalehti: 2023 07

Alueen pinta-ala: 2 ha Korkeus: 70 mpy Suht. korkeus: 24 m

Kallioalueen sijainti: Karjalohjan kirkonkylältä 3 km länteen, Puujärven kylän pohjois
puolella ja Tesvärijärven itärannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Korkmäki on reilu 300 metriä pitkä länsireunastaan jyrkänteinen kallioharjannejakso,
joka rajautuu itäpuolelta moreenipohjaiseen soistuneeseen metsämaastoon. Länsijyrkänne
rajautuu suoraan järveen. Vartevan tyvimännikön reunustamat melko massiiviset ranta
jyrkänteet erottuvat silmiinpistävästi kapealle järvenlahdelle ja hallitsevat selvästi pie
nehkön vesistön maisemaa. Korkmäen laelta avautuu heikosti puuston rajoittamia tai
täysin avoimia kauniita järvimaisemia Tesvärin selälle. Näköalat rajoiftuvat korkeiden
rantametsien takia kuitenkin noin yhden kilometrin etäisyydelle etelän, lännen ja poh
joisen suuntiin. Läheisillä rannoilla erottuu muutamia kesämökkejä rantasaunoineen.
Idän suunnassa näköaloja rajoittavat tiheäpuustoiset metsät. Rantajyrkänteiden seinä
mien hieman ylikaltevana kaatuva laattarakoilu tekee kalliomaisemasta tavanomaista
jyrkännemaisemaa erikoisemman. Kallioharjannejakson kapea laki ja länsijyrkänne ovat
erittäin hyvin paljastunutta ja avaraa kalliomännikköistä maastoa. Kalliojyrkännejakso
on kesämökkiasutuksen puristuksessa, ja jyrkännejakson keskiosan notkelmassa on uusi
kesämökki.

Korkmäen länsijyrkänteen korkeus on noin 20 metriä ja parhaimmillaan se kohoaa
lähes 25 metriä järven pintaa korkeammalle. Länsiseinämä on voimakkaan, heikosti yli
kaltevan laattarakoilun lohkoma.Yhtenäiset seinämäpinnat ovat 5—7 metriä korkeita. Jyr
känteen yläosa viettää porrasmaisina kapeiden hyllyjen erottamina pintoina alaspäin.
Silokalliot ovat rikkonaisen kivilaadun takia pääsääntöisesti hyvin pieninä pintoina. Alue
sijaitsee geologisesti laajemman kiillegneissi- ja amfiboliittivyöhykkeen eteläreunalla
lähellä granodioriitista ja graniiteista koostuvaa syväkivialuetta. Syväkivi- ja liuskealu
eiden kontakti sijaitsee kapean Tesvärinlahdelman kohdalla, Alueen kivilaji on voimak
kaasti liuskeista, hieno-keskirakeista kiillegneissiä, jossa esiintyy runsaasti kvartsi-maa
sälpäpitoisia suhteellisen vähän kiillettä sisältäviä välikerroksia. Korkmäen pohjoispäässä
on erillinen pieni kalliokohouma, jossa kivilaji muuttuu tummaksi, hienorakeiseksi am
fiboliitiksi, joka esiintyy kiillegneissin välikerroksena.

Kalliokasvillisuus on pääosin karua, mutta jyrkänneseinämän koloista löytää vaa
teliaampaa kasvillisuutta. Laella ja länsirinteellä kasvaa karua ja harvaa kalliomän
nikköä.Alueella kasvavat mm. haurasloikko, isomaksaruoho, liuskaraunioinen, mäki
tervakko ja tummaraunioinen. Harvinaisista sammalista alueen lajistoon kuuluvat kolu
sammal (EN), kalliokärpänsammal sekä yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sam
malista mm. kalkkikiertosammal, kiilto-omenasammal ja kivikutrisammal (Pykälä 1992b).
Laen ja jyrkänteen näköalapaikkojen kalliopinnoilla on jonkin verran kasvillisuuden
kuluneisuutta.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Alueelliset ympäristöjulkaisut 350
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43 Vuoriniemen kallio KARJALOHJA

KA0010477 Karttalehti: 2023 07

Alueen pinta-ala: 11 ha Korkeus: 75 mpy Suht. korkeus: 29 m

Kallioalueen sijainti: Karjalohjan kirkonkylältä 2 km länteen, Puujärven kylässä ja Kon
tolansalmen länsirannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen länsiosa kuuluu Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kasvillisuudeltaan rehevässä niemessä sijaitseva kallioalue käsittää kohtalaisen hyvin
matalahkon kalliopaljastuma-alueen, joka rajautuu vaihettumalla savikkoiseen ja mo
reenipohjaiseen maastoon ja terävästi Kontolansalmen vesistöön. Pääasiassa melko loi
vapiirteisenä rajautuva kallioalue ei erotu maisemassa selvänä kohomuotona vaan lä
hinnä metsäisenä reunuksena. Samoin paljaat avokalliopinnat eivät erotu runsaan puus
ton seasta edes lähimaisemassa. Ranta-alueilta ja Vuoriniemen selänteen päältä pilkot
taa puuston lomitse kaunis järvimaisema. Alueen rehevä lehtokasvillisuus on maisemal
lisesti paikoin sulkeutunutta, mutta poikkeaa edukseen tavanomaisesta metsäkasvilli
suudesta.

Alueen länsisivulla pellon reunassa olevan 20 metriä korkean Vuoriniemen kallio
harjanteen matalassa lounais- ja eteläjyrkänteessä on 2—3 metriä korkeita, heikosti ylikal
tevia seinämäpintoja. Harjanteen luoteiskulmalla olevassa pegmatiittigraniitissa on pie
niä ja kohtalaisen edustavia pyöristyneitä silokalliomuotoja. Pegmatiittigraniitti on toi
minut selänteen luoteisosassa mannerjäätikön kulutusta paremmin kestävänä kivilajina
amfiboliittia ja kalkkiveä suojaavana kilpenä. Alueen kivilaji on pääasiassa hienorakeis
ta, raitaista diopsidiamfiboliittia, jossa esiintyy tummanvihreiden ja vaaleammanvihrei
den raitojen vuorottelua. Diopsidiamfiboliitin välikerroksina esiintyy kalliopaljastumis
sa kalkkivivälikerroksia, joka erottuvat rapautumispinnalla usein syvinä syöpyneinä
kuoppina. Länsiosassa olevan pienen jyrkänteisen selänteen luoteisreunalla esiintyy diop
sidiamfiboliittia leikkaavaa punaista, karkerakeista pegmatiittigraniittia.

Vuoriniemi on varsin monipuolinen alue, jolla on metsäisiä kalkkikallioita, edusta
vaa kalliojyrkännekasvillisuutta ja laajalti rehevää pähkinäpensaslehtoa. Kallioalue ra
joittuu lisäksi pohjoispuolelta lettosuohon. Alueella kasvavat mm. haisukurjenpolvi, hau
rasloikko, hopeahanhikki, isomaksaruoho, kalliokielo, keltamaksaruoho, ketokeltto, ke
tokäenminttu, lituruoho, liuskaraunioinen, mäkiarho, mäkitervakko, pölkkyruoho, tum
maraunioinen ja lehdoissa mm. keltavuokko, lehtosinijuuri, mustakonnanmarja, mäki
minttu ja näsiä. Harvinaisista sammalista alueen lajistoon kuuluvat mm. etelänhaiven
sammal (EN), höyhensammal (NT/RT), mnkokarvesammal, runkopunossammal, här
mäsammal, isoriippusammal, isoruostesammal, kalkkikahtaissammal, kalkkikarvasam
mal, kalliotöppösammal, kalliouurresammal, kielikellosammal, kimmelsammal, luuta
sammal, pallosammal, pikkulimisammal, ripsikellosammal, taljaruostesammal sekä ylei
semmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista kalkkikiertosammal, kalliopunatyvis
ammal, kivikutrisammal, oravisammal, suikalesammal ja viuhkasammal (Pykälä 1992b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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44 Karkalinniemi KARJALOHJA

KA0010174 Karttalehti: 2023 07, 2023 10

Alueen pinta-ala: 117 ha Korkeus: $0 mpy Suht. korkeus: 4$ m

Kallioalueen sijainti: Karjalohjan kirkonkylältä 4 km itään, Karkaliniemen kärjessä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Suurin osa kallioalueesta kuuluu Karkalin luonnonpuistoon ja Natura 2000 -verkostoon. Kaakkoisosaan ulottuu
rantojensuojeluohjelman alue.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lohjanjärveen työntyvän pitkän Karkalinniemen uloimmassa kärjessä on kalkkipitoisen kallioperän ylläpitämää
erittäin arvokasta kallio- ja lehtokasvillisuutta. Alue kuuluu Karkalin luonnonpuistoon ja on erittäin tärkeä osa
Lohjanjärven maisemaa. Alue erottuu metsäisenä niemenä vastarannoilta katsottuna ja sen rantakallioilta avautuu
kauniita järvinäköaloja. Luonnonpuiston rehevyys jatkuu luonnonpuiston itäpuolella. Karkalinniemi on perinteikäs
luonnontutkimus- ja retkeilykohde, jonka luontoa on tutkittu yli sadan vuoden ajan. Alueella on kuuden km pitui
nen opastettu luontopolku levähdyspaikkoineen.

Kalliomaasto on pääasiassa heikosti paljastunutta, moreenipeitteistä rehevää metsämaastoa, jossa kalliopaljas
tumia esiintyy runsaiten jyrkillä ja jyrkänteisillä rannoilla. Jyrkällä pohjoisrinteellä on paikoin 20 metriä korkeita
jyrkänteisiä kalliopintoja. Länsipään lounais- ja eteläjyrkänteet kohoavat taas 10—15 metrin korkuisina rikkonaisina
pintoina. Kallioalue sijaitsee kalkkikriittisessä happamien gneissien vyöhykkeessä. Alueen kivilaji on pääasiassa
hieno-keskirakeista juovaista pyrokseenipitoista hapanta gneissiä, jossa esiintyy granaatti- ja kordieriittipitoisuutta.
Paikoin alueen länsipäässä ja etelärannan kalloissa esiintyy happaman gneissin välikerroksina kalkkikiveä. Happa
man gneissin seassa esiintyy lisäksi pitkänomaisia ja kapeita liuskeisuuden suuntaisia granodioriittia olevia syväki
vilinssejä. Happaman gneissin ja kalkkikivivälikerrosten liuskeisuuden kulku noudattelee suurinpiirtein itäkoillis
länsilounaista suuntaa ja liuskeisuuden kaade vaihtelee lähes pystyasentoisesta vinoasentoiseen. Länsipäässä nie
menkärjen kalkkikivessä on kuppimaisia rapautumissyvennyksiä.

Kallioalue on pääosin rehevää kuusikkoa eli lehtomaisia kankaita ja lehtoja. Niemenkärjen kalkkikallioilla on
vaateliasta kalliokasvilajistoa. Lehdot vaihtelevat holvimaisista pähkinälehdoista rantojen tervaleppälehtoihin tai -

korpiin. Kuusettuneissa lehdoissa on tehty hoitoharvennuksia. Alueella on myös vanha niitty. Alueella kalkkikalli
oilla kasvaa mm. kalliorikkoa (VU) seuralaisenaan höyhensammalta (NT/RT), nokkalehväsammalta, etelänkello
sammalta ja jäkälistä ryynihyytelöjäkälää, liuskahyytelöjäkälää sekä poimukesijäkälää. Kalliopunossammalta (VU)
on löydetty luonnonpuiston lehtokallioseinämiltä. Kuusivaltaisista metsistä erottuu paikoin yhtenäiset pähkinä
pensaikot ja lehmusmetsiköt. Tervalepikot muodostavat pienialaisia metsiköitä niemen kosteisiin rantametsiin ja
kosteisiin lehtomaisiin notkelmiin, Tammet ja vaahterat kasvavat lähinnä yksittäisinä sekapuina siellä täällä. Keväi
sin lehtopolkuja reunustavat laajat valkovuokkokasvustot, joita laikuttavat lehtosinijuuri ja sinivuokot. Paikoin sil
miin pistää keltavuokko, imikkä ja kevätlinnunherne. Harvinaisista kämmeköistä lehdossa elelee pesäjuuri (RT) ja
luultavasti edelleen piilottelevat punavalkku (CR) sekä metsänemä (VU). Jälkimmäistä kahta ei ole havaittu vähään
aikaan. Pensaskerroksessa viihtyvät mm. lehtokuusama, näsiä ja taikinamarja Lehtokiviltä on löydetty etelänruos
tesammalta (EN) ja mm. viuhkasammalta. Harvinaisista lajeista puiden epifyyttinä viihtyvät mm. katkokynsisam
mal (EN) metsälehmuksella, haapariippusammal (VU) haavalla ja vuotikankääpä (VU) pähkinäpensaalla. Luumu
kula (EN) on viimeksi havaittu pähkinäpensaiden karikkeella 60- luvun lopulla. Karkalinniemellä on lisäksi suo
menlehtovähämittarin (CR) ja suorasuusulkukotilon (VU) harvoja esiintymiä Suomessa. Luonnonpuistosta on myös
useita vanhoja havaintoja muista uhanalaisista hyönteisistä. Linnuista alueella elelee mm. pikkutikka (VU ja har
maapäätikka (NT) (mm. Taxon).

Luonnonpuiston itäpuolen rannassa on kaksi pientä kalkkikalliota. Kalliolla kasvavat mm. haisukuijenpolvi,
hina, hirssisara, keltamaksaruoho, ketokäenminttu, litteänurmikka, mäkiarho, mäkiminttu, nurmihärkki ja pölkky
ruoho. Harvinaisista sammalista kallioilla viihtyvät haprakiertosammal, kalkkikarvasammal, pikkutumpurasam
mal, suippuväkäsammal ja yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista mm. kalkkikiertosammal ja kivi
kutrisammal. Harvinaisista jäkälistä kalliolla kasvavat ruskokesijäkälä, ryynihyytelöjäkälä, kalkkitorvijäkälä, poi
mukesijäkälä ja risakesijäkälä (Pykälä 1992b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 1
BIOLOGINEN ARVO: 1 Monikäyttöarvot: 1 Lähiympäristön arvot: 1
MAISEMA-ARVO: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

0 JueeIIiset ympäristöjukaisut 350
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45 Mailankallio KARJALOHJA

KA0010176 Karttalehti: 2023 10

Alueen pinta-ala: 3 ha Korkeus: 65 mpy Suht. korkeus: 33 m

Kallioalueen sijainti: Karjalohjan kirkonkylältä 6 km itään, Lohjansaaren Mailankylässä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen keskiosa kuuluu Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Mailankallio sijaitsee Lohjansaaren luoteisosassa kauniin ja ruovikkorantaisen Mailaan
lahden etelärannalla. Massiivinen 15—20 metriä korkean hieman viistojyrkänteinen poh
joisjyrkänne kohoaa Mailaanlahden etelärannalla avokallioisena melko harvan vaakara
koilun lohkomana seinämänä ja erottuu lähimaisemassa upeasti. Mailaanlahden poh
joispuolella oleva Tamsaari estää kuitenkin jyrkänteisen seinämän erottumisen kauem
mas Lohjanjärven saanen ja luotojen muodostamalle melko sokkeloiselle vesistöalueel
le. Pohjoisseinämän päältä avautuu kaunis näköala Mailaanlahden rantaniitylle ja Tam
saareen. Laelta avautuu näköaloja myös viereiseen kulttuurivaikutteiseen, viljeltyyn ja
rauhallisesti kumpuilevaan peltovaltaiseen maisemaan. Laen paljastuma-alue on jääti
kön hiomaa tavanomaista silokallioista maastoa, jossa kasvillisuus peittää monin pai
koin kalliopintaa. Lounaisrinne viettää viistoin, hieman porrasmaisin rintein alaspäin.
Laen kohtalaisen avara kalliomännikkömaasto ja jylhä pohjoisjyrkänne on pienmaise
miltaan edustavia. Lähistöllä on useita kalkkikivikasvillisuudeltaan valtakunnallisesti
arvokkaita kalliokohteita.

Alueen kivilaji vaihtelee pohjoisreunan tummasta pyrokseenipitoisesta, hienora
keisesta amfiboliitista happamaan raitaiseen gneissiin, joiden vaihettumisvyökykkeessä
laella esiintyy kapeita, vaaleita kalkkikivi- ja karsikivivälikerroksia. Jyrkänteinen poh
joisseinämä on kivilajiltaan amfiboliittia. Kalkkikivi- ja karsikerrokset erottuvat lounais-
rinteen ja laen kalliopinnoilla parhaiten kalkkikiville luonteenomaisen kasvillisuuden
esiintymisen perusteella. Kallioselänteen diobsidiamfiboliitin liuskeisuuden kulku nou
dattelee suurinpiirtein samaa itäkoillis-länsilounaista suuntaa kuin on Karkalinniemellä
esiintyvillä liuskeilla. Amfiboliitin liuskeisuuden kaade on kalliopaljastumissa melko
loivakaateinen ja kaatuu voimakkaasti pohjoisluoteeseen noin 30 asteen kaateella.

Mailankallion jyrkänteillä ja laella tavataan vaateliasta kalkkikalliolajistoa uhan
alaisine lajeineen. Putkilokasveista kalliolla kasvavat kalliorikko (VU), tunturikiviyrtti
(RT), tunturi- ja karvakiviyrtin risteymä, haisukurjenpolvi, heinäratamo, isomaksamo
ho, kalliokielo, kalliotuhkapensas, karvakiviyrtti, keltamaksaruoho, ketokäenminttu, lit
teänurmikka, lituruoho, maarianverijuuri, mäkikuisma, mäkitervakko, pölkkyruoho, tum
maraunioinen ja tuoksusimake. Lehtorinteellä kasvavat lisäksi harvinainen lehtoneidon
vaippa, mustakonnanmarja, pähkinäpensas ja vaahtera. Harvinaisista sammalista ja jä
kälistä kalliolla viihtyvät lastusammalen (NT/RT) ohella isokarvesammal, nokkalehvä
sammal, härmäsammal, isoriippusammal, kalkkikahtaissammal, kallioveihonsammal,
ketjusammal, kielikellosammal, luutasammal, pallosammal, ripsikellosammal, taljaruos
tesammal, kalkkikuppijäkälä (RT), kalliohyytelöjäkälä ja nappinahkajäkälä. Muuten meso
eutrofista kalliosammal- ja jäkälälajistoa edustavat mm. kalkkikiertosammal, kiilto-ome
nasammal, kivikutrisammal, rotanhäntäsammal, ruusukehankasammal, viuhkasammal,
varjoneulajäkälä ja varjorikkijäkälä (Pykälä 1992a, b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Aueelliset

ympäristöjukaisut 350
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46 Suuriniemi KARJALOHJA

KAOO101$0 Karttalehti: 2023 10
Alueen pinta-ala: 25 ha Korkeus: $0 mpy Suht. korkeus: 4$ m
Kallioalueen sijainti: Karjalohjan kirkonkylältä 6 km koilliseen, Suuriniemen länsikäijessä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Suurin osa niemestä kuuluu rantojensuojeluohjelmaan tai Natura 2000 -verkostoon. Li
säksi alueella on pari yksityistä luonnonsuojelualuetta.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Karkalinniemen pohjoispuolella sijaitseva kallioinen ja korkea Suuriniemenkärki koho
aa jyrkästi Lohjanjärvestä ja hallitsee pienten saanen ja luotojen monipuolistamaa mai
semaa. Kallioalueen korkein laki kohoaa Lohjanjärven pinnasta lähes 50 metriä. Alueen
maisemallisesti kohtalaisen jylhä korkokuva on muodostunut voimakkaiden koillis-lou
naissuuntaisten ruhje- ja murroslinjojen ansiosta, joiden väliin Suurniemi on jäänyt kor
keampana lohkona. Kallioalue näkyy etelään Karkalinniemelle metsäisenä, korkeampa
na niemenä, mutta länsipäässä ja pohjoisreunalla olevat avoimet kalliojyrkännealueet
erottuvat kohtalaisen etäälle luoteeseen ja länteen pitkän Lohjanjärven vesistöaluetta ja
hallitsee silmiinpistävinä ranta-alueen maisemaa. Korkeimman laen jyrkänteet erottu
vat järvelle tosin osittain alarinteiden hakkuiden takia. Korkeimmalta laelta ja länsipään
jyrkänteen päältä avautuu avaria ja kauniita järvimaisemia etenkin luoteeseen ja länteen.
Edustan pienet saaret ja luodot elävöittävät mukavasti muutenkin hienoa järvimaisemaa.
Länsipäässä jyrkänteeltä avautuvaa järvinäköalaa monipuolistaa myös niemen kärjessä ole
va kaunis pienmaisema hiekkarantoineen. Laen ja rinteiden alueella on metsämaisemat
monin paikoin tavanomaista, kohtalaisen sulkeutunutta männikköä. Alueen pohjoisosassa
on maisema osin hakkuiden muuttamaa. Länsipään ja korkeimman laen paljastuma-alu
eilla on kalliomaisema karun avaraa ja osin jylhää. Itäosan kalliorinteinen pähkinälehto
antaa myös oman lisänsä alueen kohtalaisen monipuolisiin pienmaisemiin.

Kallioalue on kohtalaisen hyvin paljastunutta maastoa, jossa lakea ja rinteitä peit
tää kuitenkin monin paikoin moreeni. Korkein jyrkänteinen kalliorinne sijaitsee niemen
länsipäässä, jossa se kohoaa 15—20 metriä korkeana, viistopintaisena ja osin heikosti por
rasmaisena silokallioisena seinämämä sekä rinteenä. Länsisivulla yksittäiset pystysei
nämäpinnat ovat 5—7 metrin korkuisia porrasmaisen rakoilun erottamia pintoja. Jyrkän-
teen luoteissivulla yläosassa on paikoin kohtalaisen tasaisia amfiboliittia olevia silokal
liopintoja. Alueen keskiosan korkeimmalla laella olevat jäätikön hiomat pinnat ovat myös
hieman tavanomaista laajempia. Sen pohjois- ja luoteisreunalla oleva osin viisto- ja pys
tyseinämäinen jyrkänne on noin 15 metriä korkea. Alueen pääkivilajina oleva amfiboliit
ti rajautuu alueen pohjoisreunalla korkeimman laen alueella happaman gneissin vyöhyk
keeseen, jossa kivilajina on hieno-kesldrakeista ja juovaista pyrokseenipitoista kvartsimaa
sälpägneissiä. Hieno-keskirakeista tummaa pyrokseenipitoista amfiboliittia on hyvin paljas
tuneena länsipään jyrkänteisillä kallioilla sekä itäosassa etelään viettävillä kallioilla. Mo
lempia kivilajeja leikkaavat graniiffiset ja pegmaffittigraniittiset keski-karkearakeiset juonet.
Happaman gneissin ja diobsidiamfiboliitin liuskeisuuden kulku noudattelee suurinpiirtein
itäkoillis-länsilounaista suuntaa liuskeisuuden ollessa melko pystyasentoisen.

Niemen kärjen länsijyrkänteellä kasvaa mesotrofista kasvillisuutta, muuten kärjen
kalliokasvillisuus on karua. Jyrkänteellä viihtyvät mm. harvinainen isokarvesammal ja
kalkkikiertosammal. Sanikkaisista viihtyvät tummaraunioinen ja haurasloikko sekä kuk
kakasveista mm. isomaksaruoho ja mäkitervakko. Tyveä reunustavat mm. pähkinäpen
sas, taikinamarja ja lehtokuusama. Laella on runsaasti katajaa ja haapaa. Sisämaan mata
lilla kalliopaljastumilla kasvavat mm. kalliotuhkapensas ja mäkikuisma. Mataristossa
on arvokas lehtosinijuurivaltainen pähkinälehto (Pykälä 1992a). Niemeltä on myös hyön
teisistä useita hyvin vanhoja uhanalaishavaintoja (Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Q AueeIIiset ympäristöjulkaisut 350
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47 Ämmänuuninkallio KARJALOHJA

KAOO1O181 Karttalehti: 2023 10

Alueen pinta-ala: 1 ha Korkeus: 50 mpy Suht. korkeus: 20 m

Kallioalueen sijainti: Karjalohjan kirkonkylältä 6 km itään, Lohjansaaren Mailankylän rantakallio.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu lähes kokonaan rantojensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Ämmänuunin rantajyrkännekallio sijaitsee Lohjansaaren luoteisosassa vastapäätä Tamsaaren lounaisrantaa kapean
salmen reunalla. Järvestä kohoavat itäjyrkänteen seinämät onkaloineen on pienmaisemallisesti vaikuttava näky ja
ne hallitsevat viereisen vesialueen luonnonkauniita ja kasvillisuudeltaan reheviä rantamaisemia. Itä- ja pohjoissivu
iltaan jyrkänteinen pieni rantakallioalue rajautuu suoraan Lohjanjärveen rakoilun lohkomin viistoin ja lähes pysty
suorin matalin kallioseinämin. Itäsivulla kohoavat tiheän ja runsaan kiilarakoilun lohkomat jyrkännepinnat par
haimmillaan 10—12 metriä korkeana seinämäpintana vedenpinnan yläpuolelle. Jyrkänteisten rinteiden päältä avau
tuu monipuolinen ja kaunis saaristoinen järvimaisema. Vesistömaisemaa luonnehtii kapeat salmet ja ranta-alueiden
lehtipuuvaltainen lehtomainen kasvillisuus ja ruovikkoiset matalikot. Luonnonkauniit ranta-alueet ovat kuitenkin
voimakkaasti mökitettyjä.

Alueen kivilaji vaihtelee pohjoisreunan happamasta gneissistä tummaan pyrokseenipitoiseen ja hienorakei
seen amfriboliittiin. Jyrkänteisen pohjois- ja itärinteen rantakallioissa esiintyy happaman gneissin välikerroksina
vaaleaa hieno-keskirakeista kalkkikiveä, joka sijaitsee stratigrafisesti happaman gneissin ja pyrokseeniamfiboliitin
vaihettumisvyöhykkeessä. Parhaiten kapeat kalkkikivivälikerrokset erottuvat pohjoisrinteen jäätikön hiomilla pin
noilla kalkkikiville luonteenomaisen kasvillisuuden esiintymisen perusteella. Kalkkikivivälikerrokset vaihtelevat
leveydeltään muutamasta senttimetristä noin puolimetriä leveisiin kerroksiin. Kalkkikiveä on nähtävissä alueella
luonnonmuovaamilla kalliopinnoilla. Pohjoissivun viistoilla jäätikön hiomilla pinnoilla näkyy kalkkikiviväliker
rokset syvemmälle kallioon syöpyneinä vyöhykkeinä. Jyrkänteessä esiintyvät ns. ämmänuunit ovat kallioon veden
kuluttamia erikoisia kalkkikivionkaloita. Happaman gneissin ja kalkkikivikerrosten liuskeisuuden kulku noudatte
lee suurinpiirtein samaa itäkoillis—länsilounaista suuntaa kuin on Karkalinniemellä esiintyvillä amfiboliiteillä ja
happamilla liuskeilla. Liuskeisuuden kaade on kalliopaljastumissa hieman vinokaateinen ja kaatuu pohjoisluotee
seen.

Kallio on erityisen arvokas kalkinvaatijalajistoltaan. Jyrkänteellä kasvaa useita uhanalaisia ja harvinaisia laje
ja. Kalkkikallion putkilokasvilajistoon kuuluvat mm. kalliorikko (VU), tunturikiviyrtti (RT), tunturikiviyrtin ja kar
vakiviyrtin risteymä, haisukurjenpolvi, haurasloikko, hietaorvokki, isomaksaruoho, kallioimarre, karvakiviyrtti,
karvaskallioinen, keltamaksaruoho, keväthanhikki, lituruoho, mäkiarho, mäkitervakko, pölkkyruoho ja tumma
raunioinen. Sammalista merkittävämpiä ovat tuoksukäppyräsammal (EN), suippuritvasammal (EN), höyhensam
mal (NT/RT), etelänpurosammal (RT), säiläsammal (RT), haprakiertosammal, kalkkipalmikkosammal, lukinsam
mal, runkopunossammal, härmäsammal, isoruostesammal, itutumpurasammal, kalkkiharasammal, kalkkikahtais
sammal, kalkkikarvasammal, kalliouurresammal, limisiimasammal, luutasammal, pallosammal, ripsikellosammal
ja suippuväkäsammal. Merkittävimpiä jäkäliä ovat kauharustojäkälä (CR), louhunahkajäkälä (VU), sammalvahajä
kälä (VU), punavahajäkälä (NT/RT), rupujäkälä (NT/RT), kalkkikuppijäkälä (RT), nahkahyytelöjäkälä, ruskokesi
jäkälä, ryynihyytelöjäkälä, hajakehräjäkälä, jauhekultajäkälä, jauherustojäkälä, kalkkinuppujäkälä, kalkkitorvijäkä
lä, kalliohyytelöjäkälä, karvetorvijäkälä, liuskahyytelöjäkälä, poimukesijäkälä, ruskokilpinen, sammalmaljajäkälä,
suomulimijäkälä ja vainiokultajäkälä. Kallioalueen länsipuolen kesämökkitonteilla viihtyy myös useita harvinaisia
ja uhanalaisia kalliolajeja (Pykälä 1992a ja b, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 1 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

0 Aueelhset ympäristöjukaisut 350
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48 Tolpoonsuo KARJALOHJA, LOHJA

KAOO1O21O Karttalehti: 2014 12

Alueen pinta-ala: 11 ha Korkeus: 65 mpy Suht. korkeus: 20 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 13 km länsilounaaseen, Hermalan ja Mailan
kylien välisessä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kalijoalueen keskiosa kuuluu Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Tolppoonsuo on Lohjansaaren itäosassa, kalkkialueiden keskellä sijaitseva matala ha
panta gneissiä oleva kallioselänne, jonka eteläosassa on paljastuneena leveitä kalkkiki
vivälikerroksia. Alue on kalkkikivikasvillisuudeltaan erittäin arvokas alvarimaisine piir
teineen. Se soveltuu myös hyvin biologiseksi ja geologiseksi tutkimus- ja opetuskoh
teeksi. Metsäinen ja loivasti kohoava selännealue ei hahmoitu itsenäisenä muotona muu
tenkin loivasti kumpuilevassa metsä- ja peltovaltaisessa maastossa. Myös selännealueen
rajautuminen on epämääräistä viereiseen moreenipohjaiseen metsämaastoon. Kallioalu
eelta ei avaudu ympäristöön mainittavia näköaloja. Metsäisyys ja alueen loivapiirtei
syys estää maisemat ympäröivään maastoon. Alueella oleva varteva havupuuvaltainen
puusto on maisemiltaan kuitenkin kohtalaisen avaraa. Alueella on myös vanha kalkki
kivilouhos.

Kohtalaisesti paljastunut kallioalue on osittain ohuen moreenin peittämää maas
toa. Silokalliot ovat tavanomaisia rakoilun lohkomia matalia porrasmaisia kumpareita.
Rinteet viettävät loivina osin peitteisinä kohti alavampaa peltovaltaista maastoa. Alu
een kivilaji on pääasiassa hieno-keskirakeista, raitaista kvartsimaasälpägneissiä, jonka
välikerroksina esiintyy leveitä kalkkikivijuonia. Väriltään vaikeaa kalsiittista keski-kar
kearakeista kalkkikiveä on parhaiten nähtävissä alueen keskiosassa olevan vanhan kalk
kikivilouhoskuopan alueella. Kivilajien kerrokseilisuuden kulku noudattelee kallioalu
eella suurinpiirtein itä-läntistä suuntaa.

Kalkkivaikutteisen kalliometsän kasvillisuus on erittäin edustavaa ja alueella on
myös seudun parhaiten kehittynyttä alvarimaista kasvillisuutta. Kalliolla kasvavat mm.
kalliorikko (VU), ketonoidanlukko (NT), kelta-apila (NT), ahopellava, haisukurjenpolvi,
haurasloikko, hietaorvokki, hopeahanhikki, häränsilmä, isohopeahanhikki, isomaksa
ruoho, kalliokielo, kangasajuruoho, kartioakankaali, karvaskallioinen, keltamaksaruo
ho, ketokehto, ketokäenminttu, ketotädyke, keväthanhikki, kevätkynsimö, lehtoneidon
vaippa, litteänurmikka, lituruoho, maarianverijuuri, metsäruusu, mäkiarho, mäkilem
mikki, nurmihärkki, nyylähaarikko, pihakurjenpolvi, tummaraunioinen ja tuoksusima
ke. Harvinaisista sammalista alueella tavataan etelänhankasammal (VU), kalkkikynsi
sammal (RT), haprakiertosammal, kalkkipalmikkosammal, 1 ukinsammal, nokkalehvä
sammal, isoruostesammal, kalkkikarvasammal, kielikellosammal, pikkulimisammal,
pikkuruostesammal ja suippuväkäsammal. Yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä
sammalista alueella tavataan mm. kalkkikiertosammal, kailiopunatyvisammal, lettosii
pisammal, pikkutumpurasammal ja ruusukehankasammal. Harvinaisista jäkälistä alu
eella viihtyvät raidankeuhkojäkälä (RT), ryynihyytelöjäkälä, kalkkitorvijäkälä, liuska
hyytelöjäkälä, risakesijäkälä ja sammalmaljajäkälä (Pykälä 1992a).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 1 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 4 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Alueelliset

ympäristulkaisut 350
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49 Tamsaarenkallio KARJALOHJA, LOHJA

KA0010464 Karttalehti: 2023 10

Alueen pinta-ala: 2 ha Korkeus: 60 mpy Suht. korkeus: 28 m

Kallioalueen sijainti: Karjalohjan kirkonkylältä 6 km itään, Lohjanjärven Mailanlahden
pohjoispuolella oleva saari.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Osa kallioalueesta kuuluu Natura 2000 -verkoston alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Tamsaaren pohjoisrannalla sijaitseva jyrkänteinen rantakallioalue, joka kalkkipitoisen
kallioperän takia on kasvillisuudeltaan erittäin arvokas kohde. Tamsaaren pohjoisran
nan jyrkänteiset kalliopinnat erottuvat rinnepuuston lomitse pohjoispuoliselle vesialu
eelle. Jyrkänteisiltä kalliorinteiltä avautuu edustava järvimaisema pohjoiseen Karkalin
niemen suuntaan. Luoteen suunnalla vesistömaisemaa monipuolistavat kalliorantaiset
pienet saaret. Jyrkänteisten kalliorinteiden pienmaisema on paikoin melko jylhä ja edus
tava. Pohjoisrannan paljastuma-alue rajautuu harkinnanvaraisesti viereisiin kalliosiin
rinteisiin ja lakialueeseen, jossa on useita kesämökkejä.

Tamsaaren pohjois- ja luoteissuuntiin olevat viistojyrkänteiset kalliorinteet kohoa
vat 15—20 metriä korkeina pintoina kohti osittain moreenin peittämää lakialuetta. Rintei
den alaosassa on matalia pystyseinämäpintoja, Kallioalueen kivilaji on raitaista, hieno
keskirakeista kvartsimaasälpägneissiä, jossa esiintyy paikoin granaattia ja kordieriittia.
Tamsaaren jyrkänteisen pohjoisrinteen rantakallioissa esiintyy happamassa gneississä
karbonaattipitoisuutta. Kivilajin liuskeisuuden kulku noudaftelee suurinpiirtein samaa
itäkoillis- länsilounaista suuntaa kuin on Karkalinniemen happamat gneissit.

Kalliopaljastumat ovat lakiosistaan kasvillisuudeltaan karuja, mutta seinämillä ja
tyvellä on kasvillisuudessa selvää kalkkivaikutusta. Pienilmastollisen äärevyyden ja kalk
kivaikutuksen takia kalliolla esiintyy monia harvinaisia kasvilajeja. Alueella kasvavat
mm. kalliorikko (VU), tunturikiviyrtti (RT), haurasloikko ja tummaraunioinen. Harvi
naisista sammalista alueelta löytyvät suippuritvasammal (EN) kalliopunossammal (VU),
pahtaomenasammal (RT), säiläsammal (RT), isokarvesammal, valumahiirensammal, här
mäsammal, isoriippusammal, isoruostesammal, kalkkikahtaissammal, kalkkikarvasam
mal, keljusammal, kielikellosammal, limisiimasammal, pallosammal, ripsikellosammal,
vuorikarhunsammal sekä yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista mm. kalk
kikiertosammal, kalliopunatyvisammal, kiilto-omenasammal, kivikutrisammal, norkku
sammal, oravisammal ja viuhkasammal. Harvinaisista jäkälistä alueelta löytyy kalkki
kuppijäkälä (RT), jauherustojäkälä, kalliohyytelöjäkälä ja varjorikkijäkälä (Pykälä 1992b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Alueelhset
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50 Haukkamäki KARKKILA

KA0010182 Karttalehti: 2042 01, 2042 04

Alueen pinta-ala: 125 ha Korkeus: 140 mpy Suht. korkeus: 60 m

Kallioalueen sijainti: Karkkilan keskustasta 1,5 km länteen, keskustan lounaispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Karkkilan keskustan lounaispuolella oleva ja Pyhäjärven etelärannan pientalomiljöötä reunustava korkea, laaja ja
melko luonnontilainen kallioalue, joka erottuu Karkkilan keskustaa reunustavana laajana metsäisenä kohoumana.
Pohjoisessa kohde rajautuu asuntoalueisiin ja lännessä lampiin. Muutoin rajautuminen on heikkoa. Länsipuolella
olevien lampien rantajyrkänteiden kalliopinnat erottuvat rinnepuuston seasta selvästi lähimaisemassa ja muodos
tavat luonnontilaisia ja jylhiä pienmaisemia alueen länsiosassa. Pohjoisreunan metsäisten selänteiden laelta luontai
nen puusto rajoittaa maisemia ympäristöön selvästi. Paikoin kuitenkin avautuu koillisrinteille tehdyiltä hakkuilta
avara maisema pohjoiseen Pyhäjärvelle ja sitä reunustavien pientaloalueiden ylitse. Lakiosan melko voimakkaasti
kumpuilevat ja avaran metsäiset pienmaisemat ovat mukavia ja parhaimmillaan luonnontilaisen pienen Haukka
lammen rannalla. Alueella on paljon polkuja ja maastoon merkitty hiihtoreittiverkosto. Rajauksen reunalla, koillis
rinteellä on lakkautettu laskettelurinne hiihtohisseineen.

Haukkamäen kalliomaaston länsireunalla osittain kapeaa Ruuhilampea reunustaa pohjoisosassa luode-kaak
kosuuntaiset jyrkänteet ja etelämpänä pohjois-eteläsuuntaiset jyrkänteet. Haukkamäen lounaisseinämä kohoaa
porrasmaisena, osittain jäätikön hiomana 20—25 metriä korkeana rakoilun lohkomana jyrkänteenä. Ruuhilammen
pohjoisrannalla seinämä on lohkoutunut isoiksi kivipaaseiksi. Ruuhilammen itärantaa reunustava pystyseinäinen
länsijyrkänne on noin 5—10 metriä korkea. Alueen pohjoispäässä pienen Sontiaisen itärannalla kohoaa 25 metriä
korkea porrasjyrkänne, jossa viistot, heikosti porrasmaiset jyrkänteet ovat 10—15 metriä korkeita. Silokalliot ovat
laella ja rinteillä harvan rakoilun lohkomia ja yleensä tavanomaisia. Haukkalammen itärannalla on viistoja jäätikön
hiomia silokalliota, jotka kooltaan ovat tavanomaisia. Kumpuilevat lakialueet ovat monin kohdin ohuen moreenin
peittämää maastoa, jossa kalliopaljastumia on vain selänteiden lakiosissa. Alueen korkeimmat kohdat ovat sijain
neet suurinpiirtein Baltian jääjärven aikaisen vedenpinnan tasossa. Alueen kallioperä on vaaleanharmaata, selvästi
suuntautunutta, tasa-keskirakeista ja paikoin pyrokseenipitoista granodioriittia, jossa esiintyy yleisesti pegmatiitti
ja mikrokliinigraniittijuonia. Paikoin kivessä on kookkaampia pyrokseenigneissimurskaleita. Alueen kivilaji kuu
luu Pyhäjärven lounaispuolella olevaan laajempaan granodioriittimassiiviin, joka esiintyy rannikolta sisämaahan
ulottuvan pyrokseenigneissialueen pohjoisreunalla pyroksenigneissien ympäröimänä.

Ruuhilammen lounaisjyrkänteiden kasvillisuus on rehevää. Kalliolla viihtyvät mm. haurasloikko, isomaksa
ruoho, jäykkärölli , kalliokohokki, karvaskallioinen, mäkitervakko ja tummaraunioinen. Rinnelehdossa seinämän
tyveltä löytyy lisäksi mm. haisukurjenpolvi, mäkiarho, pensaikkotatar, pölkkyruoho ja ruotsinpitkäpalko. Harvi
naisista sammalista kalliolla kasvavat uhanalainen ruutusammal (VU), härmäsammal, kalkkikahtaissammal, kal
liovelhonsammal, ketjusammal, limisiimasammal, pallosammal ja jäkälistä jauherustojäkälä, kääpiötinajäkälä, paa
sikultajäkälä sekä suomulimijäkälä. Hakatusta rinnelehdossa kasvaa lisäksi puista ja pensaista niukasti lehmusta ja
pähkinäpensasta. Näiden lisäksi pensaista lehdossa viihtyvät lehtokuusama, mustaherukka, näsiä, taikinamarja ja
ruohoista mm. imikkä, lehto-orvokki, lehtopalsami, mustakonnanmarja, tesma ja velholehti. Kallioiden lakiosat
ovat karuja jäkäläkallioita. Soistumia on kalliopainanteissa ja lampien rannoilla (Pykälä 1992a ja b). Sontiaisen län
teen avautuva kalliojyrkänteellä on mesotrofista kalliokasvillisuutta. Muuten kalliokasvillisuus on karua. Jyrkän
teellä kasvaa mm. haurasloikko, isomaksaruoho, jäykkärölli, kalliokielo ja kalliokohokki. Sammalista kalliolla viih
tyvät harvinainen kallioveihonsammal ja mesotrofiset kiilto-omenasammal, kivikutrisammal ja viuhkasammal. Jä
kälistä kalliolla tavataan harvinaista ryynihyytelöjäkälää (RT) ja mesotrofista jauhemunuaisjäkälää (Pykälä 1992 b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 2
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Q Alueelhset ympäristojulkaisut 350
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51 Lemmoinvuori KARKKILA

KA0010185 Karttalehti: 2042 04

Alueen pinta-ala: 11 ha Korkeus: 112 mpy Suht. korkeus: 57 m

Kallioalueen sijainti: Karkkilan keskustasta 1,5 km etelään, Nahkiossa.

Maankäylön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Karjaanjoen länsipuolisessa viljelysmaisemassa Nahkion kylän reunalla sijaitseva Lem
moinvuori rajautuu jyrkkäpiirteisenä itsenäisenä selänteenä selvästi ympäristöstään. Sen
laki kohoaa 112 metrin korkeuteen, lähes 60 metriä länsipuolella olevaa peltolaaksoa
korkeammalle. Lemmoinvuori erottuu massiivisena kallioisena profiilina länsipuolelta
ja sen länsisivun 40 metriä korkea jyrkänteinen kalliorinne hallitsee laajalti etelään jatku
van peltolaakson maisemakuvaa. Avoimet ja laajat länsijyrkänteen avokalliopinnat nä
kyvät silmiinpistävinä länsipuolelle. Kallion laelta avautuu kaunis näköala kulttuuri-
maisemaan ja metsäalueille. Länsipuolen maisemassa erottuu alapuolella oleva ratsas
tustila hevosaitauksineen. Maisema avautuu laajojen kumpuilevien peltoalueiden yli 2—
3 kilometrin etäisyydelle rajoittuen viereisten korkeiden metsäisten mäkien rinteille ete
län ja lounaan suunnissa. Laella esiintyy maisemallisesti melko avaraa harvapuustoista
kalliomännikköä. Massiivinen länsisivu on kalliomaisemiltaan jylhä ja erikoinen nähtä
vyys. Alueella on pienialainen vanha rakennuskivilouhos, josta on otettu tarvekiveä vii
mevuosisadan alkupuolella. Kalliota käytetään nykyään paikallisena näköalapaikkana
ja retkeilykohteena.

Länsijyrkänne on porrasmainen ja siinä esiintyvät yhtenäiset runsaasti kiilarakoil
leet pystypinnat ovat yleensä 5—7 metrin korkuisia. Heikosti porrasmaisen lähes pysty
seinämämäisen osan korkeus on parhaimmillaan 20 metriä. Silokalliot ovat laella pieni-
alaisina rakoilun lohkomina, matalina porrasmaisina paljastumina. Itärinne on jyrkkä ja
alaosastaan paikoin moreenipeitteinen ja sen rajautuminen on vähittäisempää reunus
metsiin. Alueen kivilaji on heikosti granaattipitoista, tasa-keskirakeista, vaaleanharmaa
ta graniittia, jolla on selvä suuntautuneisuus. Alueen graniitti kuuluu Pyhäjärven kaak
koispuolella olevaan pieneen mikrokliinigraniittiesiintymään, joka sijaitsee laajemman
granodioriittimassiivin itäreunalla pyrokseenigneissien ympäröimänä. Hieman pohjoi
sempana pyrokseenigneissit vaihettuvat kapeahkon mikrokliinigraniittivyöhykkeen kaut
ta pohjoiseen mentäessä Hyvinkään—Läyliäisten—Hunsalan kautta kulkevaksi emäksis
ten syväkivien ja vulkaniittien vyöhykkeeksi. Laella ja länsijyrkänteessa graniitti on melko
runsaasti rakoillutta ja paikoin siinä esiintyy mikrokliinigraniittijuonia ja gneissifrag
mentteja. Graniittia on aikoinaan louhittu tasalaatuisen rakenteensa takia rakennuski
veksi itärinteen päältä pienestä kivilouhoksesta (Härme 1954).

Lemmonvuori on kasvillisuudeltaan karu ja niukkalajinen kallio. Metsäisellä jäkä
läkalliolla kasvaa varsinaisista kallioputkilokasveista vain kalliokohokkia ja ahosuola
heinää. Paikoin laen kasvillisuus on kulunutta. Lemmonvuoren lounaispuolella on kuu
sivaltaista lehtoa, jossa kasvaa mm. korpinurmikkaa, lähdetähtimöä, taikinamarjaa ja
pähkinäpensasta (Pykälä 1992 a). Jälkimmäistä pensasta on myös itärinteen alaosassa.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

JueeNiset ymparistöjulkaisut 350
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52 Etumäki-Koirakallio KARKKILA, VIHTI

KA0010480 Karttalehti: 2042 04
Alueen pinta-ala: 185 ha Korkeus: 125 mpy Suht. korkeus: 60 m
Kallioalueen sijainti: Karkkilan keskustasta 7 km kaakkoon, Häntälän eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Koirakallio ja Herneojannotkon itäpuolinen kallio kuuluvat Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Haaviston kylän eteläpuoleisessa viljelysvaltaisessa maisemassa sijaitseva laaja luode-kaakkosuuntaisten kallioseläntei
den jakso, joka on kasvillisuudeltaan rehevää ja etenkin kalliokasvillisuudeltaan arvokas alue. Alikylän viljeltyyn ja muka
vasti kumpuilevaan peltomaisemaan osittain rajautuva alue erottuu lähiympäristöön lähinnä korkeampana metsäisenä
reunuksena. Viereisiltä pelloilta katsottaessa näkyvät yksittäisten metsäselänteiden korkeimmat ja jyrkkärinteiset profiilit
selvemmin, mutta runsaan rinnepuuston takia avoimia kalliopintoja ei erotu rinteiltä ympäristöön. Alueen kalliometsät
rajautuvat monin kohdin harkinnanvaraisessti samankaltaisiin osittain moreenin peittämiin kalliometsiin. Selänteiden la
kiosista avautuu näköaloja yleensä viereisten selänteiden metsäiseen maastoon, muttei kauemmaksi ympäristöön. Paikoin
alueen kaakkoisosassa siivilöityy rinnepuuston lomitse näköaloja myös viereisille pelloille. Kasvillisuudeltaan rehevät kuusival
taiset metsät ovat paikoin metsämaisemiltaan kohtalaisen avaria. Monin kohdin kuitenkin nmsas nuorempi puusto heikentää
näkyvyyttä maastossa selvästi. Jyrkänteiden pienmaisemat tuovat vaihtelua kallioalueen muuten osin takkoisiin maisemiin.

Selänteidenjyrkänteiden pohjoisluoteinen-eteläkaakkoinen suuntaus kuvastaa alueen kallioperässä yleisesti esiinty
vää ruhjeisuuden suuntausta. Selänteiden lakiosat ja ylärinteet ovat kohtalaisesti paljastunutta, ohuen kasvillisuuden peit
tämää metsämaastoa, jota kuitenkin monin paikoin peittää moreeni. Pohjoisosassa Etumäen keskiosassa, Koirakalliosta
luoteeseen on länsireunastaan jyrkänteisen kalliokummim lounaissivulla noin 10 metriä korkea lähes pysty silokallioseinä
mä, jossa näkyy pyrokseenigneissin laattarakoilu voimakkaasti rapautuneilla kalliopinnoilla selvästi. Keskiosassa Koira-
kallion lounaisjyrkänne on 5—15 metriä korkeaa, heikosti porrasmaista ja jäätikön osittain hiomaa sekä lohkomaa seinämää.
Vehka-alhon kallion lähes pystyseinäinen lounaisjyrkänne on parhaimmillaan noin 10 metriä korkea. Eteläosassa Koirakal
lion kaakkoispuolella olevan selänteen länsirinteellä on matalia, lähes vaaka-asentoisen laattarakoilun lohkomia, 1—3 met
riä korkeita porrasmaisia pystypintoja. Kalliomaaston korkeimmat kohdat ovat sijainneet selvästi Baltian jääjärven aikai
sen korkeimman vedenpinnan tason alapuolella.

Alueen kivilaji on pyrokseenipitoista gneissiä, joka kuuluu Lohjan seudulta sisämaahan Karkkilaan saakka ulottu
vaan pyrokseenipitoisten gneissimäisten kivilajien laajaan vyöhykkeeseen. Tämä pyrokseenigneissialue vaihettuu hieman
pohjoisempana Karkkilan Pyhäjärven pohjoispuolella kapeahkon mikrokliinigraniittia alueen kautta pohjoiseen mentäes
sä Hyvinkään—Läyliäisten —Hunsalan kautta kulkevaksi emäksisten syväkivien ja vulkaniittien vyöhykkeeksi. Alueen py
rokseenigneissi on väriltään vaaleaa, selvästi suuntautunutta ja juovaista gneissimäistä kiveä, jossa pääaineksena on kvart
sin ja maasälpien lisäksi yleensä pyrokseeni ja skapoliitti ja vaihtelevasti karbonaattia sekä paikoin biotiittia (Härme 1954).
Alueen kalliopaljastumissa on monin kohdin nähtävissä kuinka graniittiaines migmatisoi suonimaisesti pyrokseenigneis
siä tai esiintyy siinä leikkaavina juonina tai osueina,

Kallioalueella on mesotrofista, paikoin meso-eutrofista kalliokasvillisuutta ja reheviä paikoin vanhoja lehtomaisia
metsiä sekä kasvillisuudeltaan edustavia purolehtoja. Lehtipuilla kasvaa lisäksi harvinaisia epifyyttijäkäliä. Koirakallio on
alueen useista hyvistä kail joista kasvillisuudeltaan edustavin. Sen länsijyrkänteellä on meso-eutrofinen etenkin jäkälälajis
toltaan erikoinen seinämä. Koirakallion luoteispuolen selänteen lounaisjyrkänteellä on myös vaatelista kasvillisuutta. Sa
moin Vehka-aihonkallion lounaisjyrkänteellä on mesotrofista ja niukasti meso-eutrofista kasvillisuutta. Kallion lakiosat
ovat metsittyneet, ja rinnemetsät ovat lehtoisia. Vehka-alhonkallion lounaispuolen kalliolla on lehtoisia rinnemetsiä ja mesot
rofista kalliokasvillisuutta.

Alueen kallioilla kasvavat mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, hietaorvokki, isomaksaruoho, kalliokielo, kangasaju
ruoho, karvaskallioinen, keltamaksaruoho, lituruoho, liuskaraunioinen, mäkitervakko, tummaraunioinen, ukontulikukka
ja lehdoissa tai puronvarsissa mm. kulleno tRI), imikkä, jänönsalaatti, kartioakankaali, korpinurmikka, lehmus, lehtokuu
sama, lehto-orvokki, lehtotähtimö, mustakonnamarja, mäkilehtoluste, näsiä, taikinamarja ja tesma. Harvinaisista samma
lista alueen lajistoon kuuluvat mm. ruutusammal (VU), turrisammal (NT), haprakarvesammal (RT), isokarvesammal (RT),
härmäsammal, isoriippusammal, kalkkikahtaissammal, kalkkikarvasammal, kalliotöppösammal, kalliouurresammal, ket
jusammal, kielikellosammal, pallosammal, taljaruostesammal sekä yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista
kalkkikiertosammal, kalliopunatyvisammal, kivikutrisammal, oravisammal, rotanhäntäsammal, suikalesammal ja viuhka
sammal. Harvinaisista jäkälistä alueella tavataan , suomupullokas (VU), kalliokeuhkojäkälä (NT/RT), varjonahkajäkälä
(NT), ryynihyytelöjäkälä (RT), sammaljäkälä (RT), jauherustojäkälä, kalkkiseittijäkälä, kalliohyytelöjäkälä, korallitinajäkä
lä, kääpiötinajäkälä, liuskahyytelöjäkälä, muunikultajäkälä, paasikultajäkälä, risakesijäkälä, suomulimijäkälä. Lisäksi pui
den epifyytteinä kasvavat korpiluppo (RT), nukkamunuaisjäkälä (RT), raidankeuhkojäkälä (RT) ja silomunuaisjäkälä (RT)
(Pykälä 1992b, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4 Lähiympäristön arvot: 1
MAISEMA-ARVO: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Ø Alueelliset ympäristöjulkaisut 350
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53 Kasavuori KAUNIAINEN

KA0010022 Karttalehti: 2032 12

Alueen pinta-ala: 56 ha Korkeus: 65 mpy Suht. korkeus: 55 m

Kallioalueen sijainti: Kauniaisen keskustasta 2 km länteen, Turun moottoritien varressa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueen länsiosassa on yksityinen luonnonsuojelualue.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Bembölen ja Turun moottoritien väliin jäävä kalliokokonaisuus, jonka huippu kohoaa
yli 60 metriä merenpinnasta. Kasavuoren alue rajautuu länsi- ja luoteisreunaastaan Gli
msån peltolaaksoon ja erottuu parhaiten eteläpuolelta katsottaessa, josta sen eteläosan
avokallioinen korkein laki ja ylärinteet näkyvät silmiinpistävästi lähistön maisemassa.
Lännestä ja luoteesta se erottuu lähinnä korkeana metsäisenä ja laajana selännealueena.
Idän suunnalla rajautuminen on epäselvintä. Korkeimman selänteen avoimelta laelta ja
ylärinteiltä avautuu avara peltomaisema ja rakennettu lähiömaisema kauas etelään ja
lounaaseen. Eteläreunalla sijaitseva Turun moottoritie hallitsee osittain maisemakuvaa
ja moottoritien melu kuuluu selvästi laelle. Alue on paikallista ulkoilumaastoa ja laki
sekä rinnekasvillisuus paikoin kulunuifa.

Kasavuori on peltolaakson ja Suursuon väliin jäävä korkea kalliolohko, joka sijait
see Porkkalasta Mäntsälään ulottuvan alueellisesti merkittävän koillis-lounaissuuntai
sen murtumavyöhykkeen kaakkoissivulla. Kasavuoren korkein lakialue on rauhallisesti
kumpuilevaa silokallioista maastoa, jossa jäätikön hiomat kalliopinnat ovat hieman ta
vanomaista laajempia. Korkeimmalta lakialueelta jatkuu kalliomaasto ylänköisenä, hei
kommin paljastuneena ja tasaisempana männikköisenä maastona koilliseen. Kasavuo
ren pääselänne on länsi- ja eteläreunastaan jyrkkärinteinen ja osittain jyrkänteinen. Lou
naiskulmassa on rinteen korkeus parhaimmillaan noin 40 metrin luokkaa. Viisto- ja hei
kosti porrasjyrkänteisten seinämäpintojen korkeus on 10—15 metriä. Pysty- ja heikosti
ylikaltevat graniittiseinämät ovat osin silokallioisia ja osin jäätikön louhimia 2—5 metrin
korkuisia pintoja. Lounaisrinteen yläosassa on kymmenkunta vajaata hiidenkirnua ja
kirnun aihetta. Paras hiidenkirnu on länsirinteen kallioseinämän puolivälissä. Sen sy
vyys on takareunalta mitattuna 2,1 ja halkaisija noin 2 metriä. Seinämässä on lisäksi “hii
denränniaiheita”. Alue on “koskenpohjaa”, jossa pyörteet ovat syntyneet jäätunnelissa
(Kananoja ja Grönholml993). Alueen kivilaji on pääasiassa keskirakeista, punaista gra
naattipitoista mikrokliinigraniittia, jossa esiintyy paikoin kvartsi-maasälpägneissiä sul
keumana. Kallioalueen pohjoisreunalla esiintyy tummaa hieno-keskirakeista amfiboliit
tia, jonka liuskeisuuden kulku noudattelee itä-läntistä suuntaa.

Alueella on reheviä lehtoja. Lakiosat vaihtelevat karuista kallioista ruohoisiin kal
lioniittyihin ja notkelmat sekä rinteet tuoreista kankaista ruohoisiin lehtoihin ja lehto
korpiin. Kasavuorelta ja alueen pohjoisosasta on löydetty luutasammalta, Tavallisista
sammalista jyrkänteitä kirjovat mm. kalliokarstasammal. Edustavin osa lehdosta on jää
nyt aikoinaan Turuntien alle. Suojelualueella on erittäin paljon pähkinäpensaita ja vä
hemmässä määrin tammia, vaahteraa ja mustaherukkaa. Kallion laella on keloja. Ruo
hoista lehdossa viihtyvät mm. keltavuokko, lehtosinijuuri, tesmayrtti ja mustakonnan
marja.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 2
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEFN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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54 Isbergen-Korsolamsbergen KIRKKONUMMI

KA0010037 Karttalehti: 2032 06, 09

Alueen pinta-ala: 713 ha Korkeus: 70 mpy Suht. korkeus: 40 m

Kallioalueen sijainti: Kirkkonummelta 5 km lounaaseen, Myllykylässä Meiko -järven pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kalioalue kuuluu lähes kokonaan yksityisiin luonnonsuojelualueisiin, lehtojensuojeluohjelmaan, rantojensuojelu
ohjelmaan, soidensuojeluohjelmaan, vanhojenmetsiensuojeluohjelmaan tai Natura 2000 -verkostoon. Kallioalue
kuuluu osittain 1 luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Meikojärven ja Nydalsvikenin välissä sijaitsee usean neliökilometrin laajuinen kaksiosainen kallioalue, jota rajaa
maisemassa selvästi erottuvat kallioperän murroslinjat. Kallioalueen maisemallisesti keskeisin osa on Miekojärven
pohjoispuolella sijaitseva yli 3 km pituinen Korsobäckenin murroslaakso, joka on eteläpuoleista Miekojärven pin
taa 15 metriä alemmalla tasolla. Murroslaakson pohjoista puolta hallitsevat useat jyrkänteiset kalliorinteet. Ylänköi
nen kalliomaasto erottuu parhaiten kaakkois- ja itäpuolelta Myllykylän ympäristöstä katsottaessa, jossa avoimet
jyrkännepinnat erottuvat tyvipuuston lomitse ja yli ympäristöön. Myös Miekojärven matalammat osin jyrkänteiset
rantakalliot erottuvat osin selvästi läheisessä vesimaisemassa. Koillissivulla Nydaisvikenin ympäristössä kallio-
alue rajautuu korkeana, jyrkkärinteisenä puuston peittämänä metsäalueena. Pohjois- ja länsipuolen kallioiseen met
sämaastoon kallioalue rajautuu epäselvimmin. Kallioalueen reunajyrkänteiden päältä avautuu monin paikoin ava
ria, pääasiassa metsävaltaisia ja osin erämaaluontoisia maisemia kauas ympäristöön. Kallioalueen itäreunan jyr
känteiltä avautuu kaunis järvimaisema Mustjärven suuntaan pitkin murroslaaksoa. Myös Miekojärven rantakalli
oilta avautuu kauniita vesistömaisemia. Dorngarnin erämäisen lakiosien karua kalliomaastoa elävöittävät suojuotit
ja syvempien painanteiden kalliolammet.

Maisemallisesti ja kalliomuodoiltaan näyttävimmät ovat Korsolamsbergetin eteläjyrkänteet, joiden heikosti
porrasmaiset pystyseinämät ovat 10—15 metriä korkeita. Eräällä kohdalla jyrkänteessä graniitin pystyrakoilu on
synnyttänyt hieman erikoisia halkeamamuotoja. Kallioalueen itäpäässä Mustjärven murroslaakson reunalla kohoa
vat jyrkänteet ovat porrasmaisia ja viistoja seinämiä, joissa yhtenäisten pystyseinämäpintojen korkeus on 5—10 met
riä. Lakiosiltaan laaja kallioalue on selvästi tasaisempaa. Jäätikön hiomat silokalliomuodot ovat pienpiirteisesti
vaihtelevia, mutta suurelta osin tavanomaisia. Alueen kallioperä on pääasiassa keskirakeista, punaista granaatfipitois
ta mikrokliinigraniitfia. Meikojärven pohjoispuolelta ulottuu itään Musijärven yli kapeahko keskirakeisen ja suuntautu
neen kvartsi- tai granodioriittisen syväkiven alue. Laajan kallioalueen lounaiskulmassa Miekojärven luoteispäässä esiin
tyy pienellä alueella hieno-keskirakeista, selvästi suuntautunutta ja paikoin juovaista kvartsi-maasälpägneissiä. Ki
vilajien suuntautuneisuus murrosvyöhykkeen ympäristössä on suurinpiirtein luoteesta kaakkoon.

Kallioalueiden luonto on hyvin monipuolista. Se koostuu kallioiden, karujen luonnontilaisten lampien, soi
den, vanhojen metsien ja lehtojen mosaiikista. Itäpuolelta alue rajautuu ja osa rinteestä kuuluu Volsin suojeltuun
tammilehtoon. Kalliopaljastumat ovat karuja jäkäläisiä kallioita ja karuja kankaita. Pienet suot ovat karuja varpuisia
rämeitä tai pienialaisesti nevoja. Karut nevat ympäröivät mm. humuspitoisia kalliolampia. Vanhat metsät vaihtele
vat tuoreista kangasmetsistä kuivahkoihin kallioisiin kangasmetsiin ja puronotkojen lehtoihin (Natura 2000). Van
hojen metsien lajeista haavalta on löydetty haapariippusammalta (VU) ja alueen lahopuilta punakarakääpä (VU),
tippahaprakääpä (NT) ja haavanarinakääpä (Taxon). Eläimistä alueella elelee mm. liito-oravia (VU) ja harmaapää
tikka (NT) (Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 2
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Ø Adueetiset ympänstojulkasut 350
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55 Haukipää KIRKKONUMMI

KA0010040 Karttalehti: 2032 07

Alueen pinta-ala: 59 ha Korkeus: 32 mpy Suht. korkeus: 32 m

Kallioalueen sijainti: Kirkkonummelta 11 km etelälounaaseen, Upinniemen itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Upinniemen itäpuolella oleva kalliomaasto, joka reunustaa pientä Mustalampea ja ra
jautuu terävästi saaristoiseen Haukipäänselkään. Korkeat kallioselänteet hallitsevat lä
himaisemia mereltä ja Mustalammelta katsottaessa. Muutoin kalliomaasto rajautuu epä
määräisesti samankaltaisiin kumpuileviin kalliometsiin. Niemen länsipuolella on Upin
niemen varuskunta ja itäpuolen merenrannalla on loma-asutusta. Kalliomaasto on la
kiosistaan melko kumpuileva silokallioista, hyvin paljastunutta aluetta, jossa on jyrkän-
teitä ja suuria siirtolohkareita. Haukipään alueen kivilaji on rapakivigraniitteihin kuulu
vaa Obbnäsin punaista, karkearakeista graniittia ja kalliomaasto sijaitsee geologisesti
tämän Obbnäsin graniittimassiivin eteläosassa. Alueella on vanha rakennuskivilouhos,
josta Obbnäsin graniittia on aikaisemmin louhittu ulkomaista vientiä varten (Laitila 1961).
Alueen kasvillisuus on melko karua. Lakea kirjoo tierasammal- ja poronjäkäläkasvustot
sekä rupijäkälät. Puusto on harvaa kalliomännikköä. Soistuneet kalliopainanteet ovat
varpuisia rämeitä, joita vallitsee suopursu ja juolukka. Laella kasvaa harvaa kalliomän
nikköä. Laet ovat kangaskiurun elinympäristöä (NT).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Ø JueeNiset ympäristöjulkaisut 350
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56 Järsö KIRKKONUMMI

KA0010038 Karttalehti: 2032 07

Alueen pinta-ala: 158 ha Korkeus: 51 mpy Suht. korkeus: 51 m

Kallioalueen sijainti: Kirkkonummelta 9 km etelään, Porkkalanniemen länsipuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen eteläosa kuuluu osittain Natura 2000 -verkostoon ja alue rajautuu pohjoi
sesta lintuvesiensuojeluohjelman ja Natura 2000 -verkoston alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Merenlahtiin rajautuva Järsön kallioinen niemi avautuu mereltä metsäisenä ranta-aluee
na, josta sieltä täältä pilkottaa terassimaisia kallionlakia. Eteläosan rantajyrkänteitä lu
kuun ottamatta pystypinnat jäävät kuitenkin puuston peittoon. Kasbergefin laelta erot
tuvat useimmat alueen pyöristyneet ja suhteellisen laaja- alaiset puuttomat silokalliolaet.
Niistä laaja-alaisimmat silokalliot ovat paikoin 50 x 20 metrin laajuisia yhtenäisiä pinto
ja. Vierekkäin esiintyessään ne muodostavat vielä laajempia avokallioisia tasaisia kent
tiä, jotka ovat pienmaisemiltaan avaria. Kalliolakien notkelmissa kasvaa harvakseltaan
suhteellisen nuorta koivun sekaista kalliomännikköä, joka ei vielä peitä näköaloja silo
kallioille eikä merelle. Kasbergetin laelta avautuu avarat näköalat etelään Björkholms
fjärdenin salmea pitkin ulos Hylkefjärdenin ja Djupviksholmenin ylitse rannattomalle
ulapalle. Vastakkaisessa suunnasta erottuvat Järsön lahden pohjukka ja sen takaiset met
sämaastot. Idästä vielä erottuu viivana Porkkalanniemen itäpuolinen Mickelskärsfjärde
nin merialue. Lähempänä lännessä salmen vastarannalla näkyvät hyvin venesatama ja
muutama rantahuvila. Muuten asutus jää metsän peittoon lukuun ottamatta muutamia
linkkimastoja ja muita tornimaisia rakennelmia.

Kallioalue sijaitsee geologisesti rapakiviin kuuluvan Obbnäsin graniitin ja perus-
kallion gneissien kontaktissa. Alueen pohjois- ja luoteisosa on kokonaisuudessaan kar
kearakeista, punaista Obbnäsin graniittia. Järsön niemen keskiosassa peltoalueiden koh
dalla kulkee kallioperässä lounais-koillissuuntainen vyöhyke, jossa kivilaji on vanhem
paa, svekofennialaista, liuskeista kvartsi-maasälpägneissiä. Obbnäsin rapakivimassiivin
eteläkontakti kulkee lounais-kaakkosuuntaisena myös tällä kohdalla. Järsön niemen ete
lä- ja kaakkoisreunalla esiintyy Obbnäsin graniittia vielä kapeana suikaleena kvartsi
maasälpägneissien seassa.

Kallioalueen kasvillisuus on karua, tavanomaista ja lakiosista paikoin kulunutta.
Jyrkänteiden yläosat ja osa otsista ovat kivijäkälien kuten napajäkälien, karttajäkälien,
karvejäkälien ja jauhejäkälien valtaamia. Siellä täällä kasvaa myös tinajäkälää. Vähem
män kuluneissa kohdissa on kalliotierasammalkasvustoja. Kallioalueen pohjoisosan la
kialueilla on suhteellisen edustavaa poronjäkälikköä. Lakiosissa kasvaa niukasti myös
kalliokieloa ja kalliokohokkia. Painanteita hallitsevat kanervikot ja metsälauha. Paikoin
lakiosissa on myös pienialaisia juolukan ja suopursun varvuttamia rämerahkasoistu
mia. Niillä viihtyy mm. virpapaju. Varjoisammat jyrkänteet ovat enemmän sammalten
peittämiä. Niillä kasvaa etenkin kalliopalmikkosammalta ja hieman vähemmän kiviturk
kisammalta sekä kallio-omenasammalta. Kallioalueen reunamilla on paikoin lehtomai
sia laikkuja. Muuten metsät ovat kangasmailla lähinnä tuoreita kankaita. Puustoltaan
metsät ovat nuoria kasvatusmetsiä ja taimikoita. Metsät ovat etenkin niemen eteläosassa
hyvin harvapuustoisia vanhojen hakkuiden jäljiltä. Kasbergetin lakiosaa käytetään lin
tujen muuton tarkkailupaikkana.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aueelliset
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57 Porkkalanniemi KIRKKONUMMI

KA0010039 Karttalehti: 2032 07

Alueen pinta-ala: 160 ha Korkeus: 35 mpy Suht. korkeus: 35 m

Kallioalueen sijainti: Kirkkonummelta 16 km etelään, Porkkalan niemen kärjessä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu lähes kokonaan rantojensuojeluohjelmaan tai Natura 2000 -verkos
toon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kirkkonummen uloimpana kärkenä oleva yli kolme kilometriä pitkä Porkkalanniemi
erottuu mereltä kalliorantaisena metsäisenä nimenä, joka etenkin länsirannalta on ra
kentamaton. Länsirantaa reunustavat viistot, veteen rajautuvat silokalliot. Eteläosassa
Omsatuvikenin rannalla on länsiluoteeseen avautuva vähän jyrkempi rantakallio, joka
on enimmillään 10 metriä korkea. Matala jyrkänne ei näy lähisaaria kauemmaksi. Jyr
känteen otsalta aukeaa laaja ulkosaaristomaisema ulappoineen etelästä länteen. Luoteesta
puiden keskeltä pilkottaa luotsiasema ja sen satama. Kalliomännikköinen harvapuustoi
nen niemi on topografialtaan rauhallisesti kumpuilevaa maastoa, jossa kalliometsäiset
maisemat ovat monin kohdin mukavan avaria. Alueella on muutama muinaishauta ja
eteläkärjen Pampskattanilla on luonnonkivistä tehdyt skanssit. Alue kuuluu lähes koko
naan joko Kirkkonummen, Vantaan tai Nurmijärven virkistysalueisiin ja niemi on hyvin
suosittu lintujen muutonseurantapaikka.

Alue on kallioperältään pääasiassa migmatiittista granaatti- ja kordieriittipitoista
kiillegneissiä, jossa esiintyy paikoin kvartsimaasälpägneissiä ja amfiboliittia kapeina vä
likerroksina. Kiillegneississä on runsaasti graniittia liuskeisuuden suuntaisena suoniai
neksena tai kiveä leikkaavina juonina.

Länsirannan länsiluoteeseen avautuva tyrskyjyrkänne on lähes kasviton. Jyrkän-
teen laen ja rannan silokallioiden kasvillisuus on myös luontaisesti ja etenkin tallauksen
vuoksi hyvin kulunutta. Näillä kasvaa kuitenkin isomaksa- ja keltamaksaruohoa, ruo
holaukkaa ja paikoin keto-orvokkikasvustoja. Silokallioiden väliin jää pienialaisia kivi
siä rantaniittyjä, joilla kasvaa mm. meriasteria, rantasappea, suolavihvilää, rönsyrölliä,
meriratamoa, keltamaitetta, meriputkea ja hernesaraa. Tyrskykallioilla on myös muuta
mia kalliolammikoita ja tyrskyn vaikutuksesta siniheinää. Telegratbergetin sisämaan iän
siluodejyrkännettä peittää lähinnä tavanomaiset kalliopalmikkosammal ja jauhejäkälät.
Valupinnoilla on vähän kimpputierasammalta. Edusta on soistunut (IR, KgR). Tullan
detiin vievän tien itäpuolen länsiluoteeseen avautuva jyrkännettä peittävät kalliopal
mikkosammal, kiviturkkisammal, laakasammalet ja eräässä raossa on yksi tummarauni
oistupas. Alimmille hyllyillä kasvaa mm. ketunleipää, kalliokieloa ja haisukurjenpol
vea. Jyrkännettä varjostaa muutama raita, pihlaja ja pähkinäpensas ja niiden tyvellä on
lehtomaista kasvillisuutta sekä kivikkoalvejuurikasvustoja. Tien toisella puolella on lah
teen viettävä tervaleppäkorpi. Sisämaan kalliolakimänniköt ovat varttuneita ja paikoin
kilpikaamaisia. Kenttäkerrosta peittävät kanervikot ja paikoin variksenmarjakasvustot.
Kallioilla on myös pienialaisia suopursun sekä juolukan vallitsemia rämepainanteita sekä
yksi laajempi suopursuräme (IR). Alueella on myös suuria tammia, pienialainen haa
vansekainen aarnikuusikko sekä pienialaisia lehtopainanteita, joissa kasvaa mm. lehto
kieloa, lehto-orvokkia, lehtomaitikkaa, kotkansiipeä, mukulaleinikkiä, soikkokaksikkoa,
keltavuokkoa, kevätesikkoa, pystykiurunkannusta ja isokäenrieskaa. Alueella elelee myös
liito-orava (VU) (Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 2
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 2
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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58 Gunnarsbyn Högberget KIRKKONUMMI

KA0010041 Karttalehti: 2032 08
Alueen pinta-alat 55 ha Korkeust 55 mpy Suht. korkeust 54 m
Kallioalueen sijainti: Kirkkonummelta 3 km kaakkoon, Tolsassa.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Gunnarsbyn kylän ja Peuramaan ulkoilualueen tuntumassa oleva jyrkästi pelloilta kohoava ja maisemiltaan kaunis
kahden kallioselänteen alue. Saltfjärdenin pohjoispuoleista peltoaukeaa reunustavat jyrkkäpiirteiset ja korkeat kal
lioselänteet erottuvat silmiinpistävästi Gunnarsbyn peltovaltaisessa maisemassa. Näistä läntinen Högbergetin se
länne kohoaa osin jyrkänteisenä noin 50 metriä ympäröiviä peltoja korkeammalle ja on eteläpuolen peltomaisemas
sa hyvin hallitseva. Högbergetin etelä- ja kaakkoisreunan yläjyrkänteet ja lakikalliot erottuvat tyvipuuston yli kauas
maisemassa. Myös itäpuoleisen selänteen osittain avoimet viistojyrkät kalliorinteet erottuvat selvästi harvan puus
ton lomitse läntisille ja lounaispuoleisille pelloille. Kallioselänteet kohoavat jyrkästi peltoalueilta ja rajautuvat nii
hin terävästi. Ympäröivään kalliopohjaiseen maastoon rajautuminen on vähittäistä vastaavan maisematyypin takia.
Molempien selänteiden avarilta lakialueilta avautuu eri ilmansuuntiin esteettömiä näköaloja laajojen peltoalueiden
kirjomaan metsävaltaiseen maastoon. Edustavin maisema avautuu ehkä Högbergetin etelälaelta peltoaukean ja golf
kentän ylitse Saltfjärdenin suuntaan. Selänteiden lakialueella on harvaa paikoin kilpikaarnaista männikköä, ja ava
rimmat silokalliot ovat Högbergetin länsi- ja pohjoisrinteiden puuttomilla pinnoilla. Högbergetin laki on tunnettu
näköalapaikka, jota käytetään etenkin lintujen muuton tarkkailuun.

Högbergetin länsi- ja pohjoissivuille on luonteenomaista hyvin laajat, viistot silokalliopinnat, jotka ovat rapa
kivigraniitille tyypillisen eheät ja tasaiset. Lakialueella ja itäsivulla selänteen kalliomuotoja hallitsee voimakas, pys
tyasentoinen pohjoiskoillis-etelälounaissuuntainen rakoilu. Se näkyy laella erillisiä silokalliopintoja erottavina pie
ninä portaina ja itärinteellä porrasmaisina jyrkännemuotoina. Itäsivun eteläpäässä on yksittäisiä 10—15 metriä kor
keita, hieman viistoina kohoavia seinämäpintoja ja 5—7 metrin pystypintoja. Yleisesti esiintyy 3—5 metrin korkuisia
pystyseinämäosuuksia itäisen jäätikön osittain hioman jyrkänteen alueella. Etelä- ja itärinteen jyrkännepinnoilla
näkyy paikoin rapakivigraniitille tyypillistä kohtalaista moroutumista. Graniitin kuutiollinen rakoilu on alueella
silmiinpistävää. Itäpuolen selänteen länsisivun ja laen viistot ja viistojyrkät silokalliot ovat kooltaan selvästi pie
nempiä ja epätasaisempia rikkonaisemman kivilaadun takia. Alueen geomorfologisesti merkittävin yksityiskohta
on Högbergetin jyrkänteisen itärinteen alaosassa sijaitseva luola, joka on rapakivigraniitin pystyasentoiseen rakora
pautumassa oleva hiidenkirnumainen muoto. Kirkkonummen Högbergetin luola on luolatyypiltään virtauseroo
sioluola, joka on veden kulutuksen synnyttämä. Virtauseroosioluoliin luetaan kuuluvaksi joukko asennoltaan eri
koisia tai hyvin päärynämäisiä hiidenkirnuja ja muutama paikka, jossa virtaava vesi on kuluttanut luolan rakora
paumaan (Kejonen 2002). Högbergetin luola on synnyltään erikoinen ja harvinainen. Se on 6—7 metriä pitkä ja sen
pohjoiseen suuntautunut suuaukko on 1,8 metriä korkea ja eteläpää umpinainen. Sulamisvedet ovat virranneet
katosta pystyrakoon ja syövyttäneet luolan seinämät kirnumaiseksi muodoksi.

Kallioalue sijaitsee rapakiviin kuuluvan Obbnäsin graniitin ja vanhemman peruskallion gneissien kontaktissa.
Läntinen Högbergetin selänne on kokonaisuudessaan karkearakeista, punaista Obbnäsin graniittia, jossa epäsään
nöllisesti kulmikkaiden kalimaasälpähajarakeiden koko on 1—2,5 cm. Itäpuoleinen kallioselänne on kivilajiltaan ko
konaisuudessaan selvästi liuskeista, hieno-keskirakeista kvartsimaasälpägneissiä. Rapakivimassiivin kontakti kul
kee Högbergetin koilliskulmasta Gunnarsbyn peltoaukean läpi eteläkaakkoon ja sijaitsee itäisemmän selänteen lou
naiskulmassa. Kvartsimaasälpägneissien liuskeisuuden kulku noudattelee rapakivimassiivin reunan suuntaa.

Alueen jyrkännekasvillisuus on karua ja etenkin yläjyrkänteet ovat paisteisia. Niillä kasvaa tyypillisiä lajeja
kuten napajäkäliä, karttajäkäliä, kallioisokarvetta ja kalliokarstasammalta. Paikoin yläosaa kiijovat myös kuhmujä
kälälaikut. Varjoisemmat alajyrkänteet ovat enemmän kalliopalmikkopeitteisiä. Näillä seinämillä on myös kynsis
ammalkasvustoja ja viistommilla pinnoilla metsäsammalia. Högbergetin eteläjyrkänteen alaosassa kasvaa lisäksi
pari liuskaraunioistupasta. Kallioiden lakiosien kasvillisuus, etenkin Högbergertillä, on hyvin kulunutta ja kulu
mattomia pintoja hallitsee lähinnä kalliotierasammal. Laella on myös paikoin pienialaisia karuja ketoja, joilla kas
vaa mm. ahomansikkaa, huopakeltanoa, mäkitervakkoa ja kalliokohokkia. Aivan Högbergetin laella on soistunut
rämepainanne (IR). Lakipuusto on suhteellisen luonnontilaista kilpikaarnamännikköä etenkin Högbergetin laella.
Kallioiden tyviltä puustoa on enemmän harvennettu.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 2 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 2
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3 Lähiympäristön arvot: 2
MAISEMA-ARVO: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

0 Ajueelliset ympristöjuIkaisut 350
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59 Kasaberget KIRKKONUMMI

KA0010053 Karttalehti: 2032 0$

Alueen pinta-ala: 195 ha Korkeus: 46 mpy Suht. korkeus: 41 m

Kallioalueen sijainti: Kirkkonummelta 5 km etelään, Sevalsin kylän läsipuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueen kaakkoisosa sivuaa yksityistä luonnonsuojelualuetta, lintuvesien suojeluohjel
man aluetta ja Natura 2000 -verkoston aluetta. Kallioalueen pohjoisreunalla on 111-luo
kan pohjavesialue.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Savipeltoisten laaksojen ympäröimää Kasabergetin kallioaluetta hallitsevat pitkät jyr
känteet, laakeat avokalliot ja pienet soistumat. Vierekkäisten kallioselänteiden alue ko
hoaa pääasiassa viistojyrkin rintein ympäristöstä ja rajautuu selvästi alapuolisiin tasai
sun peltoihin ja reunametsiin. Kasabergetin silokallioinen pohjoisrinne on 30 metrin kor
kuinen ja kohoaa viistojyrkästi viereisiltä pelloilta. Kasabergetin korkeimman laen ja ylä
rinteiden laajat avokalliopinnat erottuvat kauas pohjoiseen reunapuuston latvojen yli
loivasti kumpuilevassa viljelysvaltaisessa maastossa. Muutoin selänteiden kalliopinnat
peittyvät suurelta osin reunametsiköiden taakse eikä kallioalue hahmotu maisemassa
merkittävänä kohomuotona. Selänteiden avarilta lakialueilta avautuu vaihtelevia mai
semia viljelysympäristöön sekä merenlahden suuntaan. Itäpuolinen Tavastfjärdenin lah
ti on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi. Avarin maisema avautuu Kasabergetin kor
keimmalta laelta, josta näkyy kauas lähes kaikkiin ilmansuuntiin. Alueen avara ja loi
vasti kumpuileva karu silokalliomaisema on poikkeuksellisen edustava. Näkyvyys on
parhaimmillaan 200—300 meträ.

Kallioalue edustaa pohjoiskoillis-etelälounaissuuntaisten murrosten välistä ehjem
pää kalliolohkoa. Hyvin paljastunutta kallioaluetta luonnnehtivat rapakivigraniitille tyy
pilliset hyvin laajat ja tasaiset silokalliot, jotka aaltoilevat loivina ja kuperina pintoina
selänteiden viistoilla rinteillä ja lakialueilla. Laajimpien yhtenäisten silokallioiden koko
on Kasabergetin ylärinteillä läpimitaltaan noin 100 metriä. Pitkänomaisten kallioselän
teiden länsisivuilla esiintyy 3—10 metrin korkuisia pystyseinämiä ja heikosti porrasmai
sia seinämiä. Kallioalue sijaitsee geologisesti pitkänomaisen Obbnäsin rapakivimassii
ym keskiosissa. Kivilaji on homogeenista, karkearakeista, punaista Obbnäsin graniittia,
jossa epäsäännöllisesti kulmikkaiden kalimaasälpähajarakeiden koko on noin 3 cm. Ki
vilaji on kallioalueella pääasiassa hyvin harvarakoista. Selvä kuutiorakoilu erottuu par
haiten jyrkänteiden alueella. Paikoin kalliopinnoilla esiintyy kohtalaisen voimakasta
moroutumista.

Laajoilla silokallioilla on poikkeuksellisen edustavaa kalliotierasammalmosaiikkia
ja myös poronjäkäläkasvustoja. Paikoin laet ovat vähän kuluneita ja näillä kohdin kas
vaa tinajäkäliä ja isohirvenjäkälää. Kalliorakoihin työntyy metsälauhatuppaita. Avokal
lioilla kasvaa myös kalliokohokkia. Lakiosien kalliomännikkö on suhteellisen luonnon
tilaista. Kallioiden välisiä notkelmia on paikoin siemenpuuhakattu. Notkelmat vaihtele
vat lähinnä kuivista tuoreisiin kankaisiin. Suopainanteet ovat etupäässä karuja varpui
sia rämeitä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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60 Kittelberget-Urbysberget KIRKKONUMMI

KA0010045 Karttalehti: 2032 09

Alueen pinta-ala: 95 ha Korkeus: 74 mpy Suht. korkeus: 57 m

Kallioalueen sijainti: Kirkkonummelta 5 km lounaaseen, Voisin kylän länsipuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu osittain yksityisiin luonnonsuojelualueisiin, lehtojensuojeluohjelmaan
tai Natura 2000 -verkostoon. Kallioalue kuuluu osittain 1 luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Humaljärven ja Nydalsvikenin välinen kapea ja pitkä pohjois-eteläsuuntainen korkea
kallioselänteiden jakso sijaitsee järvien välisellä kannaksella kulttuurimaisemaltaan ar
vokkaassa ympäristössä. Kalliojakson etelä- ja keskiosan selänteiden avokallioset hui
put ja ylärinteet näkyvät hallitsevina länsipuolen järville ja peltoaukeille. Eteläosassa
Urbysberget kohoaa 55 metriä Humaljärven pinnasta ja sen laelta avautuu kaunis näkö
ala Mustjärven jylhiile rantajyrkänteille. Kauempana lounaassa erottuvat Domgarnin
kalliolohkon itäseinämien yläosat avoimina pintoina kapean ja rotkomaisen lehtonot
kelman puuston ylitse. Jakson pohjoisempien selänteiden kalliopinnat jäävät suurelta
osin puuston peiftoon eivätkä erotu kovin hyvin alueen länsipuolelle. Länsirinteiden
yläosista avautuu kuitenkin paikoin puuston lomitse maisemia Nydalsvikenin suuntaan.
Itään Humaljärven suuntaan ovat maisemat sulkeutuneemmat rehevän kasvillisuuden
ja rinteiden loivapiirteisuuuden takia. Selännejakson monipuoliset maisemat vaihtele
vat rehevistä lehtomaisista pähkinäpensasten peittämistä metsiköistä laen ja rinteiden
harvaan kalliomännikköön tai länsisivujen avokallioisiin kohtalaisen massiivisiin ja ka
ruihin jyrkänneosiin. Urbysbergetin lakiosa on tunnettu näköalapaikka.

Alue muodostuu kapeista kallioselänteistä, mitkä ovat kallioperän murrosten ra
jaamia. Selänteiden länsisivut ovat pääasiassa jyrkänteisiä. Jyrkännemuodot ovat viisto
ja tai porrasmaisia. Eteläosassa Urbysbergetin länsisivulla on hyvin edustava ja kohta
laisen laaja jäätikön hioma viistojyrkänteinen silokallioseinämä, jonka korkeus on noin
15 metriä. Sen silokalliopinnat aaltoilevat kuperasta koveraan. Mustjärven murroslaak
son itärannan reunajyrkänteet ovat jäätikön hiomia ja pyöristyneet vesirajaan saakka.
Selänteiden itäsivujen kalliorinteet ovat porrasmaisia ja selvästi loivempia. Lakialueilla
esiintyy pienpiirteistä kumpuilevaa porrasmaisuutta hieman rikkonaisen kivilaadun
takia. Alueen kallioperä on pääasiassa keskirakeista, punaista granaattipitoista mikrok
liinigraniittia, jossa esiintyy karkeampaa pegmatiittigraniittisia juonia ja osueita. Alu
een eteläpäässä Mustijärven kaakkoisrannalla muuttuu kivilaji keskirakeiseksi ja suun
tautuneeksi kvartsi- tai granodioriittiseksi syväkiveksi.

Alueella on valtakunnallisesti arvokkaita lehtoja. Kallion laet ovat karuja jäkälä
kallioita tai karuja kankaita. Rinteillä ja juurilla on tuoreita kankaita ja lehtoja. Urbysber
getin itärinteessä on erittäin edustava tammi- pähkinäpensaslehto. Toinen valtakunnal
lisesti arvokas lehto on Djupdalenissa. Lakialueella kasvaa pikkutervakkoa. Lehdoissa
on runsaasti tammia ja pähkinäpensaita. Alueen puilta löydetty mesipillikääpä (VU) (Ta
xon). Luonnonsuojelulailla suojellut pähkinäpensaslehdot sivuavat kallioalueen etelä-
osaa (Luontotyyppikartoitus).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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61 Korkberget-Harabacken KIRKKONUMMI

KA0010047 Karttalehti: 2032 09

Alueen pinta-ala: 44 ha Korkeus: 55 mpy Suht. korkeus: 38 m

Kallioalueen sijainti: Kirkkonummelta 4 km pohjoiskoilliseen, Sepänkylässä.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Humaljärven itärannalla oleva järvestä jyrkästi kohoava monihuippuinen kallioselän
teiden alue lehtomaisine laaksoineen. Korkbergetin osittain jyrkänteiset rantakalliot ko
hoavat jyrkästi 30 metriä korkeina kalliorinteinä järvestä ja hallitsevat läheisen vesistön
rantamaisemia selvästi. Korkberget on paikallisesti tunnettu näköalapaikka. Laelta avau
tuu hyvin kaunis järvimaisema Humaljärven selälle. Ranta-alue on varsin luonnontilai
nen ja siellä kiertelee runsaasti polkuja.

Alueen kallioperä on keskirakeista kvartsi-granodioriitti ja punaista keskirakeista
mikrokliinigraniittia. Korkbergetin koillisrinteessä on noin 30 metrin korkuinen jyrkän
teinen kallioseinämä, joka on romahtanut muodostaen luolia veden tasoon.

Kallioselänteiden lakialueet ovat kohtalaisen karua kalliomännikköä ja jäkäläistä
kalliota. Selänteiden väliset notkelmissa ja alarinteillä on paikoin rehevää lehtokasvilli
suutta. Korkbergetin ja Harabackenin välisessä notkelmassa on Långrödjan lehtomainen
kuusikkokorpi, jossa on sekapuuna tervaleppää ja koivua. Alueella kasvaa mm. kotkan
siipeä ja kevätiinnunsilmää. Jyrkänteillä on korpin pahtapesä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Ø JueeIIiset ympäristöjulkaisut 350



61 Korkberget-Harabacken, KIRKKONUMN’ll

AueeUiset ympänstöjulkaisut 350

Suojelu— tai
oiJ suojeluohjelman alue Kallioalueen raja

1:15000
Natura 2000 -verkostoon ehdotettu alue



62 Kakarberget-Raakkala KIRKKONUMMI

KA0010052 Karttalehti: 2041 07

Alueen pinta-ala: 276 ha Korkeus: 75 mpy Suht. korkeus: 45 m

Kallioalueen sijainti: Kirkkonummelta 13 km pohjoiskoilliseen, Haapajärven itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kakarberget-Raakkalan kallioalue on Kauhalan ja Haapajärven kylien peltoaukeiden itä-
puolella kohoavan laajan metsäalueen kallioisin osa. Alue on muodostunut jyrkkärintei
sista kalhoselanteista ja niiden valisista soistuneita notkelmista joissa on puroja ja lam
pia Lansiosassa peltoaukean reunalla sijaitsevat jyrkasti kohoavat kaihot hallitsevat
laheista viljelysmaisemaa erottuessaan pelloille osittain avokallioisina pintoina Muilla
suunnilla alueen kallioselänteet rajautuvat vastaavanlaiseen kumpuilevaan, kallioiseen
metsamaastoon ja rajautummen on paaosin epaselvaa Kakarbergetin lansijyrkanne erot
tuu myös suurmaisemassa lännestä katsottaessa ja sen päältä avautuu vaihteleva vilje
lysvaltarnen metsien reunustama maisema lanteen Kauempana itapuolella on laaja
Ämmänsuon kaatopaikka. Selänteiden lakiosissa kalliomaasto on melko tasaista ja laa
jaa kallioylänköä, jossa avokalliot muodostavat avaria pienmaisemia. Myös rinteiden
jyrkänteiset osat ovat paikoin pienmaisemallisesti melko jyihiä, etenkin Kakarbergetin
länsijyrkänteen yläosa on maisemaltaan alueen mielenkiintoisinta osaa.

Kakarberget-Raakkalan laaja kaihoalue on vierekkaisten kaihoselanteiden ja nii
den välisten syvien notkelmien muodostamaa maastoa ja edustaa kallioperässä risteävi
en paikallisten murroslinjojen rikkomaa korkeampaa kalliolohkoa. Kalliopinnoiltaan
hyvin paljastuneilla lakialueilla ovat laakeapintaiset silokalliot harvaan rakoilleita ja
paikoin tavanomaista selvästi laaja-alaisempia. Kallioselänteiden jyrkänteiset länsi- ja
lounaisrinteet ovat yleisesti 15—30 metriä korkeita. Yksittäisten pystyseinämien korkeus
on 5—10 metriä. Kakarbergetin länsijyrkänne kohoaa parhaimmillaan 30 metriä korkea
na viistojyrkänteisenä ja porrasmaisena seinämänä. Kakarbergetin länsijyrkänteen etelä-
päässä on hiidenkirnuja (Kananoja ja Grönholm 1993). Alueen kallioperä on pääasiassa
keskirakeista mikrokliinigraniittia, jonka raekoko vaihtelee keskirakeisesta karkearakei
seen. Graniitissa esiintyy sulkeumana paikoin granodioriittia, kiillegneissiä ja kvartsi
maasälpägneissiä. Alueen pohjoisosassa Haukiammen kaakkoisrannan kallioissa leik
kaa mikrokliinigraniittia länsiluoteis-itäkaakkoissuuntainen diabaasijuoni, joka jatkuu
kallioperässä kymmeniä kilometrejä pitkänä ja kapeana muodostumana. Diabaasijuoni
on samanikäinen kuin Uudenmaan kallioperässä olevat rapakivigraniitit (Haavisto-Hy
värinen 2001).

Lakiosat ovat pääasiassa kanija mäntykankaita ja myös jäkäläisiä avokalliopintoja
on runsaasti. Jyrkänteiden alla on pieniä puronvarsilehtoja. Kakarbergetin lounaispuo
leinen purolaakso on kasvillisuudeltaan melko rehevää. Notkelmat ja rinteet ovat lähin
nä tuoreita tai kuivahkoja kankaita ja kallioiden suopainanteet varpuisia rämeitä. Pieniä
hakkuita lukuun ottamatta kallioalue on suhteellisen luonnontilainen laaja kokonaisuus.
Alueen pohjoisosan lehmuksella viihtyy varjojäkälä (VU) ja alueella elelee myös liito
orava (VU) (Taxon),

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

JueeIIiset

ympäristöjulkaisut 350
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63 Falkberget KIRKKONUMMI, SIUNTIO

KA0010070 Karttalehti: 2032 05, 2032 06

Alueen pinta-ala: 181 ha Korkeus: 70 mpy Suht. korkeus: 30 m

Kaliloalueen sijainti: Siuntion asemalta 6 km länteen, Lappträskin itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Lähes puolet kallioalueesta kuuluu yksityisiin luonnonsuojelualueisiin, lehtojensuojelu
ohjelmaan, rantojensuojeluohjelmaan tai Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Luode-kaakkosuuntainen pitkä kallioselännejakso, joka on osa laajaa kallioista erämaa-
aluetta Siuntion ja Kirkkonummen rajaseudulla kaukana maanteistä. falkbergetin kal
lioselännejakso rajautuu länsireunastaan luode-kaakkosuuntaiseen murrosvyöhykkee
seen. Kalliojakso rajautuu suurelta osin samankaltaiseen kallioiseen kumpuileviin met
siin eikä erotu kauemmas ympäristöön. Kallioselännejakso rajautuu pohjoisosastaan vie
reiseen valtakunnallisesti arvokkaaseen Isbergen-Korsolamsbergenin kallioalueeseen
(KA0010037) jotka yhdessa muodostavat poikkeuksellisen laajan eramaa-alueen Lan
sireunalla olevat jyrkänteiset kalliorinteet kohoavat jyrkästi viereisistä soista ja vesis
töistä ja erottuvat lähimaisemaan selvästi. Paikoin avautuu selänteiden lakiosista edus
tavia erämaaluontoisia järvi- ja metsämaisemia ympäristöön. Kallioalueen itäreunalla
on leveä voimalinja.

Kalliomaasto on lakiosista melko hyvin paljastunutta kasvillisuudeltaan karua kal
liomaastoa. Falkbergetin 25 metriä korkea länsijyrkänne on selännejakson korkein seinä-
mä. Alueen kallioperä on pääasiassa keskirakeista, punaista ja granaattipitoista mikrok
liinigraniittia. Hieno-keskirakeista, selvästi suuntautunutta ja paikoin juovaista kvartsi
maasälpägneissiä esiintyy runsaasti mm. alueen pohjoisosassa järvien ympäröimillä kai
lioilla sekä keskiosassa Falkbergetin alueella.

Kallioalueen laet ovat jäkäläisiä männiköitä ja rinteet kuusisia kankaita. Suurim
mat suot ovat suopursuisia ja juolukkaisia rämeitä. Alueen puustoa on harvennushakat
tu ja alueella on myös pieniä avohakkuualoja. Alueeseen rajautuvia soita on ojitettu.
Alueen pohjoisosassa sijaitsevan Meikon-Irehörningenin lehtopuusto on pääosin kuusi
valtaista ja joukossa kasvaa lehmusta sekä pähkinäpensaita. Lehdosta on löydetty mm.
lehtoneidonvaippa ja uhanalainen lehtonoidanlukko (EN). Länsipuolinen Meiko-järvi
on niukkaravinteinen ja kirkasvetinen. Järven pohjassa on pohjaversoiskasvillisuutta ja
se luetaan nuottaruohojärviin. Järvi on säilynyt rannoiltaan täysin rakentamaftomina, ja
se kuuluu todennäköisesti tämän luontotyyppien luonnontilaisimpiin edustajiin Uudel
lamaalla (Natura 2000)

Tarkeimpien tekijoiden arviointi Muut arvot
GEOLOGINEN ARVO 3 Historialliset arvot 4
BIOLOGINEN ARVO 3 Monikayttoarvot 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuftuneisuus: 3

Lahiympanston arvot 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA 4

Aiueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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64 Falkmäki KIRKKONUMMI, SIUNTIO, VIHTI

KA0010051 Karttalehti: 2041 04

Alueen pinta-ala: 90 ha Korkeus: 91 mpy Suht. korkeus: 56 m

Kallioalueen sijainti: Kirkkonummelta 14 km luoteeseen, Kylmälässä Petäjäjärven iän
sirannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kailioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kylmälän Petäjärven länsipuolella oleva jyrkästi kohoava kallioselännejakso, joka sijait
see osittain Siuntion ja Vihdin kuntien alueella. Jakson keskiosassa oleva Falkberget erot
tuu länsipuoleha lähimaisemaa hallitsevana noin 40 metriä korkeana kallioseinämänä.
Petäjärven puolelta katsottuna kohde erottuu maisemassa vain metsäisenä kohoumana.
Lakiosien näköalapaikoillta avautuu hieno näköala viereisille pelloille ja niitä reunusta
vaan metsävaltaiseen ympäristöön. Lähiympäristössä on viljeltyjä peltoja ja asutusta sekä
kalliovaltaista metsämaastoa. Länsipuolella on suoreunus ja eteläpuolella pieni pohjois
rannaltaan mökitetty Falklampi. Kauempana itäpuolella on Petäjärvi. Vesistöjen rannat
ovat maisemiltaan kauniita, mutta osaksi rakennettuja. Jyrkänteitä käytetään kalliokii
peilyyyn.

Kallioselännejakso edustaa pohjois-eteläsuuntaisen murrosvyöhykkeen korkeaa reu
nalohkoa. Sen massiivisissa länsi- ja lounaisjyrkänteissä on edustavia jäätikkökuiutuk
sen muotoja sekä lohkorakenteita. Alueen kallioperä on keskirakeista mikrokliinigra
niittia, jossa esiintyy granaattipitoisuutta. Vaaleanharmaa tai punertava keskirakeinen
graniitti sisältää paikoin tummia kiillegneissisulkeumia. Graniiitin raekoko vaihtelee kes
kirakeisesta karkearakeiseen pegmatiittigraniittiseen kiveen.

Korkeimpien lakialueiden puusto on varsin niukkaa ja laella on laajoja avokallioi
ta. Kalliokasvillisuus on luonnontilaista. Laet ovat jäkäläisiä paikoin ruohoisia kallioita.
Rinnekasvillisuus vaihtelee kuivista tuoreisiin kankaisiin. Soistuneet painanteet ovat var
puisia rämeitä ja paikoin on myös pienialaisia korpia. Alue on linnustollisesti arvokas
kohde. Alueen pohjoispäässä on vanhoja hakkuita.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympänstöjulkaisut 350
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Suojelu- tai
suojeluohjelman alue

Natura 2000 -verkostoon ehdotettu alue

Kaihoalueen raja

Alueelliset ympristöjulkaisut 350
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65 Hausnummen kalkkimäki LOHJA

KAOO1O19O Karttalehti: 2014 12

Alueen pinta-ala: 8 ha Korkeus: 70 mpy Suht. korkeus: 38 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 10 km länsilounaaseen, Lohjansaaren Paavolan kylässä.

Maankäytön suunnittelulilanne:
Suurin osa kallioalueesta kuuluu yksityiseen luonnonsuojelualueeseen ja Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Hausnummen kalkkimäki sijaitsee Lohjansaaren itäosassa rajautuen Paavolan kylän kulttuurimaisemaan. Alueen
kasvillisuus on erittäin arvokasta useine uhanalaisine lajeineen. Kalkkikallioalue käsittää Paavolan Seuraintalon
takana loivasti kohoavan Hermalan kalkkikallioselänteen ja siitä noin 150 metriä itään peltoalueen toisella puolella
olevan pienen kalkkikalliokummun. Itäreunaltaan Hausnummen selänteen laki kohoaa ohuen moreenin peittämin
rintein noin 20 metriä peltoaluetta korkeammalle eikä hahmoitu metsäisestä länsipuolen ympäristöstään kovin sel
västi. Tiheä puusto estää näköalojen avautumisen selänteen kohtalaisen hyvin paljastuneelta laelta ja rinteiltä. Itä
puoleisen matalan kalliokedon päältä avautuu näköaloja viereiseen peltomaisemaan osin hakkuiden takia. Alueelle
oleva runsas puusto ja kasvillisuus sulkee näköalat laella ja rinteillä melko tehokkaasti, mutta runsas lehtokasvilli
suus luo alueen metsämaisemaan oman erikoisen tunnelman. Alueen kaakkoisreunalla Seuraintalon rinteellä ja
Toivarin ja Paavolan tiloilla on kasvillisuudeltaan arvokkaita ketoja ja tammimetsiä sekä rautakautisia asuinpaik
koja.

Hausnummen selänteen keskiosassa on happaman liuskeen reunustama leveä kalkkikivivälikerrosten vyöhy
ke, joka jatkuu myös lännessä olevalle Hermalan kalkkimäelle (KA0010191) ja Toippoonsuon alueelle (KA0010210).
Alueen pääkivilaji on kuitenkin hieno-keskirakeista, raitaista kvartsimaasälpäliusketta, jossa kalkkikivi esiintyy
vaihtelevan levyisinä välikerroksia. Kalkkikiveä esiintyy runsaasti Hausnummen selänteen pohjoisosan ja keski-
osan kallioissa sekä itäpuolella olevalla pienellä kalliokumparealueella. Hausnummen mäen koilliskulmassa on
pieni vanha kalkkilouhos, jossa kalkkikiven yhteydessä esiintyy myös pieniä määriä kuparimagneettikiisua ja lyijy
hohdetta. Kallioselänteen kvartsimaasälpäliuskeen ja kalkkikiven kerroksellisuuden kulku noudattelee kallioalu
eella suurinpiirtein itä-länsisuuntaa.

Hausnummen kalliolla tavataan harvinaisia kasvillisuustyyppejä sekä hyvin arvokasta kasvilajistoa. Kalkki
kalliokedot ovat edustavimmillaan alueen luoteisosassa. Alueella tavattuja putkilokasveja ovat kalliorikko (VU),
ketonoidanlukko (NT), ahopellava, haisukurjenpolvi, haurasloikko, hopeahanhikki, jäkki, kalliokielo, kangasaju
ruoho, kartioakankaali, keltamaksaruoho, ketokäenminttu, keväthanhikki, kirkiruoho, lituruoho, litteänurmikka,
maarianverijuuri, mäkiarho, mäkikuisma, mäkilemmikki, mäkitervakko, nurmihärkki, tammi ja tummaraunioinen.
Kalliosammalista alueella esiintyy harvinaista etelänhaivensammalta (EN), etelänhankasammalta (VU), kalkkikyn
sisammalta (RT), haprakiertosammalta, kalkkipalmikkosammalta, nokkalehväsammalta, isoruostesammalta, kalk
kiharasammalta, kalkkikahtaissammalta, kalkkikarvasammalta, kielikellosammal, kimmelsammalta, pallosammalta
ja pikkuruostesammalta. Meso-eutrofisesta lajistosta viihtyvät lisäksi mm. kalkkiertosammal, kalliopunatyvisam
mal, lettosiipisammal ja ruusukehankasammal. Harvinaisista jäkälistä alueella tavataan ruskokesijäkälää, ryyni
hyytelöjäkälää, risakesijäkälää ja piennarnahkajäkälää (Pykälä 1992a ja b).

Paavolan kalkkikedolla pellon itäpuolella on erittäin edustava kalkkikallioinen keto. Kedolla kasvaa useita
harvinaisia lajeja kuten kalliorikko (VU), himmeätädyke, jänönapila, jäykkäpitkäpalko, keltasauramo, ketokäen
minttu, keväthanhikki, litteänurmikka, maarianverijuuri, mäkilemmikki ja pihakurjenpolvi sekä tavanomaisempia
putkilokasveja kuten haisukurjenpolvi, haurasloikko, hietalemmikki, hopeahanhikki, isohopeahanhikki, isomaksa
ruoho, keltamaksaruoho, ketohärkki, ketokeltto, ketotädyke, kevätkynsimö, kevättädyke, lituruoho, mäkiarho, mä
kikuisma, mäkitervakko, nurmihärkki, pölkkyruoho, törrösara ja ukontulikukka. Vaateliaista sammalista kallioke
dolla viihtyvät kalkkikynsisammal (RT), nokkalehväsammal, kalkkikarvasammal, kalliovelhonsammal, kimmel
sammal, pikkutumpurasammal ja jäkälistä ryynihyytelöjäkälä, kalkkitorvijäkälä ja risakesijäkälä (Pykälä 1992b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 1 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 4 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Ø Alueelliset ympäristöjulkaisut 350
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66 Hermalan kalkkimäki LOHJA

KA0010191 Karttalehti: 2014 12

Alueen pinta-ala: 42 ha Korkeus: 70 mpy Suht. korkeus: 38 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 11 km länsilounaaseen, Lohjansaaren Hermalan kylässä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen keskiosa kuuluu Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lohjansaaren Hermalassa paikallistien molemmin puolin sijaitseva kalkkikallioalue, jonka kallio-, keto- ja niittykasvilli
suus on erittäin arvokasta useine uhanalaisine lajeineen. Hermalan kalkkimäki sijaitsee Lohjansaaren itäosassa rajautuen
suurelta osin rauhallisesti kumpuilevaan viljelysmaisemaan. Hermalanlahden pohjoisrantaan rajautuvat eteläiset matalat
kalliokumpareiden reunustama Painiemen ahoniitty on luokiteltu arvokkaaksi perinnebiotoopiksi. Kalkkimäki on tärkeä
biologinen tutkimus- ja opetuskohde. Alue sopii myös geologiseksi retkeilykohteeksi louhosten ja kalkkiesiintymien vuoksi.

Varsinainen kaikkimäki kohoaa pääasiassa loivarinteisenä lakiosistaan laakeana selänteenä eikä erotu ympäristös
tään kovin selvästi. Parhaiten se näkyy luoteen suunnasta katsottessa, jossa mäen jyrkkärinteinen lounaissivu hahmottuu
maisemassa hieman jyrkempänä metsäisenä profiilina. Laenja rinteiden tiheä puusto estää näköalojen avautumisen yleensä
ympäristöön. Kalkkimäen lounaisrinteen päältä avautuu joitain kohdin selvästi puuston rajoittamia näköaloja länsipuoli
sille pelloille. Ympärillä ovat Hermalan ja Paavolan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kylämaisemat. Idässä on Haus
nummen kasvillisuudeltaan arvokas kalkkikallio sekä Töivarin kulttuuriketoja ja rautakautisia asuinpaikkoja. Alueelle
oleva runsas puusto ja aluskasviilisuus on maisemiltaan melko sulkeutunutta, mutta runsas lehtokasvillisuus luo alueen
metsämaisemaan oman erikoisen tunnelman. Hermalaniahden pohjoisranta on lähes rakentamaton.

Alue on kokonaisuudessaan kohtalaisesti heikosti paljastunutta kallioaluetta, jota peittää monin paikoin ohut moree
nikerros. Silokalliot ovat tavanomaisia rakoilun iohkomia matalia porrasmaisia kumpareita. Alue edustaa Lohjansaaren
kalkkivyöhykkeiden keskeisintä osaa, jossa pääkivilaji on kuitenkin hieno-keskirakeista kvartsimaasälpäliusketta. Alueen
keskiosassa ja eteläosassa on leveä kalkkikivivälikerrosten vyöhyke, jossa vallitseva kivilaji on valkeaa kalsiittista keski
karkearakeista kalkkikiveä. Kalkkikiveä on parhaiten nähtävissä kalkkimäen vanhalla kalkkikivilouhosten alueella, joka
sijaitsee kalkkimäen iounaisrinteellä paikallistien varressa. Hiekkatien itäpuolella oleva suurin kalkkilouhos on 50 metriä
pitkä, 15 metriä leveä ja noin 10 metriä korkea kaivanto mäen rinteessä. Kalkkikiven yhteydessä esiintyy myös pieniä
määriä metallisia sulfideja kuten sinkkivälkettä, lyijyhohdetta ja kuparikiisua. Kivilajien kerroksellisuuden kulku noudat
telee kallioalueella suurinpiirtein itä-länsisuuntaa.

Kalkkimäki on biologisesti erittäin arvokas kallioalue, jolla on Suomessa hyvin harvinaisen alvarikasvillisuuden
piirteitä. Mäellä on ohuthumuksista kalliometsää sekä avoimia kalkkikalliopintoja. Pykälän (1992a) mukaan Kalkkimäki
on Länsi- Uudenmaan seutukaavaliiton alueen luonnoltaan arvokkain kallio. Mäeilä tai Painiemen entisellä hakamaalla
tavataan runsaasti harvinaisia kalkkilajeja sekä uhanalaisia lajeja. Alueella viihtyvät mm. punavalkku (CR), kalliorikko
(VU), seinäraunioinen (VU), ketonoidanlukko (NT), ketopiippo, ahopellava, haisukurjenpolvi, haurasloikko, hietaorvokki,
himmeätädyke, hina, hopeahanhikki, isohopeahanhikki, isomaksaruoho, jäkki, jänönapila, jäykkäpitkäpalko, kalliokielo,
kangasajuruoho, kartioakankaali, keltamaksaruoho, ketokeltto, ketokäenminttu, ketotädyke, keväthanhikki, kevätkynsi
mö, lehtoneidonvaippa, litteänurmikka, lituruoho, liuskaraunioinen, maarianverijuuri, mäkiarho, mäkikaura, mäkikatta
ra, mäkikuisma, mäkilemmikki, mäkiminttu, mäkitervakko, nuokkukohokki, nurmihärkki, nyylähaarikko, pihakurjen
polvi, ruoholaukka, räpelö, tummaraunioinen, tummatulikukka ja ukontulikukka. Koillisosan korvessa viihtyvät lisäksi
mm. röyhysara (VU), liereäsara ja nevaimarre.

Hanrinaisista sammalista lajistoon kuuluvat mm. tuoksukäppyräsammal (EN), etelänhankasammal (VU), lastusam
mal (NT/RT), kalkkikynsisammal (RT), haprakiertosammal, kalkkipalmikkosammal, kalkkisuikerosammal, sirohuurre
sammal, etelänkellosammal, hiidensammal, itutumpurasammal, kalkkihiippasammal, kaikkikahtaissammal, kalkkikar
vasammal, kalkkiharasammal, kalliovelhonsammal, kielikellosammal, kimmelsammal, iimisiimasammal, pikkuruostesam
mal, suippuväkäsammal ja lisäksi meso-eutrofisista sarnmalista mm. kivikufrisammal, kalkkikiertosammal, kalliopunatyvis
ammal, lettosiipisammal, suikalesammal ja viuhkasammal. Harvinaisista jakälistä alueella tavataan sammalkuitajäkälä (RT),
ryynihyytelöjäkälä, isomustejäkälä, kalkkitorvijäkälä, liuskahyytelöjäkälä, risakesijäkälä, sammalmaljajäkälä ja suomuhma
jäkälä. Harvinaisista sienistä alueella viihtyvät outomalikka (CR), ruutumalikka ja tummajyväslakki (Pykälä 1992a ja b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 1 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 4 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Ø Alueelliset ympäristöjulkaisut 350
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67 Kohagabergen LOHJA

KA0010194 Karttalehti: 2014 12

Alueen pinta-ala: 49 ha Korkeus: 85 mpy Suht. korkeus: 53 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 11 km lounaaseen, Kirkniemen Pikkujärven
etelärannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue rajautuu lintuvesiensuojelualueeseen ja Natura 2000 -verkostoon. Kallioalue
kuuluu osittain 1 luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kohagabergen sijaitsee Kirkniemessä Pikkujärven etelärannalla kohoavana korkeana
kallioselännealueena. Järven rannasta jyrkin moreenirintein kohoava Kohagabergen on
kasvillisuudeltaan arvokas kohde. Kallioalue erottuu parhaiten idästä ja pohjoisesta Pik
kujärven ranta-alueilta sekä lännenpuoleisesta viljelysmaisemasta katsottaessa. Se nä
kyy maisemassa hieman korkeampana metsäisenä mäkialueena, jonka ylärinteillä pil
kottavat kalliopinnat vain heikosti rinnepuuston lomitse. Laelta avautuu kaunis näkö
ala pohjoiseen Pikkujärven linnustoltaan arvokkaalle järvelle ja sen takaiselle kapealla
viljellylle peltokannaksella, jossa sijaitsee Gerknäsin kartanon valtakunnallisesti arvo
kas kulttuuriympäristö. Lakialueen kalliomännikkö on maisemallisesti paikoin muka-
van avaraa.

Kohagabergen on salpausselkävyöhykkeellä sijaitseva luode-kaakkosuuntaisen ja
koillis-lounaissuuntaisen kallioperän murrosten rajaama korkeampi reunalohko, joka si
jaitsee geologisesti Mustion doomin itäpuolella, emäksisten liuskevyöhykkeiden reunus
tamalla pitkänomaisella granodioriittialueella. Alueen kivilaji on harmaa, heikosti suun
tautunut, keskirakeinen granodioriitti, jossa on leikkaavia kapeita graniittijuonia. Kai
liomäen luoteisrinteen yläosassa ja itärinteellä on pienialaisia 10—15 metrin korkuisia
viisto- ja porrasjyrkänteisiä seinämäpintoja jyrkässä rinteessä. Yhtenäiset pystyseinämät
ovat matalia.

Kallioalueen kasvillisuus on kalkkipölyn vaikutuksesta rehevöitynyt. Alueella kas
vaa mm. haisukurjenpolvea, haurasloikkoa, isomaksaruohoa, jäykkärölliä, kalliohatik
kaa, kalliokieloa, karvaskallioista, keltamaksaruohoa, ketokelttoa, lituruohoa, mäkikau
raa, mäkitervakkoa, nurmihärkkiä, ruotsinpitkäpalkoa ja harvinaista suomenpihlajaa.
Laella on kalliomänniköitä, moreenipeitteisillä rinteillä kuusikoita ja koillisjyrkänteen
tyvellä haavikkoa. Kallioalueen ja radan välissä on laaja pähkinälehto. Alueen haapojen
epifyyttinä viihtyvät mm. uhanalaiset kauharustojäkälä (CR), silomunuaisjäkälä (RT) ja
harvinainen haprakanresammal (Pykälä 1992a, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

MueeNset

ympäristöjulkaaut 350
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68 Kukkumäki LOHJA

KA00104$8 Karttalehti: 2014 12

Alueen pinta-ala: 5 ha Korkeus: 89 mpy Suht. korkeus: 49 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 9 km etelälounaaseen, Kirkniemen itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kaliloalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Salpausselkävyöhykeessä sijaitseva ja laelta sekä rinteitä hyvin paljastunut Kukkumäki
kohoaa ympäröivää maisemaa selvästi korkeammalle, mutta sulautuu melko hyvin
omakotitaloasutuksen ja niiden kasvillisuudeltaan rehevien pihapiirien keskelle. Lähi-
maisemassa erottuvat jyrkät ja jyrkänteiset avokalliorinteet piha-alueiden takaosassa ja
hallitsevat asutusalueen lähimaisemaa selvästi, mutta kauemmas ympäristöön ei Kuk
kumäki tahdo kovin hyvin erottua. Paremmin se erottuu esimerkiksi lounaispuolella
reilun kilometrin päässä olevalta korkealta Munkkikalliolta, jonne sen avokallioinen,
paljas lakialue näkyy silmiinpistävästi ympäröivän puuston keskeltä. Kukkumäen laelta
avautuu lähes kaikkiin ilmansuuntiin avara ja vaihteleva maisema. Pohjoisessa aukeaa
Lohjanjärven vesialueita, luoteessa Kirkniemen peltoja, asutusta ja tehdasalue. Lounaas
sa ja etelässä avautuu peltovaltainen viljelysmaisema, jota reunustavat korkeammat
metsäiset mäet. Maisemassa näkyy Karjaa—Lohja valtatie, joka halkoo metsäistä maas
toa. Avokallioisen lakialueen silokalliopienmaisema on hyvin avara ja sitä monipuolis
taa rinteiden pienet jyrkännemuodot sekä alarinteiden rehevä lehtokasvillisuus. Kalli
onlaki on Lohjan alueen eräs tärkeä lintujen muuton seurantapaikka. Osittain runsaan
retkeilyn takia lakialueen kasvillisuus on laajalta alueelta selvästi kulunutta.

Kukkumäen pohjoisrinne on korkeimman huipun kohdalla jyrkänteinen. Jyrkän-
teen alaosassa on 2—5 metriä korkeita pystyseinämiä ja yläosasta muuttuu seinämä ku
peraksi ja viistojyrkänteiseksi jäätikön hiomaksi kalliopinnaksi. Laen ja rinteiden silo
kalliot ovat kohtalaisesti rakoilleet ja ovat paikoin hieman tavanomaista edustavampina
pintoina. Kukkumäen korkein lakialue on pääasiassa keski-karkearakeista mikrokliini
graniittia. Korkeimman laen itäpuoleinen kalliotasanne on kivilajiltaan taas keskirakeis
ta, raitaista kvartsimaasälpägneissiä, jonka liuskeisuus on suurinpiirtein itä-länsisuun
tainen ja liuskeisuus kaatuu vinosti pohjoiseen.

Kukkumäki on Lohjan seudun kallioista voimakkaimmin kalkkipölyvaikutteinen
ja ilmeisesti sen johdosta kallioilla on monia kalkinvaatijalajeja. Kallioniityt ovat hyvin
reheviä. Kallion koillisreunalla on pieniä vanhoja louhoskuoppia eli kallioreunamilla
saattaa olla myös alkuperäistä kalkkivaikutusta. Etelärinteellä on pähkinälehtoa ja myös
muilla rinteillä on lehtoisuutta. Alueella kasvavat mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko,
hopeahanhikki, iharuusu, kartioakankaali, karvaskallioinen, kelta-apila, keltamaksaruo
ho, ketokeltto, ketokäenminttu, kevätkynsimö, kevättädyke, lehtoneidonvaippa, litu
ruoho, mäkikattara, mäkikaura, mäkilemmikki, mäkitervakko, nurmihärkki, ruoholaukka
ja tuoksusimake. Harvinaisista sammalista alueen lajistoon kuuluvat mm. höyhensam
mal (NT/ RT), nokkalehväsammal, kalkkikarvasammal, ketjusammal, kielikellosammal,
kimmelsammal, luutasammal, pikkuruostesammal sekä yleisemmistä ravinteisuutta il
mentävistä sammalista kalkkikiertosammal, kalliopunatyvisammal ja viuhkasammal,
Harvinaisista jäkälistä alueella tavataan ryynihyytelöjäkälää (Pykälä 1992b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aiueelliset

ympänstöjulkaisut 350
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69 Munkkikallio LOHJA

KA001046$ Karttalehti: 2014 12

Alueen pinta-ala: 9 ha Korkeus: 85 mpy Suht. korkeus: 53 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 10 km lounaaseen, Kirkniemen eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kirkniemen Pikkujärven kaakkoispuolella, Salpausselkävyöhykkeellä sijaitseva Munk
kikallio on risteävien kallioperän murrosten rajaama jyrkkäpiirteinen pienialainen kor
keampi lohko, jonka Lohjan ja Hangon välinen valtatieleikkaus katkaisee itäpuolelta.
Kallioalue on maisellisesti hyvin merkittävä ja kasvillisuudeltaan arvokas kohde. Pyö
reämuotoisen Munkkikallion selänteen koillis-, länsi- ja pohjoisrinteet kohoavat jyrkän
teisinä ja alue rajautuu selväpiirteisesti koillis- ja länsipuolen metsäisiin rinteisiin. Ra
jautuminen on epäselvempää lounaassa ja kaakossa jatkuvaan korkeampaan kalliomaas
toon. Munkkikallion pohjois-ja luoteissivun avoimet ja massiiviset kalliojyrkänteet erot
tuvat pitkälle luoteeseen Pikkujärven selälle. Vaikka yksittäiset silokalliot ovat rakoilun
lohkomia ja melko pienialaisia pintoja muodostaa avokallioinen luoteisseinämä kuiten
kin maisemassa erottuvan jyrkänteisen ja kuperan silokallion suurmuodon, joka on säi
lynyt eroosiolta muuta ympäristöä paremmin. Se erottuu eräältä kohdin myös Lohjan-
saareen vievälle maantielle puuston lomitse. Koillispuolelta valtatien suunnasta näkyy
Munkkikallio osana laajaa metsäistä mäkialuetta, mutta ei hahmotu metsäisyyden takia
selkeänä itsenäisenä muotona. Munkkikallion korkeimmalta laelta avautuu esteetön
näköala länteeseen ja luoteeseen Pikkujärven suuntaan. Kaunista järvimaisemaa reunus
taa kallioisen Kohagabergenin ja Storskogsbergetin korkeat metsäiset rinteet. Jyrkänteen
alla lähimaisemassa näkyy junarata. Munkkikallion jyrkänteisten kalliorinteiden pien
maisemat ovat jylhiä. Lakialueen puusto on paikoin hieman sulkeutunutta, mutta välillä
avautuu hieman avarampia kalliopienmaisemia.

Munkkikallion pohjois- ja luoteissivulla on 25—30 metriä korkea kalliojyrkänne. Koil
lissivulla on edustava heikosti porrasmainen 15 metriä korkea kallioseinämä. Lakiosa
on pienpiirteissään pienten porrasmaisten kumpujen lohkomaa kalliomännikkömaas
toa, jossa korkeuserot ovat muutamien metrien luokkaa. Kaakkoisrinne laskee loivah
kosti melko leveinä porrasmaisina, rakoilun lohkomina tasanteina. Kallioalue sijaitsee
geologisesti Mustion doomin itäpuolella olevalla pitkänomaisella granodioriittialueel
la, joka on emäksisten liuskevyöhykkeiden reunustama. Munkkikallion kivilaji on har
maa, heikosti suuntautunut, keskirakeinen granodioriitti, jossa on leikkaavia kapeita gra
niittijuonia.

Kalkkipölyvaikutteisella kalliolla on harvinaista kalliokasvillisuutta ja kallioketo
ja, vanhojen metsien lajistoa ja erikoispiirteenä runsas puustoinen suomenpihlajamet
sikkö. Alueella kasvavat mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, hopeahanhikki, isomak
saruoho, kalliokielo, karvaskallioinen, keltamaksaruoho, ketokeltto, ketokäenminttu, li
turuoho, liuskaraunioinen, mäkiarho, mäkilemmikki, mäkitervakko, nurmihärkki, ruot
sinpitkäpalko, tummaraunioinen, tuoksusimake ja villiintynyt tuoksuköynnöskuusama.
Harvinaisista sammalista alueen lajistoon kuuluvat mm. etelänkiertosammal (NT), kalk
kikarvasammal ja yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista kalkkikiertosam
mal. Harvinaisista jäkälistä alueella tavataan suoninahkajäkälä (RT) ja isomustejäkälä.
Puiden epifyytteinä kasvaa lisäksi harvinaiset haapariippusammal (VU), haavanhyyte
löjäkälä (VU) ja samettikesijäkälä (Pykälä 1992b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelhset

ympänstöjulkaisut 350
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70 Märkmäki LOHJA

KA0010201 Karttalehti: 2014 12

Alueen pinta-ala: 11 ha Korkeus: 75 mpy Suht. korkeus: 43 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 11 km lounaaseen, Lohjajärven Jalassaaren län
siosassa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen keskellä on yksityinen luonnonsuojelualue ja alue kuuluu puolittain ranto
jensuojeluohjelmaan sekä suuurimmaksi osaksi Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lohjanjärven Jalassaaren länsirannalla oleva jyrkänteinen kallioselänne, joka on maise
miltaan ja kasvillisuudeltaan arvokas kohde. Märkmäki sijaitsee Lohjansaaren eteläreu
nalla ja erottuu osittain avokallioisena korkeampana metsäisenä selänteenä länsipuolel
la olevalle Hermalanselälle. Se näkyy paikoin myös koillisesta Jalassaaren lävitse kulke
valta maantieltä katsottaessa. Selänne rajautuu terävästi järveen ja selväpiirteisesti mo
reenipohjaiseen metsämaastoon ja koillisreunan peltokaistaleeseen. Märkmäen avokal
lioiselta laelta, paikalliselta näköalapaikalta, avautuu kaunis järvimaisema länteen kau
as Hermalanselälle ja sen rannoille. Vastarannalla on Tamminiemen luonnonsuojelualue
valtakunnallisesti arvokkaine lehtoineen. Itään ja koilliseen avautuu metsien reunusta
ma viljelysmaisema. Laen ja viistojyrkän luoteisrinteen pienmaisema on kaunis kallio
ketoineen.

