
__

I4

4

Jukka Husa, Jari Teeriaho, Tytti Kontula ja Reino Fagerstn

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta

arvokkaat kallioalueet
Pohjois-Savossa

... ........... OOO.OOOOO..OOO....





Alueelliset ympäristöjulkaisut

214

Jukka Husa, Jari Teeriaho, Tyfti Kontula ja Reino fagerstn

Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta
arvokkaat kallioalueet

Pohjois-Savossa

O, O O O O OO O O O O O O O OO O O O O OO O OO O O O O OO

HELSINKI 2001



- STöMe

vtt’
441 057

Painotuoe

julkaisu on saatavana myös intemetistät
hftp://www.vyh.fi/palvelutiulkaisu/elektro/ay2 1 4/ay2 4.htm

ISBN 952- 1-089 1-6
ISSN 1238-8610

Kannen kuvat
Maukosvuoten jäätikön hioma pystyjyrkänne, Rauhalampi. juha Nykänen.

Kartatt
©Maanmittauslaitos lupa nco 7/MYY/0 1

Sivutaitto: DTPage Oy
Paino: Oy Edäa Ab

Helsinki 200 1

0 Alueelliset ympänstöjulkaisut 214



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 inventoirinin menetelmiä ensi kertaa
testattiin. Sen jälkeen kallioalueinventointi on edennyt lääneittäin tai maakun
nittain ensin entisissä Turun ja Porin (1991—93) sekä Vaasan läänissä (1991—95) ja
jatkuen Hämeessä (1993—95), Keski-Suomessa (1995—96), Pohjois-Pohjanmaalla
(1996—98), Kainuussa (1996—98) ja Pohjois-Savossa (1996—98).

Kallioalueiden luonnon- ja maisemansuojelullisten arvojen inventointia on
tehty maassamme kiireellisyysjärjestyksessä. Työ on aloitettu alueilta, missä kal
lioldviaineksen 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.

Pohjois-Savon kallioalueiden inventointi (1996—98) on toteutettu eri viran
omaistahojen yhteistyöprojektina. Pohjois-Savossa kallioalueinventoinnin rahoi
tukseen ovat osaifistuneet ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuk
sen lisäksi Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon ympäristökeskus ja Savo-Karjalan
tiepiiri. Nyt valmistuneen selvitystyön kustannukset olivat yhteensä 590 000
markkaa. Tästä summasta oli Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon ympäristö-
keskuksen rahoitusosuudet olivat 30000 markkaa ja Savo-Karjalan tiepilrin osuus
60 000 markkaa.

Pohjois-Savon kallioalueet inventoitiin kesinä 1996—1998. Esiselvitykset kal
lioalueista tekivät geologit Antti Saarelainen ja Juha Nykänen ja biologi Tytti
Kontula. Jnventoinninmaastotöihin osaffistuivat geologitAnffi Saarelainen (1996),
Juha Nykänen (1997) ja Jukka Husa (1998) sekä biologit Tytti Kontula (1996—97)
ja Jari Teeriaho (1998). Projektia on ohjannut ja valvonut keskeisistä asiantuntija-,
suunnittelu- ja viranomaistahoista muodostettu ympäristöministeriön asettama
valvontatyöryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut ylitarkastaja Markus Ala
passi ympäristöministeriöstä. Valvontatyöryhmän muina jäseninä ovat olleet in
sinööri Maire Huotari Savo-Karjalan tiepiiristä, vanhempi tutkija Jukka Husa
Suomen ympäristökeskuksesta (sihteeri), ylitarkastaja Jorma Keva ympäristömi
nisteriöstä (varapuheenjohtaja), geologi Reino Kesola Geologian tutkimuskes
kuksen Väli-Suomen aluetoimistosta, maakuntasuunnittelija Seppo Laitila Sa
von liitosta ja ylitarkastaja Jorma Tuomainen Pohjois-Savon ympäristökeskuk
sesta. Valvontaryhmän työskentelyyn ovat lisäksi osallistuneet tutkija Tytti Kon
tula (31.12.1997 saakka) ja tutkija Jari Teeriaho (alkaen 1.1.1998) Suomen ympä
ristökeskuksesta. Erityiset kiitokset haluamme osoittaa biologi Jorma Knuutisel
le, jolta olemme saaneet arvokkaita tietoja ja kommentteja etenkin Rautalammin
alueelta.

Valmistunut selvitys kokoaa samoihin kansiin Pohjois-Savon maakunnan
merkittävimpien kallioalueiden suojeluarvojen taustatiedot ja uudet laajamittai
set inventointifiedot. Julkaisussa Pohjois-Savon maiseman- ja luonnonsuojelun
kannalta arvokkaat kallioalueet on kuvattu tärkeimpien arvojensa ja kallioaluei
den karttarajaukset on esitetty peruskarttapohjilla. Tutkimus palvelee maa-ai
neslain mukaista lupamenettelyä ja alueiden käytön suunnittelua, mutta ylipää
tään ympäristönsuojelun eri tahoja, luonnontieteellisiä museoita sekä luonnosta
kiinnostuneita kansalaisia.
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Mikäli maa-ainesten ottaminen kohdistuu arvoluokkiin 1—4 kuuluvalle kai
lioalueelle, on lupahakemukseen liitettävä maa-aineslain 7 §:n mukaisesti alu
eellisen ympäristökeskuksen lausunto. Maakunnan liiton lausunto on pyydeftä
vä, jos alueella on huomattavaa merkitystä seudulliseen kaavoitukseen. Museo
viraston lausunto on tarpeen, jos ottamisalueella saattaisi olla muinaisjäännök
siä. Lisätietoja maa-ainesten ottamiseen liittyvistä asioista on saatavissa ympä
ristöoppaasta 2001 (Alapassi ym. 2001).

Pohjois-Savon kallioalueinventoirtti ei ole kattava. Jnventofrmnissa on keski
tytty selvittämään biologisesti, geologisesti ja maisemallisesti arvokkaita kallio-
alueita, joilla on valtakunnallista tai huomattavaa luonnonsuojelullista merki
tystä. Kalliopaljastumien runsauden takia kaikkia kallioalueita ei ole voitu tut
kia ja tutkittujen kallioalueiden ulkopuolelta voi löytyä etenkin paikallisen tason
merkittäviä suojeluarvoja. Näitä kallioalueita on Pohjois-Savossa etenkin vesis
töjen ranta-alueilla ja saaristossa, jossa vesistömaisemaan rajautuessaan voidaan
niiden katsoa sisältävän jo sellaisenaan maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia kaune
usarvoja. Tämän inventoinnin tulokset edustavat tämänhetkistä tietämystä Poh
jois-Savon kallioluonnosta ja tätä aineistoa tulee tulevaisuudessa tietämyksen
lisääntyessä täydentää.
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2.1 Alueiden valinta ja rajaus
Tutkittavat kallioalueet valittiin pääasiallisesti karttatarkastelun (peruskartat,
geologiset kivilajikartat ja niiden selitykset) ja aiheeseen hittyvan kirjallisuuden
perusteella Biologisen tiedon eraana pohja-ameistona on kaytefty Kuopion luon
nontieteellisen museon 30 viime vuoden aikana keraamaa lajistotietoa etenkin
kasvistollisesti arvokka;lta kallioilta (hite 8) Arvokasta lisatietoa kerattim myos
haastattelemalla eri tieteenalojen asiantuntijoita Kalliokartoituksen ulkopuolel
le jaavat laaj a-ala;simmat jo perustetut suojelualueet kuten kansallispuistot, luon
nonpmstot ja erityiset suojelualueet Naista mm Kuopion Puijon, Suonenjoen
Keurunmäen ja Tuusniemen Seinävuoren rotkolaakson suojelu- tai ohjelma-alu
eilla on myös kallioihin liittyviä arvoja.

Kallioalueiden rajaamisessa käytettiin maa-aineslain mukaisia ympäristö
kriteerejä. Rajauksissa pyrittiin ensisijaisesti muodostamaan maisemallisesti yh
tenäisiä geologis-geomorfologisia kokonaisuuksia, joihin sisältyy usein biologi
sesti arvokkaita väli- ja reuna-alueita. Kallioalueiksi luetaan tässä tutkimuksessa
sekä kalliopaljastumat että kalliomaa-alueet, joiden päällä on enintään metri ir
tonaista maa-ainesta. Valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltujen kallioalueiden
karttoihin on merkitty kallioaluerajausten lisäksi tiedossa olleet suojelualueiden
ja -ohjelmien rajat, mikäli ne koskevat kyseisiä kallioalueita.

2.2 Inventointi- ja arwoimiskriteerit
Kallioalueiden luonnon- ja maisemansuojelullisen arvo maaritetaan kolmen paa
knteerm perusteella Ne ovat 1) geolog;s-geomorfologiset, (2) biologis-ekologi
set ja (3) maisemalliset tekijat Lisaksi kallioalueen arvotukseen vaikuttavana
neljantena tekijaryhmana tarkastellaan kalhoalueeseen tai sen lahiympanstoon
liittyvia muita arvoja, joita ovat kallioalueen luonnontilaisuus, lahiymparisto,
kulttuurihistoria ja arkeologia seka virkistyskaytto laman neljannen tekijaryh
män kokonaisvaikutus kallioalueen arvotuksessa on selvästi vähäisempi kuin
päätekijöiden 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, suojeluohjelmien kohteet ja vesistöt. Kulttuurihistoriallista ja arkeolo
gista merkitystä lisäävät nun. kallioalueella olevat muinaiset hautaröykkiöt, kal
liomaalaukset ja kansanperinteeseen liittyvät seikat.

Geologis-geomorfologiset arvot

Geologis-geomorfologism perustein kall;oalueelle annettu arvo kuvaa sen mer
kitystä geologisena tutkimus- ja opetuskohteena sekä merkittävyyttä luonnon
tieteen tai erikoisuuden (liittyy maa-ameslam 3 § n maimntaan erikoiset luonno
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nesiintymät) kannalta. Geologisista ja geomorfologisista piirteistä tulisi pystyä
arvioimaan edustavuus, esiintymisen yleisyys ja monipuolisuus, joiden pohjalta
muodostetaan merkittävyysarvo.

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, magmaattiset kiteytymisrakenteet, pintasyntyisten kivilajien kerros
tumisrakenteet ja kaikki metamorfoosilta ja liikunnoilta hyvin säilyneet kivilaji
en alkuperäisrakenteet sekä kivilajien tektonis-metamorfiset rakenteet.

Kallioiden pinnanmuotoja on muokannut kivilajikohtaisten rakenteiden ja
ominaisuuksien erojen lisäksi jäätikön lohkareita siirtävä, kuluftava ja hiova toi
minta. Manneijäätikkö on hionut silokallioita ja raivaimut kallioperän ruhjeisiin
eroosiolaaksoja. Jäätikkövesivirrat ovat muun muassa synnyttäneet Midenldr
nuja. Jääkauden jälkeisissä meri- ja järvivaiheissa syntyi vedestä paljastuneille
alueille, myös kallioille, rtavoen kuluttavan ja kasaavan toiminnan vaiku
tuksesta muinaisrantoja. Erikoisia kallioihin liittyviä luonnonesiintyniiä 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 tavattavat ravinteiset suot. Jonkin kallioalueella esiinty
vän kasvillisuustyypin harvinaisuus voi perustua myös erityisen suotuisiin pien
ilmasto-olosuhteisiin tai esimerkiksi tietyntyyppisen geo-biotoopin harvinaisuu
teen.

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

Kallioalueen eliölajistoon perustuva arvo määräytyy uhanalaisten tai mui
den keskimääräistä harvinaisempien lajien kasvupaikkojen tai elinalueiden mu
kaan. Arvotuksessa erotetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lajit.
Valtakunnallisen tason uhanalaisista, etupäässä kallioilla tavattavista lajeista
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valtaosa (131 lajia) on sammalia ja jäkäliä. Eläimistä hämähäldt ja perhoset ovat
runsaimmin edustettuina. Ei uhanalaisia, mutta merkittäviä kalliolajeja ovat
monet vaateliaat, kalkldkivipitoista tai muuten ravinteista kasvualustaa vaativat
itiö- ja putkilokasvit.

Eliölajiston monipuolisuus korreloi useimmiten topografian, biotooppien
ja yleensä kasvillisuuden monimuotoisuuden kanssa. Lisäksi kivilajin, etenkin
kalkkikiven, vaikutus kasvilajiston runsauteen on merkittävä. On kuitenkinhuo
mattava, etta karuilla mukkalajisillakm kaihoalueilla voi eslmtya mille ominais
ta harvinaista tai uhanalaista eholajistoa, jota edustavat esimerkiksi kehraaja tai
pikkutervakko.

Uhanalaiset ja silmälläpideftävät 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 23.10.2000, lehtisammal
ten osalta 05.07.2000, maksasanimalten osalta 15.09.2000 ja jäkälien osalta
31.10.2000 päivättyä luonnosta (Rassi ym. 20005). Sienistä ja eläimistä ilmoite
taan vain valtakunnallinen uhanalaisuusluokka Tarkastelussa valtakunnallisesti
arvokkaat kallioalueet kuuluvat lähes kokonaan eteläboreaalisen vyöhykkeen
Jarvi-Suomi lohkoon (25) Rautavaaran Pumpuirkirkko-Konttimaki kalhoalueen
(kohde 39) katsottiin muista poiketen kuuluvan keski-boreaahsen vyohykkeen
Pohjois-Karjala — Kainuu lohkoon (3b).

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
(Rassr ym 2000a,b) ja vanha luokitus (Rassi ym 1992) Liitteessa ilmoitetaan ras
tulla myos ne lajit, joiden sailyttamisella Suomella voidaan osoittaa olevan mer
kittävä kansainvälinen vastuu (Rassi ym. 2000a). Vanhassa uhanalaistarkaste
lussa eliölajit kuuluivat lakkautettuun Kuopion lääniin (Rassi ym. 1992). Kohde
kuvauksissa lajin jälkeen suluissa oleva merkintä ilmoittaa ensin valtakunnalli
sen ja toiseksi alueellisen uhanalaisuuden. Esimerkiksi tummaneidonvaippa (NT/
RT) on valtakunnallisesti silmälläpidettävä ja alueeffisesti uhanalainen. Kohde
kuvauksissa on lajin jälkeen ilmoitettu ne kansainväliset vastuulajit (Kv.Vl), joil
la ei ole valtakunnallista tai alueellista uhanalaisuusluokkaa.

Maisemalliset arvot

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

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

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

2.3 Kallioalueiden arvoluokan möäritys
Kaikki edellä mainitut kaflioalueiden suojelumerkityksen arvioinnissa käytettä
vät kolme päätekijää (geologis-geomorfologiset, biologis-ekologiset ja maisemal
liset kriteerit) pisteytettiin asteikolla 1—4 neljännesosa-arvon tarkkuudella. Piste-
arvot ilmoitetaan raportissa kuitenkin kokonaislukuna. Kallioalueeseen liittyvät
muut arvot (luonnontilaisuus, lähiympäristö, kulttuurihistoria ja arkeologia sekä
virkistyskäyttö) määriteifiin suoraan kokonaisluvun tarkkuudella.
1 — erittäin merkittävä
2 - hyvin merkittävä
3 — merkittävä
4 — vähemmän merkittävä

Kallioalueen arvoluokka, joka saa arvoja välillä 1—7, määräytyy pääsääntöisesti
näiden kolmen päätekijän desimaaliarvojen summasta. Jos jokin päätekijä on erit
täin merkittävä tai hyvin merkittävä, voi se yksistäänmäärätä kallioalueen arvo
luokan. Arvoluokat ja niiden kuvaama alueen luonnon- ja maiseman-suojelulli
nen merkitys on seuraava:
1 — ainutlaatuinen kallioalue
2 — erittäin arvokas kallioalue
3 — hyvin arvokas kallioalue
4 — arvokas kaffioalue
5 — kohtalaisen arvokas kallioalue
6 — jonkin verran arvokas kallioalue
7 — kallioalueen maisema- ja luonnonarvot vähäiset

Arvoluokkiin 1—4 kuuluvat kallioalueet sisältävät sellaisia biologisia, geologisia
tai maisemallisia arvoja, joilla on valtakunnallista tai muutoin huomattavaa mer
kitystä luonnonsuojelun kannalta. Arvoluokidin 5—6 kuuluvilla kallioalueilla on
paikallista merkitystä. Myös niillä tai niiden osa-alueifia voi olla maa-aineslain 3
§:n mukaisia arvoja.
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Kuva 1. Kalliomaan esiintyminen Pohjois-Savossa (kalliomaa = avokallio tai alle metrin maapeite).
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Kuva 2 Pohjois-Savon kalliopera Yksinkertoistettu Suomen kalhoperakartasta 1 lmij (Korsman ym 1997)
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terotsooinen 1870 miljoonan vuoden ikäinen graniiffi. Se sijaitsee Maaningan
Honkamäessä (Lukkarinen 1991). Pohjois-Savon koillisen osan kallioperä koos
tuu suurelta osin vanhemmista arkeeisista gneisseistä ja granitoideista, kun taas
maakunnan länsi- ja eteläosat muodostuvat nuoremman proterotsooisen ajan
sedimentti- ja syväkivistä sekä vulkaanista kivistä. Proterotsooiset kivet ovat muo
dostuneet yli 2500 miljoonaa vuotta vanhojen arkeeisten pohjagneissien rapautu
misaineksista, jolloin nliden sekaan kerrostui myös tulivuoritoimb an synnyttä
mää tuhkaa ja laavaa. Nämä 2450—1900 miljoonaa vuotta vanhat sedimenffi- ja vul
kanilttikerrostumatmetamorfoituivat svekokamlidisessa orogeniassa noin 1900—1800
miljoonaa vuotta sitten, jolloin niiden joukkoon kiteytyi myös runsaasti syväki
vimagmaa. Tällöin muodostui kaksi erillistä poimuvuoristoa. Pitkään jatkuneen
kulutuksen ja maankohoamisen ansiosta edustaa Pohjois-Savon nykyinen kal
liopinta näiden muinaisten poimuvuoristojen syvälle kulunutta juuriosaa. Poi
muvuoristoista itäisempi, ns. karjalainen liuskevyöhyke, ulottuu epäyhtenäise
nä Pohjois-Savon keski- ja itäosiin, kun taas Po1ois-Savon länsiosan kallioperä kuu
luu läntisempään poimuvuoristoon ns. svekofennialaiseen liuskevyöhykkeeseen.

Maakunnan pohjoisosasta Vieremältä etelään Maaningalle ulottuvan linjan
itäpuolella oleva arkeeinen kallioperä jakautuu Iisalmen ja Rautavaaran arkeei
sun lohkoihin. Idässä Rautavaaran arkeeista lohkoa erottaa Nunnanlahti — Ho
linmäki hiertovyöhyke laajasta Itä-Suomen arkeeisesta alueesta. Iisalmen arkeei
sen alueen granitoidit kuuluvat Suomen ja koko fennoskandian arkeeisen kal
lioperän vanhimpaan osaan (Luukkonen ja Sorjonen-Ward 1998). Sen kalliope
rän tyypillinen piirre on sen jakautuminen erikokoisiin ja eri kulutustasoilla ole
viin lohkoiluin, joita erottavat toisistaan kapeat myloniiffiutuneet ruhjevyöhyk
keet. Rakennehavaintojen perusteella lohkoutuminen on tapahtunut arkeeisen
monivaiheisen poimutuksen jälkeen ja muutamat heikkousvyöhykkeistä ovat
olleet aktiivisia vielä varhaisproterotsooisissa ifikunnoissa (Kauppinen 1972,
Paavola 1988 ja 1991). Varpaisjärven kallioperässä nämä korkean metamorfoosin
pohjagneissilohkot ovat metamorfisten mineraalien perusteella olleet aikoinaan
35—40 kilometrin syvyydessä (Lukkarinen 1991). Nuorempia proterotsooisia ki
viä Varpaisjärven ja Sonkajärven alueella ovat pohjagneissejä leikkaavat diabaa
sijuonet. Rautavaaran arkeeinen alue sisältää Iisalmen arkeeiseen alueeseen ver
rattuna suhteessa enemmän sedimenttisyntyisiä migmatiitteja.

Iisalmen ja Rautavaaran laaja-alaisten lohkojen lisäksi arkeeista kaifioperää
on paljastuneena etelämpänä Pohjois-Savon alueella, jossa ne ovat proterotsoois
ten karjalaisten liuskeiden sisällä pieninä linsseirtä ja ikkunoina. Muun muassa
Kuopion seudulla pohjagneissit ovat ympyränmuotoisina kupoleina, joita karja
laiset liuskeet ja gneissit reunustavat. Nykyisen käsityksen mukaan useimmat
näistä arkeeisista alueista muodostuvat ns. poimuinterferenssirakenteista (Bo
wes 1980, Koistinen 1993). Pienimmät niistä on tulkittu juurettomiksi linsseiksi,
jotka ovat liiktmtojen yhteydessä joutuneet varhaisproterotsooisten muodostu
mien sisään. Kuopion, Vehmersalmen, Siilinjärven ja Maaningan kuntien alueel
la on edustettuina lähes kaikki Pohjois-Savon alueen kivityypit. Alueen kallio-
perässä esiintyy myös sekä tasarakeisia että porfyyrisia graniitteja ja granodio
riitteja runsaasti. Kuopiosta pohjoiseen Iisalmen arkeeisen alueen eteläosaan si
joittuu maailman vanhimpiin, 2600 miljoonaa vuotta, alkalikiviesiintymiin kuu
luva Siilinjärven arkeeinen karbonatiittikompleksi. Karbonatiiffikompleksi on
noin 16 kilometriä pitkä ja noin kilometrin levyinen pystyasentoinen, linssimäi
nen muodostuma.

Svekokarelidiseen vuorenpoimutukseen liittyvien ylityöntöjen seuraukse
na esiintyvät karjalaisen liuskevyöhykkeen kivet Pohjois-Savossa osittain arkeeis
ten kivien väliin rutistuneina nauhamaisina jaksoina. Näistä esimerkkeinä voi
mainita Juankoskelta Rautavaaraan ulottuvan Pisan — Keyrityn liuskejaksot ja
Nilsiässä sijaitsevan Kinahmin—Tahkomäen liuskejakson, jossa sijaitsee Pohjois

0 Alueelhset ympäristojulkaisut 214



Savon edustavin jatulikvartsiittiesiintymä. Kvartsiittien ohella siinä on hyvin
säilyneitä pohjakonglomeraatta, diabaasijuonia ja vulkaanisperäisiä amfiboffifte
ja. Rautavaaran kunnan pohjoisosassa pohjagneissien rajaamat ja kaia1aisiin muo
dostumiin kuuluvat liuskeet jatkuvat pohjoiseen Kainuun puolelle. Juankosken ja
Kaavin kunnan alueen kallioperässä esiintyy pienialaisia serpentinhiffipahkuja.

Pohjois-Savon länsiosan kuntien, Kiuruvesi, Pielavesi, Keitele, Vesanto, Ter
vo, Rautalampi ja Suonenjoki, svekofennialaiselta kallioperältä ei arkeeisia kivi
lajeja ole tavattu. Alueen kivet kuuluvat suurelta osin ns. Savon liuskealueeseen,
joka ulottuu kapeana ja pitkänä vyöhykkeenä Perämeren rannikolta Raahen seu
dulta Pohjois-Savon lansiosien yli kaakkoon Etela-Savoon Savon liuskealue ra
jautuu lannessa Keski-Suomen gramtoidikompleksim ja koillisessa sen raja ar
keeiseen kallioperään ja karjalaisiin liuskeisiin on tektooninen. Savon liuskealu
een yleisimpiä kivilajeja ovat kiilleliuskeet, gneissit ja migmatiitit. Liuskealueel
le on luonteenomaista etenkin kivet, joiden ikä on 1930—1920 miljoonaa vuotta.
Syväldvet ovat graniitteja, granodioriifeja sekä dioriitteja ja gabroja. Graniiffien
joukossa on myös pyrokseenipitoisia porfyyrisiä syväkivimuunnoksia. Alueen
sedimenffisyntyiset kivet, Idilleliuskeet ja gneissit sekä happamat ja emäksiset
vulkaanisperäiset kivet, ovat usein voimakkaasti metamorfoituneita.

Valtaosa Pohjois-Savon maaktmnasta kuuluu etelaboreaalisen kasvimaan
tieteellisen vyohykkeeseen Kaavm, Juankosken, Nilsian itaiset ja Rautavaaran
lantiset valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet sijaitsevat etela- ja keskiboreaa
lisella vaihettumisvyohykkeella Rautavaaran Pumpuhkirkko-Konttimaen (kohde
39) ja Sonkajarven Uuranhoim rotkolaakso (kohde 40) jaavat jo selvemmin kes
luboreaaliselle vyohykkeelle (Ahti ym 1968, Suomen Kartasto 1988) Ehomaa
kunnallisessa aluejaossa kalhoalueet sijaitsevat lahmna Pohjois-Savon eliomaa
kunnassa. Poikkeuksen tästä tekevät Rautalammin kuuluminen Pohjois-Hämeen
eliömaakuntaan ja Kaavin, Rautavaaran sekä Juankosken itäosan kuuluminen
Pohjois-Karjalan eliömaakuntaan (Suomen kartasto 1988). Metsätalousmaan
osuus maapinta-alasta on noin $0 ¾, josta soiden osuus on noin vähän alle kol
mannes. Vallitsevat puulajit ovat mänty (47 ¾) ja kuusi (37 ¾) (Sevola 2000).
Metsämaat ovat lähim ä tuoreita (44 ¾) tai lehtomaisia kankaita (34 %). Kuivah
koja kankaita (14 % ) ja lehtoja (6 ¾) on huomattavasti vähemmän. Kuivia kan
kaita ja karukkokankaita on enttam vahan, alle prosentti metsamaasta (Korpi-
lahti 1999) Soista puolet on rameita (50 ¾), lähes toinen puoli korpia (45 %) ja
loput avosoita (5 ¾) (Sevola 2000) Alueella on myos oma lehtokeskuksena Kuo
pion, Sulmjarven ja Nilsian seudulla (Alapassi ja Alanen 1988) Lehtokeskuksen
alueella on selvasti muuta maakuntaa enemman vaatehaita kasvillisuustyyppe
jä kuten lehtomaisia kankaita ja lehtoja, joista monet ovat valtakunnallisesti mer
kittäviä.

Tutkimusalueen vaateliain kalliokasvillisuus on keskittynyt lähin ä lehto-
keskuksen alueelle eli seudulle, jonka kallioperässä on emäksisiä ldvilajeja kuten
kalkkildveä. Etenkin Nilsiän itäosassa, Pisan seudulla tähän yhtyy kalkkivaiku
tuksen lisäksi maanpinnan suuret korkeusvaihtelut, jotka luovat myös kasviifi
suudelle otollisia kasvupaikkoja. Ultraemäksisillä paljastumilla tavataan myös
harvinaista talle kivilajille tyypillista kasvillisuutta Valtakunnallisesti hyvin
merkiifava ultraemaksmen kallioalue sijaitsee Kaavm Nimivaaralla (kohde 7) ja
toinen edellista vaatimattomampi Juankosken itaosassa (kohde 4) Rautalammm
ja Suonenjoen etelaosaan on keskittynyt myos biologisesti vaateliaiden kallio-
alueiden rypas Vuorimaan luomat suuret korkeuserot seka jyrkat kalliormteet
luovat hieman vaateliaammalle kasvillisuudelle otolliset olosuhteet. Tätä vaiku
tusta voimistaa myös kuntien sijainti maakunnan eteläosassa. Kuopion, Nilsiän
Pisan ja Rautalammin — Suonenjoen eteläosan seutuja yhdistää lisäksi niiden si
jaitseminen suhteellisen järvisillä alueilla, mikä niiden lämpöifiaa kohottavalla
vaikutuksella luo kasveille muuta ympäristöä edullisemmat kasvuolosuhteet.

Äueelliset ymprstöjuIksut 2 4 0



Pohjois-Savon maakunnasta inventoitiin yhteensä 151 kallioaluetta. Niiden ja
kautuminen arvoluokkiin on esitetty kuvassa 3. Näistä suurimman ryhmän
muodostivat arvoluokkaan 5 kuuluvat paikallisesti merkittävät kallioalueet, joi
ta koko inventointiaineistosta on 57 prosenttia. Valtakunnallisesti arvokkaiksi
luokiteltavia, arvoluolddin 1-4 kuuluvia kallioalueita on Pohjois-Savossa yhteensä
50 kappaletta (kuva 4). Tarkemmat kuvaukset ja karttarajaukset valtakunnaifi
sesti arvokkaista kallioalueista on esitetty luvussa 4.1. Muut inventoidut kallio
alueet, arvoluokat 5—6, ovat luetteloitu liitteessä 2.

Pohjois-Savon valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden yhteispinta-ala
on 6474 hehtaaria. Tästä pinta-alasta kuuluu 1226 hehtaaria valtakannallisiin
suojeluohjelmiin tai suojelualueisiin. Näin ollen valtakunnallisesti arvokkaista
kallioalueista suojelualueisiin tai suojeluohjelmiin kuulumattoman kalliomaan
pinta-ala on yhteensä 5247 hehtaaria, mikä vastaa 5,7 prosenttia koko Pohjois-
Savon kalliomaapinta-alasta. Natura 2000 suojeluohjelmaverkosto -ehdotus täy
dentää valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden osalta suojelualueiden tai
suojeluohjelmien pinta-alaa vielä 1042 hehtaarilla. Tätä pinta-alaa ei ole huomi
oitu edellä esitetyissä luvuissa. (Suomen ympäristökeskuksen paikkatietoaineis
to, tilanne 1.1.2001). Lisäksi edellä esitetyissä luvuissa ei ole huomioitu Keski-
Suomesta Rautalamnillle ulottuvia Punainenvuorta ja Keulatniemi-Haukkanie
men kallioalueita. Nämä alueet on käsitelty Keski-Suomen julkaisun yhteydessä
(Husa ja Kontula 1997).

Kuva 3. Kallioolueiden lukumäärä ja osuus orvoluokittain.
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Kuva 4. Pohjois-Savon valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet.
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4.! Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta
valtakunnallisesti arvokkaat kaliloalueet

Kallioalueet on lueteltu kunnittain kasvavan karttalehtinumeron mukaisessa jär
jestyksessä.

Nro Kalliaalue Karttalehti Arvoluokka Kunta

1 Pohjoisvuori 3341 05 4 IISALMI

2 Pitkämäki 3333 07 4 JUANKOSKI

3 Kypäräinen 333407 2 JUANKOSKI

4 Ruunasuon kalliot 4311 06 3 JUANKOSKI

5 Pisa 333407 2 JUANKOSKI, NIIStÄ

6 Huosiaisniemi-Mustikkamäki 333407 2 jUANKOSKI, NIISIÄ

7 Niinivaaran serpentiniittialueet 4311 05,07,08 2 KAAVI

8 Siyakkavuoret 431107 4 KAAVI

9 Honkamäki 3331 01 4 KARHULA

10 Paljakanvuoren kalliualue 3331 01 4 KARHULA
II Paljakanvuori-Ahvenusmäki 332307,08 4 KIURUVESI

12 Korsumäen kallioalue 3242 08,11 2 KUOPIO

13 Haminavuori 314209 4 KUOPIO

14 Neulaniemen kallioalue 3242 09,12 2 KUOPIO

15 Vanuvuori 3242 II 4 KUOPIO

16 Keinälänniemen kalliuatue 3242 II 3 KUOPIO

17 Vierunmäki 324403,06 4 KUOPIO

18 Helvetinkattila 3341 10 4 LAPINLAHTI, VARPAISJÄRVI

19 Kotamäki-Mustaniemi 3141 08,09 4 LEPPÄVIRTA
20 Tynnörivuori 3141 II 4 LEPPÄVIRTA
21 Orinnoro-Heikinmäki 3243 05 3 LEPPÄVI RTA

22 Hornanmäki 3243 06 4 LEPPÄVI RTA

23 Syvävuoren kallioalue 3243 07 4 LEPPÄVIRTA

24 Kellarimäki 3331 02 4 MAANINKA

25 Tuovilanlahden kalliut 3332 01 4 MAANINKA

26 Loutteisen kallioalue 333404 2 NILSIÄ

27 Rahkomäki 333407 4 NIIStÄ

5 Pisa 333407 2 NIIStÄ, JUANKOSKl

6 Huosiaisniemi-Mustikkamäki 333407 2 NILSIÄ, JUANKOSKt

28 Hirvivuori-Pirttilänvuori 331408,09 4 PIELAVESI

29 Pöllyvuori-Iso Niinivuuri 3223 08 3 RAUTALAMPI

30 Mustikkavuuri-Ristitamminvuori 3223 08 2 RAUTALAMPI

31 Olkivuuri-Ahvenlamminvuuri 3223 08 3 RAUTALAMPI

32 Niinimäki-Ruunavuuri 3223 08, II 3 RAUTALAMPI

33 Roninvuori-Romuvuuri 3223 08, 12 4 RAUTALAMPI

34 Kuikkavuoren kallioalue 3223 09 2 RAUTALAMPI

35 Enonniemi-Katajanvuuri 3223 09 2 RAUTALAMPI

36 Maukosvuoti 3223 09, 12 3 RAUTALAMPI

37 Paljakka 333409 4 RAUTAVAAKA

38 Keyritynmäki 3343 07 3 RAUTAVAARA

39 Pumpulikirkko-Konttimäki 3343 11+432102 3 RAUTAVAARA

40 Uuranholin rotkolaakso 3343 03,06 4 SONKAJÄRYI

0 Alueelliset ympäri tojulkaisut 214



Nro Kallioalue Karttalehti Arvoluokka Kunta

41 Kurkivuori-Kunlemanvuori 3241 02, 03 3 SUONENJOKI
42 Hiidenmäki-Konkanvuori 324409 4 TUUSNIEMI
43 Pönkämäki 4222 0! 3 TUUSNIEMI
44 Tuilvuoret-Niinimäki 422201 3 TUUSNIEMI
45 Otravuori 422203 4 TUUSNIEMI
18 Helvetinkattila 3341 JO 4 VARPAISJÄRVI, LAPINLAHTI’
46 Lähdesunnmäki-Nunttiniemenvunri 324402 4 VEHMERSALMI
4? Nousuvuori-Huuhanvuoret 324402,05 4 VEHMERSALMI
48 Enonmäki-Ilvesvunri 324404 4 VEHMERSALMI
49 Hiisivuori-Rummukka 324405,08 4 VEHMERSALMI
50 Vierunvuori 324407 4 VEHMERSALMI

Kallioalue esitetään toisen kunnan kohdalla

ueelIiset ympäriuIkais 214 0



1 Pohjoisvuori IISALMI

Karttalehti: 3341 05

Alueen pinta-ala: 34 ha Korkeus: 147 mpy Suht. korkeus: 61 m

Kallioalueen sijainti: lisalmelta 5 km koiffiseen, Viitaanjärven länsipuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pohjoisvuori on osa noin viiden kilometrin pituista, kapeahkoa luode-kaakkosuuntaista
selännettä. Selänne on kallioinen ja melko hyvin paljastunut. Selänteet ovat terävähköjä,
mutta ne näkyvät maisemassa lähinnä metsäisinä rinteinä. Pohjoisvuoren avoimilta kai
lioilta avautuu paikoin vain muutaman puun varjostamia näköaloja lounaaseen, jossa
näkyy Iisalmen kaupunkiasutusta. Pohjoisvuoren luoteisreunassa lähellä lisalmi-Sonka
järvi -tietä on pieni louhos, josta sotien jälkeen on louhittu kvartsia.

Pohjoisvuoren kaifioperä arkeeista amfiboliraitaista migmaffittia, joka on voimak
kaasti hiertynyt. Aluetta halkoo Iisalmen karttalehtialueen kallioperän merkittävin oi
keakätinen siirrosruhje, joka kulkee luode-kaakkosuuntaisena kallioselännejakson läpi
aina Vierimälle saakka. Paavolan (1991) mukaan tämän suuren ruhjeen blastomyloniitit
ja breksiat ovat parhaiten paljastuneena Pohjoisvuoren ja Kilpomäen alueella. Ruhjeen
viimeisin havaittava tapahtuma on myloniitin breksioituminen. Breksian juonikvartsis
sa on murskaleina kaikkia tähän vyöhykkeeseen liittyviä kiviä. Pohjoisvuoren tektooni
sessa breksiassa on fragmentteina jopa aikaisempi breksia. Siinä on murskaleina myös
apffiffigraniiffia, joka toisaalla selvästi lävistää mylonlittia. Nämä havainnot kertovat
ruhjeen viime vaiheen likuntojen moninaisuudesta. Paikoin myloniffi näyttää särky
neen “makrobreksiaksi”. Se ilmenee myloniitin kulun äkkinäisinä vaffiteluina. Pohjois-
vuori on Iisalmen karttalehfialueen kallioperän eräs tarkasti tutkittu avainalue.

Alue on kalliokasvillisuudeltaan yksipuolinen ja metsäluonnoltaan vähemmän
edustava. Pystypinnoilla on karvejäkälien, napajäkälien ja rupimaisten jäkälien muodos
tamia pintoja. Suojaisifia kohdilla kasvaa tavaifisia sammalia. Kaifioisin alue on harva
puustoista männikköä, mutta rinteillä metsä muuttuu kuusivaltaiseksi tuoreeksi ja leh
tomaiseksi kankaaksi. Rinteifiä on runsaasti taimikoita, kasvatusmetsiä sekä uusia hak
kuita.

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ymparistöjulkasut 214



1 Pohjoisvuon, IISALMI
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2 Pitkämäki JUANKOSKI

Karttalehti: 3333 07

Alueen pinta-ala: 65 ha Korkeus: 199 mpy Suht. korkeus: 82 m

Kallioalueen sijainti: Juankoskelta 11 km etelään ja Kaavilta 6 km länteen, Pitkäjärven
koillispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pitkämäen pyöreämuotoinen profiifi hallitsee etenkin mäen itäpuolista Pitkämäen kylän
maisemakuvaa. Itäjyrkänteen päältä avautuu kohtalaisia puiden rajoittamia näköaloja
itäpuolen melko yksitotiseen metsämaastoon. Muihin suuntiin moreenipeitteisen laki-
alueen maisemat ovat puuston sulkemat. Pitkämäen rinteillä on tehty melko runsaasti
paikoin laajojakin metsänhakkuita. Lakialueelle ja itärinteeseen on kuitenkin jätetty suh
teellisen laajoja ja kohtalaisen luonnontilaisia vanhoja kuusimetsiä. Alempana länsirin
teessä puusto vaihtuu havupuista lehfipuuvaltaiseksi. Alueella on melko vähän käytet
ty, opastettu kunto- ja luontopolku.

Itärinteen jyrkänne on parinsadan metrin pituinen ja noin sadan metrin matkalla
on pystyjyrkännettä, jossa suurimmat pudotukset ovat 10 metrisiä. Jyrkänne on monin
paikoin ylikalteva ja siinä on runsaasti kielekkeitä ja hyllyjä. Paikoin jyrkänteen edustal
la on runsaasti lohkareita. Jyrkänne on läheltä katsottuna hyvin vaikuttava pystyine ja
ylikaltevine seinämineen ja lukuisine onkaloineen. Länsirinteen loivassa yläosassa on
noin 7 m pitkä ja noin 2,5 m korkea Laivakiveksi nimetty siirtolohkare. Pitkämäki on
lähes kokonaisuudessaan korkeimman rannan yläpuolista vedenkoskematonta maastoa.
Lähinnä pohjoisrinteen alaosan ja itärinteen kalliopaljastumat ovat osittain vedenhuuh
telemia. Korkein ranta on alueella ollut noin 140 m mpy. Kivilajina on Savon liuskejak
son kallioperässä yleisenä esiintyviä karjalaisiin muodostumiin kuuluvia migmatiittisia
kiillegneissejä. Kiillegneissit ovat tyypiltään heterogeenisia suonigneissejä, joissa neo
somiaineksen osuus vaihtelee melko paljon.

Pitkämäen biologiset arvot keskittyvät itärinteen jyhkeään pystyyn ja osittain yli
kaltevaan jyrkänteeseen. Jyrkänteessä on runsaasti mesotrofisia, lähinnä turrunauuma
sammalvaltaisia kasviyhteisöjä sekä tavallisempia mm. kaifio-omenasammalen ja vars
tasammalten luonnehtimia oligotrofisia onkalo- sekä rakosammalkasvustoja. Jyrkänne
on allcukesästä suurelta osin valuvefinen. Valuvetisten kohtien yhteisöissä kasvaa ldmp
pufierasammalta ja kaffioahmansammalta. Maininnanarvoisia lajeja ovat lisäksi töp
pösammal ja kaifioveihonsammal. Jyrkänteen itäpuolella olevan hakattm puron varres
sa on noin aarin kokoinen kotkansupikasvusto. Selänteen länsijyrkänteellä pesii korppi.

