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Alkusanat

Ympäristöministeriö käynnisti vuonna 1987 tutkimushankkeen, jossa kehitettiin
menetelmiä luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaiden kallioalueiden in
ventointiin maassamme. Kallioalueinventoinnin maastotyöt aloitettiin vuosina
1989—90 Uudellamaalla ja Kymessä, joissa inventoinnin menetelmiä ensi kertaa
testattiin. Sen jälkeen kallioalueinventointi on edennyt lääneittäin tai maakun
rilttain ensin entisissä Turun ja Porin (1991—93) sekä Vaasan lääneissä (1991—95)
alueella ja sitten Hämeessä (1993—95) ja Keski-Suomessa (1995—96).

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 Ahvenanmaa, Tunturi-Lappi ja osa
Metsä-Lappia jätetään inventoimatta.

Oulun läänin kallioalueiden inventointi (1996—97) on toteutettu eri viran
omaistahojen yhteistyöprojektina. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnis
sa kallioalueinventoinnin rahoitukseen ovat osallistuneet ympäristöministeriön
ja Suomen ympäristökeskuksen lisäksi tutkimusalueen maakuntien liitot. Nyt
valmistuneen selvitystyön kustannukset olivat yhteensä 580 000 markkaa. Tästä
summasta oli Kainuun liiton rahoitusosuus 60 000 markkaa ja Pohjois-Pohjan
maan liiton osuus 120 000 markkaa.

Oulun läänin kallioalueet inventoitiin kesinä 1996—1997. Esiselvitykset kal
lioalueista tekivät geologi Juha Nykänen ja biologit Pekka Halonen sekä Tytti
Kontula. Inventoinnin maastotöihin osallistuivat geologit Jukka Husa ja Juha
Nykänen sekä biologit Suvi Kudjoi, Tytti Kontula ja Sanna Tolonen. Lisäksi maas
totöissä oli mukana korkeakouluharjoittelija Tiia Taipale Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksesta. Projektia on ohjannut ja valvonut keskeisistä asiantunti
ja-, suunnittelu- ja viranomaistahoista muodostettu ympäristöministeriön aset
tama valvontatyöryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut ylitarkastaja Mar
kus Alapassi ympäristöministeriöstä. Valvontatyöryhmän muina jäseninä ovat
olleet toimialapäällikkö Mikko Honkamo (sijaisena toimialapäällikkö Pasi Leh
muspelto) Geologian tutkimuskeskuksesta, vanhempi tutkija Jukka Husa Suo
men ympäristökeskuksesta (sihteeri), suunnittelija Martti Juntunen Kainuun lii
tosta, luonnonsuojelupäällikkö Eero Kaakinen Pohjois-Pohjanmaan ympäristö
keskuksesta, ylitarkastaja Jorma Keva ympäristöministeriöstä (varapuheenjoh
taja), ympäristögeologi Heikki Kovalainen Kainuun ympäristökeskuksesta, yli-
tarkastaja Ismo Karhu Oulun tiepiiristä, seutusuunnitteluinsinööri Tuomo Palo-
kangas Pohjois-Pohjanmaan liitosta ja vanhempi tutkija Harri Hongell (sijaisena
biologi Eero Laukkanen) entisestä Keski-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta.
Valvontaryhmän työskentelyyn ovat lisäksi osallistuneet tutkija Tytti Kontula
(31.12.1997 saakka) ja tutkija Jari Teeriaho (alkaen 1.1.1998) Suomen ympäristö-
keskuksesta sekä projektin loppuvaiheessa ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa Poh
jois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta. Tämän tutkimusraportin ovat koosta
neet Jukka Husa, Tytti Kontula ja Jari Teeriaho.

Valmistunut selvitys kokoaa samoihin kansiin Oulun läänin merkittävim
pien kallioalueiden suojeluarvojen taustatiedot ja uudet laajamittaiset inventoin
titiedot. Oulun läänin kallioalueinventoinnin tulokset esitellään alueittain kah
tena erillisenä julkaisuna. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maiseman- ja luon
nonsuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet on kuvattu tärkeimpien arvojensa
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osalta omissa maakurmallisissa julkaisuissaan. Kallioalueiden karttarajaukset on
esitetty peruskarttapohjilla. Tutkimus palvelee ennen muuta alueiden käytön
suunnittelua ja maa-aineslain tarkoittamia lupaviranomaisia, mutta ylipäätään
ympäristönsuojelun eri tahoja, luonnontieteellisiä museoita sekä luonnosta 1dm-
nostuneita kansalaisia.
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JobdantO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO000OOOOOOØOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Maamme kaihoalueiden suojeluarvojen ;nventomt; on luireelimen tehtava, sula
kallioista saatavan kiviaineksen käyttö on nopeasti lisääntynyt. Paineet kallioi
den taloudelliseen hyödyntämiseen ovat suurimmat tiheään asutuilla seuduilla.
Kalliomurskeen ottamista säätelee vuoden 1982 alusta voimaan tullut maa-ai
neslaki (MAL 551 / 1981). Maa-aineslain perusteella päätös ottoluvan myöntämi
sestä tehdään siinä kunnassa, jossa hakemuksen kohdealue sijaitsee. Ratkaisu
on tehtävä yksinomaan maa-aineslain 3 §:n sisältämien lupaedellytysten pohjal
ta. Kiviaineksen ottamisesta ei saa aiheutua esimerkiksi kauniin maisemakuvan
turmeltumista, merkittävien luonnon kauneusarvojen tai erikoisten luonnone
siintymien tuhoutumista. Siksi lupa-käsittelyissä ja ottosuunnitelmia tehtäessä
on kallioalueidenmaisemalliset ja luonnontieteelliset arvot tunnettava myös alu
eellisella ja paikallisella tasolla.

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 1992, Hama
ri ym. 1992a, 1992b, Punkari ym. 1992). Tutkimusmenetelmät pohjautuvat Ky
messa ja Uudellamaalla (Hamar; ym 1992a, 1992b, Punkari ym 1992, ks myos
Heikkinen & Husa 1995) luotuihin kriteereiNn. Kallioalueiden suojelullinen
merkitys on maaritelty maa-ameslam ympanstoknteerien perusteella
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Tutkimusmenetelmät
....................................................

2.! Alueiden valinta ja rajaus
Tutkittavat kallioalueet valittiin pääasiallisesti karttatarkastelun (peruskartat,
geologiset kivilajikartat ja niiden selitykset) ja aiheeseen liittyvän kirjallisuuden
perusteella. Arvokasta lisätietoa kerättiin myös haastattelemalla eri tieteenalojen
asiantuntijoita. Kalliokartoituksen ulkopuolelle jäävät laaja-alaisimmat jo peruste
tut suojelualueet kuten kansaifispuistot, luonnonpuistot ja erityiset suojelualueet.

Kallioalueiden rajaamisessa käytettiin maa-aineslain mukaisia ympäristö
kriteerejä. Rajauksissa pyrittiin ensisijaisesti muodostamaan maisemallisesti yh
tenäisiä geologis-geomorfologisia kokonaisuuksia, joihin sisältyy usein myös
biologisesti arvokkaita väli- ja reuna-alueita. Kallioalueiksi luetaan tässä tutki
muksessa sekä kalliopaljastumat että kalliomaa-alueet, joiden päällä on enintään
metri irtonaista maa-ainesta. Valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltujen kallio-
alueiden karttoihin on merkitty kaffioaluerajausten lisäksi myös tiedossa olleet
suojelualueiden ja -ohjelmien rajat, mikäli ne koskevat kyseisiä kallioalueita.

2.2 lnventointi- ja arvioimiskriteerit
Kallioalueiden luonnon- ja maisemansuojelullisen arvo määritetään kolmen pää
kriteerin perusteella. Ne ovat 1) geologis-geomorfologiset, (2) biologis-ekologi
set ja (3) maisemalliset tekijät. Lisäksi kallioalueen arvotukseen vaikuttavana
neljäntenä tekijäryhmänä tarkastellaan kallioalueeseen tai sen lähiympäristöön
liittyviä muita arvoja, joita ovat kallioalueen luonnontilaisuus, lympäristö,
kulttuurihistoria ja arkeologia sekä virkistyskäyttö. Tämän neljännen tekijäryh
män kokonaisvaikutus kallioalueen arvotuksessa on selvästi vähäisempi kuin
pääteldjöiden merkitys. Kallioalueeseen liittyvät muut arvot huomioidaan in
ventoinnin pisteytyksessä lähinnä sellaisessa erikoistapauksessa, jossa kallioalu
een suojeluarvo on päätekijöiden perusteella määritetty kahden arvoluokan ra
jalla. Merkittäviin lähiympäristön arvoihin kuuluvat esimerkiksi luonnonsuoje
lualueet, suojeluohjeimien kohteet ja vesistöt. Kulttuurihistoriallista ja arkeolo
gista merkitystä lisäävät mm. kallioalueella olevat muinaiset hautaröykkiöt, kai
liomaalaukset ja kansanperinteeseen liittyvät seikat.

Geologis-geomorfologiset arvot

Geologis-geomorfologisin perustein kallioalueelle annettu arvo kuvaa sen mer
kitystä geologisena tutkimus- ja opetuskohteena sekä merkittävyyftä luonnon
tieteen tai erikoisuuden (liittyy maa-aineslain 3 §:n mainintaan erikoiset luonno
nesiintymät) kannalta. Geologisista ja geomorfologisista piirteistä tulisi pystyä
arvioimaan edustavuus, esiintymisen yleisyys ja monipuolisuus, joiden pohjalta
muodostetaan merkittävyysarvo.
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Kalliot muodostuvat yhdestä tai useammasta kivilajista ja kaikista niissä
olevista rakenteista. Tutkimuksen ja opetuksen kannalta arvokkaita ovat kallio
perän kivilajien ja niiden rakenteiden muodostamat avainkohteet. Geotieteelli
sesti arvokkaita ovat kivilajien tyyppiesiintymät, harvinaiset kivilaji- ja mineraa
liesiintymät, magmaaftiset 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. Mannerjääfikkö on hionut silokallioita ja raivannut kallioperän ruhjeisiin
eroosiolaaksoja. Jäätikkövesivirrat ovat muun muassa synnyftäneet 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 habitaaffien 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
tekijän perusteella: (1) kallioalueen kasvillisuuden harvinaisuus, (2) monipuoli
suus ja (3) edustavuus sekä (4) eliölajiston esiintymien merkittävyys ja (5) moni
puolisuus.

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 tavaifavat ravinteiset suot. Jonkin kallioalueella esiinty
vän kasvillisuustyypin harvinaisuus voi perustua myös erityisen suotuisiin pi
enilmasto-olosuhteisiin tai esimerkiksi tietyntyyppisen geo-biotoopin harvinai
suuteen.

Kalliokohteen luonnon monipuolisuus arvioitiin suoraan kasvillisuuden
monipuolisuutena. Kallioluonto voi olla hyvin heterogeenistä, sillä tärkeitä ym
päristötekijöitä on useita. Esimerkiksi suurilmasto, läheiset vesistöt, ldvilaji, 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.

Kall;oalueen eholajistoon perustuva arvo maaraytyy uhanalaisten, silmal
läpidettävien tai muiden keskimääräistä harvinaisempien lajien kasvupaikkojen
tai elinalueiden mukaan. Arvotuksessa erotetaan valtakunnallisesti ja alueelli
sesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit. Valtakunnallisen tason uhanalaisista,
etupäässä kallioilla tavattavista lajeista valtaosa on sammalia ja jäkäliä. Eläimis
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tä hämähäkit ja perhoset ovat runsaimmin edustettuina. Ei uhanalaisia, mutta
merkittäviä kalliolajeja ovat monet vaateliaat, kalkkikivipitoista tai muuten ra
vinteista 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.

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit

Valtakunnallisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävät lajien arviointi noudattaa
uusinta uhanalaisarviointia ja luokitusta (Rassi ym. 2000a). Alueellinen uusi
uhanalaistarkastelu oli vielä keskeneräinen tämän työn painovaiheessa . Alueel
lisesti uhanalaisten putkilokasvien osalta noudatetaan 27.06.2000, lehtisammal
ten osalta 05.07.2000 ja maksasammalten osalta 15.09.2000 päivättyä luonnosta
(Rassi ym. 2000b). Jäkälistä, sienistä ja elähnistä ilmoitetaan vain valtakunnalli
nen uhanalaisuusluokka. Tarkastelussa kaikki valtakunnallisesti arvokkaat kai
lioalueet lukuun ottamatta Suomussalmen Rytyskalliota (kallioalue 42) kuulu
vat keskiboreaalisen vyöhykkeen Pohjois-Karjala — Kainuu -lohkoon (3b). Rytys
kallio kuuluu pohjoisboreaalisen vyöhykkeen Koillismaan lohkoon (4a).

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

Silmälläpidettävät:
NT Silmälläpidettävät Near Threatened

Liitteessä 6 ilmoitetaan rinnan uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien uusi
(Rassi ym. 2000a) ja vanha luokitus (Rassi ym. 1992). Vanhassa uhanalaistarkas
telussa putkilokasvit ja sammalet kuuluvat Kainuun (Kn) eliömaakuntaan. (Ul
vinen ym. 1995, Ulvinen ym. 199$). Jäkälät kuuluvat Oulun läänin itäosaan (Oi)
(Halonen ym. 1995). Sienten alueellinen tarkastelu noudattaa läänirajoja (Ohe
noja E. ym. 1995). Samoin eläinten uhanalaisuustarkastelu noudattaa läänirajoja
(Rassi ym. 1992). Kohdekuvauksissa lajin jälkeen suluissa oleva merkintä ilmoit
taa ensin valtakunnallisen ja toiseksi alueellisen uhanalaisuuden. Esimerkiksi
kainuunnurmihärkki (EN /EN) on valtakunnallisesti ja alueellisesti erittäin uhan-
alainen. Merkintä (+1+) lajin jälkeen tarkoittaa, että laji on ollut edeltävässä uhan
alaistarkastelussa uhanalainen tai silmälläpidettävä.

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 anrojärjestyksenmäärittäminen
on tältä pohjalta varsin vaikeaa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan maisemaku
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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 lalueiden
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 kiromaan maastoon. Kallioalueen sisäisen maisemakuvan arvo
tuksessa käytettiin perustana topografian vaffitelevuutta, erilaisten luontotyyp
pien monipuolisuutta, avokalliopintojen erottuvuutta ja jyrkänteisiin liittyviä
lähin aisemallisia tekijöitä.

2.3 Kallioalueiden 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, lähiyrnpäristö, 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 deshnaaliarvojen 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 maisemansuojelullinen
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

Arvoluokan 1 kallioalueet valitaan myöhemmin kallioalueinventoinnin yhteen
vetovaiheessa. Silloin osa arvoluokan 2 kohteista nousee arvoluokkaan 1.
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Tutkimusalueen yleispiirteistä
....................................................

Korkeussuhteiltaan Kainuun alue on vaihtelevaa. Suurimmat korkeuserot ovat
kvartsiittivaarojen alueella, joka ulottuu pohjoisesta Puolangalta Hyrynsalmen
kautta Sotkamoon kulkevalla vaarajaksolla. Kuhmon ja Suomussalmen seutu ovat
taas kumpuilevaa vaaramaisemaa, jossa on runsaasti pieniä ruhjelaaksoja ja kai
liot ovat valtaosaltaan moreenin peitossa. Alueen länsiosa Oulujärven alueella
on suhteellisen tasaista, heikosti paljastunutta maastoa, jossa korkeusvaihtelut
ovat vähäisiä.

Kainuun kallioperä on suurelta osin 3100—2500 miljoonaa vuotta vanhaa,
arkeeista kiveä. Suomussalmelta Sotkamoon ja Kuhmoon ulottuva alue kuuluu
geologisesti Itä-Suomen arkeiseen alueeseen, joka on Suomen arkeeisista alueis
ta laajin ja parhaiten tunnettu. Tämän Kuhmon arkeeisen lohkon granitoidien ja
migmatiiffien sisään on mtistunut, poimuttunut ja hiertynyt pääosin vulkanli
teista ja vulkaanisista sedimenteistä koostuvia arkeeisia vihreäldvivyöhykkeitä,
joista huomattavimmat sijaitsevat Suomussalmen, Kuhmon ja Sotkamon Tipas
järven alueella.

Idässä Kuhmon ja lärmessä lisalmen—Pudasjärven arkeeisten lohkojen vä
liin on puristunut kaijalaisiin muodostumiin kuuluva Kainuun liuskealue, joka
ulottuu noin 200 km pitkänä ja vaihtelevan levyisenä vyöhykkeenä Puolangalta
Hyrynsalmen ja Paltamon kautta Sotkamoon saakka ja koostuu pääasiassa kvart
siiteista, grauvakoista ja kiilleliuskeista. Siihen kuuluvat kivilajit kerrostuivat
arkeeisen kallioperän päälle ja joutuivat 1900 miljoonaa vuotta sitten svekofen
nisen vuorijononpoimutuksen kohteeksi. Kainuun länsiosassa arkeeinen poh
jagneissialue on jakautunut myöhempien deformaatioiden vuoksi lohkoihin.
Puolangan ja Vaalan seudulla jakaa kallioperän kahtia koillis-lounaisuuntainen
Oulujärven hiertovyöhyke, jossa Kainuun liuskealueen voimakkaasti tektonisoi
tuneiden liuskeisten kivilajien sekaan on tunkeutunut myös svekofenniidisiä
syväkiviä. Kainuun liuskealueen kiviin liittyy läheisesti myös Kajaanin ja Palta
mon alueella sijaitseva Jormuan ofioliittikompieksi, joka on kappale muinaista,
1950 miljoonaa vuotta sitten syntynyttä merellistä kuorta. Se on ainoa tunnettu
paikka maailmassa, jossa esiintyy paljastuneena varhaisproterotsooista vaippaa.
Ofioliittikompleksissa on nähtävissä merenpohjalle purkautuneet emäksiset laa
vat, levyjuonistoineen sekä gabro- ja serpentiniitti-intruusioineen (Koistinen 1981,
Kontinen 1987).

Viimeisen jääkauden lopulla mannerjäätikön sulaessa oli Kainuun alueen
länsiosa veden peitossa. Oulujärven itäpuolinen alue oli sen sijaan suurelta osin
jäätiköstä vapautuessaan vedenkoskematonta maastoa, joka on sijainnut Itäme
ren korkeimman rantatason yläpuolella. Poikkeuksena on ollut laaja jääjärven
peittämä alue, joka on ulottunut Kuhmosta Kajaaniin saakka. Kalliomaata esiin
tyy Kainuussa runsaiten vaara-alueiden seuduilla. Oulujärven ympäristössä on
kalliomaata vähiten (kuva 1). Kainuun maakunnassa on kalliomaata noin 1110 km2,
mikä edustaa noin 5,2 ¾ alueen maapinta-alasta (Suomen ympäristökeskuksen
paikkatietoaineisto, tilanne 10.12.1999).
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Kuva 1. Kalliomaan esiintyminen Kainuussa.

Kainuun maakunta on eliömaantieteellisesti hyvin yhtenäinen alue. Kaikki
kunnat lukuun ottamatta osaa Vaalan kunnasta kuuluvat Kainuun eliömaaktm
taan (Kn). Vaalan länsiosa kuuluu Keski-Pohjanmaan eliömaakuntaan (KP). Sa
moin Kainuun maakunta sijaitsee lähes kokonaan keski-boreaalisella kasvilli
suusvyöhykkeellä. Ainoastaan Suomussalmen pohjois-osa kuuluu pohjois-bo
reaaliseeen vyöhykkeeseeen (Ahti ym. 1968). Pääosin ilmasto on mantereista,
mutta Kainuun vaarajaksolla korkeuden noustessa mereisyyden vaikutus kas
vaa. Tämä näkyy puustossa min. tykkyvaurioina.
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Keskiboreaalisessa vyöhykkessä eteläinen ja pohjoinen lajisto kohtaavat.
Lajisto kuitenkin köyhtyy jonkin verran pohjoiseen päin mentäessä. Tavallisisis
ta lajeista eteläistä lajistoa edustavat mm. käenkaali, kielo ja lillukka. Kieloa ja
käenkaalla ei tosin tapaa Kainuussa kuin ravinteisilta kasvupaikoilta ja yleisem
piä ne ovat vain vaarajaksolla. Kainuun rajaseudulla ne ovat jo hyvin harvinai
sia. Pohjoiseen päin mentäessä mm. variksenmarja, metsälauha ja metsäkuijen
polvi runsastuvat. Varajaksolla on lisäksi pohjansinivalvatin eteläisimmät kas
vupaikat (mm. Kalliola 1973).

Kainuun vaateliaimmat kasvilajit ovat keskittyneet pääsääntöisesti Kainuun
vaarajaksolle. Kallioperä on vaarajaksolla muuta Kainuuta emäksisempi, ja Pal
tamon seudulla yhtyy lisäksi vaarajakson ravinteinen maaperä ja Oulujärven läm
mittävä vaikutus. Myös Kuhmon länsiosan vihreäkivivyöhykkeen ultaraemäk
sisillä paljastumilla tavataan harvinaista tälle kivilajille tyypillistä kasvillisuutta.
kuten viherraunioista ja serpentiinipikkutervakkoa. Ultraemäksisiä kallioalueita
on lisäksi Puolangalla ja Suomussalmen Juntusrannan seudulla.

Kainuusta on erotettu neljä luonnonmaisema-alueifa: Itä-Kainuun järvialue,
Kainuun vaara-alue, Oulujärven alue ja Länsi-Kainuun suoalue (Issakka 1972).
Kainuun vaarajaksolla kuusimetsät ovat vallitsevia ja vaaran laki ja rinnesoila
kuusi on syrjäyttänyt männyn rämepuuna. Vaaroilta on kuvattu oma tuoreen
kankaanmetsätyyppi: vaarapykäsammal-metsälauha-mustikkatyyppi (BaDeMT).
Tätä tyyppiä ei tapaa alavilta mailta. Myös lehtometsät keskittyvät vaarojen rin
teille tai tyville. Alueella on oma lehto- tai lettokeskus (Alapassi & Alanen 1988).
Vaarajakson itäpuolella maasto on loivavaaraista moreenimaata, joiden notkel
mat ovat eriasteisesti soistuneita. Varajakson länsipuolella maaston piirteet ovat
tasaisempia ja soiden osuus maapinta-alasta on muuta Kainuuta huomattavasti
suurempi.

Kalliokasvillisuuden kannalta merkittävimmät jo perustetut suojelualueet
sijaitsevat suurelta osin vaarajaksoilla. frwentoinnin ulkopuolelle jäivät mm.
Paljakan luonnonpuisto ja Hiidenportin kansallispuisto. Myös Puolangan Siika
vaaran luonnonsuojelualueen Kometon näyttävä rinne jäi inventoimatta. Lisäk
si vaarajakson vanhojen metsien suojeluohjelman alueilla saattaa olla merkitystä
kalliokasvillisuuden suojelussa. Kuhmon ultraemäksistä kallioista inventoinnin
ulkopuolelle jäi rantojensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon ehdotettu
Kellojärven Verikallio.
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Kuva 3. Kainuun maakunnan valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet,



4.1 Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta
valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet

Kallioalueet on lueteltu kunnittain kasvavan karttalehtinumeron mukaisessa jär
jestyksessä.

Nro Kallioalue Karttalehti Arvoluokka Kunta

Vortikka 344309 4 HYRYNSALMI
2 Kalliovaara-Mustanmäenkangas 442! 04 4 HYRYNSALMI
3 Hiidenkirkko 442! 08 4 HYRYNSALMI
4 Saapaskallio 3432 10 3 KAJAANI
5 Sammakkomaki 34340! 3 KAJAANI
6 Lehmivaara 34340! 2 KAJAANI, PAJAMO
7 Kallioniemi 4411 II 2 KUHMO
8 Junkinniemi 4411 12 2 KUHMO
9 Siivikkovaara-Pahakangas 44!! 12 3 KUHMO
10 Mustakallio 441112,441210 4 KUHMO
II Koljosenkallio 4412 10 2 KUHMO
12 Salmentauskallio 4412 10 4 KUHMO
13 Louhiniemi 4412 10 4 KUHMO
14 Kirkkosuon kalliot 4413 04 4 KUHMO
15 Salmenniemi 343211 3 PALTAMO
16 Viilonkallio 3432 II 2 PALTAMO
17 Antrnmaki 34340! 2 PALTAMO
18 Matokalho Kylmanpuron kalliot 343401020405 2 PALTAMO
19 Sarvikangas 343402 2 PALTAMO
6 Lehmivaara 34340! 2 PALTAMO, KAJAANI’
20 Iso Vuorijärven rantakalliot 344! 12 2 PUOLANKA
2! Pyssykulju 3442 10 2 PUOLANKA
22 Repokallio 3442 II 2 UOLANKA
23 Pirunkirkko 3443 02 2 PUOLANKA
24 Hepokonkaan kalliorotko 344401 2 PUOLANKA
25 Kovasinvaara 3533 02 2 PUOLANKA
26 Paljakkavaara 353305 4 PUOLANKA
27 Iso Nuottivaara-Lukkarinvaara 3444 03, 3533 01 2 PUOLANKA, PUDASJARVI
28 Hiidenvaaran kalliot 3344 07, 08 2 SOTKAMO
29 Rommakkovaara 3344 II, 12 + 432202,03 4 SOTKAMO
30 Lamminrinne 3433 02 4 SOTKAMO
3! Soidinvaara-Tikkarinne 343302 4 SOTKAMO
32 Mustinlahden rantakalliot 3433 04 2 SOTKAMO
33 Noronvaara-Parkuanvaara 3433 04, 07 4 SOTKAMO
34 Paskonlouhi 3433 05 4 SOTKAMO
35 Vuokatti-Koljolanvaara 3433 05, 07, 08 2 SOTKAMO
36 Naapurinlouhi 3433 06 3 SOTKAMO
37 Ohravaaran kalliot 3433 08 4 SOTKAMO
38 Rieskavaara 3433 09 2 SOTKAMO
39 Vuoriniemi-Kalliolammen maasto 4322 12 2 SOTKAMO
40 Laanhongikko 353308 3 SUOMUSSALMI
4! Ryötinkangas 442302 4 SUOMUSSALMI
42 Rytyskallio 4513 03 2 SUOMUSSALMI
‘Kallioalue esitetään toisen kunnan kohdalla
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1 Vortikka HYRYNSALMI

Karttalehti: 3443 09
Alueen pinta-ala: 160 ha Korkeus: 280 mpy Suht. korkeus: 60 m

Kallioalueen sijainti: Hyrynsalmen kirkonkylästä 10 km luoteeseen.