Märkmäki on hyvin paljastunut itä- ja länsisivustaan jyrkänteisenä kohoava luode
kaakkosuuntainen kallioselänne ja edustaa paikallisen kallioperän eroosiolta säästynyt
tä korkeampaa lohkoa, joka on murroslinjojen rajaama. Korkeimman huipun itäsivulla
kohoaa heikosti porrasmainen 10—15 metriä korkea graniittiseinämä, joka on hieman epä
säännöllisesti kuutiorakoillut. Länsisivulla oleva lounaisjyrkänne on matala noin kym
menmetrinen jäätikön hioma viistoseinämä. Etelärinne viettää porrasmaisena alaspäin.
Kallioselänteen alimpia rinteitä peittää moreeni. Korkeimmalta laelta pohjoiseen ja luo
teeseen melko jyrkästi viettävä jäätikön hioma kalliorinne kumpuilee pienpiirteissään
jonkin verran ja on pinnoiltaan epätasainen. Yhtenäiset silokalliopinnat ovat alueella
tavanomaisen kokoisia. Kallioalue sijaitsee geologisesti Lohjanjärven happamien lius
keiden ja kalkkikriittisen kivilajivyöhykkeen eteläpuolella olevalla rikkonaisella graniit
tialueella. Alueen kivilaji on keskirakeista, heikosti suuntautunutta mikrokliinigraniit
tia, jonka väri vaihtelee punaisesta vaaleanharmaaseen. Paikoin kivessä esiintyy karkea
rakeista pegmatiittigranittia olevia suonia.

Märkmäellä on edustavaa oligo- ja mesotrofista kalliokasvillisuutta ja vähäistä kalk
kipölyvaikutusta. Kalliolla viihtyvät mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, hernesara, iso
maksaruoho, jäykkärölli, kaljukallioinen, kalliohatikka, kanadankoiransilmä, ketokeit
to, litteänurmikka, lituruoho, mäkikuisma, mäkitervakko, nurmihärkki, pensaikkotatar,
tuoksusimake ja sammalista uhanalainen katkokynsisammal (EN). Mäen alarinteellä on
pähkinälehtoa ja rantatasanteella kynäjalavalehto (VU). Lehtolajistoon kuuluvat myös
muutama isompi tammi, lehmus ja vaahtera (Pykälä 1992a, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

AjueeMiset

ympäristöjuIkasut 350
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71 Isosaaren kalkkikallio LOHJA

KA0010455 Karttalehti: 2023 10

Alueen pinta-ala: 6 ha Korkeus: 50 mpy Suht. korkeus: 18 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 5 km länsiluoteeseen, Lylyisten kylän itäpuo
leila oleva niemi.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Isosaaren kalkkikallio on matalahko metsäinen niemi Lohjanjärven pohjoisrannalla, jol
la on kasvillisuudeltaan arvokasta kalkkilajistoa. Kallioinen niemi rajautuu länsireunas
taan kapeaan Lylyistenlahteen ja sen itäpuolella on pieni partiolaisten leirikeskuksena
pitämä Partioniemi. Isosaaren etelärannan avoimet rantakalliot erottuvat selvästi lähei
selle vesialueelle, mutta mataluuden takia ne eivät poikkea edukseen ympäristön muis
ta kalliorannoista. Rantakallioilta avautuu kaunis ja luonnontilainen järvimaisema ete
lään ja lounaaseen pitkin Lohjanjärven selkää ja sitä reunustaviin rantametsiin. Kallio
paijastumia esiintyy etelärannan lisäksi myös alueen pohjoisreunalla. Silokalliot ovat
paljastuma- alueilla pienialaisia ja tavanomaisia. Etelärannan kalliopaljastumat ovat ai
van ranta-alueella avokalliosia, mutta sisempänä ranta-alueella niitä varjostaa harva
männikkö.

Alueen kivilaji on pääasiassa hieno-keskirakeista, juovaista pyrokseenipitoista ha
panta gneissiä, jossa esiintyy granaattipitoisuutta. Alueen kallioissa on nähtävissä lisäk
si hienorakeista pyrokseenipitoista amfiboliittia ja kalkkikiveä. Kallioisen etelärannan
keskiosassa on matala noin 5 metrin korkea, heikosti porrasmainen ja ylikalteva ranta
jyrkänne, jonka alaosassa veden rajassa on paljastuneena amfiboliitin välikerroksina kes
kirakeista suuntautunutta kalkkikiveä pienellä alueella. Kalkkikiven rosoinen ja syöpy
nyt rapautumispinta näkyy erityisen hyvin lähellä vesirajaa olevissa matalissa rantakal
lioissa, joilla kasvaa osittain runsasta kalkkikasvillisuufta. Kivilajien liuskeisuuden kul
ku on suurinpiirtein luode-kaakkosuuntainen ja liuskeisuus kaatuu vinosti lounaaseen.

Kalliokasvillisuus on yleispiirteiltään karua, mutta lajistossa on myös useita kalk
kilajeja. Etelärannan kalliopinnat ovat kasvillisuudeltaan hieman veneilijöiden kulutta
mia, koska ranta-alue on suosittu rantautumispaikka. Kalliolla viihtyvät mm. haurasloik
ko, hopeahanhikki, isomaksaruoho, jänönapila, kalliokohokki, karvaskallioinen, keita
maksaruoho, keltavuokko, lituruoho, liuskaraunioinen, mäkiarho ja mäkikuisma. Har
vinaisista sammalista kalliolla kasvavat haprakiertosammal, isokarvesammal, kalkki
karvasammal, limisiimasammal, luutasammal, ojasykerösammal, suippuväkäsammal,
vemmelvaskisammal sekä yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista kalkki
kiertosammal, kalliopunatyvisammal, mustakivisammal ja oravisammal. Harvinaisista
jäkälistä alueelta on löydetty pikkupullokas (EN), sammaljäkälä (RT), ryynihyytelöjäkä
lä, varjokultajäkälä, kalliohyytelöjäkälä, paasikultajäkälä, paliotinajäkälä ja suolarusto
jäkälä (Pykälä 1992b, Pykälä suul.t.anto 2001).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

, Aueeiiset ympäristöjulkasut 350
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72 Karhuniemen kalkkikallio LOHJA

KA0010451 Karttalehti: 2023 10

Alueen pinta-ala: 3 ha Korkeus: 65 mpy Suht. korkeus: 33 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 8 km länsilounaaseen, Linnaniemen Karhunie
messä.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kallioisessa ja kesämökkien täyttämässä Karhuniemen eteläosassa sijaitsevat kalkkiki
vikalliot ovat biologisesti erittäin arvokkaita. Se on Lohjanjärven rannan laakeista kalk
kikallioista kasvillisuudeltaan ja kasvistoltaan paras. Lohjanjärven rannalla sijaitseva
Karhuniemen jyrkkäpiirteinen eteläreuna erottuu rinnepuuston seasta osittain paljaana
kallioisena kohoumana melko kauas etelän suuntaan järvelle. Kalliopaljastuma rajautuu
epämääräisesti kesämökitettyyn pohjoispuoleiseen kumpuilevaan kalliomännikköö ja
koko alue on tiheän kesämökkiasutuksen puristuksessa. Osittain avoimen rantajyrkän
teen päältä avautuu hyvin edustava ja kaunis järvimaisema kauas lounaan, etelän ja kaa
kon suuntiin. Jyrkänteisten rinteiden avara kalliomaisema on tavanomaista edustavam
pi rannan runsaasta mökkiasutuksesta huolimatta.

Korkeimman harjanteen porrasmaisesti kohoava eteläjyrkänne on 15—20 metriä
korkea. Yksittäiset pystyseinämäpinnat ovat matalia kapeiden tasanteiden ja hyllyjen
erottamia ja rakoilun lohkomia pintoja. Laen kuperat kalliopinnat ovat osittain jäätikön
hiomia tavanomaisia silokallioita. Alueen varsinaiset kalkkikiviesiintymät sijaitsevat Kar
huniemen eteläkärjessä olevalla matalalla kalliokummulla, jossa kalkkikiveä on väliker
roksina happamassa gneississä. Muissa osissa kallioaluetta on vallitsevana kivilajina
hieno-keskirakeinen, juovainen pyrokseenipitoinen hapan gneissiä, jossa esiintyy pai
koin granaatti- ja kordieriittipitoisuutta. Happaman gneissin ja kalkkikivivälikerrosten
liuskeisuuden kulku noudattelee suurinpiirtein itäkoillis-länsilounaista suuntaa ja lius
keisuuden kaade on kalliopaljastumissa lähes pystyasentoinen.

Karhuniemi on muistuttanut luonnoltaan Karkalinniemen luonnonpuistoa, mutta
on kärsinyt tiheästä kesämökkiasutuksesta ja kasvillisuuden kulumisesta. Alueella on
siitä huolimatta useita harvinaisia kasveja ja etenkin jäkälälajisto on edustavaa. Kalliolla
kasvavat mm. haurasloikko, hietaorvokki, kalliokielo, kalliotuhkapensas, karvaskallioi
nen, keltamaksaruoho, ketokäenminttu, lehtonoidanvaippa, mäkitervakko, nuokkuko
hokki, nurmihärkki ja ukontulikukka. Alueella on myös muutamia suuria tammia ja leh
muksia ja haapoja. Harvinaisista sammalista alueella viihtyvät viherpahkurasammal (RT),
haprakiertosammal, isoruostesammal, kalkkikarvasammal, kielikellosammal, limisiima
sammal, vemmevaskisammal ja yleisimmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista mm.
kalkkikiertosammal ja oravisammal. Harvinaisista jäkälistä alueella tavataan suomupul
lokas (VU), nahkahyytelöjäkälä, ryynihyytelöjäkälä, hietatinajäkälä, isomustejäkälä, ja
lotorvijäkälä, jauhekultajäkälä, kalkkitorvijäkälä, kiekkolaikkajäkälä, liuskahyytelöjäkä
lä, pallotinajäkälä, poimukesijäkälä, risakesijäkälä, ruskokilpinen ja sammalmaljajäkälä.
Puiden epifyyttinä kasvaa lisäksi haapariippusammal (VU), isorustojäkälä, nappirusto
jäkälä ja samettikesijäkälä (Pykälä 1992b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 1 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

JueeIIisetympäristöjuIkaaut
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73 Kirkkovuori LOHJA

KA0010192 Karttalehti: 2023 10

Alueen pinta-ala: 14 ha Korkeus: 68 mpy Suht. korkeus: 36 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 9 km länteen, Skraatilan kylässä ja Lohjanjär
ven rannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen itäosassa on kaksiosainen yksityinen luonnonsuojelualue ja läntisempi niistä
kuuluu Natura 2000-verkostoon,

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lohjanjärven ja pienen Särkilammen välisellä kannaksella Skraatilan kylässä sijaitseva
kallioselännejakso, joka on biologisesti erittäin arvokas alue. Kirkkovuoren ja sen itä
puoleisen selänteen jyrkänteiset rantakalliot kohoavat Lohjanjärvestä yli 30 metriä. Sen
avokallioiset kohtalaisen massiiiviset kallioseinämät erottuvat kauas järvelle ja lounais-
puolen ranta-alueille halliten silmiinpistävinä Skraatilanlahden ja sen ranta- alueiden
maisemia. Avokallioisten jyrkänteiden päältä avautuu kaunis saaristoinen järvimaisema
etelään ja lounaaseen. Avarat ja jylhät jyrkännemaisemat ovat alueella vaikuttavia.

Suoraan Lohjanjärveen viettävät noin 20 metriä korkeat jyrkänteet ovat kehittyneet
osittain alueen gneissin liuskeisuuden suuntaisiksi pinnoiksi. Lähes pystysuorina koho
avat yksittäiset seinämäpinnat ovat parhaimmillaan 10—12 metrin korkuisia täysin pal
jaita pintoja. Seinämäpinnat ovat monin paikoin selvästi laatta- ja kiilarakoilun lohko
mia viistojyrkänteisiä tai heikosti porrasmaisina kohoavia pintoja. Laen silokalliot ovat
kuperia ja kooltaan melko tavanomaisia. Alueen pääkivilaji on hieno-keskirakeista juo
vaista pyrokseenipitoista hapanta gneissiä, jossa esiintyy granaatti- ja kordieriittipitoi
suutta. Kirkkovuoren itäpuoleisella rantakallioilla esiintyy eräällä kohtaa happaman
gneissin välikerroksena kalkkikiveä. Luonnonmuovaamilla kalliopinnoilla on kalkkiki
veä nähtävissä myös kallioalueen itäpäässä rannan tuntumassa olevilla kallioilla. Hap
paman gneissin ja kalkkikivivälikerrosten liuskeisuuden kulku noudattelee suurinpiir
tein itäkoillis-länsilounaista suuntaa ja liuskeisuuden kaade on kalliopaljastumissa lä
hes pystyasentoinen.

Alueella tavataan mm. seinäraunioinen (VU), haurasloikko, hopeahanhikki, iso
maksaruoho, jänönapila, jäykkärölli, kalliohatikka, kalliokielo, kalliokohokki, kalliotuh
kapensas, kartioakankaali, karvaskallioinen, keltamaksaruoho, ketokeltto, ketokäenmint
tu, keväthanhikki, lehtoneidonvaippa, lituruoho, liuskaraunioinen, maarianverijuuri, mä
kiarho, mäkikuisma, mäkiminttu, mäkitervakko, nuokkukohokki, pensaikkotatar, pölk
kyruoho, ruostehappomarja, tummaraunioinen, ukontulikukka ja vuorimunkki. Harvi
naisista sammalista lajistoon kuuluvat mm. haprakarvesammal , isokarvesammal, nok
kalehväsammal, poimulehväsammal , runkopunossammal, valumahiirensammal, ete
länlapiosammal, isoruostesammal, kalkkikarvasammal, kalliovelhonsammal, ketjusam
maj, kielikellosammal ja pallosammal. Meso-eutrofisista sammalista alueella viihtyvät
mm. kalkkikiertosammal, kalliopunatyvisammal, kiilto-omenasammal, kivikutrisammal,
lettosipisammal, norkkusammal, oravisammall, rotanhäntäsammal, taljaruostesammal
ja viuhkasammal. Harvinaisista jäkälistä alueella tavataan louhunahkajäkälä (VU), suo
mupullokas (VU), nahkahyytelöjäkälä, ryynihyytelöjäkälä, sirokilpinen, isomustejäkälä,
jauhekultajäkälä, jauherustojäkälä, kalkkikuoppajäkälä, kalkkinuppujäkälä, kalkkitorvi
jäkälä, kalliohyytelöjäkälä, kalliokeltuaisjäkälä, kultajäkälä, kääpiötinajäkälä, paasikul
tajäkälä, risakesijäkälä, sammallimajäkälä, sammalmaljajäkälä, suomulimajäkälä ja vainio
kultajäkälä. Harvinaisista sienistä alueella viihtyy neliliuskamaatähti (Pykälä 1992a ja 5).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 1 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Ø Alueelliset ympäristöjulkaisut 350
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74 Kowenmäki-Lakimäki LOHJA

KA0010196 Karttalehti: 2023 10

Alueen pinta-ala: 169 ha Korkeus: 109 mpy Suht. korkeus: 66 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 7 km luoteeseen, Outamonjärven pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen keskellä on vanhojenmetsiensuojeluohjelman alueet, jotka kuuluvat Natura 2000 -verkostoon. Länti
sempi vanhojenmetsiensuojeluohjelman alue ja Kohtamäen pohjoisrinne kuuluvat lisäksi Metsähallituksen luon
nonsuojelualueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Outamonjärven ja Hormajärven välisellä kannaksella sijaitseva korkeiden vierekkäisten kallioselänteiden alue, joka
rajautuu ympäröiviin peltoalueisiin kumpuilevassa korkeiden kallioselänteiden luonnehtimassa ylänköisessä maas
tossa. Lakimäen laki on ympäristön korkein kohta 109 metriä mpy ja sen laki kohoaa yli 60 metriä korkeammalle
kuin läheiset pellot. Kauempaa katsottaessa metsäinen kallioalue sulautuu osaksi kumpuilevaa viljelysten reunus
tamaa kalliometsää. Lakimäki erottuu kuitenkin lähimaisemassa korkeampana peltoalueen takana kohoavana met
säisenä mäkenä kaakkoispuolelta katsottaessa. Sen kaakkoisreunan avokallioseinämät pilkottavat osittain puuston
seasta viereiselle peltoaukealle. Länsiosassa Korvenmäen maantiehen rajautuvat viistojyrkänteiset silokalliot erot
tuvat myös hyvin osana maantienvarren kumpuilevaa kalliometsämaisemaa. Edustavimmat maisemat avautuvat
Lakimäen kaakkoisjyrkänteiden päältä, josta avautuu hyvin edustavia näköaloja itään peltoalueiden takana oleval
le Hormajärvelle. Kallioalueen selänteiden muilta näköalapaikoilta avautuu vaihtelevia kallioisia metsämaisemia
alueen sisäosiin sekä lähiympäristöön, jossa paikoin pilkottaa peltoja. Selänteiden lakien ja rinteiden harvamännik
köinen kalliomaisema on luonnontilaista ja pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa maastoa, joka on maisemallisesti mel
ko avaraa.

Selänteiden laet ja rinteet ovat hyvin paljastunutta jäkälikön ja sammalikon peittämää kalliopaljastuma-aluet
ta. Pohjois- ja luoteispuoleisilla sivuilla on kuperia viistojyrkkiä tai jyrkänteisiä hieman tavanomaista laajempia
silokallioita. Muihin suuntiin olevat jyrkänteiset rinteet ovat rakoilun lohkomia, hieman porrasmaisia viistoja kai
liopintoja. Paikoin esiintyy myös matalahkoja pystyseinämiä. Länsiosassa Korvenmäen alueella on erään kalliohar
janteen länsisivulla noin 12 metriä korkea pystyseinämä, jonka yläosa kaartuu kuperana pintana kapealle laelle.
Palomäen ja Lakimäen etelä- ja kaakoissivuilla on 10—15 metrin korkusia lähes pystyseinämäisiä rakoilun lohkomia
jyrkänteitä. Alueen kivilaji on migmatiittista, suonigneissimäistä granaatti- ja kordieriittipitoista kiillegneissiä. Suo
nimaisena neosomiaineksena esiintyy keskikarkeaa mikrokliinigraniittia, jota on kivessä paikoin hyvin runsaasti.
Paikoin graniittiaines muodostaa kallioalueen paljastumissa laaja-alaisia osueita. Alueen kinzigiitissä on paikoin
hieno-keskirakeista hapanta gneissiä välikerroksina. Liuskeisuuden kulku on kivilajeilla itäkoillis-länsilounaissuun
tainen ja liuskeisuuden kaade on melko pystyasentoinen. Alueen eteläreunan kallioissa esiintyy runsaammin mik
rokliinigraniittia ja paikoin pyrokseenipitoista hapanta liusketta.

Laki on karua tierasammalikkoista kalliomännikköä ja alueella on paikoin pieniä kallioketoja. Jyrkänteiden
juurilla metsät ovat reheviä lehtoja. Kallioalueen lajistoon kuuluvat mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, isomaksa
ruoho, jäykkärölli, kalliohatikka, kalliokielo, kalliokohokki, ketokeltto, lituruoho, liuskaraunioinen, mäkikuisma,
mäkitervakko, pensaikkotatar, pölkkyruoho, tummaraunioinen ja vuorimunkki. Mesotrofiseen kalliosammalistoon
kuuluvat harvinaiset etelänraippasammal (VU), haprakarvesammal, isokarvesammal, isoriippusammal, isoruos
tesammal, ketjusammal, kielikellosammal, luutasammal ja pallosammal sekä tavallisemmat kalkkikiertosammal,
kailiopunatyvisammal, kiilto-omenasammal, kivikutrisammal, suikalesammal ja viuhkasammal. Harvinaisista jä
kälistä alueella viihtyvät mm. härmähuhmarjäkälä (NT), kalliohyytelöjäkälä, kääpiötinajäkälä ja suomulimijäkälä.
Lehtolajistosta mainittakoon edelleen lehmus, vaahtera, pähkinäpensas, lehtokuusama, näsiä, imikkä, lehto-orvok
ki, lehtosinijuuri ja mustakonnanmarja. Kalliometsät ovat säästyneet pitkään hakkuilta ja alueelta on löydetty uhan-
alaisia vanhojen metsien lajeja kuten haapariippusammalta (VU), haavanhyytelöjäkälää (VU), takkuhankajäkälää
(VU), raidankeuhkojäkälää (RT) ja kanadanluppoa (RT) (Pykälä 1992a ja b, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Ø Aueeliset ympänstöjuIkasut 350
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75 Krunninmäen Ämmänuuninnokka LOHJA

KA0010454 Karttalehti: 2023 10

Alueen pinta-ala: 1 ha Korkeus: 75 mpy Suht. korkeus: 43 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 5 km luoteeseen, Hormajärven rannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Krunninmäen Ämmänuuninnokka kohoaa avokalliopintaisena, massiivisena jyrkäntee
nä Hormajärven länsirannalla ja erottuu silmiinpistävänä kauas etenkin itään ja koilli
seen Hormajärven selälle ja ranta- alueille. Se käsittää noin 200 metriä pitkän ja massiivi
sen rantajyrkännealueen, joka kuuluu osana laajaa vesistöjen reunustamaa kallioista ja
pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa korkeaa kannasta. Jyrkännealueen rajautuminen länsi-
puolen rauhallisesti kumpuilevaan moreeni- ja kalliopohjaiseen metsämaastoon on heik
koa. Heti jyrkänteen etelä- ja pohjoisreunalla on kesämökkejä.

Jyrkänteen kalliopinnat ovat hyvin paljastuneet. Heikosti porrasmaisena kohoava
jyrkänne on 25 metriä korkea ja sen seinämät rajautuvat suoraa järveen. Yhtenäiset pys
tyseinämäpinnat ovat 3—5 metrin korkuisia ja niitä erottavat viistosti alaspäivn viettävät
kapeat kalliohyllyt. Kalliopinnat ovat jäätikön hiomat, mutta silokalliot ovat runsaan
rakoilun takia pienialaisia. Jyrkänteen päältä avautuu avara ja kaunis jänrimaisema kau
as itään ja koilliseen. Avokallioiset jyrkännemaisemat ovat jylhiä. Alueen kivilaji on hie
norakeista, hapanta pyrokseenipitoista gneissiä, joka kuuluu Lohjanjärven pohjoisosan
alueella olevaan laajempaan happamien gneissien vyöhykkeeseen.

Kalliolla on mesotrofista kasvillisuutta ja jyrkännekasvillisuus on melko luonnon
tilaista. Kalliolla kasvavat mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, hopeahanhikki, isomak
saruoho, keltamaksaruoho, mäkikuisma, pensaikkotatar, pölkkyruoho ja tummarauni
oinen. Harvinaisista sammalista kallioalueen lajistoon kuuluvat isokarvesammal, här
mäsammal, kalkkikarvasammal, kalliotöppösammal, kallioveihonsammal, limisiimasam
maj, pallosammal, ripsikellosammal sekä yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sam
malista mm. kalkkikiertosammal, kalliopunatyvisammal, kiilto-omenasammal, kivikut
risammal, norkkusammal ja rotanhäntäsammal. Harvinaisista jäkälistä alueella viihty
vät kalliokeuhkojäkälä (NT/RT), sammaljäkälä (RY), jauherustojäkälä, kääpiötinajäkälä,
risakesijäkälä ja suomulimijäkälä (Pykälä 1992b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4

MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2
Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

2 ,Ajueelliset ympärist6jukaisut 350
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76 Linnanmäki LOHJA

KA0010199 Karttalehti: 2023 10

Alueen pinta-ala: 9 ha Korkeus: 85 mpy Suht. korkeus: 52 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 9 km luoteeseen, Karstun kylässä Karstunlah
den pohjukassa.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kulttuurimaisemaltaan arvokkaassa Karstun kylässä sijaitseva ja Lohjanjärven Karstun
lahden pohjukaa reunustava jyrkänteinen Linnamäki on muinainen rautakautinen Ym
navuori. Linnanmäki erottuu parhaiten lännen ja lounaan suunnalta katsoftaessa, jossa
sen jyhkeä ja korkea muoto avokallioisine seinämäpintoineen erottuu puuston yli ja lo
mitse silmiinpistävästi. Se rajautuu terävästi kapeisiin pelto- ja metsänotkelmiin ja muo
dostaa maiseman solmukohdan, josta avautuu kauniita ja jyihiä näköaloja pitkälle lou
naaseen Karstunlahdelle sekä viereisille pelloille ja metsäisille rannoille. Laella on pai
kallinen näköalapaikka ja alueella on vanha kivenhakkaamo ja kivivallien jäännöksiä.

Linnamäki sijaitsee lounais-koillissuuntaisen Karstunlahtea pitkin kulkevan alu
eelliseen ruhjevyöhykkeen reunalla. Luoteis- länsi- ja eteläseinämien jyrkännemuodot
ovat todella jylhiä. Jyrkännemuodot ovat edustavimmillaan Linnanmäen eteläsivulla,
jossa kohoaa yläosasta ylikaltevaksi taittuva kiilarakoilun lohkoma 20 metriä korkea gra
niittiseinämä. Ylikaltevat seinämäpinnat työntyvät tyveltä 3—4 metriä ulospäin. Itään
päin mentäessä muuttuu ylikalteva pystyseinämä hiljalleen viistojyrkänteiseksi kallio
rinteeksi. Pohjois- ja koillisrinteiden silokalliopinnat kohoavat viistojyrkkinä kuperina
pintoina kohti lakea. Luoteis- ja länsisivuilla on 20 metriä korkea viistojyrkänteisiä, lä
hes pystyjä jäätikön edustavasti hiomia kallioseinämiä. Alueen kivilaji on voimakkaasti
graniittiutunutta migmatiittista, suonigneissimäistä kiillegneissiä, joka sisältää granaat
tia ja kordieriittia. Suonimaisena neosomiaineksena esiintyy keskikarkeaa mikrokliini
graniittia, jota on kalliopinnoilla paikoin laajoina osueina.

Alueen kalliokasvillisuus on Karkalinniemen muita kallioita karumpi ja lajisto on
melko niukkaa. Lakea peittää karu kalliomännikkö. Kallion lajistoon kuuluvat mm. hai
sukurjenpolvi, hopeahanhikki, isomaksaruoho, kalliohatikka, kalliokohokki, ketokeltto,
mäkiarho, mäkitervakko ja nurmihärkki (Pykälä 1992a). Kallioseinämät ovat melko pal
jaita ja karuja. Valuvetisen seinämän tyvellä kasvaa kuitenkin uhanalaista kalliopunos
sammalta (VU) (Taxon). Alarinnettä varjostaa osittain hakattu lehtomainen kuusikko ja
kallioalueen eteläreunalla virtaa puro, jonka varrella kasvaa runsaasti vaahteraa. Leh
dossa esiintyvät myös mm. koiranvehnä, kotkansiipi, lehtokuusama, lehtopalsami, leh
totähtimö, mustakonnanmarja, mäkiminttu, pensaikkotatar, punaherukka, purolitukka,
pähkinäpensas, taikinamarja, tuoksuköynnöskuusama ja lehtonokkasammal (Pykälä
1992a).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 2
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

O AlueeNiset ympanstöjukaisut 350
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77 Mussaaren kalliot LOHJA

KA0010466 Karttalehti: 2023 10

Alueen pinta-ala: $ ha Korkeus: 65 mpy Suht. korkeus: 33 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 11 km länteen, Lohjanjärvessä oleva kalliosaari.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Karkalinniemen eteläpuolella sijaitseva Mussaari on etenkin kasvillisuudeltaan erittäin arvokas kohde, joka oli jo
1800-luvun lopulla tunnettu monista harvinaisista kasvilajeistaan. Se on kallioluonnoltaan Lohjanjärven ympäris
tön upeimpia alueita, Hieman hajanainen kalliopaljastuma-alue käsittää Mussaaren pohjoisrannan ja saaren keski-
osan kumpareiden kalliot, jotka rajautuvat osittain harkinnanvaraisesti viereiseen moreeni- ja kalliopohjaiseen met
sämaastoon ja loma-asutukseen. Pohjoisrannan matalat rantakalliot ja Mussaarenlahden etelärannan jyrkänne erot
tuvat osittain avokalliosina pintoina viereiselle vesistöalueella ja hallitsevat alueen rantamaisemia. Avoimilta ran
takallioilta avautuu enemmän tai vähemmän puuston rajoittamia hyvin edustavia järvimaisemia pohjoiseen. Mus
saarenlahden etelärannan jyrkänteeltä näkyviä maisemia hallitsee lahden pohjoisrannan kesämökkiasutus. Jyrkän-
teiden ja rehevien lehtomaisten metsien muodostamat pienmaisemat ovat alueella tavanomaista edustavampia.

Jyrkkärinteiset pohjoisrannan kalliot rajautuvat osittain suoraan Lohjanjärveen. Edustavin jyrkänne sijaitsee
Mussaarenlahden etelärannalla, jossa noin 30 metriä korkea amfiboliitti seinämä kohoaa jäätikön hiomana viistojyr
känteisenä seinämämä kohti kapeaa huippua. Siitä länteen on saman amfiboliittiharjanteen pohjoissivulla 15-20
metriä korkea heikosti porrasmainen kallioseinämä. Alue on Lohjanjärven happamien liuskeiden ja amfiboliittien
luonnehtimalla kalkkikriittisellä vyöhykkeellä. Kalliopaljastumissa kivilajit vaihtelevat happamasta gneissistä am
fiboliittiin ja kalkkikiveen. Mussaaren pohjoisrannan kallioissa esiintyy kalkkikiveä raitaisen, hieno-keskirakeisen
granaatti- ja kordieriittipitoisen kvartsimaasälpägneissin välikerroksina. Saaren keskiosassa on vallitsevana kivila
jina taas tumma amfiboliitti, joka on hyvin paljastuneena Mussaarenlahden etelärannan jyrkänteessä. Pohjoisran
nan länsireunalla Kalkkimäennokalla on saaren laajin laakea kalkkikallio. Kalkkikivivälikerroksia on nähtävissä
pitkin matkaa Mussaaren pohjoisrantaa itäänpäin mentäessä. Itäisimmät kalkkikivipaljastumat sijaitsevat saaren
itäisimmässä päässä Tuossaaressa (Pykälä 1992).

Alueen kallioperän ravinteisuus ja edullinen pienilmasto tarjoavat edelleen kasvupaikan useille kasviharvi
naisuuksille saaren kesämökityksestä huolimatta. Kallioalueella kasvavat mm. kalliorikko (VU), pesäjuuri (RT) ran
taorvokki (VU), ahopellava, haurasloikko, haisukurjenpolvi, hopeahanhikki, isomaksaruoho, karvaskallioinen, kel
tamaksaruoho, ketokäenminttu, kevätharhikki, litteänurmikka, lituruoho, mäkikuisma, mäkiminttu, mäkitervak
ko, nurmihärkki ja tummaraunioinen. Harvinaisista sammalista alueen lajistoon kuuluvat suippuritvasammal (EN),
höyhensammal (NT/RT), sahahitusammal (NT/RT), etelänpurosammal (RT), pahtaomenasammal (RT), viherpah
kurasammal (RT), isokarvesammal, itutumpurasammal, isoriippusammal, isotuppisammal, kalkkikahtaissammal,
kalkkikarvasammal, ketjusammal, kielikellosammal, luutasammal, pallosammal, pikkuruostesammal, ripsikellosam
mal, taljaruostesammal, vuorikarhunsammal sekä yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista kalkkikier
tosammal, kalliopunatyvisammal, kiilto-omenasammal, kivikutrisammal, norkkusammal, rotanhäntäsammal ja viuh
kasammal. Harvinaisista jäkälistä alueella tavataan limipullokas (VU), louhunahkajäkälä (VU), sammalvahajäkälä
(VU), punavahajäkälä (NT/RT), pohjankorvajäkälä (RT), kalkkikuppijäkälä (RT), ryynihyytelöjäkälä, isomustejäkä
lä, jauherustojäkälä, kalkkinuppujäkälä, kalliohyytelöjäkälä, karvetorvijäkälä, liuskahyytelöjäkälä, poimukesijäkä
lä ja risakesijäkälä (Pykälä 1992b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 1 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUFEN ARVOLUOKKA: 2

Q AueeNisetympäristöjulkaisut 350
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78 Outamon Myllylampi-Pumminmäki LOHJA

KA0010202 Karttalehti: 2023 10

Alueen pinta-ala: 114 ha Korkeus: 102 mpy Suht. korkeus: 70 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 9 km länsiluoteeseen, Outamon kylän luoteispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueella on yksityisiä luonnonsuojelualueita, vanhojenmetsiensuojeluohjelman alue ja Natura 2000 -verkostoon kuu
luvia alueita. Kallioalue kuuluu osittain 1 luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Ylänköisellä Lohjanjärven vesistön ympäröimällä kallioisella kannaksella sijaitseva Outamon Myllylammen ja Pummin
mäen muodostama kallioselänteiden alue on luonnonarvoiltaan ja maisemiltaan hyvin arvokas alue. Se on kapeiden luode
kaakkosuuntaisten ja koillis-lounaissuuntaisten kallioperämurrosten lohkomaa kalliomaastoa, jota reunustaa rotkomaisis
sa metsänotkelmissa olevat lammet. Metsäinen korkea ja korkeuseroiltaan voimakkaasti vaihteleva kallioselänteiden maasto
rajautuu terävästi pohjoispuoleiseen Lohjanjänren Karstunlahteen sekä viereisiin Sorvaston lampeen ja Myllylampeen, mutta
rajautuminen viereiseen samankaltaisiin kumpuileviin kalliometsiin on harkinnanvaraista. Alue erottuu pohjoisesta Loh
janjärven Karstunlahden suunnasta katsottaessa osana korkeampaa etelärannan metsäistä reunusta, jossa ranta- alueiden
ylärinteiden kalliojyrkänteet pilkottavat kuitenkin avoimina pintoina puuston lomitse järvelle. Alueen eteläosassa Mylly
lammen itärannan jylhät jyrkänteet kohoavat suoraan vedestä ja erottuvat silmiinpistävästi lähimaisemassa. Pumminmäel
tä ja sen länsipuolella olevan korkean kallioselänteen päältä avautuu avaria hyvin edustavia, maakunnallista luokkaa ole
via vesistö- ja metsämaisemia kauas pohjoiseen, länteen ja etelään. Pumminmäen avoimelta lakialueelta näkyy myös kauas
itäpuolelle Lohjan keskustaan saakka. Myllylammen itärannan jyrkänteelta avautuu kaunis ja jylhä melko luonnontilainen
metsälampimaisema. Pumminmäen avara avokallioinen lakimaisema ja jyrkännemuodot ovat omalta osaltaan myös edus
tavia. Alueella on kesämökeille vievä hiekkatieverkosto ja rannat on laajalti mökitetty.

Kallioselänteet ja jyrkänteiset rinteet ovat hyvin paljastunutta maastoa. Silokalliot ovat etenkin alueen pohjoisosassa
Pumminmäen alueella kuperia ja hieman tavanomaista laajempina pintoina. Pumminmäen länsijyrkänne on vaihtelevan
levyisten porrasmaisten hyllyjen erottama 10—20 metriä korkea kallioseinämä. Edustavin kohta on noin 15 metriä korkea
kallioseinämä, jonka alaosassa on valtava noin 10 metriä korkea jäätikön sulamisvesien kovertama 1/4 osamuotoinen kir
nu. Ylikaltevaan seinämään syntynyt kovera muoto on yläosasta halkaisijaltaan arviolta noin 8 metrin läpimittainen. Sup
pilon muotoinen kirnu kapenee alaosassa halkaisijaltaan noin kolme metriseksi puolikirnuksi. Kirnun yläosa työntyy sei
nämän alaosaa noin 4 metriä ulommas muodostaen kirnulle suojaavan katon. Myllylammen itärannan jyrkänne on noin 20
metriä korkea heikosti porrasmainen, viistojyrkänteinen ja melko rikkonainen silokallioseinämä, jossa kapeat hyllyt erotta
vat viistojyrkänteisiä matalia yksittäisiä seinämäpintoja toisistaan.

Alueen kivilajit vaihettuvat pohjoisesta etelään mentäessä kiillegneissistä happamaan gneissiin ja pyrokseeniamfibo
liittiin, Pohjoisosassa kivilaji on migmatiittista, suonigneissimäistä kiillegneissiä, joka sisältää granaattia ja paikoin kor
dieriittia. Granaattiporfyroblastit esiintyvät kivessä yleensä punertavina 0,5—1,0 cm:n läpimittaisina rakeina. Suonimaisena
neosomiaineksena esiintyy keskikarkeaa, punaista mikrokliinigraniittia, jota on kivessä paikoin hyvin runsaasti. Etelään
päin mentäessä vaihettuu kivilaji suurinpiirtein Myllylammen eteläosan tienoilla happamammaksi gneissiksi. Aivan alu
een eteläreunalla Myllylammen eteläpään kallioissa ja Karkaliin vievän maantien pohjoispuolen kallioissa esiintyy run
saammin hienorakeista diopsidiamfiboliittia, jonka ravinteisuuden vaikutus näkyy selvästi alueen kasvillisuudessa.

Kallioalueen länsi- ja lounaisjyrkänteillä on edustavaa oligo-mesotrofista kasvillisuutta. Lakiosat ovat lähinnä karuja
jäkäläkankaita, joilla kasvaa paikoin runsaasti katajaa. Alueen länsiosassa on lisäksi vanhaa metsää maapuineen ja keloi
neen. Kalliorinteillä viihtyvät mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, isomaksaruoho, jäykkärölli, kalliohatikka, kalliokielo,
kalliokohokki, liuskaraunioinen, mäkiminttu, mäkitervakko, nuokkukohokki ja tumaraunioinen. Harvinaisista sammalis
ta jyrkänteillä viihtyvät kalliopunossammal (VU), ruutusammal (VU), haprakarvesammal, isokarvesammal, isoriippusam
mal, isoruostesammal, kalkkikarvasammal, kalliotakkusammal, keljusammal, kielikellosammal ja yleisimmistä ravintei
suutta ilmentävistä sammalista kalkkiertosammal, ketopartasammal, kiilto-omenasammal, kivikutrisammal, lettosiipisam
mal, norkkusammal, rotanhäntäsammal ja viuhkasammal. Alueella on erittäin edustava kallionaluslehto ja puronvarsileh
to. Lehdossa esiintyvät jänönsalaatti, kotkansiipi, lehmus, lehtokuusama, lehto-orvokki, lehtopalsami, mustakonnanmarja,
näsiä ja pähkinäpensas (Pykälä 1992a ja b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 2 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Ø Alueeliset ymparistöjulkaisut 350
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79 Patamäki-Romemäki LOHJA

KA0010204 Karttalehti: 2023 10

Alueen pinta-ala: 89 ha Korkeus: 100 mpy Suht. korkeus: 40 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 10 kilometriä länteen, Skraatilan kylän pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kaitalammen eteläpuolisessa notkelmassa on yksityisiä luonnonsuojelualueita ja rantaa reunustaa Natura 2000 -verkoston
alue. Kallioalue kuuluu osittain III luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Jyrkkärinteisten, kohtalaisen korkeiden ja hyvin paljastuneiden kallioselänteiden ja niiden välisten syvien notkelmien
muodostama kallioalue, joka rajautuu kumpuilevaan pienten lampien ja peltonotkelmien värittämään metsävaltaiseen
moreeni- ja kalliopohjaiseen maastoon. Kallioalue sulautuu suurelta osin osaksi ympäröivää metsämaastoa. Lounaispuolel
ta viereisten peltojen takaa katsottaessa erottuu Romemäki korkeampana metsäisenä kohomuotona, jonka puuston lomitse
pilkottaa porrasmaiset länsi- ja lounaisrinteen avoimet kalliopinnat. Myös Kaitalammen itärannan jyrkänteinen selänne
muodostaa lähimaisemassa selvästi erottuvan korkeamman profiilin, mutta reunapuuston takia avoimet seinämäpinnat
eivät näy kunnolla edes lammelle. Kallioselänteen päältä avautuu kaunis näköala erämaisen tuntuiselle lammelle. Rome
mäen länsirinteeltä avautuu puuston lomitse hyvin edustava vesistömaisema Pitkänperänlahden yli länteen.

Silokalliot ovat selänteiden pohjois- ja länsipuoleisilla lakikallioilla kuperia ja paikoin hieman tavanomaista laaja
alaisempia pintoja. Paikoin alueen selänteiden kauniskukkaiset kalliokedot muodostavat lakikallioilla kauniita pienmaise
mia. Alueen halkaiseva kallioperän ruhje näkyy maisemassa kapeana Kaitalampena ja sen eteläpäässä jatkuvana syvänä
puronotkelmana. Kaitalammen itärannan 10—15 metriä korkeat viistojyrkänteet ovat heikosti porrasmaisia silokallioseinä
miä. Geomorfologisesti ja pienmaisemallisesti erikoisin kohta on Kaitalammen eteläpäässä oleva hyvin kapean kalliokyn
nyksen yli virtaava solamainen puronotkelma ja sen itäsivulla oleva noin 15 metriä korkea kvartsimaasälpägneissiä ja
amfiboliittia oleva rakoilun lohkoma kallioseinämä. Seinämän eteläsivulla on noin seitsemän metrin korkuinen vajaa metri
leveä pystyhalkeama sekä pieniä seinämästä ulkonevia kalliokielekkeitä. Karkaliin vievän maantien varressa oleva Pata
mäen hapanta gneissiä oleva eteläinen kalliorinne on rikkonaista, osittain pienikokoista liuskemaista louhikkoa. Länsi-
osassa Romemäen jyrkänteiset länsi- ja eteläsivut ovat porrasmaisia kalliorinteitä, joiden alaosassa on matalia pystyseinä
mäpintoja. Romemäen eteläpuolella Pitkänperänlahden pohjukan peltojen reunalla olevat jyrkänteet ovat noin 10 metrin
korkusia jäätikön hiomia viistoseinämiä.

Alueen pääkivilaji on hieno-keskirakeista juovaista pyrokseenipitoista hapanta gneissiä, jossa esiintyy granaatti- ja
kordieriittipitoisuutta. Kaitalammen eteläosassa itärannan kallioilla esiintyy runsaasti hienorakeista ja tummaa diobsidiam
fiboliittia leveänä vyöhykkeenä happaman gneissialueen sisällä. Kaitalammen pohjoispään kalliot ovat hapanta gneissiä.
Diobsidiamfiboliittia esiintyy myös jonkin verran happaman gneissin välikerroksina Romemäen etelä- ja pohjoisreunan
kallioissa. Patamäen alue on pääasiassa hapanta gneissiä. Happaman gneissin ja diobsidiamfiboliitin liuskeisuuden kulku
noudattelee suurinpiirtein itäkoillis-länsilounaista suuntaa ja liuskeisuuden kaade on lähes pystyasentoinen.

Kaitalammen kallion putkilokasvilajisto on tavanomaista, mutta Kaitalampeen laskevalla luoteisjyrkänteellä on vaa
teliaita itiökasveja. Romemäen etelä- ja länsijyrkänteillä on myös vaateliasta lajistoa. Patamäki on edellisistä poiketen Kar
kalinniemen karuimpia kallioita. Putkilokasveista kallioilla viihtyvät mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, hopeahanhikki,
isomaksaruoho, kalliohatikka, kalliokielo, kalliokohokki, lituruoho, mäkikuisma, mäkitervakko, pensaikkotatar, tumma
raunioinen ja ukontulikukka. Romemäen aluslehdoissa viihtyvät mm. huhtakurjenpolvi (NT), lehtomatara (RT), jänönsa
laatti, kotkansiipi, lehtokuusama, lehto-orvokki, lehtopähkämö, lehtosinijuuri, mustakonnamarja, mäkiminttu, soikkokak
sikko, vaahtera ja velholehti. Harvinaisista sammalista lajistoon kuuluvat mm. kalliopunossammal (VU), kantokorvasam
mal (NT/RT), tunturihopeasammal (RY), haprakarvesammal, isokarvesammal, runkokarvesammal, härmäsammal, isoruos
tesammal, kalkkikarvasammal, kalliopussisammal, kalliotöppösammal, ketjusammal, kielikellosammal, pallosammal, tai
jaruostesammal ja yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammaleista kalkkikiertosammal, kiilto- omenasammal, kivi
kutrisammal, oravisammal, rotanhäntäsammal, ruusukehankasammal, suikalesammal sekä viuhkasammal. Harvinaisista
jäkälistä alueella tavataan sammaljäkälä (RY), suoninahkajäkälä (RT), jauherustojäkälä, kalliohyytelöjäkälä, kivitinajäkälä,
kääpiötinajäkälä, paasikultajäkälä, paljastinajäkälä, risakesijäkälä ja suomulimijäkälä (Pykälä 1992a ja b, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Ø JueeIIiset ympäristojdkasut 350
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$0 Porsiammen-Varolahden kalliot LOHJA

KA0010452 Karttalehti: 2023 10

Alueen pinta-ala: 115 ha Korkeus: 98 mpy Suht. korkeus: 66 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 8 km länsilounaaseen, Linnaniemen pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Itäisen kallioalueen länsiosa kuuluu Natura 2000 -verkoston alueeseen. Kallioalue kuuluu osittain 1 luokan pohjavesialuee
seen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kaksiosaista kallioaluetta reunustaa pohjoisesta Outamon ja Varolan kylien pellot ja erottaa toisistaan kallioaluiden väliin
jäävä Porsaslampi ja siitä laskeva rotkomainen laskuoja Lohjanjärven Varolahteen. Etelästä kalliolue rajautuu pääasiassa
vesistöön. Korkeat selänteet erottuvat viereisille vesistöalueille ja pelloille yksittäisinä metsänpeittäminä mäkinä. Lähimai
semassa vesistöihin rajautuvat rantajyrkänteiden kalliopinnat pilkottavat paikoin tiheän puuston lomitse ympäristöön.
Eteläpuoleiselle Linnaniemen Varolanlahdelle erottuvat koillisrannan korkean kallioselänteen yläosan avoimet jyrkänne
pinnat selvästi. Myös Porsaslammen koillis- ja itärannan jyrkänteiden avoimet seinämät pilkottavat rantapuuston välistä
ympäristöön ja hallitsevat pienen lammen maisemaa. Monin paikoin tiheä rinne- ja aluspuusto peittää kuitenkin tehok
kaasti jyrkänteiset seinämät näkyvistä. Kaukomaisemassa kallioalue sulautuu osaksi metsäisten mäkien ja niiden välisten
peltojen tai vesistöjen muodostamaa ympäristöä. Selänteiden rinteiltä, rantajyrkänteiden päältä avautuu monipuolisia ja
vaihtelevia vesistömaisemia ympäristöön. Varolanlahden koillisrannan korkean jyrkänteisen selänteen avoimelta laelta
avautuu hieno saaristojärvimaisema etelään Lohjanjärvelle. Myös Porsaslammen itärannan jyrkänteiltä avautuu edustavia
näköaloja lammelle ja sen takaiseen maastoon. Puusto rajoittaa kuitenkin monin paikoin selänteiden loivapiirteisillä laki-
alueilla ympäristöön avautuvia hienoja järvimaisemia. Lounaispuolella on Linnaniemen kasvillisuudeltaan rehevä ja mai
semallisesti hieno alue, joka on täysin mökitetty. Hieman kauempana pohjoisessa sijaitsee Outamon Myllylammen ja Pam
minmäen muodostama valtakunnallisesti arvokas kallioalue. Kallioalue on kapeiden luode-kaakkosuuntaisen ja koillis
lounaissuuntaisen murrosten lohkomaa maastoa. Länsipuoleisen korkean kalliomäen päällä on talo, jonne on tehty tie iän
sirinteen yli. Itäosassa Outamonsalmen länsirannan jyrkällä rinteellä on sähkölinja. Muuten alueen luonnontilaisuus on
hyvä.

Porsiammen-Varolahden kalliomaasto muodostaa pohjoispuolella olevalle arvokkaalle Outamon Myllylammen ja
Pamminmäen kalliomaastolle luonnollisen kallioperän rikkonaisuutta ilmentävän eteläisen jatkeen, jossa selänteiden laet
ja jyrkänteiset rinteet ovat kohtalaisen hyvin paljastunutta kalliomännikköistä maastoa. Pohjois- ja länsirinteiden silokalli
ot ovat kuperia ja hieman tavanomaista laajempina pintoina selänteiden viistoilla tai jyrkänteisillä pinnoilla. Loivemmat
alarinteet ovat moreenipeitteisiä. Porslammen itärannalla ja sen eteläisen laskuojan itäreunalla kohoavat porrasmaiset,
viistojyrkänteiset länsiseinämät ovat 10—15 metrin korkuisiä. Niillä esiintyy vaihtelevan levyisiä kapeita hyllyjä. Yksittäiset
pystyseinämäpinnat ovat matalia 2—5 metrin korkuisia pintoja. Selänteiden etelä- ja kaakkoissivuilla olevat matalat jyrkän
teiset seinämät ovat länsiseinämiä rikkonaisempia ja muodoltaan hieman porrasmaisia.

Alueen kivilajit vaihettuvat pohjoisesta etelään mentäessä pyrokseeniamfiboliitista pyrokseenipitoiseen happamaan
gneissiin. Pohjoispäässä Porsaslammen koillis- ja länsireunan kalliot ovat hienorakeista diopsidiamfiboliittia. Porsaslam
men eteläosaa reunustavilla kallioilla muuttuu kivilaji happamammaksi raitaiseksi pyrokseenipitoiseksi gneissiksi, jossa
esiintyy granaatti- ja kordieriittipitoisuutta. Sen välikerroksina esiintyy paikoin biotiittirikkaampaa kiillegneissiä. Alueen
gneissien ja amfiboliitin liuskeisuuden kulku noudattelee suurinpiirtein itäkoillis-länsilounaista suuntaa ja liuskeisuuden
kaade on lähes pystyasentoinen.

Kallioalueen lajisto on mesotrofista ja paikoin on nähtävissä myös kalkkivaikutusta. Alueella on myös edustavaa
kallioketokasvillisuutta. Lajistoon kuuluvat mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, hina, hopeahanhikki, isomaksaruoho, jäyk
kärölli, kalliotuhkapensas, kalliohatikka, kalliokielo, kalliokohokki, kangasajuruoho, ketokeltto, lituruoho, liuskaraunioi
nen, mäkikuisma, mäkitervakko, pensaikkotatar, ruoholaukka, tummaraunioinen, tuoksusimake ja vuorimunkki. Kallion
alusiehdoissa tai hikevissä männiköissä kasvaa mm. hietaorvokkia, jänönsalaattia, lehtokuusamaa, lehtoneidonvaippaa,
lehto-orvokkia, mustakonnanmarjaa, mäkiminttua, näsiää, pähkinäpensaita ja taikinamaijaa. Harvinaisista sammalista
kalliolla kasvavat mm. haprakarvesammal, isokarvesammal, kalliotöppösammal, ketjusammal, isoruostesammal, runko
karvesammal ja yleisistä ravinteisuutta ilmentävistä sammahsta mm. kalkkikiertosammal, kiilto- omenasammal, kivikutri
sammal, norkkusammal, oravisammal, rotanhäntäsammal ja viuhkasammai. Harvinaista jäkälistä alueelta löytyy kallio
keuhkojäkälä (NT), jauherustojäkälä, kalliohyytelöjäkälä, kultajäkälä, kääpiötinajäkälä ja paasikultajäkälä (Pykäiä 1992 b)

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Ø Alueelliset ympäostöjulkaisut 350
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$1 Ristiakia LOHJA

KA0010207 Karttalehti: 2023 10
Alueen pinta-ala: 23 ha Korkeus: 85 mpy Suht. korkeus: 53 m
Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 8 km luoteeseen, Outamonjärven pohjoisrannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueen koillisosassa on yksityinen luonnonsuojelualue.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Outamonjärven Haavaslahden länsirannalla kohoava jyrkkärinteinen kalliomäki erot
tuu korkeampana metsäisenä selänteenä järvelle. Vaikka sen korkein laki kohoaa yli 50
metriä järven pintaa korkeammalle, sulautuu sen metsäinen profiili osaksi muutenkin
voimakkaasti kumpuilevaa Outamonjärven rantojen maisemaa. Myöskään muilta suun
nilta katsottaessa se ei hallitse maisemaa lähistöllä olevien useiden yhtä korkeiden kal
liomäkien takia. Laelta itäjyrkänteiden päältä avautuu kaunis näköala Outamonjärvelle.
Länsipuolella avautuu näköaloja viereisille peltoalueille ja kallioiseen metsämaastoon.
Eteläjyrkänteen alueella runsas puusto estää näköalat kauemmas ympäristöön. Laen kal
liokedot ovat kauniita pienmaisemia. Myös eteläjyrkänteen laattarakoilleetjyrkännemuo
dot ja sen alusta runsas lehtokasvillisuus on maisemallisesti erikoinen, mutta osin sul
keutunut. Länsipuolella on Tennoonmäen (KA0010209) ja pohjoispuolella Lakimäen
(KA0010196) valtakunnallisesti arvokas kallioalue.

Ristlakian kallioselänne on laelta ja rinteiltään melko hyvin paljastunutta männik
kövaltaista maastoa. Pohjoispäässä Kennonkorven alueella on alaosastaan viistojyrkkiä
ja yläosastaan kuperasti laelle kaartuvia 10—15 metriä korkeita silokalliojyrkänteitä, jot
ka erottuvat silmiinpistävästi viereiselle maantielle. Eteläpäässä on etelälounaaseen an
tava noin 200 metriä jyrkänne, jonka keskiosassa on 12 metriä korkea pystyseinämä. Ylei
semmin esiintyy 5—10 metrin korkuisia seinämäpintoja, joiden yläosassa on paikoin uI
konevia kielekkeitä. Pystyseinämien alla on paikoin runsasta louhikkoa. Seinämässä esiin
tyy kohtalaisen selvää laattarakoilua ja se näkyy myös aluslouhikon kiviaineksen muo
dossa. Jyrkänteen alueella on gneissien ja amfiboliitin liuskeisuuden kaade melko loiva
asentoinen. Kivilaji on kallioselänteen pohjoisosassa migmatiittista, suonigneissimäistä
kiillegneissiä, joka sisältää granaattia ja kordieriittia. Suonimaisena neosomiaineksena
esiintyy keskikarkeaa mikrokliinigraniittia, jota on kivessä hyvin runsaasti. Eteläosassa
jyrkänteen alueella muuttuu kivilaji hienorakeiseksi ja tummaksi diopsidiamfiboliitiksi.
Sen välikerroksina esiintyy kvartsimaasälpägneissiä ja kiillegneissiä.

Kallioalueen kasvillisuus on melko vaateliasta. Ylärinteillä on kallioketoja ja ala-
rinteillä aikoinaan hakattuja paikoin hyvin tiheitä pähkinäpensaslehtoja. Alueen länsi-
osassa on luonnonsuojelulailla suojeltu pähkinälehto. Kalliolla kasvavat mm. haisukur
jenpolvi, haurasloikko, hietaorvokki, hirssisara, hopeahanhikki, isomaksaruoho, jäyk
kärölli, kalliokielo, kalliokohokki, keltamaksaruoho, ketokeltto, ketokäenminttu, litu
ruoho, liuskaraunioinen, mäkikuisma, mäkiminttu, mäkitervakko, pensaikkotatar, pölk
kyruoho, tummaraunioinen, ukontulikukka ja vuorimunkki. Lehdoissa viihtyvät lisäksi
mm. pesäjuuri (RT), jänönsalaatti, koiranheisi, lehtokuusama, lehto-orvokki, lehtosini
juuri, mustakonnanmarja, mäkiminttu, pähkinäpensas, taikinamarja sekä rannassa her
nesara, raani ja rentovihvilä. Harvinaisista sammalista alueella viihtyvät rakkosammal
(NT/RT), haprakarvesammal, isokarvesammal, kalliovelhonsammal ja ketjusammal sekä
yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä lajeista mm. kalkkikiertosammal, kiilto- ome
nasammal, kivikutrisammal, mustakivisammal, oravisammal, rotanhäntäsammal ja viuh
kasammal. Harvinaisista jäkälistä alueella tavataan jauherustojäkälä, kalliohyytelöjäkä
lä, kultajäkälä, kääpiötinajäkälä, risakesijäkälä ja suomulimijäkälä (Pykälä 1992a ja b,
Taxon, Luontotyyppikartoitus 2001).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

1 JueeUiset ympäristöjulkaisut 350
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82 Tennoonmäki LOHJA

KA0010209 Karttalehti: 2023 10
Alueen pinta-ala: 68 ha Korkeus: 95 mpy Suht. korkeus: 50 m
Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 9 km luoteeseen, Karstun kylän eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueella on useita yksityisiä luonnonsuojelualueita ja alueen eteläosa kuuluu Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lohjanjärven Karstunlahden pohjukan tuntumassa sijaitseva korkea vierekkäisten kallioselänteiden alue, joka ra
jautuu pääasiassa kapeisiin peltonotkelmiin voimakkaasti kumpuilevassa jyrkkäpiirteisten kalliomäkien luonneh
timassa ympäristössä. Tennoonmäki erottuu parhaiten luoteispuolen viereisiltä Kaijolan pelloilta katsottaessa, josta
näkyy sen jylhä, massiivinen ja avokallioinen pahtamainen jyrkänne. Se hallitsee silmiinpistävänä viereisten pelto-
alueiden lähimaisemia. Tennoonmäen avokallioinen etelänseinämä erottuu myös kohtalaisen jyihänä seinämänä
viereisille pelloille ja Karkaliin vievälle maantielle. Jyrkänteen erottumista lähimaisemassa on osittain edesauttanut
maantien reunalla tehdyt maamassojen siirrot. Kallioalue ei erotu kauemmas ympäristöön vaan sulautuu osaksi
voimakkaasti kumpuilevaa viljeysten ja korkeiden kalliomäkien kirjomaa maastoa. Myös pohjoisosan jyrkkäpiirtei
set, mutta matalammat kallioselänteet jäävät suurelta osien metsän peittoon eivätkä kalliopinnat erotu kunnolla
edes lähimaisemassa. Edustavimmat maisemat avautuvat Tennoonmäen luoteisosan ja eteläosan lakikallioilta. Luo
teisosan laelta avautuu pohjoisen ja lännen välille avara ja vaihteleva metsävaltainen viljelysmaisema, jossa taustal
la näkyy Lohjanjärven Karstunlahti. Eteläjyrkänteen päältä avautuu avara maisema Outamonjärven ranta-aluetta
reunustaville viljelyksille ja taustalla olevalle Outamojärven selälle. Alueen kalliomaisema on jylhimmillään Ten
noonmäen luoteiskulmalla, jossa massiiviset avokallioiset jyrkänteiset rinteet kohoavat kohti korkeaa avokalliosta
lakea. Lähiympäristössä on useita valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita. Kaakkoispuolella on Ristlakian kal
lioselänne (KA0010207), itäpuolella Lakimäen (KA0010196) kallioalue ja pohjoispuolella on Linnanmäki
(KA0010199).

Alueen pohjoisreunan kalliot rajautuvat Karstunlahden lounais-koillissuuntaiseen alueelliseen ruhjevyöhyk
keeseen. Selänteiden pohjois- ja luoteissivuilla on kohtalaisen edustavia viistojyrkänteisiä silokalliorinteitä. Edusta
vimmat niistä sijaitsevat Tennonmäen luoteissivulla, jossa kohoaa noin 35 metriä korkea viistojyrkänteinen jäätikön
hioma kalliorinne. Rinteessä on myös edustavia kohtalaisen laajoja yksittäisiä silokallioita. Tennoonmäen etelä-
päässä oleva lähes pystyasentoinen viistojyrkänteinen kallioseinämä on 10—14 metrin korkuinen. Eteläseinämä
myötäilee juovaisen kiillegneissin liuskeisuustason suuntaa ja kohoaa noin 70 asteen kaateella kohti lakea. Alueen
pohjoisosassa vaihtelevat kalliomaaston pinnanmuodot voimakkaammin. Selänteiden silokalliot ovat siellä tavan
omaisia. Kivilaji on migmatiittista, suonigneissimäistä kiillegneissiä, joka sisältää granaattia ja kordieriittia. Suoni
maisena neosomiaineksena esiintyy keskikarkeaa mikrokliinigraniittia, jota on kivessä paikoin hyvin runsaasti.
Graniittiaines muodostaa kallioalueen paljastumissa myös laaja-alaisia osueita.

Kallioalueen lakiosissa on edustavaa kallioniittykasvillisuutta. Tenoonmäen länsirinteen tyvellä on vaateliai
den kalliosammalten kasvupaikkoja. Samoin alueen pohjoisosan pohjoisjyrkänteillä on vaateliaita itiökasveja. KaI
lioilla viihtyvät mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, isomaksaruoho, jäykkärölli, kalliohatikka, kalliokielo, kallio
kohokki, keltamaksaruoho, ketokeltto, liuskaraunioinen, mäkikuisma, mäkitervakko, tummaraunioinen ja vuori
munkki. Tenoonmäen lounaisrinteellä on rehevää harvennushakattua rinnelehtoa ja pohjoisosassa Karstunlahden
lehto. Lehdoissa viihtyvät mm. lehtomatara (RT), jalkasara, lehmus, lehtokuusama, lehtoleinikki, lehto-orvokki,
lehtosiinijuuri, mustakonnanmarja, mäkiminttu, näsiä, pähkinäpensas, taikinamarja, tammi ja vaahtera. Sammalis
ta jyrkänteillä viihtyvät harvinaiset ruutusammal (VU), koloriippusammal (NT), isokarvesammal, eteläntorasam
mal, isoriippusammal, isoruostesammal, kalkkikahtaissamma1, ketjusammal, kielikellosammal, luutasammal, pik
kuruostesammal ja suonikielisammal. Yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista alueella tavataan mm.
kalkkikiertosammalta, kalliopunatyvisammalta, kivikutrisammalta, viuhkasammalta ja rotanhäntäsammalta. Har
vinaisista jäkälistä alueella tavataan jauherustojäkälä ja kalliohyytelöjäkälä. Puiden epifyyttinä kasvaa lisäksi uhan
alaiset tai harvinaiset haapariippusammal (VU), koivunhuhmarjäkälä (VII), pikkulovisammal (NT/RT), nukkamu
nuaisjäkälä (RT) ja samettikesijäkälä (Pykälä 1992a ja b ja Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 3
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4 Lähiympäristön arvot: 2
MAISEMA-ARVO: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Ø Alueelliset ympäristöjulkaisut 350



82 Tennoonmäki, LOHJA

Suojelu- tai
suojeluohjelman alue

Natura 2000 -verkostoon ehdotettu alue

Kallioalueen raja

Alueelhset ympäristöjukaisut 350
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83 Torholan Jyrkännokka LOHJA

KA0010450 Karttalehti: 2023 10

Alueen pinta-ala: 20 ha Korkeus: 60 mpy Suht. korkeus: 30 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 11 km länteen, Karkalinniemen tyvellä ja Torholan kylän pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Saksannokka kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja osittain myös Natura 2000 -verkostoon, joka aivan pohjoisinta
osaa lukuun ottamatta kuuluu Metsähallituksen luonnonsuojelualueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Karkalinniemen tyvellä ja Pitkänperänlahden etelärannalla sijaitseva lähes itä-länsisuuntainen yli kilometrin mit
tainen ja kapea kallioselänteiden jakso, joka sijaitsee laajemman kalliokannaksen pohjoisreunalla. Kallioselänteet
rajautuvat terävästi vesistöön ja selvästi peltoihin. Eteläpuolelta rajautuminen melko tasaiseen moreeni- ja kallio
pohjaiseen maastoon on epäselvää. Alue erottuu viereisellä järvelle metsäisenä korkeampana reunuksena, jossa
Jyrkännokan ja Saksannokan jyrkänteiset ja osittain avoimet rantakalliot näkyvät silmiinpistävästi lahdelle ja sen
vastarannalle. Jyrkänteisten rantakallioiden päältä avautuu puuston lomitse hyvin edustavia vesimaisemia Pitkän
peränlahdelle ja kauemmas luoteeseen avoimelle selälle. Kaunista vesistömaisemaa monipuolistaa Pitkänperänlah
den pohjoisrantaa reunustava Myllylammen korkea kalliomaasto jyrkänteisine rinteineen. Lakialueiden ja rinteiden
lehtokasvillisuuden peittämät metsäiset maisemat ovat mukavia, mutta osin tukkoiset rehevän kasvillisuuden ansi
osta. Rantajyrkänteiden pienmaisemat ovat paikoin avaria ja melko jylhiä. Kallioalueen eteläpuolella on valtakun
nallisesti arvokas Torholan luolakallio (KAOO1O211) ja koillispuolella valtakunnallisesti arvokas Patamäki-Rome
mäen kallioalue (KA0010204). Jyrkännokan länsipuolen lahden pohjukassa on pieni venevalkama.

Jyrkännokan pohjoisjyrkänteet kohoavat viistoina ja porrasmaisina, melko rikkonaisina noin 15—20 metriä
korkeina kalliorinteinä puustoiselle laelle. Länsipäässä on noin kuusimetriä korkea ylikalteva seinämä ja 8—10 met
riä korkeita lähes pystyseinämäisiä pintoja. Saksannokan viistopintaiset ja heikosti porrasmaiset, rakoilun lohko
mat matalammat seinämäpinnat rajautuvat suoraan järveen. Pitkänperänlahden pohjukan peltojen eteläreunalla
oleva jyrkänne on noin 10 metrin korkuinen jäätikön hioma viistoseinämä. Silokalliot ovat rikkonaisen ja runsasra
koisen kivilaadun takia vaatimattomat. Alueen kivilaji on hieno-keskirakeista juovaista pyrokseenipitoista hapanta
gneissiä, jossa esiintyy granaatti- ja kordieriittipitoisuutta. Kiillegneissiä esiintyy myös jonkin verran kapeina väli
kerroksina happamassa gueississä. Gneissin liuskeisuuden kulku noudattelee suurinpiirtein itäkoillis-länsilounais
ta suuntaa ja liuskeisuus kaatuu hieman vinosti pohjoisluoteeseen.

Kallioalueen pohjoisjyrkänteillä on monipuolista sammal- ja jäkäläkasvillisuutta. Putkilokasvilajisto on niu
kempaa. Kalliolla kasvavat mm, haurasloikko, isomaksaruoho, lituruoho, mäkitervakko, tummaraunioinen, ja li
säksi jyrkänteiden tyvilehdoissa kasvavat mm. lehtomatara (RT), jänönsalaatti, lehto- orvokki, lehtopähkämö, leh
totähfimö, mustakonnamarja, pähkinäpensas, taikinamarja ja velholehti. Harvinaisista sammalista kalliolla viihty
vät mm. haprakarvesammal, isokarvesammal, isoriippusammal, keljusammal, kielikellosammal, pallosammal, tai
jaruostesammal ja yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista mm. kiilto-omenasammal, kalkkikiertosam
mal, kalliopunatyvisammal, kivikutrisammal, oravisammal, rotanhäntäsammal, töppökynsisammal ja viuhkasam
mal. Harvinaisista jäkälistä alueella kasvavat mm. kallionuppijäkälä, jauherustojäkälä ja kääpiötinajäkälä. Puiden
epifyyttinä kasvavat lisäksi uhanalainen kauharustojäkälä (CR), haapariippusammal (VU), koivunhuhmarjäkälä
(VU) ja pikkulovisammal (NT/RT). Alueella elelee myös liito-orava (VU) (Pykälä 1992b ja Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Aueelliset ympdnstöjulkaisut 350
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84 Torholan luolakallio LOHJA

KAOO1O211 Karttalehti: 2023 10

Alueen pinta-ala: 1$ ha Korkeus: 70 mpy Suht. korkeus: 3$ m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 11 km länteen, Karkalinniemen tyvellä jaTorholan kylän eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen länsiosa kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan ja kapealti rantojensuojeluohjelmaan. Länsiosa kuuluu myös
Natura 2000 -verkostoon ja Metsähallituksen luonnonsuojelualueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kallioalue sijaitsee Torholassa Karkalinniemen tyven etelärannalla. Alueen länsiosassa on Suomen suurin luola
kovertuneena kalkkipitoiseen kallioperään. Torholan luolakallion paljastuma-alue viettää kohtalaisen jyrkkärintei
senä ja osin moreenipeitteisenä metsärinteenä kohti järven rantaa. Jyrkkä, metsäinen etelärinne kohoaa Lohjanjär
ven pintaa noin 30 metriä korkeammalle, mutta se ei hahmotu maisemassa itsenäisenä muotona vaan sulautuu
osaksi ympäröivää samankaltaista metsäistä ranta-aluetta. Länsipuolella kallioalue rajautuu kapeaan peltorintee
seen, mutta pohjois- ja itäreunalla rajautuminen on epäselvempää. Metsäiseltä etelärinteeltä avautuu paikoin kau
niita järvinäköaloja rinnepuuston lomitse etelään Lohjanjärven selälle. Monin paikoin näköalat ovat kuitenkin enem
män tai vähemmän rinnepuuston sulkemia. Kalkkikiviluola on suosittu maakunnallinen nähtävyys, jonne on opas
tettu polku Karkalinniemeen vievältä hiekkatieltä. Luolan ympäristössä kasvillisuus on kulunut. Itäosassa on met
sänhakkuita ja rannassa länsikallioiden juurella on kaksi kesäasuntoa. Ympäristössä on loma-asutuksen leimaamaa
Lohjanjärven ranta- ja saarimaisemaa. Lähialueilla Karkalinniemessä on kalkkipitoisen kallioperän takia useita ar
vokkaita kallio- ja lehtokohteita.

Kallioalueen lakiosissa silokallioiset kumpareet ovat ohuen kasvillisuuden peittämiä, laakeita, heikosti kupe
ria pintoja, jotka ovat laajuudeltaan tavanomaista luokkaa. Torholan kalkkikiviluolan kokonaispituudeksi on mitat
tu 31 metriä. Se on syntynyt epäpuhtaan kalkkikiven syöpyessä pois happamasta gneissistä. Tyypiltään Torholan
luola on karstiluola ja pääosa luolasta on syntynyt viimeisen jäätiköitymisen jälkeen (Kananoja ja Grönholm 1993).
Halkaisijaltaan muutaman metrin levyisestä suuaukosta eteenpäin viettää luolan pohja jyrkästi alaspäin. Avarassa
luolassa pääsee etenemään vaivatta noin 15 metrin matkan hyvin, jonka jälkeen luola kapenee selvästi. Luolan län
sipuolella on jyrkän rinteen yläosassa noin 10 metriä korkea, heikosti ylikalteva pystyseinämä.

Kallioperä on pääasiassa hieno-keskirakeista, juovaista pyrokseenipitoista hapanta gneissiä, jossa esiintyy sa
tunnaisesti kiillegneissiä kapeina välikerroksina. Alueen eteläosassa Torholan luolan ympäristössä esiintyy happa
massa gneississä välikerroksina keskikarkeaa kiteistä kalkkikiveä ja kalkkipitoista gneissiä. Kalkkikiveä on paljas
tuneena parhaiten luolan katossa ja seinämillä sekä läheisillä kalliopaljastumilla. Happaman gneissin liuskeisuu
den kulku noudattelee suurinpiirtein länsilounaasta itäkoilliseen olevaa suuntausta liuskeisuuden ollessa selvästi
vino.

Torholanluolan kallioalueen kalkkivaikutteinen kallio- ja lehtokasvillisuus on erittäin arvokasta. Kalliolla kas
vavat mm, seinäraunioinen (VU), hietaorvokki, häränsilmä, ketokäenminttu, litteänurmikka, mäkiarho, mäkikuis
ma, nuokkukohokki, rantahirvenjuuri ja tummaraunioinen. Harvinaisista sammalista alueella tavataan etelänhai
vensammal (EN), koloriippusammal (NT), isokarvesammal, nokkalehväsammal, runkopunossammal, isoruostesam
mal, kalkkikarvasammal, kielikellosammal, kimmelsammal, limisiimasammal, luutasammal, pallosammal, pikku
ruostesammal, suippuväkäsammal ja yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista kalkkikiertosammal, kal
liopunatyvisammal, kantoritvasammal, kivikutrisammal, lenkosammal ja norkkusammal. Harvinaisista jäkälistä
alueella viihtyvät kalkkikuppijäkälä (RT), piennarnahkajäkälä, risakesijäkälä ja sammalmaljajäkälä. Kallion alapuo
lisessa lehdossa tavattuja harvinaisia lajeja ovat kynäjalava (VU), vuorijalava (VU), pesäjuuri (RT), keltavuokko,
lehmus, pystykiurunkannus, pähkinäpensas ja velholehti. Rinnelehdosta löydettyjä harvinaisia sieniä ovat haisu
malikka (VU), mehikääpä (VU), valkokarhikka (VU), isomyyränlakki (NT), isolimalakki, lattakorvasieni, ripsimaa
tähti, ruutumalikka ja säievalmuska. Kallioalue on lisäksi lohjansepän (EN) ainoa löytöpaikka Suomessa (Pykälä
1992a ja Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 2 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 1 Monikäyttöarvot: 2
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

0 Alueelhset ympanstojulkaisut 350
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85 Torholan Myllylampi LOHJA

KA0010212 Karttalehti: 2023 10

Alueen pinta-ala: 49 ha Korkeus: 97 mpy Suht. korkeus: 65 m

Kaffioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 12 km länteen, Karkalinniemen tyvellä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen eteläosa kuuluu kapealti Natura 2000 -verkostoon ja rajautuu rantojensuo
jeluohjelman alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lohjanjärven Pitkänperänlahden ja Myllylammen välisen kannaksen muodostava kor
kea ja jyrkkäpiirteinen kallioselänne rajautuu terävästi ympäröiviin vesialueisiin ja epä
selvästi itäpuolen kallioiseen metsämaastoon. Alue muodostaa kallioperän murtuma
linjojen väliin jäävän korkeamman lohkon, jonka laki kohoaa yli 60 metriä Lohjanjärven
pintaa korkeammalle. Kallioselänne kohoaa Myllylammesta jyrkänteisesti, mutta 20-25
metriä korkeat viisto- ja porrasjyrkänteiset kallioiseinämät eivät erotu erityisen hyvin
lammen vastarannalle rinteellä olevan runsaan puuston takia. Jyrkänteessä yhtenäiset
pystyseinämä osat ovat korkeudeltaan 5—8 metrin luokkaa. Ylärinteillä jäätikön hiomat
kuperat kalliopinnat kohoavat viistosti kohti korkeinta huippua. Myllylammen lounais-
ja etelärannan rantakalliot kohoavat viistojyrkkinä noin 10 metrin korkuisina silokallioi
na suoraan vedestä ja näkyvät silmiinpistävästi lähimaisemassa. Lounaasta ja etelästä
Karkalinniemen pohjoisrannalta katsottaessa erottuu mäki selkeänä kohomuotona, jos
sa avokallioset jyrkännepinnat pilkottavat paikoin metsäisiltä rinteiltä puuston lomitse
osana avaraa ja kaunista järvenrantamaisemaa. Laelta jyrkänteiden päältä avautuu ava
ria metsäisiä tai vesistövaltaisia hyvin edustavia maisemia pohjoisen, lännen ja etelän
suuntiin. Rinteiden jylhät jyrkännemuodot ovat piemaisemassa hienoja. Lakialue on var
sin peitteinen. Avaria kalliomännikköisiä pienmaisemia esiintyy lähinnä jyrkänteiden
reunakalliolla. Silokalliot ovat edustavimmillaan Myllylammen viistojyrkänteisillä ran
takallioilla ja lounaisosan graniittikallioilla.

Vallitseva kivilaji vaihtelee graniitista amfiboliittiin ja happamaan gneissiin. Poh
joisosan amfiboliitin ja eteläreunan happaman gneissin välissä on kapea graniittikaistale
keskirakeista mikrokliinigraniittia, jota esiintyy kapealla vyöhykkeellä Myllylammen lou
naisrannan jyrkänteisillä kalliolla. Siitä länteen Myllylammen eteläjyrkänteen kallioissa
muuttuu kivilaji pyrokseenipitoiseksi tummaksi amfiboliitiksi. Hieno- keskirakeista
pyrokseenipitoista hapanta gneissiä on taas parhaiten nähtävissä kallioselänteen länsi-
pään jyrkänteen alueella sekä etelärinteen kalliopaljastumissa. Happaman gneissin ja
diobsidiamfiboliitin liuskeisuuden kulku noudattelee suurinpiirtein itäkoillis-länsilou
naista suuntaa ja liuskeisuuden kaade on kalliopaljastumissa melko pystyasentoinen.

Kalliokasvillisuus on melko karua ja kohteen suurin arvo on lehtokasvillisuudessa
ja rinteen vanhassa puustossa. Kalliolla kasvavat mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko,
hirssisara, isomaksaruoho ja itiökasveista etelänhopeasammal sekä pikkukorallijäkälä.
Lammen laskupuron varressa on pähkinälehto, jossa kasvaa vuorijalavia (VU). Puroleh
dossa esiintyy mm. luhtaorvokkia (EN), pesäjuurta (RT) hammasjuurta, lehtokieloa ja
lehtoneidonvaippaa. Etelärinteellä on myös arvokasta lehtoa, joka on osittain avohakat
tu. Lehdoissa viihtyvät lisäksi mm. huhtakurjenpolvi (NT), lehtomatara (RT), imikkä,
lehmus, lehtosinijuuri, mustakonnanmarja ja näsiä. Vanhoilla haavoilla tavattuja epifyyt
tejä ovat harvinaiset haavanhyytelöjäkälä (VU) ja samettikesijäkälä (Pykälä 1992a ja b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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86 Pelimäki LOHJA

KA0010205 Karttalehti: 2023 10, 2041 01

Alueen pinta-ala: 93 ha Korkeus: 105 mpy Suht. korkeus: 74 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 7 km luoteeseen, Hormajärven pohjoisrannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Talpelassa Hormajärven ja Talpelanlahden välisellä kannaksella sijaitseva pitkänomai
nen, jyrkkärinteinen kalliomäki erottuu maisemassa kohoavana korkeana metsäselän
teenä. Se rajautuu jyrkin moreenirintein järviin ja peltoihin. Luoteis- ja itäpuolella jatkuu
kalliomaasto samankaltaisena ylänköisenä ja kumpuilevana kalliomännikkönä ja rajau
tuminen on epäselvempää. Lähistöllä järvien rantoja ja peltoalueita reunustaa useita
korkeita kalliomäkiä, joten Pelimäki ei erityisesti hallitse ympäristön maisemaa vaan
pikemminkin sulautuu osaksi maisemallisesti kaunista ja osin jylhää kokonaisuutta. Pe
limäen laki on varsin puustoinen, joten avaria näköaloja ei selänteiden lakiosista avau
du. Paikoin jyrkiltä rinteiltä avautuu puuston rajoittamia kauniita järvimaisemia etelään
Hormajärvelle ja pohjoiseen Talpelanlahdelle ja sen rannoille. Kallioalueella on Talvian
hiidenkirnut, jotka ovat paikallinen nähtävyys. Niille on viitoitus paikallistieltä. Pelimä
ki rajautuu idästä kasvillisuudeltaan arvokkaaseen Riikinmäen kallioalueeseen.

Lakiosa on kumpuilevaa silokallioselänteiden ja niiden välisten kapeiden notkel
mien ja painanteiden muodostamaa hyvin paljastunutta aluetta. Selänteiden silokalliot
ovat kuperia ja paikoin hieman tavanomaista laajempia. Jyrkänteiset seinämäpinnat ovat
alueella matalia ja melko vaatimaftomia. Geomorfologisesti merkittävin kohde on lou
naisosan laella olevat Talvian hiidenhirnut. Niistä kaksi sijaitsee pienen silokallioselän
teen kaakkoislaella. Suurempi on noin kolme metriä syvä muodoltaan pyöreä kirnu, jon
ka halkaisija yläosasssa on noin kolme metriä ja alaosassa noin kaksi metriä. Pienempi
pyöreämuotoinen kirnu on syvyydeltään ja halkaisijaltaan noin puolimetrinen. Näiden
lisäksi saman silokallioselänteen itäseinämällä on kaksi mannerjäätikön sulamisvesien
pyöreäksi kovertamaa 1/2-osa kirnua, joista suuremman halkaisija on noin kolme met
riä ja pienemmän noin kaksi metriä. Ne sijaitsevat noin 50 metriä koilliseen lakiosassa
olevista kirnuista.

Alueen kivilaji on migmatiittista, juovaista, suonigneissimäistä kiillegneissiä, joka
sisältää granaattia ja kordieriittia sekä satunnaisesti sillimaniittia. Suonimaisena neo
somiaineksena esiintyy keskikarkeaa mikrokliinigraniittia, jota on kivessä paikoin hy
vin runsaasti. Paikoin alueen kiillegneississä esiintyy hieno- keskirakeista hapantagneissiä
välikerroksina. Liuskeisuuden kulku noudattelee kalliomäen pitkänomaista muodon
suuntaa ja liuskeisuuden kaade on melko pystyasentoinen. Heti kallioalueen eteläpuo
lella muuttuu kallioperä pyrokseenipitoiseksi happamaksi gneissiksivyöhykkeeksi.

Pelimäen etelärinteillä on edustavaa mesotrofista kalliokasvillisuutta ja ketolajis
toa. Putkilokasvilajistoon kuuluvat mm. huhtakurjenpolvi (NT), kelta-apila (NT), iso
maksaruoho, jänönapila, jäykkärölli, kalliohatikka, kalliokielo, keltamaksaruoho, keto
keltto, ketokäenminttu, lituruoho, liuskaraunioinen, mäkikuisma, mäkitervakko, pen
saikkotatar, tummaraunioinen ja vuorimunkki. Notkelmissa on lehtoja, joista ainakin
osa on hakattu. Horsmajärveen laskevassa rinteessä on lehtomaisuutta ja rinteellä kas
vaaa mm. jänönsalaattia, kartioakankaalia, lehtokuusamaa, lehtoneidonvaippaa, näsiää,
sarjatalvikkia ja taikinamarjaa. Lounaisosassa hiekkakuopan reunalla on vaateliasta ke
tolajistoa (Pykälä 1992a).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUFEN ARVOLUOKKA: 4

e ueeIIiset ympäristöjukasut 350
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87 Jokiniemen kallio LOHJA

KAOO1O4$3 Karttalehti: 2041 01
Alueen pinta-ala: 56 ha Korkeus: $0 mpy Suht. korkeus: 48 m
Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 6 km pohjoiseen, Kamaisen kylän pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kohnamäen pohjoisjyrkänteen tyvirinne kuuluu yksityiseen luonnonsuojelualueeseen
ja kallioalue sivuaa lintuvesiensuojeluohjelman sekä Natura 2000 -verkoston aluetta.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Jokiniemen kalliot kuuluvat osana laajempaa vesistöjen ja viljelysmaiden reunustamaa
ylänköistä ja kallioista Karnaisten metsäaluetta. Se käsittää Lohjanjärveen kuuluvan
Kutsilanselän ja Koivulanselän välisen salmen länsipuoleisen kalliomaaston, joka muo
dostuu vierekkäisistä, jyrkkärinteisistä selänteistä ja niiden välisistä suo- ja moreenipeit
teisistä notkelmista. Alue erottuu parhaiten pohjois-, etelä- ja itäpuolelta, josta se hah
mottuu korkeana metsäisenä, laajana mäkialueena kauempaa katsottaessa. Länsipuolel
la kalliomaasto rajautuu epämääräisesti samankaltaiseen vaihtelevasti kumpuilevaan ja
osittain hakattuun kalliometsään. Itäreunalla olevien korkeimpien kalliokumpareiden
harvapuustoisista lakiosista avautuu paikoin puuston rajoittamia näköaloja järvialueel
le sitä reunustaville pelloille ja rantametsiin. Lähimaisemassa Kittiskosken kapeikoin
kohdalla avautuu rannalta näköaloja tiheän puuston lomitse vastarannalla olevalle kor
kean Honkanummen harvapuustoisille rinteille. Kalliomaaston pienmaisemat ovat pää
asiassa runsaan, vartevan puuston luonnehtimia ja monin kohdin rinteillä lähimaisemaa
elävöittää tavanomaista rehevämpi lehtomainen kasvillisuus. Alueen halki menee Kar
naisten Kisakallion urheilukeskukseen vievä maantie, jonka varressa on monin kohdin
selänteiden väliset notkelmat hakattuja.Vesistöön rajautuvalla itärinteellä ja ranta-alu
eella on runsaasti omakotitaloasutusta ja kesäasuntoja. Kauempana länsipuolella on
Karnaisten arvokas metsäalue, joka on suosittua paikallista retkeily- ja ulkoilumaastoa.

Kalliopaljastumat ovat yleisesti runsaan rakoilun lohkomia. Selänteiden laet ja ylä
rinteet ovat melko hyvin paljastunutta harvaa kalliomännikkömaastoa, mutta alarintei
tä peittää monin kohdin paksu moreeni. Silokalliot ovat rikkonaisen kivilaadun takia
pienialaisia ja tavanomaisia. Kalliot viettävät itäpuoleisen salmen rantaan paikoin jyr
känteisenä. Kalliorinteiden jyrkänteiset kohdat ovat matalia 510 metriä korkeita viisto
jyrkänteisiä pintoja, joita monin paikoin peittää kasvillisuus, itäreunastaan luode-kaak
kosuuntaiseen siirrokseen tai ruhjeeseen rajautuvan kallioalueen kivilaji on hieno-keski
rakeista, liuskeista ja hapanta pyrokseenigneissiä, jossa esiintyy yleisesti graniittista neo
somiainesta kapeina suonina ja laajempina osueina. Satunnaisesti välikerroksina saattaa
kallioissa esiintyä myös hienorakeista tummaa amfiboliitfia ja kiillegneissiä. Happaman
gneissin liuskeisuuden kulku vaihtelee alueella voimakkaasti kiven intensiivisen poi
mutuksen takia. Kaade on kuitenkin melko pystyasentoinen.

Jokiniemen itärinteen etelänokka on kalliolajistollisesti edustavin. Rinne on paah
teinen ja avoin ja sillä viihtyy kallioniittykasvillisuutta. Rinteessä on myös pienialainen
pähkinälehto. Myös alueen muilla rinteillä kuten Kohnamäen koillisrinteellä on kohta
laisen vaateliasta kasvillisuutta. Alueella kasvavat mm. haurasloikko, isomaksaruoho,
kalliokohokki, ketokeltto, ketokäenminttu, lituruoho, mäkiarho, mäkikuisma, mäkimint
tu, mäkitervakko, tummaraunioinen, villiintynyt ruostehappomaija ja vuorimunkki, Har
vinaisista sammalista ja jäkälistä alueen lajistoon kuuluvat etelänhankasammal (EN),
turrisammal (NT/RT), kalliovelhonsammal, kalliotöppösammal, jauherustojäkälä sekä
yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista mm. kivikutrisammal ja kiilto
omenasammal. Puiden epifyyttinä viihtyvät harvinaiset lännenmunuaisjäkälä (EN) ja
nappirustojäkälä (Pykälä 1992b, Pykälä suul. t.anto 2001, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Alueelliset ympänstöjulkaisut 350
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88 Kiviniemen louhos LOHJA

KA0010187 Karttalehti: 2041 01

Alueen pinta-ala: 7 ha Korkeus: 45 mpy Suht. korkeus: 13 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta kilometri luoteeseen, Lohjanjärven Ristiselän
itärannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Hiidensalmessa Lohjanjärven rannalla oleva vanha kalkkilouhosalue, jonka pohjalla on
nykyään tenniskenttä ja jätevedenpuhdistamo. Vaikka alue ei ole luonnontilainen, siellä
kasvaa hyvin arvokasta kalkkikallioiden kasvistoa. Ympärillä on ihmistoiminnan muut
tamaa kaupunkimaisemaa. Etelässä on Pitkäniemen laaja varastoalue, jonne johtaa rau
tatie louhosalueen itäpuolelta. Lohjan keskusta on kauempana alueen kaakkoispuolella.
Lohjanjärven rannat ovat tällä kohtaa rakennettuja.

Alueen kivilaji on pääasiassa kalkkikiveä, jota esiintyy happamassa pyrokseenig
neississä välikerroksina. Alueella on vanha avolouhos, josta kalkkikiveä on louhittu.

Vanhan louhoksen seinämät tai louhoksen sivukivikasat ovat tarjonneet kasvupai
kan useille uhanalaisille ja harvinaisille lajeille. Alueella tavataan mm. haisukurjenpol
vi, harmio, haurasloikko, hopeahanhikki, huhtahanhikki, jänönapila, jäykkäpitkäpalko,
kanadankoiransilmä, keltamaksaruoho, ketokeltto, ketokäenminttu, litteänurmikka, mä
kiarho, mäkitervakko, nuokkukohokki, nurmihärkki, ruoholaukka, tummaraunioinen ja
törrösara. Harvinaisista sammalista lajistoon kuuluvat mm. etelänhaivensammal (EN),
silkkikutrisammal (RT), haprakiertosammal, nokkalehväsammal, itutumpurasammal,
isotumpurasammal, kalkkiharasammal, kalkkihiipasammal, kalkkikahtaissammal, kalk
kikarvasammal, kielikellosammal ja savikkosiipisammal. Meso-eutrofisista sammalista
alueella viihtyvät mm. kalliopunatyvisammal, kalkkikiertosammal, kivikutrisammal ja
pikkutumpurasammal. Harvinaisista jakälistä alueella tavataan nahkahyytelöjäkälä, ryy
nihyytelöjäkälä, jauhekultajäkälä, piennarnahkajäkälä, sammallimajäkälä sekä sienistä
ripsimaatähti (Pykälä 1992a ja b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 4 Muuttuneisuus: 4

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Aiueelhset
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89 Koirakallio LOHJA

KA0010195 Karttalehti: 2041 01

Alueen pinta-ala: 5 ha Korkeus: 65 mpy Suht. korkeus: 33 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 6 km luoteeseen, Hormajärven pohjoisrannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Hormajärven pohjoisrannalla oleva metsäinen kallioniemeke, jonne ulottuu Jantoniemen
ympärivuotinen ja loma-asutus. Kasvillisuudeltaan hyvin arvokas Koirakallio kohoaa
jyrkähkösti Hormajärvestä ja sen etelä- ja länsipään rantajyrkänteet erottuvat osittain
avoimina pintoina läheiselle järvelle. Länsi- ja itä suunnilta kallioselänne rajautuu sy
viin ja kapeisiin lehtoisiin metsänotkelmiin. Pohjoisessa kohoaa Kinnarinmäen loivat ja
metsäiset etelärinteet. Rantajyrkänteiden päältä avautuu etelään ja lounaaseen kaunis
järvimaisema, jota elävöittää etelässä Jantoniemen ranta-alueiden kumpuileva mäkimaas
to. Järveltä näkyy pieniä luotoja ja saaria. Kaukana etelässä vajaan kahden kilometrin
etäisyydellä erottuu Krunninmäen massiivinen veteen rajautuva itäseinämä. Alueen la
kiosan ja rinteiden rehevä kasvillisuus sulkee osittain tehokkaasti sinänsä luonnontilai
set metsämaisemat.

Aluetta luonnehtii kallioperän liuskeiden rakoilusuunfia myötäilevät pienet ja kohti
suorasti leikkaavat murroslinjat. Koirakallio kuuluu eteläisimpänä osana laajaa pohjoi
seen jatkuvaa korkeaa kallioista maastoa. Sen eteläisimmässä kulmassa kohoaa 8—10
metriä korkeat pystysuorat, kiilarakoilun lohkomat seinämäpinnat suoraa järvestä. Se-
länteen länsireunalla on toinen noin 10 metriä korkea seinämäpinta. Muutoin kalliorin
teet ovat pääasiassa kasvillisuuden peittämiä silokallioisia viistojyrkkiä rinteitä. Laki
kalliot ovat laakeita ja hieman kuperia silokalloita, jotka ovat laajuudeltaan tavanomais
ta luokkaa. Alueen kivilaji on hienorakeista, liuskeista hapanta pyrokseenigneissiä, jos
sa esiintyy välikerroksina hienorakeista tummaa amfiboliittia. Rantakallioilla on näky
vissä amfiboliittia, jota leikkaa graniittiaines kapeina juonina ja laajempina osueina. Ki
vilajin liuskeisuuden kulku noudattelee lounais-koillista suuntaa ja liuskeisuus kaatuu
vinosti luoteeseen.

Koirakallio on kasvillisuudeltaan erikoinen rantakallioalue, jolla kasvaa erittäin
uhanalaista vuorikuismaa (CR). Koirakallio muodostaa osan lajin ainoasta kasvualuees
ta Suomessa. Huomionarvoisia metsässä ja kallioilla tavattavia kasvilajeja ovat myös
hietaorvokki, jänönapila, kangasajuruoho, keltamaksaruoho, ketokäenminttu, lehtonei
donvaippa, liuskaraunioinen, mäkikuisma, mäkiminttu, nuokkukohokki, pölkkyruoho,
tummaraunioinen, ukontulikukka ja vuorimunkki. Kohteella esiintyy lähinnä mesotro
fista kallioiden itiökasvilajistoa, johon kuuluu mm. harvinaiset isokarvesammal, runko
karvesammal, kalliotöppösammal, limisiimasammal, ruskokesijäkälä, jauherustojäkälä,
kalliohyytelöjäkälä sekä tavallisemmat kivikutrisammal, ketopartasammal ja kiilto-ome
nasammal (Pykälä 1992a).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Ajueeiiset ympärstöjukaisut 350
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90 Korkiamäki-Palanutkallio LOHJA

KA0010200 Karttalehti: 2041 01

Alueen pinta-ala: 175 ha Korkeus: 107 mpy Suht. korkeus: 75 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 6 km pohjoisluoteeseen, Karnaisen kylän luoteispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen etelärajalla on pienialainen yksityinen luonnonsuojelualue.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Hormajärven Jantoniemen pohjoispuolella kohoava ylänköinen kallioselännejakso, joka kohoaa jyrkkärinteisesti eteläpuo
len pienten peltoalueiden reunustamasta notkelmasta ja itäreunan tasaisesta peltoaukeasta. Korkeamäki ja Myllyniitun
pohjoisreunan kallioselänteet erottuvat korkeana metsäisenä mäkialueena läheiseltä peltoaukealta. Palaneenkallion met
säinen jyrkkä länsirinne erottuu taas osana korkeampaa metsäistä mäkialuetta länsipuoleiseen salmeen. Selänteiden laki
kallioilta ja jyrkänteisten osien päältä avautuu paikoin rinnepuuston lomitse näköaloja etelään ja länteen. Myllyniitun poh
joisreunan kallioselänteiden päältä avautuu vaihteleva maisema eteläpuoleisille pelloilla ja metsäreunuksiin sekä kauem
pana olevalle Hormajärven selälle. Maisemat alueen sisäosissa ovat voimakkaasti kumpuilevan maaston takia vaihtelevia,
etenkin korkeimpien jyrkänteisten rinteiden alueella on edustavia ja avaria pienmaisemia. Hakkuut ovat muuttaneet alu
eella olevan osittain luontaisen metsän maisemakuvaa selvästi. Alueella risteilee joitakin ulkoilureittejä.

Kallioalue on laajemman kallioisen ylänköalueen keskeistä osaa, joka rajautuu suurimmaksi osaksi samankaltaiseen
pinnanmuodoiltaan melko voimakkaasti kumpuilevaan kallioiseen metsämaastoon. Aluetta rajaa lännessä ja etelässä koil
lis- lomiaissuuntainen ja sitä vastaan kohtisuora murros-ruhjelinja, joka näkyy maisemassa vesistönä ja nauhamaisena
kapeana peltojonona. Etelään viettävän kalliomaaston eteläiset rinteet ovat paikoin jyrkänteisiä. Lounaaseen antavat viis
tojyrkät ja porrasmaiset kallioseinämät ovat 10—20 metriä korkeita osittain jäätikön hiomia ja usein rakoilun selvästi lohko
mia pintoja. Yksittäiset pystyseinämäpinnat ovat 2—5 metrisiä. Selänteiden välimaastossa on kapeat soistuneita ja moreeni
pohjaisia notkelmia. Korkeusero lakialueella on 10—20 metriä. Suurimmillaan se on Korkiamäen länsireunalla, jossa korke
usero on 40 metrin luokkaa. Silokalliot ovat selänteiden viistoseinämillä ja lakikallioilla paikoin hieman tavanomaista laa
ja-alaisempia.

Alueen länsiosassa Palaneenkallion alueella on vallitsevana kivilajina kiillegneissi, kun taas keski- ja itäosassa Kor
kiamäen alueella on kivilajina hapan pyrokseenigneissi. Kivilajit vaihettuvat toisikseen heti Palaneenkallion kaakkoispuo
leisessa notkelmassa. Länsiosan kiillegneissi on migmatiittista, juovaista, suonigneissimäistä kiveä, jossa on granaattia ja
paikoin kordieriittia sekä sillimaniittia. Suonimaisena neosomiaineksena esiintyy keskikarkeaa mikrokliinigraniittia, joka
muodostaa kallioalueen paljastumissa myös laaja-alaisempia osueita. Liuskeisuuden kulku on koillis-lounaissuuntainen ja
liuskeisuus on melko pystyasentoinen. Keski- ja itäosan kivilaji on hienorakeista, liuskeista hapanta pyrokseenigneissiä,
jossa esiintyy välikerroksina hienorakeista tummaa amfiboliittia. Amfiboliittia on paljastuneena mm. Myllyniitun pohjois
puoleisilla selänteillä sekä siitä länteen Tantun jyrkänteisillä selänteillä, Alueen kivilajeja leikkaa monin paikoin graniittiai
nes kapeina juonina ja laajempina osueina. Kivilajin liuskeisuuden kaade vaihtelee jonkin verran ollen keskiosan kalliopal
jastumissa selvästi vinokaateinen kaatuen luoteeseen.

Kallioalueella tavataan vaateliasta kasvillisuutta ja kalkinsuosijalajeja. Huomionarvoisin laji on uhanalainen vuori
kuismaa (CR), jota esiintyy Suomessa ainoastaan pienellä alueella Lohjalla. Muuta lajistoa edustavat mm. haisukuienpolvi,
haurasloikko, hietaorvokki, häränsilmä, isomaksaruoho, jänönapila, jäykkärölli, kaljukallioinen, kalliokielo, kangasajuruoho,
keltamaksaruoho, ketokeltto, lehmus, lehtokuusama, lehtoneidonvaippa, lehto-orvokki, lituruoho, liuskaraunioinen, maa
rianverijuuri, mäkiminttu, mäkitervakko, nuokkukohokki, näsiä, pensaikkotatar, pölkkyruoho, taikinamarja, tummarauni
oinen, ukontulikukka ja vuorimunkki. Harvinaisista sammalista alueella viihtyvät mm. lastusammal (NT/RT), luutasam
mal, kalkkikarvasammal, kalliovelhonsammal, ripsikellosammal, suippuväkäsammal ja yleisemmistä ravinteisuutta ilmen
tävistä lajeista mm. kalkkikiertosammal, kalliopunatyvisammal, lettosiipisammal ja suikalesammal. Uhanalaisista jäkälis
tä alueelta on löydetty mm. kalliokeuhkojäkälä (VU), haavanhyytelöjäkälä (VU), koivunhuhmarjäkälä (VU) ja hentoneula
jäkälä (RT). Harvinaista sienistä alueella viihtyy neliliuskamaatähti (Pykälä 1992, Pykälä suuLt.anto 2001, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 1 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOAIUEEN ARVOLUOKKA: 2

Q Alueelliset ymparistölulkaisut 350
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91 Lahokallio LOHJA

KA0010188 Karttalehti: 2041 01

Alueen pinta-ala: 15 ha Korkeus: 65 mpy Suht. korkeus: 33 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 3km lounaaseen, Ojamossa Lohjanjärven rannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu puolittain 1 luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lahokallio jyrkkärinteinen selänne rajautuu länsiosastaan Lohjanjärveen ja itäosastaan
hiekkaiseen ja moreenipohjaiseen metsämaastoon. Kallioinen niemi on Lohjan kaupun
gin ainoita rakentamallomia kallioalueita, ja se on suosittua retkeily- ja ulkoilumaastoa.
Lahokallion metsäinen niemi erottuu kauempaa Liessaaresta ja viereisistä niemistä kat
sottuna. Luonnontilaisena se on myös tärkeä osa Lohjan järven rantamaisemaa. Kallioi
nen länsipää erottuu parhaiten lounaispuolella olevasta Hiljaisenniemestä, jonne se nä
kyy avoimena rantakalliona. Niemen kärjen rantakalliolta on kaunis näköala Lohjanjär
velle. Niemen rehevät metsät ovat runsaan kasvillisuuden takia osittain sulkeutuneita,
mutta pienmaisemiltaan viehättäviä ja luonnontilaisia. Pohjoispuolella on Suomen van
hin rautakaivos 1500-luvulta ja se sijaitsee Ojamon kartanon historiallisesti arvokkaassa
miljöössä. Kartano itsessään on rakennushistoriallisesti arvokas. Ympärillä on asunto-
alueita ja koulu. Kauempana pohjoispuolella on lehtometsäinen Ojamonrannan luon
nonsuojelualue.

Laelta kallioisen ja jyrkkärinteisen niemen rinteet ovat osittain ohuen moreenin ja
hiekka-aineksen peittämiä. Kalliopaljastumia esiintyy runsaiten lakiosissa, jossa ne ovat
porrasmaisina rakoilun lohkomina selänteinä. Kalliopinnat ovat suurimmaksi osaksi kas
villisuuden peitossa. Länsipäässä lounaisreunalla on noin 12 metriä korkea, heikosti
porrasmainen, runsaan rakoilun lohkoma kallioseinämä, joka on lohkeillut liuskeisuut
ta vastaan kohtisuoran rakoilun mukaisesti muodostaen seinämään kapeita avokalliosia
kielekkeitä. Silokalliot ovat alueella runsaan rakoilun takia pienialaisina pintoina. Alu
een kivilaji on hienorakeista kvartsimaasälpägneissiä, jossa paikoin esiintyy pyroksee
nipitoisuutta. Hapanta gneissiä leikkaa graniittiaines kapeina juonina ja laajempina osu
eina. Kivilajin liuskeisuuden kulku noudattelee itä- läntistä suuntaa ja liuskeisuus kaa
tuu vinosti pohjoiseen. Rapautumispinnaltaan vaaleanharmaa kvartsimaasälpägneissi
on kalliopaljastumissa runsasrakoista. Geologisesti kallioperä on kalkkikriittistä happa
mien gneissien vyöhykettä.

Kasvillisuus on rehevän lehtomainen ja puistomainen. Varsinaista kalliokasvilli
suutta on vähän, koska paljastumat ovat pienialaisia. Lohjajärveen laskeutuvalla alarin
teellä on edustavaa kalliokasvillisuutta ja samoin eräällä sisämaan seinämällä. Kasvilli
suus on kärsinyt paikoin tallaamisesta. Alueella tavataan mm. haisukurjenpolvi, hau
rasloikko, hietaorvokki, hopeahanhikki, isomaksaruoho, kalliokohokki, karvakiviyrtti,
karvaskallioinen, keltamaksaruoho, ketokeltto, litteänurmikka, lituruoho, mäkilemmik
ki, sarjatalvikki ja tummaraunioinen. Harvinaisista sammalista lajistoon kuuluvat mm.
isokarvesammal, runkokarvesammal, härmäsammal, kalkkikarvasammal, kalliotöp
pösammal, kalliovelhonsammal, ojasykerösammal ja pikkutumpurasammal. Meso-eut
rofisista sammalista alueella viihtyvät mm. kalkkikiertosammal, kalliopunatyvisammal,
kiilto-omenasammal, kivikutrisammal, oravisammal, ruusukehankasammal ja suikale
sammal. Harvinaisista jäkälistä alueella tavataan sammaljäkälä (RT), jauherustojäkälä,
kalliohyytelöjäkälä, kääpiötinajäkälä ja paasikultajäkälä (Pykälä 1992b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 4

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUFEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ymparistöjulkaisut 350



91 Lahokaifio, LOHJA

AueeNiset ympar stöjuka sut 350 ......0

r?ff Suojelu- tai
suojeluohjelman alue Kallioalueen raja

1 1
Natura 2000 -verkostoon ehdotettu alue



92 Lempolan Laukkamäki LOHJA

KA0010471 Karttalehti: 2041 01

Alueen pinta-ala: 14 ha Korkeus: 85 mpy Suht. korkeus: 50 m

Kailioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 3 km koilliseen, Lempolassa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueesta yli puolet kuuluu 1 luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lempolan Laukkamäki sijaitsee Lohjanjärven Pappilanselkää reunustavien alavien pel
toalueiden reunalla ja rajautuu idässä ja kaakossa laajoihin männikkövaltaisiin hiekka
kankaisiin. Kallioalue on kasvillisuudeltaan arvokas kohde. Laukkamäki kuuluu osana
korkeampaa Lohjanjärvialuee itälaitaa reunustavaa kallioista maastoa eikä siten hahmo
tu kaukomaisemassa itsenäisenä muotona. Sen sijaan avokallioiset yläjyrkänteet erottu
vat paikoin rinnepuuston lomitse silmiinpistävästi lounaispuoleisille pelloille. Laelta
avautuu vaihteleva peltovaltainen maisema reunusmetsineen ja niitä rajaa kauempana
lounaassa laaja Lohjanjärven vesistö, Länsipuolella avautuu näkymä myös Lohjan kau
pungin kerrostaloalueille. Lähimaisemassa erottuu myös aluetta halkova voimalinja.
Jyrkänteiden lakialueen avokalliomaisema muuttuu nopeasti pienmaisemiltaan harva
männiköiseksi kankaaksi. Länsireunan jyrkännemuodot täydentävät osaltaan alueen
monipuolisia pienmaisemia.

Laukkamäki sijaitsee III Salpausselkävyöhykkeen proksimaaliosassa ja rajautuu loi
vapiirteisesti sen laajoihin hiekkakerrostumiiin. Laukkamäen jyrkänteiset lounaisreunan
kalliot rajautuvat terävästi alueelliseen pohjoisluoteis-eteläkaakkoissuuntaiseen siirros
ruhjevyöhykkeeseen. Laukkamäen eteläisin jyrkänne on 20 metriä korkea, heikosti por
rasmainen rakoilun lohkoma kallioseinämä, jossa esiintyy kapeita kielekemäisiä hyllyjä.
Pystyt ja hieman ylikaltevat yksittäiset seinämät ovat korkeudeltaan 5—6 metrisiä. Ne
sijaitsevat seinämässä liuskeisuutta vastaan kohtisuoran rakoilun suuntaisina pintoina.
Lakialueella olevat silokalliot ovat harvan rakoilun lohkomia, osittain kasvillisuuden
peittämiä ja laajuudeltaan tavanomaisen kokoisia pintoja.

Kallioalue sijaitsee geologisesti happamien liuskeiden kalkkikriittisessä vyöhyk
keessä. Alueen kivilaji on Laukkamäen eteläreunalla tummaa, hieno-keskirakeista ja suun
tautunutta amfiboliittia, jota esiintyy kallioperässä kvartsimaasälpägneissin seassa ka
peana ja pitkänomaisena vyöhykkeenä. Alueen pääkivilaji on vaaleaa, hieno-keskirakeista
kvartsimaasälpägneissiä, jonka raitainen rakenne näkyy kallioiden rapautumispinnoilla
selvästi. Paikoin näyttäisi kivessä esiintyvän myös pieniä määriä karbonaattipitoisuut
ta. Alueen liuskeita leikkaa kapeat karkearakeiset pegmatiittigranittijuonet. Mikrokliini
graniittia esiintyy paikoin runsaammin osueina liuskeiden seassa. Liuskeisuuden kulku
noudattelee alueelle suurinpiirtein länsilounais-itäkoillissuuntaa ja se kaatuu heikosti
pohjoisluoteeseen.

Laukkamäen itäinen kallionlaki on runsaslajisempi osittain rehevöitymisen takia ja
läntinen kalliolaki luonnostaan ravinteinen. Jyrkänteiden lakikallioilla on kallioketoa,
ketomaista kasvillisuutta, joka osittain kulunutta. Suurin osa kallioalueesta on harvaa
kallio- ja hiekkapohjaista männikkökangasta. Alueella kasvavat mm. haisukurjenpolvi,
haurasloikko, hopeahanhikki , isomaksaruoho, jäykkärölli, kalliohatikka, kalliokielo, kal
liokohokki, keltamaksaruoho, ketokeltto, mäkitervakko, nurmihärkki, pensaikkotatar,
ruoholaukka, tummaraunioinen ja vuorimunkki. Harvinaisista sammalista alueen lajis
toon kuuluvat mm. isokarvesammal, ketjusammal sekä yleisemmistä ravinteisuutta il
mentävistä sammalista kiilto- omenasammal, kivikutrisammal, rotanhäntäsammal ja
viuhkasammal (Pykälä 1992a ja b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aiueelliset

ympäristöjukaisut 350
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93 Liessaari LOHJA

KA0010467 Karttalehti: 2041 01

Alueen pinta-ala: 8 ha Korkeus: 60 mpy Suht. korkeus: 28 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 3 km länteen, Liessaaren itäpäässä.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Liessaari on kalliopohjainen, terävänieminen ja lähes mantereessa kiinni oleva saari, joka
on suurelta osin irtomaiden peittämää männikkövaltaista maastoa. Kallioalue käsittää
Liessaaren korkeimman lakialueen ja sen pohjoiseen suuntautuneen kapean niemen.
Kallioalueen rajautuminen saaren muihin osiin on kuitenkin epämääräistä. Liessaari
kohoaa korkeimmillaan lähes 30 metriä Lohjanjärven pintaa korkeammalle. Länsireu
nan avokallioiset pinnat erottuvat osittain rantapuuston lomitse järvelle. Itäpuolelta
mantereen suunnasta näkyvät sen itärannan hiekkasärkkä hiekkarantoineen, jota ylem
pänä rinteillä varjostaa harva varteva männikkö. Korkeimmalta laelta louhoksen koh
dalta avautuu puuston rajoittama maisema järvelle. Samoin pohjoisemmalta jyrkänteel
tä avautuu voimakkaasti puuston rajoittama näköala viereiselle selälle. Kalliopaljastu
mia esiintyy lähinnä korkeimmalla laella ja länsirinteen jyrkimmillä osilla. Lakialueet ja
rinteiden yläosat ovat moreenipeitteistä maastoa, kun taas itärannat ovat hiekkapeitteis
tä maastoa. Alueelle risteilee luontopolku, joka kulkee korkeimman laen ympäristössä.
Saaressa on myös Lohjan kaupungin uimaranta ja saaren johtaa kevyenliikenteen silta
Haikarinniemestä.

Liessaaren koillisosassa lähellä Lohjanjärven rantaa sijaitsee luoteeseen avautuva
viisi metriä korkea kalliojyrkänne, joka tyviosastaan on kalkkikiveä ja hapanta gneissiä.
Muilta osin kallioalue on punaista, keskirakeista mikrokliinigraniittia, jota on aikoinaan
louhittu rakennuskiveksi Liessaaren korkeimman laen länsilaidalla. Korkeimmalla laki-
alueella on laakeita, rakoilun lohkomia silokallioita. Korkeimman laen länsireunalla on
noin 15 metriä korkea lohkareinen rinne, joka on vanhaa louhosaluetta.

Kalkkipitoisen saaren kallioilla on niukasti putkilokasveja, mutta jyrkänteillä on
edustavaa sammallajistoa. Putkilokasveista kallioilla kasvaa haurasloikkoa. Harvinai
sista sammalista alueen lajistoon kuuluvat mm. höyhensammal (NT/RT), sirppitumpu
rasammal (NT/RT), isokarvesammal, eteläntorasammal, isotumpurasammal, kalkkiha
rasammal, ketjusammal, kielikellosammal, limisiimasammal, luutasammal, pallosam
mal, taljaruostesammal sekä yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista kalk
kikiertosammal, kalliopunatyvisammal ja kivikutrisammal (Pykälä 1992b). Harvinaisis
ta jäkälistä alueella tavataan varjokultajäkälä (Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 2
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aueeliset

ympärstojukaisut 350
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94 Ojamon kaivos LOHJA

KA0010486 Karttalehti: 2041 01

Alueen pinta-ala: 14 ha Korkeus: 35 mpy Suht. korkeus: 3 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 2 km lounaaseen, Haikarinniemessä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu puolittain 1 luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Ojamon kalkkilouhosalueella on kalkkikallioita vain vähän louhimatta. Kalkkikiveä esiin
tyy vedellä täyttyneen louhoskuopan seinämillä ja pääportin edessä säilyneellä vähäi
sellä kalliokumpareella. Alueella on kasvillisuudeltaan erikoisia kalkkisorakenttiä. Suu
ri osa niistä on kuitenkin jäänyt jätemaakasojen alle, joita ilmeisesti tuodaan alueelle
jatkuvasti (Pykälä 1992a). Avolouhos alue on aidattu ja alueella liikkuminen on kielletty
sakon uhalla.

Alueella kasvavat mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, hopeahanhikki, isomaksa
ruoho, karvaskallioinen, keltamaksaruoho, keltanokitkerö, ketokäenminttu, mäkiarho.
Harvinaisista sammalista alueen lajistoon kuuluvat ruutusammal (VU), etelänkiertosam
mal (NT), itutumpurasammal, kalkkikarvasammal, kielikellosammal, lettoväkäsammal,
pieluskivisammal sekä yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista mm. kalk
kikiertosammal, kalliopunatyvisammal ja pikkutumpurasammal. Harvinaisista jäkälis
tä alueella tavataan maksakilpinen (EN), nahkahyytelöjäkälä, ryynihyytelöjäkälä, viher
kultajäkälä, isomustejäkälä, kalkkikuoppajäkälä, piennarnahkajäkälä, risakesijäkälä ja rus
kokilpinen (Pykälä 1992a ja b, Pykälä suull. t. anto 2001, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 4 Muuttuneisuus: 4

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

AJueeNset

ympäristöju’kaisut 350
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95 Riikinmäki-Kinnarinmäki LOHJA

KA0010206 Karttalehti: 2041 01

Alueen pinta-ala: 77 ha Korkeus: 95 mpy Suht. korkeus: 63 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 6 km luoteeseen, Hormajärven pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Jantoniemen pohjoispuoleiseen ranta-alueeseen rajautuva kallioselännejakso kohoaa jyrkkärinteisenä ja metsäisenä
yli 50 metriä korkeana mäkialueena Hormajärven pohjoisrannalla. Se rajautuu kallioisen ja moreenipohjaisin rin
tein vesistöjen ranta-alueilla olevaan loma-asutukseen ja peltokaistaleisiin. Länsi- ja pohjoispuolella kalliomaasto
jatkuu samankaltaisena. Jyrkänteiset avoimet kalliopinnat eivät erotu lähimaisemaa kauemmas runsaan rinnepuus
ton takia. Ainoastaan Kurikkalahden länsirinteen kallioseinämät erottuvat alarinteiden hakkuiden takia hyvin vie
reiselle mökkitielle. Yleensä runsas puusto ja kasvillisuuus sulkee melko tehokkaasti myös näköalat ympäristöön.
Kurikkalahden lounaisjyrkänteen päältä avautuu puuston rajoittama kaunis näköala eteläpuolen Horsmajärvelle.
Metsäiset pienmaisemat ovat vaihtelevia voimakkaasti kumpuilevan maaston ja lehtomaisen kasvillisuuden takia,
etenkin korkeimpien jyrkänteisten rinteiden alueella on edustavia pienmaisemia.

Riikinmäki-Kinnarinmäen selännejakso edustaa laajemman kallioisen ylänköalueen eteläistä osaa, jota rajaa
lännessä ja pohjoisessa lounais-koillissuuntainen ja sitä vastaan kohtisuorassa olevat murros-ruhjelinjat. Alueen
kumpareisten selänteiden eteläiset rinteet ovat jyrkänteisiä. Lounaaseen antavat viistojyrkänteiset ja heikosti por
rasmaiset kallioseinämät ovat 10—15 metriä korkeita osittain jäätikön hiomia ja usein runsaan rakoilun lohkomia
pintoja. Alueen eteläreunalla Kurikkalahden länsirinteen alaosassa on 15 metriä korkea heikosti porrasmainen kaI
lioseinämä, jossa pystypudotus parhaimmillaan on noin 10 metriä. Selänteiden välimaastossa on kapeita soistunei
ta ja moreenipohjaisia notkelmia. Korkeuserot lakialueella vaihtelevat 10—20 metriä. Silokalliot ovat selänteiden
viistoseinämillä ja lakikallioilla laajuudeltaan tavanomaisia.

Alueen kivilaji on suurimmaksi osaksi hienorakeista, suuntautunutta pyrokseenigneissiä, jossa esiintyy hieno
rakeista tummaa amfiboliittia välikerroksina. Amfiboliittia on paljastuneena laajemmin Riikinmäen kallioissa. Km
narinmäen länsipäässä vaihettuu kivilaji kiillegneissiksi, joka on migmatiittista, juovaista, suonigneissimäistä ki
veä. Alueen liuskeisia kivilajeja leikkaa monin paikoin graniittiaines kapeina juonina ja laajempina osueina. Kivila
jien liuskeisuuden kulku noudattelee lounais-koillista suuntaa. Kaade vaihtelee alueella jonkin verran ollen selvästi
vinokaateinen ja kaatuen luoteeseen.

Riikinmäellä ja sen eteläpuolen kallioilla on edustavaa mesotrofista kalliokasvillisuutta. Alueen erikoisuutena
kasvaa uhanalaista vuorikuismaa (CR), jota tavataan Suomessa ainoastaan pienellä alueella Lohjalla. Kallioilla viih
tyvät myös mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, hietaorvokki, hopeahanhikki, isomaksaruoho, jäykkärölli, kallio-
kielo, kalliokohokki, kangasajuruoho, keltamaksaruoho, ketokeltto, ketokäenminttu, lituruoho, liuskaraunioinen,
mäkiminttu, mäkitervakko, nuokkukohokki, pensaikkotatar, tummaraunioinen ja vuorimunkki. Riikinmäen rinne
lehdoissa tavataan lisäksi mm. huhtakurjenpolvea (NT), jänönsalaattia, lehtokuusamaa, lehto-orvokkia, mustakon
nanmarjaa, näsiää ja vaahteraa. Maastaipaleen notkelmassa on pähkmnälehto ja alueen etelärajalla kasvaa lehtonei
donvaippa. Harvinaisista sammalista alueella tavataan haprakarvesammal, isokarvesammal, ketjusammal ja ylei
sistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista mm. kalkkikiertosammal, ketopartasammal, kiilto-omenasammal, ki
vikutrisammal, oravisammal, suikalesammal ja viuhkasammal. Harvinaisista jäkälistä alueella kasvavat jauherus
tojäkälä, kalliohyytelöjäkälä ja paasikultajäkälä (Pykälä 1992a ja b ja Pykälä suul.t.anto 2001)

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Ø JueeNiset ympäristöjuIkasut 350
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96 Tytyrin louhos LOHJA

KAOO1O1$9 Karttalehti: 2041 01

Alueen pinta-ala: 13 ha Korkeus: 55 mpy Suht. korkeus: 23 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 1,5 km pohjoiseen, Lohjajärven Pappilanselän
koillisrannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Tytyrissä Pappilanselän rannalla oleva laaja, vanha avolouhos, josta on louhittu kiteistä
kalkkikiveä. Alueen kalkkikivi liittyy Lohjan seudun happamaan pyrokseenigneissivyö
hykkeeseen. Vaikka avolouhosalue ei ole luonnontilainen, siellä on erittäin arvokasta
kalkkikallioiden kasvistoa. Kalkkikalliota on säilynyt louhimatta louhoksen länsireu
nalla. Tytyrin alueella kalkkikiven louhinta jatkuu nykyisin maanalaisena kaivostoimin
tana järven alla. Laaja avolouhos on muuttanut alueen maisemakuvaa ja muutokset nä
kyvät myös kauemmas Pappilanselän vastarannoille. Avolouhosalueen pienmaisemat
tarjoavat erikoisia näköaloja. Louhoksen reunoilla kohoaa varsin komeita louhittuja kalk
kiseinämäpintoja, joiden korkeus on paikoin yli 20 metriä. Pohjoisrannalta avautuu kaunis
näköala Laakspohjan kartanomiljööseen. Pohjoisessa Hiidensalmen takana on Roution
mäen uudehkoja asuntoalueita ja etelässä Lohjan keskustan asunto- ja teollisuusalueita.

Louhoksen länsipuolella on jäljellä edustavaa kalkkikalliota ja hieman pähkinäleh
toa. Suurin osa alueesta on louhoksen sivukivimaata, jolla on lehtoisen lehtimetsän peit
tämä. Lajisto on monipuolinen ja alueella kasvaa useita harvinaisia kalkkikasveja ja sie
niä. Kalliolla viihtyvät mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, jänönapila, kalliotuhkapen
sas, karvaskallioinen, keltamaksaruoho, ketokeltto, ketokäenminttu, lituruoho, mäkiar
ho, mäkikaura, nuokkukohokki, nurmihärkki, ruotsinpitkäpalko, musuruoho, tumma
raunioinen, törrösara ja ukontulikukka. Lehtipuumetsässä tai lehdossa kasvavat mm.
ketonoidanlukko (NT), idänkanukka, lehtokuusama, lehto-orvokki ja lehtoneidonvaip
pa. Harvinaisista sammalista lajistoon kuuluvat mm. silkkikutrisammal (RT), haprakier
tosammal, kalkkipalmikkosammal, nokkalehväsamma 1, isoruostesa mmal, isotumpu
rasammal, itutumpurasamal, kalkkiharasammal, kalkkihiippasammal, kalkkikarvasam
mal, kielikellosammal, pieluskivisammal, suippuväkäsammal ja louhoskivikasoilla ete
länkiertosammal (NT). Meso-eutrofisista sammalista alueella viihtyvät mm. kalkkikier
tosammal ja kalliopunatyvisammal. Harvinaisista jäkälistä alueella tavataan sammalli
majäkälä (RT), nahkahyytelöjäkälä, ruskokesijäkälä, ryynihyytelöjäkälä, isomustejäkälä,
kalkkitorvijäkälä, kaffiokeltuaisjäkälä, piermamahkajakalä, nsakesijäkälä ja savihyytelöjäkälä.
Harvinaisista sienistä lehtimetsässä tai lehdossa viihtyvät harmaasatulamörsky (NT), kel
takääpä, partarousku, ripsimaatähti, tauriontatti ja valkomörsky (Pykälä 1992a ja b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 1 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 4 Muuttuneisuus: 4

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

e AJueelliset ymparistöjulkaisut 350
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97 Lehtikallio LOHJA

KA0010197 Karttalehti: 2041 02

Alueen pinta-ala: 9 ha Korkeus: 80 mpy Suht. korkeus: 48 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 10 km koilliseen, Vanhakylän eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen keskellä on yksityinen luonnonsuojelualue.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Vanhassakylässä Hiidenveden Kouvolanselän itärannalla kohoava Lehtikallio ei nouse
merkittävästi ympäröivää rantamaastoa korkeammalle, mutta sen länsireunan korkea
profiili ja jyrkänteiset rantakalliot erottuvat selvästi vastarannalle lähimaisemassa. Länsi
reunastaan Lehtikallio rajautuu jyrkästi vesistöön ja länsityvellä olevaan syvään metsäi
seen puronotkelmaan. Jyrkänteen laelta avautuu kaunis näköala salmeen ja sen vasta-
rannan Kouvolan vanhalle ratsutilalle.

Lehtikallio edustaa pohjoisluoteis-eteläkaakkoissuuntaiseen kallioperän mhjeeseen
syntynyttä kapean purolaakson korkeaa reunajyrkännettä. Sen länteen suuntautuneet
jyrkännepinnat ovat kokonaiskorkeudeltaan parhaimmillaan 25—30 metrisiä. Alaosa on
pystyseinämää ja yläosassa kaartuu silokalliot viistojyrkkinä kohti korkeinta lakea. Jyr
känne on keskiosastaan 15—17 metriä korkea pystyseinämä tai heikosti viisto pystyseinä
mä, jonka pinnalla erottuvat mannerjäätikön synnyttämät uurteet selvästi. Pystyseinä
millä näkyy selvä vaakarakoilu, joka on paikoin lohkonut seinäpinnoille pieniä onkaloi
ta. Pohjoiseen päin mentäessä on seinämän alaosassa noin 10 metriä korkeita, alaosas
taan ylikaltevia ja kuperia “pullistuneita” jäätikön hiomia seinämäpintoja. Pohjoisosas
sa muuttuu kiinteä kallioseinämä louhikkoiseksi ja viistojyrkänteiseksi silokallioiseksi
rinteeksi. Silokalliot ovat lakialueella hieman tavanomaista laaja-alaisempia pintoja.
Osittain kiinteäkallioinen länsiseinämä muodostaa näyttäviä ja jyihiä pienmaisemia jää
tikön hiomine ylikaltevine seinämineen.

Kallioperä on kivilajiltaan migmatiittista, juovaista, suonigneissimäistä kiillegneis
siä, joka sisältää yleisesti granaattia sekä paikoin kordieriittia sekä sillimaniittia. Suoni
maisena neosomiaineksena esiintyy keskikarkeaa mikrokliinigraniittia, jota on kivessä
kohtalaisen runsaasti. Kiillegneissin liuskeisuus leikkaa lähes kohtisuoraa, hieman vi
nottain jyrkänteen yleistä kulkusuuntaa. Liuskeisuus on melko pystyasentoinen tai kaa
tuu heikosti länsiluoteeseen. Lehtikallion jyrkänteen keskiosassa leikkaa kiillegneissiä
kapea, länsiluoteis-itäkaakkoissuuntainen diabaasijuoni, joka jatkuu kallioperässä kym
menien kilometrien matkan.