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

Lähiympäristön arvot: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelhset

ympäristäjulkais 214
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3 Kypäräinen JUANKOSKI

Karttalehti: 3334 07
Alueen pinta-ala: 53 ha Korkeus: 195 mpy Suht. korkeus: 99 m

Kallioalueen sijainti: Nilsiältä 14 km itään, Ala-Siikajärven rannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueesta yli puolet kuuluu yksityiseen luonnonsuojelualueeseen tai rantojensuojeluohjelmaan. Luonnonsuo
jelualue on myös ehdolla Nabira 2000 -verkostoon. Kallioalue kuuluu kokonaan arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kypäräinen sijaitsee Pisasta noin 2 km koilliseen ja sen jylhä profilli on olennainen osa Pisan alueen monimuotoista
topografiaa. Se muodostaa Juankosken Ala-Siikajärven pohjoispäässä luoteeseen suuntautuvan tyveltään hieman
kuroutuneen kallioisen niemen. Kypäräinen on huomiota herättävän korkea, noin kilometrin pituinen ja puoli kilo
metriä leveä, nimensä mukaan jokseenkin kypärän muotoinen mäki, joka laaja-alaisesti hallitsee ympäröivää pelto
ja vesimaisemaa. Kypäräinen on rinteiltään hyvin jyrkkä ja lakialueelle klipeäminen on vaivalloista aivan mäen
kaakkoisreunaa lukuun ottamatta. Kypäräisen profiulille on luonteenomaista se, että länsi- ja etelärinteet ovat jyrkkiä,
paahteisia ja karuja kalliorinteitä, kun taas pohjois- ja itärinteet ovat varjoisempia, jyrkänteisiä ja louhikkoisia. Länsisivul
la on massiivinen 60 m korkea porrasmainen, viistojyrkänteinen kallioseinaina, jossa on paikoin kasvillisuudelta avoi
mia jäätikön biomia pintoja. Jyrkänteisilä kalliorinteifiä on monin paikoin myös noin 10 metrin pystypudotuksia.
Pohjois- ja kofflisreunalla on lisäksi melko runsaasti luoksepääsemättömiä hyllyjä, onkaloita, rakoja ja jyrkänteen juurel
la kaftopintoja. Itärinteen heikosti porrasmaisessa 10—15 m korkeassa seinämässä on tapahtunut joku aika sitten sortuma,
jonka tuloksena jyrkänteen edustalle on syntynyt vaikeakulkuinen ja karkealohkoinen louhi. Lohkareiden läpimitta on
0,5-4 m. Kypäräisen alue on enimmäkseen melko koskematonta ja osa jyrkänteistä ja niiden edustoista on hyvinkin
luonnonifiaisia. Laella olevalle, paikallisten asukkaiden suosimalle näköalapailcalle johtaa kaakkoissuunnasta polku.

Kypäräisen kallioinen selänne on kokonaisuudessaan varsin homogeenista, hienorakeista ja kohtalaisen suun
tautunutta emäksistä metavullcaniittia, joka rakenneasultaan on amfiboliliusketta. Metavulkaniltin liuskeisuuden
kulku on jokseenkin pohjois-eteläsuuntainen, mutta liuskeisuuden kaateen suunta vaihtelee. Itäjyrkänteen alueella
liuskeisuus kaatuu loivasti itään. Itäjyrkänteen tyvellä muuttuu kivilaji kvartsfltiksi ja sen itäpuolella olevalla kan
naksella esiintyy kvartsflffien seassa dolomilttisia karbonaattikivihorisontteja, jotka voivat olla paksuimmillaan
useamman metrin vahvuisia. Vastaavaa dolomilttia esiintyy runsaammin eteläpuolella olevalla Huosiaisniemen
alueen kaifioissa. Kypäräisen emäksinen metavulkaniiffi edustaa jatulimagmatismia, jolloin svekokarjalaisten sedi
menttien sekaan tunkeutui emäksistä magmaa. Kaffioalueen kivilajit ovat karjalaisiin muodostumiin kuuluvan Pi
san—Keynilyn kvartsäffijakson kiviä ja edustavat karjalaisten muodostumien strahgrafiassa Jatulia ja Ala-Kalevaa.

Kypäräisen itiökasvilajisto on hyvin monipuolinen ja arvokas. Pelkästään lehtisarnmallajeja on tavattu alueel
la yli 70. Selänteen eteläosassa sekä matalamman itäpuolisen selänteen pienillä karbonaaffipitoisilla paljastumilla
kasvaa lajistoltaan hyvin edustavia eutrofisia ja mesotrofisia kasviyhteisöjä. Runsaimpia vaateliaita lajeja seinämil
lä ovat kielikellosammal, isoruostesammal, pikkuruostesammal, kalkkikiertosammal sekä kalkkikahtaissammal.
Paikoin tavataan myös pallosammalta, isorippusammalta, isotuppisammalta, limisiimasammalta (+/RT) ja harvi
naista kalkkikuppijäkälää. Aiempien tutkimusten mukaan kallckiseinämiflä esiintyy edellisten lisäksi useita alueel
lisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä sammalia. Itäosan pildcujyrkänteillä sekä Kypäräisen itärinteen seinämillä
tavataan myös hyvin runsaasti mesotrofisia onkaloissa ja raoissa kasvavia sammalia. Luolien seinämullä kasvaa
rippusammalia, raoissa tummauurnasammalta ja paakku-uurnasammalta sekä uurrekellosammalta (+/RT) ja mul
tavia onkalon pohjia asuttaa härmäsammal. Kalliokasvillisuus karuuntuu vähitellen pohjoiseen niin, että otollisim
missa halkeamissa kasvaa vielä rinteen puolivälissä vaateliasta lajistoa. Seinämien yläosien pysty- ja viistopintoja hal
litsevat karujen pintojen tavalliset samnialet ja jäkälät. Harvinaisempia jäkäliä ovat itärinteen eteläosasta löytyneet kal
liokeuhkojäkälä (NT/RT) sekä suoninahkajäkälä (+/RT). Ravinteisten seinen raoissa kasvaa useimmiten haurasloik
koa, mutta niukkana halkeaman perillä sinnittelee myös tummaraunioinen. Kypäräisen hyvin jyrkällä länsirinteellä kai
liopinnat ovat joko matalia pystyportaita tai korkeampia västokaifioita, jotka ovat pääosin varsin paahteisia. Kaifioita
peittävät mm. poronjäkälät, karhunsammalet, kynsisammalet ja muut yleiset karun alustan lajit. Näiltä paistekaifioilta
lienee löytynyt myös Kypäräiseltä mainittu pikkutervakko. Itärinteellä on valoisaa lehtomaista ja heinäistä kuivahkoa
sekametsää. Läntisellä alarinteellä on lehtipuuvaltaista metsää. Mäen lakialueella ja pohjoisrinteellä on nuorehkoa
tai niukuista manmkk ä. Alueen itäosan rehevifiä pikkuselänteillä on lähinnä lepikoita ja kuusitaimuloita.

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

Lähiympänistön arvot: 1
KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

0 AlueeNiset ymparistöjulkaisut 214
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4 Ruunasuon kalliot JUANKOSKI

Karttalehti: 4311 06

Alueen pinta-ala: 15 ha Korkeus: 157 mpy Suht. korkeus: 26 m

Kallioalueen sijainti: Juankoskelta 17 km itäkoilliseen, Losomäen kylän eteläpuolella ja
Suuri Aittojärven rannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Juankosken kunnan itäreunalla sijaitseva Ruunasuon kalliot on matalahko moreenipeit
teinen kallioselännealue. Sen länsiosassa sijaitsevan Ruunankaifion selänteen itäsivu on
vajaan parinsadan metrin matkalla jyrkänteinen. Kallioalueen suhteellisen mataluuden
ja ympäröivien alueiden hakkuiden vuoksi alueen maisema-arvot ovat kohtalaisen vä
häiset. Ruunakallion itäjyrkänteen päältä avautuu paikoin vaatimaton metsämaisema
itään, joka rajoittuu alle kilometrin päähän. Itse jyrkärme ja sen edustalla oleva rehevä
kuusikko ovat varsin luonnontilaisia, mutta heti jyrkänteen päällä on hakkuuaukea ja
nuori lehtipuustoinen mäntytaimikko.

Itäreunan jyrkänteessä vallitsee alueen kivilajille, serpentiniitille tyypilliset pyö
reähköt pinnanmuodot. Epäjatkuvan noin 200 metrin pituisen jyrkänteen kokonaispu
dotus on noin 10 metrin luokkaa. Jyrkänteen pohjoispäässä vallitsevat melko pystyt sio
kalliopinnat, joiden porrasmaiset pudotukset ovat 3—4 metrin luokkaa. Eteläpäästään
jyrkänne on louhimainen ja lohkoutunut; lohkojen seassa on runsaasti rakoja, onkaloja,
pieniä katoksia ja ylikaltevia osia. Alueen kallioperä on homogeenista ja massamaista
serpentiniiffiä. Paikoin näkyy muuten homogeenisen ja massamaisen serpentiniitin ra
pautumispinnalla reliktistä kumulustekstuuria, joka viittaa syväkivisyntyiseen, perido
tiittiseen alkuperään. Paikoin esiintyy serpentiniitin pinnalla karkeita, jopa yli 5 cm:n
pituisia lasimaisen kirkkaan vihreitä tremoliiffisälöjä.

Ruunakallion biologinen arvo perustuu serpentiniittiin ja siihen liittyvän kasvilli
suuden harvinaisuuteen sekä uhanalaislajistoon. Tärkein laji on kalliolta löydetty sii
mesjäkälä (EN/EN) (Jääskeläinen 1993). Näkyvin ja runsain ulfraemäksisyyden indikaat
tori itäseinämällä on viherraunioinen. Vffierraunioistuppaita laskettiin olevan jyrkän
teellä yli 240. Sen seuralaisena kasvaa useimmiten haurasloildoa. Kalliontyvillä esiin
tyy runsaana kaifioperän runsasravinteisuutta osoittavaa kalkkildertosammalta. Niukem
pia, lähinnä mesotrofisia lajeja ovat rauniopaasisammal, härmäsammal, vemmelsammal,
vuorfriippusammal sekä suilcalesammal. Seinämillä viffityy myös pikkukuiltosammal ja
seinämän tyveltä löydettiin ilmeisesti kalkkilukinsammalta (+/RT). Oligotrofisten kas
viyhteisöjen lajisto on tavanomaista.

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

Lympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Alueelliset

ympanstöjulkaisut 2 4
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5 Pisa JUANKOSKI, NILSIÄ

Karttalehti: 3334 07

Alueen pinta-ala: 301 ha Korkeus: 271 mpy Suht. korkeus: 175 m

Kallioalueen sijainti: Nilsiältä 12 km itään, Nilsiän ja Juankosken kuntien rajalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen keskiosa kuuluu yksityisiin luonnonsuojelualueisiin, vanhojenmetsien- tai rantojensuojeluohjelmaan
ja on myös ehdolla Natura 2000-verkostoon. Kallioalue kuuluu kokonaan arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pisavuori lähiympäristöineen on niin luonnonarvoiltaan kuin kulttuurihistoriallisestikin Pohjois-Savon tärkeimpiä
kallioalueita. Tämä noin 3 km pituinen ja alle kilometrin levyinen kvartsflttiselänne kohoaa jyffiästi itäpuolella
olevista vesistöistä ja länsipuolella olevista metsistä. Pisavuoren selänteen pohjoisreunalla on kvartsiiffikalliossa
pieni luola ns. Pirunkellari, johon liittyy vahvoja kansantarinoita ja uskomuksia. Tarinan mukaan Pinmkellarin piru
hävisi aikanaan taistelun Pisavuoren herruudesta, joutuen muuttamaan luolaan. Hänen kyynelistään kivettyivät
luolan seinillä aikanaan olleet kvartsikiteet. Usko luolan yffluonnolliseen asukkaaseen oli niin voimakas, että luola
yritettiin tuhota polttamalla 1860-luvulla (Kejonen 1992). Historian lehdille alue pääsi vuonna 1595, jolloin Pisan
lakialueen kvartsiittiin kaiverreffiin Ruotsin ja Venäjän välisen Täyssinän rauhan rajamerkit. Nykyisinkin näkyvis
sä olevat rajamerkit on rauhoitettu. Pisan alue on ollut vuosikymmenien ajan hyvin suosittua ulkoilualuefta ja alu
eella on runsas, hyvin opastettu polkuverkosto levähdys- ja näköalapaikkoineen.

Pisa on jokseenkin pohjois-eteläsuuntainen vaara, joka varsinkin itäreunaltaan kohoaa jyrkästi ympäristös
tään; itäpuolella olevan Valkeisen rannasta on nousua Pisan huipulle 450 metrin matkalla yli 170 m. Jyrkkyydestä
johtuen itärinne on monin paikoin rakkautunut tai louhikkoinen, muutamin paikoin jopa jyrkänteinen. Rajamerkin
itäpuolella olevassa jyrkänteessä on jopa yli 10 metrin pystypudotuksia alla olevaan hyvin vaikeakulkuiseen lou
heen. Pisan lakialue on varsin hyvin paljastunutta, joskin puusto on melko varttunutta. Aivan Pisavuoren pohjois-
reunalla on muutaman kymmenen metrin levyinen osin louhimainen kvartsiiffijyrkänne, jossa paikoin yfflcaltevilla
pinnoifia on runsaan 5 metrin pudotuksia. Länsi- ja etelärinteet ovat sen sijaan enimmäkseen peitteisiä ja itärinnettä
selvästi loivempi profiilisia. Pirunkellarin luola on aikoinaan hydrotermisen toiminnan ja rapautumisen tuloksena
syntynyt erikoinen ja harvinainen kvartsikideluola. Pisavuoren Pirunkellari on toinen Pohjois-Savon kahdesta hyd
rotermisesti syntyneestä kideluolasta. Luolan seinämistä on myöhemmin hakattu irti kvartsildteitä keräilytarkoi
tuksiin. Alueen kallioperä on tyypillistä jatulista kvartsiiffia, joka kuuluu Pohjois-Karjalan liuskealueen Pisan—Key
rityn tektonisoituneeseen kivilajivyöhykkeeseen. Pisavuoren jatulikvartsilffi on vaaleaa, osin heikosti punertavaa ja
varsin massiivista ortokvartsiittia, jossa kvartsin osuus kivestä on noin 90 prosenttia. Paikoin siinä esiintyy jonkin
verran serisiittiä ja sitä leikkaavat erivahvuiset kvartsijuonet. Pisan kvartsiffia leikkaavat kallioselännejakson iän
silaidalla erivahvuiset emäksiset amfiboliiffia olevat metadiabaasijuonet. Väyrynen (1939, 1954) pitää Pisan liuske
aluetta alloktonisena muodostumana, joka ylityöntöjen seurauksena muodostaa kapean tektonisoituneen kiilan hier
tyneiden arkeeisten silmägneissien keskellä. Pisan kaifioselännejakson pohjoisosasta, Pienen Pisan luoteispään kai
lioista on Paavola (1984) kuvannut kvartsiiffimuodostuman alaosassa esiintyvän kivilajin, jonka stratigrafinen ase
ma ja rakenneasu viittaa pohjakonglomeraattiin.

Kalliokasviifisuus on tavanomaista, sifiä kallioperä on hyvin karu paljastuneilla alueifia. Itärinteen kalliosei
nämillä on yleisistä jäkälistä muodostuvia yhteisöjä melko valoisilla jyrkänteifiä. Sammalyhteisöt rajoittuvat varjoi
suin koloihin ja rakoihin. Laen selänteellä on pienialaisia poronjäkäliköitä, jotka ovat tallatuimmilta kallioilta kulu
neet pois. Pisalta on kerätty vuosisadan alussa harvinaista tunturikynsisammalta (+/RT) sekä kalliokärpänsammal
ta (+/RT). Biologinen arvo perustuu lähinnä vanhoihin metsiin. Havupuuvaltaisissa tuoreissa ja lehtomaisissa kan
gasmetsissä on sekapuuna koivuja ja varsinkin laen pohjoispuolella vanhoja haapoja. Lahopuita on myös alueella
runsaasti. Selänteen eteläpuolella on lähinnä nuoria lehtipuuvaltaisia metsiä, ja kumpuilevalla lakiaiueella on pie
niä korpinotkelmia. Rinteillä on ilmeisesti kaskiviljelyn jäänteenä pieniä lehtometsiä.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

0 Alueelliset ympäristöjulkaisut 214
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6 Huosiaisniemi-Mustikkamäki JUANKOSKl, NILSIÄ

Karttalehti: 3334 07

Alueen pinta-ala: 289 ha Korkeus: 230 mpy Suht, korkeus: 134 m

Kallioalueen sijainti: Nilsiältä 13 km itään, lähellä Nilsiän ja Juanlcosken kuntien rajaa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kaffioalueen itäosassa on lehtojensuojelualue. Sen lisäksi alueen itäosa ja kaistale luo
teisrinteestä kuuluvat rantojensuojeluohjelinaan. Itäosa on myös ehdolla Natura 2000 -

verkostoon. Kallioalue kuuluu kokonaan arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Huosiaisniemi ja sen länsipuolella oleva Mustil&amäki kuuluvat olennaisena osana noin
2 kilometrin päässä olevan Pisavuoren luonto- ja maisemakokonaisuuteen. Tämä maise
mallisesti melko yhtenäinen kallioaluekokonaisuus jakautuu sekä biologisesti että geo
logisesli kahteen toisistaan voimakkaasti poikkeavaan osaan. Mustikkamäen kaifioperä
on kasvualustana karua jatulikvartsiiffia, mutta alueen itäosa Ala-Silkajärveen pistävä
kapea noin 800 mpitkä ja vajaat 200 m leveä Huosiaisniemi on kokonaisuudessaan dolo
miittia, jota peittää laaja ja rehevä lehtokasvilhisuus. Niemen rannat ovat suurimmaksi
osaksi hyvin paljastuneet. Huosiaisniemi on Suomen olosuhteissa harvinaisen laaja-alai
nen, luontaisesti paljastunut dolomiittiesiintymä, joka ei ole joutunut suuremman hyö
dyntämisen kohteeksi.

Mustikkamäki on suurelta osin hakattu tai taimikkoinen mäki, jonka jyrkältä itä- ja
länsirinteiltä varsinaiset seinämät alarinteiden lyhyitä seinämäjaksoja lukuun ottamatta
puuttuvat. Mustikkamäen rantaan viettävän itärinteen jyrkänteen pohjoisosassa on par
haimmillaan noin 5—6 m korkeita, paikoin ylikaltevia katoksia muodostavia, teräväkul
maisia seinämiä, joista on lohjennut tyvelle suuria lohkareita. Mustikkamäen eteläosan
itärinteellä on reunoiltaan sammalpeitteinen, mutta keskiosastaan hyvin paljas, terävis
tä, noin metrin halkaisijaltaan olevista kivistä muodostuva lohkareikko. Kakkomäellä
on hyvin paljastuneita kallioharjanteita, joihin liittyy matalia, suurelta osin viistoja sei
nämäpintoja. Tervasmäen pohjoisosan selänteellä on useampiportainen yli kymmenmet
rinen jyrkänne, jonka pystypinnat ovat muutaman metrin korkuisia, eteläisemmät jyr
känteet ovat vaatimattomampia.

Kallioalue on pääasiassa kvartsiiffia ja dolomiiffia. Tämä Huosiaisniemen ja Mus
tikkamäen selänteen muodostama alue kuuluu Pohjois-Karjalan liuskealueen Pisan —

Keyritm tektonisoituneeseen kivilajivyöhykkeeseen, joka geologisesti sijaitsee iältään
vanhemman arkeeisen pohjagneissialueen keskellä. Ylityöntöjen seurauksena esiintyy
Pisan — Keyrityn kvartsflttijakso kapeana tektonisoituneena kiilana hiertyneiden arkeeis
ten gneissien keskellä. Paavolan (1984) mukaan Pisan alueen kvartsiittimuodostuma
muistuttaa sisältämänsä runsaan dolomillin takia kivilajiassosiaatioltaan Kainuun lius
kevyöhykettä.

Varsinainen Mustikkamäen — Kakkomäen selännejakso erottuu omana stratigrafi
sena yksil<könään muista Pisan alueen kvartsiiteista. Se koostuu tummansiniharmaasta
kvartsiffista, joka yleensä on tasalaatuista. Kvartsin tummansiniharmaa väri affieutunee
säännöllisesti poikkeuksellisen runsaana eslintyvästä opaakkipirotteesta. Kvartsiifin
kerrokseffisuuden kulku vaihtelee, mutta noudattelee suurin piirtein pohjois-eteläsuun
taa. Lähes pystyasentoisesta selvästi vinokaateiseksi vaihteleva kerroksellisuuden kaa
de on länteen. Alueen kvartsiitissa esiintyy paikoin virtakerroksellisuutta. Mustikkamä
en — Kakkomäen jakson itä- ja länsilaidoilla on runsas serisiiffistä kvartsiittia.
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Alueen itäosassa Ala-Siikajärveen pistävä kapea Huosiaisniemi on kokonaisuudes
saan dolomiiffia. Tämä Nilsiän karttalehtialueen kallioperän suurin ja paikoin noin 200
m leveä, osittain karsiutunut dolomiitfipatja on välittömästi Muslikkamäen kvartsfltin
itäpuolella yhtäjaksoisena 4—5 km:n pituisena esiintymänä, joka ulottuu Likolahdesta
Huosiaisniemen kautta pohjoiseen Kypäräisen länsipuolelle. Kivi on rapautumispinnal
taan ruskehtavaa, puhtaana homogeenista ja massamaista. Niissä kerroksissa, joissa tie
moifiifia on runsaasti, on rapautumispinta epätasainen, urainen ja onteloinen. Dolomil
bn ja kvartsntin valissa on monm pailcom karsi, joka koostuu paaosm kookkaista san’i
valke- ja fremohiffisalo;sta seka omamuotoisista ja kookkaista granaateista Ohuet karsi
välikerrokset ovat tavaifisia koko Ala-Siikajärven alueella, missä poimutustyylin vuoksi
sama kerros saattaa tulla näkyviin toistuvasti (Paavola 1984). Dolomiltin ja karsildven
rakenteita voi tarkastella Huosiaisniemen hyvin laajoissa rantakallioissa. Dolomiittia on
louhittu niin rannasta kuin sisämaasta useasta kohdasta ilmeisesti paikallisten tilusten
maanparannusaineeksi.

Huosiaisniemi on lehto- ja kalliokasvillisuudeltaan erittäin arvokas kalkkildvinie
mi. Huosiaisniemessä ja sen eteläpuolisifia kaifiotöyräifiä tavataan kaikki tyypilliset kallc
kikaffioiden lajit ja koko joukko harvinaisuuksia (mm. Savola 1991). Runsaimpia lajeja
ovat kallddkiertosammal, kielikellosammal, kall&ikahtaissammal, kallddkarvasammal
sekä kalkldkuppijäkälä. Valtalajien ohella seinämiliä esiintyy mm. kallddpalmikkosam
malta (+/RT), pallosammalta, paasisammalia, iso- ja pikkuruostesammalta sekä limisii
masaminalta (+/RT). Jäkälävaltaisten paistepintojen lajistoon kuuluvat mm. loistokelta
jäkälä. Vähemmän vaateliasta lajistoa edustavat oravisammal, kivikutiisammal ja sio
rippusammal. Lahden pohjukasta etelään sijaitsevalla matalalla lehtokaifiolla tavataan
viela edella mamittujen hsaksi kalldusrnkerosammalta (+/RT) Huosiasmemelta on loy
detty myos matasrikkoa (RT/+), pahtanurmikkaa (+/RT) ja tuntunkiviyrtba seka useita
vaateliaita sammalia kuten turjansammalta (VU/VU), pohjanharasammalta (NT/RT),
pohjanvaskisammalta (NT/RT), sahahitusammalta (NT/RT), idänlehväsammalta (NT/
+), etelänpurosammalta (+/RT), haprakierosammalta (+ /RT), idänhitusammalta (+ /RT),
idänkellosammalta (+/RT), kaihelehväsammalta (÷/RT), kallckilukinsammalta (+/RT),

ldmmelsammalta (+/RT), lehtoväkäsammalta (+/RT), uurrekellosammalta (+/RT),
vffierpahkurasammalta (+/RT) ja kallddpahkurasammalta. Jäkälistä mainittakooon vie
lä limipullokas (VU/VU) sammalvahajäkälä (VU/VU) ja punavahajäkälä (NT/-). Maa
perän ravinteisuus näkyy kenttä- ja pensaskerroksen lajistossa selvästi. Vaateliaimpaan
niemessä tavattuun lajistoon kuuluvat kirkiruoho (VU/VU), metsänemä (VU/VU), sääs
kenvalkku (VU/VU), tikankontti (VU/VU), tummaneidonvaippa (NT/RT), pussikäm
mekkä (+/RT), soiklcokaksikko ja runsaina kasvavat mm. näsiä, lehtokuusama, koiran
heisi sekä mustakonnanmarja. Niemenkärkiosassa on kohtalaisen vanhaa kuusimetsää,
mutta tyviosassa on nuorempia metsiä, joissa kasvaa runsaasti nuorehkoa lehtipuuta.
Huosiaislahden pohjukan eteläpuolella on laajalti harmaaleppävaltaista lehtoa. Huosi
aislahden pohjukan tuntumasta löytyi mustakonnanmaijalta konnanmarjamittarin touk
kia. Laji on hyvin paikallinen ja sillä on Pohjois-Savossa vain pari tunnettua esiintymää.
Huosiaisniemen länsirannan kalkkikivijyrkänteen syvässä vaakaraossa on lepakkoyh
dyskunta.

Mustikkamäen länsirinteellä ja laella on hyvin paljastuneita kaifiokumpuja, joifia
vallitsevat oligotiofiset sammalet ja jäkälät. Samoin itärinteen kaffiokasvillisuus on ka
rua. Rinteellä tosin kasvaa loukkohohtosammalta. Mustildcamäen kaakkoisosassa lähel
lä Huosiaislahden pohjukkaa suojelualueen rajalla on pieni kallddpitoinen seinämä, jon
ka lajisto on muusta Musifiikamäestä poiketen meso-eutiofista. Lajistoon kuuluvat kieli
kellosammal, pallosammal, kallddkiertosammal, härmäsammal, siniehväsammal, kalk
kikahtaissammal ja pikkuruostesammal. Seinämän eteläosassa esiintyy kaffiotöyrään
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mineraalimaalla myös suoninahkajäkälää (+/RT). Samantapainen pieni ravinteinen leh
tokallio löytyy vielä Tervasmäen länsirinteeltä, jossa vaateliaimmat lajit ovat kielikello
sammal, pallosammal ja kallddkiertosammal. Mustikkamäen länsfrmnne on kokonaisuu
dessaan nuorta metsää tai osittain suojapuustoista taimikkoa. Myös laella ja itärinteellä
on hakkuita. Itärinteen hakkuut eivät ulotu rantaan saakka, vaan rannan lähellä sijaitse
via kaifioita ympäröivät kohtalaisen vanhat kangasmetsät. Tuoreessa kuusikossa on se
kapuuna vanhoja, suuria haapoja ja rinteestä löytyy jonkin verran myös lahopuuta. Ter
vasmäen ja eteläisemmän Kakkomäen kangasmetsät ovat pääosin tavanomaisia tuoreita
ja kuivia kankaita, mutta esim. Tervasmäen eteläpuolisessa notkelmassa selänteiden iän
sirinteellä on myös lepikkolehtoa.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

0 Alueelliset ympanstöjulkaeut 214
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7 Niinivaaran serpentiniittialueet KAAVI

Karttalehti: 4311 05, 4311 07, 4311 08
Alueen pinta-ala: 155 ha Korkeus: 162 mpy Suht. korkeus: 32 m

Kallioalueen sijainti: Kaavilta 17 km itään, Niinivaaran kylän luoteispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kaffioalueffla on useita yksityisiä luonnonsuojelualueita. Lauttavuorta reunustaa lisäksi soidensuojeluohjelmaan kuulu
va suo. Edelliset alueet ja lähes koko Kultavuori sekä eräät pienempialaiset osat ovat ehdolla myös Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Niinivaaran serpenfiniiffialue sijaitsee harvaanasutulla pienten järvien ja lampien sekä soiden täplittämässä metsä-
maastossa. Hajanainen ja laaja kaifiokokonaisuus on biologisesti ehkä Pohjois-Savon merkittävin kallioalue. Kallio-
alue muodostuu useista, osittain jyrkänteisistä kallioselänteistä, joiden suhteelliset korkeudet ympäröivään maas
toon ovat muutaman kymmenen metrin luokkaa. Kallioselänteet eivät juuri erotu ympäristöön metsäisessä maas
tossa. Lähimaisemassa rinteiden kalliopinnat erottuvat kuitenkin paikoin jyhkeinä seinäminä. Seinämät ovat par
haimniillaan alle kymmenmetrisiä ja niissä olevat ylikaltevat pinnat sekä erikoiset onkalot ovat mielenkiintoisia
yksityiskohtia. Esimerkiksi Louhivuorten alueella kaifiorinteiden tyvffle muodostuneet louhikot koostuvat poilckeuk
sellisen suurista, usean kuuhon kokoisista lohkoista, jotka ovat hyvin vaikeakulkuisia. Louhivuorten rauhoitusalueen
keskiosan louhikossa on hiljattain tapahtunut usean kymmenen kuuhon sortuma. Kivilajin rakoverkoston rakenteen
perusteella voi sortumia odottaa tapahtuvan alueella enemmänkin. Lampien rantojen tuntumassa sijaitsevilta selänteiltä
avautuu puuston rajoittamia vesistömaisemia, mutta näkyvyys rajoittuu vain lähin isemaan vastarannalle. Laajempia
metsämaisemia avautuu ainakin Kultavuoren laen hakkuuaukolta, josta näkyy kauas useimpiin Umansuuntiin.

Alueen kaifioperä on suurelta osin serpentiniiffiä ja kiillegneissiä. Serpentiniiffi on kallioperässä laajana noin
kymmenen kilometriä pitkänä, kaarimaisena kivilajivyöhykkeenä, joka esiintyy ainakin kahtena yhtenäisempänä
linssimäisenä muodostumana konformisti ympäröivässä kiillegneississä. Heti kallioalueen itäpuolella on prekarja
lainen arkeeinen gneissialue, jota vasten kifflegneissivyöhyke ja serpentinittilinssit ovat poimuttuneet. Niinivaaran
kallioalueella killlegneissin kapeina välikerroksina esiintyy mustaliusketta. Serpentiniittien yhteydessä tavataan
taas kapeita karsikivihorisontteja. Hieman karbonaaffia sisältävää karsikiveä on alueen kallioperässä ainakin Lou
hivuorten ja Mäkränmäen välisessä maastossa ja Kultavuoren pohjoisreunalta Suuri-Kokkojärven länsirannalle ulot
tuvalla kapealla vyöhykkeellä. Alueen serpentiniitit ovat massamaisia ja tummanvihreitä, lähes monomineraalisia
kiviä, jotka alkuaan ovat olleet ultraemäksisiä syväkiviä. Serpentiniiffien yhteydessä esiintyvät karsildvet ovat taas
syntyneet kvartsikivien ja karbonaattildvien välisten reaktioiden tuloksena (Huhma 1975).

Alueella esiintyy monia valtakunnaifisesti ja alueellisesti uhanalaisia jäkäliä sammalia ja putkilokasveja. Ult
raemäksiselle kaifioperälle ominaista, Suomessa hyvin harvinaista kalliokasvillisuutta tavataan tällä alueella poik
keuksellisen runsaasti ja laaja-alaisesti. Muun muassa ulttaemäksisten kaffioiden tyyppilajia, viherraunioista tavataan
mm. Louhivuorella, Lauttavuorella, Kultavuorella. Samoifia kallioifia sekä Ison Porolammen pohjoisrarman pikkukaifi
olla kasvaa hanrinaisempaa serpenfiiniraunioista (EN/EN). Louhivuorella ja Kokkalammen itärannan kallioselänteifiä
viihtyy tunturihärkld (CR/CR) ja jallcimmaisellä kaifiolla myös mahka (+/RT). Louhivuorella ja Mäkranmaen itärinteellä
on haavanlimijäkälän (EN/EN) esiintymät, ja edeifisellä kaifiolla sekä Kultavuorella kasvaa myös sirulim.i kälää (+/RT).
Sikokaifiolla, Kokkalammen ja Kortelammen kaifioifia on tavattu lupporustojäkälää (NT/RT). Louhivuorelta ja sen lähi
kallioilta on löydetty limisiimasammalta (+/RT). qasykerösammalta (+/R1’) kasvaa Louhivuorella ja Kultavuorella.
Kultavuoren pohjoispuoliselta selänteellä ja Lauttavuoren kaakkois-itäseinämällä esiintyy kalkkilukinsanimalta (+/RT).
Edeifisellä rinteellä viihtyvät myös kallddkynsisammal (+/RT) ja pikkutervakko. Kultavuoren pohjoispuoliselta selän
teeltä on löydetty pulskaneililckaa (CR/CR) ja itiökasveista mm. viherpahkurasammalta (+/RT), kaifiopahkurasammalta
(+/RT) ja kaffioum-resamjnalta (+/RT). Kultavuoren eteläpuolelta on Suomen ainoa havainto otalaakajäkälästä (RE/RE).
Jäkälää ei ole nähty vuoden 1954 jälkeen (uhex-rekisteri). Vahamaksaruohosta, mäkitervakosta ja kaifiokielosta on use
ampia havaintoja. Muista alueen kaffioseinämiflä tavatuista lajeista mainittakoon mm. kallddildertosammal, ketjusam
mal, ldelikellosammal, suippuväkäsammal, oravisammal, kallddpaasisammal, isosahasammal, kallddkahtaissammal, kal
lioherasammal, sammallimijäkälä ja kalkkitorvijäkälä. Lauttavuoren kallion vaakaraosta löytyi lisäksi pohjanlepakko
päiväpifiostaan. Kallioalueen luonnontilaisimat metsät ovat Louhivuorella. Muuten alueen metsiä on laajalti hakattu
lukuun ottamatta joitakin jyrkkiä rinteitä ja niiden tyvimetsiä sekä joitakin yksittäisiä kaffioselänteitä.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

0
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$ Sivakkavuoret KAAVI

Karttalehti: 4311 07

Alueen pinta-ala: 65 ha Korkeus: 195 mpy Suht. korkeus: 78 m

Kallioalueen sijainti: Kaavilta 17 km itään, Sivakkajärven etelärannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kalifoalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot
Sivakkavuoret koostuvat kahdesta vierekkäisestä kaifiomäestä, joista itäpuolella olevan
Eteläpäänvuoren metsät on hakattu. Länsipuolella olevan Rissalanvuoren loiva länsi-
rinne kasvaa mäntytaimikkoa, mutta mäen itäpuolella olevan jyrkänteen ympäristö on
varsin luonnonifiaista rinnemetsää. Kallioalue erottuu Sivakkajärven suunnalta katsot
taessa ympäröivää maastoa jonkin verran korkeampana mäkialueena. Muissa suunnissa
kaffioalue rajautuu loivapiirteisemmin lähes yhtä korkeaan kumpuilevaan metsämaas
toon eikä hahmotu kovin hyvin ympäristöön. Rissalanvuoren jyrkänteen päältä avautuu
avara näköala kauas koiffiseen ja itään yli Sivakkajärven. Sivakkajärven vastarannalla
erottuu useampia kesämökkejä ja järven takana maisema on läheisen Rovevaaran tiluk
sia lukuun ottamatta pääosin metsäistä. Kallioalueen etelä-kaakkoispuolinen Vuorislam
pien alue on todettu arvokkaaksi pienvedeksi (Laitinen 1994).

Sivakkavuorten geomorfologisesti ja maisemallisesti edustavin kohta on Rissalan
vuoren itärinteessä oleva hyvin jylhä, jyrkästi portaittain laskeva noin 25 m korkea gra
nodioriittiseinämä, jossa on usean kymmenen metrin matkalla yli 10 metrin pystypudo
tuksia. Pystyt seinämäpinnat ovat voimakkaasti rakoilleita ja jyrkänteen edustalle rin
teessä on karkealohkareinen ja vailceakulkuinen louhikko. Rissalanvuoren jyrkänteen ja
sen edustan rinnelouhikon maisemallinen arvo on jylhyyden ja luonnontilaisuuden an
siosta merkittävä. Massiiviset seinämäpinnat näkyvät puuston seasta hyvin myös Etelä
päänvuorelle, tosin enimmäkseen hakkuuaukkoisista kohdista. Myös Eteläpäänvuoren
itäjyrkänne on hyvin jylhä, jyrkästi portaittain laskeva seinämä. Rinteen yläosassa ole
van jyrkänteen tyvellä muodostuu lohkareen ja irronneen paaden väliin jäävä katolinen
käytävä. Rissalanvuoren jyrkänteessä on myös hieno katos ja irronnut 5 m korkea kaifiopaa
si, jota erottaa emäkaffiosta vajaa puolimetrmnen käytävä. Kaffioalueen lakiosat ja rinteet ovat
liihes kokonaan vedenkoskematonta, korkeimman rannan yläpuolista ohuen moreenin peit
tamaä maastoa. Veden pinta on ollut jääkauden jälkeen korkeimmillaan Sivakkavuorten nn
teiden alimpien osien tasossa. Sivakkavuorten kiviiaji on punertavaa, granodioriiffi, jonka
seassa on runsaasti karkeita granuffipegmatilffiosueita. Granodioriiffi kuuluu Stivakka
vaaran karttalehifalueen kallioperän eteläosassa esiintyvään myöhäisorogeeniseen, kar
jalaiseen ns. Maarianvaaran gramittiin, joka muodostaa differenfiaatiosarjan dioriiteista
kvartsidioriittien ja granodioriithen kautta pegmatliffisiln graniltteihin (Huhrna 1975).

Rissalanvuoren jyhkeää itä-koillisjyrkännettä peittävät mm. jauhemaiset ja rupi
maiset jäkälät, joiden lisäksi tyven onkaloissa ja raoissa tavataan erilaisia sainmalvaltai
sia kasviyhteisöjä. Lajistosta mainittakoon kierrekivisammal sekä lievästi vaatelias hirn
mauumasammal. Rinteellä kasvaa varsin jykevää havupuustoa (VT), jossa kasvaa haa
paa sekapuuna. Rinteessä on jonkin verran lahoa maapuuta ja joitakin pökkelöitä sekä
keloja. Eteläpäänvuorella kasvillisuus on samankaltaista, lähinnä oligotrofista. Runsaita
lajeja ovat mm. kyhmytorasammal sekä kallio-omenasammal. Eteläpäänvuoren itärin
teessä kasvaa kookkaita haapoja. Vuoren laen eteläpuolisen suolaikun tai kausikostean
lammikon reunoifia on kuolleita, aikoinaan kaulattuja haapoja. Eteläpäänvuoren lou
naispuolisessa notkossa on isovarpurämereunainen nevalaildcu. Rissalanvuoren jyrkän
teellä pesli myös korppi.

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

Läffiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Alueelliset ympänstöjulkaisut 214
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9 Honkamäki KARTTULA

Karttalehti: 3331 01

Alueen pinta-ala: 138 ha Korkeus: 236 mpy Suht. korkeus: 115 m

Kallioalueen sijainti: Kuopiosta 28 km länsiluoteeseen, Itä-Karttulan kylän lähistöllä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Honkamäen jyrkässä lounaisrinteessä on kaksi yksityistä luonnonsuojelualuetta. Koko
kallioalue on lisäksi ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Biologisesti ja maisemallisesti merkittävä Honkamäen kallioalue muodostuu useista lä
hes luode-kaakkosuuntaisista jyrkkärinteisistä ja korkeista selänteistä. Mäet ovat pää
osin moreenipeitteisiä ja mittavin paljastuma on Honkamäen jyrkällä lounaisrinteeilä.
Katkonaisessa jyrkänteessä on melko pienialaisia, osin siokalliopintaisia paljastumia.
Honkamäen koillispuolisessa Sitkansolassa on suuriohkareinen muinaisjokiuoma. Se
länteet rajautuvat osittain vesistöffiin ja nousevat niistä jyrkästi, parhaimmillaan jopa
115 m. Mäkialue ei erotu selkeänä kokonaisuutena kauempaa katsottuna, mutta mäkien
viereisillä rannoilla ja avoimissa notkelmissa selänteiden massiivisuus hahmottuu vai
kuttavasti. Honkamäen kalliopaljastumilta avautuu paikoin melko avaria kumpuilevia
metsäisiä näköaloja.

Honkamäen kallioselännealue sijaitsee geologisesti Savon liuskealueeseen kuulu
van granitoidialueen reunalla. Kallioperä on homogeenista ja porfyyrista granodioriit
tia, joka on jonkin verran suuntautunutta ja sen kalimaasälpähajarakeiden koko on 1-4 cm.

Biologisesti arvoldcainta alueella ovat rehevät lehdot mäkien rinteillä ja notkelmis
sa. Vaateliaasta lajistosta mainittakoon soikkokaksikko sekä suojelualueiden väliltä hil
jattain löydetty lehtoneidonvaippa. Lehtokaifioilla viihtyviä lajeja ovat mm. pahtahiip
pasarrunal (+/RT), taljaruostesammal, ketopartasammal ja vemmelsammal. Honkamä
en lounaisrinteessä, lehtojen länsipuolella on vanhaa tuoretta ja välillä kuivan lehtomaista
kangasta, jossa on säilynyt jonkin verran myös lahopuustoa. Melko laajalla avoimella
viistosilokalliolla on hieman kaifionlittymäistä kasvillisuutta, jonka lajistoon kuuluu
kaifiokohokki. Honkamäen pohjoisosassa sekä itärinteellä on laajoja taimikoita tai kas
vatusmetsiä. Sitkansolasta laskevan puronvarrelta on löydetty rehevää saniaisvaltaista
lehtoa, jossa tavataan mm. kotkansiipeä ja veiholehteä.