Suojelutilanne: Kallioalue kuuluu lähes kokonaan vanhojenmetsienohjelman alueeseen,
joka on ehdolla myös Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Loivarinteisenä kohoavan Pieni Tuomivaaran etelärinteellä sijaitsee geomorfologisesfi
ja maisemallisesti erikoinen yli 400 metriä pitkä Vortikan kalliorotko. Taitekohdassa rot
kon yli menee myös silta, josta voi katsella hienoja rotkonäkymiä. Rotkon taitekohdan
itäpuolella on UKK-retkeilyreifin nuoliopaikka, laavu sekä tietoa Vortikan geologiasta,
nimen alkuperästä ja historiasta.

Kivilaji on tiivistä tai hienorakeista Kainuun liuskealueen ortokvartsiffia (ks. Kon
tinen 1989). Rotkon luoteisseinämässä näkyy ortokvartsilfissa selvää ristikerroksellista
rakennetta, josta voi määrittää kerrosjärjestystä. Mutkassa rotko on kapeimmillaan vain
muutaman metrin levyinen ja syvyydeltään noin 12 metriä. Mutkan kaakkoispuolella on
runsaasti louhikkoa.

Louhikkopinnat ja osa pystyseinämistä ovat karvejäkälien, rupijäkälien ja ryhmy
napajäkälän peittämiä. Sammalia kasvaa enimmäkseen vain kallion raoissa ja onkalois
sa. Rakojen putkilokasvit ovat korpi-imarre ja ketunlieko. Louhikon kasvifiisuudessa
vallitsevat torvijäkälät, poronjäkälät, kangaskarhunsammal ja maksasammalet. Pieni
Tuomivaaran eteläosasta on löydetty myös kalliokärpänsammal (+/RT), kololdiltosam
mal (+/+) ja tunturikynsisammal (+/RT). Alueen puusto on varttunutta varsin luonnon
ifiaista vanhaa kuusimetsää (VMT) tai mäntyvaltaista enimmäkseen kuivahkoa sekamet
sää (EVT) ja paikoin karumpaa männikköä (ECT). Ylempänä rinteellä, UKK-reitin var
rella on lehtomaista metsää ja rotkon kulman länsipuolella on pieni lehtomainen alue.
Vallitsevan puuston lomassa on keloja, palokoroisia petäjiä ja vanhoja lehtipuita. Puiden
rungoilta on löydetty mm. haavanarinakääpä, raidantuoksukaäpä (NT) ja raidanpifiojä
kälä (NT) sekä havaittu eläimistä liito-orava (VU).

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset
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1 Vortikka, HYRYNSALMI
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2 Kalliovaara-Mustanmäenkangas HYRYNSALMI

Karttalehti: 4421 04
Alueen pinta-ala: 155 ha Korkeus: 257 mpy Suht. korkeus: 55 m

Kallioalueen sijainti: Hyrynsalmelta 9 km kaakkoon, Pöffiövaaran pohjoispuolella.

Suojelutilanne: Alue kuuluu suurimmaksi osaksi Pöihövaaran vanhojenmetsiensuoje
luohjelman alueeseen, joka on ehdolla myös Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Merkittäviä luonnon- ja maisema-arvoja sisältävä kallioalue muodostuu kahdesta kor
keammasta moreenipeitteisestä ja heikosti paljastuneesta vaarasta sekä Vuorilammen
rotkomaisista kalliorannoista. Mustanmäenkangas ja Kaffiovaara erottuvat ympäristös
tä metsäisinä kumpareina. Vuorilammen kalliorannat eivät erotu sen pidemmälle, mutta
ovat järveltä katsottuna hyvin edustavia. Vuorilammen etelä- ja pohjoisrannoffla on nä
köalapaikat, joilta avautuu kauniita näköaloja lammen vastapuolen jyrkänteisille kalli
oille ja luonnonifiaisille rannoille. Vuorilammelle johtaa retkeilyreitti, joka jatkuu lam
men ympäri kiertävänä luontopolkuna. Lammen itäpäässä on laavu.

Vuorilammen korkein, yli kymmenmefrmnen jyrkänne on lammen pohjoisrannaila.
Kallioseinämä on kuutiorakoifiutta ja jyrkänteen päällä on viistoja siokallioita. Myös
Mustanmäenkankaan koillissivulla on pysty noin viisimetrinen kallioseinämä. Alueen
arkeeisen kallioperän pääkivilaji on koostumukseltaan tonaliittista tai granodioriffista
paikoin gneissimäistä syväkiveä, mutta Mustanmäenkankaan kallioperässä esiintyy myös
gabroa. Vuorilammen keskiosan kallioissa on luode-kaakkosuuntainen metadiabaasijuoni
(ks. Luukkonen 1986).

Vuorilampea ympäröivien kaifioiden sammal- ja jäkäläyhteisöt ovat suurelta osin
oligotrofisia, mutta paikoin on myös pienialaista mesotrofiaa. Pohjoisrannan pystysei
nämällä kasvaa hieman kalkidkiertosammalta ja tummauurnasammalta. Samalta kaifi
oilta on löydetty mm. pohjanhiippasammalta, kauiotöppösammalta (+/RT), ripsikel
losammalta (+1+) ja savikkosiipisammalta (+/RT). Erityisesti pohjoisrannan paahteisil
la pystyseinämillä on runsaasti karvejäkälä-, napajäkälä- ja tuulirokkojäkäläpintoja. Näifiä
seinämillä kasvaa myös nahkanapajäkälää ja kalliohyytelöjäkälää. Pystyseinämillä ovat
yleisiä kalliokarstasammal, kaffio-omenasammal, kivisaminalet, kivitierasammal, kivi
turkkisammal ja kynsisammalet. Valuvesiseinärnifiä on harmosammalta ja varstasam
malpintoja. Kallioiden lakipintoja peittävät poronjäkäliköt. Kallionraoissa kasvaa mm.
kyhmytorasammalta ja kallioimarretta. Vuorilampea ympäröivä puusto on hyvin luon
nontilaista ja vanhaa. Metsät ovat enimmäkseen kuivia mäntykankaita, mutta kuusia
kasvaa korpinotkoissa. Vanhimmat palokoroiset männyt ovat noin 350-vuotiaita. Vuori
laminen itäpään notkossa on rehevä puronvarsikorpi, jossa kasvaa myös tervaleppää ja
Vuorilanimen lounaispäässä on lettorämettä. Elämistä alueella on havaittu liito-orava
(NT).

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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3 Hiidenkirkko HYRYNSALMI

Karttalehti: 4421 08
Alueen pinta-ala: 125 ha Korkeus: 200 mpy Suht. korkeus: 30 m

Kallioalueen sijainti: Hyrynsalmelta 18 km itään, Ylä-Tervajärven itärannalla.

Suojelutilanne: Hiidenkirkon kallioalueen ydinosa on yksityistä suojelualuetta, joka on
ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Hiidenldrkon lähes 300 m pitkä luode-kaakkosuuntainen rotko on yleisesti tunnettu
maisemanähtävyys ja myös geomorfologisesti ja biologisesti arvokas. Ympäröivä maas
to on kohtalaisen hyvin paljastunutta matalien ja loivapiirteisten kaifioselänteiden ja
suolaikkujen kiromaa maastoa. Ylä-Tervajärven rantaan rajautuvat matalat ja vaaleat
rantakalliot erottuvat selvästi järvelle ja ovat keskeinen osa rantamaisemaa.

Fliidenkirkon jylhin ja syvin kohta on muodostuman luoteispäässä, jossa 2—6 met
riä leveää rotkoa reunustaa 11—13 metriä korkeat kallioseinämät. Rotkon seinämissä on
kaltevia jäätikön hiomia kalliopintoja. Rotkon keskivaiheilla on seinämän yläosassa syvä
ja laaja rapautumaonkalo, jonka kattona on kalliokieleke. Rotkon kaakkoispään seinä
mät ovat runsaasti pysty- ja vinorakoffleita. Alueen kallioperä on pääasiassa arkeeista
granodiortittiista tai tonaifittista syväkiveä. Luodonniemellä esiintyy lisäksi gabroa, jota
leikkaa grantiifijuoni. Polyfaasisen deformaation läpikäyneistä alueen syväkivistä on
mitattu kolmannen deformaatiovaffieen poimuakselien ja liuskeisuuksien suuntia. Kol
mannessa deformaatiovaffieessa syntyneen liuskeisuuden kulku näyttäisi mukailevan
Hiidenkirkon rotkon pituussuuntaa (ks. Luukkonen 1986).

Rotkon kaakkoispäässä on tavallista monipuolisempaa louhikkokasviifisuutta, jo
hon kuuluvat tavanomaisten lajien lisäksi mm. suohirvenjäkälä ja tunturikermajäkälä.
Louhikon onkaloissa viihtyvät luhtakuirisammal ja maksasammalet. Rotkon seinämillä
on kosteudeltaan ja valo-olosuhteiltaan vaihtelevia kasvupaikkoja ja siten melko moni
puolista kalliokasvillisuutta. Etenkin kosteifia ja valuvesiseinämillä kasvaa maksasam
malten lisäksi laajoina pintoina metsäkamppisammalta sekä paikoin rahkasammalia ja
harmosammalta. Kuivemmilla pystyseinämillä viihtyvät ldvitierasammal ja kalliokars
tasanunal. Kallioilta on löydetty mm. kololdiltosammal (+7+). Rotkon koillispäässä kal
lioseinämän tyvellä on lanunikko ja rotkon pohjalla rahkasammalpeite. Rotkon pohjalta
tavaffiin jäätä vielä heinäkuun lopulla 1996. Rantakallioilla on poronjäkäläpeitteitä ja
yleisten oligotrofisten sammalien, karvejäkälien ja napajäkälien muodostarnia pintoja.
Alueen metsät ovat enimmäkseen mäntyvaltaisia (EVT, ECT) ja notkoissa on korpikuu
sil&oa. Lähistöllä olevat suot ovat ojittamattomia melko karuja rämeitä lukuun ottamat
ta Tervalahden lettorämeistä rantasuota, Hiidenkirkon pohjoispuolista mesotrofista läh
dettä ja pienialaisia korpipainanteita.

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

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Alueelliset ympäristöjulkaisut 194
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4 Saapaskallio KAJAANI

Karttalehti: 3432 10
Alueen pinta-ala: 19 ha Korkeus: 145 mpy Suht. korkeus: 23 m

Kallioalueen sijainti: Kajaanista 11 km pohjoiskoihiseen, lähellä Oulujärven Mutaselän
rantaa.

Suoj elutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Saapaskaifio on geologisesti erittäin arvokas ja kansainvälisesti merkittävä geologinen
retkeilykohde (Kontinen 1998, suull. tiedonanto). Alueen kaifioperä kuuluu Jormuan ofio
liitfflcompleksiin ja on eräs sen tärkeistä avainkohteista. Alueen Itivilajissa, serpentinii
tissä, esiintyy runsaasti pyroksenittisia ja hornblendiittisia juonikumulaatteja. Jormuan
ofioliittikompleksi on kappale merellistä kuorta ja se on lisäksi ainoa alue maailmassa,
jossa varhaisproterotsooinen vaippa on paljastuneena (Kontinen 1987 ja Laajoki 1998).

Melko pienialaisista ja loivapiirteisistä kaifioselänteistä muodostuvalla alueella ei
ole merkittäviä maisemallisia arvoja. Ympäristöön avautuvat maisemat ovat sulkeutu
neet ja kalliopinnat näkyvät kauemmaksi lähinnä hakkuuaukoilta. Paljastuma-aluetta
ympäröi ojitetut suot sekä osittain hakatut kankaat. Lähin asutus on parin sadan metrin
päässä. Eteläpuolinen Pekonkangas kuuluu suureen pitkittäisharjumuodostumaan, joka
jatkuu Pohjanlahden rannikolta Hailuodosta llomantsiin saakka.

Saapaskaffio on biologisesti melko tavanomainen kallioalue, jolta ei ole tavattu ult
raemäksisile kallioille luonteenomaista kasvillisuutta. Kalliopaljastumilla vallitsevat
yleiset karujen kallioiden lajit, kuten kalliokarsta- ja kivitierasammal sekä poronjäkälät.
Poronjäkälikkökin on varsin kulunutta alueen eteläosassa. Pystykaifiota on niukalti ja
matalien jyrkänteiden lajistoa edustavat kierreltivisammal sekä suippuväkäsammal (+1
RT), jotka ilmentävät kallion lievää ravinteisuutta. Varttunuila kuusimetsää (VMT) on
alueen eteläosassa. Sen lävitse virtaa puro. Valtaosa alueesta on kuitenkin kuivan kan
kaan taimikkoa. Notkokohdissa on heinittyneitä, hieman korpimaiseksi soistuneita nuo
ria koivikoita.

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

Lähiympäristön arvot: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Alueelliset

ympäristäjulkaisut 194
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5 Sammakkomäki KAJAANI

Karttalehti: 3434 01
Alueen pinta-ala: 20 ha Korkeus: 177 mpy Sultt. korkeus: 24 m

Kallioalueen sijainti: Kajaanista 16 km koilliseen, Jormuanlahden ja Mieslahden välisen
pienen Sammakkolammen etelärannalla.

Suojelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Sammakkomäki on kansainvälisesti merkittävä geologinen retkeilykohde, jonka biolo
giset ja maisemaifiset arvot ovat vähäiset. Mäen laki kohoaa yli 20 metriä eteläpuolella
olevaa Sammakkosuon pintaa korkearmnalle, mutta ei erotu metsäisessä maastossa kau
emmas ympäristöön. Etelärinteen kallioilta avautuu paikoin näköaloja yksitotiseen vaa
ramaisemaan. Alueen sisäiset maisemat ovat taimikoiden sulkemat. Irtomaiden osittain
peittämässä maastossa, jäätikön hiomat kalliot ovat korkeimmillaan noin viisi metriä
korkeita nokkia tai kapeita 10 metrin pituisia harjanteita.

Alueen kallioperä kuuluu Jormuan ofioliiffikompleksiin ja on yksi sen tärkeimmis
tä avainkohteista. Kaifiopaljastumissa on nähtävissä parhaiten koko ofioliiffikomplek
sin alueella esiintyvät ja ofioliittlin kuuluvat metabasalffiset juonikivet (sheeted dykes)
(Kontinen 1998, suull. tiedonanto). Kalliopaljastumissa näkyy hyvin muutaman kymme
nen senttimetrin levyisten juonten kontakteissa olevia jäähtymisreunuksia, jotka ovat
syntyneet kuumempien juonten tunkeutuessa kylmempään itiveen. Useimmat juonet ovat
hienorakeisia ja väriltään vihreitä. Jormuan ofioffiffikompleksi on kappale merellistä
kuorta ja se on lisäksi ainoa paikka maailmassa, jossa varhaisproterotsooinen vaippa on
paljastuneena (Kontinen 1987 ja Laajoki 1998).

Sammakkomäen loivarinteisifiä ja paahteisifia kallioilla vallitsevat oligotrofiset jä
käläpinnat. Poronjäkälien ja torvijäkälien lomassa kasvaa kynsisammalia ja kallionra
oissa kivifierasammalta. Suurin osa alueen metsistä on mäntytaimikkoa. Kosteissa pai
naumissa kasvaa nuoria kuusia. Sammakkomäen itäosassa on sekametsää, jossa kasvaa
runsaasti katajaa.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 1 Historiaffiset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monilcäyttöarvot: 3
MAISEMAARVO: 4 Muuttuneisuus: 4

Lähiympäristön arvot: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Alueelhset

ympäristöjulkaisut 194
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6 Lehmivaara KAJAANI, PALTAMO

Karttalehti: 3434 01
Alueen pinta-ala: 203 ha Korkeus: 215 mpy Suht. korkeus: 93 m

Kallioalueen sijainti: Kajaanista 16 km pohjoiskoilliseen, Oulujärven Mieslahden ja Jor
muanlahden välissä.

Suoj elutilanne: Lehmivaaran länsi- ja iounaisrinteilä on kolme lehtojensuojeluohjelman
aluetta, jotka ovat ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lehmivaaran irtomaiden peittämä kallioalue on biologisesti ja geologisesti hyvin arvo
kas sekä kansainvälisesti merkittävä geologinen retkeilykohde (Kontinen 1998, suuli. tie
donanto). Maisemallisesti Lehmivaaran alue on kohtalaisen vaatimaton. Puustoinen ja
loivapiirteinen vaara erottuu heikosti ympäristöstä. Puusto sulkee lähes täysin lakialu
eelta ja rinteiltä avautuvat maisemat. Lehmivaaran luoteisrinteen hakkuuaukolta näkee
kuitenkin lulujärven suunnan vaaroja.

Melko heikosti paljastunut kallioperä muodostuu Jormuan ofioliitbkompleksin
vaippaosaa edustavista eri tyyppisistä serpentiniiteistä ja leikkaavista MORB ja lIB tyyp
pisistä metabasalttisista juonista.

Kalliopaljastumissa serpentiniitti on liuskeista ja toisinaan voimakkaasti rapautu
nulla. Paikoin serpenfiniltin yhteydessä esiintyy harvinaista sädekiveä, jonka edustavin
esiintymä sijaitsee Lehmivaaran laelta 500 metriä luoteeseen.

Kallioilla esiintyy serpentiinipildcutervakkoa (VU/VU) ja vffierraunioista (+1+) sekä
meso-eutrofisia ruohoja ja heinä, kuten lillukkaa, siniheinää, mesiangervoa, metsäimar
retta ja karhunpu&ea. Pohjakerroksessa on pääasiassa poronjäkäliä. Paljaammilla kalli
opinnoilla on kalliokarstasammal- ja kivinerasammalkasvustoja. Koillisninteen korkeim
man harjanteen lounaispuolella on lehtipuustoinen hiirenporrasvaltainen korpi. Suoje
lualueifia on serpentiinikaifiokasvilisuuden lisäksi tuoretta lehtoa (GOMaT), ruoho- ja
heinäkorpea, lehtokorpea, lettokorpea ja -rämettä. Pääosa alueesta on kuitenkin erita
valla käsiteltyjä tuoreita (VMT) tai lehtomaisia kankaita (GOMT). Lehmivaaran luoteis
rinteellä kasvaa kevätiinnunhernettä (+/+) ja metsävimaa (+7+). Lehmivaaralta on löy
detty myös neidonkenkä (VU/VU) ja Suomen eteläisimmät lettonuppisaran (+/RT) kas
vupaikat kahden eteläisemmän lehtojensuojelualueen välissä (Jäkäläniemi & Ulvinen
1992).

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

Lähiympäristön arvot: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Alueelliset

ympäristojulkaisut 194



Aueelhset ympäristöjulkaisut 94 0

6 Lehmivaara, KAJAANI, PALTÄMO

0 0.5 km :‘y:y:y Suojelu-tai

__________________

suojeluohjelma-alue 1.15000



7 Kallioniemi KUHMO

Karttalehti: 4411 11
Alueen pinta-ala: 5 ha Korkeus: 169 mpy Suht. korkeus: 10 m

Kallioalueen sijainti: Kuhmosta 17 km länsilounaaseen, Ontojärven etelärannalla.

Suojelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Ontojärven Kalliolahden rannalla sijaitsevalla pienellä Kallioniemen paljastuma-alueel
la on merkittäviä maisema- ja luonnonarvoja. Jyrkät ja viistot kalliopaljastumat erotti
vat hyvin järvelle ja niiltä näkyy useiden kilometrien päähän kauniiseen järvimaisemaan.

Kivilaji on hienorakeista, liuskeista amfibohiffia. Kallioniemen lounaissivulla ran
takallioissa esiintyy amfiboliitissa karbonaaffipitoisuutta aivan vesirajassa (Hyppönen
1983). Eteläosassa järven rannassa on pienellä alueella myös tununanvffireää hornblen
diffia, jossa keskirakeiset amfibolirakeet esiintyvät lyhdemäisesti. Jäätikön Momat ran
takalliot kohoavat järvestä parhaimmillaan noin kahdeksan metriä. Kallioiden reunat
ovat jyrkkiä ja rosoisia, sillä liuskeisuus kulkee vinosti kallion reunan suhteen. Kallioilla
on liuskeisuuden mukaan kehittyneitä pieniä ylikaltevia pintoja.

Rannassa on noin 7 metrin levyinen kallioreunainen poukama, jonka kalliopinnoil
la esiintyy runsaasti mesoeutrofisia sammalia ja jäkäliä, joihin kuuluu myös harvinaista
lajistoa, kuten haprakiertosammal (+/RT) ja kallckikynsisammal (+/RT). Länsirannan
kaifiolahden eteläseinämällä tavataan myös lupporustojäkälä (NT). Alueelta on aikai
semmin löydetty jauherustojäkälä, säiläsammal, lettomarrassammal (+/RT), limisiima
sammal (+/RT) ja hiuskoukkusammal (EN/EN). Eteläseinämällä kasvaa myös mm. kai
liopalmikkosammalta, kalkkikarvasammalta, kallddkiertosammaita, kielikellosammal
ta, rauniopaasisammalta ja kaffionraoissa härmäsanunalta. Rantakivien veden huuhto
milla pinnoilla kasvaa kalliokilpijäkälää ja rantasflpisarnmalta. Jyrkkärinteisten ranta
kaifioiden paljailla pinnoilla esiintyy mm. ketonoidanlukkoa (NT/RT) ja aho-orvokkia.
Putkilokasveista alueelta on löydetty hentokortefta (+/RT) ja pahtanurmikkaa (+/RT).
Alueen metsät ovat enimmäkseen kuivaa tai kuivahkoa mäntykangasta, mutta paikoin
on myös kuusivaltaista sekametsää ja lehtomaista kangasta. Alueesta on myös kuvaus
Kainuun uhanalaiset kasvit -julkaisussa (Jäkäläniemi & Ulvinen 1992).

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: 2

Jueelliset

ympäristäjulkaisut 194
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8 Junkinniemi KUHMO

Karttalehti: 4411 12
Alueen pinta-ala: 31 ha Korkeus: 180 mpy Suht. korkeus: 19 m

Kallioalueen sijainti: Kuhmosta 26 km luoteeseen, Kellojärven itärannalia.

Suojelutilanne: Junkinniemen osa-alue kuuluu suurimmaksi osaksi rantojensuojeiuo
hjeiman alueeseen, joka on ehdolla myös Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Junkiiiniemen matala kalliomaasto on biologisesti hyvin arvokas alue ja sisältää myös
merkittäviä geologisia arvoja. Maisema-arvoiltaan on kallioalue vaatimaton. Näköaloja
avautuu järveile ja sen yli pohjoiseen vaaroile. Sisäiset maisemat ovat monin paikoin
taimikkoiset ja sulkeutuneet.

Kallioperä on serpentiniiffiä, joka esiintyy kaifioperässä gabro-wehrliittiassosiaati
on kerrosjuonena ja kuuluu Kuhmon vihreäkivivyöhykkeen nuorimpaan magmaaffiseen
vaiheeseen (Piirainen (toim.), 1985). Maaston keskiosassa koimiomittaustornin kohdalla
on raidaifista kivilajia, jonka tummat kohoila olevat kerrokset ovat pääasiassa opaidii
pigmentin värjäämää tremolitfia ja vaaleanvihreät kuopaila olevat kerrokset serpentil
niä (Hanski ym. 1983).

Papinniementien itäpuoleisella serpentinittikalliolla kasvaa runsaasti serpenfiini
pikkutervakkoa (VU/VU) ja viherraunioista (+1+), joita esiintyy myös Junkinniemen
länsirannan Niitynaluksen kallioilla. Niemen keskiosassa on taimU komaastoa ja nuorta
lehtimetsää. Muuten alueen metsät ovat kuivaa (EVT) ja tuoretta (VMT) kangasta. Jun
kinniemen kaffioilta tavataan vaateliasta kallddkynsisammaita (+/RT) ja suippuväkäsam
maita (+/RT). Alueelta on löydetty lisäksi mm. tunturihärkkiä (+/+), etelänpurosam
maita (+/RT) seitahiirensammaita (VU/VU), ojasykerösammalta (+/RT), lettomarras
sammalta (+/RT) haprakiertosammalta (+/RT) ja kirjorahkasammaita (+/+). Alueen kal
lioilla kasvaa myös mesoeutrofisia sammaiia kuten rauniopaasisammalta, pikkukiilto
sammalta, pikkunokkasammalta ja mäyränsammaita.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Alueelliset

ymparistöjulkaisut 194
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9 Siivikkovaara-Pahakangas KUHMO

Karttalehti: 4411 12
Alueen pinta-ala: 167 ha Korkeus: 200 mpy Suht. korkeus: 25 m

Kallioalueen sijainti: Kuhmosta 23 km luoteeseen, Kellojärven itäpuolella.

Suojelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Siivikkovaaralta Pahakankaalle ulottuva kalliopaljastuma-alue on kansainvälisesti tun
nettu geologinen retkeilykohde. Maisemallisesti ja biologisesti alue on vähemmän mer
kittävä. Siivikkovaaralla ja Pahakankaalla on runsaasti jäätikön hiomia pieniä kalliopal
jastumia, jotka Pahakankaan alueella ovat muutamissa paikoissa lohkeffleet ja synnyttä
neet pieniä 3—4 metrin korkuisia jyrkänteitä. Käsiteltyjen kangasmetsäkuvioiden välissä
on ojitettuja soita ja kalliopaljastumia. Stivikkovaaralta näkyy hakkuuaukeiden kirjo
maa vaaramaisemaa.