Alueen kalliokasvillisuus on osin ylikaltevalla länsiseinämällä mesotrofista ja hy
vin kehittynyttä. Kalliolajistoon kuuluvat mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, isomak
saruoho, jäykkärölli, kaliokohokki, kalliohatikka, mäkitervakko, pensaikkotatar ja tum
maraunioinen. Sammalista seinämillä viihtyvät mm. harvinaisehkot runkokarvesammal,
isoruostesammal, ketjusammal ja vuoririippusammal sekä mesotrofiaa ilmentävät hii
renhäntäsammal, kalkkikiertosammal ja ketopartasammal (Pykälä 1992a). Jyrkänteen juu
rella on rehevä, arvokas purolehto, jonka kuusikkoa on harvennettu. Lehtikallion laella
on runsas puusto. Vaateliaasta lehtolajistoa edustavat mm. keltavuokko, kotkansiipi,
imikkä, lehtopalsami, lehtopähkämö, jänönsalaatti, lehto-orvokki, lehtotähtimö, kevät
linnunsilmä ja purolitukka.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

AIueellset

ympänstöjukasut 350
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98 Suittilan Laukkamäki LOHJA

KA0010472 Karttalehti: 2041 02

Alueen pinta-ala: 29 ha Korkeus: 90 mpy Suht. korkeus: 55 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta $ km pohjoiseen, Suittilan kylän kaakkoispuo
leila.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Suittilan kumpuilevassa viljelysmaisemassa sijaitseva korkea kallioselännealue on kas
villisuudeltaan arvokas. Laukkamäki rajautuu suurelta osin selvästi peltoihin, mutta
idässä jatkuu kallioinen metsämaasto samankaltaisena. Kalliomäki ei erotu edukseen
ympäristön muista korkeista kalliomäistä ja näkyy läheisille pelloille kohtalaisen jyrk
kärinteisenä ja korkeana metsäisenä selänteenä. Lähimaisemassa näkyy länsirinteen avo
hakkuiden vuoksi avoimia jyrkänteisiä seinämäpintoja viereisille pelloille, mutta muu
ten jäävät kallioiset rinteet melko tehokkaasti rinnepuuston varjoon. Monin paikoin luon
tainen laki- ja rinnepuusto rajoittaa selvästi viereisille pelloille ja kauemmas länsipuolen
ympäristöön avautuvia maisemia. Länsirinteiden hakkuiden takia myös jyrkänteen päältä
avautuu avaraa, pinnanmuodoiltaan aaltoilevaa peltomaisemaa lännen ja luoteen suun
tiin. Kauempana länsipuolella on Lohjanjärven Kutsilanselkä, jonka takana kohoaa Kar
naisten laajat kallioiset metsäalueet. Laukkamäen länsireunan laella on kallioiset maise
mat kohtalaisen harvan männikön ansiosta avarat. Osin pienmaisemat alueella ovat hak
kuiden muuttamia.

Lakiosat ja rinteet ovat kohtalaisen hyvin paljastunutta kalliomaastoa. Rinteet ovat
alaosastaan osittain moreenin peittämiä. Länsirinteessä on heikosti porrasmainen noin
15 metriä korkea rakoilun lohkoma jyrkänne, jossa yksittäiset pystyseinämät ovat 5—6
metrin korkuisia. Myös itäreunalla on matala pystyseinämä, jossa on laattarakoilun loh
komaa pintaa. Silokalliot lakialueella ja rinteillä ovat laakeita hieman porrasmaisia pin
toja, jotka ovat laajuudeltaan tavanomaista luokkaa. Kivilaji on Laukkamäen alueella
pääasiassa raitaista, hieno-keskirakeista kvartsimaasäipägneissiä, jonka raitainen rakenne
näkyy kalliopinnoilla paikoin selvästi. Alueen eteläreunan pienellä alueella on keskira
keista, hieman suuntautunutta granodioriittia, joka leikkaa kvartsimaasälpägneissiä ja
on sitä nuorempi kivilaji. Paikoin esiintyy myös keskikarkeaa mikrokliinigraniittia leik
kaavina juonina ja osueina. Kvartsimaasälpägneissin liuskeisuuden kulku noudattelee
alueelle suurinpiirtein lounais-koillissuuntaa ja liuskeisuus kaatuu vinosti luoteeseen.

Laukkamäen kallioalueella on oligo-mesotrofista ja meso-eutrofista kalliokasvilli
suutta sekä lehtoja. Alueella kasvavat mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, isomaksa
ruoho, jäykkäröili, kalliohatikka, kailiokielo, kalliokohokki, kangasajuruoho, keitamak
saruoho, liuskaraunioinen, metsäruusu, mäkikuisma, mäkitervakko, ruoholaukka, tum
maraunioinen ja tuoksusimake. Lehtomaisissa metsissä, lehdoissa tai niityillä kasvaa mm.
jalkasara, jänönsalaatti, ketomäenminttu, keväthanhikki, lehto-orvokki, mustakonnan
marja, punaherukka, pystyhanhikki, taikinamarja ja vaahtera. Harvinaisista sammalista
alueen lajistoon kuuluvat mm. turrisammal (NT/RT), koloriippusammal (NT), isoruos
tesammal, kalkkikahtaissammal, kielikellosammai, kimmelsammal, luutasammal, pal
iosammal, taijaruostesammal sekä yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista
kalkkikiertosammal, kalliopunatyvisammal, kivikutrisammal, rotanhäntäsammal, sui
kalesammal ja viuhkasammal. Harvinaisista jäkälistä alueella tavataan takkuhankajäkä
lä (VU) (Pykälä 1992b, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aueellisetympäristöjulkaisut

350
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99 Äijäsmäki-Salimäki LOHJA

KA0010213 Karttalehti: 2041 02

Alueen pinta-ala: 86 ha Korkeus: 122 mpy Suht. korkeus: 82 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 10 km pohjoiseen, Hietaisen ja Koskenkylän välissä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu osittain 1 luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kosken kylän maatalousmaisemassa lähellä Nummi-Pusulan rajaa sijaitsevat Äijäsmäki ja Salimäki muodostavat
kahden korkean kallioselänteen jakson, joita erottaa toisistaan kapea kallioinen notkelma. Kalliomäet kohoavat jyrk
käpiirteisesti 70—80 metriä eteläpuoleisia peltoalueita korkeammalle. Niiden metsäisiltä jyrkiltä etelärinteiltä pil
kottaa monin kohdin laajoja avokallioisia seinämäpintoja puuston seasta. Jyrkänteiset kallioseinämät erottuvat sel
västi eteläpuoliselle maantielle ja hallitsevat viljelysalueen pohjoisreunan maisemakuvaa. Muilta suunnilta erottu
minen ei ole yhtä selkeää vaan kalliomäet sulautuvat osittain metsämaisemaan loivapiirteisten moreenipeitteisten
alarinteiden ansiosta. Mäkien lakiosista ja kalliorinteiden jyrkänteiden päältä avautuu laajoja ja kauniita näköaloja
etelä- ja lounaispuolen viljelysvaltaiseen maisemaan. Loivasti kumpuilevassa viljelysmaisemassa näkyy maatiloja,
peltoja reunustavia metsäsaarekkeita sekä taustalla Savijärven lintujärvestä Maikkalanselälle virtaava jokiuoma.
Äijäsmäen ja Salimäen kalliorinteiden harvamännikköinen maisema alueen sisäosissa on monin kohdin jyihää alu
eella olevien suurien korkeuserojen takia. Etelärinteiden jyrkänteisten seinämien alueella on kallioselännejakson
näyttävimmät pienmaisemat.

Lakiosista ja rinteiltä hyvin paljastunut kallioselännejakso on luode-kaakkosuuntaisten ja sitä vastaan kohti-
suorassa olevien murroslinjojen reunaan jäävä korkeampi lohko. Alueen pientopografia on erittäin jylhä. Korkeus-
erot harjanteiden lakien ja notkelmien ja rinteiden välitasanteiden välillä on 20—60 metriä. Mäkien etelärinteiden
luode-kaakkosuuntaiset lounaisjyrkänteet kohoavat 15—30 metriä korkeina seinäminä ja ovat alueen jyrkänteistä
korkeimpia. Massiivisin kallioseinämä sijaitsee Äijäsmäen eteläreunalla. Seinämä on 20—25 metriä korkea ja heikos
ti porrasmainen. Sen pystysuora osa on 15 metriä korkea ja seinämän alaosassa on kapean hyllyn erottamia 5—6
metriä korkeita pystypintoja. Salimäen eteläreunalla on useita 15—10 metrin korkuisia heikosti porrasmaisia ja osit
tain jäätikön hiomia kallioseinämiä. Mäkien etelärinteet kohoavat viistopintoina porrasmaisesti kohti korkeinta la
kea. Pohjois- ja itäsivuilla on osittain porrasjyrkänteisiä kalliorinteitä, joissa yksittäiset seinämäpinnat ovat kuitenkin
matalia. Silokalliot ovat rinteillä ja lakialueilla tavanomaisia, harvan rakoilun lohkomia kalliopintoja.

Kallioperä on kivilajiltaan pääasiassa migmatiittista, juovaista kiillegneissiä, joka sisältää granaattia ja satun
naisesti kordieriittia sekä sillimaniittia. Suonimaisena neosomiaineksena esiintyy keskikarkeaa mikrokliinigraniit
tia, jota on kivessä paikoin hyvin runsaasti. Paikoin se muodostaa kallioissa laaja- alaisempia mikrokliinigraniitti
osueita. Salimäen kaakkoisosassa muuttuu kivilaji selvemmin mikrokliinigraniitiksi. Äijäsmäen eteläreunalla ja
Salimäen laella ja pohjoisosassa leikkaa kiillegneissiä kaksi kapeaa, länsiluode-itäkaakkosuuntaista diabaasijuonta.
Voimakkaasti poimuttuneen kiillegneissin liuskeisuuden kulku ja vinokaade vaihtelee kallioalueella selvästi. Pää
asiassa liuskeisuus leikkaa vinosti alueen luode-kaakkoissuuntaisia jyrkänteitä.

Åijäsmäellä ja Salimäellä on karuja jäkäläisiä kalliometsiä, joita on paikoin harvennushakattu. Lajisto on kui
tenkin kohtalaisen edustavaa. Kallioilla kasvaa mm. isomaksaruoho, jäykkärölli, kalliokielo, kalliohatikka, kallio
kohokki, ketokeltto, kevätkynsimö, mäkitervakko, pensaikkotatar, tuoksusimake ja harvinainen vuorimunkki. Äi
jäsmäellä viihtyy sammalista uhanalainen kalliopunossammal (VU) ja mesotrofiset ketopartasammal sekä ketoha
vusammal (Pykälä 1992a, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Ø Ajueelliset ympärist6jukaisut 350
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100 Kivimäki LOHJA, NUMMI-PUSULA

KA0010193 Karttalehti: 2023 10, 2023 11, 2041 02

Alueen pinta-ala: 252 ha Korkeus: 124 mpy Suht. korkeus: 92 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 9 km luoteeseen, Maikkalan ja Oittilan kylän
välissä.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lohjan Maikkalassa ja osittain Nummi-Pusulan puolella sijaitseva laaja kalliomäki, joka
kohoaa Maikkalanselän ja Valkerpyyn väliseltä kannakselta. Kivimäki erottuu ympä
röivässä peltomaisemassa metsäisenä selvästi kohoavana korkeana selännealueena eri
tyisesti koillisesta katsottaessa. Maasto on lakiosistaan ja rinteiltään hyvin vaihtelevaa ja
läheiseen maisemaan erottuu selvästi selännealueella olevia useita erillisten kumparei
den muotoja. Ympärillä on topografialtaan hyvin vaihtelevaa maastoa, jossa vuorottele
vat laajat peltokaistaleet, korkeat kalliomäet ja järvet. Kallion juurella on useita omakoti
taloja. Kohtalaisesti paljastuneessa lakiosassa silokallioiset paljastuma-alueet vaihettu
vat painanteissa oleviin pieniin soistumiin ja puroihin. Jyrkänteet ovat alueella kohtalai
sen matalia seinämiä.

Kivimäki edustaa lounais-koillissuuntaisten ruhjeiden välistä korkeampaa lohkoa.
Sen yli 100 metrin korkeuteen kohoavilla rinteellä on muinaisrantaa, joka on syntynyt
jääkauden jälkeisen Balttilaisen jääjärven B 11-vaiheen aikana. Kallioalueen kivilaji vaih
telee pyrokseenigranodioriitista mikrokliinigraniitfiin. Alueen eteläosassa on vallitse
vana kivilajina pyrokseenigranodioriitti ja pohjoisosassa mikrokliinigraniitti.

Kasvillisuus on karua. Ylärinteillä ja lakiosissa on melko karuja jäkäläisiä ja kallio
tierasia kalliomänniköitä, karuja kangasmetsiä ja painateissa soistumia. Alarinteillä on
tiheitä kuusikoita. Kalliolla viihtyvät mm. isomaksaruoho, kalliokohokki, mäkitervak
ko, haisukurjenpolvi, jäykkärölli, virnasra, kalliohatikka ja mäkikuisma (Pykälä 1992a).
Alueen kallioseinämillä kasvaa myös kalliokeuhkojälää (NT/RT), ja alueelta on vanha
havainto punavalkusta (CR) (Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

JueeNiset ympäristöjulkaisut 350
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101 Orosmäki-Faltterinmäki LOHJA, NUMMI-PUSULA

KA0010453 Karttalehti: 2023 10, 2041 01

Alueen pinta-ala: 87 ha Korkeus: 110 mpy Suht. korkeus: 7$ m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta $ km luoteeseen, Talpelan kylän pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kapean ja syvän metsäisen puronotkelman kahtia jakama lounais-koillissuuntainen kallioselännejakso sijaitsee
maisemallisesti jylhässä Talpelan kylää reunustavien korkeiden kalliomäkien ja alavien peltoalueiden ja vesistöjen
muodostamassa maisemassa. Lohjanjärven Maikkalanselkään ja pohjois- ja eteläpuolen peltoihin rajautuva Oros
mäki erottuu ympäristöön jylhänä ja korkeana metsäisenä mäkialueena. Lähempänä eteläpuolen peltomaisemassa
pilkottaa etelärinteellä pienialaisia avoimia jyrkännepintoja viereisille pelloille. Molemmin puolin syviin ja kapei
sun notkelmiin rajautuva Faltterinmäen kalliojakso sulautuu paljon huomaamattomammin ympäröivään kumpui
levaan metsämaisemaan. Parhaiten erottuu sen länsipää lounaasta Hiukoonlammen suunnasta katsottaessa, jonne
Faltterinmäki näkyy teräväpiirteisenä metsämaastosta kohoavana kallioisena profiilina. Orosmäen jyrkänteisten rin
teiden yläosista avautuu monin kohdin avaria ja vaihtelevia vesistöjen ja korkeiden metsäisten mäkialueiden reu
nustamia viljelysmaisemia eri puolille ympäristöön. Länsipuolella olevat Faltterinmäen kallioseinämät eivät erotu
ympäristöön runsaan puuston takia, mutta lähimaisemassa ne sen sijaan ovat monin kohdin kohtalaisen jylhiä ja
edustavia. Orosmäen länsireunalla paikallistien varressa oleva avokallioinen pahta erottuu silmiinpistävänä halli
ten tienvarsimaisemaa. Sen 20 metriä korkea viistojyrkänteinen silokallioseinämä on lähimaisemassa erikoinen näky.

Kallioselännejakso on alueellisten lounais-koillissuuntaisten ruhje-siirrosvyöhykkeiden halkomaa ja reunus
tamaa maastoa. Selänteiden laet ja rinteet ovat hyvin paljastunutta vaihtelevasti kumpuilevaa, porrasmaista kallio
maastoa, jossa silokalliot ovat harvan rakoilun lohkomia ja laajuudeltaan tavanomaisia. Orosmäen korkeimman
selänteen pohjoisrinne on alaosastaan hieman porrasmainen, 20 metriä korkea silokallioinen viistojyrkänne. Oros
mäen etelänrinne on monin kohdin porrasjyrkänteinen, jossa yksittäiset pystypinnat ovat muutaman metrin korkui
sia. Orosmäen länsipuolella puronotkelman takana kohoaa Faltterinmäen selännejakson etelärinteillä kolme erillis
tä jyrkännettä. Niistä koillisin kohoaa 15—20 metriä korkeana, heikosti porrasmaisena seinämänä Myllysuon koillis
puolella. Sen yksittäiset seinämäpinnat ovat osittain hieman ylikaltevia. Länsipäässä Faltterinmäen etelä—itäjyrkän
ne on 10—20 metriä korkea heikosti porrasmainen pystyseinämä, joka on edustavimmillaan itäsivulla. Alueen kallio
perä jakautuu kahteen erilliseen osaan. Syvän puronotkelman eteläpuoleinen Orosmäki on kivilajiltaan raitaista,
poimuttunutta migmatiittia, jossa tumman kiillegneissiaineksen seassa esiintyy suonimaisesti punertavaa, keskira
keista graniittia. Graniittiainesta esiintyy kivessä paikoin hyvin runsaasti, Puronotkelman pohjoispuoleinen Faltte
rinmäen kalliojakso on taas keskirakeista pyrokseenipitoista, suuntautunutta granodioriittia. Länsipäässä Faltterin
mäellä esiintyy jonkin verran myös migmatiittista kiillegneissiä. Kivilajien suuntaus noudattelee alueella yleisesti
lounais-koillissuuntausta ja kaade on keskimäärin pystyasentoinen.

Kalliot ovat karuja, mutta paikoin jyrkänteillä on mesotrofista kasvillisuutta ja edustavaa lajistoa. Kallioilla
viihtyvät mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, isomaksamoho, jäykkärölli, kalliohatikka, mäkitervakko, tumma
raunioinen ja vuorimunkki sekä kallionaluslehdoissa lisäksi imikkä, lehtokuusama, lehto-orvokki, mustakonna
marja, taikinamarja ja vaahtera. Harvinaisista itiökasveista kallioalueen lajistoon kuuluvat kalliopunossammal (VU),
sinikesijäkälä (VU) ja ketjusammal sekä yleisemmistä sammalista mm. kalkkikiertosammal, kiilto-omenasammal,
kivikutrisammal, rotanhäntäsammal ja viuhkasammal. Jyrkänteiden reunapuusto on varttunutta ja niillä on myös
harvinaista lajistoa kuten kanadanluppoa (RT), pihlajankarstajäkälää (NT/RT), samettikesijäkäläa ja sormikesijäkä
läa (Pykälä 1992b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ymparistöjulkaisut 350



101 Orosmäki-faltterinmäki, LOHJA, NUMMI-PU$ULÄ

Suojelu- tai
suojeluohjelman alue

Natura 2000 -verkostoon ehdotettu alue

Kallioalueen raja

AJue& set ympäriöjukaisut 350

1:20000



102 Laukkamäki-Hyypiänmäki LOHJA, NUMMI-PUSULA

KA0010473 Karttalehti: 2023 11, 2041 02

Alueen pinta-ala: 63 ha Korkeus: 90 mpy Suht. korkeus: 55 m

Kallioalueen sijainti: Nummen kirkonkylältä 9 km kaakkoon, Maskilan ja Millolan välissä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Myllymäki kuuluu Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Maskilan kylän viljelysmaiseman pohjoisreunalla sijaitsevan ylänköisen kallioalueen reunaselänteet näkyvät sil
miinpistävästi eteläpuoleisessa peltomaisemassa. Parhaiten maisemassa erottuu länsiosan Laukkamäki, jonka mas
siiviset avokallioset rantajyrkänteet näkyvät kauas Valkerpyyn selälle ja vastarannalle. Itäosassa Hyypiänmäki nä
kyy selvänä kallioisena kohomuotona itä- ja länsipuolelta katsottaessa. Mäen erottumista itä- ja länsipuolelta koros
tavat laajat avoimet jyrkännepinnat, jotka pilkottavat tyvipuuston yli. Avokallioiset jyrkännepinnat erottuvat tyvi
puuston ylitse myös Haljaismäen yli 300 metriä pitkän eteläseinämän yläosassa. Ne näkyvät parhaiten lounaan
suunnasta katsottaessa. Myllymäen jyrkänteinen alue on peitteisin ja sulautuu ympäröivään maisemaan. Pohjoisen
suunnalla rajautuvat erilliset kallioselänteet epämääräisesti kumpuilevaan kallio- ja moreenipohjaiseen maastoon.
Laukkamäen laelta avautuu kaunis saaristoinen järvimaisema pitkin Valkerpyynjärven selkää. Myös Hyypiänmäen
ja Haljaismäen lakiosista avautuu luotaisesti avara ja edustava kumpuileva metsäsaarekkeiden reunustama pelto- ja
järvimaisema etelään, länteen sekä itään. Selänteiden massiiviset ja muodoiltaan vaihtelevat jyrkänteet ovat maise
mallisesti jylhä nähtävyys. Lakialueen harvamännikköiset osat ovat myös maisemallisesti melko avaria.

Kallioselänteet ovat hyvin paljastunutta silokalliosta männikkömaastoa, jossa jyrkänteitä esiintyy pääasiassa
selänteiden länsi- ja eteläsivuilla. Massiivisin jyrkänne esiintyy Hyypiänmäen länsi- ja lounaissivulla, jossa osittain
louhikkoisen jyrkänteen korkeus on 20—25 metriä. Eteläsivulla rikkonaisen ja pieniä voimakkaasti ylikaltevia kie
lekkeitä käsittävän noin 15 metriä korkean heikosti ja epämääräisesti porrasmaisen seinämän alla on massiivista
louhikkoa, jossa suurimpien lohkareiden läpimitta on 3—4 metriä. Kaakkoissivulla on noin 15 metriä korkea viisto
jyrkänteinen kallioseinämä. Haljaismäen ositttain louhikkoinen eteläjyrkänne on parhaimmillaan 20 metrin korkui
nen ja sen lähes pystyjen seinämäpintojen korkeus on parhaimmillaan 10—12 metriä. Myllymäellä ovat alueen mata
limmat jyrkänteet. Länsiosassa kohoaa Laukkamäen länsi- ja lounaisjyrkänne avokallioisena pahtana. Jäätikön hio
ma länsijyrkänne putoaa viistojyrkänteiseltä ylärinteeltä pystysuoraan lähes 10 metrin matkan suoraan järveen.
Lounaisjyrkänne on alaosastaan porrasmainen ja louhikkoinen, Yläosassa on länteen suuntautuva yli 10 metriä
korkea pystyseinämä. Graniitin hieman etelään viettävä vaakarakoilu erottuu jyrkännepinnoilla selvästi. Silokalliot
ovat länsijyrkänteellä ja laella kohtalaisen edustavia.

Alueen kivilaji on länsiosassa Laukkamäellä keskirakeista, suuntautunutta mikrokliinigraniittia, jossa esiin
tyy paikoin granaattiporfyroblasteja. Alueen keskiosasta Myllymäeltä itään Hyypiänmäelle on vallitsevana kivilaji
na migmatiittinen kiillegneissi, jossa keski-karkearakeisen vaalean tai punertavan graniittineosomin määrä on suu
ri. Migmatiittisen kiillegneissin liuskeisuus taipuu lännestä itään mentäessä länsiluode-itäkaakkosuuntaisesta län
silounais-itäkoillissuuntaiseksi. Liuskeisuuden kaade on selvästi vino ja se kaatuu eteläisiin suuntiin.

Laukkamäen lakikasvillisuus on karua, mutta rinteen alaosassa on edustavaa mesotrofista kasvillisuutta. Alue
on säilynyt hyvin luonnontilaisena. Myllymäen lounaisjyrkänteellä on niukasti vaateliasta lajistoa, ja Hyypiänmäen
eteläjyrkänteellä on edustavaa kalliokasvillisuutta. Haljaismäki on karu, mutta sen lounais—eteläjyrkänteellä on vaa
teliampaa lajistoa. Alueella kasvavat mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, hietalemmikki, hopeahanhikki, kaljukal
iloinen, kalliokohokki, kalliokielo, keltamaksaruoho, ketokeltto, lituruoho, liuskaraunioinen, mäkitervakko, pen
saikkotatar, ruoholaukka, tummaraunioinen ja ukontulikukka, Harvinaisista sammalista alueen lajistoon kuuluvat
isotorasammal (NT/ RT), haprakarvesammal, isokarvesammal, runkokarvesammal, härmäsammal, isoruostesam
mal, kalliotöppösammal, kallioveihonsammal, ketjusammal, luutasammal sekä yleisemmistä ravinteisuutta ilmen
tävistä sammalista kalkkikiertosammal, kalliopunatyvisammal, kiilto-omenasammal, kivikutrisammal, oravisam
maj, rotanhäntäsammal ja viuhkasammal. Harvinaisista jäkälistä alueella tavataan sammaljäkälä (RT), jauherustojäkälä,
kalliohyytelöjäkälä, kääpiönfinajäkälä, paasikultajäkälä, suomulimajäkälä ja vainionkultajäkälä. (Pykälä 1992a ja b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Q Ajueeiiset ympäristöjulkaisut 350



102 Laukkamäki-Hyypiänmäki, LOHJA, NUMMI-PU$ULÄ

Suojelu— tai
suojeluohjelman alue Kallioalueen raja

1:15000
Natura 2000 -verkostoon ehdotettu alue

Auee5set ympänstöjuIkasut 350



103 Vohtenkirkko LOHJA, NUMMI-PUSULA

KA0010484 Karttalehti: 2041 02

Alueen pinta-ala: 33 ha Korkeus: 90 mpy Suht. korkeus: 40 m

Kallioalueen sijainti: Nummen kirkonkylältä 11 km kaakkoon, Kosken itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Vohtenkirkko on peltoihin rajautuva korkeampi metsäinen kalliomäki, joka muodostuu
vierekkäisistä kumpareista. Alue on kasvillisuudeltaan arvokas kohde. Pohjoisosassa
olevan Jyrkänmäen itäsivulla on 25 metriä korkea jyrkänne, josta avautuu maisemia vie
reisille pelloille. Muutoin rajautuuu kallioalue viereiseen peltomaisemaan pääasiassa
jyrkin rintein. Alueen kivilaji on pohjoisosassa Jyrkänmäellä mikrokliinigraniittia ja ete
läosassa tummaa kalkkipitoista amfiboliittia. Kumpuileva metsämaasto on kohtalaisen
heikosti paljastunutta aluetta ja lakea ja rinteitä peittää suurelta osin ohut moreeniker
ros. Kallioilla kasvaa vaateliasta kasvillisuutta. Tosin Jyrkänmäki on ympäristöään ka
rumpi kallio. Alueella kasvaa mm, kalliokielisammalta ja luutasammalta. Alueelta on
löydetty myös pesäjuuri (RT) ja lehtoneidonvaippa (Pykätä 2001 suul. t. anto).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Ø Aueelliset ymparstöjuIkaisut 350



103 Vohtenldrkko, LOHJA, NUMMI-PU$ULÄ

Suojelu- tai
suojeluohjelman alue

Natura 2000 -verkostoon ehdotettu alue

, Kallioalueen raja

AueeHset ympäristöjulka sut 350 0

1:15000



104 Pahnamäki-Myllymäki LOHJA, SIUNTIO

KA0010203 Karttalehti: 2032 03, 2041 01

Alueen pinta-ala: 32 ha Korkeus: 96 mpy Suht. korkeus: 56 m

Kallioalueen sijainti: Lohjan keskustasta 4 km kaakkoon, Veijolan kylän kaakkoispuolella, kuntien rajalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kaliloalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pahnamäen-Myllymäen kallioalue on kahden erillisen jyrkänteisen maisemakallion muodostama kokonaisuus. Pah
namäki on vanha pitäjien rajapyykkikallio, joka on paikallisesti tunnettu näköala- ja juhannuksenviettopaikka. Lou
naisempi selänne, Pahnamäki, on lähiympäristönsä korkein kohta. Se erottuu pohjois- ja luoteispuolen peltomaise
masta katsottaessa korkeana, pyöreäselkäisenä pahtamaisema yli 50 metriä korkeana jyrkännemuotona ja hallitsee
lähiympäristön kumpuilevaa viljelysvaltaista maisemaa. Se ei erotu kuitenkaan kovin kauas kumpuilevan maaston
ja metsäisyyden takia. Myllymäen itäjyrkänne erottuu avokallioisena pintana rinnepuuston seasta kauas itä- ja koil
lispuolelle alavien peltoalueiden yli. Sen laelta avautuu etenkin itäpuolelle avara viljelysvaltainen maisema, jota
Siuntiosta Lohjalle vievä maantie reunustaa. Pahnamäen laelta avautuva avara näköala on Myllymäen maisemia
metsävaltaisempi, mutta jylhä. Kallioselänteet rajautuvat osittain selkeästi Veijolan ja Uudenkylän peltoihin. Osit
tain rajautuminen on epäselvempää kumpuilevaan kallioiseen ja moreenipohjaiseen metsämaastoon. Molempien
kallioselänteiden jyrkännemuodot ovat massiivisia ja maisemallisesti edustavia ja hieman erikoisia avokallioisia
muotoja, jota täydentää rinteiden tyviosien lehtomaiset piirteet. Silokalliomaisema on avara etenkin Pahnamäen
laella, jossa näkyvyys on yli 100 metriä.

Kalliomäet ovat lakiosistaan ja jyrkänteisiltä rinteiltään hyvin paljastunutta kalliomaastoa. Pahnamäen luo
teisjyrkänne on noin 40 metriä korkea yläosastaan viistopintainen seinämä. Pahnamäen rinteiden ylä- ja keskiosien
jäätikön hiomat viistojyrkänteiset pinnat muuttuvat pohjois- ja länsisivujen alaosassa pystyseinämäisiksi pinnoiksi.
Luoteiskulmalla jyrkänteen alaosassa on 8—10 metriä korkea, heikosti ylikalteva silokallioseinämä. Pohjoisjyrkän
teen alaosan heikosti porrasmainen seinämä on jonkin verran lohkoutunut louhikoksi. Länsi- ja lounaissivulla on 5—
8 metrin korkuisia jääfikön hiomia silokallioseinämiä. Ylempänä rinteessä on porrasmaisesti viistoja ja leveitä teras
seja ja hyllyjä. Pahnamäen itärinteillä on 5—10 metrin korkusia, porrasmaisesti kohoavia viistojyrkänteisiä ja silokal
lioisia pintoja. Myllymäen itäsivulla on 20 metriä korkea jyrkänteinen seinämä. Länsisivu on jäätiköön hioma ylä-
osasta viistojyrkänteisenä kohoava seinämä,

Pahnamäen ja Myllymäen kallioselänteet sijaitsevat kahden alueellisesti merkittävän murros-ruhjevyöhykkeen
risteyskohdan tuntumassa. Kallioselänteiden pinnanmuodoissa on nähtävissä alueellisesti merkittävän luode- kaak
kosuuntaisen murrosvyöhykkeen suuntaus. Alueen kallioperä on pääasiassa raitaista, migmatiittista ja granaattipi
toista kiillegneissiä, jossa esiintyy satunnaisesti kordieriiffia ja sillimaniiittia. Neosomina esiintyy punertava, keski
karkearakeinen mikrokliinigraniittia. Pahnamäen länsijyrkänteen alaosan happamassa raitaisessa gneississä esiin
tyy eräällä kohdalla kapeita kalkkipitoisia välikerroksia. Pahnamäen itäosassa hiekkatien varressa sijaitsee vanha
kalkkilouhos, joka on nykyisin vedellä täyttynyt lampi. Alueen kiillegneissi on voimakkaasti vinokaateinen. Sen
liuskeisuuden kulku on suurinpiirtein luode- kaakkosuuntainen ja liuskeisuus kaatuu 40—50 asteen kaateella koilli
seen.

Pahnamäen ja Myllymäen kalliokasvillisuus on karua ja aika tavanomaista. Kallioilla kasvavat mm. hoikka
nurmikka, hopeahanhikki, isomaksaruoho, jäykkärölli, kalliohatikka, kalliokohokki, mäkitervakko, tuoksusimake
ja virnasara (Pykälä 1992a). Pahnamäellä kasvaa lisäksi uhanalaista takkuhankajäkälää (VU) (Taxon) ja lounaisjyr
känteen tyvellä tummaraunioista ja haurasloikkoa. Pahnamäellä on myös kauniita keto-orvokki ja kalliokielokas
vustoja kuluneissa kohdissa. Pahnamäen pohjoisrinteessä on luonnonsuojelulailla suojeltu pähkinälehto (OMaT).
Osa lehtorinteestä on hakattu ilmeisesti 70-luvun lopulla. Kuusten tai lehtipuiden alla kasvaa mm. pensasmaisia
lehmuksia, pähkinäpensaita, näsiää, taikinamarjaa ja ruohoista haisukurjenpolvea, imikkää, kevätlinnunhernettä,
lehto-orvokkia, lehtosinijuurta, lehtotähtimöä, metsävirnaa, mustakonnanmarjaa, pystykiurunkannusta ja suden
marjaa (Luontotyyppikartoitus).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympanstöjulkaisut 350



104 Pahnamäki-Myllymäki, LOHJA, SIUNTIO

Suojelu— tai
suojeluohjelman alue Kallioalueen raja

1.15000
Natura 2000 -verkostoon ehdotettu alue

Auee set ympänstöjulkwsut 350 . .



105 Isomäki-Hyypiänmäki NUMMI-PUSULA

KA0010215 Karttalehti: 2023 12

Alueen pinta-ala: 104 ha Korkeus: 134 mpy Suht. korkeus: 69 m

Kallioalueen sijainti: Nummen kirkonkylältä 5 km koilliseen, Jättölän itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kallioalue kuuluu osana laajaa Mettulan ja Maikkalan kylien välistä kallioista metsäaluetta ja koostuu useista kai
liokohoumista. Alue ei rajaudu eikä erotu selvästi ympäristöstään. Keskiosassa oleva Isomäki on Lähiympäristön
arvotsä korkein kohta, ja sen laelta avautuu avara hieman nuoren rinnepuuston rajoittama näköala läheisiin met
siin ja niiden takaa häämöttäville pelloille. Isokallion länsirinne jää lähes täysin taimikoiden peittoon eikä erotu
ympäristöön. Isomäen itäpuolella Pahanalhonsuon pohjoisreunalla kohoaa avokallioinen jyrkänne, joka hallitsee
metsäisiä lähimaisemia. Hyypiänmäki erottuu eteläpuoleisille pelloille ja metsätielle avokalliorinteisenä korkeana
ja silmiinpistävänä kalliopahtana osittain tyvipuuston hakkuiden takia, Luontaisesti lounaisrinne jäisi miltei koko
naan puuston varjostamaksi. Selänteiden lakiosissa ja jyrkänteisillä rinteillä ovat kallioiden pienmaisemat avarim
millaan harvan puuston takia. Alueen itäosassa on tehty laajempia hakkuita ja ne ovat muuttaneet selvästi alueen
luontaista maisemakuvaa. Tiheissä taimikoissa maisemat ovat paikoin täysin sulkeutuneet.

Korkeimpien selänteiden lakiosat ovat hyvin paljastunutta silokallioista männikköä. Selänteiden väliset not
kelmat ja matalammat painanteet sen sijaan ovat monin kohdin ohuen moreenin peittämää metsämaastoa. Isomäen
länsirinne kohoaa viistojyrkkänä silokallioisena kohti tasaista ja laakeaa avokallioista lakea, jossa jäätikön hiomat
pinnat ovat selvästi tavanomaista edustavampia ja laajempia. Isomäen länsirinteen alaosassa on matalia muutaman
metrin korkuisia rikkonaisia seinämäpintoja, joiden tyvellä on vähäistä louhikkoa. Hyypiänmäen länsisivulla on
porrasmainen, osittain kuutiorakoillut 20 metriä korkea kalliorinne, jossa pystyseinämäpinnat ovat muutaman metrin
luokkaa. Viereisen Ämmänjäljenmäen viistojyrkän länsirinteen alaosassa on muutaman metrin korkuisia pystysei
nämiä. Pahanalhonsuon pohjoisreunalla on 20 metriä korkea heikosti porrasmainen jyrkänne. Alueen kallioperä
vaihtelee keskirakeisesta pyrokseenipitoisesta granodioriitista happamaan granaatti- ja kordieriittipitoiseen gneis
sun. Isomäen alue on kivilajiltaan migmatiittista keskirakeista gneissiä, jossa esiintyy runsaasti keski- karkearakeis
ta graniittista neosomia suonimaisesti. Isomäen länsi- ja itäpuolella muuttuu kallioperä keskirakeiseksi granodio
riitiksi.

Isomäen kalliolajisto on karua ja niukkalajista. Kalliolla kasvaa mm. kalliokohokkia, jäykkärölliä, isomaksa
ruohoa ja kalliohatikkaa. Pahanalhonsuon kaakkoisjyrkänteellä on hyvin edustavaa meso- eutrofista kasvillisuutta.
Kalliolla viihtyvät mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, hopeahanhikki, isomaksaruoho, kalliokielo, lituruoho, met
säruusu, mäkitervakko, pensaikkotatar, tummaraunioinen ja ukontulikukka. Harvinaisista sammalista jyrkänteellä
viihtyvät mm. härmäsammal, kalliotöppösammal ja ripsikellosammal. Jyrkänteellä kasvaa myös runsaasti kalkki
kiertosammalta. Muista yleisistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista tavataan rotanhäntäsammal, suikalesam
mal, kiilto-omenasammal ja kivikutrisammal. Harvinaisista jäkälistä jyrkänteellä tavataan suoninahkajäkälä (RT),
jauherustojäkälä, kalliohyytelöjäkälä, paasikultajäkälä, risakesijäkälä ja suomulimijäkälä. Läheltä Anterpakansuota
on löydetty lisäksi kalliokeuhkojäkälä (NT/RT). Alueen biologista arvoa nostavat hakkuilta säästyneiden haapojen
harvinaiset ja uhanalaiset epifyytit, joita ovat haavanhyytelöjäkälä (VU), nukkamunuaisjäkälä (RT), raidankeuhko
jäkälä (RT), silomunuaisjäkälä (RT) ja samettikesijäkälä. Alueella on avohakattu pähkinälehto ja Pahanaihonsuon
luona on rehevä lehmusiehto. Lehdoissa tavataan imikkää, kotkansuipeä, lehmusta, lehtokuusamaa, lehto-orvokkia,
mustakonnanmarjaa, mäkiminttua, näsiää, pähkinäpensaita ja taikinamarjaa (Pykälä 1992a ja b, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 4

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset ympäristojulkaisut 350



105 Isomäki-Hyypiänmäki, NUMIvII-PU$ULÄ
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106 Lintukiimanvuori NUMMI-PUSULA

KA0010219 Karttalehti: 2023 12

Alueen pinta-ala: 267 ha Korkeus: 153 mpy Suht. korkeus: 96 m

Kallioalueen sijainti: Nummen kirkonkylältä 4 km pohjoiseen, Varttilan länsipuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Lintukiimanvuoren kaakkoisrinteessä on kaksiosainen Natura 2000 -verkoston alue ja kallioalue kuuluu osittain
arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lintukiimanvuoren kalliomaasto sijaitsee Nummenjoen—Pusulanjoen arvokkaan viljelylaaksomaiseman länsireunalla ja
se kohoaa yli 90 metriä korkeammalle viereisten peltojen tasosta. Lintukiimanvuoren korkeat ja jyrkät metsärinteet rajau
tuvat terävästi Varttilan kylää reunustaviin kumpuileviin peltoaukeisiin, mutta pohjoisessa rajautuminen on epäselvintä
samankaltaiseen kumpuilevaan kalliomaastoon. Lärmestä alue rajautuu Kaira- ja Lamminjärviä reunustaviin peltoaluei
sun ja kalliometsiin. Kallioalueen länsireunan jyrkkäpiirteiset kallioselänteet erottuvat viereisille pelloille korkeina metsäi
sinä kumpareina, mutta ne eivät näy kauemmas ympäristöön reunusmetsien takia. Lintukiimanvuoren noin 3 kilometriä
pitkä kaakkoisreuna erottuu korkeana, jyrkkäpiirteisenä ja osin hakattuna rinteenä itäpuoleisille pelloille ja hallitsee sel
västi viljelysmaisemaa. Avarimmat ja laajimmat maisemat avautuvat Lintukiimanvuoren selänteen lakiosista etelän ja idän
suuntiin. Kallioalueen laki on myös yksi seudun parhaista näköalapaikoista. Maisemat ovat osittain hakkuiden avaamia,
mutta rinteiden jyrkänteisiltä kohdilta löytyy myös luontaisesti avaria näköalapaikkoja, joilta näkee hyvin kauas vesistö
jen ja metsien kirjomaan viljelysvaltaiseen maisemaan. Länsiosan selänteiden päältä avautuvat maisemat ovat selvemmin
metsävaltaisia, vaikka länsipuolelta pilkottaa paikoin pelto- ja vesistöaluetta. Alueen kalliomaasto vaihtelee kohtalaisen
avarista keloutuneista silokalliomänniköistä näköaloihin, jotka ulottuvat metsäisten notkelmien ylitse viereisten seläntei
den kalliosille rinteille. Paikoin rinteillä ja lakialueilla kasvavat tiheät taimikot sulkevat kuitenkin melko vaihtelevia, osin
jylhiäkin kalliovaltaisia lähimaisemia. Itäpuolella on arvokas Varttilan kulttuurimaisema perinteisine rakennusryhmineen.

Alue on kallioperän ruhjeiden rajaama korkeampi kalliolohko, joka on pääasiassa hyvin paljastunutta melko rauhal
lisesti kumpuilevaa kalliomännikkövaltaista silokalliomaastoa. Korkeuserot ovat kuitenkin paikoin suuria. Selänteiden
laet kohoavat 30—40 metriä keskiosan soistunutta metsänotkelmaa korkeammalle. Kalliopaljastumat ovat suurelta osin
ohuen jäkälävaltaisen kasvillisuuden peittäminä pintoina. Lakialueiden pohjoiseen ja länteen viistosti viettävillä pinnoilla
on paikoin tavanomaista harvarakoisempia ja tasaisia kalliotierasammalmosaiikin peittämiä silokalliota, jotka ovat tavan
omaista selvästi laajempina pintoina. Lintukiimanvuoren 40—60 metriä korkean itärinteen hyvin jyrkät porrasmaiset ja
viistot kalliorirme osuudet ovat 20 metrin luokkaa. Yksittäiset pystyseinämäpinnat ovat niissä 2—6 metriä korkeita. Sen
sijaan Lintukiimanvuoren koillispuoleisen selänteen kaakkoissivulla on parhaimmillaan 20 metriä korkea heikosti porras
mainen seinämä. Alueen keskiosassa pienten suolampien itäpuolella kohoavan Lintukiiman yli 30 metrinen jylhä länsirin
ne on noin 15 metrin matkalta viistojyrkänteinen, hieman porrasmainen kalliorinne. Korkiamäen luoteispuolella olevan
selänteen länsireunalla on 15 metriä korkea viistojyrkänteinen silokalliorinne.

Alueen kallioperä on suurelta osin pyrokseenipitoista granodioriittia, jossa esiintyy yleisesti migmatiittista rakennet
ta niillä kohdilla, jossa kivessä esiintyy tummempaa kiillegneissimäistä ja amfiboliittista sulkeumaa. Granodioriitti on kai
lioalueella keskirakeista, kohtalaisesti suuntautunutta kiveä, jota leikkaa usein vaaleat graniittijuonet tai laajemmat gra
niittiset osueet. Alueen itäreunalla Lintukiimanvuoren itärinteellä on kivilaji migmatiittista, raitaista kiillegneissiä. Kivila
jien suuntaus noudattelee yleisesti ympäristössä esiintyvää lounais-koillista suuntausta.

Lintukiimanvuorella ja sen pohjoispuolen selänteellä on monilajisia kallioketoja, vaateliasta kalliokasvillisuutta, leh
tomaista kasvillisuutta ja pienialaisia lehtoja. Kalliolla viihtyvät mm, haisukurjenpolvi, haurasloikko, hopeahanhikki, hä
ränsilmä, isomaksaruoho, jäykkärölli, kalliohatikka, kalliokielo, kalliokohokki, kalliotuhkapensas, kevättädyke, lituruoho,
liuskaraunioinen, maarianverijuuri, mäkiarho, mäkikuisma, mäkilemmikki, mäkitervakko, pensaikkotatar, pölkkyruoho,
tummaraunioinen ja vuorimunkki. Lehtomaisissa metsissä tai lehdoissa kasvavat lisäksi mm. jänönsalaatti, kotkansiipi,
lehmus, lehtokuusama, lehtonoidanvaippa, lehto-orvokki, lehtopähkämö, mustakonnanmarja, pähkinäpensas, taikinamarja
ja vaahtera. Harvinaisista sammalista kallioilla viihtyvät mm. härmäsammal, isoruostesammal, kalliotöppösammal, kal
liovelhonsammal, ketjusammalja ravinteisuutta ilmentävistä sammalista mm. kalkkikiertosammal, kalliopunatyvisammal,
kiilto-omenasammal, kivikutrisammal rotanhäntäsammal, suikalesammal ja viuhkasammal. Harvinaisista jäkälistä alu
eella viihtyvät mm. kalliokeuhkojäkälä (NI/RI), haavalla haavanhyytelöjäkälä (VU), jauherustojäkälä, kalliohyytelöjäkä
lä, keltakuprujäkälä ja suomulimijäkälä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 3
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 3 Lähiympäristön arvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Alueelliset

ympanstbjulkaisut 350
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107 Vivolankallio NUMMI-PUSULA

KA0010474 Karttalehti: 2041 02

Alueen pinta-ala: 10 ha Korkeus: 85 mpy Suht. korkeus: 43 m

Kallioalueen sijainti: Nummen kirkonkylältä 7 km kaakkoon, Valkerpyyn koillisrannal
la Vivolan kylässä.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Valkerpyyn koillisrantaan rajautuva Vivolankallio on luode-kaakkosuuntainen jyrkän
teinen kailioharjanne, joka kohoaa ympäröivän ranta-alueiden peitomaisemasta selvästi
korkeammalle. Se edustaa alueellisen murros-ruhjesuunnan mukaista korkeampaa kal
liolohkoa ja maisemassa sen lounaaseen suuntautuneet avoimet yläjyrkänteiden kallio
seinämät erottuvat silmiinpistävästi tyvipuuston ylitse järven seläile. Itäpuolelta kallio
rinteet rajautuvat melko loivapiirteisesti viereiseen moreenipohjaisiin metsäreunuksiin
eikä alue hahmotu yhtä selvästi peitomaisemassa. Laelta jyrkänteiden päältä avautuu
avara luontainen järvimaisema saarineen länteen ja lounaaseen pitkin Valkerpyyn vesis
töä. Lounaisseinämien alla olevat kesämökit piha-alueineen erottuvat yläjyrkänteille sel
västi. Laen selänteitä peittää melko luonnontilainen puusto.

Avokallioiset jyrkänteet ovat lähimaisemassa melko jylhä näky. Kalliopinnat ovat
kauttaaltaan hyvin paljastuneita. Seinämät kohoavat parhaimmmillaan 20 metriä kor
keina, laatta- ja kiilarakoilleina, heikosti porrasmaisina viistoseinäminä. Seinämissä on
siellä täällä gneissin liuskeisuustason suuntaisen rakoilun mukaisia 2—3 metriä korkeita
ylikaitevia pintoja, jotka ovat muodostaneet epäsäännöliisesti rakoilleeseen seinämään
pieniä kielekkeitä. Pystyjyrkänteisten seinämäosien korkeus on parhaimmillaan noin 10
metrin luokkaa. Laen ja rinteiden silokalliot ovat pieniä. Vivolankallion kivilaji on hie
no-keskirakeinen, selvästi liuskeinen ja raitainen kvartsi-maasäipägneissi. Gneissin lius
keisuus noudattelee jyrkänteiden luode- kaakkoissuuntausta ja kaatuu 75 asteen kul
maila lounaaseen. Alueen kvartsi-maasälpägneissiä leikkaa yleisesti keskirakeinen gra
niitti, jota esiintyy runsaammin harjanteen eteläosassa. Selännejakson eteläpäästä lou
naiskuimalla on vanha, pienehkö louhos, josta on louhittu granaattipitoista ja kuutiora
koiliutta graniittia rakennuskiveksi.

Vilvolankallio on kasvillisuudeltaan arvokas kohde. Sen Iounaisrinteeilä on edus
tavaa mesotrofista kalliokasvillisuutta ja lakimetsä on suhteellisen luonnontilaista. Alu
eella kasvavat mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, hopeahanhikki, isomaksaruoho, jäyk
kärölli, kalliokohokki, kalliotuhkapensas, kangasajuruoho, keltamaksaruoho, ketokeit
to, lituruoho, mäkitervakko, pensaikkotatar ja tummaraunioinen. Harvinaisista samma
lista alueen lajistoon kuuluvat mm. kalliopunossammal (VU), haprakarvesammal (RT),
runkopunossammal (RT), eteläntorasammal, isoruostesammal, ketjusammal sekä ylei
semmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista kiilto-omenasammal, norkkusammal,
suikalesammal ja viuhkasammal. Harvinaisista jäkälistä alueella tavataan puiden epi
fyytteinä silomunuaisjäkälä (RT) ja nukkamunuaisjäkälä (RT) (Pykälä 1992b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

JueeIIiset

ympäristöjulkaisut 350
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108 Harakaistenmäki-Katinlinna NUMMI-PUSULA

KA0010475 Karttalehti: 2041 02, 2041 03

Alueen pinta-ala: 232 ha Korkeus: 126 mpy Suht. korkeus: 68 m

Kallioalueen sijainti: Pusulan kirkonkylältä 7 km kaakkoon, Retiahden ja Vörlön kylien pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu osittain II luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Hajanainen ja laaja kalliomaasto rajautuu lounaisreunastaan luode-kaakkosuuntaiseen alueellisen ruhje- tai siirrosvyöhyk
keeseen, joka näkyy parhaiten kaakossa Hiidenveden vesistöaltaan luode-kaakkosuuntaisena ulottuvuutena kaukomaise
massa. Alue hahmottuu parhaiten Retlahden ja Vörlön kylien etelä- ja länsipuoleisilta peltoaukeilta katsottaessa, missä se
näkyy peltoja reunustavana korkeampana ja laajana metsäisenä mäkialueena, jonka rinteillä pilkottaa paikoin melko mas
siivisia ja avokallioisia jyrkänteitä. Pääosin hajanainen kalliomaasto rajautuu epämääräisesti samankaltaisiin kalliomet
sun. Eteläisimmän osan, Harakaistenmäen ja Kirkkomäen, kallioselänteet kohoavat keskellä Retlahden kyläasutusta, jossa
maanteiden risteysaluetta hallitsee Kirkkomäen 15 metriä korkea eteläseinämä, joka näkyy sorakuopan kohdalta viereisel
le paikallistielle. Kaakkoisosassa pilkahtelee Katinlinnan kalliopintoja rinnepuuston lomitse viereiselle maantielle, mutta
pääosin ne jäävät rinnepuuston varjoon.

Avarimmat maisemat avautuvat Vörlön ja Retlahden viljellyille peltoaukeille Harakaistenmäen selänteiltä sekä Tor
nimäen ja Kyrönmäen lakiosista. Retlahden kylää reunustavalta Kirkkomäen jyrkänteiden päältä avautuu kaunis ja avara
viljelysmaisema pohjoisesta lännen kautta etelään, jossa kohtalaisen jyrkästi viettävät peltoalueet rajautuvat taustalla nä
kyvään laajaan ja kauniiseen Hiidenveteen. Alueen muiden selänteiden ylärinteiltä avautuu enemmän tai vähemmän puuston
rajoittamia metsävaltaisia maisemia läheiseen maastoon. Selänteiden lakialueilla kalliomaasto on mukavasti kumpuilevaa
pienten kuperien kallioharjanteiden ja niiden välisten notkelmien vuorottelua, jossa puusto on monin paikoin maisemalli
sesti avaraa. Paikoin alueella tehdyt hakkuut ova kuitenkint muuttaneet selvästi kalliomaaston luontaista metsämaisemaa.
Myös jyrkännemuodot elävöittävät ja monipuolistavat alueen pienmaisemia.

Metsäisten kallioselänteiden lakialueet ovat vaihtelevasti kumpuilevaa, mutta kohtalaisen tasaista kalliomännikköis
tä maastoa. Ainoastaan rinteiltään jyrkänteisten notkelmien kohdalla esiintyy alueella suurempia korkeuseroja. Paikoin
esiintyy selänteiden länsirinteillä melko edustavia silokallioita viistoina, kuperina ja tavanomaista laajempina pintoina.
Selänteiden länsi-, lounais- ja eteläsivuilla esiintyvät kalliojyrkänteet vaihtelevat 10—20 metriä korkeista viistojyrkänteisistä
seinämistä heikosti porrasmaisiin 5—15 metrin pystyseinämiin. Merkittävimmät kalliojyrkänteet sijaitsevat kalliomaaston
länsiosassa Vörlön kylän pohjoispuolella Tornimäen ja Källöönmäen alueella.

Alueen kallioperä on kivilajiltaan pääasiassa migmatiittista, juovaista kiillegneissiä, joka sisältää yleisesti granaattia
ja satunnaisesti kordieriittia sekä sillimaniittia. Suonimaisena neosomiaineksena esiintyy keskikarkeaa mikrokliinigraniit
tia, jota on usein kivessä runsaasti. Paikoin graniittiaines muodostaa kallioalueen paljastumissa laaja-alaisempia keski
karkearakeisia osueita ja sitä esiintyy runsaammin kalliomaaston itäosassa. Kiillegneissin liuskeisuuden kulku vaihtelee
voimakkaan poimutuksen takia selvästi. Länsiosassa ovat vallitsevampia luoteis-kaakkoissuunnat ja itäosassa pohjois- ete
läsuunnat. Myös liuskeisuuden kaade vaihtelee puolelta toiselle, mutta on keskimäärin vinokaateinen.

Katinlinnan länsi—luodejyrkänteellä, Källöönmäen etelä—lounaisjyrkänteellä, Tornimäen etelä—lounaisjyrkänteellä ja
Kyrönmäen eteläseinämällä on mesotrofista kasvillisuutta. Kirkkomäki on viistopintainen ja karu kuten useimmat muut
alueen kalliot ja lakiosat. Jyrkänteiden tyvillä on paikoin lehtoa tai lehtomaista kasvillisuutta. Alueen kallioilla kasvavat
mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, isomaksaruoho, jäykkärölli, kalliokielo, kalliokohokki, mäkitervakko, tummarauni
oinen sekä lehtomaisissa paikoissa tai purojen varsissa lisäksi mm. imikkä, lehtokuusama, lehto-orvokki, lehtopalsami,
lehtotähtimö, mukulaleinikki, mustakonnanmarja ja taikinamarja. Harvinaisista sammalista alueen lajistoon kuuluvat mm.
harmokivisammal (VU) kalliopunossammal (VU), koloriippusammal (NT), pikkukellosammal (RT), runkokarvesammal
(RT), härmäsammal, isoruostesammal, kalliotöppösammal, ketjusammal, tihkutierasammal sekä yleisemmistä ravinteisuutta
ilmentävistä sammalista kalkkikiertosammal, kiilto-omenasammal, kivikutrisammal, rotanhäntäsammal ja viuhkasammal.
Harvinaisista jäkälistä alueella tavataan suomulimijäkälä ja puiden epifyytteinä pihlajankarstajäkälä (NT/RT), nukkamu
nuaisjäkälä (RY), raidankeuhkojäkälä (RT) ja silomunuaisjäkälä (RT) (Pykälä 1992b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Ø ,JueeIIiset ymparistöjulkaisut 350
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109 Kalkkimäki-Kilmamäki NUMMFPUSULA

KA0010216 Karttalehti: 2041 03

Alueen pinta-ala: 68 ha Korkeus: 127 mpy Suht. korkeus: 46 m

Kallioalueen sijainti: Pusulan kirkonkylän koillisreunalla ja itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu osittain arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pusulan kirkonkylän itäreunalla sijaitseva Kalkkimäki-Kiimamäen kallioselännejakso näkyy luoteisosastaan Pusu
lan kirkonkylää reunustavana korkeana metsäisenä mäkialueena. Alueen korkea luoteispää erottuu selvästi Pusu
lanjokilaakson peltomaisemasta katsottaessa. Kaakkoisosa sijaitsee metsäisessä voimakkaammin kumpuilevassa
maastossa eikä erotu yhtä selvästi ympäristöstään. Koillispuolelta kalliomaasto rajautuu loivin rintein moreenipoh
jaiseen metsämaastoon ja osittain hiekkakankaisiin. Alueen poikki kulkevalle Pusula—Ikkala maantielle erottuvat
jäkälikköiset viistot silokalliorinteet. Kalkki- ja Kiimamäkien lakiosista avautuu puuston lomitse edustavia maise
mia etelä- ja lounaispuolella olevaan metsämaastoon sekä Pusulan kirkonkylän länsipuoleisille pelloille. Kalkkimä
en korkein huippu on luonnontilainen, ja sieltä avautuu laaja näköala etelän kulttuuri- ja metsämaisemaan. Loiva
piirteisten selänteiden lakiosien kallioiset pienmaisemat ovat monin paikoin kohtalaisen avarat ja mukavasti kum
puilevat. Paikoin on jonkin verran hakkuita, jotka ovat muuttaneen luontaista maisemakuvaa. Kalkkimäen vanho
jen louhosten ympäristössä on runsas kasvillisuus sulkenut osittain maisemia. Kiimakallio on paikallista ulkoilu- ja
retkeilymaastoa sekä näköalapaikka.

Alue edustaa kallioperässä luode-kaakkoissuuntaista korkeampaa reunalohkoa, jonka rajat noudattelevat osit
tain kallioperän kivilajivyökykkeiden rajoja. Selänteiden lakialueet ja rinteet ovat hyvin paljastunutta kalliomännik
köistä ja jäkälikköistä silokalliomaastoa. Luoteisosassa olevan Kiimamäen länsi- ja lounaisivulla on 15—20 metriä
korkea heikosti porrasmainen, viistojyrkänteinen jäätikön hioma kallioseinämä. Kalkkimäen etelärinteen alaosassa
on rikkonainen, hieman porrasmainen, noin 10 metriä korkea kalliojyrkänne. Muilta osin rinteet viettävät viisto
jyrkkinä, hieman porrasmaisina rinteinä lounaispuoleiseen metsänotkelmaan. Kasvillisuuden osittain peiftämät si
lokalliot ovat paikoin hieman tavanomaista laajempina pintoina.

Kallioperä on länsi- ja keskiosasta keskikarkeaa mikrokliinigraniittia, joka on heikosti suuntautunutta kiveä.
Alueen itäosassa Kalkkimäen alueella kallioperä muuttuu koostumukseltaan granodioriitiksi, jossa esiintyy myös
graniittia. Kalkkimäen selänteiden lounaisrinteen alaosassa ja Kiimamäen kaakkoispuoleisen selänteen lounaisrin
teen alaosassa esiintyy syväkivien seassa kalkkikiveä melko laajoina esiintyminä. Aikoinaan sitä on louhittu pieniä
määriä muutamista paikoista. Parhaiten kalkkikiveä on nähtävissä Kalkkimäen etelärinteellä olevassa louhoksessa,
jossa kiteinen kalkkikivi on valkoista ja paikoin hyvin karkearakeista kalsiittista kalkkikiveä. Yksittäiset kalsiittira
keet ovat paikoin 5—10 cm:n läpimittaisia säännöllisesti lohkeavia kiteitä. Louhoksesta luoteeseen olevan traktori
tien varressa on pienillä ja matalilla kalliopaljastumilla nähtävissä voimakkaasti poimuttunutta pyrokseeniamfibo
liitfia ja kalkkikiveä, jotka esiintyvät kalliossa vuorottelevina kapeina kerroksina. Rapautumispinnalla on kalkkiki
vikerrokset ovat syöpyneet amfiboliittikerroksia selvästi syvemmälle.

Louhoksissa, kalkkikuopissa ja niiden läheisyydessä on vaateliasta lajistoa. Kalliomäkien laet ovat sen sijaan
karuja. Alueella on tehty laajoja metsänhakkuita. Kalkkikuoppia on käytetty kaatopaikkana ja niihin on kasattu
rojuja ja risuja. Huomionarvoiseen lajistoon kuuluvat mm. huhtakurjenpolvi (NT), haisukurjenpolvi, haurasloikko,
hietaorvokki, isomaksaruoho, kalliokielo, kalliokohokki, karvaskallioinen, keltamaksaruoho, ketokäenminttu, leh
toneidonvaippa, lituruoho, mäkiarho, mäkitervakko, nuokkukohokki, pensaikkotatar, pölkkyruoho, ruotsinpitkä
palko ja ukontulikukka. Lehtomaisissa metsissä viihtyvät lisäksi mm. isotuomipihlaja, lehto-orvokki, lehtokuusa
ma, mäkilehtoluste ja vaahtera. Kalkkilouhoksessa, kalkkikuopissa tai niiden luona esiintyy useita harvinaisia kal
kinvaatija- ja kalkinsuosijalajeja, kuten isoruostesammalta, kalkkiharasammalta, kalkkikahtaissammalta, kalkkikar
vasammalta, kielikellosammalta, suippuväkäsammalta, risakesijäkälää ja yleisempiä ravinteisuutta ilmentäviä sam
malia kuten kalkkikiertosammalta, kalliopunatyvisammalta ja kivikutrisammalta. Kalkkimäen lounaispuolella on
ojitettu, mutta vielä lajistoltaan arvokas lettosuo (Pykälä 1992a ja b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuftuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

AIueeNset

ympäristojulkaisut 350
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110 Haukkamäki NUMMI-PUSULA, SOMERO

KA0010214 Karttalehti: 2024 10

Alueen pinta-ala: 23 ha Korkeus: 160 mpy Suht. korkeus: 70 m

Kallioalueen sijainti: Pusulan kirkonkylästä 11 km luoteeseen, Arimaan pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen länsiosassa on yksityinen luonnonsuojelualue ja kallioalue kuuluu suurim
maksi osaksi Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Hyrkkölässä Nummi-Pusulan ja Someron rajalla Arimaajärven itäpäässä sijaitseva jyr
känteinen Haukkamäki (kokonaispinta-ala 30 ha) on maisemallisesti ja luontoarvoiltaan
merkittävä kohde. Se on alueellisesti merkittävän siirros-ruhjevyöhykkeen pohjoisreu
nalla sijaitseva korkeampi reunalohko, jonka eteläsivua luonnehtivat korkeat, pystysuo
rat reunajyrkänteet. Alueen geomorfologia on jylhä. Etelärinteen pystyseinämien korke
us on yleisesti 5—15 metrin luokkaa. Haukkamäen kaakkoisreunalla on noin 30 metriä
korkea hyvin jylhä ja näyttävä eteläjyrkänne. Se erottuu selvästi järveltä ja eteläpuolisel
ta tieltä katsottuna ja hallitsee maisemaa. Laki on puustoinen, mutta etelärinteeltä avau
tuu kaunis järvinäköala. Etelärinteellä on kauniita kukkivia kallioketoja, joilla on vaate
liasta kasvillisuutta.

Haukkamäen kivilaji vaihtelee etelärinteen hienorakeisesta kvartsimaasälpälius
keesta lakiosassa esiintyvään emäksiseen, hienorakeiseen amfiboliittiin. Arimajärven
seudun kvartsi-maasälpäliuskeet ovat sarvivälkepitoisia ja vaihettuvat amfiboliitiksi. Sar
vivälkepitoisissa muunnoksissa hiekka ja emäksinen tuliperäinen tuhka ovat sekoittu
neet keskenään (Simonen 1956).

Haukkamäen mesotrofisen etelärinteen kalliokedot ovat lajistoltaan erittäin edus
tavat. Kalliorinteellä on hyvin runsas vuorimunkkiesiintymä, jonka lisäksi kalliolla ta
vataan mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, hopeahanhikki, isomaksaruoho, jäykkäröl
li, kaljukallioinen, kalliokielo, kalliokohokki, keltamaksaruoho, ketokeltto, ketokäenmint
tu, lituruoho, liuskaraunioinen, mäkikuisma, mäkitervakko, pensaikkotatar, pölkkyruo
ho, tummaraunioinen, ukontulikukka ja lehdossa pähkinäpensas. Harvinaisista samma
lista kalliolla viihtyvät kalliopunossammal (VU), isokarvesammal (RT), runkokarvesam
mal (RT), kalliotöppösammal, kalliovelhonsammal, ketjusammal, norkkusammal ja leh
dossa lehtonokkasammal. Yleisemmistä sammalista alueella tavataan mesotrofiset keto
havusammal, ketopartasammal, kiilto-omenasammal, kivikutrisammal, ojahankasam
mal, oravisammal, rotanhäntäsammal ja ruusukehankasammal. Harvinaisista jäkälistä
alueella viihtyvät nukkamunuaisjäkälä (RT), sammaljäkälä (RT), jauherustojäkälä, kal
liohyytelöjäkälä ja kääpiötinajäkälä (Pykälä 1992a ja b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEFN ARVOLUOKKA: 3

Ajueelliset

ympånstöjulkaeut 350
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111 Valkii NUMMI-PUSULA, VIHTI

KA0010220 Karttalehti: 2041 02

Alueen pinta-ala: 7 ha Korkeus: 77 mpy Suht. korkeus: 45 m

Kallioalueen sijainti: Pusulan kirkonkylältä 11 km kaakkoon, Retiahden kylän kaak
koispuolella ja Hiidenveden pohjoisrannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Vihdin rajalla sijaitseva Valkii on Hiidenvedestä jyrkänteisenä kohoava pieni rantakal
lioselänteiden jakso, jolla on arvokasta kallio- ja lehtokasvillisuutta. Luode-kaakkosuun
taiseen ruhje- tai siirrosvyöhykkeeseen rajautuva kalliojakso kohoaa yli 40 metriä vesis
tön pintaa korkeammalle ja rajautuu siihen terävästi. Mantereen suunnalla rajautumi
nen kumpuilevaan metsämaastoon on sen sijaan epäselvä. Rantajyrkänteet erottuvat
avokallioisina, massiivisina seinäminä Hiidenveden selälle ja sen etelärannalle sekä hal
litsevat silmiinpistävinä pohjoisrannan vesimaisemaa. Ranta-alueen kalliomaisema on
kauttaaltaan jylhä. Laelta avautuu avara ja kaunis järvimaisema pitkin Hiidenveden sel
kää. Rantamaisema on vaihteleva monine lahtineen ja peltoineen, joiden takaa kohoaa
metsäisiä mäkiä. Selänteen etelään viettävät ylärinteet ja laki on hyvin paljastunutta kal
liomaastoa, jonka ylärinteillä runsaskukkaiset kalliokedot muodostavat avaria ja valoi
sia pienmaisemia. Rannassa jyrkänteisten rantakallioiden välisessä notkelmassa on ke
sämökki.

Länteen ja lounaaseen suuntautuneet alarinteiden jyrkännepinnat kohoavat lähes
pystysuorina, heikosti porrasmaisina 10—20 metriä korkeina kallioseinäminä, jotka ovat
kuutiorakoilun lohkomia ja osittain jäätikön hiomia pintoja. Alueen kallioperä on kivila
jiltaan keskikarkeaa mikrokliinigraniittia, joka esiintyy kallioperässä pienehkönä linssi
mäisenä esiintymänä kiillegneissi- ja kvartsimaasälpägneissialueiden keskellä. Kallio
paljastumissa näkyy graniitissa esiintyy kvartsijuonia ja karkeampia pegmatiittigraniit
tisia osueita ja gnessisulkeumia.

Mesotrofisella kallioalueella on edustavia kallioketoja, joilla tavataan vaateliasta
lajistoa. Rinteillä on reheviä lehtoja, joissa ovat puulajeina haapa, lehmus ja kuusi. Val
kun alueen lajistosta mainittakoon haurasloikko, hopeahanhikki, isomaksaruoho, jäyk
kärölli, kaljukallioinen, kalliokielo, kalliokohokki, kalliotuhkapensas, kangasajuruoho,
ketokeltto, lehto-orvokki, lituruoho, liuskaraunioinen, mäkikuisma, mäkitervakko, nä
siä, pensaikkotatar, taikinamarja, tummaraunioinen ja vuorimunkki. Kalliokasvillisuus
muuttuu vaateliaammaksi länteen päin mennessä siten, että ravinteisimmat paljastumat
jäävät rajauksen ulkopuolelle ranta-asutuksen takia. Myös alueeseen kuuluvilla kallioil
la tavataan useita kalkinsuosijalajeja, joista mainittakoon harvinaiset isokarvesammal
(RT), isoruostesammal, kalliotöppösammal, ketjusammal, limisiimasammal, pallosam
mal, taljaruostesammal ja yleisemmät kalkkikiertosammal, kalliopunatyvisammal, ke
topartasammal, kiilto- omenasammal, kivikutrisammal, norkkusammal ja oravisammal.
Haavalla kasvaa lisäksi kalliohyytelöjäkälää (Pykälä 1992a)

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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112 Haukkaankallio NURMIJÄRVI

KA0010057 Karttalehti: 2043 03

Alueen pinta-ala: 15 ha Korkeus: 75 mpy Suht. korkeus: 40 m

Kallioalueen sijainti: Nurmijärven kirkonkylästä 6 km eteläkaakkoon, Palojoen kylän
eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Haukkaankallio rajautuu pohjoisosasta Palojoen peltolaaksoon ja muilta suunnilta se
sulautuu ympäröivään metsämaastoon. Itäjyrkänteen yläosa erottuu selvästi Palojoelta
Tuusulaan vievälle maantielle. Jyrkänteen alaosa jää osittain tyveä varjostavan puuston
peittoon. Aleksis Kiven mukaan jyrkänteeltä aukeaa “kotomaan koko kuva” eli avarat
näköalat idästä pohjoiseen avautuvaan viljelymaisemaan. Laakson keskellä Palojoki yh
tyy mutkittelevaan Vantaanjokeen. Suoraan pohjoisesta erottuu Palojoen kylä. Muuten
laaksoa kirjavoi metsäsaarekkeet, ladot sekä asutus. Aivan lähimaisemassa näkyvät pu
namullatut Niemelän talot. Kaukomaisema on kumpuilevaa metsämaastoa. Jyrkänteen
otsan takaa lakiosa ja jyrkät rinteet ovat moreenipeitteistä varttunutta kuusikkoa, kun
taas avokallioisella otsalla kasvaa harvaa kalliomännikköä

Haukkaankallio muodostaa leikkaavien lounais-koillissuuntaisen ja pohjois-etelä
suuntaisen merkittävien murrosten reunajyrkänteen. Sen itäjyrkänteessä on parhaimmil
laan 20 metriä korkeita pystyseinämiä, jäätikkövirran silottamia ylikaltevia seinämäpin
toja, pahtoja ja muutaman metrin korkuisia koveria jäätikön sulamisvesien synnyttämiä
hiidenkirnumuotoja, jotka vaihtelevat puolikkaasta kirnusta noin kahdeksasosa kimuun.
Kivilaji on heterogeenista, granaattipitoista keski-karkearakeista mikrokliinigraniittia,
jossa esiintyy sulkeumana keskirakeista, selvästi suuntautunutta kvartsimaasälpägneis
siä sekä grano- kvartsidioriittista syväkiveä. Alueelta mitattu liuskeisuuden suunta on
koillis—lounaisuuntainen ja melko pysty liuskeisuus kaatuu jonkin verran kaakkoon.

Itäjyrkänteen otsan kalliokasvillisuus on poronjäkälävaltaista, runsaasti kasvaa
myös karhunsammalia ja siellä täällä on laen kasvillisuuden kulumisen seurauksena iso
hirvenjäkälälaikkuja sekä pienialaisesti paljasta kalliota. Painanteita vallitsevat metsä
lauhatuppaat. Yläjyrkänteellä viihtyvät paisteisuutta sietävät rupijäkälät kuten isokarve
ja kaarrekarve sekä jauhejäkälät. Ylikaltevilla jyrkänteillä kasvillisuus on niukkaa. Näil
lä kasvaa kuitenkin maksasammalia, laakasammalia ja valtalajina jauhejäkäliä. Pysty
suorilla pinnoilla on enemmän kalliopalmikkosammalta, kimpputierasammalta ja ra
oissa haurasloikkoa. Korkeimman pystypinnan alaosassa kasvaa edellisten lisäksi lie
västi vaateliaasta tummauurnasammalta ja tyviraoissa kallio-omenasammalta sekä riip
pusammalta ja sanikkaisista korpi-imarretta. Jyrkänteen pohjoiskulman tyviraoista löy
tyy niukasti lievästi vaateliasta kivikutrisammalta ja rantasiipisammalta. Jyrkänteeltä
on myös löydetty tummaraunioista. Itäjyrkänteen tyvellä on kuusivaltaista varttunutta
ja rehevää lehtoa (OMaT). Lehtokuusten alla viihtyvät lehmus-, vaahtera-, lehtokuusa
ma-, taikinamarja-, näsiä- ja tuomipensaat. Aluskasvillisuutta vallitsee ketunleipä ja pai
koin on metsäimarre-, kevättähtimölaikkuja sekä lehtosinijuurikasvustoja. Paikoin on
myös suursanikkaita kuten metsäalvejuurta ja hiirenporrasta. Lehdossa kasvaa myös mm.
keltavuokkoa, mukulaleinikkiä, veihonlehteä, imikkää, sinivuokkoa, sudenmarjaa, tes
maa, ja aivan jyrkänteen tyvellä mustakonnanmarjaa. Kallionlaen kuusikossa (OMT,
MT) kasvaa hieman lehmusta ja vaahteraa.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

AJueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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113 Isokallio NURMIJÄRVI

KA0010060 Karttalehti: 2044 01

Alueen pinta-ala: 20 ha Korkeus: 115 mpy Suht. korkeus: 35 m

Kallioalueen sijainti: Nurmijärven kirkonkylästä 7 km pohjoiseen, Rajamäen itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Etelärinteellä on yksityinen luonnonsuojelualue ja alue kuuluu kokonaan 11-luokan poh
javesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Rajamäen asutustaajaman reunaan rajautuva Isomäki on biologisesti arvokas, mutta
maisemallisesti vaatimaton kaifiopaljastuma-alue. Sen rinteet ovat loivia ja selänne hah
mottuu ympäristöön vain matalana metsäisenä kohoumana. Eteläreunalta kallioalue ra
jautuu asutukseen ja pohjoisesta mäen tyvellä kulkevaan tiehen. Matalat kalliopaljastu
mat jäävät metsän peittoon eivätkä näy kuin korkeintaan lähitalojen pihapiiriin. Mäen
itäosan laelta latvuston välistä erottuu jokunen kaukainen metsämäki. Muuten näköalat
ovat peitteiset. Mäen laella on vesitorni sekä linkkimasto.

Kallioperä on melko heikosti paljastuneena ja se monin paikoin hiekkavaltaisten
irtomaiden peitossa. Alueen kivilaji on raitaista kerroksellista pyrokseenigneissiä, jossa
esiintyy paikoin karbonaattipitoisia välikerroksia.

Eteläkaakkoisrinteen matalat kalliot ovat yleisesti ottaen varjoisia ja vain muuta
missa kohdin lievästi paisteisia. Pystypintoja vallitsevat kalliopalmikkosammal ja ra
vinteisuutta ilmentävä kalkkikiertosammal, jota on myös ketomaisilla kasvupaikoilla.
Edellisten lajien vaateliaina seuralaisena joillakin pystypinnoilla kasvaa haapasuomus
ammalta, ketohavusammalta, kielikellosammalta ja paasisammalia. Peruskarttaan mer
kityllä siirtolohkareella kasvaa myös edellisiä lajeja ja lisäksi isoruostesammalta ja talja
ruostesammalta. Luonnonsuojelualueen itäpuolen kalliopaljastumilla kasvaa edellisten
sammalten lisäksi ketopartasammalta ja runsaasti tummaraunioista sekä liuskarauni
oista. Edustavimmat ketomaiset kasvupaikat sijaitsevat luonnonsuojelualueen länsiosan
puolivarjoiselta kalliolta, jolla kasvaa uhanalaista kalliorikkoa (VU). Sen seurassa viih
tyvät mm. pölkkyruoho ja härkki. Saman kallion jyrkänteellä kasvaa myös muutama
tummaraunioistupas. Ketomaista kasvillisuutta on myös luonnonsuojelualueen itäosas
sa, jossa kasvaa mm. kalliokieloa, ahomansikkaa, haisukurjenpolvea, mäkitervakkoa ja
härkkiä.

Mäen lakikallioilla on kanervan, metsälauhan ja poronjäkälikön muodostamaa ta
vanomaista laikkukasvillisuutta. Metsät ovat varttuneita lukuun ottamatta itäosan tai
mikkoa ja alaharvennusalaa. Varttuneita kuusikoita on etenkin etelärinteellä (OMT,
OMaT) ja niiden alla viihtyvät runsaina taikinamarja- ja lehtokuusamapensaat. Sekapuuna
luonnonsuojelualueelta on löydetty saarnea (RT) ja vuorijalavaa (VU). Alueella on myös
muutamia vaahteran ja tammen taimia, Lahopuita alueella on niukasti; luonnonsuojelu
alueella on lähinnä joitakin lehtimaapuita. Aluskasvillisuus on paikoin kastikkaista ja
muutamissa kohdin on mäkilehtolustekasvustoja. Etelärinteellä kasvaa mm. imikkää,
lehto-orvokkia, sinivuokkoa, metsänätkelmää, sudenmarjaa ja jokunen koiranheisi sekä
metsäruusu. Lehdoista on löydetty myös lehtoneidonvaippaa, soikkokaksikkoa, lehto
kieloa ja maatähtiä sekä kallioilta mm. kyläkurjenpolvea ja mäkikuismaa (Nurmijärven
ymplk 1992).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 4 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aueelhset

ympänstöjulkaisut 350
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114 Kasberget-Tomtberget POHJA

KA0010478 Karttalehti: 2014 05

Alueen pinta-ala: 18 ha Korkeus: 53 mpy Suht. korkeus: 53 m

Kallioalueen sijainti: Pohjan kirkonkylän keskustassa ja sen tuntumassa.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalue kuuluu puolittain 1 luokan pohjavesialueeseen.
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Kasbergetin ja Tomtbergetin jyrkänteiset kallioselänteet sijaitsevat
Pohjan keskustassa ja sen tuntumassa. Selänteistä eteläisempi, Kasberget, hallitsee kylän keskustan maisemakuvaa
erottumalla silmiinpistävästi korkeana kalliopahtana länsipuolelta kirkon suunnasta katsottaessa. Sen avokallioi
nen yläjyrkänne erottuu keskustan rakennusten ja viheralueiden takaa masiivisena seinämänä. Myös Tomtbergefin
länsiseinämä erottuu metsäreunuksen yli ja lomitse länsipuoleiselle paikallistielle peltoalueiden yli. Itäpuolelta tar
kasteltaessa sulautuu loivarinteinen kalliomaasto muuhun ympäristöön eikä selänteet hahmotu itsenäisenä muoto
na. Etelästä ja pohjoisesta erottuvat selänteet metsäisinä ja korkeina, länsireunastaan jyrkkäpiirteisinä muotoina.
Tomtbergetin laelle avautuu länsipuolen avara ja vaihteleva viljelysmaisema. Kasbergetin eteläpään huipulta avau
tuu taas maakunnallista luokkaa oleva merenlahtimaisema pitkin Pohjanlahden selkää ja sen ruovikkoisia rantoja
etelään. Länsipuolella avautuu avara näkymä Pohjan keskustan rakennettuun ympäristöön ja sitä reunustaviin jalo
puumetsiköihin. Jylhät kalliomaisemat jyrkänteiden alueella ovat edustavia. Kasbergetin korkeimmalla laella on
pronssikautinen muinaishauta ja laki on hyvin suosittu paikallinen näköalapaikka. Heti alueen koillispuolella on
Fiskarsin ja Antskogin laaja ja arvokas kulttuurimaisema-alue.

Kallioselänteet sijaitsevat alueellisen pojoisluoteis-eteläkaakkosuuntaisen murros-ruhjevyöhykkeen reunaan
rajautuvassa lohkossa. Hyvin paljastuneet lakialueet ja itärinteet ovat loivasti kumpuilevaa, harvaa kalliomännik
kömaastoa, jossa silokalliot ovat tavanomaista rikkonaisempia. Kasbergetin länteen avautuva porrasjyrkänne on 30
metriä korkea. Viistojen ja pystyasentoisten seinämäpintojen korkeus on 3—5 metriä. Länsijyrkänteen alaosan erääs
sä kohtaa on 8 metriä korkea pystyseinämä. Pohjoisemman Tomtbergetin länsijyrkänne on eteläpäästään viistojyr
känteinen ja heikosti porrasmainen. Osittain jäätikön hioma 25 metriä korkea kallioseinämä madaltuu pohjoiseen
mentäessä 10 metriseksi. Alue sijaitsee laajan mikrokliinigraniittialueen ja suonigneissivyöhykkeen rajalla. Alueen
kivilaji on vaaleanharmaata, seoksista ja keskirakeista, selvästi suuntautunutta kvartsimaasälpägneissiä, jota leik
kaa suuntautumaton keskirakeinen mikrokliinigraniitti juonina ja laajempina osueina. Suuntautuneesta kvartsimaa
sälpägneissistä mitattu liuskeisuuden suunta on suurinpiirtein itä-länsisuuntainen ja liuskeisuustason suuntainen
rakoilu kaatuu noin 70 asteen kulmassa etelään.

Kasbergetin ylin laki on lähes puuton. Muuten laella kasvaa varttunutta tavanomaista kalliomännikköä. Län
sijyrkänteen otsalta kalliokasvillisuus on kulunutta ja muilta osin laen kalliopintoja laikuttavat poronjäkälien ja
kalliotierasammalen muodostamat kasvustot. Otsalla ja ylimmillä jyrkänteillä runsaita ovat lisäksi mm. kivihar
mosammal, napajäkälät ja kuhmujäkälä. Paisteisia jyrkännepintoja vallitsevat lähinnä jauhejäkälät. Jyrkänteen ot
salla on ketomaista osin kulttuuriperäistä kasvillisuutta. Näillä paikoin kasvaa runsaasti hopeahanhikkia, mäkiter
vakkoa, isomaksaruohoa, keltamaksaruohoa, keto-orvokkia, ahosuolaheinää, jäykkärölliä, metsälauhaa, kallioimar
retta ja vähän niukemmin mm. voikukkia, kultapiiskua ja lutukkaa. Puustoiset laet ovat lähinnä kanervan valtaa
mat. Länsijyrkänteen alempia varjoisia pintoja peittävät kalliopalmikkosammalkasvustot. Eräästä kolossa viihtyy
niukkana ravinteisuutta ilmentävä kalkkikiertosammal ja pari tummaraunioistupasta. Jyrkänteen tyveä reunustaa
varttunut paikoin lehtoinen kuusikko (OMT,OMaT). Pensaskerroksessa kasvaa runsaasti vaahteran taimia ja pen
saita sekä jokunen tammi.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympnstöjulkaisut 350
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115 Iångbrobergen POHJA

KA0010145 Karttalehti: 2014 05

Alueen pinta-ala: 101 ha Korkeus: 65 mpy Suht. korkeus: 64 m

Kallioalueen sijainti: Pohjan kirkonkylältä 2 km pohjoiseen, Fiskarsin eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen itäosassa on lehtojensuojeluohjelman alue ja kallioalue kuuluu osittain arvokkaaseen maisema-aluee
seen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Fiskarsin ruukkialueen eteläpuolella sijaitseva ja Borgbyträsketin länsirantaan rajautuva Långbrobergen erottuu
itäpuolelle korkeana, osittain avokallioisena metsänreunuksena. Avokalliot, joista osa rajautuu suoraan järveen,
hallitsevat etenkin Borgbyträsketin länsirannalta katsottua maisemaa. Etelä-, länsi- ja pohjoisreunastaan alue rajau
tuu metsänotkelmien ja painanteiden takana olevaan kallioiseen metsämaastoon tai alaviin pieniin peltokaistalei
sun. Långbrobergetin kaakkoisreunan avoimia, viistojyrkkiä kalliorinteitä erottuu puuston lomitse silmiinpistäväs
ti myös Fiskarsiin vievälle maantielle, jossa ne muodostavat Suomen oloissa erään hienoimmista maantievarsikal
liomaisemista, jossa korkeat kalliorinteet rajautuvat suoraan vesistöön. Maantie kulkee järveen rajautuvan kalliose
länteen kohdalla tunnelissa. Tien tullessa pohjoisesta suuaukosta sen länsipuolen jyrkässä rinteessä on edustava
jalopuulehto ja itäpuolella Fiskarsinjoki sekä rantaniitty. Kallioalueen kaakkoisosan laella on kalliomaasto pienpiir
teisen topografian ansiosta pienmaisemultaan vaihtelevaa ja edustavaa. Parhaimmat näköalat avautuvat alueen kaak
koisimpien kallioselänteiden ylärinteiltä ja lakiosien näköalapaikoilta, josta aukeaa kaunis järvimaisema pitkin Borg
byträsketin selkää ja sen itärannalla erottuvaa korkeampaa Skurubergetin kallioaluetta, jonka pohjoisosassa on geo
logisesti merkittävä moreenimuodostuma. Pohjoisempaa pilkotaa ruukkikylän katot.

Kallioalue sijaitsee kahden toisiaan vastaan kohtisuorassa olevan merkittävän pohjoiskoillis-etelälounaissuun
taisen ja länsiluoteis-itäkaakkoissuuntaisen siirros-murrosvyöhykkeen reunalla. Niistä maisemallisesti merkittä
vämpi kulkee etelästä pitkin Pohjanlahtea pohjoiseen fiskarsin suuntaan. Jyrkillä itärinteillä esiintyy paikoin mata
lia pysty- ja viistoseinämäpintoja. Itärinteen yläosassa on eräällä kohdalla noin 10 metriä korkea viistoseinämä.
Muuten yksittäiset seinämäpinnat ovat alle viisimetrisiä. Lakialueiden kalliomaasto on voimakkaimmin kumpuile
vaa aivan alueen kaakkoisosassa, jossa 10 metrin suhteelliset korkeuserot eri harjanteiden ja niiden välisten kallio
notkelmien välillä ovat yleisiä. Länteen mentäessä kalliomaasto muuttuu rauhallisemmin kumpuilevaksi kallio
männiköksi, jossa silokalliot ovat edustavimmillaan. Kivilajin runsaan rakoilun takia ei kallioalueella kuitenkaan
esiinny juuri tavanomaista laaja-alaisempia pintoja. Alueen kallioperä on etelä- ja pohjoisosassa tummaa, raitaista
amfiboliittia, Keskiosassa on runsaammin vaaleaa, keskirakeista kvartsimaasälpägneissiä, jossa esiintyy paikoin
kiillegneissimäisiä välikerroksia. Liuskeisia kivilajeja leikkaa kallioalueella keskirakeinen, vaalea mikrokliinigra
niitti liuskeisuuden myötäisinä suonina tai laajempina osueina. Paikoin esiintyy leikkaavia kvartsijuonia. Liuskei
suuden suunta kallioalueella on karkeasti ottaen itä-läntinen ja liuskeisuus kaatuu vinosti pohjoiseen.

Alueen paisteiset ja karun ketomaiset kalliot sijaitsevat tunnelikallion itärinteellä, jolla kasvaa mm. mäkiter
vakkoa, keto- orvokkia, isomaksaruohoa, ahosuolaheinää ja haurasloikkoa. Tienvierusjyrkänteillä viihtyy myös kiilto
omenasammal, kimpputierasammal ja lievää ravinteisuutta ilmentävä uurnasammaL Metsäjyrkänteet ovat varjoi
sempia ja niillä kasvaa lähinnä tavanomaista lajistoa eli valtalajeina ovat kalliopalmikkosammal, laakasammalet ja
pikkukastesammal. Eräällä kaakkoisosan metsäjyrkänteellä kasvaa pienialaisesti seiffisammalta. Kallioalueen laki-
osat ovat avaria kalliomännikköjä ja avokalliopintoja laikuttaa poronjäkälien ohella tierasammalikot. Itärinteen ja
lopuulehto on erittäin arvokas. Lehdossa puista on edustettuna mm. uhanalainen vuorijalava (VU), saarni, tammi,
vaahtera, lehmus ja pensaista pähkinäpensas sekä lehtokuusama. Ruohoista lehdossa vuihtyvät mm. kotkansiipi,
jänönsalaatti, syyläjuuri, lehtopalsami, mukulaleinikki ja lehtoleinikki (Alapassi ja Alanen 1988). Lehdosta on löyty
nyt myös uhanalainen suorasuusulkukotilo (VU) (Taxon). Jalopuita on myös muualla kuin jalopuulehdossa. Kaak
koisosassa laella on koillis-lounaissuuntainen 100 x 30 metrin laajuinen luonnontilainen luhtainen suojuotti.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUFEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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116 Offeberget POHJA

KA0010147 Karttalehti: 2014 05
Alueen pinta-ala: $1 ha Korkeus: 70 mpy Suht. korkeus: 70 m
Kallioalueen sijainti: Pohjan kirkonkylältä 4 km lounaaseen, Dalkarbyn kylän eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Offebergetin lounaisrinteen tyviosa kuuluu Natura 2000 -verkostoon ja kallioalue kuuluu kokonaan arvokkaaseen
maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Offeberget on Pohjanlahden länsirannan kallioisessa maastossa sijaitseva kahden kallioselänteen muodostama alue, jonka
lakiosissa on pronssikautisia muinaishautoja. Kallioalue erottuu parhaiten itä- ja kaakkoispuolelta Pohjanlahden suunnas
ta katsottaessa, josta korkeiden metsäisten rinteiden yläosassa pilkottaa avokallioset ylärinteet ja lakialueet. Alueen kor
kein huippu kohoaa 70 metriä viereisen merenlahden pintaa korkeammalle. Kalliomaasto rajautuu eteläreunastaan sy
vään ja kapeaan peltokaistaleiden reunustamaan jokilaaksoon, jota pitkin länsireunalla sijaitseva Hemträsket laskee ve
tensä Pohjanlahteen. Heikoiten Oifebergetin selännejakso rajautuu pohjoispuolella samankaltaisena jatkuviin kalliomet
sun. Eteläpuoleiselta paikallistieltä katsottessa alue erottuu korkeana metsäisenä mäen rinteenä, jonka itäisen selänteen
ylärinteillä näkyy avoimia pintoja. Myös Hemträsketin pohjoisrannan jyrkännepinnat pilkottavat tyvipuuston lomitse jär
velle ja hallitsevat lähimaisemia. Itäisemmän selänteen laelta avautuu hieman laki- ja rinnepuuston rajoittamia avaria ja
kauniita merenlahtimaisemia itään ja kaakkoon pitkin Pohjanlahden avaraa selkää ja vastarantaa. Selänteiden etelärintei
den jyrkänteiden päältä näkyy edustavia maisemia Hemträskin suuntaan ja sitä reunustavaan peltolaaksoonjavastapuo
leisille metsäisille rinteille sekä niiden takana olevaan metsämaastoon. Rinteiden ja lakialueiden porrasmaiset rinteet ja
laajat avokallioset osat laella ovat pienmaisemiltaan avaria ja edustavia. Myös länsiosan laella oleva Lilltjärren kalliolampi
on pienmaisemiltaan kaunis. Kallioalueen läpi kulkee paikallistie. Ympärillä on kallioista metsämaisemaa, pieniä peltoja
sekä Pohjanlahden ja Hemträsketin kauniit ranta- ja vesimaisemat. Itäpuolella rannoilla on loma-asutusta Spakanäsin alu
eella, muualla se on vähäistä. Ympäröivät kallioalueet ovat säilyneet varsin luonnontilaisina.

Offebergetin kallioselänteet sijaitsee kahden toisiaan vastaan kohtisuorassa olevan siirros-murrosvyöhykkeen leik
kauskohdassa. Alue edustaa Pohjanlahden länsirannalla olevaa korkeamman kalliolohkon eteläistä reuna-vyöhykettä, joka
lakiosistaan on erittäin hyvin paljastunutta, osin avokallioista maastoa. Kapea moreenipeitteinen ja kohtalaisen jyrkkärin
teinen kallioselänteiden väliin jäävä sola jakaa kallioalueen keskeltä kahtia. Itäpuoleisen selänteen jyrkällä 20 metriä kor
kealla porrasmaisella lounaisrinteellä ja kaakkoissivulla on pystyseinämäpinnat 3—7 metrin korkuisia. Länsipuoleisen kai
lioselänteen länsipäässä kohoaa Hernträsketin rannalla noin 11 metriä korkea jäätikön hioma hieman ylikalteva pystysei
nämä. Porrasmaisilla länsi- ja etelärinteillä ovat pystyseinämät selvästi matalampia pintoja. Lakialueen tasaisilia osilla
esiintyy kohtalaisen laajoja avokallioisia ja kamja silokalliopintoja, jotka ovat edustavimmillaan jonkin verran tavanomaista
laajempia. Pääosa avokallioisesta maastosta on kuitenkin graniitin kiila-ja kuutiorakoilun lohkomaa kallioaluetta, joka on pien
piirteissään epätasaista korkeuserojen ollessa 10—15 metriä. Kallioperä on vaaleanpunaista, keskikarkeaa, suuntautumaton
ta mikrokliinigraniitti, jonka raekoko vaihtelee keskirakeisesta karkearakeiseen. Mikrokliinigraniitti on alueen kalliopal
jastumissa pääosin harvarakoista kiveä. Satunnaisesti esiintyy kivessä keskirakeisia kvartsi-maasälpägneissisulkeumia.

Kallioalueen edustavimmat jyrkänteet sijaitsevat Offebergin lounaisrinteessä. Pystypinnat ovat kalliopalmikkosam
malen peittämiä ja niillä kasvaa myös jonkin verran kilpilehväsammalta, metsälehväsammalta sekä lievää ravinteisuutta
ilmentävää norkkusammalta. Lohkottuneet pinnat ovat enemmän jauhejäkälien valtaamia tai paljaita. Ylikaltevia seinä
miä laikuttavat paakku-uurnasammal, kivikutrisammal ja siloriippusammal. Muutamissa raoissa kasvaa liuskaraunioista
ja haurasloikkoa. Kalliopahdan tyvellä kasvaa vaarantunutta kalliopunossammalta (VU), jonka seuralaisena vuihtyvät mm.
ketohavusammal, pikkunokkasammal, lehtohaivensammal, ketopartasammal, lettosiipisammal ja lettokynsisammal (Ta
xon). Rinteen maapuilla kasvaa lisäksi rakkosammalta (NT/RT) (Taxon). Tyvellä on edustava pähkinäpensaslehto (HeOT).
Valtapuina ovat kuitenkin kuusi, haapa ja koivu. Paikoin kasvaa myös raitaa ja pensaista lehtokuusamaa. Eräät kuuset
ovat liki 50 cm paksuisia ja myös maapuita on suhteellisen runsaasti. Lehtomainen kasvillisuus ulottuu alajyrkänteeltä
puron eteläpuolelle asti. Harvinaisista lehtokasveista suomukka (VU) on paikoin varsin runsas ja muista ruohoista lehdos
sa vuihtyvät mm. runsaan ketunleivän lisäksi mustakonnanmaija, lehto-orvokki, kevätlinnunherne, sinivuokko, sormisara
ja koiranheisi. Lehdossa on lisäksi kaksi liito-oravan (VU) reviiriä ja alueella pesii mm. harmaapäätikka (NT) ja pyrstötiai
nen (Natura 2000). Hemträsketin puron suulla kallioalue rajautuu edustavaan tervaleppäluhtaan.

Muut Offebergetin länsirinteen jyrkänteet ovat porrasmaisia ja itäisempää etelälounaisjyrkännettä vallitsee kallio
palmikkosammal ja niukasti kasvaa myös kivikutrisammalta ja uurnasammalta. Rinteen tyvi tältä kohdin on jo tuoreen
kankaan kuusikkoa (MT). Alueen lakipuusto on pääosin varttunutta kalliomännikköä, joista osa on kilpikaarnaisia. Not
keimakohdista puustoa on vähän harvennettu ja paikoin on myös nuorempia taimikoita. Alueen silokallioita kirjoo poron
jäkälä- ja kalliotierasammallaikut. Painanteet ovat kanervan valtaamia tai lievästi soistuneita.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 2 Muuttuneisuus: 2
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4 Lähiympäristön arvot: 1
MAISEMA-ARVO: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

0 Alueelisetympäristöjulkaisut 350
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117 Skuruberget POHJA

KA0010148 Karttalehti: 2014 05

Alueen pinta-ala: $1 ha Korkeus: 68 mpy Suht. korkeus: 67 m

Kallioalueen sijainti: Pohjan kirkonkylältä 2 km koilliseen, Fiskarsin eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen länsirinteellä on lehtojensuojeluohjelman alue ja kallioalue kuuluu osittain arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Fiskarsin kulttuurimaisemassa Borgbyträsketin itärannalla sijaitseva Skuruberget erottuu parhaiten kauempaa lännestä katsottaes
sa. Sen lounaaseen suuntautuneet korkeat kallioseinämät näkyvät pitkän ja kapean järvialueen rantapuuston ylitse ja hallitsevat
ympäristöään laajalti. Skurubergetin avoimet ja jyhkeät kalliorinteet erottuvat silmiinpistävästi myös eteläpuoleiselta Pohjan kes
kustaa reunustavaita asuntoalueelta katsottaessa. Itäpuolelta alue rajautuu hyvin harkinnanvaraisesti tasaisiin kalliometsiin. Etelä-
osan korkeimmalta huipulta ja länsireunan avokallioisilta ylärinteiltä avautuu puuston ylitse lännen ja etelän suuntiin avara korke
ampien metsäalueiden reunustama laaksomainen maisema, jossa Pohjanpitäjänlahtea ja alavia peltoja reunustaa Pohjan keskustan
asutus ja korkeammat, osin jylhän kallioiset metsämaastot. Lännessä näkyy Borgbyfräsket ja sen vastarannalla kohoavat korkeat ja
osittain avokallioiset Långbrobergenin kalliometsät. Lakialueen avara ja länsireunasta avokallioinen pienmaisema vaihtelee kohta
laisen tasaisista kalliopinnoista porrasmaisiin kalliorinteisiin ja edustaviin pystyseinämiin. Länsirinteen alla oleva jalopuumetsikkö
on pienmaisemiltaan upea. Alueen eteläosassa korkeimmalla kohdalla on vesitomi ja luoteispään halki kulkee sähkölinja. Vesitor
nin lähellä on muinaishauta.

Skumberget edustaa korkeamman kalliolohkon läntistä jyrkänteistä reunaa, joka sijaitsee kahden toisiaan vastaan kohtisuo
ran siirros-murrosvyöhykkeen risteyksessä. Kallioperän murtumalinjoista maisemallisesti merkittävämpi kulkee etelästä Pohjan
lahtea pitkin pohjoiseen näkyen Borgbyfräsketin kapeana altaana alueen länsireunalla ja jatkuen edelleen Fiskarsin ruukkialueen
suuntaan. Skurubergetin kallioinen länsisivu viettää hyvin paljastuneena ja viistojyrkkänä hyvin harvapuustoisena rinteenä kohti
Borgbyträsketin alavaa metsäistä ranta-aluetta. Kallioalueen korkein lakipiste sijaitsee Skurubergetin eteläosassa, jossa porrasmai
nen ja paikoin jyrkänteinen kalliorinne on massiivisimmillaan. Porrasmainen, 35 metriä korkea rinne on yläosastaan avokalliota,
jossa yksittäiset hieman viistot pystyseinämäpiimat ovat kuitenkin matalia. Luoteeseen kuljettaessa muuttuu länsireunan kalliojyr
känne alaosastaan viistojyrkänteiseksi ja heikosti porrasmaiseksi seinämäksi, jossa yksittäiset pystypudotukset ovat parhaimmil
laan 10 metrin korkuisia. Heikosti porrasmainen seinämä kohoaa parhaimmillaan noin 15 metrin korkuisena lounaissivulla. Seinä-
missä on runsaan rakoilun synnyttämiä pieniä onkaloita ja tyvellä esiintyy vähäistä louhikkoa. Lakiosassa jyrkänteisen osan päällä
kohoavat viistot, jäätikön hiomat kalliopinnat loivemrnin kohti korkeampaa lakialuetta. Silokalliot ovat laella kohtalaisen runsaan
rakoilun takia laajuudeltaan tavanomaisia. Pohjoisempana alueen keskivaiheilla Skurudalsbergetin kohdalla on entisen ruukin
rautatien takia on rantaan rajautuvia jyrkänteisiä kallioita louhittu jonkin verran. Rannassa kohoaa avoimena noin 10 metriä korkea
kallioseinämä, joka näkyy selvästi järvelle ja sen vastarannalle. Pohjoispäässä Skurubergehn kalliomaasto rajautuu osittain valta
kunnallisesti arvokkaaseen moreenimuodostumaan, joka on tyypiltään vastasivun drumliini. Tämä ns. pre-crag-drumliinin poh
joisreuna ulottuu Borgbyträsketin pohjoisrannan tasolle saakka järven itäreunalla (Palmu ym. 2002). Kallioalue sijaitsee kvartsi
maasälpägneissiä ja suonigneissiä olevien kivilajivyöhykkeiden alueella. Kallioperä on tummaa, raitaista amfiboliittia ja vaaleaa,
keskirakeista kvartsimaasälpägneissiä, joita leikkaa keskirakeinen, vaalea mikrokliinigraniitti liuskeisuuden myötäisinä suonina
tai sitä leikkaavina osueina. Kivilajien liuskeisuuden suunta on alueella karkeasti itä-läntinen tai länsiluoteesta-itäkaakkoon lius
keisuuden kaatuessa heikosti etelään.

Skumbergetin lounais—etelä]yrkänteet ja kallion laet ovat yleisesti ottaen karuja. Rantakallion laella on kuitenkin kallioketoja
ja länsirinteiden tyvillä edustavia jalopuulehtoja. Skurubergetin länsijyrkänteiden alimmat seinämät ovat kalliopalmmikkovaltaisia
ja ylimmät jäkälävaltaisia. Napajäkälät ovat niin. runsaita. Hiukan niukemmin kasvaa kuhmujäkälää. Kalliohatikka viihtyy yläjyr
känteillä ja länsirinteen tyviraoissa viffityy niukkana tummaraunioinen. Laen poronjäkäliköt ja kalliotierasammalkasvustot ovat
vähän kuluneita. Putkilokasveista viihtyvät parhaiten ahosuolaheinä ja metsälauhatuppaat. Siellä täällä kasvaa myös niukasti mä
kitervakkoa, Rantaan avautuvalla länsijyrkänteen laella ja terasseilla on edustavaa kallioketoa, jolla kasvaa runsaasti mm. kallioi
marretta, mäkitervakkoa, isomaksaruohoa, keto-orvokkia, ahomansikkaa, paimen- tai keltamataraa ja edellisiä vähän vähemmän
kangasajuruohoa, mäkikuismaa, hopeahanhikkia, hietalemmikkiä, heinätähhmöä ja ahosuolaheinää. Keskiterassilla viihtyy noin
20 ukontulikukkaa ja edellistä alempana kasvaa keltamoa ja peltokanankaalia. Pystyjyrkännettä kirjoo runsaina mm. kartta] äkälät
ja niukempina kuhmujäkälä sekä keltajäkälät. Raoissa viihtyy runsaina karvakiviyrtti ja niukempana liuskaraunioinen. Aivan tien
vierestä jyrkänne on lohkottu ja pinta on kasviton.

Lakipuusto on suhteellisen edustavaa varttunutta kalliomännikköä, jossa on paikoin ldlpikaamamäntyjä. Vesitornia tosin
ympäröi laaja avohakkuualue. Rinteet ovat myös harvakseltaan mäntyisiä, mutta enimmäkseen puuttomia. Länsilounaisrinteen
tyvellä on upea tammivaltainen lehto, jossa aluspuuna kasvaa pähkinäpensaita ja koiranheisiä sekä sekapuuna vuorijalavaa (VU),
vaahteraa ja tervaleppää. Kieloa ja jänönsalaattia kasvaa alikasvustossa runsaasti ja lehdon remiamia peittää paikoin kotkansiipi
kasvustot. Pähkinäpensaiden katveessa viihtyy yli sata suomukan (VU) versoa (Alapassi ja Alanen 1988). Muuten lehdossa kasvaa
myös mm. soikkokaksikkoa, lehtopähkämöä, pystykiurunkannusta, sinivuokkoa ja nuokkuhelmikkää. Kallioalueen pohjoisosan
länsirinteessä on myös kuivia ja tuoreita lehtoja. Puusto on enimmäkseen varttimutta lehtimetsää, josta löytyy koivua, haapaa,
tammea ja kuusta. Kapean rantavyöhykkeen valtalaji on tervaleppä mutta siellä kasvaa puista ja pensaista myös vaahteraa, vuori
jalavaa, tuomea ja pajuja.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3 Muuttuneisuus: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3 Lähiympäristön arvot: 2
MAISEMA-ARVO: 2

KALLIOALUEFN ARVOLUOKKA: 3

Alueeiiset

ymparistöjulkaisut 350
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118 Haukankallio PORNAINEN

KA0010099 Karttalehti: 2043 12

Alueen pinta-ala: 29 ha Korkeus: 79 mpy Suht. korkeus: 32 m

Kallioalueen sijainti: Pornaisen kirkonkylältä 3 km itään, Valkjärven eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kahden vierekkäisen selänteen muodostama Haukankallion alue erottuu ympäristöstään korkeana Valkjärven lou
naisrantaa reunustavana laajana metsäisenä kallioalueena. Haukankallion selännejakson koillisreunan matalat jyr
känteet rajautuvat porrasmaisesti Valkjärveen ja jäävät osin rantapuuston peittoon. Muilta suunnilta kallioselänne
jakso rajautuu moreeni- ja kalliopohjaiseen vaihtelevasti kumpuilevaan metsämaastoon eikä hahmotu erityisen hy
vin itsenäisenä muotona. Lähimaisemassa erottuu lounaisreunan avokallioiset jyrkännepinnat puuston lomitse jon
kin matkan päähän. Haukankallion lounaisjyrkänteen päältä, korkean tyvikuusikon ylitse aukeaa edustavimmat
näköalat idästä etelän kautta länteen. Idästä erottuu Sjöldvikin öljynjalostamon tornit, muuten merenrannikko jää
lievästi aaltoilevan metsämantereen peittoon. Kaiken kaikkiaan kalliolta on nähtävissä kolmetoista horisontista
nousevaa linkkitornia. Lähempänä lounaasta näkyy pari peltolaikkua ja muutama maatalon katto. Valkjärven ran
tajyrkänteellä avautuu lähinnä maisemat järvelle ja vastarannan rantapuustoon. Järveä kiertää itäpuolelta polku ja
sen itärannalla on uimaranta sekä länsi- ja etlärannalla luonnontilaiset suot. Kallioalueen lakiosissa on avara ja
luonnontilainen silokalliomaisema, jota varjostaa harvapuustoinen männikkö. Haukankallion laella on nuotiopaik
koja ja suunnistusrasteja.

Haukankallio on alueellista murrossuuntaa reunustava korkeampi lohko, joka myötäilee myös kallioperässä
kivilajivyöhykkeiden yleistä länsiluode-itäkaakkoista suuntausta. Haukankallion lounaisjyrkänteen keskiosassa on
15—16 metriä korkea jäätikön hioma kupera pahtamainen seinämä, Seinämän alaosassa on 7—8 metriä korkea melko
voimakkasti ylikalteva osa, joka työntyy noin kaksi metriä tyveltä ulospäin. Sen yläpuolella seinämä kaartuu kupe
raksi viistojyrkänteiseksi seinämäksi. Jyrkänteen kokonaiskorkeus on 20—25 metriä. Seinämä on eteläpäästään sel
vimmin laattarakoillut ja siinä esiintyy paikoin pystyhalkeamia ja avorakoja. Parhaiten hioutuneilla seinämäpin
noilla näkyy uurresuunnat selvästi. Kaakkoisrinne on selvemmin porrasmainen jyrkänteinen rinne, jossa kiilleg
neissin runsas rakoilu näkyy myös selvästi. Haukankallion eteläisen selänteen lakialue on kauttaaltaan hyvin ta
saista silokalliosta harvaa männikkömaastoa, jossa yksittäiset jäkälikköiset ja jäätikön hiomat silokalliot ovat sel
västi tavanomaista laajempia. Korkeimmalla laella on edustava 50 x 50 metrin laajuinen pallekivikko, jossa kiviai
nes on heikosti pyöristynyttä ja läpimitaltaan 10—70 cm. Kivikkoinen muinaisranta on syntynyt muinaisen Itämeren
Ancylysjärvivaiheen aikana. Alueen kivilaji on keskirakeista ja raitaista kiillegneissiä, jossa kalliopinnoilla erottuu
paikoin runsaasti kookkaita pyöreähköjä granaattiporfyroblasteja. Keski- ja karkearakeinen graniitti esiintyy alueen
kiillegneississä suonina ja laajempina osueina. Liuskeisuuden kulku on kivilajilla suurinpiirtein itä-länsisuuntainen
ja liuskeisuuden kaade on melko pystyasentoinen kaatuen heikosti pohjoiseen. Kiillegneissi liittyy Pornaisten alu
een kallioperässä esiintyvään laajempaan vyöhykkeeseen, jossa gneissit ovat koostumukseltaan yleensä kvartsi
plagioklaasi-biotiittigneissejä (Härme 1978).

Kalliokasvillisuus on karua ja tavanomaista. Jyrkännepintoja vallitsevat lähinnä kalliopalmikkosammal ja jau
hejäkälät. Runsaasti kasvaa myös laakasammalta. Näiden lisäksi Valkjärveen päin avautuvilla koillisjyrkänteillä
kasvaa niukalti vähän vaateliaampaa uurnasammalta. Joissakin raoissa viihtyy haurasloikko ja sitä runsaampana
kasvaa karvakiviyrttiä. Haukankallion lounaisjyrkänteen ylikaltevat kalliopinnat ovat lähes sammaleettomia. Kos
teimmilla seinämillä viihtyvät jauhejäkälät. Muilla seinämillä vallitsevana lajina on lähinnä kalliopalmikkosammal
ja laakasammalet. Raoissa kasvaa vähän korpi-imarretta. Jyrkänteen otsan kasvillisuus on vähän tallaantunutta.
Muilta osin kalliolakien sammalikot ja poronjäkäliköt ovat luonnontilaisia. Jäkälikköä laikuttaa paikoin kalliotie
rasammalkasvustot. Jyrkänteiden edustalla on lievää lehtomaisuutta ja Haukankallion kaakkoisjyrkänteen tyvellä
lehtomainen kasvillisuus nousee myös alimmille kalliohyllyille. Tyvellä kasvaa mm. muutamia pensasmaisia Ieh
muksia. Suurimmaksi osaksi jyrkänteitä reunustaa kuitenkin varttuneet tuoreen kankaan kuusikot (MT). Lakipuusto on
varttunutta kalliomännikköä. Muuten kallioalueen notkelmia on harvennushakattu ja pienialaisesti avohakattu.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 3
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 4 Lähiympäristön arvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Q AtueeNiset ympanstöjufkaisut 350
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119 Kummeibergen PORNAINEN, SIPOO

KA0010112 Karttalehti: 2043 09

Alueen pinta-ala: 1 ha Korkeus: 96 mpy Suht. korkeus: 56 m

Kallioalueen sijainti: Nikkilän kirkolta 12 km pohjoiseen, Pohjois-Paippisen itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen Sipoon puoli kuuluu lähes kokonaan Natura 2000 -verkostoon. Lännestä kallioalue rajautuu Natura
2000 -verkostoon kuuluvaan jokeen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Paippisissa Sipoon ja Pornaisten rajallia sijaitseva laaja luonnontilainen kallioalue (kokonaispinta-ala 72 ha), jolle
on luonteenomaista kohtalaisen loivasti kumpuilevat silokallioselänteet. Kummeibergen erottuu länsipuolen lähi-
ympäristöstä katsottaessa suurena metsäisenä kohoumana, mutta kauempaa alue sulautuu ympäröiviin metsiin.
Kummelbergen rajautuu lännessä rehevään ja voimakkaasti meanderoivaan Sipoonjoen ylähaaraan, jota reunustaa
tulvaniityt. Muilla suunnilla kallioselänne rajautuu epäselvemmin samankaltaiseen loivasti kumpuilevaan kallioi
seen ja moreenipeitteiseen metsämaastoon. Länsirinne kohoaa kuperana viistorinteisenä silokalliorinteenä ja muo
dostaa lähimaisemassa avaran kalliomaiseman. Kuperat silokalliokumpareet, harva männikkökangas ja pienet sois
tumat painanteissa muodostavat lakialueella luonnontilaisia ja vaihtelevia pienmaisemia. Lounaispään kalliolta
avautuu näköala laajoihin luonnontilaisiin vierustan metsiin, mutta ei kauemmas ympäristöön. Kummelbergetin
itäreunalta avautuu maisema avohakattuun metsämaastoon.

Kummeibergenin eteläosan länsirinteessä on pieniä 5—8 metriä korkeita kallioseinämiä. Lakiosat ovat hyvin
paljastunutta jäkälikköistä silokailiomaastoa, jossa vierekkäiset kumpareet vuorottelevat osittain soistuneiden tai
kuivien notkelmien kanssa. Länsi- ja pohjoisrinteiden sekä laen silokalliot ovat paikoin hieman tavanomaista jaa
jempina ja edustavampina kuperina pintoina. Kalliokumpareiden suojanpuoleiset sivut ovat osittain rakoilun loh
komia ja louhiintuneita porrasmaisia pintoja. Alueen kivilaji on suurelta osin keskirakeista mikrokliinigraniittia,
jossa raekoko vaihtelee jonkin verran ja siinä esiintyy paikoin karkearakeisia pegmatiittisia osia. Kummelbergetin
keskiosassa on kapea linssimäinen esiintymä keskirakeista ja suuntautunutta granodioriittia ja aivan lounaiskul
maila esiintyy kallioperässä mikrokliinigraniitin sulkeumana keskirakeista kvartsimaasälpägneissiä.

Kummeibergeniilä on vaihtelevan topografian takia useita kasvillisuustyyppejä ja etenkin länsirinteellä on
lehtokasvillisuutta. Matalia kalliojyrkänteitä varjostavat varttuneet kuusikot. Ehkä edustavimmat seinämät avautu
vat lounaaseen. Hyllyillä on pientä lehtomaisuutta ja niillä kasvaa mm. lehtonurmikkaa ja kallioimarretta. Hau
rasloikko viihtyy paremmin kallionraoissa. Tavanomaisista sammalista kalliopintoja peittävät mm. kailiopalmik
kosammal, kiviturkkisammal ja laakasammalet. Onkaloissa viihtyvät mm, hiirenhäntäsammal ja riippusammal.
Lievää ravinteisuutta ilmentää niukkana kasvava kivikutrisammal. Loivemmille pinnoille tulevat jo tavanomaiset
metsäsammalet. Kallioiden lakiosissa on aika sulkeutunutta varttunutta kalliomännikköä. Seassa on jokunen kelo.
Avokalliopintoja peittävät poronjäkäläkasvustot. Painanteet ovat kanervikon peitossa. Kosteimmilla kohdilla on
rahkasammallaikkuja. Avokallioilla kasvaa myös kalliokohokkia.

Kummelbergenin lakea ympäröivät varttuneet, suhteellisen luonnontilaiset ja järeähköt kuusikot, joiden suu
rimmat yksilöt ovat 30—40 cm paksuisia. Sekapuuna kasvaa järeitä haapoja ja paikoin ne muodostavat muutaman
puun ryhmiä. Maassa makaa yksittäisiä lahopuita. Etenkin lehtokuusama ja jokunen pensasmainen lehmus viihty
vät jyrkänteiden juurella. Lehmuksista muutama on kasvanut puumaiseksi. Muista pensaista lehtomaisissa metsis
sä viihtyvät näsiä, taikinamarja ja vadelma. Kummelbergenin lounais—länsirinteellä on kuusivaltaista lehtoa (OMaT).
Ruohoista valkovuokko, kielo, ketunleipä ja metsäkastikka ovat runsaita. Niiden lisäksi kasvaa mm. lehto-orvok
kia, imikkää, kevätlinnunhernettä, sudenmarjaa, sinivuokkoa, sormisaraa ja tesmaa. Joillakin haavoilla kasvaa rai
dankeuhkojäkälää (RT). Kallioalueen soistumat ovat kuusivaltaisia kangaskorpia ja mustikkakorpia. Karuimmat
lakisuot ovat isovarpuisia rämeitä. Länsipuolelta alue rajautuu tulvaniittyiseen ja kasvillisuudeltaan edustavaan
Oritojaan. Rannoilla kasvavat mm. tuomi, harmaaleppä, koivu, mesiangervo, keltavuokko, kullero, pystykiurun
kannus ja mukulaleinikki (Natura 2000). Suhteellisen luonnontilainen kallioalue rajautuu koillispuolelta sähkölin
jaan. Alueella on harvinaisia sieniä kuten harjasorakas (VU) ja erittäin edustava metsälintulajisto.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 iueeIIiset ympäristöjukasut 350
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120 Hiilimäki SAMMATTI

KA0010222 Karttalehti: 2023 08

Alueen pinta-ala: 25 ha Korkeus: 125 mpy Suht. korkeus: 67 m

Kallioalueen sijainti: Sammatin kirkonkylältä 6 km luoteeseen, Enäjärven pohjoispään
itärannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lähellä Suomusjärven kunnan rajaa Enäjärven itärannalla kohoava Hiilimäki on kallio
perän murrosten reunustama itä-länsisuuntainen kallioselänne, joka kohoaa eteläreu
nastaan jyrkänteisesti. Hiilimäki erottuu etelä- ja länsipuolelta katsottaessa avokallioise
na, harvamännikköisenä ja jyrkkäpiirteisenä kallioselänteenä, joka hallitsee viereisen jär
vialueen rantamaisemia. Hiilimäen etelä- ja lounaissivujen jyrkänteiset alarinteet jäävät
suurelta osin puuston peittoon, mutta niiden ylärinteiden jyrkänteiset osat erottuvat
paljaina, avokalliosina pintoina harvan männikön lomitse ja yli kauas lounaaseen Enä
järven selälle, Muilla suunnilla rinteet viettävät loivempina alaspäin ja rajautuvat kohta
laisesti viereiseen kallio- ja moreenipohjaisiin rauhallisesti kumpuileviin talousmetsiin.
Hiilimäen keskiosan ja länsiosan laelta avautuu jyrkänteisten kalliokumpujen päältä avara
ja jylhä metsävaltainen järvimaisema lounaaseen, etelään ja kaakkoon pitkin Enäjärven
selkää. Länsipuolella erottuu puuston seasta silmiinpistävästi valtakunnallisesti arvok
kaan Puiretinmäen avokallioset lakialueet. Louhikkoinen ja karu etelärinne on myös
maisemallisesti jylhää ja tuo osaltaan syvyyttä ympäristöön avautuviin näköaloihin.
Lakiosat ovat rauhallisesti aaltoilevaa kasvillisuuden peittämien silokallioiden ja har
van kalliomännikön luonnehtimaa karua maastoa, joka on myös maisemallisesti edusta
vaa. Pohjoisrinteellä on jonkin verran sulkeutuneita taimikkoalueita.

Porrasmaisesti kohoava ja jyrkänteinen etelärinne on noin 30 metriä korkea. Jyr
känteisillä matalilla seinämäpinnoilla on selvää laattarakoilua. Runsasrakoiset pystysei
nämäpinnat ovat 5—6 metriä korkeita. Etelärinteellä esiintyy yleisesti jonkin verran laat
tamaista pienilohkareista louhikkoa. Laen viistoilla länteen ja pohjoiseen viettävillä kaI
liolla on tavanomaista hieman laajempia silokallioita. Alueen kivilaji on keskirakeista
migmatiittista granaattipitoista kiillegneissiä, jossa esiintyy paikoin myös kordieriittia.
Neosomina on keski-karkearakeinen graniitti, jota esiintyy gneississä paikoin runsaasti.
Kalliopaljastumissa runsaana näkyvät punaiset granaattiporfyroblastit ovat pyöreähkö
jä 0,5—1,5 cm:n läpimittaisia rakeita. Liuskeisuuden kulku on suurinpiirtein länsilounais
itäkoillissuuntainen ja liuskeisuus kaatuu vinosti eteläkaakkoon. Alueen gneissi on pai
koin voimakkaasti poimuttunutta.

Hiilimäen lakea vallitsevat tierasammalet sekä poronjäkälät. Etelärinteellä on jäkä
likön lisäksi edustavaa kalliokasvillisuutta ja valuvetisillä seinämillä mesotrofista sam
malikkoa. Kalliolla viihtyvät mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, isomaksaruoho, kai
liohatikka, kalliokielo, kalliokohokki, liuskaraunioinen, mäkikuisma, mäkitervakko, pen
saikkotatar ja tummaraunioinen. Lisäksi jyrkänteen tyven purolehdossa esiintyvät imik
kä, kartioakankaali, koiranheisi, lehmus, lehtokuusama, lehtoneidonvaippa, lehto-orvok
ki, näsiä ja taikinamarja. Harvinaisista sammalista kalliolla viihtyvät haprakarvesam
mal, ketjusammal, ja yleisemmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista mm. kalkki
kiertosammal, ketopartasammal, kivikutrisammal, norkkusammal, oravisammal, rotan
häntäsammal ja viuhkasammal. Lehdossa kasvavalta haavalta on löytynyt haavanhyy
telöjäkälää (VU) (Pykälä 1992a ja b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelhset
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121 Mustamäki-Pekkarinmäki SAMMATTI

KA0010223 Karttalehti: 2023 08

Alueen pinta-ala: 172 ha Korkeus: 127 mpy Suht. korkeus: 65 m

Kallioalueen sijainti: Sammatin kirkonkylältä 5 km luoteeseen, Haarjärven kylän pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Mustamäeltä länsilounaaseen Myllymäelle ulottuva noin 3,5 kilometriä pitkä peräkkäisten, kumpuilevien kalliose
länteiden muodostama jakso, joka rajautuu pääasiassa metsämaastoon sekä sitä reunustaviin kumpuileviin pelto-
alueisiin ja pienehköjen järvien elävöittämään harvaan asuttuun viljelysmaisemaan. Kallioalue reunustaa luoteesta
Haarjärven- Myllykylän kulttuurimaisemallisesti arvokasta maisemakokonaisuufta. Jyrkkäpiirteisesti kohoavat
korkeat kallioselänteet sulautuvat suurelta osin osaksi kumpuilevaa metsämaisemaa eikä avoimia kalliopintoja ero
tu juuri puuston seasta ympäristöön. Parhaiten Mustamäen ja Pekkarinmäen selänteiden alueet erottuvat laajimpien
peltoaukeiden reunamilta, jonne ne hahmottuvat lähinnä korkeampina metsäisinä mäkinä. Lähimaisemassa erottuu
Mustamäen lounaisjyrkänne lähinnä edustan hakkuiden takia. Korkeimpien selänteiden lakiosista avautuu jonkin
verran puuston rajoittamia metsävaltaisia maisemia melko kauas ympäristöön. Monin paikoin kuitenkin rinne
puusto sulkee näköalat kauemmas ympäristöön. Paikoin kallioalueen sisäosissa avautuu kalliomaastoltaan vaihte
levia ja kohtalaisen avaria kalliomännikköisiä maisemia, joita matalat ja paikoin edustavat kalliojyrkänteet moni
puolistavat. Pekkarinmäen laella on radiomasto.

Männikkövaltainen kalliomaasto on suurelta osin kohtalaisen hyvin paljastunutta aluetta, jossa selänteiden
rinteiden ja lakiosien tasaiset ja kuperat silokalliot ovat paikoin hieman tavanomaista laajempina pintoina. Seläntei
den rinteillä olevat jyrkänteet ovat pääasiassa matalia porrasmaisia tai viistoja kallioseinämiä. Itäosassa Mustamäen
itäisemmän selänteen lounaissivulla on rakoilun lohkoma noin 12 metriä korkea pystyseinämä. Viistojyrkänteisiä ja
porrasmaisia 10—15 metrin korkuisia kallioseinämiä esiintyy myös muualla kallioalueen selänteiden lounais- ja ete
läsivuilla. Alueen kiillegneissin liuskeisuutta vastaan kohtisuorassa oleva pystyrakoilun suunta näkyy paikoin lou
nais- ja eteläseinämien selvänä lohkoutumisena. Kallioalueella esiintyy kahdessa paikassa pieniä ja edustavia hii
denkirnuja. Itäosassa Mustamäen Salinkorvessa on silokallioselänteen itäreunalla hiidenkirnu. Pekkarinmäen Pata
mäellä on kaksi vierekkäistä halkaisijaltaan metrin luokkaa olevaa ja muodoltaan maljamaista hiidenkirnua. Ne
sijaitsevat pienen mökkitien varressa olevassa noin 4 metriä korkeassa silokallioharjanteessa. Jyrkänteisellä seinä
mällä olevien kirnujen koillissivujen seinämäpinnat puuttuvat ja ne näkyvät hyvin viereiselle hiekkatielle.

Alueen kivilaji on pääasiassa keskirakeista migmatiittista granaattipitoista kiillegneissiä, jossa on paikoin myös
kordieriittia. Runsaana kivessä esiintyvä tumma paleosomi on hienorakeista biotiitti- ja maasälpärikasta ainesta.
Neosomina on keski- karkearakeinen graniitti, joka esiintyy kivessä suonimaisesti sekä laaja-alaisempina osueina.
Liuskeisuuden kulku on alueen gneissillä suurinpiirtein länsilounais-itäkoillissuuntainen. Liuskeisuus kaatuu hie
man eteläkaakkoon. Mustamäen alueen eteläosan kallioissa on pienellä alueella paljastuneena liuskeista, tummaa
diopsidipitoista amfiboliittia, jonka yhteydessä esiintyy kapeita kalkkipitoisia välikerroksia. Kalkkipitoiset väliker
rokset näkyy selvimmin kalliopaljastumissa rapautumispintojen syöpyminä ja kalliokasvillisuuden rehevyytenä.