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

* Alueelliset ympäristäjulkaisut 214
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10 Paljakanvuoren kallioalue KARTTULA

Karttalehti: 3331 01

Alueen pinta-ala: 199 ha Korkeus: 207 mpy Sulit. korkeus: 87 m

Kallioalueen sijainti: Kuopiosta 31 km länsiluoteeseen, Riuttalan kylän länsipuolella.

Maankäytön suunniftelutflanne:

Kalifoalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Rinteiltään ja lakialueiltaan osin peitteinen Paljakanvuoren kaffioalue on maisemallises
ti ja biologisesti arvokas kohde. Alueen ydinosan muodostaa massiivinen Paljakanvuo
ri, jonka pohjoispuolella on matalampaa selännemaastoa. Vuoren länsipuolella ovat te
räväpiirteiset Kaakkovuoren ja Hirsivuoren harjanteet. Jyrkänteitä on alueella runsaasti,
mutta useimmat niistä ovat melko vaatimattomia. Kallioalue näkyy ympäristöön met
säisenä, laajana ja korkeana mäkenä. Vuoren länsirinteen kaifiot näkyvät hienosti lähi-
maisemassa, mutta kauemmaksi ne eivät erotu. Paljakanvuoren jyrkänteen päältä avau
tuu vaikuttava ja laaja järvi- ja metsämaisema lounaaseen.

Paljakanvuoren luoteisreunassa on vaikuttava parinkymmenen metrin korkuinen
kalliojyrkänne, jossa suurimmat pystypudotukset ovat yli kymmenmetrisiä. Kallioalue
sijaitsee geologisesti Savon liuskealueeseen kuuluvan granitoidialueen reunalla. Alueen
ldvilaji on tasa—keskirakeista, heikosti piisteistä granodioriffia. Paikoin esiintyy myös
heikosti porfyyrista syväkivimuunnosta.

Kaffioalueen kalliokasvillisuus on suurimmaksi osaksi karua ja tavanomaista. Kaak
kovuoren poronjäkäläisellä itärinteellä ja Hirsivuorella esiintyy kalliokohokkia. Niuk
koihin mesotrofisiin yhteisöffiin kuuluvat tummauurnasammal ja vuoririippusammaL
Selänteiden rinteillä on kuivia sekametsiä ja männiköitä, jotka vaffiettuvat alempana
kuusivaltaisiksi tuoreiksi tai lehtomaisiksi kankaiksi. Jyrkiltä rinteiltä löytyy kaatuneita
mäntyjä ja kuusikoissa on sekapuuna jonkin verran mm. raitaa. Alueelta on aienimin
löydetty raidantuoksukääpä (NT). Selänteiden välisissä notkoissa on rämeitä ja erilaisia
korpia. Murtosjokeen alueen itäreunalla virtaavan puron varressa on kapeaffl mm. sani
aiskorpea. Lajistoon kuuluu mm. ko&ansiipi.

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

Lähiympäristön arvot: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Äueelliset

ympäristäjulkaisut 214
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11 Palj akanvuori-Ahvenusmäki KIURUVESI

Karttalehti: 3323 07,3323 08

Alueen pinta-ala: 166 ha Korkeus: 187 mpy Suht. korkeus: 59 m

Kallioalueen sijainti: Kiuruvedeltä 10 km eteläkaakkoon, Heinäkylän lounaispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Putousnotkon lehto kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan ja on ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Luonnon- ja maisema-arvoiltaan merkittävä Paljakanvuori-Ahvenusmäen kallioalue on Kiuruveden seudun tär
keimpiä kalliokohteita. Alue on pohjois-eteläsuuntaisten vierekkäisten kallioselänteiden ja notkelmien muodosta
ma ylänköinen kalliomaasto, joka on lakiosistaan ja rinteiltään hyvin paljastunut. Selänteiden lakialueiden topogra
fiaa luonnehtivat jäkäläpeitteiset, pyöreämuotoiset silokalliopinnat, jotka edustavimmillaan ovat Paljakanvuoren
korkeimmalla laella. Kallioselännejakson pehmeäprofiilisen ja paikoin hyvin harvapuustoisen lakialueen kallio-
maisemat ovat hyvin avarat. Tämä kaunis maisematyyppi on ehjille graniittialueille luonteenomainen. Kallioalue
näkyy koillisesta Heinäkylän peltoalueila reunustavana korkeana metsäisenä alueena sekä länsipuolelta Korkeen
järven alueelta katsottaessa. Mäkisessä ja metsäisessä ympäristössä eivät Paljakanvuori, Putouksenmäki yhdessä
Ahvenusmäen kanssa erotu juurikaan lähiympäristöä kauemmas. Selänteiltä avautuvia maisemia rajoittaa yleensä
tiheä rinnepuusto. Edustavimmat maisemat avautuvat Paljakanvuoren avoimelta lakialueelta. Paljakanvuori on
perinteinen näköalapaikka, josta pohjoiseen ja länteen avautuvia laajoja näköaloja rajoittaa paikoin paljaan lakialu
een ympärillä kasvava männikkö. Paljakanvuorelle johtaa opastettu luontopolku ja vuori on melko suosittu paikallinen
retkeilykohde. Laella on laavu ja tulentekopaikka. Lakialueella on erityisnähtävyytenä esihistoriallinen kuppildvi.

Paljakanvuori-Ahvenusmäen kallioalue sijaitsee geologisesti Savon liuskealueeseen kuuluvan laajan pyrok
seenigranitoidialueen keskellä. Alueen kallioperä on homogeenista ja porfyyrista graniittia, joka sisältää hieman
pyrokseenia. Kalimaasälpähajarakeet ovat 2—4 cm:n läpimittaisia ja niitä esiintyy kivessä hyvin tiheässä. Alueen
porfyyrigraniitti on ehjimmillä kalliolohkojen osilla hyvin harvarakoista ja kuutiorakoilu on melko säännöllistä.
Putouksenmäen koillisnurkasta on porfyyrigraniittia louhittu jonkin verran. Kallioselänteiden rinteet ovat viisto
jyrkkiä porrasmaisia rinteitä, jossa jäätikön hiomia terassimaisia hyllyjä erottaa matalat porrasmaiset seinämäpin
nat. Merkittävin pystyjyrkänne on runsaan 5 m korkea ja sijaitsee Putouksenmäen länsisivulla. Paikoin Putouksen
mäen länsirinteen seinämässä on suuria irtonaisia ja kuutiorakoilleita kalliolohkoja. Putouksen mäen eteläliepeillä
virtaa Ahvenuslammen vedet kalliokynnyksen yli putouksittain alas porrasmaista kalliorinnettä. Kallioalueen geo
morfologinen erikoisuus on Paljakanvuoren luoteisrinteen alueella oleva Pirunpesä. Paljakanvuoren Pirunpesä on
toinen Pohjois-Savon alueella tavattavista rapautumisluolista. Pirunpesä on porfyyrigraniittikallion pystyraon ra
pautuessa avartunut kuilumainen muodostuma, josta muutaman metrin välein erkanee putkimaisia vaakatunne
leita (Kejonen 1992). Luolaan on aikanaan laskeuduttu köyden varassa yli 20 metrin syvyyteen. Nykyään luola on
ylintä osaansa lukuun ottamatta tukittu. Luola tutkittiin 1930-luvulla, kun alueella laiduntaneita lampaita oli pu
donnut kuiluun menehtyen sinne.

Alueen arvokkain osa-alue on Putousnotkon lehto. Hiirenporras- ja kotkansiipivaltaisesta puronvarsilehdos
ta on löydetty mm. hajuheinä (NT/+) sekä jauhehuhmarjäkälä (CR/CR). Muita vaateliaita lajeja ovat mm. lehtokuu
sama, kaiheorvokki (Kv.Vl), lehto-orvokki, mustakonnanmarja, punakonnamarja (+/RT), korpisorsimo (Kv.Vl), vel
holehti ja lehtomatara. Metsät ovat muuten tavallisia tuoreita tai kuivia, metsänkäsittelyn vuoksi varsin rikkonai
sia kankaita. Kangasmetsien ja kallioiden välisissä notkelmissa onkorpi- ja rämejuotteja. Ahvenuslammen pohjois
puoliselta rantasuolta on löydetty nevaimarre (Hyvärinen 1965). Kalliokasvillisuus on melko köyhää, koska kalliot
ovat muodoiltaan jokseenkin yksipuolisia ja korkeudeltaan vaatimattomia. Ahvenusmäellä esiintyy niukasti
mesotrofista tummauurnasammalta. Putousnotkon kosteilta kivipinnoilta löytyi myös kujanneviuhkasammalta ja
rantasiipisammalta.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KAILIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 AueeWiset ymparistojulkasut 2 4



11 Paljakanvuori-Ähvenusmäki, KIURUVESI

0 0.5 km Suojelu- tai
suojeluohjelma-alue 1:15000

Alueelhset vmDar stöjuIkasut 2 4 0



12 Korsumäen kallioalue KUOPIO

Karttalehti: 3242 08, 3242 11

Alueen pinta-ala: 64 ha Korkeus: 183 mpy Suht. korkeus: 72 m

Kallioalueen sijainti: Kuopiosta 10 km länsilounaaseen, Korsunmäessä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Korsumäen lounaisrinteessä ja notkelmassa on useita yksityisiä luonnonsuojelualueita ja kaksiosainen soidensuoje
luohjelmaan kuuluva alue. Korsumäen pohjoisrinteessä on yksityinen luonnonsuojelualue. Kallioalue on myös eh
dolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Korsumäki sijaitsee Kuopion moottoritien ja Kuopio-Jyväskylä -rautatien välisellä metsäisellä alueella. Biologisesti
erittäin arvokas Korsumäen kallioalue erottuu Kuopion eteläpuolisessa topografiassa teräväpiirteisenä suurelta osin
ohuen moreenin peittämänä selännealueena. Mäen pohjois- ja koillisreunat ovat kallioisia ja osin jyrkänteisiä. Muu
alla Korsumäen alueella on kalliopintoja varsin vähän näkyvissä. Korsumäen laelta avautuu Kuopion suuntaan
osin puiden rajoittama jylhä näköala. Mäen länsi-, etelä- ja kaakkoisreunat ovat melko loivia ja pääosin metsäisiä.
Puusto on suurimmaksi osaksi kohtalaisen iäkästä, mutta rinteillä on joitakin pienialaisia mäntytaimikoita. Mäen
kaakkoispuolella, varsinaisen mäkialueen ulkopuolella on useita pieniä vuosisadan vaihteen tienoilta olevia lou
hosmonttuja, joilla on historiallista arvoa.

Korsumäki sijaitsee geologisesti arkeeisen gneissialueen ja sitä ympäröivän karjalaisen liuskealueen rajalla.
Korsumäen alue on pääosin voimakkaasti migmatisoitunutta kiillegneissiä, jonka seassa on laajoja graniittisia osu
eita ja juonia. Tervalammen kaakkoispuolella olevan jyrkänteen alueella esiintyy paikoin heterogeenista amfiboliit
tia. Korsumäen eteläreunalla esiintyy lounais-koillis-suuntainen parisataa metriä leveä heikosti paljastunut vyöhy
ke, jossa esiintyy kalsiittipitoisia dolomiittihorisontteja. Korsumäen dolomiittikerrokset ovat vahvasti poimuttu
neina välikerroksina liuskemaisessa gneississä. Dolomiitti on samanlaista serpentiinidolomiittia kuin kauempana
koillisessa Jynkän alueella esiintyvä dolomiitti. Kivilaji on yleensä valkoista; serpentiinikyhmyt ovat pieniä, väril
tään vaaleanruskeita tai punertavia. Paikoin Korsumäen dolomiitin yhteydessä esiintyy runsaasti myös diopsidia
(Wilkman 1938). Nykyisin dolomiittia on nähtävissä lähinnä vanhojen louhosmonttujen seinämillä.

Mäen eteläpuolelta kulkevien dolomiittihorisonttien ansiosta alueen kasvillisuus on poikkeuksellisen moni
puolista ja arvokasta. Arvokkaimmat alueet ovat mäen etelärinteellä, jossa on vanhoja, osittain umpeenmaatuneita
kalkkikuoppia sekä rauhoitettu kalkkilähteikkö. Lähteikössä esiintyviä lajeja ovat mm. kantopaanusammal (VU/
VU), kalkkilähdesammal, sirohuurresammal (+/RT), kalkkiväkäsammal, sirohavusammal sekä putkilokasveista
lettovilla (+/RT), mähkä (+/RT), soikkokaksikko ja kevätiinnunsilmä. Louhoskuoppien ympärillä on kuusilehtoja,
joissa on hyvin kehittynyt lehtopensaskerros. Runsain laji on lehtokuusama, jonka lisäksi tavataan näsiää, paatsa
maa, tuomea sekä vaahteran (+/RT) taimia. Kenttäkerrokseen kuuluvat mm. sudenmarja, lehtomatara ja mustakon
nanmarja. Kuoppien pienillä dolomiittipinnoilla sekä kivestä rapautuneella irtomaalla tavataan runsaasti kalkin
vaatijalajistoa. Runsain laji on kielikellosammal, jonka lisäksi esiintyy mm. lettosiipisammalta, punatyvisammalta
ja kalkkikiertosammalta. Alueelta on löydetty myös turrisammal, lenkosammal, nokkalehväsammal (+/RT), kalkki
lukinsammal (+/RT) ja putkilokasveista röyhysara (VU/VU), sääskenvalkku (VU/VU), tikankontti (VU/VU), hap
sisara (+/RT), mäkiminttu sekä vilukko (ks. Fagerstön 1975). Mökinalussuon lehdossa kasvaa ilmeisesti viljelykar
kulaisena yksi taikinamarjan pensas. Korsumäen ja sen lounaispuoleisen selänteen välisessä notkossa on osittain
soistunut puronvarsi. Varsinaisen Korsumäen rinnemetsät ovat myös suurelta osin lehtomaisia, mutta pohjoisosan
kalliopaljastumat ovat kasvillisuudeltaan oligotrofisia.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KAILIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

0 Alueelliset ympäristojulkasut 214



12 Korsumäen kallioalue, KUOPIO

Suojelu- tai
suojeluohjelma-alue

0 0.5 km

Alueelliset ycåristoulkaisut 214 0
1:15000



13 Haminavuori KUOPIO

Karttalehti: 3242 09

Alueen pinta-ala: 92 ha Korkeus: 165 mpy Suht. korkeus: 83 m

Kallioalueen sijainti: Kuopiosta 7 km lounaaseen, Kallaveden rannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Vuoren laki- ja itärinteessä on kolme yksityistä luonnonsuojelualuetta sekä vanhojen
metsiensuojeluohjelman alue. Koko kallioalue on ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Haminavuori muodostaa Haminalahden ja Väärälahden välissä olevan Hukanniemen
ydinosan. Vuori nousee Kallaveden pinnasta 83 m ja näkyy vesialueille massiivisena
selänteenä. Haminavuoren länsiosa on loivapiirteistä ja varsin heikosti paljastunutta
metsämaastoa. Itäreunan pystyseinämän päältä avautuu Väärälahden yli hieman pui
den rajoittamia näköaloja, joita hallitsevat vastapäiset Pienen Neulamäen rinteet. Hami
navuoren pohjoispuolella tärkeimpänä maisematekijänä on jyrkkäprofiilinen Salonsaa
ri. Länsirinteiltä avautuu puiden rajoittamia näköaloja Haminalahden maaseutumaise
maan, joka oli von Wrightin taiteilijaveljesten kotimaisemaa.

Kalliopintoja on eniten mäen louhikkoisella itäpuolella, jossa on pienehköjä por
rasjyrkänteitä. Muuten Hukanniemen rinteet ovat suurelta osin ohuen moreenin peitos
sa. Itärinteellä on myös jylhä kanjonimainen sola, jossa on yli 10 m korkea pystyseinämä.
Haminavuoren kallioperä on arkeeista raitaista granodioriittigneissiä, jossa heterogee
nisyyttä aiheuttavat pienet tummat kivilajisulkeumat.

Biologisesti merkittävintä vuorella on alueen luonnontilaisuus. Niemen kärkipuoli
on rakentamaton ja metsät ovat parhaimmillaan aarnimetsämäisiä. Kalliokasvillisuus ei
ole aivan yhtä kiinnostavaa, vaan seinämillä, raoissa ja onkaloissa vallitsevat oligotrofi
set, tavanomaiset kasviyhteisöt. Mesotrofisista lajeista seinämillä tavataan tummauur
nasammalta sekä hyvin niukkana kujanneviuhkasammalta ja siloriippusammalta. Ylä-
rinteillä on pieninä laikkuina poronjäkäläkasvustoja, mutta itse peitteinen laki on mus
tikkatyypin kangasta. Harvinaisin laji on valoisalla, jyrkän solan kaakkoisrinteellä kas
vava kalliokohokki. Linnuista alueella on havaittu mm. pohjantikka (NT) ja huuhkaja
(Kv.V1).

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aueetliset

ympäristöjukasut 2 4



13 Haminavuori, KUOPIO

Suojelu- tai
suojeluohjelma-alue

0 0.5 km

Alueelhset ympär stöjulkasut 214 0
1:15000



14 Neulaniemen kallioalue KUOPIO

Karttalehti: 3242 09,3242 12

Alueen pinta-ala: 383 ha Korkeus: 200 mpy Suht. korkeus: 118 m

Kallioalueen sijainti: Kuopiosta 5 km länteen, Kallaveden rannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen eteläosassa on lehtojensuojeluohjelman alue. Koko kallioalue on ehdolla
Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Neulaniemen kallioalue on biologisesti erittäin arvokas alue, jolla on myös hyvin mer
kittäviä maisemallisia ja merkittäviä geologisia sekä monikäyttöön liittyviä arvoja. Suu
ren Neulamäen laki kohoaa Kallaveden pinnasta 118 m ja sen jylhä profiili on olennainen
osa Kuopion kaupungin länsipuolista maisemakuvaa. Niemen kalliopintoja näkyy ym
päröivässä maisemassa lähinnä rannoilla sekä itäjyrkänteen eteläosassa. Kallioalueen
itäreuna rajautuu Neulamäen lähiöön. Kallioluonnoltaan vaikuttavinta aluetta on nie
men tyvellä sijaitseva Suuren Neulamäen ja Vuorilammen seutu. Parhaita luontaisia nä
köalapaikkoja ovat Neulamäen länsi- ja lounaisjyrkänteet, joilta avautuu enimmäkseen
länteen ja luoteeseen laajoja, osittain puuston rajoittamia upeita järvimaisemia. Neula
niemen maisemiin kuuluu monipuolisesti karuja, vanhan kalliomännikön hallitsemia
kalliorinteitä, lehtoisia reheviä notkoja, lohkareikkoja sekä etenkin Vuorilammen ympä
ristössä todella jyhkeitä seinämiä. Niemi on kuopiolaisten ahkerasti käyttämää ulkoilu
ja virkistysaluetta, jossa kulkee runsaasti kuntopolkuja, latu-uria sekä luontopolku.

Massiivisimmat jyrkänteet ovat Suuren Neulamäen lounaislaidalla, jonka kallioi
nen rinne on jopa 60 m korkea. Pohjoisosiltaan se on pääosin nousukelpoista kalliorin
nettä, joka tyviosaltaan kuitenkin jyrkentyy lähes pystyksi kallioseinämäksi. Etelämpä
nä jylhät kallioseinämät putoavat pystysuorina jopa 15 m ja niiden edustoilla on louhi
koita. Jyrkänteet ovat syntyneet todennäköisesti kivilajikontakteihin, jotka ovat ohjan
neet ruhjeiden syntymistä. Kallioperä koostuu pääasiassa arkeeista granitoideista. Ar
keeiset kivet esiintyvät Kuopion lounaispuolen kallioperässä laajoina sulkeumina, ja niitä
ympäröivät nuoremmat proterotsooiset liuskeet ja syväkivet. Karjalaisiin muodostumiin
kuuluvat nuoremmat liuskeet esiintyvät kallioalueella arkeeisen gneissigraniitin tai gra
niittigneissin reunustana kapeahkona kiilamaisena vyöhykkeenä, joka ulottuu pohjoi
sesta Pieneltä Neulalahdelta etelään ja Suuren Neulamäen länsi- ja eteläpuolella. Kivila
jirajat näkyvät myös selvästi maastossa pinnanmuotojen vaihteluna. Neulamäen ylän
köisen ja moreenipeitteisten selänteiden kallioilla vallitsee arkeeinen, koostumukseltaan
lähinnä graniittinen gneissi, jossa mineraalien suuntauksen voimakkuus vaihtelee mel
ko paljon. Kalliomaastossa topografiassa alempana esiintyy kapeina horisontteina nuo
rempia karjalaisia metasedimenttejä. Metasedimenttien joukossa on vähäisiä karbonaat
tipitoisia horisontteja. Neulaniemen pohjoisosissa Pienen Neulalahden tuntumassa esiin
tyy myös amfiboliitteja, jotka ovat alkuperältään emäksisiä vulkaniitteja. Suuren Neula
mäen eteläpäässä olevan kvartsiittiharjanteen juurella kulkee lampien välistä notkoa
myöten luoteeseen kapea kalkkivyöhyke, jossa kivilaji on vihreän- tai kellertävänhar
maata kalkkiliusketta. Hiukan puhtaampaa kalsiittipitoista serpentiinidolomiittia tava
taan rinteessä Vuorilammen kaakkoispuolella. Kivilajissa on paikoin karkeampia diop
sidi- ja tremoliittirikkaita kerroksia (Wilkman 1938).

e AueeWiset ympanstöjukaisut 2 4



Neulaniemen kallioperän karbonaattipitoiset horisontit ovat mahdollistaneet meso
eutrofisen kasvillisuuden kehittymisen joillekin alueille. Kasvillisuudeltaan ja kasvila
jistoltaan erittäin monipuolisen ja arvokkaan Neulaniemen ydinosat kuuluvat Vuorilam
men luonnonhoitometsään, josta on tavattu peräti 335 putkilokasvi- sekä 167 sammal- ja
46 jäkälälajia (Tiainen 1976). Kalliokasvillisuudeltaan kiinnostavimmat osat sijaitsevat
Polkkypurolta Suuren Neulamaen jyrkanteelle jatkuvassa vyohykkeessa seka Vuorilam
men ja Kolmisopen välistä notkoa reunustavilla selänteillä. Seinämien meso-eutrofisiin
kasviyhteisöihin kuuluvat mm. limisiimasammal (+/RT), kalliovelhonsammal, suoni
nahkajäkälä (+/RT) ja tummaraunioinen. Seinämillä tavataan tavallisten oligotrofisten
sammal- ja jäkäläyhteisöjen ohella paakku-uurnasammalta sekä runsaasti tummauurna
sammalen hallitsemia rako- ja onkaloyhteisöjä, joissa esiintyy myös kalkkikiertosam
malta. Kallioilla tavataan lisäksi mm. kalkkikarvasammalta ja oravisammalta. Alueelta
on löydetty mm. korpihohtosammalta (VU/VU), kimmelsammalta (+ /RT), pikkukello
sammalta ja idänlehväsammalta (NT/+), joka on itäisten rehevien lehtojen laji. Suuren
Neulamäen jyrkänteellä on lisäksi laajoja, kuivia viistorinteitä, joilla kasvaa kallioko
hokkia ja kalliokieloa. Alueen kallio- ja louhikkokasveihin kuuluvat myös mm. kangas
ajuruoho, hietaorvokki ja mäkitervakko (Knuutinen 2001 suul.t.anto).

Monipuolista metsä- ja suokasvillisuutta edustaa mm. Kolmisopen lehtoalue. Alu
een lehdot ovat pääosin käenkaali-oravanmarjatyyppisiä, mutta Vuorilammen ja Kolmi
sopen välisessä notkelmassa tavataan myös saniaisvaltaista lehtokorpea. Vaateliaista leh
tolajeista mainittakoon tikankonffi (VU/VU), hoikkarölli (VU/VU), kullero, kotkansii
pi, lehmus, lehto-orvokki, mustakonnanmarja, soikkokaksikko ja velholehti. Vuorimäen
koillispuolella, Pölkkypurolla on maakunnallisesti arvokkaita lehtoja (OMaT, FT).

Saniaislehdossa on mm. kulttuuriperäinen lehtoukonhatim (VU/VU) kasvusto.
Luonnonhoilometsan ulkopuolella metsat ovat kasitellympia ja keskimaarm karumpia,
mutta lehtomaisia osia esiintyy kautta Neulaniemen selänteiden alarinteillä ja purojen
varsilla. Satulanotkon länsipuolisessa lehtokorvessa kasvaa tuoksumataraa (NT/ +).
Kallioalueen vaateliaita lehtolajeja ovat myös mm. hajuheinä (NT/+), myyränporras
(KVl), karjalanruusu, purolitukka, lehtopähkämö ja lähdetähtimö. Alueelta on myös
havaintoja kirkiruohosta (VU/VU), ahosilmäruohosta (VU/VU), hoikkavillasta (+/RT),
pohjanruttojuuresta (+ /RT), korpisorsimosta (Kv.Vl), lehtoneidonvaipasta, keltanokit
keröstä, lituruohosta, vesihierakasta ja vilukosta (Knuutinen 2001 suul.t.anto). Vuori
lammen luonnonhoitometsän alueella puusto on paikoin hyvin järeää ja suhteellisen
luormontilaista. Luonnonifiaisuutta heikentää kuitenkin runsas virkistyskäyttö, joka on
kuluttanut maastoon tiiviin ja vahvan polkuverkoston. Neulaniemen pohjoisosassa on
taimikoita, joitakin hakkuuaukkoja, taimikoita sekä nuorta kasvatusmetsää, mutta ko
konaisuudessaan luonnontilaisuus on tälläkin alueella melko hyvä. Alueelta on löydetty
myös harvinaisia sieniä kuten purorisakas (CR/CR), hakamaatuhkelo (VU/VU), hyty
maljakas (NI) (Kosonen 1988) ja kermarisakas.

Alueelliset ympäristöjulkssut 214



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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

0 Aueelhset ympänstojuIkasut 2 4
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15 Vanuvuori KUOPIO

Karttalehti: 3242 11

Alueen pinta-ala: 111 ha Korkeus: 212 mpy Suht. korkeus: 131 m

Kallioalueen sijainti: Kuopiosta 9 km etelälounaaseen, Hiltulanlahden rannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueella on useita yksityisiä luonnonsuojelualueita ja lähes kallioalueen kokoinen
vanhojenmetsiensuojeluohjelman kohde. Koko kallioalue on lisäksi ehdolla Natura 2000
-verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Koiraveden kaarenmuotoisen Hiltulanlahden rannalla sijaitseva Vanuvuori on Kuopion
eteläpuolisen lähialueen selkeimmin erottuvia mäkiä. Ukko- ja Akka-Vanun huiput ja
niiden välinen sola näkyvät jyihänä länsipuolen entiselle valtatielle. Ukko-Vanun laki-
alueen tuntumasta avautuu vaikuttavia näköaloja kapeina sektoreina pohjoiseen ja koil
liseen, jossa näkyy Kuopion kaupunkia sekä Kallavettä. Vanuvuoren länsipuolen silo
kalliorinteiltä avautuu vain hieman puiden rajoittamia näköaloja Hiltulanlahteen ja sen
maaseutumaisemaan, jossa sijaitsee edesmenneen G. Raninin kartanon rakennukset ja
tilukset. Retkeilijöiden roskaamalla laella on nuotiopaikka ja vanhan kolmiomittaustor
nin jäänteet.

Vanuvuoren lakialueet ja rinteet ovat suurelta osin moreenipeitteisiä. Kalliopintoja
on näkyvillä eniten Ukko- ja Akka-Vanun koillispuolten louhikoissa sekä Vanuvuoren
länsipuolen jyrkissä silokalliorinteissä. Vanuvuori on pääosin punertavaa, raekooltaan
vaihtelevaa graniittia, jossa vanhempaa arkeeista gneissiä esiintyy vaihtelevan kokoisi
na kivilajisulkeumina.

Tärkeimmät biologiset arvot liittyvät vanhaan ja lahoavaan puustoon. Selänteen
yläosassa sekä osalla rinteitä on vanhoja tuoreita ja lehtomaisia kuusikoita sekä havu
puusekametsiä. Vanhoilla raidoilla ja pihlajilla esiintyy mm. raidankeuhkojäkälää ja koh
talaisen kookkailla haavoilla kasvaa kalliohyytelöjäkälää. Ylärinteiden kalliovöillä ja
esimerkiksi Akka-Vanun laella metsä on vanhapuustoista kuivaa männikköä. Selänteen
alarinteellä on keskiravinteisia tuoreita lehtoja. Kalliokasvillisuus ja -lajisto on Ukko
Vanun laen eteläpuolen kalliokohokkia lukuun ottamatta tavallista ja oligotrofista. Ma
talilla seinämäpinnoilla on valurahkoja ja yhteisöissä vallitsevat mm. kynsisamrnalet sekä
kallio-omenasammal. Pieniä poronjäkäliköitä esiintyy lähinnä länsirinteen silokallioilla.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aluee4set

ympänstöjulkaisut 2 4
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16 Keinälänniemen kaliloalue KUOPIO

Karttalehti: 3242 11

Alueen pinta-ala: 42 ha Korkeus: 115 mpy Suht. korkeus: 33 m

Kallioalueen sijainti: Kuopiosta 8 km etelään, Koiraveden länsirannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen eteläosassa on yksityinen luonnonsuojelualue. Kallioalue on kokonaan eh
dolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Koiraveden länsirannalla sijaitseva Keinälänniemen alue on biologisesti hyvin arvokas
kohde. Paljastumia on runsaimmin eteläpuolisen kansanopiston tuntumassa sekä alu
een pohjoisosassa Koiraveden rannalla. Kartalle merkityt jyrkänteet ovat hyvin vaati
mattomia portaita, joissa on vain parin metrin pudotuksia. Alue nousee loivarinteisenä
järven pinnasta vain 33 m. Aluetta monipuolistavat koillis-itärinteen järeät kuusikot ja
lehdot.Alueen yleisimpänä kivilajina esiintyy svekokarjalainen hienohkorakeinen kiil
legneissi, joka muuttuu paikoin amfiboliittiseksi. Alueen kiillegneissit ovat kompleksi
sesti poimuttuneita ja ne sisältävät usein sulfideja ja grafiittia. Gneissien joukossa esiin
tyy välikerroksina sekä kvartsi- että karbonaattirikkaita välikerroksia, joita voi löytää
lähinnä alueen pohjoisosan vähäisistä paljastumista.

Suotuisan kallioperän ansiosta kallioalueella tavataan runsaasti vaateliasta kallio
ja lehtolajistoa. Koiraveden rannassa alueen pohjoisosassa on matalia ravinteisia kallio
pintoja, joiden valtalajeina ovat eutrofiset kalkkikiertosammal ja kielikellosammal. Sei
nämillä esiintyy myös pallosammalta, sinilehväsammalta, iso- ja pikkuruostesammalta.
Tyypillisten kalkinvaatijalajien lisäksi Koiraveden rannan kalliopinnoilta on löydetty
kalkkilukinsammalta (+ /RT), viherpahkurasammalta (+ /RT), limisiimasammalta (+ /RT).
Myös alueen eteläosan jyrkänteillä on mesoeutrofisia sammalvaltaisia kasviyhteisöjä.
Koiraveden rantaan laskevassa rinteessä on useita lähteikköisiä saniais- ja suurruoho
valtaisia lehtojuotteja, joiden kasvillisuus on erittäin rehevää. Merkittävimpiä sammal
löytöjä ovat ruutusammal (VU/VU), pohjanhuurresammal (NT/RT), lenkosammal, tih
kulehväsammal ja harvinainen pohjankerrossammal. Kenttäkerroksen vaateliaita lajeja
ovat lehtopähkämö, lehtotähtimö, kevätlinnunsilmä, kaiheorvokki (Kv.Vl) ja soikkokak
sikko. Maininnan arvoisia lehtokasveja ovat lisäksi lehto-orvokki, mustakonnanmarja,
lehtomatara sekä näsiä ja koiranheisi. Aiemmin kallioalueelta on tavattu myös lehtonei
donvaippa ja vilukko. Merkittäviä luonnonarvoja liittyy myös vanhaan ja lahoavaan
puustoon, jota on alueella melko runsaasti.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALIIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

AtueeUiset

ympänstöju!kaisut 2 4



16 Keinälänniemen kallioalue, KUOPIO
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17 Vierunmäki KUOPIO

Karttalehti: 3244 03, 3244 06

Alueen pinta-ala: 25 ha Korkeus: 200 mpy Suht. korkeus: 95 m

Kallioalueen sijainti: Kuopiosta 15 km itään, Raiskion eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pienen ja kapean Iso-Vierun pohjoisrannalla sijaitsevan Vierunmäen etelärinteen länsi-
osan jyrkänteen päältä avautuu lähes avoimet näkymät etelään. Iso-Vierun keskiosa peit
tyy rantapuuston taakse, mutta järven itä- ja länsipää näkyvät selvästi. Lännessä näkyy
pilkahdus kaukomaisemaa, muuten horisontti sulkeutuu jo parin kilometrin etäisyydel
lä. Vastarannan mäkiä peittävät lähinnä varttuneet kuusikot. Hakkuuaukkoja on parissa
kohtaa, yksi mm, vastarannalla, mutta ne ovat suhteellisen pienialaisia. Kallion tyvellä
on myös koivutaimikkoa, mutta aivan rannassa on varttunutta puustoa. Ympäröivästä
maisemasta katsottaessa Vierunmäki erottuu lähinnä metsäisenä mäkenä. Ylärinteen jyr
känteet erottuvat puuston välistä kohtalaisesti Vierunjärvelle. Muuten kalliopinnat ovat
peitteisiä. Varttunutta puustoa on lähinnä jyrkänteillä ja kapealti niiden laella sekä ty
vellä. Itäisin jyrkänne on hakattu paljaaksi ja laella sekä itärinteessä on runsaasti taimi
koita ja paikoin myös avohakkuita.

Kallioperän murtumaa reunustava Vienmmäen massiivinen, noin 60 m korkea ja
porrasmaisesti kohoava kalliorinne on laajoilta osiltaan ohuen moreenikerroksen pei
tossa. Kallio on paljastuneena ainoastaan rinteen jyrkänteisimmillä osilla. Yksittäiset
pystyseinämäpinnat ovat rinteen keskiosassa vaatimattomia, 1—3 m korkeita. Porrasjyr
känteisten hyvin paljastuneiden harvan kalliomännikön peittämien kalliorinteiden kor
keus on parhaimmillaan 20 m. Edustavimmat yksittäiset kallioseinämät esiintyvät Vie
runmäen etelärinteen länsipäässä, jossa ne ovat enimmillään 12 m korkeita ja hieman
viistoja. Silokalliot ovat alueella vaatimattomia. Kallioalue sijaitsee geologisesti karjalai
sun muodostumiin kuuluvan liuskealueen ja arkeeisen gneissialueen vaihettumisvyö
hykkeessä. Alueen kivilaji on keskirakeista, migmatiittista kiillegneissiä, joka sisältää
melko runsaasti biotiittia. Kiillegneissin neosomiaines on granodioriittia. Kiillegneissiä
leikkaavat kapeat graniittijuonet. Liuskeisuuden vallitseva suunta leikkaa vinosti jyr
känteisen kalliorinteen yleissuuntaa, noudatellen itäkoillis-länsilounaissuuntaa. Liuskei
suuden kaade on pystyasentoinen.

Alueen länsiosan alajyrkänteillä viihtyy vaateliaita sammalia. Kalkkikiertosammalta
kasvaa runsaasti pystypinnoilla ja aivan jyrkänteen tyvillä on lettosiipisammalen sekä
rantasiipisammalen muodostamia peitteitä. Eräästä kallioraosta löytyi kielikellosammalta.
Jyrkänteeltä tavattiin myös ketopartasammalta ja paasisammalta. Vähemmän vaateliais
ta lajeista kalliopinnoilla kasvaa tummauurnasammalta, kivikutrisammalta, siloriippu
sammalta ja haurasloikkoa. Peruslajisto on tavanomaista. Kalliopinoilla kasvaa runsaas
ti mm. kallio-omenasammalta ja kalliopalmikkosammalta. Rinteen yläosan jyrkänteet
ovat viistoja ja karuja. Puusto on harvaa varttunutta kalliomännikköä. Lakipaljastumilla
on poronjäkälälaikkuja ja viistopinnoilla kivisammalia. Paahteisilla paikoilla kasvaa
kalliokohokkia, lituruohoa ja huopakeltanoa. Jyrkänteen tyvellä on kapealti kuusival
taista lehtoa (OMaT) ja lehtomaista kangasta (OMT). Puusto on varttunutta. Eteläpuolel
ta lehto rajoittuu kuusi-koivutaimikkoon. Lehdossa ja kalliontyvellä kasvaa mm. lehto
kuusamaa, mustaherukkaa, mustakonnanmarjaa ja lehtomataraa. Jälkimmäistä kasvaa
myös jyrkänteen tyven kapeilla hyllyillä.

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelhset

ympäristöjulkaisut 2 4
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18 Helvetinkattila LAPINLAHTI, VARPAISJÄRVI

Karttalehti: 3341 10

Alueen pinta-ala: 92 ha Korkeus: 175 mpy Suht. korkeus: 47 m

Kallioalueen sijainti: Lapinlahdelta 21 km koilliseen, Lapinlahden, Sonkajärven ja Var
paisjärven kuntien rajalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Helvetinkattila on Varpaisjärven huomattavimpia luonnonnähtävyyksiä. Se on pohjois
eteläsuuntainen noin 600 m pitkä ruhjelaakso, jossa on runsaasti jyrkänteisiä moreeni
peitteisiä kallioselänteitä. Ruhjelaakson eteläpäässä on varsinainen Helvetinkattila, joka
on jylhä, pystyseinäinen noin 15 m syvä ja 20 m leveä rotko. Rotkon pohjalla on vaikea
kulkuinen louhikko. Alue on suosittu paikallinen nähtävyys ja sinne johtaa opastettu
polku. Helvetinkattilan ympärillä on topografisesti varsin loivapiirteisiä mäkiä, joten
maisema-arvoja on lähinnä jylhän ruhjelaakson äärellä.

Helvetinkattilan kallioalueen topografiassa heijastuu selvästi arkeeisen kalliope
rän siirrosten ja ruhjeiden aiheuttama lohkoutuminen. Helvetinkattilan murroslaakso
on rakenteeltaan melko kompieksinen ja jonkin verran haarautuva. Kalliomaastoa hal
koo eri sui.mtaiset ja toisiaan leikkaavat siirros- ja ruhjevyöhykkeet. Alueen kallioperäs
sä on hyvin nähtävissä Iisalmen arkeeiselle pohjagneissialueelle luonteenomainen siir
rosten ja ruhjeiden synnyttämä kallioperän lohkoutuminen, joka on synnyttänyt huo
mattavia eroosiotason vaihteluita eri kallioperälohkojen välillä (Paavola 1991). Tämä
näkyy hyvin Helvetinkattilan kallioperän alueella granitoidien ja migmatiittien rakenne
ja koostumus vaihteluna ja heijastaa kallioperälohkoissa vallinneita erilaisia metamor
foosiolosuhteita. Helvetinkattilan murroslaakson pohjoisosissa vallitsevat happamat
gneissit ovat pääosin punertavia granitoideja. Varsinaisen Helvetinkattilan kohdalla ki
vilajina on amfiboliraitainen tonaliittis-trondhjemiittinen arkeeinen migmatiitti, jonka
tummimmat osat ovat amfiboliittisia. Paikoin migmatiitti sisältää ortopyrokseenia, mikä
kuvastaa kallioperässä vallinneita korkean metamorfoosiasteen olosuhteita. Kallioalu
een granitoideja ja migmatiitteja lävistää kallioperässä paikoin esiintyvät kapeat luode
kaakkosuuntaiset ja osittain lähes itä-länsisuuntaiset diabaasijuonet.

Kalliokasvillisuus on suurelta osin oligotrofista, mutta kasviyhteisöt ovat jokseen
kin monipuolisesti edustettuina paahteisista pystypinnoista rakoihin, onkaloihin ja va
luvetisiin pintoihin. Kalliosolan kylmän kosteilla seinämillä tavataan mm. melko harvi
naista etelänhopeasammalta (Kv.Vl). Kalliokielisammalen lisäksi runsaina esiintyviä la
jeja ovat mm. kivikynsisammal, kallio-omenasammal, sekä varstasammalet. Valurahkoilla
ja muilla sammalpeitteillä kasvaa runsaasti pohjankorvajäkälää. Solan ylärinteillä sekä
Kattilamäen valoisilla kalliopinnoilla on kuivempia, jäkälävaltaisia yhteisöjä, joissa val
litsevat mm. karvejäkälät ja rupimaiset jäkälät. Pirttilampeen laskevassa notkossa on
saniaislaikkuista, lehtomaista kuusikkoa ja sekametsää, joka muuttuu paikoin lehto- ja
luhtakorveksi. Kallioalueella on laajoja taimikoita ja alueelle on rakennettu uutta metsä
autotiestöä.