Itä-Suomen laajimman arkeeisen eli Kuhmon vihreäldvivyöhykkeen ydinosaa hal
litsevat 2800—2760 miljoonaa vuotta vanhat alunperin raudasta rikkaat tholeflffiset ba
saltit, ffioleiittiset kerrosjuonet sekä komatiittiset oliviini- tai oliviini-pyrokseenikumu
laatit ja laavat sekä kromista ja magnesiumista rikkaat tholeilttiset basaltit. Tämä kerros
tumissarja on parhaiten nähtävissä juuri mm. Siivikkovaaran alueella. Siivikkovaaralta
Pahakankaalle ulottuvan kaifiopaljastuma-alueen kivilajit ovat pääasiassa emäksisiä ja
ulfraemäksisiä vulkanlitteja (Hyppönen 1983). Siivikkovaaran kallioperässä on nähtä
vissä monenlaisia komatilifisten ulframafisten metavulkaniittien a]kuperäisrakenteita.
Näätäniemeen johtavalta tieltä etelään Pahakankaan alueella on useita rinnakkaisia ka
peita poimuthmeita jaksoja kvartsiraitaista rautamahnia, joiden välissä esiintyy runsaam
min emäksisiä laavoja. Liuskejakson yleissuunnasta poiketen kerrokset ovat lähes itä
länsisuuntaisia (Hyppönen 1983). Pahakankaan vulkanlitit on pääasiassa hienorakeista
tholeliffista tyynylaavaa. Siivilikovaaran eteläosassa maantien vieressä on tyynylaavaa
ja hyvin harvinaista komatiiteille tyypillistä spinifex-rakenteista laavaa. Lisäksi alueen
komatuttipaljastumissa on nähtävissä autoklastista vulkaanista breksiaa, jossa vyöhyk
keelliset fragmentit ovat venyneitä. Muutaman sadan metrin päässä maantieltä on ko
matiltissa tyynylaavaa, karkeaa suuntautunuifa spinifex-rakennetta sekä laavan kutis
tumisesta ja jäähtymisestä aiheutunutta rakoilua. Siivikkovaaran etelärinteellä on kar
keaa vulkaanista breksiaa, jossa vaaleat ultramafiset murskaleet ovat tumrnassa mafi
sessa perusmassassa. Paljastumissa on nähtävissä myös varioliittista tyynylaavaa koma
tiittisessa basaltissa (Hanski ym. 1983).

Kallioilla kasvaa valtaosin tavanomaisia karujen pintojen jäkäliä ja sammalia. Mo
nilta Sflvilckovaaran kallioilta ja Pahakankaan koillisosan kalliopaljastumilta on poistet
tu kasvilisuus geologista tutkimusta varten. Parilla Siivikkovaaran eteläosan kalliosei
nämällä esiintyy kalkkiläertosammalta ja rauniopaasisammalta. Slivikkovaaran etelä-
osaa rikastaa ruohokorpi. Siivikon ifian peltojen länsipuolella on isovarpurämettä, tuo
retta kangasta (VMT) ja hakkuuaukea. Näiden itäpuolelle jäävä alue ja varsinainen Pa
hakangas ovat enimmäkseen mäntymetsää (EVT) tai mäntytaimik oa. Tuoretta kangasta
(VMT) on vähemmän. Jyrkänteen pohjoispuolella on varttunutta mäntymetsää.

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Alueelliset

ympäristojulkaisut 194
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10 Mustakallio KUHMO

Karttalehti: 4411 12, 4412 10
Alueen pinta-ala: 20 ha Korkeus: 175 mpy Suht. korkeus: 15 m

Kallioalueen sijainti: Kuhmosta 26 km luoteeseen, Kellojärven itärannalla, Mäyrän
niemessä.

Suojelutilanne: Mustakallio kuuluu kokonaan rantojensuojeluohjelman alueeseen ja lähes
kokonaan Natura 2000 -verkostoon ehdotettuun alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Mustakalliolla on merkittäviä luonnon- ja maisema-arvoja. Mäyränniemen pohjoisran
nassa on kymmenmetrinen jyrkänne, jonka juurella on tavanomainen louhikko. Kallio
näkyy kauas Kellojärvelle. Alueen pohjoisosassa suon länsipuolella on matalampi, joka
on lohkouhmut isoilcsi lohkareilcsi. Alueen silokalliot ovat pieniä. Niemen kärjistä on
hienot näkymät järvelle.

Kuhmon arkeeiseen vihreäkivivyöhykkeeseen kuuluva Mustakallion paljastuma
alueen kaffioperä on pääasiassa serpentiniittiä. Se on iältään varhaisproterotsooista gab
ro-wehrffiffiassosiaation magmakiveä ja edustaa Kuhmon vihreäkivivyöhykkeen nuo-
rinta magmaattista vaihetta (Piirainen (toim.), 1985). Wehrliittiset juonet ovat tunkeutu
neet Kellojärven alueella komatilttisiin kumulaatteihin samanaikaisesti kuin vffireäkivi
vyöhykkeen kiviä terävästi leikkaavat metadiabaasijuonet (Luukkonen ja Sorjonen-Ward
1998).

Biologiset arvot perustuvat serpentinilttikalliolle tunnusomaisen kasvillisuuden
harvinaisuuteen sekä uhanalaisuuteen. Tyypillisiä lajeja ovat serpentiinipikkutervakko
(VU/VU), tunturihärkki (+1+) ja viherraunioinen (+1+). Lajistoon kuuluva myös uhan
alaiset ojasykerösammal (+/RT) ja seitahiirensammal (VU/VU). Kaifioiden lakipinnoil
la on rauniopaasisammal- ja karvejäkäläkasvustoja sekä poronjäkäläpeitteitä. Mäyränie
men pohjoisosan metsät ovat enimmäkseen kuivaa mäntykangasta (EVT). Tien eteläpuo
lella on tuoretta kangasta (VMT). Kuivan kankaan kosteammissa painaumissa on run
saasti siniheinää.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 194
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11 Koljosenkallio KUHMO

Karttalehti: 4412 10
Alueen pinta-ala: 34 ha Korkeus: 182 mpy Suht. korkeus: 20 m

Kallioalueen sijainti: Kuhmosta 28 km luoteeseen, Kellojärven itärannalla.

Suojelutilanne: Koljoseiikallio kuuluu osittain rantojensuojeluohjelman alueeseen, joka
on ehdolla myös Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Koljosenkallio kuuluu Kellojärven serpentiniitffkallioffiin ja on geologinen retkeilykoh
de. Kallion luoteeseen laskevat rantakaifioseinämät erottuvat hyvin järveltä. Rannan lä
hellä kallioalueen lounaispäässä on 15 metriä korkea jyrkkä kalliorinne. Koljosenkallion
rantakalliolta näkyy metsäinen järvimaisema ja vastarannalla Salmentauksen kalliot.
Alueella on rantavyöhykettä lukuun ottamatta runsaasti avohakkuita ja tainiikoita.

Kivilajit ovat erilaisia proterotsooisen gabro-wehrliffiassosiaation kumulaatteja.
Serpentinlittilcallioffla näkyy juovaisuutta ja magmaaffisia kumulus- ja interkumulusra
kenteita. Flienorakeisessa kivessä on serpentiniittisulkeumia ja karkearakeista pegma
toidia (Hanski ym. 1983, Piirainen (toim.) 1985).

Kaifiokasvilisuus on varsin monipuolista, koska kaifioilla tavataan sekä oligo-,
meso- ja eutrofisia kasviyhteisöjä. Koljosenkallion serpentinliifilajistoa ovat serpentiini
pikkutervakko (VU/VU), tunturihärkki (+1+) ja viherraunioinen (+1+). Serpentinliffiä
i]mentäviin sammaliin kuuluvat ojasykerösammal (+/RT) ja aikaisemmin löydetty sei
tahlirensammal (VU/VU). Ravinteisilla kalliopinnoilla tavataan runsaasti limilaakajä
kälää. Seinämillä esiintyvät mesoeutrofisuutta ilmentävät kalkitikiertosammal, suippu
väkäsammal (+/RT) ja rauniopaasisammal. Karuila pinnoilla on mm. harmosammalta,
karvejäkäliä, kiviturkkisammalta, kallioahmansammalta ja laakajäkäliä. Lakipinnat ovat
poronjäkäläpeitteisiä. Koljosenkallioiden pohjoisosassa on miltei kasviton jyrkänne, jon
ka raoissa kasvaa lampaannataa. Alueen metsät ovat enimmäkseen kuivia kankaita (EVT
ja ECT). Koljosen kallion lounaispuolella on jonkun verran tuoretta kangasta (VMT) ja
notkossa ruohokorpea. Koljosenkallioiden eteläpuolella on laajahko sananjalkaa kasva
va lettokorpi. Hakkuuaukean kosteissa painanteissa kasvaa lettonuppisaraa (+/RT).

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Alueelliset

ymparistojulkaisut 194
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12 Salmentauskallio KUHMO

Karttalehti: 4412 10
Alueen pinta-ala: 51 ha Korkeus: 182 mpy Suht. korkeus: 20 m

Kaliioalueen sijainti: Kuhmosta 2$ km luoteeseen, Kellojärven pohjoispäässä.

Suojelutilanne: Salmentauskallion eteläosa kuuluu rantojensuojeluohjelman alueeseen
ja Natura 2000 -verkostoon ehdotettuun alueeseen.

Kailioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Salmentauksen ja Virranniemen kailioalueella on merkittäviä maisema- ja luonnonarvo
ja. Lähimaisemassa rantaan rajautuvat paljaat kaffioprnnat erottuvat järvelle selvästi ja
vastaavasti rantakaifioilta avautuu järvelle edustavia vesistömaisemia. Etenkin Savikal
liolta näkyy Niemenkylän vaihtelevaa viljelysmaisemaa ja Koljosenkallioiden metsämai
semaa.

Kalliot ovat muodoltaan pääasiassa matalia kumpareita, mutta eteläpäässä Savi
kalliolla on matala, viisimetrinen viistojyrkänne. Kallioperä on serpentiniittiä, joka on
2,1 miljardia vuotta vanhan gabro-wehrfflttiassosiaation magmakivi (Piirainen (toim.),
1985). Alueen keskiosassa kallioila on serpentimitti hienorakeista. Alueen eteläpäässä
on serpentiniitti taas karkearakeisempaa. Kaifiopaljastumien ruskehtava rapautumiskuori
on paikoin rakoillut voimakkaasti.

Serpentiniittiin liittyvä kasvillisuus on Suomessa harvinaista. Savikalliolla tava
taan serpentiinipikkutervakkoa (VU/VU), tunturihärkkiä (+1+) ja viherraunioista (+7
+). Serpentiinivaikutusta Ilmentää myös siniheinä, ketunlileko ja ojasykerösamrnal (+1
RT). Myös Salmentauksen muilla kallioilla on serpentiinikasvillisuutta. Pystyseinämillä
on mesoeufrofisia kalkkikiertosammaikasvustoja, oligotrofisia harmosammal- ja karve
jäkäläpintoja sekä pohjankivisammalta. Valuvesikohdissa on kaikkia vaativaa suippu
väkäsammalta (+/RT). Lakipinnoila rauniopaasisammal on erityisen runsas. Alueella
kasvaa myös mm. pikkukiiltosammalta, härmäsammalta, pilckunokkasammalta. Ranta
kivillä on otasammalpeitteitä ja rantapörrösammalta. Alueella vallitsevat paikoin haka
tut tuoreet (VMT), kuivat (ECT) ja kuivahkot (EVT) kangasmetsät. Monipuoliseen suo
kasvillisuuteen kuuluu rämeitä ja korpia.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ymparistojulkajsut 194
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13 Louhiniemi KUHMO

Karttalehti: 4412 10
Alueen pinta-ala: 23 Jaa Korkeus: 168 mpy Suht. korkeus: 14 m

Kallioalueen sijainti: Kuhmosta 30 km luoteeseen, Kuivajärven itärannalla.

Suojelutilanne: Louhisaari ja suurin osa Louhiniemeä kuuluvat rantojensuojeluohjel
man alueeseen ja Natura 2000 -verkostoon ehdotettuun alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Louhiniemi on Kuivajärven itärannalla sijaitseva serpentinflffiniemi, jonka kalliot koho
avatjärvestä loivina, kupenna kallioselänteirta korkeintaan 10 metriä. Selänteillä on myös
muutaman metrin korkuisia jyrkännepintoja, jotka pilkottavat järvelle rantapuuston lo
masta. Järvimaisemat ovat edustavia etenkin kalliorantaisen Louhisaaren kohdalla. Alu
een sisäiset maisemat muodostuvat männiköstä ja tummanruskeiksi rapautuneista ku
perista kaifiopaljastumista.

Alueen kaifioperä on serpentiniifiä ja amfiboliiffia ja kuuluvat osana pitkään ja
kapeaan Kuhmon-Suomussalmen liuskejaksoon. Serpentinilffi on vallitseva kivilaji Lou
hiniemen luoteisosan ja etelämpänä Korkealehdon alueen kallioissa ja esiintyy amfibo
liitin keskellä pieninä muutamia satoja metrejä pitldnä piikänomaisina muodostunima
(ks. Hyppönen 1973 ja 1983). Serpentinifin rakoilu näkyy kallioiden pinnalla paikoin
erikoisina rapautumismuotoina.

Loiihiniemen kallioilla esiintyy harvinaista, ultraemäksiselle kivelle luonteenomais
ta kasvillisuutta, jonka lajistoa edustaa tärkeimpänä viherraunioinen (+/+) ja serpenfii
nipikkutervakko (VU/VU). Tunnusomaisia putkilokasveja kalliorakoffiin kertyneellä
humuksella ovat myös sinffieinä sekä ketunlieko. Epätasaisiksi rapautuneifia loivilla
kaifiopinnoifia kasvaa oligotrofisia sammalia ja jäkäliä, mutta erona tavaifisiin karuihin
kaifioihin on mm. paasisammalten runsaus. Niemen luoteiskärjessä ja kofllisraisnan kal
lioifia on kaikkia vaativia lajeja kuten kaikkikiertosammal, kalkldkahtaissammal, kalk
kikarvassammal ja suippuväkäsammal (+ /RT). Kuivajärven kivisessä poukamassa kas
vaa mm. rantasiipisammalta, rimpisirppisammalta, koskikoukkusammalta. Alueelta on
löydetty myös haprakiertosammalta (+/RT) ja lupporustojäkälää (NT). Vallitseva met
säkasvillisuus on enimmäkseen kuivahkoa ja varttunutta mäntyvaltaista kangasta. Alu
een eteläosassa on nuorta lehfipuutaimikkoa,

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: 4

Alueelliset

ymparistöjulkaisut 194
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14 Kirkkosuon kalliot KUHMO

Karttalehti: 4413 04
Alueen pinta-ala: 9 ha Korkeus: 228 mpy Suht. korkeus: 20 m

Kallioalueen sijainti: Kuhmosta 10 km etelälounaaseen, Vaifimotien varrella.

Suoj elutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
itetun Kirkkosuon pohjoisreunalla oleva pieni kaifiopaljastuma-alue on biologisesti ja
maisemallisesti kohtalaisen vaatimaton alue, mutta alueen kallioissa on nähtävissä mo
nia geologisesti mielenkiintoisia ja arvokkaita kivilajirakenteita. Kirkkosuon kalliot tun
netaankin parhaiten geologisena retkeilykohteena. Länsireunan jyrkänteeltä näkee lou
naassa häämöttävät loivapurteiset vaarat. Kaffioalue rajautuu länsireunasta suohon, jol
ta katsottuna erottuu myös kalliopintoja.

Merkittävimmät kivilajirakenteet esiintyvät maantien luoteispuolen kallioissa. Kai
lioperä koostuu pääasiassa mafisesta laavasta ja ktilleliuskeesta, jotka ovat Kuhmon lius
kejakson kivilajeja. Liuskeista ja hienorakeista mafista laavaa on paljastuneena länsireu
nan jyrkänteisifiä kallioilla. Pienellä paljastuma-alueella näkyy myös tyynylaavaraken
netta, jossa tyynyt ovat pitkiä ja kapeita muutaman kymmenen senffimefrmn läpimittai
sia. Muina kivilajirakenteina näkyy kalliopaljastumissa intrustivibreksiaa, jossa fragment
teina on Kuhmon liuskejakson happamat ja emäksiset metavulkaniltit, kiilleliuskeet,
mustat liuskeet ja sertit (Ptirainen (toim.) 1985). Infrussiivibreksian lähellä on kaifiope
Tässä plagioklaasiporfyyriä, joka leikkaa grauvakkamaista kiifieliusketta sen liuskeisuu
den suuntaisesti (Tuokko 1992). Länsireunan laavakivikalliot ovat jyrkänteisiä. Korkein
seinämä on lähes pysty ja korkeudeltaan noin kymmenmetrinen.

Alueen luoteisosan kallioiden paahteisifia pystyseinämillä on oligottofisia karve
jäkälä-, napajäkälä- ja rupijäkäläkasvustoja, joista näkyvin on tuulirokkojäkälä. Kallioi
den vaateliain laji on pikkunokkasammaL Laidosan pienet siokaifiot ovat poronjäkälä
valtaisia. Kailioiden koullispuolella on vanhahkoa kuusivaltaista metsää (VMT), jossa on
keloja ja lahopuita sekä vanhoja lehtipuita. Kuusimetsässä sijaitsevilla kallioilla on oli
gotrofisia sammalkasvustoja. Kallioiden tyvellä on paikoin metsäkurjenpolven luonrseh
timaa kasvillisuutta ja tien kaakkoispuoleisella kaffioalueella on katajainen rinnelehto.
Luonnontilaisuutta heikentävät alueen läpi kulkevat tiet sekä pienialaiset hakkuuaukot.

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

Lähiympäristön arvot: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympanetäjulkaisut 194



14 Kirkkosuon kaifiot, KUHMO

-

- A /
-

--

//

-

/
-- A

-/

-

\

- A---J •>-C) p-Ir-i -9 — —

2 1 —s;•-
\ —A — N

— - N
— s - ..

— )

----- E-
/

F

0 0.25 kni ::y: Suojelu-tai
suojeluohjema.alue . 0 0

ueeIhset ympa ojulkas 194 0



15 Salmenniemi PALTAMO

Karttalehti: 3432 11
Alueen pinta-ala: 87 ha Korkeus: 165 mpy Suht. korkeus: 43 m

Kallioalueen sijainti: Paltamosta 8 km länsilounaaseen, Oulujärven Melalahden itäran
nalla.

Suojelutilanne: Kaffioalueen pohjoisosa kuuluu osittain lehtojensuojeluohjelman al
ueeseen, joka on ehdolla myös Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Salmenniemen kallioalueella on hyvin merkittäviä biologisia arvoja ja kapea kaistale
kallioalueen pohjoisosaa kuuluu Melalahden-Vaarankylän maisema-alueeseen. Salmen
niemen länsiosan puustoinen jyrkänne näkyy Melalahdelle ja lounaisosan kallion avo
hakkuuaukoilta on melko hyvä näkymä lännestä lounaaseen Melalahdelle. Lahden vas
tarannalla näkyy taloja, metsää ja peltoja.

Pohjois-eteläsuuntaiset kalliohatjanteet ovat alueella yleisiä. Luoteisrannalla on
kymmenmetrinen porrasmainen jyrkänne, jonka alaosassa on ylikaltevia pintoja ja pie
niä onkaloita. Alueen kallioperä on Kainuun liuskealueen serisflttikvartsiittia ja orto
kvartsiiffia, jotka kuuluvat ns. Melalahti-ryhmän kiviin. Se käsittää kolme eriifistä kivi
lajimuodostumaa, joista alin Pentinmäki-muodostuma koostuu serisiiffirildcaista kvart
siiteista ja on paljastuneena Salmenniemen selänteen itäosassa. Stratigrafisesti sen päällä
esiintyvä ja Salmenniemen länsiosassa paljastuneena oleva Kivimäki-muodostuman or
tokvartsiitti edustaa puhdasta Jatuli-tyyppistä meta-areniiffia. Kivimäki-muodostuman
kvartsiitit sisältävät muodostuman yläosassa paikoin runsaasti mm. karbonaaffia (Kärki
1988).

Niemen luoteisrannan kailiolla esiintyy ravinteisuutta ja kosteutta vaativia lajeja
kuten kalkkildnnassammalta (NT/RT), jota ei ole tavattu aikaisemmin Oulun läänin itä-
osasta. Kallion tyvionkaloissa on runsaasti valuvesipaikoissa viffityvää lettosiipisam
malta. Kosteilla pinnoifia esiintyy myös pohjanpurosammal. Pystyseinämiltä tavataan
kalkida vaativat kalkkipalmikkosammal ja suippuväkäsammal (+/RT). Kallion raoissa
kasvaa härmäsammalta, rauniopaasisammalta, pikkukifitosammalta ja vaateliasta pal
losammalta (+1+). Jyrkänteeltä ja sen läheisyydestä on löydetty myös isoruostesammal
(+/RT) ja neidonkenkä (VU/VU). Vaateliaan lajiston lisäksi jyrkänteeltä tavataan myös
karun pinnan sammaleita. Lehtometsän kiveltä on löydetty sirohavusammalta (+/RT).

Ellukan lehdossa on arvokkaita kuivia ja tuoreita lehtoja sekä kosteita suurruohol
ehtoja ja lehtokorpia. Suursaniaisvaltaisen notkon länsirinteellä kasvaa punakonnanmar
jaa (+/+). Notkosta on löydetty myyränporrasta (+1+) ja lahden ympäristöstä myös poh
janruttojuurta (+1+), metsävirnaa (+1+) ja kaffieorvokkia (+1+). Muuten alue on lähinnä
tuoreen kankaan taimikoita tai varttuneita kuusimetsiä (VMT). Salmenniemen kesldosa
on kuitenkin suurelta osin hakattu. Äijönkallion kaakkoispuolella ja parissa paikassa
avohakkualuetta kasvaa kevätlinnunhemettä (+/+). Salmenniemen länsirannan Salmen
talon eteläpuolisesta lehdosta on tavattu lehtoarhoa (+/RT). Salmenniemen alueelta on
tavattu myös lehtokuusamaa (+1+) ja polkukämmensanunalta (NT/RT). Linnuista on
Ellukan lehtoalueella havaittu mm. idänuunilintu.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Alueelliset

ympäristäjulkaisut 94
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16 Viilonkallio PALTAMO

Karttalehti: 3432 11
Alueen pinta-ala: 6 ha Korkeus: 177 mpy Suht. korkeus: 25 m

Kallioalueen sijainti: Paltamosta 7km länteen, Melalahden kylässä, Horkanlammen ran
nalla.

Suojelutilanne: Alue rajautuu Horkanlampeen, joka on ehdolla Natura 2000-verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Viilonkaifio on biologisesti erittäin arvokas alue, jonka merkitys perustuu eutrofiseen
kalliolajistoon, runsaaseen uhanalaislajistoon sekä edustavaan perinnekasvillisuuteen
(ks. myös Jäkäläniemi & Ulvinen 1992). Alue sijaitsee lisäksi Melalahden-Vaarankylän
maisema-alueella. Jyrkänteen päältä näkyy idässä peltoa ja niiden takana metsää, kau
empana näkyy sinertävä vaara. Alueen sisäiset maisemat ovat perinnebiotoopille tun
nusomaiset, varsin avarat ja viehättävät.

Kallioperä on dolomilttikiveä, jossa on välikerroksina fyihiifiä, vulkaanista lius
ketta ja kvartsllffia (Kärki 1988). Viilonkalliolla on kaksi porrasmaista jyrkännettä, joista
alempi on enimmillään viisimetrinen. Liuskeisuus kulkee vinosti jyrkänteen poikki ai
heuttaen rosoisen kallionpinnan. Jyrkänne ei näy idästä kovin hyvin, koska kallioiden
edessä on isoja kuusia ja tffieää pensaikkoa.

Viilonkaifion jyrkänteellä on monilajisia eutrofisia sammalyhteisöjä, joihin kuulu
vat mm. kallddsuikerosammal (+/RT) ja kujanneviuhkasammal. Pystyseinämällä kasva
vat kalldda vaativat kaifiopunatyvisanimal, kallddkahtaissammal, kallddkarvasammal,
kielikellosammal ja idänhitusammal (÷/RT) sekä kaikkia suosivat kalkkikiertosammal,
ketopartasammal, ketohavusammal, kallddkynsisammal (+/RT), hildensammal ja kalk
kilukinsammal (+/RT). Kallion tyvionkaloissa esiintyvät siortippusammal ja pikkunok
kasammal. Uhanalaisista sammalista on Vilonkaifiolta aikaisemmin löydetty etelänpu
rosammal (+/RT), isosahasammal (+/RT), lenkosammal (+/RT), koloharnmassammal
(NT/RT), pallosammal (+7+), kalkkiharasammal (+/RT), pikkuruostesarnmal (+7+), iso
ruostesammal (+/RT), isotuppisammal (+/RT) ja hetevarstasammal (+7+). Jyrkänteen
tyvellä on runsaasti punakonnanmarjaa (+1+).

Jyrkänteen yläpuolisessa metsässä esiintyvät karjalanruusu (+ /+), kaiheorvoldd (+ /
+), lehto-orvokki (+/+) ja metsäorvokki (+7+), Alueella tavataan myös lehtokuusamaa
(+7+), pussikämmekkää (+7+) ja metsävimaa (+/+). Aikaisenunin alueelta on tavattu
mustakonnanmarja (+7+), kevätiinnunherne (+7+), lehtoarho (+/RT), luonnonvarainen
leskenlehti (+7+), viherraunioinen (+7+), lehtohorsma (+/+) ja soikkokaksikko (+1+).
Alueelta on löydetty myös uhanalaisia sieniä. Laidunnuksen ylläpitämällä kalliokedolla
ja hakamaaila esiintyvät mm. horkkakatkero (VU/VU), aholeinikld (+7+), ketonoidan
lukko (NT/RT), kumma, pukinjuuri ja mähkä. Horkanlammen rannalla kasvaa hento
suolaketta (+7+). Vifionkailion lounais-, länsi- ja luodepuolelia on tuoretta (VMT) ja leh
tomaista (GOMT) kangasta, josta löytyy myös karun kalliopinnan sammalia.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGII’.JEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 1 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMA ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Läffiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Alueelliset

ympäristolulkalsut 194
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17 Antinmäki PALTAMO

Karttalehti: 3434 01
Alueen pinta-ala: 127 ha Korkeus: 222 mpy Suht. korkeus: 100 m

Kallioalueen sijainti: Paltamosta 11 km kaakkoon, Oulujärven Mieslahden eteläpuolella.

Suojelutilanne: Alueen keskellä on yksityinen luonnonsuojelualue ja idästä kallioalueelle
ulottuu soidensuojeluohjelman alue.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Antinmäki on serpentiniittikasvifiisuutensa ja uhanalaislajistonsa vuoksi biologisesti
erittäin arvokas alue, ja kallioperä on kivilajistoltaan ja geologialtaan erikoinen. Antin-
mäen laaja, osittain moreenipeitteinen selänne kohoaa noin 100 metriä Oulunjärvestä ja
loivapiirteiseltä avohakatulta laelta ja rinteiltä avautuu maisemia ympäristöön. Edusta
vimmillaan maisemat ovat Oulunjärven suunnalla. Antinmäen laki ja rinteet ovat suu
relta osin hakattu.