Mustamäen kalliokasvillisuus on karua, mutta sen eteläpuolen pienillä kalkkipitoisilla kallioilla esiintyy vaa
teliasta kallio- ja lehtolajistoa. Muilta osin alueen kasvillisuus on tutkimatta. Mustamäen jäkäläkalliolla kasvavat
mm. jäykkärölli, kalliohatikka, kalliokielo, kalliokohokki, mäkitervakko ja tummaraunioinen. Pienillä kalkkipitoi
silla kallioilla viihtyvät mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, hietaorvokki, isomaksamoho, kalliokielo, lehtonei
donvaippa ja tummaraunioinen. Itiökasveista kalkkikallioilla kasvavat harvinaiset koloriippusammal (NT), härmä
sammal, kalkkikarvasammal, kalliotöppösammal, kielikellosammal, taljaruostesammal, kultajäkälä, suomulimijä
kälä ja yleisimmistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista mm. kalkkikiertosammal, kalliopunatyvisammal, kiil
to-omenasammal, kivikutrisammal ja rotanhäntäsammal (Pykälä 1992a ja b).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALUOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Alueelliset ympäristöjulkaisut 350
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122 Urtmäki SAMMATTI

KA0010224 Karttalehti: 2023 10, 2023 11

Alueen pinta-ala: 35 ha Korkeus: 95 mpy Suht. korkeus: 55 m

Kallioalueen sijainti: Sammatin kirkonkylältä 4 km itään, Myllykylän itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Urtmäen korkein laki kohoaa 55 metriä ympäröiviä peltoja korkeammalle. Se sijaitsee
kauniin Myllykylän ja Raatin kylän välisen viljapeltolaakson keskellä ja on eräs tärkeä
maisemaelementti kohotessaan Myllykylän itäpuolen tasaisessa peltomaisemassa. Urt
mäki rajautuu melko terävästi tasaisiin peltoihin ja erottuu kauas ympäristöön korkeana
metsäisenä selänteenä, jonka länsisivun ylärinteiden avoimet kalliopinnat pilkottavat
rinnepuuston lomitse. Lakiosista avautuu eri ilmansuuntiin vaihtelevia hyvin edustavia
jonkin verran puuston rajoittamia viljelysmaisemia. Urtmäen lounaiskulman laelta avau
tuu avara ja luontaisen kaunis viljelysmaisema lounaaseen. Kauempana lounaassa vilje
lysaukean takana kohoaa korkeampia metsäsaarekkeita kapeampien peltolaaksojen vä
lissä. Lakialueen avara kalliomaisema on osittain laajojen avohakkuiden aiheuttamaa.
Länsirinteen lounaispäässä on vanha rakennuskivilouhos, josta on otettu kiveä paikalli
siin tarpeisiin.

Laen peitteiset silokalliot ovat paikoin tavanomaista ehjempiä ja laajempia pintoja.
Jyrkkinä kohoavat kalliorinteet ovat taas etelä-, itä- ja pohjoisrinteillä pääasiassa moree
nin peittämät. Jyrkänteinen länsirinne on paremmin paljastuneena ja moreenia esiintyy
lähinnä jyrkällä alarinteellä. Länsirinteen pienet jyrkännepinnat ovat matalia 2—5 metrin
korkuisia pystyseinämiä, jotka ovat hyvin harvarakoisia. Jyrkänteiden yläpuoliset viis
tojyrkät graniittipaljastumat ovat säännöllisesti kuutiorakoilleet muodostaen kallioon
runsaasti halkeamia ja avorakoja. Urtmäki on peltolaaksojen keskelle jäänyt ehjempi gra
niittilohko, jota reunustavat murros- ja ruhjelinjat. Kivilaji on punaista, keskirakeista ja
heikosti suuntautunutta tai suuntautumatonta mikrokliinigraniittia. Graniitilla oleva selvä
ja melko säännöllinen kuutiorakoilu on parhaiten nähtävissä länsirinteellä. Paikoin esiin
tyy mikrokliinigraniitin sulkeumana pystykaateista granaattipitoista kiillegneissiä. Urt
mäen itäpäässä muuttuu kivilaji happamaksi pyrokseenipitoiseksi gneissiksi.

Urtmäki on huomattavan moreenipeitteinen ja alueella on vähän varsinaista kai
liokasvillisuutta. Kalliolajisto on karua ja lajistoon kuuluvat mm. kalliohatikka, mäkiter
vakko ja pensaikkotatar. Etelä ja länsirinteillä on kuusikkoista lehtoa, jossa kasvaa run
saasti pähkinäpensasta. Lehdossa viihtyvät mm. jänönsalaatti, lehmus, lehtokuusama,
lehto-orvokki, lehtopähkämö, mustakonnamarja, mäkiminttu ja taikinamarja. Haavan
epifyyttinä on alueelta löydetty lisäksi uhanalaiset lännenmunuaisjäkälä (EN), pihlajan
karstajäkälä (NT/RT) ja raidankeuhkojäkälä (RT) (Pykälä 1992a),

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KAILIOALUFEN ARVOLUOKKA: 4

JueeIIiset ympänstojulkaisut 350
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123 Brunnibergen-Kalkberget SIUNTIO

KA0010061 Karttalehti: 2032 03
Alueen pinta-ala: 247 ha Korkeus: 90 mpy Suht. korkeus: 60 m
Kallioalueen sijainti: Siuntion kirkonkylältä noin kilometri luoteeseen, Suitian koefilan länsipuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu osittain arvokkaaseen maisema-alueeseen ja osittain 1 ja II luokan pohjavesialueisiin.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Siuntion Kirkkojoen laajan peltojokilaakson pohjoisreunalla sijaitseva ylänköinen kallioalue erottuu ympäristöön maise
massa kohoavana metsäisenä, osittain avokalliorinteisenä alueena. Läheisessä ympäristössä esiintyy useita vastaavanlai
sia korkeita metsäisiä kallioalueita. Alueen kalliorinteet kohoavat jyrkähkösti noin 50 metriä peltoalueita korkeammalle.
Kallioalue erottuu parhaiten itä- ja eteläpuolen peltoaukeilta, joille jyrkänteiset ja avokallioiset pinnat pilkottavat rinne-
puuston lomitse ja ylitse osin silmiinpistävästi. Peltoalueiden reunaselänteiden näköalapaikoilta avautuu vaihtelevia ja
monipuolisia kallioisten metsäsaarekkeiden ja laajojen peltolaaksojen luonnehtimia viljelysvaltaisia maisemia. Ylänköisen
lakialueen maisemat vaihtelevat pääasiassa hyvin harvamännikköisistä ja avoimista lakikallioista maisemiltaan sulkeutu
neempiin ja osin hakattuihin metsiin. Notkelmiin ja jyrkänteiden tyville tuo vaihtelua pähkinäpensaikot sekä Suitian jalo
puulehtoinen puronvarsi sekä kalliomaaston ympäröimät järvet. Alueen reunaselänteiden korkeusvaihtelu näkyy laajem
pina aaltoilevina silokalliopintoina ja porrasmaisesti rakoilun katkaisemina rikkonaisempina jyrkännepintoina, jotka mo
nipuolistavat alueen sisäistä maisemakuvaa. Alueella kiertää luontopolku, ja Fårträskin rannalla on paikallinen uimaranta.
Eteläosan selänteen laella on ainakin kolme muinaishautaa. Lähistöllä on useita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä karta
noita ja alueen eteläpuolella on maatilamuseo sekä traktorimuseo.

Maasto on jyrkkärinteisten ja jyrkänteisten kallioselänteiden muodostamaa ylänköä, joka on lakiosistaan kohtalaisen
laakea melko rauhallisesti kumpuilevaa aluetta. Syvimpien notkelmien kohdalla on kaksi kalliorantaista järveä, Fårträskja
Svartträsk. Suurin osa jyrkännepinnoista on kehittynyt alueen graniitin pilsteisyyden suuntaisen tai sitä vastaan kohtisuo
ran pystyrakoilun suuntaisesti. Länsisivuilla olevat seinämäpinnat ovat parhaiten hioutuneita viistojyrkänteisiä tai pysty
seinämäisiä pintoja. Yksittäisten pystyseinämien korkeus vaihtelee muutamasta metristä noin 10 metriin. Kaakkoisosassa
Fjällbackan länsiseinämä kohoaa 15—20 metriä korkeana puuston reunustamana viistojyrkänteisenä seinämänä. Sen poh
joispäässä on noin 10 metriä korkea yhtenäinen pystyseinämä. Itäjyrkänteet ovat länsiseinämiä rikkonaisempia ja muodol
taan porrasmaisempia. Kalliopinnat ovat alueella yleisesti ottaen harvarakoisia. Paikoin esiintyy selänteiden pohjoisen ja
lännenpuoleisilla viistopinnoilla hieman tavanomaista laajempia silokallioita. Alue on mikrokliinigraniitin kontrolloima
korkeampi kalliolohko, joka rajautuu syväkiviä ympäröiviin liuskevaltaisiin kivilajivyöhykkeisiin. Alueen kallioperä on
pääasiassa keskirakeista, punaista ja granaattipitoista mikrokliinigraniittia. Kallioalueen keskiosassa Fårträskin ja Svart
träskin ympäristössä kivilaji on keskirakeista kvartsi- tai granodioriittia. Alueen kalliopaljastumilla on graniitin sulkeuma
na nähtävissä satunnaisesti esiintyvää hieno-keskirakeista kvartsi-maasälpägneissiä. Heti kallioalueen etelä- ja luoteisreu
nalla on mikrokliinigraniitilla kontakti kapeahkoina vyöhykkeinä esiintyvään amfiboliittiin. Amfiboliitin yhteydessä kal
lioalueen eteläreunalla esiintyy kapeita kalkkikivivälikerroksia.

Laajan kallioalueen kalliokasvillisuus on karua ja tavanomaista. Varjoisia pystypintoja vallitsee lähinnä kalliopalmik
kosammal ja paikoin runsaita ovat kiviturkkisammal sekä laakasammalet. Joillekin kosteilla pinnoilla viihtyvät mm. kip
putierasammal ja pikkukastesammal. Paisteisempia pintoja peittävät mm. kalliokarstasammalen, kallioisokarpeen, kivi
harmosammalen, napajäkälien, jauhejäkälien ja muiden rupijäkälien muodostamat yhteisöt. Mereistä kuhmujäkälää kas
vaa lähinnä lakiosien pystypinnoilla. Liuskaraunioista ja kalkkikiertosammalta löytää fjällbackanin länsijyrkänteeltä. Pais
teisilla etelärinteillä on paikoin myös karua ketokasvillisuutta kuten ahosuolaheinä- ja mäkitervakkokasvustoja ja myös
jokunen pikkutervakkotupas. Lakiosien kalliomännyt ovat suurimmaksi osaksi varttuneita. Seassa on myös joitakin kilpi
kaarnaisia yksilöitä sekä keloja. Avokallioita peittävät lähinnä poronjäkäliköt, joita avoimissa kohdin laikuttaa kalliotie
rasammal. Kallioiden kainaloissa on myös pienialaisia hakkuualoja.

Jyrkänteiden tyvillä ja notkelmissa on huomattavasti rehevämpää ja paikoin lehtomaista kasvillisuutta. Suitian koeti
lan purolaaksossa on alueen edustavin jyrkänteen aluslehto (OMaT, Ath-fT, LhK), joka on luonnonsuojelulailla suojeltu.
Raviinisen jalopuisen lehdon puusto on varttunutta ja sekapuista. Metsikössä kasvaa liki 30 yli 20 cm:n paksuista vaahte
raa, useita järeimmillään 70 cm:n paksuista kuusta, useita raitoja, harmaaleppiä, koivuja ja jokunen pähkinäpensas. Ylärin
teellä on lisäksi muutamia jättitammia. Pensaista runsaimpia ovat taikinamarja ja tuomi. Puron varrella viihtyy kotkansii
pikasvustot ja niiden varjossa piilottelevat velhonlehdet, Lisäksi lehdossa kasvaa mm. mustakonnanmaijaa, sudenmarjaa
ja lehtokortetta. Pähkinäpensaikkoja on kallioalueella runsaasti. Niitä kasvaa mm. jalopuulehtoa vähän pohjoisemman itä
jyrkänteen tyvellä, Fjällbackanin länsijyrkänteen tyven notkelmassa, Kalkbergetin länsijyrkänteen notkelmassa, Fårträske
tin järven eteläpuolen kallion etelärinteillä, joista toinen on luonnonsuojelulailla suojeltu. Pähkinäpensailta on löydetty
pähkinänkääpää (NT) (Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 2 Muuttuneisuus: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3 Lähiympäristön arvot: 2
MAISEMA-ARVO: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Alueelliset ympnstöjuIkaisut 350
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124 Grottberget-Storpottsberget SIUNTIO

KA0010062 Karttalehti: 2032 03

Alueen pinta-ala: 238 ha Korkeus: 90 mpy Suht. korkeus: 60 m

Kallioalueen sijainti: Siuntion kirkonkylältä 2,5 km länsiluoteeseen, Kirkkojokilaakson eteläreunalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu osittain arvokkaaseen maisema-alueeseen ja osittain 1 luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Laaja kallioylänköalue kohoaa pohjoispuolen peltojokilaaksosta jyrkkäpiirteisesti. Se erottuu peltomaisemassa ko
hoavana metsäisenä, osittain avokalliorinteisenä ympäristöään korkeampana alueena ja rajautuu suurelta osin sel
västi peltoihin ja hiekkapohjaisiin männikkövaltaisiin reunametsiin. Länsipuolella sijaitsee Storberget-Långberge
tin arvokas kallioalue, jossa ylänköinen maasto jatkuu samankaltaisena. Pohjoisenpuoleiset kalliorinteet kohoavat
jyrkähkösti noin 50 metriä viereisiä peltoalueita korkeammalle. Alue erottuu parhaiten pohjois- ja eteläpuolelta
katsottaessa, joihin suuntiin jyrkänteiset, avokallioiset pinnat pilkottavat metsäisiltä rinteiltä puuston lomitse ja
ylitse osin silmiinpistävästi. Selänteiden lakiosien näköalapaikoilta avautuu kauas pohjoiseen ja koilliseen vaihtele
via ja monipuolisia korkeiden metsäisten selänteiden ja laajojen Kirkkojokea ympäröivien peltotasankojen luonneh
tima viljelysmaisema. Laakson pohjoispuolella kohoaa Brunnibergen-Kalkbergefin kallioalue. Etelään avautuvat
viljelysmaisemat ovat metsävaltaisempia. Kalliomaisemat vaihtelevat hyvin harvamännikköisistä ja avoimista avo
kallioalueista suopainannelaikkuihin ja hakkuiden muuttamiin kalliomänniköihin. Vaihtelua maisemaan tuovat
alueella olevan pienet jyrkännemuodot. Alueella on myös muutamia muinaishautoja.

Kalliolla on pääasiassa matalia jyrkänteitä ja jäätikön pyöristämiä muotoja. Alueen selänteiden ja pienempien
harjanteiden pääilmansuuntiin keskittyneet pienet jyrkännepinnat ovat matalia, usein porrasmaisesti kohoavia tai
viistojyrkänteisiä rikkonaisia seinämiä, jossa yksittäisten pystypintojen korkeus on 2—5 metrin luokkaa. Itäjyrkän
teet ovat länsiseinämiä rikkonaisempia ja muodoltaan porrasmaisempia. Pohjoiseen viettävät kalliorinteiden silo
kalliot ovat paikoin tavanomaista laajempia ja tasaisempia pintoja. Laajoja silokallioita esiintyy etenkin luoteisosas
sa Storbottsbergetin alueella. Grottbergetin lounaisimman kumpareen itärinteessä on 10 metriä pitkä, 4 metriä leveä
ja 1,2 metriä korkea luola, joka on syntynyt graniitissa olevaan kideholviin vuoripaineen laukeamisen synnyttäneen
rakoilun seurauksena. Myöhemmin on luolaa laajennettu ihmisen toiminnan seurauksena. Lattia on osaksi kallioi
ta, osaksi kerrosjärjestykseltään monimutkaisen luolakerrostuman peitossa. Luolaa on ilmeisesti käytetty 1500-lu
vulla ja Isovihan aikana kätköpaikkana. Vieressä on samanlainen luola, joka on sortunut ilmeisesti jäätikön toimin
nan tuloksena (Kananoja ja Grönholml993). Kallioalue on mikrokliinigraniitin kontrolloima korkeampi lohko, joka
rajautuu graniittialuetta ympäröiviin kvartsi- maasälpägneissivyöhykkeisiin. Kivilaji on punaista, keskirakeista ja
heikosti suuntautunutta granaattipitoista mikrokliinigraniittia, jonka sulkeumana on alueen kalliopaljastumissa
nähtävissä satunnaisesti hieno-keskirakeista kvartsi- maasälpägneissiä ja kiillegneissiä. Kallioalueen koillisreunal
la on mikrokliinigraniitilla kontakti kapeahkoon ja pitkään kvartsi- maasälpägneissivuöhykkeeseen, jonka yhtey
dessä esiintyy kapeita kalkkikivivälikerroksia.

Kallioalueen jyrkänteet ovat pääosin karun ja tavanomaisen kasvillisuuden peittämiä. Ainoastaan alueen koil
lisosan matalilla pohjoisjyrkänteillä on lievää ravinteisuutta ilmentävää tummauurnasammalta ja kivikutrisammal
ta. Muuten varjoisia kalliopintoja vallitsee lähinnä kalliopalmikkosammal. Lakiosan kasvillisuus on edustavimmil
laan Storpottsbergefin laella. Sen laajoilla silokallioilla on kalliotierasammalen ja poronjäkälien muodostamaa mosa
iikkia, jota kirjovat isohirvejäkälä-, karhunsammal-, kynsisammal- ja kivitierasammallaikut. Siellä täällä on myös
metsälauha- ja jäykkäröllimättäitä. Laen kalliohalkeamassa kasvaa myös suhteellisen runsaasti pikkutervakkoa.
Kallionlaen painanteet ovat kanervikon valtaamia ja laajimmat niistä ovat hieman soistuneita. Allueella on kangas
kiurun reviiri (NT). Luonnontilaisimmillaan puusto on myös Storpottsbergetin pohjoiseen viettävällä alarinteellä,
jota peittää järeä männikkö. Kilpikaarnamäntyjä ja koloisia keloja on suhteellisen runsaasti. Rehevimmät rinneleh
dot ovat koillisosan pohjoiseen viettävän rinteen tyvellä. Puusto on aikoinaan hakattu ja nykypuusto on tiheän
harmaalepän, tuomen ja pähkinäpensaan muodostamaa pöheikköä, jossa Solgårdin lähellä lehtosinijuuri ja musta
konnanmarja nousevat miltei jyrkänteen alimmille hyllyille asti. Pähkinäpensaikkoa tavataan myös kallioalueen
muista notkelmista.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 2 Historialliset arvot: 2
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Alueelliset ympänstöjulkaisut 350
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125 Långfallsbergen SIUNTIO

KA0010063 Karttalehti: 2032 03

Alueen pinta-ala: 79 ha Korkeus: 98 mpy Suht. korkeus: 70 m

Kallioalueen sijainti: Siuntion kirkonkylältä 5 km luoteeseen, Lempansin kylän itäpuo
leila.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen pohjoisosan länsirajalla on yksityinen luonnonsuojelualue, lehtojensuoje
luohjelman alue ja kallioalue kuuluu osittain arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Långfallsbergenin pitkänomainen kallioselännejakso on osa laajempaa ylänköistä kal
liomaastoa ja sijaitsee sen luoteisosassa Lempansnån peltolaakson länsireunalla. Jyrkkä
piirteinen länsirinne kohoaa yli 60 metriä länsipuolista pelto- ja metsänotkelman läpi
meanderoivaa pientä jokiuoman pintaa korkeammalla. Kallioselännejakso rajautuu län
sireunaa lukuun ottamatta melko epäselvästi viereisiin vaihtelevasti kumpuileviin suo
laikkuisiin kalliometsiin. Länsirinteen yläosan avokallioiset viistoseinämäpinnat erottu
vat paikoin selvästi länsirinteen puuston seasta lounaan suuntaan. Kauempaa lounaan
suunnasta katsottaessa sulautuu kallioselännejakso kuitenkin osaksi laajaa ja ylänköistä
metsäaluetta. Lakiosan ja länsirinteen kalliomaisemat ovat monin paikoin kohtalaisen
avarat ja osittain melko jylhät. Näköalapaikoilta avautuu lounaan, lännen ja pohjoisen
suuntiin jylhä ja avara viljelysvaltainen kallioisten metsäalueiden luonnehtima maise
ma. Itäpuolen metsämaisemaa hallitsee edustan laaja avohakkuu. Länsireunan jokimai
sema on edustava ja melko luonnontilainen.

Jyrkällä yli 50 metriä korkealla länsirinteellä esiintyy matalia jyrkänteitä. Länteen
suuntautuneet jyrkännepinnat ovat kohtalaisen edustavasti jäätikön hiomia viistojyrk
kiä tai -jyrkänteisiä silokalliorinteitä. Lounaaseen suuntautuneet jyrkänneseinämät ovat
voimakkaammin kuutio- ja kiilarakoilun lohkomia, porrasmaisempia pintoja. Yksittäis
ten seinämien korkeus on muutamia metrejä. Långfallsbergenin pääselänteen jyrkäntei
sellä länsirinteellä on edustavaa, kohtalaisen massiivista louhikkoa. Långfallsbergenin
lounaaseen suuntautunut jyrkänne on alueen edustavampia. Pääasiassa keskirakeista,
punaista ja granaattipitoista mikrokliinigraniittia oleva kallioselännnejakso sijaitseee
koillis-lounaissuuntaisen murtumalinjan reunalla. Alueen graniitissa esiintyy jonkin
verran raekoon vaihtelua sekä leikkaavia karkerakeisia pegmatiittigraniittijuonia. Kivi-
laji on pääasiassa hawarakoista. Alueen kaakkoisosassa esiintyy runsaammin keskira
keista kvartsi- tai granodioriittia ja länsirinteen alaosassa jokilaaksossa graniitti rajau
tuu amfiboliiftivyöhykkeeseen.

Lakialueet ovat kasvillisuudeltaan karua jäkälikköistä kalliomännikköä. Rinteet ovat
kuusisia tuoreita kankaita ja länsirinteen tyvellä on lehtoa. Joen rannalla on valtakunnal
lisesti arvokas lehtoalue useine lehtotyyppeineen. Lempansån lehdosta on tavattu vaah
teraa, näsiää, keltavuokkoa, mukulaleinikkiä, pystykiurunkannusta, imikkää, kotkansii
peä, humalaa ja lehtopalsamia.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aiueellisetympäristöjulkaisut

350
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126 Storberget-Långberget SIUNTIO

KA0010064 Karttalehti: 2032 03

Alueen pinta-ala: 289 ha Korkeus: 93 mpy Suht. korkeus: 63 m

Kallioalueen sijainti: Siuntion kirkonkylältä 6 km länsilounaaseen, Lappersin kylän länsipuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu osittain arvokkaaseen maisema-alueeseen ja osittain 1 luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Vejansin ja Pölansin kylien laajojen peltoalueiden ja Flytin ja Hästbölen kylien välisten peltojen keskellä jäävä ylän
köinen ja vajaa viisi kilometriä pitkä, itä-länsisuuntainen kallioselännealue, joka erottuu viljelysmaisemassa koho
avana korkeana metsäisenä alueena. Kallioalueen länsiosassa Storbergetin laella sijaitsee kallioselännejakson kor
kein kohta. Hyvin paljastuneet kalliorinteet kohoavat jyrkähkösti noin 30—50 metriä peltoalueita reunustavia män
nikkövaltaisia reunametsiä korkeammalle. Selänteiden laajat avokallioiset pinnat jäävät suurelta osin reunametsi
en taakse piiloon. Paikoin avokallioset pinnat pilkottavat puuston lomitse lähiympäristöön osin hakkuiden takia.
Korkeimpien selänteiden avokallioisilta näköalapaikoilta avautuu vaihteleva ja monipuolinen ja laaja viljelysmai
sema kauas pohjoiseen sekä muihin suuntiin. Itäosassa olevan Kasbergetin laelta näkyy mm. itäkoilliseen Siuntion
kirkonkylään saakka. Alueen pienmaisemat vaihtelevat avokallioisesta silokalliomaisemasta harvamännikköiseen
porrasmaiseen kalliomaastoon, jossa selänteiden väliset metsänotkelmat ovat osittain lievien hakkuiden muutta
mia. Lakimetsiin tuo osaltaan vaihtelua pienet jyrkänneseinämät louhikoineen ja korkeusvaihteluineen. Näkyvyys
avoimissa paikoissa on 100—150 metrin luokkaa ja yleisesti 50—100 metriä. Ylänköinen kalliomaasto jatkuu idässä,
jossa paikallistien takana sijaitsee valtakunnallisesti arvokas Grottberget-Storpottsbergetin kallioalue (KA0010062).

Kallioselännejakso on erittäin hyvin paljastunutta maastoa, jossa silokalliopinnat ovat monin paikoin tavan
omaista edustavampia. Loivapiirteisten lakialueen silokallioselänteiden tasaisemmilta osilta viettävät loivapiirtei
set ja hieman porrasmaiset etelärinteet rajautuen hiekkaisiin männikkökankaisiin. Lyhyehköjä ja matalia jyrkäntei
tä esiintyy kallioselänteillä vähän kaikkiin ilmansuuntiin. Porrasmaisiksi kehittyneiden jyrkänteiden yksittäiset
seinämäpinnat ovat pääasiassa 3—5 metrin korkuisia. Paikoin esiintyy kuitenkin 8—10 metrin korkuisia yksittäisiä
pintoja kuten itäosassa Kasabergetin länsijyrkänteessä. Joskus jyrkänteiden alaosassa on rikkonaista louhikkoa,
joista edustavin on Storbergetin rinteillä. Alueen geomorfologisesti merkittävin kohde on alueen länsiosassa
Vargklevsbergetin, Piltbölebergetin ja Kittelbergetin alueella olevat useat hiidenkirnut. Kittelbergetin alueella on
pienen silokallioselänteen kaakkoisreunalla ainakin viisi hiidenkirnua, joista suurimmassa kirnussa kasvaa kaksi
puuta. Näkyvissä on vain pieni osa kirnun yläosasta. Suurimman kirnun halkaisija on lähes kaksi metriä. Vargklevs
bergetin laen länsiosassa on hyvin muodostunut patamainen, isohko hiidenkirnu karkeassa graniitissa. Kirnun
syvyys on noin 4 metriä (Kananoja ja Grönholm 1993).

Kallioalue on mikrokliinigraniitin kontrolloima korkeampi lohko, joka rajautuu graniittialuetta reunustaviin
happamiin gneissivyöhykkeisiin. Kivilaji on punaista, keskirakeista ja heikosti suuntautunutta granaattipitoista
mikrokliinigraniittia, jossa esiintyy jonkin verran raekoon vaihtelua. Graniitin sulkeumana esiintyvää hieno-keski
rakeista kiillegneissiä ja kvartsi- maasälpägneissiä on nähtävissä paikoin kalliopaljastumilla. Länsipäässä muuttuu
kivilaji suuntautuneeksi, keskirakeiseksi kvartsi-granodioriittiseksi syväkiveksi. Pohjoisreunalla on kalkkikiviesiin
tymiä, jotka liittyvät kvartsi- maasälpägneissivyöhykkeeseen. Länsiosassa Vejansin kylän eteläreunalla pienen se-
länteen Repsbergetin itäosassa on vanha kalkkilouhos (Kananoja ja Grönholm 1993).

Kallioalueen laet ovat jäkäläisiä ja paikoin on karuja ketoja. Rinteet ovat kuusisia tuoreita kankaita. Alarinteet
ovat lehtomaiset ja paikoin alueella on lehtoja. Soistuneet painanteet ovat varpuisia rämeitä ja notkelmissa on myös
korpikasvillisuutta. Kalliokedoilla kasvavat mm. kalliokielo, isomaksaruoho ja kultapiisku. Kallioilla on myös ha
vaittu lentelevän isoapollo -perhosen (NT). Lehtomaisissa metsissä ja lehdoissa kasvaa mm. pähkinäpensasta, imikkää
ja mustakonnanmarjaa. Puiden epifyyttinä viihtyvät harvinaiset haapariippusammal (VU) ja partanaava (NT/RT).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUFEN ARVOLUOKKA: 4

AueeNiset

ympäristöjulkaisut 350
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127 Fågelviksberget-Trappberget SIUNTIO

KA0010065 Karttalehti: 2032 05

Alueen pinta-ala: 173 ha Korkeus: 60 mpy Suht. korkeus: 60 m

Kallioalueen sijainti: Siuntion asemalta 4 km kaakkoon, Vikträskin-järven rannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue rajautuu järven rannassa Natura 2000 -verkoston alueeseen ja kuuluu osittain arvokkaaseen maisema

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Vikträskin järveä ja Pikkalanjokilaaksoa reunustava laaja ja korkea kallioselänteiden jakso on lakiosistaan ja rinteil
tään hyvin paljastunutta osittain avointa tai harvamännikköistä kalliomaastoa. Se sijaitsee Pikkalanlahdelta kauas
pohjoisluoteeseen ohi Siuntion keskustan ulottuvassa alueellisessa siirros-murrosvyöhykeessä. Alavan laakson met
säiset kalliokot rajautuvat selvästi peltoihin ja nousevat jyrkästi Vikträskin järvestä ja sitä reunustavista peltoalueis
ta. Niiden osittain avokallioiset lakiosat ja ylärinteet erottuvat paikoin silmiinpistävinä Vikträskin järveltä ja pelto
laaksosta katsottaessa. Pääosin kalliorinteet ovat puuston peittämiä, mutta sieltä täältä näkyy korkempia avoimia
kalliopintoja maisemassa. Esimerkiksi Trappbergetin portaittaiset rantakalliot näkyvät puuston lomitse järvelle noin
20 metrin korkeudelta. Myös Fågelviksbergetin lakikalliot erottuvat avoimina pintoina maisemassa. Eri puolilta
kallioaluetta avautuu vaihtelevia ja monipuolisia ja osin jylhiäkin korkeiden kallioiden ja alavien peltojen reunusta
mia järvimaisemia ympäristöön. Kallioisia näköaloja aukeaa myös selänteiden näköalapaikoilta alavien metsäisten
notkelmien ylitse kallioalueen eri kolkkiin katsottaessa. Tornbergetiltä erottuu hyvin Fågelsvikbergetin eteläiset
kalliopinnat ja päinvastoin. Tallbackanilta erottuu erikoisuutena sokeritoppamainen Pikkalan laaksoa reunustava,
mutta muuten puuston peittoon jäävä Sockertoppenin avoin kallionyppylä. Tallbackanilta on paikoin avoimet nä
köalat lounaaseen Pikkalan peltolaaksoon ja puuston välistä näkyy myös merelle Pikkalan lahdelle. Irtomaiden
peittämissä notkelmissa tai painanteissa maisemat voivat olla osittain tyvikuusten sulkemia. Kallioalueiden laki
puusto on pääosin varttunutta männikköä ja se on paikoin luonnontilaista. Fågelviksbergetillä on enemmän hak
kuualoja etenkin pohjoisrinteellä. Sen raviininen alarinne on tosin lehtoinen ja kasvillisuudelta rehevä. Fågelviksberge
tin laella on pari muinaishautaa ja alue on myös Vikträskin pohjukassa olevan luontokoulun retkeilymaastoa. Lähis
töllä on useita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita kuten kartanoita ja vaihtelevaa maatalousmaisemaa.

Viistojen, porrasmaisten tai heikosti porrasmaisten kalliojyrkänteiden korkeudet ovat alueella 10—20 metriä.
Lakialueet ovat pääasiassa, kohtalaisen rauhallisesti kumpuilevaa, melko tasaista ja harvarakoista, osittain avointa
silokalliopaljastuma- aluetta, paikoin kuitenkin runsaammin rakoilleilta kohdilta on kalliomaasto matalien pien
piirteisten jyrkänteisten ja avointen harjanteiden hallitsemaa aluetta, jossa korkeuserot ovat 10—20 metrin luokkaa.
Tälläista kalliomaastoa on mm. fågelviksbergetin laen eteläosassa. Ehjimmillään yhtenäiset silokalliot selänteiden
lakiosissa ja ylärinteillä ovat kymmenien metrien laajuisia pintoja. Kallioselänteiden alarinteet ovat paikoin melko
paksunkin moreenin tai hiekkakankaiden peittämät. Alueen kivilajit on Siuntion seudun kallioperälle yleistä mik
rokliinigraniitfia ja granodioriittia. Alueen mikrokliinigraniitti on yleensä keskirakeista, selvästi pilsteistä ja hie
man seoksista kiveä, jossa on yleisesti karkearakeista pegmatiittigraniittia osueina ja juonina. Alueen eteläosan kaI
liot ovat osittain keskirakeista, suuntautunutta granodioriittia. Paljastuma-alueet ovat yleensä harvaan rakoillutta
kiveä ja paikoin on graniitin kuutiorakoilu kohtalaisen säännöllistä. Satunnaisesti esiintyy syväkivien sulkeumana
hieno-keskirakeista kvartsimaasälpägneissiä ja kiillegneissiä.

Kallioalueen jyrkännekasvillisuus on aika samanlaista sen eri kolkissa. Pinnat ovat enimmäkseen karuja ja
varjoisia. Niillä kasvaa lähinnä kalliopalmikkosammalta ja kiviturkkisammalta. Kosteilla seinämillä on laakasam
malpintoja ja paikoin pohjoisrinteillä on valurahkalaikkuja. Paisteisimpia pintoja peittävät enimmäkseen kallio
karstasammal sekä rupijäkälät, karvejäkälät ja paikoin ylärinteillä kasvaa joitakin kuhmujäkälälaikkuja. Lakiosien
aluskasvillisuus on tyypillisesti poronjäkälien ja kanervan laikuttama ja avoimilla kallioilla kasvaa edellisten kans
sa kalliotierasammalkasvustoja. Siellä täällä on myös hyvin pienialaisia kalliosoistumia. Kilpikaarnaisen ja keloi
sen lakipuuston ohella edustavaa puustoa on Trappbergetin koillisjyrkänteen tyvellä, jota reunustaa varttunut leh
tokuusikko luontokoululta rantakalliolle saakka. Jotkut kuuset ovat jopa 50 cm:n paksuisia. Osa kuusista on saman
paksuisina maapuina. Tammia kasvaa sekapuuna etenkin luontokoulun kohdalla. Keväistä aluskasvillisuutta val
litsevat valkovuokot.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 2 Muuttuneisuus: 2
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3 Lähiympäristön arvot: 1
MAISEMA-ARVO: 2

KALLIOALUFEN ARVOLUOKKA: 4

Q Äueelliset ymparistöjuIkasut 350
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128 Vargberget SIUNTIO

KA0010069 Karttalehti: 2032 05

Alueen pinta-ala: 30 ha Korkeus: 55 mpy Suht. korkeus: 55 m

Kallioalueen sijainti: Siuntion asemalta 2,5 km kaakkoon, Vikträskin -järven luoteisrannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu osittain arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Vikträskin -järven luoteisrantaa reunustava ja itäsivultaan jyrkänteisenä kohoava kapea kallioselännejakso sijaitsee
Pikkalanlahdelta kauas pohjoisluoteeseen ulottuvan alueellisen siirros-murrosvyöhykeen reunalla. Kallioalue ko
hoaa vesistön pintaa ja laaksopeltoa noin 50 metriä korkeammalle ja erottuu hyvin järven itäpuolelta Kelan kylän ja
rautatien suunnalta katsottaessa. Etenkin kallioinen ja paljas yläosa näkyy hyvin alarinteiden jäädessä suurimmaksi
osaksi puuston peittoon. Lännestä päin katsottaessa kallioalue sulautuu ympäröivään metsämaastoon. Pohjoisosan
laen näköalakalliolta aukeaa avarat maisemat peltolaaksoon ja Vikträskille. Laakson halki virtaa puuston varjosta
ma Siuntionjoki ja järveä reunustaa leveä järviruokokasvusto. Laakson vastarannan peltojen takaa pilkahtelee Kelan
kylän ja Siuntion aseman välinen paikallistie sekä rautatiesilta. Itäinen kaukomaisema on tasaista metsämaata, ja
laakson vastaisella rinteellä pilkottaa jokunen kalliojyrkänne. Kallioalueella näkee jyrkänteiden otsalta toiselle laki-
kallion jäädessä vähitellen puuston peittoon. Laella kasvaa varttunutta männikköä seassaan keloja ja joitakin ohuita
kilpikaarnamäntyjä. Kallion laella on myös muinaishauta.

Kallioselännejakso on osa laajempaa länsipuolella jatkuvaa ylänköistä kalliomaastoa, mutta poikkeaa siitä to
pografisten piirteiden osalta. Kalliomaasto on hyvin paljastunutta ja pienpiirteissään hyvin vaihtelevaa pienten
rikkonaisten kallioharjanteiden luonnehtimaa aluetta. Itäänpäin viettävät hieman porrasmaiset 5—15 metriä korkeat
jyrkännepinnat ovat kehittyneet melko kohtisuoraan graniitin pilsteisyyden suuntaa vastaan olevan rakoilun mu
kaisesti ja paikoin seinämäpinnoilla on nähtävissä kohtalaisen selkeä kuutiollinen lohkeavuus. Kalliojakson pohjoi
sin harjanne on runsaan sekarakoilun lohkoma ja porrasjyrkänteisenä kohoava, terävä kalliokumpare, jonka itäsi
vulla on 5—10 metriä korkeita pystyseinämiä. Korkeimmalla lakialueella harvarakoiset, jäätikön hiomat kalliopin
nat ovat rauhallisesti kumpuilevaa, melko tasaista maastoa, jossa silokalliot ovat laajuudeltaan tavanomaista luok
kaa. Alueen kivilaji on Siuntion karttalehtialueen kallioperälle yleistä mikrokliinigraniittia, joka on keskirakeista,
selvästi pilsteistä ja paikoin seoksista kiveä. Paikoin esiintyy alueen graniitin sulkeumana hieno-keskirakeista kiil
legneissiä, joka muodostaa graniitin kanssa migmatiittirakennetta, Siellä täällä esiintyy kivessä yleisesti myös kar
kearakeista pegmatiittigraniittia osueina ja juonina. Alueen graniitti on kalliopaljastumissa harva- ja runsasrakoista
kiveä.

Kallioalueen lakikasvillisuus on karua ja lähinnä poronjäkälävaltaista mosaiikkia, jota paikoin laikuttaa kal
liotierasammalkasvustot. Siellä täällä laella ja terasseilla on myös pienialaisia karuja ketoja, joita värittävät mäkiter
vakko, keto-orvokki, kalliokielo, kultapiisku, kallioimarre, haisukurjenpolvi ja isomaksaruoho. Paisteiset yläjyr
känteet ovat rupijäkälien, karvejäkälien ja jauhejäkälien valtaamia tai aivan paljaita. Paikoin on myös kuhmujäkälä
kasvustoja. Varjoisemmat alajyrkänteet ovat enemmän kalliopalmikkosammalen, kiviturkkisammalen, laakasam
malten ja iso- sekä pikkukastesammalen vallassa. Jyrkänteen tyveä varjostaa lähinnä koivujen, haapojen ja kuusten
muodostama metsikkö (OMT, OMaT), Siellä täällä on myös pähkinäpensaita, pihlajia ja jokunen vaahtera. Aivan
metsikön reunaa tihentää tuomi- ja kiiltopajupensaikko. Paikoin rinteellä on myös kivikkoalvejuurikasvustoja ja
kallioalueen eteläosassa tien vieressä pienialainen kotkansiipikasvusto. Eteläosan länsirinteellä on myös varttunut
ta ketunleipäistä lehtokuusikkoa (OMaT), jossa kasvaa mm. lehtotähtimöä, sudenmarjaa ja mustakonnanmarjaa.
Eteläosasta kallioalue rajautuu suojelualueelle jatkuvaan tervaleppäkorpeen.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Ø JueeIhset ympäristöjulkaisut 350
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129 Flaggberget-Luntoberget SIUNTIO

KA0010071 Karttalehti: 2032 06

Alueen pinta-ala: 107 ha Korkeus: 92 mpy Suht. korkeus: 70 m

Kallioalueen sijainti: Siuntion kirkonkylältä 1,5 km itäkoilliseen, Backan kylässä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu kokonaan arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Siuntion kirkonkylästä Lapinkylään vievän maantien pohjoispuolella sijaitseva korkeampi kallioselänteiden alue
rajautuu jyrkin, alaosastaan moreenipeitteisin rintein kapeisiin ja rauhallisesti kumpuileviin peltoalueisiin. Se on
kallioperän murtumalinjojen väliin jäävä korkeampi lohko, joka näkyy avarassa viljelysmaisemassa hyvin. Kallio-
alueen eteläinen osa Flaggbergetin korkein laki kohoaa noin 60 metriä viereisiä peltoalueita korkeammalle. Sen ete
lärinteiden avokallioiset heikost porrasmaiset ja viistot kalliojyrkänteet ja kallioinen lakiosa erottuvat eteläiselle
maantielle sekä sitä reunustaville pelloille silmiinpistävästi. Alueen korkein kohta Luntobergetin laki nousee yli 75
metriä länsireunalla virtaavaa pientä jokiuomaa korkeammalle. Sen osittain avokallioinen, hyvin harvapuustoinen
huippu erottuu kaukaa idän suunnasta katsottaessa, mutta lähempänä se jää alarinteiden puuston varjostamaksi.
Muilta suunnilta tarkasteltaessa erottuu alue lähinnä korkeana metsäisenä mäkialueena, jossa Backabergetin matalat
itäsivun alajyrkännepinnat erottuvat viereiselle maantielle.

Kallioalueella on useita hyviä näköalapaikkoja, joista Flaggberget on ehkä edustavin. Flaggbergetiltä, Lunto
bergetiltä ja Backabergetiltä avautuvat avarat näköalat etelään ja lännessä Siuntion kirkonkylän metsäisen Krejans
bergetin takaa piirtyy Grottberget-Storpottsbergetin kallioalue. flaggbergetiltä ja Luntobergetiltä avautuvat vielä
länsipuolen jokivarsipellot sekä Luntobergetin huipulta peltovaltainen maisema idän suuntaan. flaggbergetiltä ja
Backabergetiltä erottuvat edelleen itäpuolen peltolaakso ja viereisen Klöverberget-Surkilsbergetin kallioalueen län
tiset jyrkänteet sekä eteläinen Tjuskträskin järvi. Lähimaisemassa pohjoisilta mäiltä pilkottaa kallioalueeseen rajau
tuva Luntoträsketin lampi. Pohjoisosan rinteiltä näkyy laajalti kallioalueen sisäosiin, jossa on Flaggbergetin siemen
puuhakattu pohjoisrinne ja hakattu purolaakso. Lähelle Luntobergertin laen huippua on rakennettu radiomasto ja
laella on muinaishauta. Flaggbergetillä on myös muinaishautoja ja aivan kallioalueen eteläpään lähellä on uhrikivi.

Alueen lakiosat ovat melko hyvin paljastunutta kalliomännikköistä maastoa, jossa etenkin alueen pohjois- ja
eteläosassa on pienpiirteistä porrasmaista vaihtelua. Korkeuserot erillisten harjanteiden ja notkelmien välillä on 10—
15 metriä. Yksittäiset pystyseinämäpinnat ovat kuitenkin alueella kohtalaisen matalia korkeuden ollessa 5—10 met
riä. Alueen keskiosassa kalliomaasto kumpuilee kuitenkin rauhallisemmin. Laen ja rinteiden silokalliot ovat laajuu
deltaan tavanomaista luokkaa. Selänteiden luode-kaakkosuuntaiset jyrkänteet ovat kehittyneet alueella melko koh
tisuoraan graniitin piisteisyyden suuntaa vastaan. Kivilaji on seudun kallioperälle yleistä mikrokliinigraniittia, joka
on kalliopaljastumissa keskirakeista, selvästi piisteistä kiveä ja siinä on paikoin karkearakeista pegmatiittigranhittia
osueina ja juonina. Alueen koillisreunalla vaihettuu graniitti keskirakeiseksi granodioriitiksi.

Kallioalueen jyrkänteet ovat karuja. Varjoisia pystypintoja vallitsevat tavanomaiset varjolajit kuten kalliopal
mikkosammal ja laakasammalet. Kosteilla pinnoilla viihtyy mm. kimpputierasammal. Paahteiset pinnat ovat laajalti
karttajäkälien, kallioisokarvejäkälän, jauhejäkälien sekä kalliokarstasammalen vallassa. Avokallioita laikuttavat lä
hinnä poronjäkälä- ja paikoin kalliotierasammalkasvustot. Painanteita peittävät kanervikot. Luntobergetin paistei
sella ylärinteen jyrkänteellä kasvaa liuskaraunioista ja terassilla pikkutervakkoa. Sen laella on myös varttunutta
kalliomännikköä, paikoin keloja ja myös kilpikaarnamäntyjä, joista on laskettavissa jopa kolme palokoroa. Lunto
bergetin länsijyrkännettä varjostaa lehtomaiset (OMT) ja lehtoiset (OMaT) korkeakasvuiset kuusikot. Sekapuuna on
järeää haapaa. Valtapuiden alla kasvaa muutamia pähkinäpensaita, jokunen vaahteran taimi, taikinamarjapensaik
koa ja lehtokuusamaa. Lehtokasvillisuus nousee myös jyrkänteen alimmille hyllyille. Ruohoista kasvaa mm. sormi
saraa, kevätiinnunhemettä, sinivuokkoa ja metsäimaretta.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 2
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

JueeIIisetympäristöjuIkaaut
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130 Klevbackaberget SIUNTIO

KAOO1O400 Karttalehti: 2032 06

Alueen pinta-ala: 16 ha Korkeus: 62 mpy Suht. korkeus: 57 m

Kallioalueen sijainti: Siuntion kirkonkylältä 2 km kaakkoon, Tjusträskin koillispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu kokonaan arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Arvokkaaseen kulttuurimaisema-alueeseen kuuluva Klevbackaberget erottuu parhaiten Tjusträsketin länsipuolei
selle maantielle ja hallitsee ruovikkorantaisen järvialueen itärannan maisemia. Järvelle ja länsipuolen peltolaaksoon
kallioalue näkyy korkeana metsäisenä harjanteena, jonka länsisivulla kohoavat massiiviset, avokallioiset seinämä
pinnat. Kallioselänne rajautuu melko teräväpiirteisesfi ympäröiviin savikkoisiin peltoalueisiin. Klevbackaberget
länsijyrkänteen päältä avautuu lounaan ja lännen kautta luoteeseen avara viljelysvaltainen maisema, jota elävöittä
vät korkeat teräväpiirteiset ja puustoiset metsäalueet sekä Tjusträskin Natura 2000 -verkostoon kuuluva järvi. Jyr
känteen alla eteläpäässä on kesäasunto, jonka piha-alueelle avautuu jyrkänteen päältä selkeä näköala. Tyvijyrkän
nettä reunustaa edustava pähkinäpensaslehto. Lakiosan männikkövaltaiset metsät ovat jonkin verran hakkuiden
muuttamia. Länsijyrkänteen laki on paikallisesti hyvä, mutta sijaintinsa takia vähän käytetty näköalapaikka. Klev
backabergetin korkeimmalla laella on muinaishauta, Kalliomäki on asutuksen ympäröimä. Eteläreunalla on ratsas
tustila rakennuksineen. Itäreunalla on paikallinen hiekkatie ja eteläpuolitse kiertää tie taloille. Kauempana itäpuo
lella on arvokas Svinberget-Kärrbackenin kalliomaasto.

Klevbackaberget on pienehkö pohjoisluoteis-eteläkaakkoissuuntainen jyrkkäpiirteinen kallioselänne, joka reu
nustaa Pikkalanlahdelta kauas pohjoisluoteeseen Siuntion kirkonkylän ohi ulottuvaa alueellista siirros-murrosvyö
hykettä. Jyhkeä länsiseinämä kohoaa parhaimmillaan 30 metriä alapuolisia savikkoisia peltoja korkeammalle hei
kosti porrasmaisena, kiila- ja kuutiorakoilleena pintana. Yksittäiset lähes pystyt seinämäpinnat ovat 10—15 metrin
korkuisia ja lievästi ylikaltevat pinnat 5 metriä korkeita. Jyrkänne on osittain mannerjäätikön hioma. Selänteen laki-
osat ovat jonkin verran kumpuilevaa metsäistä ja osittain ohuen moreenin peittämää kallioista maastoa, jossa por
rasmaiset kalliopaljastumat ovat kuutiorakoilleita. Korkeimman laen länsirinteessä on porrasmaisia kuutiorakoil
teita jyrkännepintoja, jossa pystypintojen korkeus on muutamia metrejä. Silokalliot ovat alueella kohtalaisen run
saan rakoilun lohkomia ja pienialaisia. Kivilaji on Siuntion seudulle yleistä mikrokliinigraniittia, joka on keskira
keista, heikosti pilsteistä ja hieman seoksista kiveä, jossa on yleisesti karkearakeista pegmatiittigraniittia osueina ja
juonina.

Länsijyrkänteen kasvillisuus on osaksi meso-eutrofista. Valtalajina kasvaa kalliopalmikkosammalta, mutta
ravinteisuutta ilmentävistä lajeista kalliopinnoilla viihtyvät uurnasammal, haapasuomusammal, kivikutrisammal,
ketopartasammal, kalkkikiertosammal, oravisammal, kalkkikahtaissammal ja isomostesammal. Jyrkänteen yläosan
paahteisia pintoja kirjovat jauhejäkälät. Kallionraoissa kasvaa runsaasti haurasloikkoa ja läheltä taloa on tumma
raunioistupas. Laen ja otsan avokalliopintoja peittävät kalliotierasammalen, karhunsammalien ja poronjäkälien
muodostamat kasvustot. Jyrkänteen otsalla puusto on varttunutta suhteellisen luonnontilaista kalliomännikköä.
Lakialue on karua osittain moreenipeitteitä männikköä. Paikoin laella on myös hakkuuaukkoja. Jyrkänteen tyveä ja
länsirinnettä reunustaa luonnonsuojelulailla suojeltu pähkinäpensaslehto (OMaT), jota vallitsevat edellisen ohella
nuorehkot haavat, koivut, harmaalepät ja tuomet. Varttuneet kuuset kasvavat ylispuina etenkin paikoissa, joissa
pähkinäpensaikko muodostaa yhtenäisiä holvimaisia kasvustoja. Sanikkaisista kotkansiivet ja kivikkoalvejuuret
muodostavat tiheitä kasvustoja. Jälkimmäisiä kasvaa etenkin jyrkänteen juurella. Yleisten lajien kuten vadelman,
lehtonurmikan kyläkellukan, ahomansikan, kielon, nokkosen ja kartioakankaalin lisäksi lehdossa viihtyy useita
kymmeniä uhanalaisia (VU) suomukoita (Luontotyyppikartoitus). Valoisimmilla paikoilla kenttäkerros on heinitty
neempää ja lajistossa näkyy kulttuurin vaikutus. Lehdossa on myös jonkin verran lahopuita. Alueella viihtyy liito
orava (VU) (Taxon) ja jyrkänteen laella pesii huuhkaja. Alueella on havaittu myös harmaapäätikka (NT) (Luonto
tyyppikartoitus) ja hevoslaitumen vieressä lauleli kultarinta.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUFEN ARVOLUOKKA: 3

0 Aueelhset ymprist6juIkaisut 350
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131 Klöverberget SIUNTIO

KA0010072 Karttalehti: 2032 06

Alueen pinta-ala: 146 ha Korkeus: 85 mpy Suht. korkeus: 55 m

Kallioalueen sijainti: Siuntion kirkonkylältä 2,5 km itään, Backan kylän ja Vikträskin sekä Ormträskin järvien välissä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu osittain arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pienten kalliorantaisten järvien ja lampien reunustama laajempi kallioselännealue, jossa on vaihtelevasti jyrkäntei
tä, Alueen pohjoisosassa olevan Klöverbergetin länsijyrkänteen pohjoisosa näkyy hyvin viereiselle tielle osittain
edustan hakkuiden takia. Muuten se erottuu ympäristöstä lähinnä metsäisenä mäkenä. Länsipuolelta kallioalue
rajautuu osittain peltoon ja itäpuolelta pieniin vesistöihin ja asutukseen. Klöverbergefin länsijyrkänteen otsalta au
keaa avarat näköalat lännestä lounaaseen. Lähimaisemassa erottuvat tien toisella puolella oleva Backabergetin pyö
ristynyt itäjyrkänne, peltolaikku ja paikallista asutusta. Kauempana maisemat muuttuvat lähinnä kumpuilevaksi
metsiköksi. Myös alueen eteläosan selänteiden rantakallioilta avautuu osittain rinnepuuston siivilöimiä kauniita ja
kohtalaisen luonnontilaisia pienvesimaisemia. Alueen metsiä on osittain hakattu ja aluetta halkoo pohjois-etelä
suuntainen voimalinja. Klövbergetin länsijyrkänteessä on kalliokiipeilijöiden suosima kiipeilyjyrkänne.

Alueen maisemallisesti ja geomorfologisesti hallitsevin elementti on lähes pohjois-eteläsuuntainen Klöverber
getin länsisivulla kohoava 25—30 metriä korkea harvarakoinen kalliojyrkänne, jota rajaa pienen Hakuträskin kautta
kulkeva paikallinen murroslinja. Jyrkänteiset seinämäpinnat kaartuvat yläosastaan viistoina varsin laajalle jäätikön
hiomalle avokallioalueelle. Klöverbergetin länsiseinämä on eteläosasta parhaimmillaan 15 metriä korkea ja pysty
pintainen. Pohjoisosassa on kahdessa kohdassa ehjää yläosastaan pullistunutta ja alaosastaan koveraa ylikaltevaa,
jäätikön hiomaa seinämäpintaa. Suurempi pahtamainen seinämä on lähes 20 metriä korkea. Pienempi seinämä si
jaitsee pohjoisempana, lähempänä maanfietä ja sen alusta on louhikkoinen. Jyrkänteen tyvi on paikoin avohakattu.
Laella taas kasvaa varttunutta harvaa männikköä ja niiden seassa on joitakin keloja. Alueen eteläosan jyrkännepin
nat ovat selvästi matalampia viistopintaisia ja porrasmaisia, osittain jäätikön hiomia seinämiä. Alueen kivilaji on
Siuntion seudun kallioperälle yleistä mikrokliinigraniittia, joka on keskirakeista, selvästi pilsteistä kiveä. Klöver
bergetin mikrokliinigraniitti on paikoin tavanomaista harvarakoisempaa kiveä. Klöverbergetin länsijyrkänteen suun
taus on lähes kohtisuorassa alueen graniiitin pilsteisyyden kulun ja sen suuntaisen rakoilun kanssa.

Kallioalueen lakiosien kasvillisuus on avoimilla kohdilla poronjäkälien, kalliotierasammalen ja kanervikon
muodostamaa mosaiikkia. Paikoin on myös pienialaisia soistumia. Yläjyrkänteet ovat kalliokarstasammaleisia ja
jäkäläisiä mm. kallioisokarvetta, kuhmujäkälää, jauhejäkäliä ja napajäkäliä. Raoissa kasvaa karvakiviyrttiä ja joku
nen liuskaraunioistupas. Jyrkännekasvillisuus on edustavinta Klöverbergetin länsijyrkänteen alaosassa. Eteläosan
alajyrkänteen varjoisia pintoja vallitsee kalliopalmikkosammal, ja kiviturkkisammal sekä laakasammalet ovat run
saita. Lievää ravinteisuutta ilmentää niukkana kasvava kivikutrisammal. Pohjoisosan ylikaltevien jyrkänteiden
kasvillisuutta uhkaa kalliokiipeily ja kasvillisuus on jo hyvin kulunutta. Jyrkänteellä on havaittavissa silti joitakin
mesotrofiaa ilmentäviä lajeja. Isomman jyrkänteen aivan alimmille hyllyille ja raoille on jäänyt haapasuomusam
malta, keuhkosammalia, kiilto-omenasammalta, kivikutrisammalta ja tummauurnasammalta. Parissa raossa on li
säksi rantasiipisammalta, isoriippusammalta ja haurasloikkoa. Pienemmällä pahtajyrkänteellä on samoja mesotro
fiaa ilmentäviä lajeja kuin edellisellä jyrkänteellä sekä lisäksi myös vähän vaateliaampaa kalkkikiertosammalta,
ketjusammalta ja kimpputierasammalta. Luultavasti isoriippusammal ja sen yleisempi sukulainen siloriippusam
mal sekä kalkkikiertosammal ovat eniten kärsineet kiipeilyn haitoista. Samoin jyrkänteen aluskasvillisuus on täy
sin tallottu. Länsijyrkännettä varjostaa eteläosassa varttunut metsikkö. Ylikaltevien jyrkänteiden edusta, lukuun
ottamatta 15 metriä leveää harvennettua suojapuustoa on avohakattu. Klöverhergetin eteläosan lounaisrinteessä on
lisäksi pähkinälehto.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 A’Jueelliset ympäristojulkaisut 350
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132 Krejansberget SIUNTIO

KA0010073 Karttalehti: 2032 06

Alueen pinta-ala: 31 ha Korkeus: 78 mpy Suht. korkeus: 68 m

Kallioalueen sijainti: Siuntion kirkonkylässä, pohjoisosassa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu kokonaan arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Siuntionkirkonkylän keskustassa sijaitseva Krejansberget erottuu ympäristöstä massiivisena korkeana metsäisenä
ja kallioisena mäkenä ja nousee kauttaaltaan lähes 70 metriä viereisiltä peltoalueilta. Se on leikkaavien kallioperän
murroslinjojen risteyskohdassa sijaitseva korkea kalliolohko, joka reunustaa vehmasta, viljeltyä Kirkkojokilaakson
peltoja. Länteen ja lounaaseen avautuvat kallioiset ylärinteet näkyvät parhaiten luoteesta ja lounaasta päin katsotta
essa ja mäkialue hallitsee etelästä tultaessa selvästi peltolaakson maisemia. Rinteiden tyvijyrkänteet jäävät puuston
peittoon vaikka mäki rajautuu selkeästi peltoihin sekä asutukseen. Kallion laelta aukeaa avarat näköalat länteen
Kirkkojoen peltolaaksoon, jota reunustavat pohjoispuolelta Brunnibergen-Kalkbergetin ja eteläpuolelta Grottber
get-Storpottsbergetin kallioalueet. Kauempana olevat metsät siintävät heikosti. Myös laen kaakkoisreunan näköala
paikoilta avautuu hyvin edustava viljelysmaisema itään. Lakipuusto on varttunutta kelojen ja kilpikaarnamäntyjen
täplittämää kalliomännikköä ja se on tunnelmaltaan avara. Näkyvyyttä puusto lomitse on parhaimmillaan satakun
ta metriä. Krejansberget on tunnettu paikallinen näköalapaikka ja retkeilykohde. Sen laella on viisi pronssikautista
hautaa ja niille johtaa etelärinteellä olevalta kotiseutumuseolta opastettu polku. Kirkkoa vastapäätä tien toisella
puolella on lisäksi Skällbergetin linnavuori.

Etelä-, lounais- ja kaakkoisjyrkänteet ovat porrasmaisia tai heikosti porrasmaisia kapeina hyllyinä alaspäin
viettäviä kallioseinämiä. Niiden kokonaiskorkeus on 15—20 metriä. Pystypudotukset ovat yleensä 5 metrin luokkaa.
Kuutiorakoilu on etenkin kaakkoisrinteellä kohtalaisen selväpiirteistä. Länsirinteen yläosa on porrasmainen, viis
tosti viettävä silokallioinen rinne. Sen alaosassa muuttuvat pystypinnat noin 5 metriä korkeiksi ja lievästi ylikalte
viksi. Merkittävin jyrkännepinta sijaitsee etelälounaaseen avautuvalla rinteellä, jossa kallioseinämä on 10 metriä
korkea ja tyveltä 2 metrin korkeudelta ylikalteva, ulospäin pullistunut ja pinnaltaan aaltoileva silokallio. Pohjoisen
ja koillisen puoleiset rinteet ovat porrasmaisia ja loivarinteisempiä. Silokalliot ovat laella ja rinteillä laajuudeltaan
tavanomaisia. Krejansbergetin jyrkät alarinteet ovat osittain moreenin ja osittain hiekkakerrosten verhoamia. Alu
een kivilaji on Siuntion karttalehtialueen kallioperälle yleistä mikrokliinigraniittia. Krejansbergetin laella mikroklii
nigraniitti on yleensä keskirakeista, heikosti pilsteistä kiveä, jossa on paikoin karkearakeista pegmatiittigraniittia
osueina ja juonina. Heti mäen länsirinteen alla muuttuu kallioperä tummaksi amfiboliitiksi. Laen ja jyrkänteisten
rinteiden kalliopaljastumissa on nähtävissä kohtalaisen säännöllinen harva kuutiorakoilu.

Kalliolaen sammalikot ja jäkäliköt ovat kuluneet etenkin polkujen varsilla. Laella kasvaa kuitenkin suhteelli
sen runsaasti pikkutervakkoa, ahosuolaheinää, kultapiiskua, metsälauhaa ja jokunen mäkitervakko. Laen pienialai
sissa soistumissa viihtyvät tyypillisesti juolukkakasvustot ja virpapaju. Länsirinteen alemmat terassit ovat luon
nontilaisempia ja niitä laikuttavat poronjäkälien ja kalliotierasammalen muodostamat kasvustot. Askelmat ovat
paisteisia ja niillä viihtyvät mm, kiviharmosammalkasvustot ja kuhmujäkälä. Länsirinteen alaosa ja etelälounaaseen
avautuva jyrkänne ovat puolivarjoisia. Paisteisia pintoja kirjovat jauhe-, karve-, ja karttajäkälät. Varjoisempia kohtia
vallitsee kalliopalmikkosammal ja kosteilla pinnoilla viihtyvät laakasammalet ja kimpputierasammal. Eräässä raos
sa kasvoi niukasti kalkkikierosammalta, siloriippusammalta ja haurasloikkoa. Alajyrkänteiden lehtomaisia tyviä
reunustaa kasvatusmetsämännikön ohella tiheä pähkinäpensaiden, muutaman tammen ja vaahteran sekä terttusel
jan muodostama lehtipuupöheikkö.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 1
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALIIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Aueelliset ympånstöjulkaisut 350
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133 Skogsforsen-Prästgårdsberget SIUNTIO

KA0010074 Karttalehti: 2032 06 Alueen pinta-ala: 235 ha Korkeus: 90 mpy Suht. korkeus: 65 m
Kallioalueen sijainti: Siuntion kirkonkylällä 4 km koilliseen, Myllykylän itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Skogforsenin kallioalueen länsirinteessä on yksityinen luonnonsuojelualue ja lehtojensuojeluohjelman alue ja rajalla Natura 2000 -verkos
toon kuuluva joki. Kallioalue kuuluu lähes kokonaan arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Myllykylän ja Karhujärven väliseen ylänköiseen kalliomaastoon rajautuva hajanainen kallioselänteiden alue, joka rajautuu terävästi sy
viin kapeisiin peltolaaksoihin ja vesistöihin. Alueeseen sisältyvät selännejaksot erottuvat parhaiten syvien peltolaaksojen tai vesistöjen
suunnasta katsottaessa. Kalliomäkien laet kohoavat monin paikoin yli 60 metriä ympäröivää maastoa korkeammalle. Länsiosassa Skogs
forsenin ja sen pohjoispuolella oleva Aspskogsbergetin länsirinteet erottuvat maisemassa kohoavina korkeina viljeltyjä peltoalueita reu
nustavavina metsärinteinä. Länsirinteiden jyrkänteet jäävät kuitenkin paria poikkeusta lukuun ottamatta suurimmaksi osaksi tyvipuus
ton peittoon. Skogforsenin mäen eteläpäässä oleva Lövkullanin yläjyrkänne näkyy viereiselle pellolle. Sen hakatulta laelta, latvuston
välistä pilkottaa metsäinen kaukomaisema lännen suunnassa ja puuttoman aukkopaikan kohdalta avautuu näköalat länteen läheiselle
pellolle ja hakatulle vastamäelle. Myös pohjoisempana pilkottaa Myllykylän ja Aspskogsbergetin välisen kallioselännejakson länsirintei
den yläosassa osittain avokallioisia pintoja puuston lomitse länsipuoliselle Myllykylän paikallistielle. Etelämpänä Tullbergetin pahtamai
nen länsiseinämä näkyy upeasti viereiselle tielle kylläkin osittain hakkuiden takia. Lähimaisemassa se on jylhä ja hieman erikoinen näky.
Koillisessa Karhujärven länsirannalla Prästgårdsberget näkyy ympäristöön lähinnä korkeana metsäisenä mäkenä. Sen länsijyrkänteen
otsalta aukeaa aika avarat näköalat tyvipuuston ylitse länsipuoliseen metsämaastoon. Itärinteen jyrkänteeltä avautuu taas näköala Kar
hujärvelle. Karhujärven eteläpuolisilta pelloilta erottuvat Borgbergetin osittain avoimet kalliorinteet mataline jyrkänteineen rinteiden
avohakkuiden takia. Luontaisesti ainakin osa kalliopinnoista jäisi muutoin puuston varjostamiksi.

Lähimaisemassa pilkottaa peltoalueen reunaan rajautuva pieni ja jyrkänteinen Limpanin kallioharjanne. Se kohoaa 12-15 metriä
korkein rakoilun lohkomin ja heikosti porrasmaisin seinämäpinnoin kohti terävää avokallioista lakea. Muita pienmaisemallisesti edusta
via jyrkännemuotoja on Tulibergetin, Lövkullannin ja Prästgärdsbergetin länsirinteessä. Tullbergetin länsisivulla kohoaa lähes 20 metriä
korkea avokallioinen jäätikön osittain hioma seinämä. Sen 6 metriä korkea ylikalteva alaosa kaartuu edustavimmalta kohdalta noin 15
metriä korkeaksi pystyseinämäksi ja laen tuntumassa viistojyrkäksi kalliorinteeksi. Seinämän kuperilla pinnoilla on paikoin nähtävissä
jäätikön kuluttamia uurteita. Lövkullanin länsijyrkänne on parhaimmillaan 10 metriä korkea, pystysuora ja paikoin hieman lohkoutunut.
Alaosassa on myös pyöristyneitä ylikaltevia seinämäpintoja. Prästgårdbergetin länsijyrkänteen keskiosassa on noin 12 metriä korkea loh
koutunut seinämä, jonka edustalla on suurikokoisia lohkareita, joiden alle on jäänyt onkaloita ja lohkareluolia.

Kallioiset selännejaksot sijaitsevat kahden vierekkäisen karkeasti koillis—lounaissuuntaisten murros-ruhjevyöhykkeen reunoilla.
Itäisempi niistä on alueellisesti merkittävä ja kulkee Karhujärven kautta koilliseen. Selänteiden ja peltolaaksojen yleinen koillis- lounais-
suuntaus seurailee alueen kivilajin yleistä liuskeisuuden suuntaa alueella. Alueen kallioperä on Siuntion seudulle yleistä keskirakeista
granodioriittia ja mikrokliinigraniittia. Vaaleanharmaa keskirakeinen, selvästi pilsteinen granodioriitti on vallitseva kivilaji alueen länsi-
osassa, kun taas itäosat ovat pääasiassa keskirakeista, vaaleata mikrokliinigraniittia. Alueen syväkivien sulkeumana esiintyy satunnaises
ti kiillegneissiä ja kvartsimaasälpägneissiä. Kalliorinteiden jyrkänteet ovat pääasiassa matalia viistoja ja porrasmaisia pintoja. Muutamis
sa paikoissa yleensä selänteiden länsisivuilla on tavanomaista edustavampia jyrkännemuotoja.

Skogforsenin länteen avautuvat yläjyrkänteet ovat jauhejäkälien valtaamia. Paikoin on myös kiviharmosammallaikkuja. Varjoisem
pia ala jyrkänteitä vallitsee kalliopalmikkosammal, koloissa on runsaasti kallio-omenasammalta ja kosteammilla pinnoilla laakasammalia
ja maksasammalia. Viistommille pinnoille tunkee jo metsäsammalet. Lievää ravinteisuutta ilmentää tummauurnasammal, jota kasvaa
paakkumaisesti Lövkullanin ylikaltevalla jyrkänteellä. Sitä kasvaa myös saman mäen matalalla lakijyrkänteellä. Haurasloikkoa löytyy
Lövkullanin jyrkänteeltä ja samoin suojelualueen eteläpuoliselta jyrkänteeltä. Edellisellä jyrkänteellä kasvaa myös mm. isomaksaruohoa
ja tyvellä haisukurjenpolvea. Lövkullanin kosteissa koloissa viihtyy myös nuppihuopasammal ja kalliokielisammal. Jyrkänteiden otsat
ovat kapealti poronjäkäläpeitteisiä tai edellisen ja kalliotierasammalen muodostaman mosaiikin valtaamia. Kanervaa kasvaa laen notkel
missa. Skogforsenin suojelualueen länsijyrkänteen otsalla kasvaa varttunutta kuusen sekaista kalliomännikköä. Niistä muutama mänty
on kunnolla kilpikaarnainen. Otsalla on myös keloja ja jokunen maapuu. Lövkullanin ja suojelualueen länsijyrkänteen tyvellä on kuusi
valtaista lehtomaista kangasta (OMT) ja lehtoa (OMaT). Sekapuuna etenkin suojelualueella kasvaa isoja haapoja, koivua ja pensaista hiomea,
lehtokuusamaa sekä näsiää. Suojelualueella on lisäksi pähkinäpensaikkoa, lehmuksia ja vuorijalavia (VU). Aluskasvillisuus on laajalti ketunlei
pävaltaista, mutta runsaasti kasvaa myös mm. sinivuokkoa, lillukkaa, metsäkastikkaa ja paikoin on myös kivikkoalvejuurilaikkuja. Vähän har
vinaisempia ovat mm. jyrkänteiden tyvillä viihtyvät jänönsalaatti, mustakonnanmaija ja imikkä. Suojellussa lehdossa kasvaa lisäksi mm. lehto
sinijuurta, lehto-orvokkia, lehtopähkämöä, lehtoleinikkiä, lehtopalsamia ja kotkansiipeä. Lehdossa elelee myös liito-orava (VU).

Prästgårdsbergetin länsijyrkänteen otsalla on poronjäkälä- kalliotierasammalmosaiikkia ja tavanomaista enemmän isomaksaruo
hoa. Jyrkänteet ovat aika kasvittomia. Niiden sammal- ja jäkälälaikkuja vallitsee kalliopalmikkosammal ja runsaasti kasvaa myös laaka
sammalta, torasammalia ja jauhejäkäliä. Paisteisimmilla pinnoilla viihtyvät mm. kalliokarstasammal, karttajäkälät ja kallioisokarve. jyrkän-
teen tyvionkaloissa viihtyy siloriippusammal. Edellisiä niukemmin kasvaa mm. hiirenhäntäsammalta ja isoriippusammalta. Paikoin pys
typinnoilla viihtyvät myös lievää ravinteisuutta ilmentävät etelänhavusammal, haapasuomusammal, norkkusammal ja tummauurna
sammal. jyrkänteeltä on löydetty myös kalkkikiertosammalta. Sanikkaisista lievää ravinteisuutta ilmentävät ylikaltevilla pinnoilla suh
teellisen runsaina kasvavat haurasloikko ja tummaraunioinen. Jyrkänteen tyven isot lohkareet ovat päältä lehtomaisia. Niitä kiijovat
kallioimarre-, tuoksukurjenpolvi-, vadelma-, maitohorsma- , ketunleipä- ja velholehtikasvustot. Prästgårsbergetin länsijyrkännettä var
jostaa lehtoinen riukuhaavikko. Sekapuuna kasvaa kymmeniä lehmLtksia. Alue on luonnonsuojelulailla suojeltu. Paikoin on myös kuusik
koa ja jokunen pähkinäpensas. Pienemmistä pensaista lehdossa viihtyvät mm. taikinamarja ja lehtokuusama. Aluskasvillisuus on ruo
hoista. Edustettuna on samoja lajeja kuin lohkareillakin ja niiden lisäksi kasvaa mm. runsaasti sinivuokkoa, lillukkaa, metsäkastikkaa,
kieloa, sormisaraa ja kivikkoalvejuurikasvustoja. Länsijyrkänteen päälle on jätetty joitakin varttuneita kalliomäntyjä ja keloja. Myllykylän
ja Tullbergetin kalliomäet ovat kasvillisuuden suhteen edellisiä mäkiä vaatimattomampia.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4 Lähiympäristön arvot: 1
MAISEMA-ARVO: 3
KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Alueelliset ymparistöjulkaisut 350
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134 Surkilsberget SIUNTIO

KA0010067 Karttalehti: 2032 06

Alueen pinta-ala: 46 ha Korkeus: 85 mpy Suht. korkeus: 50 m

Kallioalueen sijainti: Siuntion kirkonkylältä 5 km itään, Karskogin pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu osittain III luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kariskogin kylän pohjoispuolella sijaitseva korkea pohjoisluode-eteläkaakkoissuuntainen kallioselänteiden jakso,
joka rajautuu terävästi ympäröiviin peltoihin ja metsämaihin. Surkilsbergetin korkein laki kohoaa noin 50 metriä
länsipuolen peltoja korkeammalle. Sen jyrkkäpiirteinen ja korkea metsäinen profiili erottuu parhaiten länsipuolei
selta paikallistieltä katsottaessa. Länsirinteen hyvin harvan puuston peitossa olevat tai avoimet kalliopinnat erottu
vat puuston lomitse viereisille pelloille keski- ja eteläosassa aluetta. Laelta avautuu etenkin länteen avaria, kumpui
levia viljelysmaisemia läheisille pelloille sekä kauemmas metsävaltaiseen ympäristöön. Muihin suuntiin näköaloja
rajoittaa tehokkaasti alueen puusto. Laen männikköinen maisema on kohtalaisen avaraa. Länsisivun jylhät kallio
jyrkännemaisemat ovat kuitenkin alueen parasta antia. Rinteillä paikoin oleva nuori sekapuusto sulkee monin koh
din näköaloja alueen sisäosissa.

Surkilsbergetin länsireuna on monin kohdin jyrkänteinen. Sen massiivisin seinämä sijaitsee alueen keskiosas
sa ja on noin 40 metriä korkea porrasmainen jyrkänne, joka on alaosastaan paikoin lohkaroitunut. Sen keskeisin osa
on 20—25 metriä korkea heikosti porrasmainen seinämä, jossa yksittäiset pystypinnat ovat 5—7 metrin korkuisia,
usein noin 2 metriä leveiden hyllyjen erottamia. Sen pohjoispään tyvellä on myös jonkin verran taluslouhikkoa.
Siitä pohjoiseen esiintyy sivulta hieman kuperia jäätikön kohtalaisen edustavasti hiomia viistojyrkänteisiä silokal
lioseinämäpintoja. Läntisimmän Kybergetin länsisivulla on noin 8 metriä korkea jäätikön hioma viistojyrkänteinen
kallioseinämä. Alueen lakiosat ovat suurimmaksi osaksi kohtalaisen loivapiirteisesti kumpuilevaa kalliomaastoa.
Länsireunalle mentäessä muuttuu kallio pientopografialtaan vaihtelevammaksi ja porrasmaiseksi paljastuma-alu
eeksi, jossa kuutiorakoilu on selvää. Silokalliot ovat edustavimmillaan länsisivujen viistojyrkänteisillä tai jyrkillä
pinnoilla. Laajuudeltaan ne ovat kuitenkin tavanomaista luokkaa. Alueen kivilaji on Siuntion seudun kallioperälle
yleistä mikrokliinigraniittia. Se on keskirakeista, selvästi piisteistä kiveä, jossa esiintyy harvakseltaan vaaleita kook
kaampia kalimaasälpähajarakeita. Kiven raekoossa esiintyy selvää paikallista vaihtelua keskirakeisesta keskikarke
aan muunnokseen,

Alueen kalliokasvillisuus on aika tavanomaista. Jyrkänteiden ja rinteiden tyvet vaihtelevat tuoreista lehtomai
sun (OMT) kankaisiin ja paikoin lehtoihin (OMaT). Länsijyrkänteitä laikuttavat kalliopalmikkokasvustotja samma
leettomat kohdat ovat jauhejäkälien valtaamia. Siellä täällä on myös kiviturkkisammal- ja torasammallaikkuja. Kal
lionraoissa kasvaa harvakseltaan kallioimarretta ja jokunen metsäimarre. Yläjyrkänteessä on vähän enemmän kalli
oisokarvetta ja kaarrekarvetta sekä kalliokarstasammalta. Otsilla on lähinnä kalliotierasammallaikkuja ja kulutuk
selta suojassa olevilla paikoilla on poronjäkäläkasvustoja. Paikoin laella on kilpikaarnaisia mäntyjä ja keloja. Sur
kilsbergetin laen takaan idässä mäki muuttuu ainakin notkelmista aika tavalliseksi metsämaaksi. Surkilsbergetin
länsijyrkännettä reunustaa koivun, haavan ja raidan sekainen kuusikko. Lehtomaisin kohta on jyrkänteiden välises
sä rinnenotkelmassa. Keväällä aluskasvillisuutta kirjovat valkovuokot ja kielokasvustot. Kykbergetin itäpuolen
notkelmassa on kosteaa lehtoa (OMaT) ja puron varrella kapealti lehtokorpea (LhK), jossa kasvaa harvakseltaan
kotkansiipeä ja rentukkaa. Kykbergetin länsijyrkänteen tyvellä on haavikkoista lehtoa (OMaT) ja lehtomaista kan
gasta, jossa järeimmät haavat ovat 50 cm ja raidat 40 cm paksuisia. Alueen suurimmat kuuset ovat noin 40—50 cm
paksuisia.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

ueeNiset ympänstöjukaisut 350
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135 Svinberget-Kärrbacken SIUNTIO

KA0010075 Karttalehti: 2032 06
Alueen pinta-ala: 24$ ha Korkeus: $0 mpy Suht. korkeus: 75 m
Kallioalueen sijainti: Siuntion asemalta 3 km koilliseen, Sjundbyn pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Itäosan lakialue kuuluu vanhojenmetsiensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon. Kallioalue kuuluu lähes kokonaan
arvokkaaseen maisema-alueeseen ja osittain III luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kynnarträskin järveä ja sen lähipeltoja reunustava laaja kallioalue erottuu parhaiten lännestä katsottaessa, jossa se näkyy
muita korkeampana metsäisenä mäkialueena. Kaukaa luoteesta sopivasta kohdasta katsottaessa erottuu Kärrbackenin län
sipuoleinen kapea ja syvä notkelma ja sitä reunustavien metsäisten selänteiden korkeat profiilit selvästi. Paikoin pilkottaa
myös Kärrbackenin länsirinteen yläosan kalliopintoja rinnepuuston lomitse. Lähimaisemassa erottuvat Kynnarträskin itä-
rannan kalliorantainen Svinbergetin länsirinne sekä lounaispuoleisen matalamman kallioselänteen avokallioset pinnat nuo
ren tiheän puuston lomitse. Itäpuolelta Djupbäckin kylän suunnasta ei alue juuri hahmotu metsäisyyden takia. Ainoastaan
jyrkän osin moreenipeitteisen kaakkoisrinteen muodot erottuvat viereiselle tielle lähimaisemassa. Laajan kallioalueen kor
keimpien selänteiden reunaosista avautuu monin kohdin avaria metsä- ja viljelysvaltaisia maisemia kauas ympäristöön.
Kärrbacken laki on alueen korkein kohta ja kohoaa Kvarnängenin metsänotkelmaa 55 metriä korkeammalle. Sen päältä
avautuu luontaisesti jylhä, hieman erämaahenkinen ja kumpuileva metsämaisema alueen sisäosiin sekä kauas etelä- ja
luonaispuolen ympäristöön. Kauempana länsipuolella avautuu vaihteleva ja moni-ilmeinen maisema Tjusträsketille ja sitä
reunustaville laajoille pellolle ja maatiloille, jossa viljelysmaisemaa reunustaa korkeat metsäselänteet. Myös pohjoisempaa
Kärrbackenin länsirinteiltä ja Svinbergetin länsirinteeltä avautuu vastaavia viljelysvaltaisia maisemia. Selänteiden laki-
osissa varteva kalliomännikkö on maisemallisesti avaraa, näkyvyyden ollessa 50—100 metriä. Kuitenkin alueen eteläosissa
taimikko sulkee näköaloja monin paikoin tehokkaasti. Itäosassa Långträskin jyrkiltä kalliorinteiltä avautuu puuston lomit
se edustavia pienmaisemia järvelleja sen rannoille. Syvät notkelmat ovat osittain maisemallisesti tukkoisia tiheänlehtokas
villisuuden ja taimikoiden takia. Ylikaltevat ja kohtalaisen massiiviset jyrkänneseinämät ovat lähimaisemassa vaikuttavia.

Suurin osa kallioalueesta sijaitsee Kynnarträskin kautta kulkevan kallioperän murtuman itäpuolella, joka on Pikka
lanlahdelta kauas pohjoisluoteeseen Siuntion kirkonkylän ohi ulottuva alueellisesti merkittävä siirros-murrosvyöhyke.
Kallioaluetta halkoo lisäksi samansuuntainen vierekkäinen murroslinja, jonka itäreunalla on kalliomaaston merkittävim
mät jyrkänteet. Sen lisäksi alueen maisemallisiin piirteisiin vaikuttaa itä-läntinen murroslinja, joka jatkuu Långträskin kautta
länteen syvänä metsänotkelmana. Ylänköisen alueen kallioiset kumpareet ovat pääasiassa hyvin paljastunutta kalliomän
nikkömaastoa, kun taas niiden väliset painanteet ja notkelmat ovat useimmiten ohuen moreenin peitossa. Lakiosien kallio-
maasto on pääasiassa rauhallisesti kumpuilevaa graniitin kuutiorakoilun lohkomaa, hieman porrasmaista paljastuma-aluetta,
jossa silokalliot ovat hieman tavanomaista laajempina yhtenäisinä pintoina. Kärrbackenin länteen viettävillä lakikallioilla on
paikoin kymmenien metrien laajuisia silokallioita. Kärrbackenin lounaaseen viettävä jyrkkä kalliorinne on monin kohdin jyrkän
teinen, Rinteen alaosassa on Kvarnängenin notkelmasta luoteeseen mentäessä pitkin matkaa 1047 metriä korkeaa pystyseinämäpin
taa. Paikoin 10 metriset pinnat ovat selvästi ylikaltevia. Korkeimmalla kohdalla erottaa pystypintoja yksi kapea hylly. Alueen itäosassa
Långträskin etelärannalla kohoaa viistojyrkänteinen, noin 20 metriä korkea jäätikön hioma kalliojyrkänne, joka jää osittain
rinnepuuston peittoon. Kynnarträskin itärannalla olevan Svinbergetin länsirinne kohoaa alaosastaan avokallioisena, jääti
kön hiomana ja epämääräisesti porrasmaisena viistona rinteenä laelle. Sen kokonaiskorkeus on noin 35 metriä ja alaosassa
on matalia muutamia metrin korkuisia pystyseinämäpintoja. Alueen kivilajit on Siuntion karttalehtialueen kallioperälle
yleistä mikrokliinigraniittia. Mikrokliinigraniitti on yleensä keskirakeista, selvästi pilsteistä ja hieman seoksista kiveä, jossa
on yleisesti karkearakeista pegmatiittigraniittia osueina ja juonina. Alueen graniitti on kalliopaljastumissa yleensä harvarakoista
kiveä, Alueen kaakkoisosassa esiintyy graniitin sulkeumana kvartsimaasälpägneissiä hieman laajemmalla alueella.

Kallioalueen kasvistollisesti edustavimmat jyrkänteet ovat Kärrbackenin lounaisrinteessä. Jyrkänteiden ylikaltevilla
pinnoilla ja kallioidenraoissa viihtyy lievää ravinteisuutta ilmentävät tummauurnasammal, haapasuomusammal, ketju
sammal, runkopunossammal ja paikoin runsas haurasloikko. Meso-eutrofista lajistoa edustaa niukkana kasvava kalkki
kiertosammal ja taljaruostesammal. Sammalpintoja vallitsee kuitenkin yleinen kalliopalmikkosammal. Jyrkänteen kosteis
sa koloissa viffityy rantasiipisammal ja kattopinnoilla siloriippusammal. Yläjyrkänteet ovat karuja, paisteisia ja laajalti kas
vittomia. Paahdepintoja kiijovat lähinnä napajäkälät, karvejäkälät ja jauhejäkälät. Jyrkänteiden otsia peittävät kalliotie
rasammalen ja poronjäkälien muodostama mosaiikkikasvillisuus. Aivan Kärrbackenin laella kasvaa muutama pikkuter
vakkotupas. Kärrbackanin keskimmäisen pitkän kallioseinämän tyvellä on laaja pähkinäpensaslehto (OMaT, MeLaT), joka
on luonnonsuojelulailla suojeltu. Sekapuuna kasvaa jokunen vaahtera. Pähkinäpensaat ovat erittäin korkeita muodostaen sel
vän lehvälsolviston. Pensaat ovat eri ikäisiä ja myös lahoa pähkinää löytyy runsaasti. Vasjostuksen vuoksi niiden alla oleva kas
villisuus on niukka (Luontotyyppikartoitus). Jyrkänteen tyvelle nousevat mm. mustakonnanmaija ja paikoin myös pienialaiset
kotkansäpi- ja hiirenporraskasvustot. Uhanalainen rustikka (VU) viihtyy Långträskin vanhan metsän alueella (Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4 Lähiympäristön arvot: 1
MAISEMA-ARVO: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Alueelliset ympärstojulkaisut 350
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136 Kimpari-Mustalahdenvuori SIUNTIO, VIHTI

KA0010077 Karttalehti: 2041 04
Alueen pinta-ala: 398 ha Korkeus: 105 mpy Suht. korkeus: 75 m
Kallioalueen sijainti: Siuntio kirkonkylältä 10 km koilliseen, Kahvimaan itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu osittain arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kapeiden peltoalueiden ja vesistöjen reunustama laaja Kimparin, Haukiammin, Mustamäen siitä edelleen pohjoiseen
Mustalahdenvuorelle ulottuva kalliojakso suurista korkeuseroista huolimatta sulautuu melko ympäröiviin kalliovaltaisiin
metsäalueisiin. Korkeampien kalliolohkojen korkeammat yksittäiset selänteet erottuvat kohtalaisesti lähimaisemassa, mutta
kauempaa kalliomaasto ei juuri hahmotu ympäröivän maaston korkeuserojen ja metsäisyyden takia. Alueen länsireunan
mäet ovat korkeita ja metsän peittämiä ja niiden metsäiset rinteet kohoavat jyrkästi halliten lähimaisemaa. Parhaiten alu
een selänteistä erottuu alueen luoteisosassa oleva Hauklamminkallion länsijyrkänne, jonka jyhkeä avoin länsiseinämä
näkyy muutaman sadan metrin etäisyydelle. Etelämpänä Kimparinkallion länsijyrkänteiden yläosat näkyvät huonosti
puuston lomitse paikallisteille. Ainoastaan rinteen alaosassa oleva kalliolouhoksen seinämä erottuu lähimaisemassa sil
miinpistävästi. Kimparinkallion laelta avautuu harvan latvuspuuston välistä laaja näköala länteen. Lähimaisemassa erot
tuu peltolaakso, paikallistie ja asutusta. Peltojen takaa nousee kalliorinteinen Brännträskbergen. Kaukomaisema on kum
puilevaa ja metsäistä etenkin luoteeseen päin katsottaessa. Pohjoisesta pilkahtaa myös moottoritie ja vielä kauempaa ra
dioaseman mastot. Matalammalta Hauklammen kalliolta eivät maisemat ole aivan yhtä avarat. Kuitenkin viereinen Hauk
lammen sarainen avosuo näkyy hyvin kalliolle ja on pienmaisemaltaan hyvin edustava. Lakiosan silokalliot ovat pieni-
alaisia ja laella kasvaa tavanomaista kalliomännikköä. Alueen eteläosassa Mustamäen jyrkät kalliorinteet rajautuvat länsi-
puolelta Palojoen laaksoon, mutta erottuvat kohtalaisesti vain lähimaisemassa. Koillisosassa oleva Mustalahdenvuori erottuu
ainoastaan lähimaisemassa katsottaessa. Sen laelta avautuu hyvin avara erämaaluontoinen kaukomaisema lähes kaikkiin
ilmansuuntiin. Hyvin harvamännikköisen ja osittain avokallioisen Mustalahdenvuoren lakimaisemat ovat tasaista, hie
man rikkonaista silokalliomaastoa. Läheisen Mummusalin lakialueen kalliomaisemat ovat pääpiirteissään hyvin saman
kaltaiset ja maisemiltaan avarat. Kimparinkallioilla ja Mustalahdenvuoren alueella on merkitty retkeilypolku. Ympäristös
sä on linnustoltaan paikallisesti arvokaat Haukiampi sekä Valkjärvi, Myllyjärvet ja Palojokilaakso.

Alue on graniittisista kallioselänteistä muodostunut korkeiden lohkojen alue, jonka keskiosaa halkoo alueellisesti
merkittävä siirros- ruhjevyöhyke. Se kulkee lounaispuolella olevan Karhujärven kautta koilliseen Palojärvelle ja jakaa ylän
köisen kallioselännealueen kahtia pitkin kapeaa Palojoen laaksoa, jota reunustaa molemmin puolin laajat ja korkeat jyrk
kärinteiset kalliot. Kallioselänteiden ja järvien, peltolaaksojen sekä soiden yleinen koillis-lounaissuuntaus seurailee alueen
kivilajin yleistä pilsteisyyden suuntaa ja kuvaa hyvin myös kallioperän ruhjeisuuden yleistä suuntausta alueella. Yksit
täisten mäkien kalliorinteet ovat 30—45 metriä korkeita vaihdellen jyrkistä osin porrasmaisiin ja viistoihin seinämiin. Yk
sittäiset pysty- ja viistoyrkänteiset osat ovat kuitenkin kohtalaisen matalia seinämäpintoja korkeimpien pystyseinämien
ollessa hieman yli 10 metriä. Silokalliot ovat pääasiassa kohtalaisen runsaan rakoilun lohkomia tavanomaisia pintoja. Pai
koin selänteiden tasaisemmilla lakialueilla esiintyy hieman tavanomaista laajempia silokallioita. Alarinteet ovat useimmi
ten moreenin peittämää maastoa. Alueen keskiosassa Palojoen yläjuoksulla Palokoskella on jokiuoman länsipuolella ole
van hiekkatien länsireunalla jyrkänteinen kallioreunus, jonka lähes pystyseinämäpinnoilla on hyvin edustavia jäätikön
sulamisvesien synnyttämiä hiidenkirnuja. Kirnut ovat kovertuneet seinämäpintoihin osittain tai kokonaan. Seinämällä on
yksi noin metrin läpimittainen hiidenkirnu. Kookkain kirnuista on arviolta 3—4 metrin läpimittainen kaareva 1/4 -osa
kirnumuoto. Niiden lisäksi paikalla näkyy useita pienempiä seinämiin osittain kovertuneita muotoja. Alueen kallioperä
on Salpausselkävyöhykkeen itäpuoleiselle kallioperälle yleistä keskirakeista mikrokliinigraniittia, jossa esiintyy yleisesti
granaattipitoisuutta. Vaaleanharmaa tai punertava, keskirakeinen ja paikoin selvästi pilsteinen graniitti, sisältää vaihtele
vassa määrin myös tummia kiillegneissisulkeumia, joiden kohdalla kivilaji on usein rakenteeltaan migmatiittista seoski
veä. Graniiitin raekoko vaihtelee keskirakeisesta karkearakeiseen pegmatiittigraniittiseen kiveen.

Lakiosien kalliopaljastumat ovat poronjäkälävaltaisia ja avoimilla paikoilla myös kalliotierasammalen peittämiä. Pienet
painautumat ovat kanervikon ja kosteammat soistumat juolukan valtaamia. Jyrkännekasvillisuus on karua ja tavanomais
ta. Kimparin kallion länsijyrkänteillä kasvaa tyypillisiä karujen pintojen varjosammalia. Pystypinnoilla kasvaa runsaasti
kalliopalmikkosammalta ja laakasammalia. Onkaloissa viihtyvät kallio-omenasammal ja hohtovarstasammal. Pykälien
alapinnoilla roikkuu runsaasti hiirenhäntäsammalta. Aivan pientä ravinteisuutta ilmentää raoissa viihtyvä haurasloikko.
Jyrkännettä varjostaa varttunut kuusikko (OMT, MI). Hauklammen länsijyrkänne on paisteinen ja aika sammaleeton. Jau
he-, karve- ja kivijäkäliä kasvaa runsaasti. Alaosassa on jo enemmän sammalia kuten kalliopalmikkosammalta, torasam
malta ja hohtovarstasammalta. Kallionraoissa viihtyvät mm. kissankello, kallioimarre ja karvakiviyrtti. Kallioalueen puusto
on lähinnä varttunutta. Pieniä hakkuualoja ja taimikoita on joillakin rinteillä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEQLQGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 2
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 3 Lähiympäristön arvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 JueeIIiset ympäristöjulkaisut 350



136 Kimpari-Mustalahdenvuori, $JUNDEÅ, VICHTI$

AIueeHset ympänstöjulkaisut 350 0

!?‘ Suojelu tai
suojeluohjelman alue Kio3.lUeefl raja

1:20000
: Natura 2000 -verkostoon ehdotettu alue



137 Kroksviksbergen TAMMISAARI

KA0010161 Karttalehti: 2012 07

Alueen pinta-ala: 12 ha Korkeus: 30 mpy Suht. korkeus: 30 m

Kallioalueen sijainti: Tammisaaresta 24 km länsiluoteeseen, Bromarvin pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Jyrkänteisten rantakallioiden muodostama pieni kallioselännealue on maisemallisesti
arvokas kohde. Länsireunalla olevat rantakalliot kohoavat jylhän jyrkänteisinä merestä
ja pohjoisreunan pienestä Kroksvikenin lahdelmasta. Kroksviksbergen vaihettuu itäreu
nastaan kohtalaisen loivin rintein tasaisiin männikköisiin kankaisiin. Jyihät rantajyrkän
teet erottuvat silmiinpistävästi länsipuolen saaristomerimaisemaan sekä lounaan suun
taan kallioisille Bromarvin kylän rannoille. Laelta, paikalliselta näköalapaikalta, avau
tuu kaunis avara saaristomerimaisema länteen Bromarvfjärdenin selälle. Lounaassa erot
tuu jylhä Näsebergetin luonnonsuojelualue, joka on myös valtakunnallisesti arvokas
kallioniemi (KA0010165). Kroksvikenin rannalla kallion pohjoisreunalla on kesäasunto
ja pieni hakkuualue. Ympärillä on rannikkomaisemaa, jossa on varsin paljon loma-asu
tusta.

Kroksviksbergen on kallioperän luode—kaakkosuuntaisen murrosvyöhykkeen reu
naa myötäilevä korkeampi kalliolohko, jonka lakiosa on länsireunastaan hyvin paljastu
nutta, tasaista ja osin avokallioista maastoa. Avokalliota on vain rannan läheisyydessä,
muu osa alueesta on moreenipeitteinen ja metsäinen. Silokalliot ovat pienpiirteissään
hieman epätasaisia pintoja. Korkeimman laen länsijyrkänteen pohjoispäässä on 10—15
metriä korkea jäätikön hioma pystyseinämä, joka yläosastaan kaartuu kuperana tasai
selle laelle. Länsijyrkänne on silokallioinen pääasiassa heikosti porrasmainen ja rakoi
lun lohkoma 10—20 metriä korkea seinämä, joka madaltuu etelään päin mentäessä. Laen
avokalliot ja massiiviset länsijyrkänteen seinämät ovat pienmaisemallisesti hienoja. Kal
lioalue sijaitsee keskellä laajaa graniittialuetta. Kivilaji on keskirakeista mikrokliinigra
niitti, jossa paikoin esiintyy liuskemaisia kiillegneissisulkeumia. Mikrokliinigraniitin
raekoko vaihtelee jonkin verran ja kivessä esiintyy paikoin pegmatiittisia osueita.

Kallioalueen mereen päin avautuvat jyrkänteet ovat karuja ja lähes täysin jäkälien
peittämiä. Useimmat jyrkännepinnat ovat kuhmu- ja napajäkälävaltaisia. Paikoin on myös
kalliokarstasammallaikkuja. Näiden lisäksi kasvaa kivijäkäliä kuten keltakarttajäkälää
ja karvejäkäliä. Edelliset viihtyvät hyvin myös viistommilla pinnoilla. Jyrkimmät tyrs
kyrannat ovat lähes kasvittomia. Yksi liuskaraunioistupas löytyi pitkän länsijyrkänteen
eräästä kallionraosta. Aivan rantaa reunustaa paikoin heikko järviruokokasvusto. Ylim
mille lievästi viettäville terasseille on muodostunut metsälauhakasvustoja, joitakin jäyk
käröllituppaita ja muutamissa kohdin kasvaa kanervaa, Poronjäkälää on siellä täällä,
mutta ei mitenkään runsaasti. Kalliotierasammal yrittää muodostaa kasvustoja, mutta
laikut hajoavat ilmeisesti lintujen nokkimisen ja suoran merituulen vuoksi. Rantajyrkän
teet ovat lähes puuttomia. Paikoin terassimaisilla kohdilla on muutaman männyn
muodostamia puuryhmiä. Rantajyrkänteen lakea reunustaa kapea kalliomännikkö, jot
kut puut ovat kilpikaarnaisia tai kelottuneet. Sisämaasta päin männikköä on harvennet
tu ja itärinteellä on paikoin taimikoita. Kalliomäntyjen suojassa viihtyvät hyvin poronjä
kälä-, sianpuolukka- ja kanervakasvustot.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEFN ARVOLUOKKA: 4
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138 Lökudden TAMMISAARI

KA0010163 Karttalehti: 2012 07
Alueen pinta-ala: 183 ha Korkeus: 49 mpy Suht. korkeus: 49 m
Kallioalueen sijainti: Tammisaaresta 25 km luoteeseen, Korsuddarnassa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueella on kolmiosainen lehtojensuojelualue.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Bromarvin kirkonkylän pohjoispuoleisessa laajassa niemessä sijaitseva Lökudden on meren rantaan rajautuva ja
pohjoisreunastaan jyrkänteisenä kohoava 30—40 metriä korkea ja 2,5 kilometriä pitkä ylänköinen kallioselänteiden
jakso. Etelässä mantereen suunnalla kalliomaasto rajautuu epämääräisesti samantyyppisenä jatkuviin kalliomet
sun. Pohjoisesta Ekholmsfjärdenin selältä katsottaessa erottuu alue korkeana metsäisenä ranta-alueena, josta yksit
täisten selänteiden ylärinteiden ja lakialueiden avoimet kalliopinnat pilkottavat puuston lomitse maisemassa. Se
länteiden lakiosien avoimilta paikoilta ja jyrkänteiden reunoilta avautuu etenkin pohjoiseen, länteen ja koilliseen
kauniita saaristomerimaisemia. Pohjoisessa rannikon edustalla on Bergön kallioinen saari. Koillispuolella sijaitsee
eräs eteläisen Suomen kookkaimmista vastasivun drumliinimuodostumista. Tämä Lövsvedin drumliinimuodostu
ma on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi moreenimuodostumaksi. Sen pohjoisreunalla meren rannalla sijait
see Metsäntutkimuslaitoksen koeasema. Alueen sisäosien pienmaisemat vaihtelevat laakeapintaisista loivasti kum
puilevista ja hyvin harvan männikön reunustavista silokalliomaisemista topografialtaan vaihteleviin jyrkänteisiin
osiin, jossa jylhät kallioseinämät hallitsevat lähimaisemaa. Vastaavasti hyvin karu lakialueiden kalliomännikkö vai
hettuu metsäisten notkelmien edustavaan lehtokasvillisuuteen, josta itäosassa Käringvikenin pohjoispuolella oleva
saarnimetsikkö on eräs alueen upea yksityiskohta.

Jyrkänteiset kalliorinteet noudattelevat alueella yleistä lounais-koillista kallioperän ruhjesuuntausta. Maasto
on melko hyvin paljastunutta kalliomännikköä, jossa korkeimpien lakialueiden painanteet ovat ohuen moreenin
peittämiä. Alueen länsi- ja itäosan selänteiden välisissä notkelmissä esiintyy jonkin verran sora- ja hiekkakerrostu
mia. Komeimmat jyrkänteet sijaitsevat kallioalueen pohjoisosassa. Lounaisosan kohtalaisen laakeapintaisellä gra
niittiselänteellä sijaitsee kalliojakson korkein kohta. Sen lakiosat ovat kohtalaisen tasaisesti kumpuilevaa, harvara
koista silokalliota, jossa yksittäiset pinnat ovat hieman tavanomaista laajempia. Länsirinteen porrasmaisen rakoi
lun lohkomat jyrkänteet kohoavat 5—10 metrin korkuisina jäätikön hiomina pystyseinäminä. Lounaispäässä on kook
kaila graniittilohkareita ja lohkoja sekä luolamaisia halkeamia. Pohjoisrannan luoteeseen suutautuneet viistojyrkät
tai heikosti porrasmaiset jäätikön hiomat kalliorinteet ovat 15—20 metrin korkuisia. Massiivisimmat noin 30 metriä
korkeat jyrkänteet sijaitsevat Bredvekan lahden länsipuoleisen korkean jakson pohjoissivulla, jossa kohoaa kaksi
erillistä runsaan rakoilun lohkomaa 20 metriä korkeaa lähes pystyä seinämää. Seinämien alaosassa on laattarakoi
lun synnyttämiä onkaloita ja pieniä ylikaltevia seinämäpintoja. Seinämät ovat yläosastaan jäätikön hiomia ja kaar
tuvat kuperina pintoina kohti tasaista kapeaa lakea. Jyrkänteiden alla on jonkin verran louhikkoa. Itäosassa on
Tjurbergetin pohjoisreunalla 15—20 metriä korkea avokallionen, osin pystyseinämäinen ja jäätikön hioma jyrkänne.

Kallioalue sijaitsee keskellä laajaa mikrokliinigraniittialuetta. Keskirakeinen vaalea tai hieman punertava gra
niitti on vallitsevana kivilajina kallioalueen etelä- ja keskiosassa sekä länsiosassa. Paikoin siinä esiintyy liuskemai
sia kiillegneissisulkeumia, jotka aiheuttavat kalliopinnoille migmatiittirakennetta. Mikrokliinigraniitin raekoko vaih
telee kalliopaljastumissa jonkin verran ja kivessä esiintyy yleisesti karkearakeisia pegmatiittisia osueita. Lökudde
nin jyrkkäpiirteisen pohjoisosan kalliot ovat taas pääasiassa suuntautunutta keskirakeista amfiboligabroa, jota esiintyy
kapeina, pitkänomaisina esiintyminä mikrokliinigraniitin keskellä.

Kallioiden lakiosat vaihtelevat jäkäläisistä kallioista karuihin kankaisiin. Paikoin on pieniä kallioketoja. Ala-
rinteillä ja notkelmissa on tuoreita kankaita ja lehtomaisia metsiä sekä reheviä kallionaluslehtoja. Soistuneet kallio
painanteet ovat karuja varpuisia rämeitä. Pohjoisosassa on erittäin arvokkaat lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvat
saarnikorpi ja tammilehto. Kallioiden laeilla on poronjäkälien ja tierasammalten muodostamia laikkumaisia kas
vustoja. Jyrkänteillä viihtyy tummaraunioinen. Kallionalusehdot käsittävät useita lehtotyyppejä. Ne vaihtelevat
kuivista tammi- ja pähkinäpensaslehdoista tuoreisiin lehmuslehtoihin sekä lähteikköisiin ja kosteisiin saarnikor
piin. Sekapuina kasvaa lisäksi vaahteraa sekä pensaista lehtokuusamaa ja koiranheittä. Ruohoista lehdoissa viihtyy
mm. pesäjuuri (RT), lehtomatara (RT), hammasjuuri, imikkä lehtopähkämö ja mustakonnanmarja (Alapassi ja Ala
nen 1988). Alueen sienistä tammenkerroskääpä (VU) ja häränkieli on löydetty viimeksi 70-luvulla (Taxon). Alueen
metsiä on käsitelty ja alueella on Metsäntutkimuslaitoksen koealoja.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4 Lähiympäristön arvot: 1
MAISEMA-ARVO: 3

KALLIOAIUEEN ARVOLUOKKA: 3

0 JueeIIiset ympänstojulkaisut 350
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139 Näseberget Bromarv TAMMISAARI

KA0010165 Karttalehti: 2012 07

Alueen pinta-ala: 13 ha Korkeus: 33 mpy Suht. korkeus: 33 m

Kallioalueen sijainti: Tammisaaresta 24 km länteen, Bromarvin länsipuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu kokonaan yksityiseen luonnonsuojelualueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Bromarvin keskustan länsipuolella oleva maisemallisesti komea kallioinen niemi, jonka
laella on muinaishauta. Niemi on kokonaisuudessaan luonnonsuojelualuetta. Näseber
getin itärinne kohoaa jyrkänteisenä Bromarvin kylän rantoja reunustavasta Kyrkvike
nistä ja erottuu maisemaa hallitsevana lahden toiselle puolen Bromarvin keskustaan.
Näseberget rajautuu eteläreunaltaan kapeisiin peltoalueisiin ja kalliolaikkuisiin metsä
kaisteleisiin. Avokallioiselta tai hyvin harvaa männikköä kasvavalta laelta avautuu ava
ra hyvin kaunis merinäköala lännen ja pohjoisen suuntiin. Erityisesti koillisessa vasta
päiset Kroksviksbergenin avokallioiset rantajyrkänteet ovat merenrantamaisemassa ko
meat. Kyrkvikenin pohjukan kapealle kannakselle on sijoittunut Bromarvin kylä. Nie
men tyvellä on Bromarv rusthåll omenatarhoineen. Lakialue on kohtalaisen suosittu
paikallisena näköalapaikkana. Lakialueen avokalliomaisema jäätikön hiomine pintoi
neen on pienmaisemiltaan poikkeuksellisen avara. Alueen pienmaisemia täydentää itä
reunan maisemallisesti jylhät kallioseinämät.

Tasainen lakiosa ja rinteet ovat suurimmaksi osaksi hyvin paljastunutta, osin avo
kallioista maastoa, jossa on tavanomaista laajempia pienpiirteissään kuitenkin hieman
epätasaisia silokallioita. Itäsivun heikosti porrasmaisena kohoava ja rakoilun lohkoma
jyrkänne on 20—25 metrin korkuinen. Sen keskiosassa on noin 20 metrin luokkaa oleva,
lähes pystyseinämäinen ja suoraan mereen putoava lohkopinta. Pohjois- ja länsirintei
den viistot kalliot ovat jäätikön pyöristämiä kuperia pintoja. Kallioalue sijaitsee keskellä
laajaa graniittialuetta. Alueen kivilaji on keskirakeista mikrokliinigraniitti, jossa esiin
tyy paikoin liuskemaisia kiillegneissisulkeumia aiheuttaen kalliopinnoilla migmatiitti
rakenteita. Mikrokliinigraniitin raekoko vaihtelee jonkin verran ja keskirakeisessa ki
vessä esiintyy usein karkearakeisia pegmatiittisia osueita.

Kallion laella on iäkästä kalliomännikköä ja poronjäkälien sekä tierasammalten
muodostamia laikkukasvustoja. Notkelmassa on tuoretta kangasta. Jyrkänteet ovat jäkä
läisiä. Kallionraoissa kasvaa liuskaraunioista.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

iueeNiset ympänstöjulkaisut 350
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140 Vallsbergen-Kivitokbergen TAMMISAARI

KA0010170 Karttalehti: 2012 07
Alueen pinta-ala: 251 ha Korkeus: 57 mpy Suht. korkeus: 57 m
Kallioalueen sijainti: Tammisaaresta 23 km luoteeseen, Kårbölessa.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kårbölen kylän peltomaisemaa idästä ja pohjoisesta reunustava laaja ja korkea kallioselänteiden alue rajautuu lännessä Bromarvs
fjärdeniin ja siitä hiljattain kuroutrmneisiin järviin ja lahtiin. Sen sijaan monin kohdin pohjoisessa, idässä ja etelässä rajautuminen on
epäselvempää vaihtelevaan metsäiseen ympäristöön. Kalliomaasto on kallioperän murrosten lohkomaa aluetta, jossa selänteiden
lakialueet ja rinteet ovat hyvin paljastunutta silokalliomännikkömaastoa. Länsiosan Vaktkojbergetin laki kohoaa 57 metriä länsi-
puolella olevaa Bromarvsfjärdenin pintaa korkeammalle ja erottuu metsäisenä muuta ympäristöä korkeampana proffilina meren
rantamaisemassa. Lähimaisemassa pilkottaa rinnepuuston lomitse myös pieniä kalliopintoja, mutta ne eivät erotu kuitenkaan ko
vin kauas länteen. Muilta osin kallioalueen selänteet rajautuvat hyvin kapeisiin meren sisälahtiin tai niistä hiljattain kuroutuneisiin
kapeisiin järviin, joiden lähimaisemaa avoimet ja jyrkänteiset kalliorinteet paikoin hallitsevat. Kårbölen peltomaisemaan kalliot
erottuvat metsäisyyden ja osin loivapiirteisyyden taida heikosti. Korkeimpien selänteiden lakialueilta avautuu monin paikoin vaili
televia metsävaltaisia maisemia eri puolille ympäristöön. Vaktkojbergetin länsireunalta avautuu avara saaristomerimaisema län
teen, kun taas Vallsbergetin länsiremalta häämöttää merenlahti, mutta pääosin maisema on kumpuilevaa kalliometsää. Kvitokber
genin laen länsiosasta aukeaa avarasti vähän kauempaa häämöttävälle saaristoiselle merelle. Suurin osa maisemasta on kuitenkin
kumpuilevaa metsämaata. Vesistöihin rajautuvat jyrkänteet muodostavat alueella mukavia pienmaisemia yhdessä rehevän lehto
kasvillisuuden ja suhteellisen luonnontilaisen laldmännikön kanssa. Vaihteleva, maisemiltaan melko avoin laakea silokalliomaasto
jyrkänteineen antaa alueen sisäosien kalliomaisemiin paikoin melko jylhää tunnelmaa. Alueen itäpuolella on flakamalmenin mo
reenimuodostumaselänne, joka sijaitsee samassa pohjois-eteläsuuntaisessa kallioperän ruhjeessa kuin sen pohjoispuolella oleva
valtakunnallisesti arvokas Lövsvedin vastasivun drumliini.

Alueen geomorfologisesti merkittävin osa-alue on Vallsbergenin länsisivulla oleva lähes kilometrin pituinen, korkea jyrkän
nejakso. Länsijyrkänteen alaosassa on 10—20 metrisiä pystyseinämiä ja yläosasta kaartuu heikosti porrasmainen seinämä viistojyr
känteisenä kohti lakea. Seinämäpinnoilla näkyvä pystyrakoilu muodostaa paikoin halkeamia, joiden kohdalla on pieniä luolamai
sia onkaloita seinämässä. Jyrkänteiden juurella on myös pitkiä parhaimmillaan 3—5 m syviä ja 1—3 m korkeita tyvilippoja, joista
pisimmät ovat 30 m pitkiä. Näiden päällä yläjyrkänteessä on paikoin pieniä pahtoja.Vallsbergenin lakialue on karua, melko tasaista
silokalliota. Vallsbergenin länsipuolella oleva Norrkärsbergen on lakiosistaan laakeaa, loivasti kumpuilevaa silokalliomännikkö
maastoa. Sen länsiluoteinen viettää yläosastaan viistojyrkkänä silokalliorinteenä alaspäin. Alarinne on osin moreenin peitossa.
Brinkträsketin jyrkänteisellä itärannalla on 15—20 metrisen kalliorinteen yläosassa 5—8 metristä pystypintaa. Länsiosassa Vaktkoj
bergetin pohjois- ja koillissivujen ylärinteillä on viistojyrkänteisiä 10 metriä korkeita silokalliopintoja. Mäen itärinteen alaosassa on
noin 15 metriä korkea heikosti porrasmainen pystyseinämä. Siitä itään olevan kapean notkelman vastareunalla pienen ja kapean
lahdenpohjukan itäsivulla on 8—10 metriä korkea pystyseinämä, joka rajautuu osittain kapeaan pohjois-eteläsuuntaiseen järveen.
Eteläosassa oleva Kivitokbergenin länsireunalle muodostuu jyrkänteisten kallioiden väliin rotkomainen notkelma, jota kautta kul
kee hiekkatie myös Kårbölen pelloille ja tiloille. Itäpuoleinen seinämä on 15 metriä korkea ja heikosti porrasmainen, siinä esiintyy
noin 5 metrisiä heikosti ylikaltevia jäätikön edustavasti hiomia pieniä kalliopintoja. Kallioalue kuuluu laajaan graniittialueeseen,
jossa kivilaji on keskirakeista mikrokliinigraniitti. Sen raekoko vaihtelee jonkin verran ja kivessä esiintyy yleisesti karkearakeisia
pegmatiittisia osueita ja paikoin liuskemaisia kiillegneissisulkeumia.

Kallioalueen lakiosissa on luonnontilaisia kalliomännikköjä seassaan keloja ja kilpikaarnaisia mäntyjä. Silokallioita laikutta
vat poronjäkälien ja kalliotierasammalen muodostamat kasvustot. Lähempänä ylintä lakea kalliotierasammalet ja vähän alempana
poronjäkälät ovat vallitsevia. Painanteet ovat kanervien valtaamia ja kallionraoissa on metsälauhakasvustoja. Silokallioiden väliin
jää myös juolukka- ja suopursuvaltaisia soistuneita painanteita. Vaateliainta jyrkännekasvillisuutta on Vallsbergetin länsirinteen
pystypinnoilla. Vallitsevan kalliopalmikkosammalen ohella seinämillä on myös niukasti lievää ravinteisuutta ilmentävää kivikutri
sammalta, silorlippusammalta ja paikoin haapasuomusammalta. Tyvellä viihtyvät kallio-omenasammalkasvustot. Pohjoisimman
länsijyrkänteen lohkareilla kasvaa vähän haisukurjenpolvea sekä isomaksaruohoa. Keskimmäisellä länsijyrkänteellä on edellisestä
poiketen pari tummaraunioistupasta ja haurasloikkoa. Jyrkänteellä on myös valupintoja, joilla kasvaa norkkusammalta ja kimppu
tierasammalta. Laen kohdalla olevan länsijyrkänteen pahkamaisen seinämän tyviraoissa kasvaa runsaasti ravinteisuutta ilmentä
vää kalkkikiertosammalta. Tummaraunioinen ja haurasloikko ovat myös erityisen runsaita. Suurimmaksi osaksi ylikaltevat pinnat
ovat paljaita tai jauhejäkälälaikuttaisia. Jyrkänteiden otsaa kirjovat runsaina mm. kuhmujäkälä, napajäkälät ja keltakarttajäkälä
sekä hieman niukempina harmaaröyhelö, sormipaisukarve, kivikynsisammal ja kallioisokarve. Jyrkännettä varjostaa varttuneetja
harvennetut kuusikot, paikoin myös istutusmänniköt, riukukoivikot ja -haavikot. Paikoin kasvillisuus on heikosti lehtomaista, jota
ilmentää mm. ketunleipä ja muutama syyläjuuri. Kvitokbergenin länsijyrkänne on aika kasviton. Alaosaa kiiovat liuskajauhejäkä
lä, kalliopalmikkosammal ja vähemmässä määrin kallioisokarve ja kalliokarstasammal. Tyvellä kasvaa siipisammalta ja etelänha
vusammalta. Tyveä reunustavat pihlajat, yksi pensasmainen tammi ja tervalepät. Paikoin tyvellä on pelkkää vatukkoa. Tien vierus
puut ovat täysikasvuisia tervaleppiä, jotka mtmodostavat paikoin tervalepikon tai ojitetun tervaleppäkorven. Puiden tyvellä on
runsaasti hiirenporrasta ja metsäkortetta. Itäjyrkänne on vaatimattomampi, mutta sen tyvellä siemenpuuhakatun kuusikon ja koi
vikon lomassa on noin 20 pähkinäpensasta ja yksi vaahtera (OMT).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4 Lähiympäristön arvot: 2
MAISEMA-ARVO: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Q Alueetiset ympänstöjulkaisut 350
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141 Ärmdalsberget TAMMISAARI

KA0010171 Karttalehti: 2012 07, 2012 08

Alueen pinta-ala: 42 ha Korkeus: 55 mpy Suht. korkeus: 55 m

Kallioalueen sijainti: Tammisaaresta 23 km luoteeseen, Trollshovdan eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueella on Metsähallituksen luonnonsuojelualue.

Kaliloalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Stornäsetin niemessä oleva Ärmdalsbergetin kohoaa varsin korkealle kapean salmen suulla. Se edustaa ympäristö
ään korkeampaa kalliolohkoa, joka muodostuu vierekkäisistä rinteiltään laakeapintaisista, hyvin paljastuneista kal
lioselänteistä. Kallioselänteet rajautuvat osittain merenlahteen, alarinteiden moreenipohjaisiin, mökitettyffiin ranta-
alueisiin ja peltoihin sekä koillisessa kalliokumpareisiin. Niemen länsireunalla olevat kallioselänteet erottuvat hy
vin itäpuolen pelloilta ja ympäröiviltä vesialueilta katsottaessa. Selänteiden lakiosat jäävät kalliomännikön peit
toon lukuun ottamatta länsiosassa Ärmdalsbergetin merelle aukeavaa lounaisrinnettä ja sen alaosan rantajyrkänet
tä. Ärmdalsbergenin länsijyrkänteen laelta aukeaa avarat näköalat saaristoiselle merelle. Suoraan lännestä erottuu
Bergön korkea saari ja salmen toisella puolella rannassa on Soibölen ja Knöpön lehtojensuojelualue sekä niiden
takana loivasti kohoava valtakunnallisesti arvokas Lövsvedin moreenimuodostuma-alue. Kallioalueella on erittäin
arvokasta kallioketokasvillisuutta ja alueen pohjoisosassa on luonnonsuojelulailla suojeltuja pähkinäpensas- sekä
lehmuslehtoja. Kallioalueella on lisäksi kaksi pronssikautista muinaishautaa. Ärmdalsberget on paikallinen, jonkin
verran käytetty näköalapaikka ja retkeilykohde.

Ärmdalsbergetin osittain avokallioinen lounaisrinne on 35 metriä korkea ja kohtalaisen tasaiseksi jäätikön
hioma. Melko harvan rakoilun ansiosta esiintyy selänteiden lakiosissa ja viistoilla länsi- ja lounaisrinteillä hieman
tavanomaista laajempia, yhtenäisiä silokallioita. Pohjoiseen suuntautuneet lähes pystyt seinämäpinnat ovat par
haimmillaan noin viisi metrisiä. Ärmdalsbergetin lounaisrinteen alaosassa oleva länsiseinämä on 10 metriä korkea
ja edustavasti mannerjäätikön aaltomaiseksi hioma. Pohjoisosasta jyrkänne on viistompi ja portaittaisempi. Alueen
kivilaji on pääasiassa keskirakeista, selvästi suuntautunutta amfiboligabro, jossa esiintyy sulkeumana hienorakeis
ta amfiboliittia. Kallioalueen itä- ja keskiosassa esiintyy runsaammin keski-karkearakeista mikrokliinigraniittia, joka
leikkaa amfiboligabroa juonina ja osueina myös alueen länsiosassa.

Kasvillisuudeltaan mielenkiintoisimmat kalliot ovat Ärmdalsbergetin länsijyrkänteessä. Suurimmaksi osaksi
jyrkänteen sileäksi hiotuneet pinnat ovat kasvittomia, mutta paikoin kasvaa valitsevan kalliopalmikkosammalen
lisäksi lievää ravinteisuutta ilmentäviä tummauurnasammalpaakkuja, kivikutrisammalta ja suikalesammalta. Ty
vellä viihtyy vähän vaateliaampaa kalkkikiertosammalta sekä siipisammalta. Kallionraoissa on lisäksi suhteellisen
runsaasti liuskaraunioistuppaita ja vähän tummaraunioista. Jyrkänteen tyveä verhoaa muutama kuusi, haapa, päh
kinäpensas, vaahtera, lehtokuusama ja taikinamarja. Jyrkänteen itäpuolella pähkinäpensaita kasvaa runsaammin.
Erittäin uhanalaista (CR) tähkähelmikkää kasvaa paikoin jyrkänteen kivikkoisella tyvellä ja myös sen otsalla. Sen
seuralaislajeina viihtyvät mm. mäkikuisma, mäkitervakko, kissankello, rohtotädyke, isomaksaruoho, nuokkuko
hokki, ketomaruna, pensaikkotatai vadelma ja orjanruusu. Ärmdalsbergetin harvamänniköistä otsaa peittävät po
ronjäkälien ja kalliotierasammalen muodostamat kasvustot. Lakea kohti männikön tihentyessä aluskasvillisuus on
enemmän kanervavaltaista.

Länsiosassa hiekkatien vierustan matala pohjoisjyrkänne on viisto ja suurimmaksi osaksi metsäsammalten
peittämä ja pähkinäpensaitten varjostama (MT, OMT). Aivan tien päässä ravinteisuus tulee paremmin esille noin 3
metriä korkean seinämän kohdalla. Sen valtalajina on kalliopalmikkosammal, mutta sen lisäksi kasvaa mm. vähän
uurnasammalta, tummaraunioista, haisukurjenpolvea, isomaksaruohoa, kalliokieloa ja mäkikuismaa. Kallioalueen
koillisosan jyrkänteiden tyvillä ja kalliopainanteissa on kolme arvokasta lehmus- ja pähkinäpensaslehtoa (OMaT,
MeLaT, HeOT ja AthOT). Ne on luonnonsuojelulailla suojeltu.Valtakuusten sekapuuna kasvaa koivua, mäntyä, leh
musta, tervaleppää, haapaa ja raitaa. Pensaskerroksessa kasvaa pähkinäpensasta, taikinamarjaa, terttualpia ja koi
ranheittä. Aluskasvillisuudessa viihtyvät mm. mustakonnamarja, velholehti, kevätlinnunherne, syylälinnunherne,
imikkä, lehtomaitikka, tesma, sinivuokko, ketunleipä ja sormisara (Luontotyyppikartoitus).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 2
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

0 AJueelliset ympäristöjuIkasut 350
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142 Näsebergen framnäs TAMMISAARI

KA0010164 Karttalehti: 2012 07, 2012 10

Alueen pinta-ala: 60 ha Korkeus: 40 mpy Suht. korkeus: 40 m

Kallioalueen sijainti: Tammisaaresta 20 km luoteeseen, Kivitokin itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen länsiosa kuuluu yksityiseen suojelualueeseen ja koko alue Natura 2000 -

verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Björkholmenin kallioinen niemi sijaitsee erikoisesti kahden merenlahden välisellä harju-
kannaksella. Se erottuu kohoumana eteläpuoleiselle Bromarvin ja Tenholan väliselle
maantielle ja näkyy selvästi viereisiltä vesialueilta katsottaessa. Merenlahdesta kohoava
kalliokannas muodostuu vierekkäin olevista jyrkkärinteisistä ja lakiosistaan melko hy
vin paljastuneista selänteistä. Selänteiden lakiosista avautuu paikoin hyvin edustavia
merinäköaloja etenkin Mådervikenille. Idänpuolelta avautuvat rannat ovat kesämökki
en leimaamia ja lännen puoleisilla ranoilla on lähes mereen rajoittuvia peltoja ja ranta
niittyjä. Alueen eteläpuolella Bromarvin ja Tenholan välinen maantie sijaitsee harjulla.
Alueen itäosassa on pronssikautinen muinaishauta.

Viistojyrkät rinteet ovat 20—30 metrin korkuisia ja niillä esiintyy matalia jyrkäntei
siä seinämäpintoja. Selänteiden lakialueita hallitsevat jäätikön pyöristämät silokallio
muodot. Jyrkänteessä on pieniä rakoiluluolia. Kallioalue sijaitsee keskellä laajaa graniit
tialuetta, jossa kivilaji on keskirakeista mikrokliinigraniitti. Paikoin siinä esiintyy lius
kemaisia kiillegneissisulkeumia ja raekoko vaihtelee jonkin verran. Kivessä esiintyy ylei
sesti karkearakeisia pegmatiittisia osueita.

Kallioiden laet ovat lähinnä jäkäläisiä ja kasvillisuudeltaan karuja kallioita. Kalli
oiden tyvillä on hyvin reheviä tammi- ja pähkinäpensaslehtoja sekä tervaleppä- ja sani
aislehtoja. Jyrkänteillä viihtyvät tummaraunioinen ja uhanalainen isonokkasammal (VU).
Jälkimmäisen seuralaisena on mm. kalkkikahtaissammalta, siloriippusammalta ja här
mäsammalta. Lehdoissa sekapuuna kasvaa haapaa, vaahteraa, lehmusta ja pensaista tai
kinamarjaa sekä ruohoista mm. ketopiippo, hammasjuuri, hentokiurunkannus, heinära
tamo ja syylälinnunherne. Haavalta on löydetty haapariippusammal (VU) ja maapuilta
lahokasviosammal (EN), haavanhyytelöjäkälä (VU), etelänruostekääpä (VU) ja silokää
pä (NT). Linnuista alueella elelee mm. pikkutikka (VU) ja harmaapäätikka (NT) (Natura
2000, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Ajueelliset

ympäristöjulkaisut 350



142 Näsebergen framnäs, TAMN’fI$AARI

Kallioalueen raja
1:15000

ueeWset ympäristöjuIisut 350 0

2
d.OOW.r.r..4O

Suojelu- tai
suojeluohjelman alue

Natura 2000 -verkostoon ehdotettu alue



143 Rånäsudden TAMMISAARI

KA0010166 Karttalehti: 2012 0$

Alueen pinta-ala: 22 ha Korkeus: 45 mpy Suht. korkeus: 45 m

Kallioalueen sijainti: Tammisaaresta 2$ km luoteeseen, Hummelvikin lounaispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Rånäsuddenin kahdesta kartiomaisesta kalliokohoumasta muodostunut niemi on ym
päröivän rannikon korkein kohta ja se muodostaa maiseman solmukohdan mereltä ja
vastarannoilta katsottaessa. Jyrkät rinteet jäävät kuitenkin puuston peittoon kauempaa
katsottuna. Alue rajautuu pääosin mereen. Itäreunalla rajautuminen moreenipohjaiseen
metsämaastoon on heikompaa. Kallioiselta länsinokalta aukea avarat muutaman puun
varjostamat näköalat saaristoiselle merelle. Maisemat avautuvat idästä etelän kautta län
teen, lounaan suuntaan ne jäävät jo lakipuuston peittoon. Laella kasvaa aika tiheää vart
tunutta kallomännikköä ja puiden siimeksessä on pronssikautinen muinaishauta.