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

Lähiympäristön arvot: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aueelhset

ympäristöjukaisut 2 4
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19 Kotamäki-Mustaniemi LEPPÄVIRTA

Karttalehti; 3241 0$, 3241 09

Alueen pinta-ala; 521 ha Korkeus; 210 mpy Suht. korkeus; 90 m

Kallioalueen sijainti: Leppävirralta 16 km luoteeseen, Laitilanniemen länsipuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen eteläosa kuuluu rantojensuojeluohjelmaan, joka on ehdolla myös Natura
2000 -verkostoon.

Kaiiioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kotamäeltä Mustaniemelle ulottuva laaja kallioalue on Leppavirran jyihintä vuorimaa
ta, jota luonnehtivat lukuisat murtumalinjojen erottamat jyrkkärinteiset ja jyrkänteiset
luode-kaakkosuuntaiset selänteet (Rönkä 1995). Kallioalueen eteläosassa murroslaaksot
ovat veden peittämiä ja pohjoisosassa suomaina tai kangasmetsäpainanteina. Korkeus-
erot kalliomaastossa vaihtelevat noin 25—50 m. Leppävirran ja alueen korkein kohta si
jaitsee Kotamäen laella. Rantakallioiden veteen rajautuvat jyrkänteet erottuvat hyvin
vastarannoille, mutta metsämaastossa olevat jyrkänteet eivät näy kovin kauaksi, koska
ne jäävät suurelta osin rinnepuuston peittämiksi. Ympäristöön avautuvat maisemat ovat
luontaisesti avaria lähinnä rantakallioilta, mutta paikoin mm. Kotamäen hakkuuaukoil
ta aukeaa laajoja metsä- ja järvinäköaloja. Iso-Vuorinen, Pieni-Vuorinen ja Löytölampi
muodostavat maakunnallisesti arvokkaan pienvesikokonaisuuden (Rönkä 1995).

Kallioselänteiden rinteiden jyrkimmät osat ovat yleensä viistoisia silokalliorinteitä
tai porrasjyrkänteitä, joissa yksittäisten pystyseinämien korkeus on 3—7 m. Alueen kalliope
rä koostuu lähes kokonaan porfyyrisesta granodioriifista. Vaaleiden maasälpähajarakeiden
koko vaihtelee 2—4 cm. Paikoin porfyyrisessa granodioriiffissa esiintyy tummia selvärajaisia
kiillegneissisulkeumia. Matoniemen kalliolla ja Kanteleniemen pohjois- ja itärannassa esiin
tyy jonkin verran suonigneissimäistä kiillegneissiä. Porfyyrinen granodioriitin rakotiheys
kallioalueella vaihtelee harvarakoisesta runsasrakoiseen. Kuufiorakoilun lisäksi seinämä
pinnoilla on paikoin nähtävissä vaakarakoilua ja sen seinämim synnyttämiä pieniä onkaloi
ta. Varsin laajoja laakeita ja avoimia kalliopintoja on nähtävissä mm. Silmukkasuonvuorilla.

Jyrkänteiden viistoja ja pystyjä kalliopintoja hallitsevat kamjen pintojen sammalet
ja jäkälät. Matalilla paistepinnoilla kasvaa mm. kan’ejäkäliä, rupimaisia jäkäliä ja kallio
karstasammalta. Varjoisten kallioiden raoissa kasvaa runsaasti mm. korpikarhunsam
maita ja tyvillä tavataan kallio-omenasammalta, kalliokielisammalta sekä kierrekivisam
maIta. Myös valurahkat ja valuvetisten pintojen kimpputierasammalkasvustot ovat run
saita. Kalliorinteillä on paikoin kohtalaisen laajoja avoimia jäkäläkallioita, joilla esiintyy
patjamaisina kasvustoina myös mereistä kalliotierasammalta. Lievää mesotrofiaa ilmen
tävät eteläosassa niukkana tavattavat tummauurnasammal sekä kalliohiippasammal.
Silmukkasuonvuorten matalilla lounaisseinämillä esiintyy niukkana joitakin mesotrofi
sia lajeja kuten vuoririippusammalta, härmäsammalta ja jauhemunuaisjäkälää. Lämpi
millä kalliohyllyillä kasvaa paikoin kieloa, sormisaraa sekä ahomansikkaa. Iso-Vuorisen
kaakkoispään lounaisjyrkänteen yläosassa kasvaa kalliokohokkia. Metsäkasvillisuus
vaihtelee lähinnä pinnanmuotojen mukaan. Kallioisilla selänteillä on kuivia tai kuivah
koja männiköitä. Ne ovat taimikkoina etenkin alueen keski- ja pohjoisosassa. Vanhahkoa
metsää on säästynyt lähinnä jyrkillä rinteillä sekä joissakin kapeissa notkoissa. Notkois
sa on tuoreiden ja lehtomaisten kankaiden lisäksi usein pienialaisia saniaislehtoja tai -

korpia, lehtokorpia, ruoho- ja heinäkorpia sekä karumpia soita (mm. IR). Kuvajannie
mellä metsät ovat lehtipuuvaltaisempia ja alueella kasvaa muutamia runkomaisia leh
muksia sekä myös niiden taimia. Kuvajanvuoren eteläpuolella on maakunnallisesti ar
vokas lehto (Rönkä 1995). Harajuurta kasvaa Mustalahden pohjukan lehtokorvessa.

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

Lähiympäristön arvot; 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 A]ueehset ympäcistöju]kaisut 2 4
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20 Tynnörivuori LEPPÄVIRTA

Karttalehti: 3241 11

Alueen pinta-ala: 64 ha Korkeus: 154 mpy Suht. korkeus: 82 m

Kallioalueen sijainti: Leppävirralta 5 km luoteeseen, Rauvastenlahdessa.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Tynnörivuori sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla kapean Särkilahden ja Iso-
Mustan välisellä kannaksella. Vuori kohoaa Särkilahdesta yli 80 m ja sen erottuu parhai
ten pohjoissuunnasta katsottaessa. Tynnörivuoren hakatuilta rinteiltä avautuu maise
masektoreita sekä itä- että länsipuolella oleviin vesistöihin, mutta avaria luontaisia nä
köalapaikkoja ei rinteillä juuri esiinny. Laen ja kalliorinteiden maisemat ovat hakkuiden
ja laajojen taimikoiden muuttamia. Itäjyrkänteen noin kymmenmetriset pystypinnat sekä
paikoin tyven aluslouhikko onkaloineen luovat miellyttäviä pienmaisemia.

Tynnörivuoren korkein laki on ohuen moreenin peittämää vedenkoskematonta aluet
ta. Korkein ranta on alueella sijainnut noin 130 m mpy, jollain Tynnörivuoren alarinteitä
on huuhtonut vesi. Alueen karjalaisiin muodostumiin kuuluva kallioperä on kivilajis
toltaan vaihtelevaa. Tynnörivuoren selänteen alue on porfyyrista graniittia. Muina kivi
lajeina esiintyy paikoin tummaa suonigneissiä tai kiillegneissiä sekä vaaleaa hienora
keista granodioriittia. Svekofennialaisen ja Karjalaisen kallioperän raja sijaitsee noin 1,5
km Tynnörivuorelta lounaaseen.

Tynnörivuoren selänteiden välisestä solasta alkavalla itäjyrkänteellä on oligotro
fista kalliokasvillisuutta, johon kuuluvat pystypintojen, rakojen sekä tyvionkaloiden sam
malistot. Jäkälävaltaiset pinnat ovat karvejäkälien ja jauhemaisten jäkälien peitossa. Sei
nämillä on paikoin valuvetisiä kohtia, joilla viihtyvät kimpputierasammal, rantasuike
rosammal sekä harvinaisehko etelänhopeasammal (Kv.Vl). Loivilla paljastumilla on po
ronjäkälien luonnehtimaa kasvillisuutta, mutta yhtenäiset jäkäliköt ovat pienialaisia.
Jyrkänteen tyvellä on kuusilehto, jonka lajistoon kuuluvat mm. lehtomatara, mustakon
nanmarja ja sudenmarja. Lehdon puusto on vanhaa ja myös lahopuustoa on säästynyt.
Tyvellä on myös pieni lehtipuuvaltainen metsikkö, jossa esiintyy lehmusta. Muualla val
litsevat tuoreet ja kuivahkot kankaat.

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

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aueehset

ympänstöjulkasut 2 4
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21 Orinnoro-Heikinmäki LEPPÄVIRTA

Karttalehti: 3243 05

Alueen pinta-ala: 49 ha Korkeus: 175 mpy Suht, korkeus: 55 m

Kallioalueen sijainti: Leppävirralta 11 km itään, Hanhiahon kylän eteläpuolella.

Maankäytön suunniftelutilanne:
Kaffioalueen eteläosassa on Orinnoron rotkon yksityinen luonnonsuojelualue.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Orrnnoro-Heildnmäen kaffioalue ei erotu metsämaastossa kauemmas ympäristöön. Kai
ioalue sulautuu hyvin ympäröivään mäkimaastoon ja kaffioprnnat näkyvät korkeintaan
läheisille lammille ja vastakkaisten mäkien rinteffle. Alue rajautuu lännestä Heilddsen
pieneen järveen ja ojitettuffiin soihin. Parhaiten maisemat avautuvat Heildnmäen länsi
jyrkänteen päältä. Jyrkänteeltä näkee puuston estämättä parin kilometrin päähän län
teen ja pohjoisessa näkyy esen -järven lounaisosa. Maisema on lahinn metsäistä
taimikkoa kasvavaa mäkimaastoa. Alueen edustavin nähtävyys on Orinnoron kapea rot
komuodostuma. Luonnonsuojelualueen puusto on luonnonfilaista ja rotkon pohjalle on
rakennettu pitkospuinen retkeilyreiffi. Muuten kallioalueen puusto on suurimmaksi osak
si mäntytaimikkoa.

Heildnmäen lakialue on suurelta osin moreenin peittämää maastoa, jossa kalliopal
jastumat ovat pieninä, matalina jäähkön hiomina pintoina. Luoteissivulta pienen Heik
kisen -järven reunalta etelään on kallio hyvin paljastuneena viistojyrkänteisellä länsirin
teellä. Kalliot ovat jäätikön Momia ja viistojyrkänteisen kaifiorinteen korkeus on 15—20
m. Yksittäiset viistoseinämäpinnat ovat luoteis- ja länsisivulla matalia. Heikinmäen loi
vasti alasviettävä etelärinne on porrasmainen. Kallioalueen eteläpäässä sijaitseva Orino
ron rotko on alueen geomorfologisesfi merkittävin osa. Heilcinmäen ja eteläpuoleisen
Orkomäen väliseen notkelmaan sijoittuva Orinoron rotkon ydinosa on noin 200 m pitkä.
Keskiosastaan 20 m leveää rotkoa reunustaa molemmin puolin olevat 5—8 m korkeat
kallioseinämät. Edustavimmillaan rotko on länsipäässä, missä 2—5 m leveää kallioperän
halkeamaa reunustaa 10—12 m korkeat kaifioseinämät. Rotkon seinämäpinnoifia näkyy
kiillegneissin pystyasentoinen laaftarakoilu. Paikoin se muodostaa pohjoisseinämällä
hieman pylväsmäisiä muotoja ja seinämässä on paikoin metrin seinämästä ulos työnty
viä kalliolippoja. Orinoron rotko rajautuu pohjoisreunastaan laakeisiin ja ehjiin siokal
lioihin. Alueen kaifioperä kuuluu Savon liuskeisiin. Kivilaji on hieno—keskirakeista, rai
taista kiiflegneissiä, jossa graniittista neosomia esiintyy vähän.

Vaateliainimat kaifiolajit keskittyvät Orinnoron suojelualueelle. Ravinteilckaiden
alustojen lajit tosin puuttuvat, mutta kurun kostea pienflmasto suosii etenkin maksa
sammalia. Kurun kallioseinämiltä on löydetty pohjanpussisammalta (VU/VU), etelän
palmikkosammalta, isosahasammalta, etelänhopeasammalta (Kv.Vl) ja suonikielisammal
ta. Uutena lajina kaifioseinämältä löytyi kaifiokärpänsammal (+/RT). Kaifioseinämien
tavanomaisia valtalajeja ovat mm. kallio-omenasammal, kiviturlddsammal sekä maksa
sammalet. Kuriin pohjalla on rahkasammallaildcuja. Luonnonsuojelualueen puusto on
luonnonifiaista tuoreen kankaan kuusikkoa tai korpea (MK). Sekapuuna kasvaa muuta
ma järeä haapa. Heildnmäen länsijyrkänteen kasvillisuus on karua.

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

Lympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Aueelliset

ympänstojulkaisut 214
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-

A

‘ L
1 [‘ti1, !4;

y
‘

7z

-Ht t

t.&- •r
‘ 1/11 A

.. ,

-

=

-
— / /i1f-

t4 ---

O T:v
.1 i< 2

__

/
‘I-

IO ••zHJikLn#riak,

L!
W,. 4

,-
04iA

7

\‘.

•/4. g’-’KaIlloriiäki

- —

\ ;-- — r

A /

0
F:OO

,.

-

/4: •-
L ‘“1 A

F <•“L- -

j ammansa.
O

•

>f0:0Z

,i’’.7’—’ \
0•

L; J4p -;; :- —

OO
•‘O

\ ‘%o?

0 0.5km Suojelu—tai
suojeluohjelma-alue

Alueelliset ympäristojulksut 214 0

1:15000



22 Hornanmäki LEPPÄVIRTA

Karttalehti: 3243 06

Alueen pinta-ala: 42 ha Korkeus: 183 mpy Suht. korkeus: 101 m

Kallioalueen sijainti: Leppävirralta 22 km koilliseen, Hiisimäen kylän lähistöllä, Su
vasveden länsirannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kaffioalueen pohjoisosassa on rantojensuojeluohjelman alue ja yksityinen luonnonsuo
jelualue. Alueet ovat myös lähes kokonaan ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Hornanmäki on hyvin massiivinen, Suvasveden laajan Kukkarinselän länsirannalla si
jaitseva maisemaifisesti merkittävä moreenipeitteinen kaifiomäki. Se on länsi- ja poh
joisosastaan jyrkkärinteinen ja hallitsee länsipuolisten alavampien alueiden itäistä näkö
alaa. Suvasvedelle Homanmäld erottuu myös selvänä maamerkkinä, sillä se kohoaa jär
ven pinnasta yli 100 m. Pohjoisrinteen yläosasta avautuu luontaisesti tai lievästi puus
ton varjostamia hienoja ja vaikuttavia järvimaisemia useisiin ilmansuuntiln. Samanlai
sia avaria maisemia avautuu myös rinteiden hakkuuaukoilta. Rinteen jyrkkyyden ja kor
keuden vuoksi alapuolinen vesistömaisema on erityisen vaikuttava. Hornanmäen laen
ja rinteiden maisemat ovat kokonaisuutena melko vaatimattomat.

Pohjoisrinteen yläosa on kaifioinen ja jyrkänteinen, mutta varsinaiset seinämät ovat
vain muutaman metrin korkuisia lyhyehköjä jaksoja. Pohjoisrinteessä luoteeseen kään
tyvällä sivulla on ylimmän jyrkänteen tyvellä on melko massiivinen louhikko, jonka vie
ressä on lievästi porrasmainen 7 metrin korkuinen kaifioseinämä. Myös länsirinteen ala-
osassa on muutaman metrin korkuisia kallioseinämiä, jossa irtolohkareen ja seinämän
väliin on muodostunut pieni käytävä. Sen lisäksi seinämässä on pari kallioidelekettä.
Hornanmäen korkein lakialue ja ylimmät rinteet ovat vedenkoskematonta maastoa. Kai
lioalue sijaitsee geologisesti karjalaisen liuskealueen ja granitoidialueen rajalla. Kivilaji
on suonigneissiä, jonka raitaisuus näkyy hyvin jyrkänteissä. Alueen kivessä esiintyy
paleosomia ja neosomia yhtä paljon.

Homanmäen pohjoisosassa kalliokasvillisuus on jokseenkin yksipuolista. Matalil
la kaffioprnnoilla vaifitsevat jauhemaiset jäkälät, mpimaiset jäkälät ja karvejäkälät sekä
raoissa mm. kallio-omenasanimal ja karhunsammalet. Luoteisseinämän lohkareisella
tyvellä on isosahasammalen esiintymä. Muuten harvamännikköinen rinne on kuntan,
variksenmarjan, puolukan ja kanervan valtaama. Rinteessä on myös runsaita rahkasam
mallaikkuja ja kangasvarpujen seassa kasvaa suopursua, juolukkaa ja vaiveroa. Länsi
rinteellä olevan notkon suulla on myös kallioseinämiä, joiden kasvillisuus tuo hieman
vaihtelua pohjoisrinteen yksitoikkoisiin kallioihin. Täällä kasvaa niukkana nun. lievää
mesotrofiaa ilmentävät vuoririippusammal ja tummauumasammal. Notkon rinteillä on
kuivan lehtomaista metsää, jonka lajistoon kuuluvat mustakonnanmaija ja sudenmarja.
Notkon pohjalla on kosteampaa, osittain saniaisvaltaista kuusikkoa. Juotissa kasvaa myös
koiranheisi. Homanmäen kofflisrinteellä aivan Suvasveden rannassa, Kumrnunlahdelta
luoteeseen on kapea, paikoin saniaisvaltainen lehtomainen kaistale, josta on tavattu mm.
lehtomataraa, isoalvejuurta ja veiholehteä. Rannassa kasvaa melko harvinaista suomyrt
tiä. Vuoren laella on monipuolinen hyönteislajisto, havaittu mm. kirjoverkkoperhonen
(Rönkä 1995).

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Äueelliset

ymparistäjulkaisut 2 4
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23 Syvävuoren kallioalue LEPPÄVIRTA

Karttalehti: 3243 07

Alueen pinta-ala: 118 ha Korkeus: 150 mpy Suht. korkeus: 68 m

Kallioalueen sijainti: Leppävirralta 22 1cm itä-kaakkoon, Paljakkaveden kaakkoisrannalla.

Maankäytön suunniftelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Syvävuoren kallioalue on luonnon- ja maisema-arvoiltaan merkittävä kohde, jonka korkein kaifioselänne Syvävuo
ri nousee pohjoispuolisesta Paljakkaveden Syvälahdesta puolen kilometrin matkalla 68 m. Syvävuoren, kuten alu
een muidenkin mäkien rinteet ovat suurimmaksi osaksi jyrkät ja osin jyrkänteiset. Jyrkänteiden yhtenäiset pudotuk
set ovat alle kymmenmetrisiä, eivätkä ne näkyisi ilman haklcuita ympäristöön. Syvävuorelta aukeaa järvimaisema
ja lähimaisemaa hallitsevat valtatie ja voimalinja. Muilta selänteiltä avautuvat maisemat ovat metsävaltaisia eikä
niiltä näe muutamaa sataa metriä kauemmaksi. Jyrkänteilä, vars ildn Rajavuorella on runsaasti erikoisia kallio-
muotoja, kuten tyvi- ja kivenalusonkaloita, kalliolippoja sekä jonkin verran yfflcaltevia pintoja. Hyvin erikoisia pi
enmaisemia luovat myös notkelmien lähes puuttomat laajat lofflcareikot. Selänteiden korkeimmat laet ovat osin
ohuen moreenin peittämiä ja vedenkoskematonta maastoa, kun taas rinteet ja notkelmat ovat veden huuhtelemaa
maastoa.

Syvävuoren jyrkänteisellä pohjoisrinteellä on useita porrasmaisia pystyseiniä. Rinteen yläosassa portaiden
korkeus on 2—6 m ja niiden väli on 2—10 m. Seinämissä on harva, mutta voimakas laattamainen vaakarakoilu, joka on
saanut aikaan paikoin luolamaisia onkaloita ja kaffioulokkeita. Osa seinämistä on ylikaltevia. Rinteen alaosassa on
10 m korkea pystyseinä. Syvävuoren kaakkoispäässä on 7 m korkea pystyseinämä, jonka tyvellä on massiivista
louhilckoa. Rajavuoren pystyasentoinen koillisjyrkärme on 5—10 metrin korkuinen ja ehjä. Sen juurella on usean
kuutiometrin suuruisia lohkareita. Rajavuoren lounaispuolella on etelään antava 10 m korkea harvarakoinen, rakoi
lun jonkin verran lohkoma miltei pystysuora seinämä. Kaakonvuoren itäjyrkänteessä on 6—7 m korkea rikkonainen
seinämä ja sen edessä on massiivista louhikkoa. Kaffioalueella on lisäksi Leppävirran komein luola (Rönlcä 1995).
Alueen lcarjalaisiin muodostumiin kuuluva kaffioperä vaihtelee kivilajistoltaan granodioriittisesta tai tonaliiffisesta
syväldvestä suonigneissiin. Syvävuoren ja Rajavuoren kaifioissa esiintyy rapautumispinnaltaan vaaleaa tai heikosti
punertavaa hieno—keshiirakeista granodioriffista tai tonalilttista syväkiveä, jossa satunnaisesti on maasälpähajara
keita. Syvävuoren ja Kaakonvuoren välisen notkelman jyrkänteet ovat taas suonigneissiä, jossa on vaaleita ja tum
manharmaita raitoja.

Syrvävuoren enimmäkseen karuilla jyrkänteillä tavataan harvinaista isoriippusammalta sekä niukasti muuta
mesotrofista lajistoa. Koiffisjyrkänteen edustalla olevasta lohkareilcosta löytyi myös harvinaista isosahasammalta.
Lajia tavaffiin myös Rajavuoren koillisjyrkänteen tyviohkareilcosta sekä Syvävuoren ja Kaakonvuoren välissä ole
van jyrkänteen aluslohkareikosta. Rajavuorella kalliokasviyhteisöt ovat valtaosin oligotrofisia, mutta kalliokasvilli
suulla monipuolistavat erilaisten onkaloiden, rakojen ja luolien suomat kasvupaikat. Hieman vaateliaampaa, puo
livarjoisan rinteen kaifiokasvillisuutta esiintyy Kaakonvuoren itäjyrkänteellä. Lievä ravinteisuus saattaa olla peräi
sin rinteessä vaifitsevan lehtipuuston karikkeesta. Luonteenomaisia lajeja ovat nuorasammal, tummauumasammal,
kierrekivisammal sekä jauhemunuaisjäkälä. Seinämällä on myös kalliokeuhicojäkälän (NT/RT) eslintymä. Lajia on
runsaasti matalalla seinämällä parin metrin matkalla, minkä lisäksi sekovarsia tavattiin muilta seiniltä ainakin kym
menkunta. Jäkälää löytyi myös haavalta. Alueella on useita laajoja puuttomia tai lähes puuttomia pinmpeltoja,
joissa kivipintojen valtalajeja ovat mm. kivitiera- ja kaffiokarstasammal sekä tinajäkälät, napajäkälät ja karvejäkälät.
Kallioalueen metsäkasvillisuus on tavanomaista. Ylärinteilä on yleensä kuivahkoja männiköitä ja alarinteifiä sekä
paikoin lakiosissakin tuoreita kuusilcoita. Vanhan metsän piirteitä on nähtävissä vain kaifiorinteillä, joissa on säily
nyt yksittäisiä keloja, käkkyrämäntyjä sekä maapuita. Notkelmissa on kuusivaltaisia mm. hiirenportaan luonnehti-
mia lehtomaisia painanteita. Syvävuoren—Rajavuoren koillispuolisissa noflcoissa kasvaa hajuheinää (NT/+) (Rönkä
1995). Alue on myös lirinustollisesti edustava.

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

Lähiympäristön arvot: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Aiueelliset ympänstäjulkaisut 214
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24 Kellarimäki MAANINKA

Karttalehti: 3331 02

Alueen pinta-ala: 45 ha Korkeus: 190 mpy Suht. korkeus: 70 m

Kallioalueen sijainti: Maaningalta 13 km lounaaseen, Liesjärven kaakkoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kaliioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kellarimäki on Maaningan kunnan eteläosassa sijaitseva valtaosin peitteinen mäki. Kai
liopintaa on näkyvissä mäen jyrkänteisessä etelärinteessä. Mäki on lakiosaltaan varsin
tasaista ja se kasvaa enimmäkseen melko luonnontilaista kuusivaltaista sekametsää.
Kellarimäen merkittävin arvo liittyy eteläreunan jyrkänteessä olevaan Pirunhalssi -ni
miseen luolaan. Tämä Kellarimäen suonigneissin vaakarakoiluvyöhykkeen rapautuman
tuloksena syntynyt luola on toinen Pohjois-Savon pregiasiaalisista rapautumisluolista
(Kejonen 1992).

Etelärmteellä on lyhyeNcö eteläseinämä, jonka kasvilhisuus on oligo- ja mesofrofls
ta. Luolan tienoifia kivilaji on ilmeisesti hieman edullisempaa, koska haurasloikkoa kas
vaa raoissa runsaasti. Rako- ja tyvisammalistoissa tavataan mesotrofista tummauuma
sammalta, kujanneviuhkasammalta, rauniopaasisammalta sekä niukasti kallddkiertosam
maita. Pirunhaissin ja muiden onkaloiden seinifiä esiintyy niukkana vuoririippusam
maita. Kostealla kallion tyvellä kasvaa lisäksi harvinaisehko säiläsammal. Keliarimäen
laajan lakiosan painanteissa on muutamia pieniä korpipainanteita. Korven reunoifia ole
vilta vanhoilta lehtipuilta löydettiin harvinaisehkoja epifyyttejä, kuten raidankeuhkojä
kälää sekä nukkamunuaisjäkälää. Kellarimäen eteläosassa vallitsevat tuoreet tai lehto
maiset kangasmetsät, mutta mäen keskivaffieiia on myös lehtorinteitä, joiden puusto on
tosin suurelta osin hakattu. Lehtojen kenttäkerroksessa viffityvät sudenmarja, mustakon
nanmarja, ldvil&oalvejuuri, tesma, ahomansikka ja lehtomatara. Mäen länsipuolisessa
notkossa virtaa Manninpuro, jota ympäröivät kosteat lehtomaiset ja korpimaiset metsi
köt. Linnuista alueella elelee huuhkaja (Kv.Vl).

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historiaffiset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monilcäyttöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 3

Lähiympäristön arvot: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ymparistäjuikaisut 214
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25 Tuovilanlahden kalliot MAANINKA

Karttalehti: 3332 01

Alueen pinta-ala: 43 ha Korkeus: il2mpy Suht. korkeus: 20 m

Kallioalueen sijainti: Maaningalta 8 km luoteeseen, Maaninkajärven Tuovilanlahtea re
unustavat rantakalliot.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueet kuuluvat kokonaan arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Tuovilanlahti on 5 km pitkä ja enimmillään vain 400 m leveä luode-kaakkosuuntainen
Maaninkajärven lahti, joka on syntynyt hyvin jyrkkäprofiffiseen ruhjelaaksoon. Lahden
rannoifia on alavien rantapeltojen lisäksi jyihiä, maisemassa kauaksi erottuvia kalliojyr
känteitä, jotka nivoutuvat harmonisesti maaseutu- ja vesistömaisemaan. Havukkasal
men länsirannalla on suoraan veteen putoavaa jyhkeää jyrkännettä, jossa pystyseinämä
on korkeimmillaan noin kymmenmetristä. Geomorfologisesti ja maisemallisesti erityi
sen hieno kohta sijaitsee Tuovilanlahden pohjoisosassa, itärannan jyrkänteessä, jossa on
Pirunpesän luolamuodostuma. Se on noin 8 m syvä, 0,5—1 m leveä ja 3—5 m korkea kallio
lohkojen väliin syntynyt sileäseinäinen luola, joka on muinaisten maanjäristysten aikaan-
saama ja se on tästä luolatyypistä paras esimerkki Pohjois-Savon alueelta. Pirunpesään
liittyy uskomuksia ja tarinoita. Tarinan mukaan Tuovilanlahden piru muutti luolaan,
kun se ajettiin pois eräästä lähitalosta. Se on sittemmin houkutellut ihmisiä hirttäyty
mään. Tuovilanlahden Pirunpesä on eräs Pohjois-Savon kuuluisimmista jo varhain tun
netuista luonnonnähtävyyksistä. Sen villckain turismin aika kesti viime vuosisadan lo
pulta 1950-luvulle saakka, jolloin vesitse tapahtuva turisifiilkenne Korkeakoskelle päät
tyi (Kejonen 1992). Näköalapaikkana käytetyn Havukkavuoren rantajyrkänteiden päällä
on myös maisemien ffiailusta kuluneita kaifiotöyräitä.

Luode-kaakkosuuntainen Tuovilanlahden silrrosruhje on suoraa jatketta suurelle
Suvasveden siirrokselle, jota katkeamalla jatkuu yli 200 km aina Puruvedelle asti. Se
jakaa kallioperän geologisesti kahteen toisistaan selvästi erilaiseen osaan. Tuovilanlah
den länsipuolinen alue on kaifioperältään arkeeista pohjaa, kun taas itäpuolella ovat
vallitsevana varhaisproterotsooiset Pielaveden karttalehtialueelle ulottuvat ns. Lampaan
järven liuskejakson kivet. Tuovilanlahden länsipuolinen arkeeisen pohjan lohko on il
meisesti oilceakätisen siirroksen kaakosta työntämä kieleke, jonka on tulkittu edustavan
arkeeisen kuoren Lapinlahden kartta-alueen itäosan arkeeista pohjaa ylempää leikkaus
ta (Paavola 1988). Ruhjevyöhykkeen aiheuttama kivilajien hiertyneisyys näkyy selkeästi
etenkin lahden itäpuolisten rantakallioiden kivilajeissa. Hierron yhteydessä alkuperäi
sen arkeeisen pohjakompleksin kivilajien rakenteet ovat muuttuneet tunnistamattomik
sija nykyisellään lahden itärannan kivet ovat lähinnä myloniittisia gneissejä. Lahden
länsirannalla kallioita on vähemmän. Länsirannan suurimman yhtenäisen rantakallio
alueen, Havukkavuoren alueella, esiintyy voimakkaasti suuntautunutta, juovaista, osin
migmatisoitunutta sarvivälkegneissiä.

Havukkavuoren rantakaffioffla kasvipeite muodostuu tavallisista oligotrofisista
sammalista ja jäkälistä, kun taas Arkkuvuorella on selkeästi mesotrofisia ja kulttuurivai
kutteisia pysty- ja viistopintoja. Kallioiden ehdottomat valtalajit ovat ketopartasammal
ja ketohavusammal. Seinämillä tavataan myös laajoja kivikutrisammalkasvustoja. Myös
metsäkasviifisuus vaihtelee alueella monivivahteisesti. Alueen tavallisten kangasmetsä
tyyppien lisäksi Arkkuvuoren rantarinteellä on lehtoista pellonlaitakoivikkoa tai tuomi
pensaikkoa, jossa kasvaa mm. lehtokuusamaa ja punaherukkaa. Loivemmalla rinteellä
on lisäksi vanhaa lehtomaista kuusilckoa jonka raviiniuurteffla kasvaa mm. veiholehteä.
Havukkavuoren eteläosan metsässä näkyy vielä merkkejä entisestä metsälaitumesta.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Aueelliset ympänstöjulkaisut 214
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26 Loutteisen kallioalue NILSIÄ

Karttalehti: 3334 04

Alueen pinta-ala: 80 ha Korkeus: 200 mpy Suht. korkeus: 62 m

Kallioalueen sijainti: Nilsiältä 4 km luoteeseen, Va]keiskylän länsipuolella.

Maankäytön suunniftelutflanne:
Kallioalueiden väliin jäävät suot ja osa kallioalueesta kuuluvat lehtojensuojelu- tai soi
densuojeluohjelmaan. Sama notkelma on myös ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Valkeismäen länsireunalla oleva ja Syrjä-Loutteisen ruhjelaaksoa reunustava Loutteisen
kallioalue sijaitsee korkeiden, loivapiirteisten mäkien välisessä pienten lampien ja suo
notkelmien kirjomassa metsämaastossa. Kaffioalue siilautuu hyvin kumpuilevaan mä
kimaastoon eilcä hahmotu ympäristöön. Notkoja reunustavat jyrkät metsäiset kalliorin
teet tai -jyrkänteet. Hienoimmat kalliomaisemat löytää Karankaisen alle 10 m korkeilta
ja jyrkänteisiltä rantakaifioilta sekä Pieni-Loutteisen ja Iso-Loutteisen väliseltä noin 40 m
korkealta kallioiselta lounaisrinteeltä, jossa rinteen jyrkänteisestä yläosasta on aikojen
kuluessa lohkeillut mittava louhikko. Jyrkän louhikkorinteen yläosassa on 5—6 metrin
korkuisia viistoja kalliopintoja, joissa on teräviä kvartsiiffikielekkeitä. Myös Karankai
sen kallioiden reunustama rotkomainen notko on pystyseinämineen erikoinen nähtä
vyys. Alueella olevilta näköalapaikoilta ei avaudu kaukomaisemia,mutta luonnonifiaisten
lampien rantamaisemat ovat sitäkin hienompia. Kallioalueella kiertää kaakkoispuolisil
ta hiekkakuopilta alkava opastekyltein varustettu luontopolku.

Loutteisen kaffioalue sijaitsee geologisesti arkeeisen gneissialueen ja karjalaisiin lius
keisiin kuuluvan Tahkomäen—Kinahmin kvartsiiffijakson kontaktissa. Kallioalueen van
hemmat arkeeiset gneissit ja nuoremmat varhaisproterotsooiset liuskejaksoon kuuluvat
kivilajit ovat siirroksen erottamia. Loutteisen kallioalue on eräs Nilsiän karttalehtialu
een tärkeistä geologisista avainkohteista, jossa on paljastuneena arkeeisen gneissialueen
kivilajeja, karjalaisten liuskeiden pohjamuodostumia ja niiden päälle kerrostuneita eri
laisia liuskeita. Kaffioalueen luoteisosassa Karankaisen koillisrannalla on paljastuneena
hienorakeista arkeeista pohjagneissiä. Sen yhteydessä esiintyy paikoin tummaa amfibo
liiffia. Tahkomäen—Kinahmin kvartsflffiselänteeseen välittömästi liittyviä pohjakonglome
raatteja on paljastuneena muutamissa paikoissa harjanteen länsilaidalla kaffioaluetta
halkovan Syrjä-Loutteisen ruhjelaakson kohdalla. Ruhjeessa olevan Karankaisen lam
men etelärannalla voidaan nähdä pohjakonglomeraatin vaffiettuvan arkoosiksi ja sitten
serisiittikvartsiffiksi, jossa erittäin voimakas tektonisoituminen on osittain tuhonnut tä
män alueen kivien rakenteita. Liuskeisessa konglomeraafissa on nähtävissä harvassa
pieniä granitoidi- ja juonikvartsipalloja. Kongiomeraatin arkoosinen aines on vahvasti
hiertynyttä ja uudelleenldteytynyttä. Alueen kvartsfltti on tyypillistä vaaleaa jatulikvart
siiffia, jossa muodostuman alimmat kerrokset sisältävät yleensä runsaasti serisiittiä. Pai
koin ne ovat myös maasälpä- ja karbonaffiffipitoisia. Tahkomäen—Kinahmin jakson ai
noa merkittävä karsikarbonaattudviesiintymä on tiukasti poimuttuneena pystyasentoi
sen kvartsiittiliuskeen sisällä. Pystyliuskeista karsikarbonaatffkiveä on paljastuneena
kallioalueella Syrjä-Loutteisen etelärannan kallioissa (Paavola 1984). Kallioalueen kaak
koisosassa liuskejakson itäreunalla muuttuu kivilaji jälleen arkeeiseksi pohjagneissiksi.
Kallioalueen korkein laldalue ja ylimmät rinteet ovat ohuen moreenin peittämää veden
koskematonta maastoa.

Alueelliset
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Loutteisen maasto on rehevän kallio-, metsä- ja suokasvifiisuutensa vuoksi hyvin
arvokas kallioalue. Kalkldvaikutteista kalliokasvifiisuutta on jokaisella selänteellä. Iso
Loutteisen ja Pieni-Loutteisen välillä oleva rakkakivikkorinne ja länsijyrkänne ovat ka
ruja, mutta niiden pohjoispuolella olevassa jyrkässä lehtorinteessä on pieniä ravinteik
kaita kaifiopaljastumia. Niiden vaateliasta lajistoa edustavat kalkkikiertosammal, kieli
kellosammal, pilckuruostesammal, kallddkahtaissammal ja kalkkikarvasammal. Lisäksi
paljastumilla esiintyy runsaana kallddpalmikkosammalta (+/RT). Tämä lajisto toistuu
muillakin selänteifiä. Pieni-Loutteisen luoteispuolisen, pääosin karun mäen seinämillä
kasvaa kallckildertosammalta merkkinä kaifioperän edullisuudesta. Syrjä-Loutteisen ete
läpään eteläpuoliselta matalahkolta mäeltä on löydetty aiemmissa tutkimuksissa kolme
pientä kalkkilouhosta ja luonnonkallio, joiden tärkeimmästä lajistosta mainittakoon kalk
kiväkäsammal, suippuväkäsammal, ka]kkiluldnsammal (+/RT) ja turrisammal. Alueen
pohjoispäässä olevan Karankaisen kanjonin sammallajisto on myös hyvin edustava: mm.
pikkuruostesammal, pikkukellosammal, uurrekellosammal (+/RT), limisiimasammal (+/
RT), isorippusammal, kalkkilukinsammal (+/RT) sekä ldmmelsammal (+/RT). Kanjo
nin pohjalla on rehevää korpea (RhK) sekä kosteahkoa lehtomaista metsää. Kalliotöy
räältä löytyi yllättäen harvinaistunutta ketonoidanlukkoa (NT/RT). Metsät ovat rinteil
lä usein lehtomaisia ja edustavin osa lienee Pildcu-Loutteisen itäpuolisella jyrkällä rin
teellä. Runsaita lehtokasveja ovat mustakonnanmarja, lehto-orvokki ja lehtokuusama.
Alueelta on havaittu myös soikkokaksikko. Mäkien välissä on hyvin reheviä notkosoita
(mm. LhK, LK, LN). Suojuoteissa ja puronotkoissa on löydetty kaitakämmekkää (VU/
VU), hoikkavillaa (+/RT), röyhysaraa (VU/VU) ja nevaimarretta. Nykyään suuri osa
letoista ja rehevistä korvista on peittynyt alueella asustelevan majavan patoaltaiden alle,
joten arvokkaan lajiston säilyminen on epävarmaa. Harvinaista ja vaateliasta suolajistoa on
vielä ainakin notkojen reunoifia, mm. keltasaraa kasvaa paikka paikoin runsaanakin. Alu
eelta on tavattu myös myyränporrasta (Kv.Vl), ketokäenminttua sekä tunturikiviyrffiä.

Alueeliset ympäristojulkaisut 214



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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

0 Jueelhset ymparistojulkaisut 214



26 Loutteisen kallioalue, NILSIÄ
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27 Rahkomäki NILSIÄ

Karttalehti: 3334 07

Alueen pinta-ala: 29 ha Korkeus: 140 mpy Suht. korkeus: 44 m

Kallioalueen sijainti: Nilsiältä 13 km itäkoilliseen, Ylä-Silkajärven rannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen eteläosa kuuluu arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Ylä-Siikajärven ja Valkeisen rantaan rajautuva Rahkomäki sijaitsee hyvin arvokkaassa
ympäristössä, jonka maisemaa hallitsevat etelämpänä jyhkeä Pisa ja Kypäräinen. Rahko
mäki on geologisesti ja maisemallisesti merkittävä alue, mutta kasviffisuudeltaan melko
tavanomainen ja karu. Kallioalue sulautuu melko huomaamattomana selänteenä Pisan
mäkiseen ja jyrkkäprofiiliseen maisemaan. Rahkomäen pohjoisreunan avoimita kvart
siiffikallioilta avautuu kaunis viljelysmaisema ja järvinäköala Ylä-Siikajärvelle luotee
seen. Idässä on metsiä ja peltokuvioita ja noin puolen kilometrin päässä Pisan paikallis
tie. Ainoa maisemaa jonkin verran häiritsevä tekijä on järven ylittävä voimalinja. Rahko
mäen pohjois- ja länsirinteen harvapuustoiset kaifiot näkyvät yllättävän hyvin Ylä-Sti
kajärven taa maantielle. Alueen metsät ovat enimmäkseen harvennettuja, osin avohakat
tuja mäntymetsiä. Lehtoniemessä on luonnonifiaisempaa kuusimetsää. Lehtoniemessä
on yksi ja Rahkomäen luoteisreunalla kolme kesämökkiä.

Rahkomäen selänteen ja sen länsipuolella olevan matalamman Lehtoniemen väli
sessä notkelmassa on arkeeisen pohjakompleksin ja svekokarjalaisten kivien välinen
kontakti. Rahkomäen kallioperä koostuu tummansinffiarmaasta kvartsiitista, joka stra
tigrafisesti kuuluu samaan kvartsiiffimuodostumaan kuin kolme kilometriä etelämpänä
sijaitseva Mustikkamäen-Kakkomäen tummansiniharmaa kvartsiitti. Tämä kvartstiffi on
yleensä tasalaatuista ja helposti tunnistettavissa, mutta muuttuu pohjoisempana Valkeis
ja Ala-Siikajärven välisellä kannaksella sekavaksi ja rikkonaiseksi (Paavola 1984). Kal
lioalueen länsiosassa Lehtoniemen rantakaifioissa on paljastuneena iältään vanhempaa
tektonisoitunutta arkeeista gneissiä. Kivilaji on kaunista si]mägneissiä, joka koostuu 2—3
cm:n graniittisista linsseistä ja hienorakeisemmasta mylonilttisesta perusmassasta.