Antinmäki kuuluu osana Jormuan ofioffiffikompleksiin, jossa pääkivilajina on ser
pentiniiffi. Sen yhteydessä luoteisosassa esiintyy pienellä alueella metagabroa. Koillis
rinteen alueella esiintyy metabasalttista vulkaniittia, jonka suhdetta lounaispuolella ole
vaan serpentiniittiin kontrolloi siirros tai ruhje (ks. Kontinen ja Meriläinen 1993). Kallio
paljastumissa serpentiniitin rapautumiskuori on vaaleanruskea ja murrospinta tumman
vihreä. Geomorfologisesti alue on vaatimaton, sillä mäellä on vain muutamia jyrkäntei
siä kohtia, joissa pystyseinämien korkeus on 2—3 metriä. Siokaifiot ovat pieniä ja tavan
omaisia.

Biologinen arvo perustuu serpentiniittipitoiseen ja emäksiseen kallioperään, leh
toisin, rehevään puronvarteen, vuosittain niltettävään suurruohoniittyyn sekä Antin-
suon ja Pifiemän en lettotyyppeihin ja ravinteislin korpiin. Antinsuon laskupuron lou
naispuolen kallioilta tavataan meso- ja eutrofisia sammalyhteisöjä, joihin kuuluu uhan-
alaisia lajeja. Mölkän kaifiolla kasvaa ojasykerösammalta (+/RT) ja serpentiinipikkuter
vakkoa (VU/VU). Antinsuolta laskevan puron varren kaifiopaljastumalta on löydetty
myös viheruurresammalta (VU/VU). Sen seuralaisena kasvaa viherraunioista (+/+).
Antinsuon pohjoispuolella sijaitsevassa varjoisassa kuusimetsässä (VMT) on kallio, jolta
tavataan yleisten sammalten lisäksi myös tavallisimmat kalkkisammalet. Antinsuon puron
lounaispuolen kallioilla on rikasta mesoeutrofista sammallajistoa. Kallioiden pystysei
nämiltä tavataan kalkkikiertosammalen ja kielikellosammalen lisäksi suippuväkäsam
mal (+/RT), pikkuruostesammal (+1+) ja rauniopaasisarmnal. Suojeltu puronvarsi on
lehtomaisen rehevä, Tihkuvesikallion tyvionkaloissa on etelänpurosarnmalta (+/RT) ja
runsaasti rantasiipisammalta. Alueella esiintyy myös kalliotöppösammal (+/RT). Laen
koifiispuolella on saniaislehtokorpea ja Antinsuon kaakkoisosassa on lettokorpea. Not
kossa ja Antinsuon lettokorvessa esiintyy valkovuokkoa (+/RT) ja lettohammassammal
ta (+/RT). Antinsuolta on tavattu himmeävifia (NT/RT), ja alueelta on aiemmin löydetty
verikämmekkä (VU/VU), metsanemä (VU/VU) sekä tikankonifi (VU/VU). Metsätyypit
vaihtelevat lehdoista kuiviin kankaisiin (ECT, EVT, VMT, GOMT, GOMaT).

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Alueelliset

ymparistöjulkaisut 194
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18 Matokallio-Kylmänpuron kalliot PALTAMO

Karttalehti: 3434 01, 3434 02, 3434 04, 3434 05
Alueen pinta-ala: 142 ha Korkeus: 147 mpy Suht. korkeus: 25 m

Kallioalueen sijainti: Kajaanista 20 km kofiliseen, Oulunjärven Mieslahden itäpäässä,
Pitkänperäpohjukan koillispuolella.

Suojelutilanne: Kylmänpuro, kallioalueiden välissä on ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Matokallion-Kylmänsuon kalliomaasto on geologisesti erittäin ja biologisesti hyvin ar
vokasta aluetta, mutta sen maisemallinen merkitys on vähäinen. Matokallion länsirin
teellä on jäkälän peittämiä siokallioita. Kylmänsuon kalliot ovat sileäreunaisia harjan
teita. Serpentiniittikallioiden puusto on karun näköistä männikköä. Paikoin alueella on
avohakkuita ja taimikoita. Loivapiirteinen ja matala Matokallion-Kylmänsuon kaifiomaas
to rajautuu etelä- ja itäreunastaan harkinnanvaraisesti samankaltaiseen metsämaastoon
eikä hahmotu ympäristöön erilisenä alueena. Matokallion länsirinteiltä näkee lounaa
seen Antinmäelle ja viereiselle Pitkänperänlahdelle.

Kallioperä alueen länsi- ja lounaisosassa on Jormuan ofioliittikompieksin serpenti
niiffiä ja metabasalttista tyynylaavaa. Itä- ja koillisosassa taas esiintyy turbidiittista grau
vakkaa ja mustaliusketta, joita Kylmänpuron uoman suonotkelman kohdalla maastossa
erottaa Jormuan ofioifittikompieksin kivilajeista kallioperässä oleva ylityöntösiirros (ks.
Kontinen ja Meriläinen 1993). Eteläosan Matokaifio ja Pitkänperänkailio ovat serpenfi
niiffiä. Pitkänperänkalliolla on serpentiniitissä useita pieniä podiformisia kromitiittipah
kuja (Kontinen 1998, suufi. tiedonanto). Alueen pohjoisosassa Kylmänsuon kaifiopaljas
tumilla on nähtävissä rakenteeltaan edustavaa ofiohiffikompleksin tyynylaavaa.

Mato- ja Pitkänperänkallioilla esiintyy useita serpentinliffikallioffle ominaisia, kas
veja kuten serpenifinipikkutervakkoa (VU/VU), kainuunnurmihärkkiä (EN/EN), viher
raunioista (+/+), seitahiirensammalta (VU/VU), ojasykerösammalta (+/RT) ja pikku
ruostesammalta (+/+) ja runsaasti siniheinää. Kainuunnurmihärkin kaikki Suomen kas
vupaikat — neljä — sijaitsevat Paltamossa. Kallioseinämien lajistossa tavataan myös kalk
kikynsisammalta (+ /RT), suippuväkäsammalta (+/RT) ja kallioveihonsammalta (+ /RT).
Serpentiinikallio on luonnonfilainen, mutta ympäristön avonaisuus lisää kaifioiden paah
teisuutta, Pitkänperänkallion eteläpuolisessa lehdossa kasvaa valkovuokkoja (+/RT).
Matokallion eteläpuolisesta ojitetusta lettokorvesta tavataan himmeävillaa (NT/RT) ja
eteläpuolisen tien varrella kasvaa metsävirna (+/+). Alueen eteläosassa kallioympäris
tön kuiva kangasmetsä vuorottelee tuoreen kankaan, lehdon, lehtokorven ja hakkuu
aukeiden kanssa. Kylmänsuon ympäristössä on enimmäkseen tuoretta kangasta (VMT).
Korkeammilla pailcoffla on kuivaa kangasta (EVT). Useat Kylmänsuon ympäristön kalli
ot ovat poronjäkälä- ja seinäsammalpeitteisiä. Kylmänpuron varressa on ravinteisia ja
harvinaisia suotyyppejä sekä useita uhanalaisia lajeja. Matokalliosta ja Pitkäperänkalli
osta on myös kuvaus Kainuun uhanalaiset kasvit -julkaisussa (Jäkäläniemi & Ulvinen
1992).

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Alueelliset

ympäristojulkaisut 194



Alue&h’setympärjulkaisut 194 . 0

18 Matokallio-Kylmänpuron kalliot, PALTAMO

0 0.5 kiri Suojelu.. tai
suojeluolijelma-alue 1.15000



19 Sarvikangas PALTAMO

Karttalehfi: 3434 02
Alueen pinta-ala: 29 ha Korkeus: 145 mpy Suht. korkeus: 23 m

Kallioalueen sijainti: Kajaanista 19 km koilhiseen, Oulujärven Mieslahden Savirannan
itäpuolella

Suojelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Sarvikankaan kalliopaljastuma-alue on geologisesti erittäin merkittävä ja valtakunnaifi
sesti arvokas geologinen retkeilykohde (Kontinen 1997 suull. tiedonanto). Kallioperä on
Jormuan ofioliittikompieksin kesldrakeista metagabroa, jossa esiintyy ofiolitille tyypil
lisiä plagiograniiffisia osueita. Kaakkoon mentäessä muuttuu ofioliittikompieksin meta
gabro metabasalffiseksi juonistoksi (Kontinen & Meriläinen 1993).

Maisemallisesti alue on melko vaatimaton. Tasaiselta metsämaalta nousee lukuisia
muutaman metrin korkuisia viistoseinämäisiä tai loivarinteisiä kallioharjanteita, jotka
erottuvat varsin hyvin männikkömaisemassa, mutta eivät erotu kauemmaksi ympäris
töön. Kallioalue ei kohoa ympäristöään korkeammalle ja pohjoispuoliselle tielle erottu
vat vain lähimmät kalliopinnat. Silokalliot ovat alueella melko pienialaisia, kupumaisia
jäkälikön peittämiä pintoja.

Sarvikankaan kalliokasviifisuus on suurelta osin oligotrofista ja varsin niukkalajis
ta. Osalla harjanteita näkyy kuitenkin kalldävaikutus kallddkiertosammalen, paasisam
malten sekä pallosammalen (+1±) esiintymisenä. Harvinaisista lajeista voidaan mainita
myös tunturihopeasammal (+/RT) ja sammallimijäkälä. Alueen metsät ovat tuoretta ja
kuivahkoa kangasta, joiden puusto on kauttaaltaan nuorefflcoa alle kymmenmetristä
männikköä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGII”JEN ARVO: 1 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 4
MAISEMA ARVO: 4 Muuttuneisuus: 4

Lähiympäristön arvot: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Alueelliset

ympänstojulkatsut 194
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20 Iso Vuorijärven rantakalliot FUOLANKA

Karttalehti: 3441 12
Alueen pinta-ala: 14 ha Korkeus: 200 mpy Suht. korkeus: 26 m

Kallioalueen sijainti: Puolangalta 12 km eteläkaakkoon, Iso Vuorijärven itärannalla.

Suojelutilanne: Rantakaistale länsirinteestä ja Iso Vuorijärvi sekä rajauksen pohjoispuo
unen suo ovat ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Iso Vuorijärven itärannan kallioselänteellä on hyvin merkittäviä biologisia arvoja, jotka
perustuvat kalkkipitoiseen kallioperään. Alue on myös geologisesti arvokas. Lähellä ran
taa on parimefrmnen, sileäsemäinen pystyjyrkänne, mutta suurelta osin alue erottuu jär
veltä metsäisenä nnteenä. Rantarinteeltä näkee puuston lomasta järven ylitse. Järven
rantatörmällä on entinen, nyt jo kasviifisuuden suurimmaksi osaksi peittämä pieni lou
hos. Alueella vallitsevat vanhat lähes luonnonfflaiset metsät.

Moreenipeitteisen ja niukasti paljastuneen, jyrkkärinteisen mäen kallioperä on suu
relta osin Kainuun liuskealueeseen kuuluvaa dolomiittia ja kalkldamfiboliittia. Kivilajit
kuuluvat Somerjärviryhmän Salmijärvimuodostumaan ja alueen kaffiopaljastumissa on
nähtävissä Salmijärvimuodostuman dolomiitin muuttuminen Eskolanvaara muodostu
man kvartstiteiksi dolomiittisten välikerrosten kautta (Laajoki 1991). Alueen koillisosas
sa on Pääkön rautamuodostuma.

Rannan kaifiojyrkänteellä on pelkästään meso-eutrofista kasvillisuutta. Karun kai
liopinnan kasvillisuus alueelta puuttuu. Eutrofisuutta ilmentävät punatyvisammal, kalk
kikahtaissammal, kalkkikarvasammal, kielikellosammal, kalkkipalmikkosammal, kalk
kisuikerosammal (+/RT) ja kallddkuppijäkälä. Kalkldpitoisuutta suosivia sammalia ovat
kallddkierto- ja suippuväkäsammal (+/RT). Alueelta on löydetty myös mm. limisiima
sammalta (÷/RT), kujanneviuhkasanunalta, kutrisammaita (+/RT), kallddilukinsammal
ta (+/RT), loukkokinnassammalta (+/RT) sekä haraväkäsammalta (NT/RT). Kalliolla
kasvaa hentokortetta (+/RT) ja lehtomaisessa rantametsässä punakonnanmarjaa (+1+).
Aivan rannassa on lehtomaista kangasta, joka muuttuu ylempänä tuoreeksi kankaaksi ja
ylärinteellä kuivaksi kankaaksi. Alueelta on löydetty myös hkankontti (VU/VU), hork
kakatkero (VU/VU), punakämmekkä (NT/+) ja kirjokorte (+/RT). Alueesta on myös
kuvaus Kainuun uhanalaiset kasvit -julkaisussa (Jäkäläniemi & Ulvinen 1992).

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Alueelliset

ymparistojulkaisut 194
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21 Pyssykulju PUOLANKA

Karttalehti: 3442 10
Alueen pinta-ala: 52 ha Korkeus: 291 mpy Suht. korkeus: 97 m

Kallioalueen sijainti: Puolangalta 7 km itään, Pyssylammen länsipuolella.

Suojelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pyssykuljun jyrkkärinteinen vaara on valtakunnallisesti merkittävä geologinen retkeily
kohde. Selänteellä on myös merkittäviä maisemallisia arvoja, sillä sen lakiosa nousee
länsipuolisesta Kuismansuosta peräti 97 metriä. Korkeusero itäpuolisiin, jyrkkäpilrtei
sun suppiin syntyneisiin laskupurottomiin lampiin, Upokkaaseen ja Pyssylampeen on
myös 80—90 metriä. Ympärillä on muita korkeita vaaroja, joiden rinteille Pyssykuljun
vaara-alue näkyy selvästi. Kalliopaljastumia on varsin vähän eivätkä ne näy puuston
seasta. Vaaran laelta ja rinteiltä avautuu maisemia, joita hallitsevat viereisten vaarojen
metsäiset rinteet. Näkyvyys ei ole kokonaan luontaista, vaan näköaloja ovat avartaneet
hakkuut. Kallioalueen maisemat ovat taimikkoiset, varsinaisesti kalliovaltaista lähimai
semaa on niukalti. Vaaran laen kautta kulkee UKK-retkeilyreiffi.

Pyssykuljun vaara-alue on joka puolelta Kalevan kivien ympäröimä. Sen kalliope
rä on pääasiassa vaaleaa ortokvartsiiffia ja pieneltä osin polymiktista konglomeraaffia.
Vaaran alaosassa esiintyy ohutkerroksellista, massiivista, turbidiittista metahiekkakiveä
ja kifileliusketta. Näiden päällä seuraa ohut ristikerroksellinen, kvartsipalloinen
kongiomeraatti ja tämän jälkeen puhdas ortokvartsiitti (Laajoki 19885). Muodostumalle
on tyypillistä hemaffiffipigmentistä johtuva punertava väri. Ainakin muodostuman ala-
osan kiilleliuskeen materiaali on neodyymi-isotooppitutkimusten perusteella peräisin
arkeeisesta kallioperästä (Kontinen ym. 1996). Toisaalta kongiomeraatin palloaines on
ilmeisesti jatulista (Laajoki 1998).

Kasvistollisesti vaara-alue on melko tavanomainen. Sen pohjoiskärjen ja itärinteen
matalilla pystyseinämillä esiintyy tavanomaista sammalia ja jäkäliä kuten kallio-omena
sammalta, hohtovarstasammalta ja kalliotorasammalta. Jäkälävaltaisia pystypintojen
yhteisöjä haifitsevat karve- ja rupijäkälät. Suurin osa rinteistä sekä selänteen laki on nuorta
sekametsää tai mäntytaimikkoa. Itärinteen notkelmissa on myös haapakasvustoja. Met
sät ovat kuivahkoja ja tuoreita kankaita.

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

iJueeIIiset

ymparistäjulkaisut 194
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22 Repokallio PUOLANKA

Karttalehti: 3442 11
Alueen pinta-ala: 27 Jaa Korkeus: 202 mpy Suht. korkeus: 17 m

Kaliloalueen sijainti: Puolangalta 5 km pohjoiseen, Aittovaaran luoteispuolella.

Suojeluifianne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Metsämaastossa sijaitseva Repokaifio on ojitettuihin soihin rajautuva ja osittain irtomai
den peittämä kalliopaljastuma-alue, jolla on hyvin merkittäviä biologisia ja geologisia
arvoja. Maisemalliset arvot ovat vähäisemmät. Edustavinta alueella on länsireunan eri
koinen ja karu kalliojyrkännemaisema. Jyrkänteiset ja luontaisesti paljaat länsireunan
ruskeat kalliot erottuvat viereiseltä suolta jopa melko kaukaa katsottaessa. Jyrkänteiden
päältä avautuu avara maisema länteen suovaltaiseen metsämaastoon ja itään yli laajan
avohakkuun.

Geomorfologisesti merkittävimmät osat sijaitsevat alueen länsireunalla, jossa on
noin 15 metrin korkuinen länteen avautuva, alaosastaan rildconainen porrasjyrkänne.
Rapautuneen jyrkänteen tyvellä on kookasta aluslouhikkoa. Alueen ldvilaji on serpenti
niiffiä, joka esiintyy kaifioperässä noin kaksi kilometriä pitkänä kaarevana muodostu
mana. Se kuuluu suurimpana infruusiona ns. Repokallion serpentiniittisarjaan ja esiin
tyy kallioperässä Kainuun liuskealueen kiilleliuskeiden ympäröimirä. Serpentiniitti-int
ruusion kontaktit idilleliuskeeseen eivät ole paljastuneena. Rapautumispinnaltaan rus
kea serpentinlitti on paikoin karkearakeista ja sen rakennepiirteet on hyvin nähtävissä
paljaila jäätikön hiomilla kaifiopinnoila. Koostumukseltaan serpentiniitti on pääasias
sa serpentiiniytynyttä tremoliiffia, jossa on jäänteinä pyrokseenia ja jopa oliviinia sekä
runsaasti magnetlittia (Laajoki 1991). Repokallion paljastuma-alueen länsipuolella sijait
see geologisesti merkittävä Oulujärven hiertovyöhyke.

Repokalliolla on harvinaista serpentiniittilajistoa. Näihin kuuluvat ojasykerösam
mal (+/RT), seitahiirensammal (VU/VU), serpentiinipikkutervakko (VU/VU), viherrau
nioinen (+/+) ja tunturihärkld (+1+). Kalliopinnoilla kasvaa myös ketuxffiekoa ja run
saasti siniheinää. Enimmäkseen kallioiden sammalet ja jäkälät ovat karujen pintojen laje
ja, mutta kalliolla esiintyy kuitenkin myös vaateliasta suippuväkäsammalta (+/RT) ja
tuoksukäppyräsammalta (EN/EN). Aikaisemmin Repokalliolta on löydetty mm. erittäin
uhanalainen etelänuurresammal (EN/EN), kutrisammal (+/RT), kalkkikynsisammal (+/
RT) ja kolohammassammal (NT/RT). Onkalosammaleena tavataan pikkukuiltosammal
ta. Kallion puusto on varttunutta männikköä ja pohjakerroksessa on runsaasti poronjä
käläpeitteitä. Alueella on myös avohakkuita ja taimikoita.

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

Lähiympäristön arvot: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

A’Jueelhset

ympäristöjulkaisut 194
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23 Pirunkirkko PUOLANKA

Karttalehii: 3443 02
Alueen pinta-ala: 80 ha Korkeus: 220 mpy Suht. korkeus: 35 m

Kallioalueen sijainti: Puolangalta 22 km kaakkoon, Latvavaaran luoteispuolella.

Suojelutilanne: Kallioalueen pohjois- ja länsiosa kuuluvat Natura 2000 -verkostoon eh
dotettuun alueeseen. Pohjoisosa alueesta on lisäksi Metsähallituksen aarnialuetta.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Louhenjoen uomaa reunustava Pimnkirkon kalliomaasto on maisema- ja luonnonarvo
iltaan merkittävä alue. Sen pohjoisosassa Pirunkirkon alueella jokiuomaa reunustavat
kallioseinämät muodostavat 30-40 metriä leveän ja noin 15 metriä syvän kalliorotkon.
Kalliojyrkänteiden päältä avautuu hienoja, luonnonifiaisia joki- ja kalliomaisemia. Näh
tävyytenä tunnettu varsinainen Pirunkirkko on kohta, jossa joki virtaa kohisten kahden
kalliolohkon välisessä pari metriä leveässä pystyseinäisessä uomassa. Alueen läpi kul
kee UKK -retkeilyreitti.

Kallioalue sijaitsee geologisesti vanhemman arkeeisen kallioperän ja nuoremman
proterotsooisen kallioperän kontakfissa, Pirunkirkon jyrkänteisillä kallioilla on kivilaji
arkeista hieno-keskirakeista tonafflffi- granodiorittigneissiä, mutta kaakkoon mentäes
sä se muuttuu Kainuun liuskealueen arkosiitiksi. Niiden kontaktissa esiintyy diiferenti
oitunutta mafista kiveä juonimaisena intruusiona ja sitä on nähtävissä mm. jokiuomaa
reunustavissa kallioissa. Alueen tonaliffi-granodioriittigneissi on paikoin mylonilffiu
tunutta (ks. Kontinen 1989).

Pirunkirkon biologiset arvot liittyvät aamialueen puustoon sekä vaateliaaseen kal
liokasvillisuuteen ja harvinaiseen lajistoon. Kallioiden yläosissa on kuivia jäkälävaltai
sia seinämiä, ja poronjäkäliköitä on epäyhtenäisesti kaifioiden ylärinteillä. Valoisilla, lie
västi ravinteisemmilla pinnoifia kasvaa mm. kalliohiippasammalta. Louhenjoen luoteis
rannan ylikaltevan seinämän tyvellä esiintyy kalkkikiertosammalta, kallddkahtaissam
malta sekä vähemmän vaateliaita kalliopussisammalta (+/RT), tummauurnasammalta
ja vuoririippusammalta. Louhenjoen mutkan itäpuolella on myös lajistollisesti edustava
kallio, jolla kasvaa mm. raidankeiihkojäkälää, lupporustojäkälää (NT), ripsikellosam
malta (+1+), pikkuruostesammalta (+/+) ja suikalesammalta. Alueelta on löydetty myös
pohjanvaskisammal (NT/RT), purolehväsammal (+/RT), pahtahiippasammal (+/RT),
näädänsammal (+/RT) ja särmäsammal (+/RT). Aarnialueen eteläpuoliset kalliot ovat
kasvillisuudeltaan oligotrofisia.

Metsät ovat lähinnä tuoreita kankaita (VMT), jotka vaffiettuvat lehtomaisiin ja kui
viin kankaisiin (EVT). Törmillä ja louhikkorinteillä on iäkkäitä kaifiomänniköitä, ja not
kelmissa on reheviä korpikuusikoita, lehtoja ja lettoja. Kuusikossa on runsaasti tuulen
kaatoja, pökkelöitä sekä järeitä haapoja, jotka tarjoavat suotuisan kasvualustan mm. kää
ville ja elinympäristön monffle hyönteisille, Alueelta on tavattu mm. norjanjäkkärä (+/
+), lapinnuijasara (+/RT), kalkkimaariankämmekkä (+/+) ja pohjantähtimö (+1+). Kai
liorotkoalueen kasvillisuutta monipuolistavat Louhenjoen tulvaniltyt ja -metsät sekä itse
uomassa kasvava vesikasvillisuus.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Flistoriaffiset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Mon&äyttöarvot: 2
MAISEMA ARVO: 3 Muuttuneisuus: 1

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

0 Alueelliset ympäristöjulkaisut 194
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24 Hepokönkään kalliorotko PUOLANKA

Karttalehti: 3444 01
Alueen pinta-ala: 88 ha Korkeus: 205 mpy Suht. korkeus: 35 m

Kallioalueen sijainti: Puolangalta 11 km kaakkoon, Heinijoen varressa.

Suojelutilanne: Metsähallituksen aarnialue ja sen laajennus lukuun ottamatta putousta
ovat ehdolla Natura 2000 -verkostoon. Putous on suojeltu Natura -verkostoon kuulu
mattomana alueena. Alueen luoteisosaan ulottuu lisäksi Äikänvaaran vanhojenmetsien
suojeluohjelman alue, joka on ehdolla myös Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Hepokönkään luonnon- ja maisema-arvot ovat hyvin merkittävät. Kalliorotkon kaak
koispäässä oleva vesiputous on Suomen korkein ja valtakunnallinen matkailunähtävyys.
Heinijoki putoaa jyrkänteisen kalliokynnyksen yli 24 m korkuisena vesiputouksena.
Putoukselle pääsee pohjoispuoliselta pysäköintipaikalta pitkospuita pitkin. Komean,
runsasvetisen putouksen alla on kirkasvetinen kivipohjainen lampare, josta Heinijoki
virtaa reilun puolen kilometrin matkan kallioiden reunustamassa rotkossa. Lampareen
vastarannalle pääsee myös polkua ja portaita pitkin. Maasto on putouksella jonkin ver
ran kulunutta, mutta muilta osin kasvillisuus on varsin luonnontilaista. Kalliorotko on
syvimmillään noin parikymmentä metriä ja sen korkeimmat yhtenäiset jyrkännepinnat
ovat noin kymmenmetrisiä. Rauhallisesti virtaava joki, luonnontilaiset rinnemetsät, kal
lioseinät sekä itse Hepoköngäs muodostavat erittäin vaikuttavan maisemanähtävyyden.

Alue on geologisesti hyvin merkittävä kohde, jossa on nähtävissä arkeeisen pohjan
ja sitä nuorempien proterotsooisten kivilajien kontakti. Hepokönkään rotkolaakso on
syntynyt kallioperän vasenkätiseen WNW-ESE -suuntaiseen siirrokseen. Alueella nähtä
vät nuoremmat Hepokönkään muodostuman kivilajit ovat iältään varhaisproterotsooi
sia ja edustavat karjalaisten muodostumien Sumi-Sarjolan tektofasiesta (Laajoki 1991).
Ne ovat näin rinnastettavissa Kainuun liuskealueella myös Kurkikylän ryhmään (Laajo
ki 1998). Itäosassa noin 500 metriä putouksesta luoteeseen on pienellä paljastuma-alu
eella nähtävissä arkeeisella graniittisella ortogneissillä veitsenterävä, epäjatkuva kon
takti Hepoköngäs muodostuman kongiomeraattiin. Konglomeraatin palloset ovat vaihte
levasti arkeeisen pohjan gneissejä ja ortogneissejä. Hepokönkään muodostuman kivilajit
vaihtelevat alueen kalliopaljastumissa konglomeraalista, tuffluuffiseen liuskeeseen ja meta
diabaaslin. Kauempana alueen länsiosassa kaifioperä muuttuu punertavaksi arkoosiksi.