Rånäsuddenin niemen vierekkäisiä kallioselänteitä erottaa kapea ja melko syvä mo
reenipeitteinen notkelma. Lakiosat ja rinteet ovat hieman kumpuilevaa kalliomännikkö
maastoa, jossa silokalliot ovat kooltaan tavanomaisia. Rinteet kohoavat viistojyrkkinä,
rakoilun lohkomina silokallioisina rinteinä kohti lakea. Läntisemmän selänteen rinteillä
on matalia, 1—3 metrin korkuisia seinämäpintoja, jotka etelärinteessä ovat osittain kohta
laisen selvän laattarakoilun lohkomia. Kallioalue sijaitsee keskellä laajaa graniittialuet
ta. Kalliopinnoiltaan hyvin paljastuneen niemen pohjoisosassa on vallitsevana kivilajina
keskirakeinen mikrokliinigraniitti, kun taas eteläosassa on kivilajina amfiboliitti. Alu
een mikrokliinigraniitin raekoko vaihtelee jonkin verran ja siinä esiintyy karkearakeisia
pegmatiittisia osueita ja liuskesulkeumia. Rånäsuddenin eteläosan tummassa, liuskei
sessa amfiboliitissa esiintyy paikoin kapeita kvartsi-maasälpäliuske ja kiilleliuskeväli
kerroksia. Amfiboliitin liuskeisuuden kulkusuunta noudattelee länsilounais- itäkoillista
suuntaa liuskeisuuden kaatuessa heikosti pohjoisluoteeseen.

Kallioalueen jyrkänteet ovat viistoisia ja kallion lievä rehevyys näkyy lähinnä leh
tomaisina ja ketomaisina piirteinä. Viistojyrkänteet ovat kalliopalmikkovaltaisia. Sisä-
maahan avautuvalla itäjyrkänteellä kasvaa ketopartasammalta. Kallioisia lakiosia ja viis
topintoja peittävät laikuttaiset kalliotierasammal- ja poronjäkäläkasvustot. Painanteet
ovat enemmän kanervan peittämiä. Heikosti ravinteisilla ketomaisilla lakiosilla viihty
vät kangasajuruoho, mäkitervakko, isomaksaruoho, rohtotädyke, kalliokielo, ahoman
sikka, karvakiviyrtti, tummaraunioinen ja katajapensaat. Tummaraunioista kasvaa myös
suhteellisen runsaasti jyrkänteillä. Sitä vähemmän on liuskaraunioista ja edellisten ris
teymää kasvaa sisämaan eteläjyrkänteellä. Sisämaassa alarinteet ovat osin harvennettuja
kuusivaltaisia lehtoja ja lehtomaisia kankaita. Niissä kasvaa harvakseltaan tai pienialai
sesti vähän tiheämmässä pähkinäpensaita ja taikinamarjaa. Ruohoista alarinteillä viih
tyvät mm. mustakonnanmarja, syylälinnunherne, kevätlinnunherne, imikkä, lehtopäh
kämö ja sinivuokko.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

JueeIIiset

ympänstöjuIkasut 350
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144 Svinberget Kvigos TAMMISAARI

KA0010169 Karttalehti: 2012 08

Alueen pinta-ala: 45 ha Korkeus: 45 mpy Suht. korkeus: 45 m

Kallioalueen sijainti: Tammisaaresta 26 km luoteeseen, Kvigosin itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Yli puolet kallioalueesta kuuluu joko yksityiseen luonnonsuojelualueeseen tai Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kallioisessa niemessä sijaitseva Svinberget on ympäristönsä korkein kohta nousten 45 metriä viereistä meren pintaa kor
keammalle. Kallioselännejakson eteläosa rajautuu mereen ja idässä osittain Rådalssjönin kalliorantaiseen kluuvijärveen.
Muilta osin rajautuminen on epäselvempää. Eteläosassa Kokiintenin rantakalliot näkyvät merelle, mutta muuten alueen
jyrkänteet jäävät puuston peittoon. Mantereen suunnasta katsottaessa kallioselännejakso ei erotu selvästi muusta kallioi
sesta rantamaisemasta. Eteläosasta Koklintenin rantakalliolta avautuu läntinen merenlahti, sen takainen hyvin mökitetty
Björknäsin niemi ja etelään päin mereinen paikoin kalliorantainen saaristomaisema. Yksityiskohtana erottuu etenkin Ber
gön korkeat luoteisjyrkänteet. Myös keskiosassa olevan Svinbergetin läntiseltä huipulta avautuu avara ja kaunis merenlah
timaisema pohjoiseen Lillsjön lahteen. Kallioalueella on useita jyrkännejaksoja, joista edustavin on Svinbergetin paikoin
ylikalteva länsijyrkänne. Myös alueen muutkin jyrkänteet yhdessä hyvin vaihtelevan pientopografian kanssa muodostavat
mielenkiintoisia ja osin jyihiäkin pienmaisemia. Alue on varsin luonnontilainen. Rannat ovat rakentamattomat ja metsän-
käsittely on lievää. Svinbergetin läntisen selänteen laella on pronssikautinen hautaröykkiö.

Lähes pohjois-eteläsuuntaisten murroslinjojen halkoma ja reunustaman jyrkänteisen kallioharjannejakson seinämien
suunta noudattelee kallioperän heikkousvyöhykkeiden suuntia. Alueen sisäiset korkeusvaihtelut ovat 15—30 metrin luok
kaa, jossa terävien harjanteiden reunustamat moreenipeitteiset notkelmat ja rinteet ovat puuston vaIostamia. Alueen kes
kiosassa olevan Svinbergetin läntisemmän harjanteen länsisivulla on noin 15 metriä korkeita ylikaltevia runsaan rakoilun
lohkomia, seinämäpintoja, joiden tyvellä on massiivista louhikkoa. Pohjoispäässä seinämäpinnat ovat myös edustavasti
mannerjäätikön hiomat ja pyöristämät. Luoteiskulmalla kohoaa lievästi porrasmainen seinämänä yli 20 metrin korkeuteen.
Svinbergetin itäpuolisen harjanteen länsisivulla on hieman viistopintainen, 4—12 metriä korkea jäätikön hyvin hioma ja
pyöristämä silokallioseinämä. Itäisen harjanteen päällä on tavanomaista laajempia jäkälikköisiä silokallioita. Sen itäjyrkän
ne on taas 20 metriä korkea, heikosti porrasmainen seinämä, joka rajautuu hiljattain merestä kuroutuneeseen järvialta
aseen. Lounaisosassa Koklintenin länsisivun rantajyrkänne on 15—20 metriä korkea, jäätikön hioma pystyseinämä, joka
rajautuu suoraa merenlahteen. Alueen pohjoisosassa olevan kapean harjanteen länsiseinämä on jäätikön pyöristämä, hei
kosti porrasmainen ja noin 10 metriä korkea.

Kallioalue sijaitsee laajan graniittialueen suuressa pirstoutuneessa graniittilohkossa, jolle on luonteenomaista van
hempien kivilajisulkeumien runsaus. Kivilaji on pääasiassa keskirakeista, hieman suuntautunutta mikrokliinigraniittia,
jossa esiintyy yleisesti raekoon vaihtelua. Alueen graniitissa on yleistä karkearakeiset pegmatiittigraniittiset osueet ja juo
net. Kivessä esiintyy lisäksi runsaasti paljastumamittakaavassa isoja liuskesulkeumia, jotka vaihtelevat kvartsi-maasälpäg
neissistä, kiillegneissiin ja amfiboliittiin. Alueen lounaisosassa Kokiintenin alueella on keskirakeista, selvästi suuntautu
nutta granodioriittia kookkaana sulkeumana mikrokliinigraniitissa. Liuskesulkeumia on hyvin nähtävissä esimerkiksi Svin
bergetin läntisemmän haijanteen länsiseinämässä, jossa näkyy liuskeisuustason suhteen vaaka-asentoisia ja poimuttuneita
sekä osin rapautuneita kiillegneissi- ja amfiboliittisulkeumia.

Kallioalueen jyrkänteet ovat pääosin varjoisia ja niillä Svinbegertin meso-eutrofista länsijyrkännettä lukuun ottamat
ta kasvaa tavanomaista jyrkännekasvillisuutta. Varjoisia jyrkänteitä vallitsee kalliopalmikkosammal. Edustavien rinneleh
tojen ohella lehtomainen kasvillisuus nousee paikoin jyrkänteiden alimmille hyllyille. Kallioiden lakiosia peittävät varttu
neet männiköt ja laakeita avokallioita kirjovat poronjäkälä- sekä kalliotierasammalkasvustot. Paikoin on myös kalkkivai
kutteista kallioketoa (Natura 2000). Svinbergetin liuskottuneen ja lohkottuneen varjoisan länsijyrkänteen kasvillisuus on
edustavaa ja etenkin ylikaltevilla seinämillä on meso-eutrofista lajistoa. Näillä pinnoilla kasvaa kohtalaisesti kalkkikierto
sammalta ja kielikellosammalta. Kalkkikahtaissammalta on suhteellisen runsaasti jyrkänteen tyven alaseinämillä. Hieman
pystymmiltä ylikaltevilla seinämiltä löytyy isoriippusammalkasvusto ja suhteellisen runsaasti siloriippusammalta sekä
oravisammalta. Kallionkoloissa viihtyy niukkana kolokiiltosammal ja kosteilla seinämillä samaten niukkana runkopunos
sammal. Sanikkaisista kallioraoissa viihtyvät erityisen runsaina tummaraunioinen ja haurasloikko. Svinbergetin edustalla
on pähkinäpensaslehto ja joitakin lehmuksia. Lehdossa kasvaa myös lehtokuusamaa ja ruohoista mm. mustakonnanmar
jaa, sinivuokkoa, syyläjuurta, ketunleipää ja tesmaa.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3 Muuttuneisuus: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4 Lähiympäristön arvot: 1
MAISEMA-ARVO: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Ø JueeIIiset ympänstöjdkaisut 350
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145 Klobbergen TAMMISAARI

KAOOI 0160 Karttalehti: 2012 10

Alueen pinta-ala: 39 ha Korkeus: 47 mpy Suht. korkeus: 47 m

Kallioalueen sijainti: Tammisaaresta 19 km luoteeseen, Seukon eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Bromarvin sisäsaaristossa kapean Västervikenin itärannalla kohoava Klobbergen on
maisemallisesti merkittävä kohde. Se rajautuu länsireunastaan jyrkästi mereen, mutta
idässä rajautuminen on epäselvää samankaltaiseen ylänköisiin kalliometsiin. Klobber
genin länsirannan avokallioiset, lähes 800 metriä pitkä rantajyrkännealue erottuu Väs
tervikenin salmeen ja sen vastarannalle silmiinpistävänä jylhinä rinnepuuston reunusta
mina kallioisina seinäminä ja hallitsee ympäröivää lähimaisemaa. Laelta jyrkänteiden
päältä avautuu kaunis ja avara saaristomerimaisema lounaaseen, länteen ja luoteen suun
tiin. Lähimaisemassa erottuu Knopön jylhä kallioinen saari sekä pienempiä luotoja. La
ella avautuu kohtalaisen avaria männikkövaltaisia kauniita kalliopienmaisemia keloi
neen. Rantajyrkänteiden välissä on kesämökki, jonne on vedetty mökkifie pohjoisem
man rantajykänteen laen kautta.

Länsireunan jyrkänteet rajautuvat kallioperässä etelä-pohjoissuuntaiseen laaja-alai
seen alueelliseen murrokseen. Klobbergenin länsireuna kohoaa 20—25 metriä korkeana,
porrasmaisena jyrkänteenä lähes koko matkaltaan. Yksittäiset viistojyrkänteisten ja pai
koin lähes pystyseinämäisten kalliopintojen korkeus vaihtelee rinteessä 5—15 metriä. Man
nerjäätikkö on monin kohdin hionnut kalloseinämiä melko edustavasfi. Porrasmaiset
tasanteet vaihtelevat leveämmistä terasseista kapeisiin hyllyihin. Lakialue on melko rau
hallisesti kumpuilevaa, hyvin paljastunutta ja harvarakoista silokalliosta männikkömaas
toa, jossa painanteet ovat soistuneita. Silokalliot laella ja länsiseinämillä ovat paikoin
tavanomaista hieman laaja- alaisempia. Kallioalue sijaitsee keskellä laajaa graniittialuet
ta. Kivilaji on keskirakeista punertavaa mikrokliinigraniitti, jossa paikoin esiintyy lius
kemaisia kiillegneissisulkeumia. Mikrokliinigraniitin raekoko vaihtelee jonkin verran ja
kivessä esiintyy yleisesti karkearakeisia pegmatiittisia osueitaKailionlaet vaihtelevat jä
käläisistä kallioista karuihin kankaisiin. Rinteillä on varpuisia ja ruohoisia tuoreita kan
kaita. Suonotkelmat ovat lähinnä varpuisia rämeitä. Alueelta on löydetty kahdelta kas
vupaikalta uhanalaista pommerinvirnaa (VU) (Taxon). Sen seuralaisena kasvaa mm. mä
kikauraa. Lakiosissa kasvaa kalliokohokkia ja mäkikuismaa.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALUOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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146 Kusberget TAMMISAARI

KA0010162 Karttalehfi: 2012 10

Alueen pinta-ala: 35 ha Korkeus: 51 mpy Suht. korkeus: 45 m

Kallioalueen sijainti: Tammisaaresta 16 km länteen, Nitlaxin kaakkoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Ympäristöään korkeampi Kusberget kohoaa loivasti ja erottuu lähistölle vain kohtalai
sesti. Laaja pyöreähkö lakiosa näkyy heikosti eteläpuolen lähipelolle, mutta se näkyy jo
paremmin Kvarnbottenin merenlahdelta katsottuna. Muilta suunnilta katsottuna mäki
jää puuston peittoon. Kallioalue rajautuu tyviosia kiertäviin teihin, polkuihin ja notkel
mi. Edustavimmat näköalat aukeavat laen eteläpuolen viettävän rinteen pieniltä ko
houmilta. Näiltä kohdin aukeaa avarat ja laajat näköalat pohjoisesta idän ja etelän kautta
länteen. Maisemaa hallitsee eteläpuolella aukeava Kvarnbottenin merenlahti. Sitä reu
nustaa molemmin puolin aika tasainen metsämaasto. Koillisesta pilkottaa Tvikenin me
renlahti tasaisen metsämaan keskeltä. Eteläkaakkoisesta horisontista kohoaa lisäksi Ko
verhaarin terästehtaan piippuja ja muita rakennuksia. Idästä lähimaisemassa erottuu pieni
peltotilkku. Muuten lähimaisema on metsäinen. Etetärinteen lakimännikkö on hyvin
harvaa ja itäosasta läheltä tietä laki on lähes puutonta. Etelä— itärinteellä ja laella on
edustavia silokallioita ja laen takana harvan männikön kätkössä on muinaisrantakivik
ko. Itäosan poikki kulkee kapea hiekkatie.

Kusberget on laakea, hyvin paljastunut silokallioselänne, joka rajautuu hiekkaisiin
männikkökankaisiin. Hyvin loivat länteen, etelään ja itään viettävät silokalliorinteet ovat
suhteellisen harvaan rakoilleita, mutta yhtenäiset silokalliot ovat kuitenkin vain hieman
tavanomaista laajempia. Korkeimman laen alueella on graniitin kuutiollisen rakoilun
mukaista matalaa, porrasmaista lohkeavuutta etelään viettävällä rinteellä. Korkeimman
laen pohjoisreunalla on reilun sadan metrin matkalla edustavaa, osin kasvillisuuden
peittämää noin 30 metriä leveää Litorinamerivaiheen aikaista pallekivikkoa, jossa kivi-
aines on läpimitaltaan 20—50 cm ja heikosti pyöristynyttä. Tuolloin meri on tyrskynnyt
etelästä, kun Kusbergetin korkein laki paljastui pienenä Juotona maankohoamisen seu
rauksena. Vesi huuhtoi kalliopinnat paljaiksi kuljettaen irtoaineksen pois ja kasasi siitä
osan selänteen liepeille hiekkaisiksi rantakerrostumiksi. Kallioalue sijaisee keskellä laa
jaa graniittialuetta. Kivilaji on tasa-keskirakeista, heikosti suuntautunutta mikrokliini
graniittia, jossa paikoin esiintyy yksittäisiä hieman kookkaampia kalimaasälpähajara
keita keskirakeisen aineksen seassa. Kiven raekoko vaihtelee jonkin verran ja siinä esiin
tyy myös karkearakeisia pegmatiittisia osueita.

Kallioalueen kasvillisuus on karua eikä jyrkännekasvillisuus juuri eroa lakipinto
jen kasvillisuudesta, Lakipintoja laikuttaa kalliofierasammal- ja paikoin myös kangas
karhunsammalkasvustot. Niukkana viihtyy pikkukorallijäkälä. Kallionraoissa kasvaa
metsälauhaa, muutamia jäykkäröllituppaita ja jokunen kalliohatikka. Kanervalaikkuja
on siellä täällä. Avoimia kalliopintoja myötäilee napajäkälät, karttajäkälät ja rupijäkälät.
Vähän pystymmillä pinnoilla on runsaasti karvejäkäliä ja kuhmujäkälää. Laella on myös
pari pienialaista soistumaa. Luonnontilainen kalliomännikkö on harva puustoista. Se ei
tosin ole kovin järeää, mutta seassa on kilpikaarnaisia yksilöitä ja muutamia keloja. Kai
lioaluetta reunustaa pääosin varttunut männikkö.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Q Äueelhset ympäristöjukaisut 350
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147 Jättekasten TAMMISAARI

KA0010157 Karttalehti: 2012 11
Alueen pinta-ala: 97 ha Korkeus: 62 mpy Suht. korkeus: 62 m
Kallioalueen sijainti: Tammisaaresta 18 km luoteeseen, Bergbyn koillispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Hölklötfjärdenin etelärannalla sijaitseva Jättekasten on jyrkkärinteinen ja lakiosistaan melko tasainen ja ruhjevyö
kykkeiden reunustama korkea kallioselänne, jonka laella on kaksi pronssikautista hautaröykkiötä. Jättekasten ra
jautuu pohjoisreunastaan merenlahteen ja muilta osin ympäröiviin kapeisiin viljapeltoihin sekä asutukseen. Laaja
kallioselänne kohoaa noin 60 metrin korkeuteen merenpinnasta ja näkyy metsäisenä mäkenä Bergbyn viljelymaise
man reunalta. Kallioalue erottuu hyvin myös salmen vastarannalta pohjoisesta katsottaessa, jonne sen ylärinteiden
avoimet kalliopinnat pilkottavat paikoin puuston lomitse. Merelle näkyvät myös heikosti puiden yläpuolelta Sjö
bergenin länsijyrkänteen paljas otsa ja kalliomäntyjen välistä Jättekastenin pronssikautinen kalliokumpare. Jätte
kastenin silokalliopinnat näkyvät merelle ainoastaan rinteiden rantapuuston hakkuiden takia. Sjöbergenin länsijyr
känteen päältä aukeaa luontaisesti avarat näköalat merenlahdelle. Pohjoiseen päin näkyvyyden estää kalliopuusto.
Lähimaisemassa erottuu hyvin läheisen Bergbyn talot ja viljelysmaat. Salmen takainen manner on kumpuilevaa
metsämaata. Alueen kalliomännikkö on avaraa ja laakeat silokalliot ovat luontaisesti lähes puuttomia muodostaen
laella mukavia pienmaisemia.

Selänteen lakiosat ovat loivasti kumpuilevaa melko hyvin paljastunutta mannerjäätikön hiomaa ja tasoittamaa
kumpumaista ja kohtalaisen harvaan rakoillutta silokalliota. Jyrkät rinteet ovat etenkin alaosistaan paksun moree
nin peittämiä. Alueen länsiosassa, Sjöbergenin länsireunalla on selänteen merkittävin jyrkänne. Sjöbergenin 15 met
riä korkea länsijyrkänne on muodostunut kolmesta korkeammasta ja useista matalammasta portaasta. Suurimpien
askelmien väliset vähän viettävät terassit ovat noin 3 metriä leveitä. Porrasmaisen jyrkänteen alaosassa on noin 6
metriä korkeita pystypintoja. Jättekastenin laen keskiosassa olevat länteen suuntautuneet jyrkänteet ovat matalia 4-
5 metriä korkeita pystypintoja. Jättekastenin lakiosan silokalliot ovat etenkin pohjoiseen loivasti viettäviltä pinnoil
taan hyvin harvarakoisia ja tavanomaista selvästi laaja- alaisempia ja edustavampia. Kallioalue sijaitsee laajan gra
niittialueen keskellä, jossa kivilaji on hieman seoksista, keskirakeista granaattipitoista mikrokliinigraniitti, jossa
paikoin esiintyy liuskemaisia kiillegneissisulkeumia. Mikrokliinigraniitin raekoko vaihtelee ja kivessä esiintyy ylei
sesti karkearakeisia pegmatiittisia osueita.

Alueen kalliokasvillisuus on karua, mutta lakiosissa on luonnontilaista merenrantakallioille tyypillistä sam
malten ja jäkälien muodostamaa mosaiikkikasvustoa. Jättekastenin eteläisempi länsijyrkänne on enimmäkseen paah
teinen ja karujen jäkälien vallassa. Pystypintaa vallitsevat liuskajauhejäkälä ja keltakarttajäkälä. Runsaina kasvavat
mm. sysiruskokarve, hankakarve, harmaaröyhelö ja niukemmin kuhmujäkälä sekä sormipaisukarve. Sammalista
niukkana viihtyvät mm. kalliopalmikkosammal, kiviturkkisammal, kivikynsisammal ja raossa kyhmytorasammal.
Eräästä raosta löytyi yksi liuskaraunioistupas. Jyrkänteen edustalla on harvaa kalliomännikköä. Pohjoisempi länsi
jyrkänne on eteläisempää jyrkännettä sammaleisempi ja varjoisempi. Valtalajina on kalliopalmikkosammal. Edus
taa varjostaa kuivahko kuusikko. Sjöbergenin länsijyrkänteen ylimpien pystypintojen kasvillisuus on jäkälävalaista
kuten Jättekastenin eteläisemmällä länsijyrkänteellä. Otsalla kasvaa vähän enemmän kuhmujäkälää ja yläjyrkän
teessä on kalliokarstasammallaikkuja. Varjoisista kohdista jäkälikköä tosin laikuttaa kalliopalmikkosammal, joka
on alimpien pystyseinämien valtalaji. Joillakin terasseilla viihtyy hyvin kallioimarre. Pohjoispään tyvellä on kape
ahko kausikostea puro, jota varjostaa hiirenporraskasvusto. Tyvikasvillisuus on muuten harvapuustoista kuusik
koa (MT), jonka varjossa viihtyy muutamia pähkinä-, tuomi- ja lehtokuusamapensas.

Kallioalueen laakeita avokallioita laikuttavat patjamaisesti etenkin kalliotierasammal ja vähemmässä määrin
poronjäkälät. Näiden välisiä kivipintoja värittää keltakarttajäkälä ja mustat pienehköt napajäkälät. Paikoin kasvaa
kalliohatikkaa. Pienet painanteet ja notkelmat ovat joko kanerva- tai metsälauhavaltaisia. Paikoin on myös pienem
pi ja suurempi alaisia rahkoittuneita kalliorämeitä, joita vallitsevat juolukka ja suopursu. Laen kalliomänniköt ovat
suhteellisen edustavia. Mäntyjen seasta löytää keloja ja enimmillään 40 cm paksuisia kilpikaarnamäntyjä. Jättekas
tenin silokalliopinnat ovat luonnostaan lähes puuttomia. Nuorta mäntytaimikkoa kasvaa laajemmin vain pohjois-
osan metsäautotien alarinteessä, tien ja merenlahden välissä. Paikoin Sjöbergillä on myös pienialaisia kasvatusmet
siä ja siemenpuuhakkuualoja.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 2 Muuttuneisuus: 2
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4 Lähiympäristön arvot: 2
MAISEMA-ARVO: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympäristojulkaisut 350
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148 Korkeakallio TUUSULA

KA0010078 Karttalehti: 2043 03, 2043 06

Alueen pinta-ala: 12 ha Korkeus: 72 mpy Suht. korkeus: 37 m

Kallioalueen sijainti: Hyrylästä 7 km luoteeseen, Siippoon kylän länsipuolella.
Maankäytön suunnittelufilanne:
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Siippoon ja Palojoen välisessä vaihtelevan viljelysmaiseman reunalla sijaitseva pieni,
mutta korkea kallioselänne, jonka Iounaisreuna on jyrkänteinen. Korkeakallion lounais-
sivun jyrkänteet kohoavat purolaaksosta ja erottuvat tyvellä olevan vartevan kuusikon
lomitse kauemmas länsipuoliselle peltoalueelle. Muilta suunnilta kallioselänteen erot
tuvuus ei ole niin hyvä. Pohjoispuolelta erottuu Korkeakallion selänne osana koillispuo
lella olevaa metsäistä mäkialuetta eikä omana selännemuotonaan. Korkeakallion laelta
on upea, hieman luontaisen puuston rajoittama näköala länsipuolen laajoille ja kumpui
leville pelloille sekä metsiin. Korkeimman huipun ja jyrkänteen lakiosan silokalliot ovat
tavanomaista laajempia, pyöreäselkäisiä ja maisemallisesti edustavia. Myös jyrkänteen
kohtalaisen massiiviset lähimaisemat lehtoisine piirteineen poikkeaa tavanomaisesta
metsämaastosta edukseen. Lakea on käytetty jonkin verran näköalapaikkana.

Lounaisjyrkänteen kokonaiskorkeus on parhaimmillaan noin 20 metriä. Yhtenäiset
ja lähes pystyasentoiset seinämäpinnat ovat parhaimmillaan 9—10 metrin korkuisia. Sei
nämäpinnoilla on paikoin pieniä graniitin vaakarakoilun synnyttämiä luolamaisia on
kaloita ja kalliolippoja. Seinämäpinnat kaartuvat jyrkänteen yläosassa kupumaisina jää
tikön hiomina kohtalaisen tasaisina pintoina viiistoiksi laen silokalliopinnoiksi. Alueen
kivilaji on keskikarkeaa punertavaa mikrokliinigraniittia. Raekoko vaihtelee tasa-keski
rakeisesta karkearakeiseen pegmatiittigraniittiin. Paikoin esiintyy kivessä pieniä mig
matiittisia kiillegneissisulkeumia. Jyrkänteessä kiillegneissisulkeumat ovat paikoin sel
västi rapautuneita.

Lounaisjyrkänne on korkea ja paikoin kostea. Valtalajina on kalliopalmikkosam
mal, mutta kosteammilla paikoilla on kimpputierasammalen ja maksasammalten muo
dostamia laikkuja. Paikoin jauhejäkälät ovat myös runsaita. Lievää mesotrofiaa ilmentä
vät niukkana kasvava tummauurnasammal ja kivikutrisammal. Metsäsammalet ovat
vallanneet viistopintoja. Kallion laen kasvillisuus on hieman kulunutta. Sitä peittävät
kalliotierasammal- karhunsammal- ja kynsisammalkasvustot. Kulumattomissa kohdis
sa on poronjäkälälaikkuja. Lisäksi laella kasvaa mm. jäykkärölliä ja mäkitervakkoa. Kal
lion otsan puusto on aikoinaan palanut. Osa puista on kuollut pystyyn ja osalla on vain
mustumia tyvikaarnassa. Varttunutta puustoa on vain jyrkännerinteessä ja otsalla, muu
ten mäen puusto on taimikkona. Jyrkänteen tyvellä on rehevä kuusivaltainen lehto, joka
rajoittuu edustalla mutkittelevaan Palojokeen. Rinnelehto (OMaT) ja sen alapuolella ole
va kostea tulvavaikutteinen lehtokorpi ovat hyvin reheviä. Sekapuuna kasvaa harmaa
leppää ja pensaista runsaita ovat taikinamarja ja lehtokuusama. Näsiää ja terttuseljaa on
siellä täällä. Lehtokasvillisuus nousee myös jyrkänteen alimmille hyllyille. Kallion ty
vellä viihtyvät mm. haisukurjenpolvi, hiirenporras, lehtokorte, mustakonnamarja, vai
kovuokko, sinivuokko, sudenmarja, imikkä ja kevättähtimö. Lehtolajistoon kuuluvat
myös mm. lehto-orvokki, kevätlehtoleinikki, tesma ja lisäksi tulvalehdossa tavataan
mukulaleinikkiä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

AueeIIiset

ymparistöjulkäsut 350
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149 Kakolanmäki VANTAA

KA0010023 Karttalehti: 2043 01

Alueen pinta-ala: 20 ha Korkeus: 70 mpy Suht. korkeus: 40 m

Kallioalueen sijainti: Tikkurilasta 13 km länteen, Petikon länsipuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Peruskarttaan on merkitty pieniä rauhoitusalueita.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kehä 111:n ja Vihdintien risteyksessä ja Pikkujärven kaakkoisreunalla sijaitseva Kakolan
mäki on loivarinteinen, metsäinen kalliomäki, joka länsi- ja pohjoisreunastaan rajautuu
peltoihin. Osittain sijainnistaan johtuen metsäinen korkea mäkialue erottuu selvästi itse
näisenä muotona länsi- ja pohjoispuolen alavasta peltomaisemasta katsottaessa. Run
saan puuston takia kalliopintoja ei erotu luontaisesti ympäristöön, ainoastaan Kehä 111:n
maantieleikkauksen kalliot erottuvat osana maantienvarren maisemaa. Mäen eteläreu
nalla on leveä sähkölinja. Alueella on paikoin tehty harvennushakkuita. Kakolanmäen
pohjois- ja luoteispuolella on linnustoltaan arvokas Pikkujärvi rantaniittyineen.

Kakolanmäki on Pitkäjärven suurta alueellista murrosvyöhykettä reunustava kal
lioselänne. Tämä Kirkkonummen Porkkalasta koilliseen ulottuva murroslinja on yksi
Suomen suurimmista ja vanhimmista murroslaaksoista, joka alkaa jo merenpohjassa Pik
kalanlahden lounaispuolella ja kulkee Espoon, Tuusulan, Järvenpään ja Mäntsälän kaut
ta Lahteen. Pikkalan—Lahden murroslaakso on luonteeltaan syvämurros ja Bodomin ra
pakiven synty on mitä todennäköisimmin yhteydessä murroslinjan syntyyn (Jantunen
1990). Laella on peruskartan mukaan rauhoitettu rantakivikko, johon liittyy mahdolli
nen viikinkiaikainen hautaröykkiö.

Kakolanmäki on kallioperältään pääasiassa kvartsimaasälpägneissiä ja pyroksee
nigneissiä ja se sijaitsee geologisesti nuoremman rapakivigraniitteihin kuuluvan Bodo
min graniittimassiivin ja vanhemman gneissialueen kontaktissa. Kakolanmäen pohjois-
rinteen alaosassa muuttuu kallioperä Bodomin graniitiksi. Kakolanmäen eteläreunalla
Kehä 111:n tieliittymän kallioleikkaus paljastaa geologisesti mielenkiintoisen karsi- ja kalk
kikivijakson. Maantieleikkauksen paljastumissa on nähtävissä raitaisesssa kalkkikivi—
karsijaksossa kalkkikiveä ja edustavia diopsidiraitoja sekä kivilajien kerrosrakenteita.
Kallioleikkauksessa olevasta kalkkikivilinssistä on löydetty Suomen suurimmat schee
liittirakeet, joiden läpimitta on 2—3 cm. Kakolanmäen eteläreunalta Kehä 111:n pohjois-
puolelta on aikoinaan louhittu kalkkikiveä pieniä määriä (Kananoja ja Grönholm 1993).

Kallioalueen laella on karua kangasmetsikköä, kataja-kanervikkoa ja myös reheviä
kallioniittyjä ja -ketoja. Rinteillä on tuoreita kankaita ja lehtometsää. Kalliopinnoilla viih
tyvät mm. keltamaksaruoho ja isomaksaruoho. Rinteellä kasvaa pähkinäpensaita ja leh
tokuusamaa sekä jokunen tammi.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 2 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

,JueeIIiset ympänstöjulkaisut 350
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150 Petikonmäki-Hermanskärret VANTAA

KA0010025 Karttalehti: 2043 01

Alueen pinta-ala: 40 ha Korkeus: 60 mpy Suht. korkeus: 33 m

Kallioalueen sijainti: Tikkurilasta 13 km länteen, Petikon pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Petikonmäki-Hermanskärretin kuusikkoinen kallioalue sijaitsee Kehä III ja Vihdintien risteyksen pohjoispuolella,
teollisuus- ja liikealueen tuntumassa. Alue on pitkänomainen kahden kallioselänteen muodostama maisemallisesti
tärkeä kokonaisuus, joka rajautuu selkeästi joka suunnasta. Luoteessa ja pohjoisessa on viljelty purolaakso, joka
ulottuu selännejakson pohjoispuolelle. Selänteiden lakialueilta ei kuitenkaan aukea näköaloja ympäristöön, koska
mäkialue rinteineen on hyvin puustoista. Ainoastaan Hermanskärrin laelta aukeaa kapea näköala Hämeenkylän
Pitkäjärvelle ja sen pohjoispuolelta menevälle Kehä III:lle. Etelän ja pohjoisen suunnasta näkyy latvuston aukoista
lähimäkien latvuspuustoa. Kalliomaasto on hyvin pienipiirteistä ja alueen korkeuserot ovat kohtalaisen suuria. La
kialueella on laajoja maisemallisesti melko avaria avokalliopintoja, ja lakialueiden välissä on suopainanteita. Peti
konmäen luoteisrinteen alaosassa on pieni rakennuskiven ottopaikka. Sitä on ilmeisesti käytetty paikallisesti tai sen
alla olevan bunkkerin tarpeisiin. Lounaispuolella Vihdintien takana on Kakolanmäen arvokas kallioalue (KA0010023).

Kalliojakso edustaa Pitkäjärven suuren murrosvyöhykkeen reunalla olevaa korkeampaa kalliolohkoa. Tämä
Kirkkonummen Porkkalasta koilliseen ulottuva murroslinja on yksi Suomen suurimmista ja vanhimmista murros
laaksoista, joka alkaa jo merenpohjassa Pikkalanlahden lounaispuolella ja kulkee Espoon, Tuusulan, Järvenpään ja
Mäntsälän kautta Lahteen. Pikkalan— Lahden murroslaakso on luonteeltaan syvämurros ja Bodomin rapakiven syn
ty on mitä todennäköisimmin yhteydessä murroslinjan syntyyn (Jantunen 1990). Bodomin rapakivigraniitin ikä on
noin 1645 miljoonaa vuotta. Rinteiden jyrkännepinnat ovat matalia. Hermanskärrin länsirinteen noin 15 metriä kor
kea heikosti porrasmainen jyrkänne on epämääräisen rakoillut. Petikonmäki-Hermanskärret on kivilajistoltaan vaih
televa aluetta. Se sijaitsee Uudenmaan liuskealueen gneissien ja niitä nuoremman Bodomin rapakivigraniittimuo
dostuman kontaktissa. Kivilaji on Petikonmäen eteläosassa pääasiassa kvartsimaasälpägneissiä ja pyrokseenigneis
siä. Mäen etelärinteen alaosassa esiintyy myös vähän kalkkikiveä ja paikalta on aikoinaan louhittu hieman kalkkiki
veä. Nykyisin vanhat louhoskuopat ovat metsittyneet. Kivilaji muuttuu Bodomin rapakivigraniitiksi Petikomäen
lakialueella. Hermaskärin kallioselänteen itäosassa esiintyy kallioperässä jonkin verran mikrokliinigraniittia.

Kallioalueen kasvillisuus on avokallioisissa lakiosissa melko karua. Selänteiden välissä on korpinotkelmia ja
rinteillä lehtomaista kasvillisuutta. Petikomäen etelärinteessä on kuivaa lehtoa ja lehtomaista kangasta. Puusto on
varttunutta kuusikkoa ja pensaista rinteessä viihtyvät mm. koiranheisi ja lehtokuusama. Rinteessä kasvaa runsaasti
ketunleipää ja vähän niukemmin sinivuokkoa sekä nuokkuhelmikkää. Siellä täällä kasvaa myös jänönsalaattia,
mustakonnamarjaa, kivikkoalvejuurta, metsäorvokkia, sormisaraa ja valkovuokkoa. Lahopuulta on löydetty uhan-
alainen punakarakääpä (VU) (suul.t.anto Savola, K. 2003). Rinteiden jyrkännepinnat ovat tavanomaisten sammalien
valtaamia. Länsirinteessä metsä on jo tavallisempaa kuusivaltaista tuoreempaa tai lehtomaista kangasta. Hermas
kärin kallion ja Petikon kallion erottaa toisistaan kostea notkelma, jossa on lehtomaisia piirteitä ja parhaimmillaan
lehtokorpimaista kasvillisuutta. Alueen soilla kasvaa tavallisten kuusten, mäntyjen ja koivujen lisäksi niukasti ter
valeppää (Väre ja Kärki 1981). Hermanskärrin länsirinteen alaosassa kasvillisuus on tavanomaista ja sammalval
taista. Pystypinnoilla viihtyvät kalliopalmikkosammal-, laakasammal-, kiviturkkisammalkasvustot. Paikoin on myös
laajoja torasammalkasvustoja. Ylärinne on viistopintojen lajien kuten kynsisammalten, karhunsammalten ja kallio
tierasammalten valtaamia, Laella on niukasti poronjäkälää, ehkä kasvillisuuden kuluneisuuden vuoksi. Kalliomän
nikkö on nuoren näköistä, mutta silti varttunutta.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 2
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Ø Alueelliset ympäristöjulkaisut 350
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151 Sotungin Högberget VANTAA

KA0010030 Karttalehti: 2043 07
Alueen pinta-ala: 69 ha Korkeus: 75 mpy Suht. korkeus: 60 m
Kallioalueen sijainti: Tikkurilasta 6 km itään, Sotungin kylässä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu osittain III luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Sotungin kylän viljelyslaaksoa reunustava hieman hajanainen, jyrkkäpiirteinen ja korkea kallioselänteiden jakso, joka on
maisemallisesti ja luonnonarvoiltaan merkittävä alue. Kallioalue on pohjoiskoillis-etelälounaissuuntaiseen ja alueellisesti
merkittävään murrosvyöhykkeeseen rajautuva kalliojakso, jossa on nähtävissä edustavia graniitin lohkorakenteita ja ta
vanomaista edustavampia silokalliomuotoja. Alueella on Bisan vanha kalkkilouhos ja kolme pronssikautista muinaishau
taa. Aluetta kiertää myös Kalkkiruukin luontopolku. Jyrkkärinteisten kallioselänteiden korkein kohta, Högbergetin laki
kohoaa Sotungin jokilaaksosta 60 metriä viereisiä peltoja korkeammalle. Laakson suunnasta metsäiset kallioselänteet erot
tuvat ja rajautuvat selvästi maisemassa. Högbergetin länsisivulla olevat avokallioiset ja jäätikön pyöristämät jyrkännepin
nat erottuvat rinnepuuston ylitse ja lomitse noin kilometrin etäisyydelle länteen ja lounaaseen ja hallitsevat Sotungin kylän
avaraa viljelysmaisemaa. Edustavimmat maisemat ovat Högbergetin laelta, josta avautuu luontaisesti laajat näköalat län
teen Sotungin viljeltyyn ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kylämiljööseen sekä etelän, idän ja pohjoisen tasaisemmil
le metsäalueille. Näkyvyys avautuu kaikkiin suuntiin ainakin 5 km:n etäisyydelle. Laelta erottuvat mm. Länsimäen kerros
talot, Vuosaaren voimalaitos ja täytemäki, useita vesitomeja sekä kapea tuulahdus merestä. Kaupungista päin erottuvat
mm. Pasilan linkkitomi ja Kallion kirkontorni. Högbergetin laella ja sen eteläpuolella olevalla matalammalla silokallioalu
eella avautuu avaria ja karuja sammalmosaiikkisia silokalliomaisemia. Näkyvyys Högbergetin laella on parhaimmillaan
200 metrin luokkaa. Myös lounaisjyrkänteen erikoiset silokalliomuodot muodostavat jylhän kallion pienmaiseman. Alarin
teiden ja notkelmien varteva havusekametsä on maisemallisesti kohtalaisen avaraa ja poikkeaa edukseen verrattaessa sitä
tavanomaiseen metsämaastoon.

Kallioalueella selänteiden jyrkänteiset rinteet ovat vaihtelevasti porrasmaisia. Kuitenkin yhtenäiset pystyseinämä
pinnat ovat matalia. Geomorfologisesti edustavin osa-alue on Högbergetin lounaiskulma, jossa jyrkänteisen, osin viistosei
nämäisen kalliorinteen yläosassa on hyvin edustavia, jäätikön voimakkaasti pyöristämiä silokalliomuotoja. Högbergetin
laella ja loivilla ylärinteillä on tavanomaista selvästi laaja-alaisempia, hieman kuperia silokallioita. Porrasmainen ja viisto
Högbergetin länsijyrkänne on 35 metriä korkea. Eteläjyrkänteessä 3—7 metriä korkeita pystyseinämiä erottaa toisistaan
leveät kalliohyllyt. Länsisivun voimakkasti jäätikön hiomat viistoseinämäpinnat ovat parhaimmillaan noin 10 metrin kor
kuisia. Alueen muissa osissa ovat rinteiden jyrkänteet matalampia pintoja ja silokalliot ovat myös kooltaan tavanomaista
luokkaa. Kallioperä on pääasiassa mikrokliinigraniittia, jossa esiintyy yleisesti kookkaita kvartsi-maasälpägneissi- ja kiil
legneissisulkeumia. Kvartsimaasälpägneissi, kiillegneissi ja vaalea keski-karkea mikrokliinigraniitti muodostavat etenkin
Högbergetin laen silokalliopinnoilla kauniisti poimuttuneita, raitaisia ja hyvin erottuvia migmatiittirakenteita. Luoteisim
man selänteen itärinteen alaosassa on Bisan vanha kalkkilouhos, josta on louhitttu raitaisen kvartsimaasälpägneissin väli
kerroksina esiintyvää vaaleaa kalkkikiveä. Bisan vanha kalkkilouhosalue on noin 30 —40 metriä pitkä ja 10 metriä leveä ja
louhoksen pohjan on veden vallassa, Useimmat seinämät ovat siten luoksepääsemättömiä ja louhosta ympäröi rauta-aita.
Louhoksen lähellä on myös raunion kivijalka.

Högbergetin lakiosa on karu ja hyvin kulunut. Laen ja etelärinteen painanteissa on metsälauhalaikkuja, vähän jäyk
kärölliä sekä isomaksaruohoa. Kulumattomilla kohdilla ainakin lakiosan eteläpuolella on kalliotierasammalpeitteitä ja jon
kin verran myös poronjäkäliä. Etelärinteen alemmilla terasseilla edellisiä on runsaammin. Puiden siimeksessä on myös
kanervakasvustoja. Högbergetin eteläjyrkänteet ovat portaittaisia ja pystypintoja peittää etenkin napajäkälät. Paikoin on
myös kuhmujäkäläpeitteitä. Näiden ohella on kallioisokarve- ja kaarrekarvekasvustoja, jauhejäkäliä sekä kalliokarstasam
malta. Varjoisimmat kohdat ovat kalliopalmikkosammalpeitteisiä. Länsijyrkänteen tyveä reunustaa kivikkoalvejuurikas
vustot ja aivan länsirinteen pohjoisosasta on löydetty luutasammalta (Taxon).

Vanhan kalkkilouhoksen seinämiä hallitsee kalliopalmikkosammal. Lehväsammalia on myös jonkin verran. Muita
sammalia on niukasti. Mesotrofian ilmentäjistä seinämillä kasvaa mm. luultavasti etelänhavusammalta, lettosiipisamm
malta, paasisammalta, rotanhäntäsammalta ja luoksepääsemättömällä seinämällä ketopartasammalta. Seinämällä saattaa
olla myös vaateliaampaa kielikellosammalta. Putkilokasveista louhosseinämillä kasvaa haurasloikkoa ja haisukurjenpol
vea. Louhosta reunustaa varttunut lehtokuusikko (HeOT). Reunamilla viihtyvät mm. vaahtera, näsiä, lehtokuusama, kivik
koalvejuuri, kallioimarre, kalliokielo, sinivuokko, ketunleipä ja sormisara. Muuten louhosmäen puustoa on harvennettu ja
eteläosassa on laaja siemenpuuhakkuuala.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 2 Muuttuneisuus: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3 Lähiympäristön arvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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152 Kasaberget VANTAA, SIPOO

KA0010031 Karttalehti: 2043 07
Alueen pinta-ala: 23 ha Korkeus: 51 mpy Suht. korkeus: 36 m
Kallioalueen sijainti: Nikkilän kirkolta 14 km etelälounaaseen, Östersundomin lounais-
puolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen Vantaan puoli kuuluu lähes kokonaan yksityiseen luonnonsuojelualueeseen
tai Natura 2000 -verkostoon. Kallioalue kuuluu osittain II luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kallioalue (kokonaispinta-ala 61 ha) on osa Porvarinlahdelta Hakunilaan ulottuvaa kor
keaa kallioselännejaksoa vanhan Porvoontien eteläpuolella. Kasaberget on laaja-alainen,
osittain kalliorinteinen kohouma, jonka laella on suojeltu pronssikautinen hautaröyk
kiö. Se on myös vanha vartiotulivuori ja erottuu parhaiten lännen puolen peltoalueiden
reunalta katsottaessa. Jyrkänteet jäävät kuitenkin rinteiden tyvipuuston peittoon. Kasa
bergetin huipulta avautuvat vaihtelevat ja avarat näköalat lähes joka suuntaan. Lännestä
aukeavat Österängenin pellot taustanaan metsäisiä mäkiä, joiden takaa nousevat Mel
lunmäen ym. kaupunginosien kerrostalot ja muutama vesitorni. Eteläistä suuntaa hallit
see Vuosaaren paljas jätemäki. Edellisestä itään pilkottaa merenlahti ja aivan idän ja koil
lisen välisessä metsämaisemassa näkyy laaksonotkelmien pellot ja muutama talonkatto.
Pohjoisluoteeseen eli selänteen suuntaisesti näkee laen kalliomännikön latvuksia noin
200 m matkalta. Kalliomaasto on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa kohtalaisen avaraa
kalliomännikköä. Lakialue on paikallinen retkeilykohde, näköalapaikka ja lintuharras
tajien muutontarkkailupaikka. Alueen eteläpuolella on kaksi valtakunnallisesti arvokasta
kallioaluetta.

Kallioalue on kahden luode-kaakkosuuntaisen ruhjelaakson välinen korkeampi
lohko, joka kohoaa länsireunastaan jyrkkärinteisenä ja osin jyrkänteisenä selänteenä. Län
sirinteellä on näkyvissä syväkiville ominainen kuutio- ja kiilarakoilun sekaista porras
maista lohkoutumista. Laen ja rinteiden silokalliot ovat melko pienialaisia ja tavanomai
sia. Itään mentäessä viettävät jäätikön hiomat rinteet loivasti alaspäin. Lakiosan topo
grafia on selvästi porrasmainen, jossa korkeusvaihtelu on kohtalaisen runsasta. Suhteel
liset korkeuserot lakiosassa ovat 5-15 metrin luokkaa. Länsirinteen jyrkänteiset seinä
mäpinnat ovat parhaimmillaan 5-40 metriä korkeita hieman viistoseinämäisiä pintoja.
Jyrkänteisillä kallioilla on paikoin hieman louhikkoa. Alueen kallioperä on pääasiassa
keskirakeista, hieman suuntautunutta granodioriittia, jossa esiintyy yleisesti keski- ja
karkearakeisia graniittijuonia.

Lakialueen näköalakukkulalle on kulkeutunut kulttuurikasveja kalliokasvillisuu
den sekaan. Laella kasvaa mm. valkoapilaa, piharatamoa, hopeahanhikkia, keltamaksa
ruohoa, isomaksaruohoa ja runsaasti kultapiiskua. Näköalakalliolta sammalet ja jäkälät
ovat väistyneet kulutuksen seurauksena, mutta lakiosan muilla pienialaisilla silokalli
oilla kasvaa kalliotierasammal- ja poronjäkäläkasvustoja. Laen painanteet ovat paikoin
soistuneet, jolloin ne ovat juolukkavarvuston peitossa. Näköalapaikkaa lukuun ottamat
ta selänne on aika tiheän varttuneen kalliomännikön peitossa. Mäntyjen seasta pilkottaa
jokunen kelo. Kasabergetin viistopintaiset jyrkänteet ovat etenkin yläosasta jäkälävaltai
sia. Karuja pintoja kirjovat tavanomaiset lajit kuten kallioisokarve, kaarrekarve, kartta
jäkälät, napajäkälät, kalliokarstasammal ja varjoisimmissa kohdin kiviturkkisammal ja
kalliopalmikkosammal. Viistot alajyrkänteet jo peittyvät kynsisammalten ja metsäsam
malten alle. Länsipuolelta jyrkänteen tyveä reunustaa kuusi-koivu-haapasekametsä, jos
sa kasvaa myös muutama riukumainen vaahtera.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 2
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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153 Brännberg-Brännbergen VANTAA, SIPOO

KA0010106 Karttalehti: 2043 07, 2043 08

Alueen pinta-ala: 42 ha Korkeus: 79 mpy Suht. korkeus: 49m

Kallioalueen sijainti: Nikkilän kirkolta 7 km lounaaseen, Sipoonkorvessa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueesta miltei puolet kuuluu Natura 2000 -verkostoon,

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Viirilän omakotitaloalueen itäpuolella kohoava hieman hajanainen jyrkkäpiirteisten kallioselänteiden muodostama
alue sulautuu melko hyvin metsäiseen maisemaan eikä erotu kauempaa ympäristöstä katsottaessa. Kallioalue (ko
konaispinta-ala 143 ha) on pohjoiskoillis-etelälounaissuuntaisen alueellisesti merkittävän murrosvyöhykkeen loh
koma ja se rajautuu vaihtelevasti kumpuileviin osittain hakattuihin kalliometsiin ja tasaisiin suoalueisiin. Korkeim
pien selänteiden osin avoimet kallioiset rinteet erottuvat lähiympäristöön. Länsiosassa Brännbergin lakialue koho
aa ympäröivää maastoa korkeammalle ja sieltä avautuu laaja näköala yli ympäröivien metsäalueiden. Lännessä
näkyy maamerkkinä Hiekkaharjun vesitorni. Maisema on pääasiassa melko tasaista metsämaata. Kallioalueen eri
osissa avautuu monipuolisia edustavia ja avaria pienmaisemia. Avarimmillaan kalliomaisema on alueen länsiosan
Brännbergin laella, jossa melko laaja-alaiset silokalliot aaltoilevat hyvin harvan kitukasvuisten mäntyjen reunusta
mana. Korkeinta huippua reunustavissa painanteissa kohtalaisen hyvin pyöristyneet kivikkoiset muinaisrannat
muodostavat mielenkiintoisia pienmaisemia. Kallioalueen koillisosassa länteen antava jyrkänteinen kallioseinämä
kohoaa viereiseltä suolta ja näkyy kauas hakkuualueen yli. Kalliolta avautuu näköala suolle ja hakkuualueelle. Alue
on paikallista retkeilymaastoa, jossa risteilee tiheä polkuverkosto ja alueella kulkee viitoitettu hiihtoreitti.

Brännbergin lakialue on hienoa silokalliota. Avoimella ja hyvin harvamännikköisellä laella on tavanomaista
selvästi laaja-alaisempia ja edustavampia aaltoilevia silokallioita. Laakeita silokallioita reunustavat matalien pai
nanteiden kohtalaisen hyvin pyöristyneet kivikkoiset Litorinamerivaiheen aikaiset muinaisrannat, jossa kiviaines
on kohtalaisesti pyöristynyttä. Alempana länsirinteellä viistojyrkkien silokallioiden alapuolella on selvärajainen
lohkarevyö, joka katkonaisesti reunustaa Brännbergin selännettä. Itäosassa Kittskärrin vanhaa peltosuonotkelmaa
reunustavan kallioselänteen länsisivulla on noin 20 metriä korkea silokallioinen ja porrasmainen jyrkänne. Sen jyr
känteisellä itärinteellä on edustavia hiidenkirnuja (Jättegryta). Viereisen Brännbergenin Kittskärrin notkelmaa reu
nustavat länsirinteen kalliot ovat viistojyrkänteisiä noin viisimetrisiä seinämiä. Porrasmaisena kohoavan rinteen
jyrkänteisen osan kokonaiskorkeus on noin 20 metrin luokkaa. Alueen kallioperä vaihtelee kivilajistoltaan pääasias
sa granodioriitista mikrokliinigraniittiin. Kallioalueen länsiosassa Brännbergillä ja Palokalliolla on vallitsevana ki
vilajina keskirakeinen, selvästi suuntautunut granodioriitti, jossa seoksisuutta yleisesti aiheuttaa keskirakeinen gra
niitti ja karkearakeinen pegmatiittigraniitti. Paikoin syväkivien seassa esiintyy migmatiittirakennetta aiheuttavia
kvartsimaasälpä- ja kiillegneissiä sulkeumia. Itään mentäessä lisääntyy raekooltaan vaihtelevan mikrokliinigranii
tin ja migmatiittisen gneissiaineksen osuus kallioperässä.

Kallioalueen lakiosat vaihtelevat jäkäläkallioista karuihin kankaisiin. Rinteillä ja notkelmissa on tuoreita kan
kaita ja paikoin on lehtomaista kasvillisuutta. Jyrkännekasvillisuus on karua ja varjoisia pintoja vallitsee lähinnä
kalliopalmikkosammal. Kosteimmilla seinämillä viihtyvät laakasammalet, kimpputierasammal ja maksasammalis
ta mm. pikkukastesammal. Paahteisimmilla yläjyrkänteillä kasvaa mm. kiviharmosammalta. Kallion laella kasvaa
kalliohatikkaa. Jyrkänteiden tyvet ovat paikoin lehtomaiset kuten myös notkelmat. Alueella kasvaa jonkin verran
mm. riukumaista lehmusta ja vaahteraa. Näillä paikoin kasvaa mm. taikinamarjaa, kivikkoalvejuurta, kevätiinnun
hernettä ja imikkää. Suot ovat lähinnä varpuisia rämeitä. Hiljattain myrsky on kaatanut kallioalueelta useita puita.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Ø ?JueeIIiset ympärstojukaisut 350
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154 Hyrtiö VIHTI

KAOO1O119 Karttalehti: 2041 06

Alueen pinta-ala: 73 ha Korkeus: 115 mpy Suht. korkeus: 75 m

Kallioalueen sijainti: Vihdin kirkonkylältä 5 km länsiluoteeseen, Vanjärven lounaispuo
lella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Hyrtiö erottuu ympäristöstä hyvin korkeana metsäisenä mäkenä, joka rajautuu länsi- ja
pohjoispuolelta Jokikunnan peltolaaksoon. Etelä- ja itäpuolelta alue rajautuu lähinnä
mäkien tyvinotkelmiin. Alueen länsijyrkänteet jäävät varttuneen kuusikon peittoon, mutta
alueen pohjoisosassa Pafterimäen itäjyrkänteet näkyvät maantielle asti. Ne ovat tosin
osittain paljastuneet tyvelle ulottuvan asutuksen takia. Pohjoisemman länsijyrkänteen
otsalta aukeaa avarat näköalat Jokikunnan kylälle ja lievästi kumpuilevaan peltolaak
soon. Vastamäeltä erottuu yksityiskohtana paikallinen hyppyrimäki. Hyrtiön länsirin
teessä on edustavaa louhikkoa ja yhtenäisiä korkeita viistopintoja. Länsirinteen päällä
kulkee lisäksi vanha ilmeisesti 1900 -luvun alussa kallioon louhittu ja kivillä pengerretty
pitkä juoksuhauta, joka välillä levenee ampumapesäkkeiksi. Nykyajasta kertoo pohjois-
osan laelle rakennettu linkkitorni. Lähistöllä on useita muita maisemiltaan ja kallioluon
noltaan valtakunnallisesti arvokkaita kalliomäkiä.

Hyrtiö edustaa laajemman tasankoalueen korkeaa reunalohkoa, jota länsipuolella
rajaa siirros- tai ruhjevyöhyke. Mäen eteläisempi länsijyrkänne on säännöllisesti kuutio
rakoillut ja melko rikkonainen. Sen yläosa on porrasmainen ja suhteellisen ehjä kun taas
alempana on seinämä noin 10 metrin leveydeltä rikkonaista louhikkoa, jossa suurimmat
lohkareet ovat noin kuutiometrin kokoisia. Aivan tyvellä lohkareet ovat sammaleiden
peittämiä. Pohjoisempi noin 25 metriä korkea länsijyrkänne on ehjäpintainen jäätikön
hioma seinämä, jossa yhtenäiset viistojyrkänteet ovat noin 20 metriä korkeita. Alueen
kallioperä on kivilajiltaan keskikarkeaa mikrokliinigraniittia, joka esiintyy kallioperäs
sä laajana, pitkänä muodostumana kiille- ja kvartsimaasälpägneissivyöhykkeiden kes
kellä.

Alueen kalliokasvillisuus on karua. Hyrtiön eteläisemmän länsijyrkänteen laakeim
mat pinnat ovat sammaloituneet ja vähän jyrkemmät viistopinnat ovat lähinnä jäkälien
valtaamia. Jäkälistä jyrkänteellä viihtyvät runsaina kallioisokarve, kaarrekarve, kartta
jäkälät, jauhejäkälät ja napajäkälät. Sammalista niukkana kasvaa mm. kalliokarstasam
malta, kalliopalmikkosammalta, kiviturkkisammalta ja laakasammalia. Hyrtiön pohjois
empi länsijyrkkänne on eteläisempää jyrkännettä sammalvaltaisempi. Viistopinnoilla
kasvaa runsaasti kalliokarstasammalta ja karvakarhunsammalta. Jyrkänteellä on myös
pientä ketomaisuutta eli lampaannatatuppaiden lisäksi etenkin jyrkänteen yläosassa viih
tyvät mm. kalliokohokki, mäkitervakko, isomaksaruoho, huopakeltano ja metsäruusu.
Länsijyrkänteiden tyviosia varjostaa lähinnä varttunut haavan sekainen kuusikko (MT).
Pensaista kuusten alla viihtyvät mm. taikinamarja ja sanikkaista kivikkoalvejuuri ja ruo
hoista mm. sinivuokko, oravanmarja ja ketunleipä. Jyrkänteen otsilla kasvaa lähinnä
poronjäkäläistä varttunutta kalliomännikköä ja heti vallihautojen takana varttunutta
havusekametsää. Laen pohjoisosa on myös kokonaan varttunutta kuusikkoa (MT), mut
ta eteläosa on laajalti hakattu. Alueella on myös pari pienialaista saranevaa.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 3
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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155 Kirveskallio VIHTI

KA0010120 Karttalehti: 2041 06

Alueen pinta-ala: 5$ ha Korkeus: 121 mpy Suht. korkeus: 70 m

Kallioalueen sijainti: Vihdin kirkonkylältä 3 km länteen, Kirkkojärven ja Vanjärven välissä.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kirveskallio ja sen itäpuoleinen kallioselänne erottuvat lähiympäristöön korkeina metsäisinä mäkinä. Kirveskalli
on pohjoisrajan noin kymmenmetrinen fienvierusjyrkänne näkyy paikallisfielle ja matala itäjyrkänteen eteläosa erottuu
metsäautotielle hakkuiden takia. Edustavimmat näköalat aukeavat Kirveskallion länsijyrkänteeltä, jolta näkee aika
avarasti vastakkaiselle Myllysuon metsämäille. Mäkien väliseen laaksoon jää peltoaukea ja pohjukastaan rämeinen
avosuo. Muiden jyrkänteiden päältä näköalat ovat sulkeutuneemmat. Kallioalueiden puustoa on laajalti hakattu,
mutta rinteiden tyvillä on varttuneiden kuusten varjostamia lehtoja ja länsirinteellä paisteisia ketoja. Kirveskallion
laella on myös kookas rajapyykki. Lähistöllä on useita muita maisemiltaan ja kallioluonnoltaan valtakunnallisesti
arvokkaita kalliomäkiä.

Alueen kallioperä on hieno-keskirakeista, selvästi liuskeista kvartsimaasälpägneissiä, jossa esiintyy pyroksee
nipitoisuutta. Alueen gneissikallioissa esiintyy paikoin runsaasti leikkaavia ja liuskeisuutta myötäileviä graniitti
juonia ja osueita. Liuskeisuuden yleinen kulku on kallioalueella lounais-koillissuuntainen ja liuskeisuus kaatuu
yleensä vinosti luoteeseen. Kallioalue edustaa aluellisen lounais-koillissuuntaisen siirros- tai ruhjevyöhykeen reu
nakallioita.

Kallioalueen ravinteisimmat jyrkänteet sijaitsevat Kirveskallion itärinteen hakatussa eteläosassa. Pohjoista
kohden itäjyrkänteet muuttuvat heikosti mesotrofiseksi, mutta kallioalueen edustavimmat lehdot (OMaT) ovat tä
män jyrkänteen tyvellä. Jyrkänteen eteläosan rikkonaiset pystypinnat ovat parhaimmillaan 3 metriä korkeita ja pai
koin yläosasta viistopintaisia. Tällöin niillä on ketomaista kasvillisuutta. Paikoin jyrkänteet peittyvät ravinteisen
maannoksen alle, jolloin lehtokasvillisuus nousee ylös rinteelle asti. Jyrkänteen päällä on myös lehtomaista kangas
ta (OMT). Pystypinnat ovat koko itäjyrkänteellä kalkkikiertosammalvaltaisia ja uurnasammallaikkuja on runsaasti.
Edellisten ohella kasvaa runsaasti myös tavanomaisilla kalliopinnoilla viihtyvää kalliopalmikkosammalta ja har
mosammalta. Niukempana kasvaa vaateliaista tai lievästi vaateliaista lajeista mm. kielikellosammalta, kivikutris
ammalta, ketopartasammalta, haapasuomusammalta, ketjusammalta ja viuhkasammalta. Varttuneen lehtometsän
puolelta löytyy lisäksi kalliosiipisammalta (RT), mutta muuten lajisto on tavanomaisempaa. Pystypinnoilla viihtyy
lisäksi haurasloikko, karvakiviyrtti ja tummaraunioinen. Ketomaisilla paikoilla on niukasti kangasajuruohon ja lam
paannadan lisäksi mm. hopeahanhikkia, tuoksusimaketta, kalliokieloa, isomaksaruohoa, haisukurjenpolvea, mäki
tervakkoa, keltamaksaruohoa ja tummatulikukkaa. Lehtomaisen rinteen tekee hakkuuaukolla vaikeakulkuiseksi
mm. lehtokuusama-, taikinamarja- ja metsäruusupensaat. Jyrkänteen tyven lehdossa viihtyvät lisäksi mm. lehtoma
tara, mustakonnanmarja, lehto-orvokki, kevätlinnunherne, imikkä ja sinivuokko.

Kirveskallion länsirinteellä on 15 metriä pitkä ketomainen ja paisteinen viistojyrkänne. Kalliokedolla kasvaa
runsaasti kangasajuruohoa, tummaraunioista, karvakiviyrttiä, kallioimarretta, kissankelloa, ahomansikkaa, aho
mataraa ja lampaannataa. Niukemmin viihtyvät lisäksi mm. mäkitervakko, lituruoho, isomaksaruoho, keltamaksa
ruoho, kalliokielo, keto- orvokki ja kissankäpälä. Sammalista jyrkänteellä tavataan mm. kiviharmosammalta ja edel
listä niukemmin kalkkikiertosammalta, uurnasammalta ja koloissa kalliosiipisammalta. Ylärinteessä on jo enem
män metsäsammalia ja otsalla kapealti poronjäkäliä. Länsijyrkänteellä on myös matalia pystypintoja. Niitä vallitsee
kalliopalmikkosammal ja runsaasti kasvaa myös laakasammalia. Tyviosissa on pieniä rapautumaonkaloita, joissa
viihtyvät runsaina mm. siloriippusammal, kallio-omenasammal, hiirenhäntäsammal ja niukasti kasvaa myös hau
rasloikkoa. Lisäksi tyvellä on noin 2 metriä leveä ja korkea ja noin puolimetriä syvä ylikalteva tyvilippa, jonka alla
edellisten ohella kasvaa mm. tummaraunioista, tummauurnasammalta ja paakku-uurnasammalta. Jyrkänteellä kas
vaa myös haprakarvesammalta (RT) (Taxon). Tyvellä on kapealti varttunutta kuusivaltaista lehtoa (OMaT) ja lehto-
maista kangasta (OMT). Lehdon valtalajeina ovat sinivuokko ja ketunleipä. Hieman vähemmän kasvaa mm. kevät
linnunhernettä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Aiueellisetympäristöjulkaisut 350



155 Kirveskaifio, VJNTI

Suojelu- tai
suojeluohjelman alue

Natura 2000 -verkostoon ehdotettu alue

ueeWset ympänstöjuikaisut 350

Kallioalueen raja
1:15000



156 Laukkamäki VIHTI

KAOO1O121 Karttalehti: 2041 06

Alueen pinta-ala: 28 ha Korkeus: 105 mpy Suht. korkeus: 65 m

Kallioalueen sijainti: Vihdin kirkonkylältä 2 km länteen, Vanhalassa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen eteläosassa on yksityisiä luonnonsuojelualueita ja lähes koko alue on eh
dolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kirkkojärveä reunustavien peltoalueiden reunalla sijaitseva Laukkamäki erottuu par
haiten eteläpuolen peltoalueilta ja Kirkkojärven suunnasta katsottaessa, mistä se näkyy
osana korkeaa ja laajaa metsäistä mäkialuetta. Lähimaisemassa erottuvat jyrkkärintei
nen, hieman kallionen metsäinen etelärinne ja osittain runsaan kasvillisuuden peittämä
länsirinteen korkea selännemäinen profiili. Laelta ja etelä- sekä länsirinteeltä avautuu
kohtalaisen avara, luontainen, hieman puuston rajoittama kumpuileva ja monipuolinen
viljelys-kulttuurimaisema lounaan ja etelän suuntiin. Laukkamäen länsirinne nousee jyr
kästi, ja sen rinteillä avautuu pienmaisemallisesti avaria ja kauniita kallioketoja. Etenkin
eteläpäästä on kaunis näköala lounaispuolen pelloille ja niitä reunustaviin metsiin. Ete
läosan rinteiden tyvillä on asutusta.

Laukkamäki sijaitsee korkeamman kallioisen maaston eteläreunassa. Ympäristön
kallioperän suurtopografiassa ovat hallitsevina piirteinä koillis-lounaissuuntaiset ja sitä
vastaan kohtisuorassa olevat ruhjeisuuden suunnat, joiden risteyskohdassa kallioselän
ne sijaitsee. Länsirinne on etelä- ja keskiosastaan jyrkänteinen. Rinteen alaosassa on 3—5
metriä korkeita hieman ylikaltevia pystyseinämäpintoja. Alarinteen jyrkänteisen osan
kokonaiskorkeus on arviolta noin 10 metriä. Ylempänä rinne muuttuu viistojyrkäksi ja
hieman porrasmaiseksi. Länsirinteen yläosan ja laen silokalliot ovat kohtalaisen harvaan
rakoilleita ja hieman tavanomaista laajempia. Laukkamäen eteläosan kallioperä on kivi
lajiltaan hieno-keskirakeista, liuskeista kiillegneissiä, jossa esiintyy liuskeisuutta myö
täillen keski-karkearakeista mikrokliinigraniitti suonina. Paikoin kalliopinnoilla esiin
tyy graniittista ainesta laajempialaisina osueina. Kiillegneissi vaihettuu alueen keski-
osassa kvartsi-maasälpägneissiksi ja edelleen mikrokliinigraniitiksi. Pohjoisosassa kivi-
laji on pääasiassa mikrokliinigraniittia. Kiillegneissin liuskeisuuden kaade leikkaa vi-
nosti Laukkakallion länsijyrkänteiden yleissuuntausta.

Alueella on arvokasta kalliokasvillisuutta ja kallionaluslehto. Kallion lakiosat vaih
televat jäkäläisistä kallioista karuihin kankaisiin, Laen ja rinteiden silokalliot ovat mo
nin paikoin ohuen jäkälikön ja sammalikon peitossa. Länsirinteen kalliokedoilla kasvaa
sisämaassa harvinaisia lajeja kuten ruoholaukkaa. Kedoilla viihtyvät myös mm. ketokä
enminttu, mäkikuisma ja kangasajuruoho. Laella esiintyy myös harvinaisehkoa kallio
tuhkapensasta. Harvinaisista tai vaateliaista itiökasveista kalliolta on löydetty hapra
karvesammal (RT), runkokarvesammal (RT), sammaljäkälä (RI), kalliotöppösammal, kal
liovelhonsammal, kiilto- omenasammal, kivikutrisammal, oravisammal, jauherustojä
kälä, kääpiötinajäkälä, rikkiruskeinen, suomulimijäkälä, vainiokultajäkälä ja varjoneu
lajäkälä (Natura 2000). Rinteet ovat tuoreita tai lehtomaisia kankaita. Länsireunan tyvel
lä on luonnonsuojelulailla suojeltu pähkinäpensaslehto, joka rajautuu suoraan yksityi
seen luonnonsuojelualueeseen. Rinteillä on myös jonkin verran lahopuita. Harvinaises
sa raviinilehdossa kasvaa pähkinäpensaan ohella vuorijalavaa (VU), saarnea (RT), vaah
teraa ja ruohoista mm. lehto-orvokki, kalliokielo, lehtonurmikka, lehtoarho, sudenmarja
ja jänönsalaatti (Luontotyyppikartoitus, Natura 2000). Sammalista lehdosta löytyy turri
sammalta (NT/RT) (Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 4 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 350
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157 Märjäntienmäki VIHTI

KA0010122 Karttalehti: 2041 06

Alueen pinta-ala: 25 ha Korkeus: 100 mpy Suht. korkeus: 68 m

Kallioalueen sijainti: Vihdin kirkonkylältä 4 km luoteeseen, Vanjärven itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu lähes kokonaan Natura 2000 -verkostoon ja rajautuu lintuvesien suojeluohjelman alueeseen, joka
on myös ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Vanjärven itärannalla paikallistien varressa kohoava Märjäntienmäki on korkea, jyrkkäpiirteinen metsäselänne, joka
erottuu silmiinpistävänä muotona etelä- ja länsipuolen avarassa viljelysvaltaisessa järvimaisemassa ja muodostaa
yksittäisenä elementtinä erään ympäröivän maiseman tärkeimmistä ja näkyvimmistä osista. Läheisestä maisemasta
katsottaessa pilkottavat Märjäntienmäen länsirinteen komeat ja avoimet jyrkännepinnat tiheän puuston lomitse ja
näkyvät parhaiten länsi- ja eteläpuoleisille paikallisteille. Laelta on kaunis näköala kasvillisuudelta rehevälle ja
linnustollisesti arvokkaalle Vanjärvelle sekä sitä reunustaville kumpuileville pelloille ja metsäsaarekkeisiin.

Märjäntienmäen länsirinne on kohtalaisen hyvin paljastunut. Mäkialue rajautuu loivarinteisemmin itäpuolei
seen metsäiseen ja osin moreenipeitteiseen kallioiseen maastoon. Ympäröivän alueen kallioperän pinnanmuodoissa
näkyy selvästi pohjoiskoillis-etelälounaissuuntainen ruhjeisuus, joka ilmenee myös kallioselänteiden samanlaisena
suuntautumisena. Märjänmäen länsirinteen eteläosan jyrkännepintojen suuntaus seurailee kuitenkin alueen happa
man gneissin liuskeisuuden pohjoisluode-eteläkaakkosuuntausta, mutta kääntyy rinteellä pohjoiseen mentäessä
vallitsevan ruhjeisuuden suuntaiseksi. Eteläosassa alarinteen jyrkänne on noin 10 metriä korkea alaosastaan viisto
pintainen ja ylempää selvästi ylikalteva seinämä, jossa loiva-asentoinen liuskeisuuden suuntainen rakoilu on syn
nyttänyt pieniä näyttäviä kielekkeitä. Lounaisreunalla on noin 7 metriä pitkä, kapea luolamainen onkalo. Jyrkäntei
sen osan kokonaiskorkeus on noin 20 metriä. Länsirinteen pohjoisosassa muuttuu noin 10—15 metriä korkeat jyrkän
teiset ovat viistojyrkänteisemmiksi ja porrasmaisemmiksi. Lakiosan ja rinteiden kalliopaljastumat ovat monin pai
koin kasvillisuuden peittäminä pintoina. Alarinteillä esiintyy runsaammin moreenia. Länsirinteen pienmaisemalli
sesti erikoiset kallioseinämät lippoineen ovat edustavia. Alueen kivilaji on hieno- keskirakeista, selvästi liuskeista
kvartsimaasälpägneissiä, jossa esiintyy pyrokseenipitoisuutta. Kivessä esiintyy raitaisuutta ja kiilteen määrä vaih
telee kivessä jonkin verran. Paikoin biotiittivaltaiset raidat ovat melko voimakkaasti rapautuneita. Paikoin gneissis
sä esiintyy seassa graniittista ainesta. Liuskeisuuden kulku on pohjoisluode-eteläkaakkosuuntainen ja liuskeisuus
kaatuu hyvin loiva-asentoisena länsilounaaseen.

Märjäntien länsijyrkänteen kasvillisuus on rehevää. Jyrkänteillä viihtyy useita ravinteisuutta tai lievää ravin
teisuutta vaativia sammalia kuten ketohavusammal, paakku-uurnasammal, isoruostesammal, ripsikellosammal,
kielikellosammal, kivikutrisammal, oravisammal, luutasammal, kalkkikiertosammal, ketopartasammal ja haapa
suomusammal. Tavanomaisempia sammalia edustavat runsaana kasvava kalliopalmikkosammal ja kiviturkkisam
mal sekä onkaloissa viihtyvät siloriippusammal ja vuoririippusammal. Jäkälistä tavataan mm. paasikultajäkälä,
jauherustojäkälä ja silmälläpidettävät varjokultajäkälä (RT), varjonahkajäkälä (NT) sekä uhanalainen suomupullo
kas (VU). Sanikkaisista jyrkänteellä kasvaa runsaasti tummaraunioista, haurasloikkoa tavanomaisempien kallioi
marteen, karvakiviyrtin ja metsäimarteen lisäksi. Paahteisemmilla paikoilla, ylähyllyillä tai lievästi viistoilla pin
noilla viihtyvät mm. kangasajuruoho, ukontulikukka, pölkkyruoho, hopeahanhikki, keltamaksamoho, isomaksa
ruoho, kalliokohokki, hietaorvokki, häränsilmä, karvaskallioinen, lituruoho ja ruotsinpitkäpalko. Jyrkänteen lehto
maisella tyvellä viihtyy useita puumaisia lehmuksia ja vaahteroita. Lehtokasvillisuus nousee myös jyrkänteen alim
mille hyllyille. Rinnelehdossa viihtyvät pensaista mm pähkinäpensas, näsiä, lehtokuusama ja metsämusu. Ruo
hoista lehdossa kasvavat mm. mustakonnanmarja, lehtopalsami, kevätlinnunherne, imikkä, lehtoarho, sudenmarja,
sinivuokko, nokkonen, metsävirna, jänönsalaatti ja metsäorvokki. Mäen laella puusto on kuusikkoa (MT).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

0 Alueelliset ympäristöjulkaisut 350
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15$ Haukkalampi-Kaitiampi VIHTI

KA0010123 Karttalehti: 2041 07

Alueen pinta-ala: 560 ha Korkeus: 100 mpy Suht, korkeus: 40 m

Kallioalueen sijainti: Vihdin kirkonkylältä 13 km kaakkoon, Nuuksiossa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu lähes kokonaan Nuuksion kansallispuistoon ja Natura 2000 -verkos
toon. Kallioalue kuuluu osittain II luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Nuuksion kansallispuistossa lähes kokonaan sijaitseva Haukkalammen ja Kaitlammen
välinen kalliomaasto on kumpuilevien kallioselänteiden, suonotkelmien ja pienten lam
pien luonnehtimaa metsäylänköä, jossa alueen sisäiset korkeusvaihtelut ovat paikoin
suuria. Laajaa kalliomaastoa rajaa idässä luode- kaakkoissuuntainen alueellinen mur
roslinja, joka kulkee Nuuksion Pitkäjärven kautta luoteeseen Kaitlammelle. Haukkalam
men länsirannan jyrkänteen päältä avautuu kaunis näköala Haukkalammelle. Etenkin
alueen itäosassa on komeita jyrkänteitä. Alueella on arvokasta lehtokasvillisuutta. Kaak
koisreunalla kalliomaasto rajautuu valtakunnallisesti arvokkaaseen Romuvuoren ja Ra
jakallion muodostamaan alueeseen (KA0010006). Koillispuolella on laaja valtakunnalli
sesti arvokas Korpinkallion ja Myllypuron kallioiden muodostama kalliomaastoa
(KA0010126). Haukkalammen ympäristössä on Helsingin kaupungin ulkoilualue.

Vähä-Haukkalammen lounaispuoleisessa itäjyrkänteessä on kallionrakoon auen
nut näyttävä luola ja sen eteläpuolella on seinämästä keikahtanut jopa kymmenen met
rin pituisia kalliopaaseja (Haavisto-Hyvärinen 2001). Alueen kallioperä on pääasiassa
keskirakeista mikrokliinigraniittia, jonka raekoko vaihtelee yleisesti keskirakeisesta kar
kearakeiseen. Paikoin graniitissa esiintyy kiillegneissisulkeumia.

Lakiosat vaihtelevat jäkäläisistä kallioista karuihin kankaisiin. Rinteillä ja notkel
missa on tuoreita kankaita, paikoin lehtoa ja lehtokorpea. Haukkalammen eteläkärjessä
on pieni lehmuslehto ja Vähä-Haukkalammen eteläpuolella on saniaislehtokorpi. Lehto
maisissa metsissä kasvaa lehmuksen lisäksi mm. lehtokuusamaa, näsiää, mustakonnan
marjaa, imikkää, jänönsalaattia, kotkansiipeä ja tesmaa. Alueen korpilähteeltä on löydet
ty harvinainen harsosammal (VU), eräältä purolta kantokorvansammal (NT/RT), laho
puulta rustikka (VU) ja maasta huopakääpä (NI) (Taxon). Alueella elelee useita liito
oravia (VU) ja linnuista mm. kehrääjä (NT), kangaskiuru (NT) sekä harmaapäätikka (NT)
(Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 2
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 2

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueeiiset

ympäristöjulkaisut 350
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159 Kutumäki-Lautmäki VIHTI

KA0010125 Karttalehti: 2041 0$
Alueen pinta-ala: 85 ha Korkeus: 102 mpy Suht. korkeus: 50 m
Kallioalueen sijainti: Vihdin kirkonkylältä 11 km kaakkoon, Salmessa,

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kaunis, eteläosastaan jylhä kallioselännealue sijaitsee Salmen ja Etelälahden ulkoilualueella, Salmijärven luoteis
puolella. Massiiviset ja komeat Kutumäen ja Lautmäen koillissivujen kalliojyrkänteet erottuvat itäpuoliselle Porin
ja Helsingin väliselle valtatielle saakka järven ja peltojen yli. Kalliomaasto rajautuu teräväpiirteisesti itäpuoleiseen
Salmijärveen ja sitä reunustaviin peltokaistaleisiin. Rajautuminen länsipuoleiseen kalliomaastoon on harkinnanva
raista. Etenkin Kutumäen ja Lautkallion lakiosista jyrkänteiden päältä avautuu avaria ja vaihtelevia näköaloja Sai
mijärvelle ja sen takaisille pelloille ja metsäalueille. Järven takaisessa viljelysmaisemassa näkyy haja-asutusta ja
Helsingin ja Porin välinen valtatie. Myös alueen pohjois- ja keskiosan kalliomaaston korkeimpien selänteiden päältä
avautuu puuston rajoittamia metsävaltaisia maisemia ympäristöön. Kalliomaisemat ovat eri puolilla aluetta monin pai
koin harvan märmikön ansiosta kohtalaisen avarat ja niitä monipuolistaa matalien jyrkänteiden vaihtelevat pien
muodot avarahkoista silokallioista viistojyrkäteisiin. Kutumäen ja Lautmäen koillisseinämät ovat kuitenkin kalliomaaston
pienmaisemiltaan jylhintä osaa. Kallioaluetta sivuaa ja keskiosan halki kulkee ulkoilualueen leveä retkeilypolku.

Alueen kallioperässä on hallitsevina piirteinä koillis-lounaissuuntainen ja sitä vastaan kohtisuorassa oleva
luoteis- kaakkoissuuntainen ruhjeisuus, joka näkyy maisemassa mm. Salmijärven altaan pitkänä muotona. Yhtenäi
simmät pystypinnat ovat noin 8 m korkeita ja jyrkänteen juurella on suojaisia lippoja ja sammaloitunutta pieniko
koista lohkareikkoa. Lautmäen koillisseinämä on lähes 30 metrin korkuinen. Sen yläosa on portaittainen, mutta
alaosa tipahtaa noin 10 metrin matkalta pystysuorana tai lievästi ylikaltevana suoraan Salmijärveen. Vedestä piikot
taa joitakin teräviä lohkareita. Edellisillä seinämäpinnoilla näkyy hyvin mikrokliinigraniitin pysty- ja vaakarakoilu.
Alueen pohjois- ja keskiosan kumpuilevassa kalliomaastossa ovat jyrkännepinnat matalampia. Kallioharjanteiden
sivuilla on 3—8 metrin korkuisia pystyseinämiä. Viistojyrkänteiset, 5—15 metriä korkeat länsisivujen seinämäpinnat
ovat silokallioisia ja paikoin edustavasti kuperiksi hioutuneita. Pienpiirteinen kumpuilu on kohtalaisen voimakasta
korkeuserojen ollessa 5—15 metriä. Silokalliot ovat paikoin hieman tavanomaista laajempia harvarakoisen kallion
ansiosta. Selänteiden väliset notkelmat ja alarinteet ovat osittain moreenipeitteisiä.

Kallioperän kivilajit vaihtelevat pohjoisesta etelään mentäessä granodioriitista mikrokliinigraniittiin. Grano
dioriitti on vaaleanharmaata, keskirakeista, hieman suuntautunutta kiveä ja liittyy kallioperässä olevaan laajaan
kaarenmuotoiseen ja paikoitellen koostumukseltaan pyrokseenigranodioriittiseen syväkivimuodostumaan. Kutu
mäki ja Lautmäki ovat taas keskirakeista, heikosti suuntautunutta mikrokliinigraniittia.

Vaateliainta kasvillisuutta on Kutumäen itärinteessä vaikka suurimmaksi osaksi jyrkännekasvillisuus on ta
vanomaista. Varjoisia pystypintoja laikuttavat lähinnä kalliopalmikkosammaikasvustot. Runsaasti kasvaa myös
kiviturkkisammalta ja kallio-omenasammalta ja viistommille pinnoille tunkevat tavalliset metsäsammalet. Jauhejä
kälät viihtyvät paremmin valoisammalla jyrkänteen yläosalla. Aivan kallion tyveltä löytyy niukasti lievää ravintei
suutta ilmentävää tummauurnasammalta. Alimmilla hyllyillä ja jyrkänteen tyvellä on lehtomaista (OMT) kasvilii
suutta. Tyvilohkareita peittävät sammaiten lisäksi haisukuienpolvi- ja kallioimarrelaikut. Tyven metsikkö on mel
ko luonnontilaista varttunutta kuusikkoa, jonka sekapuuna kasvaa runsaasti haapaa ja joitakin puumaisia lehmuk
sia. Näiden lisäksi maassa makaa muutama järeä iehtimaapuu. Pensaista tyvellä viihtyvät lehtokuusama, näsiä,
taikinamarja, tuomi ja ruohoista mm. sinivuokko, kevätiinnunheme sekä ketunleipä. Jyrkänteen päällä kasvaa ai
koinaan harvennettua varttunutta kalliomännikköä (MT, VT). Metsäkasviliisuus peittää miltei koko jyrkänten otsan
ja poronjäkälikköä kasvaa vain kapeana kaistaleena.

Lautmäen itäjyrkänteen kasvillisuus on karua ja jäkäläistä. Pystypinnoilla viihtyvät lähinnä kallioisokarve,
kaarrekarve ja napa- sekä karttajäkälät. Näitä niukemmin kasvaa mm. hankakarvetta, harmaaröyhelöä, keltaröyhe
löä ja isokorailisammalta. Kosteimmat viistopinnat ovat lisäksi heikosti rahkoittuneet. Otsia peittää aika yhtenäiset
poronjäkäläkasvustot. Yläosan terasseilla kasvaa harvakseltaan varttuneita kalliomäntyjä ja laella on pienialainen
taimikko. Muiden mäkien jyrkännepinnat eivät ole yhtä hyvin kehittyneet. Lakiosissa on kuitenkin hyväkuntoista
poronjäkälikköä. Puusto on lakiosista suurimmaksi osaksi varttunutta kalliomännikköä, mutta monin paikoin rin
teitä ja tyviä on harvennettu tai pienialaisesti avohakattu. Paikoin rinteiden tyvellä on lehtomaisen kankaan piirtei
tä. Kutumäen tietä reunustaa länsipuolelta istutettu saarnimetsä (RT).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 2
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3 Lähiympäristön arvot: 2
MAISEMA-ARVO: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Ø AIueeIIset ympäristöjuIkasut 350



159 Kutumäki-Lautmäki, Vilif1

Suojelu- tai
suojeluohjelman alue

Natura 2000 -verkostoon ehdotettu alueO
OOOOOpOp

W..OO.OrOr.., .

Kallioalueen raja• •

Äueelliset ympäristöjuka sut 350 0

1:15000



160 Konianvuori VIHTI

KA0010128 Karttalehti: 2041 09
Alueen pinta-ala: 94 ha Korkeus: 150 mpy Suht. korkeus: 102 m
Kallioalueen sijainti: Vihdin kirkonkylältä 6 km koilliseen, Moksjärven lounaispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen pohjoisosa kuuluu vanhojenmetsiensuojeluohjelmaan ja miltei koko alue Natura 2000 -verkostoon. Pohjoisosa
kuuluu myös Metsähallituksen luonnonsuojelualueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Konianvuori erottuu parhaiten Averiajärven pohjoispuoleisesta peltolaaksosta ja Moksjärven suunnista katsottaessa. Alue
muodostaa peltotasankojen välimaastoon jäävän muuta ympäristöä korkeamman koillis-lounaissuuntaisen kalliolohkon.
Länsirinteiden metsäiset ja osittain avoimet jyrkänteiset rinteet ja lakikalliot näkyvät selvästi läheisille pelloille. Koniavuo
ren jyrkänteinen, massiivinen pohjoisrinne erottuu pitkälle Moksjänren selälle ja hallitsee vesistön etelärannan maisemaa
silmiinpistävästi. Mäkialue erottuu korkeana metsäisenä korkeampana profiilina myös kaakkois- ja itäpuolen korkeimmil
ta maastokohdilta puuston lomitse katseltaessa. Konianvuoren pohjoisjyrkäneen päältä avautuu puuston lomitse kaunis
saaristoinen vesistömaisema koilliseen Moksjärvelle. Myös länsijyrkänteiden päältä avautuu useasta kohdasta avara ala
vien peltojen ja vesistön kirjoma kumpuileva maisema, jota reunustavat korkeammat metsäalueet kaukana lännessä ja lou
naassa. Hiidenkirnulle johtaa kuluneita polkuja ja se on suosittu paikallinen retkikohde.

Selännejakso kohoaa hyvin jyrkin ja osin jyrkänteisin rintein ympäröivästä kallio- ja moreenipohjaisesta
metsämaastosta.Ylärinteet ja lakialueet ovat melko hyvin paljastunutta aluetta, jossa on paikoin laakeita ohuen jäkälikön ja
sammalikon peittämiä silokalliota. Avarat silokalliot ovat monin paikoin tavanomaista laajempia, harvarakoisia pintoja.
Eräällä kohdalla länsireunan laella on noin 50 x 40 metrin laajuinen yhtenäinen silokallioalue. Pohjoispäässä jyrkän ja osin
moreenipeitteisen rinteen yläosassa on pohjoiseen ja koilliseen suuntautuneita, pystyrakoilun lohkomia, noin 10 metriä
korkeita pystyseinämäpintoja. Koillisseinämän eräässä kohdassa on leveää pystyasentoista, noin 5 metriä syvää avorakoi
lua. Seinämän eteläpäässä kallio on selvästi rikkonaisempaa ja muuttuu lyhyellä matkalla louhikkoiseksi jyrkäksi rinteeksi.
Koillisseinämällä lakialueen tuntumassa on noin 5 metriä korkea ja 5,5 metrin läpimittainen puolikirnu, joka on muodol
taan suppilomainen. Sen länsiseinämä kaartuu voimakkaasti ylikaltevaksi pinnaksi muodostaen kirnulle pienen katoksen.
Kirnun läheisyydessä näkyy kalliossa myös muita edustavia pysty- ja vaaka-asentoisia sulamisvesien kallioon kovertamia
muotoja. Koniavuoren luoteeseen suuntautuneella sivulla on 10-20 metriä korkeita osittain louhikkoisia ja osittain ehjem
piä, heikosti porrasmaisia seinämäpintoja. Keskiosassa on 20 metriä korkea runsaasti rakoillut, heikosti porrasmainen kal
lioseinämä, jonka yläosassa on noin 10 metriä korkea jäätikön hioma pystyseinämä. Laen tuntumassa seinämän yläosassa
on sulamisvesien synnyttämä 1/4-osa kirnumainen muoto, jonka halkaisija on reilun 0,5 metrin luokkaa. Eteläisimmän
Koivuharjun selänteen noin 40 metrinen luoteisrinne on yläosastaan ehjää viistojyrkkää silokalliorinnettä. Sen alaosassa on
hyvin viistojyrkänteisiä noin 15 metriä korkeita jäätikön hiomia seinämäpintoja. Rinteiden osittain massiiviset kallioseinä
mät ovat pienmaisemiltaan jylhiä, mutta koillisseinämän sulamisvesien kovertamat hiidenkirnun muodot ovat alueen eri
koisin nähtävyys.

Alueen kallioperä on kivilajiltaan granaatti-kordieriitti-sillimaniittipitoista kiillegneissiä, joka on keskirakeista ja rai
taista migmatiittista kiveä. Kiillegneissin raitaisuus ja poimuttuminen näkyy Konianvuoren paljastumapinnoilla monin
paikoin selvästi. Paikoin esiintyy graniittista ainesta kiillegneissin seassa laajempina osueina. Heti Konianvuoren kalliose
lännejakson länsipuolella muuttuu kivilaji pyrokseenipitoiseksi happamaksi gneissiksi. Liuskeisuuden kulku vaihtelee
kallioalueella jonkin verran, mutta on alueen pohjoisosassa koillis-lounaissuuntainen ja kaatuu vinosti luoteeseen. Ympä
ristön kallioperän pinnanmuotojen suurtopografiassa heijastuu selvästi eri kivilajivyöhykkeiden suuntaus ja kallioperän
ruhjeisuus. Averiajärven kautta kulkevan ruhjevyöhykkeen länsipuolella on liuskevyöhykkeiden suunta pohjois-eteläinen,
kun taas sen itäpuolella kivilajivyöhykkeet ovat selvästi koillis-lounaissuuntaisia.

Kallionlaella on poronjäkälä- ja tierasammallaikkuja. Paikoin kasvillisuus on kulunutta etenkin polkujen varsilla. Laen
niittylaikuilla viihtyvät mm. kalliokohokki, kalliohatikka ja ahosuolaheinä. Harvapuustoiset vanhat lakimänniköt vuorot
televat silokallioiden kanssa. Laen pohjoisosassa kuusta kasvaa männyn sekapuuna. Kosteimmat kalliopainanteet ovat
varpusia rämeitä. Pohjoisosan puolivarjoisilla jyrkänteillä kasvaa lehtokinnassammalta (NT/RT). Rinteillä ja notkelmissa
on tuoreita kuusivaltaisia kankaita ja länsijyrkänteiden tyvellä on reheviä kuusikkolehtoja sekä lähteitä. Lehdossa kasvaa
mm. vaahteraa, lehmusta, näsiää, imikkää ja korpiorvokkia. Lahopuutakin on suhteellisen runsaasti. Puilla kasvaa mm.
lännenmunuaisjäkälää (EN), haapariippusammalta (VU) ja raidankeuhkojäkälää (RT). Lehdosta on löydetty myös kanto
korvasammalta (NT/RT). Linnustoon kuuluvat mm. kehrääjä (NT) ja harmaapäätikka (NT). Alueella lentelee myös kirjo
verkkoperhonen (Natura 2000, Taxon).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 2 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Ø Aheelliset ympäristöjulkaisut 350
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161 Rokokallio VIHTI

KA0010129 Karttalehti: 2041 09
Alueen pinta-ala: 89 ha Korkeus: 156 mpy Suht. korkeus: 43 m
Kailioalueen sijainti: Vihdin kirkonkylältä 11 km koilliseen, Taka-Moksin kylän itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu osittain II luokan pohjavesialueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Vihtijoen peltotasangon ja jokilaakson pohjoisreunalla sijaitseva muuta ympäristöä korkeampi erämainen ylänköalue, josta
kallioalue rajautuu epämääräisesti osittain samankaltaiseen kallioiseen metsämaastoon. Vaikka Rokokallion keskiosan se
länne kohoaa yli 40 metriä viereisiä metsälampia korkeammalle, se ei erotu lampia kauemmas ympäristöön kumpuilevan
maaston ja metsäisyyden takia. Rokokallion hyvin harvapuustoiselta laelta avautuu sen sijaan avaria kumpuilevia metsä-
maisemia etenkin lännestä etelään. Kaakosta itään metsämaisema on tasaisempaa. Lounaispuolella lähimaisemassa näkyy
voimalinja, jonka takaa pilkottaa pari peltotilkkua ja lähitie. Myös alueen muiden selänteiden lakiosista avautuu puuston
rajoittamia maisemia metsäiseen ympäristöön. Alueen parasta antia ovat sen kauniit pienmaisemalliset kokonaisuudet,
jotka vaihtelevat loivista ja ehjistä silokallioista, massiiviseen louhikkojyrkänteeseen ja sen louhikon erikoiseen tunnel
maan. Oman lisänsä muodostaa Penikkalammit suoreunuksineen sekä sulamisvesien kovertamat jyrkänteiset kalliomuo
dot alueen kaakkoisreunalla. Alueen luonnontilaisuus on hyvä ja lakiosat ovat varttuneita kalliomännikköjä. Rokokallion
laella on kota, nuotiopaikka ja alueella risteillee useita leveitä polkuja.

Kallioalueen selänteiden lakiosat ovat rauhallisesti kumpuilevaa, melko harvarakoista ja osin avokallioista kallio
männikköistä maastoa, jossa silokalliot ovat tavanomaista laajempina pintoina. Etelä-, länsi- ja kaakkoissivuilla olevat pys
tyseinämät tai hieman porrasmaiset seinämät ovat 5—15 metrin korkuisia. Edustavin niistä sijaitsee alueen keskiosassa
Rokokallion selänteen eteläreunalla. Se on etelälounaaeen suuntautunut massiivinen ja louhikkoinen jyrkänneseinämä,
jossa on runsaasti korkeita avorakojen ja halkeamien erottamia kalliolohkoja. Suurimmat lohkot ovat 10 x 10 x 10 metrin
kokoisia. Niiden väliset avoraot ja halkeamat ovat 0,5—1 metrin levyisiä ja syvyyttä on 5—8 metriä. Jyrkänteen alla on hyvin
suurikokoista louhikkoa, joiden väleihin on muodostunut ihmisen kuljettavia onkaloita ja luolia, suurimmat niistä ovat 5—
7 metrin pituisia ja 1,5 metrin korkuisia. Jyrkänteisen seinämän itäpäässä on pieni kalliokatos, jossa on pidetty nuotiopaik
kaa. Rikkonainen louhikkojyrkänne on lohkottunut noudattaen kiillegneissin liuskeisuuden suuntaista ja sitä vastaan koh
tisuorassa olevia rakoilusuuntia. Jäätikön sulamisvedet ovat valuneet Rokokallion louhikkojyrkänteen kautta. Paikoin hal
keamien pohjalla on kookkaita, läpimitaltaan 0,5—0,7 metrin kokoisia pyöristyneitä lohkareita. Pyöristynyt lohkareaines
sijaitsee arviolta 140 metriä mpy. Lohkarejyrkänteen edustavuutta korostaa sitä reunustava lähes puuton 50 x 30 m kokoi
nen silokallio. Alueen kaakkoisosassa suuremman Penikkalammen itärannalla on 14 metriä korkea, jäätikön hioma kiilleg
neissiseinämä, jossa näkyy edustavasti kookkaita 1/4— 1/8 -osa kirnumuotoja. Suurimman koveran ja pyören kirnun hal
kaisija on ollut 3—5 metriä. Kourumaisia sulamisvesimuotoja esiintyy seinämän länsi- ja itäosassa.

Rokokalliota ympäröivän kallioperän pinnanmuodot heijastelevat selvästi kallioperän kivilajivyöhykkeiden lounais
koillissuuntaista kulkua ja samansuuntaista kallioperän ruhjeisuutta. Alueen kallioperä on kivilajiltaan granaattipitoista
kiillegneissiä, jossa esiintyy myös kordieriitti- ja sillimaniittipitoisuutta. Kiillegneissin raitaisuus ja voimakas poimuttumi
nen näkyvät kalliopaljastumissa monin paikoin selvästi. Kiillegneissin neosomina olevaa graniittista ainesta esiintyy myös
kalliopaljastumissa laajempina osueina. Heti kallioselännejakson luoteis- ja pohjoispuolella muuttuu kivilaji pyrokseenipi
toiseksi happamaksi gneissiksi. Etelä- ja kaakkoispuolella esiintyy pyrokseenigranodioriittiä olevia kapeita ja pitkiä linssi
mäisiä muodostumia. Kiillegneissin liuskeisuuden yleinen kulkusuunta on Rokokalliolla suurinpiirtein koillis-lounaissuun
tainen ja liuskeisuus kaatuu hieman vinosti luoteeseen.

Kasvillisuudeltaan edustavin jyrkänne on Penikkalammen koillispuolella. Eteläjyrkänteen kimuseinämät ovat lie
västi mesotrofiset. Jyrkänteellä kasvaa runsaasti tummauurnasammalta ja kivikutrisammalta sekä jauhejäkäliä. Näitä hie
man niukemmin viihtyy tavanomaisemmat kalliopalmikkosammal, kiviturkkisammal, kallio-omenasammal, siloriippus
ammal ja valuvesipinnoilla viihtyvät kalliokarstasammal sekä kinnassammalet. Niukasti kasvaa myös lievää ravinteisuut
ta ilmentävää haapasuomusammalta ja ketjusammalta. Vaateliaasta ruostesammalta ja oravisammalta kasvaa yhdessä kohtaa
jyrkänteen länsiosassa. Sanikkaisista kallionraoissa viihtyvät tummaraunioinen ja haurasloikko. Jyrkänteen otsalla on pai
koin yhtenäiset kalliotierasammalkasvustot, jotka laikuttuvat selvemmin poronjäkälien kanssa vasta kallion lakiosissa. Otsan
kasvillisuus on myös vähän kulunutta. Laella on varttunutta kalliomännikköä ja painanteita vallitsevat kanervikot. Jyrkän-
teen tyveä reunustaa varttunut kuusikko (MI), jonka sekapuuna on riukumaista haapaa. Rokokallion jyrkänne on karu ja
tavanomainen. Jyrkänteellä kasvaa vähän haurasloikkoa ja lohkareiden päällä runsaasti haisukurjenpolvea ja kallioimar
retta. Kallion lakipuusto on varttunutta kalliomännikköä ja jäkäliköt ovat samanlaisia kuin edellä. Laella on myös muuta
ma kelo. Aivan jyrkänteen otsalla kasvillisuus on kuluneempaa kuin Penikkalammen kalliolla. Rokokallion edustan puus
toa on jonkin verran harvennushakattu ja lampien välimaasto on lehtomaista kuusikkoa.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 2 Historialliset arvot: 4 Muuttuneisuus: 2
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 3 Lähiympäristön arvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

0 Aiueellisetympäristöjukaisut 350
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4.2 Värdefulla bergsområden av riksintresse, med
hönsyn till natur- och Iandskapsskydd

1 förteckningen framgår bergsområdena kommunvis i stigande ordning enligt
kartbladets nummer.

Nr Kod Bergsområde kartblad KommunVäder
klass

1 KA0010463 Soukan Kasavuori 2032 II 4 [580
2 KAOOIOOI6 Lintuvaara-Monikko 2034 03,204301 4 ESBO
3 KA0010006 Romuvuori-Rajakallio 2041 07, 10 3 ESBO
4 KAOOIO0IO Bredmalmen-Hakjärven kalliot 1041 10 4 ES8O
5 KA00I0009 Hyppykallio-Hynkeberget 2041 10 3 ESBO
6 KAO0I0OII Jäniskallio 2041 10 4 [580
7 KA0010007 Lippukallio 2041 10 4 [580
8 KA0010008 Mustakallio-Sudenrotko 2041 10 4 [580
9 KA0010012 Kaitalammen kalliot 2041 10, II 4 [580
10 KA00100I3 Käärlammen kalliot 2041 II 4 [580
II KA0010068 Brännbergsbacken 204301 4 [580
11 KA0010048 Goddarsbölebergen 2032 09, 12 4 ESB0, KYRKSLÄU*

13 KA0010027 Herukkapuro 204301,02 4 [580, VANDA
4 KA00I0I26 Korpinkallio-Myllypuron kalliot 1041 08 4 ESR0, VICHTIS

15 KA00I0134 Uddskatan 2011 05 4 HANGÖ*

16 KA0010133 Tvärminneön 1011 II 4 HANGÖ*

17 KA0010131 Falkkerget 2011 12 4 HANGÖ, EKENÄS*

18 KAOOIOOI7 Kaitalahti, Laajasalo 2034 06 4 HELSINGFORS
19 KAOOIOOI8 Viikki 2034 06, 2043 04 4 HELSINGFORS
20 KA0010035 Mustavuori 2043 07 3 HELSINGFORS, VANDA
21 KA00I0033 Labbacka 2043 07 4 HELSINGFORS, VANDA
22 KA0010082 Hirvikallio-jaanankallio 2042 II 4 HYVINGE
23 KA0010083 Järvimäki-Mäenalusta 2042 II 4 HYVINGE
24 KA0010085 Kytäjän kartanon kalliot 2042 II 4 HYVINGE
25 KAO0IOO9O Kalkkikallio 204405 4 HYVING[
26 KA00l0088 Usminkallio-Paalijoen kalliot 204402 4 HYVINGE, RIIHIMÄKI
27 KA0010094 Nordanberget 2014 II 4 INGÅ*

28 KAO010096 Kasabergen Innanbäck 2032 01, 02 4 INGÅ*

29 KA0010476 Stora Gåliberget-LiIla Gåliberget 2014 08 4 KARIS*

30 KA0010139 Klintberget 201409 4 KARIS*

31 KA0010I36 Blåsippsberget 2014 12 4 KARIS
32 KA0010140 Korpberget 2014 12 4 KARIS*

33 KAOOIOI4I Lövkullaudden 2014 12 4 KARIS
34 KAOOI0I42 Hammarinmäki-Makubergen 201409 4 KARIS, KARISLOjO*

35 KA00I0173 Kalkkimäki 201409 3 KARISLO3O
36 KAOOIOI7S Laukmäki 201409 2 KARISLOJO
37 KA0010I77 Myllymetsä 201409 4 KARISLOJO
38 KA0010487 Pellonkylän kalkkikallio 2014 09 4 KARISLOJO
39 KA00I0485 Innoonlammen kallio 2014 09, 12 4 KARISLOJO
40 KA0010178 Pyölin kalkkikalliot 2014 09, 12 4 KARISLOJO
41 KA0010465 Rinnemäki 2014 09, 12 2 KARISLOjO
42 KA0010481 Korkmäki 202307 3 KARISLOJO
43 KA00I0477 Vuoriniemen kallio 2023 07 2 KARISLO3O
44 KA00I0I74 Karkalinniemi 2023 07, 10 2 KARISLOJO
45 KAOOIOI76 Mailankallio 2023 10 2 KARISLOJO
46 KAO0IOI8O Suuriniemi 2023 10 4 KARISLO3O
47 KAOOIOI8I Ämmänuuninkallio 2023 10 2 KARISLO3O
48 KAO0IO2IO Tolpoonsuo 2014 12 3 KARISLO3O, 1030
49 KA00I0464 Tamsaarenkallio 2023 10 2 KARISLOJO, 1030
50 KA0010182 Haukkamäki 204201,04 4 HÖGFORS

Ø Aueeöiset ympäristöjulkaisut 350



Nr Kod Bergsområde Kartblad Väder- Kommun
klass

51 KA0010185 Lenimoinvuori 204204 4 HÖGF0R5
52 KA0010480 Etumäki-Koirakallio 104204 3 HÖGF0RS, VICHTIS
53 KA0010022 Kasavuori 2032 2 4 GRANKULLA
54 KA0010037 lsbergen-Korsolamsbergen 2032 06, 09 4 KYRK5IÄU*

55 KA0010040 Haukipää 203207 4 KYRK5IÄU*

56 KAOO 0038 Järsö 20320? 4 KYRKSIÄIT*

5? KA0010039 Porkala udd 20320? 4 KYRKSLÄU*

58 KA0010041 Gunnarsby Högberget 2032 08 3 KYRKSLÄTT*

59 KA0O 10053 Kasaberget 203208 4 KYRKSIÄU*

60 KA0010045 Kittelberget-Urbysberget 203209 3 KYRK5IÄTI*

61 KA001004? Korkberget-Harabacken 203209 4 KYRKSLÄTT*

62 KA0010052 Kakarberget-Raakkala 2041 07 4 KYRKSLÄU*

63 KA00100?0 Falkberget 2032 05, 06 4 KYRK5LÄTT, 5JUNDEÅ
64 KA0010051 Falkberget 2041 04 4 KYRKSLÄU, 5JUNDEÅ, VICHIIS*

65 KA0010190 Hausnummen kalkkimäki 2014 12 2 LOJO
66 KA0010191 Hermalan kalkkimäki 2014 12 2 L0j0
6? KA0010194 Kohagabergen 2014 12 4 1030
68 KA0010488 Kukkumäki 2014 12 4 1030
69 KA0O 10468 Munkkikallio 2014 12 4 1030
70 KA0010201 Märkniäki 1014 12 4 1030
71 KA0010455 Isosaaren kalkkikallio 2023 10 3 L0J0
72 KA00l0451 Karhuniemen kalkkikallio 2023 10 2 LOJO
73 KA0010192 Kirkkovuori 2023 0 2 LOJO
74 KA0010l96 Korvenmäki-Lakimäki 2023 10 4 LOjO
75 KA0010454 Krunninmäen Ämmänuuninnokka 2023 10 3 1030
76 KA0010l99 Linnanmäki 2023 10 3 1030
7? KA0010466 Mussaaren kalliot 2023 10 2 1030
78 KA0010202 Outamon Myllylampi-Pumminmäki 2023 10 3 1030
79 KA0010204 Patamäki-Romemäki 2023 10 4 1030
80 KAOO 10452 Porsiammen-Varolahden kalliot 2023 10 4 1030
81 KAOO 10207 Ristiakia 2023 10 4 1030
82 1(40010209 Tennoonmäki 2023 10 3 1030
83 KA0010450 Torholanjyrkännokka 202310 4 1030
84 KA0010211 Torholan luolakallio 2023 10 2 1030
85 KA00l0212 Torholan Myllylampi 2023 10 4 1030
86 KA0010205 Pehmäki 2023 10,2041 01 4 1030
87 KA0010483 jokiniemen kallio 2041 01 4 1030
88 1(4001018? Kiviniemen louhos 2041 01 3 1030
89 KA0010195 Koirakallio 2041 01 2 1030
90 1(40010200 Korkiamäki-Palanutkallio 2041 01 2 1030
91 KA0010188 Lahokallio 2041 UI 4 1030
92 KAO0 10471 Lempolan Laukkamäki 2041 01 4 1030
93 KA001046? Liessaari 1041 01 4 1030
94 KA0010486 Ojamon kaivos 1041 01 4 1030
95 KA0010106 Riikinmäki-Kinnarinmäki 2041 UI 2 1030
96 KA0010189 lytyrin louhos 2041 01 3 1030
97 KA001019? Lehtikallio 1041 02 4 1030
98 KAOU 10472 Suittilan Laukkamäki 2041 02 4 1030
99 1(40010213 Äijäsmäki-Salimäki 2041 02 3 1030
00 KA0010193 Kivimäki 2023 0, 11,204102 4 1030, NUMMI-PU5ULA

lOI 1(40010453 Orosmäki-Faltteriomäki 2023 10, 2041 UI 4 1030, NUMMI-PU5UIA
102 1(40010473 Laukkamäki-Hyypiänmäki 2023 II, 2041 02 3 1030, NUMMI-PUSULA
103 KA0010484 Vohtenkirkko 2041 02 4 1030, NUMMI-PU5UIA
104 KA00I0203 Pahnamäki-Myllymäki 2032 03, 2041 01 4 1030, 5jUNDEÄ
105 KAOOIO2I5 Isomäki-Hyypiänmäki 2023 12 4 NUMMI-PUSULA
106 KAOOIO1I9 lintukiimanvuori 2023 12 3 NUMMI-PU5ULA

Auee[Iiset ympäristöjulkaisut 350



Kommun

VvoIankaHio
Harakaistenmäki-Katinlinna
Kalkkimäki-Kiimaniäki
Haukkamäki
Valkii
Haukkaankallio
Isokallio
Kasherget-Tomtberget
Långbrobergen
Oifeberget
Skuruberget
Haukankallio
Kummelbergen
Hiilimäki
Mustamäki-Pekkarinmäki
Urtmäki
Brunnibergen-Kalkberget
Grottberget-Storpottsberget
Långfalsbergen
Storberget-Cångberget
Fågelviksberget-Trappberget
Vargberget
Flaggberget-tuntoberget
Klevbackaberget
Klöverberget
Krejansberget
Skogslorsen-Prästgårdsberget
Surkilsberget
Svinberget-Kärrbacken
Kimpari-Mustalahdenvuori
Kroksviksbergen
Lökudden
Näseberget Bromarv
Vallsbergen-Kivitokbergen
Ärmdalsberget
Näsebergen framnäs
Rånäsudden
Svinberget Kvigos
Klobbergen
Kusberget
jättekasten
Korkeakallio
Kakolanmäki
Petikonmäki-Hermanskärret
Sotungin Högberget
Kasaberget
Brännberg-Brännbergen
Hyrtiö
Kirveskallio
Laukkamäki
Märjäntienmäki
Haukkalampi-Kaitiampi
Kutumäki-Lautmäki
Konianvuori
Rokokallio

* Presentation av bergsområdena på svenska, karttorna är 1 kapitel 4.1

Ø Alueetiset ympäristöjulkaisut 350

Nr Kod Bergsområde Kartblad

107 KA0010474
08 KA00I0475

109 KA0010216
Ilo KA0010214
III KA00I0220
112 KA00I0057
113 KA00I0060
114 KA00I0478
115 KA00I0I45
116 KA0010147
117 KA0010148
118 KA0010099
119 KA0010112
20 KA0010222

121 KA0010223
22 KA0010224

123 KA0010061
124 KA0010062
125 KA0010063
126 KA0010064
127 KA0010065
128 KA0010069
129 KA0010071
130 KA0010400
131 KA0010072
132 KA0010073
133 KA0010074
134 KA0010067
135 KA0010075
136 KA0010077
137 KA0010161
138 KA0010163
139 KA0010165
140 KA0010170
141 KAOOIOI7I
142 KA0010164
143 KA0010166
144 KA0010169
145 KAOOIOI6O
146 KA0010162
147 KA0010157
148 KA0010078
149 KA0010023
150 KA0010025
151 KA0010030
152 KA0010031
153 KA0010106
54 KA00101l9

155 KA0010120
156 KA0010121
157 KA0010122
158 KA0010123
159 KA0010125
60 KA0010l28

161 KA0010129

204102
2041 02, 2041 03
204103
2024 10
204102
2043 03
204401
201405
201405
201405
201405
2043 12
204309
202308
2023 08
202310,11
203203
203203
203203
203203
203205
203205
203206
203206
203206
203206
203206
203206
203206
2041 04
201207
201207
201207
201207
201207,08
201207,10
201208
201208
2012 10
1012 10
201211
204303,06
204301
204301
204307
204307
2043 07,08
2041 06
2041 06
2041 06
2041 06
2041 07
2041 08
2041 09
2041 09

Väder
klass

4
4
4
3
4
3
4
4
4
3

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

4

4

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
3

NUMMI-PUSULA
NUMMI-PU5ULA
NUMMI-PUSULA
NUMMI-PUSULA, SOMERO
NUMMI-PUSULA, VICHTIS
NURMIJÄRVI
NURMIJÄRVI
P0jO*
P0JO*
POJO*
POJO*

BORGNÄS
BORG NÄ5, 5IBBO
SAMMAHI
SAMMAHI
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12 Goddarsbölebergen ESBO, KYRKSLÄTT

KA0010048 Kartblad: 2032 09, 12

Områdets areal: 98 ha Höjd: 73 möh Relativ höjd: 52 m

Bergsområdets läge: 9 km nordost om Kyrkslätt, på Vitträsks strand.

Planeringssituationen i markanvändningen:

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Krönen och sluttningarna i den rätt så brant stupande bergsterrängen på högland vid
den östra stranden av Vitfräsk består av rätt så avtäckta klippor och hällmark med tali
skog. Krönet på Goddarsbölebergen är den klart högsta punkten i den närmaste omgiv
ningen. Den höjer sig drygt 50 meter över träsket och de närbelägna åkrarna. Området
gränsar huvudsakligen rätt så tydligt till den närbelägna skogsterrängen som består av
morän- och kärrmarker. Båtstavikens strandstup i den sydvästra delen syns från träsket
rätt så tydligt över träden och mellan stammarna i den giesa tallskogen och dominerar
landskapen på den närliggande stranden. Från strandstupets krön öppnar det sig en vid
sträckt, ståtlig och vacker vy över Vitträsk. 1 det övriga bergsområdet öppnar sig land
skapen över de jämna, närliggande skogarna. Tallskogarna på hälimarken består delvis
av öppna och giesa trädbestånd. 1 Vitträsks sjölandskap finns bl.a. Eliel Saarinens atelji,
Avaranta institutet och i norr en herrgårdslik kulturmiljö. På strandstupet vid Båtstavi
ken finns en klippmålning,

Slätbergen på krönet och i sluttningama är till storleken normala slätbergsytor som
styckas av glesa sprickbildningar. Slätbergsytorna som siuttar diagonalt norrut i den
nordvästra delen väster om Igelträsk är en aning större än normait. 1 dess väsfra kant
finns det diffust terrassbetonade ca 10 meter höga diagonala stupytor som är styckade i
kub- och kilsprickor. Enskilda lodräta väggar kan är 3-4 meter höga. Stupytorna på den
norra sidan är helare, diagonala stup med slätberg. Pä kröndelarna förekommer det stäilvis
småskaliga och terrassliknande nivåskillnader på några meter. Det mest betydande stu
pet i området finns på Båtstavikens strand i Vitträsk. Bergväggen, som är styckad i kil
och kubsprickor och i någon mån är splitfrad, stiger i terrasser till 25 meter. Bergarten i
området är medelgrovkornig röd och granathaltig mikroklingranit, där det ställvis före
kommer små inneslutningar med medelgrovkornig kvarts eller granodiorit. Omedelbart
i den norra kanten av bergsområdet ligger mikroklingraniten i kontakt med en omfaftan
de amfibolitzon.

Stupen i området är karga. På klippväggarna på skuggsidan växer det vanliga mos
sor, såsom skärbladsmossa och cypressfläta. På solsidan domineras väggarna av sot
mossa och sköldlavar. Nervsotmossa har påträffats i strandstupet som öppnar sig över
Vitträsk mot sydväst. Bergskrönen domineras närmast av renlav. På öppnare ställen med
gles skog finns det en omfattande mosaikbetonad vegetation som karaktäriseras av ren
lav och gråraggmossa. Här och där påträffas också risbevuxna, försumpade svackor pä
bergen. Tallskogen på krönen är stälivis i naturtillstånd, men den har också i stora områ
den gallrats. På stupens tak och på strandklipporna växer det närmast äldre tallskog
med sköldbark. 1 svackorna och de nedre delarna av sluttningarna är skogen mera av
verkad. 1 svackan norr om Goddarsbölebergen växer det ekar med en diameter på ca 20
cm. Rönn-, asp- och som underbestånd granslanor växer som blandskog. Ekskogen är
skyddad med stöd av naturvårdslagen.

Bedömning av de viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 2
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 3 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 2

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 63.

Jue&hset ympänstöjukasut 350



15 Uddskatan HANGÖ

KA0010134 Kartblad: 2011 05

Områdets areal: 23 ha Höjd: 10 möh Relativ höjd: 10 m

Bergsområdets läge: 3 km västsydväst om Hangö, på Tulludden

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdet hör i sin heihet till privat eller särskilt skyddsområde och med undantag
av den ästra delen till nåtverket Natura-2000.

Alimän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
På Hangö udds spets längst i sydväst finns det ett lågt bergsområde vid havsstrand med
en värdefull vegetation och värdefulla insektarter. Strandklipporna är låga men efter
som de är i naturtillstånd utgör de en landskapsmässigt viktig motsats till det närbeläg
na hamnområdet. En vidsträckt havsutsikt öppnar sig från klipporna som är nästan kala.

Bergarten i området är migmatitisk mikroklingranit, som innehåller rikligt med
amfibolitsplitter.

På klippkrönen växer lavtäcken och tallskog och strandklipporna är nästan kala.
Det växer ljung i svackorna och de är delvis örtbevuxna, På stränderna växer det sällsynt
backtrift (EN). Där växer också bl.a. sandstarr, käringkål, silverfingerört, äkta manna
blod, backtimjam, rölleka och ärenpris. Tulludden är en av Finlands viktigaste flyttfågel
stråk och på den egentiiga Tulludden intill finns det en fågelstation. Området hör också
till Tulluddens fågelskyddsområde.

Bedömning av de viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 4 Historiska värden: 3
BIOLOGISKI VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 3 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 1

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 69.

0 Alueelhset ympristöjuIkaisut 350



16 Tvärminneön HANGÖ

KA0010133 Kartblad: 2011 11

Områdets areal: 54 ha Höjd: 20 möh Relativ höjd: 20 m

Bergsområdets läge: 16 km öster om Hangö, i Tvärminne.

Planeringssituationen i markanvändningen:
1 bergsområdet finns det privata skyddsområden, ett tudelat område som ingår i skydds
programmet för lundar och bergsområdet hör i sin heihet till nätverket Natura-2000.

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Tvärminneön på den östra delen av Hangö udd är en bergig udde som sticker ut i Pojovi
ken. 1 det rätt sä låga bergsområdet på uddens östra del ligger Helsingfors universitets
biologiska station. Bergsområdet är biologiskt mycket viktigt. 1 området finns det hotade
berg- och lundväxter samt insekter. Strandklipporna vid havet är låga och avviker inte
till sin fördel frän den likartade miljö. De biidar dock en central del av den vackra land
skapsbilden vid Tvärminnes kust och i skärgården. från strandklipporna öppnar sig
vackra havsvyer som har bevarats i naturtillstånd. En väg och en ellinje sträcker sig ge
nom området till den zoologiska stationen. 1 området finns det konstruktioner som här
stammar från den ryska ockupationstiden. På den östra sidan ligger Tvärminne fågel
skyddsområde som består av många små skär. Områdena runt omkring har en mycket
värdefull natur och utgör viktiga biologiska forskningsobjekt.

Berggrunden i området består huvudsakligen av medelgrovkornig granodiorit, där
det förekommer rikliga inneslutningar med kvartsfältspatsgnejs, amfibolit och gabbro
splitter. 1 anslutning till kvartsfältspatsgnejs förekommer det i någon mån kalksten och
skarnsten.

1 områdets kalkådror finns det rikligt med krävande bergsvegetation. 1 Kalvassens
innersta bukt och norr om Korsgloet finns det lundar. Vegetationen i unden i Kalvassens
bergsvacka varierar från torr och frisk lund till fuktig klibbalslund. Korsgloets lund är
huvudsakligen torr hassellund, lundäng och lundartad bergshed. Arterna i lunden be
stär av bl.a. rutlåsbräken (VU), viidapel (VU), grönvit nattviol, buskstjärnblomma, skog
slök, svenska flaggan, småborre, bergbräsma, kungsmynta, grusbräscka, tvåblad och blod
näva. Hasselticka (NT) har påträffats pä hassel. Sällsynta insekter som lever i omrädet är
bLa. brunaktigt tofsfly (EN) och snövit hasselmätare (Alapassi och Alanen 1988, Taxon).

Bedömning av de viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 3
BIOLOGISKT VÄRDE: 2 Mångbruksvärden: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 3 föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 1

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan pä sidan 71.

Aueefliset ympär[stöjulkasut 350



17 Falkberget HANGÖ, EKENÄS

KAOO1O131 Kartblad: 2011 12

Områdets areal: 209 ha Höjd: 42 möh Relativ höjd: 42 m

Bergsområdets läge: 18 km nordost om Hangö, på den sydöstra stranden av Norrfjärden.

Planeringssituationen i markanvändningen:

Ailmän beskrivning av bergsområdet och dc viktigaste värdena:
Det omfaftande området med strandklippor, som har bevarats obebyggt, gränsar delvis med ståtliga stup till Norr
fjärden. Bergsområdet sfräcker sig i sydväst från de avtäckta bergen och den massiva bergväggen vid Falkbergets
strand till de höga, brant stupande havsstrandklipporna på Storbergsudden i nordost och därifrån vidare mot inlan
det till den bergiga terrängen som omger Skogbyträsket, som är ett ödemarksträsk. Häilmarken, som i inlandet
buktar omväxlande, gränsar mycket diffust till dc omgivande, likartade hällmarksskogarna. Bergsområdet repre
senterar kantbergen av brott-krosszoner i sydvästlig- nordostlig riktning och zoner som ligger vinkelrätt till dem.
De mest synliga landmärkena i området är de avtäckta och branta strandklipporna på Falkberget och Storbergsud
den som på ett iögonfallande sett framträder i den närliggande havsviken och från den andra stranden. På andra
ställen är klippstränderna i området ett flackt, skogbevuxet strandområde, som inte kan urskiljas tydligt från dc
övriga havsstränderna. Från Falkbergets och Storbergsuddens krön öppnar sig vida vyer i bägge riktningarna övcr
havsviken. Några holmar kan urskiljas framför udden på den motsatta sidan. Annanstans är den andra stranden
stälivis skogsmark på klippstränder. Mellan klipporna ligger Skogby bruk som mcd sina lummiga gårdsplaner är
anrikt.

Bergsterrängen är huvudsakligen rätt så avtäckt mcd talldominerad skog på klippor. Det nordvästra stupet på
Storbergsudden i den norra delen är ett 20-25 meter högt diagonalstup mcd slätberg som har nötts av glaciären. 1
den nedrc delen av stupet finns det 8-10 meter höga ytor mcd lodräta stup. Dc sydvästra och nordvästra stupen vid
Falkberget i den sydvästra ändan av områdct är 20-25 meter höga. Väggytorna på den sydvästra sidan stupar ca 20
meter nästan lodrätt ner i vattnct. Den övre delen av det nordvästra stupet är däremot mera diagonalt. Dc övre
delarna av åsstupen och krönen är buktande och öppct slätbergslandskap, där dc cnskilda slätbcrgen är reprcsenta
tivare än normalt och ytorna är större. Kröndelarna är däremot ctt rätt så vanhigt slätbergsområde mcd omväxlande
konvexa buktningar. Svackorna i berget och däiderna är delvis försumpade. Bergarten i områdets västra och norra
del bcstår av medelgrovkornig, riktad mikroklingranit, i vilkcn det stäilvis förekommer glimmcrgnejsfragment i
inneslutningar. 1 bergsområdets östra del är däremot medclgrovkornig grano-kvartsdiorit den rådande bergarten. 1
den förekommcr också mikroklingranit i tvärgående ådror och i mera omfattande inslag. Mikroklingraniten har
stälivis blivit migmatit mcd glimmergnejs i inneslutningar.

Bergsvcgetationcn i områdct är rätt karg, men svackorna har ställvis lundartade drag. Raggmossbcstånd do
minerar dc avtäckta bergsytorna på Falkberget och Storbergsuddcn. 1 mindrc utsträckning växcr det renlav och
björnmossa. Det förekommer rätt så lite ljung på strandklipporna, men på kröndelarna växer det rcdan mer. 1 svack
oma växcr det kruståtcl och bcrgven. På dc mera lodräta stupen trivs kartlav, navcllav, sköldlav och litc tuschlav. På
Storbergsuddens krön finns det karg hcdvcgetation och där växer det bl.a. tjärblomster, käringkål, styvmorsviol,
gctrams, äkta mannablod och hällebräkcn. På havsstrandcn växcr det fläckvis stensöta. Bergsluttningarna pä Falk
berget och Storbergsuddcn är nästan kala. På krönet växcr det glcs, äldrc tallskog och en dcl av frädcn är torrfuror
ellcr sköldbarkstallar. Här och där växer det enar. På Storbcrgsuddens krön påträffades också ett knappt två meter
högt äppclträd. På strandcn vid Skogbyträsk växcr det pors. 1 området iakttogs brödmärgsticka (VU), ockravaxtag
ging (VU) och osäkcrt en skogsalm (VU) (Taxon). Av fågclfaunan iakttogs lokalt trädlärka (NT) och gråspctt (NT).

Bcdömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GFOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värdcn: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 2 Förändcrlighct: 2

Näromgivningens värdcn: 2

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 73.

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 350



27 Nordanberget INGÅ

KA0010094 Kartblad: 2014 11

Områdets areal: 16 ha Höjd: 71 möh Relativ höjd: 4$ m

Bergsområdets läge: 10 km nordväst om Ingå, norr om Finnböle.

Planeringssituationen 1 markanvändningen:

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
En liten men hög bergskulle som ligger mitt bland buktande åkerfält. Ytorna på kullens
avtäckta, vassa bergstup mot nordväst har avrundats av glaciären och liknar fören på en
upp och ned vänd fiytande båt. Ytorna syns framförallt från vägen som sträcker sig längs
åkerkanten, eftersom skogen delvis har avverkats nedanför stupet. Längre österut skug
gas stupets nedre del av äldre skog som småningom kommer att täcka stupet. Hela det
västra stupet, som biir lägre söderut, syns bra. Krönet har slipats av glaciären till en i
någon mån terrasserat slätberg och äldre tallskog täcker krönet. Enskiida slätbergsområ
den är större än normalt, Från krönet öppnar sig vyer mot norr över skogen som korsas
av en ellinje och mot det höga Hyssjebackberget på den västra sidan.

Nordanbergets bergsrygg representerar en högre bergssektion som gränsar till kan
ten av en krosszon som sträcker sig i västnordvästlig östsydöstlig riktning och en brott
dal som ligger vinkelrätt mot den. Vid den västra sidan av bergets nordvästra hörn finns
det en kort 20-25 meter hög slätbergsvägg i form av ett diagonalstup. På den norra sidan
fortsätter på drygt 300 meter lång sfräcka 15 meter höga, nästan lodräta slätbergsväggar,
vars ytor glaciären representativt har avrundat och slipat. Bergarten består av medel
grovkornig, granodiorit mcd en aning strykning i avlånga djupbergartsförekomster mel
lan glimmergnejs- och kvartsfältspatsgnejszonerna.

Vid stupens rand förekommer det fläckvis gråraggmossa och några få renlavsbe
stånd. På den övre kanten av stupen finns det ytor med sotmossa, och på de diagonala
ytorna på norrstupet stälivis risvegetation med vitmossa, pors och kråkbär. Skogen ned
anför väststupet har avverkats och endast låga buskar skuggar stupet. 1 stupet växer gies
tallskog på berg. Äldre tallskog har lämnats kvar på krönet. Nere i det norra stupet finns
det lundartad granskog och skogsfräken-grankärr samt 1 någon mån hassel.

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDE: 3 Föränderlighet: 1

Näromgivningens värden: 3

VÄRDEKLASSEN FÖR 11TT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 93.

Aluee[hset ympäristöjukasut 350



26 Kasabergen i Innanbäck INGÅ

KA0010096 Kartblad: 2032 01, 02
Områdets areal: $6 ha Höjd: 57 möh Relativ höjd: 55 m
Bergsområdets läge: $ km västerut från Ingå, söder om Stubböle.

Planeringssituationen 1 markanvändningen:
Bergsområdet hör delvis till ett grundvattenområde av klass 1.

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Ett omfaftande, enhetligt område med bergsryggar på Svenvikens norra havssfranden. Området präglas av terräng
med berg i dagen och låga bergstup som i sin småskalighet är representativa. Kasabergen i Innanbäck ligger mellan
havsviken och en åkerslätt på ett högt område där berggrunden består av granit. Det enhetliga ryggområdet gränsar
tydligt till åkrarna på den norra sidan och havsviken på den södra sidan, men svagare till områdena med sandbot
ten och berg på den västra och östra sidan. Kasabergen syns bäst från åkrarna på den norra och nordvästra sidan,
där de framträder som en massiv bergskulle. De avtäckta bergen uppe och nere i sluttningarna på de norra och
västra sidorna syns mycket tydligt på ca en kilometers håll i odlingslandskapet. Ytorna med berg i dagen och den
mycket giesa tallskogen på Kasabergen syns också från de närliggande ryggarna på den östra och västra sidan. De
mest öppna vyerna, som endast skuggas av några tallar, öppnar sig från Kasabergens krön i den nordvästra delen
norrut och mot nordväst. Det närmaste landskapet domineras av vidsträckta odlingsmarker. Strax på den motsatta
sidan framträder det något runda bergskrönet på Sunnankärbergen. På den andra sidan av odlingsdalen höjer sig en
lite buktande skogslandsmassa. Även från de övriga kröndelarna öppnar det sig vidsträckta, delvis av träd avgrän
sade, åkerlandskap mot norr, nordväst och nordost. Mot öster och väster syns det däremot buktande, bergig skogs
mark och p.g.a. omfattande avverkningar kan en havsvik urskiljas långt borta i nordost. Viken skulle annars ligga
bakom skogen. Havsviken med holmar på den södra sidan kan också närmast p.g.a. skogsavverkningar ses från
bergskrönets centrala del. Normalt skulle havet endast mot söder här där skymta fram mellan tallarna på berget. På
krönområdet finns det vackra, öppna mikrolandskap på berg och på krönet 1 områdets nordöstra del finns det en
forngrav.

Västsluttningarna på Kasabergen stiger vertikalt, delvis som branta stup, där berget är en aning helare än
normait. På den västra sidan i den norra delen finns det ca 10 meter höga diagonalstup mcd 2-5 meter höga lodräta
slätbergsytor, som i svaga terrasser stiger mot krönet. Enhetliga slätberg förekommer i västsluttningen, på ryggar
nas krön en aning större än normalt. Syd- och östsluttningarna är svagt siuttande terrasser. Landskapet på krönde
lama är måttligt buktande, öppen bergsterräng med tallar. Höjdskillnademna jämfört med de närliggande kullarna
är av storleksordningen 15-10 meter. Bergarten är mikroklingranit och granodiorit, som är vanliga i områdets berg
grund. 1 den norra delen är rödskiftande, medelgrovkornig och tydligt spaltad mikroklingranit mcd i någon mån
varierande kornstorlek rådande. 1 berget förekommer allmänt grovkorning pegmatitgranit i punkter och ådror. 1
den mellersta delen är däremot medelgrovkornig granodiorit rådande. 1 den norra kanten av krönet på Kasabergen
förekommer det i berggrunden en 3-4 meter bred, sällsyntare kvartsporfyrådra med lodrät stupning i västnordväst
lig - ostsydostlig riktning och som skär genom graniten. Den förvittrade ytan är rödskiftande och där förekommer
rikligt med kalifälstspat i spridda kom, mycket lite plagioklas samt blåskiftande kvarts (Laitila 1961).

Bergsvegetationen är karg och framförallt på dc brantaste ställena på västsluttningen finns det fläckar mcd
sotmossa och i de övre mera diagonala stupen är fläckar med gråraggmossa rådande. Renlavsbestånd förekommer
rikiigare alldeles i de översta delarna av stupet. 1 den nedre delen av västsluttningen, nära vägen, finns det en stenig,
rätt så karg äng där det växer rikligt med käringkål, lite mindre getrams, bergsyra och stinknäva samt 1 någon mån
bl.a. styvmorsviol, smultron, bergglim, äkta mannablod, stensöta, fibblor, rölleka, maskrosor, ärenpris, hallon och
träjon. Ängskaraktären kan bero på att stenjord har samlats nere i sluttningen. Stenjorden har eventuelit uppstått då
en löpgrav grävdes på krönet 1 samma riktning som sluttningen. Vägen kantas av några buskartade lindar. 1 svack
oma och sluttningarna har det gjorts omfattande skogsavverkningar eller -gallringar. På kröndelarna finns det mer
äldre tallskog.

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 3
BIOLOGISKT VÄRDE: 4 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDE: 3 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 3

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 95.

0 Ajueelliset ympäristöjulkaeut 350



29 Stora Gåliberget-Ulla Gåliberget KARIS

KA0010476 Kartblad: 2014 08
Områdets areal: 29 ha Höjd: 77 möh Relativ höjd: 47 m
Bergsområdets läge: 6 km öster om Karis, öster om Liilsannäs.

Planeringssituationen i markanvändningen:

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Ett långsmalt bergsavsnitt i nordvästsydostlig riktning. Två branta och höga bergsryggar som i sydväst gränsar till
små jämna åkerområden och i övriga väderstreck till låglänt, bergig skogsmark biidar bergsavsnittet. Den högre
åsen i bergsavsnittet, Stora Gåliberget, framträder iögonfallande bakom den lilla åkern på en några hundra meters
sträcka längs riksvägen Helsingfors-Karis. Randskogen vid landsvägen och den omgivande skogsmarken hindrar
annanstans effektivt att kullarna med berg i dagen kan ses längre än i den närmaste omgivningen. De öppna krönen
på bergsryggarna skymtar dock över fräden framför, sett från utsiktsplatserna på dc högre bcrgskullarna som ligger
på den nordöstra sidan. Från krönet och de övre sluttningarna på Stora Gåliberget öppnar sig ett fjärrlandskap mcd
skogar, framförallt söderut, mot sydväst och västerut. Åkerremsorna som öppnar sig nedanför, bosättningen i skogs
landskapet lite längre bort, Gålisjön och Karis vattentorn, som syns i den västra horisonten, ger liv åt landskapet.
Trafikbullret från den närbelägna riksvägen och bullret från järnvägen, som sträcker sig mellan åsarna, hörs däre
mot störande på krönet. Från Stora Gåliberget öppnar sig också en vy delvis mot det karga, Lilla Gålibergets krön.
Dc karga sydvästsluttningarna och de ståtliga stupformerna är mycket representativa i mikrolandskapet. Den glesa
tallskogen på krönen och i sluttningarna bildar ett öppet mikrolandskap.

Dc branta sluttningarna och dc vassa krönområdena på vardera bergsryggen består av mycket väl avtäckt
hällmark. På krönet och i sluttningarna förekommer det p.g.a. söndriga bergarter små arealer mcd slätberg, där
ytorna är indelade mcd sprickor. Sydvästsidorna på bägge åsarna har rätt så branta stup, då norr- och östsluttninga
rna mcd tallskog däremot är branta. Dc smala krönområdcna bildar ett omväxlande område mcd berg i dagen, som
är indelade mcd sprickor och bildar terrasser. Höjdskillnaderna varierar småskaligt mellan en och fem meter. På
Stora Gålibcrgcts sydvästra sida höjer sig ctt massivt stup, vars totala höjd är 35 meter. På den mcst representativa
delen nere i stupet finns det en 15-16 meter hög lodrät vägg. Ovanför den är stupet mer terrasserat. Väggen har en
kraftig sprickbildning och är delvis nött av inlandsisen. Norr om den mest representativa väggen, i trakten av dess
mitt, finns det en bred slätbergshylla som lutar snett nedåt. Från hyllan börjar en ojämn, spmcken, ca 5-6 meter hög
lodrät vägg som reser sig mot krönet. 1 den södra delen av sydväststupet har väggen igen en diagonal yta i den ncdre
delen och ovanför den stigcr väggcn 8-9 meter lodrätt. Även sydväststupet på Lilla Gålibcrget är representativt mcd
sin 15 meter höga väggar, som reser sig i svaga terrasser.

Bergsryggarna ligger vid kontakten mellan ett omfattande mikroklingranitområde och en ådergnejszon. Berg
grunden på Stora Gålibergct består av migmafi%sk, randig och veckad granitgnejs, där tunna, mörka biotitränder
förorsakar ränderna i bergarten. En mcdclgrovkornig, mikroklingranit mcd strykning, som förekommer i ådror och
större punkter i berggrunden, skär den medelgrovkorniga granitgnejsen. På Lilla Gåliberget övergår bergarten tyd
ligare i migmatitisk glimmergnejs, där granit förckommcr som neosomer. En stark diagonal sprickbildning i skiff
rets strykning syns i form av rösbcrg i bergsområdets sluttningar och som åssträckningar.

Vcgctationen i bcrgsområdcts stup utgörs av arter som är vanliga på karga ytor. Cyprcssfläta och rikliga be
stånd av skärbladsmossa och sidenmossa dominerar stupen. Gulgrön raggmossa påträffas på fuktigare lodräta ytor.
Dc övre stupen får mer solijus och där växer sålunda mer färglav och mjöllav. Några exemplar av gaffelbräken trivs
i dc vågräta sprickorna på Stora Gålibergets sydväststup.Områdcn mcd berg i dagen på krönen har täcken av ren
lavsbcstånd och där växcr också rikligt mcd vitlav. Uppe i stupcn växcr det typiskt gråraggmossa. Vegetationen är
där också delvis lite sliten. Bergytorna har vanligen ett spekfrum av kartlavar, navellavar och vinterlavar. Ljungbe
stånd dominerar bergssvackorna och stälivis finns det också försumpningar där det växer pors och odon. På krönen
växer det också lite getrams, käringkål och tjärblomster. Skogen på krönen är relativt vanlig tallskog på berg. Nere i
stupen finns det frisk granmo och den södra delen av sydväststupct på Stora Gåliberget kantas av en rismyr (KgR,
IR). Där finns också bl.a. harsyra, blåsippa och vårärt som indikerar lite lundartad vegetation. På Stora Gåliberget
har också berguven sitt revir,

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4
BIOLOGISKI VÄRDE: 4 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDE: 3 föränderlighct: 3

Näromgivningens värden: 3

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 97.

Aluee[hset ympärist6jukasut 350



30 Klintberget KARIS

KA0010139 Kartblad: 2014 09

Områdets areal: 51 ha Höjd: 77 möh Relativ höjd: 52 m

Bergsområdets läge: 9 km nordnordost om Karis, öster om Torsböle.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Vid bergsområdets västra gräns finns det ett privat naturskyddsområde, Krabbäcken, som ingår i skyddsprogram
met för lundar. Delar av bergsområdet hör till ett grundvaftenområde klass III.

Alimän beskrivning av bergsområdet och dc viktigaste värdena:
Klintberget, som ligger i Backby och gränsar till den östra sidan av Krabbäckens bäckdal, syns inte särdeles bra i sin
omgivning i skogslandskapet. Området har en omväxlande topografi och ett spektrum av åkrar. Sett från de närlig
gande åkrarna framträder Klintbergets skogbevuxna sluttningar som höga kullar, men det syns endast i det närmas
te landskapet. 1 den östra kanten gränsar bergsområdet enligt övervägande till liknande, bergig skogsmark. Pg.a. tät
skog öppnar sig inte just några betydande vyer längre än till det närmaste landskapet, varken från krönet eller
sluttningarna. Den bästa landskapsmässiga behållningen i området ger den öppna skogen i västsluttningen och dc
lundartade mikrolandskapen i bäckdalen.

Klintberget hör till ett berggrundsområde, där det förekommer rikligt med förkastnings- och friktionszoner i
nordväst-sydostlig riktning. Västsluttningen består nere i bäckdalen till största delen av måttligt sluttande och mo
räntäkt skogsmark. På den västra sidan av Klintbergets södra del finns det 5-12 meter höga, svagt terrasserade
väggytor med 2-5 meter höga enskilda lodräta väggar. Kröndelarna består av skogsterräng med svagt buktande,
låga svackor och flacka områden med rätt sä splittrat avtäckt berg. Slätbergen är anspråkslösa p.g.a. den rikliga
sprickbildningen. 1 området varierar bergarterna. Dc växlar från glimmergnejs till amfibolit i den södra delen och
till kvartsfältspatsskiffer. 1 stupen på Klintberget består dc avtäckta bergen i den södra delen av mörk, fin-medel
grovkornig och strimmad amfibolit, där det som mellanskikt förekommer kvartsfältspatsskiffer. Stälivis har dc sura
mellanskikten, p.g.a. kraftig deformation, brutits av till linsformade inneslutningar i amfiboliten. Bergarternas skiff
righet sträcker sig ungefär från nordväst mot sydost, där den nästan lodräta skiffrigheten stupar svagt mot sydväst.
På skiffrighetsplanet syns ställvis en kraftig tension i bergarterna. Smärre pelarsprickor i dc avtäckta bergen har
förorsakat tensionen.

Arterna i Klintbergets sydvästra stup har mesotrofa drag. På dc fuktiga och skuggiga väggarna är cypressfläta
rådande. På väggarna trivs också trattmossa och guldlockmossa, som indikerar lindrig mesotrofi. Från på dc över
stupande väggarnas tak hänger vanlig plattfjädermossa. På vissa trappavsatser finns det bestånd av den mera krä
vande styväppelmossan. 1 sprickorna i dc övre och nedre stupen påträffas rikligt mcd svartbräken, stenbräken och
hällebräken. På stupens smala hyllor och nedanför stupen växer det lundvegetation. Skogen nedanför stupen är
äläre lundgranskog (OMaT), som vid bäcken ändrar till lundkärr mcd källor och sipprande ytor. 1 lunden växer det
i någon mån hassel, skogstry och av örtväxterna bl.a. trolldruva, underviol och blåsippa. 1 stupets övre kant före
kommer det sparsam bergsvegetation. På krönet växer det dock käringkål. Skogen ovanför stupen är äldre, men på
krönen finns det hyggesöppningar och mellan bergsryggarna en liten försumpning. Vid norrstupet fot trivs det
några enskilda aspar bland granarna. Grandungen pä västsluttningen har i tiderna gallrats. 1 det skyddade lundom
rådet finns det rikligt mcd murkna lövträd och i lunden växer förutom ovannämnda lundarter dessutom bl.a. röd
vinbä r, skogssallat, stinksyska, lundstjärnblomma, rankstarr och dvärghäxört samt omfattande strutbräkenbestånd.

Bcdömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 4 Historiska värden: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDE: 3 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 1

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan pä sidan 99.

Q Alueelliset ympäristöjulkaisut 350



31 Blåsippsberget KARIS

KA0010136 Kartblad: 2014 12

Områdets areal: 71 ha Höjd: 60 möh Relativ höjd: 28 m

Bergsområdets läge: 15 km nordost om Karis, på Bruksträskets strand vid Lojo sjö.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Den norra delen av bergsområdet ingår i strandskyddsprogrammet och de tvådelade,
privata naturskyddsområdet ingår i nätverket Natura-2000. Forststyrelsen grundar för
närvarande ett naturskyddsområde över hela udden.

Ailmän beskrivning av bergsområdet och dc viktigaste värdena:
Blåsippsberget är en rätt så låg bergsudde som till stor del via de skogbevuxna sluttning
arna gränsar till Lojo sjö. Området har tack vare den kalkhaltiga berggrunden och kalk
dammet från gruvan i Svartå en värdefull vegetation. Området har en mycket frodig
lundvegetation med värdefulla arter. Dc moräntäckta sluttningarna mot nord- och nord
oststranden är svagt siuttande. Bergsluttningen i väster mot Bruksträsket är däremot
brant och det avtäckta bergstupet i den övre delen framträder iögonfallande ända till
Bruksträskets sydvästra strand. Den korta, 10-15 meter höga, diagonalt stupande berg
väggen i nordväst- sydostlig riktning följer bergarternas strykning i området. Även den
ca 10 meter höga bergväggen, som gränsar till åkern i områdets sydvästra hörn, syns
tydligt i den närmaste omgivningen. De svaga, täckta sluttningarna i den södra kanten
gränsar diffust till låglänt, försumpad skogsmark. Kröndelarna består av svagt buktan
dc, måttligt avtäckt och delvis moräntäckt terräng, där slätberget har små normala ytor.
Från den övre kanten av sydväststupet som gränsar till det högsta krönet på Blåsipps
berget öppnar sig en vy över Bruksträsket och dess stränder. Svartå kalkgruva syns mot
väster och buliret från gruvan hörs tydligt i området. Lundvegetationen är riklig i slutt
ningarna och landskapet är rätt så siutet, men sätter sin prägel framförallt på sluttning
arnas mikrolandskap.

Bergsområdet ligger geologiskt i den mellersta delen av Svartå domen inom en
kvartsfältspats- och kalkstenszon, som kantas av bågformade områden mcd basiska vul
kaniter och amfiboliter samt glimmerskiffer och -gnejs. Området hör till samma kalkkri
tiska zon som kalkgruvan i Svartä, där brytningen fortsätter under Blåsippsberget. Hu
vudbergarten i området är grå-rödskiftande, skiktad kvartsfältspatsskiffer som ställvis
skärs av granitmaterial i smala ådror och omfattande punkter. Kalksten förekommer i
områdets västra kant i Blåsippsbergets västsluttning och på strandområdet i den norra
kanten, samt i den östra delen i Ramsdals berggrund.

1 lundskyddsområdena finns det mycket värdefull vegetation och på stranden finns
det klibbalsängar. Bergens kröndelar är kargare och skogen ställvis kalhuggen. 1 lunda
rna, som har mycket sydliga drag, växer det här och där stora ekar, framförallt nere i
sluttningarna och på dem. Enhetiiga hasselbuskar förekommer det på mera låglänta stäl
len. 1 buskskiktet trivs också skogstry, olvon och tibast. 1 lundarna har granskog fällts för
att förhindra att den tar över. 1 lundarna växer det omfattande skogsbingelbestånd och
bl.a. tvåblad, skogsknippeört, lungört och knagglestarr. 1 området finns tidigare iaktta
gelser av nyckelblomsterarter, som är hotade. Grangråticka (VU) och gul taggsvamp (NT)
är säilsynta svampar som har påträffats i området (Natura 2000, Taxon).

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 2 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDE: 3 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 1

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERG SOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 101.

Aueehset ympänstöjukasut 350



32 Korpberget KARIS

KA0010140 Kartblad: 2014 12
Områdets areal: 34 ha Höjd: 70 möh Relativ höjd: 38 m
Bergsområdets läge: 16 km nordost om Karis, en udde som sticker ut i Bålabyfjärden i Lojo sjö.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Den södra delen av bergsområdet hör till strandskyddsprogrammet.

Alimän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
En smal bergsudde som sticker ut i Bålabyfjärden i Lojo sjö. Udden sträcker sig i norr till odlingslandskapet i Kleven.
Åsavsnittet reser sig rätt så brant ur sjön och från den norra kanten av åkern och gränsar till dessa delar skarpt i landskapet.
Den höga, skogbevuxna Korpudden syns bra i sjöområdet och är en av de viktigaste landskapselementen. Området gränsar
däremot i väster en aning diffusare till skogbevuxen, låglänt morän- och hällmark. Uppe från Korpuddens södra stup och
från dc lägre strandklipporna öppnar sig ett vackert och öppet sjölandskap, framförallt västerut över Lojo sjös vik. Svartå
kalkgruva på Bruksträskets strand ligger redan lite skuggad av skogen. Bakom strandskogen längre bort reser sig ytterliga
re några skogskullar. Korpbergets udde har bevarats obebyggd förutom radiomasten på krönet i områdets norra ända. Det
har i någon mån idkats friluftsliv i området. Området omges av Lojo sjös omväxlande strandlandskap med många uddar
och vikar. Öster om objektet och på den motliggande stranden finns det rikligt mcd fritidsbosättning.

Krönområdena på Korpberget är slätbergsterräng mcd ett tunt växttäcke. Området är rätt så svagt buktande och en
aning terrasserat. Enskilda slätberg är dock p.g.a. sprickbildningarna i bergarten rätt sä små till arealerna. Sluttningarna är
huvudsakligen läga och en aning terrasserade, diagonala slätberg. 1 den södra delen pä Korpuddens västra sida öppnar sig
ett 10- 15 meter högt stup med en nästan lodrät vägg mot västsydväst. På väggytoma syns ställvis tydligt vertikala plansprickor
i amfibioliten och här och där förekommer det små överstupande väggytor. 1 stupets norra ända finns det en ca 10 meter hög
slätbergsvägg med en lodrät nedre del och en övre del som ber sig konvext mot krönet. Väststupens former på Korpudden och
delvis krönområdet med berg i dagen är mcd hänsyn till mikrolandskapet den mest omväxlande delen av omrädet.

Bergarten i Korpberget består av mörk, fin-medelgrovkornig och strimmad amfibolit, där skiffrighetens strykning går
ungefär frän nordnordost mot sydsydost och skiffrigheten ligger vertikalt mot västsydväst. Korpbergets amfibolit ansluter
bågformat till en amfibolitzon som omger kalkstensförekomsterna i Svartå och till den anslutande sura skiffer. Den södra
branta sluttningen på Korpbergets ås följer rätt så noggrant bergartszonernas gränser i berggrunden, där Korpbergets am
fibolit ändrar söderut till surt skiffer. 1 en mcra omfattande granskning av terrängformerna syns bergartszonernas böjda
och veckade former i berggrunden i landskapct kring Lojo sjö och i dc odladc låglänta strandomrädena kring sjön.

Vegetationen pä bergsområdets västra och sydvästra stup är mesotrofisk och rätt sä likadan på alla stup. Den lundar
tade vegetationen växer från stupets fot upp till hyllorna. 1 stupens övre kanter finns det ställvis ängsartad vegetation. Den
odiskutabelt mcst dominerande arten pä Korpuddens västra stctp är cypressfläta. Det förekommer nästan lika rikligt mcd
sidenmossor. Den rikligast förekommande arten av lite mera krävande bergmossor är guldlockmossa. 1 mindre mängd
förekommer det fällmossa och i en ännu mindre rnån trattmossa, som närmast trivs på lodräta ytor. På ett par ställen växer
det takskruvmossa och i mindre mängd räfflemossa och kuddäppelmossa. Samboradula påträffas på några ställen och
kakmossa förekommer också rikligt pä stupen. 1 bergsprickorna trivs svartbräken, stenbräkcn, och hällebräken. Pä hela
stupet förekommer det rikligt mcd stinknäva och käringkäl. Uppe på stupet är vegetationen ängsbctonad. Det förckommer
relativt rikligt mcd tjärblomster, äkta mannablod, smultron och lite kattfot. Bl,a. nyponros och en trivs i områdct. 1 den
nedre delen växer det äldrc skog (OMT). Nere vid stupfoten och på lägre hyllor trivs det dcgbär, hägg, skogstry och hallon.
Ävcn duntrav trivs på hyllorna. 1 den södra delen, nere i stupet växer det buskar, bl.a. lövbinda, trolldruva och på dc
diagonala ytorna i den norra delen tornört. Pä uddens spets har skogen gallrats och piprör är rådandc i undervegetationen.
På krönet växcr det äldre rätt sä vanlig tallskog och skogen på den norra sluttningen har redan gallrats.

Arterna i sydvästsluttningcn på Edet är nästan dc samma som ovan. På strandklipporna växer det dessutom arter
som trivs vid vatten och på soliga ställen lavar, exempclvis tuschlav, påskrislav, navellav, vintcrlav, färglav samt av mossor
na, fjällgrimma. På terrasserna finns det anspråkslös ängsvegetation, som bl,a. representeras 1 riklig mängd av styvmorsvi
ol, getrams, ärenpris, samt av hällebräken, tjärblomster, äkta mannablod, silverfingcrört och bergven, som trivs sämre än dc
förutnämnda. 1 svackan längs Edcts underjordiska bäck, som rinner tvärs över udden, finns det ett klibbalskärr, som har
gallrats. Vid bäckmynningen växcr det mannagräs och blåsstrarr. På Korpbergets sydvästra stup är cypressfläta domine
rande. Där växer också rikligt mcd guldlockmossa, piskbaronmossa och i mindre mån trattmossa, bäckraggmossa samt
plattfjädermossa. Av kärlkryptogamerna trivs här svartbräken och stenbräken. Hyllorna är lundartade. Vid stupcts fot väx
er det gallrad äldre granlundskog (OMaT). Längs den gråalsdomincradc, undcrjordiska bäckcn väster om kullen förekom
mer fläckar mcd strutbräken- och majbräkenbestånd (LhK, SaL). Vid stranden växcr det rikligt mcd grova klibbalar och vid
vägen några ekträd. Längs bäcken och i lunden växcr det ocksä här och där hasscl (OMT, OMaT).

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4 Föränderlighet: 3
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 4 Näromgivningens värden: 1
LANDSKAPSVÄRDE: 3

VÄRDFKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 103.

Q JueeHiset ympäristöjuIkasut 350



33 Lövkullaudden KARIS

KA0010141 Kartblad: 2014 12

Områdets areal: 43 ha Höjd: 65 möh Relativ höjd: 33 m

Bergsområdets läge: 19 km nordost om Karis, bergsudde söder om Jalassaari.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdets norra del hör till lundskyddsprogrammet, strandskyddsprogrammet och
nätverket Natura-2000.

Alimän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Lövkullaudden, som gränsar till smala sund, är en bergsudde med värdefull lundvege
tation. Området framträder som skogbevuxen udde omgiven av smala vikar och det
avviker vad höjden beträffar inte just alls från den omgivande terrängen i strandområ
det. Bergytorna på de öppna diagonaistupen på Lökbergets västra klippstrand i områ
dets västra del framträder bäst. Stupen reser sig 20-25 meter höga direkt ur Kalvik i Lojo
sjö och från sjön syns de tydligt mellan träden i sluttningen. Från övriga håll smälter den
skogbevuxna udden in som en del av stranden. Från krönet på Lökbergets nordvästra
del öppnar sig ett rätt så fritt, landskapsmässigt omväxlande och vackert sjölandskap,
som karaktäriseras av smala sund och vikar. Krönområdet består huvudsakligen av skog
med små hyggesytor. Mikrolandskapet är en aning slutet. Lundvegetationen i området
gör dock det annars jämna skogslandskapet mångsidigare.

1 Lökbergets västsluttning finns det 15-20 meter höga diagonalstup med slätbergs
ytor. På den nordvästra delen av krönet finns det slätberg som är en aning representativ
are än normalt. 1 den nedre delen av västsluttningen finns det lodräta väggytor som i
bästa fall kan vara 5-7 meter höga. Berggrunden på Lövkullaudden gränsar till korsande
krosslinjer och uddens krön är delvis täckt av ett tunt moränskikt. Bergsområdet ligger
geologiskt sett i ett smalt och långsträckt granodioritområde omedelbart norr om domen
i Svartå, som karaktäriseras av sura och basiska skiffer och kalksten. Bergarterna på Lök
berget varierar huvudsakligen från kvartsfältspatsskiffer till mörk finkornig amfibolit.
Kvartsfältspatsskiffern är tydligt veckad och innehåller ställvis i biotitrikare glimmer
gnejsartade mellanlager. 1 anslutning till bergmaterialet förekommer det också i berg
grunden i områdets västra kant mellanlager med kalksten. Mörk amfibolit förekommer
åtminstone på det höga krönområdet. Bergarternas skiktningar och skiffrets strykning
ligger i stort sett i öst-västlig riktning och stupningen är nästan lodrät.

Området har tack vare den kalkhaltiga berggrunden en värdefull bergs- och lund
vegetafion. Kalkförekomsten på väststranden har en mycket representativ vegetation.
Amfibolitberget på krönets mitt har ängsartad vegetation. På krönet och i sluttningarna
växer det rikligt med hassel och ek. Till områdets arter hör bl.a. gräslök, skogsknipprot,
tvåblad, sfinksyska, skogsbingel, dvärghäxört och skogssallat (Alapassi och Alanen 198$).
Fiskgjusen (NT) har sitt boträd nära uddens högsta punkt. På krönets södra del finns det
ställvis plantbestånd och små hyggesytor.
Bedömning av de viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4
BIOLOGISKT VÅRDE: 3 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDE: 3 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 1

VÄRDEKLASSEN FÖR FTT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 105.

Aueeäset ympäristöjulkaisut 350



34 Hammarinmäki-Makubergen KARIS, KARISLOJO

KA0010142 Kartblad: 2014 09

Områdets areal: 175 ha Höjd: 95 möh Relativ höjd: 65 m

Bergsområdets läge: 8 km sydväst om Karislojo kyrkoby, söder om Lönnhammar by.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Största delen av Makubergen hör till skyddsprogrammet för gammelskogar och till nätverket Natura-2000, som sträcker sig ända
till foten av Tulijärvenmäki. Vid foten av samma kulle och på kärret finns det ett privat, tvådelat naturskyddsområde. Mellan
bergsområdena längst i söder finns det ytterligare ett myrskyddsområde där Svartån, som hör till nätverket Natura-2000, har sin
källa. Bergsområdet hör delvis till ett grundvattenområde ldass III.

Allmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Ett vidsfräckt område i odlingslandskapet sydost om Lönnhammar by med separata, höga och branta bergsryggar. Området är
landskapsmässigt och med hänsyn till naturvärdena ett betydande och mångsidigt objekt. Klyftningarna i berggrunden framträder
i landskapet som smala, små sjöbassänger mellan åsama och som djupa åkerdalar parallellt med bassängema. De enskiida åsama
är huvudsaldigen tydligt avgränsade från sin omgivning och framfräder i landskapet som högre skogbevuxna åsar, delvis med berg
i dagen. Väststupet på Pohkianmäki, som gränsar till Myllyjärvi i områdets nordvästra del, framträder som en avtäckt bergvägg
längre i nordväst över åkerslätten. Klipporna på sjön Tulijärvis östra strand syns likaså som swpytor med berg i dagen från bygde
vägen på den västra sidan och från krönet på åsen intiul. Från utsiktsplatsema på åsama öppnar sig omväxlande och vackra land
skap i omgivningen. De växlar från måttligt ståtliga sjölandskap med orörda klippstränder till vidsträckta odlingslandskap som
kantas av höga, skogbevuxna åsar. Från områdets högsta punkt, krönet på Hammarinmäki, öppnar sig i olika riktningar långsträck
ta, buktande och skogbevuxna landskap. Uppe från Makubergens öststup öppnar sig en speciellt vacker vy över Tulijärvi sjö samt
mot ett ståtligt stup mittemot. Uppe från väststupet på samma ås öppnar sig också en vidsträckt vy över det skogsdominerade
åkerlandskapet på den västra sidan. Åsamas kröndelar och tallskogen i bergsluttningarna är på många ställen vidsfräckta landskap
och rätt så orörda. Även dragen av lund i sluttningarna ger liv åt mikrolandskapet.

P.g.a. den måttligt klyftade berggrunden, som har rikligt mcd sprickor, förekommer det endast slätberg i små arealer. 1 slutt
ningarna och på krönen förekommer det ställvis kraftigt terrasserad buktning. Sydvästsluttningarna mot väster är terrasserade,
diagonala och klyftade stup med berg i dagen. De mest betydande stupen är belägna på de östra strändema vid Myllyjärvi och
Tulijärvi. Stupet vid Pohkianmäki, som har slipats av glaciären, reser sig 20 meter högt som en vertikal vägg mot krönet. Ett 25
meter högt, terrasserat och av sprickbildningar splittrat stup som sträcker sig från Tärnberget mot nordost är den massivaste
bergväggen i området. 1 den nedre delen av sydslutfriingen på Hammarinmäki finns det låga diagonala bergväggar. Bergväggarna
på kullens ösfra sida är 5-8 meter höga väggytor i svaga terrasser. På Makubergens västra sida finns det ett 15 meter högt, diagonalt
stupande slätberg, som har slipats av glaciären. Stupet är dock i smäskalig form splittrat av sprickor och är ojämnt.

Berggrundens arter varierar. 1 den norra delen är djupbergarter mcd olika sammansättningar rådande. Djupbergartema
växlar zonvis från diorit till kvartsdiorit och granodiorit. 1 den södra delen vid Makubergen, Tärnberget och Tulijärvenmäki är
bergarten migmatitisk ådergnejs och amfibolit. 1 Makubergens fin-medelgrovkorniga granathaltiga glimmergnejs förekommer det
granitmaterial i paleosoma, smala ådror i skiffrighetens strykning eller ptygarniskt veckade. 1 bergen pä Tulivuorenmäki och Poh
kianmäki förekommer det däremot mörk amfibolit. 1 den nordöstra delen i Hammarinmäkis och Keinumäkis norra kant förekom
mer det kvartsfältspatsskiffer som fin-medelgrovkornig skiktad bergart. 1 Hammarinmäki förekommer amfibolit i tunna mellanla
ger. På bergskrönet pä Hammarinmäki och Keinumäki skär den medelgrovkorniga granodioriten områdets skiffer. Bergarterna i
åsarna är rätt sä splittrade stenar mcd tät eller riklig sprickbildning. Berggrundens klyftning beror bl.a. pä förkastnings- och frik
tionszonerna som i nordväst-sydvästlig riktning skär området. Zonerna framträder i landskapets relief i omgivningen och i form av
blocksfruktur i berggrunden samt som enskilda bergartsstrukturer. Exempelvis i den södra delen av Makubergens huvudrygg
förekommer det massabetonad-finkornig kvarts-fältspatsskiffer som mellanlager i ådergnejsen. 1 skiffern syns tät klastisk breccia, i
några centimeter breda, brutna zoner. 1 den klastiska breccian, som har uppstått som ett resultat av krossning och friktion, förekom
mer det skarpt avgränsade ljusa fragment i det mörkgråa kvartsfältspatsrika materialet. På samma ställe, på en kort sträcka, vänder
ådergnejsens skiffrighetsstrykning kraftigt och bildar ett miniatyrveck, där axelns stupningsriktning är rätt så lodrät.

1 området finns det många intressanta amfibolitberg mcd hänsyn till vegetationen. På Tulijärvis höga syd-sydvästsluttning
finns det representativa, mesotrofa mossarter. Vid stupets fot finns det lindlundskog och några ekar samt hassel. På Pohkianmäki
finns det också krävande, mesotrof vegetation. Pä dess krön växer det bl.a. förvildad finnoxel och nere i stupen finns det en slutt
ningslund, där det växer bl.a. hassel och lönn. På Hammarinmäkis annars karga syd- och sydvästväggar växer det mera krävande
vegetahon. Nere vid stupets fot växer det rikligt mcd hassel. Även i Makubergens undervegetation växer det rikligt mcd hassel. På
ryggarna växer det glesa tallbeständ samt vegetationsfläckar mcd renlav och raggmossa. 1 omrädet påträffas bl.a. stenbräken,
käringkål, bergven, vårspärgel, getrams, backtrav, gaffelbräken, äkta mannablod, tjärblomstei svartbräken, vårbrodd och biämun
kar. Bland artema i området ingår sällsynta mossor bl.a. späd frullania, klippfrullania, hjälmfrullania, tiädporella, klipprostmossa,
blåsflikmossa, blädaggmossa samt av mossor som vanligen är tecken på näringsrika områden; kruskalkmossa, styväppelmossa,
guldlockmossa, råttsvansmossa och trubbfjädermossa. Bland sällsynta lavar påträffas det 1 området mjöllav, buskmjöllav och fjällig
gytterlav. Bland epifytarterna pä träden växer det aspgelölav (VU) på asp, lunglav (RT) på rönn, gamlav (RT) pä barrträd och
bandmossa (RI) pä lind (Pykälä 1992b).

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:

GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4 Föränderlighet: 3

BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 4 Näromgivningens väräen: 1

LANDSKAPSVÄRDE: 3

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4 Se kartan på sidan 107.

Q ,JueeIiset ympänstojuIkasut 350



54 Isbergen-Korsolamsbergen KYRKSLÄTT

KA0010037 Kartblad: 2032 06, 09

Områdets areal: 713 ha Höjd: 70 möh Relativ höjd: 40 m

Bergsområdets läge: 5 km sydväst om Kyrkslätt, i Kvarnby norr om Meiko sjö.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdet hör nästan heit till privata skyddsområden, lundskyddsprogrammet, strandskyddsprogrammet,
myrskyddsprogrammet, programmet för skydd av gammelskogar eller till nätverket Natura-2000. Delar av bergs
området hör till ett grundvattenområde klass 1.

Allmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Mellan Meiko och Nydalsviken ligger ett fiera kvadratkilometer stort, tvådelat bergsområde som i landskapet av
gränsas av tydiiga brottlinjer i berggrunden. Korsobäckens brottdal, som är över tre kilometer lång och ligger norr
om Meiko är landskapsmässigt den centralaste delen av bergsområdet. Dalen ligger 15 meter under Meikos yta.
Många branta bergssluttningar dominerar den norra sidan av broftdalen. Den höglandslika bergsterrängen syns
bäst från den sydöstra och östra sidan i Kvarnby omgivningen, där de öppna stupytorna framträder bland träden
vid foten och över omgivningen. 1 det närliggande vattenlandskapet syns också tydligt delar av de Iägre, delvis
branta bergen vid Meiko. 1 omgivningen kring Nydaisviken på nordostsidan gränsar bergsområdet till skogsmark
med höga och branta sluttningar. 1 norr och i väster gränsar bergsområdet inte sä tydligt till den bergiga skogster
rängen. Från kanterna på de branta stupen i bergsområdet öppnar sig på många ställen vidsfräckta, huvudsakligen
skogsdominerade landskap, delvis med ödemarkskaraktär, långt i omgivningen. Från stupet i bergsområdets östra
kant öppnar sig längs en brottdal ett vacker sjölandskap mot Mustjärvi. Även från strandklipporna vid Meiko öpp
nar sig vackra vattenlandskap. Kärrsvackorna och bergträsken i de djupare svackorna ger liv åt den karga hällmar
ken på Dorngarns ödemarkslika kröndelar.

Sydsluttningarna på Korsolamsberget är landskapsmässigt och med hänsyn till bergets former de mest anslå
ende. Sluttningarna är svagt terrasserade, 10-15 meter höga lodräta väggar. På vissa delar av stupet har granitens
lodräta sprickor bildat en aning speciella sprickformer. Stupen som reser sig i bergsområdets östra ända i Musfjärvi
brottdal är terrasserade och diagonala väggar, där de enhetliga lodräta väggarnas ytor är 5-10 meter höga. Krönde
lama på det omfattande bergsområdet är betydligt jämnare. Slätbergets former, som har slipats av glaciären, är
småskaligt omväxlande, men till största delen vanliga. Berggrunden består huvudsakligen av medelgrovkornig,
röd granathaltig mikroklingranit. Ett rätt så smalt djupbergsområde med medelgrovkornig kvarts eller granodiorit
med strykning sträcker sig i den norra änd av Meiko över Mustjärvi. 1 den sydvästra delen av ett omfattande bergs
område förekommer det i ett litet område fin-medelgrovkornig, stälivis räfflad kvartsfältspatsgnejs med tydlig stryk
ning. Bergartens strykning i krosszonens omgivning sträcker sig i stora drag från nordväst mot sydost.

Bergsområdets natur är mycket mångsidig. Den består av karga berg med orörda träsk, kärr, en mosaik av
gammelskogar och lundar. Mot öster gränsar området till en skyddad eklund i Vois och en del av sluttningen hör till
skyddsområdet. Områdena med berg i dagen är karga, lavbevuxna berg och karga moar. De små kärren är karga
rismyrar eller små öppna fattigkärr. De karga kärren omges av bl.a. humushaltiga bergsträsk. Gammelskogarna
växlar mellan frisk moskog, räft så torr hällmarksskog och lundar längs bäcksänkorna (Natura 2000). 1 gammelsko
garna har aspfjädermossa (VU) påträffats på asp och blackticka (VU) på murkna träd, gropticka (NT) och stor asp
ticka (Taxon). 1 området finns bl.a. fiygekorre (VU) och gråspett (NT) (Taxon).

Bedömning av de viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 2
LANDSKAPSVÄRDE: 3 föränderlighet: 2

Näromgivningens värden: 1

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 147.

Aueelhset ympanstöjukaisut 350 . Q



55 Haukipää KYRKSLÄTT

KA0010040 Kartblad: 2032 07

Områdets areal: 59 ha Höjd: 32 möh Relativ höjd: 32 m

Bergsområdets läge: 11 km sydsydväst om Kyrkslätt, öster om Obbnäs.

Planeringssituationen i markanvändningen:

Alimän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Hällmark öster om Obbnäs. Området kantas av den lilla sjön Mustalampi och gränsar
skarpt till den skärgårdsbetonade fjärden Haukipäänselkä. De höga bergsryggarna do
minerar det närmaste landskapet sett från havet och Mustalampi. Annanstans gränsar
bergsterrängen diffust till liknande, buktande hällmarksskogar. Obbnäs garnison ligger
väster om udden och på den östra sidan på havsstranden finns det fritidsbosättning.

På kröndelarna består bergsterrängen av rätt så buktande slätberg, ett mycket av
täckt område med stup och stora ftyttblock. Bergarten i Haukipää-området består av
Obbnäs röda, grovkorniga granit, som hör till rapakivi-graniterna, och geologiskt ligger
bergsterrängen i den södra delen av granitmassivet i Obbnäs. 1 området finns det ett
gammalt byggstensbrott, där Obbnäsgranit tidigare har brutits för export (Laitila 1961).

Vegetationen är rätt sä karg. Krönet är ett spektrum av raggmosse- och renlavsbe
stånd samt laven Synalissa symphorea (fi. rupijäkälä). Området har gles tallskog på berg.
De försumpade bergsvackorna består av riskärr, som domineras av pors och odon. På
krönen växer det gies tallskog på berg. Krönen är livsmiljö för trädlärka (NT).

Bedömning av de viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKI VÄRDE: 3 Historiska värden: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 4 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDE: 3 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 2

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 149.

Alueelliset ympäristöjulkaeut 350



56 Järsö KYRKSLÄTT

KA0010038 Kartblad: 2032 07

Områdets areal: 158 ha Höjd: 51 möh Relafiv höjd: 51 m

Bergsområdets läge: 9 km söder om Kyrkslätt, väster om Porkala udden.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Den södra delen av bergsområdet hör delvis till nätverket Natura-2000 och området grän
sar i norr till skyddsprogrammet för fågelvatten och till området för nätverket Natura
2000.

Allmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Bergsudden Järsö, som gränsar till havsvikar är ett skogbevuxet strandområde som öpp
nar sig mot havet och där det här och där skymtar terrasserade bergskrön. Med undan
tag av strandstupen i den södra delen ligger de lodräta ytorna dock skymda bakom sko
gen. Från Kasbergets krön syns de flesta avrundade och relativt omfattande kala slät
bergskrönen. De största slätbergsområdena är stälivis 50 x 20 meters enhetiiga ytor. Ef
tersom de ligger bredvid varandra bildar dc vidsträckta mikrolandskap mcd ännu stör
re, jämna fält med berg i dagen. 1 svackorna på bergskrönen växer det gles, relativt ung
tallskog med inslag av björk. Tallskogen sluter inte ännu utsikterna varken mot slätber
get eller havet. Från Kasbergets krön öppnar sig vidsträckta vyer söderut längs Björk
holmsfjärden ut över Hylkefjärden och Djupviksholmen till det strandlösa öppna havet.
1 motsaft riktning syns den innersta bukten av Järsöviken och skogsterrängen i dess fond.
Österifrån framfräder dessutom som ett streck Mickelsfjärdens havsområde öster om
Porkala udden. Närmare i väster, på sundets motliggande strand, syns en båthamn och
några strandvillor bra. Annanstans blir bosättningen bakom skogen men det syns några
länkmaster och andra tornliknande konstruktioner.

Geologiskt ligger bergsområdet i kontakten mellan Obbnäs graniten, som hör till
ett rapakiviområde, och urbergets gnejser. Områdets norra och nordvästra del består i
sin helhet av grovkornig, röd Obbnäs granit. På mitten av Järsö udden, vid åkrarna,
sträcker sig i sydväst-nordostlig riktning en zon i berggrunden, där bergarten är äldre
svekofennisk, skiffrig kvartsfältspatgnejs. Den södra kontakten till Obbnäs rapakivimassiv
sträcker sig också här i sydväst-sydostlig riktning. 1 den södra och sydöstra kanten av
Järsö udden förekommer det ännu Obbnäs granit i en smal strimma bland kvartsfält
spatgnejserna.

Bergsområdets vegetation är karg och vanlig och på krönen ställvis nött. Övre dc
len av stupen och en del av stupkanterna har erövrats av stenlavar, exempelvis navellav,
kartlav, sköldlav, mjöllav. Här och där växer det också påskrislav. På mindre ställen plat
ser finns det bestånd mcd gråraggmossa. På krönområdena i bergets norra del finns det
ett förhållandevis representativt renlavsbestånd. På kröndelarna växer det också spar
samt mcd getrams och bergglim. Ljungbestånd och kruståtel dominerar i svackorna. På
kröndelarna förekommer det också ställvis små ris-fuscumkärr mcd odon och pors. På
kärren trivs bl.a. bindvide. Dc skuggigare sluttningama är mera täckt mcd mossor. På
dem växer det främst cypressfläta och i en aning mindre mån skärbladsmossa och kud
däppelmossa. 1 bergsområdets kanter finns det rikligt mcd lundartade fläckar. För övrigt
är skogarna närmast friska momarker. Skogarna består av unga skötselbestånd och plant
bestånd. Framförallt på uddens södra del är skogen mycket gles efter gamla hyggen.
Kasbergets kröndel används för fågelskådning under fåglarnas flyttning.

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 4 Mångbruksvärden: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 2 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 1

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 151.

Aueeiiset ympänstöjuIkasut 350



57 Porkala udd KYRKSLÄTT

KA0010039 Kartblad: 2032 07

Områdets areal: 160 ha Höjd: 35 möh Relativ höjd: 35 m

Bergsområdets läge: 16 km söder om Kyrkslätt, på Porkala udds spets.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdet hör nästan heit till strandskyddsprogrammet eller nätverket Natura-2000.

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Den drygt tre kilometer långa Porkala udd, som är Kyrksläfts yttersta spets, framträder
från havet som en skogbevuxen udde med klippstränder, som framförallt på den västra
stranden är obebyggda. Den västra stranden kantas av diagonala slätberg som gränsar
till vattnet. 1 den södra delen, på Omsatuvikens strand, finns det ett lite brantare, maxi
malt 10 meter högt strandberg mot västnordväst. Det låga stupet syns endast från de
närmaste holmarna. från stupets övre kant öppnar sig från söder mot väster ett omfat
tande havsband med fjärdar. Från nordväst skymtar det mellan träden en lotsstation och
dess hamn. Topografin på udden mcd gies tallskog på berg är svagt buktande terräng,
där landskapet med hällmarksskogar på många ställen är trevligt öppna. 1 området finns
det några forngravar och på Pumpskattan på uddens sydspets finns det en skans av na
tursten. Området hör nästan helt endera till Kyrkslätts, Vandas eller Nurmijärvis rekrea
tionsområden och udden är en populär fågelskådningsplats under fåglarnas flyttning.

Områdets berggrund består huvudsakligen av migmatisk granit- och kordierithal
tig glimmergnejs, där det stäilvis förekommer kvartsfältspatsgnejs och amfibolit i smala
mellanskikt. 1 glimmergnejsen finns det rikligt mcd granit i form av ådermaterial i skiff
righetens riktning eller i ådror som skär bergarten.

Bränningstupet som öppnar sig mot västnordväst på den västra stranden är nästan
heit utan vegetation. Vegetationen på stupets krön och på dc släta klipporna vid sfran
den är också naturligt nedsliten, framförallt p.g.a. att den har frampats ned. Där växer
dock käringkål och gul fetknopp, gräslök och stälivis bestånd mcd styvmorsviol. Mellan
slätbergen finns det små steniga strandängar där det bLa, växer strandaster, arun, salt
tång, krypven, gulkämpar, käringtand, strandkvanne och ärtstarr. På bränningsklippor
na finns det också några bergsgölar och p.g.a. bränningarna växer det blåtåtel. Västnord
väststupet på Telegrafbergets inlandssida är närmast täckt mcd vanlig cypressfläta och
mjöllav. På avrinningsytorna växer det lite gulgrön raggmossa. Området framför är för
sumpat (IR, KgR). Stupet som öppnar sig mot västnordväst pä den östra sidan om vägen
till Tullandet är täckt mcd cypressfläta, skärbladsmossa, sidenmossor och i en av sprick
oma växer ett svartbräkenexemplar. På dc lägre hyllorna växer det bl.a. harsyra, get
rams, och stinknäva. Några sälgar, rönnar och hassel skuggar stupet. Vid stupens foten
finns det lundartad vegetation samt träjonsbestånd. På andra sidan vägen finns det en
klibbalslund som sluttar mot viken. Tallskogen på berget på inlandssidan är äldre och
har ställvis sköldbark. Fältskiktet är täckt mcd ljungbestånd och ställvis mcd kråkbärs
bestånd. På bergen finns det också kärrsvackor som domineras av pors och odon samt
ett lite större porskärr (IR). 1 området växer det ocksä stora ekar, en mindre urskogs
grandunge mcd inslag av asp samt mindre lundsänkor, där det bl.a. växer storrams, un
derviol, svenska flaggan, strutbräken, svalört, tvåblad, gulsippa, guliviva, stor nunneört
och vårlök. 1 området finns det också flygekorre (VU) (Taxon).

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 4 Historiska värden: 2
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 2
LANDSKAPSVÄRDE: 3 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 1

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 153.
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58 Gunnarsby Högberget KYRKSLÄTT

KA0010041 Kartblad: 2032 0$
Områdets areal: 55 ha Höjd: 55 möh Relativ höjd: 54 m
Bergsområdets läge: 3 km sydost om Kyrkslätt, i Tolis.

Planeringssituationen i markanvändningen:

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Ett landskapsmässigt vackert område med två bergsryggar i närheten av Gunnarsby och Hjortlandets friluftsområde,
Området reser sig över åkrarna. De branta och höga bergsryggarna vid åkerslätten norr om Saltfjärden är iögonfallande i
det åkerdominerade landskapet i Gunnarsby. Den västra åsen av Högberget reser sig delvis mcd branta stup ca 50 meter
högre än de omgivande åkrarna och är mycket dominerande i åkerlandskapet på den södra sidan. Dc Övre stupen och
krönbergen på Högbergets södra och sydöstra sida framträder på långt håll i landskapet över skogen nedanför. Mot äkrar
na i väster och sydväst framträder dc delvis öppna vertikait stupande bergssluttningarna på den östra bergsryggen tydligt
bakom den giesa skogen. Bergsryggarna reser sig brant från åkrarna och gränsar markant till dem. Gränserna till den
omgivande hälimarken är successiv p.g.a. att landskapstypen är likadan. Från de vida krönområdena på vardera bergsryg
gen öppnar sig fria vyer i olika väderstreck över den skogsdominerade terrängen mcd ett spektrum av åkrar. Från det
södra krönet på Högberget öppnar sig kanske det mest representativa landskapet över åkern och golfbanan mot Saltfiär
den. Få åsarnas krön växer det gies tallskog som stälivis har sköldbark och dc vidaste slätbergen finns pä dc kala ytorna på
Högbergets västra och norra sluttningar. Högbergets krön är en känd utsiktsplats, som framförallt används för fägelskåd
ning under fåglarnas flyttning.

Högbergets västra och norra sidor karaktäriseras av mycket vidsträckta, diagonala slätbergsytor, som är hela och
jämna, vilket är typiskt för rapakivigraniten. Pä krönområdet och den östra sidan domineras åsens bergformer av en kraf
tig, lodrät sprickbildning i nordnordostlig-sydsydvästlig riktning. Pä krönet framträder det som små trappor som skiljer
slätbcrgsytorna från varandra och i den östra sluttningen som terrasserade stupformer. 1 den södra delen av östsidan finns
det enskiida 10 15 meter hoga lite diagonalt shgande vaggytor och 5 7 meter hoga lodrata ytor Det forekommer allmant 3
5 meter höga avsnitt mcd lodräta väggar i det östra området som delvis har slipats av glaciärcn. På stupytorna i syd- och
östsluttningen syns ställvis måttligt mcd vittringsgrus, som är typiskt för rapakivigraniten. Kubsprickorna i graniten är
päfallande i omrädet. Dc diagonala och diagonalt stupande slätbergen på den östra sluttningcn och på krönet är bctydligt
mindre och ojämnare p.g.a. den mera söndradc bergarten. Grottan i den nedre delen av Högbergets sluttning är gcomorfo
logiskt den mcst betydande detaljen. Grottan har formen av en jättegryta i den lodräta sprickvittringen i rapakivigranitcn.
Grottan i Högbcrgct i Kyrkslätt är en crosionsgrotta, som vattnet har urholkat. En grupp jättegrytor mcd speciella ställning
ar eller myckct päronformade jättegrytor och ställen där det strömmande vattnet har urholkat en grotta i en sprickvittring
räknas höra till erosionsgrottorna (Kejonen 2002). Högbcrgets grotta är till uppkomsten spcciell och sällsynt. Grottan är 6-
7 mctcr lång och mynningen som ligger mot norr är 1,8 meter hög och den södra ändan är siuten. Smältvattnet har ström
mat från taket i en lodrät spricka och eroderat grottans väggar sä att den har en kärnliknade form.

Bergsomrädct ligger i kontakten mellan Obbnäs graniten, som hör till rapakiviområdct, och gncjscrna i det äldre
urberget. Högbergets västra äs är i sin hclhet grovkornig, röd Obbnäs granit, där dc asymmetriskt kantiga kalifältspatskor
nen är 1-2,5 cm. Bergarten i den östra bergsryggcn är i sin heihet tydligt skiffrad, fin-medelgrovkomig kvartsfältspatsgnejs.
Rapakivimassivets kontakt sträcker sig från Högbergets nordöstra höm genom åkern i Gunnarsby mot sydsydost och
ligger i det sydvästra hörnet av åscn längst i öster. Skiffrigheten i kvartsfältspatsgnejsernas strykning har samma riktning
som rapakivimassivets kant.

Vegetationen pä stupen är karg och framförallt dc övre stupen är soliga. På dem växer det typiska arter såsom navel
lav, kartlav, färglav och sotmossa. Övre delen har också stälivis ctt spcktrum av tuschlavfläckar. Dc nedre stupen som är
skuggigarc är mer täckta mcd kalkfläta. På dessa bergväggar finns det också kvastmossbestånd och på dc mera diagonala
ytorna skogsmossor. 1 den nedre delen av Högbergets sydstup växcr det dessutom ett par gaffelbräkcncxemplar. Vegctatio
nen på bcrgcns krön är mycket nedsliten, specicllt pä Högbcrget, och ytorna som inte har varit utsatta för slitagc domineras
närmast av gråraggmossa. Pä krönen finns det också ställvis karga änga1 där det bl.a. växer smultron, gräfibbla, tjärbloms
ter och bcrgglim. Alldcles pä Högbergets krön finns det ctt försumpat riskärr (IR). Skogen pä krönet är relativt orörd och
bestär av tallskog mcd sköldbark, speciellt på Högbcrgets krön. Nedanför berget har skogcn gallrats i större utsträckning.

Bcdömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 2 Historiska värden: 4 Föränderlighet: 2
BIOLOGISKT VÅRDE: 3 Mångbruksvärden: 3 Näromgivningens värden: 2
LAMDSKÄPSVÄRDE: 2

VÄRDEKLASSEN FÖR FTT BERGSOMRÅDE: 3

Se kartan på sidan 155.
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59 Kasaberget KYRKSLÄTT

KA0010053 Kartblad: 2032 08

Områdets areal: 195 ha Höjd: 46 möh Relativ höjd: 41 m

Bergsområdets läge: 5 km söder om Kyrkslätt, väster om Sevais.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Områdets sydöstra del tangerar ett privat naturskyddsområde, ett område som här till
skyddsprogrammet för fågelvatten och eft område i nätverket Natura-2000. 1 den norra
kanten av bergsområdet finns det ett grundvattenområde av klass III.

Alimän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Kasabergets bergsområde, som omges av leråkerdalar, domineras av långa stupavsnitt,
flacka krön och små försumpningar. Området med bergsryggarna, som ligger bredvid
varandra, reser sig huvudsakligen i diagonala stup i sin omgivning och gränsar tydligt
till de jämna kantskogarna och åkrarna nedanför. Kasabergets norra sluttning mcd slät
berg är 30 meter hög och reser sig diagonalt brant från de närliggande åkrarna. Det hög
sta krönet på Kasaberget och de vidsträckta områdena med berg i dagen på de övre
sluttningarna framträder på längt håll norrifrån över kantskogens toppar i den svagt
buktande odlingsdominerade terrängen. Annanstans ligger åsarnas bergsytor till största
delen bakom kantskogarna och bergsområdet kan inte gestaltas i terrängen som en bety
dande höjdformation. från åsarnas vida krönområden öppnar sig en omväxlande miljö i
odlingslandskapet samt mot havsvikar. Tavastfjärden, som ligger på den östra sidan, är
ett värdefullt fågelvatten av riksintresse. Det vidaste landskapet öppnar sig från Kasa
bergets högsta krön, varifrån det syns långt i nästan alla väderstreck. Områdets vid
sträckta och svagt buktande, karga slätbergslandskap är exceptionellt representativt. Sik
ten är som längst 200-300 meter.

Bergsområdet representerar en helare bergssektion mellan brotten som sträcker sig
i nordnordostlig- sydsydvästlig riktning. Mycket vidsträckta och jämna slätberg, som är
typiska för rapakivigraniten, karaktäriserar det väl avtäckta bergsområdet. Slätbergen
buktar i svaga och konvexa ytor i åsarnas diagonala sluttningar och på krönområdena.
Dc större enhetiiga slätbergen på hela Kasabergets övre sluttningar har en diameter på
ca 100 meter. Pä dc västra sidorna av dc långsmala bergsryggarna förekommer det 3-10
meter höga lodräta väggar och svagt terrasserade väggar. Bergsområdet ligger geolo
giskt i mitten av det långsträckta Obbnäs rapakivimassivet. Bergarten är homogen, grov
kornig, röd Obbnäs granit, där de asymmetriskt kantiga kalifältspatkornen är 3 cm. Berg
arten har huvudsakligen gles sprickbildning. Tydliga kubsprickor framträder bäst i stup
området. Stäilvis förekommer det måttligt kraftigt vittrade bergsytor.

På dc vidsträckta slätbergen finns det en exceptionellt representativ mosaik av grå
raggmossa samt renlavsbestånd, Krönen är stälivis en aning nötta och på dessa platser
växer det påskrislav och islandslav. Ur bergsprickorna tränger det fram kruståteltuvor.
På dc avtäckta bergen växer det också bergglim. Tallskogen på kröndelarna är förhållan
devis orörd. Svackorna mellan bergen är stälivis huggna till fröträdsställning. Svackor
na växlar närmast från torra till friska momarker. Kärrsvackorna är främst karga riskärr.

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 4 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDE: 2 Föränderlighet: 2

Näromgivningens värden: 1

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 157.
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60 Kittelberget-Urbysberget KYRKSLÄTT

KA0010045 Kartblad: 2032 09

Områdets areal: 95 ha Höjd: 74 möh Relativ höjd: 57 m

Bergsområdets läge: 5 km sydväst om Kyrkslätt, väster om Volis.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdet hör delvis till privata naturskyddsområden, till lundskyddsprogrammet
eller till nätverket Natura-2000. Delar av bergsområdet hör till ett grundvattenområde
klass 1.

Alimän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Ett smalt och långt bergsryggavsnitt mellan Humaljärvi och Nydalsviken. De höga åsar
na sträcker sig i nord-sydlig riktning längs näset mellan sjöarna i ett värdefull kultur
landskap. Topparna med berg i dagen och de övre sluttningarna på åsarna i bergavsnit
tets södra och mellersta del framträder dominerande mot sjöarna och åkrarna på den
västra sidan. 1 den södra delen reser sig Urbysberget 55 meter över Humaljärvis vatten
yta och från bergets krön öppnar sig en vacker utsikt över Mustjärvis storslagna strand
stup. Längre i väster framträder de övre delarna av Domgarns ösfra bergväggar som fria
ytor över träden i den smala och ravinlika lundsvackan. Bergytorna på åsavsnittets nor
ra delar ligger till största delen gömda bakom skogen och syns inte särdeles tydligt på
områdets västra sida. Från västsluttningarnas övre delar öppnar sig dock stälivis mellan
träden vyer mot Nydaisviken. Österut mot Humaljänri är landskapet mera siutet p.g.a.
att vegetationen är frodig och sluttningarna har svaga drag. De mångsidiga landskapen
på åsavsnittet växlar från frodiga lundartade skogar täckta med hassel till gles tallskog
på krönen och sluttningarna eller på de västra sidorna till de rätt så massiva och karga
stupdelarna med ber i dagen. Krönet på Urbysberget är en känd utsiktsplats.

Området består av smala bergsryggar, som avgränsas av brotten i berggrunden.
Åsarnas-västra sidor består huvudsakligen av stup. Stupformerna är diagonala eller
terrasserade. 1 den södra delen är den västra sidan av Urbysberget en mycket representa
tiv, ca 15 meter hög, rätt så omfattande diagonait stupande slätbergsvägg som glaciären
har siipat. Bergets släta ytor buktar sig från konvex till konkav. Glaciären har slipat kant
stupen på den östra stranden i Mustjärvis krossdal och avrundat dem ända till vatten
brynet. Bergsluttningarna på åsarnas östra sidor är terrasserade och har en betydligt
mindre lutning. På krönen förekommer det småskaliga, buktande terrasser p.g.a. att berg
arten är en aning mera splittrad. Berggrunden är huvudsakligen medelgrovkornig, röd
granathaltig mikroklingranit, där det förekommer grövre pegmatitgranit i ådror och
punkter. 1 områdets södra ända på Mustjärvis sydöstra strand övergår bergarten i med
elgrovkornig kvarts eller granodiorit djupbergart med strykning.

1 området finns det värdefulla lundar av riksintresse. Bergskrönet har karga lavytor
eller är karg momark. På sluttningarna och nedanför dem finns det friska moar och lun
dar. På Urbysbergets östsluttning finns det en mycket representativ ek-hassellund. En
annan värdefull Iund av riksintresse ligger i Djupdalen. På krönet växer det fjällnejlika. 1
lundarna finns det rikligt med ekar och hassel. Honungsticka (VU) har hittas på träden
(Taxon). Hassellundarna, som har skyddats med stöd av natuvårdslagen, tangerar bergs
områdets södra del (Kartläggning av naturtyper).

Bedömning av de viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4
BIOLOGISKI VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 2 Föränderlighet: 2

Näromgivningens värden: 1

VÄRDEKLASSFN FÖR ETT BERG SOMRÅDE: 3

Se kartan på sidan 159.
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61 Korkberget-Harabacken KYRKSLÄTT

KA0010047 Kartblad: 2032 09

Områdets areal: 44 ha Höjd: 55 möh Relativ höjd: 38 m

Bergsområdets läge: 4 km nordnordost om Kyrkslätt, i Smedsby.

Planeringssituationen 1 markanvändningen:

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Ftt område med lundartade dalar, bergsryggar med många toppar som reser sig brant ur
sjön vid Humaljärvis östra strand. Korkbergets delvis brant stupande strandklippor re
ser sig brant i 30 meter höga klippor ur sjön och de dominerar tydligt strandlandskapet
i det närliggande vattendraget. Korkberget är en lokait känd utsiktsplats. Från krönet
öppnar sig ett mycket vackert sjölandskap över fjärden på Humaljärvi. Strandområdet
är 1 rätt så naturligt tillstånd och där slingrar sig rikligt med stigar.

Berggrunden består av medelgrovkornig kvarts-granodiorit och röd medelgrov
kornig mikroklingranit. Korkbergets nordostsluttning består av en ca 30 meter hög, brant
stupande klippvägg, som har rasat och biidat grottor viä vattennivån.

Bergsryggarnas krönområden består av måttligt karga taliskogar och lavtäckta berg.
Svackorna mellan åsarna och de nedre delarna av sluttningarna har stälivis frodig lund
vegetation. 1 svackan mellan Korkberget och Harabacken ligger Långrödjan, som är ett
lundartat grankärr, där det växer klibbal och björk som blandträd. 1 området växer det
bLa. strutbräken och gullpudra. På stupen har korpen ett klippbo.

Bedömning av de viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 2 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 2

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 161.
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62 Kakarberget-Raakkala KYRKSLÄTT

KA0010052 Kartblad: 2041 07

Områdets areal: 276 ha Höjd: 75 möh Relativ höjd: 45 m

Bergsområdets läge: 13 km nordnordost om Kyrkslätt, öster om Haapajärvi.

Planeringssituationen i markanvändningen:

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Bergsområdet Kakarberget-Raakkala är den mest bergiga delen av ett omfattande skogs
område som reser sig öster om åkerslätterna i Kauhala och Haapajärvi byar. Området
består av brant stupande bergsryggar och försumpade svackor mellan dem. 1 svackorna
finns det bäckar och fräsk. Bergen, som reser sig brant i åkerkanten i områdets västra del,
dominerar det närliggande odlingslandskapet då de mot åkrarna framträder som delvis
avtäckta bergsytor. 1 dc övriga riktningarna gränsar bergsryggarna till motsvarande buk
tande hällskogsmarker och avgränsningen är huvudsakligen diffus. Väststupet på Kak
arberget framträder också från väster i makrolandskapet och uppe från stupet öppnar
sig västemt ett omväxlande odlingsdominerat landskap kantat med skog. Längre öster
ut ligger Käringmossens avstjälpningsplats, som är omfattande. På åsarnas kröndelar är
bergsterrängen en rätt sä jämn och vidsträckt bergsplatå, där berg i dagen biidar vid
sträckta mikrolandskap. Även sluttningarnas branta delar har stäilvis rätt så storslagna
mikrolandskap, framförallt den övre delen av Kakarbergets västra stup är mcd hänsyn
till landskapet områdets intressantaste del.

Det vidsträckta bergsområdet Kakarbergct-Raakkala ligger i en terräng som biidas
av bredvid varandra liggande bergsåsar och djupa svackor mellan dem. Området repre
senterar ett högre bergsavsnitt som splitfras av lokala brottlinjer som korsar berggrun
den. Dc mycket avtäckta bcrgsytorna på krönområdena är flacka slätbcrg mcd glcs sprick
bildning och ställvis bctydligt mera omfattande än normalt. Bcrgsryggarnas stup på väst
och sydvästsluttningarna är vanligen 15-30 meter höga. Enskiida lodräta väggar är 5-10
meter höga. Väststupet på Kakarberget reser sig som högst i ett 30 meter högt diagonal
stup och en terrasserad vägg. 1 den södra ändan av Kakarbergets väststup finns det jätte
grytor (Kananoja och Grönholm 1993). Berggrunden är huvudsakligen medelgrovkor
nig mikroklingranit, vars kornstorlek varierar från medelgrov till grov. 1 granitcn före
kommer det stäilvis inneslutningar mcd granodiorit, glimmergnejs och kvartsfältspat
gnejs. 1 omrädets norra dcli bergen på Haukiampis sydöstra strand skär en västsydväst
lig-ostsydostlig diabasgång mikroklingranitcn. Diabasgången fortsätter i berggrunden i
en tiotals kilometer lång och smal formation. Diabasgången är lika gammal som rapaki
vigraniten i Nylands berggrund (Haavisto-Hyvärinen 2001).

Kröndelarna är huvudsakligcn karga talimoar och där förckommcr också rikligt
mcd lavtäckta berg i dagen. Nedanför stupen finns det små bäcklundar. Bäckdalen syd
väst om Kakarbergct har en rätt så frodig vegctation. Svackorna och sluttningarna är
närmast friska eller rätt sä torra momarker och kärrsvackorna pä bcrgcn rismyrar. Mcd
undantag av små hyggcn är bergsområdet en omfattandc hclhct mcd relativt orörd na
tur. På en lind i områdcts norra del trivs det smalskaftslav (VU) och i områdct finns
också flygckorre (VU) (Taxon).

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värdcn:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värdcn: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDE: 3 Förändcrlighct: 3

Näromgivningcns värdcn: 3

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERG SOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 163.

JueeI[iset ympäristöjulkaisut 350



63 Falkberget KYRKSLÄTT, SJUNDEÅ

KA0010070 Kartblad: 2032 05, 2032 06

Områdets areal: 181 ha Höjd: 70 möh Relativ höjd: 30 m

Bergsområdets läge: 6 km väster om Sjundeå station, öster om Lappträsk.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Inemot hälften av bergsområdet hör till privata naturskyddsområden, lundskyddspro
grammet, strandskyddsprogrammet eller nätverket Natura-2000.

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Ett långt bergsryggavsnitt i nordvästlig-sydostlig riktning. Avsnittet är en del av ett om
fattande bergigt ödemarksområde i gränstrakten mellan Sjundeå och Kyrkslätt, långt
från landsvägarna.Bergsryggavsnittet Falkberget gränsar i den västra kanten till en nord
västlig-sydostlig krosszon. Stora delar av bergsavsnittet gränsar till liknade bergiga och
buktande skogar och syns inte på längre avstånd i omgivningen. Den norra delen av
bergsryggen gränsar i norr till Isbergen-Korsolamsbergen (KA0010037) som är ett vär
defulit bergsområde av riksintresse. Tillsammans bildar de ett exceptionellt vidsträckt
ödemarksområde. De branta bergssluttningarna i den västra kanten reser sig brant ur
kärren och vattendragen intiil och framträder tydligt i den närmaste miljön. Från krön
delarna öppnar sig stälivis representativa ödemarksbetonade sjö- och skogslandskap. 1
bergsområdets östra kant sträcker sig en bred ledningsgata med en kraftlinje.

Bergsterrängen på kröndelarna är rätt så väl avtäckt berg med karg vegetation. Det
25 meter höga väststupet på Falkberget är åsavsnittets högsta bergvägg. Berggrunden är
huvudsakligen medelgrovkornig röd och granathaltig mikroklingranit. BLa. i områdets
norra del, i bergen kring sjöarna samt i områdets mellersta del vid Falkberget, förekom
mer det fin-medelgrovkornig och stäilvis räfflad kvartsfältspatsgnejs med tydlig stryk
ning.

Bergskrönen har lavtäckt tallskog och sluttningarna granmoar. De största kärren är
rismyrar mcd pors och odon. Skogen har gallrats och det förekommer också små kalhyg
gen i området. Kärren som gränsar till området har dikats. Meiko-Trehörningens lund
skog i områdets norra del domeras huvudsakligen av gran och bland granarna växer det
lindar och hassel. Bl.a. skogsknipprot och stor låsbräken (EN) som är en hotad art har
påträffats i lunden. Meiko sjön, som ligger på den västra sidan, är näringsfattig och dess
vatten är klart. Sjön räknas till notblomstersjöarna och på dess botten finns det isoetid
vegetation. Stränderna är obebyggda och sjön är sannolikt en av dc mest orörda av den
na naturtyp i Nyland (Natura 2000).

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDE: 3 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 1

VÄRDEKLASSEN FÖR 11TT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 165.

Aiueelhset

ympäristöjulkaisut 350



64 Falkberget KYRKSLÄTT, SJUNDFÅ, VICHTIS

KA0010051 Kartblad: 2041 04

Områdets areal: 90 ha Höjd: 91 möh Relativ höjd: 56 m

Bergsområdets läge: 14 km nordväst om Kyrkslätt, på den västra stranden av Petäjärvi i
Kylmälä.

Planeringssituationen i markanvändningen:

Alimän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Ett brant bergsryggavsnitt väster om Petäjärvi i Kylmälä. Äsen sträcker sig delvis inom
Sjundeå och Vichtis kommuner. Den västra sidan av falkberget, som ligger mitt i åsav
snittet, framträder i det närmaste landskapet som en dominerande, 40 meter hög bergs
vägg. Sett från Petäjärvi sidan framträder objektet endast som en skogbevuxen höjdsträck
ning. från utsiktsplatserna på kröndelama öppnar sig en fin vy över de närliggande
åkrarna och den skogsdominerade omgivningen kring åkrarna. 1 den närmaste omgiv
ningen finns det odiade åkrar och bosättning samt skogsterräng som domineras av berg.
På den västra sidan finns det en kärrkant och på den södra sidan den lilla sjön Falkiampi,
vars norra strand är bebyggd med fritidsstugor. Längre bort på den östra sidan ligger
Petäjärvi sjö. Strandlandskapen kring vattendragen är vackra, men delvis bebyggda. Stu
pen används för bergsklättring,

Bergsryggavsnittet representerar ett högt kantområde i en nord-sydlig krosszon.
Dess massiva väst- och sydväststup har representativa former, som glaciären har siipat,
samt blockstrukturer. Berggrunden är medelgrovkornig mikroklingranit där det före
kommer granater. Den ljusgråa eller rödskiftande medelgrovkorniga graniten innehåller
ställvis inneslutningar med mörk glimmergnejs. Granitens kornstorlek varierar från med
elgrovkornig till grovkornig pigmatitgranit.

Skogen på de högre krönområdena är rätt sä knapp och pä krönen förekommer det
stora områden med berg i dagen. Bergsvegetationen är i naturtillstånd. Krönen är lav
täckta, ställvis örtbevuxna berg. Vegetationen på sluttningarna varierar från torra till
friska moar. De försumpade svackorna är riskärr och ställvis smä grankärr. Området är
ett viktigt objekt med hänsyn till fågelfaunan. 1 områdets norra ända finns det gamla
hyggen.

Bedömning av de viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 4 Mängbruksvärden: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 2 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 3

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BFRGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 167.

AueeIisetympäristöjukaaut 350



104 Pahnamäki-Myllymäki LOJO, SJUNDEÅ

KA0010203 Kartblad: 2032 03, 2041 01

Områdets areal: 32 ha Höjd: 96 möh Relativ höjd: 56 m

Bergsområdets läge: 4 km sydost om Lojo centrum, sydost om Vejby, vid kommungränsen.

Planeringssituationen i markanvändningen:

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Bergsområdet Pahnamäki-Myllymäki är en heihet som biidas av två separata och branta landskapsberg. Pahnamäki
är ett gammait råstensberg mellan socknarna och det är lokait känt som en utsiktsplats och plats för midsommarfi
rande. Pahnamäki, ryggen längre i sydväst, är den högsta punkten i den närmaste omgivningen. 1 åkerlandskapet på
den norra och nordvästra sidan framträder berget som ett högt, avrundat klippstup. Det drygt 50 meter höga stupet
dominerar i det buktande odlingsdominerade landskapet. P.g.a. den buktande terrängen och skogen syns berget
dock inte på särdeles långt håll. Öststupet på Myllymäki framträder mellan träden i sluttningen som en avtäckt
bergsyta över de låglänta åkrarna på den östra och nordöstra sidan. Från dess krön öppnar sig vida odlingsland
skap, speciellt på den östra sidan, där landsvägen till Lojo sträcker sig i kanten av odlingslandskapet. Den vida vyn
som öppnar sig från krönet på Pahnamäki är mera skogsdominerad än landskapet på Myllymäki, men ståtligare.
Bergsryggarna gränsar delvis tydligt till åkrarna i Vejby och Nyby. Gränsema till skogsterrängen, som är en buktan
de berg- och moränmark är delvis diffusa. Stupen med berg i dagen på vardera bergsryggen har massiva och land
skapsmässigt representativa och en aning speciella former. Lundkaraktären i de nedre delarna av sluttningarna
kompietterar formerna. Slätbergslandskapet är vidsträckt, framförallt på Pahnamäkis krön, där den fria sikten är
drygt 100 meter.

Kröndelarna och de branta sluttningarna på bergskullarna är mycket avtäckt bergsterräng. Nordvästsluttning
en på Pahnamäki är en ca 40 meter hög bergvägg med diagonal yta i den övre delen. Ytorna, som glaciären har slipat
på de diagonala stupen i de övre och mellersta delarna av Pahnamäkis sluttningar, övergår i de nedre delarna av
nord- och västsluttningarna till ytor med lodräta väggar. 1 det nordvästra hörnet i stupet nedre del finns det en 8-10
meter hög slätbergsvägg som är svagt överstupande. Den svagt terrasserade väggen i nordstupets nedre del har i
nägon mån brutits sönder till blockfält. På den västra och sydvästra sidan finns det 5-8 meter höga slätbergsväggar
som glaciären har slipat. Högre upp i sluttningen finns det terrasserade, diagonala och breda terrasser och hyllor. 1
Pahnamäkis östsluttningar finns det 5-10 meter höga diagonalt stupande slätbergsytor som reser sig terrasserat. På
den östra sidan av Myllymäki finns det en 20 meter hög brant stupande vägg. På den västra sidan har glaciären
siipat den övre delen till en diagonalt stupande vägg.

Pahnamäki och Myllymäki bergsryggar ligger nära korsningspunkten av två regionalt betydande krosszoner.
Av bergsryggarnas ytformer syns strykningen i den regionalt betydande nordvästliga-sydvästliga krosszonen. Berg
grunden är huvudsakligen räfflad, migmatitisk och granathaltig glimmergnejs, där det sporadiskt förekommer kordie
rit och sillimanit. Rödskiftande, medelgrovkornig mikroklingranit förekommer i form av neosomer. 1 den sura räff
lade gnejsen nere i Pahnamäkis västsluftning förekommer det på vissa ställen smala, kalkhaltiga mellanlager. En
gammal kalkgruva, som ligger i Pahnamäkis östra del vid en grusväg, är numera en vattenfylld bassäng. Glimmer
gnejsen i området har en kraftigt diagonal stupning. Skiffrighetens strykning ligger i stort sett i nordvästlig-sydost
lig riktning och skiffrigheten har en nordostlig stupning på 40-50 grader.

Bergsvegetationen på Pahnamäki och Myllymäki är karg och rätt så vanlig. På bergen växer det bl.a. smalgröe,
silverfingerört, käringkål, bergven, vårsprägel, bergglim, tjärblomster, vårbrodd och pillerstarr (Pykälä 1992a). På
Pahnamäki växer det dessutom hotad ringlav (VU) (Taxon) och vid sydvästslutffiingens fot svartbräken och sten
bräken. På Pahnamäki växer det också på nedslitna ställen vackra styvmorsviol- och getramsbestånd. 1 nordslutt
ningen på Pahnamäki finns det en hassellund (OMaT) som har skyddats med stöd av naturvårdslagen. En del av
lundsluttningen har huggits, sannolikt i slutet av 1970 -talet. Under granarna eller lövträden växer det bl.a. buskar
tade lindar, hassel, tibast, degbär och av örtarterna stinknäva, lungört, vårärt, underviol skogsbingel, lundstjärn
blomma, skogsvicker, trolldruva, stor nunneört och ormbär (Kartläggning av naturtyper).

Bedömning av de viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 3
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 3 föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 3

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 247.

Ø AiueeHiset ympäristöjulkaisut 350



114 Kasberget-Tomtberget POJO

KA0010478 Kartblad: 2014 05

Områdets areal: 18 ha Höjd: 53 möh Relativ höjd: 53 m

Bergsområdets läge: 1 Pojo kyrkbys centrum och i dess närmaste omgivning.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Hälften av bergsområdet hör till ett grundvattenområde av klass 1

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Kasbergets och Tomtbergets branta bergssluttningar ligger i Pojo centrum och i närheten av det. Bergsryggen längre
i söder, Kasberget, dominerar landskapsbilden i centrum genom att på den västra sidan framträda som en påfallan
de hög bergsklyfta mot kyrkan. Det övre stupet med berg i dagen framträder som en massiv vägg bakom byggna
derna och grönområdena i centrum. Även Tomtbergets västra vägg syns ovanför och i skogskanten över åkrarna
mot bygdevägen i väster. Sett från öster smälter den svagt siuttande bergsterrängen ihop med den övriga omgiv
ningen och ryggarna framträder inte som en fristående formation. Från söder och från norr framträder ryggarna
som skogbevuxna och höga formationer med branta drag i den västra kanten. Från Tomtbergets krön öppnar sig
vidsträckta och omväxlande odlingslandskap västerut. från toppen av Kasbergets södra del öppnar sig ett havs
vikslandskap av landskapsklass söderut längs Pojovikens fjärd och dess vasstränder. På den västra sidan öppnar
sig en vidsträckt vy över den byggda miljön i Pojo centrum och ädelträdsskogarna som omger det. De storvuina
berglandskapen med sina stup är representativa. På Kasbergets högsta krön finns det en forngrav från bronsåldern
och krönet är en mycket populär lokal utsiktsplats. Omedelbart på områdets nordöstra sida ligger Fiskars och
Antskogs vidsträckta och värdefulla kulturlandskapsområde.

Bergsryggarna ligger i ett regionalt avsnitt och gränsar till ett förkastnings-krosszon som sträcker sig i nord
nordvästlig-sydsydostlig riktning. Dc mycket avtäckta krönomrädena och de östra sluttningarna har svagt buktan
de terräng mcd gies tallskog, där slätbergen är mer än normait splittrade. Det terrasserade stupet som öppnar sig
västerut frän Kasberget är 30 meter högt. De diagonala och lodräta väggytoma är 3-5 meter höga. På ett ställe i den
nedre delen av västsluttningen finns det en 8 meter hög lodrät vägg. Västsluttningen längre norrut på Tomtberget
har i den södra delen diagonala stup och är svagt terrasserad. Längre norrut blir den 25 meter höga bergväggen,
som delvis har slipats av glaciären, lägre och är 10 meter hög. Området ligger vid gränsen mellan ett omfattande
mikroklingranitområde och en ådergnejszon. Bergarten är ljusgrå, blandad och medelgrovkornig, kvartsfälstspats
gnejsmed tydlig strykning. En medelgrovkornig mikroklingranit utan strykning förekommer i ådror och större
punkter och skär gnejsen. Den uppmätta strykningen i kvarts-fältspatsgnejsens skiffrighet är i stort sett öst-västlig
och sprickbildningens stupning i skiffrighetens riktning ligger i ca 70 graders vinkel mot söder.

Det översta krönet på Kasberget är nästan kait. På krönet växer det annanstans sedvanlig tallskog på berg. På
väststupets rand är bergsvegetationen nött och på krönets övriga bergsytor växer det fläckvis beständ mcd renlav
och grå raggmossa. Vi stupranden och på stupets översta delar växer det rikligt mcd bl.a. kakmossa, navellav och
tuschlav. Dc gassiga stupytorna domineras närmast av mjöllav. Vid stupranden växer det ängsartad, delvis kultur
baserad vegetation. På dessa ställen växer det rikligt mcd silverfingerört, tjärblomster, käringkål, gul fetknopp,
styvmorsviol, bergsyra, bergven, kruståtel, stensöta och en aning sparsammare mcd bl.a. maskrosor, gullris och
lomme. Ljung har i det närmaste erövrat dc trädbevuxna krönen. Dc nedre skuggiga delarna av väststupet är täckta
mcd bestånd av cypressfläta. 1 en fördjupning trivs kruskalkmossa, som indikerar knapp näring, och några svart
bräkenexempelar. Stupets fot kantas av äldre, ställvis lundartad granskog (OMT, OMaT). 1 buskskiktet växer det
rikligt mcd lönnplantor och buskar samt någon enstaka ek.

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 3
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 2 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 2

VÄRDFKLASSEN FÖR 11TT BFRGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 267.
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115 Långbrobergen P010

KA0010145 Kartblad: 2014 05

Områdets areal: 101 ha Höjd: 65 möh Relativ höjd: 64 m

Bergsområdets läge: 2 km norrut från Pojo kyrkby, söder om Fiskars.

Planeringssituationen 1 markanvändningen:
1 bergsområdets östra del finns det ett område som hör till lundskyddsprogrammet och bergsområdet hör delvis till
ett värdefullt landskapsområde.

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Långbrobergen, som ligger söder om Fiskars bruksområde och gränsar till Borgbyträskets västra strand, framträder
på den östra sidan som en hög skogskant, delvis med berg i dagen. Områdena med berg i dagen, varav en del
gränsar direkt till träsket, dominerar landskapet framförallt sett från Borgbyträskets västra strand. Områdets södra,
västra och norra kanter gränsar till skogssvackor och till bergig skogsterräng bakom svackorna eller till små låglän
ta åkerremsor. Dc öppna diagonalstupen i Långbrobergets sydöstra kant framträder också från landsvägen till fisk
ars iögonfallande bland träden. Stupen bildar här i finska förhållanden en av de vackraste väglandskapen med berg,
där dc höga bergssluttningarna gränsar direkt till vattendraget. Landsvägen sträcker sig genom en tunneli bergs
ryggen, som gränsar till träsket. 1 den branta sluttningen väster om den norra tunnelmynningen finns det en repre
sentativ ädelträdslund och på den östra sidan ligger Fiskars å samt en strandäng. Bergsterrängen på krönet på
bergsområdets sydöstra del har p.g.a. småskalig topografi ett omväxlande och representativt mikrolandskap. Dc
bästa utsikterna öppnar sig från utsiktsplatserna på de övre sluttningarna och kröndelarna längst i sydost. Därifrån
öppnar sig ett vacker sjölandskap längs Borgbyträskets fjärd och över Skuruberget, som framträder lite högre på
träskets östra strand. 1 Skurubergets norra del finns det en geologiskt betydande moränförekomst. Längre norrut
skymtar taken i bruksbyn.

Bergsområdet ligger i kanten av två betydande nordnordostliga-sydsydvästliga och västsydvästliga-ostsyd..
ostliga förkastnings-krosszoner som ligger vinkelrätt mot varandra. Den som sträcker sig längs Pojoviken norrut
mot Fiskars har en större landskapsmässig betydelse. 1 dc branta östsluttningarna förekommer det ställvis låga
lodräta och diagonala väggytor. 1 den övre delen av östsluttningen finns det på ett ställe en ca 10 meter hög diagonal
vägg. Annanstans är dc enskilda väggytorna under fem meter. Bergsterrängen på krönområdena buktar starkare
alideles i områdets sydöstra del, där det är vanligt mcd 10 meters relativa höjdskillnader mellan olika ryggar och
svackorna mellan dem. Längre västerut ändrar bergsterrängen och blir svagare buktande tallskog, där slätbergen är
mest representativa. P.g.a. bergartens rikliga sprickbildning förekommer det inte just några ytor som skulle vara
större än normalt. Berggrunden i den södra och norra delen är mörk, räfflad amfibolit. 1 områdets mellersta del finns
det rikligare mcd ljus, medelgrovkornig kvartsfältspatsgnejs, där det ställvis förekommer glimmergnejs 1 mellanla
ger. En medelgrovkornig, ljus mikroklingranit i ådror som följer skiffrighetens strykning eller förekommer i större
punkter skär dc skiffriga bergarterna i bergsområdet. Ställvis förekommer det korsande kvartsådror. Skiffrighetens
strykning är grovt taget öst-västlig och skiffrighetens stupning är diagonal norrut.

Dc gassiga och karga ängsbetonade bergen ligger 1 tunnelbergets östra sluttning. Där växer det bLa. tjärbloms
ter, styvmorsviol, käringkål, bergsyra och stenbräken. På stupen vid vägen trivs också styväppelmossa, gulgrön
raggmossa och trattmossa, som indikerar lindring näringshalt. Skogsstupen är skuggigare och där växer det när
mast sedvanliga arter, dominerande arter är m.a.o. cypressfläta, klängmossa och liten bräkenmossa. På ett ställe i
skogsstupen i sydost växer det hårfliksmossa på små ytor. Bergsområdets krön har vidsträckta tallskogar och på
berg i dagen växer det fläckvis förutom renlav också ragmossor. Ädelträdslunden i den östra sluttningen är mycket
värdefull. Lundträden representeras bl.a. av hotad skogslind (VU), ask, ek, lönn, und och buskarna av hassel och
skogstry. Här trivs bl.a. örterna strutbräken, skogssallat, flenört, springkorn, svalört och lundranunkel (Alapassi
och Alanen 1988). Hotad rak spolsnäcka (VU) har också påträffats 1 lunden (Taxon). Det växer också ädelträd på
andra ställen än 1 lunden. På krönet i den sydöstra delen finns det en försumpad kärrsvacka på 100 x 30 metcr och
den är 1 naturtillstånd. Svackan ligger i nordostlig-sydvästlig riktning.

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 4 Historiska värden: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 2 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 1

VÄRDEKLASSFN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 269.
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116 Offeberget POJO

KA0010147 Kartblad: 2014 05
Områdets areal: 81 ha Höjd: 70 möh Relativ höjd: 70 m
Bergsområdets läge: 4 km sydost om Pojo kyrkby, söder om Dalkarby.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Basdelen av Offebergets sydvästsluttning hör 611 nätverket Natura-2000 och bergsområdet hör i heihet 611 ett värdefullt landskaps
område.

Alimän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Offeberget ligger i en bergig terräng på Pojovikens västra strand och området bestär av två bergsryggar. På kröndelama finns det
forngravar från bronsåldern. Bergsområdet syns bäst från öster och sydost från Pojoviken varifrån dc övre sluttningarna och krön
områdena mcd berg i dagen skymtar fram över de höga skogbevuxna sluttningarna. Områdets högsta topp reser sig 70 meter över
den närliggande havsytan. Bergsterrängens södra kant gränsar till en djup och smal ädal som kantas av äkerremsor. Vatten från
Hemträsket, som Iigger i den västra kanten, rinner ut längs ådalen i Pojoviken. Pä den norra sidan gränsar Offebergets bergsrygg
savsnitt svagast till bergskogar av samma typ. Sett från bygdevägen på den södra sidan framträder området som en hög, skogbe
vuxen backsluttning där öppna ytor kan ses i den övre sluttningen på den östra ryggen. Stupytorna på Hemfräskets norra strand
skymtar ocksä bland träden nedanför mot träsket och de dominerar det närmaste landskapet. Från krönet av den östra ryggen
öppnar sig vidsträckta och vackra havsvikslandskap österut och mot sydost längs Pojovikens vidsträckta fjärd och den andra
stranden. Vyn begränsas en aning av träden på krönen och i sluttningama. Uppe från stupen i ryggarnas sydsluttningar syns
representativa landskap mot Hemträsket och åkerdalen kring träsket samt mot dc skogbevuxna sluttningama pä den andra sidan
och skogsterrängen bakom dem. Sluttningarna och dc terrassformade krönens sluttningar samt dc vidsträckta kröndelarna mcd
berg i dagen utgör ett öppet och representativt mikrolandskap. Även Lilltjärren, som är ett bcrgsträsk pä krönet i den väsfra delen,
är ett vackcrt mikrolandskap. En bygdeväg sträcker sig genom området. Omgivningen består av bergigt skogslandskap mcd små
åkrar samt av Pojovikens och Hemfräskets vackra sfrand- och vattenlandskap. Pä dc ösfra stränderna i Spakanäs området finns det
fritidsbosättning, på övriga ställen i mindre mån. Det omgivandc bergsområdena har bevarats i rätt sä naturligt tillstånd.

Offebergets bergsryggar ligger vid skärningspunkten till tvä förkastnings-krosszoner, som ligger vinkelrätt mot varandra.
Området representerar den södra kanten av ett högre bergsavsnitt vid Pojovikens västra strand. Kröndelarna har mycket väl av
täckt terräng, delvis mcd berg i dagen. Det smala, moräntäckta passet mcd rätt så branta stup mellan bergsryggarna delar bergsom
rädet mitt ilu. På den branta, terrasserade 20 meter höga sydvästsluttningen pä den ösfra ryggen är dc lodräta väggytorna 3-7 meter
höga. På den västra bergsryggen i dess väsfra ända reser sig pä Hemträskets strand en ca 11 meter hög, en aning överstupande vägg
som glaciärcn har siipat. 1 dc tcrrassformadc västra och södra sluttningarna är dc lodräta väggarna betydligt lägrc. Pä dc jämna
delarna av krönområdet förekommer det rätt så vidsträckta områden mcd berg i dagen och karga slätbergsytor som i sin mest
represcntativa form är en aning större än normalt. Största delen av terrängen mcd berg i dagen är dock granit som är splittrad i kil
och kubsprickor. Området är småskaligt ojämnt mcd höjdskillnader pä 10-15 meter. Berggrunden är ljusröd, medelgrovkomig
mikroklingranit utan stryckning och kornstorlcken varierar från medelgrovkomig till grovkornig. På dc avtäckta bergen har mikro
klingraniten huvudsaldigen gles sprickbildning. 1 bergarten förekommer det sporadiskt inneslutningar mcd medclgrovkomig kvarts
fältspatsgnejs.

Bcrgsomrädets rcpresentativastc stup finns i 0ffebcrgcts sydvästsluttning. Dc lodräta stupen är täckta mcd cypressfläta och
där växcr det också i nägon mån bäckrundmossa, lundpraktmossa samt fällmossa, som indikcrar lindrig näringshalt. Dc klyftadc
ytorna domineras mer av mjöllav cllcr är kala. Dc överstupande väggarna har fläckar mcd kuddtrattmossa, guldlockmossa och
plattfjädcrmossa. 1 några sprickor växer det gaffelbräken och stenbräken. Vid klippfotcn växcr det sårbar stenporella (VU). Tillsam
mans mcd den trivs det också bl.a. gruskanunossa, liten sprötmossa, hårgräsmossa, takskruvmossa, stor fickmossa och kärrkvast
mossa (Taxon). På dc kullfallna trädcn i sluttningcn växer det dessutom långfliksmossa (NT/RT) (Taxon). Nedanför sluttningen
finns det en rcprcsentativ hassellund (HeOT). Gran, asp och björk är dock dc rådande trädarterna. Stälivis växer det också sälg och
buskigt skogstry. En del granar är inemot 50cm tjocka och det finna också rikligt mcd kullfalhia träd. Den lundartade vcgctationcn
sträckcr sig från den nedre sluttningen till bäckens södra sida. 1 lundcn växer det Vätteros (VU), som är sällsynt. Där frivs stälivis
också rikligt mcd andra örter bl.a. rikiiga harsyrbeständ, trolldruva, underviol, vårärt, blåsippa, fingcrstarr och olvon. 1 lunden
finns det dessutom två flygckorrerevir (VU) och bLa. gråspett (NT) och stjärtmes häckar i området (Natura 2000). Vid Hcmträskets
bäckmynning gränsar bergsområdct till ett representativt klibbalskärr.

Dc övriga stupen på Offcbergets västsluttning är terrasserade och den östra sydsydvästsluttningen domineras av cypressflä
ta och där växer också i någon mån guldlockmossa och trattmossa. Nedrc delcn av sluttningen är redan här granskog på färsk mo
(MT). Skogcn på krönen består huvudsakligcn av äldrc tallskog, varav en del har sköldbark. 1 svackorna har skogen gallrats en
aning och stäilvis förckommcr det också yngre plantbestånd. Slätbcrgcn har ett spcktrum av renlav och grå raggmossa. Svackoma
har crövrats av ljung eller är lindrigt försumpade.

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga väräen:
GEOLOGISKT VÄRDE: 4 Historiska värden: 2 Föränderlighet: 2
BIOLOGISKT VÄRDE: 2 Mångbruksvärden: 4 Näromgivningens värden: 1
LANDSKAPSVÄRDE: 3

VÄRDEKLASSEN FÖR FTT BERGSOMRÅDE: 3

Se kartan på sidan 271.

Atueetiset ympäristojukrsut 350 Q



117 Skuruberget POJO

KA0010148 Kartblad: 2014 05
Områdets areal: 81 ha Höjd: 68 möh Relativ höjd: 67 m
Bergsområdets läge: 2 km nordost om Pojo kyrkby, söder om fiskars.

Planeringssituationen i markanvändningen:
1 bergsområdets västsluttning finns det ett område som hör till lundskyddsprogrammet och bergsområdet hör delvis till ett värde
fulit landskapsområde.

Alimän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Skuruberget, som ligger i Fiskars kulturlandskap på Borgbyträskets östra strand, syns bäst på längre håll västerifrån. De höga
bergväggarna mot sydväst syns på långt håll över strandskogen och i det smala sjöområdet och dominerar ett vidsfräckt område.
Skurubergets öppna och massiva bergssluttningar framträder iögonfallande också från bostadsområdet som omger Pojo cenfrum i
söder. På den östra sidart gränsar området rätt så omdömesbaserat till jämna bergskogar. Från den högsta toppen i den södra delen
och från områden med berg i dagen i den västra kantens övre sluttning öppnar sig mot väster och söder ett vidsträckt dallandskap
som inramas av högre skogsområden. 1 landskapet omges Pojoviken och de låglänta åkrama av bosättningen i Pojo centrum och av
den högre, delvis storslagna, bergiga skogsterrängen. 1 väster syns Borgbyträsket och på den andra stranden reser sig Långbrober
gens höga bergskogar som delvis har områden med berg i dagen. Mikrolandskapet på krönområdet, som i den västra kanten har
områden med berg i dagen, växlar från måttligt jämna bergsytor till terrasserade bergslutfrtingar och representativa lodräta väggar.
Ädelträdslunden nedan för västsluttningen har ett anslående mikrolandskap. 1 områdets södra del finns det ett vattentorn på den
högsta punkten och genom den nordvästra ändan sträcker sig en ellinje. Nära vattentornet finns det en forngrav.

Skuntberget representerar kanten av ett västligt stup i ett högre bergsavsnitt. Skuruberget ligger i skärningspunkten av två
förkastnings-krosszoner som ligger vinkelrätt mot varandra. Den laridskapsmässigt mera betydande brottlinjen i berggnmden sträcker
sig söderifrån längs Pojoviken norrut och den syns som en smal bassäng i Borgbyträsket i områdets västra kant och fortsätter vidare
mot Fiskars bruksområde. Skurubergets bergiga västsida sluttar väl avtäckt och diagonait stupande med mycket gles skog mot det
låglänta skogbevuxna strandområdet vid Borgbyträsket. Bergsområdets högsta krön ligger i Skurubergets södra del där den terras
serade bergssluttuingen som ställvis stupar brant är allra massivast. Den övre delen av den terrasserade 35 meter höga sluttningen
har berg i dagen, men de ensldlda en aning diagonala lodräta väggytorna är dock låga. 1 riktning mot nordväst ändrar den nedre
delen av västkantens bergstup till mera diagonalt stupande och svagt terrasserad vägg, där de enskiida lodräta fallen som mest är
10 meter höga. På den sydvästra sidan reser sig den svagt terrasserade väggen som mest till ca 15 meters höjd. 1 väggarna finns det
små hålrum som har uppstått av sprickbildning och nertill finns det smärre blockfält. Uppe på stupets kröndel reser sig diagonala
bergsytorna, som glaciären har siipat, mera flackt mot det högre krönområdet. Slätbergen är p.g.a. den rildiga sprickbildningen normala
till omfathlingen. Längre norrut vid Skuruberget, i områdets mellersta del, har bergsstupen, som grärisar till sfranden, i någon mån
schaktats p.g.a. den f.d. järnvägen till bruket. Vid stranden reser sig en öppen, ca 10 meter hög bergvägg som syns tydligt från träsket och
den andra stranden. 1 den norra ändan gränsar Skurubergets bergsterräng delvis till en värdefull moränförekomst av riksintresse.
förekomsten är av typen kantdrumlin. Den norra kanten av denna sk. pre-crag-drumlin sträckcr sig i den östra kanten av Borg
byträsket till den norra strandens nivå (Palmu m.fl, 2002). Bergsområdet ligger i ett område mcd bergartszoner bestående av kvarts
fälstspatsgnejs och ådergnejs. Berggrunden består av mörk räfflad amfibolit och ljus medelgrovkornig mikroklingranit. Dessa skärs
av en ljus, kvarts-fältspatsgnejs i ådror som följer skiffrighetens strykning eller punkter som skär graniten. Skiffrighetens strykning
i bergarterna ligger i grova drag i öst-västlig eller västnordvästlig-ostsydostlig riktning och skiffrigheten stupar svagt mot söder.

Skumbergets sydvästliga sydstup och bergskrönen är allmänt taget karga. Pä strandbergets krön finns det dock bergsängar
och nere i västsluttningama representativa ädelträdslundar. Väggarna lägst ner i Skurubergets väststup domineras av cypressfläta
och dc övre av lavar. Det förekommer rikligt mcd bl.a. navellav. Tuschlav förekommer en aning sparsammare. Vårspärgel trivs på
dc övre stupen och i sprickoma västsluttningens fot trivs i någon mån svartbräken. Renlavsbestånden och gråraggmossan på
krönet är en aning nedslitna. Bergsyra och kruståteltuvor är dc kärlväxter som trivs bäst. Här och där växer det också sparsamt mcd
tjärblomster. På väststupets krön och på terrasserna som öppnar sig mot stranden finns det representativa bergsängar där det bl.a,
växer stensöta, tjärblomster, käringkål, styvmorsviol, smultron, stor- eller gulmåra och i mindre mängd backtimjam, äkta manna
blod, silverfingerört, vårförgätmigej, grässtjärnblomma och bergsyra. På den mellersta terrassen trivs det ca 20 kungsljus och lägre
ner växer det skelört och sommargyllen. Det lodräta stupet har ett rikligt spektrum av bl.a. kartlav och sparsammare mcd tuschlav
samt vägglav. 1 sprickorna trivs det rikliga bestånd av hällcbräken och något färre gaffelbräken. Alldeles vid vägen har stupet
schaktats och ytan saknar vegetation.

Krönskogen är relativt representativ, äldre tallskog, där det stäilvis finns sköldbarktallar. Vattcntornct omgcs visscrligcn av
ett omfattande kalhygge. 1 sluttningama växer det gles tallskog, mcn annanstans är dc kala. Ncrc i västsydvästsluttningen finns det en
ckdomincrad lund, där underbestånden är hassel och olvon samt skogsalm (VU), lönn och ldibbal. 1 undervcgctationen växcr det rikligt
mcd ffljekonvalj och skogssaflat och lundens kanter är stäilvis täcka mcd strutbräken. 1 skuggan av hassein trivs det över hundra vätteros
skott (VU) (Alapassi och Alanen 1988). 1 lunden växer det dessutom bl.a. tvåblad, stinksyska, stor nunncört, blåsippa och slokgräs.
På västsluttningen i bcrgsområdets norra del ffiins det också torra och friska Kmdar. Skogenbcstår övcrvägandc av äldre lövträd, björk,
asp, ek och gran. Den dominerande arten på den smala strandzonen är klibbal, mcn där växer också lönn, skogsalm, hägg och vide.

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska vården: 3 Föränderlighet: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 3 Näromgivningens värden: 2
IZANDSKAPSVÄRDE: 2

VÄRDEKLASSFN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 3

Se kartan på sidan 273,
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123 Brunnibergen-Kalkberget SJUNDEÅ

KA0010061 Kartblad: 2032 03
Områdets areal: 247 ha Höjd: 90 möh Relativ höjd: 60 m
Bergsområdets läge: 4 km nordväst om Sjundeå kyrkby, väster om Svidja försöksgård.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdet hör delvis till ett värdefullt landskapsområde och delvis till ett grundvattenoniråde av klass 1 och II.

Ailmän beskrivning av bergsområdet och dc viktigaste värdena:
Bergsomiådet med högland, som ligger i den norra kanten av Kyrkåns vidsträckta åker-/ådal i Sjundeå, framträder i det omgivan
de landskapet som ett högre skogsområde där sluttningar delvis har berg i dagen. 1 den närmaste omgivningen finns det fiera
liknande höga skogbevuxna bergsområden. Bergssluttningarna reser sig rätt så branta ca 50 meter över åkrama. Bergsområdet
syns bäst frårt åkerslättema på den östra och södra sidan, där de branta ytoma med berg i dagen delvis skymtar iögonfallande över
och bland träden i sluttningen. Från utsiktsplatsema på kantryggarna vid åkrarna öppnar sig omväxlande och mångsidiga land
skap som karaktäriseras av bergiga skogsdungar och odlingsdominerade vidsträckta åkerdalar. Vyema från höglandets krönområ
dc växlar huvudsakligen från mycket gles tallskog och öppna krönberg till mera slutna landskap och delvis avverkade skogar.
Hasselsnåren och ädelträdslunden vid bäckfåran i Svidja samt träsken som omges av bergsterräng ger svackorna och områdena
nedanför stupen nyanser. Höjdskillnaden i kantryggarna framgår som mera omfattande, buktande slätbergsytor och som mera
splittrade sfttpytor som bryts i terrasser av sprickbildningen. Ytorna ger områ det en mångsidigare intern landskapsbild. 1 området
ringiar en naturstig och vid fårträsk finns det en lokala badstrand. På krönet av bergsryggen i den södra delen finns det åtminstone
tre forngravar. 1 närheten finns det många kulturhistoriskt betydelsefulla herrgårdar och söder om området ett gårdsmuseum och
ett traktormuseum.

Terrängen är ett högland som biidas av bergsryggar mcd branta sluttningar och stup. Kröndelen på högiandet är ett vid
sträckt rätt sä svagt buktande område. 1 dc djupaste svackorna finns det två träsk, fårträsk och Svartträsk. Bägge har bergssträn
der. Den största delen av swpytoma har utvecklats i samma riktning som granitens spaltning eller vinkelrätt mot den lodräta
sprickbildningen. Väggytoma på den väsfra sidan är diagonalstup eller lodräta väggar som har avslipats bäst. Höjden på enskilda
lodräta väggar varierar från några meter till ca 10 meter. 1 den sydöstra delen reser sig den väsfra väggen av fjällbacka som en 15-
20 meter högt diagonalt stupande vägg kantad av skog. 1 dess norra ända finns en ca 10 meter hög enhetlig lodrät vägg. Öststupen
är mera splittrade än väststupen och till formen mera terrasserade. Bergsytorna har allmänt taget gles sprickbildning. På dc diago
nala ytorna på ryggarnas norra och västra sida förekommer det ställvis slätbergsytor som är en aning större än normalt. Området
är ett högre bergsavsnitt som domineras av mikroklingranit. Avsnittet gränsar till skifferdominerade bergartszoner som omges av
djupberg. Berggrunden består huvudsakligen av medelgrovkornig, röd och graniahaltig mikroklingranit. 1 bergsområdets mitt, i
omgivningen kring fårträsk och Svartträsk, är bergarten medelgrovkornig kvarts- eller granodiorit. På det avtäckta berget före
kommer det sporadiskt fin-medelgrovkornig kvarts-fältspatsgnejs i inneslutningar mcd granit. Omedelbart i bergsområdets södra
och nordvästra kant ligger mikroklingraniten i kontakt mcd amfibolit, som förekommer i smala zoner. 1 bergsområdets södra kant
förekommer det mellanlager mcd kalksten i anslutning till amfiboliten.

Bcrgsvegctationen på det vidsträckta bergsområdet är karg och vanlig. På dc skuggiga lodräta ytorna växer det närmast
cypressfläta och ställvis rikligt mcd skärbladsmossa samt sidenmossa. På nägra fuktiga ytor trivs bl.a. gulgrön raggmossa och liten
bräkenmossa. Dc gassigaste ytoma är täckta mcd bl.a. sotmossa, färglav, kakmossa, navellav, mjöllav och andra lavsamhällen
(Synalissa symphorea). Den marina tuschlaven växer närmast pä kröndelarnas lodräta ytor. Gaffelbräken och kruskalkmossa
påträffas på den västra sluttningen av Fjällbackan. På dc gassiga sydsluttningama fiims det ställvis också karg ängsvegetation,
exempelvis bergsyra- och tjärblomsterbcstånd samt nägra tuvor mcd fjällnejlika. Den största delen av tallarna på krönet är äldre,
Bland dem finns det också några exemplar som har sköldbark, samt torrfuror. Omräden mcd berg i dagen är närmast täckta mcd
renla där det pä öppna piatser förekommer fläckar mcd grå raggmossa. Pä bergssidoma finns det också små hyggesytor.

Nere i sluttningarna och i svackorna finns det betydligt frodigare och ställvis hmdartad vegetation. 1 bäckdalen pä Svidja
försöksgärd flnns den rcpresentativaste ravinlunden (OMaT, Ath-fT, LhK), som är skyddad mcd stöd av naturvårdslagen. Träden
i ravinlunden är äldre blandskog. Där växer inemot 30 stycken drygt 20 cm Ijocka lönnar, fiera grova t.o.m. 70 cm tjocka granar,
mänga sälgar, gråalar, björkar och någon hassel. 1 den övre sluttningen finns det dessutom några jätteekar. Av buskartema före
kommer det rikligast mcd degbär och hägg. Vid bäcken frivs strutbräkenbestånd och i skuggan av dem gömmer sig dvärghäxört.
1 lunden växer det dessutom bl.a. trolldruva, ormbär och ängsfräken. På bergsområdet finns det rikligt mcd hassel. Den växer vid
östsluttningens fot lite längre norrut från ädelträdslunden, 1 svackan nere vid väststupet vid Fjällbackan, i svackan pä Kalkbergets
västsluttning, pä bergets sydsluttning söder om Fårträsk, varav den ena är skyddat mcd stöd av naturvårdslagen. Hasselticka (NT)
har påträffats på hasseln (Taxon).

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 2 föränderlighet: 3
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 3 Näromgivningens värden: 2
LANDSKAPSVÅRDE: 3

VÄRDFKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 285.

Aueeäset ympanstöjukasut 350



124 Grottberget-Storpottsberget SJUNDEÅ

KA0010062 Kartblad: 2032 03
Områdets areal: 238 ha Höjd: 90 möh Relativ höjd: 60 m
Bergsområdets läge: 2,5 km västnordväst om Sjundeå kyrkby, i den södra kanten av Kyrkådalen.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdet hör delvis till ett värdefullt landskapsområde och delvis till ett grundvattenområde av klass 1

Alimän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Den vidsträckta bergsplatån reser sig brant ur åker-/ådalen på den norra sidan. Bergsplatån framträder i åkerland
skapet som ett skogbevuxet område, delvis med avtäckt berg i sluttningarna och reser sig högre än omgivningen.
Området gränsar mestadeis tydligt till åkrar och talidominerade kantskogarna på sandmark. På den västra sidan
ligger det värdefulla bergsområdet Storberget-Långberget, där den höglandslika terrängen fortsätter likartad. Bergs
sluttningarna på den norra sidan reser sig rätt så brant ca 50 meter ovanför de närliggande åkrarna. Området syns
bäst från norr och söder. Härifrån skymtar stupen med berg i dagen delvis iögonfallande bland träden och över
skogen på sluttningen. Från utsiktsplatserna på ryggarnas kröndelar öppnar sig norrut och mot nordost ett odlings
landskap som karaktäriseras av omväxlande och mångsidiga höga skogsåsar samt vidsträckta åkerslätter vid Kyr
kån. Norr om dalen reser sig bergsområdet Brunnibergen- Kalkberget. Odlingsmarkerna som öppnar sig söderut är
mera skogsdominerade. Bergslandskapen växlar från mycket gles tallskog och öppna områden mcd berg i dagen
och fläckar med kärrsvackor till några tallbestånd som har förändrats p.g.a. hyggen. De små stupformerna ger
variation i landskapet. 1 området finns det också några forngravar.

Berget har huvudsakligen låga stup och former som glaciären har avslipat. Dc små stupytorna som finns på
bergsryggarna och är koncentrerade till de mindre ryggarnas huvudvädcrstreck är låga klyftade väggar som ofta
reser sig terrasserat eller i diagonala stup. De enskiida stupen är 2-5 meter höga. Öststupen är mera splittrade än
väststupen och formen är mera terrasserad. Slätbergen på bergssluttningarna i norr är stälivis större än normalt och
har jämnare ytor. Det firms omfattande slätbergsytor framförallt i den nordvästra delen, på Storpottsberget. 1 den
östra sluttningen av Grottberget längst i sydväst finns det en 10 meter lång, 4 meter bred och 1,2 meter hög grotta.
Grottan har uppstått i ett kristallvalv i graniten som en följd av en sprickbildning som uppstod då bergstrycket
utlöstes. Grottan har senare utvidgats av människan. Golvet är deis berg, dels täckt av en grottavlagring med in
vccklad skiktordning. Grottan har sannolikt använts som gömställe på 1500-talct och under Stora ofreden. Bredvid
finns det en likadan grotta som har rasat samman, sannolikt som en följd av glaciärens verksamhct (Kananoja och
Grönholm 1993). Bergsområdct är ett högre område som domineras av mikroklingranit och som gränsar till kvarts
fältspatsgnejszoner som omger granitområdet. Bergarten är röd medelgrovkornig granathaltig mikroklingranit mcd
svag strykning. 1 området mcd berg i dagen framträder det sporadiska inneslutningar mcd fin-medelgrovkornig
kvarts-fältspatsgnejs och glimmcrgnejs. 1 bcrgsområdets nordöstra kant ligger mikroklingraniten i kontakt mcd en
rätt så smal och lång kvarts-fältspatsgnejszon, där det förekommer smala mellanskikt mcd kalksten.

Bergsområdenas stup är huvudsakligen karga och täckta mcd vanhig vegetation. Endast på dc låga nordstupen
i områdcts nordöstra del växer det lapptrattmossa och guldlockmossa, som indikcrar lindring näringshalt. Annan
stans dominerar närmast cypressfläta dc skuggiga bergsytorna. Vegetationen på kröndclen är mest representativ på
Storpottsbergets krön. På dcss vidsträckta slätbcrg biidar grå raggmossa och rcnlav en mosaik som är prydd mcd
fläckar av islandslav, björnmossa, kvastmossa och raggmossa. Här och där växcr det också kruståtcl- och berg
ventuvor. 1 krönets sprickor växcr det också rclativt rikligt mcd fjällnejlika. Ljungen har intagit svackorna på bcrgs
krönet och dc största svackorna är en aning försumpadc. Trädlärkan har sitt revir (NT) i områdct. Skogcn är också
i sitt aura naturligaste tillstånd nere i Storpottsbcrgcts norra sluttning, där grov tallskog täcker områdct. Det finns
relativt rikligt mcd sköldbarkstallar och torrfuror mcd hål. Dc frodigaste sluttningslundarna finns i den nedrc dclcn
av nordsluttningen i områdets nordöstra del. Skogcn har i tiden avverkats och är i dag snårig och tät skog mcd
gråal, hägg och hassel. 1 närhctcn av Solgård växcr det skogsbingcl och trolldruva nästan till dc ncdcrsta klipphyl
loma, Hassclsnår påträffas också i bcrgsområdcts övriga svackor.

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värdcn:
GEOLOGISKT VÄRDE: 2 Historiska värdcn: 2
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärdcn: 3
LANDSKAPSVÄRDF: 3 Föränderlighet: 3

Näromgivningcns värden: 3

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 287.

0 Aiueelhsetympäristöjulkaisut 350



125 Långfallsbergen SJUNDEÅ

KA0010063 Kartblad: 2032 03

Områdets areal: 79 ha Höjd: 98 möh Relativ höjd: 70 m

Bergsområdets läge: 5 km nordväst om Sjundeå kyrkby, öster om Lempans.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Vid den västra gränsen i bergsområdets norra del finns det ett privat naturskyddsområ
de och ett område som ingår i lundskyddsprogrammet. Bergsområdet hör delvis till ett
värdefullt landskapsområde.

Alimän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Långfallsbergens långsmala bergsryggsavsnitt är en del av en omfattande bergsterräng
på högland. Bergsområdet är beläget i avsnittets nordvästra del i den västra kanten av
Lempansåns åkerdal. Västsluttningen som har branta drag reser sig mer än 60 meter
över den lilla meandrande åfårans yta. Åfåran sträcker sig genom en åker- och skogs
svacka. Med undantag av den västra kanten gränsar bergsryggsavsnittet rätt så diffust
till de omväxlande, buktande bergsskogarna intili med inslag av kärrfläckar. De diago
nala väggytorna med berg i dagen i västsluttningens övre del syns stäilvis tydligt bland
träden mot sydväst. Sett ifrån sydväst på längre håll smälter bergsryggsavsnittet dock
ihop till en del av det vidsträckta skogsområdets högland. Berglandskapen på krönet
och i västsluttningen är på många ställen rätt så vidsträckta och delvis ganska storslag
na. Från utsiktsplatserna öppnar sig mot sydväst, väster och norr ett ståtligt och vid
sträckt odlingsdominerat landskap som karaktäriseras av bergiga skogsområden. Ett
omfattande kalhygge i förgrunden dominerar skogslandskapet på den östra sidan. Åland
skapet i den västra kanten är representativt och rätt sä orört.

På den drygt 50 meter höga västsluttningen finns det låga stup. Stupytorna, som
ligger mot väster, är diagonala stup eller branta slätbergsstup som glaciären har avslipat
rätt sä representafivt. Stupväggarna som ligger mot sydväst är mera terrasserade och
har kraftigare kub- och kilsprickor. De enskilda väggarna är några meter höga. Den branta
västsluttningen på Långfallsbergens huvudrygg är representativt, rätt så massivt block
fäit. Stupet pä Långfallsbergen mot sydväst är bland de representafivaste i området. Bergs
ryggsavsnittet, som huvudsakligen består av medelgrovkornig, röd och granathaltig
mikroklingranit, ligger i kanten av en nordöstlig-sydvästligt brottlinje. Granitens kom
storlek växlar en aning och där förekommer grovkorniga pegmatitgranit ådror som skär
graniten. Bergarten har huvudsakligen gles sprickbildning. 1 områdets sydöstra del före
kommer det rikiigare med medelgrovkornig kvarts- eller garnodiorit och i västsluttning
ens nedre del i ådalen gränsar graniten till en amfibolitzon.

Vegetationen på krönområdena är karg tallskog med lavar. 1 sluttningamna växer
det gran på frisk mo och nere i västsluttningen finns det en lund. På åsfranden finns det
ett lundområde av riksintresse med många lundtyper, Lönn, tibast, gulsippa, svalört,
stor nunneört, lungört, strutbräken, humle och springkomn har påträffats i Lempansåns
lund.

Bedömning av de viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDE: 2 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 1

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERG SOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 289.

Aueelhset ympäristöjulkaisut 350



126 Storberget-Långberget SJUNDEÅ

KA0010064 Kartblad: 2032 03
Områdets areal: 289 ha Höjd: 93 möh Relativ höjd: 63 m
Bergsområdets läge: 6 km västsydväst om Sjundeå kyrkby, väster om Lappers.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdet hör deis till ett värdefullt landskapsområde, deis till ett grundvattenområde av klass L

Alimän beskrivning av bergsområdet och dc viktigaste värdena:
Höglandsområdet, som Iigger mellan de vidsträckta åkrarna i Vejans och Pölans byar och åkrarna i Fiyt och Hästbö
le byar, är ett knappt fem kilometer långt öst-västligt bergsryggsområde. Området framträder i odlingslandskapet
som ett högt skogsområde. Bergsryggsavsnittets högsta punkt ligger i bergsområdets västra del på Storbergets
krön. De mycket avtäckta bergssluttningarna reser sig brant ca 30-50 meter över de talldominerade kantskogarna
runt åkarna. De vidsträckta områdena på ryggarna mcd berg i dagen ligger till största delen gömda bakom kantsko
garna. Ställvis p.g.a. avverkningar skymtar i den närmaste omgivningen avtäckta bergsytorna fram mellan träden.
Från utsiktsplatserna på de högsta ryggarna, där det förekommer berg i dagen, öppnar sig ett omväxlande, mång
sidigt och vidsträckt odlingslandskap långt norrut samt i övriga väderstreck. Från Kasbergets krön i den östra
delen är sikten fri bLa. mot ostnordost ända till Sjundeå kyrkby. Mikrolandskapen växlar från slätbergslandskap
mcd berg i dagen till terrasserad bergsterräng med gles tallskog, där skogssvackorna mellan ryggarna delvis har
förändrat p.g.a. smärre hyggen. De små stupväggarna mcd blockfält och höjdskillnader ger krönskogarna nyans.
Den fria sikten på de öppna platserna är ca 100-150 meter och i allmänhet 50-100 meter. Bergsterrängen med hög
land fortsätter i öster där Grottberget-Storpottsbergets bergsområde (KA0010062), som är av riksintresse, ligger
bakom bygdevägen.

Bergryggsavsnittet är mycket avtäckt terräng, där slätbergsytorna på många ställen är representativare än
normalt. De flacka och en aning terrasserade sydsluttningarna, som sluttar från de flacka krönområdenas jämnaste
slätbergsryggar, gränsar till sandiga tallmoar. På bergsryggarna förekommer det korta och låga stup nästan i alla
väderstreck. Dc enskilda väggytorna på stupen, som har utvecklats till terrasser, är huvudsakligen 3-5 meter höga.
Ställvis förekommer det dock 8-10 meter höga enskilda ytor, exempelvis i öster på Kasbergets västsluttning. Ibland
förekommer det nere i sluttningarna splittrade blockfält, varv dc represcntativastc finns på Storbergets sluttning.
Det geomorfologiskt betydelsefullaste objektet är dc många jättegrytorna i Vargklevsberget, Piltbölcberget och Kit
teiberget i områdets västra del. 1 den sydöstra kanten av Kittelbergets lilla slätbergsrygg finns det åtminstone fem
jättegrytor. 1 den största växer det två träd. Endast en liten del av grytans övre kant är synlig. Den största grytan har
en diameter på inemot två meter. 1 den västra delen av Vargklevsbergets krön finns det en välformad, rätt sä stor
jättegryta i den grova graniten. Grytan är ca 4 meter djup (Kananoja och Grönholm 1993).

Bergsområdet är ett högre avsnitt som domineras av mikroklingranit. Avsnittet gränsar till sura gncjszoner
längs granitområdet. Bergarten är röd, medelgrovkornig granathaltig mikroklingranit mcd svag strykning och där
förekommer i någon mån variationer i kornstorleken. På de avtäckta bergen framträder ställvis inneslutningar av
fin-medelgrovkornig glimmergnejs och kvarts-fältspatsgnejs i graniten. 1 den västra delen övergär bergarten i mcd
elgrovkornig kvarts- granodiorit som djupbergart mcd strykning. 1 den norra kanten förekommer det kalksten som
ansiuter till kvarts- fältspatsgnejszonen. 1 områdets västra dcli Vejans finns det i en liten bergsrygg i Repsbergets
östra del ett gammalt kalkbrott (Kananoja och Grönholm 1993). Bergsområdets krön är lavbevuxna och ställvis
karga hedar. Sluttningarna är friska granmoar. De ncdre delarna av sluttningarna är lundartade och där förekom
mer stälivis lundar. Dc försumpade svackorna är rismyrar och i svackorna finns det ocksä kärrvegctation. På bergs
hedarna växer det bl.a. getrams, käringkål, och gullris. Apollofjärilcn (NI) har påträffats på bergen. 1 dc lundartade
skogarna och i lundarna växer det bl.a. hassel, lungört och trolldruva. Av trädens epifyter trivs den sällsynta aspfjä
dermossan (VU) och gropig skägglav (N/RT).

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värdcn: 4
BIOLOGISKI VÄRDE: 3 Mängbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDF: 3 föränderlighet: 3

Näromgivningcns värden: 3

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 291.
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127 Fågelviksberget-Trappberget SJUNDEÅ

KA0010065 Kartblad: 2032 05
Områdets areal: 173 ha Höjd: 60 möh Relativ höjd: 60 m
Bergsområdets läge: 4 km sydost om Sjundeå stafion, på Vikträsks strand.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdet gränsar vid träskets strand till ett område som ingår i nätverket Natura 2000 och hör delvis till ett
värdefullt landskapsområde.