Rahkomäki on kaifiokasvillisuudeltaan kohtalaisen tavanomainen mäki. Seinämä
pinnat ovat suurelta osin vlistoja ja kvartsiitin sileyden vuoksi melko paljaita. Kalliopin
noilla vallitsevat mm. napajäkälät, rupimaiset jäkälät sekä karvejäkälät kuten kaarrekar
ve ja paasisuolikarve. Kalliopintojen sammalet ovat niukempia ja lajisto on tavanomais
ta. Koillisrinteessä rinne on paksusammalinen, hieman valurahkainen ja tavanomaisen
metsälajiston lisäksi rinteessä kasvaa suopursua ja juolukkaa. Kaifiometsät ovat mata
lahkoja ja harvennettuja kuivia männiköitä, jotka vaihettuvat rinteillä tuoreiksi kankaik
si. Lehtomaista sekametsää on selänteen eteläkäijessä.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

* Alueelhset ympäristöjukaisut 2 4
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28 Hirvivuori-Pirffilänvuori PIELAVESI

Karttalehti: 3314 08, 3314 09

Alueen pinta-ala: 66 ha Korkeus: 217 mpy Suht. korkeus: 92 m

Kalifoalueen sijainti: Pielavedeltä 15 km pohjoiseen, Vaaraslahden kylän lähistöllä.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Flirvivuoren ja Pirttilänvuoren kallioalue on maisemallisesti merkittävä selännealue
Hirvijärven itäpuolella. Kallioalueen pohjoispäässä sijaitseva Hirvivuori on Pielaveden
korkeimpia mäkiä ja sen jylhä proifili sekä länsirinteen jyrkkä avokaifiorinne erottuvat
kauaksi länteen. Kallioiden päältä avautuu vesistöjen rikkoma, monivivahteinen ja kau
nis maaseutu- ja metsämaisema. Vuoren itärinne on proifiifitaan loiva ja peifteinen. Län
sirinteessä on pyöreämuotoinen, juuri ja juuri noustavissa oleva jyrkkä kalliorinne, jossa
lähes avointa kalliopintaa on paikoin yli 30 m leveänä vyönä. Kaifiorinteen pyöreät ta
vanomaista laaja-alaisemmat ja edustavammat silokalliomuodot ovat granlittialueelle
tyypilliset. Hirvivuoren korkein lakialue ja ylärinteet ovat vedenkoskematonta maastoa.

Flirvivuoren kallioalue sijaitsee geologisesti Savon liuskealueeseen kuuluvan pie
nen pyöreämuotoisen pyrokseenigranitoidialueen reunalla. Alueen kivilaji on homogee
nista hypersteenipitoista porfyyrigraniittia, jossa kalimaasälpä esiintyy 1—2 cm läpimit
taisina hajarakeina. Suurimmaksi osaksi kivi koostuu kvartsista, kalimaasälvästä ja pla
gioklaasista. Tumniina mineraaleina hypesteenin lisäksi esiintyy bioffiffia ja opaakkia.
Vaaraslahden hypersteenigraniitin zirkonifraktioista antama radiometrinen ikä on noin
1884 Ma (Salli 1983).

Mäen länsirinne on jyrkkäprofiiinen ja kallioinen. Kalliokasvillisuus on loivifia
tai viistoilla kaifiorinteifiä yksipuolista ja karua. Pystypinnat ovat hyvin niukkoja ja nlil
lä tavataan niukkalajisia, tavanomaisia kaifiokasviyhteisöjä. Suuri osa Hirvivuoren kal
lioisesta länsirinteestä on taimildona. Alarinteillä ja laen pohjoisosassa on myös varttu
nutta tuoretta ja lehtomaista kuusikkoa. Hirvivuoren laen pohjoisosassa on rauhoitettu
suuri kuusi, jonka vierellä kasvaa lähes yhtä jykevä koivu. Hirvivuoren laen eteläpuolel
la, selänteiden välissä on pieni korpinotkelma.

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympäristö] ulkaisut 214
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29 Pöllyvuori-Iso Niinivuori RAUTALAMPI

Karttalehti: 3223 08

Alueen pinta-ala: 247 ha Korkeus: 211 mpy Suht. korkeus: 114 m

Kallioalueen sijainti: Rautalammilta 12 km lounaaseen, Hanhitaipaleen eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen länsiosa on ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Iso Niinivuori on Rautalammin korkein kaifiomäki, joka kohoaa kaakkoispuolisesta
Myhinjärvestä 114 m. Se muodostaa yhtenäisen ja jylhän vuorimaan yhdessä itäpuolella
olevan hieman matalamman Pöilyvuoren kanssa, joka rajautuu itäreunastaan suoraan
Myhinjärven kapeiden lahtien rantaan. Suhteelliset korkeuserot mäkien lakiosien ja not
kelmien välillä ovat suuret, yli sadan metrin luokkaa. Pöllyvuoren ja Iso Niinivuoren
lakialueet ja ylärinteet ovat melko hyvin paljastunutta, osittain on ohuen moreenin peit
tämää vedenkoskematonta maastoa. Jääkauden jälkeisenä aikana on korkein ranta si
jainnut noin 140 m mpy, jolloin mäkien rinteiden alimpia osia on huuhdellut vesi. Iso
Niinivuori on enimmäkseen jyrkkärinteinen ja näyttää erityisen jyhkeältä vuorten välis
sä olevasta Sorvanloiosta katseltuna. Iso Niinivuoren itärinteellä on manm istä loh
kareil&oa, joka ulottuu myös massiivisen itäjyrkänteen tyvelle. Sorvanloion notkelmas
sa, yhtenäinen jyrkän rinteen lohkareikko yltää nähtävyytenä solassa kulkevalle tielle
saakka ja jäi tien rakennuksen yhteydessä osittain sen alle. Pöllyvuorelta avautuu luon
taisia puuston rajoittamia lampi- ja metsämaisemia pohjoiseen sekä komeita kaffiomai
semia länsipuoliselle Isolle Niinivuorelle. Kaffioalueella viereisten mäiden harvamän
nikköiset kalliorinteet näkyvät selvästi maisemassa. Pöllyvuoren etelä- ja kaakkoisosa
on lähes yhtenäistä hakkuualuetta, jolta aukeaa laajempia vesistö- ja metsämaisemia
koilliseen ja itään. Ison Niinivuoren jyrkänteen päältä näkyvät vastaavasti Pöllyvuoren
korkeimmat kallioseinämät.

Kalliomälden massivisiila jyrkänteisillä rinteillä olevia seinämäpintoja luonnehtii
runsaan rakoilun muovaamat monipuoliset, joskin melko tavanomaiset jyrkännemuo
dot. Pöllyvuoren eteläjyrkänteellä on useita 6 m korkuisia runsasrakoisia seinämiä ja
lohkoutuneita kallionkielekkeitä. Korkein pystyseinämä on 10—11 metrin korkuinen.
Pöllyvuoren länsijyrkänteessä on paikoin jäätikön hiomia viistoja selvästi yli 10 m kor
keita seinämäpintoja. Jyrkänteen pohjoisosassa on melko massivista louhikkoa, jossa
isoimmat lohkareet ovat kuutiometrin kokoisia. Laffialammen pohjoispuolella sijaitseva
Pöllyvuoren eteläpäässä on viisto ja runsasrakoinen jyrkänne, jonka hyllyillä kasvaa iso
ja mäntyjä. Korkein pystyseinä on 7 metrmnen. Laihalammen itärannan jyrkänne on viis
to, yhteensä 10—12 m korkea. Jyrkänteisen rinteen yläosassa on 7 metrin korkuisen yli
kaltevan seinämän yläosassa kalliokieleke. Ison Niinivuoren pohjoispään 15 m korkea
itäjyrkänne on runsasrakoinen, lohkoutunut ja sisältää särmiä ja ulokkeita. Jyrkännepin
noilla näkyy paikoin voimakas vaakarakoilu. Silokaifiot ovat alueella tavanomaisia.
Geologisesti kaffioalue sijaitsee svekofennialaisiin kivilajeihin kuuluvan kifflegneissi
alueen ja granitoidialueen rajalla. Alueen kallioperä on kivilajistoltaan melko heterogee
nista ja vaihtelevaa. Kaffioalueen vallitseva kivilaji on graniifia ja granodioriifia. Pai
koin Pöllyvuoren eteläosassa esiintyy myös kohtalaisen runsaasti migmaffiffista kiilleg
neissiä sulkeumana. Iso vuori on kokonaan punaruskeaa, keskirakeista graniiffia.

Alueelliset

ympäristöjulkatsut 214



Pöllyvuori ja Iso Niinivuori muodostavat lajistoltaan ja kasvillisuudeltaan hyvin
arvokkaan ja mompuolisen kall;oaluekokonaisuuden (Knuubnen 1989) Pollyvuoren lan
sirinteellä on jyrkänneketju, jonka eteläosassa esiintyy mesotrofista tai paikoin jopa eut
rofiaan v;;ttaavaa lajistoa Tavanomaisten karun alustan lajiston lisaksi semaimen tyvil
la kasvaa pallosammaita, kalkkiluertosammalta mppusammaha, rantasiipisammalta seka
paksuja ja runsaita paakku-uurnasammaltyynyjä. Iso Niinivuorella mesotrofista lajistoa
tavataan niukemmin, mutta itärinteen pieneltä kallioseinämältä löydettiin isotuppisam
maita. Vuoren länsijyrkänteen edustalla olevan lohkareikon eteläosassa on isosahasam
malen esiintymä. Iso Niinivuoren lakiosan poronjäkälikössä kasvaa myös kaffiokohok
ida (Knuutinen 2001, suul.t.anto) ja luoteisosan slirtolohkarella kaifiokieloa (Knuutinen
1995). Pöllyvuoren jyrkänteeltä löytyi tummaraunioinen, jota on aiemmin löydetty myös
Niinivuorelta (Knuutinen 1995). Kalliohaikeamissa kasvaa myös haurasloikkoa, karva
kiviyrttiä ja metsäimarretta. Lisäksi vuoren lakijäkälikössä on maakunnan ainoa kaifio
hatikan esiintymä (Knuutinen 1989). Alueelta on löydettu myös serpenffinipikutervak
koa (VU/VU) (uhex-rekisteri). Metsäkasvifiisuus on alueella vaihtelevaa ja paikoin leh
tomaista. Alueen eteläkärjessä oleva Laffiaiammen puronvarsilehdossa tavataan mm.
kaffieorvoklda (Kv.Vl), lehmusta, lehto-orvokkia, näsiää ja veiholehteä (Knuutinen 1989).
Sorvanloion notkossa Välikaifion luoteispuolella on kapealti saniaisvaltaista lehtoa, jonka
kasvifiisuuteen kuuluvat mm. kotkansiipi ja lehtomatara. Ison Niinivuoren jyrkän itä-
rinteen eteläosassa on haavikkoista kuivaa lehtoa, jossa kasvaa mm. kevätiinnunhemet
tä ja mustakonnanmarjaa. Lehtokasvillisuutta on myös Kokkovuoren pystysuoran
koillisjyrkänteen tyvellä. Lajistoon kuuluu mm. lehto-orvokki. Ylärinteilä vallitsevat
tavaffiset kuivahkot kankaat ja laldalueilla kanervavaltaiset männiköt. Rinnemetsiköis
sä on paikka paikoin koloisia keloja tai lehtipuita sekä yksittäisiä lahopuita. Muutamalta
raidalta tavattun harvmarsehkoa raidankeuhkojakalaa Vuorten lakialueilla on varsm
laajoja poronjäkäliköitä. Alueelta on tavattu myös idänuunilintu (Knuutinen 1989).

Aiueelliset ympäristulkaisut 214 •



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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

0 Aiueelhset ympärstöjulkasut 214
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30 Mustikkavuori-Ristilamminvuori RAUTALAMPI

Karttalehti: 3223 08

Alueen pinta-ala: 160 ha Korkeus: 195 mpy Siht. korkeus: 100 m

Kallioalueen sijainti: Rautalammilta 11 km lounaaseen, Konneveden rannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue rajautuu lännestä rantojensuojeluohjelman alueeseen ja kallioalueen keski- ja
eteläosa ovat ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Mustikkavuoresta, Palovuoresta, Risfflamniinvuoresta ja Kaupparisenvuoresta muodos
tuva kaffioalue on osa itäisen Konneveden rantamaisemaa ja edustava osa Rautalammin
jyihää vuorimaata. Alueelle on tyypillistä suuret suhteelliset korkeuserot, jossa kalliope
rän syvimmät murrokset ja ruhjeet ovat täyttyneet vedellä muodostaen kaifioisten mäki-
en väliin pieniä lampia ja järviä. Mahtavista pystyistä ja osittain viistoista kallioseinä
mistä muodostuvat jyrkänteet nousevat tyveltä parhaimmillaan yli 40 m. Mustikkavuo
ren itäsivun yhtenäiset ja korkeat pystyseinämät näkyvät vaikuttavina itäpuolisille se
länteille. Selänteiden lakiosista ja ylärinteiltä näkee luontaisesti ja myös hakkuuaukoilta
pohjoisessa avautuvan Konneveden vesistön ja idässä kumpuilevan metsämaiseman.
Kaffioalueella on erittäin jyhkeitä jyrkännemaisemia ja rinteiden avaria kalliomänniköi
tä. Keskiosassa sijaitseva Ristilampi on myös erikoinen nähtävyys kalliorantoineen.
Mustikkavuoren luoteisrinteen koelouhinnan jäljet on peitetty maamassoilla ja alue
muistuttaa tavallista avohakkuualuetta. Jälkiä näkyy vain muutamissa pystypinnoissa.

Topografialtaan kallioalue on hyvin vaihteleva. Korkeuserot selänteiden lakiosien
ja metsäisten notkelmien välillä ovat 30—70 m. Mannerjäätikön kuluttava toiminta näkyy
edustavasti kallioalueen suurmuodoissa. Kallioselänteiden lännen- ja pohjoisen puolei
set rinteet ovat jäätikön tasaiseksi hiomia kun taas etelä- ja itäsivuja hallitsevat osin mas
siiviset kalliojyrkänteet. Jäätikön hiova toiminta näkyy etenkin Risifiammenvuoren luo
teissivun siokaffiorinteen viistojyrkkänä, kupumaisena profifiina. Massiivisimmat jyr
känteet sijaitsevat Mustikkavuoren ja Ristilamminvuoren itäsivuilla. Ristilanuninvuo
ren noin 25 m korkea, itäseinämä on runsaan seka- tai kiilarakoilun lohkoma ja siinä
esiintyy pystyjä ja hieman ylikaltevia seinämäpintoja. Mustikkavuoren itäsivun noin 30
m korkea, heikosti porrasmainen kallioseinämä on hyvin harvan kuufiorakoilun lohko
ma. Eteläosassa on jyrkänteen alle muodostunut massiivista louhikkoa, jossa suurimmat
lohkareet ovat läpimitaltaan useita metrejä. Yksittäisten pystyseinämäpintojen korkeus
Mustikkavuoren itäjyrkänteessä vaihtelee 10—15 m. Tavanomaista ehjemmän kivilaadun
takia esiintyy Palovuoren länsirinteellä ja Mustikkavuoren laella ja sen länsi- ja pohjois
rinteellä melko laajoja ja edustavia osittain kasvillisuuden peittämiä silokallioita.

Kallioalue sijaitsee geologisesti svekofennialaisen liuskevyöhykkeen ja syväkivi
alueen rajalla. Metasedimenttisten liuskeiden ja syväkiven kontakti sijaitsee luoteis-kaak
koissuuntaisena Risifiammen kohdalla ja näkyy maisemassa syvänä metsäisenä notkel
mana. Ristilamminvuoren alueella on vaifitsevana kivilajina hieno—keskirakeinen, mig
matilttinen ldfflegneissi, kun taas Palo- ja Mustikkavuoren alueen kallioperä on keski—
karkearakeista kvartsimontsonllffia ja kalimaasälpäporfyyrista graniittia. Alueen syvä-
kivien rakenne vaihtelee tasarakeista muunnoksesta hajarakeiseen muunnokseen. Haja
rakeista, väniltään vihertävää ja pyrokseenia sisältävää kvartsimontsoniittia esiintyy ai
nakin Musffldcavuoren pohjoisrinteellä ja laella, jossa se muuttuu tasa—keskirakeiseksi
muunnokseksi. Paikoin voimakkaasti rapautuneessa hajarakeisessa kvartsimontsonil
fissa ovat yksittäiset maasälpähajarakeet yleensä 2—4 cm:n läpimittaisia, mutta siellä täällä
esiintyy yksittäisiä vieläkin kookkaampia hajarakeita. Hajarakeinen kvartsimontsoniffi
on väriltään ja rakenteeltaan erikoinen, hyvin harvarakoinen kivilaji, jota paikoin leik
kaa kapeat, hieno—keskirakeiset graniittijuonet.
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Kaffioalue on biologisesti hyvin arvokas. Mustikkavuorella on harvinaista ja moni
puolista vaateliasta kalliokasvillisuutta sekä rehevää rinnelehtoa. Vuoren itärinteen jyr
känteifiä on karun alustan kasviyhteisöjen lisäksi runsaasti mesoeutrofisia seinämien
tyvien, rakojen sekä onkaloiden sammalkasvustoja. Vaateliaimpaan lajistoon kuuluvat
kallddkiertosammal, pallosammal, pikkuruostesammal sekä isotuppisammal. Mesotro
fisiin kasviyhteisöihin kuuluvat mm. harvinaiset pilckukellosammal ja oravisammaL
Kallioseinämien raoissa kasvaa tummaraunioista. Raunioista esiintyy myös Muslikka
vuoren lounaisjyrkänteellä sekä Kaupparisenvuoren ja Risfflamniinvuoren itäjyrkänteifiä
(Knuutinenl995). Jäkälälajistoon kuuluvat mm. kaffiokeuhkojäkälä (NT/RT). Mustikka
vuoren lounaisrinne on kokonaisuudessaan karumpi, mutta notkon vastapuolen pohjoi
semmalla pikkuselänteellä kasvaa vaateliasta isotuppisammalta. Palovuoren itäjyrkän
teen kalliokasvillisuus osoittaa myös kailioperän edullisuutta, sillä lajistoon kuuluu koko
joukko mesotrofisia lajeja. Seinämän putkilokasvilajistosta mainittakoon kalliokohokki.
Risifiamminvuoren erikoisuus on pahtarikko (+/RT) (Knuutinen ym. 1985)

Mustikkavuoren jyrkässä rinteessä on kapeaffi hienoa kuivahkoa lehtoa, jossa kas
vavat lehtokuusama, kevätlinnunheme, mustakonnanmarja sekä mäkitervakko. Kallio
hyllyifiä ja edustan valtavilla lohkareifia kasvaa myös kaifiokieloa. Rinteen alaosan leh
toisuus jatkuu Pitkän Kaupparisen pohjukan lounaispuolisella rinteellä. Lounaisrinteen
tyvellä kasvaa mm, korpisorsimoa (KVl). Pohjukan eteläpuolisessa nuoren lehtipuus
ton hallitsemassa notkossa viihtyvät metsälehmukset. Niitä kasvaa niukasti myös Risti
lamminvuoren itäsivun jyrkänteen tyvellä. Palovuoren tyvellä on lisäksi pieni lehtoku
vio. Sen itäjyrkänteellä tavataan myös jo aikaisemmin mainittua kalliokieloa. Mäuden
välisissä painanteissa on paikoin tervaleppämetsiköitä. Varttunutta kuivahkoa kangas-
metsää ja kaifiometsää on jäljellä Musifiikavuoren eteläpuoliskossa sekä Kaupparisen
vuoren, Risfflamniinvuoren ja Palovuoren huipuilla ja ylärinteillä. Mustikkavuoren poh
joisosassa on kuivan kankaan mäntytaiinild oa sekä avohakkuita. Myös muualla on van
hojen hakkuiden jäljiltä laajoja hakkuualueita. Alueen pesimäaikaiseen lajistoon kuulu
vat huuhkaja (Kv.Vl) ja kehrääjä (NT).
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Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 4
BIOLOGINEN ARVO: 2 Monikäyftöarvot: 3
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 4

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2
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31 Olkivuori-Ahvenlamminvuori RAUTALAMPI

Karftalehti: 3223 08

Alueen pinta-ala: 209 ha Korkeus: 200 mpy Suht. korkeus: 100 m

Kallioalueen sijainti: Rautalamnillta 8 km lounaaseen, Myhinkosken pohjoispuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne: Toussunlinnan alue on ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Olldvuori-Ahvenlamminvuori on edustava näyte Rautalammin vuorimaata. Olkivuorelta näkyy etelään Kauravuo
relle ja koifiisessa on tasalakisia vaaroja. Kaifiojyrkänteet peittyvät rinne- ja tyvipuuston taakse. Toussunlinnan ranta
kallio näkyy kuitenkin kauas Haitkaveden Myhinlahdelle. Alueen silniliipistävin piirre on korkeat pysty- ja paikoin
ylikaltevat jyrkänteet, jotka ovat paikoin muodoltaan erikoisia ja maisemallisesti edustavia. Erityisen jylhä jyrkänne on
Ahvenlamminvuoren pohjoispäässä, jonka kapeifia hyllyifiä kasvaa vain muutama kitukasvuinen mänty. Toussunlinnan
kohdalla on rantaa tippuvia jyrkänteitä. Alueen pohjoispuolella sijaitsee Roninvuoren-Romuvuoren kallioalue.

Ahvenlamminvuoren pohjoispään seinämien kokonaiskorkeus on 15 m. Samalla pohjoisrinteellä on loivempi
tasanne, jossa ison lohkareen alla on 2—3 kuutiometrin suuruinen luola. Länsireunalla on 10 metrin korkuinen kuu
tiorakoillut viistojyrkänne. Sen tyvellä on massiivinen louhikko. Vuoren itäreunalla Ahvenlammen pohjoispään koh
dalla on 8—9 metrin korkuinen lähes pysty siokallioseinä. Sen vieressä on rosoisempi seinämä. Kalliossa on itä
länsisuuntaisia ruhjeita, jotka ovat tehneet seinämään syvennyksiä. Korkeimmat kymmenmetriset kohdat ovat loh
koutuneita. Tyvellä on paikoin massiivista louhikkoa, tai harvakseltaan suuria lohkareita. Ahvenlamminvuoren
laella on luode-kaakkosuuntainen ruhje, jota reunustavat parin metrin korkuiset kaifiot. Rantakallioista korkein,
Toussunlinnan kallioseinämä kohoaa vedestä kymmenmetrisenä ja osin ylikaltevana. Kauravuoren koillisjyrkänne
on lähes 15 m korkea, josta sileää pystyseinää on 6 m. Paikoin hyvin harvarakoinen kaffioseinämä on lohkeillut
voimakkaasti. Särldvuoren 25 m korkean itärinteen jyffiin seinämä on 10 m korkea pystyjyrkänne, jonka yläpuolella
on vielä viistompaa ja lohkoutunutta kalliota. Itäseinämä on lohkoutunut suuriksi lohicoiksi, jossa voimakas vaaka
rakoilu on synnyttänyt lippoja ja pieniä onkaloita tyvelle ja seinälle. Sen tyvellä on suuria sammalpeitteisiä lohka
reita. Särkivuoresta lounaaseen olevan Metelinvuoren kaakkoissivustalla on massiivinen 20 m korkea pystyseinä
mä. Paskolammen itäpuolisessa rinteessä on taas laajoja viistosiokallioita. Paskolammesta 200 m pohjoiseen on
vähärakoinen 11 m korkea pystyseinämä.

Alueen kaifioperä on kivilajiltaan kvartsimontsodioriittia, jota esiintyy Rautalammin karttalehtialueen kallio
perän pohjoisosassa leveänä vyöhykkeenä (Pääjärvi 2000). Kallioalueella kalimaasälpäporfyyristä kvartsimontso
mittia leikkaavat paildn laaja-alaiset graniittiset juonet. Pääkivilaji on karkeaporfyyrinen kvartsimontsoniiffi, jossa
on 1—3 cm mittaisia kalimaasälpähajarakeita. Paikoin kivilajin rapautuminen on alueella melko voimakasta.

Kallioalueen useilla jyrkänteillä tavataan karujen pintojen lajien ohella puolivaateliasta kalliokasvillisuutta.
Ahvenlamminvuoren pohjoisrinteen pystyjyrkänteillä kasvaa mm. kalkidkiertosammalta, kivikutrisammalta ja rai
dankeuhkojäkälää. Kaifion itärinteeltä on tavattu kalliokieloa (Knuutinen 1995). Särkivuoren itäjyrkänteellä löytyi
mm. tummauurnasammalta, ldvikutrisammalta ja taljaruostesammalta. Jyrkänteen tyven lehtomaisessa louhikossa
viffityvät mm. kevätlinnunherne, lehtoarho, mustakonnanmaja ja veiholehti. Heinälampeen laskevan puron vajoi
sila itäjyrkänteiltä löytyi mm. kallddkiertosammalta ja tummauurnasammalta. Pohjoisemmalla niistä kasvaa lisäk
si raidankeuhkojäkälää. Vuorten lakien puusto on lähinnä varttimutta eikä yhtä luonnonifiaista kuin laaksoissa ja
notkelmissa. Ylävämmät maat ovat myös hieman alavampia maita karumpia. Osa notkelmista ja myös lakiosista on
avohakattu tai taimikkoina. Paikoin notkelmissa on myös järeitä maapuita ja pystypuusto on melko iäkästä. Kuusi
valtaiset notkelmat vaihtelevat tuoreista kankaista lehtoffiin (1vfl. OMT, OMaT, FT). Alueella on useita Rautalammin
arvokkaita luontokohteita kuten Olldvuori-Ahvenlamminvuori ja Toussunlinnan lehdot (Knuutinen 1989). Ahven
lammin rinteiden tyvellä on lehtomaista kangasta (OMT) ja itärinteen pohjoisosan sekä länsfrinteen tyvellä on leh
toa (OMaT). Toussuriliima on Rautalammin laajimpia ja merkittävämpiä lehtoja. Lehtokasvillisuutta kasvaa kallioi
den lomassa ja rinteillä. Olkivuoren itärinteellä tavataan myös lehtomaista kasvillisuutta. Edellä mainituista leh
doista on löydetty mm. pussikämmekkä (+/RT), kaiheorvokkia (Kv.Vl), kevätlinnunhernettä, kotkansiipeä, lehto
kuusamaa, lehtomataraa, lehto-orvokkia, mustakonnamarjaa, näsiää ja veiholehteä. Toussunlinnan lehdossa kasvaa
myös puumaisia lehinuksia ja alueella asustaa myös ffito-orava (VU/VU). Alueiden väliin jää myös valtakunnalli
sesti arvokkaita pienvesiä kuten Heinälampi ja Paskolammesta pohjoiseen laskeva puro (Huttinen & Laitinen 1993).

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUFEN ARVOLUOKKA: 3

0 AlueeNiset ympärstäjukaisut 2 4
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32 Niinimäki-Ruunavuori RAUTALAMPI

Karttalehti: 3223 08, 322311

Alueen pinta-ala: 99 ha Korkeus: 192 mpy Suht. korkeus: 72 m

Kallioalueen sijainti: Rautalammilta 11 km etelään, Hankamäen länsipuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Aivan alueen itäosa kuuluu arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kaffioalueen itäosasta Niinimäeltä avautuu edustavimmat näköalat pohjoiseen. Näköalaa elävöittää muutama ylä
rinteellä oleva kalliomänty ja maisema on erämainen lukuun ottamatta lähimaisemassa näkyviä pienialaisia taimi
koita. Kaukomaisema on kumpuilevaa metsämaata ja horisonifi jää alle 5 km säteelle Niinimäestä. Ruunavuoren
laelta avautuu kohtalaisen edustavia vesimaisemia järven suuntaan. Lounaisosassa olevan Ruunavuoren ja Tikka-
vuoren kalliojyrkänteet piiloutuvat suurelta osin alarinteen puuston taakse ja erottuvat korkeintaan lähimaisemas
sa. Kaifiovaltainen maasto on suurelta osin pienialaisten hakkuuaukkojen kiijomaa mosaiikkia. Vartbmutta rinne-
ja lakipuustoa on jonkin verran myös harvennettu. Osin selänteiden rinteillä ja laella on paikoin avarampia kohta
laisen luonnontilaisia kalliomännikköitä.

Kaffioalue muodostuu vierekkäisistä rinteiltään osin jyrkänteisistä silokallioselänteistä ja niiden välisistä koh
talaisen syvistä moreenipohjaisista notkelmista. Siokalliot selänteiden rinteillä ovat paikoin hieman tavanomaista
laaja-alaisempia hyvin kehittyneitä pintoja. Ruunavuoren eteläsivulla on 15 m korkea, melko voimakkaan laatta
sekarakoilun lohkoma lähes pystyasentoinen kallioseinämä, jonka tyvellä on vaakarakoilun synnyttämiä pieniä
onkaloita lippamaisen kalliokielekkeen alla. Tikkavuoren eteläreunalla on 10—15 m korkea jyrkänteinen kallioseinä
mä, jossa yhtenäinen pystyseinämä on 10 metrin luokkaa. Kallioalue sijaitsee geologisesti svekofennialaisen liuske
alueen ja niihin liittyvien pyrokseenipitoisten granitoidien vaihettumisalueella. Luode-kaakkosuuntaiset murros- ja
ruhjevyöhykkeet ovat alueen kaifioperässä vallitsevia. Kivilaji on migmaffiffista, poimuttunutta kiillegneissiä, mis
sä neosomin koostumus vaihtelee punertavasta pyrokseeni- ja granaaifipitoista graniittia tai granodiorittia tum
mempaan pyrokseenipitoiseen gabroluokan syväkiveen. Migmatiitti on koostumukseltaan ja rakenteeltaan hyvin
heterogeenista kiveä. Neosomin määrä vaihtelee kivessä voimakkaasti, mutta yleisesti sitä on kuitenkin alle puolet
kivestä. Paikoin paleosomia edustavat liuskefragmentit esiintyvät neosomin seassa pyöristyneinä kappaleina.

Ruunavuoren etelä- ja lounaisjyrkänne ovat ravinteikkaita ja jyrkänteen tyvellä on kuusivaltaista harvennet
tua kallionaluslehtoa. Rinteen päältä laki on poronjäkälävaltaista kalliomännikköä. Jyrkänteellä kasvaa mm. talja
ruostesammalta, ketohavusammalta, pikkuruostesammalta, isoruostesammalta, pahtaomenasammalta, punatyvis
ammalta, kalkkikahtaissammalta, ripsikellosammalta, kivikutrisammalta, vemmelsammalta, oravisammalta, pal
losammalta, kallddkiertosaminalta ja ketopartasammalta. Sanildaista runsaina kasvavat tummaraunioinen ja hau
rasloilcko. Kallionaluslehdon vaateliaita lajeja ovat mm. kevätlinnunherne, kaiheorvokki (Kv.Vl), lehtoarho, lehto
kuusama, lehtomatara, mustaherukka, mustakonnanmarja ja näsiä (Knuutinen 1989), Tikkavuoren lounais- ja länsi-
rinne ovat myös ravinteikkaita. Kallionraoissa, pystypinnalla ja jyrkänteen tyvionkaloissa kasvaa runsaasti kalkki
kiertosammalta. Tyvionkalon hiekalta löytyi kallioveihonsammalta. Rinteen tyveltä puusto on hakattu ja lajisto
kärsii paahteisuudesta. Tyvellä sirmittelee silti lehtomatara, näsiä ja mustakonnanmaija. Kalkkikiertosammalta kas
vaa lisäksi Tikkalammen jyrkänteiden tyvionkaloissa. Jyrkänteiden välissä on kuusivaltaista lehtomaista kangas
korpea ja notkelinan keskellä on piilopuro. Notkelmassa kasvaa mm. kevätlinnunhernettä, lehtomataraa ja musta
konnanmarjaa. Läheiset kalliomäet ovat samaa kivilajia ja vaateliaita sammalia voi esiintyä myös muilla rinteillä.
Niinimäen jyrkännepinnat ovat matalia sekä karuja.

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

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

0 Alueelliset ympäristäjulkaisut 214
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33 Roninvuori-Romuvuori RAUTALAMPI

Karttalehti: 3223 08, 3223 12

Alueen pinta-ala: 178 ha Korkeus: 170 mpy Suht. korkeus: 74 m

Kallioalueen sijainti: Rautalammilta 7 km lounaaseen, Hanhitaipaleen itäpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kapeaan ja pitkään Hanhilahteen rajautuva Roninvuoren ja Romuvuoren muodostama vuorimaa-alue on maisema-
ja luonnonarvoiltaan merkittävä. Rinteillä olevat osin avoimet kalliojyrkänteet jäävät suurelta osin rinnepuuston
taakse lukuun ottamatta Halmevuoren länsireunan jyrkänteitä ja pohjoiseen Hanhilahdelle erottuvia jyrkänteisiä
rantakalliopintoja. Halmevuoren länsijyrkänteen edessä on kaistalemainen laaja hakkuualue, jonka yli jyrkänteiset
kalliot näkyvät rinnepuuston seasta. Pohjoisesta alueet rajautuvat Hankaveden lahtiin ja muilta suunnilta lähinnä
suonotkelmiin ja moreenimaihin. Etelästä alue liittyy lähes saumattomasti Olkivuoren ja Ahvenlamminvuorenmuo
dostamaan arvokkaaseen kalliomaastoon.

Alue on suurelta osin ohuen moreenin peittämää kaffioista aluetta, jossa korkeuserot ovat suurimmillaan lähes
60 metrin luokkaa. Kaifiomaaston korkein pystyjyrkänne on Romuvuoren lounaiskulmassa oleva Romu- ja Halme-
vuoren välistä solamaista notkelmaa reunustava 10—15 m korkea ja sileä pystyseinä. Romuvuoren itäsivulla puro
notkelmaa reunustavassa noin 8 metrin korkuisessa pystyseinämässä on runsaan vaakarakoilun synnyttämiä kalli
olippoja. Roninvuorella korkein pystyjyrkänne on pohjoisrinteellä on 6 m korkea kallioseinä, jossa on voimakas
vaakarakoilu. Halmevuoren 20—55 m korkealla vilstojyrkänteisellä länsirinteellä vaihtelee yksittäisten pystyseinien
korkeus 4—7 m. Halmevuoren harvaan rakoilleilla länsirinteen kallioilla on myös 8—15 metrin korkuisia vilstopintai
sia silokaifiopintoja.

Alueen kallioperä on kivilajiltaan kvartsimontsodioriittia, jota kaffioalueella leikkaavat paikoin esiintyvät gra
niiffiset juonet. Halmevuoren ja Romuvuoren länsijyrkänteissä sekä Roninvuoren kallioissa on sekaisin porfyyristä
punaista kvartsimontsoniittia ja hieno-keskirakeista graniiffla. Halmelahden länsipuolella on suurirakeista porfyy
ristä kvartsimontsonflttia. Roninvuoren pohjoisreunalla on keskirakeista graniiffia. Selvää raitaista suonigneissiä
esiintyy alueen koillisosassa Romuvuoren itäreunassa. Alueen kallioperän syväkivilajit kuuluvat svekofennialai
suin pyrokseenigranitoideihin.

Kallioalueen useilla jyrkänteillä tavataan karujen pintojen lajien ohella puolivaateliasta kalliokasviifisuutta.
Halmevuoren pystyjyrkänteifiä, kallionraoissa tai tyvionkaloissa kasvaa mm. kalkldkiertosammalta, tummauurna
sammalta ja kivikutrisammalta. Romuvuoren länsirinteen tyvijyrkänteeltä löytyi myös kallddkiertosamrnalta ja tum
mauumasammalta sekä pallosammalta. Jyrkänteiden päällä ja terasseifia on karua poronjäkäläistä kalliomännikköä
(CT, VT). Paikoin rinteitä laikuittaa variksenmarja- ja poronjäkäläkasvustot. Halmevuoren länsijyrkänteen edustalla
on kaistalemainen hakkuuaukko. Osa jyrkänteistä rajoittuu suoraan aukkoon, muuta suurinta osaa suojaa kapea
alusmetsä (OM MI). Jyrkänteen tyvellä viihtyvät mm. lehtokuusama ja mustakonnanmarja. Halmevuoren jyrkän-
teen takana, mäen laella, on varttunutta havusekametsää (MT, VT). Romuvuoren itärinteen kalliojyrkänteen tyvellä
on paikoin saniaislehtoa (fT), jossa kasvaa mm. mustakonnanmarjaa ja velholehteä. Rautalarumin arvokkaista luon
tokohteista alueella ovat Romuvuoren saniaislehto ja Halmevuoren lehto (Knuutinen 1989). Lehdot ovat kallioiden
tyvillä. Lehdoissa (OMa1, FT) tavataan edellä mainittujen lajien lisäksi mm. kaffieorvokkia (Kv.Vl), ldvikkoalve
juurta ja lehtomataraa. Lehtojen puusto on myös paikoin järeää. Järeimmät kuuset ovat 40, raidat 20 ja haavat 60
cm:n paksuisia. Eräällä haavalla kasvoi raidankeuhkojäkälää. Maapuut lehdoista puuttuvat. Luonnonifiaisinta van
haa metsää on Romuvuoren itäjyrkänteen tyvellä puron varressa. Alueella on myös useita hakkuuaukkoja mm.
Romuvuoren itäosassa ja Roninvuorella. Suot ovat keskittyneet lähinnä Halmelammin puron varrelle. Halmelah
den etelärannan niemessä on soikkokaksikon kasvupaikka (Knuutinen 1989,1995).

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEFN ARVOLUOKKA: 4

0 Alueelliset ympäristöjulkaisut 214
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34 Kuikkavuoren kallioalue RAUTALAMPI

Karttalehti: 3223 09

Alueen pinta-ala: 306 ha Korkeus: 200 mpy Suht. korkeus: 104 m

Kaffioalueen sijainti: Rautalammilta 5 km lounaaseen, Hanhiniemessä.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Laajan, kaifioperältään rikkonaisen ja useista jyrkänteisistä selänteistä muodostuvan
kaffioalueen korkein kohta on Kuikkavuorella, joka nousee pohjoispuolella olevaa Han
kaveden pintaa 104 m korkeammalle. Vaikka kaifiopinnat ovat parhaimmillaan yli kym
menmetrisiä yhtenäisiä pystyseinämiä, ne eivät useimmiten näy kauemmas ympäris
töön. Talasniemessä on tosin yksi Hankaveden komeimniista pystyjyrkänteisistä ranta
kallioista. Parhaat näköalapaikat ovat Hankaveden rantakaifioilla ja etenkin länsiosan
kallioilla. Luoteeseen pistävä kapea pystyseinämäinen kaifioniemi näkyy ehkä parhai
ten Hankavedeltä katsottaessa. Sisäosien korkeimmilta paikoilta ei avaudu juuri luon
taisia maisemia ympäristöön. Alueen edustavia maisemia on mm. Kuikkavuoren rinteil
lä sekä Kuikkalahteen viettävässä luoteispuolisessa solassa. Kuikkavuoren pientä selän
nettä ympäröivä kalliomaasto on pientopografialtaan hyvin vaihtelevaa ja paikoin hy
vin jyihää aluetta, jossa suhteelliset korkeuserot selänteiden lakiosien ja notkelmien vä
lillä ovat parhaimmillaan 60—90 metrin luokkaa. Kaifiomaasto on kohtalaisen hyvin pal
jastunufta aluetta, jossa

korkeimpien selänteiden lakialueet ja ylärinteet ovat osittain ohuen moreenin pei
tossa. Korkein ranta on ollut alueella hieman yli 140 m mpy, jolloin matalampien mäkien
lakia ja rinteitä on huuhtonut vesi. Geomorfologisesti arvokkainta ovat Kuikkavuoren
korkeat pohjois- ja koihissivun kaifionseinämät sekä vlistot siokallioseinämät Maunon
mäen talon pohjoispuoleisella kahliolla. Kuikkavuoren pohjoispäässä on 14 m korkea
pystyseinämä, joka yläosastaan kohoaa viistona korkeirnmalle laelle. Kuilckavuoren
massiivisen koillissivun ylemmässä kalliojyrkänteessä on pystyjä kymmenmetrisiä pin
toja. Säkkäränniittyjen eteläreunalla on pohjoiseen antava jyrkänne, jossa seinämän kor
keus on 20—25 m. Yhtenäinen pystyseinämä on tässä kohdassa 15 m korkea. Kuikkalah
den eteläpohjukasta etelään oleva itään antavan jyrkänteen alaosassa on kymmenrnetri
nen pystyseinämä. Kallioalueen eteläosassa Maunonmäen pohjoispuolella on länsijyr
känne, jonka keskiosassa on vilstoja ja edustavia siokallioseinämiä. Saman länsijyrkän
teen pohjoispäässä on 8 metrin korkuinen pystyseinä, joka on rakoillut kuutiollisesti.
Graniltin rakoilu kallioalueehla vaihtelee yleisesti harvarakoisesta runsasrakoiseen. Alu
een kiviajit vaihtelevat kvartsimotsodiorflttisesta kivestä granodioriiftiin ja graniittiin.
Suurin osa alueen kallioperästä on hieno—keskirakeista, punertavaa graniittia, joka leik
kaa leveinä juonimaisina esiintyminä alueen muita syväkiviä. Alueen syväkivissä esiin
tyy paikoin liuskesulkeumia. Kaffioalueen pohjoisosassa, Kuikkalahti—Särkilahti-linjan
pohjoispuolella on vallitsevana kivilajina svekofennialainen kiilegneissi, joka on asui
taan suonigneissiä. Alueen kifflegneississä esiintyy kallddpitoisia välikerroksia. Alueen
graniiffi kuuluu Keski-Suomen granitoidikompleksin itäosassa sijaitsevaan laajaan py
rokseenipitoiseen granitoidimuodostumaan.