Kalliorotkon kostea pienilmasto ja ravinteikas kivilaji suosivat vaateliasta kasviifi
suutta. Kalkinvaafijalajistoa, kuten kalkkikiertosammalta, kalkkikahtaissammalta ja pal
losamrnalta (+/+), esiintyy varsinkin joen kaakkoisrannan kaffiojyrkänteillä. Jonkin ver
ran vaateliaita lajeja ovat rlippusammalet, härmäsammal, ripsikellosammal (+1+), pik
kukellosammal (+/RT) sekä harvinainen suoninahkajäkälä. Valuvesipinnoilla viihtyvät
iTun. kimpputierasammal, rantaslipisammal, säiläsammal sekä rantasuikerosammal.
Rotkon kallioilla kasvaa lisäksi harvinaista hfldensammalta, haprakiertosammalta (+1
RT), pikkusahasammalta (NT/RT), suippuväkäsammalta (+/RT) ja aiemmin löydettyä
lupporustojäkälää (NT) sekä tihkulehväsammalta (+/RT). Joen lounaispuolisilla varjo
kallioilla kalkkivaikutus on heikompaa. Kalliokurun rinteillä ja reunamilla on lehtoja,
lettoja, lähteisiä korpia, lähdepuroja ja edustavia tulvametsiä. Noin puolet alueesta on
edustavaa kuusivaltaista vanhaa metsää ja puolet nuorta käsiteltyä metsää. Paksusam
malisissa vanhoissa kuusikoissa on runsaasti lahopuuta. Alueelta on löydetty mm. pu
nakämmekkä (NT/+), punakonnanmarja (+/+) kalkkimaariankämmekkä (+1+) ja viita
sara (+/+). Joen eläimistöön kuuluu mm. koskikara (NT).

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

0 Alueelhset ymparistöjulkaisut 194
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25 Kovasinvaara PUOLANKA

Karttalehti: 3533 02
Alueen pinta-ala: 131 ha Korkeus: 205 mpy Suht. korkeus: 67 m

Kallioalueen sijainti: Puolangalta 36 km pohjoiskoilliseen, Siikavaaran luonnonsuojelu
alueen pohjoispuolella.

Suojelutilanne: Osa Kovasinvaarasta on ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kovasinvaara on biologisesti hyvin arvokas alue, mutta myös sen geologiset ja maise
malliset arvot ovat huomattavat. Vaara-alue näkyy ympäristöstä selvästi kohoavana
metsäisenä selänteenä. Siikavaaran suojelualueelle näkyvät hakkuiden paljastamat lou
naisrinteen louhikot ja kalliopinnat. Lounaisrinteeltä avautuu myös edustava maisema
Siikajärven ja Siikavaaran suuntaan. Alueen kohtalaisen matalat kalliojyrkännemaise
mat ja suolaikut poikkeavat edukseen muuten tavanomaisesta metsämaastosta.

Kivilaji on Kainuun liuskealueen tiivistä, hienorakeista ja kerroksellista ortokvart
siiffia, joka kuuluu Jatuli tektofasiesta edustavaan Itä-Puolangan ryhmän Kovasinvaara
muodostumaan. Muodostuman kvartsiitissa esiintyy fylliffisiä välikerroksia ja alkupe
räisrakenteena sedimenttikivissä nähtävissä kerrallista ja ristikerroksellista rakennetta
(Laajoki 1991). Reikä-Äikän kalliopaljastumien enimmäkseen koilliseen laskevat jyrkän-
teet ovat enimmillään 15 metriä korkeita. Jyrkällä lounaisrinteellä on massiivista louhik
koa ja onkaloita.

Alueen biologiset arvot keskittyvät Reilcä-Äikälle. Reikä-Äikän pisimmällä jyrkän
teellä tavataan vaateliaita sammalia ja jäkäliä kuten kalkldkiertosanunalta, kalkkikah
taissammalta, kielikellosammalta, pallosammalta (+1+), isotuppisammalta (+/RT), tun
turikynsisammalta (+/RT) ja kalkkikuppijäkälää. Kallionraoissa kasvaa tavallisimpien
sammalien lisäksi härmäsammalta. Aikaisemmin löydettyjä harvinaisia sammalia ovat
haraväkäsammal (NT/RT), nokkalehväsammal (+/RT), ripsikellosammal (+1+) ja pah
taomenasaminal. Uhanalaisista putkilokasveista tällä jyrkänteellä esiintyvät pahtarikko
(+/RT), tunturilöviyrtti (+/RT) ja viherraunioinen (+/+). Jyrkänteen tyvellä on paikoi
tellen lehtoa, jossa kasvaa niin. myyränporrasta (+/V), mustakonnanmarjaa (+1+), pu
nakonnanmarjaa (+/+) ja pohjansinivalvattia (+/+). Alueelta on löydetty myös tikan
kontti (VU/VU). Muuten Reikä-Äikän jyrkänteiden juurella on tuoretta paikoitellen iä
kästä kuusivaltaista sekametsää (VMT). Jyrkänteiden päällä on kuivaa karukkokangas
ta. Reikä-Äikästä on myös kuvaus Kainuun uhanalaiset kasvit -julkaisussa (Jäkäläniemi
& Ulvinen 1992)

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

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 94
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26 Paljakkavaara PUOLANKA

Karttalehti: 3533 05
Alueen pinta-ala: 95 ha Korkeus: 300 mpy Suht. korkeus: 130 m

Kallioalueen sijainti: Puolangalta 42 km koilliseen, Paljakkavaaralla.

Suojelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Itä-länsisuuntainen Paljakkavaara on geologisesti ja maisemallisesti merkittävä alue, joka
erottuu ympäristöään korkeampana loivarinteisenä metsäisenä alueena ja rajautuu mm.
pohjoispuolella olevaan Roimanvaaraan melko epäselvästi. Kallioalueen jyrkänteet ovat
maisemallisesti edustavat. Paljakkavaaran laella olevilta Ketttikaffion ja Pöksäkallion
paljastuma-alueelta avautuu näköaloja etelän puolella olevaan metsäiseen järvi- ja vaa
ramaisemaan. Tosin rinnepuusto rajoittaa monin paikoin näköaloja ympäristöön.

Kainuun liuskealueeseen kuuluvan alueen kallioperä vaihtelee pääasiassa hieno
keskirakeisesta ortokvartsfltista arkoosikvartsiittiin. Alueen kvartsiitit kuuluvat Kainuun
tektofasiesta edustavaan Korvuanjoki-ryhmän Paljakkavaara-muodostumaan (Laajoki
1991). Kalliomuodoiltaan alueen edustavin kohta sijaitsee Kettukallion itäpäässä, jossa
on 20 metriä korkea porrasmainen jyrkänne ja kahdeksan metrin korkuinen sileä pys
tykvartsiittiseinämä. Pieniä lohkareil&oja on rinteillä useita. Pöksäkaifio on pääasiassa
rildconaista louhikkoa.

Kettukalliolla ja Pöksäkalliolla on oligotrofisten pystyjyrkänteiden tavanomaisia
sammal- ja jäkälävaltaisia kasvustoja sekä varjorinteiden kerrossan-unal- ja kallioimar
rekasvustoja. Seinämän jäkälistä mainittakoon poronkuppijäkälä. Kallionrakoyhteisöt
koostuvat yleisimmistä oligotrofisista sammalista ja haurasloikko- sekä metsäimarre
kasvustoista. Kalliohyllyillä kasvaa mm. vadelmaa ja maitohorsmaa. Kallionaluslohka
reikoifia on palleroporonjäkälä- ja maksasammalpeitteitä. Paljakkavaaralla on vanhaa
kuusivaltaista aarnimetsää (VIViT). Puusto on hyvin naavoittunutta ja keloja, palokoroi
sia kilpikaamamäntyjä, järeitä haapoja sekä lahopuita on runsaasti. Pöksäkallion etelä-
rinteen länsiosa on taimikkoa. Kettukallion keskivaiheilla on kuivaa kangasta (EVT).
Kallioalueen jyrldilä rinteillä on runsaasti järeitä mäntymaapuita, joilta on löydetty mm.
useita riekonkääpiä (NT). Paljakkavaaran eteläpuolella, tien itäpuolella on pienialainen
kallionaluslehto, jossa kasvaa mm, pohjansinivalvaifia (+1+) ja raidan tyvellä raidanpii
lojäkälää (NT). Lehtomaisia pohjansinivalvattia kasvavia pieniä painanteita on useita
Kettukallion eteläisen kalliorinteen alla.

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympänstöjulkaeut 194



26 Paljakkavaara, PUOLANKA

0.5 lan Suojelu—tai
suojeluohjelma—alue

-— :,

-

1(31

:-4 --‘ -

-

/

)

Å

..

•:•• / ‘s PjJj

A

-: --,

‘iim

ueeIIset ympäriojukaisut 94 .0



27 Iso Nuottivaara-Lukkarinvaara PUOLANKA, PUDASJÄRVI

Karttalehti: 3444 03, 3533 01
Alueen pinta-ala: 1347 ha Korkeus: 370 mpy Suht. korkeus: 240 m

Kallioalueen sijainti: Puolangalta 25 km koilliseen, Pudasjärven ja Puolangan rajalla.

Suojelutilanne: Kallioalueen pohjoisosa kuuluu Siikavaaran suojelualueeseen, soiden- ja vanhojenmetsien suoje
luohjelmaan. Eteläosa kuuluu vanhojenmetsiensuojeluohjelman alueeseen. Alueet ovat ehdolla Natura 2000 -verko
stoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Iso Nuottivaara-Lukkarinvaara (kokonaispinta-ala 1388 ha) muodostuu vierekkäisistä jyrkkärinteisistä vaaroista ja
niiden välisistä suonotkelmista. Korkeat ja kumpuilevat vaarametsät erottuvat selvästi ympäristöstä. Moreenipeit
teisiä osin hakattuja metsärinteitä monipuolistavat rinteiden puronnotkelmat ja pienet jyrkänteiset kalliopaljastu
mat. Vaarojen notkelinissa on taas maisemallisesti avaraa suo- ja lampimaisemaa. Lakisuon itäreunalla Mänty-Lat
vavaaran alarinteellä on pieni Kusetin -niminen vesiputous. Vaarojen rinteiltä ja lakialueilta avautuu paikoin kauniita
vesistöjen kirjomia vaaramaisemia.

Kallioperä on voimakkaasti tektonisoitunutta ja kuuluu osana Kainuun liuskealueeseen. Alueen kivilajit edus
tavat Jatuli tektofasieksen Itä-Puolanka ryhmän ja stratigrafiassa sen alapuolella olevia Kainuun tektofasieksen
Korvuanjoki ryhmän hdvilajeja. Itä-Puolanka ja Korvuanjoki ryhmien litosfratigrafisten kivilajimuodostumien rajat
ovat vaara-alueen kallioperässä useiden toisiaan leikkaavien siirrosten ja ruhjeiden erottamia (Laajoki 1991). Alu
een itä- ja kesudosan kaifioperässä esiintyy Itä-Puolanka ryhmän kvartsiitteja, jotka koostumukseltaan vaihtelevat
ortokvartsiifista arkoosikvartsiiffiin ja niiden välikerroksina esiintyy fylliitfiä. Alueen kvartsflffipaljastuwissa on
monin paikoin nähtävissä allcuperäisrakenteena kerroksellisuutta ja ristikerroksellisuutta. Länsiosassa Lukkarin
vaaran alueella ja etelämpänä Pieni Nuottivaaran alueella esiintyy Korvuanjoki ryhmän kvartsipalloisia konglome
raatteja ja serisiiffikvartsiitteja. Niiden itäpuolella Lakisuon alueella esiintyy Itä-Puolanka ryhmän basalttisia meta
laavoja ja metadiabaaseja, jotka ovat alueella heikosti paljastuneena.

Kaifiokasvillisuus on enimmäkseen oligotrofista, mutta alueella esiintyy myös vaateliaampia sammalia Ku
settimen puron varressa. Pienellä vesiputouksella esiintyy mesotrofisista sammalista pikkunokkasammalta ja pu
ron varren kivillä kielikellosammalta, kalkkikiertosarnmalta ja lettosiipisammalta. Puron kaffioseinämiltä on löy
detty säiläsammalla, pallosammalta (+/+), pikkusahasammalta (NT/RT), tunturikynsisammalta (+/RT) ja pahtaome
nasarmnalta. Poussuojan puronvarsilla on myös useita runsasravinteisia lähteitä, joilla kasvaa mm. hetehorsmaa
(+/RT), vuorolehfihorsmaa (+/RT), pohjanhuurresammalta (NT/RT), sirppihuurresammalta (NT/RT) ja lettotih
kusammalta (+/RT). Alueella on useita arvokkaita ojittamattomia lettosoita (Laldsuo, Jänissuo, Kivisuo), lehtokor
pia ja eufrofisia lähteitä. Näillä kasvaa mm. kaitakämmekkää (VU/VU), röyhysaraa (+/+), lapinnuijasaraa (+/RT),
velttosaraa (NT/RT), hirssisaraa (+7+), punakämmekkää (NT/+), himmeävillaa (NT/RT), suova]kkua (+7+), poh
janruttojuurta (+/+), lettopajua (+7+), lettohammassammalta (+/RT) ja pussikämmensammalta (+/RT). Seppäsen
torin länsirinteellä on myös niittymäistä ja ketomaista kasvillisuutta.

Vaaran lakien ja ylärinteiden tuoreet kankaat ovat pääosin vaarapykäsarnmal-metsälauha-mustikkatyyppiä
(BaDeMT). Alueella on myös pienialaisesti kuusivaltaisia lehtomaisia kankaita ja lehtoja. Alueella esiintyy min.
Ukankonifia (VU/VU), hentokortetta (+/RT), punakonnanmarjaa (+/+), mustakonnanmarjaa (+/+), kallddmaari
ankänunekkää (+/+), pohjansinivalvattia (+7+), soikkokaksikkoa (+7+), lehtotähtimöä (÷/+). lehtomataraa (+7+) ja
norjanjäkkärää (+/+). Suurin osa alueen varttuneista metsistä on kuusikoita ja paikoin sekapuuna kasvaa myös
järeää lehtipuuta. Uhanalaisista puiden epifyyteistä on alueelta löydetty harjasorakas (VU), käpäläkääpä (NT), ne
konkääpä (NT), silokääpä (NT), sirppikääpä (VU), välldcyludekääpä (VU), rustikka (VU), känsäorvakka (NT), kor
piludekääpä (NT), haaparaspi (VU), taigaorvakka (NT), raidanpifiojäkälä (NT)ja kantoraippasammal (NT/+). Avo
hakkuita ja taimikoita on lähinnä Pienen Nuottivaaran länsi- ja etelärinteillä, Lakisuon länsipuolella, Seppäsentorin
etelärinteillä ja Nuottilammen pohjoispuolella. Eläimistä alueella on tavattu mm. idänuunilintu, pikkusieppo (NI),
lapinuunilintu, sinipyrstö (VU) ja liito-orava (VU) (mm. Keränen & Mäntylä 1997, Penttilä 1994).

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

0 Alueelliset ympäristojulkaisut 194
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28 Hiidenvaaran kalliot SOTKAMO

Karttalehti: 3344 07, 3344 08
Alueen pinta-ala: 503 ha Korkeus: 340 mpy Suht. korkeus: 118 m

Kallioalueen sijainti: Sotkamosta 36 km etelään, Hiidenjärven itärannalla.

Suojelutilanne: Suurin osa kallioalueesta kuuluu Htidenvaaran vanhojenmetsien suoje
lualueeseen, joka on ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Hiidenjärven itäpuolella Pienellä Hiidenvaaralla ja Hlidenvaaralla on hyvin merkittäviä
luormon- ja maisema-arvoja. Pieni Hiidenvaara on lähes 60 metriä ja kauempana idässä
oleva moreenipeitteinen Hiidenvaaran huippu peräti 118 metriä Hfldenjärveä ylempä
nä. Fliidenvaaran länsirinne on hyvin paljastunutta kalliomaastoa, jossa on muutamia
jyrkänteisiä osia. Hiidenvaaran lounaisrinteessä sijaitseva Htidenkattila on geomorfolo
gisesti erikoinen kallioseinämien reunustama rotko, jossa jyrkät seinämät ja niiden tyven
rehevä kasvillisuus yhtyvät. Uuranlahden jyrkänteen päältä näkyy puuston lomitse län
teen vaihtelevaa järvi-, pelto- ja metsämaisemaa. Jyrkänteen päällä on useiden hehtaari
en laajuinen avohakkuualue. Myös Htidenvaaran laki on hakkuuaukeata ja tairnilkoa.

Kallioalue on geologisesti erikoinen ja monipuolinen, ja alueen kallioperä sijaitsee
Kainuun liuskealueen ja Itä-Suomen arkeeisen granliffigneissialueen kontaktissa. Hii
denvaaran alueen ldvilajit vaihtelevat kerroksellisesta ortokvartsiitista, kiifiepitoiseen
kvartsiittiin, kifileliuskeeseen, amfiboffitffin ja graniittigneissiin. Alueen itäosassa on
kongiomeraattia (Havola 1997 suull. tiedonanto). Hiidenkattilassa on hienorakeista kiil
leliusketta sekä kifilepitoista kvartsiitlia. Hiidenkattilan pohjoispuolella on kvartsirikasta
klillegneissiä, jossa esiintyy satunnaisesti granaafteja. Pyöreäsuon luoteispuolella on eri
koinen yli kymmenmetrinen viistojyrkänne, jonka vastapuolella on matalampi kalliosei
nämä. Niiden väliin jää muutaman metrin levyinen rotko, jossa virtaa puro. Rotkossa on
edustava kolme metriä korkea onkalo, jonka kattona on ylikalteva kallio.

Kalliokasvilisuus on lähinnä oligotrofista, mutta Rytisuon laidan kalliolta on ta
vattu kiilto-omenasammalta, mäyränsammalta, nuokkukivisammalta, vuoririippusam
malta, suikalesammalta, pikkunokkasammalta, rauniopaasisammalta, kalkkikahtaissam
malta ja kalkkiidertosaminalta. Hidenkattilasta on löydetty tunturihopeasammalta (+1
RT) sekä kalliopussisammalta (+/RT). Hiidenkattilan pohjalla on kosteaa lehtokasvilli
suutta ja kallion tyvellä lehtoa. Pieni Hiidenvaaran koillisrinteen kalliopinnat ovat karu-
ja. Metsät ovat enimmäkseen kuusikoita (VMT). Laajoilla alueilla on myös kuivahkoja
(EVT) ja lehtomaisia kankaita ja pienialaisesti lehtoa sekä kuivaa kangasta. Pyöreäsuon
lehdossa esiintyy runsaasti mustakonnanmarjaa (+1+). Suojelualueen puusto on suhteel
lisen luonnontilaista kuusikkoa ja paikoin männikköä. Vanhan metsän lajeista alueelta
on löytynyt mm. jauherustojäkälä, varjoneulajäkälä, pohjankorvajäkälä, hentokesijäkälä
(VU/VU) ja oranssiseppä. Hiidenvaaralla elelee liito-orava (VU). Suot ovat paikoin re
heviä, joko lettoja, korpia tai lettoisia tihkupintoja (LhK, LäL, LK, LR). Pyöreäsuon letol
ta on löydetty soikkokaksikkoa (+/+) ja Rytisuolta tai Hiidenvaaran luoteisrinteen ty
veltä sirohuurresarnmalta (+/RT), mustapääsammalta (+/RT) sekä matosammalta (+1
RT).

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Alueelhset
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29 Rommakkovaara SOTKAMO

Karttalehti: 3344 11+4322 02, 3344 12+4322 03
Alueen pinta-ala: 342 ha Korkeus: 241 mpy Suht. korkeus: 81 m

Kallioalueen sijainti: Sotkamosta 26 km etelään, Maanselän pohjoispuolella.

Suojelutilanne: Kallioalueesta yli puolet kuuluu Rommakkovaaran vanhojenmetsien
suojelualueeseen, joka on ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kapeaa ja pitkää Kalliojärven länsirantaa ja pohjoispäätä reunustaa kalliomaasto, jonka
luonnon- ja maisema-arvot ovat merkittävät. Osittain moreenin peittämä kallioinenmaas
to rajautuu paikoin epäselvästi kumpuilevaan metsämaastoon. Alueen luoteisosan ylim
mältä laelta jyrkänteiden päältä avautuu puiden rajoittama metsämaisema itään. Järven
länsipuolella Rommakkovaaran rinteillä kasvaa vanhaa aarnimetsää, joka luontaisesti
rajoittaa näköaloja rinteeltä ja laelta ympäristöön. Edustavimmillaan maisemat järven
suuntaan ovat ranta-alueidenkallioilta. UKK -retkeilyreitti sivuaa Kaifiojärveä eteläpäästä.

Alueen kaifioperä on Itä-Suomen arkeeista, raitaista graniittigneissiä, joka on koos
tumukseltaan granodioriittinen tai tonaliittinen (ks. Taipale ym. 1993). Korkeimmat jyr
känteet ovat alueen luoteispäässä rautatien länsireunalla. Korkein seinämä on noin 11
metriä ja siinä näkyy selvää vaakarakoilua. Pielisen laskukynnys sijaitsi viimeisimmän
jääkauden jälkeen 8900—8400 vuotta sitten Kalliojärvellä, josta vedet virtasivat Suomen
selän vedenjakajan yli Sotlcamon suuntaan (Tikkanen 1990). Nykyään Kaffiojärvi pur
kautuu liilujärven vesistöön sekä Pieliseen.

Alueen kallioilla on karun pinnan kasviyhteisöjä. Topografialtaan ja valo-olosuh
teiltaan kalliot tarjoavat vaffitelevia kasvupaikkoja. Kalliojärven länsirannan kallioiden
rapautumaonkalot ovat lajistoltaan klinnostavimpia kalliobiotooppeja. Yleisimpien sam
malien lisäksi niistä tavataan kolokiiltosaimnalta (+1÷). karvalaakasanimalta, hiirenhän
täsammalta ja nmsaasti lahosammalta. Alueen kasvillisuus ja lajisto ovat monipuolisim
millaan puronvarsilehdoissa ja -korvissa sekä lettosoilla.

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

Alueelliset

ympanstöjulkaisut 194
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30 Lamminrinne SOTKAMO

Karttalehti: 3433 02
Alueen pinta-ala: 82 ha Korkeus: 210 mpy Suht. korkeus: 55 m

Kallioalueen sijainti: Sotkamosta 26 km länteen, Kontiojoen itäpuolella.

Suojelutilanne: Lauttolammin länsipuolella oleva Natura 2000 -verkostoon ehdotettu
alue ulottuu osittain kallioalueelle. Lehtojensuojeluohjelman alueet jäävät rajauksen ul
kopuolelle.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lauttolammen eteläpuolella kohoavalla metsäisellä kallioalueella on kohtalaisen mer
ldttäviä biologisia ja maisemallisia arvoja. Lamminrinteen metsäinen proifili erottuu lä
heiseltä maantieltä. Rinteen yläosan jyrkänteiset kalliot jäävät puuston taakse eivätkä
erotu aivan maantielle asti. Ylärinteiltä jyrkänteisten osien päältä avautuu näköala Laut
tolahdelle ja sen takaisile vaaroille sekä kallioalueen metsäisille rinteille.

Kallioperän pääkivilaji on vaalea tai vaaleanpunertava Kainuun liuskealueen kvart
si-maasälpägneissi, jonka lisäksi alueella esiintyy kiilleliusketta (ks. Havola 1981). Alu
een länsiosassa on pohjois-eteläsuuntaisen notkon molemmin puolin jyrkkä rinne, jossa
on porrasmaisia jyrkänteitä. Korkein pystyseinämä on 7 metrin korkuinen. Jyrkänne on
kuufiorakoilut ja sen tyvellä on pyöristyneitä lohkareita.

Lamminrinteen kalliokasviifisuus on oligotrofista, mutta alueella on myös ravin
teisia soita ja lehtometsiä. Varjoiset ja karikkeiset kuusimetsän kaifioseinämät ovat peit
tyneet kerrossammaliin, seinäsammaliin ja pohjankorvajäkälään. Mäntymetsän valoisil
la kallioilla tavataan poronjäkälien, kynsisammalien ja pohjankorvajäkälän muodosta
mia yhteisöjä sekä kivitierasammal- ja kalliokarstasammalpintoja. Pystyseinämillä on
kallioisokarvepintoja. Kallion tyvionkaloissa esiintyy kaifio-omenasammalta ja maksa
sammalia. Kallionraoissa viihtyvät nuorasammal, hohtovarstasammal ja kiviturkkisam
mal. Lamminrinteen alueella on tuoretta (GOMaT) ja kosteaa (P1’) lehtoa, lettorämettä ja
myös karuja soita sekä tavallisia kangas- ja sekametsiä (VMT, EVT). Karuimmat metsät
ovat Lamminrinteen päällä (EVT, ECT). Rehevimmät kuviot ovat Lauttolammin ympä
ristössä. Lamniinrinteen puustoa on hakattu Lauttolammin itä- ja kaakkoispuolelta.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset
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31 Soidinvaara-Tikkarinne SOTKAMO

Karftalehti: 3433 02
Alueen pinta-ala: 176 ha Korkeus: 220 mpy Suht. korkeus: 47 m

Kallioalueen sijainti: Sotkamosta 26 km länteen, Kontiojoen itäpuolella.

Suojelutilanne: Alueella on kaksi pienialaista Natura 2000 -verkostoon ehdotettua koh
detta.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pienten lampien rantaan rajautuva metsäinen kalliomaasto ei juuri erotu ympäristöön,
mutta se on biologisesti hyvin arvokas alue. Alueen koillispään korkeimmalta paikalta,
hakkuuaukolta, avautuu näkymä Rehjanjärvelle ja sen taustalla näkyy Kajaanin kaupun
gin rakennettua ympäristöä. Muutoin maisemat ovat puuston sulkemia.

Kallioperä kuuluu Kainuun liuskealueeseen ja on kivilajistoltaan vaihtelevaa. Run
saimpana esiintyy kallioalueella liuskeinen, heikosti raitainen kvartsi-maasälpägneissi,
jonka välikerroksina esiintyy dolomiiffia ja emäksisiä vuikaniitteja. Alue on suurelta osin
frtomaan peittämää maastoa ja pienehköt kalliopaljastumat esiintyvät hajanaisesti mäki-
en lakiosissa ja rinteillä. Perkkiönlammen kaakkoispuolen kalliopaljastumissa esiintyy
kvartsi-maasälpägneississä poimuttuneita amfiboli-epidooffiraitoja ja kvartsijuonia. Jyr
känteisiä kallioseinämiä alueella ei juuri esiinny ja silokalliot ovat pienialaisia.