Alimän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Ett vidsträckt och högt bergsryggsavsnitt som omger Vikträsk och Pickala ådal. Bergsryggens krön och sluttningar
är mycket avtäckta, delvis äppen eller tallbevuxen bergsterräng. Området ligger i en regional förkastnings-kross
zon som sträcker sig långt nordnordväst om Pickalaviken förbi Sjundeå centrum. De skogbevuxna bergen i den
låglänta dalen gränsar tydligt till åkrarna och reser sig brant ur Vikträsk och åkrarna som omger träsket. Krönen,
som delvis har berg i dagen, och de övre sluttningarna framträder ställvis iögonfallande i Vikträsk och i åkerdalen.
Bergssluttningarna är huvudsakligen täckta med skog, men här och där i landskapet syns det högre öppna bergs
ytor. Exempelvis de terrasserade strandklipporna på Trappberget syns från sjän på ca 20 meters höjd bland träden.
Även krönbergen på Fågelviksberget framträder som öppna ytor i landskapet. På olika håll i bergsområdet öppnar
sig omväxlande och mångsidiga, delvis också ståtliga sjölandskap i omgivningen, inramade av höga berg och låg
länta åkrar. Från utsiktsplatserna på bergsryggarna äppnar sig också mot alla håll bergiga vyer över de låglänta
skogbevuxna svackorna. Från Tornberget är utsikten fri mot de södra bergsytorna på Fågelviksberget och tvärtom.
Från Tallbacka syns som en specialitet Sockertoppens öppna sockertopplika bergskulle i Pickaladalens kant. Från
andra håll ligger kullen annars bakom skogen. från Tallbacka öppnar sig ställvis vyer mot sydväst äver Pickala
åkerdal och också mellan träden ut äver Pickalaviken. 1 dälder eller svackor, som är täckta av läs jord, kan tjocka
granstammar delvis stänga vyerna. Träden på bergsområdets krön är huvudsakligen äldre tallar och skogen är
ställvis i naturtillstånd. På Fågelviksberget finns det många hyggesytor, framförallt i den norra sluttningen. Ravi
nen nere i sluttningen är visserligen lundartad med frodig vegetation. På Fågelbergets krön finns det ett par forn
gravar och naturskolan i Vikträsks innersta bukt använder också området som utflyktsterräng. 1 närheten finns det
många kulturhistoriskt betydelsefulla objekt, exempelvis herrgårdar och omväxlande jordbrukslandskap.

De diagonala, terrasserade eller svagt terrasserade bergsstupen är 10-20 meter höga. Krönområdena är huvud
sakligen måttligt svagt buktande, räft så jämnt och delvis äppet slätberg med gles sprickbildning. Där området har
en rikligare sprickbildning domineras bergsterrängen ställvis av låga småskaliga stup och öppna ryggar med höjd
skillnader på 10-20 meter. En dylik bergsterräng finns det bl.a. i den södra delen av Fågelviksbergets krän. På ryg
garnas kröndelar och i de övre sluttningarna har de helaste, enhetiiga slätbergen tiotals meter stora ytor. Ryggarnas
nedre sluttningar är stäilvis täckta mcd räft så tjock morän eller sandmoar. Bergarten är mikroklingranit och grano
diorit, som är typiska för berggrunden i Sjundeåtrakten. Mikroklingraniten är vanligen medelgrovkornig, tydligt
spaltad och innehåller en aning blandsten, vanligen mcd grovkornig pegmatitgranit i punkter och ådror. Bergen i
områdets södra del består delvis av medelgrovkorning granodiorit med strykning. Områden med avtäckt berg har
vanligen gies sprickbildning och stäilvis är granitens kubsprickor rätt så regelbundna. Fin-medelgrovkornig kvarts
fältspatsgnejs och glimmergnejs förekommer sporadiskt som inneslutningar i djupbergsarterna.

Vegetationen i bergsområdets stup är rätt så lika i alla hörn och kanter. Ytorna är mestadels karga och skuggi
ga. På dem växer det närmast cypressfläta och skärbladsmossa. På de fukfiga väggarna finns det ytor mcd siden
mossa och i norrsluttningarna stäilvis vitmossfläckar. De gassigare ytorna är mestadels täckta mcd sotmossa samt
Synalissa symphorea (fi. rupijäkälä), sköldlav och i dc övre sluttningarna växer det ställvis några tuschlavfläckar.
Typiskt för undervegetationen på kröndelarna är fläckar med renlav och ljung och på öppnare berg växer det dess
utom bestånd av grå raggmossa. Här och där finns det också mycket små arealer mcd bergförsumpningar. Förutom
sköldbarkstallar och torrfuror på krönen växer det representativ skog nere i Trappbergets nordostsluttning. Områ
det ramas in av äldre lundgranskog ända från naturskolan till strandklipporna. Vissa granar är t.o.m. 50 cm locka.
En del lika tjocka granar har fallit omkull. Ek ingår som blandträd framförallt vid naturskolan. På våren dominerar
vitsipporna undervegetafionen.

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 2 Föränderlighet: 3
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 3 Näromgivningens värden: 1
LANDSKAPSVÄRDE: 2

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERG SOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 293.
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128 Vargberget SJUNDEÅ

KA0010069 Kartblad: 2032 05

Områdets areal: 30 ha Höjd: 55 möh Relativ höjd: 55 m

Bergsområdets läge: 2,5 km sydost om Sjundeå station, på Vikträskets nordvästra strand.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdet hör delvis till ett värdefullt landskapsområde.

Allmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Ett smalt bergsryggsavsnitt som ligger i kanten av Vikträsks nordvästra strand och som reser sig i stup på den östra
sidan. Bergsryggen sträcker sig i kanten av en regional förkastnings-krosszon långt från Pickalaviken mot nord
nordväst. Bergsområdet reser sig ca 50 meter äver vaftendragets yta och åkerdalen och framträder tydligt sett från
fräskets östra sida i Käla by och från järnvägen. Framförallt den bergiga och kala övre delen syns bra, då däremot
den nedre delen till största delen biir bakom skogen. Sett västerifrån smälter bergsområdet in i den omgivande
skogsterrängen. från utsiktsberget på krönet i den norra delen öppnar sig vidsträckta vyer över åkerdalen och
Vikträsk. Sjundeå å rinner genom dalen i trädens skugga och träsket är inramat av vassbestånd. Bakom åkrarna på
dalens andra sida skymtar bygdevägen mellan Käla by och Sjundeå station samt järnvägsbron. fjärrlandskapet i
öster är jämn skogsmark, och i sluttningen på dalens andra sida skymtar några bergsstup fram. 1 bergsområdet är
sikten fri från en stuprand till en annan och krönberget blir småningom bakom skogen. På krönet växer det äldre
tallskog mcd inslag av torrfuror och några klena sköldbarkstallar. På bergskrönet finns det också en forngrav.

Bergsryggsavsnittet är en del av en mera omfattande bergsterräng på högland som fortsätter på den västra
sidan, men de topografiska dragen är avvikande. Bergsterrängen är ett mycket avtäckt och småskaligt omväxlande
område som karaktäriseras av små splittrade bergsryggar. De 5-15 meter höga stupytorna som en aning terrassera
de siuttar österut har utvecklats rätt så vinkelrätt enligt sprickbildningen mot granitens spaltning och på väggytor
na framträder stälivis en rätt så tydlig kubformig klyftning. Bergsryggen längst i norr är en vass bergskulle som har
rikligt med blandsprickor och reser sig i terrasserade stup vars östra sida har 5-10 meter höga lodräta väggar. På det
högsta krönområdet har bergsytorna gles sprickbildning och glaciären har siipat ytorna. Terrängen är svagt buk
tande och ganska jämn. Slätbergen är till omfattningen av normal klass. Bergarten är mikroklingranit som är typisk
för berggrunden inom Sjundeå kartbladsområde. Graniten är medelgrovkornig, tydligt spaltad och består stälivis
av blandsten. Ställvis förekommer det fin-medelgrovkornig glimmergnejs som inneslutning i graniten och biidar
tillsammans mcd den en migmatitstruktur. Här och där förekommer det allmänt grovkornig pegmatitgranit i ådror
och punkter i berget. Graniten i de avtäckta bergen består av bergmaterial mcd gies och riklig sprickbildning.

Vegetationen på bergsområdets krön är karg och är närmast en renlavsdominerad mosaik, ställvis med inslag
av grå raggmossa. Här och där på krönet och hyllorna finns det små karga ängar färgade av tjärblomster, styvmors
viol, getrams, guliris, stensöta, stinknäva och käringkål. De gassiga övre delarna av stupen har intagits av Synalissa
symphorea (fi. rupijäkälä), sköldlav och mjöllav eller är alldeles kala. Stälivis växer där också tuschlavsbestånd. De
skuggigare nedre delarna av stupen har erövrats av cypressfläta, skärbladsmossa, sidenmossa och praktbräken
mossa och liten bräkenmossa. Närmast björk-, asp- och granskog (OMT, OmaT) skuggar stupets fot. Här och där
växer det också hassel, rönn och några lönnar. Hägg- och grönvidebuskar tätar skogskanten. 1 sluttningarna före
kommer det stäilvis träjonsbestånd och i bergsområdets södra del vid vägen ett litet strutbräkenbestånd. På väst
sluttningen i den södra delen finns det också äldre harsyra lundgranskog (OMaT), där det bl.a. växer lundstjärn
blomma, ormbär och trolldruva. Den södra delen av området gränsar till ett klibbalskärr som fortsätter in på ett
skyddsområd.

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 3
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 2 Föränderlighet: 2

Näromgivningens värden: 2

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 295.

Ø Akieelliset ympäristöjukaaut 350



129 flaggberget-Luntoberget SJUNDFÅ

KA0010071 Kartblad: 2032 06

Områdets areal: 107 ha Höjd: 92 möh Relativ höjd: 70 m

Bergsområdets läge: 1,5 km ostnordost om Sjundeå kyrkby, i Backa.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdet hör i sin heihet till ett värdefullt landskapsområde.

Alimän beskrivnfng av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Ett högre bergsryggsområde som ligger norr om landsvägen mellan Sjundeå kyrkoby och Lappböle. Området grän
sar mcd branta stup, som i de nedre delarna är moräntäckta, till smala och svagt buktande åkerområden. Det är ett
högre avsnitt som ligger mellan berggrundens brottlinjer och som syns bra i det vidsträckta odlingslandskapet.
Flaggbergets högsta krön, i bergsområdets södra del, reser sig ca 60 meter över de närliggande åkrarna. Dc svagt
terrasserade och diagonala stupen med berg i dagen i områdets sydsluttning och bergets kröndel framträder iögon
fallande från landsvägen på den södra sidan och från åkrarna som ligger vid vägen. Områdets högsta punkt är
Luntobergets krön som reser sig mer än 75 meter över den lilla äfåran som sträcker sig i den västra kanten. Krönet,
som delvis har områden mcd berg i dagen och mycket gies skog, syns på långt håll österifrån men på närmare håll
biir den bakom skogen i de nedre sluttningarna. Från övriga håll framträder området som en hög skogsbacke, där
de nedre låga stupytorna på Backabergets östsida kan urskiljas från den närbelägna landsvägen.

På bergsområdet finns det många bra utsiktsplatser, varav Flaggberget kanske är den representativaste. Från
Flaggberget, Luntoberget och Backaberget öppnar sig vidsträckta vyer söderut och i väster avtecknas Grottberget
Storpottsbergets bergsområden bakom det skogbevuxna Krejansberget i Sjundeå kyrkby. från Flaggberget och Lun
toberget syns dessutom ådalens åkrar på den västra sidan samt från Luntobergets topp ett åkerdominerat landskap
mot öster. från Flaggberget och Backaberget syns dessutom åkerdalen på den östra sidan och dc västra stupen på
det närliggande bergsområdet Klövberget-Surkilsberget samt Tjuskträsket på den södra sidan. 1 det närmaste land
skapet från kullarna i norr skymtar Luntoträsket, som gränsar till bergsområdet. Från sluttningarna i den norra
delen syns bergområdets inre delar i stor utsträckning. Den norra sluttningen av flaggberget har huggits i fröträds
ställning och i bäckdalen har skogen avverkats. Nära toppen pä Luntobergets krön har finns det en radiomast och
på krönet en forngrav. Pä Flaggberget finns det också forngravar och alideles i närheten, i bergsområdets södra
ända, finns det en offersten.

Områdets kröndelar har en rätt så avtäckt terräng mcd tallskog, där det framförallt i områdets norra och södra
del finns småskaliga terrasserade växlingar. Höjdskillnaderna mellan dc olika ryggarna och svackorna är 10-15
meter. Dc enskilda lodräta väggarna är dock rätt så låga mcd en höjd på 5-10 meter. 1 områdets mellersta del huktar
dock terrängen svagare. Slätbergens omfattning på krönet och i sluttningarna är av normal klass. Dc nordvästliga
sydostliga stupen på bergsryggarna har utvecklats rätt sä vinkelrätt mot granitens spaltning. Bergarten är mikro
klingranit, vilken är typisk för berggrunden i nejden. 1 områden mcd berg i dagen är graniten medelgrovkornig,
tydligt spaltat bergmaterial, där det stälivis förekommer grovkornig pegmatitgranit i punkter och ädror, 1 områdets
nordöstra kant övergår graniten i medelgrovkornig granodiorit.

Bergområdets stup är karga. Pä dc skuggiga lodräta ytorna förekommer det cypressfläta och sidenmossa som
trivs i skuggan. På dc fuktiga ytorna trivs bl.a. gulgrön raggmossa. På dc gassiga ytorna har kartlav, färglav, mjöllav
samt sotmossa i stor utsträckning tagit över. Områdena mcd berg i dagen har fläckvis närmast renlavsbestånd och
stälivis grå raggmossa. Ljung täcker svackorna. På stupen i Luntobergets gassiga övre sluttningar växer det gaffel
bräken och på klipphyllorna fjällnejlika. På krönet finns det också äldre tallskog, stälivis torrfuror och även sköld
barkstallar pä vilka det kan räknas upp till fre brandlyror. Lundskog (OMT) och lundartad (OMaT) högrest gran
skog skuggar Luntobergets västsluttning. Blandträden är grova aspar. Under dc dominerande träden växer det
några hasslar, någon lönnplanta, degbärsbuskar och skogstry. Lundvegetationen når också stupens lägsta avsatser.
Örtväxterna är bl.a. fingerstarr, vårärt, blåsippa och ekbräken.

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 4 Historiska värden: 2
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 2 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 2

VÄRDEKLASSEN FÖR FTT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 297.

Auee]hset ympänstöjukaisut 350



130 Klevbackaberget SJUNDEÅ

KA0010400 Kartblad: 2032 06

Områdets areal: 16 ha Höjd: 62 möh Relativ höjd: 57 m

Bergsområdets läge: 2 km sydost om Sjundeå kyrkby, nordost om Tjusträsk.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdet hör i heihet till ett värdefullt landskapsområde.

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Klevbackaberget, som hör till ett värdefullt kulturlandskapsområde, syns bäst från landsvägen väster om Tjusträsk
och berget dominerar Iandskapet vid den vassbevuxna östra stranden i sjöområdet. Bergsområdet syns från träsket
och åkerdalen på den västra sidan som en hög skogbevuxen ås på vars västra sida reser sig massiva väggytor med
berg i dagen. Bergsryggen gränsar med rätt så skarpa drag till de omgivande åkerområdena som ligger på lermark.
Uppe från Klevbackabergets väststup öppnar sig vidsträckta odlingsdominerade landskap mot sydväst och väst,
där höga skogsområden med skarpa drag samt Tjusträsket, som hör till nätverket Natura 2000, ger landskapet liv.
Nedanför stupet i den södra delen finns det en fritidsbostad. från stupets krön öppnar sig en tydlig utsikt över
gårdsplanen. Den nedre delen av stupet ansluter till en representativ hassellund. Avverkning har i någon mån
förändrat den talidominerade skogen på kröndelen. Krönet på väststupet är en lokalt bra, men p.g.a. läget, lite
använd utsiktsplats. På Klevbackabergets högsta krön finns det en forngrav. Bosättning omger bergskullen. På den
södra sidan finns det ett ridstall med tilihörande byggnader. 1 den östra kanten sträcker sig en lokal grusväg och på
den södra sidan slingrar sig en väg till husen. Längre österut finns den värdefulla bergsterrängen Svinberget-Kärr
backen.

Klevbackaberget är en rätt sä liten nordnordvästlig-sydsydostlig bergsrygg med branta drag. Bergsryggen
gränsar från Pickalaviken långt mot nordnordost till en regional förkastnings-krosszon som sträcker sig förbi Sjun
deå kyrkby. Den massiva bergsväggen i väster reser sig svagt terrasserad, med kil- och kubsprickor, pä det högsta
stället 30 meter över leråkrarna. De enskiida, nästan lodräta väggarna är 10-15 meter höga och de svagt överstupan
de ytorna är 5 meter höga. Inlandsisen har delvis avslipat stupet. Bergsryggens kröndelar är dels en aning buktan
dc, skogbevuxen bergsterräng, dels täckt mcd ett tunt moräntäcke, där dc terrasserade områdena med berg i dagen
har kubsprickor. På västsluttningen till det högsta krönet finns det terrasserade stupytor med kubsprickor och de
lodräta ytorna är nägra meter höga. Slätbergen har splittrats av måttlig sprickbildning och arealen är liten. Bergar
ten är mikroklingranit, som är vanlig i Sjundeåtrakten. Mikroklingranitcn är medelgrovkornig, svagt spaltad och
innehåller en aning blandsten, där det allmänt förekommer medelgrovkornig pegmatitgranit i punkter och ådror.

Vegetationen på väststupet är delvis meso-cutrofisk. Dominerande arter är cypressfläta, men på bergsytorna
förekommer följande arter som indikerar näringshalt: trattmossa, samboradula, guldlockmossa, takskruvmossa,
kruskalkmossa, all6mossa, mjukplanmossa och grovbaronmossa. Dc gassiga, blottställda ytorna i stupets övre del
har ett spektrum av mjöllav. 1 bcrgsprickorna växter det rikligt mcd stenbräken och nära huset växer det ett svart
bräkenbestånd. Gråraggmossa, björnmossa och renlav täcker krönet och dcss rand. Vid krönranden är skogen äldre
tallskog i relativt naturligt tillstånd. Krönet är kargt, delvis tallskog på moräntäcke. På krönet finns det ocksä ställ
vis hyggesytor. Nedanför stupet och vid västsluttningen finns det en hassellund (OMaT), som har skyddats mcd
stöd av naturvårdslagen. Förutom hassel domineras lunden av unga aspar, björkar, gräalar och hägg. Dc äldre
granarna växer som överståndare, framförallt där hassein biidar enhetliga valvlika bestånd. Kärlkryptogamerna
strutbräken och träjon biidar täta beständ. Det senare växer framförallt nere vid stupfoten. Förutom dc vanliga
arterna hallon, lundgröe, nejlikrot, smultron, liljekonvalj, nässla och blåsuga växer det i lunden fiera tiotal hotade
(VU) vätterosor (Kartläggning av naturtyper). Pä dc ijusaste ställena ingår det i fältskiktet mer örter och bland
arterna syns kulturens inverkan. 1 lunden finns det också i någon mån murkna träd. Fiygekorre trivs i områdct (VU)
(Taxon) och på stupets krön häckar berguv. Gråspett (NT) (Kartläggning av naturtyper) har också påträffats i områ
det och vid hästhagen sjöng härmsångaren.

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 3
BIOLOGISKT VÄRDE: 2 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDE: 2 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 2

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 3

Se kartan på sidan 299.

0 Alueelliset ympäristöjulkaisut 350



131 Klöverberget SJUNDEÅ

KA0010072 Kartblad: 2032 06

Områdets areal: 146 ha Höjd: $5 möh Relativ höjd: 55 m

Bergsområdets läge: 2,5 km öster om Sjundeå kyrkby, mellan Backa by, Vikträsk och Ormträsk.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdet hör delvis till ett värdefullt landskapsområde.

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Ett större bergsryggsområde som omges av små sjöar och träsk mcd bergstränder och där det förekommer stup här
och där. Norra delen av väststupet på Klöverberget, i områdets norra del, syns bra från den närbelägna vägen delvis
p.g.a. hyggen som utförts i skogen framför. Från andra håll framträder det närmast som en skogskulle i omgivning
en. På den västra sidan gränsar bergsområdet delvis till åker och på den östra sidan till små vattendrag och bosätt
ning. Från stupranden på Klöverbergets västsluttning öppnar sig vidsträckta vyer från väster mot sydväst. 1 det
närmaste landskapet syns Backabergets avrundade öststup på andra sidan vägen, en åkerlapp och lokal bosättning.
Längre bort ändrar landskapen närmast till buktande skogar. Även från bergsryggarnas strandklippor i områdets
södra del öppnar sig vackra och rätt så orörda små vattenlandskap mellan trädstammama i sluttningen. Skogarna
har delvis huggits och en kraftlinje sträcker sig i nord-sydlig riktning genom området. Klöverbergets väststup är
populärt bland bergsklättrarna.

Det landskapsmässigt och geomorfologiskt mest dominerande elementet i området är ett högt bergsstup i
nästan nord- sydlig riktning i den västra kanten av Klöverberget. Bergsstupet mcd gles sprickbildning är 25-30
meter högt och avgränsas av en lokal krosslinje som sträcker sig via det lilla Hakuträsket. Stupytorna är i den övre
delen diagonalt böjda i ett vidsträckt område med berg i dagen som har slipats av glaciären. Den södra delen av
Klöverbergets väsfra vägg är i den södra delen en maximalt 15 meter hög lodrät yta. På två ställen i den norra delen
finns det ett stup som är heit och utsvällt i den övre delen och nere konkav och överstupade vägg som glaciären har
slipat. Den större klippliknande väggen är nästan 20 meter hög. Den mindre ligger längre norrut närmare landsvä
gen och nedanför den finns blockfält. Vid stupfoten har skogen ställvis kalhuggits. På krönet växer det däremot
äldre gles tallskog och bland tallarna står några torrfuror. Stupytorna i områdets södra del är betydligt lägre, diago
nala och terrasserade väggar som glaciären delvis har siipat. Bergarten är mikroklingranit, som är typisk för berg
grunden i Sjundeåtrakten. Den är en mcdelgrovkornig bergart mcd tydlig spaltning. Mikroklingraniten i Klöverber
get har ställvis glesare sprickbildning än normalt. Strykningen i Klövcrbergcts väststup ligger nästan vinkelrätt
mot granitens spaltning och mcd sprickbildningcn i samma riktning.

Vegetationen på bergsområdcts öppna kröndelar bildar en mosaik av renlav, grå raggmossa och ljung. Ställvis
förekommer det också små försumpningar. På dc övre stupen växcr det sotmossa och lavar, bl.a. färglav, tuschlav,
mjöllav och navellav. 1 sprickorna växer det hällebräken och någon gaffelbräkentuva. Vegetationen är representati
vast i den nedre delen av Klöverbergets väststup. På dc skuggiga ytorna nere i stupet i den södra delen är cyprcss
fiäta och skärbladsmossa rådande och det förekommer rikligt mcd sidenmossa. Guldlockmossa, som indikerar en
smärre näringshalt, växer sparsamt. Bergsklättring hotar vegetationen på det övcrhängande stupet i den norra dc
len där den redan är mycket siiten. På stupet kan dock vissa arter som indikerar mesotrofi iakttas. På dc allra
nedersta hyllorna och i sprickorna på det störrc stupet finns det kvar samboradula, lungmossa, styväppelmossa,
guldlockmossa och lapptrattmossa. 1 några sprickor växer det dessutom bräkenfickmossa, grovfjädcrmossa och
stenbräken. På dc mindrc klippstupen växer det samma arter som indikerar mesotrofi samt dessutom något mera
krävande kruskalkmossa, blåsfliksmossa och gulgrön raggmossa. Grovfjädermossan och dess allmänt förekom
mande släkting plaftfjädermossan, samt kruskalkmossan har sannolikt lidit mest av bergsklättringen. Undervegeta
tionen på stupet har likaså hclt trampats ned. Äldre skog skuggar väststupet i den södra delen. Skogcn framför dc
överhängande stupen har kalhuggits mcd undantag av en 15 meter brcd skyddsskog som har gallrats. 1 sydväst
sluftningen på Klöverbcrgcts södra del finns det dessutom en hasscllund.

Bcdömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värdcn: 4
BIOLOGISKT VÄRDF: 3 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDE: 3 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värdcn: 3

VÄRDEKLASSEN FÖR FTT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 301.

AueeIJset ymparistöjuIkasut 350 0



132 Krejansberget SJUNDEÅ

KA0010073 Kartblad: 2032 06

Områdets areal: 31 ha Höjd: 78 möh Relativ höjd: 68 m

Bergsområdets läge: 1 Sjundeå kyrkby, i den norra delen.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdet hör i heihet till ett värdefullt landskapsområde.

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Krejansberget, som ligger i centrum av Sjundeå kyrkby, framträder i sin omgivning som en skogsklädd, massiv och
hög bergskulle. Berget reser sig heit nästan 70 meter över de närliggande åkrarna. Det höga bergsavsnittet, som
omges av frodiga, odiade åkrar i Kyrkådalen, ligger vid skärningspunkten mellan krosslinjer i berggrunden. De
bergiga övre sluttningarna, som öppnar sig mot väster och sydväst, syns bäst från nordväst och sydväst och kullen
dominerar tydligt söderifrån sett åkerlandskapen. De nedre stupen i sluttningarna biir bakom skogen trots att kul
len tydligt gränsar till såväl åkrar som till bosättning. Från bergets krön öppnar sig vidsträckta vyer västerut över
Kyrkåns åkerdal, som på den norra sidan gränsar till Brunnibergen-Kalkberget och på den södra sidan till Grottber
get-Storpottsberget. Skogarna som ligger längre bort kan skönjas svagt. Från utsiktsplatserna på krönets sydöstra
kant öppnar sig också österut ett mycket representativt odlingslandskap. Skogen på krönen är äldre tallskog med
inslag av torrfuror och sköldbarkstallar och den ger en känsia av vidsträckthet. Den fria sikten bland träden är som
längst ett hundratal meter. Krejansberget är en känd, lokal utsiktsplats och ett utflyktsmål. På bergets krön finns det
fem gravar från bronsåldern och en skyltad stig leder dit från hembygdsmuseet på sydsluttningen. Mittemot kyr
kan pä andra sidan vägen finns dessutom Skällbergets borgberg.

Syd-, sydväst- och sydostsluttningarna är terrasserade eller svagt siuttande, terrasserade bergväggar med
smala hyllor. Deras totala höjd är 15-20 meter. De lodräta stupen är vanligen av storleksklassen 5 meter. Kubs
prickorna har rätt så tydiiga drag, framförallt i sydostsluttningen. 1 den övre delen av västsluttningen finns det ett
terrasserat, diagonait siuttande slätbergsområde. 1 dess nedre del är de lodräta ytorna ca 5 meter höga och svagt
övcrstupande. Den mest betydande stupytan ligger i sluttningen som öppnar sig mot sydsydväst. Stupet är 10
meter högt och på två meters höjd ett överstupande, utåt buktande slätberg. Sluttningarna mot norr och nordost är
terrasserade och svagare siuttande. Slätbergcn på krönet och i sluttningarna är av normal omfattning. Dc branta
nedre stupen på Krejansberget är deis täckta mcd morän, deis mcd sandiager. Bergarten är mikroklingranit, som är
vanlig för berggrundcn inom Sjundeå kartbladsområde. På Krejanbergets krön är mikroklingraniten vanligen en
medelgrovkornig, svagt spaltad bergart, där det stälivis förekommer grovkornig pcgmatitgranit i punkter och åd
ror. Qmedelbart under kullens västsluttning övergår berggrunden i mörk amfibolit. På dc avtäckta bergen på krö
net och i sluttningarna syns rätt så regelbunden, gles kubsprickning.

Mossorna och lavarna på bcrgsområdct är ncdslitna specicllt längs stigarna. På krönet växer det dock rclativt
rikligt mcd fjällnejlika, bergsyra, gullris, kruståtel och några tjärblomstcr. 1 dc små försumpningar på krönet trivs
typiskt odonbestånd och bindvide. Dc lägre terrasserna är mera orörda och har fläckar mcd renlav och gråraggmos
sa. Hyllorna är gassiga och på dem trivs det bl.a. kakmossabestånd och tuschlav. Den nedre delen av västsluttning
en och stupet som öppnar sig mot sydsydväst är halvskuggiga. På dc gassiga ytorna finns det ett spektrum av mjöl

sköld- och kartlav. Skuggigare platser domineras av cypressfläta och på dc fuktiga ytorna trivs sidenmossa och
gulgrön raggmossa. 1 en spricka växte det sparsamt mcd kruskalkmossa, plattfjädermossa och stenbräken. Dc lund
artade ncdre delarna av stupen omges förutom av tallskog mcd skötselbestånd av täta hasselsnår, några ekar och
lönnar samt av ett lövträdssnår mcd druvfläder.

Bcdömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 1
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärdcn: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 2 Föränderlighet: 3

Näromgivningcns värden: 2

VÄRDEKLASSEN FÖR 11TT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 303.

0 PJueeIhset ympäristöjukaisut 350



133 Skogsforsen-Prästgårdsberget SJUNDEÅ

KA0010074 Kartblad: 2032 06 Områdets areal: 235 ha Höjd: 90 möh Relativ höjd: 65 m
Bergsområdets läge: 4 km nordost om Sjundeå kyrkby, öster om Kvarnby.

Planeringssituationen i markanvändningen:
1 västsluttningen av Skogsforsens bergsomräde finns det ett privat naturskyddsområde och ett omräde som ingår i lundskyddspivgrammet och
vid områdets gräns rhrner en å som hör till nätverket Natura 2000. Bergsomrädet hör nästan i sin heifiet till ett värdeftillt landskapsomräde.

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Ett spritt område med bergsryggar som gränsar till en höglands bergsterräng mellan Kvarnby och Björnträsk. Området gränsar skarpt till
djupa och smala åkerdalar och vattendrag. Bergåsarna som hör till omrädet syns bäst från dc djupa åkerdalarna eller vattendragen. Bergs
kullarnas krön reser sig på många ställen drygt 60 meter över den omgivande terrängen. Västsluttningarna på Skogsforsen och på Asp
skogsberget norr om den framträder i Iandskapet som höga skogssluttningar vid de odlade äkrama. Med undantag av några stup är
västsluttningarna dock till största delen gömda bakom trädstammarna. Det Övre stupet på Lövkulla i Skogsforsens södra ända syns frän
den närbelägna åkcrn. från dess avverkadc krön skymtar ett skogbevuxet fjärrlandskap västerut mellan trädtoppama och frän de kala
hyggesytoma öppnar sig vyer västerut över den närbclägna åkern och den huggna kullen på andra sidan. Även längre normt från Kvamby
bygdeväg skymtar de delvis avtäckta bergsytorna på den Övre delen av västsluttningens bergsrygg, mellan Kvarnby och Aspskogsberget,
fram mellan träden, Längre södemt framträder Tullbergets klipplika västvägg ståtligt frän den närbelägna vägen, visserligen delvis p.g.a.
av hyggen. 1 det närmaste landskapet är klippan en storslagcn och en aning speciell syn. På Björnträsks västra strand i nordost framfräder
Prästgärdsberget i omgivningen närmast som en hög skogbevuxen kulle. Från väststupets rand öppnar sig mot skogsterrängen på den
västra sidan rätt sä vidsträckta vyer över träden nedanför. från stupet på östsluttningen öppnar sig en utsikt övcr Björnträsk. Frän åkrarna
söder om Björnträsk syns det p.g.a. kalhyggen i sluttningarna Borgbergets delvis öppna bergssluttningar och läga stup. 1 orört tillstånd
skulle skogen skymma åtminstone en del av bergsytorna.

Limpan är en liten bergsrygg mcd stup som gränsar till ctt äkeromräde och som skymtar fram i det närmaste landskapet. Den reser
sig mot det spctsiga krönet mcd berg i dagen mcd 12-15 meter höga svagt terrasserade väggytor som är splittrad av sprickor. Andra
rcprcscntativa stupformer mcd hänsyn till mikrolandskapct finns det i västsluttningcn pä Tuliberget, Lövkulla och Prästgårdsberget. På
Tullbergcts västra sida reser sig en nästan 20 meter hög vägg mcd berg i dagen som galiciärcn delvis har siipat. Dcss 6 meter höga, överstu
pande nedre dcl böjer sig på det rcprescntativastc stället till en ca 15 meter hög lodrät vägg och i närheten av krönet till en diagonalt
stupande bergssluttning. Pä väggcns utåtbuktande ytor syns räfflor som glaciären har nöt. Västsluttningen på Lövkulla är maximalt 10
meter hög, lodrät och ställvis en aning klyftad. 1 den nedre delen finns det också avrundade, övcrstupandc väggytor. 1 den mcllcrsta delan
av Prästgärdsbergets väststup finns det en ca 12 meter hög väg, som har spjälkats i klyftor. framför väggcn finns det stora block och under
dem har det uppstätt hälrum och blockgrottor.

Bcrgsryggsavsnittcn ligger i kantcn av två parallella brott-krosszoncr som gär ungefär i nordostlig-sydvästlig riktning. Den östra är
rcgionalt bctydandc och sträckcr sig via Björnträsk mot nordost. Ryggarnas och åkerdalarnas alimänna nordostliga- sydvästliga sträck
ning följcr samma sträckning som berSartens alimänna skiffrighct i området. Berggmnden är mcdclgrovkornig granodiorit och mikroklin
granit, som är vanliga i Sjundcåtraktcn. Ljusgrå mcdclgrovkornig, tydligt spaltad granodiorit är den rädande bcrgarten i områdcts västra
dcl, dä dc östra delama däremot huvudsakligcn har mcdclgrovkornig, ljus mikroklingranit. Sporadiskt förckommcr det glimmcrgncjs och
kvarts-fältspatsgncjs i inncslutningar i djupbcrgartcrna. Bcrgcns stup har huvudsakligcn diagonala och tcrrasscradc ytor. På nägra ställcn,
vanlfgcn på åsarnas västra sida, finns det stupformcr som är rcprcscntativarc än normalt.

Mjöllav har crövrat dc övre väststupcn pä Skogsforsen. Stälivis förckommcr där också kakmossa. Dc skuggigarc nedrc stupcn domi
neras av cyprcssfläta, i sprickoma finns det rikligt mcd kuddäppclmossa och på den fuktigare ytoma sidenmossa och lcvcrmossa. Pä dc diago
nalare ytoma växcr det skogsmossor. Lapptrattmossa, som indikerar lindrig näringshalt, växcr i klumpar pä den överstupandc väggen pä Löv
kulla. Den växcr också pä det läga stupkrönet pä samma kulle. Stcnbräkcn päträffas i stupet pä Lövkulla, likaså i det södra stupet i skyddsområ
det. Pä det förcgäcndc stupet växcr det ocksä bl.a. käringkål och ncrc vid stupcts fot stinknäva. 1 dc fuktiga hälmmmcn på Lövkulla trivs också
liten räffclmossa och bcrgvcckmossa. Stupens rand har ctt smalt täckc mcd rcnlav cllcr en domincrandc mosaik av rcnlav och gräraggmossa. 1
svackorna pä krönet växcr det lji.mg. Pä den västra stuprandcn i Skogsforscns skyddsomrädc växcr det äldrc tallskog mcd inslag av gran. Några
tallar har rcjäl sköldbark. Vid stuprandcn fhms det ocksä torrfuror och några träd som liggcr på markcn. Ncdanför Lövkulla och väststupct i
skyddsområdct flnns det en grandomincrad lundartad mo (OMT) och en lund (OMaT). Framförallt i skyddsomrädct växcr det blandskog mcd
stora aspar och björkai-, samt hägg-, skogstry- och tibastbuskar. 1 skyddsomrädct växcr det dessutom hassel, lind och skogsalm (VU). Underve
gctationcn domincras i stor utsträckning av harsyra, men där växcr ocksä rikligt mcd bl.a. blåsippa, stenhallon, piprör, och stälivis också
fläckar mcd träjon. Lite säilsyntare är bLa. skogssallat, trolldruva och lungört, som trivs ncdanför stupen. 1 den skyddadc lunden växcr det
dessutom bl.a. skogsbingcl, underviol, stinksyska, lundranunkcl, springkom och strutbräkcn. 1 lunden lever ocksä fiygekorre (‘TV).

Pä randen av Prästgårdsbcrgcts väststup finns det en mosaik av rcnlav och gråraggmossa och mer käringkål än normalt. Stupen
saknar nästan heit vegetation. Moss- och lavfläckarna på stupcn domineras av cyprcssfläta och där växcr ocksä rikligt mcd sidenmossa,
klipptussar och mjöllav. På dc gassigarc ytorna trivs bl.a. sotmossa, kartlav och färglav. 1 hålmmmcn ncrc i stupcn frivs plattljädcrmossa.
Sparsammarc än ovannämnda växcr det bl.a. mussvansmossa och grovlädcrmossa. Pä dc lodräta ytorna trivs det stälivis ocksä skuggtu
jamossa, samboradula, fällmossa och lapptrattmossa, som indikerar lindrig näringshalt. 1 stupet har också kruskalkmossa påträffats. Av
kärlkryptogamcrna som indikerar lindrig näringshalt förekommer det rclativt rikligt mcd stcnbräkcn och svartbräkcn pä dc övcrstupandc
ytorna. Dc stora blockcn ncdanför stupcn är lundartade pä ytan. Dc har ctt spcktrum av stensöta, stinknäva, hallon, duntrav, harsyra och
dvärghäxört. Lundartad slanskog mcd asp skuggar väststupct pä Prästgårdsbcrgct. Ett tiotal lindar växcr som blandträd. Områdct har
skyddats mcd stöd av naturvårdslagcn. Stäilvis växer där ocksä granskog och några hassel. 1 lundcn trivs av mindrc buskarter bl.a. dcgbär
och skogstry. Undcrvcgctationcn bestär av örtcr. Samma artcr som pä blockfältct är rcprcscntcradc och förutom dem växcr här rikligt mcd
blåsippa, stcnhallon, piprö1 liljckonvalj, fingerstarr och träjon. Uppe pä väststupct har några äldrc tallar och torrfuror lämnats kvar.
Bcrgskullarna i Kvarnby och pä Tuliberget är mcd hänsyn till vcgctationcn anspräkslösarc än på dc ovannämnda bergen.

Bcdömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värdcn:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4 föränderlighet: 3
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 4 Näromgivningens värden: 1
LANDSKAPSVÄRDE: 3

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4 Se kartan på sidan 305.

Aheeiisct ympäristöjulkasut 350



134 Surkilsberget SJUNDEÅ

KA0010067 Kartblad: 2032 06
Områdets areal: 46 ha Höjd: 85 möh Relativ höjd: 50 m
Bergsområdets läge: 5 km öster om Sjundeå kyrkby, norr om Karlskog.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdet hör delvis till ett grundvattenområde av klass III.

Ailmän beskrivning av bergsområdet och dc viktigaste värdena:
Ett högt bergsryggsavsnitt som sträcker sig norr om Karlskog by i nordnordvästlig-sydsydostlig riktning. Området
gränsar skarpt till de omgivande åkrarna och skogsmarkerna. Det högsta krönet på Surkilsberget reser sig ca 50
meter över åkrarna på den västra sidan. Bergets höga skogsprofil mcd branta drag kan bäst urskiljas från bygdevä
gen på den västra sidan. Bergsytorna bakom den mycket giesa skogen eller de öppna bergsytorna på västsluttning
en syns mellan träden från de närliggande åkrarna i områdets mellersta och södra del. Från krönet öppnar sig
framförallt västerut vidsträckta, buktande odlingslandskap till de närbelägna åkrarna samt längre bort till i en skogs
dominerad miljö. 1 övriga riktningar begränsar skogen effektivt utsikterna. Tallskogen på krönet är rätt så vid
sträckt. De ståtliga landskapen med bergsstup på den västra sidan är dock områdets bästa del. Den ställvis unga
blandskogen i sluttningarna stänger sikten pä många håll i områdets inre delar.

1 Surkilsbergets västra kant finns det på många ställen stup. Dess massivaste vägg finns i områdets mellersta
del. Den är ett ca 40 meter högt, terrasserat stup där det ställvis finns lösa block nere vid foten. Den mellersta delen
av stupet är en 20-25 meter hög, svagt terrasserad vägg, där dc enskilda lodräta ytorna är 5-7 meter höga, ofta
avdelade i ca 2 meter breda hyllor. 1 stupets norra ända nere i sluttningen finns det i någon mån blockfält (talus
förekomst). Därifrån norrut finns det diagonalt stupande slätbergväggsytor mcd en aning utåtbuktande sidor som
glaciären har slipat rätt så representativt. 1 den västra delen på Kybergets västra sida finns det ett ca 8 meter högt
diagonaistupande bergvägg som har slipats av glaciären. Områdets kröndelar är till största delen buktande bergs
terräng mcd rätt sä svaga drag. Längre mot den västra kanten blir bergets mikrotopografi mera omväxlande och
området mera terrasserat och avtäckt, mcd tydliga kubsprickor. Slätbergen är representativast pä dc diagonala stu
pen på dc västra sidorna ellcr på dc branta ytorna. Deras omfattning är dock av normal klass. Bergarten är mikro
klingranit, som är allmän i Sjundeåtrakten. Mikroklingraniten är medelgrovkornit, tydligt spaltat berg där det ställ
vis förekommer ljusa, lite större kalifältspatskorn. 1 bcrgartens kornstorlek förekommer det tydlig lokal växling från
meäelgrovkorning till en mcdelgrov variant.

Bergsvegetationen i områdct är rätt så vanhig. Vid foten av stupen och sluttningarna varierar vegetationen från
frisk lundartad (OMT) mo och ställvis till lundar (OMaT). På väststupen finns det fläckar mcd cypressfläta och dc
mossfria områdena har erövrats av mjöllav. Här och där finns det också fläckar mcd skärbladsmossa och klipptus
sar. 1 bergssprickorna växer det här och där stensöta och nägra få ekbräkcn. 1 stupets övre del finns det en aning mer
färglav och vinterlav samt sotmossa. Vid stupens rand finns det närmast fläckar mcd gråraggmossa samt renlavsbe
stånd, på sädana ställen som är skyddade mot slitage. På krönet finns det stäilvis tallar mcd sköldbark och torrfuror.
Bakom krönet i öster pä Surkilsberget övergår backen, åtminstone i svackorna, till rätt så vanlig skogsmark. Den
västra sluttningen på Surkilsberget kantas av skog, där det växer granskog blandad mcd björk, asp och sälg. Det
mest lundartade stället ligger i sluttningsvackan mellan stupen. På våren har undervegetationen en mosaik av vit
sippa och liljekonvalj. 1 svackan öster om Kyberget finns det en fuktig lund (OMaT) och längs en bäck ett smalt
Iundkärr (LhK), där det växer glcst mcd strutbräken och kalvleka. Vid foten av Kybergets väststup finns det en
asplund (OMaT) och lundartad momark, där dc grövsta asparna är 50 cm och sälgarna 40 cm tjocka. Dc största
granarna i området är ca 40-50 cm tjocka.

Bedömning av dc viktigaste faktorcrna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDF: 2 föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 2

VÄRDEKLASSEN FÖR FTT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 307.

Aueelliset
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135 Svinberget-Kärrbacken SJUNDFÅ

KA0010075 Kartblad: 2032 06
Områdets areal: 24$ ha Höjd: 80 möh Relativ höjd: 75 m
Bergsområdets läge: 3 km nordost om Sjundeå station, norr om Sjundby.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Krönområdet i den östra delen hör till eft skyddsprogramrnet för gammeiskogar och till nätverket Natura 2000. Området hör nästan
i sin heihet till ett värdefullt skyddsområde och ligger delvis inom ett grundvattenområde av klass III.

Mimän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Ett omfattande bergsområdet som gränsar till Kyrmarfräsk och de närliggande åkrama. Områdets syns bäst från väster där det
framträder som ett högre skogbevuxet backområde. Sett ser frän en Iämplig plats långt borta i nordväst syns den smala och djupa
svackan på västra sidan av Kärrbacken och de höga profilerna av de omgivande skogsryggama. Stälivis mellan träden i sluttningen
skymtar också bergsytorna på övre delen av Kärrbackens västsluttning. 1 det närmaste landskapet syns Svinbergets bergiga väst
sluttning och Kynnarträsks östra bergsstrand, samt bland tät ungskog, syns områden med berg i dagen på den lägre bergsryggen på
den sydvästra sidan. På den östra sidan från Djupbäck by kan området inte just gestaltas p.g.a. skogen. Endast formema av den
branta delvis moräntäckta sydostsluttningen framträder i den närbelägna vägens närmaste omgivning. Från de högre ryggarnas
kanter i det omfattande bergsområdet öppnar sig på många ställen vidsträckta jord- och skogsbruksdominerade landskap långt i
omgivningen. Kärrbackens krön är områdets högsta punkt och det reser sig 55 meter över skogssvackan på Kvamängen. från
krönet öppnar sig ett naturligt och ståtligt, en aning ödemarkshetonat och buktande skogslandskap i områdets inre delar samt långt
i omgivningen mot söder och sydväst. Längre bort pä den västra sidan öppnar sig ett omväxlande och mångfasetterat landskap
över Tjusfräsket och de vida åkrarna och jordbrukslägenhetema kring träsket och där höga skogsryggar gränsar till odlingslandska
pet. Även längre norrut från Kärrbackens västsluttningar och Svinbergets västsluttning öppnar sig liknande odlingsdominerade
landskap. Den resliga tallskogen på rvggamas krön är landskapsmässigt vidsträckt med en fri sikt på 50-100 meter. 1 områdets
södra del stänger plantbestånden dock effektivt utsikterna på mänga ställen. från de branta bergssluttningarna vid Långträsk i
områdets ösfra del öppnar sig bland träden representahva mikrolandskap över träsket och dess stränder. De djupa svackorna är
delvis p.g.a. tät lundvegetation och täta plantbestånd landskapsmässigt tilltäppta. Dc överstupandc och tämligcn massiva stupväg
garna är imponerande i det närmaste landskapet.

Den största delen av bergsområdet ligger östcr om en brottzon som sträcker sig via Kynnarträsk. Zonen är en regiona]t
betydande förkastnings-krosszon som sträcker sig längt mot nordnordväst från Pickalaviken förbi Sjundeå kyrkby. En parallell
brottlinje, i vars östra kant de betydelsefullaste stupen ligger i bcrgsterrängcn, klyver dessutom området. De landskapsmässiga
dragen i området påverkas dessutom av en öst-västlig brottlinjc, som fortsätter via Långträsk västerut som en djup skogssvacka. De
bergiga kullama i höglandsomrädet är huvudsakligen en mycket avtäckt bergsterräng mcd tallskog, då svackoma och sänkorna
mellan kullarna däremot oftast är täckta mcd ett ftint moräntäcke. Bergsterrängen på kröndelama består huvudsakligen av svagt
buktande granit mcd kubsprickor och en aning terrasserat område mcd berg i dagen där släthergen förekommer i en aning större
enhetliga arealer än normalt. På Kärrbackens krönberg, som sluttar mot väster, fiirns det stälivis tiotals meter stora slätherg. Den
branta bergssluttningen mot sydväst på Kärrbacken har på många ställen stup. 1 sluttningens nedre del från Kvarnängens svacka
motnordvästfinns det på hela avsnitteten 10-l7meter hög lodrät vägg. Dc 10 meterhöga väggytorna är stäilvis tydligtöverstupan
dc. På det högsta stället skiljer en smal hylla dc lodräta ytorna frän varandra. 1 områdets östra del på Långträsks södra strand reser
sig ett diagonait stupande, ca 20 meter högt bergsstup som glaciären har slipat. Stupet ligger delvis skymd bakom träden i sluttning
en. Svinbergcts västsluttning på Kynnarträsks östra strand reser sig diagonait mot krönet. Sluttningen, som har slipats av glaciären,
är en aning obestämt terrasserad och i den nedre delen finns det berg i dagen. Dess totala höjd är ca 35 meter och i den nedrc delen
finns det låga, lodräta väggytor på några meter. Bergarten är mikroklingranit som är alimän inom Sjundeå kartbladsområde. Mikro
klingraniten är vanligen medelgrovkomig, tydligt spaltad och innehåller en aning blandstcn, allmänt mcd grovkomig pegmatitgra
nit i punkter och ädror, 1 områden mcd berg i dagen har graniten gles sprickbildning. 1 områdets sydöstra del förekommer det i ett
aning större område mcd kvarts-fältspatsgnejs som inneslutningar i graniten.

1 Kärrbackens sydvästsluttning finns dc representativaste stupen i bergsområdet mcd hänsyn till ftoran. På dc överstupandc
ytoma och i stupens bergssprickor trivs lapptrattmossa, samboradula, biåsfliksmossa, trädporella som indikerar lindrig näringshalt
samt stäilvis växer det rikligt mcd stenbräken. Dc meso-eutrofa arterna representeras av kruskalkmossa och piskbaronmossa, som
här växer sparsamt. Mossytorna domineras dock av cypressfläta, som är alimän. 1 dc fuktiga hålmmmen pä stupen trivs bräken
flckmossa och på takytoma plattfjädermossa. Dc övre swpen är karga, gassiga och stora delar av dem saknar vegetation. Dc gassiga
ytorna har ett spektrum av närmast navcllav, sköldlav och mjöl1av Stupens rand är täckt mcd gråraggmossa och renlav som biidar
mosaiklik vegetafion. Alideles uppe på Kärrbackens krön växer det några tuvor mcd flällnejlika. Vid foten av den mellersta, långa
bergsryggen på Kärrbacken finns det en omfattande hassellund (OMaT, MeLaT), som har skyddats mcd stöd av naturvårdslagen.
Några lönnar växer som blandfräd. Hasslama är myckct höga och biidar ett tydligt lövvalv. Buskama är av olika ålder och det finns
också rildigt mcd murken hassel. P.g.a. skuggighetcn är vegetationen under hasseln sparsam (Kartläggning av naturtyper). Bl.a.
trolldruva och ställvis några strutbräken- och majbräkenbestånd växcr mot stupets fot. Den hotade narrporingen (VU) trivs i Lång
fräsks gammelskog (Iaxon).

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4 Föränderlighet: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 4 Näromgivningens värden: 1
LANDSKAPSVÄRDE: 2

VÄRDEKLASSFN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 309.

AIueeHset ympäristojökaisut 350



136 Kimpari-Mustalahdenvuori SJUNDFÅ, VICHTIS

KA0010077 Kartblad: 2041 04
Områdets areal: 398 ha Höjd: 105 möh Relativ höjd: 75 m
Bergsområdets läge: 10 km nordost om Sjundeå kyrkby, öster om Kahvimaa.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdet hör delvis till ett värdefullt landskapsområde.

Allmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Det omfattande bergsavsnittet Kimpari, Haukiampi, Mustamäki, som gränsar till smala åkrar och vattendrag och som sträcker sig
vidare norrut till Mustalahdenvuori, smälter trots de stora höjdskillnaderna rätt så hra in i de omgivande skogsområdena som
domineras av berg. De enskiida högre bergsryggarna på de högre bergsområdena syns måttligt i den närmaste landskapet men
längre bort kan bergsterrängen p.g.a. skogen och höjdsldllnadema i terrängen inte just skönjas. Backama i områdets västra kant är
höga och täckta med skog och de skogsklädda sluttningama reser sig brant och dominerar i landskapet. Väststupet på Hauk
lamwinkallio i områdets nordvästra del syns bäst av bergsryggama. Stupets massiva, öppna västvägg kan syns på några hundra
meters avstånd. De övre delarna av väststupen på Kimparinkallio syns från bygdevägen dåligt bland träden. Endast bergbrottets
branta vägg nere i sluttningen framträder iögonfallande i det närmaste landskapet. Från krönet av Kimparinkallio öppnar sig en
vidsträckt vy västerut mellan trädkronoma. 1 det närmaste landskapet framfräder en åkerdal, bygdevägen och bosättningen. 1
åkrarnas fond reser sig Brännträskbergets bergssluttningar. Fjärrlandskapet är buktande och skogbevuxet framförallt mot nord
väst. Norrut skymtar också motorvägen och ännu längre bort radiostationens master. På det lägre Hauklampibergen är landska
pen inte lika vidsträckta. från berget syns den närbelägna starrbevuxna myren vid Haukilampi bra och myren utgör ett mycket
representativt mikrolandskap. Slätbergens ytor på kröndelen är små och på krönen växer det vanlig tallskog. De branta bergsslutt
ningarna på Mustamäki i områdets södra del gränsar i väster till Palojoki ådal, men framträder måttligt endast i det närmaste
landskapet. Mustalahdenvuori i den nordöstra delen syns endast i det närmaste landskapet. från dess krön öppnar sig nästan i
alla väderstreck mycket vidsträckta fjärrlandskap med ödemarksnatur. Krönlandskapen med mycket gles tallskog och delvis berg
i dagen på Mustalahdenvuori har en jänm och en aning splittrad slätbergsterräng. Bergslandskapen på krönomiådet på det närbe
lägna Mummusali är i huvuddrag mycket liknande med vidsfräckta landskap. 1 området Kimparinkallio och Mustalahdenvuori
finns det en utstakad friluftsstig. 1 omgivningen ligger Haukiampi, Valkjärvi och Myllyjärvi sjöarna samt Palojoki ådal med en
lokait värdefull fågelfauna.

De höga bergavsnitten är ett område med bergsryggar av granit. Områdets mellersta del delas av en regionalt betydande
förkastnings-krosson. Zonen sfräcker sig via Karhujärvi på den sydvästra sidan mot nordost till Palojärvi och delar det höga
området med bergsryggar i två delar längs den smala Palojoki ådal, som på vardera sidan gränsar till omfattande och höga berg
mcd branta stup. Bergsryggamas och sjöarnas, åkerdalamas samt kärrens rådande nordostliga-sydvästliga riktning är den samma
som bergartens allmänna spaltning och den beskriver också bra den allmänna riktningen för berggrundens krosszoner i området.
Dc enskilda bergssluttningarna i backama är 30-45 meter höga och växlar från branta, delvis terrasserade till diagonala väggar. Dc
enskilda delarna av lodräta och diagonala stup har dock rätt så låga väggytor där dc högsta lodräta väggarna är en aning över 10
meter, Slätbergen är huvudsakligen vanliga ytor som har splittrats av en rätt sä riklig sprickbildning. Ställvis på ryggarnas jämnarc
krönområden förekommer det en aning större slätbergsområdcn än normalt. De nedrc sluttningarna består oftast av en morän
täckt terräng. 1 områdets mellersta del vid Palokoski, i Palojoki ås övre lopp, finns det 1 den västra kanten av grusvägen väster om
åfåran en bergskant, där glaciärens smältvatten har slipat mycket representativa jättegrytor i dc nästan lodräta väggama. Gryto
ma har urholkats delvis eller hclt i väggytorna. 1 en vägg finns det en jättcgryta som har en diamter på nästan en metcr. Den största
jättegrytan är uppskattningsvis 3-4 meter 1 diameter och formad som en båge, en flärdedel av en kärna. Förutom jättegrytorna
framfräder det fiera mindre delvis urholkade former i väggarna. Berggrunden är medelgrovkornig mikroldingranit, som är vanlig
för Stängselåsens zon. 1 mikroklingraniten förekommer allmänt granathalt. Den ljusgrå eller rödskiftande, mcdelgrovkroniga och
ställvis tydligt spaltade graniten innehåller också i varierande mängd mörk glimmergnejs i inncslutningar. På dessa ställen har
bergarten ofta en migmafitisk blandbergsstruktur. Granitcns kornstorlek varierar från medelgrovkornig till grovkornig bergart
mcd pegmatitgranit.

Det avtäckta bergen på kröndelama är täckta mcd renlav och på dc öppna platserna mcd gråraggmossa. 1 dc små svackorna
har ljung, och i dc våtare svackorna odon, tagit över. Vegetationen på stupet är karg och vanlig. På väststupen på berget i Kimpari
växer det skuggmossor som är typiska för karga ytor. På dc lodräta väggama växer det cypressfläta och sidenmossa. 1 urholk
ningama trivs äppelkuddmossa och opalnicka. Under avsatsema hänger det rikligt mcd mussvansmossa. Stenbräken, som indike
rar alldeles liten näringshalt, trivs 1 sprickoma. Äldre granskog (OMT, MT) skuggar stupet. Haukiampis väststup är gassigt och
rätt så fri från mossor. Där växer det rikligt mcd mjöllav, sköldlav och korallav. 1 den nedre delen växer det redan mera mossa, t.ex.
cypressfläta, klipptussar och opalnicka. 1 bergssprickorna trivs bl.a. liten blåklocka, stensöta och hällebräken. Skogen på berget är
närmast äldrc. 1 vissa sluttningar finns det smä hyggesytor och plantbestånd.

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4 Föränderlighet: 2

BIOLOGISKT VÄRDE: 4 Mångbruksvärden: 3 Näromgivningens värden: 3

LANDSKAPSVÄRDE: 2

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 311.

0 tiueelliset ymparistöjdkasut 350



137 Kroksviksbergen EKENÄS

KA0010161 Kartblad: 2012 07

Områdets areal: 12 ha Höjd: 30 möh Relativ höjd: 30 m

Bergsområdets läge: 24 km västnordväst om Ekenäs, norr om Bromarv.

Planeringssituationen i markanvändningen:

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Det lilla bergsryggsområdet, som består av branta strandklippor, är ett landskapsmäs
sigt värdefullt objekt. Strandklipporna i den västra kanten reser sig ståtligt branta ur
havet och i den norra kanten ur den lilla Kroksviken. Kroksviksbergen övergår från rätt
så flacka sluttningar i den östra kanten till jämna tailmomarker. De storvuina strandstu
pen framträder iögonfallande i skärgårdslandskapet på den västra sidan samt mot syd
väst över klippstränderna i Bromarv by. Från krönet, den lokala utsiktsplatsen, öppnar
sig ett vackert vidsträckt skärgårdslandskap västerut mot Bromarvfjärden. 1 väster syns
det ståtliga Näsebergets naturskyddsområde, som är en värdefull bergsudd av riksin
tresse (KA0010165). På Kroksvikens strand i bergets norra kant finns det en fritidsbo
stad och ett litet hyggesområde. Omgivningen är ett kustlandskap mcd speciellt många
fritidsbostäder.

Kroksviksbergen är ett högre bergsområde som följer kanten av en nordvästlig
sydostlig krosszon i berggrunden. Krönet är i den västra delen en mycket avtäckt jämn
terräng, delvis med berg i dagen. Endast nära stranden förekommer det berg i dagen,
områdets övriga del har ett moräntäcke och är skogbevuxet. Slätbergen är småskaliga,
en aningojämna ytor. 1 den norra delen av väststupet på det högsta krönet finns det en
10-15 meter hög lodrät vägg som glaciärcn har slipat. Den övre delen böjer sig utåtbuktat
mot det jämna krönet. Västsluttningen är huvudsakligen en 10-20 meter hög terrasserad
slätbergsvägg som har splittrats av sprickbildning. Väggen blir lägre söderut. Krönet
med berg i dagen och de massiva bergväggarna i västsluttningen utgör fina mikoland
skap. Bergsområdet ligger mitt i ett omfattande granitområde. Bergarten är medelgrov
kornig mikroklingranit, där det stälivis förekommer skifferaktigt glimmergnejs i inne
slutningar. Mikroklingranitens kornstorlek varierar i någon mån och i berget förekom
mer det ställvis punkter mcd pegmatit.

Stupen som i bergsområdet öppnar sig mot havet är karga och nästan helt täckta
med lavar. De flesta stupytorna domineras av tuschlav och navcllav. Ställvis finns det
också fläckar mcd sotmossa. Dessutom växcr det korallav, exempelvis kartlav och sköld
lav. Dc trivs också på de diagonalare ytorna. De brantaste bränningsstränderna saknar
vegetation nästan helt. En gaffclbräkentuva påträffades en bergsskreva i det långa väst
stupet. Alldeles vid stranden finns det ställvis ett svagt vassbestånd. På dc svagt siuttan
dc, översta terrasserna har det bildats kruståtelbestånd, några tuvor mcd bergven och på
några ställen växer det ljung. Här och där växer det renlav, men inte i särskilt riklig
mängd. Grå raggmossa försöker bilda bestånd, men fläckarna faller sönder sannolikt
p.g.a. av att fåglama hackar och direkt av havsvindens inverkan. Strandstupen är nästan
kala. Ställvis på dc terrasserade platserna finns det trädgrupper mcd några tallar. Strand
stupets krön omges av en small tallskog, en del träd har sköldbark eller har blivit torrfu
ror. från inlandssidan har tallskogen gallrats och på östsluttningen finns det stäilvis plant
bestånd. Renlav-, mjölon- och ljungbestånd trivs i tallskogen.

Bcdömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värdcn:
GEOLOGISKI VÄRDE: 3 Historiska värden: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 4 Mångbruksvärden: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 2 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 2

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERG SOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 313.

AIueeHset ympänstöjulkaisut 350



138 Lökudden EKENÄS

KA0010163 Kartblad: 2012 07

Områdets areal: 183 ha Höjd: 49 möh Relativ höjd: 49 m

Bergsområdets läge: 25 km nordväst om Ekenäs, på Korsuddarna.

Naneringssituationen i markanvändningen:
1 bergsområdet finns det ett tredelat lundskyddsområde.

Ailmän beskrivning av bergsområdet och dc viktigaste värdena:
Lökudden är ett 2,5 kilometer långt bergsryggsavsnitt på högland. Området ligger på en vidsträckt udde norr om Bromarv
kyrkby och gränsar till havsstranden. Stupet i den norra kanten reser sig till 30-40 meters höjd. 1 söder mot fastiandet
gränsar bergsterrängen diffust till bergsskogar av samma typ. Sett norrifrån från Ekholmsfjärden avtccknas berget som ett
högt skogbevuxet strandområde där de övre sluttningarna på enskilda ryggar och dc öppna bcrgsytorna på krönen skym
tar fram bland träden. Från de öppna kröndelarna på ryggarna och från stupcns kanter öppnar sig vackra skärgårdsland
skap i synnerhet norrut, västerut och mot nordost. 1 norr utanför kusten liggcr Bergö, en bergig holme. På den nordöstra
sidan finns det en av de största motzonsdrumlinerna i Södra Finland. Denna Lövsveds drumlin har klassificerats som en
värdefull moränförekomst av riksintrcsse. 1 dess norra kant vid havsstranden ligger Skogsforskningsinstitutets försökssta
tion. Mikrolandskapcn i omrädcts inre delar växlar från flacka, svagt buktande landskap och slätbergsområden, som om
ges av mycket gies tallskog, till stupdelar med omväxlande topografi, där de ståtliga bergväggama dominerar det närlig
gande landskapet. Tallskogcn på dc myckct karga kröndelarna övergår motsvarande i reprcsentativ lundvcgetation i dc
skogbevuxna svackorna. Askskogcn norr om Käringviken i områdcts östra del är en av områdets imponerande detaljer.

Dc branta bcrgssluttningarna följer den allmänna sydvästliga-nordostliga krossriktning i områdets bcrggrund. Ter
rängen är rätt sä avtäckt berg mcd tallskog, där svackorna pä dc högsta krönområdena är täckta mcd ctt tunt moräntäcke.
1 svackorna mellan dc västra och östra åsarna förekommer det i någon mån grus- och sandavlagringar. Dc ståtligastc
stupen finns i bergsområdcts norra del. Bergsområdets högsta punkt liggcr på den tämligen piana granitryggcn i områdets
sydvästra del. Kröndelarna är rätt så jämnt buktande slätberg mcd gies sprickbildning och där dc enskiida ytoma är en
aning större än vanligt. 1 västsluttningen reser sig dc terrasserade stupen, som har splittrats av sprickbildning, i 5-10 meter
höga lodräta väggar som glaciären har siipat. 1 den sydvästra ändan finns det stora granitblock och klyftor samt grottlik
nande sprickor. Dc diagonala stupen mot sydväst från den norra strandcn eller dc svagt tcrrasseradc bergssluttningarna
som glaciären har slipat, är 15-20 meter höga. Dc massivaste, ca 30 meter höga stupen, ligger väster om Bredvik pä den
norra sidan av ctt högt avsnitt, där det finns två scparata nästan lodräta 20 meter höga stupväggar som har splittrats av
riklig sprickbildning. 1 väggarnas nedrc dcl finns det hålrum som har uppstått av plansprickningen, samt små överstupan
dc väggytor. Glaciärcn har slipat väggarnas övre delar som böjer sig i utåtbuktande ytor mot det flacka och smala krönet.
Nedanför stupcn finns det i någon mån blockfält. 1 den östra delen finns det i Tjurbergets norra kant ett 15-20 meter högt
stup mcd berg i dagcn. Stupet har delvis lodräta väggar som glaciären delvis har slipat.

Bergsområdct liggcr mitt i ctt omfattande mikroklingranitområde. 1 bergsområdets södra och mellersta del samt i
den västra delen är medclgrovkornig, ljus cller en aning rödaktig granit den rädandc bcrgartcn. Stäilvis förckommcr där
skiffriga glimmergnejser i inneslutningar, som ger bcrgsytorna en migmatitstruktur. Mikroklingranitcns kornstorlck va
ricrar i någon mån på det avtäckta berget och i bcrgartcn förckommcr det allmänt grovkomiga pcgamatitiska punkter. Dc
branta bergen i Lökuddens norra del består däremot huvudsakligcn av medelgrovkornig amfiboligabbro mcd strykning.
Den förckommcr i långsmala förekomstcr mitt i mikroklingraniten.

Bcrgcns kröndclar växlar från lavtäckta berg till karga momarker. Ställvis förekommer det smä bergsängar. Ncrc i
sluttningarna och i svackorna finns det frisk momark eller lundartade skogar, samt frodiga lundar vid bergcts fot.

Dc försumpadc bcrgssvackorna är karga rismyrar. 1 den norra delen finns det en mycket värdefull ormbunkslund och
en eklund som hör till lundskyddsprogrammet. På bergskrönen finns det fläckar mcd renlavs- och raggmossbeständ. På
stupen trivs svartbräkcn. Lundarna vid bergcts fot består av fiera lundtyper. Dc växlar från torra ek- och hassellundar till
friska lindlundar och fuktiga askkärr mcd källsprång. Lönn växer dessutom som blandträd samt av buskarna, skogstry och
olvon. Lundcns örtcr bcstår bl.a. av nästrot (RT), myskmåra (RT), tandrot, lungört, stinksyska och trolldruva (Alapassi och
Alanen 1988). Brödmärgsticka (VU) och oxtungsvamp har senast påträffats i områdct på 70-talet (Taxon). Skogarna i områ
det har bchandlats och där finns Skogsforskningsinstitutcts provytor.

Bcdömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värdcn:
GEOLOGISKT VÅRDE: 3 Historiska värdcn: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärdcn: 4
LANDSKAPSVÄRDF: 3 Förändcrlighct: 3

Näromgivningcns värdcn: 1

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 3

Se kartan på sidan 315.

AJue&hset
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139 Näseberget Bromanr EKENÄS

KA0010165 Kartblad: 2012 07

Områdets areal: 13 ha Höjd: 33 möh Relativ höjd: 33 m

Bergsområdets läge: 24 km väster om Ekenäs, väster om Bromarv.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdet hör heit och hållet till ett privat naturskyddsområde.

Alimän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
En landskapsmässigt ståtlig, bergig udde väster om Bromarv cenfrum. På bergets krön
finns det en forngrav. Udden är i sin helhet ett naturskyddsområde. Östsluttningen på
Näseberget reser sig brant från stränderna som omger Broman’ by vid Kyrkviken och
framträder dominerande i landskapet på den andra sidan viken mot Bromarv centrum.
Den södra kanten av Näseberget gränsar till smala åkrar och skogsremsor med bergytor.
Från ytor med berg i dagen eller mycket gles tallskog öppnar sig en mycket vacker havs
utsikt mot väster och norr. Pä den motsatta sidan i nordost är speciellt Krokviksbergens
strandstup med berg i dagen ståtliga i havslandskapet. På det smala näset i Kyrkvikens
innersta bukt ligger Bromarv by. Bromarv rusthåll med sin åppelträdgård ligger vid udd
ens bas. Krönområdet är en rätt så populär lokal utsiktsplats. Miljön pä krönomrädet
med berg i dagen och ytor som glaciären har slipat utgör ett exceptionellt vidsträckt
mikrolandskap. De landskapsmässigt ståtliga bergväggarna i den östra kanten komplet
terar mikrolandskapet.

Det jämna krönområdet och sluttningarna är till största delen en väl avtäckt ter
räng, delvis med berg i dagen. På krönområdet finns det mer än normalt vidsträckta
slätberg som dock i huvuddrag är en aning ojämna. Det svagt terrasserade och av sprick
bildning splittrade stupet på den östra sidan är 20-25 meter högt. 1 dess mellersta del
finns det en ca 20 meter hög, nästan lodrät brottyta som stupar direkt ner i havet. De
diagonala bergen i den norra och västra sluttningen har utät buktade ytor som glaciären
har avrundat. Bergsområdet ligger mitt i ett omfattande granitområde. Bergarten bestär
av medelgrovkornig mikroklingranit, där det stäilvis förekommer skiffrig glimmergnejs
i inneslutningar, vilket ger bergsytorna en migmatitstruktur. Mikroklingranitens kom
storlek varierar en aning och i den medelgrovkorniga bergarten förekommer det ofta
punkter med grovkorning pegmatit.

På bergskrönet växem det äldre tallskog och där förekommer det fläckvis med renlavs
samt maggmossbestånd. 1 svackomna finns det frisk momark. Stupen är lavbeklädda. 1
bergsskrevomna växer det gaffelbräken.

Bedömning av de viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 3
BIOLOGISKT VÄRDE: 4 Mångbruksvärden: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 2 Föränderlighet: 2

Näromgivningens värden: 1

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 317.

AueeWset ympariojukaisut 350



140 Vallsbergen-Kivitokbergen EKENÄS

KAOO1O17O Kartblad: 2012 07
Områdets areal: 251 ha Höjd: 57 möh Relativ höjd: 57 m
Bergsområdets läge: 23 km nordväst om Ekenäs, i Kårböle.

Naneringssituationen i markanvändningen:

Alimän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Ett vidsträckt och högt område med bergsryggar som i öster och norr gränsar till ett åkerlandskap i Kårböle. Området gränsar i
väster till Bromarvsfjärden och till sjöar och vikar som småningom har avsnörts från fjärden. På mänga ställen i norr, öster och
söder är gränserna till det omväxlande skogslandskapet däremot diffusare. Bergsterrängen har kluvits av brott i berggrunden och
på ryggarnas krönområden och sluttningar växer det tallskog på väl avtäckt slätberg. Vaktkojbergets krön i den västra delen reser
sig 57 meter ovanför vattenytan i Bromarvsfjärden, som ligger på den västra sidan. 1 havslandskapet avtecknar sig krönet som en
skogsprofil ovanför den övriga omgivningen. 1 det närmaste landskapet skymtar också små bergsytor fram bland fräden i sluttning
en, men de syns dock inte på särdeles långt håll västerifrån. Till övriga delar gränsar området med bergsryggar till mycket smala
inre havsvikar eller till smala sjöar som med fiden har avsnörts. De öppna och branta bergssluttningarna dominerar här stäilvis det
närmaste landskapet. Bergen i åkerlandskapet i Kårböle syns svagt p.g.a. skogen och områdets ställvis svaga drag. Från de högsta
krönen på ryggama öppnar sig på många ställen omväxlande skogsdominerade landskap mot olika håll 1 omgivningen. Från Vakt
kojbergets västra kant öppnar sig ett vidsträckt skärgårdslandskap västerut och från Vallsbergets västra kant skymtar en havsvik,
men landskapet består huvudsakligen av buktande bergsskogar. Från krönets västra del på Kivitokbergen öppnar sig vidsträckta
vyer över havet och skärgården som skymtar lite längre bort. Den största delen av landskapet är dock buktande skogsmark. Stupen
som gränsar till vattendragen bildar tillsammans med den frodiga lundvegetationen och den relativt orörda tallskogen på krönen
frevliga mikrolandskap 1 området. Den omväxlande rätt så öppna och flacka slätbergsterrängen mcd sina stup ger ställvis bergs
landskapets inre delar ett ganska storslaget intryck. På områdets östra sida ligger Flakamalmens moränåsförekomst. Den sträcker
sig i samma nord-sydliga brott i berggrunden som den nationellt värdefulla Lövsveds motzonsdnimlinen på den norra sidan.

Områdets geomorfolgiskt mest betydande delområde är det nästan en kilometer långa och höga avsnittet med stup på Valls
begets västra sida. 1 den nedre delen av väststupet finns det 10-20 meter höga lodräta väggar och i den övre delen böjer sig svagt
terrasserat en vägg brant diagonalt mot krönet. Den lodräta sprickbildningen som syns på väggytoma biidar ställvis sprickor och
vid dem finns det i väggen ställvis små grottliknande fördjupningar. Nere vid sftlpens fot fhrns det också långa, maximalt 3-5 meter
djupa och 1-3 meter höga basskärmar, varav dc längsta är 30 meter. Ovanpå dem i det övre stupet finns det ställvis höga klippor.
Vallsbergens krönområde är ett kargt, rätt så jämnt slätberg. Kröndelarna på Norrkärrsbergen väster om Vallsbergen är flacka,
svagt buktande tallskogsmarker på slätberg. Övre delen av dess västuordvästliga sluttning stupar nedåt i en diagonal slätbergs
sluttning. Den nedre delen av sluttningen är delvis täckt mcd morän. På Brinkträskets branta öststrand finns det i den övre delen av
en 15-20 meter hög bergssluttning en 5-8 meter hög lodrät yta. 1 dc övre delarna av nord- och nordostsluttningarna på Vaktkojberget
i den västra delen finns det 10 meter höga diagonalstup mcd slätbergsytor. 1 den nedre delen av östsluttningen flnns det en ca 15 meter
hög, svagt terrasserad lodrät vägg. Därifrån östenit på den motsatta kanten av en smal svacka finns det i den innersta bukten av en liten
och smal vik på den östra sidan en 8-10 meter hög lodrät vägg, som delvis gränsar till ett smalt träsk som ligger 1 nord-sydlig riktning. 1
den västra kanten av Kivitokbergen i omrädets södra del bildas det en ravinartad svacka mellan dc branta bergen. Genom svackan
sträcker sig också en grusväg till åkrarna och lägenhetema i Kårböle, Den östra väggen är 15 meter hög och svagt terrasserad. På
den förekommer det ca 5 meter stora, svagt övcrstupande små slätbergsytor som glaciären har siipat representativa. Bergsområdet
hör till ett omfattande granitområde, där bergarten är medelgrovkomig mikroklingranit. Dcss komstorlek varierar i någon mån och
i bergarten förekommer det allmänt grovkorniga pegmatitiska punkter och ställvis skifferartad glimmergnejs i inneslutningar.

På bergsområdcts kröndelar växer det orörda tallskogar mcd inslag av torrfuror och sköldbarkstallar. På slätbergen finns det
fläckar mcd rcrilav och grå raggmossa. Närmare det översta krönet är grå raggmossa rådande och lite lägrc ner renlav. Ljung har
crövrat svackorna och i bergsskrevorna växer det kruståtelbcstånd. Mellan slätbergen finns det också försumpade svackor som
domineras av odon och pors. Den mest krävande bergsvegetationen finns på dc lodräta ytoma i Vallsbergets västsluttning. Förutom
den dominerande cypressflätan växer det ocksä sparsamt mcd guldlockmossa och plattädermossa, som indikerar liten närings
halt, samt ställvis samboradula. Vid foten trivs bestånd mcd äppelkuddmossa. På blocken 1 sluttningen längst 1 norr växer det lite
stinknäva samt käringkål. Pä det mellersta stupet 1 västsluttningen finns det avvikande från ovannämnda ett par tuvor mcd svart
bräken och stenbräken. På stupet finns det också vattensipprande ytor, där det växer fällmossa och gulgrön raggmossa. 1 basdelens
sprickor på den knölliknande väggen vid västsluttningens krön växer det rikligt mcd kruskalkmossa, som indikerar riklig närings
halt. Där förekommer det särskilt rikligt mcd svartbräken och stenbräken. Största delen av dc översftipande ytoma är blottställda
eller har fläckar mcd mjöllav. Stuprandcn har ett rikligt spekfrum av bl.a. tuschlav, navcllav, och kartlav samt en aning sparsamma
re näverlav, blåslav, kvastmossa och färglav. Äldre och gallrad granskog, ställvis också planterad tallskog, björk- och aspslanor,
skuggar stupet. Vegetationen är ställvis svagt lundartad, vilket bl.a. av harsyra och några fienörter indikerar. Kivitokbcrgcns väst
stup saknar nästan helt vcgetation. Den nedre delen har ett spcktrum av mjöllav, cypressfläta och i någon mån färglav och sotmos
sa. Vid foten växcr det fickmossa och skuggtujamossa. Fotcn kantas av rönn, en buskig ek och av klibbalar. Ställvis finns det enbart
hallonsnår vid foten. Träden vid vägkanten är fullvuxna klibbalar, som ställvis bildar en klibbalsdunge eller ett klibbalskärr. Under
trädcn växcr det rikligt mcd majbräken och skogsfräken. Öststupct är anspråkslösare men vid dess fot ilme i granskogen, som har
huggits i fröträdsställning och i björkskogen, finns det ca 20 hasslar och en lönn (OMI).

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GFOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4 föränderlighct: 3

BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 4 Näromgivningens värden: 2

LANDSKAPSVÄRDE: 3

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4 Se kartan på sidan 319,

Ø Akieelliset ymparistöjulkaisut 350



141 Ärmdalsberget FKENÄS

KA0010171 Kartblad: 2012 07, 2012 08

Områdets areal: 42 ha Höjd: 55 möh Relativ höjd: 55 m

Bergsområdets läge: 23 km nordväst om Ekenäs, söder om Trollshovda.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdet är Forststyrelsens naturskyddsområde.

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Ärmdalsberget på Stomäset reser sig mycket högt vid mynningen 611 ett smalt sund. Berget representerar ett bergs
avsnitt som ligger högre än omgivningen. Mycket närliggande avtäckta bergsryggar med flacka sluttningar biidar
avsnittet. Bergsryggarna gränsar delvis till en havsvik, moränmarker nere i sluttningama, strandområden med fri
tidsbebyggelse samt åkrar, och i nordväst till bergskullar. Bergsryggarna i uddens västra kant framträder tydligt
från åkrarna på den östra sidan och från de omgivande vattenområdena. Med undantag av Ärmdalsbergets sydväst
sluttning och strandstupets fot i områdets västra del, där vyer öppnar sig över havet, blir ryggarnas kröndelar
bakom tallskogen. Från krönet på Ärmdalsbergets väststup öppnar sig vidsträckta vyer över havet mcd skärgård.
Rakt västerut syns Bergö, en hög holme, och på sundets andra strand ligger Soiböle och Knöpö lundskyddsområde
samt den nationelit värdefulla Lövsveds moränförekomsten, som sluttar svagt uppåt bakom dem. 1 bergsområdet
finns det mycket värdefull berghedsvegetation och i områdets norra del finns det hassel- och lindlundar som har
skyddats med stöd av naturvårdslagen. 1 bergsområdet finns det dessutom två forngravar från bronsåldern. Ärm
dalsberget är en lokal, i någon mån utnyttjad utsiktsplats och ett utflyktsmål.

Ärmdalsbergets sydvästsluttning, delvis med berg i dagen, är 35 meter hög och rätt så jämn slipad av glaciä
ren. P.g.a. den rätt så glesa sprickbildningen förekommer det en aning större enhetliga slätberg på åsarnas kröndelar
och i de diagonala väst- och sydvästsluttningarna. De nästan lodräta väggytorna som ligger mot norr är som högst
ca fem meter. Västväggen i den nedre delen av Ärmdalsbergets sydvästsluttning är 10 meter hög och glaciären har
slipat den representativt vågformad. 1 den norra delen är stupet diagonalare och mera terrasserat. Bergarten i områ
det är huvudsakligen medelgrovkornig amfibolgabbro mcd tydlig strykning. 1 bergarten förekommer det finkornig
amfibolit i inneslutningar. 1 bergsområdets östra och mellersta del förekommer det rikligare mcd medelgrovkornig
mikroklingranit, som i ådror och punkter skär amfibolgabbron också i den västra delen.

1 Ärmdalsbergets väststup finns de intressantaste bergen med hänsyn till vegetationen. Stupytorna som har
slipats siäta saknar till största delen vegetation, men ställvis växer det förutom den rådande cypressflätan dessutom
fläckar med lapptrattmossa, guldlockmossa och bandmossa som indikerar lindrig näringshalt. Vid foten trivs den
mindre krävande kruskalkmossan samt fickmossa. 1 bergsskrevorna växer det relativt rikligt mcd gaffelbräkentu
vor och lite svartbräken. Vid stupets fot växer det några granar, asp, hassel, lönn, skogstry och degbär. Öster om
stupet växer det rikligare mcd hassel. Den mycket hotade (CR) grussloken växer stälivis vid stupets steniga fot och
på stupranden. Som dess följeslagare frivs här bl.a. äkta mannablod, tjärblomster, liten blåklocka, ärenpris, käring
kål, backglim, fältmalört, lövbinda, hallon och nyponros. Ärmdalsbergets rand, mcd gles tallskog, är täckt mcd
bestånd av renlav och gråraggmossa. Upp mot krönet, där tallskogen blir tätare, är undervegetationen mera ljung
dominerad.

Det låga nordstupet vid grusvägen i den västra delen är diagonalt och till största delen täckt mcd skogsmossa
och det ligger 1 skuggan av hassel (MT, OMT). Alldeles vid vägen är näringshalten mera framträdande vid den ca 3
meter höga väggen. Den dominerande arten är cypressfläta, men där växer dessutom bl.a. lite trattmossa, svartbrä
ken, stinknäva, käringkål, getrams och äkta mannablod. Vid foten av stupen i bergsområdets nordöstra del och i
bergssvackorna finns det tre värdefulla lind- och hassellundar (OMaT, MeLaT, HeOT och Athlt). Lundarna är skyd
dade mcd stöd av naturvårdslagen. Björk, tall, lind, klibbal, asp och sälg växer som blandträd i den grandominerade
skogen. 1 buskskiktet växer hassel, degbär, topplösa och olvon. 1 undervegetationen trivs bl.a. trolldruva, dvärghäx
ört, vårärt, gökärt, lungört, svenska flaggan, hässlebrodd, blåsippa, harsyra och fingerstarr (Kartläggning av natur
typer).

Bedömnmg av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 2
BIOLOGISKT VÅRDE: 2 Mångbruksvärden: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 2 Föränderlighet: 2

Näromgivningens värden:2

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 3

Se kartan på sidan 321.

AlueeUset ympänstöjukaisut 350 0



142 Näsebergen framnäs EKENÄS

KA0010164 Kartblad: 2012 07, 2012 10

Områdets areal: 60 ha Höjd: 40 möh Relativ höjd: 40 m

Bergsområdets läge: 20 km nordväst om Ekenäs, öster om Kivitok.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Bergsområdets västra del hör till ett privat skyddsområde och hela området till nätver
ket Natura 2000.

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Björkholmens bergiga udde ligger säreget på ett näs mellan två havsvikar. Det avtecknar
sig som en höjdsträckning från landsvägen i söder mellan Bromarv och Tenala och syns
tydligt från de närliggande vattenområdena. Två bergsryggar som ligger bredvid varan
dra bildar bergsnäset som reser sig ur havsviken. Ryggarna är branta och krönen rätt så
väl avtäckta. Från ryggarnas krön öppnar sig ställvis mycket representativa havsvyer,
framförallt över Måderviken. Sommarstugor präglar stränderna på den östra sidan och
på de västra stränderna finns det åkrar och strandängar som sträcker sig nära havet.
Landsvägen mellan Bromarv och Tenala sträcker sig längs en ås på områdets södra sida.
1 områdets östra del finns det en forngrav från bronsåldern.

De diagonait stupande sluttningarna är 20-30 meter höga och på dem förekommer
det låga branta väggytor. Slätberg som glaciären har rundslipat dominerar ryggarnas
krönområden. 1 stupet finns det små sprickgrottor. Bergsområdet ligger mitt i ett omfat
tande granitområde, där bergarten är medelgrovkornig mikroklingranit. Stälivis före
kommer där skiffriga glimmergnejs i inneslutningar och kornstorleken varierar en aning.
1 bergarten förekommer det allmänt grovkorniga pegmatitiska punkter.

Bergskrönen är närmast lavbevuxna och vegetationen är karg. Vid bergens fot finns
det mycket frodiga ek- och hassellundar samt klibbals- och ormbunkslundar. På stupen
trivs svartbräken och den hotade skogssprötmossan (VU). Följeslagare är bl.a. mjukplan
mossa, plattfjädermossa och blådaggmossa. 1 lundarna växer det blandskog med asp,
lönn, lind och buskvegetation mcd degbär samt av örterna bl.a. knippfryle, tandrot, små
nunneört, svartkämpar och gökärt. På aspar har aspfjädermossa (VU) påträffats och på
murkna träd grönsköldmossa (EN), aspgellav (VU), rostticka (VU) och finporing (NT).
B1.a. mindre hackspett (VU) och gråspett (NT) lever i området (Natura 2000, Taxon).

Bedömning av de viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 3
BIOLOGISKT VÅRDE: 2 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDE: 2 föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 1

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 3

Se kartan på sidan 323.

AueeIIisetympänstöjukasut

350



143 Rånäsudden EKENÄS

KA0010166 Kartblad: 2012 0$

Områdets areal: 22 ha Höjd: 45 möh Relativ höjd: 45 m

Bergsområdets läge: 2$ km nordväst om Ekenäs, sydväst om Hummelvik.

Planeringssituationen i markanvändningen:

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Rånäsudden består av två konformade bergskullar och är den högsta punkten i den om
givande kusten. Från havet och från den andra stränderna sett biidar den en knutpunkt i
landskapet. Sett på ett längre avstånd biir dock de branta stupen bakom skogen. Områ
det gränsar huvudsakligen till havet. 1 den östra kanten gränsar området svagare till
skogsterräng mcd moränmarker. från den bergiga västspetsen öppnar sig bakom några
träd vidsträckta vyer över havet och skärgården. Från öster öppnar sig vyerna söderut
och västerut. Mot sydväst blir de bakom skogstopparna. På krönet växer det rätt så tät
äldre tallskog och inne i skogen finns det en forngrav från bronsåldern.

En smal och rätt så djup moräntäckt svacka skiljer de två parallella bergsryggarna
på Rånäsudden från varandra. Kröndelarna och sluttningarna består av en aning buk
tande hällmark med tallskog, där slätbergen är av normal storlek. Sluttningarna reser sig
diagonalt mot krönet mcd slätbergsytor som har splittrats av sprickbildning. 1 sluttning
en på bergsryggen längre i väster finns det låga, 1-3 meter höga, väggytor som i sydslutt
ningen delvis har kluvits i stycken av ganska tydliga plansprickor. Bergsområdet ligger
mitt i ett omfattande granitområde. Den dominerande bergarten på det väl avtäckta ber
gets ytori uddens norra del är medelgrovkornig mikroklingranit, dä däremot bergarten
i den södra delen är amfibolit. Kornstorleken i områdets mikroklingranit varierar i nå
gon mån och där förekommer punkter mcd grovkornig pegmatit och inneslutningar mcd
skiffer. 1 den mörka skiffriga amfiboliten i Rånäsuddens södra del förekommer det stäli
vis smala mellanlager mcd kvarts-fältspatsskiffer och glimmergnejs. Sfrykningen i amfi
bolitens skiffrighet följer västsydvästlig-ostnordostlig riktning och skiffrighetens stup
ning ligger svagt mot nordnordväst,

Stupen i bergsområdet är diagonala och en lindrig frodighet på berget syns när
mast på dc lund- och ängsartade dragen. Cypressfläta dominerar på dc diagonala stu
pen. På öststupet stupet som öppnar sig mot inlandet växer det takskruvmossa. Dc ber
giga krönen och dc diagonala ytorna är fläckvis täckta mcd gråraggmossa och renlav.
Svackorna är i större grad täckta mcd ljung. På dc näringsfattiga, hedartade kröndelarna
trivs backtimjam, tjärblomster, käringkål, ärenpris, geframs, smultron, hällebräken, svart
bräken och enbuskar. På stupen växer det också relativt rikligt mcd svartbräken. Gaffel
bräken förekommer det i mindre mängd men en korsning av dem växer på inlandets
sydstup. Dc ncdre stupen i inlandet är delvis galirade, grandominerade lundar och lund
artade momarker. På dem växer det glest eller i små arealer tätare mcd hassel och deg
bär. 1 dc nedre sluttningarna trivs bl.a. följande örter: trolldruva, gökärt, vårärt, lungört,
stinksyska och blåsippa.

Bcdömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 4 Historiska värden: 3
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDE: 2 föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 2

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERG SOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 325.

Aueelhset ympäristöjulkasut 350



144 Svinberget Kvigos EKENÄS

KA0010169 Kartblad: 2012 08
Områdets areal: 45 ha Höjd: 45 möh Relativ höjd: 45 m
Bergsområdets läge: 26 km nordväst om Ekenäs, öster om Kvigos.

Planeringssituationen i markanvändningen:
Drygt hälften av bergsområdet hör endera till ett privat naturskyddsområde eller till nätverket Natura 2000.

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Svinberget, som ligger på en bergig udde, är den högsta punkten i omgivningen och ligger 45 meter över den närbelägna
havsytan. Den södra delen av bergsryggsavsnittet gränsar till havet och i öster till Rådalssjön som är en giosjö med bergs
stränder. Annanstans är gränserna otydligare. Koklintens strandklippor i den södra delen syns från havet, men annanstans
ifrån ligger stupen bakom skogen. Från fastlandet sett framträder bergsryggsavsnittet diffust i det övriga bergiga strand
landskapet. från Koklintens strandklippor i den södra delen öppnar sig en västlig vik, bakom den Björknäs udd med tät
fritidsbebyggelse och söderut en marin skärgårdsmiljö, stäilvis med bergsstränder. De höga väststupen, framförallt på
Bergö, framstår som en detalj. Aven från det västra krönet på Svinbergt i områdets mellersta del öppnar sig ett vidsfräckt och
vackert havsvikslandskap norrut över Lillsjöns vik. På bergsområdet finns det många stupavsnitt varav det stäilvis överliggande
väststupet på Svinberget är det representativaste. De övriga stupen i området bildar ocksä tillsammans med den mycket omväx
lande topografin intressanta och delvis ståtliga mikrolandskap. Området är rätt så orört. Stränderna är obebyggda och
skogsbehandlingen är lindrig. På krönet av Svinbergets västra bergsrygg finns det ett gravkummel från bronsåldern.

Väggarna i det branta bergsryggsavsnittet, som delas och avgränsas av brottlinjer i nästan nord-sydlig riktning, följer
samma riktningar som svaghetszonerna i berggrunden. De interna höjdskillnaderna är 15-30 meter. De moräntäckta svack
oma och sluttningarna, som gränsar till spetsiga ryggar, ligger bakom skogen. 1 den västra kanten av sluttningen på Svin
bergets rygg längre i väster i områdets mellersta del finns det ca 15 meter höga, överstupande väggytor som har kluvits av
en riklig sprickbildning. Vid foten finns det massiva blockfält. 1 den norra delen har väggytorna slipats och avrundats
representativt av glaciären. 1 det nordvästra hörnet reser sig en svagt terrasserad vägg till drygt 20 meters höjd. På den
västra sidan av Svinbergets östra bergsrygg finns det en aning diagonal 4-12 meter hög slätbergsvägg som har slipats och
avrundats väl av glaciären. På den östra ryggen finns det lavtäckta slätberg som är större än normalt. Dess öststup är en 20
meter hög, svagt terrasserad vägg som gränsar till en sjöbassäng som småningom har avsnörts från havet, Strandstupet på
Koklintens västra sida i den sydvästra delen är en 15-20 meter hög lodrät vägg som glaciären har slipat och den gränsar
direkt till havsviken. Västväggen på den smala ryggen i områdets norra del har rundslipats av glaciärcn. Väggen är svagt
terrasserad och ca 10 mctcr hög.

Bergsområdct ligger i ett stort splittrat granitavsnitt i ett omfattade granitområde. Karaktäristiskt för granitavsnittet
är den rikliga förekomsten av inncslutningar mcd äldre bergarter. Bergarten är huvudsakligen medelgrovkornig mikro
klingranit mcd svag strykning och kornstorleken varierar allmänt. 1 graniten finns det rikligt mcd punktcr och ådror mcd
grovkornig pegmatitgranit. 1 bergarten förekommer det enligt avtäckningsska]an dessutom rikligt mcd stora skifferinne
slutningar som varierar från kvarts-fältspatsgnejs till glimmcrgnejs och amfibolit. 1 områdcts sydvästra dcl vid Koklinten
finns det i mikroklingraniten stora inrieslutningar med medelgrovkornig granodiorit med tydlig strykning. Skiffcrinne
slutningarna syns tydligt exempelvis på västväggen på Svinbcrgets rygg längrc i väster. Där syns det i förhållandc till
skiffrighetsnivån vågräta och veckadc samt delvis vittrade inneslutningar mcd glimmergnejs och amfibolit.

Bergsområdets stup är huvudsakligen skuggiga och mcd uridantag av Svinbergets mesoeutrofiska väststup växer det
på stupen vanlig stupvegetation. Cyprcssftäta dominerar i dc skuggiga stupen. Jämsides mcd dc representativa sluttnings
lundarna växer den lundartade vegetationen ställvis upp till dc lägre klipphyllorna. Bergens kröndelar är täckta mcd äldrc
tallskog och dc flacka områdena mcd berg i dagen har ett spektrum av renlav och gråraggmossa. Ställvis finns det också
kalkhaltiga bergsängar (Natura 2000), Vcgetationen på Svinbcrgets skuggiga, skiffriga och kluvna väststup är rcpresenta
tiv och framförallt på dc överstupande väggarna finns det mesoeutrofa arter. På dessa ytor växcr det måttligt mcd krus
kalkmossa och storklockmossa. Mjukplanmossa förekommer det relativt rikligt på dc nedre väggarna vid stupets fot. På dc
mera lodräta, överstupande väggarna påträffas bcstånd mcd grovärdcrmossa och relativt rikligt mcd plattfjädermossa
samt allömossa. 1 bcrgsskrevorna trivs sparsamt mcd rundädcrmossa och på dc fuktiga väggarna likaså sparsamt mcd
trädporclla. Av kärlkryptogamerna växer det särdeles rikligt mcd svartbräken och stcnbräkcn i bcrgsskrcvorna. framför
Svinbcrget finns det en hassellund och några lindar. 1 lundcn växcr det också skogstry och av örtcrna bl.a. trolldruva,
blåsippa, flcnört, harsyra och hässlebrodd.

Bedömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 3
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDE: 3 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 1

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 3

Se kartan på sidan 327.
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145 Klolibergen EKENÄS

KA0010160 Kartblad: 2012 10

Områdets areal: 39 ha Höjd: 47 möh Relativ höjd: 47 m

Bergsområdets läge: 19 km nordväst om Ekenäs, söder om Seuko.

Planeringssituationen i markanvändningen:

Ailmän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Klobbergen, som reser sig på Västervikens östra stranden i Bromarv inre skärgård, är
landskapsmässigt ett betydande objekt. Bergets västra kant gränsar brant till havet, men
i öster är gränserna till de liknande höglandsskogarna på bergen diffusare. Det nästan
800 meter långa området mcd strandstup och berg i dagen på Klobbergets västra strand
framträder iögonfallande från Västerviken och den andra stranden som ståtliga bergs
väggar kantade mcd skog på sluttningarna. Bergsområdet dominerar landskapet i den
närmaste omgivningen. från stupens krön öppnar sig ett vacker och vidsträckt skär
gårdslandskap mot sydväst, väster och nordväst. 1 det närmaste landskapet syns Knopös
ståtliga bergsö samt mindre kobbar. På krönet öppnar sig rätt så vidsträckta, vackra mik
rolandskap med talldominerade berg och torrfuror. Mellan strandstupen finns det en
sommarstuga och en väg har dragits till stugan via krönet på det norra strandstupet.

Stupen i den västra kanten gränsar till en omfattande regional brottzon som sträck
er i nord-sydlig riktning i berggrunden. Klobbergens västra kant reser sig på nästan hela
sträckan i ett 20-25 meter högt terrasserat stup. Bergsytornas höjd på enskilda diagonal
stup och stäilvis på nästan lodräta väggar varierar i sluttningen mellan 5-15 meter, Fast
landsisen har på många ställen slipat bergsväggarna ganska representativt. Dc terrasse
rade hyllorna varierar från breda terrasser till smala hyllor. Krönområdet är rätt så svagt
buktande, mycket blottlagt och glessprickigt slätberg med tallskog, där svackorna är
försumpade. Slätbergen på krönet och på dc västra väggarna är stäilvis en aning större
än normalt. Bergsområdet ligger mitt i ett omfattande granitområde. Bergarten är med
elgrovkornig rödskiftande mikroklingranit, där det ställvis förekommer skifferaktiga
inneslutningar med glimmergnejs. Mikroklingranitens kornstorlek varierar en aning och
i bergarten förekommer det allmänt punkter mcd grovkornig pegmatit.

Bergskrönen växlar från lavbeklädda berg till karga momarker. 1 sluttningarna finns
det frisk mo mcd ris- och örtväxter. Kärrsvackorna är närmast rismyrar. Den hotade back
vickern (VU) (Taxon) har påträffats på två ställen i området. Som dess följeslagare växer
det bl.a. luddhavre. På krönen växer det bergglim och äkta mannablod.

edömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 3
LANDSKAPSVÄRDE: 2 Föränderlighet: 3

Näromgivningens värden: 2

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 329.
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146 Kusberget EKENÄS

KA0010162 Kartblad: 2012 10

Områdets areal: 35 ha Höjd: 51 möh Relativ höjd: 45 m

Bergsområdets läge: 16 km väster om Ekenäs, sydost om Nitlax.

Planeringssituationen i markanvändningen:

Alimän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Kusberget reser sig svagt i sin omgivning och framträder endast måttligt. Det omfattan
de rätt så runda krönet syns svagt från de närliggande åkrarna på den södra sidan, men
syns redan tydiigare från havsviken i Kvarnbotten. Från övriga håll biir backen bakom
skogen. Bergsområdet gränsar till vägar, stigar och svackor som omger basdelama. De
representativaste utsikterna öppnar sig från de små kullarna i sluttningen på krönets
södra sida. På dessa ställen öppnar sig vidsträckta vyer mellan norr och öster och mot
söder och väster. Havsviken i Kvarnbotten, som öppnar sig söderut, dominerar landska
pet. Viken omges pä bägge sidorna av ganska jämn skogsterräng. 1 nordost skymtar lvi
kens havsvik mitt i den jämna skogsmarken. 1 horisonten i sydsydost sticker dessutom
två skorstenar fram och andra byggnader på stålfabriken i Koverhar. Österifrån kan en
liten åkerlapp urskiljas. Annars består det närbelägna landskapet närmast av skog. Tali
skogen på krönet i den södra sluftningen är mycket gies och i den ösfra delen nära vägen
nästan kait. 1 sydsluttningen och på krönet finns det representativa slätberg och bakom
krönet gömd bland gies tallskogen en fornstrand med blockfält. En smal grusväg sträck
er sig genom den östra delen.

Kusberget är en flack, mycket blottställd slätbergsrygg som gränsar till sandiga
tailmoar. Slätbergen som siuttar mycket svagt mot väster, söder och öster har relafivt
gies sprickbildning, men de enhetiiga slätbergen är dock endast en aning större än nor
mait. På det högsta krönet finns det i sydsluttningen en låg, terrasserad förklyftning som
följer granitens kubsprickor. 1 den norra kanten av det högsta krönet finns det på en
sträcka av drygt hundra meter ett representativt, ca 30 meter brett, strandstenfält från
Litorinahavsskedet. Området som delvis är täckt med vegetation består av svagt rund
slipad sten med en diameter på 20-50 cm. När Kusbergets högsta krön vid landhöjningen
kom fram ur havet som små kobbar slog havsvågorna in från söder. Vattnet spolade
bergsytorna rena och förde med sig den lösa substansen och samiade en del av den till
sandavlagringar i närheten av bergsryggarna. Bergsområdet ligger mitt i ett omfattande
granitområde. Bergarten består av jämn-medelgrovkornig mikroklingranit med svag
sfrykning, där det stälivis förekommer enskiida, en aning större spridda, kalifältspats
kom bland det medelgrovkorniga materialet. Bergartens kornstorlek varierar en aning
och där förekommer allmänt med punkter av grovkornig pegmatit.

Bergsområdets vegetafion är karg och växtligheten på stupen skiljer sig inte just
från vegetationen på krönytorna. Krönens ytor har fläckvis bestånd med gråraggmossa
och stäilvis också enbjörnmossa. Det växer sparsamt med renlav. 1 bergsskrevorna växer
det kruståtel, några bergvenstuvor och några vårspräglar. Här och där finns det fläckar
med ljung. Navellav, kartlav och Synalissa symphorea (fi. rupijäkälä) växer längs de öppna
bergsytorna. På mera lodräta växer det rikligt med sköldlav och tuschlav. På krönet finns
det också små försumpningar. Taliskogen på berget är gies och i naturligt tfllstånd. Tai
lama är visserligen tämligen klena, men bland dem finns det exemplar med sköldbark
och några torrfuror. Bergsområdet omges huvudsakligen av äldre tallskog.

Bedömning av de viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 4
BIOLOGISKT VÄRDE: 4 Mångbruksvärden: 4
LANDSKAPSVÄRDE: 3 föränderlighet: 2

Näromgivningens värden: 3

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4

Se kartan på sidan 331.
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147 Jättekasten EKENÄS

KÄ0010157 Kartblad: 2012 11
Områdets areal: 97 ha Höjd: 62 möh Relativ höjd: 62 m
Bergsområdets läge: 18 km nordväst om Ekenäs, nordost om Bergby.

Planeringssituationen i markanvändningen:

Alimän beskrivning av bergsområdet och de viktigaste värdena:
Jättekasten, som ligger på Hölklötfjärdens södra strand, är en hög bergsrygg mcd branta stup och den omges av
krosszoner. På kröndelarna, som är ganska jämna, finns det två gravkummel från bronsåldern. Jättekasten gränsar i
den norra kanten till en havsvik och annanstans till smala sädesfält och bosättning. Den omfattande bergsryggen
reser sig till ca 60 meter över havsytan och framträder i kanten av Bergby odlingslandskap som en skogbevuxen
backe. Bergsområdet syns också tydligt norrifrån från den andra sidan av sundet, där dess övre sluttningar mcd
öppna bergsytor stälivis skymtar bland träden. Den avtäckta randen på Sjöbergens väststup syns också svagt från
havet ovanför trädtopparna och mellan tallarna skymtar Jättekastens bergskulle från bronsåldern. Från havet syns
slätbergsytorna på Jättekasten endast p.g.a. att hyggen i sfrandskogen. Uppe på Sjöbergens väststup öppnar sig
naturliga vidsträckta vyer över havsviken. Norrut hindrar träden pä berget sikten. 1 det närmaste landskapet syns
de närbelägna husen och odlingsmarkerna i Bergby tydligt. Pä andra sidan sundet är fastlandet en buktande skogs
mark. Taliskogen på berget är vidsträckt och de flacka slätbergen är naturligt nästan kala och bildar angenäma
mikrolandskap på krönet.

Ryggarnas kröndelar är svagt buktande och ganska väl blottställt slätberg som inlandsisen har siipat och jäm
nat. Slätberget har rätt så gles sprickbildning. De branta stupen är täckta med tjock morän, speciellt i dc nedre
delarna. Det mest betydande stupet på bergsryggen finns i områdets västra del i Sjöbergens västra kant. Det 15
meter höga väststupet på Sjöbergen har bildats av tre högre och flera lägre avsatser. De något siuttande terrasserna
mellan de större hyllorna är ca 3 meter breda. 1 den nedre delen av det terrasserade stupet finns det ca 6 meter höga
lodräta ytor. Stupen i västlig riktning i den mellersta delen av Jättekastens krön är låga, 4-5 meters, lodräta ytor. De
svagt sluttandc slätbergsytorna på Jättckastcns kröndel har framförallt i norr mycket gles sprickbildning och ytorna
är betydligt större och reprcsentafivare än normalt. Bergsområdct ligger i mitten av ett omfattande granitområde,
där bergarten är en aning blandad, medelgrovkornig och granathaltig mikroklingranit och där förekommer stäilvis
skiffriga inncslutningar av glimmergnejs. Mikroklingranitens kornstorlck varierar och i bergarten förekommer det
allmänt grovkorniga pegmatitiska punktcr.

Områdets vegetation är karg men på kröndelarna finns det ctt orört mosaikbcständ mcd mossor och lavar
vilket är typiskt för strandklippor vid havet. Det södra väststupet på Jättekasten är mestadeis gassigt och har eröv
rats av karga lavar. Den lodräta ytan domineras av mjöllav och kartlav. Där växer också rikligt mcd bl.a. svart
sköldlav, gällav, näverlav och sparsammare mcd tuschlav samt blåslav. Av mossor växer här sparsamt bl.a. cypress
fiäta, skärbladsmossa, kvatsmossa och i sprickorna strumaklipptuss. 1 en spricka päträffades en gaffclbräkentuva.
Framför stupet växer det gles tallskog. Det norra väststupet är mossigare och skuggigare än det södra stupet. Cy
pressfläta är den dominerande arten. Området framför stupet skuggas av rätt sä torr granskog. Vegetationen på dc
övre lodräta ytorna i Sjöbergens väststup domineras av renlav, liksom Jättekastcns södra väststup. Vid stupets rand
växer det lite mera tuschlav och i stupets övre del finns det fläckar mcd sotmossa. På skuggiga platser förekommer
det visserligen bland lavarna fläckar mcd cypressfläta, som är den dominerande arten pä dc lodräta väggarna lägre
ner. Pä en del terrasser trivs stensöta bra. Vid fotcn i den norra delen finns det en smal, pcriodvis våt bäck, som
skuggas av majbräkenbcstånd. Vid fotcn är vcgctationcn annars gles granskog (MT), där det i skuggan bland träden
växcr några hassel-, hägg- och skogstrysnår.

Dc flacka ytorna mcd berg i dagen har framförallt fläckvis gråraggmossa och i mindrc mån rcnlav i mattor. Gul
kartlav och ganska små ytor mcd navellavar gcr bcrgsytorna mcllan fläckarna färg. Stälivis växer det vårsprägcl. Dc
små svackorna och sänkoma domincras antingen av ljung eller kruståtcl. Ställvis förekommcr det också mindrc
eller störrc bergsmyrar mcd vitmossa. Odon och pors dominerar myrararna. Tallskogarna på krönct är förhållande
vis rcprescntativa. Bland tallarna påträffas torrfuror och maximalt 40 cm tjocka sköldbarkstallar. Slätbcrgsytoma på
Jättckasten är av naturcn nästan kala. Endast i sluttningen nedanför skogsbilvägcn, mellan vägen och havsvikcn
växer det i större utsträckning unga tallbestånd. Ställvis finns det också små arcalcr mcd skötselskog och hygges
ytor i fröträdsställning på Sjöbergen.

Bcdömning av dc viktigaste faktorerna: Övriga värden:
GEOLOGISKT VÄRDE: 3 Historiska värden: 2 Föränderlighet: 2
BIOLOGISKT VÄRDE: 3 Mångbruksvärden: 4 Näromgivningens värdcn: 2
LANDSKAPSVÄRDE: 2

VÄRDEKLASSEN FÖR ETT BERGSOMRÅDE: 4 Se kartan på sidan 333.
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Ute 1/1

Liite 1. Paikallisesti arvokkaat ja vähemmän merkittävät kallioalueet (arvoluokat 5-6).

Tarkemmat tiedot on saatavissa kunnasta, alueellisesta ympäristökeskuksesta, maakuntaliitosta tai Suo
men ympäristökeskuksesta.

Kallioalueet on lueteltu kunnittain kasvavan karttalehtinumeron mukaisessa järjestyksessä.

Tunnus Kalkoalue Karttalehti Arvoluokka Kunta

KAOOI000I Bosmalm 2032 12 5 Espoo
KAO010002 Dämman 1032 12 5 ESPOO
KAOOI0004 Karniaatkalliot 2032 12 5 ESPOO

KAO010005 Kummelberget 2032 12 5 ESPOO

KAO010003 Rocksberg 2032 12 5 ESPOO
KAOQIOOIS Kalajärvibergen 2043 01 5 ESPOO
KAO0IOOI4 Långkärrsbergen 2043 01 5 ESPOO, VANTAA
KAllIO 132 Parkberget 201108 5 HANKO
KAOOI0OI9 Nuottaniemi, Uutela 203409 5 HELSINKI
KAO010020 Haltiavuori 2043 04 5 HELSINKI
KAOOIOO2I Kontula 204304 5 HELSINKI
KAOOIOO89 Karrumäki 2044 02 5 HYVINKÄÄ
KAOOIOO87 Pahnakallio 204402 5 HYVINKÄÄ
KAOOIOO86 Palosenkallio 2044 01 5 HYVINKÄÄ, NURMIJÄRVI
KAO0I0O9I Djupkleven 1014 0? 5 INKOO
KAO010092 Telegrafberget 1014 0? 5 INKOO
KAOOIO093 Bredbergen 2014 II 5 INKOO
KAOQIOO95 Skräckmalmen 2014 II 5 INKOO
KAOOIOO9? Strömbergen 2032 01, 02 5 INKOO
KAOOIOO98 Långbergen 203202 5 INKOO
KAOOIOO66 Råbergen 2032 05 5 INKOO, SIUNTIO
KAOOIOI3J Brynikbacka 2014 0? 5 KARJAA
KAOOIOI35 Binalsberget 2014 08 5 KARJAA
KAOOIOI38 Fängkärrsberget-LiIImaIm 1014 08 5 KARJAA

KAOOIOI52 Kasberget 101407 5 KARJAA,TAMMISAARI
KAOQIOI?l Hyypiänrnäki 201409 5 KARJALOHJA
KAOOI0I79 Saunakallio Myllyjoki 2023 0? 5 KARJALOHJA
KAOOIOI84 Kulosuonmäki-Multamäki 2042 01 5 KARKKILA
KAOOIOI83 Korkeamäki 204202 5 KARKKILA
KAOOIOI86 Metelinmäki 2041 03,06 5 KARKKILA, NUMMI-PUSULA, VIHII
KAO0I0042 Gruvbölebergen 2032 08,09 5 KIRKKONUMMI
KAOOIOO43 Bullbergen 2032 08, 09, 10, II 5 KIRKKONUMMI
KAOOIOO44 Dunderberget 2032 09 5 KIRKKONUMMI
KAOOIOO46 Maijankalliot-Rojamäki 2032 09 5 KIRKKONUMMI
KAOOIO049 Petbergen-Näsbacken 2032 II 5 KIRKKONUMMI
KAOOIOOSO Högberget 2032 11,12 5 KIRKKONUMMI
KAO010469 Etusaukon-Syväluhdankalliot 2014 12 5 LOHJA
KAOOIO2O8 Storskogsberget 2014 12 5 LOHJA
KAOOIOI98 Ueviän Myliymäki 2041 04 5 LOHJA, SIUNTIO
KA00I0239 lelakopinkalliut 204408 6 MÄNTSÄLÄ
KAOOIO236 Karhuaronkallio 2044 09 5 MÄNTSÄLÄ
KAOOIO238 Seinäkallio 2044 II 5 MÄNISÄLÄ
KAOOIO237 Löytynkalliot 2044 11 5 MÄNISÄLÄ
KAOOIO23S Isoholma 1133 07 5 MÄNTSÄLÄ
KAO010234 Horsmankallio 2044 10 5 MÄNTSÄLÄ, PORNAINEN
KAOO 10240 Ullamäki 204404 5 MÄNISÄLÄ, TUUSULA
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Tunnus Kallioalue Karttalehti Arvoluokka Kunta

KA00102I8 Laukkamäki 1013 II 5 NUMMI-PUSULA

KA0010221 Äijävuori 2023 12 5 NUMMI-PUSULA

KA0010217 Kuurtionmäki 2041 03 5 NUMMI-PUSULA

KA00I0054 Huitunmäki 2041 II 5 NURMIJÄRVI

1(40010058 Paraatinkalliot 2043 03 5 NURMIJÄRVI

KA0010059 Parkkimäki 2043 03 5 NURMIJÄRVI

KA0010028 Konkoonkalliot 2043 02 5 NURMIJÄRVI, VANTAA

KA0010055 Palomäki 104301 5 NURMIJÄRVI, VANTAA

KA0010056 Sudenkallio 2043 02 5 NURMIJÄRVI, VANTAA

KA0010144 Lillhelvetet 2014 01 5 POHJA

KA0010149 Yli-Falkkilanjärvi 2014 02, 03, 05, 06 5 POHJA

KAO010143 Brännbergen 201406 5 POHJA

KA0010146 Mannilammi 201406 5 POHJA

1(40010158 Kauberget 2014 02 5 POHJA, TAMMISAARI

KAOOIOIOO Kivisniemi 2043 12 5 PORNAINEN

KAOOIOIOI Laukkoski 2043 12 5 PORNAINEN

KAO0IOIO2 Nyykränkallio 2043 12 5 PORNAINEN

KA0010076 Brännträsk 2041 04 5 SIUNTIO

KA0010167 Storberget 2012 10 5 TAMMISAARI

1(40010168 Svinberget 2012 10 5 TAMMISAARI

KAO010156 Gumböleberget 2012 II 5 TAMMISAARI

1(40010154 Träskeshalsen 2013 03 5 TAMMISAARI

KAO010150 fäsundet 201306 5 TAMMISMRI

1(40010155 Uvalaberget 201404 5 TAMMISAARI

KAOOIOI5I Granhammarskogen 101407 5 TAMMISAARI

1(40010153 Telegrafberget 2014 07 5 TAMMISAARI

KAO010079 Rydybarka-Kratinkallio 2043 05 5 TUUSULA

KAOO 10080 Vähäsuonkallio 2043 05 5 TUUSULA

KAOOIOO8I Orikorvenkalliot 2043 06 5 TUUSULA

KA0010462 Sarvikallio 2043 06 5 TUUSULA

KAOO 10024 Mossaberget 2043 01 5 VANTAA

1(40010026 Vaskivoori 2043 01 5 VANTAA

KAOO 10029 Sotilaskorpi 2043 02 5 VANTAA

KA0010036 Brännberget-Hyppjaskärr 2043 07 5 VANTAA

1(400 10032 Kyrkberget 2043 07 5 VANTAA

1(40010034 Länsisalmi 2043 07 5 VANTAA

KAO0IOII8 Aittoonmäki 2041 05 5 VIHTI

KAOOIOI24 Katinhännänkallio 2041 08 5 VIHTI

KAOOI0I2J Pikku-Parikkaan kallio 2041 08 5 VIHTI

KAOOI0I3O Viinakokkoi 2041 II 5 VIHTI
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Bilaga 1. Förteckning över vördefulla bergsområden av lokait intresse och
bergsområden av mindre betydelse (värdeklasserna 5-6)

Kommunen, den regionala miljöcentralen, landskapsförbundet eller Finlands miljöcentral ger
noggrannare uppgifter.

1 förteckningen framgår bergsområdena kommunvis i stigande ordning enligt kartbladets nummer.

Kod Bergsområde Kartblad Väderklass Kommun

KAOOI000I Bosmaln 2032 2 5 [580
KAOOI0002 Dämman 1032 2 5 [580
KAOOI0004 Harmaatkalliot 2032 2 5 [580
KAOOI0005 Kummeiberget 2032 2 5 [580
KA00l0003 Rucksberg 2032 2 5 [580
[40010015 Kala järvibergen 2043 01 5 [580
[.40010014 Långkärrsbergen 2043 0! 5 [580, VANDA
KA0010132 Parkberget 201108 5 HANGÖ
KAOOIOOI9 Nuottaniemi, Uutela 2034 09 5 HELSINGFORS
KAOOIOO2O Haltiavuori 2043 04 5 HELSINGFORS
KAOOIOO2I Kontula 2043 04 5 HELSINGFORS
KA0010089 Karrumäki 2044 02 5 HYVINGE
KA0010087 Pahnakallio 204402 5 HYVINGE
KA0010086 Palosenkallio 204401 5 HYVINGE, NURMIJÄRVI
KAOOIOO9I Djupkleven 2014 07 5 INGÅ
KA00I0092 Telegraiberget 201407 5 INGÄ
KA0010093 Bredbergen 1014 II 5 INGÄ
KA0010095 Skräckmalmen 1014 II 5 INGÅ
[.40010097 Strömbergen 103101,01 5 INGÅ
KA0010098 Långbergen 2032 02 5 INGÄ
KA00 10066 Råbergen 2032 05 5 INGÅ, SJUND[Ä
KA0010137 Brynikbacka 101407 5 KARIS
[40010135 Binalsberget 2014 08 5 KARIS
KA0010138 FängkärrsbergetLiIImaIm 101408 5 KARI5
[.40010151 Kasberget 10140? 5 KARIS, EKENÄS
KA0010172 Hyypiänmäki 2014 09 5 KARISLOJO
[.40010179 Saunakallio Myllyjoki 2023 07 5 KARISLOJO
[.40010184 Kulosuonmäki-Multamäki 2042 01 5 HÖGFORS
KA0010183 Korkeamäki 2042 02 5 HÖGFORS
(.40010186 Metelinmäki 2041 03,06 5 HÖGFORS, NUMMI-PUSUIA, VICHTIS
KA0010042 Gruvbälebergen 203208,09 5 KYRK5LÄU
KA0010043 Bollbergen 2032 08, 09, 10, II 5 KYRKSLÄTT
KA0010044 Dunderberget 203209 5 KYRKSLÄTT
(.40010046 Maijankalliot-Rojamäki 203209 5 KYRKSLÄU
KA0010049 Petbergen-Näsbacken 2032 II 5 KYRKSLÄU
[.40010050 Högberget 2032 11,11 5 KYRKSIÄU
(.40010469 Etusaukun-Syväluhdankallint 1014 II 5 LOJO
KA0010208 Storskogsberget 1014 12 5 LOJO
KA0010198 Lieviön Myllymäki 2041 04 5 WJO, SJUNDEÅ
KAO010239 Telakopinkalbot 204408 6 MÄNISÄLÄ
KA0010236 Karhuaronkallio 204409 5 MÄNTSÄLÄ
(.40010238 Seinäkallio 2044 II 5 MÄNTSÄLÄ
(.4001023? Löytynkalliot 2044 11 5 MÄNTSÄLÄ
[.40010235 Isoholma 1133 07 5 MÄNTSÄLÄ
[.40010134 Horsmankallio 2044 10 5 MÄNTSÄLÄ, BORGNÄS
KA0010240 Uhlamäki 204404 5 MÄNISÄLÄ, TUSBY
KA0010218 Laukkamäki 2023 II 5 NUMMI-PUSULA
KA0010221 Aijävuori 2023 12 5 NUMMI-PUSULA
KAOOIO1I? Kuurtionmäki 1041 03 5 NUMMI-PUSULA
[.40010054 Huitunmäki 1041 II 5 NURMIJÄRVI
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Kod Bergsområde Kartblad Väderklass Kommun

KA00l0058 Paraatinkalliot 2043 03 5 NURMIJÄRVI
KA00l0059 Parkkimäki 2043 03 5 NURMIJÄRVI
1(40010028 Konkoonkalliot 2043 02 5 NURMIJÄRVI, VANDA
1(400 10055 Palomäki 2043 02 5 NURMIJÄRVI, VAN DA
1(400 10056 Sudenkallio 2043 02 5 NURMIJÄRVI, VANDA
1(40010144 Lillhelvetet 201401 5 P0J0
1(40010149 Yli-Falkkilanjärvi 1014 02, 03, 05,06 5 P0J0
1(40010143 Brännbergen 101406 5 P0]0
1(40010146 Mannilammi 201406 5 POjO
KA0010158 Kasberget 201402 5 P0j0,EKENÄS
KAOOIOIOO Kivisniemi 2043 12 5 80R6NÄ5
KAOOI0IOI Laukkoski 2043 12 5 BORGNÄ5
KA0010102 Nyykränkallio 2043 12 5 BORGNÄ5
1(40010076 Hrännträsk 2041 04 5 SjUNDEÅ
1(40010167 Storberget 2011 10 5 EKENÄS
1(40010168 Svinberget 2012 0 5 EKENÄS
KA0010156 Gumböleberget 2012 II 5 EKENÄS
KA0010154 Träskeshalsen 2013 03 5 EKENÄ5
KA0010150 fäsundet 201306 5 EKENÄS
1(40010155 Uvalaberget 201404 5 EKENÄS
1(40010151 Granhammarskogen 201407 5 EKENÄS
KA0010153 Telegrafberget 201407 5 EKENÄS
KA0O 10079 Rydybacka-Kratinkallio 2043 05 5 TUS8Y
1(400 10080 Vähäsuonkallio 2043 05 5 TUS8Y
1(40010081 Orikorvenkalliot 2043 06 5 TUSBY
1(40010462 Sarvikallio 204306 5 TUS8Y
KA0010024 Mossaberget 204301 5 VANDA
1(40010026 Vaskivuori 204301 5 VANDA
KA0010029 Sotilaskorpi 2043 02 5 VANDA
1(40010036 Brännberget-Flyppjaskärr 2043 07 5 VANDA
1(40010032 Kyrkberget 2043 0? 5 VANDA
KA0010034 Länsisalmi 2043 07 5 VANDA
1(40010118 Aittoonmäki 2041 05 5 VICHTIS
KA0010124 Katinhännänkallio 2041 08 5 VlCFITIS
1(4001012? Pikku-Parikkaan kallio 2041 08 5 VItHTIS
1(40010130 Viinakokkoi 2041 II 5 VICHTIS
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Liite 2. Valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden sijoittuminen suojelu-, ohjelma-,
maisema-alueille tai Natura 2000 -verkostoon ehdotetuille alueille (Tilanne 1.1.2003).

Bilaga 2. Vördefulla bergsområden av riksintresse, deras Iäge inom skyddsområden, i
skyddsprogram, i Iandskapsområden eller inom området som föreslagits i Natura-2 000
nötverket, (1.1.2003).