Alueelliset
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Kuikkavuoren kallioalueella on vaateliasta kalliokalliokasvilisuutta ja kaffioperän
ravinteisuus näkyy myös metsäkasvifiisuudessa. Särkilahden eteläpuolisella koiffisjyr
känteellä tavataan mesoeutrofisia kasviyhteisöjä, jotka ovat tosin hieman kärsineet tyvi
puuston hakuista. Kosteissa, suojaisina säilyneissä halkeamissa ja tyvionkaloissa kasvaa
mm. kallddkiertosammalta, pallosammalta, härmäsammalta, kallddkahtaissammalta,
ripsikellosammalta ja pahtaomenasammalta (KVl). Jälkimmäistä esiintyy myös melko
runsaana alueen muillakin kaifioilla. Harvinaista isonlippusammalta kasvaa pystypin
tojen lisäksi erikoisen runsaasti myös seinämän tyvellä olevalla vaakapinnalla. Särkilah
den länsipuolisifia jyrkänteifiä tavataan oligofrofisten kasviyhteisöjen lisäksi kallddkier
tosammalen luonnehtimia sammalkasvustoja. Kaifiolla kasvaa myös kaifiokeuhkojäkä
lää (NT/RT). Likolahden lounaispuolisten kallioiden lajeista mainittakoon vaateliaat
kalkkikiertosammal, pallosammal ja paakku-uumasammal. Tervasaaren lounaispuoli
nen dolomiittipitoinen pieni kaifioniemi on erittäin arvokas, sillä selvästi kallddpitoiset
rantakalliot ovat Suomessa hyvin harvinaisia. Kallioniemen kuivilla pystykaffioilla esiin
tyy lupporustojäkälää (NT/RT) sekä harvinaista loistokeltajäkälää. Lupporustojäkälän
seuralaislajeina on ilmoitettu kasvavan puistoripsijäkälää (+/RT) sekä limilaakajäkälä
(Uhex-rekisteni). Ravinteisella kaifiopinnalla esiintyy myös ryynihyytelöjäkälää (+/RT).
Kallion sammalvaltaisiin yhteisöffiin kuuluvat kallddkiertosammal, kalkkikahtaissam
mal, oravisammal sekä uurrekellosammal (+/RT). Kallioniemen kaakkoispuoleisen jyr
känteen tyveltä on löydetty harvinaista idänlehväsammalta (NT/+). Se on Pohjois-Hä
meen eliömaakunnalle uusi laji ja se kasvaa täällä fennoskandian läntisimmäilä paikal
la. Kuikkalahden pohjukasta etelään jatkuvan kaifiojyrkänteen lajistossa kalkkivaikutus
näkyy edelleen mm. isotuppi- ja kallddkiertosammalen esiintymisenä. Itäjyrkänteellä on
korkeita, hieman viistoja ja melko sieitä seinämiä, joilla on runsaita kasvustoja harvi
naisehkoa etelänhopeasammalta (KvVl). Sitä esiintyy vastaavalla paikalla myös Kuik
kavuoren koiilisjyrkänteellä. Kuikkavuoren oligo-, meso- ja osin eufrofisesta lajistosta
mainittakoon isoriippusammal, valuvesipinnalla viihtyvä säiläsammal sekä tummarau
nioinen. Kuikkavuoren luoteisrinteeltä on löydetty myös kaifiokohokida (Knuufinen
1989). Sitä kasvaa myös Talas- ja Aittoniemen kaifioulla. Kuikkavuoren eteläpuoliset kal
liot ovat hieman karumpia, mutta niukkoja mesotrofisia yhteisöjä tavataan niifiäkin.

Kosteita lehtoja on useissa notkelmissa, mm. Särkilahdelta etelään jatkuvassa mur
roslaaksossa on enimmäkseen hilrenportaan ja vähemmässä määrin kotkansiiven luon
nehtimaa saniaislehtoa. Kallioiden tyvillä ja rinnemetsissä on laajalti tuoreita lehtoja,
joissa kasvaa kohtalaisen runsaana mm. lehtokuusamaa ja paikoin mustakonnanmarjaa.
Monilla selänteifiä on myös kuivia lehtoja (lähinnä MeLaT). Karumpia metsiä on oikeas
taan vain selänteiden kaifioisifia rinteillä. Vaikka alue on enimmäkseen hakkuutoimin
nan piirissä, vaikeakulkuisista notkelmista löytyy vanhan metsän piirteitä kuten järeitä
kuusia ja kohtalaisesti lahopuita. Kurumaisista notkelmista on löydetty myös lehmusta
(Knuutinen 1989). Alueella on useita pussikämmekän kasvupaikkoja kuten Talaslahdel
la, Särkilahdella, Likolahdella ja Kuikkalahdella, ja Suonpään sekä Särkipään lehdossa
viihtyy kaiheorvokki (Kv.Vl) (Knuutinen 2001 suul.t.anto). Raidankeuhkojäkälää kasvaa
raitojen lisäksi muutamalla haavalla ja koivulla. Vanhoita lehtipuita löytyi myös jauhe
munuais- ja nukkamunuaisjäkälää.

JueeIIiset ympänstöjulkaisut 214



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

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

0 Alueelliset ympäristöjulkaisut 214
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35 Enonniemi-Kalajanvuori RAUTALAMPI

Karttalehti: 3223 09

Alueen pinta-ala: 487 ha Korkeus: 211 mpy Suht. korkeus: 115 m

Kallioalueen sijainti: Rautalammilta 8 km länsilounaaseen, Enonniemessä.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueella on yksityinen luonnonsuojelualue ja rantojen- sekä vanhojenmetsiensuo
jeluohjelman alueita. Yli puolet alueesta on myös ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kallioalue on hyvin vaihtelevaa ja jyihää vuorimaata, joka erottuu myös kaukaa Konne
vedeltä katsottaessa. Kaffiomaa on kohtalaisen hyvin paljastunutta ja vain korkeimpien
selänteiden laet sekä ylärinteet ovat paikoin ohuen moreenin peitossa. Suurimmat mäet
ovat länsiosan Loukkuvuori, itäosan Kituvuori ja alueen korkein mäki Kalajanvuori. Se
kohoaa Kalajanjärvestä peräti 115 m ja viereisestä Vuori-Kalajan lammesta 77 m. Kallio-
alueella on huomattava merkitys Etelä-Konneveden rantamaisemassa ja mäkilcetjun li
säksi varsinkin Louhulahden jyrkänteiset rantakalliot erottuvat kaukaa. Kalajanvuori
on Rautalammin tunnetuin näköalapaikka ja sille on tehty jo retkiä Törmälän entisestä
pappilasta 1800—1900 luvun vaffiteesta lähtien. Vuorten harvamännikköiset kalliorinteet
erottuvat hyvin laelta toiselle katsottaessa. Korkeilta mäiltä avautuvat maisemat ovat
poikkeuksellisen vaikuttavia. Avarimmat näköalat avautuvat Kalajanvuoren pohjoiskär
jestä. Tosin nuoren puuston varttuessa maisemat sulkeutuvat jonkin verran. Kalliolta
avautuu maisemia sekä länsipuoliselle Konnevedelle että koilispuoliselle Hankavedel
le. Edustavuutta alueelle tuovat lisäksi luonnontilaiset rannat, aamimetsät sekä kallio
rinteiden harvat männiköt keloineen.

Näyttävimmät kalliomuodot ovat korkeimmilla mäifiä. Kalajanvuorella on 40 m
korkea massiivinen itäjyrkänne, jonka yhtenäiset pudotukset ovat enimniillään parikym
menmettisiä. Jyrkänteen tyveä reunustaa lohkareiklco. Loukkuvuoren länsirinteessä on
korkea Loukkulampeen viettävä viistojyrkänteinen siokaffioseinämä ja samanlainen
erityisen näyttävä seinämä on Loukkuvuoren eteläpuolisen kumpareen länsirinteellä.
Loukkuvuoren koillispuolisen metsäautotien vieressä on taas 10 m korkea vaakarakoi
lun lohkoma pystyseinämä, jossa on isoja kalliolohkoja ja niiden alla onkaloita. Kituvuo
ren luoteisrinteessä on lisäksi 20 m korkea pystyjyrkänteinen siokallioseinämä, ja Lou
hulahden rannalla on pienialainen veteen ulottuva lohkareikko. Alueen läntisimmät ja
eteläisimmät osa ovat hieman loivemmin kumpuilevaa kaifiomaastoa ja niiden jyrkän-
teiden yhtenäinen korkeus on jo tavanomaisempaa luokkaa. Alueen kivilajit vaihtelevat
kvartsimotsodioriiffisesta kivestä granodioriittiin ja graniittiin. Alueen pääkivilaji on
punainen granflth, jossa esiintyy paikoin kifflegneissisulkeumia. Kalajanvuoren länsi- ja
lounaisrinteellä on keski- ja tasarakeista pyrokseenigranfltha. Kalajanvuoren pohjois-
päässä on suonigneissiä. Loukkuvuoren eteläpuolella on hieno—kesldrakeista punaista
granilttia, joka on heikosti suuntautunutta. Loukkuvuoren pohjoispuolen kallioissa on
pienellä alueella nähtävissä granaattipitoista kvartsi-maasälpägneissiä. Alueen graniitti
kuuluu geologisesli Keski-Suomen granitoidikompleksin itäosassa sijaitsevaan laajaan
pyrokseenipitoiseen granitoidiesiintymään. Muodostumaan kuuluvat pyrokseenipitoi
set graniitit ovat kiteytyneet melko kuivasta granilttisesta sulasta.
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Enonniemeltä Kalajanvuorelle ulottuva laaja kaffioalue on biologisesfi hyvin arvo
kas etenkin vanhojen metsien, mutta myös kallioluonnon suojelun kannalta. Vaateliainta
kalliokasvillisuutta on Kalajanvuoren itäjyrkänteellä. Sen ylemmällä jyrkänteellä esiin
tyy runsaasti mesoeutrofista isotuppisammalta ja kallddkahtaissammalta. Hieman niu
kemmin kasvaa kalkkildertosammalta. Jyrkänteeltä on löydetty myös ripsi- ja kielikello
sammalta. Mesotrofisia lajeja tavataan myös muilta kallioilta. Vuoren arvokasta kasvila
jistoa edustavat pahtarikko (+/RT) (Välivaara 1995), tummaraunioinen ja kalliokielo
(Knuutinen 1995). Vuoren massiivisia pystypintoja hallitsevat karujen pintojen jäkälät.
Lakikaifio on osittain kulunut. Kulutukselta säästyneissä kohdissa poronjäkälikön seas
sa kasvaa mm. rannikkoseuduille tyypillistä kaifiotierasammalta. Kituvuori on hieman
karumpi, mutta silläkin tavataan lievästä mesofrofisia lajeja, kuten tummauurnasam
malta, haurasloikkoa sekä tummaraunioista. Pystyifiä ja ylikaltevifia pinnoifia vaifitse
vat yleiset karun alustan sammalet ja jäkälät. Harvinaisemmasta lajistosta mainittakoon
kalliokeuhkojäkälä (NT/RT) sekä raidankeuhkojäkälä, jota löytyi myös kiveltä. Lakiosissa
ja itärinteellä kasvaa lisäksi kaifiokieloa. Myös Loukkuvuoren itäjyrkänteillä kalliokas
villisuus on melko monipuolista ja seinämien tyvifiä kasvaa vaateliaampaa lajistoa. Louk
kuvuoren luoteisosan massiivisen ylikaltevan seinämän alaosassa viihtyvät kalkkikier
to- ja kallckikahtaissammal sekä sinilehväsammal. Loukkulahden lounaispuoliset kalli
ot ovat samaan tapaan oligomesofrofisia. Tummaraunioisen lisäksi hieman vaateliaam
paan lajistoon kuuluvat kallddkiertosammal sekä rantasiipisammal. Loukkulahden poh
jukan (Knuutinen 1995) ja Louhulahden rantakallioilta (Lyytikäinen ja Välivaara 1991)
on löydetty myös pahtanurmikkaa (+/RT). Kallioalueelta tunnetaan myös useita kallio
kohokin kasvupaikkoja.

Kallioselänteiden hyvin paljastuneet rinteet ovat harvan männikön (CT) peitossa.
Puustoisemmat rinteet ovat mustikkaisempia (MI) ja paikoin myös puolukkaisia (VT).
Rehevämpiä lehtoja löytyy selänteiden välisistä notkelmista. Loukkulahden jyrkänteen
tyvellä on tuoretta lehtoa, jonka lajistosta mainittakoon lehmus, lehtomatara, sudenmar
ja, mustakonnanmarja sekä kevätlinnunheme. Pienialaisempia lehtoja löytyy Loukku
vuorelta sekä Kituvuorelta. Kituvuoren puronvarsiouhikossa viihtyvä haisukurjenpol
vi on levinneisyytensä pohjoisifia äärirajoifia (Knuutinen 1995). Ainakin Umpilammen
ja Loukkulammen rannoilla kasvaa tervaleppää. Möllerlammesta Etelä-Konneveteen las
kevan puron varrella on tervaleppäkorpea, lehtokorpea ja lehtoa. Vaateliaaseen lehtola
jistoon kuuluvat kevätlinnunheme, koiranheisi, kotkansiipi, lehtomatara, mustakonnan
marja ja näsiä. Alueen erikoisuus on varstasara huomattavan pohjoisella kasvupaikalla
(Knuutinen 2001 suul.t.anto). Alueella on jäljellä useita aamimetsäpirstaleita, vaikkakin
maisemaa hallitsevat suurelta osin nuoret metsät tai hakkuualueet. Kalajanvuoren kaak
koisrinteen aamimetsässä kasvaa runsaasti suuria haapoja, joilla kasvaa mm. raidan
keuhkojäkälää ja eräältä niistä löytyi haapariippusammalta (VU/VU). Kalajanvuorelta
on löydetty myös hytymaljakan (NT) kasvupaikka. Loukkuvuoren laella on valoisaa
melko vanhaa kaifiomännikköä. Osa puista on kilpikaamaisia tai keloutuneina. Rinteil
lä on myös maapuita. Kituvuorella puusto on järeää ja rinteifiä on keloja sekä palokoroi
sia vanhoja mäntyjä. Kallioalueella elelee myös mm. ifito-orava (VU/VU), kehrääjä (NT),
pohjantikka (NT), harmaapäätikka (NT), huuhkaja (Kv.Vl) ja varpuspöllö (KVl).

AlueeHiset ympä.ristojulkaisut 2 4



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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2
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36 Maukosvuori RAUTALAMPI

Karttalehti: 3223 09, 3223 12

Alueen pinta-ala: 74 ha Korkeus: 170 mpy Suht. korkeus: 67 m

Kallioalueen sijainti: Rautalammilta kilometri lounaaseen, kirkonkylän kupeessa.

Maankäytön suunniftelutilanne:

Kalifoalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Maukosvuori rajautuu pohjoisreunasta Syväjärveen ja erottuu parhaiten ympäristöön järven pohjoispuolelta kat
sottaessa. Jyrkkäplirteisenä kohoava kaifiomäki näkyy järveltä ja idästä, Maukolantieltä metsäisenä kumpareena.
Itärinteen kalliot eivät erotu lähimaisemassa tiheän puuston seasta kuin 50 metrin päähän. Koillispään kymmen
metrinen seinämä näkyy päinvastoin hyvin järvelle. Länsijyrkänteen päältä näkee puuston estämättä yli 5 km pää
hän länteen. Länsipuolella, vaarojen takaa erottuu hyvin Hankavesi ja sen rantapellot. Luoteessa näkyy Kilpimäki
ja horisontissa siintää kaukaiset vaaranrinteet. Tervalampeen viettävässä rinteessä on muutamia kilpikaamapetä
jiä, mutta Maukosvuoren laki ja sen eteläinen rinne ovat taimikkoa tai avohakkuualuetta. Koihisjyrkänteen päältä
näkee Rautalammin kirkonkylälle ja kalliolle kantautuu kylän ääniä.

Maukosvuoren lakiosa on moreenipeitteistä, loivasti kumpuilevaa maastoa, jossa kaifiopaljastumia on vä
hän. Maukosvuoren geomorfologisesti ja maisemallisesti edustavin osa-alue sijaitsee mäen länsireunalla Terva
lammen eteläpään kohdalla olevan noin 15 m korkean jyrkänteisen kallioseinämän alueella, jossa näkyy manner
jäätikön kuluifava vaikutus edustavasti. Kvartsimontsonlitin voimakkaan vaakarakoilun ja mannerjäätikön syn
nyttämät jyrkännemuodot muistuttavat päälle kasattuja patjoja, jonka reunat pullistuvat kaarevasti ulospäin. Osa
kallionlohkoista on ulkonevia, osa syvennyksiä. Laattamaisten lohkojen reunat ovat pyöristyneet ja siokaifiopin
noifia on jäätikön uurresuunnat selvästi näkyvissä. Jyrkänteisen länsirinteen yläosassa lähellä lakea on vtistojyrk
kiä tavanomaista laajempia, harvamännikköisiä silokallioita. Tervalammen pohjoispään kohdalla on 8 metrin kor
kuinen ylikalteva ja runsasrakoinen seinämä. Siinä jyrkänteisen kailiorinteen kokonaiskorkeus on noin 35 m. Mau
kosvuoren koiffiskulmassa on 12 m korkea sileä ja harvaan kuutiorakoifiut pystyseinä. Tämän kaakkoispuolella
seinämä on mutldtteleva ja lohkoutunut vaakarakoja pitkin isoiksi lohkareiksi. Itärinne on 30 m korkea ja kohoaa
porrasmaisena laelle. Siinä yksittäiset seinämäpinnat ovat parhaimmillaan 5 m korkeita.

Alueen kaffioperä kuuluu svekofennialaisiln pyrokseenigranitoideihin. Kivilaji on keski- ja tasarakeista kvart
simontsonllffia, jossa on tasaisesti tummanvihreitä pyrokseenirakeita. Paikoin kivessä esiintyy hieman kookkaam
pia kalimaasälpähajarakeita. Tervalammen pohjoispään kohdalla on kaifiossa puolen metrin paksuinen karkeara
keinen pegmatliffijuoni. Alueen kvartsimontsoniitille on yleistä selvä kuutiorakoilu ja etenkin jyrkänteiden alueel
la näkyvä voimakas vaakarakoilu.

Maukosvuoren itärinteen kallionraoista löytyi lievästi ravinteisella kasvualustalla viihtyvää tummauuma
sammalta ja keskimmäiseltä hieman koilliseen kääntyvältä tyvijyrkänteeltä löytyi runsaasti raidankeuhkojäkälää.
Muuten kalliolajisto on tavanomaista. Ylärinne on varttunutta kuivahkon kankaan (VT) männikköä. Painanteissa
on runsaasti patjamaisia rahkasamrnallaildaija. Poronjäkälikköä on aivan jyrkänteen päällä. Lehtopalsamia kasvaa
jyrkänteen tyviouhikossa. Itärinteen tyven eteläosaa myötäilee nuorta lehtimetsää kasvava lehto (FT, OMaT). Leh
dossa kasvaa pussikänu ekkää (+/PT), lehto-orvokkia, lehtokuusamaa, koiranvehnää, mustakonnanmarjaa, kevätlin
nunhemettä ja taildnammjaa (Knuutinen 1989) sekä kaiheorvokkia (KVl). Itärinteen tyven pohjoisosassa on myös leh
tomaisia piirteitä. Syväjärven rantajyrkänne on karu. Valuvesijyrkanteen sileä kalliopinta on miltei sammaleeton. Länsi
jyrkänteen lajisto on karua ja lajisto on samantapaista kuin itärinteellä. Joissakin kaffionraoissa kasvaa tummauurna
sammalta. Kaffiokeuhkojäkälää (NT/RT) löytyi rinteen pohjoisosan tyvijyrkänteeltä. Kaifiokohokkia kasvaa länsijyr
känteen pajamaisen jyrkänteen tyvellä ja päällä. Jyrkänteen tyvellä on Tervalampi, jonka rantaa kiertää paikoin neva
reunus. Tenralammen ja Syväjärven rannalla kasvaa tervaleppää. Maukosvuoren itärinteen tyvellä on paikallisesti arvo
kas lehto ja Tervalampi on valtakunnallisesti arvokas pienvesi (Huttunen & Laitinen 1993). Maukosvuoren länsirinne
kuuluu Rautalammin arvokkaisiin luontokohteisiin (Knuutinen 1989). Maukosvuoren laen itäosa ja rantapuusto
ovat noin 100 m leveydeltä säästyneet hakkaamattomina lukuun ottamatta alueen luoteiskulmaa Syväjärven ran
nassa. Länsirinteen kalliomännikkö ja Tervalammmin alue ovat myös lähes hakkaamattomia. Laen itäosan kuusikos
sa (MT) on jäljellä lieviä aarniometsän piirteitä. Länsirinteen tyvi on hakattu, mutta lehtomaiset piirteet ovat jäljellä.

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Ø JueeIIiset ympäristäjulkaisut 214
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37 Paljakka RAUTAVAARA

Karttalehti: 3334 09

Alueen pinta-ala: 172 ha Korkeus: 265 mpy Suht. korkeus: 145 m

Kallioalueen sijainti: Rautavaaralta 7 km etelään, Keyritty -järven länsirannalla.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Paljakka kuuluu samaan noin 14 km pitkään ja 1,5 km leveään vaarajaksoon kuin siitä 5
km luoteeseen sijaitseva Keyritynmäki. Vaarajakson itäpuolella on Keyritynjärvi. Palja
kan länsipuoliset alueet ovat kohtalaisen harvaan asuttua kumpuilevaa metsämaastoa.
Paljakan lakialue on laajalti paljastunut ja kallioinen ja sieltä avautuu jyffiiä näköaloja
useimpiin ilmansuuntiin. Paljakan pohjois- ja itärinteifiä on melko runsaasti erikokoisia
metsänhakkuita. Mäen länsi- ja lounaisrinteet ovat luonnonifiaisempia. Paljakan laki-
alueelta laskeutuu itäpuolelle suosittu, Suomen ainoa luonnonkellckarata.

Koko vaarajonon kvartsiifit kuuluvat Pohjois-Karjalan liuskealueen Pisan — Keyri
t3m tektonisoibmeeseen kivilajivyöhykkeeseen. Ylityöntöjen seurauksena Keyrityn kvart
siiffijakso muodostaa kapean tektonisoituneen kiilan hiertyneiden arkeeisten gneissien
keskellä. Väyrynen (1939) pitää Keyrityn kvartsiiffijaksoa Pisan kvartsiiffijakson pohjoi
sena jatkeena, joka kuuluu samaan alloktoniseen lännestä työntyneeseen sarjaan. Palja
kan korkeimman selänteen luoteispuolella kvartsiittimuodostuman länsireunalla esiin
tyy kallioperässä pohjakonglomeraattia (Paavola 1984). Paljakan kvartsiiffi on pääosin
vaaleaa, paikoin hieman punertavaa massilvista, ortokvartsiiffia, jossa satunnaisesti voi
tavata primaarirakenteina kerroksellisuutta ja ristikerrokseifisuutta. Ortokvartsiiffia leik
kaa Paljakan lakialueen tuntumassa useat emäksiset metadiabaasijuonet.

Paljakan ja Kiparinmäen hyvin paljastuneissa lakiosissa on harvojen käkkyrämän
niköiden luonnehtimia kaifioselänteitä, joilla kanerva- ja variksemnaijavaltainen kasvil
lisuus vuorottelee poronjäkäliköiden ja paljaampien pintojen kanssa. Loivilla kaifiopin
nolla kasvavat runsaimpina rupi- ja napajäkälät sekä karvejäkälät. Erityisen runsas laji
on kvartsiiffiselänteille tyypillinen paasisuolikarve. Paljakan länsipuolella olevan kal
liosolan lajisto on oligo-mesotrofista. Vaateliaampia lajeja edustavat onkaloissa viihty
vät riippusammalet, mm. harvinainen isorippusammal. Laen itäpuolisella jyrkänteellä
on myös jonkin verran mesotrofisia kasviyhteisöjä, kuten haurasloikkokasvustoja. Parin
seinämän tyven rapautumamaalla esiintyy myös mesotrofista härmäsammalta. Seinä
män tyvipuusto on hakattu, mutta metsän lehtoisuudesta muistuttavat mustakonnan
maija ja kaiheorvokki (Kv.Vl). Metsä on lehtomaista myös alueen pohjoisreunan itärin
teellä, jonka kuusivaltaisessa metsässä kasvaa sekapuuna mm. suuria haapoja. Notkel
makohdissa on kosteampia saniaisvaltaisia lehtomaisia kuvioita. Paljakan länsirinteen
tuore kangas viettää saniais-suurruohovaltaiseen puronotkoon. Notkon rinteillä on ka
pealti myös tuoretta lehtokuusikkoa. Hakkuilta säästyneissä metsissä on jonkin verran
lahoavia lehti- ja havumaapuita. Parilta vanhalta pihiajalta tavaffiin harvinaisehkoa rai
dankeuhkojäkälää.

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympäristöjulkaisut 214
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38 Keyritynmäki RAUTAVAARA

Karttalehti: 3343 07

Alueen pinta-ala: 70 ha Korkeus: 272 mpy Suht. korkeus: 140 m

Kallioalueen sijainti: Rautavaaralta 4 km lounaaseen, Keyritty -järven länsirannalla.

Maankäytön suunnfttelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Keyritynmäki on osa jylhää, luode-kaakkosuuntaista noin 14 kilometrin pituista kvart
siittivaarajonoa. Vaarajono on yhdessä sen itäpuolella olevan Keyrittyjärven kanssa olen
nainen osa Rautavaaran maisemakuvaa. Keyritynmäen alue on enimmäkseen ohuen
moreenin peittämää maastoa. Sen jyrkässä itärinteessä on jonkin verran vähäisiä kallio
paljastumia. Peitteinen länsirinne laskeutuu loivemmin Alanen -järven rantaan. Keyri
tynmäen lakialueella ja sen tuntumassa tehdyt laajat avohakkuut heikentävät merkittä
västi alueen luonnonifiaisuutta. Mäen itärinteessä on kuitenkin paikoin hyvinkin luon
nontilaista ja arvokasta kuusivaltaista rinnesekametsää.

Keyritynmäen, kuten koko Keyrityn vaarajonon kivilajina on pääasiassa ortokvart
siitti. Vaarajonon kvartsflfit kuuluvat Pohjois-Karjalan liuskealueeseen. Ylityöntöjen seu
rauksena Pisan ja Keyrityn kvartsiittijaksot muodostavat kapeat tektonisoituneet kiilat
hiertyneiden arkeeisten gneissien keskellä. Väyrynen (1939) pitää Keyrityn kvartsiitti
jaksoa Pisan kvartsilffijakson pohjoisena jatkeena, joka kuuluu samaan alloktoniseen län
nestä työntyneeseen sarjaan. Keyritynmäen lakialueen tuntumassa kvartsiiffi on puner
tavaa, melko massiivista ortokvartsiiffia, jossa on paikoin nähtävissä primääristä ker
roksellisuutta. Mäen itärinteen paljastumissa kvartsiffi on voimakkaammin suuntautu
nutta ja siinä on nähtävissä litistyneitä, pääosin puhtaasta juonikvartsista koostuvaa
kvartsipalloista konglomeraattia. Porrasmaisilla rinteillä olevat paljastumat ovat yleen
sä kapeita ja pienialaisia. Koillisrinteellä Tilonkalliolla on kohtalaisen edustava visto
jyrkänteinen, kourumainen siokalliopinta.

Keyritynmäen niukkojen kalliopaljastumien kaifiokasvillisuus on yksipuolista ja
oligotrofista. Kalliokasviyhteisöjen lajisto muodostuu yleisimmistä sammalista ja jäkä
listä. Mäellä on kuitenkin biologista arvoa metsäkasvullisuutensa vuoksi. Pohjois- ja koil
lisrinteellä on useita rehevistä korpinotkelmista alkunsa saavia puronotkoja. Puronvar
silehdot ovat useimmiten samaistyyppiä (Affi-fT). Lehtojen vaateliaita lajeja ovat mm.
koflcansiipi, lehtomatara ja veffiolehti. Vaaran pohjoisreunalla Tönsevänpuroon virtaa-
van puron laidoifia on melko laajalti viettävää heinäistä korpea (RhK). Koillisrinteen
eteläosassa, sähkölinjan eteläpuolella on erikoinen, viettävä, harvapuustoinen korpilaikku
(RhK). Tiilonkallion itäpuoleila on myös hieno purolehto, jonka puron ääreltä löytyi uusi
purolaakasammalen (VU/VU) esiintymä. Keyritynmäen koillisrinteellä on selviä van
han metsän piirteitä. Rinteessä on varttunutta lehtomaista sekametsää ja kuusikkoa, jos
sa lahopuuta on suhteellisen runsaasti. Koivikkoinen metsikkö muistuttaa jo kuivahkoa
lehtoa. Sekapuuna kasvaa runsaasti haapaa, joista osa on iäkkäitä ja suurikokoisia. Leh
tipuilta löydettiin mm. raidankeuhkojäkälää, nukkamunuaisjäkälää ja samettikesijäkä
lää. Mäen pohjoiskärjessä ja myös läntisellä rinteellä, tien varressa on entisten kaskivil
jelmien muistona koivikoita ja sekametsiä, joiden kenttäkerroksessa kasvaa edelleen
huomattavan runsaasti niittylajistoa.

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUFEN ARVOLUOKKA: 3

Alueelliset
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39 Pumpulikirkko-Konttimäki RAUTAVAARA

Karttalehti: 3343 11+4321 02
Alueen pinta-ala: 47 ha Korkeus: 245 mpy Suht. korkeus: 27 m

Kallioalueen sijainti: Rautavaaralta 18 km koilliseen, Moisionmäen itäpuolella.
Maankäytön suunnittelutilanne: Kallioalue kuuluu kokonaan Pumpulikirkon vanhojenmetsien suojelualueeseen
ja on ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pumpulikirkko-Konttimäen kaffioalue on matalaptirteistä. Korkeat mäet puuttuvat ja paljastumat sekä maisemat
ovat puuston peittämät. Alueen maisema-arvot perustuvat paikaifisena nähtävyytenä tunnettuun Pumpulikirkon
luonnonmuodostumaan ja runsaan kilometrin pituiseen luode-kaakkosuuntaiseen ruhjelaaksoon sekä luonnonti
laiseen metsään. Etenkin Pumpulikirkon soliseva puronotkelma on erityisen luonnontilainen ja kaunis. Pumpuli
kirkon eteläpuolella polunvarressa on jyhkeitä haapoja. Kontthnäen murroslaakso on erämainen ja alueen etelära
jalla on edustava lounaaseen avautuva punagraniittinen pystyseinämä. Pumpulikirkko on paikallisesti suosittu luon
nonnähtävyys ja sinne johtaa opastettu, melko runsaasti kuljettu po]ku. Alueen halki kulkee myös Rautavaaran
eräkeskukselle vievä vaellusreitti. Sammakkolammen itärannalla on laavu ja tulentekopaikka.

Geologisesti merkittävin kohde alueella on kaifiomaaston pohjoispäähän sijoittuva Pumpulildrkko, joka on jääkau
den sulamisvesien uurtama, muodoltaan hieman pallomainen hlidenkimu. Sillä on syvyyttä noin 5 m ja sen ha]kaisija on
4,5 m. Ylhäältäpäin kirnuun tulee noin 1,5 m leveä syöttökanava. Hlidenldmun itäseinä on sulamisvesien vaikutuksesta
kulunut puhiti, joten kirnuun voi astua sivustapäin S-muotosesta aukosta sisään. Tällöin hlidenkimusta jää katsojalle
pyöreiden, yläpuoliile kaartuvien seinien ansiosta holvimainen, ‘kirkkomainen’ vaikutelma. Itäpuolen kaifioseinämän
korkeus on parhaimmillaan noin 7—8 m. Pumpulil&kosta noin kilometrin verran kaakkoon alkaaKonen kohdalla
noin kilometrin pituinen, epäyhtenäinen luode-kaakkosuuntainen ruhjelaakso. Pohjoispäästään se on lähim ä vaijoisa
puronoiko, jota reunustaa matalat kaifioseinät. Aivan eteläpäästään ruhjelaakso muuttuu avoimeksi, mutta pohjaltaan
vaikeakullcuiseksi louheksi, jota reunustaa itäpuolella enimmillään lähes 10 m korkea pystyseinämä. Pumpulikirkon
Konen alueen liuskeet ovat iältään varhaisproterotrooisia, svekokarjalaisia, runsas 1900 miljoonaa vuotta vanhoja
kiviä. Ne sijaitsevat geologisesti vanhemmalla Rautavaaran arkeeisella kallioperäalueella, joka lännessä rajoittuu lisal
men arkeeiseen ja kaakossa Itä-Suomen arkeeiseen alueeseen. Varsinaisen PumpuEkirkon alueella kivilajina esiintyy
melko tiheäraitainen, hienorakeinen, kiillerikas ja vahan graniiffista neosomia sisältävä kiillegneissi. Voimakkaasti lius
keisen kiillegneissin liuskeisuus on pystyasentoinen ja kulku lähes etelä-pohjoissuuntainen. Kiillegneissfflä on selvä ra
koilu pystyasentoisen liuskeisuustason suunnassa. Pumpuifitirkosta kaakkoon ruhjelaakson alueella kivilaji vaihtuu neo
somirikkaammaksi migmaffitiksi, joka on rakenteeltaan suonigneissiä-raitamigmaffiffia. Ruhjelaakson kaakkoispäässä
kivilajina on punainen, melko suuntautunut granilifi. Alueen läpi kulkeva kallioperän murtumalinja kuuluu osana laa
jempaa Nunnalahti-Holinmäki hiertovyöhykettä. Noin 10 km kaakossa oleva Uuranholin rotkolaakso kuuluu samaan
ruhjevyöhykkeeseen. Ylityöntöjen seurauksena varhaisproterotrooiset kivet esiintyvät Rautavaaran arkeeisen alueen ki
vilajien vahin rutistuneina nauhamaisina jaksoina (Luukkonen ja Sorjonen-Ward 1998).

Pumpulikirkon hiidenkirnussa kasvaa vaateliaita sammalia. Ilmeisesti kostea pienilmasto ja lievä ravintei
suus yhtyvät kirnussa. Kimun itäinen seinämä on kasvillisuudesta avoin, Vaateliain lajisto on keskittynyt kirnun ylä-
osaan kuten kalkkiltiertosammal, kielikellosammal ja paasisammal. Aivan kimun alaosa on säilynyt ehjänä ja kimun
pohja on osittain soistunut, Pohjalla kasvaa haprarahkasammalta, kiiltolehväsammalta ja lettokilpisammalta. Hiidenkir
nussa kasvaa myös haurasloilckoa sekä lievää ravinteisuutta vaativa tummauurnasammalta. Sitä kasvaa myös Pumpuli
kirkon muilla seinamili jaKonenmurroksen jyrkänteen raoissa. Pumpulikirkon muut seinämät ovat hlidenkimua
matalampia ja lajistoltaan ne ovat vaatimattomampia. Lievää ravinteisuutta edustavista lajeista lähellä kirnua kasvaa
rantasiipisammalta ja kivikuinsammalta (+/RT). Konttlinäen jyrkänteet ovat karuja. Jyrkänteifiä kasvaa runsaasti kallio
omenasammalta. Pumpulikirkon ja Konen murrosten kautta virtaa Konffipuro. Alueen suot ovat keskittyneet pu
ron varteen. Pumpulikirkon eteläpuolella on lehtomaista kasvillisuutta (FT) tai lehtokorpea. Lehtokorvessa kasvaa pieni
alaisesti mm. ko&anstipeä. Muuten metsät ovat lähinnä tuoretta tai lehtomaista kangasta ja puronvarret saniais
(Dry-SaK) tai ruohokorpia (RhK). Puusto on suhteeffisen luonnonifiaista. Flienoimmat metsiköt ovat Pumpuifitirkon
seutuvilla. Kuusivaltaisessa metsässä on runsaasti järeitä haapoja ja raitoja. Joifiakin raidoifia kasvoi raidankeuhkojaka-
lää. Paikoin maassa makaa järeitä kuusia ja koivuja. Myös Konttimäen murroksessa on runsaasti lahopuita. Maapuista
löytyi pikaisella etsinnällä pil&eunakääpää ja pohjanrypykkää (VU/VU). Vanhan metsän linnuista alueella viihtyvät
mm. pikkusieppo (NI), idänuunilintu, pohjantikka (NT), kuukkeli (NT) ja elanms ifito-orava (VU/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: 3

0 Aiueelliset ympärstöjulkaisut 214
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40 Uuranholin rotkolaakso SONKAJÄRVI

Karttalehti: 3343 03, 3343 06

Alueen pinta-ala: 103 ha Korkeus: 215 mpy Suht. korkeus: 69 m

KaiHoalueen sijainti: Sonkajärveltä 24 km itään, kunnan itäosassa.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue on kokonaan ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Uuranholin rotkolaakso on luonnonmuodostumana vaikuttava, yli 3 km pitkä luode
kaakkosuuntainen ruhjelaakso, jonka pohjalla virtaava Holinpuro levenee paikoin pie
niksi lammiksi. Ainoa alueen kauemmas ympäristöön näkyvä osa on luoteiskärjen Ho
linmäki, joka nousee lähes 70 m Haajaistenjärven Uuranlahdelta. Näköalat ympäristöön
avautuvat lähinnä Murjunlahden rantarinteiltä. Uuranholin maisema-arvot liittyvät lä
hinnä rotkolaakson maisemiin, joissa yhdistyvät erämaahenkiset tummat lammet, rehe
vät korvet ja jyihät pystykalliot. Uuranholi on Sonkajärven merkittävimpiä luontonähtä
vyyksiä ja alueelle on äskettäin rakennettu pitkospuita ja kulkemista helpottavia
portaita.Rotkon jyrkänteiset kohdat ovat enimmäkseen rikkonaisia, lohkoutuneita lou
hia, joissa on 6—8 metrin pystypudotuksia. Holinlammen luoteispuolisessa voimakkaas
ti lohkoutuneessa rinteessä on myös yli kymmenmetrinen pystypinta. Kivilajeina alueel
la vallitsevat arkeeisen pohjakompieksin happamat ortogneissit, jotka kuuluvat Iisal
men arkeeiseen lohkoon.

Uuranholin kalliopintojen kasvillisuus on tummauurnasammalen hallitsemia ra
kokasvustoja lukuun ottamatta oligotrofista. Kosteilla rinteillä on runsaasti valurahkoja
sekä mm. pohjankorvajäkälää. Erään kalliohalkeaman perältä löytyi myös pohjoinen
pahtaomenasammal (Kv.Vl). Rotkon lounaisilla paistepinnoilla on kuivempia jäkälien
hallitsemia kallioita. Rotkon vaikeapääsyisessä rinne- ja notkokuusikossa on runsaasti
kääpäistä lahopuustoa ja kuusten oksilla roikkuu naava- ja luppotupsuja. Puron varsi on
etenkin luoteispäässä hyvin luonnontilaista tuoretta ja lehtomaista kangasta, niukalti
lehtoa (Dry-FT) sekä korpea (Mkk, RhK) ja pienialaista nevaa. Varsinaisen rotkon ympä
rillä kuivat ja osittain kallioiset kankaat ovat useimmiten mäntytaimikkoina.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

AiueelIset

ympänstöjulkasut 214
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41 Kurkivuori-Kuolemanvuori SUONENJOKI

Karttalehti: 3241 02, 3241 03

Alueen pinta-ala: 269 ha Korkeus: 200 mpy Suht. korkeus: 83 m

Kallioalueen sijainti: Suonenjoelta 7 km lounaaseen, Jyväskylän ja Kuopion valtatien eteläpuolella.