Alueella esiintyy enimmäkseen valoisten kallioiden oligotrofisia sammal- ja jäkälä
yhteisöjä. Paahteisilla seinämillä on karve- ja napajäkälien muodostamia yhteisöjä. Sam
maleisila seinämillä vallitsevat kantolaakasammal, kiviturkkisammal ja kallioahman
sammal. Perkkiönlammen länsipuolella on varjoinen, matala kallioseinämä, jolta tava
taan kalkkikiertosammalta. Soikamon tien pohjoispuolella on taliniklcoa ja kuivaa kan
gasta, muuten metsät ovat enimmäkseen tuoretta kangasta (VMT) ja sekametsää. Tikka-
rinteen pohjoisrinteellä on lehtopainanne (FT) ja rinteen eteläosassa länteen viettäviä
(GORT) lehtojuotteja. Tikkarinteen länsirinteellä on laaja avohakkuu- ja taimikkoalue.
Perkkiönlammen eteläpuolella on myös lettorämeinen notko, josta on löydetty sääsken
valkku (VU/VU), metsänemä (VU/VU), himmeävulla (NT/RT) kffltosirppisammal (VU/
VU) ja lettohammassammal (÷/RT). Lettorämeen eteläpuolisessa lehtokorvessa esiintyy
mustakonnanmarjaa (+1+), lehto-orvokkia (+1+) ja kaiheorvoldda (+/+). Alueelta on löy
detty myös tikankonttia (VU/VU).

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Alueelliset ympäristöjulkaisut 194
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32 Mustinlahden rantakalliot SOTKAMO

Karttalehti: 3433 04
Alueen pinta-ala: 137 ha Korkeus: 200 mpy Suht. korkeus: 50 m

Kallioalueen sijainti: Sotkamosta 16 km lounaaseen, Jormasjärven eteläpäässä, itäran
nalla.

Suojelutilanne: Ketrisaaren eteläosaa on ehdotettu Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Ketrisaaresta, Iso-Kohvorista ja Mustinlahden rantakallioista muodostuva kallioalue on
biologisesti erittäin arvokas ja myös geologisesti monipuolinen ja edustava. Kallioalue
on myös osa valtakunnallisesti arvokasta Vuokatin maisema-aluetta. Mustinlahdelle
näkyvät rantaan laskevat pyöristyneet kalliot. Ulospäin aukeaviin maisemiin kuuluvat
Mustinlahden saaret, metsäiset rannat ja rantamökit. Jyrkänteet ovat korkeimmillaan noin
kymmenmetrisiä.

Alueen kaifioperä on pääasiassa pohjois-eteläsuuntaisena Nuasjärven yli ulothi
van Kainuun liuskejakson Ylä-Kalevaan kuuluvaa kiilleliusketta, jossa karbonaaffipitoi
sia välikerroksia ja serpentinliffiä on kapeina esiintyminä kiilleliuskeen välissä. Lisäksi
kiilleliuskeen välikerroksina esiintyy myös mustaliusketta. Serpentiniittiä on paljastu
neena mm. Tervaniemen alueen kallioissa, jossa ldvessä esiintyvä karbonaatti aiheuttaa
ruskean värin kallionpintaan. Serpentiniitin yhteydessä esiintyy myös granodioriffig
neissiä. Alueen Ylä-Kalevaan kuuluvia kiviä erottaa itäpuolella olevasta Noronvaaran
jatulisesta kvartstitista ylityöntösiirros (Laajoki 1998).

Ketrisaaren, Iso-Kohvorin ja Mustinlahden rantakallioiden alue muodostaa biolo
gisesti hyvin arvokkaan kalliokokonaisuuden. Saaresta on tavattu peräti kolme valta
kunnallisesti erittäin uhanalaista lajia, jotka ovat hiuskoukkusammal (EN/EN), viheruur
resammal (VU/VU) ja siimesjäkälä (EN). Alueelta on löydetty myös tunturffiärkkiä (+/
+), tunturikiviyrttiä (+/RT), viherraunioista (+/+), rantaväkäsammalta (VU/VU), kos
kistipisammalta (NT/RT), kalliovaskisammalta (+/RT), lenkosammalta (+/RT), kallio
pahkurasammalta (+/RT), vffierpahkurasammalta (+/RT), kutrisamrnalta (+/Rl’), luh
takilpisammalta (+/RT), vesikonsammalta (+/RT) pikkuruostesammalta (+/+), oravis
ammalta (+/+), lehtolukinsammalta (+/RT), lehtopalmikkosammalta (+/RT), haprakier
tosammalta (+/RT), isoruostesamnialta (+/RT), suippuväkäsammalta (+/RT), ripsikel
losammalta (+/+), kalkkiluldnsammalta (+/RT), kujanneviuhkasammalta, pikkukorva
sammalta (+/RT) ja punavahajäkälää (NT). Ketrisaaren ja Sammalsaaren kohdalla Mus
tinlahden rannalla on kuivaa mäntykangasta joka idempänä muuttuu kuusivaltaiseksi
tuoreeksi kankaaksi. Kivirannan eteläpuolisella alueella on enimmäkseen sekametsää.
Kohvorinsaaresta on myös kuvaus Kainuun uhanalaiset kasvit -julkaisussa (Jäkäläniemi
& Ulvinen 1992).

Mustinlahden rannalla ja Ten’aniemessä esiintyy kallcinvaatija- ja serpentintitifia
jistoa. Peittävimmät lajit ovat kallddkiertosammal, kielikellosammal ja kalkkikarvasam
mal. Myös harmosammal ja kynsisammalet ovat runsaita. Kallioilta tavataan myös suo
ninahkajäkälää, vuorfrtippusammalta, soukkalehväsammalta (+ /RT), purolehväsammal
ta (+/RT), kolokiiltosammalta (+/+), pikkunokkasammalta, pikkukiiltosaimnalta ja Mi
renhäntäsammalta. Kallion itäpuolisessa korvessa esiintyy soikkokaksikkoa (+/+). Po
ronjäkäläpeitteisillä, kuivilla serpentiniiffikallioila kasvaa vaateliaita ruohoja ja heiniä
kuten rohtotädykettä ja koiranvehnää. Mustinlahden rantakallioilla tavataan myös ylei
siä karun pinnan sammalia ja jäkäliä. Tervaniemen metsä on enimmäkseen taimikkoa.
Tervaniemen pohjoisosa ja Mustaniemi ovat vanhaa kuusimetsää. Tervaniemen eteläosa
on kuusivaltaista tuoretta kangasta (VMT) ja sekametsää.

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

0 AlueelHset ympäristöjulkasut 194
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33 Noronvaara-Parkuanvaara SOTKAMO

Karttalehti: 3433 04, 3433 07
Alueen pinta-ala: 224 ha Korkeus: 297 mpy Suht. korkeus: 97 m

Kallioalueen sijainti: Sotkamosta 16 km lounaaseen, Pökkelöperän eteläpuolella.

Suojelutilanne: Pienen Matolammen länsipuolella on pienialainen Natura 2000 -verko
stoon ehdotettu alue.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Parkuanvaaralta Noronvaaralle ulottuvan kallioalueen luonnon- ja maisema-arvot ovat
merkittävät. Kaffioalue on myös osa valtakunnallisesti arvokasta Vuokatin maisema-aluet
ta. Martinvaara erottuu melko jyrkkänä kumpareena eri suunnista katsottaessa. Martin
vaaralta ja alueen muilta selänteiltä ja laen hakkuuaukoilta avautuu edustavia metsäisiä
vaaramaisemia. Kallioalueen edustavia yksityiskohtia ovat Iso Matolampi, Martinvaa
ran etelärinteen yli 60 metriä korkea viistojyrkänne ja Iso Matolammen itäpuolen jyrkkä
20 metriä korkea kalliorinne.

Kallioperä on kivilajiltaan Kainuun liuskealueen kerroksellista ja raitaista jatuli
tyyppistä kvartsiiffia, joka vaihtelee ortokvartsiitista arkoosikvartsilffiin. Alueen etelä-
reunalla Parkuannotkon alueella on kallioperässä kvartsiitteja leikkaavaa albiittidiabaa
sia juonimaisena esiintymänä (ks. Havola 1981).

Martinvaaran jyrkänteillä on oligotrofisten seinämien sammal- ja jäkäläpintoja sekä
valuvesipintojen sammalia. Paljasta kaifiopintaa on tosin esillä suhteellisen vähän, kos
ka se on peittynyt lähinnä metsäsammalten alle. Jyrkänteellä esiintyy myös harvinaista
kolokiiltosammalta (÷1+). Tavanomaista lajistoa edustavat mm. kantolaakasammal, kai
lio-omenasammal, kivffierasammal, kimpputierasammal, kaffiokarstasammal, kaarrekar
ve ja sormipaisukarve. Paikoin on myös rahkasammalpeitteitä. Matolammen ympäris
tön kallioifia on karua kasvillisuutta. Marlinvaaran länsi- ja etelärinteellä sekä eteläpuo
lisessa notkossa on vanhaa kuusimetsää (VMT). Vaaran lounaispuolella puron varrella
on laaja kotkansiipivaltainen saniaislehto, josta on löydetty veihonlehteä (+/+). Martin-
vaaran länsipuolisessa notkossa esiintyy useita erityyppisiä soita. Matolammen etelä
puolisessa nnteessä on vanhaa järeää haapaa kasvavaa kuusimetsää. Lammen lounais-
puolella on rehevä rinnelehto ja suo. Lehtomaisista kuusimetsistä on löydetty mm. nei
donkenkää (VU/VU), tikankonttia (VU/VU), mustakonnanmarjaa (+/+) ja lehto-orvok
kia(+/+).

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympänstöjulkaisut 194
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34 Paskonlouhi SOTKÄMO

Karttalehti: 3433 05
Alueen pinta-ala: 96 ha Korkeus: 212 mpy Suht. korkeus: 74 m

Kallioalueen sijainti: Sotkamosta 12 km länteen, Nuasjärven lounaisrannaila.

Suojelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Nuasjärven lounaisrannalla kohoava ja maisemallisesti merkittävä Paskonlouhen kai
lioalue rajautuu jyrkkäpiirteisesti koiffisreunastaan ja erottuu korkeana metsäisenä se
länteenä järven suunnasta katsottaessa. Parhaat maisemat avautuvat Paskonlouhen laen
keskiosan avarilta siokallioilta, joilta Nuasjärven selkä ja järven edustan Lamposaari
näkyvät lähes esteettä. Kauempana idässä siintää Vuokafin vaarajakso. Lakialueen ava
rat kalliomaisemat ovat myös edustavia ja niitä peittää osittain koskematon poronjäkä
likkö.

Geologisesti merkittävän Paskonlouhen kallioperän kivilajit ovat Kainuun liuske
alueeseen kuuluvia ja stratigrafiassa Ala-Kalevaa edustavia kvartsfltteja. Ala-Kalevan
alinta osaa luonnehtivat breksiakonglomeraatit ja kongiomeraatit, joissa kivilajifragmentit
ovat koostumukseltaan ja iältään hyvin erilaisia (Gehör ja Havola 1988). Paskonlouhen
vaara-alue on yksi hyvä esimerkkikohde näistä Ala-Kalevaa edustavista kivistä. Vaaran
päällä on ortokvartsiittia ja pohjoiseen mentäessä alempana rinteessä on hienorakeista ja
tummanharmaata, kerrokseifista kvartsiiffia, joka on koostumukseltaan grauvakkamaista.
Ortokvartsiitissa on breksiarakennefta ja grauvakkamaisessa kvartsiitissa esiintyy kivi
lajifragmenfteja. Laella pohjoisosassa on peräkkäin useita tavanomaista laajempia ja edus
tavia siokaifioita. Koillisrinteen alaosassa oleva jääfikön hioma kalliojyrkänne on 3—4
metriä korkea ja muodoltaan kupera.

Paskonlouhen kaifioifia tavataan karun pinnan sammalia ja jäkäliä. Kallioseinämil
lä on metsäkamppisammal- ja kalliohiippasammalpintoja. Kallionraot ovat kallio-ome
nasammal-, hohtovarstasammal- ja pörrökynsisammalvaltaisia. Ylempänä rinteellä si
jaitsevilla kallioila esiintyy tavanomaista lakipintojen lajistoa sekä runsaasti paasisuoli
karvetta. Paskonlouhen pohjoisosasta on löydetty pikkusahasammalta (NT/RT). Jyrkän-
teen päällä on mänty- ja koivutaimikkoa. Jyrkänteen keskiosan tyveilä on ruohokorpi ja
hirenporrasvaltainen kallionaluslehto. Lajistoon kuuluvat mm. metsäruusu ja suden
marja. Jyrkänteen eteläpäässä on kuivaa kangasta (ECT) ja painaumissa tuoretta kangas
ta (VMT). Pohjoisempana rinne on jyrkänteeltä ja sen tyveltä tuoretta kangasta (VMT) ja
sekametsää.

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset
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35 Vuokatti-Koljolanvaara SOTKAMO

Karttalehti: 3433 05, 3433 07, 3433 08
Alueen pinta-ala: 779 ha Korkeus: 345 mpy Suht. korkeus: 165 m

Kallioalueen sijainti: Sotkamosta 8 km lounaaseen, Vuokatista etelään jatkuva vaarajakso.

Suoj elutilanne: Kallioalueen pohjoisosassa on Vuokatin vanhojenmetsien suojelualue ja
kesldsosassa Lehtovaaran luonnonsuojelualue.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Vuokatilta Koljolanvaaralle ulottuva vaarajakso on erityisesti maisemiltaan hyvin arvo
kas kokonaisuus, jolla on myös merkittäviä luonnonarvoja. Kallioalue on myös osa vai
takunnallisesti arvokasta Vuokatin maisema-aluetta. Vuokatin talviurheilukeskuksen
läheisyys näkyy vaarojen rinteitä kiertävinä hiihto- ja moottorikelkkareitteinä. Vaaroja
pitkin kulkee myös vaeltajien ahkerasti käyttämä UKK -retkeilyreitti, jonka taukotupa
on vaarajakson keskivaiheilla Möykynlammen rannassa. Maisemaa kilometrien päästä
haifitsevan vaarajonon massiivisin osa on Porttivaara (345 m), joka nousee 200 m melko
jyrkkärinteisenä länsipuolisen Jormasjärven pinnasta. Vuokaffi hallitsee maisemaa Nu
asjärven sekä Sotkamon kirkonkylän suuntaan. Korkeuserot ovat noin 190 metrin luok
kaa. Yksittäiset kalliojyrkänteet ovat kuitenkin harvoin kymmenmetrisiä eikä kaifiopin
toja erotu kaukomaisemassa. Edustavimmat lähimaisemat löytyvät Vuokatin lampien
sekä hakkaamattoman Möykynlammen ympäristöstä. Parhaat näköalat aukeavat Vuo
kaifita. Laelta avautuu upea järvimaisema Nuasjärvelle sekä laaja, kymmenien kilomet
rien päähän ulottuva järvien pilkkoma metsäinen vaaramaisema. Myös rinteiden auk
kopaikoilta tai hakkuuaukoilta avautuu länteen ja itään avaria maisemia.

Alueen kaifioperä on pääasiassa Kainuun liuskejakson jatulista kvartsiitfia. Näi
den Itä-Puolangan ryhmään kuuluvien kvartsiffien sedimenffikivffle tyypilliset alkupe
räisrakenteet ovat hyvin nähtävissä vaarajakson kalliopaljastumissa. Kvartsiitti vaihte
lee koostumukseltaan ortokvartsiitista arkoosikvartsiiftiin. Hyvin paljastuneena oleva
ortokvartsiiffi on rakenteeltaan kerrokseifista. Monin paikoin on kvartsiltissa nähtävis
sä vfrtakerroksellista rakennetta sekä kerrospinnalle syntyneitä aallonmerkkejä sekä
kuivumisrakoja. Näistä rakenteista on voitu hyvin määrittää mm. kvartsiitin kerrostu
mispohjan suuntia ja tulkita kerrostumisen aikana vallinneita olosuhteita. Lehtovaaran
ja Porttivaaran välisen maaston kallioperässä esiintyy pienellä alueella serpentiniittiä
pitkänomaisena esiintymänä. Kvartsllffia leikkaavaa albiffidiabaasia on nähtävissä min.
Matovaaran ja Porttivaaran alueella sekä Möykynlammen itärannalla. Heti kallioselän
nejakson itäpuolella Uupuneen ifian luoteispuolen kallioissa sijaitsee Kainuun liuske
alueen ja arkeisen gneissialueen kontakti.

Vaarajakso on kalliokasvillisuudeltaan karua aluetta. Jyrkännepintojen lajisto muo
dostuu tavallisimmista sammalista ja jäkälistä. Hyvin luonteenomaisia alueella ovat viis
toseinäiset pelkästään rupijäkäliä kasvavat kaffioharjanteet. Erityisen tyypillinen jäkälä
vaarojen viistoilla ja loivila kvartsiitfipinnoilla näyttää olevan paasisuolikarve, joka esiin
tyy vastaavalla alustalla muillakin seuduilla. Iso Pöllyn länsirinteen jyrkänteiltä ja not
kon vastakkaisen rinteen jyrkänteeltä on löydetty kolokiitosammalta (+1+). Vaarojen rin
teillä vallitsevat tuoreet kankaat (VMT), joissa kasvaa sekapuuna useimmiten koivua ja
haapaa. Kallioharjanteilla on myös kuivempaa kangasta (EVT). Metsäkasvillisuus on
rehevintä puronotkoissa, joita on lähes säännöllisin välimatkoin itä- ja länsirinteifiä.
Myllypurolla kasvaa mm. kotkansiipeä. Porttivaaran soilta on löydetty myös kaitakäm
mekkää (VU/VU). Metsät ovat luonnonifiaisimmillaan suojelualueifia.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Alueelliset

ympänstojulkaisut 194
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36 Naapurinlouhi SOTKAMO

Karttalehti: 3433 06
Alueen pinta-ala: 39 ha Korkeus: 220 mpy Suht. korkeus: 80 m

Kallioalueen sijainti: Sotkamosta 10 km luoteeseen, Naapurinvaaran lounaisrinteeflä.

Suojelufilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Naapurinlammen itäreunalla jyrkänteisenä kohoavan Naapurinlouhen kallioalueen tär
keimmät arvot ovat maisemallisia ja alue kuuluu kokonaan Naapurinvaaran maisema
alueeseen. Naapurinlouhi erottuu korkeana metsäisenä vaarana esimerkiksi lounaasta
maanfieltä katsottaessa. Lähimaisemassa näkyy myös puustoisia jyrkänteitä. Noin 45
metriä korkean jyrkänteisen kalliorinteen päältä näkee esteettä Nuasjärvelle ja sen taka
na oleviin vaaroihin. Etualalla näkyy metsäsaarekkeita ja maalaismaisemaa. Muussa osas
sa jyrkännettä rinnepuusto haittaa jonkin verran näkyvyyttä. Mäntyä, kuusta ja koivua
kasvaa rinteellä lähes kauttaaltaan. Naapurinlouhen päällä kulkee luontopolku ja siellä
on kota.

Kallioperä on itivilajiltaan punertavaa, hienorakeista ja liuskeista Kainuun liuske
alueen kvartsiittia, joka kuuluu Sotkamon Naapurivaaran muodostumaan (Gehör ja
Havola 1988). Stratigrafisesti se sijaitsee Ala-Kalevan kivien päällä, mutta sen suhde Ylä
Kalevaan voi olla tektoninen (Laajoki 1998). Pystyseinämien korkeus on jyrldmmässä
paikassa 7—8 metriä, mutta useimmiten vain 3—4 metriä.

Kaffiopintojen sammal- ja jäkäläkasvillisuus on oligotrofista. Mesotrofiaa ilmentää
ainoastaan alueelta löydetty kalliohlippasammal. Pystyseinämiä peittää mm. kantolaa
kasammal-, kiviturkkisammal-, kynsisammal- ja torasammalkasvustot. Kallion tyvion
kaloissa vallitsevan hohtovarstasammalen lisäksi kasvaa mäyränsanimalta, sirosuike
rosammalta ja pikkunokkasammalta. Kallion tyvellä on tuoretta kangasta (VMT), joka
muuttuu ylärinteessä kuivaksi kankaaksi (EVT ja ECT) ja laella paikoin karukkokan
kaaksi (Cli). Kallioalueen kaakkoisrinteessä on järeää lahopuustoista kuusikkoa. Kaak
koisosassa on myös pienialainen lehto (GOMaT). Järeitä haapoja kasvaa kallioalueen
luoteispuolen sekametsässä.

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

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Alueelhsetymparistojulkaisut

94
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37 Ohravaaran kalliot SOTKAMO

Karttalehti: 3433 08
Alueen pinta-ala: 19 ha Korkeus: 200 mpy Suht. korkeus: 10 m

Kallioalueen sijainti: Sotkamosta 8 km lounaaseen,Vuokatin vaaralta 2,5 km eteläkaak
koon.

Suoj elutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Vuokatin vaarajonon itäosassa Ohravaaran pohjoisrinteeflä sijaitseva pieni kalliopaljas
tuma-alue on geologialtaan hyvin merkittävä kohde. Kaffioalue on myös osa valtakun
nallisesti arvokasta Vuokatin maisema-aluetta. Muilta arvoiltaan kallioalue on vaatimat
tomampi. Alue rajautuu melko epäselvästi ympäristöstään eivätkä matalat kalliopinnat
näy kauemmaksi ympäristöön.

Uupuneen tilan luoteispuolella olevissa kalliopaljastumissa on nähtävissä tutki
muksen kannalta tärkeä arkeeisen granitoidisen pohjakompieksin ja karjalaisiin muo
dostumiin kuuluvan jatulisen kvartsiitin välinen rapautumisvyöhyke (Havola 1997 suull.
tiedonanto). Kalliopinnoilla on nähtävissä stratigrafiassa alinna 100—150 metriä paksu
arkeeisen pohjakompieksin satroliitti eli rapautumiskuori, joka on koostumukseltaan
granodioriffinen. Kaifioiden rapautumispinnalla granodiorittinen satroliitti on puner
tavaa ja keskirakeista. Sitä seuraa 30—50 metriä paksu klastinen kvartsi-muskovflttikivi,
joka on joko pre- tai post-sariolainen voimakkaasti rapautunut satroifiifi. Stratigrafiassa
päällimmäisenä näkyy terävän kontaktin erottama Jatulin kvartsiiffi, jossa on kvartsi
konglomeraaffikerroksia. Kongiomeraattikerrokset ovat kapeita ja niissä esiintyy pieniä
vaaleita ja sinertäviä kvartsipalloja. Ne ovat alunperin kerrostuneet ranta- tai jokisora
na. Uudelleenkiteytyminen on hävittänyt lähes kokonaan rapaumavyöhykkeen kvartsll
tin klastisen rakenteen, mutta paikoin on siinä säilynyt aallonmerkkejä ja ristikerroksia
(Salla 1985)

Kaifiokasvillisuus koostuu tavanomaisesta oligotrofisesta lajistosta. Pellon lounais
puolisilla, paahteisilla ja matalilla kallioilla on karttajäkälien, napajäkälien ja paasisuoli
karpeen muodostamia yhteisöjä. Muita kallioilla tavattavia karpeita ovat tappirusko
karve ja kaarrekarve. Peitteisemmillä kallioilla vallitsevat poronjäkälät, kynsisammalet
ja karvakarhunsammal tai kiviturkkisan-unal. Puusto on enimmäkseen nuorta sekamet
sää (VMT).

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aueeiliset
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38 Rieskavaara SOTKAMO

Karttalehti: 3433 09
Alueen pinta-ala: 18 ha Korkeus: 190 mpy Suht. korkeus: 25 m

Kallioalueen sijainti: Sotkamosta 8 km luoteeseen, Vuokatin kylästä 3 km pohjoiseen.

Suojelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Rieskavaara on valtakunnallisesti tärkeä geologinen avain- ja retkeilykohde, jolla on myös
merkittäviä biologisia arvoja. Alue kuuluu lisäksi Naapurinvaaran maisema-alueeseen.
Kallioalue erottuu ympäristöään hieman korkeampana metsäisenä selänteenä ja rajau
tuu kohtalaisen jyrkin rintein ympäristöön. Vaaralta avautuu edustavia maisemia laajal
ti Vuokatinvaaralle ja Naapurivaaralle sekä asuttuun ympäristöön.

Kallioperässä esiintyy Kainuun liuskealueeseen kuuluvaa Torinkylä muodostuman
sedimentääristä breksiaa, joka stratigrafisesti edustaa Sotkamo-ryhmän Kalevan pohja
muodostumaa ja sijaitsee Vuokaifiryhmän Jatuli-muodostumien päällä (Havola 1980 ja
1983). Rieskavaara on Kainuussa eräs geologisesti tärkeimmistä Kalevan tyyppialueen
avainkohteista, jonka Väyrynen kuvasi 1920-luvun lopulla ilmestyneissä julkaisuissaan
Kalevan ja Jatulin välisenä epäjatkuvuufta ilmaisevana “pohjakomglomeraatina” (Laa
joki 1998). Rieskavaaran breksian murskaleet ovat pääasiassa ortokvartsfittia sekä vä
hemmässä määrin arkoosi- ja serisllttikvartsiittia, jotka ovat hyvin samanlaisia kuin Vuo
kattiryhmäit tyyppiset kvartsiitit. Näiden lisäksi murskaleina esiintyy myös granliffig
neissiä, granilttia, kiilleliusketta ja amfiboliiffia. Rieskavaaran etelärinteellä on lisäksi
paljastuneena polymiktistä, runsaasti matrista sisältäviä ohuita konglomeraaffipatjoja
(Gehör ja Havola 1988).

Rieskavaaran kaakkoon suuntautuvalla selänteellä, sähkölinjan alla on pieniä kaI
liopaljastumia, joifia kasvaa karujen ja ravinteisten pintojen sammalia. Näifiä kalliopin
noilla esiintyy harvinainen lehtopalmikkosammal (+/RT) sekä turrisammal (NT/RT),
jota on löydetty Kainuusta viimeksi 1930-luvulla. Samoilta paljastumilta tavataan myös
karvahiirensammal, kulttuuria suosivat ketopartasammal ja haapasuikerosammal, kaik
kia vaativat kalkldkiertosammal ja rauniopaasisammal sekä harmosammal, kiilto-ome
nasammal, ja pikkunokkasammal. Lounaisrinteen katajaisila kallioilla on poronjäkälä
peitteitä ja koillisrinteen kallioita peittävät myös tavalliset jäkälä- ja sammalkasvustot.
Rieskavaaralla on enimmäkseen vanhaa lehtomaista sekametsää (GOMT), joka on pai
koin melko harvaa kenties aiemman laidunnuksen vuoksi. Etelärinteen ja länsirinteen
alaosassa on tajmikkoa. Aivan laella on vanhaa kuusivaltaista metsää (VMT). Rieska
vaaran lakiosan metsässä on vanha kaifioon louhittu kuoppa. Tavaifisten san-unalten li
säksi senämillä kasvaa metsäorvokkia (+1+) seuralaisenaan mm. kissankelloa ja käen
kaalia. Vanhojen pihlajien mngoilla on suurikasvuista valkohankajäkälää.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 2 Historiaifiset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöanrot: 3
MAISEMA ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Alueelliset

ympäristojulkatsut 194
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39 Vuoriniemi-Kalliolammen maasto SOTKAMO

Karttalehti: 4322 12
Alueen pinta-ala: 157 ha Korkeus: 207 mpy Suht. korkeus: 14 m

Kallioalueen sijainti; Sotkamosta 38 km kaakkoon, Tipasjärven rannalla.