4 KAOOIOOIO
5 KA0010009

7 KA00l0007
8 KAOOI0008
9 KA00l0012
10 KA00100l3
13 KA0010027

14 KA0010126
15 K400l0134
16 KAOOIOI33
18 KAOOIOOI7
20 KA0010035
21 KA0010033
22 KA00 10082
23 KA0010083
24 KA0010085
30 KA0010139
31 KA0010136
32 KAOOIOI4O
33 KA0010141
34 KAO0I0142

35 KAOOIOI73
36 KA0010175
41 KA0010465
43 KA0010477
44 KA0010174
45 KA0010176
46 KA0Q10180
47 KAOOIOI8I
48 KA0010210
49 KA0010464
52 KA0010480
53 KAO0 10022
54 KA0010037

56 KA0010038

57 KA0010039
59 KA0010053

Kredmalmen-Hakjärven kalliot
Hyppykallio.Hynkeberget

Lippokallin
Mustakallin-Sodenrotko
Kaitalammen kalliot
Käärlammen kalliot
Herukkaporo

Korpinkallio-Myllypuron kalliot
Uddskatan
Ivärminneän
Kaitalahti, Laajasalo
Mustavuori
Labbacka
Hirvikallin-jaanankallio
Järvimäki-Mäenalusta
Kytäjän kartanon kalliot
Klintberget
Bläsippsberget
Korpberget
Llvkullaudden
Hammarinmäki-Makubergen

Kalkkimäki
Laukmäki
Rinnemäki
Vuoriniemen kallio
Karkalinniemi
Mailankallio
Souriniemi
Ämmänuuninkallio
Tolpoonsoo
Tamsaarenkallio
Etumäki-Knirakallin
Kasavoori
lsbergen-Korsolamsbergen

järsö

Porkkalanniemi
Kasaberget

Espoo
Espoo

Espoo
Espoo
Espoo
Espoo
Espoo, Vantaa

Vihti
Hanko
Hanko
Helsinki
Helsinki, Vantaa
Helsinki, Vantaa
Hyvinkää
Hyvinkää
Hyvinkää
Karjaa
Karjaa
Karjaa
Karjaa
Karjaa

Karjalohja
Karjalohja
Karjalohja
Karjalohja
Karjalohja
Karjalohja
Karjalohja
Karjalohja
Karjalohja, Lohja
Karjalohja, Lohja
Karkkila, Vihti
Kaoniainen
Kirkkonummi

Kirkkonommi

Kirkkonommi
Kirkkonummi

KPUOIOO3O, LH0OIOO7I, YSAOl3l9l,
Y5A013288, Y5A013289, Y5A014143

[10100040

94/0,24 [10100040
KPU0IOO3O, (850010004), YSAOl2l6O, ([10100040)
Y5A0l347l, YSAOl4lO7
850010004, Y5A012954, YSAOI4 140 [10100040
KPUOIO03O, 850010004 [10100040
850010004, YSAOI4I?7 [10100040
KPU0 10030, 94/0/25, LH0O 10072, YSA0l3052Fl0l00040
(Y5A013518), 94/0/46, LHOOIOI25, [10100064
550010001, YSA012664, Y5A013310
KPUOIOO3O
ESAOI0007, Y5A010035
1H0010073, 05A0l0336, Y5A013018
Y5A013675
LH0010124, LV0010030, Y5A012663
LHOO 10114, LVOO 10030, Y5AO 12663

LH0010084, Y5A013021
850010005, Y5AO 12272
850010005
LH0010083, 850010005
94/0fl8,550010029, YSlO 14109

IHOO 10085, MHAOQ 1243

1H0010086

LPUOI000I, 850010005

850010005, Y5A012390, YSAOl4l80
850010005, Y5A014 180
(850010005)

[10 100040
[10100006
[10100005

[10100065
f10l00065
[10100051
[10100051
[10100051

[10100036

[10100036
[10100010,
([10100023)
[10100014
[10100014
[10100012
[10100013
[10100012
[10100012
[10100012
[10100012
[10100036
[10100036
[10100050

Y5A013156
92/1/10, 94/0/34, LH0010088, 1H00l0089, [10100011
850010006, 550010006, VMAO 10009,
Y5A014146
LV00l00l3

850010001
(LVOOIO0I3), (YSA0I4144)

[10100025,
[10100026
[10100026
([10100025)

3 KAOO 10006 Romuvoori-Rajakallio Espoo

Nro Tunnos Kallioaloe Koota Aloetonnos Natora tunnus

Nt Kod Bergsnmråde Kommon Områdkod Naturakod
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Nro Tunnus Kallioalue Kunta Aluetunnus Natura tunnus

Nr Kod Bergsområde Kommun Områdkod Natura kuU

60 KA0010045 Kittelberget-Urbysberget Kirkkonummi LH0010088, YSAOI 1668, YSAOI 1729, [10100021
Y5A013138

63 KAOOIOO7O falkbergut Kirkkonumi, Siuntio LH0010089, RSOOI0006, YSAOI 670, [10100021
Y5A014146

65 KAOOIOI9O Hansnnmmen kalkkimäki Lohja Y5A014149 [10100036

66 KA0010191 Hermalan Kalkkimäki Lohja F10100036

67 KA00l0194 Kohagabergen Lohja (LVOOIOOI6) ([10100030)

70 KAOOIO2OI Märkmäki Lohja R50010005, Y5A013354 [10100036

73 KA00l0192 Kirkkovuori Lohja Y5A013128 [10100036

74 KA0010196 Korvenmäki-Lakimäki Lohja 94/0/36, 94/1/149, Mh [10100035

78 KAOOIO2O2 Ontamon Myllylampi-Pumminmäki Lohja 94/0/3S,Y5A014108, YSA0I4126 [10100034,
[10100036

79 KA0010204 Patamäki-Konemäki Lohja YSAOI2S7O, YSAOI17O4 [10100036

80 KA0010452 Porsiammen-Varolahden kalliot Lohja [10 100036

81 KAOOIO2O7 Ristlakia Lohja Y5A014I79

82 KA0010209 Tennoonmäki Lohja Y5A013399,Y5A014I27,Y5A014129, [10100034
Y5A014142

83 KA0010450 TorholanJyrkännnkka Lohja MHAO1O6O3, 850010005 [10100036

84 KA0010211 Torholan luolakallio Lohja LHOQIOIO1, MHA020603, 850010005 [10100036

85 KA0010212 Torholaa Myllylampi Lohja 850010005 [10100036

87 KA0010483 jokiniemen kallio Lohja LVOOIOOI5, Y5A013676 [10100042

90 KA0010200 Korkiamäki-Palanutkallio Lohja Y5A013335

97 KA0010197 Lehtikallio Lohja Y5A014157

102 KA0010473 Laukkamäki-Hyypiänmäki Lohja, Nummi-Pusula [10100015

106 KA0010219 Lintnkiimanvuori Nummi-Pusula MA0010006 [10100032
109 KA0010216 Kalkkimäki-Kiimamäki Nummi-Pusula MAOOI0006
IlO KA0010214 Hankkamäki Nummi-Pusula, Somero Y5A040201 [10100090

113 KAOOIOO6O Isokallin Nurmijärvi Y5A012576

114 KA0010478 Kasberget-Tomtberget Pohja MA0010007

115 KA0010145 Långbrobergen Pohja L80010107, MAOOI0007
116 K00010147 Offeberget Pohja MAOOI0007 [10100096
II? KAOOIOI48 Skoroberget Pohja LHOOIOIO7, MAOOI0007, MOR-19-034

119 KAOOIOII2 Kummelbergen Pornainen, Sipoo [10100099

123 KA0010061 Brunnibergen-Kalkberget Siuntio MAOOI000Z

124 KAOOIOO61 Grottberget-Storpottsberget Siuntio MA0010001

125 KA0010063 Längfallsbergen Siuntio L[100l0116, MAOOI0002, Y5A013023

126 KA0010064 Storberget-Längberget Siuntio MAOOI0002

127 KA0010065 Fägelviksberget-Trappberget Siuntio MAOOI0002 [10100085
128 KA00l0069 Vargberget Siuntio MAOOI0002
19 KA0010071 Flaggberget-Lnntoberget Siuntio MA0010002

130 KAOOIO400 Klevbackaberget Siuntio MAOOI0002
131 KA0010072 Klöverberget Siuntio MAOOI0002
132 KA0010073 Krejansberget Siuntio MA0OI0002
133 KA0010074 Skogsforsen-Prästgårdsberget Siuntio LKAOI0009, LHOOIOI 15, MAOOI0001 [10100085

35 KAOOIOO7S Svinberget-Kärrbacken Siuntio 94/0/44, MAOOI0001 [10100011
136 KAOOIOOJ7 Kinpari-Mustalahdenvnori Siuntio, Vihti MAOOI0002

138 KA0010163 Lökudden Tammisaari LHAOIOOIO, LH0OIOI22
139 KA0010165 Näseberget Bromarv Tammisaari Y5A011842
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Nro Tunnus Kallinalue Kunta Aluetunnus Natura tunnus

Nr Knd Bergsnmråde Kommun Områdkod Natura kuU

4! KAOOIOI7I Ärmdalsberget Tammisaari MHA0209l0
142 KAOOIOI64 Näsebergen [ramnäs Tammisaari Y5A010026 [10100002
144 KA00l0169 Svinberget Kvigns Tammisaari YSAOl4l39 [10100054
149 KAOOIOO23 Kakolanmäki Vantaa peruskartassa merkintä rauhoitusalueesta?
52 KAOOIOO3I Kasaberget Vantaa, Sipoo YSA013643 [10100065

153 KAOOIOIO6 Brännberg-Brännbergen Vantaa, Sipoo [10100066
l56 KAOOIOI2I Laukkamäki Vihti YSAOIOO?7,Y5A012l88,Y5A013083 [1010004!
5? KA0010l22 Märjäntienmäki Vihti (LV0010038) [10100041

158 KAOOIOI23 Haukkaiampi-Kaitlampi Vihti KPUOIOO3O [10100040
160 KA0010128 Konianvuori Vihti 94/1/152, MHAODIOI? [10100039

Lyhenteet

() = kuhde rajautun suluissa mainittuun alueeseen
ESA = Erityinen suojelualue
[1 = Natura 2000 -verknstnon ehdotettu alue
KPl = Kansallispuisto
LHA = Lehtujensuojeloalne
IHO = tehtujensunjelunhjelma
LP8 = Luonnunpuisto
LVO = Lintuvesiensuojeluuhjelma
MAO = Arvukkaat maisema-alueet (Haapanen ja Heikkilä 1993)
MHA = Metsähallituksen päätöksellä suojeltu alue
Numerukoodi (esim. 94/0/36) = Vanhojenmetsiensoojeluohjelma
MOR = Moreenialuiden inventointi
RSO = Rantojensuojeluohjelma
SSl = Snidensunjelunhjelma
VMA = Vanhojenmetsien suojelualue
YSA = Yksityinen luonnuusuujeiualue
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Liite 3. Suojelualueiden, suojeluohjelma-alueiden, maisema-alueiden, moreeni
alueiden ja Natura 2000- verkostoon ehdotettujen alueiden tunnukset ja nimet.

Bilaga 3. Identifikationer och namn på skyddsområden, områden i skyddsprogram,
landskapsområden, moränområden och områden som föreslagits i Natura-2000
nötverket.

Erityiset suojelualueet
ESAOI0007 Uddskatanin luonnonsuojelualue

Kansallispuistot
KPU010030 Nuuksion kansallispuisto

Luonnonpuistot
LPUO10001 Karkalin luonnonpuisto

Lintuvedet
LV0010013 Saltfjärden ja Tavastfjärden
LV0010015 Kutsilanselkä ja Vasarlahti
LV0010016 Pikkujärvi (Kirkniemi)
LV0010030 Östersundominiahti, Bruksviken,

Porvarinlahti, Torpviken
LV001003$ Vanjärvi

Porkkalan rannikko
Espoon järvialue
Lohjanjärvi
Meikon-Lappfräsldn järvialue

Yksityiset luonnonsuoj elualueet
YSAOI 0026 Framnäsin luoimonsuojeluaiue
YSA01 0035 Tulliniemen liirnustonsuojelualue
YSA010077 Laukkamäen Vuorijalavalehto (luonnonsuojelualue)
YSA010336 Tvärminnen Tutldmusaseman luonnonsuojelualue
YSA010955 Meikon Säästömetsä (luonnonsuojelualue)
YSAO1 1668 Isbergen-Korsolamsbergen
YSA01 1668 Tranhalsträsket ja Urbysberget (ls.alue)
YSA011670 Meikonjärven Rannat (luonnonsuojelualue)
YSA01 1729 Voisin pähkinäpensasiehto (luonnonsuojelualue)
YSAO1 1842 Näsbergen (luoimonsuojelualue)
YSA012160 Pääskysvuori-Ramsösund-Myllyjärvi (is.alue)
YSA012188 Laukkamäen luonnonsuojelualue
YSA012272 Kohagenin Lehdon luonnonsuojelualue
YSA012390 Matariston Lehdon luonnonsuojelualue
YSA012570 Kaitalammin Rantalehto (luonnonsuojelualue)
YSA012576 Rajamäen Isokallion iuonnonsuojelualue
YSA012663 Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualue
YSA012664 Tremanskärrin luonnonsuojelualue
YSA012704 Kaitalammin Rotkolehto (luoimonsuojelualue)
YSA012954 Kilpilampi-Lippukallion luonnonsuojelualue
YSA013018 Tvärminnen Lehdot (luonnonsuojelualue)
YSAO13O21 Backbyn purolaakson luonnonsuojelualue
YSA013023 Lempansän Lehto (luonnonsuojelualue)
YSA013052 Koivulan iehtopurolaakso (iuonnonsuojelualue)
YSAD1 3083 Pähkinärinteen luonnonsuojelualue
YSA013138 Voisin lehdot 4 (luonnonsuojelualue)
YSA013156 Kasavuoren luonnonsuojelualue
YSA013191 Haukkalammen-Romvuoren luonnonsuojeluaiue
YSA013228 Kirkkovuoren Kalkkikivikallio (ls.alue)
YSA013288 Saukonnoron purolaakson luonnonsuojelualue
YSA01 3289 Valkiammen luoimonsuojelualue
YSA013310 Herukkapuron Lehdon iuonnonsuojeluaiue
YSA013335 Kuismankaaren luonnonsuojelualue
YSA013354 Märkmäen luonnonsuojeiualue
YSA013399 Pilvilinnan Lehdon luonnonsuojelualue
YSA01 3471 Hynkänlammen luonnonsuojelualue
Y5A013518 Tremanskärrin luonnonsuojelualue 1
YSA01 3643 Kasaberget-Kasakallion iuonnonsuojeluaiue
YSA013675 Stansvikin lehdon ja kaivosalueen

luonnonsuojeiualue
YSA013676 Kohnamäen luonnonsuojelualue
YSA014107 Pääskysvuori 2 (luonnonsuojelualue)
YSA014108 Karstunlahden metsän luonnonsuojelualue 1
Y5A014109 Tulijärven alueen luonnonsuojelualue 1
Y5A014126 Sorvaston luonnonsuojelualue
YSA0I 4127 Tennoonmäki-Pietarinluolan luonnonsuojeluaiue
Y5A014129 Ristiakian kallion luonnonsuojelualue
YSA014139 Svinbergetin luonnonsuojelualue
YSA014140 Erä-Mattilan luoimonsuojelualue
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Lehdot
LHA010009
LHA010010
LH0010071
LH0010072
LH0010073
LH0010083
LH0010084
LH0010085
LH0010086
LH0010088
LH001008$
LH0010089
LH0010102
LH0010106
LHO0I 0107
LH0010115
LH0010116
LH0010122
LH0010124
LH0010125

Kvarnbyn lehtojensuojelualue
Soibölen ja Knopen lehtojensuojelualue
Haukkalammen-Romvuoren iehdot
Koivulan iehtopurolaakso
Tvärmhmen lehdot
Lövkullauddenin lehtoaiue
Backbyn purolaakso
Kalkkimäen lehto
Rinnemäen lehto
Isbergen-Korsolamsbergen
Volsin lehdot
Meikon-Trehörningenin lehtoalue
Torholan lehto
Palomäen pähkinästö
Skurubergenin-Längbrobergenin lehdot
Kvarnbyn lehto
Lempansän lehto
Soibölen ja Knopen lehdot
Mustavuoren lehtoalue
Herukkapuron iehtoaiue

Rannat
R50010001
RS0010004
RS0010005
RS0010006

Suot
SS0010001
SS0010006
SS0010029

Tremanskärr-Krigelskär
Slätmossenin-Grenmossenin alue
Tulijärven alue
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Vanhat metsät YSA014142 Tennoonmäen luonnonsuojelualue
92/1/10 Dorgam - Ragvalds YSA014143 Hankalahden luoimonsuojelualue
94/0/24 Hakjärven lehtokorven aamialue YSA014144 Rödbergsvikenin luonnonsuojelualue
94/0/25 Luukkaan aamialue YSA014145 Nydaisvikenin metsä
94/0/28 Makubergen YSA014146 Meikon-Trehörningenin lehto
94/0/34 Nydaisvikenin metsä YSA014146 Meikon-Trehömingenin lehto
94/0/35 Karstunlahden metsä YSA014149 Hausnummen luonnonsuojelualue
94/0/36 Lakimäki YSÄ014157 Kihilänkorven luonnonsuojelualue
94/0/44 Längträskin metsä YSA014177 Kaitalammen aarnialueen luonnonsuojelualue
94/0/46 Vesfran metsät YSA014179 Kertunlehdon luonnonsuojelualue
94/1/149 Lakimäki YSA014180 Suuriniemen luo;rnonsuojelualue
94/1/152 Konia YSA040201 Arimajärven Purolehto (luonnonsuojelualue)
VMA010009 Meikon alue

Natura 2000 -verkosto
P10100002 Tapelsåsen - Lindöviken - Heimlax
F10100005 Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue
F10100006 Tulliniemen linnustonsuojelualue
F10100010 Tulijärvi - Makubergen
f10100012 Karkali, Suuriniemi ja Mailan alueet
P10100013 Puujärvi
F10100014 Kalkkimäki ja Laukmäki
f10100015 Myllymäki
F10100021 Meiko - Lappfräsk
P10100023 Mustionjoki
f10100025 Saltfjärdenin - Tavatfjädenin lintuvedet
F10100026 Kfrkkonun,men saaristo
F10100030 Pikkujärvi
F10100032 Lintukiimanvuori
P10100034 Karstunlahden metsä ja kalliot
F10100035 Laldmäen metsä
P10100036 Lohjajärven alueet
f10100039 Konianvuori
F10100040 Nuuksio
f10100041 Vanjärvi, Märjäntienmäki ja Laukkamäki
P10100042 Nummi-Pusulan lintuvedet
P10100050 Haaviston alueet
P10100051 Kytäjän - Usmin metsäalue
P10100054 Svinberget - Lagerholmen
fIli00064 Vesfran suot, lehdot ja vanhat metsät
f10100065 Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet
P10100066 Sipoonkorpi
P10100085 Siuntionjold
F10100090 Haukkamäki
P10100096 Tomasbölebäcken
F10100099 Kummelbergen

Metsähallituksen päätöksellä suojellut alueet
MHA001017 Konianvuori
MHA001050 Lakimäki
MHA001243 Kaialaohjan Kalkkimäki
MHA020603 Torholan luola ja Pitkäperänlahti
MHA020910 Trollshovda

Arvokkaat maisema-alueet (Haapanen ja Heikkilä 1993)
MA0010002 Degerby - Pikkalanjoki - Palojoki
MA0010006 Nummenjoen - Pusulanjoen viljelylaakso
MA0010007 Fiskars - Antskog ja Pohjanpitäjänlahti

Moreenialuiden inventointi
MOR-19-034 Fiskarsin tunneli
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Liite 411

Liite 4. Tekstissä mainittujen kasvien, sienten ja eläinten suomenkieliset ja tieteelliset nimet.

Tummennetut lajit ovat valtakunnallisesti, alueellisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja.

PUTKILOKASVIT

Acer piatanoides vaahtera ahomansikka fragaria vesca
Achullea millefolium siankärsämö ahomatara Galium boreale
Actaea spicata mustakonnanmaija ahopellava Linum catharticum
Adoxa moschatellina tesmayrtti ahosuolaheinä Rumex acetosella
Agrimonia eupatoria maarianverijuuri haapa Populus tremula
Agrosös stolonifera rönsyrölli haisukurjenpolvi Geranium robertianum
Agrostis vinealis jäykkärölli hakarasara Carex spicata
Ajuga pyramidalis kartioakankaali hammasjuuri Dentaria bulbifera
Allium oleraceum nurmilaukka harmaaleppä Ainus incana
Allium schoenoprasum ruoholaukka harmio Berteroa incana
Allium scorodoprasum käärmeenlaukka haurasloikko Cystopteris fragilis
Ainus giutinosa tervaleppä heinäratamo Piantago lanceolata
Ainus incana harmaaleppä heinätähtimö Stellaria graminea
Amelanchier spicata isotuomipihlaja hentokiurunkannus Corydalis intermedia
Anemone nemorosa valkovuokko hernesara Carex viridula
Anemone ranunculoides keltavuokko hietalemmikki Myosotis stricta
Angelica archangelica ssp. litoralis meriputki hietaorvokki Viola rupestris
Antennaria dioica kissankäpälä hietikkosara Carex arenaria
Anthemis tinctoria keltasauramo hiirenporras Athyrium filix-femina
Anthoxanthum odoratum tuoksusimake himmeätädyke Veronica opaca
Arabidopsis suecica ruotsinpitkäpalko hina Danthonia decumbens
Arabidopsis thaliana lituruoho hirssisara Carex panicea
Arabis glabra pölkkyruoho hirvenkello Campanula cervicaria
Arabis hirsuta jäykkäpitkäpalko hoikkanurmikka Poa angustifolia
Arctostaphylos uva-ursi sianpuolukka hopeahanhikit Potentilla argentea
Arenaria serpyllifolia mäkiarho huhtahanhikki Potentilla intermedia
Armeria maritima ssp. elongata niittylaukkaneilikka huhtakurjenpolvi Geranium bohemicum
Artemisia campestris ketomaruna humala Humulus lupulus
Asarum europaeum taponlehti huopakeltano Pilosella officinarum
Aspienium ruta-muraria seinäraunioinen härkit Cerastium sp.
Aspienium septentrionale liuskaraunioinen häränsilmä Hypochoeris maculata
Aspienium trichomanes tummaraunioinen idänkanukka Cornus aiba
Aster tripolium meriasteri ihartiusu Rosa mollis
Athyrium filix-femina hiirenporras imikkä Pulmonaria obscura
Avenula pubescens mäkikaura isohopeahanhikki Potentilla neglecta
Barbarea vuigaris peltokanankaali isokäenrieska Gagea lutea
Berberis vuigaris ruostehappomaija isomaksaruoho Sedum telephium
Berteroa incana harmio isotuomipihlaja Amelanchier spicata
Betula sp. koivut jalkasara Carex pediformis
Botrychium lunaria ketonoidanlukko juolukka Vaccinium uliginosum
Botiychium matricariifolium saunionoidanlukko jäkki Nardus stricta
Botrychium virginianum lehtonoidanlukko jänönapila Trifolium arvense
Brachypodium pinnatum mäkilehtoluste jänönsalaatti Mycelis muralis
Briza media räpelö järviruoko Phragmites australis
Bromus hordeaceus mäkikattara jäykkäpitkäpalko Arabis hirsuta
Calamagrostis anindinacea metsäkastikka jäykkärölli Agrostis vinealis
Calluna vuigaris kanerva kaljukallioinen Erigeron acer ssp. droebachiensis
Caltha palustris rentukka kalliohatikka Spergula morisonii
Campanula cervicaria hirvenkello kallioimarre Polypodium vuigare
Campanula rotundifolia kissankello kalliokielo Polygonatum odoratum
Capsella bursa-pastoris lutukka kalliokohokki Silene rupestris
Cardamine amara purolitukka kalliorikko Saxifraga adscendens
Cardamine hirsuta mäkilitukka kalliotuhkapensas Cotoneaster scandinavicus
Cardamine impatiens lehtolitukka kanadankoiransilmä Conyza canadensis
Carex appropinquata röyhysara kanerva Calluna vuigaris
Carex arenaria hietikkosara kangasajuruoho Thymus serpyllum
Carex diandra liereäsara kartioakankaali Ajuga pyramidalis
Carex digitata sormisara karvakiviyrtti Woodsia ilvensis
Carex elongata pitkäpääsara karvaskallioinen Erigeron acer
Carex fiava keltasara kataja Jmiiperus communis
Carex muricata törrösara kelta-apila Trifolium aureum
Carex panicea hirssisara keltalehdokki Platanthera chlorantha
Carex pediformis jalkasara keltamaite Lotus corniculatus
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Carex pilulifera virnasara keltamaksamoho Sedum acre
Carex spicata hakarasara keltamatara Galium verum
Carex viridula hernesara keltamo Chelidonium majus
Centaurium sp. rantasapet keltanokitkerö Picris hieracioides
Cephalaiflhera rubra punavalkku keltanot Hieracium sp.
Cerastium arvense ketohärkki keltasara Carex fiava
Cerastium fontanum nurmihärkki keltasauramo Anthemis tinctoria
Cerastium sp. härkit keltavuokko Anemone ranunculoides
Chelidonium majus keltamo ketohärkki Cerastium arvense
Chimaphila umbellata sarjatalvikki ketokeltto Crepis tectorum
Chrysosplenium alternifolium kevätiinnunsilmä ketokäenminttu Satureja acinos
Circaea alpina velholehti ketomaruna Artemisia campestris
Convallaria majalis kielo ketoneilikka Dianthus deltoides
Conyza canadensis kanadankoiransilmä ketonoidanlukko Botrychium lunaria
Cornus aiba idänkanukka keto-orvokki Viola tricolor
Corydalis intermedia hentokiurunkannus ketopiippo Luzula campestris
Corydalis solida pystykiurunkannus ketotädyke Veronica arvensis
Corylus avellana pähkinäpensas kewnleipä Oxalis acetosella
Cotoneaster scandinavicus kalliotuhkapensas kevätesikko Primula veris
Crepis tectorum ketokeltto keväthanhikki Potentilla crantzii
Cystopteris fragilis haurasloikko kevätkynsimö Erophila veroa
Danthonia decumbens hina kevätiehtoleinikit Ranunculus fallax
Daphne mezereum näsiä kevätiinnunherne Lathyrus vernus
Dentaria buibifera hammasjuuri kevätiinnunsilmä Chrysosplenium alternifolium
Deschampsia flexuosa metsälauha kevättädyke Veronica verna
Dianthus deltoides ketoneilikka kevättähtimö Stellaria holostea
Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri kielo Convallaria majalis
Dryopteris filix-mas kivikkoalvejuuri kiiltopaju Salix phylicifolia
Elymus caninus koiranvehnä kirkiruoho Gymnadenia conopsea
Empetrum nigrum variksenmaija kissankello Campanula rotundifolia
Epilobium angustifolium maitohorsma kissankäpälä Antennaria dioica
Epipactis helleborine lehtoneidonvaippa kivikkoalvejuuri Dryopteris filix-mas
Epipogium aphyllum metsänemä koiranheisi Viburnum opulus
Equisetum pratense lehtokorte koiranvehnä Elymus caninus
Erigeron acer karvaskallioinen koivut Betula sp.
Erigeron acer ssp. droebachiensis kaljukallioinen korpi-imarre Phegopteris corntectilis
Eriophorum latifolium lettovilla korpinurmikka Poa remota
Erophila veroa kevätkynsimö korpiorvokki Viola epipsila
fallopia dumetorum pensaikkotatar korpisorsimo Glyceria lithuanica
Festuca ovina lampaannata kotkansiipi Matteuccia struthiopteris
filipendula ulmaria mesiangervo kullero Trollius europaeus
Fragaria vesca ahomansikka kultapiisku Solidago virgaurea
fraxinus excelsior saami kuusi Picea abies
Gagea lutea isokäenrieska kyläkellukka Geum urbanum
Galium album paimenmatara kyläkuijenpolvi Geranium pratense
Galium boreale ahomatara kynäjalava Ulmus laevis
Galium sp. matarat käärmeenlaukka Allium scorodoprasum
Galium triflorum lehtomatara lampaannata Festuca ovina
Galium verum keltamatara lehmus, metsälehmus Tilia cordata
Geranium bohemicum huhtakurjenpolvi lehtoarho Moehringia trinervia
Geranium pratense kyläkurjenpolvi lehtokielo Polygonatum multifiorum
Geranium pusillum pihakuijenpolvi lehtokorte Equisetum pratense
Geranium robertianum haisukuijenpolvi lehtokuusama Lonicera xylosteum
Geranium sanguineum verikurjenpolvi lehtoleinikki Ranunculus cassubicus
Geum urbanum kyläkellukka lehtolitukka Cardamine impatiens
Glyceria fluitans ojasorsimo lehtomaitikka Melampyrum nemorosum
Glyceria lithuanica korpisorsimo lehtomatara Galium triflomm
Gymnadenia conopsea kirkiruoho lehtoneidonvaippa Epipactis helleborine
Gymnocarpium dryopteris metsäimarre lehtonoidanlukko Botrychium virginianum
Hepatica nobilis sinivuokko lehtonurmikka Poa nemoralis
Hieracium sp. keltanot lehto-orvokki Viola mirabilis
Humulus lupulus humala lehtopalsami Impatiens noli-tangere
Hypericum montanum vuorikuisma lehtopähkämö Stachys sylvatica
Hypericum perforatum mäkikuisma lehtosinijuuri Mercurialis perennis
Hypochoeris maculata häränsilmä lehtosinilatva Polemonium caeruleum
Impatiens noli-tangere lehtopalsami lehtotähtimö Stellaria nemorum
Inula salicina rantahirvenjuuri lettovilla Eriophorum latifolium
Jasione montana vuorimunkki liereäsara Carex diandra
Juncus gerardii suolavihvilä lilukka Rubus saxatilis
Juncus supinus rentovihvilä litteänurmikka Poa compressa
Juniperus communis kataja lituruoho Arabidopsis thaliana
Knautia arvensis niusunioho liuskaraunioinen Asplenium septentrionale
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Lathraea squamaria suomukka luhtaorvokki Viola uliginosa
Lathyrus linifolius syylälinnunherne lutukka Capsella bursa-pastoris
Lathyrus sylvestris metsänätkelmä lähdetähtimö Stellaria alsine
Lathyrus vernus kevätiinnunherne maarianverijuuri Agrimonia eupatoria
Ledum palustre suopursu maitohorsma Epilobium angustifolium
Linum catharticum ahopellava matarat Galium sp.
Listera ovata soikkokaksikko meriasteri Aster tripolium
Littorella unifiora raani meriputki Angelica archangelica ssp. litoralis
Lonicera caprifolium tuoksuköynnöskuusama meriratamo Piantago maritima
Lonicera xylosteum lehtokuusama mesiangervo Filipendula ulmaria
Lotus corniculatus keltamaite metsäalvejuuri Dryopteris carthusiana
Luzula campestris ketopiippo metsäimarre Gymnocarpium dryopteris
Lychnis alpina pikkutervakko metsäkastikka Calamagrostis arundinacea
Lychnis viscaria mäkitervakko metsälauha Deschampsia flexuosa
Maianthemum bifolium oravanmaija metsänemä Epipogium aphyllum
Malus sp. omenapuu metsänätkelmä Lathyrus sylvestris
Malus sylvestris metsäomenapuu metsäomenapuu Malus sylvestris
Matteuccia struthiopteris kotkansiipi metsäorvokki Viola riviniana
Melampyrum nemorosum lehtomaitikka metsäruusu Rosa majalis
Melica ciliata tähkähelmikkä metsävirna Vicia sylvatica
Melica nutans nuokkuhelmikkä mukulaleinikki Ranunculus ficaria
Mercurialis perennis lehtosinijuuri mustaherukka Ribes nigrum
Milium effusum tesma mustakonnanmarja Actaea spicata
Moehringia trinervia lehtoarho mäkiarho Arenaria serpyllifolia
Molinia caemlea siniheinä mäkikattara Bromus hordeaceus
Moneses unifiora tähtitalvikki mäkikaura Avenula pubescens
Mycelis muralis jänönsalaatti mäkikuisma Hypericum perforatum
Myosotis ramosissima mäkilemmikki mäkilehtoluste Brachypodium pinnatum
Myosotis stricta hietalemmikki mäkilemmikki Myosotis ramosissima
Myrica gale suomyrtti mäkilitukka Cardamine hirsuta
Nardus stricta jäkki mäkimeirami Origanum vuigare
Neottia nidus-avis pesäjuuri mäkiminttu Satureja vuigaris
Origanum vuigare mäkimeirami mäkitervakko Lychnis viscaria
Oxalis acetosella ketunleipä mänty Pinus sylvestris
Paris quadrifolia sudenmarja nevaimarre Thelypteris palustris
Pamassia palustris vilukko niittylaukkaneilikka Armeria maritima ssp. elongata
Phegopteris connectilis korpi-imarre nokkonen Urtica dioica
Phragmites australis järviruoko nuokkuhelmikkä Melica nutans
Picea abies kuusi nurmihärkki Cerastium fontanum
Picris hieracioides keltanokitkerö nurmilaukka Allium oleraceum
Pilosella officinarum huopakeltano nyylähaarikko Sagina nodosa
Pimpinella saxifraga pukinjuuri näsiä Daphne mezereum
Pinus sylvestris mänty ojasorsimo Glyceria fluitans
Piantago lanceolata heinäratamo omenapuu Malus sp.
Piantago major piharatamo oravanmaija Maianthemum bifolium
Piantago maritima meriratamo orjanruusu Rosa dumalis
Platanthera chlorantha keltalehdokki paatsama Rhamnus frangula
Poa angustifolia hoikkanurmikka paimenmatara Galium aibum
Poa compressa litteänurmikka pajut Salix sp.
Poa nemoralis lehtonurmikka peltokanankaali Barbarea vuigaris
Poa remota korpinurmikka pensaikkotatar Fallopia dumetorum
Folemonium caeruleum lehtosinilatva pesäjuuri Neottia nidus-avis
Polygonatum multifiorum lehtokielo pihakurjenpolvi Geranium pusillum
Polygonatum odoratum kalliokielo piharatamo Piantago major
Polypodium vuigare kallioimarre pihlaja Sorbus aucuparia
Populus tremula haapa pikkutervakko Lychnis alpina
Potentilla argentea hopeahanhikit pitkäpääsara Carex elongata
Potenfihla crantzii keväthanhikki pommerinvima Vicia cassubica
Potentilla intermedia huhtahanhikki pukinjuuri Pimpinella saxifraga
Potent-ilIa neglecta isohopeahanhikki punaherukat Ribes rubrum
Potentilla recta pystyhanhikki punavalkku Cephalanthera rubra
Primula veris kevätesikko puolukka Vaccinium vitis-idaea
Pmnus padus tuomi purolitukka Cardamine amara
Pulmonaria obscura imikkä pystyhanhikki Potentilla recta
Quercus robur tammi pystykiurunkannus Corydalis solida
Ranunculus cassubicus lehtoleinikki pähkinäpensas Corylus avellana
Ranunculus fallax kevätiehtoleinikit pölkkyruoho Arabis glabra
Ranunculus ficaria mukulaleinikki raani Littorella unifiora
Rhamnus frangula paatsama raita Salix caprea
Ribes alpinum taikinamaija rantahirvenjuuri Inula salicina
Ribes nignim mustaherukka rantaorvokki Viola persicifolia
Ribes rubmm punaherukat rantasapet Centaurium sp.
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Rosa dumalis oijanruusu rentovihvilä ]uncus supinus
Rosa majalis metsäruusu rentukka Caltha palustris
Rosa mollis iharuusu rohtotädyke Veronica officinalis
Rubus idaeus vadelma ruoholaukka Allium schoenoprasum
Rubus saxatilis lillukka ruostehappomatja Berberis vuigaris
Rumex acetosella ahosuolaheinä ruotsinpitkäpalko Arabidopsis suecica
Sagina nodosa nyylähaarikko ruusuruoho Knautia arvensis
Salix aurita vilpapaju räpelö Briza media
Salix caprea raita rönsyrölli Agrostis stolonifera
Salix phylicifolia kiiltopaju röyhysara Carex appropinquata
Salix sp. pajut saarni fraxinus excelsior
Sambucus racemosa terttuselja sarjatalvikki Chimaphula umbellata
Satureja acinos ketokäenminttu saunionoidanlukko Botrychium matricariifolium
Satureja vuigaris mäkiminttu seinäraunioinen Asplenium ruta-muraria
Saxifraga adscendens kalliorikko siankärsämö Achullea millefolium
Scorzonera humilis sikojuuri sianpuolukka Arctostaphylos uva-ursi
Scrophularia nodosa syyläjuuri sikojuuri Scorzonera humilis
Sedum acre keltamaksaruoho siniheinä Molinia caentlea
Sedum telephium isomaksaruoho sinivuokko Hepatica nobilis
Silene rupestris kalliokohokki soikkokaksikko Listera ovata
Solidago virgaurea kultapiisku sormisara Carex digitata
Sorbus aucuparia pihlaja sudenmarja Paris quadrifolia
Sorbus hybrida suomenpihlaja suolavilwilä Juncus gerardii
Spergula morisonii kalliohatikka suomenpihlaja Sorbus hybrida
Stachys sylvatica lehtopähkämö suomukka Lathraea squamaria
Stellaria alsine lähdetähtimö suomyrtti Myrica gale
Stellaria graminea heinätähtimö suopursu Ledum palustre
Stellaria holostea kevättähtimö syyläjuuri Scrophularia nodosa
Stellaria nemonim lehtotähtimö syyläihinunherne Lathyrus linifolius
Taraxacum sp. voikukat taikinamarja Ribes alpinum
Thelypteris palustris nevaimarre tammi Quercus robur
Thymus serpyllum kangasajuruoho taponlehti Asarum europaeum
Tilia cordata lehmus, metsälehmus terttuselja Sambucus racemosa
Trifolium arvense jänönapila tervaleppä Ainus giutinosa
Trifolium aureum kelta-apila tesma Milium effusum
Trifolium repens valkoapila tesmayrtti Adoxa moschatellina
Trollius europaeus kullero tummaraunioinen Aspienium trichomanes
Ulmus glabra vuorijalava tummatulikukka Verbascum nigmm
Ulmus laevis kynäjalava tunturikiviyrtti Woodsia alpina
Urtica dioica nokkonen tuoksuköynnöskuusama Lonicera caprifolium
Vaccinium uliginosum juolukka tuoksusimake Anthoxanthum odoratum
Vaccinium vitis-idaea puolukka tuomi Prunus padus
Verbascum nigrum tummatulikukka tähkähelmikkä Melica ciliata
Verbascum thapsus ukontulikukka tähtitalvikki Moneses unifiora
Veronica arvensis ketotädyke törrösara Carex muricata
Veronica officinalis rohtotädyke ukontulikukka Verbascum thapsus
Veronica opaca himmeätädyke vaahtera Acer piatanoides
Veronica verna kevättädyke vadelma Rubus idaeus
Viburnum opulus koiranheisi valkoapila Trifolium repens
ViUa cassubica pommerinvima valkovuokko Anemone nemorosa
Vicia sylvatica metsävirna variksenmaija Empetrum nigrum
Viola epipsila korpionrokki veiholehti Circaea alpina
Viola mirabilis lehto-orvokki verikuijenpolvi Geranium sanguineum
Viola persicifolia rantaorvokki vilukko Pamassia palustris
Viola riviniana metsäorvokki virnasara Carex pilulifera
Viola mpestris hietaorvokki virpapaju Salix aurita
Viola tricolor keto-orvokki voikukat Taraxacum sp.
Viola uliginosa luhtaorvokki vuorijalava Ulmus glabra
Woodsia alpina tunturikiviyrtti vuorikuisma Hypericum montanum
Woodsia ilvensis karvakiviyrtti vuorimunkki Jasione montana

SAMMALET

Abietinella abietina ketohavusammal etelänhaivensammal Cirriphyllum tommasinii
Amblyodon dealbatus kenosammal etelänhankasammal Riccia beyrichiana
Amblystegium serpens lehtoritvasammal etelänhavusammal ihuidium delicatulum
Amblystegium subtile kantoritvasammal etelänhiippasammal Orthotrichum cupulatum
Amblystegium tenax suippuritvasammal etelänhopeasammal Gynmomitrion obtusum
Amphidium sp. uumasammalet etelänkarstasammal Andreaea rothli
Amphidium Iapponicum tummauumasammal etelänkellosammal Encalypta vulgaris
Amphidium mougeotii paakku-uurnasammal etelänkiertosammal Tortella inclinata
Anastrophyllum michauxii etelänraippasammal etelänlapiosammal Tortula subulata
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Andreaea rothii etelänkarstasammal etelänpurosammal Hygrohypnum luridum
Andreaea nipestris kalliokarstasammal etelänraippasammal Anastrophylluin michauxii
Anomodon sp. ruostesammalet etelänruostesammal Anomodon rugelii
Anomodon attenuatus taljaruostesammal eteläntorasammal Cynodontium polycarpon
Anomodon longifolius pikkuniostesammal haapariippusammal Neckera pennata
Anomodon rugelii etelänruostesammal haapasuomusammal Radula complanata
Anomodon viticulosus isoruostesammal haprakarvesammal Fnillania fragilifolia
Antitrichia curtipendula norkkusammal haprakiertosammal Tortella fragilis
Asterella gracilis kallioveihonsammal harmokivisammal Grimmia donniana
Aulacomnium androgynum nuppihuopasammal harsosammal Trichocolea tomentella
Barbula convoluta pikkutumpurasammal heterahkasammal Sphagnum warnstorfii
Bartramia halleriana pahtaomenasammal hiidensammal Preissia quadrata
Bartramia ithyphylla kiilto-omenasammal hiirenhäntäsammal Isothecium myosuroides
Bartramia pomiformis kallio-omenasammal hohtovarstasammal Pohlia cruda
Blepharostoma trichophyllum seitfisammal härmäsammal Saelania glaucescens
Biindia acuta säiläsammal höyhensammal Ctenidium molluscum
Brachythecium giareosum kalkkisuikerosammal isokarvesammal Fmulania tamarisci
Bryoerythrophyllum recurvirostrum kalliopunatyvisammal isokastesammal Plagiochila aspienioides
Bryum alpinum valumahiirensammal isokorallisammal Ptilidium ciliare
Buxbaumia viridis lahokaviosanunal isonokkasammal Eurhynchium striatum
Campyliadelphus chrysophyllus suippuväkäsammal isoriippusammal Neckera crispa
Campylium stellatum lettoväkäsammal isoruostesammal Anomodon viticulosus
Campylophyllum calcareum kalkkiharasammal isotorasammal Cynodontium suecicum
Cirriphyllum piliferum lehtohaivensammal isotumpurasammal Didymodon fallax
Cirriphyllum tommasinii etelänhaivensammal isotuppisammal Timmia austriaca
Cnestrum schisti kalliotöppösammal itutumpurasammal Didymodon rigidulus
Conocephalum conicum ruutusammal jouhisammal Dicranodontium denudatum
Coscinodon cribrosus kolusammal kalkkiharasammal Campylophyllum calcareum
Cratoneuron filicinum sirohuurresammal kalkkihiippasammal Orthotrichum anomalum
Ctenidium molluscum höyhensammal kalkkikahtaissammal Distichium capillaceum
Cynodontium sp. torasammalet kalkkikarvasammal Ditrichum flexicaule
Cynodontium polycarpon eteläntorasammal kalkkikiertosammal Tortella tortuosa
Cynodontium strumiferum kyhmytorasammal kalkkikynsisammal Dicranum brevifolium
Cynodontium suecicum isotorasammal kalkkipalmikkosammal Hypnum recurvatum
Dicranodontium denudatum jouhisammal kalkkiruusukesammal Rhodobryum ontariense
Dicranum sp. kynsisammalet kalkkisuikerosammal Brachythecium giareosum
Dicranum bonjeanii Iettokynsisammal kalliokarstasammal Andreaea nipestris
Dicranum brevifolium kalkkikynsisammal kalliokielisammal Diplophyllum taxifolium
Dicranum scoparium kivikynsisammal kalliokärpänsammal Rhabdoweisia fugax
Dicranum spurium töppökynsisammal kallio-omenasammal Bartramia pomiformis
Dicranum viride katkokynsisammal kalliopahkurasammal Hymenostylium recurvirostrum
Didymodon fallax isotumpurasammal kalliopalmikkosammal Hypnum cupressiforme
Didymodon ferrugineus sirppitumpurasammal kalliopunatyvisammal Bryoerythrophyllum recurvirostrum
Didymodon rigidulus itutumpurasammal kalliopunossammal Porella cordaeana
Diplophyllum albicans suonikielisammal kalliopussisammal Marsupella emarginata
Diplophyllum taxifolium kalliokielisammal kalliosiipisammal Fissidens dubius
Distiehium capillaceum kalkkikahtaissammal kalliotakkusammal Ulota hutchinsiae
Ditrichum flexicaule kalkkikarvasammal kalliotierasammal Racomitrium lanuginosum
Encalypta brevicollis pikkukellosammal kalliotöppösammal Cnestrum schisti
Encalypta ciliata ripsikellosammal kalliouurresammal Zygodon rupestris
Encalypta streptocarpa kielikellosammal kallioveihonsammal Asterella gracilis
Encalypta vuigaris etelänkellosammal kangaskarhunsammal Polytrichum juniperinum
Eurhynchium angustirete lehtonokkasammal kantokorvasammal Jungermannia Ieiantha
Eurhynchium pulchellum pikkunokkasammal kantolaakasammal Plagiothecium laetum
Eurhynchium striatum isonokkasammal kantoritvasammal Amblystegium subtile
fissidens sp. siipisammalet karhunsammalet Polytrichum sp.
Fissidens adianthoides lettosiipisammal karvakarhunsammal Polytrichum piliferum
fissidens dubius kalliosiipisammal katkokynsisammal Dicranum viride
fissidens osmundoides rantasiipisammal kenosammal Amblyodon dealbatus
fissidens viridulus savikkosiipisammal ketjusammal Lejeunea cavifolia
Frullania dilatata runkokarvesammal ketohavusammal Abietinella abietina
frullania fragilifolia haprakarvesanimal ketopartasammal SyntTichia ruralis
Frullania tamarisci isokarvesammal keuhkosammal Marchantia polymorpha
Grimmia donniana harmokivisammal kielikellosammal Encalypta streptocarpa
Grimmia ovalis mustakivisammal kiilto-omenasammal Bartramia ithyphylla
Grimmia pulvinata pieluskivisammal kilpilehväsammal Rhizomnium punctatum
Gymnomitrion concinnatum tunturihopeasammal kimmelsammal Taxiphyllum wissgrillii
Gymnomitrion obtusum etelänhopeasammal kimppufierasammal Racomitrium fasciculare
Gymnostomum aeruginosum viherpahkurasammal kinnassammalet Scapania sp.
Harpanthus scutatus korpikaltiosammal kiviharmosammal Hedwigia ciliata
Hedwigia ciliata kiviharmosammal kivikutrisammal Homalothecium sericeum
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Herzogiella turfacea korpihohtosammal kivikynsisammal Dicranum scoparium
Homalia trichomanoides viuhkasammal kiviturkkisammal Paraleucobryum longifolium
Homalothecium lutescens silkkikutrisammal koloriippusammal Neckera besseri
Homalothecium sericeum kivikutrisammal kolusammal Coscinodon cribrosus
Homomallium incurvatum lenkosammal korpihohtosammal Herzogiella turfacea
Hygrohypnum duriusculum rosopurosammal korpikaltiosammal Harpanthus scutahis
Hygrohypnum luridum etelänpurosammal korpikerrossammal Hylocomiastnim umbraturn
Hylocomiastnirn umbratum korpikerrossammal korpiliekosammal Rhytidiadelphus subpinnatus
Hymenostylium recurvirostrum kalliopahkurasammal kyhmytorasammal Cynodontium strumiferum
Hypnum cupressiforme kalliopalmikkosammal kynsisammalet Dicranum sp.
Hypnum recurvatum kalkkipalmikkosammal laakasammalet Plagiothecium sp
Isothecium alopecuroides rotanhäntäsammal lahokaviosammal Buxbaumia viridis
Isothecium myosuroides huirenhäntäsammal lastusammal Reboulia hemisphaerica
Jungermannia leiantha kantokorvasammal lehtohaivensammal Cirriphyllum pilifenim
Lejeunea cavifolia ketjusammal lehtokinnassammal Scapania nemorea
Leucodon sciuroides oravisammal lehtonokkasammal Eurhynchium angustirete
Lophocolea minor pikkulimisammal Iehtoritvasammal Amblvstegium serpens
Lophozia ascendens pikkulovisammal lehväsammalet Mniaceae
Mannia fragrans tuoksukäppyräsammal lenkosammal Homomallium incurvatum
Marchantia polymorpha keuhkosammal lettokynsisammal Dicranum bonjeanii
Marsupella emarginata kalliopussisammal lettosiipisammal fissidens adianthoides
Marsupella sparsifolia vuoripussisammal lettoväkäsammal Campylium stella tum
Marsupella sphacelata pohj anpussisammal limisiimasammal Myurella julacea
Metzgeria furcata suikalesammal liuskalapasammal Pellia endiviifolia
Mniaceae lehväsammalet lukinsammal Platydictya jungermannioides
Myurella julacea limisiimasammal luutasammal Thamnobrvum alopecurum
Necera sp. riippusammalet lähdelehväsammal Rhizomnium magnifolium
Neckera besseri koloriippusammal metsälehväsammal Piagionmium cuspidatum
Neckera complanata suloruippusammal mustakivisammal Grimmia ovalis
Neckera crispa isoriippusammal nokkalehväsammal Plagiomnium rostratum
Neckera oligocarpa vuoririippusammal norkkusammal Antitrichia curtipendula
Neckera pennata haapariippusammal nuokkuvarstasammal Pohlia nutans
Nowellia curvifolia rakkosammal nuppihuopasammal Aulacomnium androgynum
Orthotrichum anomalum kalkkihiippasamrnal ojahankasammal Riccia glauca
Orthotrichum cupulahim etelänhiippasammal ojasykerösammal Weissia controversa
Oxystegus tenuirostris turrisammal oravisammal Leucodon sciuroides
Paraleucobryum longifolium kiviturkldsammal paakku-uurnasammal Amphidium mougeotii
Pellia endiviifolia liuskalapasammal paasisammalet Schistidium sp.
Plagiochula aspienioides isokastesammal pahtaomenasammal Bartramia halleriana
Plagiochila porelloides pikkukastesammal pallosamrnal Piagiopus oederianus
Plagiomnium cuspidatum metsälehväsammal pieluskivisamma] Grimmia pulvinata
Plagiomnium rostratum nokkalehväsammal pikkukastesammal Plagiochula porelloides
Plagiomnium undulatum poimulehväsammal pikkukellosammal Encalypta brevicollis
Piagiopus oederianus pallosammal pikkulimisammal Lophocolea minor
Plagiothecium sp. laakasammalet pikkulovisammal Lophozia ascendens
Plagiothecium laetum kantolaakasammal pikkunokkasammal Eurhynchium pulchellum
Platydictya jungermannioides lukinsammal pikkuruostesammal Anomodon longifolius
Pohlia cruda hohtovarstasammal pikkutumpurasammal Barbula convoluta
Pohlia nutans nuokkuvarstasammal pohjanpussisammal Marsupella sphacelata
Polytrichastnim alpinum vuorikarhunsammal poimulehväsammal Plagiomnium undulatum
Polytrichum juniperinum kangaskarhunsammal purotierasammal Racomifrium aciculare
Polytrichum piliferum karvakarhunsammal rahkasammalet Sphagnum sp.
Polytrichum sp. karhunsammalet rakkosammal Nowellia curvifolia
Porella cordaeana kalliopunossammal rannikkorahkasammal Sphagnum affine
Porella platyphylla ninkopunossammal rantasiipisammal fissidens osmundoides
Preissia quadrata hiidensammal ruippusammalet Necera sp.
Pseudoleskeella nervosa vemmelvaskisammal ripsikellosammal Encalypta ciliata
Ptilidium ciliare isokorallisammal rosopurosammal Hygrohypnum duriusculum
Racomitrium sp. tierasammalet rotanhäntäsammal Isothecium alopecuroides
Racomitrium aciculare purotierasammal runkokarvesammal frullania dilatata
Racomitrium fasciculare kimpputierasanimal runkopunossammal Porella platyphylla
Racomitrium lanuginosum kalliotierasammal ruostesammalet Anomodon sp.
Radula complanata haapasuomusammal ruusukehankasammal Riccia sorocarpa
Reboulia hemisphaerica lastusammal ruutusammal Conocephalum conicum
Rhabdoweisia fugax kalliokärpänsammal sahahitusammal Seligeria donniana
Rhizomnium magnifolium lähdelehväsammal savikkosiipisammal Fissidens viridulus
Rhizomnium punctatum kilpilehväsammal seittisammal Blepharostoma trichophyllum
Rhodobiyum ontariense kalkkiruusukesanimal siipisammalet Fissidens sp.
Rhytidiadelphus subpinnatus korpiliekosammal silkkikutrisammal Homalothecium lutescens
Riccia beyrichiana etelänhankasaninial siloriippusammal Neckera complanata
Riccia glauca ojahankasammal sirohuurresammal Cratoneuron fihicinum
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Riccia sorocarpa ruusukehankasammal sirppitumpurasammal Didymodon fermgineus
Saelania glaucescens härmäsammal suikalesammal Metzgeria furcata
Scapania sp. kinnassammalet suippuritvasammal Amblystegium tenax
Scapania nemorea lehtokinnassammal suippuväkäsammal Campyliadelphus chrysophyllus
Schistidium sp. paasisammalet suonikielisammal Diplophyllum albicans
Seligeria donnian sahahitusammal säiläsammal Blindia acuta
Sphagnum sp. rahkasammalet taljaruostesammal Anomodon attenuatus
Sphagnum affine rannikkorahkasammal tammitakkusammal Ulota crispa
Sphagnum warnstorfii heterahkasammal tierasammalet Racomitrium sp.
Syntrichia ruralis ketopartasammal torasammalet Cynodontium sp.
Iaxiphyllum wissgrillii kimmelsammal tumrnauurnasammal Amphidium lapponicum
Ihamnobryum alopecurum luutasammal tunturihopeasammat Gymnomitrion concinnatum
Thuidium delicatulum etelänhavusammal tuoksukäppyräsammal Mannia fragrans
Timmia austriaca isotuppisammal turrisammal Oxystegus tenuirostris
Tortella fragilis haprakiertosammal töppökynsasammal Dicranum spurium
Tortella inclinat etelänkiertosammal uurnasammalet Amphidium sp.
lortella tortuosa kalkkikiertosammal valumahiirensammal Bryum alpinum
Tortula subulata etelänlapiosammal vemmelvaskisammal Pseudoleskeella nervosa
Trichocolea tomentella harsosammal viherpahkurasammal Gymnostomum aeruginosum
Ulota crispa tammitakkusammal viuhkasammal Homalia trichomaiioides
Ulota hutchinsiae kalliotakkusammal vuorikarhunsammal Polytrichastnam alpinum
Weissia controversa ojasykerösammal vuoripussisammal Marsupella sparsifolia
Zygodon rupestris kalliouurresammal vuoririippusammal Neckera oligocarpa

JÄKÄLÄT

_____ _____________ _____ ___________ ___________

Acarospora glaucocarpa kalkkikuoppajäkälä haavanhyytelöjäkälä Collema subnigrescens
Alectoria sarmentosa korpiluppo hajakehräjäkälä Lecanora dispersa
Arctoparmelia centrifuga kaarrekarve hankakarve Pseudevernia ftirfuracea
Arthrorhaphis citrinella keltakuprujäkälä harmaaröyhelö Piatismatia glauca
Bryoria fremontii kanadanluppo hentoneulajäkälä Chaenotheca gracillima
Calicium corynellum kallionuppij äkälä hietatinajäkälä Stereocaulon condensatum
Caloplaca chrysodeta varjokultajäkälä härmähuhmarjäkälä Sclerophora coniophaea
Caloplaca citrina jauhekultajäkälä isohirvenjäkälä Cetraria islandica
Caloplaca crenuiaria paasikultajäkälä isomustejäkälä Placynthium nigrum
Caloplaca flavovirescens viherkultajäkälä isorustojäkälä Ramalina fraxinea
Caloplaca saxicola muurikultajäkälä jalotorvijäkälä Cladonia foliacea
Caloplaca sinapisperma sammatkultajäkälä jauhejäkälät Lepraria sp.
Caloplaca sp. kultajäkälät jauhekciltajäkälä Catoplaca citrina
Caloplaca vitellinula vainiokultajäkälä jauhernunuaisjäkälä Nephroma parile
Candelariella aurella kalliokeltuaisjäkälä jauherustojäkälä Ramalina pollinaria
Catapyrenium daedaleum sirokilpinen kaarrekarve Arctoparmelia centrifuga
Catapvrenium rufescens ruskokilpinen kalkkihyytelöjäkälä Collema bachmanianum
Catapyrenium squamulosum maksakilpinen kalkkikuoppajäkälä Acarospora glaucocarpa
Cetraria islandica isohirvenjäkälä kalkkikuppijäkälä Solorina saccata
Chaenotheca furfuracea vaijoneulajäkälä kalkkinahkajäkälä Peltigera Iepidophora
Chaenotheca graciffima hentoneulajäkälä kalkkinuppujäkälä Protobiastenia rupestrls
Chrysothrix chlorina vatjorikkijäkälä kalkkiseittijäkälä Sarcogyne regutaris
Cladina sp. poronjäkälät kalkkitorvijäkälä Cladonia symphycarpa
Cladonia foliacea jalotorvijäkälä kalliohyytelöjäkälä Collema flaccidum
Cladenia pocillum karvetorvijäkälä kallioisokarve Parmelia saxatilis
Claclonia symphycarpa kalkkitorvijäkälä kalliokeltuaisjäkälä Candelariella aurella
Collema bachmanianum kalkkihyytelöjäkälä kalliokeuhkojäkälä Lobaria scrobhulata
Collema cristatum liuskahyytelöjäkälä kallionuppijäkälä Calicium coiynellum
Collema flaccidum kalliohyytelöjäkälä kanadanluppo Bryoria fremontii
Collema fuscovirens ryynihyytelöjäkälä karttajäkälät Rhizocarpon sp.
Collema limosum savihyytelöjäkälä karvejäkälät Parmelia s. lato
Collema subnigrescens haavanhyytelöjäkälä karvetorvijäkälä Cladonia pocillum
Collema tenax nahkahyytelöjäkälä kauharustojäkälä Ramalina obtusata
Cybebe gracilenta vaijojäkälä keltajäkälät Xanthoria sp.
Diploschistes muscorum sammalmaljajäkälä keltakarttajäkälä Rhizocarpon geographicum
Endocarpon adscendens suomupullokas keltakuprujäkälä Arthrorhaphis citrinella
Endocarpon psorodeum limipullokas keltaröyhelö Vulpicida pinastri
Endocarpon pusillum pikkupullokas kiekkolaikkajäkälä Pertusaria albescens
Evemia divaricata takkuhankajäkälä kivitinajäkälä Stereocaulon dactylophyllum
fuscopannaria leucophaea suomulimijäkälä koivunhuhmarjäkälä Sclerophora peronella
Gyalecta geoica sammalvahajäkälä korallitinajäkälä Stereocaulon subcoralloides
Gyalecta ulmi punavahajäkälä korpiluppo Alectoria sarmentosa
Hypogymnia physodes sormipaisukarve kuhmujäkälä Lasallia pustulata
Lasallia pustulata kuhmujäkälä kultajäkälät Caloplaca sp.
Lecanora dispersa hajakehräjäkälä kääpiöhnajäkälä Leprocaulon microscopicum
Lemphotemma chalazanum sammallimajäkälä limipullokas Endocarpon psorodeum
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Lempholemma chalazanum sammallimajäkälä liuskahyytelöjäkälä Collema cristatum
Lepraria sp. jauhejäkälät liuskajauhejäkälä Leproloma membranaceum
Leprocaulon microscopicum kääpiötinajäkälä louhunahkajäkälä Peltigera elisabethae
Leproloma membranaceum liuskajauhejäkälä länneiimunuaisjäkälä Nephroma laevigatum
Leptogium cyanescens sinikesijäkälä maksakilpinen Catapyrenium squamulosum
Leptogium gelatinosum ruskokesijäkälä muurikultajäkälä Caloplaca saxicola
Leptogium lichenoides risakesijäkälä nahkahyytelöjäkälä Collema tenax
Leptogium plicatile poimukesijäkälä napajäkälät Umbilicaria sp.
Leptogium satuminum samettikesijäkälä nappinahkajäkälä Peltigera horizontalis
Leptogium teretiusculum sormikesijäkälä nappirustojäkälä Ramalina fastigiata
Lobaria pulmonaria raidankeuhkojäkälä nukkamunuaisjäkälä Nephroma resupinatum
Lobaria scrobiculata kalliokeuhkojäkälä paasikultajäkälä Caloplaca crenularia
Massalongia carnosa sammaljäkälä paljastinajäkälä Stereocaulon vesuvianum
Melanelia stygia sysiruskokarve pallotinajäkälä Stereocaulon pileatum
Nephroma arcticum pohjankorvajäkälä partanaava Usnea barbata
Nephroma bellum silomunuaisjäkälä piennarnahkajäkälä Peltigera ponojensis
Nephroma laevigatum lännenmunuaisjäkälä pihlajankarstajäkälä Parmeliella triptophylla
Nephroma parile jauhemunuaijäkä1ä pikkukorallijäkälä Sphaerophorus fragilis
Nephroma resupinatum nukkamunuaisjäkälä pikkupullokas Endocarpon pusillum
Parmelia s. lato karvejäkälät pohjankorvajäkälä Nephroma arcticum
Parmelia saxatilis kallioisokarve poimukesijäkälä Leptogium plicatile
Parmeliella triptophylla pihlajankarstajäkälä poronjäkälät Cladina sp.
Peltigera collina varjonahkajäkälä punavahajäkälä Gyalecta ulmi
Peltigera elisabethae louhunahkajäkälä raidankeuhkojäkälä Lobaria pulmonaria
Peltigera horizontalis nappinahkajäkälä rikkiruskeinen Psilolechia lucida
Peltigera lepidophora kalkkinahkajäkälä risakesijäkälä Leptogium Iichenoides
Peltigera ponojensis piennarnahkajäkälä rupujäkälä Synalissa symphorea
Peltigera venosa suoninahkajäkälä ruskokesijäkälä Leptogium gelatinosum
Pertusaria albescens kiekkolaikkajäkälä ruskokilpinen Catapvrenium rnfescens
Placynthium nigrurn isomustejäkälä ryynihvvtelöjäkälä Collema fuscovirens
Piatismatia glauca harmaaröyhelö samettikesijäkälä Leptogium saturninum
Protobiastenia rupestds kalkkinuppujäkälä sammaljäkälä Massalongia camosa
Pseudevernia furfuracea hankakarve sammalkultajäkälä Caloplaca sinapisperma
Psilolechia lucida rikkiruskeinen sammallimajäkälä Lempholemma chalazanum
Ramalina fastigiata nappinistojäkälä sammallimajäkälä Lempholemma chalazanum
Ramalina fraxinea isorustojäkälä sammalmaljajäkälä Diploschistes muscomm
Ramalina obtusata kauharustojäkälä sammalvahajäkälä Gyalecta geoica
Ramalina pollinaria jauherustojäkälä savihyytelöjäkälä Collema limosum
Ramalina subfarinacea suolarustojäkälä silomunuaisjäkälä Nephroma bellum
Rhizocarpon geographicum keltakarttajäkälä sinikesijäkälä Leptogium cyanescens
Rhizocarpon sp. karttajäkälät sirokilpinen Catapyrenium daedaleum
Sarcogyne regularis kalkkiseittijäkälä sormikesijäkälä Leptogium teretiusculum
Sclerophora coniophaea härrnähuhmarjäkälä sormipaisukarve Hypogymnia physodes
Sclerophora peronella koivunhuhmarjäkälä stiolanistojäkälä Ramalina subfarinacea
Solorina saccata kalkkikuppijäkälä suomulimijäkälä Fuscopannaria leucophaea
Sphaerophorus fragilis pikkukorallijäkälä suomupullokas Endocarpon adscendens
Stereocaulon condensatum hietatinajäkälä suoninahkajäkälä Peltigera venosa
Stereocaulon dactylophyllum kivitinajäkälä sysiruskokarve Melanelia stygia
Stereocaulon pileatum pallotinajäkälä takkuhankajäkälä Evemia divaricata
Stereocaulon sp. tinajäkälät tinajäkälät Stereocaulon sp.
Stereocaulon subcoralloides korallitinajäkälä vainiokultajäkälä Caloplaca vitellinula
Stereocaulon vesuvianum paljastinajäkälä varjojäkälä Cybebe gracilenta
Synalissa symphorea rupujäkälä varjokultajäkälä Caloplaca chrysodeta
Umbilicaria sp. napajäkälät varjonahkajäkälä Peltigera collina
Usnea barbata partanaava vaijoneulajäkälä Chaenotheca furftiracea
Vulpicida pinastri keltaröyhelö varjorilddjäkälä Chrvsothrix cfflorina
Xanthoria sp. keltajäkälät viherkultajäkälä Caloplaca flavovirescens

SIENET

Aibatrellus syringae keltakääpä etelänmostekääpä Phellinus ferruginosus
Anomoporia albolutescens keltarihmakääpä haavanarinakääpä Phellinus populicola
Anomoporia myceliosa valkorihmakääpä haisumalikka Singerocybe hydrogramma
Antrodia mellita mesipillikääpä harjasorakas Gloiodon strigosus
Antrodia pulvinascens poimukääpä hannaasatulamörsky Helvella ephippium
Antrodiella americana vuotikankääpä huopakääpä Onnia tomentosa
Aurantioporus fissilis mehikääpä häränkieli Fistulina hepatica
Boletopsis leucomelaena mäyränkääpä isolimalakki Limacella guttata
Boletus luridus tauriontatti isomyyränlakki Rhodocybe gemina
Clitocybe gilvaoides nrntumalikka keltakääpä Aibatrellus syringae
Tricholoma inodermeum säievalmuska keltarihmakääpä Anomoporia albolutescens
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Demoloma atrocinereum tummajyväslakki lakkakääpä Ganoderma lucidum
Dichomitus campestris pähkinänkääpä lattakorvasieni Gyromitra warnei
Fistulina hepatica häränkieli luumukula Sderogaster compachts
Ganoderma lucidum lakkakääpä maatähh Geastrum sp.
Geastrum fimbriaftim ripsimaatähti mehikääpä Aurantioporus fissilis
Geastrum quadrifidum neliliuskamaatähti mesipillikääpä Antrodia mellita
Geastrum sp. maatähti mäyränkääpä Boletopsis leucomelaena
Gelatoporia pannocincta silokääpä neliliuskamaatähti Geastrum quadrifidum
Gloiodon strigosus harjasorakas orarypykkä Phlebia uda
Gyromitra wamei lattakorvasieni outomalikka Lepista singeri
Helvella crispa valkomörsky partarousku Lactarius citriolens
Helvella ephippium harmaasatulamörsky poimukääpä Antrodia pulvinascens
Hydnellum geogenium rikkiorakas punakarakääpä Steccherinum collabens
Kavinia himantia valkokarhikka pähkinänkääpä Dichomitus campestris
Lactarius citriolens partarousku raspikieli Trichoglossum walteri
Lepista singeri outomalikka rikkiorakas Hydnellum geogenium
Limacella guttata isolimalakki ripsimaatähti Geasfrum fimbriatum
Onnia tomentosa huopakääpä rusokääpä Pycnoporellus fulgens
Perenniporia medulla-panis tammenkerroskääpä rustikka Protomerulius caryae
Phellinus ferruginosus etelänruostekääpä ruutumalikka Clitocybe gilvaoides
Phellinus populicola haavanarinakääpä silokääpä Gelatoporia pannocincta
Phlebia uda orarypykkä säievalmuska Tricholoma inodermeum
Postia guttulata tippahaprakääpä tammenkerroskääpä Perenniporia medulla-panis
Protomerulius caryae rustikka tauriontatti Boletus luridus
Pycnoporellus fulgens rusokääpä tippahaprakääpä Postia guttulata
Rhodocybe gemina isomyyränlakki tummajyväslakki Demoloma atrocinereum
Sclerogaster compactus luumukula valkokarhikka Kavinia himantia
Singerocybe hydrogramma haisumalikka valkomörsky Helvella crispa
Skeletocutis stellae välkkyludekääpä valkorihmakääpä Anomoporia myceliosa
Steccherinum collabens punakarakääpä vuotikankääpä Autrodiella americana
Trichoglossum walteri raspikieli välkkyludekääpä Skeletocutis stellae

ELÄIMET

Acanthinula aculeata piikkikotelo harmaapäätikka Picus canus
Aegithalos caudatus pyrstötiainen huuhkaja Bubo bubo
Asthena aibulata pähkinämittari idänuunilintu Phylloscopus trochuloides
Bubo bubo huuhkaja isoapollo Parnassius apollo
Caprimulgus europaeus kehrääjä kangaskiuru Lullula arborea
Chloroclystis v-ata ssp. relict suomenlehtovähämittari kehrääjä Caprimulgus europaeus
Cochlodina orthostoma suorasuusulkukotilo kisjoverkkoperhonen Euphydryas maturna
Corvus corvus korppi korppi Corvus corvus
Dendrocopos minor pikkutikka kultarinta Hippolais icterina
Eucnemis capucina kynnysepikkä kuuyökkönen Polypogon lunalis
Euphydryas maturna kirjoverkkoperhonen kyrmysepikkä Eucnemis capucina
Ficedula parva pikkusieppo liito-orava Pteromys volans
Ficedula parva pikkusieppo lohjanseppä Pseudanostirus globicollis
Hippolais icterina kultarinta piikkikotelo Acanthinula aculeata
Lullula arborea kangaskiuru pikkusieppo ficedula parva
Lutra lutra saukko pikkusieppo ficedula parva
Pandion haliaetus sääksi pikkutikka Dendrocopos minor
Parnassius apollo isoapollo pyrstötiainen Aegithalos caudatus
Phylloscopus trochiloides idänuunilintu pähkinämittari Asthena aibulata
Picus canus harmaapäätikka saukko Lutra lutra
Polypogon lunalis kuuyökkönen suomenlehtovähämittari Chloroclystis v-ata ssp. relicta
Pseudanostirus globicollis lohjanseppä suorasuusulkukotilo Cochlodina orthostoma
Pteromys volans liito-orava sääksi Pandion haliaetus
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Bilaga 4!!

Bilaga 4. Svenska och vetenskapiiga namn på de växter, svampar och djur som nämns
i texten.

KÄRLVÄXTER

Acer piatanoides lönn (fi. isohopeahanhikki) Potentilla neglecta
Achillea millefolium rölleka aim Ulmus glabra
Actaea spicata trolldruva arun Centaurium sp.
Adoxa moschatellina myskört arvar Cerastium sp.
Agrimonia eupatoria smäborre ask Fraxinus excelsior
Agrostis stolonifera krypven asp Populus tremula
Agrostis vinealis bergven axlosta Brachypodium pinnatum

Ajtiga pvramidalis blåsuga backförgätmigej Mvosohs ramosissima
Allium oleraceum backlök backlök Allium oleraceum
Allium schoenoprasum gräslök backtimjan Thyrnus serpyllum
Allium scorodoprasum skogslök backtrav Arabidopsis thaliana
Ainus giutinosa klibbal backtrift Armeria maritima ssp. elongata
Ainus incana gråal backvicker Vicia cassubica
Amelanchier spicata blåhägg berberis Berberis vulgaris
Anemone nemorosa vitsippa berghräsma Cardamine hirsuta
Anemone ranunculoides gu]sippa bergglim Silene rupestris
Angelica archangelica ssp. litoralis strandkvanne berggröe Poa compressa
Antennaria dioica kattfot bergjohannesört Hypericum montanum
Anthemis finctoria färgkulla bergmynta Satureja vuigaris
Anthoxanthum odoratum vårbrodd bergsyra Rumex acetosella
Arabidopsis suecica grustrav bergven Agrostis vinealis
Arabidopsis thaliana backtrav bindvide Salix aurita
Arabis glabra tornört bitterfibbla Picris hieracioides
Arabis hirsuta lundtrav björkar Betula sp.
Arctostaphylos uva-ursi mjölon blodnäva Geranium sanguineum
Arenaria serpyllifolia sandnarv biäguli Polemonium caeruleum
Armeria maritima ssp. elongata backtrift bläliägg Amelanchier spicata
Artemisia campestris fältmalört biämunkar Jasione montana
Asarum europaeum hasselört biäsippa Hepatica nobilis
Aspienium mta-muraria murruta biäsuga Ajuga pyramidalis
Aspienium septentrionale gaffelbräken biätätel N’Iolinia caemlea
Aspienium trichomanes svartbräken bockrot Pimpinella saxifraga
Aster tripolium strand aster brakved Rhamnus frangula
Athyrium filix-femina majhräken brudgran Gymnadenia conopsea
Avenula pubescens luddhavre brännässla Urtica dioica
Barbarea vuigaris sommargyllen buskstjärnblomma Stellaria holostea
Berberis vuigaris berheris bäckbräsma Cardamine amara
Berteroa incana sandvita darrgräs Briza media
Betula sp. björkar degbär Ribes alpinum
Botrychium lunaria läsbräken druvfläder Sambucus racemosa
Botrychium matricariifolium rutlåsbräken dunfrav Epilobium angustifolium
Botrychium virginianum stor låsbräken dvärghäxört Circaea alpina
Brachypodium pinnatum axlosta ek Quercus robur
Briza media darrgräs ekbräken Gvmnocarpium dryopteris
Bromus hordeaceus Iuddlosta ekorrbär Maianthemum bifolium
Calamagrostis arundinacea piprör en Junipems communis
Calluna vuigaris Ijung fibblor Hieracium sp.
Caltha palustris kalvleka fingerstarr Carex digitata
Campanula cervicaria skogsklocka finsk fingerört Potentilla intermedia
Campanula rotundifolia liten bläklocka fjällhällebräken Woodsia alpina
Capsella bursa-pastoris lomme fjällnejlika Lychnis alpina
Cardamine amara bäckbräsma flenört Scrophularia nodosa
Cardamine hirsuta bergbräsma frösöstarr Carex pediformis
Cardamine impatiens lundbräsma fårsvingel Festuca ovina
Carex appropinquata tagelstarr fältarv Cerastium arvense
Carex arenaria sandstarr fältmalört Artemisia campestris
Carex diandra trindstarr fäliveronika Veronica arvensis
Carex digitata fingerstarr färgkulla Anthemis tinctoria
Carex elongata rankstarr gaffelbräken Aspienium septentrionale
Carex Hava knagglestarr getpors Ledum palustre
Carex muricata snårstarr getrams Polvgonatnm odoratum
Carex panicea hirsstarr glesgröe Glyceria Iithuanica
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Carex pediformis frösöstarr gran Picea abies
Carex pilulifera pillerstarr groblad Piantago major
Carex spicata piggstarr grusslok Melica ciliata
Carex viridula ärtstarr gnlstrav Arabidopsis suecica
Centaurium sp. arun gråal Ainus incana
Cephalanthera rubra rödsyssla gråbiiika Erigeron acer
Cerastium arvense fältarv gråfibbla Pilosella officinarum
Cerastium fontanum hönsarv gräslök Allium schoeiioprasum
Cerastium sp. arvar grässtjärnblomma Stellaria graminea
Chelidonium majus skelört gräsufl Eriophorum latifolium
Chimaphila umbellata ryl grönvide Salix phylicifotia
Chrysosplenium alternifolium gullpudra gröm’it nattviol Pia tanthera chlorantha
Circaea alpina dvärghäxört gui fetknopp Sedum acre
Convallaria majalis liljekonvalj gulkämpar Piantago maritima
Conyza canadensis kanadabinka gulikiöver Irifolium aureum
Comus aiba rysk korneil guilpudra Chrysospienium alternifolium

Corydalis intermedia smänunneört guliris Solidago virgaurea
Corydalis solida stor nönneört guliviva Primula veris
Coryius avellana hassel gulmåra Galium verum
Cotoneaster scandinavicus oxbär gulsippa Anemone ranunculoides
Crepis tectorum takfibbla gökärt Lathyrus linifolius
Cystopteris fragilis stenbräken hallon Rubus idaeus
Danthonia decumbens knägräs harkiöver Trifolium arvense
Daphne mezereum tibast harmynta Satureja aciiios
Dentaria buibifera tandrot harsyra Oxalis acetosetla
Deschampsia flexuosa krustätel hartsros Rosa mollis
Dianthus deltoides ängsnejlika hassel Corylus avellana
Dryopteris carthusiana skogsbräken hasselört Asarum europaeum
Dryopteris filix-mas träjon hirsstarr Carex panicea
Elymus caninus lundeim hultbräken Phegopteris connectilis
Empetrum nigrum kråkbär humle Humulus lupulus
Epilobium angustifolium duntrav hägg Prunus padus
Epipactis helleborine skogsknipprot häliebräken Woodsia ilvensis
Epipogium aphyllum skogsfru hässlebrodd Milium effusum
Equisetum pratense ängsfräken hönsarv Cerastium fontanum
Erigeron acer gråbinka kaibinka Erigeron acer ssp. droebachiensis
Erigeron acer ssp. droebachiensis kaibinka kalvieka Cattha paiustris
Eriophorum latifolium gräsuli kanadabinka Conyza canadensis
Erophila ‘ema värälskling kaneiros Rosa majalis
Fallopia dumetorum lövhinda kaprifol Lonicera caprifolium
Festuca ovina färsvingel kattfot Antennaria dioica
filipendula ulmaria älggräs klibbal Ainus giutinosa
Eragaria vesca snuiltron klipphräcka Saxifraga adscendens
Fraxinus excelsior ask knagglestarr Carex Hava
Gagea lutea vårlök knippfryle Luzula campestris
Galium aibum stormåra knutnarv Sagina nodosa
Galium boreale vitmåra knägräs Danthonia decumhens
Galium sp. märur krissia Inula salicina
Galium triflomm myskmåra krnståtel Deschampsia flexuosa
Galium verum gulmära krypven Agrostis stolonifera
Geranium bohemicum svedjenäva kräkbär Empetrum nigrum
Geranium pratense ängsnäva kungsljus Verbascum thapsus
Geranium pusillum sparvnäva kungsmynta Origanum vuigare
Geranium robertianum stinknäva källarv Stellaria atsine
Geranium sanguineum blodnäva käringkål Sedum telephium
Geum urbanum nejiikrot käringtand Lotus corniculatus
Glyceria fluitans mannagräs kärrbäken Thelypteris palustris
Glyceria lithuanica glesgröe liljekonvalj Convallaria majalis
Gymnadenia conopsea brudgran lingon Vaccinium vitis-idaea
Gymnocarpium dryopteris ekbräken liten bläklocka Campanula roftindifolia
Hepatica nobilis hlåsippa ljung Calluna vuigaris
Hieracium sp. fibblor lomme Capsella bursa-pastoris
Humulus lupulus humle luddhavre Avenula pubescens
Hypericum montanum bergjohannesört Iuddiosta Bromus hordeaceus
Hypericum perforatum äkta maimablod iuddveronika Veronica opaca
Hypochoeris maculata siätterfibbla lundbräsma Cardamine impatiens
lmpatiens noli-tangere springkorn lundeim Etymus caninus
Inula salicina krissia lundgröe Poa nemoralis
Jasione montana biämunkar lundranunkler Ranunculus cassubicus
Juncus gerardii salttåg Iundstjämblomma Stellaria nemorum
Juncus supinus Iöktåg lundtrav Arabis hirsuta
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Junipenis communis en lungört Pulmonaria obscura
Knautia arvensis åken’ädd Iäsbräken Botrychium lunaria
Lathraea squamaria vätteros Iöktäg Juncus supinus
Lathvms linifolius gökärt lönn Acer piatanoides
Lathvrus sylvestris skogsviat Iövbinda Fallopia dumetonim
Lathyrus vernus värärt majbräken Athvrium filix-femina
Ledum palustre getpors mannagräs Glyceria fluitans
Linum catharticum viidiin maskrosor Taraxacum sp.
Listera ovata tvåblad mellanranunkier Ranunculus fallax
Littorella unifiora strandpryl mjölon Arctostaphylos uva-ursi
Lonicera caprifolium kaprifol mossviol Viola epipsila
Lonicera xylosteum skogstry murruta Aspienium ruta-muraria
Lotus corniculatus käringtand myskmåra Galium triflontm
Luzula campestris knippfryle myskört Adoxa moschatellina
Lychnis alpina fjällnejlika mårur Galium sp.
Lychnis viscaria tjärblomster mörkt kungsljus Verhascum nignim
Maianthemum bifolium ekorrbär nejiikrot Geum urbanum
Malus sp. äppelträd nyponros Rosa dumalis
Malus sylvestris viidapel nästrot Neottia nidus-avis
Matteuccia stmthiopteris strutbräken odon Vaccinium uliginosum
Melampyrum nemorosum svenska flaggan olvon Viburnum opulus
Melica ciliata grusslok orrnbär Paris quadrifolia
Melica nutans slokgräs oxbär Cotoneaster scandinavicus
Mercurialis peremis skogsbingel oxelrönn Sorbus hyhrida
Milium effusum hässlebrodd piggstarr Carex spicata
Moehringia trinervia skogsnarv pilar Salix sp.
Molinia caerulea blåtåtel pillerstarr Carex pilulifera
Moneses unifiora ögonpyrola piprör Calamagrostis arundinacea
Mycelis muralis skogssallat pors Myrica gale
Myosotis ramosissima backförgätmigej rankstarr Carex elongata
Myosotis stricta värförgätmijeg rutlåsbräken Botrychium ma tricariifolium
Myrica gale pors ryl Chimaphila umbellata
Nardus stricta stagg rysk korneil Cornus aiba
Neottia nidus-avis nästrot röda vinbär Ribes rubrum
Origanum vuigare kungsmynta rödsvssla Cephalanthera rubra
Oxalis acetosella harsyra rölleka Achillea millefolium
Paris quadrifolia ormbär rönn Sorbus aucuparia
Parnassia palustris slåtterblomma salttåg Juncus gerardii
Phegopteris connectilis hultbräken sandnarv Arenaria serpvllifolia
Phragmites australis vass sandstarr Carex arenaria
Picea abies gran sandviol Viola rupestris
Picris hieracioides hitterfibbla sandvita Berteroa incana
Pilosella officinarurn gråfibbla silverfingerörter Potentilla argentea
Pimpinella saxifraga bockrot skelört Chelidoniurn majus
Pinus sylvestris tali skogsbingel Mercurialis perennis
Piantago lanceolata svartkämpar skogsbräken Dryopteris carthusiana
Piantago major groblad skogsfru Epipogium aphyllum
Piantago maritima gulkämpar skogsklocka Campanula cervicaria
Platanthera ch]orantha grönvit nattviol skogsknipprot Epipactis helleborine
Poa angustifolia smatgröe skogslind liha cordata
Poa compressa berggröe skogslök Allium scorodoprasum
Poa nemoralis lundgröe skogsnan’ Moehringia trinervia
Poa remota storgröe skogssallat Mycelis muralis
Polemonium caeruleum biäguhi skogstry Lonicera xylosteum
Polygonatum multifiorum storrams skogsvial Lathyrus sylvestris
Polygonatum odoratum getrams skogsvicker Vicia sylvatica
Polypodium vuigare stensöta skogsviol Viola riviniana
Populus tremula asp slokgräs Melica nutans
Potentilla argentea silverfingerörter slåtterblomma Parnassia palustris
Potentilla crantzii vårfingerört slåtterfibbla Hypochoeris maculata
Potentilla intermedia finsk fingerört smalgröe Poa angustifolia
Potentilla neglecta (fi. isohopeahanhikki) smultron Fragaria vesca
Potentilla recta styv fingerört småborre Agrimonia eupatoria
Primula veris guilviva smånunneört Corydalis intermedia
Prunus padus hägg smörbohlar Trohlius europaeus
Pulmonaria obscura lungört snärstarr Carex muricata
Quercus robur ek sommargyhlen Barbarea vulgaris
Ranunculus cassubicus lundranunkfer sparvnäva Geranium pusihlum
Ranunculus fallax mehlanranunkier springkom Impafiens noli-tangere
Ranunculus ficaria svalört stagg Nardus stricta
Rhamnus frangula brakved stenbräken Cystopteris fragilis
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Ribes alpinum degbär stenhallon Rubus saxatilis
Ribes nignim svart vinbär stensöta Polypodium vuigare
Ribes rubrum röda vinbär stinknäva Geranium robertianum
Rosa dumalis nyponros stinksyska Stachys sylvatica
Rosa majalis kaneiros stor Iäsbräken Botrychium virginianum
Rosa mollis hartsros stor nönneört Corydalis solida
Rubus idaeus hallon storgröe Poa remota
Rubus saxatilis stenhallon stormära Galium aibum
Rumex acetosella bergsyra storrams Polygonatum multifiorum
Sagina nodosa knuhiarv strandaster Aster tripolium
Satix aurita bindvide strandkvanne Angelica archangetica ssp. litoralis
Salix caprea si1g strandpryl Littorella unifiora
Salix phylicifolia grönvide strandviol Viola persicifolia
Salix sp. pilar strutbräken Matteuccia struthiopteris
Sarnhucus racemosa druvfläder styv fingerört Potentilla recta
Satureja acinos harmynta styvmorsviol Viola tricolor
Satureja vuigaris bergmynta sumpviol Viola uliginosa
Saxifraga adscendens k1ippbricka svalört Ranunculus ficaria
Scorzonera humilis svinrot svart vinbär Ribes nigrum
Scrophularia nodosa flenört svartbräken Aspienium trichomanes
Sedum acre gul fetknopp svartkämpar Piantago Ianceolata
Sedum telephium käringkål svedjenäva Geranium bohemicum
Silene rupestris bergglim svenska flaggan Melampymm nemorosum
Solidago virgaurea guliris svinrot Scorzonera humilis
Sorbus aucuparia rönn sälg Salix caprea
Sorbus hybrida oxelrönn tagelstarr Carex appropinquata
Spergula morisonii värspärgel takfibbla Crepis tectorum
Stachys sylvatica stinksyska tail Pinus sylvestris
Stellaria alsine källarv tandrot Dentaria buibifera
Stellaria graminea grässtjärnblomma tibast Daphne mezereum
Stellaria holostea buskstjärnblomma tjärblomster Lychnis viscaria
Stellaria nemorum lundstjärnblomma tornört Arabis glabra
Iaraxacum sp. maskrosor trindstarr Carex diandra
Thelypteris palustris kiirrbäken trolldruva Actaea spicata
Thymus serpyllum backtimjan träjon Dryopteris filix-mas
liha cordata skogslind tvåbhad Listera ovata
irifohium arvense harkiöver underviol Viola mirahihis
Iritohium aureum guhlkiöver vass Phragmites australis
Trilohitim repens vitkhöver vihdapel Malus slvestris
Irohlius europaeus srnörhollar viidiin Linum catharticum
Ulmcis glabra aim vitkiöver Trifolium repens
Uhmus laevis vresalm vitmåra Galium boreale
Urhca dioica brännässha vitsippa Anemone nemorosa

Vaccinium uliginosum odon vresalm Ulmus haevis
Vaccinium vitis-idaea hingon värbrod d Anthoxanthum odora tum
Verbascum nigrum mörkt kungshjus värfingerört Potentihla crantzii
Verbascum thapsus kungsljus vårförgitmijeg Myosotis stricta
Veronica arvensis fältveronika värlök Gagea lutea
Veronica officinahis ärenpris vårspärgel Spergula morisonii
Veronica opaca Iuddveronika vårveronika Veronica veroa
Veronica veroa vårveronika vårälskling Erophila verna
Viburnum opulus olvon värärt Lathyrus vernus
Vicia cassubica backvicker vätteros Lathraea squamaria
Vicia sylvatica skogsvicker äkervädd Knautia arvensis
Viola epipsila mossviol äkta mannablod Hypericum perforatum
Viola mirabilis underviol älggräs Filipendula ulmaria
Vioha persicifolia strandviol ängsfräken Equisetum pratense
Vioha riviniana skogsviol ängsnejlika Dianthus dehtoides
Viola rupestris sandviol ängsnäva Geranium pratense
Vioha tricolor styvmorsviol äppelträd Malus sp.
Vioha uhiginosa sumpviol ärenpris Veronica officinahis
Woodsia alpöla fjällhählebräken ärtstarr Carex viridula
Woodsia ilvensis hähhebräken ögonpyrola Moneses unifiora

MOSSOR

Abietinehla abietina gruskammossa allömossa Leucodon sciuroides
Amblyodon dealbatus Iånghalsmossa aspfjädermossa Neckera pennata
Amblystegium serpens spädkrypmossa bandmossa Metzgeria Furcata
Amblystegium subtile trädkrypmossa barkkvastmossa Dicranum viride
Amblystegium tenax sipperkrypmossa baronmossor Anomodon sp.
Amphidium lapponicum lapptrattmossa bergklipptuss Cynodontium polycarpon

.
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Amphidium mougeotii kuddtraftmossa bergveckmossa Diplophvllum taxifotium
Amphidium sp. trattmossor björnmossor Potytrichum sp.
Anastrophyllum michauxii skogstrapprnossa hlekfickmossa fissidens dubius
Andreaea rothii nen’sotrnossa biommossor Schistidium sp.
Andreaea mpestris sotmossa blådaggmossa Saelania glaucescens
Anomodon attenuatus piskbaronmossa blåsfliksmossa Lejeunea cavifolia
Anomodon longifolius litenbaronmossa brun frostmossa Gymnomitrion concinnahim
Anomodon rugelii mörkbaronmossa bräkenfickmossa fissidens osmundoides
Anomodon sp. baronmossor bäckraggmossa Racomitrium aciculare
Anomodon viticulosus grovbaronmossa bäckrundmossa Rhizomnium punctatum
Antitrichia curtipendula fäilmossa cypressfläta Hvpnum cupressiforme
Asterella gracilis liten skägglungmossa doftklotmossa Maimia fragrans
Aulacomnium androgynum litenräffelmossa dunmossa Trichocolea tomentella
Barbula convoluta litenneonmossa dvärgfickmossa Fissidens viridulus
Bartramia halleriana storäppelmossa dvärgkrvpmossa Platydictva jungermannioides
Bartramia ithyphylla styväppelmossa enbjörnmossa Polytrichum juniperinum
Bartramia pomiformis kuddäppelmossa fickmossor fissidens sp.
Blepharostoma trichophyllum hirfliksmossa fjädermossor Necera sp.
Biindia acuta sipperblindia fjällgrimmia Grimmia donniana
Brachythecium giareosum kalkgräsmossa flickklockmossa Encalypta ciliata
Bryoerythrophyllum recurvirostrum rödfotsmossa fälimossa Antitrichia curtipendula
Bryum alpinum kopparbryum glanslungmossa Reboulia hemisphaerica
Buxbaumia viridis grönsköldmossa gies rostmossa Marsupella sparsifolia
Campvliadelphus chrysophyllus jordspärrmossa grovbaronmossa Anomodon viticulosus
Campvlium stellatum guIdspärmossa grovfjädermossa Neckera crispa
Campylophyllum calcareum kalkspärrmossa gruskammossa Abietinella abietina
Cirriphvllum piliferum hårgräsmossa gråraggmossa Racornitrium lanugiiiosum
Cirriphvllum tomrnasiiiii spädhårgräsmossa grönsköldmossa Buxbaumia viridis
Cnestrum schisti khppmyggmossa gubbmossa Coscfnod on cribrosus
Conocephalurn conicum rutlungmossa guldlockmossa Hornalothecium sericeum
Coscinodon cribrosus gubbmossa guldspärrmossa Campylium stellatum
Cratoneuron filicinum källtuffmossa gulgrönraggmossa Racomitrium fasciculare
Ctenidium molluscum kalkkammossa hasselsprötmossa Eurhvnchium angustirete
Cynodontium polycarpon bergklipptuss hattmossa Hymenostylium recu rvirostrum
Cynodontium sp. klipptussar hjälmfrullania frullania dilatata
Cynodontium strumiferum strumaklipptuss härbjörnmossa Polvtrichum piliferum
Cvnodontium suecicum nordiskklipptuss härftiksmossa Blepha rostoma trichophvllum
Dicranodontium denudatum skuggmossa härgrimmia Grimmia pulvinata
Dicranum bonjeanii kärrkvastmossa härgräsmossa Cirriphvllum piliferum
Dicranum brevifolium kalkkvastmossa hällgrimmia Grimmia ovalis
Dicranum scoparium kvasfrnossa hällkvashnossa Dicranum spurium
Dicranum sp. kvastmossor jordkrusmossa Weissia controversa
Dicranum spurium hällkvastmossa jordspärrmossa Campyliadelphus chrvsophyllus
Dicranum viride barkkvastmossa jordtuss Tortula subulata
Didymodon fallax kalklansmossa kakmossa Hedwigia ciliata
Didymodon fernigineus spärrlansmossa kalkdvärgmossa Seligeria donniana
Didymodon rigidulus olivlansmossa kalkiläta Hypnum recurvatum
Diplophyllum albicans nervveckmossa kalkgräsmossa Brachythecium giareostim
Diplophyllum taxifolium bergveckmossa kalkhättemossa Orthotrichum cupulatum
Distichium capillaceum mjukplanmossa kalkkammossa Ctenidium molluscum
Difrichum flexicaule plyschgnismossa kalkkuddmossa Gymnostomum aemginosum
Encalypta brevicollis vittandadklockmossa kalkkvastmossa Dicranum brevifolium
Encalypta ciliata flickklockmossa kalklansmossa Didymodon fallax
Encalypta streptocarpa storklockmossa kalklockmossa Homalothecium Iutescens
Encalypta vuigaris slätklockmossa kalklungmossa Preissia quadrata
Eurhynchium angustirete hasselsprötmossa kalkpraktmossa Plagiomnium rostratum
Eurhynchium pulchellum litensprötmossa kaikrosmossa Rhodobryum ontariense
Eurhynchium striatum skoggsprötmossa kaiksidenmossa Taxiphyllum wissgrillii
Fissidens adianthoides storfickmossa kalkspärrmossa Campylophyllum calcareum
fissidens dubius blekfickmossa kalkäppelmossa Piagiopus oederianus
Fissidens osmundoides bräkenfickmossa Idippfrullania frullania tamarisci
fissidens sp. fickmossor klippmyggmossa Cnestrum schisti
Fissidens viridulus dvärgfickmossa klipprostmossa Marsupella emarginata
Fnillania dilatata hjälmfnillania klippskapania Scapania nemorea
fmllania fragilifolia späd frullania klipptussar Cynodontium sp.
frullania tamarisci klippfmllania klängmossa Homomallium incurvatum
Grimmia donniana fjällgrimmia kopparbryum Brum alpinum
Grimmia ovalis hällgrimmia komblekmossa Lophocolea minor
Grimmia pulvinata härgrimmia kortbladigkalkmossa Tortella inclinata
Gymnomitrion concinnatum brun frostmossa kragpellia Pellia endiviifolia
Gymnomitrion obtusum trubbfrostmossa krusigulota Ulota crispa
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Gymnostomum aeruginosum kalkkuddmossa kruskalkmossa Tortella tortuosa
Harpanthus scutatus liten måntandsmossa kuddtrattmossa Amphidium mougeotii
Hedwigia ciliata kakmossa kuddäppelmossa Bartramia pomiformis
Herzogiella turfacea plattspretmossa kvarnbäckmossa Hygrohypnum luridum
Homalia trichomanoides trubbfjädermossa kvastmossa Dicranum scoparium
Homalothecium lutescens kalklockmossa kvastmossor Dicranum sp.
Homalothecium sericeum guldlockmossa källtuffmossa Cratoneuron filicinum
Homomallium incurvatum klängmossa kärrkvastmossa Dicranum bonjeanii
Hygrohypnum duriusculum styvbäckmossa lapptrattmossa Amphidium Iapponicum
Hygrohypnum luridum kvarnbäckmossa liten bräkenmossa Plagiochula porelloides
Hylocomiastmm umbratum mörkhusmossa liten hornflikmossa Lophozia ascendens
Hymenostylium recurvirostrum hattmossa luen mäntandsmossa Harpanthus scutatus
Hypnum cupressiforme cypressfläta liten skägghrngmossa Asterella gracilis
Hypnum recurvatum kalkfläta Iitenbaronmossa Anomodon longifolius
Isothecium alopecuroides råttsvansmossa litenknottmossa Rhabdoweisia fugax
Isothecium myosuroides mussvansmossa litenneonmossa Barbula convoluta
Jungermamiia leiantha rörsvepemossa litenräffelmossa Aulacomnium androgynum
Lejeunea cavifolia bläsfliksmossa litensprötmossa Eurhynchium pulchellum
Leucodon sciuroides alldmossa lundpraktmossa Plagiomnium cuspidatum
Lophocolea minor komblekmossa Iungmossa Marchantia polymorpha
Lophozia ascendens liten hornflikmossa längfliksmossa Nowellia curvifolia
Mannia fragrans doftklotmossa länghalsmossa Amblyodon dealbattts
Marchantia polymorpha Iungmossa mellanvitmossa Sphagnum affine
Marsupella emarginata klipprostmossa mjukplanmossa Distichium capillaceum
Marsupella sparsifolia gies rostmossa mussvansmossa Isothecium myosuroides
Marsupella sphacelata trubbrostmossa mörkbaronmossa Anomodon rugelii
Metzgeria furcata bandmossa mörkhusmossa Hylocomiastrum umbratum
Mniaceae sljärnmossor nervsotmossa Andreaea rothui
Myurella julacea trindmossa nervveckmossa Diplophyllum albicans
Necera sp. fjädermossor nordiskklipptuss Cynodontium suecicum
Neckera besseri rundfjädermossa nordligbjörnmossa Polytrichastrum alpinum
Neckera complanata plattfjädermossa nordligfjädermossa Neckera oligocarpa
Neckera crispa grovfjädermossa olivlansmossa Didymodon rigidulus
Neckera oligocarpa nordligfjädermossa opalnicka Puhua cruda
Neckera pennata aspfjädermossa piskbaronmossa Anomodon attenuatus
Nowellia ctirvifolia långfliksmossa platt rosett Riccia glauca
Orthotrichum anomalum rödskaftadhättemossa plattfjädermossa Neckera complanata
Orthotrichum cupulatum kalkhättemossa plattspretmossa Herzogiella turfacea
Oxystegus tenuirostris vridmossa plyschgrusmossa Ditrichum flexicaule
Paraleucobryum longifolium skärbladsmossa praktbräkenmossa Plagiochila aspienioides
Pellia endiviifolia kragpellia purpurvitmossa Sphagnum warnstorfii
Plagiochula aspienioides praktbräkenmossa raggmossor Racomitrium sp.
Plagiochlla porelloides liten bräkenmossa rundfjädermossa Neckera besseri
Plagiomnium cuspidatum lundpraktmossa rutlungmossa Conocephalum conicum
Plagiomnium rosfratum kalkpraktmossa rättsvansmossa Isothecium alopecuroides
Plagiomnium undulatum vågigpraktmossa rävsvansmossa Thamnobryum alopecurum
Piagiopus oederianus kalkäppelmossa rödfotsmossa Bryoerythrophyllum recurvirostrum
Plagiothecium laetum vedsidenmossa rödskaftadhättemossa Orthotrichum anomalum
Plagiothecium sp. sidenmossor rörsvepemossa Jungermairnia leiantha
Platydictya jungermannioides dvärgkrypmossa samboradula Radula complanata
Puhua cruda opalnicka sidenmossor Plagiothecium sp.
Puhua nutans vanlignickmossa sipperblindia Biindia acuta
Polytrichastrum alpinum nordligbjörnmossa sipperkrypmossa Amblystegium tenax
Polytrichum juniperinum enbjörnmossa skapaner Scapania sp.
Polytrichum piliferum härbjörnmossa skoggsprätmossa Eurhynchium striatum
Polytrichum sp. björnmossor skogshakmossa Rhytidiadelphus subphrnatus
Porella cordaeana stenporella skogstummia Timmia austriaca
Porella platyphylla trädporella skogstrappmossa Anastrophyllum michauxii
Preissia quadrata kalklungmossa skuggmossa Dicranodontium denudatum
Pseudoleskeella nervosa spetsigdvärgbågmossa skuggtujamossa Thuidium delicatulum
Ptilidium ciliare stor fransmossa skärbladsmossa Paraleucobryum longifolium
Racomitrium aciculare bäckraggmossa skörkalkmossa Tortella fragilis
Racomitrium fasciculare gulgrönraggmossa slätklockmossa Encalypta vuigaris
Racomitrium lanuginosum gråraggmossa sotmossa Andreaea rupestris
Racomitrium sp. raggmossor spetsigdvärgbågmossa Pseudoleskeella nervosa
Radula complanata samboradula späd frullania Frullania fragilifolia
Reboulia hemisphaerica glanslungmossa spädhårgräsmossa Cirruphyllum tommasinii
Rhabdoweisia fugax litenknottmossa spädkrypmossa Amblystegium serpens
Rhizomnium magnifolium storrundmossa spärrlansmossa Didymodon ferrugineus
Rhizomnium punctatum bäckrundmossa stenporella Porella cordaeana
Rhodobryum ontariense kaikrosmossa stenulota Ulota hutchinsiae
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Rhytidiadelphus subpiiinatus skogshakmossa stjärnmossor Mniaceae
Riccia beyrichiana stor rosett stor fransmossa Ptilidium ciliare
Riccia glauca platt rosett stor rosett Riccia beyrichiana
Riccia sorocarpa vanlig roscttmossa storfickmossa Fissidens adianthoides
Saelania giaucescens biädaggmossa storklockmossa Encaiypta streptocarpa
Scapania nernorea kiippskapania storrundmossa Rhizomnium magnifolium
Scapania sp. skapaner storippe1mossa Bartrarnia haDeriana
Schisfidium sp. blommossor storärgmossa Zygodon rupestris
Seligeria donniana kalkdvärgmossa strumaklipptuss Cynodontium stnimiferum
Sphagnum affiiie mellanvitmossa styvbäckmossa Hygrohypnum duriusculum
Sphagnum sp. vitmossor styväppelmossa Bartramia ithyphylla
Sphagnum warnstorfii purpurvitmossa takskruvmossa Syntrichia ruralis
Syntrichia mralis takskruvmossa trattmossor Amphidium sp.
Taxiphyllum wissgrillii kaiksidenmossa trindmossa Myurella julacea
Thamnobryum aiopecunim rävsvansmossa tmbbfjädennossa Homalia trichomanoides
Thuidium delicatulum skuggtujamossa trubbfrostmossa Gymnomitrion obtusum
Tinimia austriaca skogstimmia trubbrostmossa Marsupella sphacelata
Torteila fragilis skörkalkmossa trädkrypmossa Ambivstegium subtile
Tortella inclinata kortbladigkaikmossa trädporelia Porelia platyphyila
Tortella tortuosa kruskalkmossa vanlig rosettmossa Riccia sorocarpa
Tortula subulata jordtuss vaniignickmossa Pohlia nutans
Trichocolea tomentelia dunmossa vedsidemnossa Piagiothecium laetum
Ulota crispa knisiguiota vitmossor Sphagnum sp.
Ulota hutchinsiae stenulota vittandadklockmossa Encalypta brevicollis
Weissia controversa jordkrusmossa vridmossa Oxystegus tenuirostris
Zygodon rupestris storärgmossa vågigpraktmossa Plagiomnium undulatum

LAVAR

Acarospora glaucocarpa kai kspricklav (fi. kalkkihyytelöjäkälä) Collema bachmanianum
Alectoria sarmentosa garnla (fi kalkkiseittijakala) Sarcogyne regularis
Arctoparmeha centrifuga vinterlav (fi. maksakilpinen) Catapyrenium squamulosum
Arthrorhaphis citrinella citronellav (fi. piennarnahkajäkälä) Peltigera ponojensis
Bryoria fremontii talitagel (fi. rupujäkälä) Svnalissa symphorea
Caiicium corynellum klippspik (fi. ruskokiipinen) Catapyrenium rufescens
Caloplaca chrysodeta guidorangelav (fi. sammallimajäkälä) Lempholemma chalazanum
Caloplaca citrina mjölig orangeiav (fi. sirokilpinen) Catapyrenium daedaleum
Calopiaca crenularia stenorangelav (fi. vainiokuitajäkälä) Caloplaca vitellinula
Caioplaca flavovirescens asporangeiav almiav Gvaiecta ulmi
Caloplaca saxicola murlav aspgeiölav Collema subnigrescens
Caioplaca sinapisperma mossorangelav asporangelav Caloplaca flavovirescens
Caloplaca sp. orangelavar bläsiav Hypogymnia physodes
Caloplaca vitellinula (fi. vainiokultajäkälä) bläcklav Placynthium nigrum
Candelariella aurella liten ägglav broskiav Ramalina fraxinea
Catapyrenium daedaleum (5. sirokilpinen) bmnpudrad nällav Chaenotheca gracillima
Catapyrenium nifescens (fi. ruskokilpinen) buskmjöllav Leprocaulon microscopicum
Catapyrenium squamulosum (fi. maksakilpinen) bårdiav Nephroma parile
Cetraria islandica islandsiav citronellav Arthrorhaphis citrinella
Chaenotheca furfuracea ärgnåi citrongul skivlav Psilolechia tucida
Chaenotheca gracillima brunpudrad nåliav dvärgtufs Leptogium teretiusculum
Chrysothrix chlorina grönt gylmjöi flngerpåskrisiav Stereocaulon subcoralloides
Cladina sp. renlavar fjällig gvtterlav fuscoparmaria leucophaea
Cladonia foliacea älghomslav flikig skinnlav Leptogium gelatinosum
Cladonia pocillum kalkbägarlav fliklav Massalongia camosa
Cladonia symphycarpa kalkhedslav färglav Parmelia saxatilis
Coilema bachn-ianianum (fi. kalkkihyytelöjäkälä) gamlav Alectoria sarmentosa
Collema cristatum kamgelölav granlav Vuipicida pinastri
Collema flaccidum slankiav gropig skägglav Usnea barbata
Collema hiscovirens kalkgelölav grynig filtlav Peltigera coliina
Collema limosum Iergelölav gråblå skinniav Leptogium cyanescens
Collema subnigrescens aspgelöiav grönt gylmjöl Chrysothrix chiorina
Collema tenax seg gelölav guldorangelav Caloplaca chrysodeta
Cybebe gracilenta smalskaftslav guidskivlav Protobiastenia rupestris
Diploschistes muscorum mossgroplav gällav Pseudevemia furfuracea
Endocarpon adscendens kaiklav islandslav Cetraria islandica
tEndocaipon psorodeum serpentinkalklav jordkraterlav Gyalecta geoica
Endocarpon pusillum liten kalklav kaIkbägarlav Cladonia pocillum
Evemia divaricata ringlav kaIkge1Iav Collema fuscovirens
Fuscopannaria Ieucophaea fjällig gytterlav kalkhedslav Ciadonia symphycarpa
Gyaiecta geoica jordkraterlav kalklav Endocarpon adscendens
Gyalecta uimi almlav kalkspricklav Acarospora glaucocarpa
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Hypogymnia physodes blåslav kamge11av Collema cristatum
Lasallia pustulata tuschlav kartlav Rhizocarpon geographicum
Lecanora dispersa murkantlav kartiavar Rhizocarpon sp.
Lempholemma chalazanum ffi. sammallimajäkälä) klippspik Calicium corynellum
Lepraria sp. mjöllavar korallblylav Parmeliella triptophylla
Leprocaulon microscopicum buskmjöllav korallpäskrislav Stereocaulon dactylophyllum
Leproloma membranaceum mjöllav kornig filtlav Pettigera lepidophora
Leptogium cyanescens gråblä skinnlav 1erge11av Collema limosum
Leptogium gelatinosum flikig skinnlav liten blekspik Sclerophora peronetia
Leptogium Iichenoides traslav liten kalklav Endocarpon pusillum
Leptogium plicatile smal skinnlav liten ägglav Candelariella aurella
Leptogium sahiminum skinnlav luddlav Nephroma resupinatum
Leptogium teretiusculum dvärgtufs Iunglav Lobaria pulmonaria
Lobaria pulmonaria lunglav mjölig orangelav Caloplaca citrina
Lobaria scrobiculata skrovellav mjölig pporlav Pertusaria albescens
Massalongia carnosa fliklav mjöllav Leproloma membranaceum
Melanelia stygia svart sködtav mjöllavar Lepraria sp.
Nephroma arcticum norrlandslav mossgroplav Diploschistes muscorum
Nephroma bellum stuplav mossorangelav Caloplaca sinapisperma
Nephroma laevigatum västlig njurlav murkantlav Lecanora dispersa
Nephroma parile bärdlau murlav Caloplaca saxicola
Nephroma resupinatum luddlav navellavar Umbilicaria sp.
Parmelia s. lato sköldlavar nordlig filtlav Peltigera etisabethae
Parmelia saxatitis Fiirglav norrlandslav Nephroma arcticum
Parmeliella triptophylla korallblylav näverlav Platismatia glauca

Pelhgera collina grynig filtlav orangelavar Caloplaca sp.
Peltigera elisabethae nordlig filtlav päskrislavar Stereocaulon sp.
Peltigera horizontalis sköldfiltlav renlavar Cladina sp.
Peltigera lepidophora kornig filtlav ringlav Evernia divaricata
Peltigera ponojensis (fi. piennarnahkajäkälä) rosettbrosklav Ramalina fastigiata
Peltigera venosa åderlav rödbmn blekspik Sclerophora coniophaea
Pertusaria albescens mjölig pporlav seg ge11av Collema tenax
Placynthium nigrum bläcklav serpentinkalklav Endocarpon psorodeum
Piatismatia glauca näverlav skinnlav Leptogium saturninum
Protobiastenia nipestris guldskivlav skrovellav Lobaria scrobiculata
Pseudevernia furfuracea gällav skötdfiltlav Peltigera horizontalis
Psilolechia Iucida citrongul skivlav sköldlavar Parmelia s. lato
RimaIina fastigiata rosettbrosklav slanklav Collema flaccidum
Rarnalina fraxinea brosklav smal skinnlav Leptogium plicatile
Rarnaliiia obtusata trubbig hrosklav smatgrenig brosklav Ramalina subfarinacea
Rarnalina pollinaria spatelhrosklav srnalskaftslav Cyhebe gracilenta
Ramaliiia subfarinacea smalgrenig brosklav spatelbrosklav Ramalina potiinaria
Rhizocarpon geographicum kartiav spertig päskrislav Stereocaulon vesuvia num
Rhizocarpon sp. kartiavar sprödlav Sphaerophonis fragilis
Sarcogyne regularis (fi. kalkkiseittijäkälä) stenorangelav Caloplaca crenularia
Sclerophora coniophaea rödbrun blekspik stiftlik päskrislav Stereocaulon pileatum
Sclerophora peronella liten blekspik stuplav Nephroma bellum
Solorina saccata säcklav svart sködlav Melanelia stygia
Sphaerophorus fragilis sprödlav säcklav Solorina saccata
Stereocaulon condensatum vårtig päskrislav talitagel Brvoria fremontii
Stereocaulon dactylophyllum korallpåskrislav traslav Leptogium lichenoides
Stereocaulon pileatum stiftlik påskrislav trubbig brosklav Ramalina obtusata
Stereocaulon sp. päskristavar tuschlav Lasallia pustulata
Stereocaulon subcoralloides fingerpåskrislav vinterlav Arctoparmelia centrifuga
Stereocaulon vesuvianum spertig päskrislav värtig påskrislav Stereocaulon condensatum
Synalissa symphorea (fi. rupujäkälä) vägglavar Xanthoria sp.
Umbilicaria sp. navellavar västlig njurlav Nephroma laevigatum
Usnea barbata gropig skägglav åderlav Peltigera venosa
Vulpicida pinastri granlav älghornslav Cladonia foliacea
Xanthoria sp. vägglavar ärgnål Chaenotheca furfuracea

SVAMPAR

Aibatrellus syringae ängsticka (fi. lattakorvasieni) Gyromitra warnei
Anomoporia albolutescens gul mjukporing (fi. outomalikka) Lepista singeri
Anomoporia myceliosa fransporing (fi. nrntumalikka) Clitocybe gilvaoides
Antrodia mellita honungsticka apelticka Aurantioporus fissilis
Antrodia pulvinascens veckticka blackticka Steccherinum collabens
Antrodiella americana kantörs-poring borsttagging Gloiodon strigosus
Aurantioporus fissilis apelticka brandhcka Pycnoporellus fulgens
Boletopsis leucomelaena grangråticka hrödmärgsficka Perenniporia medulla-panis
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Boletus luridus eldsopp droppklibbskivling Limacella guttata
Clitocvbe gilvaoides (fi. niutumalikka) eldsopp Boletus luridus
Dermoloma atrocinereum grå sarnmetsmusseron fibermusseron Tricholoma inodermeum
Dichomitus campestris hasselticka finporing Gelatoporia pannocincta
fistulina hepatica oxtungssvamp fransig jordstäjärna Geastrum fimbriatum
Ganoderma lucidum lackticka fransporing Anomoporia myceliosa
Geastrum fimbriatum fransig jordstijärna fransrika Lactarius citriolens
Geastrum quadrifidum fyfflikig jordstäjärnä fyrflikig jordstäjärnä Geastrum quadrifidum
Geastrum sp. jordstjärnar grangråticka Boletopsis leucomelaena
Gelatoporia pannocincta finporing gropticka Postia guttulata
Gloiodon strigosus borsttagging grå sammetsmusseron Dermoloma atrocinereum
Gyromitra warnei (fi. lattakorvasieni) gul mjukporing Anomoporia albolutescens
Helvella crispa vit hattmurkla gul taggsvamp Hydnellum geogenium
Helvella ephippium sadelmurkia hasselticka Dichomitus campestris
Hydnellum geogenium gul taggsvamp honungsficka Antrodia melilta
Kavinia himantia narrtagging hä rdtryffel Sclerogaster compactus
Lactarius citriolens fransrika jordstjärnar Geastrum sp.
Lepista singeri (fi. outomalikka) kantörs-poring Antrodiella americana
Limacella guttata droppklibbskivling knuppig håijordtunga Trichoglossum walteri
Onnia tomentosa luddticka kristallticka Skeletocutis stellae
Perenniporia medulla-panis brödmärgsticka lackticka Ganoderma lucidum
Phellinus ferruginosus rostticka luddticka Onnia tomentosa
Phellinus populicota stor aspticka narrporing Protomerulius caryae
Phlebia uda ockravaxtagging narrtagging Kavinia himantia
Postia guttulata gropticka ockravaxtagging Phlebia uda
Protomerulius carvae narrporing oxtungssvamp fishilina hepatica
Pycnoporellus ftilgens brandticka pluggmusseron Rhodocvbe gemina
Rhodocvbe gemina pluggrnusseron rostticka Phellinus ferruginosus
Sclerogaster compactus hårdtryffel sadelmurkia Helvella ephippium
Singerocybe hydrogramma stinktrattskivling stinktrattskivling Singerocybe hydrogramma
Skeletocutis stellae kristallticka stor aspticka Phellinus populicola
Steccherinum collabens blackticka veckticka Antrodia pulvinascens
Trichoglossum walteri knuppig häijordtunga eit hattmurkla Helvella crispa
Tricholoma inodermeum fibermusseron ängsticka Aibatrellus syringae

DJUR

_______ _____ ___ ____
_____

Acanthinula aculeata taggsnäcka (fi. kyrmvsepikkä) Eucnemis capucina
Aegithalos caudatus stjärtmes (fi. lohjanseppä) Pseudanostirus globicollis
Asthena aibulata snövit hasselmätare apollofjäril Parnassius apollo
Bubo bubo berguv berguv Bubo bubo
Caprimulgus europaeus nattskärra björknätfjäril Euphydryas maturna
Chloroclystis vata ssp. relicta krönt malmätare brunaktigt tofsfly Polypogon lunalis
Cochlodina orthostoma rak spolssnäcka fiskgjuse Pandion haliaetus
Corvus corvus korp fiygekorre Pteromys volans
Dendrocopos minor mindre hackspett gräspett Picus canus
Eucnemis capucina (fi. kyrmysepikkä) härmsängare Hippolais icterina
Euphydryas maturna björknätljäril korp Corvus corvus
Ficedula parva mindre flugsnappare krönt malmätare Chloroclystis v-ata ssp. relicta
Hippolais icterina härmsängare lundsångare Phylloscopus trochiloides
Lullula arborea trädlärka mindre flugsnappare Ficedula parva
Lutra lutra utter mindre hackspett Dendrocopos minor
Pandion haliaetus fiskgjuse nattskärra Caprirnulgus europaeus
Parnassius apollo apollofjäril rak spolssnäcka Cochlodina orthostoma
Phylloscopus trochuloides Iundsängare snövit hasselmätare Asthena aibulata
Picus canus gråspett stjärtmes Aegithalos caudatus
Polypogon lunalis brunaktigt tofsfly taggsnäcka Acanthinula aculeata
Pseudanostirus globicollis (fi. lohjanseppä) trädlärka Lullu]a arborea
Pteromys volans fiygekorre utter Lutra lutra
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Liite 5. Kasvillisuustyyppien Iyhenteet

Bilaga 5. Vegetationstypernas förkortningar.

METSÄKASVILLISUUS

Kuivahkot kankaat

VI Puolukkatyyppi

Tuoreet kankaat

MI Mustikkatyyppi

Lehtomaiset kankaat

OMT Käenkaali-mustikkatyyppi

Lehdot

Ath-FT Hiirenporrasvaltainen saniaistyyppi
FT Saniaistyyppi
HeOT Sinivuokko-käenkaalityyppi
MeLaT Nuokkuhelmikkä-kevätiinnunhernetyyppi
OMaT Käenkaali-oravanmarjatyyppi

SUOKASVILLISUUS

IR Isovarpuräme
KgR Kangasräme
LhK Lehtokorpi
LR Lettoräme
LuRiL Luhtainen rimpiletto
MeEuLä Meso-eutrofinenlähteikkö
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Liite 6. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien kasvien, sienten ja
eläinten esiintyminen valtakunnallisesti arvokkailla kallioalueilla.

Bilaga 6. Färekomsten av hotade och hänsynskrävande växter och
svampar samt djur inom värdefulla bergsområden av riksintresse.

KÄYTETYT LYHENTEET

Alue lyhenteet

Vait Valtakunnallinen luokitus
Ib Hemiboreaalinen, Lounainen rannikkomaa
2a Eteläboreaalinen, Lounaismaa ja Pohjanmaan rannikko

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien luokitus
(Rassi ym. 2001, 2003)

CR Äärimmäisen uhanalaiset (Critically Endagered)
EN Erittäin uhanalaiset (Endangered)
VU Vaarantuneet (Vulnerable)
RT Alueellisesti uhanalainen (Regionally Threatned)
RE Alueellisesti hävinneet (Regionally Extinct)
NT Silmälläpidettävät (Near Threatened)

Muut käytetyt lyhenteet

+ Alueellisesti ei uhanalainen
- Alueellinen uhanalaisuusluokka on määrittämättä

Katso myös lyhenteet ja lainaukset luku 2.2.
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Liite 7. Uudenmaan 1:100000 ja 1:400 000 kallioperäkartat.

Bilaga 7. Bergartskartor över Nyland 1:100 000 och 1:400 000.

Kaitaro, Simo 1956: Riihimäki. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti
2044. — Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.

Härme, Maunu 1958: Turku. Suomen geologinen kartta 1:400 000: Kallioperäkartta lehti Bi. —

Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.
Härme, Maunu 1953: Karkkila. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti

2042. — Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.
Härme, Maunu 1969: Kerava. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti 2043.

— Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.
Härme, Maunu 1980: Helsinki. Suomen geologinen kartta 1:400 000: Kallioperäkartta lehdet

Cl — Dl. — Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.
Koistinen, Tapio 1992: Tammisaari. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti

2014. — Espoo. Geologian tutkimuskeskus.
Laitila, Matti 1960: Siuntio. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti 2032. —

Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.
Laitila, Matti 1967: Helsinki. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti 2034.

— Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.
Laitila, Matti 1970: Hanko. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti 2011. —

Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.
Laitila, Matti 1994: Lohja. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti 2041. —

Espoo. Geologian tutkimuskeskus.
Lehijärvi, Mauno 1961: Kärkölä. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti

2133. Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.
Salli, Ilmari 1955: Suomusjärvi. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti

2023. — Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.
Seitsaari, Juhani 1955: Perniö. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti 2012.

— Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.
Simonen, Ahti 1955: Somero. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti 2024.

— Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.

,JueeIhset

ympäristuIkaisut 350



Kuvailulehti
julkaisija Julkaisuaika

Suomen ympäristökeskus 2004

Tekijä(t)

Jukka Husa ja Jari Teeriaho

Julkaisun nimi

Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla

julkaisun osat!
muut saman projektin Julkaisu on saatavana myös internetistätuoflamat julkaisut www.ymparisto.fi/julkaisut

Tivistelmä

Tässä alueellisessa inventoinnissa on selvitetty luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valta
kunnallisesti ja paikallisesti merkittävät kallioalueet Uuudella maalla. Tutkimusalueelta inven
toitiin yhteensä 247 kallioaluetta. Valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia, arvoluokkiin 1—4
kuuluvia kallioalueita on Uudellamaalla yhteensä 161 kappaletta. Ne kuvataan karttarajauksi
neen raportissa lyhyesti. Paikallisesti merkittävät kallioalueet esitetään luettelona. Inventoinnis
sa on käytetty luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden tutkimusme
netelmää ja arvoluokitusta, joka on tarkemmin kuvattu Vesi- ja ympäristöhallituksen moniste-
sarjassa nro 351. Alueiden suojeluarvoa määritettäessä on arvioinnin päätekijöinä käytetty geo
logis-geomorfologista, ekologis-biologista ja maisemallista arvoa. Kallioalueeseen liittyviä mui
ta arvoja ovat kulttuurihistorialliset ja arkeologiset arvot, monikäyttöarvot, lähiympäristön ar
vot ja alueen luonnontilaisuus.

Tämä selvitys palvelee ennen muuta alueiden käytön suunnittelua ja maa-aineslain tarkoittamia
lupaviranomaisia, mutta ylipäätään ympäristönsuojelun eri tahoja, luonnontietellisiä museoita
sekä luonnosta kiinnostuneita kansalaisia.

Asiasanat

Kalliot, luonnonsuojelualueet, luonnonsuojelu, maisemansuojelu, Uusimaa

Julkaisusatjan nimi
ja numero Alueelliset ympäristöjulkaisut 350

Rahoiffaja/
toimeksiantaja Ympäristöministeriö

julkaisun teema

ISSN ISBN
1238-8610 952-11-1721-4 (nid.), 952-11-1722-2 (PDF)
Sivuja Kieli
469 suomi
Luottamuksellisuus Hinta

julkinen EUR 25

julkaisun myynti!
jakaja Edita Publishing Oy, P1 800, 00043 Edita, vaihde 020 450 00

Asiakaspalvelu: puh. 020 450 05, faksi 020 450 2380,
sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@edita.fi, www.edita.fi/netmarket

julkaisun kustantaja

Suomen ympäristökeskus, PL 140, 00251 Helsinki

Painopaikka ja -aika
Edita Prima Oy, 2004

Alueelliset ympärittöjulkaisut 350



Presentationsblad
Utgivare Datum

finlands miljöcentral 2004

Eörfattare
Jukka Husa och Jari Teeriaho

Publikationens tit&

Värdefulla bergsområden i Nyland med hänsyn till natur- och landskapsskydd

Pubikatonens dear/
andra pubiikationer Pubiikationen finns tillgänglig på intemet

i nom samma projekt www.ymparisto.fi/julkaisut

Sammandrag
1 denna regionala inventering har man kartlagt natur- och landskapsvärdena för nationelit och
regionalt värdefulla bergsområden i Nyland. Inom undersökningsområdet inventerades 247
bergsområden. 161 bergsområden i Nyland är nationellt värdefulla och de hör till värdeklassema
1—4. De beskrivs kortfattat och till beskrivningen bifogas en kartskiss. Vid inventeringen användes
inventeringsmetodik och värdeklassificering som beskrivs utförligt i Vatten- och miljöstyrelsens
duplikatserie 351. Områdenas skyddsvärdebaserar sig huvudsakligen på geologisk- geomorfolo
giska, ekologisk-biologiska och landskapsvärden. Bland övriga värdekriterier ingår kulturhisto
riska och arkeologiska värden, mångbruksvärdet, närområdesvärdet samt områdets naturtiil
stånd.

Denna utrednin tjänar framförallt planering av markanvändning och ger bakgrundsinformation
till berörda tillstandsmyndigheter. Raportten är av intresse för fiera olika intressegrupper inom
miljövården, naturhistoriska museer och naturintresserade medborgare.

Nyckelord
Klippor, naturskyddsområden, naturskydd, landskapsskydd, Nyland

Pu b i kationsserie
och nummer Regionala miljöpublikationer 350

Finansiär/
u ppdragsgivare Miljöministeriet

Publikationens tema

ISSN ISBN

1238-8610 952-11-1721-4 (nid.), 952-1722-2 (PDF)

Sidantal Språk

469 finska

Offentlighet Pris

offentlig FUR 25

Beställningar/
distnbution Edita Publishing Ab, P1 800, 00043 Edita, Finland, växel +35820 450 00

Postförsäljningen: Telefon +358 20 450 05, telefax +35820 450 2380,
Internet: www.edita.fi/netmarket

Förläggare
Finlands miljöcenfral, BP 140, FIN-00251 Helsingfors, Finland

Trycketi/
tryckningsort och -år Edita Prima Ab, Helsingfors 2004

Alueelhset

ympäristojulkaeut 350



Documentation page
Pubhsher Date

Finnish Environment Institute 2004

Author(s)
Jukka Husa and Jari Teeriaho

Title of publication

Valuable rocky outcrop areas for nature and landscape conservation in the region of Uusimaa

Parts of publication/
other project The publication is available in the intemet
pu N i cations hwww.ymparisto.fi/julkaisut

Abstract

In this regional inventory both nationally and regionally valuable rocky outcrop areas for nature
and landscape conservation has been listed for the region of Uusimaa. In the research area 247 sites
were inventoried. In Uusimaa are 161 rocy outcrop areas, which are classified as nationally
valuable (classes 1—4). These areas are described briefly, and their cartographic representation is
given. Locally significant cliffs and rockyhills, however included in the sun’ey, are only listed. The
research methods used in the survey of valuable rocky outcrop areas for nature and landscape
conservation has been described in more detail in the Mimeograph Series of the National Board of
Waters and the Environment no 351. During the inventories attention has particularly been paid
for geological, biological and landscape values. Other values connected to rocky outcrop areas are
historical, archaeological and multiple use values as well as characteristics of the surroundings and
the natural stage of the area.

This study provides information particularly for authorities, who are responsible for land use
planning and control of extraction of rock material as well as other stakeholders involved in nature
conservation, museums of natural history and citizens interested in nature.

Keywords
Rocky outcrops, nature reserve, nature consevation, landscape conservation, Uusimaa

Pubhcation sedes
and number Regional Environmental Publications 350

F i n an c e r/
commissioner Ministry of the Environment

Theme of publication

SSN ISBN

1238-8610 952-11-1721-4 (nid.), 952-1722-2 (PDF)

No. of page Language
469 Finnish

Restrictions Price
public EUR 25

For sale at/
distnbutor Edita Publishing Ltd., P.O.box 800, FIN-00043 Edita, Phone +358 2045000

Mail orders: Phone +358 20 450 05, telefax +358 20 450 2380,
Intemet: www.edita.fi /netmarket

Financier
of publication Finnish Environment Institute, P.O.Box 140, FIN-00251 Helsinki, Finland

Pnnting place and year
Edita Prima Ltd., Helsinki 2004

Alueelliset ympäristöulkaisut 350



0.,



1
(



Alueelliset ympäristöjulkaisut

Luonnon ja maisemansuojelun kannalta
arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla

Valtakunnallinen kallioalueiden kartoitus aloitettiin ympäristöministeriön bank

keena 1990-luvun alussa. Sitä ennen kallioluonnon tutkimusta ja suojelutoimia

oli toteutettu maassamme melko vähän. Uudenmaan maakunnan tulokset on

koottu tähän raporttiin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kallioalueiden

geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot lähinnä maa-aineslain mukaisten kri

teerien avulla.

Julkaisussa esitellään lyhyesti tutkimusmenetelmät, alueen yleispiirteet ja tulok

set. Pääpaino on valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden kuvauksissa ja

niiden karttarajauksissa. Kohdekuvauksissa kerrotaan alueen keskeisimmät geo

logiset, biologiset ja maisemalliset arvot. Tämä selvitys palvelee ennen muuta alu

eiden käytön suunnittelua ja maa-aineslain tarkoittamia lupaviranomaisia, mutta

ylipäätään ympäristönsuojelun eri tahoja, luonnonfieteellisiä museoita sekä luon

nosta kiinnostuneita kansalaisia

Julkaisu on saatavissa myös Internetissä:

http://www.ymparisto.fi/julkaisut

ISBN 952-11-1721-4 (nid.)

ISBN 952-11-1722-2 (PDF)

ISSN 1238-8610

Edita Publishing Oy
PL 800,00043 EDITA, vaihde 02045000
Asiakaspalvelu:
puhelin 020 450 05, faksi 020 450 2380
Edi-kirjakaup Helsingissä:
Annankatu 44,puhelin 0204502566 9 789521 117213

O O O 0 0 O O 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 O 0 O
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS PL 140, 00251 HELSINKI