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kaffioalueen pohjoisosassa on yksityinen luonnonsuojelualue ja vanhojenmetsiensuojeluohjelman alue. Pohjoisosa
on myös ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kurkivuoren-Kuolemanvuoren kallioalue muodostuu useista jyrkänteisistä selänteistä, joita erottavat korpinotkot
tai soiden ympäröimät pienet lammet. Maisemallisesti hyvin merkittävä kallioalue rajautuu lännessä Kourujär
veen, Kaffio-Kourujärveen ja Kylkiäiseen sekä pienvetenä arvokkaaseen Kourujokeen (Laitinen 1994). Luoteisreu
nalla oleva jyrkkärinteinen Kurkivuoren selänne erottuu läheiselle Jyväskylä—Kuopio -valtatielle korkeana metsäi
senä mäkenä. Vaikka Kurkivuoren osin avoimet kaifiorinteet ovat parhaimmillaan liki 20 m korkeita, niiden tyvi
puusto estää kaffioiden erottumisen kauemmas ympäristöön. Alueen eteläpäässä Kallio-Kourujärven jyhkeä lou
naisjyrkänne rajautuu osittain suoraan rantaan ja sen tyviohkareikko on olennainen osa järven rantamaisemaa.
Alueen selänteiden lakiosista ja rinteiltä avautuvat maisemat ovat Kallio-Kourujärven rantajyrkännettä lukuun
ottamatta luontaisesti puuston rajoittamia ja metsävaltaisia. Kalliomaisemat ovat etenkin alueen pohjoisosassa,
Kurkivuoren ja Halosenvuoren alueella hyvin luonnonifiaisia.

Geomorfologisesti merkittäviä yli kymmenmetrisiä ja maisemallisesti komeita pystyseinämiä löytyy Kallio
Kourujärven rannan lounaisjyrkänteeltä sekä Kuolemanvuoren eteläsivulta, jossa kohoaa alueen korkein lähes 15
metrinen pystyjyrkänne. Alueen muut jyrkänteet ovat 3—9 metrin korkuisia. Kaifiomaasto on suurelta osin kor
keimman rannan yläpuolista vedenkoskematonta maastoa, jossa selänteiden laet ja rinteet sekä notkelmat ovat
osittain moreenipeitteisiä. Kallioalueen svekofennialainen kaifioperä on kivilajistoltaan vaihtelevaa. Vaifitsevina
kivilajeina alueella ovat pyrokseenidioriifi, graniitti ja suonigneissi (Wilkman 1938). Alueen pohjoisosassa Kurki
vuoren alueella on nähtävissä tummanvihreää keskirakeista pyrokseenidioriifia ja punaista graniittia, joka esiin
tyy sekaisin pyrokseenidioriitin kanssa. Vaffitelevasfi granaatteja sisältävä suonigneissi on raidallista kiveä ja sitä
esiintyy runsaammin kaffioalueen etelä- ja keskiosan kalloissa. Alueen eteläosassa Korkeaniemen kaifioissa on myös
sekaisin pyrokseenidiorittia, punaista graniittia ja ohutraitaista suonigneissiä. Alueen pyrokseenidioriittia esiin
tyy granitissa raitoina ja sulkeumina.

Alue on sekä kallio- että metsäkasvillisuudeltaan hyvin arvokas. Alueella esiintyy runsaasti mesotrofisia, jopa
eutrofisia kaifiokasviyhteisöjä. Halosenvuorten itäjyrkänteellä kasvaa mm. vaateliaat sinilehväsanimal, kujanne
viuhkasammal sekä harvinainen ketjusammal. Vuoren länsijyrkänteen tyvellä tavataan myös sinilehväsammalen,
kalkkikiertosammalen, riippusammalten, tummauumasammalen sekä haurasloikon luonnehtimia mesotrofisia
kasviyhteisöjä. Kuivilla kalliorinteilä viihtyy kalliokohokki. Myös Kurkivuoren länsiosassa esiintyy vaateliasta
lajistoa, kuten kalkkikiertosammalta sekä rantasiipisammalta. Kallddkiertosammalta löytyy myös Mäkrävuoren
itäseinämän tyviraoista ja Kuolemanvuorella vaateliaaseen lajistoon kuuluvat isoruostesammal sekä harvinainen
suoninahkajäkälä (+/RT), mesotrofeja edustaa ripsikellosammal. Kalliokourujärven lounaisjyrkänteellä on erikois
ta paisteista kaifiorinnettä, jossa viihtyvät kalliokohokki, karvakiviyrtti, sormisara, kissankäpälä sekä kielo. Sam
mallajisto on myös kiintoisa, sillä kaffiolla on tiettävästi Pohjois-Savon ainoa norkkusammalen kasvupaikka (+/RT).
Jyrkänteen tyvellä kasvaa myös oravisammalta, kallddkiertosammalta ja rauniopaasisammalta sekä runsaasti sio
riippusammalta. Metsät vaihtelevat kaffiorinteiden kuivahkoista kankaista rinteiden tyvillii oleviin tuoreisiin lehtoi
hin. Alueella on varttuneita kuusikoita ja havusekametsiä. Sekapuina kasvaa suuria haapoja ja koivuja ja lahopuila on
runsaasti. Raidankeuhkojäkälää on myös metsissä runsaasti. Kurkivuoren länsirinteen maapuumännyltä löytyi harvi
naista kantoraippasammalta (+/RT). Lehtolajistoa edustavat lehto-orvoklci, lehtomatara, sudenmaija, mustakonnanmaija,
näsiä ja lehtokuusama. Mäkrävuoren edustalla on ollut myös lehtoa, mutta notko on hakattu. Ylempänä rinteessä kasvaa
lehmusta. Kylldäiseen laskevan puron varressa on suurruoho- ja saniaislehtoa, jossa kasvaa mm. kotkansipeä. Seläntei
den välisissä notke]missa on runsaasti soita, lähinnä korpia (mm. MK). Lampien rannoilla on myös rämeitä.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

0 Alueelliset ympäristöjulkaisut 214
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42 Hlidenmäki-Konkanvuori TUUSNIEMI

Karttalehti: 3244 09

Alueen pinta-ala: 41 ha Korkeus: 147 mpy Suht. korkeus: 63 m

Kallioalueen sijainti: Tuusniemestä 13 km kaakkoon, Hfldenlahden itäpuolella.

Maankäytön suunnittelufilanne:
Hiidenmäen länsirinteessä on kaksiosainen yksityinen luonnonsuojelualue ja lehtojen
suojeluohjelman alue. Rinne on myös ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Puikkoniemessä Koivulahden rannalla sijaitsevan Konkavuoren laelta aukeaa kaunis ja
monipuolinen pohjoissavolainen kulttuurimaisema, jota pohjoisessa hallitsee Vflanvesi.
Sen rantoja reunustavat rantapellot ja maalaisasutus. Peltojen takaa kohoaa loivasti kum
puileva metsämaisema. Lähimaisemassa näkyy Puikkoniemen maatila laitumineen. Kon
kavuoren itäjyrkänteen päältä aukeaa myös komeat luoteesta kaakkoon avutuvat maise
mat. Puusto ei haittaa näkymiä alla avautuvalle kapealle ja pitkälle Koivulahdelle. Itä-
rannalla on peltoja ja kaukaa siintää metsäiset vaarat. Itärinteen puustoa ei ole hakattu.
Alueen eteläosassa sijaitseva Hiidenmäen alue sulautuu Konkanvuorta paremmin puus
ton taakse eikä erotu kovin selvästi ympäristöön. Hiidenmäen lounaisjyrkänteen päältä
avautuu metsävaltaisia maisemia lännen ja etelän suuntiin. Laen itäreunalta näkyy hy
vin kauas itäpuolelle rinteiden avohakkuiden takia. Kallioselännejakso erottuu kokonai
suutena aika selväpifrteisesti ympäristöstään.

Kahdesta erillisestä kallioselänteiden alueesta muodostunut kokonaisuus on lakio
sistaan ja rinteiltään ohuen moreenin peitossa. Kalioalueen maisemallisesti ja geomor
fologisesti merkittävin jyrkänne kohoaa Konkanvuoren korkeimman selänteen koillissi
vulla. Massiivinen 25 m korkea kallioseinämä on yläosastaan porrasmainen ja viistojyr
känteinen ja sen alaosassa on 5—7 m korkuisia pystyseinämäisiä tai ylikaltevia kalliopin
toja. Hiidenmäen jyrkänteisen etelärinteen länsipäässä kohoaa parhaimmillaan noin 15
m korkea hieman vinokaateinen amfiboliiffiseinämä. Konkanvuoren alueella Puikko
niemeen vievän traktoritien varressa on pienimuotoisia laattarakoilun lohkomia 3 m
korkeita, ylikaltevia seinämäpintoja ja Konkanvuoren pohjoispäässä on noin 10 m kor
kea laattarakoilun lohkoma viistojyrkänne, jonka tyvellä on kohtalaisen runsaasti lou
hikkoa. Siokalliot ovat alueella kooltaan ja muodoltaan tavanomaisia. Alueen kalliope
rän kivilajit vaihtelevat keskirakeista, voimakkaasti suuntautuneesta graniiffigneissistä,
hienorakeiseen diobsidipitoiseen amfiboffittiin, joita leikkaa nuoremmat graniittijuonet.
Kallioalue sijaitsee geologisesti karjalaisten liuskeiden ja arkeeisten gneissien vaffieftu
misvyöhykkeessä, jossa esiintyy runsaasti ylityöntöslirroksia.

Hiidenmäen eteläjyrkänteen länsireunalla on ravinteinen kalliojyrkänne. Kalliopin
nalla kasvaa vaateliaita sammalia kuten taljaruostesammalta, kielikellosammalta, oravi
sammalta, kalkldkiertosammalta ja ketopartasammalta. Eteläjyrkänne on itäosasta karu.
Kalliopinnoila tavattiin silti lievää ravinteisuutta vaativat kivikutrisammal ja tumma
uurnasammal. Jyrkänteen ylikaltevilla seinämillä kasvaa niippusammalia. Kaffionraois
sa kasvoi lisäksi haurasloikkoa. Jyrkänteen tyvellä on lohkareikkoa, nuorta lepil&oa ja
paikoin tiheää varttunutta kuusikkoa. Lehtomaisessa lohkareikossa kasvaa harvaksel
taan mm. mustakonnanmarjaa, lehtokuusamaa, kaffieorvokkia (Kv.Vl), lehto-orvokkia
ja mustaherukkaa. Matinlammen puron varsi on ollut ilmeisesti niittynä. Nykyinen kas
vifiisuus muistuttaa koivikkoista suurruoholehtoa (OFiT). Kenftäkerrosta vallitsee me
siangervo. Lehdossa kasvaa mm. soikkokaksikkoa, näsiää, lehto-orvokkia ja nokkosta.
Puronvarren Hiidenjärven suulta on löytynytmyös sirohavusammalta. Kaffioalueen muut
jyrkännepinnat ovat karuja.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

0 Alueelliset ympäristojulkaisut 214
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43 Pönkämäki TUUSNIEMI

Karttalehti: 4222 01

Alueen pinta-ala: 127 ha Korkeus: 192 mpy Suht. korkeus: 84 m

Kallioalueen sijainti: Tuusniemeltä 17 km etelään, Kosulan kylän lähistöllä.

Maankäytön suunniftelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pönkämäen moreenipeitteinen mäkialue on etelästä luoteeseen katsottaessa laakea mäki, jonka loivapiirteinen pro
ifili ei juuri erotu maisemassa. Idästä Syväjärven suunnasta taas katsottaessa mäessä on jyihyyttä. Kallioinen itärin
ne on noin 60 m korkea ja jyrkkä. Sen juurella on pienehkö kirkasvetinen Syväjärvi. Itärinteen jyrkänteiset osat ovat
pääosin porrasmaista, lohkareista ja varsin reheväkasvuista louhikkorinnettä. Kuitenkin itärinteen pohjoisosassa
on laajempia pystyjä kalliopintoja, joiden korkeus on 6—8 m. Pönkämäen alueella vallitsevat kuusimetsät, joita on
melko runsaasti hakattu. Pönkämäeltä ei tiheiden kuushnetsien vuoksi juuri avaudu luontaisia näköaloja ympäris
töön. Rinteiden hakkuilta itään avautuvat näköalat rajoittuvat kauniin Syväjärven takana oleviin mäkiin. Mäen
itärinteessä on maakunnallisesti arvokas lehto. Pönkämäki on geologisesti hyvin merkittävä ja biologinen arvo pe
nistuu lähinnä edustavaan lehtokasvillisuuteen.

Pönkämäen kallioperässä on paljastuneena sfratigrafisen tutkimuksen kannalta eräs Heinäveden ja Outokum
mun karttalehtialueiden tärkeimmistä avainkohteista. Tähän ns. Juojärven kupolien alueella olevaan Kosulan poh
jagneissiesiintymään liittyy nuorempia proterotsooisista epikontinentaalisia kivilajeja, jotka edustavat alueen sve
kokarjalaisessa straffgrafiassa alinta, pohjagneissiä nuorempaa kivilajimuodostumaa. Alueen kallioperässä epikon
tinentaalimuodostuma on säilynyt hyvin, ehkä edustavimmin kuin missään muualla lähiseudulla. Epikontinentaa
limuodostuman tai sen osien täsmällinen korrelointi muualla Itä-Suomessa samassa asemassa oleviin kerrostumiin
on kuitenkin epäselvä. Muualla Itä-Suomessa sarjolaisina ja jatulisina tunnetut kerrostumat ovat ainakin karkeasti
ottaen samassa stratigrafisessa asemassa (Koistinen 1993). Pönkämäen alueella olevien kivilajien kaade on vinosti
länteen ja Kosulan muodostuma on todennäköisesti ylikaatunut. Pönkämäen alueen kalliopaljastumissa kivilajien
vaihettuminen vanhimmasta nuorimpaan lännestä itään mentäessä on paikoin hyvin nähtävissä. Kivilajien sfrafi
grafinen järjestys Juojärven kupolien alueella on seuraavanlainen (Huhma 1975). Alimpana lännessä on arkeeinen
pohjagneissi, jonka päälle ovat epikontinentaaliset kivilajit. Epikontinentaaliset kivilajeista alimpana on kvartsiiffi
arkosiiffi, jonka päällä on sillimaniitti-kvartslittikonglomeraaffi. Sen päällä on karsi-grafiiftikvartsiiffi, jonka jäl
keen kivilaji vaihtuu polymiktiseksi kongiomeraatiksi ja edelleen karsiksi. Noin kiometri Pönkömäestä etelään
Huuhtjärven etelärannan kalliopaljastumista on epikontinentaalisten kivilajien samankaltainen ikäjärjestys (Koisti
nen 1993). Kallioalueen itäosassa Pönkämäen itäjyrkänteen kalliopinnoilla on nähtävissä graniittiosueiden pilkko
mia killlerikkaita kuillegneissejä. Lisäksi kivilajina esiintyy usein amfiboliiffisia, karsipitoisia, kvartsfrikkaita sekä
karbonaaffipitoisia välikerroksia.

Kaffiokasvillisuudessa ei ole merkkejä lehtoja vastaavasta rehevyydestä. Jyrkänneketjun pohjoisosassa kallio
kasvillisuus on oligotrofista ja lisäksi edustan hakkuun vuoksi kärsinyttä. Rinteen eteläosan jyrkänteellä on joitakin
mesotrofisia kasviyhteisöjä, joiden lajistoon kuuluvat haurasloikko, tummauurnasammal, kujanneviuhkasammal
sekä vuoririippusammal. Vaateliaammat lajit sen sijaan puuttuvat tai ovat ainakin hyvin niukkoja. Kalliorinteillä on
joitakin viistoja sammalpeitteisiä pintoja, joilla kasvaa mm. kivikkoalvejuurta lehtokasvien ohella. Parhaimmillaan
lehdot ovat koillisjyrkänteen alapuolisissa rinnemetsissä, mutta lehtomaisia piirteitä esiintyy ylärinteillä ja lakimet
siköissäkin. Alueen edustavuutta vähentää tosin pohjoisosan rinteen hakkuut. Saniaislehdot ovat isoalvejuuri- tai
hiirenporrasvaltaisia. Tuoreiden rinnelehtojen vaateliaita kasveja ovat sudenmarja, tesma, lehtokorte, lehtomatara,
kaiheorvokki (Kv.Vl), lehto-orvokki sekä erityisen runsaana esiintyvä mustakonnanmarja. Lehtojen pohjakerroksen
lajistosta mainittakoon aiemmin löydetty idänlehväsammal (NT/+). Pensaskerroksessa tavataan jonkin verran leh
tokuusamaa ja alueelta on löydetty joitakin lehmuksen versoja.

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

0 Äueelllset ympänstöjulkaisut 214
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44 Tulivuoret-Niinimäki TUUSNIEMI

Karttalehti: 4222 01

Alueen pinta-ala: 108 ha Korkeus: 175 mpy Suht. korkeus: 74 m

Kallioalueen sijainti: Tuusniemeltä 12 km eteläkaakkoon, Kojonlahden kylän lähistöllä.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Tulivuorten ja Niinimäen muodostama kaffioalue rajoittuu koihisreunaltaan Juojärven Hoikkalahteen. Niinimäen
korkein laki kohoaa 74 m Juojärven Hoikkalahden pintaa korkeammalle. Maisemallisesti huomiota herättävin osa
on kuitenkin Tulivuorten jylhä rantajyrkänne, joka kohoaa lyhyellä matkalla lähes 50 m ja hallitsee selvästi Hoikka
lahden vesistömaisemaa. Porrasmainen, osin peitteinen kalliorinne vaihtuu nopeasti karkealohkoiseksi ja vaikea
kulkuiseksi louhikoksi. Pystyseinämiä on useassa paikassa ja pudotukset näissä ovat 5—8 metrin luokkaa, yhdessä
paikassa lähes 12 m. Rantajyrkänteeltä avautuu edustavia vesistömaisemia itään ja pohjoiseen, mutta ne rajoittuvat
pääosin Hoikanlahden takana oleviin metsiin. Niinimäld on laelta ja rinteiltään moreenipeifteinen ja heilcommin
paljastunut kuin koillispuoleiset Tulivuorten selänteet. Kallioalueella selänteiden ja notkelmien väliset korkeuserot
ovat suurimmillaan 50 m, minkä ansiosta mm. Niinimäki näkyy jy]hänä lounaisosan Kinttumäen ja Multavaaran
selänteille, Kinttumäen ja Multavaaran koillisrinteillä on myös matalia jyrkännepintoja. Kallioalueen selänteiden
korkeiminat laet ja rinteet ovat moreenin peittämää, vedenkoskematonta maastoa, jossa kallio on paljastunut kui
tenkin kohtalaisen hyvin rinteiden jyrkemmillä osilla. Korkein ranta on alueella ollut noin 130 m mpy.

Alueen kallioperä kuuluu geologisesti samaan Juojärven arkeeisten gneissikupolien alueeseen kuin noin 3 km
alueesta etelään sijaitseva Kosulan alue. Kaffioalueella on hyvin paljastuneena epikontinentaalimuodostuman eli
alimman pohjagneissiä nuoremman svekokarjalaisen muodostuman eri ldvilajikerrostumat ja alue on stratigrafisen
tutkimuksen kannalta eräs karttalehtialueen tärkeimmistä kohteista. Kivilajistoltaan alueen kallioperä on varsin
kompleksista ja vaihtelevaa. Runsaimpina kivilajeina esiintyvät erilaiset svekokarjalaiset metasedimentit, jotka vaih
televat kiillegneissistä, arenlittiin sekä kvartsiitti- ja konglomeraaffivälikerroksiin. Alueenmetasedimenteissä esiintyy
myös karsilcivi- ja grafiittipitoisia välikerroksia. Kivilajien stratigrafinen järjestys Juojärven kupolien alueella on
seuraavanlainen (Huhrna 1975). Alimpana on arkeeinen pohjagneissi, jonka päälle ovat epikontinentaaliset kivila
jit. Epikonfinentaaliset kivilajeista alimpana esiintyy kvartsiiffi-arkosiiffi, jonka päällä on sillimaniiffi-kvartsiitti
konglomeraaffi. Sen päällä on karsi-graffiffikvartsiitti, jonka jälkeen kivilaji vaihtuu polymiktiseksi konglomeraa
tiksi ja edelleen karsiksi. Eteläosassa Multavaaran alueella on vallitsevina kivilajeina kiillegneissi ja granodioritti.
Niinimäen ja Tulivuorten alueella esiintyy runsaana vaalea tai punertava arenliffi, jossa esiintyy punertavaa peg
maffiffista ainesta juonina ja osueina. Alueen keskiosassa oleva heterogeeninen granodioriitti leikkaa alueen me
tasedimentteja ja punertava pegmaffittinen aines leiltkaa taas granodiorittia. Tulivuorten koillisrannan itäpään jyr
känteen kalliopaljastumissa esiintyy mm. kaunista, venyneistä kvartsipalloista koostuvaa konglomeraattia.

Tulivuorten ja Niinimäen alue on kaifiokasvillisuudeltaan melko monipuolinen. Kinttumäen koifiisjyrkänteen
tyvellä on mesot-rofisia tyvisamrnalkasvustoja, joiden vaateliasta lajistoa edustavat isotuppisammal, kalkkiläerto
sammal, pallosammal, kalkkikahtaissammal sekä yksittäisinä versoina esiintyvä kalkkia vaativa kielikellosammal.
Multavaaralla ja Tulivuorilla kaffiokasviffisuus on enimmäkseen karulle alustalle ominaista. Maininnanarvoisia lajeja
ovat Tulivuorten jyrkännekeljun kaakkoispäässä esiintyvä kaffiokeuhkojäkälä (NT/RT) sekä harvinainen isosahasam
mal, jota löytyi lähellä rantaa sijaitsevan seinämän eteen irronneiden lohkareiden onkaloista. Nnnnnaen itäjyrkänteellä
tavataan lievästi vaateliaita sammalia jakali . Puolivarjoisalla seinämällä kasvaa mm. runsaasti raidankeuhkojäkälää,
nukkamunuaisjalcalää, jauhemunuaisjäkälää sekä nuorasammalta. Alueen metsät ovat suurelta osin nuoria männiköitä,
kuusikoita sekä lehtipuuvaltaisia metsiä. Järeämpää havusekametsää on Nunimaen luoteisselänteen laella ja itärinteellä
sekä Tulivuorten rantarinteellä. Metsissä esiintyy melko runsaasti lehtolajistoa. Multavaaran ja Kinttumäen jyrkänteiden
tyvifiä kasvaa mm. sudenmaijaa, lehtomataraa ja kaiheorvokkia (Kv.Vl). Nnnimaen pohjoiseen laskevassa, kuusten ja
harmaaleppien va;ostamassa notkossa on hiirenporras- ja isoalvejuurivaltaista saniaislehtoa. Myös mustakonnan
marja on runsas hieman kuivemmilla rinteillä. Saniaisvaltaista lehtoa on myös Tulivuorten ja Nimi en välisessä
notkossa. Tulivuorten rinnemetsien lajistoon kuuluvat mm. mustakonnanmarja, lehtomatara ja sudenmarja.

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUFEN ARVOLUOKKA: 3

0 Alueelliset ympäristäjulkaisut 214



44 Tulivuoret-Niinimäki, UTU$NIEMI

Suojelu- tai
suojeluohjelma-alue

0 0.5 km

Alueelliset ympäriojulkas 214 0
1:15000



45 Otravuori TUUSNIEMI

Karttalehti: 4222 03

Alueen pinta-ala: 39 ha Korkeus: 180 mpy Suht. korkeus: 79 m

Kallioalueen sijainti: Tuusniemeltä 7 km koilliseen, Ohtaanniemessä.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Otravuori on melko laajan ja korkean moreenipeitteisen Otramäen hyvin paljastunut
pohjoisosa. Kallioalue on geologisesfi ja maisemallisesti merkittävä kohde. Alue erottuu
ympäristöstä jyrkkärinteisenä metsäisenä selänteenä etenkin idästä laajojen aukkohak
kuiden takaa katsottaessa. Tiheiden sulkeutuneiden mäntytaimikoiden takia Otravuo
ren itärinteeltä avautuu vain muutamasta paikasta näköaloja itään, jolloin horisontissa
erottuu noin 16 km:n päässä oleva Maarianvaara. Laen ja rinteiden maisemat ovat suu
relta osin ylitiheiden taimikoiden sulkemat. Alueen erikoispiirteenä on kaksi itärintees
sä sijaitsevaa kapeaa murrosnoflcoa. Ne ovat suhteellisen luonnontilaisia ja vaikeakul
kuisia.

Otravuoren hyvin paljastunut kallioalue on ollut kokonaisuudessaan korkeimman
rannan yläpuolista maastoa. Korkein ranta on alueella ollut noin 135 m mpy. Kallioalue
on toiminut muinaisen mannerjäätikön sulamisvesien purkausuomana. Sulamisvedet
ovat purkautuneet luoteeseen Silmäsuon suuntaan ja myös Otravuoren itäpuolelle, jossa
mäkeä reunustavat laajat hiekkakankaat. Itärinteen murrosnotkojen seinämät ovat pys
tysuoria ja notkojen melko jyrkästi viettävät pohjat ovat lohkareiden peittämiä. Pohjois
empi ja matalampi murros on alaosastaan noin 5 m leveä. Eteläisempi ja syvempi sekä
teräväreunaisempi murros on vain noin 3 m leveä. Reunalta pudotusta murroksiin on 6—
8 m. Murrokset toimivat nykyisin tulvapurouomina ja varsinkin eteläisemmässä mur
roksessa virtaavan veden määrä voi ajoittain olla, rinteiden tyvellä olevista hiekkaker
roksista päätellen, varsin huomattava. Eteläisen murroksen alapään seinämässä, parin
metrin korkeudella on jääkauden sulamisvaiheen aikana syntyneitä suurisäteisiä ja kir
numaisia vedenkulutusmuotoja. Otravuoren pääkivilajit ovat hieman heterogeeninen ja
suuntautunut granodioriitti ja kvartsidioriffi. Alueella esiintyvien syväkivien seassa on
ldillegneissiä sulkeumana ja niitä leikkaavat myös erikokoiset pegmatilttigraniiffiosueet
ja satunnaisesti pienet tonaliiffijuonet. Alueen syväkivet kuuluvat osana laajaa myöhäi
sorogeenista ns. Maarianvaaran granflffia, joka muodostaa differentiaatiosaxjan diorii
teista kvartsidioriittien ja granodioriittien kautta pegmatiittisiin graniitteihin. Ofravuo
ren alueen tonaliffijuonet ovat lähtöisin samasta magmasta kuin myöhäisorogeeniset
infrussiivikivet. Juonien koostumus voidaan selittää kontaminaation affieuttamaksi (Huh
ma 1975).

Otravuoren biologiset arvot keskittyvät itärinteellä oleviin kapeisiin ja syviin kai
liosohlin. Rotkojen pohjoisseinämät poikkeavat melko selkeästi kasvillisuudeltaan etelä
seinämistä. Kylmänkosteilla pohjoisseinämillä tavataan mm. valurahkoja ja varjossa viih
tyvää pohjankorvajäkälää. Kosteilla tyvifiä kasvaa runsaana kalliokielisammalta ja pys
typintoja hallitsevat yleiset oligotrofiset sammalet. Eteläseinämät ovat jäkälävaltaisem
pia. Niiden lajistosta mainittakoon jauhemunuaisjäkälä. Eteläisemmän solan saniaisreu
naisella puronvarrella kasvaa nuorta haapaa, raitaa ja koivua.

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

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ympärstulkaisut 214
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46 Lähdesuonmäki-Nuottinjemenvuori VEHMERSALMI

Karttalehti: 3244 02

Alueen pinta-ala: 30 ha Korkeus: 135 mpy Suht. korkeus: 47 m

Kallioalueen sijainti: Vehmersalmelta 3 km länteen, Soisalon saaren pohjoisosassa.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lähdesuonmäen ja Nuoffiniemenvuoren muodostama kallioalue on kohtalaisen matala
profiiinen alue, joka rajoittuu suoraan Kallaveden rantaan. Maisemaltaan alueen mer
kittävin osa on Nuottiniemenvuori, joka kohoaa 47 m Kallaveden pintaa korkeammalle.
Nuottiniemenvuoren rantakaifioilta avautuu edustavia vesistömaisemia Kallaveden
suuntaan sekä Rytökylän peltoalueffle. Selänteiden lakialueilta ei puuston ja maaston
loivapirteisyyden takia avaudu maisemia ympäristöön. Maisemaltaan alue on suureksi
osaksi tavanomaista kohtalaisen sulkeutunulla hoitometsää.

Arvokkaimmat geologiset osat sijaitsevat Kallaveden rannassa olevassa Kallckinie
messä, jossa tavataan paikoin hyvinkin puhdasta dolomiiffia. Sitä on nähtävissä ranta
kallioissa noin 25 metrin matkalla, joissa enintään 20 cm:n vahvuiset dolomilifiset kar
bonaattikivikerrokset vuorottelevat liuskekerrosten kanssa. Kivilaji on kaikkialla vah
vasti metamorfista, poirnuista serpentiinidolomiiffia, jota kallioalueella lävistää pienira
keinen graniiffi ja punertava pegmatliffi. Eteläisimmässä niemessä, Kallddniemessä, on
2—3 m leveä poililttainen pegmatiittijuoni ja sen lounaispuolella 3—5 m leveä dolomiiffi
linssi, jossa on vanha louhos (Wilkman 1938). Karbonaat%kiveä on louhittu aivan ranta
vilvasta muutaman kuution verran. Karbonaattikivi on paikoin kauniin vaalean sinertä
vänvihreää. Epäpuhtautena siinä on Idilteiden lisäksi hieman klisuja ja grafiittia. Muu
ten alueen kallioperässä vallitsevat Savon liuskejakson heterogeeniset, osin karkearakei
set granitoidit, joiden seassa on vaihtelevia määriä kiillegneissiosueita.

Kallioalueen biologiset arvot keskittyvät aivan rannassa, etenkin Kalkkiniemessä
oleviin vanhoihin kalkkilouhoskuoppin. Muuten alueen kalliot ovat kasvillisuudeltaan
karuja ja usein viistopintaisia metsäkallioita. Kalkkiniemessä, jossa kasvaa nykyään nuo
rehkoa haapaa ja harmaaleppää on yksi noin metrin syvyinen maatunut kuoppa sekä
luoteisrannalle avautuva matalasti seinämäinen louhos, joissa tavataan kalkinvaafijala
jistoa. Runsaimpiin lajeihin kuuluu kielikellosammal, jonka lisäksi seinillä ja irtomaa
hyllyillä kasvaa mm. kallddkarvasammalta, kalkkikiertosammalta, ketopartasammalta,
sirohavusammalta, vemmelsammalta ja paasisammalia. Muut kaivannot ovat lajistol
taan vaatimattomampia. Nuottiniemenvuoren valoisalla, matalalla etelään laskevalla
kalliorinteellä esiintyy kalliokohokida. Alueen entiset niityt ovat haavikoituneet ja lepi
koituneet. Muutamilla vanhoilla haavoilla kasvaa mm. samettikesijäkälää. Lähdesuon
mäen itäpuolisessa notkossa virtaavan puron suulla on koivulle istutettu kostea suur
ruohoniittylaikku. Metsät ovat tavanomaisia tuoreita ja selänteiden päällä kuivia kan
kaita.

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

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aueelhset

ymparistöjulkaisut 214
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47 Nousuvuori-Huuhanvuoret VEHMERSALMI

Karttalehfi: 3244 02, 3244 05

Alueen pinta-ala: 105 ha Korkeus: 160 mpy Suht. korkeus: 83 m

Kallioalueen sijainti: Vehmersalmelta 2 km länteen, Soisalon saaren pohjoisosassa.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Nousuvuoren ja Huuhanvuorten alue on enimmäkseen luode-kaakkosuuntaisten mur
tumalinjojen hallitsema kallioalue, jonka selänteilä on pitkiä jyrkänteitä. Korkeusvaih
telu kaffioalueella on noin 30 metrin luokkaa. Alue erottuu pohjoispuolisilta Rytökylän
pelloilta metsäisenä loivarinteisenä kohoumana ja eteläpuolisen Ison Kivijärven yli kat
sottuna varsin massiivisena, mutta loivapirteisenä mäkenä. Lähimaisemassa Iso Kivi-
järven pohjoisrannan kalliot näkyvät selvästi järven yli vastarannalle. Luontaisia näkö
alapaikkoja alueella ei juuri ole, mutta alueen korkeimmalta selänteeltä Huuhanvuorten
hakatuilta rinteiltä avautuu metsä- ja järvimaisemia itään ja kaakkoon. Vierekkäisten se
länteiden kalliopintoja näkyy lähfrmnteile, mutta näkyvyys on suurelta osin hakkuiden
avartamaa.

Näyttävimmät pystyt kallioseinämät ovat Nousuvuoren koillisjyrkänteifiä, jossa
parhaimmillaan yli kymmenmetriset kallioseinämät ovat lohkoutuneet pystyrakoilun
suunnassa. Muuten jyrkänteisten kallioseinämien korkeus alueella vaihtelee muutamas
ta metristä noin 7 metrisiin pintoihin. Kalliomaaston lakialueiden korkeimmat osat ja
ylärinteet ovat vedenkoskematonta maastoa. Maaston matalimmat selänteet ja rinteiden
alimmat osat ovat korkeimman rannan alapuolista veden huuhtomaa kalliomaastoa.
Alueen ldvilaji on kohtalaisen neosomirikasta ja kompieksisesti poimuttunutta Savon
liuskeisiin kuuluvaa migmatiittista kiillegneissiä, joka on tyypiltään suonigneissiä. Sen
väri vaihtelee vaaleasta tummaan. Neosomin ja paleosomin runsaussuhteet vaihtelevat
alueen suonigneississä selvästi.

Nousuvuoren ja Huuhanvuorten alue on kallio- ja lehtokasvillisuutensa vuoksi
arvokas kalliokokonaisuus. Vaateliainta kalliolajistoa esiintyy Nousuvuoren idemmällä
koillisjyrkänteellä, jonka seinämien tyvifiä kasvaa mm. isotuppisammalta sekä kalkki
kiertosammalta. Niukempina kasvaa kielikellosammalta, pallosammalta sekä pikkuruos
tesammalta. Mesotrofista lajistoa edustavat mm. siorippusammalja kujanneviuhkasam
mal. Valtaosa seinämistä on kuitenkin karujen pintojen lajien vallassa. Meso-eutrofisia
yhteisöjä esiintyy niukasti myös Huuhanvuorten koillisjyrkänteellä. Seinämän tyvien
sammalistoiliin kuuluvat kallddkierto- ja isotuppisammal. Isotuppisammalta löytyy myös
alueen lounaislaidalta Kirkjärven luoteispuoliselta kalliolta. Haurasloikko on näillä hie
man ravinteisemniilla seinämilä myös runsas. Hienoinunat lehdot ovat Nousuvuoren
koilislaidalla. Peltoon rajoittuvassa kapeassa kaifionaluslehdossa (OMaT) kasvaa mm.
mustakonnanmarjaa, lehtomataraa, kivildcoalvejuurta, sudenmarjaa ja lehtokuusamaa.
Sähkölinjan eteläpuolella lehto muuttuu Mirenporras- ja ldvikkoalvejuurivaltaiseksi ja
vielä etelämpänä vähitellen lehtomaiseksi metsäksi. Aaronahosta laskevan puron var
ressa on myös pieni kotkansiipikasvusto. Sitä ympäröivä puusto on ryteikköistä taimik
koa. Selänteiden lakiosien ja ylärinteiden sekä kallioalueen eteläosan metsät ovat tavan
omaisia kuivahkoja ja tuoreita kangasmetsiä.

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Aiueelliset

ympäristäjulkaisut 214
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48 Enonmäki-Ilvesvuori VEHMERSALMI

Karttalehti: 3244 04

Alueen pinta-ala: 85 ha Korkeus: 171 mpy Suht. korkeus: 89 m

Kallioalueen sijainti: Vehmersalmelta 10 km eteläkaakkoon, Soisalonsaaressa.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Maisemallisesti ja biologisesti arvokas Enonmäen ja Ilvesvuoren muodostama pitkän
omainen kallioselännejakso sijaitsee Suvasveden Kukkarinselälle työntyvässä niemessä.
Enonmäki nousee järvestä jyrkkärmteisesti lähes 90 m ja sen profiii näkyy melko kauas
järvelle. Sen eteläreunan jyrkänteiden päältä avautuu vaikuttava ja avara järvimaisema
Suvasvedelle. Kallioalue rajautuu osittain rantaan, ympärillä on lisäksi pieniä peltoja
sekä tavanomaisia talousmetsiä. Enonmäen eteläpuolella on muutamia kesämökkejä ja
itäliepeellä on hiekkakuoppa.

Enonmäen pohjois- ja eteläreunat ovat jyrkänteisiä ja kaifioisia. Pohjoisreunan jyr
känteinen kohta on melko vaatimaton, mutta etelärinteen jyrkänteessä on enimmillään
noin 8 m korkea pystyseinämä. Ilvesvuoren alueella on myös melko matalia jyrkänne
pintoja, joista Ketrakallio rajautuu suoraan järveen. Vuoren pohjoisreunalla on enimmil
lään 5 metrin korkuisia pysty- ja osin ylikaltevia pintoja sisältävä porrasjyrkänne. Enon
mäen lakialue ja ylimmät rinteet ovat laajalti moreenipeitteistä, vedenkoskematonta aluet
ta. Kallioalueen matalammat lakiosat ja rinteet ovat taas veden huuhtomaa maastoa.
Alueen kivilaji on neosomiköyhää kiillegneissimigmaffiffia, joka kuuluu karjalaisiin lius
keisiin. Neosomin määrä vaihtelee ldvessä selvästi ja paikoin laajemmalla alueella kivi
on puhdasta kffllegneissiä.

Enonmäen ja llvesvuoren alue on kalliokasvillisuudeltaan mielenkiintoinen ja mo
nipuolinen kohde. Enonmäen etelärinteen melko varjoisilla seinämillä esiintyy kaifio
keuhkojäkälää (NT/RT). Sen seuralaisina kasvaa mm. jauhemunuaisjäkälää, nuorasam
malta sekä niukasti mesotrofista kivikutrisammalta. Pystypinnoilla tavataan runsaasti
myös tummauumasanimalta. Laen lounaispuolisen eteläjyrkänteen valuvesipinnoifia
kasvaa jokseenldn harvinaista purotierasammalta. Rinteen keskiosan seinämillä vaifit
sevat oligo- ja mesotrofiset sammalet ja itä- sekä länsipäädyn kuivemmilla seinämifiä on
laajoja eri jäkälälajien muodostamia yhteisöjä. Ilvesvuoren pohjoisjyrkänteellä on oligot
rofisia varjoisten pystypintojen, rakojen ja onkaloiden sammalyhteisöjä, joihin kuuluu
harvinainen aarnisammal. Rinteiden ja lakiosien metsät ovat tavaifisia kuivia, tuoreita ja
paikoin lehtomaisia kankaita, joiden luonnonifiaisuus on melko heikko. Laajin hakkuu
on Enonmäen itäosassa ja myös Ilvesvuorella on hakkuuaukkoja ja taimikoita.

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

Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelliset

ymparistöjulkaisut 214
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49 Hiisivuori-Rummukka VEHMERSALMI

Karttalehti: 3244 05, 3244 08

Alueen pinta-ala: 147 ha Korkeus: 169 mpy Suht. korkeus: 87 m

Kallioalueen sijainti: Vehmersalmelta 5 km itään, Vuorisalon saaressa.

Maankäytön suunnittelutilanne:

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Vuonsalon saaressa sijaitsevat Hiisivuori, Pienen Hilsivuori, Rummukka ja Keskimäki
muodostavat topografisesti vaihtelevan kallioalueen, jonka korkeimmat laet ja puhelin
linldd erottuvat selkeästi pohjoiselta tieltä katsottaessa. Ruinmukka on koillisreunalla
on pääosin porrasmaista louhikkoa, mutta rinteessä on myös noin 30 metrin pituinen
ylikalteva pystyseinama, jossa suurin pudotus on 8 metrin luokkaa. Rummukan tasa
pilrteinen lakialue ja muut rinteet ovat pääosin peitteisiä. Länsiosan Hilsivuoreila on
runsaasti kaifiopintoja ja jyrkänteitä. Vuori putoaa koiffisreunastaan yli 5 metrin korkui
sena rikkonaisena pystyrantajyrkänteenä Myhninveteen. Hiisivuoren lakialueen tuntu
massa on yli 10 m korkea, jylhä pystyseinämä. Hyvin jyrkässä lounaisrinteessä on lisäksi
lähimaisemallisesti vaikuttava lohkareinen ja osin porrasmainen harvahkoa männikköä
kasvava kaifiorirme. Hilsivuoren lakialueen eri kulmilta jyrkänteiden päältä avautuu
vaikuttavia järvinäköaloja lähes kaikkiin ilmansuuntiin. Kallioalueen maisemat ovat
paikoin hakkuiden muuttamia. Kivilajeina alueella tavataan arkeeisia migmnaffiffisia
gneissejä sekä homogeenisempia ortogneissejä.