Suojelutilanne: Kallioalueella on kaksi pienialaista Natura 2000 -verkostoon ehdotettua kohdetta.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Vuormiemen-Kalliolammen kalliomaasto on biologisesti erittäin arvokas alue, jolla on myös geologista ja maise
maifista merkitystä. Vesistöjen reunustama ja pienpiirteissään vaihteleva moreenipeitteisten kallioselänteiden ja
suopainanteiden muodostaman niemen eteläreuna rajautuu epäselvästi ympäristöön. Tavallista edustavampien loi
vien silokallioiden lisäksi alueella on joitakin matalahkoja kalliojyrkänteitä. Esimerkiksi Syväsalmen rannan yli
kymmenmettisessä kallioseinämässä on liuskeisuuden aiheuttamia ylikaltevia pintoja. Rantakaifiot erottuvat sel
västi järvialueille, mutta kokonaisuutena matala kallioalue hahmottuu ympäristöön lähinnä metsäisenä ranta-alu
eena. Suopohjaisesta maastosta kumpuilevat silokaifioiset harjanteet ja jyrkänteet yhdessä keskiosan Kalliolammen
kanssa tuovat kallioalueelle omaleimaisuutta. Alueen puustoa on hakattu laajalti.

Kallioperän kivilajit ovat Tipasjärven arkeeisen vihreäkivivyöhykkeen ultramafisen komatiittimuodostuman
ja mafisen metavulkaniittlinuodostuman emäksisiä ja ultraemäksisiä metavulkaniitteja, joita esiintyy vyöhykkeellä
vähän. Tipasjärven vihreäkivivyöhykken vulkanismi alkoi 2790 miljoonaa vuotta sitten happamilla pyroklastisilla
purkauksilla, joissa on paikoin välikerroksina nyt kyanilttipitoista serislitti-kvartsikiveä. Tämän jälkeen kerrostui
vat ffioleilttibasalffi ja basalthset tuffit sekä komaifittiset spinffex-rakenteiset laavat. Vulkaniiffien rapautumistuot
teista syntyivät vihreäkivivyöhykkeen sfratigrafiassa ylimpänä olevat klilleliuskeet (Luukkonen ja Sorjonen-Ward
1998).

Vuoriniemen ja Kaifiolammen muodostaman maaston länsiosassa Kalliolarnmen ja Olkilahden välissä on vai
litsevana kivilajina raitainen, emäksinen metavulkanfltti, jonka yhteydessä alueen luoteisosassa Kiisulassa esiintyy
kvartsiraitaisen rautamuodostuman kivilajeja. Kiisulassa on happamassa vulkaniitissa runsaasti rikkikiisupirotet
ta. Tipasjärven rilddkiisuesiintymää on jonkin verran louhittu tämän vuosisadan alussa sellu- ja paperiteollisuuden
rikkihappo- ja rilckidioksiditarpeita varten (Laitakari 1937). Alueen lounaisosan paljastumista on hienorakeisen,
liuskeisen ja raitaisen emäksisen metavulkantitin rakenteista tulkittu mm. kivilajien kerrosjärjestystä. Alueen keski-
osassa Kaifiolammen kohdalla muuttuu kivilaji itään mentäessä ultramafiseksi komatiittiseksi metalaavaksi, jossa
paikoin esiintyy tyynylaavarakennetta. Ultramafisen laavan sulkeumana esiintyy alueen koillisosan paljastumissa
myös pienellä alueella ulttamafista liusketta. Harvinaista spinifex-rakenteista komaffittista laavaa on nähtävissä
alueen eteläpuolella maantien varren kallioissa (Taipale ym. 1993).

Kallddvaikufteista lajistoa esiintyy runsaasti mm. Kalliolammen itä- ja koillispuolisilla kallioilla ja Vuorinie
men koillisrannan kallioifia. Tavallisia kalldnvaatijoita on kielikellosammal, kalkkikarvasammal, kallddkiertosam
mal, kalkkikahtaissammal ja rauniopaasisammal. Kalliolammen ympäristössä on Kainuun toinen isokivisammalen
(+/RT) ja ainoa kalliokielon (+/RT) eslintymä. Samalta kalliolta tavataan myös pahtavaskisarmnalta, kalkkisuike
rosanmtalta (+/RT) ja kallddkuppijäkälä. Kalkinvaatijoilla kuten suippuväkäsammalella (+/RT), pallosammalella
(+1+), kallddilul&ssammalella (+/RT), haprakiertosammalella (+/RT) ja viherpahkurasammalella (+/RT) on alueel
la useita kasvupaikkoja. Alueelta on löydetty myös llinisiimasammalta (÷/RT) ja kalkkikynsisammalta (+/RT), säi
läsammalta, tunturikiviyrttiä (+/RT) ja tikankonttia (VU/VU). Alueen eteläosassa on karun pinnan lajistoa. Kalli
olampea ympäröivät letot, ravinteiset korvet ja kaifiot. Letoifia kasvaa mm. matosammalta (+/RT), käyrälehtirah
kasammalta (+/RT), kiijorahkasammalta (+/+), tihkunuijasammalta (+/RT) ja lettohammassammalta (+/RT). Raja
uksen ulkopuolella Kaifiolammen soifia kasvaa myös muutamia uhanalaisia lettolajeja. Kaifiolammen länsipuolella
on taimikkoa, tiheää nuorta sekametsää, ojitettuja soita ja runsaasti kallioita.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historiaifiset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 1 Monikäyttöarvot: 3
MAISEMAARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

0 Alueelliset ympäristöjulkatsut 194
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40 Laanhongikko SUOMUSSALMI

Karttalehti: 3533 08
Alueen pinta-ala: 106 ha Korkeus: 260 mpy Suht. korkeus: 40m

Kallioalueen sijainti: Ämmänsaaresta 48 km luoteeseen, Näljänkän kylältä 5 km län
teen.

Suoj eluifianne: Alue rajautuu pohjoisesta Matarasuon soidensuojeluohjelman alueeseen
ja Matinsuon vanhojenmetsiensuojeluohjelman alueeseen. Kaakkoiskulmasta alue rajau
tuu arvokkaaseen lettosuohon. Alueet ovat ehdolla myös Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Suovaltaiseen metsämaastoon rajautuva suhteellisen loivaplirteinen Laanhongikon kal
liopaljastuma-alue on geologisesti hyvin merkittävä. Biologiset ja maisemalliset arvot
ovat vaatimattomat. Loivarinteisen selänteen kalliopaljastumat eivät näy ympäristöön.
Siokalliopaljastumat ovat pieniä laakeita tai enimmillään muutaman metrin korkuisia
viistojyrkänteitä. Paljastmna-alueen puuston välistä pilkottaa ympäröivä vaaramaisema.

Kainuun liuskealueen pohjoispäässä sijaitsevan Laanhongikon pohjoisosan kallio
paljastumissa on nähtävissä Kuhmon arkeisen graniittigneissikompleksin ja proterot
sooisen kaifioperän kontakti. Alueen nuorempi, proterotsooinen kallioperä kuuluu lito
stratigrafisesti Kurkikylän ryhmän 300-400 metriä paksuun Laanhongikko-muodostu
man sedimentteihin, jotka edustavat Kainuun liuskealueen stratigrafiassa aUnta arkeei
sen gneissin päälle kerrostunutta Sumi-Sariola tektofasiesta. Kaffiopaljastumissa on näh
tävissä kuinka arkeeinen tonaliitti on rapautunut pailcoffleen kaffioperässä. Metrin tai
kahden paksuisen rapautuman päällä on Laanhongikko-muodostuman pohjabreksiaa,
jonka päälle taas on kerrostunut konglomeraaffipatjoja ja arkosittia (Laajoki 1991). Tämä
kontakti havainto osoittaa Kyrldkylän ryhmän kerrostuneen Kuhmon arkeeisen lohkon
stabioituinisen jälkeen, joka tapahtui noin 2500 miljoonaa vuotta sitten (Laajoki 1998).

Kaifiokasvillisuus on oligotrofista ja tavanomaista. Karuifia seinämullä tai lakipin
noilla kasvaa kiviturkkisammal- ja kantolaakasammalvaltaisia sekä karvejäkälien, tina
jäkälien, napajäkälien ja kallionkarstasammalen muodostamia yhteisöjä. Alueella vallit
sevat kuivat (EV ECT) ja tuoreet kankaat (VMT). Kasvillisuutta monipuolistavat suot,
soistumat ja pienet lammet. Kivipuron varrelta, rajauksen ulkopuolelta, on löydetty
muutamia uhanalaisia lajeja.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Alueelliset
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41 Ryötinkangas SUOMUSSALMI

Karttalehfi: 4423 02
Alueen pinta-ala: 29 ha Korkeus: 220 mpy Suht. korkeus: 15 m

Kallioalueen sijainti: Ämmänsaaresta 28 km kaakkoon, Jumaliskylästä 7 km etelään.

Suoj elutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Ylä-Valkeaisen itärannalla sijaitseva loivapilrteinen Ryötinkankaan selänne on geologi
sesti arvokas. Koko Ryötinkangas on äskettäin avohakattu siemenpuita lukuun ottamat
ta. Hakkuuaukolta näkee läheisille järville ja niiden takaisille mäile. Alueen länsipuo
leila Ylä-Valkeaisen rannalla on kesämökkejä. Hakkuuaukean kailiopinnat näkyvät lähi-
ympäristöön.

Alueen kivilaji on hienorakeista, liuskeista, emäksistä vulkaniiffia, joka pienissä
kaifiopaljastumissa on runsaasti ja tffieästi rakoillutta kiveä. Geologisesti tärkein piirre
on alueen vulkaniitissa paikoin esiintyvä tyynylaavarakenne (Luukkonen 1997, suull.
tiedonanto). Jäätikön hiomat kailiopaljastumat ovat melko matalia ja pieniä.

Ryötinkankaaila on vähän kallioita, mutta sammalyhteisöt ovat kohtalaisen moni
puolisia. Oligotrofisen lajiston lisäksi tavataan runsaasti meso-eutrofista lajistoa. Ravin
teisifia seinämillä on laajoja kalkkildertosammalpintoja, kailddkahtaissammalta ja kalk
kikarvasammalta. Seinämiltä esiintyy myös kaikkia vaativa harvinainen pikkuruostesam
mal (÷/+) ja kalkida suosiva vemmelsammal. Lajistoltaan monipuolisimmat kaifiot ovat
alueen pohjoisin ja eteläisin kallio. Ravinteisifia pystyseinämiilä on runsaasti jauhejäkä
läpintoja.

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

Lähiympäristön arvot: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ymparistojulkaisut 1 94
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42 Rytyskallio SUOMUSSALMI

Karttalehti: 4513 03
Alueen pinta-ala: 61 ha Korkeus: 247 mpy Suht. korkeus: 27 m

Kallioalueen sijainti: Ämmänsaaresta 49 km pohjoiskoilliseen, Saarikylästä 2 km poh
joiseen.

Suojelutilanne: Kaflioalueen keskeisin osa on ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Rytyskalliolla on hyvin merkittäviä luonnonarvoja. Alueella esiintyy uhanalaislajistoa
sekä harvinaista serpentiniifti- ja kalkkikaifiokasvillisuutta. Korkeimmilta kallioilta on
hyvin laajoja näkymiä itään, jossa näkyy järvi ja metsäistä maisemaa. Puusto on enim
mäkseen mäntyvaltaista taimikkoa ja alueen länsipuolella on ojitettua rämettä. Kalliot
erottuvat parin sadan metrin päähän, mutta kokonaisuudessaan alue ei nouse eikä hah
motu ympäristöstä.

Geologisesh arvokkaan alueen kallioperä on Suomussalmen vihreäkivivyöhykkeen
serpentinliffiä, jonka ruskeasta vaalean ruskeaan vaihteleva rapautumispinta erottuu
selvästi alueen kalliopaljastumissa. Tununanvihreällä murrospinnalla on verkkomaista
rakennetta. Serpentiniiffi on ollut alunperin laavakanavan kumulaaffi ja esiintymällä on
valtakunnallista merkitystä (Luukkonen 1997, suuli. tiedonanto). Pohjoisosassa esiintyy
liuskeista amfiboffiffia ja keskiosassa metsäautotien itäpuolella on kaifioperässä kerrok
sellista kvartsi-maasälpäliuskefta. Alueen kallioperä on melko hyvin paljastunutta ja
pientopografialtaan hyvin vaihtelevaa maastoa. Paljastumat ovat yleensä 3—4 metriä
korkeita jäätikön hiomia kaffiohaijanteita, pyöristyneitä kumpareita ja pieniä silokallioi
ta. Matalat jyrkänteiset kallioseinämät ovat voimakkaasti lohkoutuneet ja niiden juurel
la on melko massiivisia teräväsärmäisiä louhilcoita. Suurin jyrkänne on 10—12 m korkui
nen.

Rikas kaifiolajisto on monipuolisinimillaan laen koillispuolella sijaitsevilla rotko-
laakson muodostavilla jyrkänteilä. Pystyseinämillä on pallosammalen (+7+), kalkkikar
vasammalen ja kalkkikahtaissammalen muodostamia yhteisöjä. Kalkkia vaafivista sam
malista tavataanmyös kalkkipalmikkosammalta, kalkkikiertosammalta, rauniopaasisam
malta ja kielikellosamxnalta. Kallion tyvikoloista tavataan pikkunokkasammalta ja pik
kukiiltosammalta. Rytyskallioilta on löydetty kultasuikerosammalta (+/RT) ja lehtopal
mikkosammalta (+7+). Kallioilla kasvaa lisäksi viherraunioista (+7+) ja tuntunildviyrt
tiä (+/+) sekä Suomen eteläisin kalkkihaurasloikkokasvusto (+/RT) (Ulvinen & Värkki
1992). Kuivalla ja muuten karun näköisellä mäntykankaalla esiintyy serpentiinivaiku
tuksen vuoksi vaateliaita ruohoja ja heiniä. Laen koilispuoleisten jyrkänteiden välissä
on lettokasvillisuutta, jossa esiintyy mm. mähkää, hetekuirisammalta, rimpisirppisam
malta, lettohirensammalta ja tihkunuijasammalta (+7÷). Jyrkänteiden välisessä rotko
laaksossa on lisäksi ravinteikas huurresammallähde (EuLä) ja lähdelettoisuutta, jota il
mentävät isohuurresammal (VU/VU) ja sirohuurresammal (+/RT). Laakson etelä- ja
pohjoispäästä lähtevät letto-ja lehtokorpisetjuoht. Rytyskaifioilta on löydetty myös hirn
meävila (NT/+), vuorolehtihorsma (+7+) ja punakonnanmarja (÷7÷). Alueesta on myös
kuvaus Kainuun uhanalaiset kasvit -julkaisussa Uäkäläniemi & Ulvinen 1992).

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

Lähiympäristön arvot: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

* Alueelliset ymparistojulkaisut 194
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Liite 1. Paikallisesti arvokkaat ja vähemmän merkittävät
inventoidut kallioalueet (arvoluokat 5-6) -luettelo

Kallioalue Karttalehti Arvoluokka Kunta

Patasennoro 4421 04 5 KYRYNSALMI
Mineraali 343401,04 5 KAJAANI
Varisniemi 3432 07, 08 5 PALTAMO
Kakasuon asema 3432 08 5 PALTAMO
Kinnusenlehto 4412 06 6 RISTIjÄRVI
Rytyli 3433 02 5 SOTKAMO
Välivaara 3433 04 5 SOTKAMO
Rakkavaara 442206 5 SUOMUSSALMI
Hiirelä-Hepovaaran kalliot 4511 10 5 SUOMUSSALMI
Portinkuru 4513 03 6 SUOMUSSALMI
Pirunkalliot 341409 6 VAALA
Jataharju 3431 03,343201 6 VUOLIJOKI

ueeHiset ympäriojukas 94 Ø



Liite2/l
Liite 2. Valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden sijoittuminen
Natura 2000 -verkostoon ehdotetuille alueille tai suojeluohjelma
alueille

Nro Alue Kunta Ohjelma Natura

1 Vortikka Kyrynsalmi vmo [11200058
2 Kalliovaata-Mustanmäenkangas Hyrynsalmi vmo [1200057
3 Hiidenkirko Hyrynsalmi yks. Isa F 11200054
4 Saapaskallio Kajaani
5 Sammakkomäki Kajaani
6 Lehmivaara Kajaani Iso [11200102
7 Kallioniemi Kuhmo
8 junkinniemi Kuhmo rso [11200257
9 Siivikkovaara-Pahakangas Kuhmo
10 Mustakallio Kuhmo rso [11200257
II Koljosenkallio Kuhmo rso [11200257
12 Salmentauskallio Kuhmo rso [11200257
13 Louhiniemi Kuhmo rso F11200257
14 Kirkkosuon kalliot Kuhmo
15 Salmenniemi Paltamo Iso, mso [11200302
16 Viilonkallio Paltamo mso ([11200302)
17 Antinmäki Paltamo yks. Isa, sso
18 Matokallio-Kylmänpuron kalliot Paltamo [11200304
19 Sarvikangas Paltamo
20 Iso Vuorijärven rantakalliot Puolanka Fl120041 1, ([11101202)
21 Pyssykulju Puolanka
22 Repokallio Puolanka
23 Pirunkirkko Puolanka Mh aa Fl1200409
24 Hepokönkään kalliorotko Puolanka Mh aa, vmo [11200410, [11200404
25 Kovasinvaara Puolanka [11200401
26 Paljakkavaara Puolanka
2? Iso Nuottivaara-Lukkarinvaara Puolanka, Pudasjärvi sso, vmo [11200401, [11200402
28 Hiidenvaaran kalliot Sotkamo vma [11200623
29 Rommakkovaara Sotkamo vma [11200607
30 Lamminrinne Sotkamo [11200600
31 Soidinvaara-Tikkarinne Sotkamo [11200600
32 Mustinlahden rantakalliot Sotkamo mso [11200602
33 Noronvaara-Parkuanvaara Sotkamo rnso [11200602
34 Paskonlouhi Sotkamo
35 Vuokatti-Koljolanvaara Sotkamo vma, yks. Isa, mso
36 Naapurinlouhi Sotkamo mso
3? Ohravaaran kalliot Sotkamo mso
38 Rieskavaara Sotkamo mso
39 Vuoriniemi-Kalliolammen maasto Sotkamo [11200604
40 Laanhongikko Suomussalmi (sso, vmo) ([11200708)
41 Ryötinkangas Suomussalmi
42 Rytyskallio Suomussalmi Fl1200?03
Lyhenteet

= kohde rajautuu suluissa mainittuun alueeseen vma = vanhojenmetsien suojelualue
Iso lehtojensuojeluohjelma vmo = vanhojenmetsiensuojeluohjelma
sso soidensuojeluohjelma Mh aa = Metsähallituksen aarnialue
rso = rantojensuojeluohjelma valtion Isa = valtion luonnonsuojelualue
mso = maisemansuojeluohjelma yks. Isa = yksityinen luonnonsuojelualue
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Liite 3. Natura 2000 -verkostoon ehdotettujen alueiden tunnukset
ja nimet

Tunnus Natura-alue Kunta

Fl 1101202 Kiiminkijoki Puolanka
El1200054 Joutensuon Mustosensuon alue Myllykoski ja Hiidenkirkko Hyrynsalmi
11200057 Pöihövaara Hyrynsalmi
F11200058 Vorlokki Hyrynsalmi
EI 1200102 Lehmivaaran ja Torakankaan lehdot ja suot Kajaani
EI 1200257 Kellojärven ranta-alueet ja saaret Kuhmo
Fl1200302 Melalahden lehdot ja Horkanlampi Paltamo
11200304 Kylmanpuro ja Hevossuo Paltamo

EI 1200401 Siikavaaran Korpijoen seutu Puolanka
EI 1200402 Nuottivaara-Puhakansuo Puolanka
F11200404 Äikänvaara Puolanka
FI1200409 Pirunkirkon aarnialue Puolanka
F1l2004l0 Hepokönkään alue Puolanka
F1l20041 1 Kurikkavaaran aarnialue ja lehdot Puolanka
E11200600 Lauttolahden Soidinvaaran kohteet Sotkamo
F 11200602 Ketrinsaari ja Noronvaara Sotkamo
EI 1200604 Vuoriniemi Sotkamo
Fl1200607 Rommakkovaara Sotkamo
El1200623 Hiidenvaara - Löytösensua Sotkamo
F1I200703 Rytyskalliot Suomussalmi
F1I200708 Lohivaaran Matarasuon alue Suomussalmi
EI 1200743 Hossa Suomussalmi, Kuusamo,

Taivalkoski
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Liite 4. Liitteissä 1 ja 2 esiintyvien eläinten, kasvien ja sienten tieteelliset nimet

Tummennetut lajit ovat valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja.

PUTKILOKASVIT PUTKILOKASVIT
aholeinikki Ranunculus polyanffiemos Actaea erythrocarpa punakonnanmarja
aho-orvokki Viola canina Actaea spicata mustakonnanmarja
haapa Populus tremula Ainus glutinosa tenraleppä
haurasloikko Cystopteris fragffis Anemone nemorosa valkovuokko
hentokorte Equisetum scfrpoides Asplenium viride viherraunioinen
hentosuolake Triglocffln palustris Athyrium filix-femina hlirenporras
hetehorsma Epiobium alsinifolium Betula sp. koivu
hlirenporras Athyrium fflix-femina Botrychium lunaria ketonoidanlukko
himmeävilla Eriophorum brachyantherum Calypso buibosa neidonkenkä
hirssisara Carex panicea Campanula rotundifolia Idssankello
horkkakatkero Gentianella amarella Carex appropinquata röyhysara
kaiheorvokki Viola selkirkii Carex bwcbaumii ssp.mutica lapinnuijasara
kainuunnurmihärkki Cerastium fontanum ssp. Carex tapitata lettonuppisara

vuigare var. kajanense
kaitakämmekkä Dactylorkiza traunsteineri Carex laxa velftosara
kalkkffiaurasloikko Cystopteris ifagilis ssp. dicieana Carex pankea hfrssisara
kalkkimaariankämmekkä Dactylorhiza fuschii Carex tenuifiora viitasara
kallioimarre Polypodium vuigare Carum carvi kumma
kalliokielo Polygonatum odoratum Cerastium alpinum ssp. tunturihärkki

alpinum
karjalanruusu Rosa ackularis Cerastium fontanum ssp. kainuunnurmihärkki

vuigare var. kajanense
kataja Juniperus communis Ckerbita aibina pohjansinivalvafti
ketonoidanlukko Botrychium lunaria Circaea alpma veihonlehti
ketunlieko Huperzia selago Coeloglossum viride pussilcämmekkä
keväilinnunheme Lathyrus vemus Cypripedium calceolus tikankontti
kirjokorte Equisetum variegatum Cystopteris fragilis haurasloikko
kissankello Campanula rotundifolia Cystopteris fragilis SSp. kalkkihaurasloikko

dicieana
koiranvehnä Elymus caninus Dactylorhiza fuschii kalkkimaariankämmekkä
koivu Betula sp. Dactylorhiza incamata ssp. verikämmekkä

cruenta

kotkansäpi Matteuccia struthiopteris Dactylorhiza incarnata ssp. punakämmekkä
incamata

kumma Carum carvi Dactylorhiza traunsteineri kaitakämmekkä
kuusi Picea abies Deschampsia flexuosa metsälauha
käenkaali Oxalis acetosella Diplazium sibiricum myyränporras
lampaannata festuca ovina Elymus caninus koiranvehnä
lapinnuijasara Carex buxbaumii ssp.mutica Epiobium alsinifolium hetehorsma
lehtoarho Moehringia trinervia Epiobium angustifolium maitohorsma
lehtohorsma Epiobium montanmu Epiobium davuricum vuorolehtihorsma
lehtokuusama Lonicera xylosteum Epiobium montanum lehtohorsma
lehtomatara Galium trifolium Epipogium aphyllum metsänemä
lehto-orvokki Viola mirabiis Equisetum scirpoides hentokorte
lehtotähtimö Stellaria nemorum Equisetum variegatum kirjokorte
leskenlehti Tussilago farfara Eriophorum brachyantherum himmeävilla
lettonuppisara Carex capitata festuca ovina lampaannata
lettopaju Salix myrsinites Galiwn frifolium lehtomatara
lilukka Rubus saxatffis Gentjanella amarella horkkakatkero
maitohorsma Epiobium angustifolium Geranium sylvaticum metsäkurjenpolvi

metsäimarre Gymnocarpium dryopteris Gnaphalium norvegicum norjanjäkkärä

metsäkurjenpolvi Geranium sylvaticum Gymnocarpium dryopteris metsäimarre
metsälauha Deschampsia ftexuosa Hammarbya paludosa suovalkku

metsänemä Epipogium aphyllum Huperzia selago ketunlieko
metsäorvokki Viola riviniana Juniperus commums kataja
metsämusu Rosa majalis Lathyrus vemus keväfiinnunheme
metsävima Vicia sylvatica Listera ovata soilckokaksikko
mustakonnanmarja Actaea spicata Lonicera xylosteum lehtokuusama
mustikka Vaccinium myrtilus Lychnis alpina var. serpentiinipikkutervakko

__________________________________________________________________
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myyränporras Diplazium sibiricum Malaxis monophyllos sääskenvalkku
mähkä Selaginella selaginoides Matteuccia struthiopteris kotkansilpi
mänty Pinus sylvestris Moehringia trinervia lehtoarho
neidonkenkä Calypso buibosa Molinia caerulea siniheinä
norjanjäkkärä Gnaphalium norvegicum Oxalis acetosella käenkaali
pahtanurmikka Poa glauca Paris quadrffolia sudenmarja
pahtarikko Saxifraga nivalis Petasites frigidus pohjanruttojuuri
pohjanruttojuuri Petasites frigidus Picea abies kuusi
pohjansinivalvatti Cicerbita aibina Pimpinella saxifraga pukinjuuri
pohjantähtimö Stellaria borealis Pinus sylvestris mänty
pukinjuuri Pimpinella saxifraga Poa glauca pahtanurmikka
punakonnanmarja Actaea erythrocarpa Polygonatum odoratum kalliokielo
punakämmekkä Dactylorhiza incamata ssp. Polypodium vuigare kallioimarre

incarnata
pussikämmekkä Coeloglossum viride Populus tremula haapa
rohtotädyke Veronica officinalis Pteridium aquilinum sananjalka
röyhysara Carex appropinquata Ranunculus polyanthemos aholeinikki
sananjalka Pteridium aquilinum Rosa acicularis karjalanruusu
serpentiinipikkutervakko Lychnis alpina van Rosa majalis metsäruusu

serpentinicola
siniheinä Molinia caenilea Rubus idaeus vadelma
soilckokaksilcko Listera ovata Rubus saxatilis lUukka
sudenmarja Paris quadrffolia Salix myrsinites lettopaju
suovalkku Hammarbya paludosa Saxifraga nivalis pahtarilcko
sääskenvalkku Malaxis monophyllos Selaginella selaginoides mähkä
tervaleppä Ainus giutinosa Stellaria borealis pohjantähtimö
tikankontti Cypripedium calceolus Stellaria nemorum lehtotähtimö
tunturihärkki Cerastium alpinum ssp. Triglochin palustris hentosuolake

alpinum
tunturikiviyrtti Woodsia alpina Tussilago farfara leskenlehti
vadelma Rubus idaeus Vaccinium myrtifius mustikka
valkovuokko Anemone nemorosa Veronica officinalis rohtotädyke
veihonlehti Cfrcaea alpina Vicia sylvatica metsävirna
velttosara Carex laxa Viola canina aho-orvokki
verikämmekkä Dactylorhiza incamata ssp. Viola mirabilis lehto-orvokki

cruenta
viherraunioinen Asplenium viride Viola rivmiana metsäorvokki
vlltasara Carex tenuifiora Viola selkirkil kaiheorvokld
vuorolehtihorsma Epilobium davuricum Woodsia alpina tunturikiviyrtti

LEHTISAMMALET LEHTISAMMALET

etelänpurosammal Hygrohypnum luridum Abietinella abietina ketohavusammal
Amblystegium subtile lehtolukinsammal

etelänuurresammal Zygodon conoideus Amphidium lapponicum tummauurnasammal
haapasuikerosammal Brachyffiecium populeum Andreaea rupestris kalliokarstasammal
haprakiertosammal Tortella fragiis Anomodon longifolius pikkuruostesammal
haraväkäsammal Campylophyflum halleri Anomodon viticulosus isoruostesammal
harmosammal Hedwigia cffiata Bartramia hallerana pahtaomenasammal
hetekukisammal Calliergon giganteum Bartramia ithyphylla khlto-omenasanimal
hetevarstasammal Pohlia wakienbergil Bartramia pomiformis kallio-omenasammal
hlirenhäntäsammal Isothecium myosuroides Blindia acuta säiläsammal
hiuskoukkusammal Dichelyma capilaceum Brachythecimn giareosum kalkkisuikerosammal
hohtovarstasammal Pohlia cruda Brachythecium piumosum rantasuikerosammal
härmäsammal Saelania glaucescens Brachythecium populeum haapasuikerosammal
idänhitusarumal Seligeria diversifolia Brachyffiecium turgidum kultasuikerosammal
isohuurresammal Palusffiella commutata Brachythecium velutinum sirosuikerosammal
isokivisanimal Grimmia elatior Breidleria pratensis lehtopalmilckosammal
isoruostesanunal Anomodon viticulosus Bryoeryffirophyllum kalliopunatyvisammal

recurvirostre
isotuppisammal Timmia austriaca Bryoeryffirophyllum punatyvisammal

recurvirostre
kalkkiharasammal Campylophyllum cakareum Bryum capfflare karvahikensammal
kallddkahtaissammal Distichium capfflaceum Bryum nitidulum seitahiirensammal
kallddkarvasammal Ditrichum flexicaule Bryum pseudotriquetrum lettohilrensammal
kallddkiertosammal Tortella tortuosa Caffiergon giganteum hetekuirisammal
kalkkikynsisammal Dicranum brevifolium Caffiergonella cuspidata otasarumal
kalkkilukinsammal Platydictya jungermannioides Campyliadelphus suippuväkäsammal

____________________________________________________

chrysophyllum
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kallddpalmikkosanunal Hypnum recurvatum Campyliwn elodes rantaväkäsammal
kalkkisuikerosammal Brachythecium giareosum Campylophyllum calcareum kalkkiharasammal
kallioahmansammal Kiaeria biyttil Campylophyllum halleri haraväkäsammal
kalliokarstasammal Andreaea rupesfris Catoscopium nigritwn mustapääsammal
kalliokärpänsammal Rhabdoweisia fugax Cinclidiwn subrotundum luhtakilpisammal
kallio-omenasammal Bartramia pomiformis Cnestrum schisti kalliotöppösammal
kalliopahkurasammal Hymenostylium recurvirostrum Conostomum tetragonwn särmäsammal
kailiopahnikkosammal Hypnum cupressiforme Cratoneuron fiicinum sirohuurresammal
kailiopunatyvisammal Bryoerythrophyilum recurvirostre C3modontium sp. torasammalet
kalliotorasammal Cynodontium tenellum Cynodontium strumiferum kyhmytorasammal
kalliotöppösammal Cnestrum schisti Cynodontium tenellum kalliotorasammal
kalliovaskisaxnmal Pseudoleskeella tectorum Dichelyma capilaceum hiuskoukkusammal
kangaskarhunsammal Polytrichum juniperinum Dichelyma falcatum koskikoukkusammal
kantolaakasammal Plagiothecium laetum Dichodontium pellucidum vesikonsammal
karvahlirensammal Bryum capillare Dicranoweisia crispula rantapörrösammal
karvakarhunsammal Polytrichum piliferum Dicranum brevifolium kalkkikynsisammal
karvalaakasammal Plagiothecium piiferum Dicranum elongatum tunturikynsisammal
kerrossammal Hylocomium splendens Dicranum montanum pörrökynsisanunal
ketohavusammal Abietineila abietina Dicranum sp. kynsisammalet
ketopartasammal Tortula niralis Distichium capilaceum kalkkikal-itaissammal
kielikellosammal Encalypta sfreptocarpa Ditrichum ftexicaule kaikldkarvasammal
Iderrekivisarnmal Grimmia torquata Encalypta brevkolla pildukellosammal
kifito-omenasammal Bartramia ithyphyila Encalypta dfliata ripsikellosammal
kiiltosirppisammal Hamatocaulis vernicosus Encalypta stteptocarpa kielikellosammal
kimpputierasammal Racomitrium fasciculare Eurhynchium pulcheilum pildcunokkasammal
kirjorahkasammal Sphagnum subnites Fissidens adianthoides lettostipisammal
kivisammalet Grimmia sp. Fissidens osmundoides rantasilpisammal
kivitierasammal Racomitrium microcarpon Fissidens pusilus koskisiipisammal
kiviturkkisammal Paraleucobryum longifolium fissidens vmdulus savikkosiipisammal
kolokiiltosammal Pseudotaxiphyllum elegaus Grimmia affinis pohjanldvisammal
koskikouklcusammal Dichelyma falcatum Grunmia elatior isokivisammal
koskisiipisammal Fissidens pusillus Grimmia muehlenbeckii nuokkukivisarumal
kujanneviuhkasammal Homalia trichomanoides Grimmia sp. kivisammalet
kultasuikerosammal Brachythecium turgidum Grimmia torquata kierrekivisammal
kutrisammal Homalothecium sericeum Gymnostomum aeruginosum viherpahkurasammal
kyhmytorasammal Cynodontium strumiferum Hamatocaulis vemicosus kiiltosirppisammal
kynsisammalet Dicranum sp. Hedwigia cffiata harmosammal
käyrälehtirahkasammal Sphagnum contortum Heterocladium dimorphum mäyränsammal
lahosammal Tetraphis pellucida Homalia trichomanoides kujanneviuhkasammal
lehtolukinsammal Amblystegium subtile Homalothecium sericeum kutrisammal
lehtopalmikkosammal Breidleria pratensis Homomallium incurvatum lenkosammal
lenkosammal Homomallium incurvatum Hygrohypnum alpestre pohjanpurosammal
lettohuirensammal Bryum pseudotriquetrum Hygrohypnum luridum etelänpurosammal
lettomarrassammal Tayloria linqulata Hylocomium splendens kerrossammal
lettosiipisammal Fissidens adianthoides Hylocomium splendens metsäkerrossammal
leftotihkusammal Oncophorus virens Hymenostylium kalliopahkurasammal

recurvirostrum
limisiimasammal Myurella julacea Hypnum cupressiforme kaifiopali-nikkosammal
luhtakilpisammal Cinclidium suhrotundum Hypnum recurvatum kalkkipalmikkosanimal
matosammal Pseudoralliergon trifarium Isopterygium pulchellum pilckukffltosammal
metsäkamppisammal Sanionia uncinata Isothecium myosuroides hlirenhäntäsammal
metsäkerrossammal Hylocomium splendens Kiaeria blyttis kallioahmansammal
mustapääsammal Catoscopium nigritum Leskeella nervosa vemmelsammal
mäyränsammal Heterocladium dimorphum Leucodon sciuroides oravisammal
nokkaleväsammal Plagiomnium rostratum Limprictia revolvens rimpisfrppisammal
nuokkukivisammal Grimmia muehlenbecldi Meesia uliginosa tikkunuijasammal
näädänsammal Piatygyrium repens Mnium homum soukkolehväsammal

Mnium lycopodioides purolehväsanunal
ojasykerösammal Weissia controversa Myurella julacea limisiimasammal
oravisammal Leucodon sciuroides Necera sp. rilppusammalet
otasammal Calliergoneila cuspidata Neckera complanata siloruippusainmal
paasisammalet Schistidium sp. Neckera oligocarpa vuoriröppusammal
pahtahiippasammal Orthotrichum alpestre Oncophorus virens lettotihkusammal
pahtaomenasaninial Bartramia hallerana Orthotrichum alpestre pahtahiippasammal
pahtavaskisammal Pseudoleskeella rupestris Orthotrichum paradoxum pohjanhiippasanunal
pallosammal Piagiopus oedenanus Orthotrichum paradoxum pohjanhllppasammal
pikkukellosammal Encalypta brevicolla Oxystegius tenuirostris turrisammal
pildcukiiltosammal Isopterygium pukhellum Palusfriella commutata isohuurresammal
pikkunokkasammal Eurhynchium pulchellum Palustriella decipiens pohjanhuurresanunal
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pikkuruostesammal Anomodon longifolius Palustriella falcata sfrppihuurresammal
pohjanhlippasammal Orthotrichum paradoxum Paraleucobryum longifolium kiviturkkisammal
pohjanhiippasammal Orthotrichum paradoxum Plagiomnium elatum tihkulehväsammal
pohjanhuurresammal Palustriella dedpiens Plagiomniwn rostratum nokkaleväsammal
pohjankivisanimal Grimmia afflnis Plagiopus oederianus pallosammal
pohjanpurosammal Hygrohypnum alpestre Plagiothecium laetum kantolaakasammal
pohjanvaskisammal Pseudoleskeella papillosa Plagiothecium pUiferum karvalaakasammal
punatyvisammal Bryoerythrophyllum recurvirostre Platydictya jungermannioides kalkkilukinsammal
purolehväsammal Mnium lycopodioides Piatygyrium repens näädänsammal
pörrökynsisammal Dicranum montanum Pleurozium schreberi seinasammal
rahkasammalet Sphagnum sp. Pohlia cruda hohtovarstasammal
rantapörrösammal Dicranoweisia crispula Pohlia sp. varstasammalet
rantaslipisammal Fissidens osmundoides Pohlia waMenbergii hetevarstasammal
rantasuikerosammal &achythecium piumosum Polytrichum juniperinum kangaskarhunsammal
rantaväkäsammal Campylium elodes Polytrichum piliferum karvakarhunsammal
rauniopaasisammal Schistidium apocarpum Pseudocalliergon trifarium matosammal
riippusammalet Necera sp. Pseudoleskeella papilosa pohjanvaskisammal
rimpisirppisammal Limpricia revolvens Pseudoleskeella rupestris pahtavasldsammal
ripsikellosammal Encalypta ciliata Pseudoleskeella tectorum kalliovaskisammal
savikkosiipisammal Fissidens viridulus Pseudotaxiphyllwn elegans kolokiiltosammal
seinäsammal Pleurozium schreberi Pterigynandmm filiforme nuorasammal
seitahiirensammal Bryum nitidulum Racomitrium fasciculare kimpputierasammal
silorilppusammal Neckera complanata Racomitrium microcarpon ldvitierasammal
sirohavusammal Thuidium phiibertii Rhabdoweisia fugax kalliokärpänsammal
sirohuurresammal Cratoneuron fiicinum Saelania glaucescens härmäsammal
sirosuikerosammal Brachyffiecium velutinum Sanionia uncinata metsäkamppisammal
sirppihuurresammal Palustriella falcata Schistidium apocarpum rauniopaasisammal
soukkolehväsammal Mnium homum Schistidium sp. paasisanimalet
suippuväkäsammal Campyliadelphus chrysophyllum Seligeria diversifolia idänhitusammal
sännäsammal Conostomum te&agonum Sphaguum contortum käyrälehtirahkasammal
tihkulehväsammal Plagiomnium elatum Sphagrnam sp. rahkasammalet
tihkunuijasammal Meesia uliginosa Sphagnum subnites kirjorahkasammal
torasanimalet Cynodontium sp. Tayloria linqulata lettomarrassammal
tummauurnasammal Amphidium lapponicum Tetraphis pellucida lahosammal
tunturikynsisammal Dicranum elongatum Thuidium pifihibertii sirohavusammal
turrisammal Oxystegius tenuirostris Timmia austriaca isotuppisammal
varstasammalet Pohlia sp. Tortella fragiis haprakiertosammal
vemmelsanimal Leskeella nervosa Tortella tortuosa kallddkiertosammal
vesikonsainmal Dichodontium pellucidum Tortula naralis ketopartasanimal
viherpahkurasammal Gymnostomum aeruginosum Weissia controversa ojasykerösammal
viheruurresammal Zygodon viridissimus Zygodon conoideus etelänuurresammal
vuorirlippusanimal Nedcera oligocarpa Zygodon viridissimus viheruurresammal

MAKSASAMMALET MAKSASAMMALET

hlidensammal Preissia quadrata Anastrophyllum hellerianum kantoraippasammal
isosahasanunal Bazzania trilobata Asterella gradiis kallioveihonsammal
kalkkikinnassammal Scapania caldcola Barbiliophozia lycopodioides vaarapykäsammal
kalliopussisammal Marsupella emarginata Bazzania tricrenata pikkusahasammal
kallioveihonsammal Asterefla gradiis 3azzania triobata isosahasammal
kantoraippasammal Anasfrophyllum hellerianum Gymnomifrion concinnatum tunturihopeasammal
kolohammassammal Lophozia collaris Hepatica sp. maksasammalet
leftohammassammal Lophozia rutheana Jungennannia pumila pilckukorvasammal
loukkokinnassammal Scapania gymnostomophila Lophozia collaris kolohammassammal
maksasanimalet Hepatica sp. Lophozia rutheana leftohammassammal
pilckukorvasammal Jungermannia pumila Mannia fragrans tuoksukäppyräsammal
pikkusahasammal Bazzania tricrenata Marsupella emarginata kalliopussisammal
polkukämmensammal Tritomaria exsectiformis Metzgeria furcata suikalesammal
pussikämmensammal Tritomaria polita Preissia quadrata huidensammal
suikalesammal Metzgeria furcata Scapania calcicola kalkkikismassammal
tunturihopeasammal Gymnomifrion concinnatum Scapania gymnostomophila loukkokinnassammal
tuoksukäppyräsammal Mannia fragrans Tritomaria exsectifonnis polkukämmensammal
vaarapykäsammal Barbillophozia lycopodioides Tritomaria polita pussikämmensammal

Alueeiiset ymparetojukais 94 0
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JÄKÄLÄT

hentokesijäkälä
jauhejäkälät
jauherustojäkälä
kaarrekarve
kalkldkuppijäkälä
adjustrightkalliohyytelö
jäkälä
kallioisokarve
kalliokilpijäkälä
karttajäkälät
karvejäkälät
laakajäkälät

limilaakajäkälä
louhikkotorvijäkälä
lupporustojäkälä
nahkanapajäkälä
napajäkälät
paasisuolikarve
palleroporonjäkälä
pohjankorvajäkälä
poronjäkälät
poronkuppijäkälä
punavahajäkälä
raidankeuhkojäkälä
raidanpiilojäkälä
ryhmynapajäkälä
sammailimijäkälä

siknesjäkälä
sormipaisukarve
suoninahkajäkälä
tappiruskokarve
torvijäkälät
tuulirokkojäkälä
valkohankajäkälä
varjoneulajäkälä

Leptogium subtile
Lepraria sp.
Ramalina pollinaria
Arctoparmelia centrifuga
Solorina saccata
Collema flaccidum

Parmelia saxatilis
Dermatocarpon miniatum
Rhizocarpon sp.
Parmelia s.lato
Physconia sp., Phaeophyscia sp.,
Physcia sp.
Physconia perisidiosa
Cladonia amaurocraea
Ramalina thrausta
Umbilicaria veilea
Umbfficaria sp.
Brodoa intestiniformis
Cladina stellaris
Nephroma arcticum
Cladina sp.
Solorina crocea
Gyalecta ulmi
Lobaria pulmonaria
Arthonia incarnata
Umbfficaria hyperborea
Lempholemma chalazanum

Heterodermia speciosa
Hypogymnia physodes
Peltigera venosa
Melanelia exasperata
Cladonia sp.
Ophioparma ventosa
Evemia prunastri
Chaenotheca furfuracea

JÄKÄLÄT

Arctoparmelia centrifuga
Arthonia incamata
Brodoa intestiniformis
Chaenotheca furfuracea
Cladina sp.
Cladina stellaris

Cladonia amaurocraea
Cladonia sp.
Collema flaccidum
Dermatocarpon miniatum
Evemia prunastri

Gyalecta nimi
Heterodermia speciosa
Hypogymnia physodes
Lempholemma chalazanum
Lepraria sp.
Leptogium subtile
Lobaria pulmonaria
Melanelia exasperata
Nephroma arcticum
Ophioparma ventosa
Parmelia siato
Parmelia saxatilis
Peltigera venosa
Physconia perisidiosa
Physconia sp., Phaeophyscia sp.,
Physcia sp.
Ramalina pollinaria
Ramalma thrausta
Rhizocarpon sp.
Solorina crocea
Solorina saccata
Umbfficaria hyperborea
Umbfficaria sp.
Umbfficaria vellea

kaarrekarve
raidanpiiojäkälä
paasisuolikarve
vaijoneulajäkälä
poronjäkälät
paileroporonjäkälä

louhikkotorvijäkälä
torvijäkälät
kalliohyytelöjäkälä
kalliokilpijäkälä
valkohankajäkälä

punavahajäkälä
siimesjäkälä
sormipaisukarve
sammallimijäkälä
jauhejäkälät
hentokesijäkälä
raidankeuhkojäkälä
tappiruskokarve
pohjankorvajäkälä
tuulirokkojäkälä
karvejäkälät
kallioisokarve
suoninahkajäkälä
limilaakajäkälä
laakajäkälät

jauherustojäkälä
lupporustojäkälä
karttajäkälät
poronkuppijäkälä
kalkldkuppijäkälä
ryhmynapajäkälä
napajäkälät
nahkanapajäkälä

SIENET

haaparaspi Radulodon erikssonii
harjasorakas Gioidon strigosus
korpiludekääpä Sceletocutis odora
känsäorvakka Cystostereum murraii
käpäläkääpä Anomoporia bombycina
raidantuoksukääpä Hapioporus odorus
riekonkääpä Anfrodia albobmnnea
rustikka Protomerulius caryae
siokääpä Gelatoporia pannocincta
sfrppikääpä Sceletocutis lenis
taigaorvakka Peniophora septentrionalis
välkkyludekääpä Sceletocutis stellae

ELÄIMET

idänuunifintu Phyiloscopus trochiloides
koskikara Cindus cinclus
lapinuunilintu Phylioscopus borealis
liito-orava Pteromys volans
oranssiseppä Ampedus nigroflavus
pikkusieppo Ficedula parva
sinipyrstö Tarsiger cyanurus

SIENET

Anomoporia bombycina käpäläkääpä
Antrodia albobnmnea riekonkääpä
Cystostereum murraii känsäorvakka
Gelatopona pannocincta siokääpä
Gioidon strigosus harjasorakas
Hapioporus odorus raidantuoksukääpä
Peniophora septenffionalis taigaorvakka
Protomerulius caryae rustikka
Radulodon erikssonii haaparaspi
Sceletocutis lenis sirppikääpä
Sceletocutis odora korpiludekääpä
Sceletocutis stellae välkkyludekääpä

ELÄIMET

Ampedus nigroflavus oranssiseppä
Cinclus cinclus koskikara
ficedula parva pikkusieppo
Phyiloscopus borealis lapinuunilintu
Phyiloscopus ftochioides idänuunifintu
Pteromys volaus liito-orava
Tarsiger cyanums sinipyrstö
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Liite 5. Kasvillisuustyyppien lyhenteet

METSÄKASVILLISUUS

karut kankaat
C1T poronjäkälätyyppi

kuivat kankaat
ECT variksenmarjakanervatyyppi

kuivahkot kankaat
EVT variksenmarja-puolukkatyyppi

tuoreet kankaat
VMT puolukka-mustikkatyyppi
BaDeMT vaarapykäsammal-metsälauha-mustikkatyyppi

lehtomaiset kankaat
GOMT metsakurjenpolv;-kaenkaal;-mustikkatyyppi

lehdot
GOMaT metsäkuijenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyyppi
GORT metsäkurjenpolvi-käenkaali-liulukkatyyppi
fT saniaistyyppi

SUOKASVILLISUUS

LhK lehtokorpi
LK lettokorpi
LR lettoräme
LäL lähdeletto

Alueelhset ympäriöjuIis 94 0
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Liite 6. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien kasvien, sienten ja
eläinten esiintyminen valtakunnallisesti arvokkailla kallioalueilla

KÄYTETYT LYHENTEET

Alue lyhenteet
Vait Valtakunnallinen luokitus
3a Keskiboreaalinen, Pohjois-Karjala - Kainuu
4b Pohjoisboreaalinen, Koilhismaa (koskee vain kallioaluetta 42)
Kn Kainuu
Oi Oulun läänin itäosa
O-L Oulun lääni

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien luokitus (Rassi ym. 2000a, 1,)
CR Äärimmäisen uhanalaiset (Critically Endagered)
EN Erittäin uhanalaiset (Endangered)
VU Vaarantuneet (Vulnerable)
RT Alueellisesti uhanalainen (Regionahly Threaffied)
NT Silmälläpidettävät (Near Threatened)

Uhanalaisten lajien luokitus (Rassi ym. 1992)
H Hävinnyt
E Erittäin uhanalainen
V Vaarantunut
St Silmälläpidettävä, taantunut
Sh Silmälläpidettävä, harvinainen
Sp Silmälläpidettävä, puutteellisesti tunnettu

Muut käytetyt lyhenteet
+ Valtakunnallisesti tai alueellisesti ei uhanalainen
- Alueeffinen uhanalaisuusluokka on määrittämättä
1992 Vuoden 1992 arviointi
2000 Vuoden 2000 arviointi

Ø AueeIIiset ympänstäjuIkasut 94
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Liite 7. Kainuun 1:100 000 ja 1:400 000 kallioperökartat

Havola, Matti 1981: Sotkamo. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti
3433. — Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.

Havola, Maffi 1997: Kajaani. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti
3431. — Espoo. Geologian tutkimuskeskus,

Honkamo, Mikko 1994: Utajärvi. Suomen geologmen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti
3423. — Espoo. Geologian tutkimuskeskus.

Hyppönen, Viljam 1973: Hiisijärvi. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta
lehti 4412. — Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.

Hyppönen, Viljam 1976: Ontojoki. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta leh
ti 4411. — Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.

Hyppönen, Viljam 1978: Kuhmo. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti
4413. — Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.

Kontinen, Asko 1989: Hyrynsalmi. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta
lehti 3443. — Espoo. Geologian tutkimuskeskus.

Kontinen, Asko ja Meriläinen, Kauko 1993: Paltamo. Suomen geologinen kartta 1:100 000:
Kallioperäkartta lehti 3434. — Espoo. Geologian tutkimuskeskus.

Kärki, Aulis ja Laajoki, Kauko 1990: Puolanka. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallio
peräkartta lehti 3442. — Espoo. Geologian tutkimuskeskus.

Luukkonen, Erkki 1986: Moisiovaara. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta
lehti 4421. — Espoo. Geologian tutkimuskeskus.

Luukkonen, Erkki 1987: Ala-Vuokki. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta
lehti 4423+4441. - Espoo. Geologian tutkimuskeskus.

Luukkonen, Erkki 1993: Lentiira. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti
4414÷4432. — Espoo. Geologian tutkimuskeskus.

Matisto, A. 1954: Suomussalmi. Suomen geologinen yleiskartta 1:400 000: Kivilajikartta lehti
D 5. — Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.

Meriläinen, Kauko 1977: Jonku. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti
3531. — Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.

Taipale, Kalle, Horneman, Ritva ja Hyvärinen, Talvikld 1993: Puukari. Suomen geologinen
kartta 1:100 000: Kallioperäkartta lehti 4322. - Espoo. Geologian tutkimuskeskus,

Wilkman, W.W. 1929: Kajaani. Suomen geologmen yleiskartta 1:400 000: Kivilajikartta lehti C
4. — Helsinki. Geologinen toimikunta.

Wilkman, W.W. 1924: Nurmes. Suomen geologinen yleiskartta 1:400 000: Vuorilajikartta lehti
D 4. — Helsinki. Geologinen komissio.
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Författare
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Pubhkationens titel

För natur- och landskapsskydd värdefulla bergsområden i Kajanaland

Sammand cag
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suojelutoimia oli toteutettu maassamme melko vähän. Kainuuta koskevat
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sekä luonnosta kiinnostuneita kansalaisia.
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