Hiisivuoren ja Rummukan kallioalue on biologisesti varsin monipuolinen ja kas
villisuudeltaan arvokas. Alueella on myös linnustollista arvoa. Rummukan oligomesot
rofisella koiffisjyrkänteellä tavataan runsaasti melko vaateliaan isotuppisammalen hal
litsemia rakoyhteisöjä, joiden lajistoon kuuluu myös mesotrofinen siriilehväsammal. Ta
vanomaisen lajiston lisäksi valuvefisellä pystypinnalla kasvaa mm. säiläsammalta, Hii
sivuorella on enemmän jäkälävaltaisia kuivia ja karuja kalliopintoja, joiden lajistoon
kuuluu mm. tuulirokkojäkälä. Kaffioalueen metsäkasvillisuus on myös monipuolista.
Rummukan jyrkänteen edustalla on saniaisvaltainen lehtonotko, joka on tosin jäänyt ylä
osastaan metsäautotien alle. Hiisivuoren itäpuolella on myös rehevä puronotko, jonka
lajistollisesti mielenkiintoisin yläosa on hakattu. Lehtolajistosta mainittakoon koiranheisi,
lehtokuusama, mustakonnanmarja, tuoksumatara (NT/+), veiholehti ja kaiheorvokki
(Kv.Vl) Hakkuulta säästyneellä puro-osuudella tavataan jonkin verran koikansiipeä sekä
korpisorsimoa (KvVl). Hiisivuoren luonnonfflaisen rantajakson lajistosta mainittakoon
katvesamimial (Kv.Vl) sekä leftokynsisammal. Vuorten jyrkänteiden ylärinteifiä ja laki-
osissa on kuivia kangasmetsiä, mutta rinnemetsät ovat suurelta osin tuoreita sekamet
siä. Hakkuu- ja taimikkoaloja on Hiisivuoren itäpuolella sekä etelä-lounaisrinteellä ja
Rummukan laella. Linnuista alueella elelee mm. huuhkaja (Kv.Vl).

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

Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Alueelhset
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50 Vierunvuori VEHMERSALMI

Karttalehti: 3244 07

Alueen pinta-ala: 27 ha Korkeus: 127 mpy Suht. korkeus: 45 m

Kallioalueen sijainti: Vehmersalmelta 16 km kaakkoon, Suvasveden itärannalla, Kaffila
lahdessa.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Vierunvuorella on kolme yksityistä luonnonsuojelualuetta ja luoteisrinne kuuluu ranto
jensuojeluohjelmaan. Kaffioalue on myös kokonaan ehdolla Natura 2000 -verkostoon.

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Vierunvuori muodostaa runsaan kilometrin pituisen ja noin 400 m leveän lähes mökittö
män niemen Suvasveden itärannalla. Vierunvuoren eteläranta on kokonaisuudessaan
jyrkänteinen ja geomorfologialtaan monipuolinen. Jylhä ja kauas Suvasvedelle erottuvat
rantajyrkänteet kohoavat parhaimmillaan muutaman kymmenen metrin matkalla 40 m.
Jyrkänteen profilli vaihtelee porrasmaisesta jyrkänteestä lähes 10 m korkeisiin pystypin
toihin. Usein jyrkänteen juurella on louhikkoa. Etelärannalla niemen keskiosassa on vai
kuttava hyvin karkealohkoinen, suoraan vedestä rinteeseen nouseva louhikko. Rantajyr
känteiden päältä avautuu paikoin luontaisesti avara järvimaisema yli Suvasveden. Vierun
vuoren lakialue on tasaista ja heippokulkuista jäätikön hiomaa kaifiomaastoa, jossa siokal
liot ovat hieman tavanomaista laaja-alaisempia. Kaffioalueen laki ja rinteet ovat veden huuh
telemaa ja juuri korkeimman rannan alapuolelle jäännyttä maastoa. Veneilijät ovat maalan
neet rantaan laskeutuvaan jyffiään louheen satakunta kauaksi näkyvää nimikirjoitustaan.

Alueen kallioperän kivilajit ovat tyypillisiä Savon liuskejakson migmaffiffisia kiil
legneissejä, jotka ovat tyypiltään suonigneissejä ja raitamigmatiifteja. Vierunvuoren kiil
legneissil sisältävät kohtalaisen vähän neosomia. Neosomiaines esiint-yy killlegneisseis
sä usein laajempina osueina. Vierunvuori sijaitsee oikeakätisen ja luode-kaakkosuuntai
sen suuren Suvasveden siirrosruhjeen koillisreunalla. Vierunvuorelta reilu 3 km luotee
seen oleva Kukkurinsellcä on muinainen meteoriittikraateri, josta on todisteena Kukkunn
selän pohjasta löydetty noin 80 m paksu kerrus meteoniltin törmäyksessä syntynyttä kiveä,
suevilffia (Lehtinen 1998). Vierunvuoren rantakallioista ei sitä kuitenkaan ole löydetty

Vierunvuori on karu, mutta biologisesti mielenkiintoinen kaifioniemi. Lähinnä lou
naaseen laskevat jyrkänteet ja kalliorinteet ovat suurelta osin jäkälävaltaisia, jolloin vai
talajeina tavataan etenkin karvejäkäliä ja rupimaisia jäkäliä. Paikka paikoin seinämillä
kasvaa myös tuulirokkojäkälää, jonka levinneisyys on painottunut rannikko- ja tunturi
alueille. Toisinaan valoisan rantamännikön tai sekametsän suojaan laskevifia kaifioilla
on sarmnalvaltaisia seinämiä, joilla vaifitsevien oligotrofisten lajien lisäksi kasvaa tum
mauuma- ja kalliohiippasammalta sekä harvinaista oravisammalta. Rantalohkareikon
kaakkoispuolisen jyrkänteen tyvellä esiintyy myös parisenkymmentä kalliokeuhkakalan
(NT/R) sekovarsiryhmää. Putkilokasveista semamilla viihtyy karvakiwyrtti ja lämpimilla ala-
rinteillä ahomansikka skä idssankäpala . Ylärinteillä on melko laajoja sianpuolukkakasvusfta,
jotka vaihettuvat seliinteiden laläosissa pomnjakaliköiksi. Hyvin massiivisessa rantalohkareikos
sa esiintyy mereistä kailiofierasammalta. Vierulammen koillisrannalla kalliot laskevat suurelta
osin suoraanjärveen,jotenne ovatpaahteisuudenvuoksikasvilhisuudeltaanjakalavaitaisiajamelko
yksipuolisia. Varsinkin Vieruvuoren lounaisrinteen luonnontilaisuus on hyvä. Rannassa kasvaa
varttunutta männikköä (VT), joka vaihtuu paikoin lehtomaiseksi sekametsäksi. Ylärin
teifiä ja laen paljastumilla on kuivaa (CT) ja painautumissa tuoretta kangasta (MT) sekä
joitakin soistumia (IR). Loivapiirteisemmällä koillisrinteellä on hakkuita ja tainuil<oita.
Metsät ovat tuoreita kankaita ja niissä on paikoin lehtomaisia piirteitä. Lähellä Vieru
lammen pohjukkaa on mm. kosteaa lepikkolehtoa.

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

Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Sanas

Alkalikivi; magmakivilaji, jossa alkalimetallien määrä suhteessa alumiinin tai piin
määrään on korkea.

Alloktoninen muodostuma; esim. kallioperän osa tai alue, joka on muodostunut muualla
ja siirtynyt nykyiselle paikalleen tektonisissa liikunnoissa.

Amfiboliitti; metamorfinen, suuntautunut kivilaji, joka koostuu pääasiassa amfibolista ja
piagiokiaasista.

Arkeeinen maailmankausi; geologisen aikataulun vanhin ajanjakso, noin 4000—2500
miljoonaa vuotta sitten.

Arkoosi; runsaasti maasälpää sisältävä hiekkakivi.
Biotiftti; yleinen kiilleryhmän silikaattin-eraali.
Diabaasi; basalifia vastaava yleinen juonikivi.
Diiferentiaafio; kahden tai useamman kivilajin syntyminen samasta kantamagmasta.
Diopsidi; metamorfisissa ldvissä esiintyvä pyrokseenimireraali.
Dioriitti; syväkivi, joka koostuu pääasiassa piagiokiaasista ja sarvivälkeestä.
Dolomiifti; kalsium-magnesiumkarbonaatti mineraali.
Eutrofinen; runsasravinteinen.
Epikontinentaalinen; mannerreunukseen viittaava adjektiivi.
Gabro; syväkivi, joka koostuu pääasiassa plagioklaasista ja pyrokseenista.
Gneissi; rakenteeltaan suuntautunut, keski- tai karkearakeinen metamorfinen kivilaji.
Grafiitti; pehmeä tahraava mineraali, joka on koostumukseltaan pelkkää hiiltä.

Sitä esiintyy mm. mustaliuskeissa.
Granaafti ; kemialliselta koostumukseltaan varsin monimutkainen silikaaffimineraalien

ryhmä. Granaatteja esiintyy yleisenä metamorfisissa kivilajeissa.
Graniitti; yleisin kivilaji, jonka päämineraalit ovat kalimaasälpä, plagioklaasi, kvartsi ja

kiille.
Granitoidi; graniitin kaltainen magmakivi, alkalimaasälpägraniifin, graniitin, granodio

riitin ja tonaififin yhteisnimitys.
Granodioriitti; syväkivi, jonka päämineraalit ovat plagioklaasi, kalimaasälpä ja kvartsi

sekä bioifitti ja/tai sarvivälke.
Hiidenkirnu; pyörteisen virtaavan veden kuljettaman kiviaineksen kallioon kuluttama

pyöreä onkalo.
Hydroterminen toiminta; prosessi, jossa kiven huokosissa ja rakoja myöten virtaava

kuuma mineraaliainespitoinen vesi voi muuttaa kiven koostumusta tai synnyttää
kiveen uuden mineraaliseurueen täyttämällä kiven huokoset ja syrjäyttämällä kiven
mineraaleja.

Hypersteeni; pyrokseeniryhmän mineraali.
Intrussiivikivi; syväkivi tai juonikivi, joka on kiteytynyt magmasta maankuoressa.
Jatuli; varhaisproterotsooinen, kvartsiittien luonnehtima stratigrafinen yksikkö Itä- ja

Pohjois-Suomessa.
Juoni; kivilajin levymäinen esiintymistapa. Juoni syntyy usein kallioperän rakoon tai

halkeamaan.
Kaleva; varhaisproterotsooinen, stratigrafinen yksikkö.
Kalimaasälpä; maasälpäryhmän tärkein mineraali.
Karbonatiitti; magmakivi, joka koostuu pääasiassa karbonaatfimineraaleista.
Karsi, karsikivi; kalkkikivien reunoilla esiintyvä kalkkisilikaatfikivi, joka sisältää runsaasti

kalsium- ja magnesiumpitoisia silikaatteja.
Kerroksellisuus; kerrostuneen sedimentin ja sedimenttikiven alkuperäisrakenne, jossa

esimerkiksi koostumus, väri ja raekoko vaihtelevat kerroksesta toiseen siirryttäessä.
Kiilleliuske; levymäisesti lohkeileva, yleinen metamorfinen kivi, jonka päämineraaleja

ovat kvartsi, maasälpä ja kiilteet.
Kiillegneissi; kiillerikas gneissi.
Kompleksi; yleistermi kivilajiryhmälle, jonka sisäiset rajat, rakenteet, tms. ovat epäselvät.
Kongiomeraatti; soramainen sedimenttikivi, joka pääosin koostuu vaihtelevasti pyöristy

neistä, kookkaista kivilajikappaleista.
Kordieriiffi; gneisseissä ja migmatiiteissa yleinen silikaattimineraali.
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Kumulaatti; syväkivi, joka on syntynyt kiteiden erkaantuessa magmasta esim.
gravitatiivisesfi painumalla tai kohoamalla.

Kvartsi; yleinen ldvimineraali, piidioksidia.
Kvartsiifti; lähes yksinomaan kvartsia sisältävä metamorfinen kivilaji.
Magma; maankuoressa esiintyvä kivisula.
Mesotrofinen; keskiravinteinen.
Meta-; etuliite, joka viittaa metamorfoosiln tai metamorfoosissa muuttuneeseen kiveen.
Metamorfoosi; geologinen tapahtuma, jossa kiven rakenne tai mineraalikoostumus,

tai molemmat, muuttuvat liikuntojen tai muuttuneiden lämpötila- ja paine-
olosuhteiden vuoksi

Migmatiitti; seoskivi, jossa vanhempaan kiveen on magmana tai liuoksina tunkeutunut
tai vanhemmasta kivilajista metamorfoosin yhteydessä on sulanut ja erottunut
nuorempaa kiveä. Migmatiitin osien keskenäiset suhteet ja rakenteet vaihtelevat
suuresti.

Montsoniitti; intermediäärinen syväkivi, jossa on yhtä paljon kalimaasälpää ja
plagioklaasia, mutta kvartsia vain vähän tai ei ollenkaan.

Moreeni; mannerjäätikön irrottamasta ja kuljettamasta kiviaineksesta syntynyt
sekalajitteinen maalaji, joka voi sisältää raekokoja savesta lohkareisiin.

Myloniitti; kallioperän siirros- tai ruhjevyöhykeessä hienorakeiseksi hiertynyt kivilaji.
Neosomi; migmaffitin nuorin osa eli alkuperäisen kiven sulaessa syntynyt vaalea

kiviaines.
Oligotrofinen; vähäravinteinen.
Opaakki; ohuthieessä läpinäkymätön, usein oksidi- tai sulfidimineraali.
Orogenia; vuorijonon muodostuminen.
Ortopyrokseeni; pyrokseeniryhmän mineraali, jolla on rombinen kidejärjestelmä.
Paleosomi; migmatiitin vanhin osa eli alkuperäisen kiven sulamatta tai muuttumatta

jäänyt osa.
Pegmafiitti; hyvin karkearakeinen magmakivi.
Peridotiifti; lähes yksinomaan tummista mineraaleista kuten oliviinista ja pyrokseeneista

muodostunut syväkivi.
Piisteinen; kivilajin ominaisuus, jossa pitkänomaiset mineraalirakeet ovat epätäydellisesti

järjestäytyneet yhdensuuntaisiksi.
Piagioklaasi; yleinen maasälpäryhmään kuuluva siikaaifimineraali.
Poimu; mutkalle taipimut kerros tai muu taso.
Polymiktinen kivi; klastinen sedimentfikivi, jossa on useiden kMlajien kappaleita.
Porfyyrinen kivi; hajarakeita sisältävä magmakivi.
Proterotsooinen maailmankausf; arkeeisen ja paleotsooisen kauden välissä oleva

maailmankausi (noin 2500—590 miljoonaa vuotta sitten).
Pyrokseenit; silikaattimineraaliryhmä.
Ristikerroksellisuus; virtaavan veden tai tuulen kerrostamille klastisille sedimenteille

luonteenomainen rakenne, jossa osa aaltomaisesta rakenteesta on leikkautunut pois.
Sarvivälke; amfiboliryhmän yleisin mineraali.
Sedimentti; geologisten prosessien tuloksena maanpinnalle muodostunut kerros

esim. soraa, hiekkaa, savea tai turvetta.
Sedimenttikivi; sedimentin kovettuessa muodostunut kivi.
Serisiiffi; Menojakoinen klillemineraali, muskoviiffi.
Serpentiniifti; metamorfinen kivi, joka koostuu serpentiiniryhmän mineraaleista,

jotka ovat oliviinin ja pyrokseenien muuthimistuloksia.
Sillimaniitti; alumiinisilikaattirnineraali.
Silmägneissi; gneissi, jossa varsinkin kalimaasälpä ja kvartsi muodostavat soikeita

rakeita tai raekasaumia.
Silokallio; jäätikön kuluttama ja Moma kallio, jossa on loivasti kohoava, pyöristynyt

vastasivu ja jyrkkä rosoinen suojasivu.
Stratigrafia; geologhien haara, joka tutkii pintasyntyisten kivilajien kerrosten järjestystä,

kerrossarjoja ja ikäsuhteita sekä kivilajien rinnastamista toisiinsa.
Sueviiffi; meteorilffitörmäyksessä syntynyt kivi, joka koostuu erikokoisista kivenkappa

leista sekä vulkaanisia pommeja ja lapilleja muistuttavista lasinkappaleista.
Suifidit; joukko mineraaleja, joiden rakenteessa yksi tai useampi metalli on yhdistynyt

rikkiin.
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Suonigneissi; gneissi, jossa on runsaasti liuskeisuutta myötäileviä graniiffisuonia.
Svekofenninen orogenia; Suomessa ja Ruotsissa näkyvä noin 1900 miljoonaa vuotta

sitten tapahtunut orogenia.
Svekokarelidit; Ruotsista Suomen kautta Venäjän Karjalaan ulottuva muinaisvuoristo,

jonka lounaisosaa nimitetään Svekofennideiksi ja ja koillisosaa Karelideiksi.
Svekokarj alainen; svekokarelidinen, svekokarelidien muinaisvuoristoon kuuluva.
Syväkivi; syvällä maankuoressa sulasta magmasta kiteytynyt kivilaji.
Tektoninen; maankuoren rakenteeseen ja liikuntoiinn kuuluva.
Tonaliitti; syväkivi, granitoidi, jossa on vain vähän kalimaasälpää.
Tremoliitti; amfiboliryhmään kuuluva mineraali.
Trondhjemiiitti; tonaliiffi, jossa on vain vähän hinuuia mineraaleja.
Ultraemäksinen kivilaji; magmakivi, joka sisältää alle 45 ¾ piidioksidia.
Vulkaniifti; vulkaaninen kivi.
Ylityöntösiirros; työntösiirros, joka on hyvin loiva-asentoinen. Ylityöntösiirroksessa

vanhempia kerroksia työntyy nuorempien päälle.
Zirkoni; tärkein zirkoniummineraali.
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Liite 1. Paikallisesti arvokkaat ja vähemmän merkittävät kallioalueet (arvoluokat 5—6)

Tarkemmat tiedot on saatavissa kunnasta, alueellisesta ympäristökeskuksesta, maakunnan liitosta
tai Suomen ympäristökeskuksesta.

Kallioalueet on lueteltu kunnittain kasvavan karttalehtinumeron mukaisessa järjestyksessä.

Kallioalue Karttalehti Arvoluokka Kunta

Airaksenmäki 4221 03 5 HEINÄVESI, TUUSNIEMI
Rämeen rinne 3332 02,03 5 IISALMI
Haukivuori 3341 01,333203 5 IISALMI
limäen länsirinne 3341 02 5 IISALMI
Tirisenkallio 3341 02 6 IISALMI
Konttimäet 3333 05 5 JUANKOSKI
Vaskivuori-Ketunholma 3334 10 6 JUANKOSKI
Linnoisvuori 3333 II 5 KAAVI
Sortokangas 422206 6 KAAVI
Vaikeisvuari 422206 5 KAAVI
Paljakka 422208 5 KAAVI
Tirrosvuori 431104 5 KAAVI
Ahosenvaara 431104 5 KAAVI
Jynkkä-Virranvaara 4311 04 5 KAAVI
Pahkavuori 4311 05 5 KAAVI
Korppivuori-Kalliovuori 4311 06 5 KAAVI
Paljakanvuori 431108 5 KAAVI
Vuorilammen kalliot 323405 5 KANGASLAMPI, LEPPÄVIRTA
Kortteisenvuori 324204,05 5 KARHULA
Kivijärvenvuori 324205 5 KARHULA
Partalanmäki 3331 01 5 KARHULA
Kakkovuoret 331303 5 KEITELE
Kultavuori-Aittovuori 332303,06 6 KIURUVESI
Mustikkamäki 3323 04 6 KIURUVESI
Kuivikkomäki 3323 04 6 KIURUVESI
Körtinvuori 3323 0? 5 KIURUVESI
Vuoreisenvuori 3223 05 5 KONNEVESI, RAUTALAMPI
Hankamäki 3242 0?, 10 6 KUOPIO
KoiravuDren kallioalue 324403 5 KUOPIO
Sairaalanmäet 314403 6 KUOPIO
Hirvimäen Hirvikorpi 3331 04 5 KUOPIO
Kimarinmäki 3331 04 5 KUOPIO
Ketivuori 3333 01 5 KUOPIO
Iso Munakka 333304 5 KUOPIO
Pilkkamäki 3332 03 5 LAPINLAHTI
Kirjomäki 333204,07 5 LAPINLAHTI
Huoripojanmäki 333208 6 LAPINLAHTI
Pajulahden kalliot 333208 5 LAPINLAHTI
Soukanvuori 333208 5 LAPINLAHTI
Vuorilammen kalliot 323405 5 LEPPÄVIRTA, KANGASLAMPI’
Lepikkomäki 323406 5 LEPPÄVIRTA
Huuhkovuori 323406 5 LEPPÄVIRTA

________ _____________
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Kalliaalue Karttalehti Arvoluokka Kunta

Vattuvuori-Konkanmäki 323406 5 LEPPÄVIRTA
Korkeavuori 323409 5 LEPPÄVIRTA
Pilkkavuori 3241 08 5 LEPPÄVIRTA
Iso Hitvimäki 3241 09 5 LEPPÄVIRTA
Pitkäjärvenmäki-Rapavuori 3241 09 5 LEPPÄVIRTA, SUONENJOKI
Ollinlahden jyrkänteet 3241 10 5 LEPPÄVIRTA
Kiiluvuori-Litmavuuri 3241 II 5 LEPPÄVIRTA
Paljakkavuori 3243 04,0? 5 LEPPÄVIRTA
Vuorisenmäki 324307 5 LEPPÄVIRTA
Ilmanpeijas 324308 5 LEPPÄVIRTA
Naistenmäki 3243 12 5 LEPPÄVIRTA
Suinonvuori 3243 2 5 LEPPÄVIRTA
Iso Kilpumäki 3313 12 5 MAANINKA
Kapeenmäen Vorluksu 3331 02,03 5 MAANINKA
Pieni Myhkyri 333303 5 NIISIÄ
Panganmäki 3313 12 5 PIELAVESI
Salmenvuori-Isonmäenvuori 331403 5 PIELAVESI
Rinteenvuori-Pienivuori 331406 5 PIELAVESI
Harakanniemen kalliot 3314 10 5 PIELAVESI
Vuoreisenvuori 322305 5 RAUTALAMPI, KONNEVESI1
Vahvavuuri 322308 5 RAUTAL4MPI
Iso Pärsnämäki 3223 08, II 5 RAUTALAMPI
Paunonvuori 321311 5 RAUTALAMPI
Rappuvuori 3223 II 5 RAUTALAMPI
Tökrönvuori 3223 II 5 RAUTALAMPI
Sikomäki-Härkäkalliot 431106 5 RAUTAVAARA
Holinmäki 4321 04,05 5 RAUTAVAARA
Pahkakallio 3331 11 5 SIILINJÄRVI
Pyssymäki 3332 10 6 SIILINJÄRVI
leppikallio 334204 5 SONKAJÄRVI
Pieni Hukkamäki 334306 5 SONKAJÄRVI
Simolanvuori 3241 DI 5 SUONENJOKI
Kirkkovuori 3241 02 5 SUONENJOKI
Mustavuori 3241 02 5 SUONENJOKI
Pitkäjärvenmäki-Rapavuori 3241 09 5 SUONENJOKI, LEPPÄVIRIA’
Vekarovuori 322409 5 TERVO
Suostu nvuori 322409 5 TERVO, VESANTO
Kivimäki 3244 10,422201 5 TUUSNIEMI
Iso-Pupuli 4221 03 5 TUUSNIEMI
Airaksenmäki 4121 03 5 TUUSNIEMI, HEINÄVESI’
Honkamäki 422202 6 TUUSNIEMI
järvenmäki 323406 5 VARKAUS
Loutekallio 3332 II 6 VARPAISJÄRVI
Uitukanmäki 334301 5 VARPAISJÄRVI
Uuranholi 3343 0! 5 VARPAISJÄRVI
Kukkomäki-Peltomäki 324401,02 5 VEHMERSALMI
Vasaravuori 324401,02 5 VEHMERSALNI
Hepomäki 324401,04 5 VEHMERSALMI
Rumppumäen kallioalue 324402, 05 5 VEHMERSALMI
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Kalliaalue Karttalehti Arvnluokka Kunta

Lapinmäki 324405 5 VEHMERSALMI
Mäkijärvenmäki 324405 5 VEHMERSALMI
Saarijärvenvuori-Iulivuori 324405 5 VEHMERSALMI
Huuhkovuori 3244 05, 08 5 VEHMERSALMI
Kangasmäen pirunpesä 324406 5 VEHMERSALMI
Piivuuri 324407 6 VEHMER5ALMI
Ukonvuuti 324407 5 VEHMERSALMI
Patavunri 324408 5 VEHMERSALMI
Kotivuuri-Pienivuuri 322403 5 VESANTO
Rutkonvuori-Ilovuuri 312403 5 VESANTO
Suostu nvuori 322409 5 VESANTO, TERVO’
Hanisvuuri-Kivimäki 3311 10 5 VESANTO
Huihainvuoret 3324 II 5 VIEREMÄ
Kalliomäki 3324 II 6 VIEREMÄ
Pirknnlehto 334203 6 VIEREMÄ

‘Kallioalue mainittu myös toisen kunnan kohdalla
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Liite 2. Valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden sijoittuminen suojelualueille,
ohjelma-alueille, maisema-alueille tai Natura 2000 -verkostoon ehdotetuille alueille
sekä seutukaavan merkinnät (Tilanne 1.1.2001)

Nru Muu Kunta Ohjelma tai mietintö Natura Seutu/ Maakuntakaava

3 Kyparainen Juankoski MA0080085 RS0080088 Y5A086382 [10600076 5141 545
5 Pisa Juankoski, Nilsiä MA0080085, RS0080088, VMAOBOO55, YSA083468, [10600076 514L543, 5L43.542

Y5A08073?
6 Kuosiaisniemi-Mustikkamäki Juankoski, Nilsiä LHAO800IB, MA0080085, R50080088 [10600076 5141.544
7 Niinivaaran serpentiniittialueet Kaavi (550080230), YSAO8 504, Y5A081520, Y5A082230, [10600021 51 42.541, 5142.543,51 42.544,51

YSA0832I4, Y5A086363, Y5A086364, Y5A086365, 42.548,51 42.549
Y5A086392

8 Sivakkavuoret Kaavi MU 42.261
9 Honkamäki Karttula Y5A082776, Y5A086409, YSA086461 [10600040 51 32.542, SL 32.558
II Paljakanvuori-Ahvenusmäki Kiuruvesi LHO080264 [10600008 E02 23.690
2 Korsumäen kallioalue Kuopio 550080219, YSAO8 1961, Y5A082365, Y5A086379, [10600059 511111.557

Y5A086385, Y5A086393, Y5A086398, YSA0B6416
13 Haminavuori Kuopio AMO080442,YSA086438,YSA086439,Y5A086445, [10600002 SUI 11.564

YSA08645B
14 Neulaniemen kalljoalue Kuopio 1H0080267 Y5A086468 Y5A086470 [10600062 5111 11503 VII 11433
15 Vanuvuori Kuopio AM0080443, Y5A083451, YSAOB3 574, Y5A083695 [10600002 51111.511
16 Keioälänniemeo kallioalue Kuopio YSA086402 [10600059 511111.559
18 Kelvetrnkattila tapinlahti Varpaisjarvi 5127 504
19 Kotamäki-Mustaoiemi leppävirta R50080089 [10600030
11 Orinnoro-Heikinmäki Leppävirta Y5A082565 5152.541
22 Horoanmäki Leppävirta R50080083, Y5A083419 [10600028
25 Tuovilanlahden kalliot Maaninka MAO080082
26 Loutteisen kallioalue Nilsiä 1H0080280, 550080232 [10600078 MY 43.293, MY 43.294,5143.551
27 Rahkomäki Nilsiä MAOOBOOB5
28 Hirvivuori-Pirttilänyoori Pielavesi MY 25.292
29 Pöllyvuori-Iso Niinivuori Rautalampi [10600031 MY33.3l5, 51 33.559
30 Mustikkavuori-Ristilamminvuori Rautalampi (R50090080) [10600032 tO 2.691,5133.552
31 Olkivuori-Ahvenlamminvuori Rautalampi [10600061 MU 33.296
32 Niinimäki-Ruunavuori Rautalampi MAO080086 MU 33,294, SM 33.413
33 Rooiovuori-Romuvuori Rautalampi MU 33.296
34 Kuikkavuoren kallioalue Rautalampi MU 33.297
35 Enonniemi-Kalajanvuori Rautalampi AMO080450, AMO080451, R50090080, YSA086389 [10600032 51 33.545
36 Maukosvuori Rautalampi MY 33.316
37 Paljakka Rautavaara RM 44.333
39 Pumpulikirkko-Konttimäki Rautavaara VMA080056 [10600020 5144.545
40 Uuraoholio rotkolaakso Sonkajärvi [10600027 5126.501
41 Kurkivuari-Kuolemanvuori Suonenjoki 01M008046I, YS083694 [10600016 5131.549,5131.554
42 Hiidenmäki-Konkanvuori Tuusniemi 1H0080286, Y5A083454 [10600006 51 45.550
45 Otravuori Tuusniemi MY 45.291,5145.545
50 Vierunvuori Vehmersalmi RS0080083, Y5A083 179, YSA083487, Y5A086357 [10600028

_________________

Lyheoteiden selitykset seuraavalla sivulla.
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Lyhenteet

() = kohde rajautuu suluissa mainittuun alueeseen
IHO = lehtojensuojeluohjelma
550 = soidensuojeluohjelma
RSO = rantojensuojeluohjelma
MAO = arvokkaat maisema-alueet (Haapanen ja Heikkilä 1993)
YMA = vanhojenmetsien suojelualue
AMO = vanhojenmetsiensuojeluohjelma
YSA = yksityinen luonnonsunjelualue

Seutukaavamerkinnät
EO = Maankamaran ainesten ottoalue, soran ja hiekan ottoalue
E02 = Maankamatan ainesten ottoalue, turvetuotantoalue
MU = Maa- ja metsätalousvaltainen alue, ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristäarvoja
MY = Maa- ja metsätalousvaltainen alue, ympäristöarvoja omaava alue (maa-ainesten otolta suojeltava alue)
RM = Loma-asunto- ja matkailupalvelujen alue
51 = Luonnonsuojelualue
SM = Muinaismuistokohde
SU = suojelualue (vanha merkintä Pohjois-Savon seutukaavassa = 5)
SU1 = luonnonsuojelualue (vanha merkintä Pohjois-Savon seutukaavassa = 51)
Yli = lähivirkistysalue (vanha merkintä Pohjois-Savon seutukaavassa = VL)

Seutu-f maakuntakaavan lähdetiedot Kunnat
Koillis-Savon seutukaava Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Rautavaara, Tuusniemi
Kuopion seudun maakuntakaava Karttula, Kuopio, Maaninka, Siilinjärvi, Vehmersalmi

Sisä-Savon seutukaava Karttula, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto
Varkauden seutukaava Leppävirta, Varkaus
Ylä-Savon maakuntakaava (ehdotus) Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, lapinlahti, Sonkajärvi,

Varpaisjärvi, Vieremä
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Liite 3. Suojelualueiden, suojeluohjelma-alueiden, maisema-alueiden ja
Natura 2000 -verkostoon ehdotettujen alueiden tunnukset ja nimet
(Tilanne 1.1.2001)

bite 3/1

Lehdot
LHAO80018, Huosiaismemen lehtojen suojelualue
LH0080264, Putousnotkon lehto
LH0080267 Kolmisopen lehtoalue
LH0080280 Piem- ja Syrjalouteisen lehdot
LH0080286 Hiidenjarven lehto

Arvokkaat maisema-alueet (Haapanen ja Heikkilä 1993)
MA0080082, Maaninkajärven kulttuurimaisemat
MA0080085, Pisa, Juankoski
MA0080086, Saahkarin-Myhinpään maisemahe

Natura
f10600002, Etelä-Kuopion lehdot ja lammet,

Vanuvuori Haimnavuori
F10600006, Hiidenjärven lehto
F10600008, Jyrikänjärven ja Putousnotkon lehdot
F10600016, Kurkivuori - Rimminluhta - Sikosalmi
F10600020 Pumpuhkirkko
F10600021, Nnmvaaran serpentmnttialueet
F10600027, Autiosuo ja Uuranholi
F10600028, Suvasveden saaristot
F10600030, Sorsaveden saaristo
f10600032, Konnevesi - Kalaja - Niinivuori
F10600040, Honkamälö
F10600059, Korsumäki - Keinälänniemi
F10600061, Toussunlinna
F10600062 Kolrmsoppi - Neulamalu
F10600076 Pisa - Kyparamen
F10600078 Loutteisen - Kurkkasuon - Tarpisen alue

Rannat
RS0080083, Suvasvesi
RS0080088, Pisa - Kypäräinen
RS0080089, Sorsavesi
RS0090080, Konnevesi

Suot
SS0080219, Korsunmäen letot
550080230, Lauttavuoren suo
550080232, Loutteisenpuron suot ja Niittysuo

Vanhat metsät
AM0080442 Hammavuon
AM0080443 Vanuvuon
AM0080450, Kalajanvuori
AM0080451, Kituvuori
AM0080461, Kurkivuori
VMA080055, Pisan alue
VMA080056, Pumpulikirkon alue

Yksityiset luonnonsuojelualueet
YSA080737, Pisanmäen luonnonsuojelualue
YSA081504, Niinivaaran serpentiniittikalliot 2
YSA081520 Niuuvaaran serpentimiffikalliot 2
YSA081961 Korsumaki 1
YSA082230, Lauttavuoren luonnonsuojelualue
YSA082365, Korsunmäen Lehtokorpi
YSA082565, Orinnoron luonnonsuojelualue
YSA082776, Honkamäen lehdon luonnonsuojelualue
YSA083179, Vierunvuoren luonnonsuojelualue 1
YSA083214, Suuri Kokan ranta 1
YSA083419, Homamäen luonrionsuojelualue
YSA083451, Vanuvuoren luonnonsuojelualue
YSA083454, Hiidenjärven luonnonsuojelualue
YSA083468 Piem-Pisan luonnonsuojelualue
YSA083487 Vierunvuoren luonnonsuojelualue 2
YSA083574, Varvin luonnonsuojelualue
YSA083694, Kurkivuoren luonnonsuojelualue
YSA083695 Vanuvuoren luonnonsuojelualue
Y5A086357, Vierunvuori 3
YSA086363, Louhivuori 4
YSA086364, Suuri Kokan ranta 2
YSA086365, Mäkränmäld
YSA086379, Korsumäen kanjoni
YSA086382, Kypäräinen
YSA086385, Korsumäki 3
YSA086389, Enonniemi
YSA086392, Louhivuori 3
Y5A086393, Korsumaki 4
Y5A086398 Korsumaki 5
Y5A086402, Keinälänniemi 1
YSA086409, Honkamäen lehto 3
YSA086416, Korsumäki 6
YSA086438, Hamiriavuori 1
YSA086439, Hamiriavuori 2
YSA086445, Haminavuori 3
Y5A086458, Haminavuori 4
YSA086461, Korsumäki 7
YSA086468, Kolmisoppi - Neulamäld
YSA086470, Tervaruukm korpi
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Liite 4. Tekstissä mainittujen kasvien, sienten ja eläinten suomenkieliset ja
tieteelliset nimet

Tummennetut lajit ovat valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja.
Suomen kansainväliset vastuulajit on myös tummennettu. Katso tarkemmin liite 6.

PUTKILOKASVIT PUTMLOKASVIT

ahomansiklca Fragaria vesca Acer piatanoides vaahtera
ahosilmaruoho Euphrasia rostkoviana Aconitum lycoctonum lehtoukonhattu
haapa Populus tremula Actaea erythrocarpa punakonnanmarja
haisukurjenpolvi Geranium robertianum Actaea spicata mustakonnanmaia
bajuheinä Cinna latifolia Agrosfis clavata hoikkarölli
hapsisara Carex capillaris Ainus giutinosa tervaleppä
harajuuri Corallorhiza trifida Ainus incana harmaaleppä
harmaaleppä Ainus incana Antennaria dioica kissankäpälä
haurasloikko Cystopteris ftagilis Arabidopsis thaliana litumoho
hietaorvokki Viola rupestris Arctostaphylos uva-ursi sianpuolukka
hiirenponas Affiyrium fitix-femina Aspienium adulterinum serpentiiniraunioinen
hoikkarölli Agrostis davata Asplenium trichomanes tummaraunioinen
hoikkavilla Eriophorum gracile Aspienium viride viherraunioinen
huopakeltano Pilosella officinamm Athydum fihix-femina hiirenporras
isoalvejuuri Dryopteris expansa Bemia sp. koivu
juolukka Vaccinium uliginosum Botrychium lunaria ketonoidanlukko
kaiheorvokki Viola selkirkli Calluna vuigaris kanerva
kaitakämmekkä Dactylorhiza traunsteineri Cardamine amara purolitukka
kalliohatikka Spergula morisonii Carex appropinquata röyhysara
kalliokielo Polygonatum odoratum Carex capillaris hapsisara
kalliokohokki Silene rupestris Carex digitata sormisara
kanerva Calluna vuigaris Carex fiava keltasara
kangasajuruoho Thymus serpyllum Carex pseudocyperus varstasara
karjalanruusu Rosa acicularis Cerastium alpinum ssp. alpinum tuntunharkki
kaiwakiviyrtti Woodsia itvensis Chamaedaphne catyculata vaivero
keltanokitkerö Picris hieracioides Chrysoplenium alternifolium kevätiinnunsilmä
keltasara Carex fiava Cinna latifolia hajuheinä
ketokäenminttu Satureja acinos Circaea alpina veiholehti
ketonoidanlukko Botrychium lunaria Coeloglossum viride pussikämmekkä
kevätlinnunherne Lathyrus vemus Convallaria majalis kielo
kevätiinnunsilmä Chrysoplenium alternifolium Coratlorhiza trifida harajuuri
kielo Convallana majalis Cypripedium calceolus tikankonfti
kirkiruoho Gymnadenia conopsea Cystopteris fragilis haurasloikko
kissankäpälä Antennaria dioica Dactylorhiza traunsteineri kaitakämmekkä
kivikkoalvejuuri Diyopteris fihix-mas Daphne mezereum näsiä
koiranheisi Vibumum opulus Dianthus superbus puiskaneilikka
koiranvehnä Elymus caninus Diplazium sibiricum myyränporras
koivu Betula sp. syopteris expansa isoalvejuuri
korpisorsimo Giyseria lithuanica Diyopteris fihix-mas kivikkoalvejuuri
kotkansiipi Matteuccia struffiiopteris Elymus caninus kofranvehnä
kullero Trollius europaeus Empetrum nigrum colI. variksenmaija
kuusi Picea abies Epiopogium aphyllum metsänemä
lehmus Tilia cordata Epipactis atrorubens tummaneidonvaippa
lehtoarho Moehringia trinervia Epipacfis helleborine lehtoneidonvaippa
lehtokorte Equisetum pratense Equisetum pratense lehtokorte
lehtokuusama Lonicera xylosteum Eriophorum gradile hoikkavilla
lehtomatara Galium trifolium Eriophorum latifolium leifovilla
lehtoneidonvaippa Epipactis helleborine Euphrasia rostkoviana ahosilmäruoho
lehto-orvokki Viola mirabilis filipendula ulmaria mesiangervo
lehtopalsami Impatiens noli-tangere Fragaria vesca ahomansikka
lehtopähkämö Stachys sylvatica Galium odoratum tuoksumatara
lehtotähtimö Stellaria nemorum Galium trifolium lehtomatara
lehtoukonhattu Aconitum lycoctonum Geranium robertianum haisukurjenpolvi
lettovilla Eriophorum latifolium Glyseria lithuanica korpisorsimo
litunjoho Arabidopsis thaliana Gymnadenia conopsea ldrkiruoho
lähdetähtimö Stellaria alsine Gymnocarpium dryopteris metsäimane
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mesiangervo
metsäimarre
metsänemä
mustahemkka
mustalconnanmaija
mustikka
myyränporras
mähkä
mäkiminttu
mäldtervaldco
mänty
mätäsrikko
nevaimarre
nokkonen
nasia
paatsama
pahtanurmikka
pahtarikko
pihlaja
pikkutervakko
pohjanruftojuuri
puiskaneilikka
punahemkka
punakonnanmarja
puoluldca
purolitukka
pussikämmekkä
raita
röyhysara
serpentiinipikkutervakko

serpentiiniraunioinen
sianpuoluldca
soikkokaksikko
sormisara
sudenmaija
suomyrtti
suopursu
sääskenvalkku
taikinamarja
tervaleppä
tesma
tikankonfti
tummaneidonvaippa
tummaraunioinen
tunturihärkld

tunturikiviyrtti
tuoksumatara
tuomi
vaahtera
vahamaksaruoho
vaivero
variksenmaija
varstasara
veiholehti
vesihieraldca
viherraunioinen
vilukko

LEHIISAMMALET

Filipendula ulmaria
Gymnocarpium diyopteris
Epiopogium aphyllum
Ribes nigrum
Actaea spicata
Vaccinium myrtillus
Diplazium sibiricum
Selaginella selaginoides
Satureja vuigaris
Lychnis viscaria
Pinus sylvestris
Saxifraga cespitosa
Thelypteris palustris
Urtica dioica
Daphne mezereum
Rhamnus frangula
Poa glauca
Saxifraga nivalis
Sorbus aucuparia
Lychnis alpina var. alpina
Petasites frigidus
Dianthus superbus
Ribes rubrum
Actaea erythrocarpa
Vaccinium vitis-idaea
Cardamine amara
Coeloglossum viride
Salix caprea
Carex appropinquata
Lychnis alpina var.
serpentinicola
Aspienium adultennum Salix caprea
Arctostaphylos uva-ursi Satureja acinos
Listera ovata Satureja vuigaris
Carex digitata Saxifraga cespitosa
Paris quadrifolia Saxifraga nivalis
Myrica gale Sedum ruprechtii
Ledum palusire Selaginella selaginoides
Malaxts monophyllos Silene rupestris
Ribes alpinum Sorbus aucupana
Ainus glutmosa Spergula morisonu
Milium eifiisum Stachys sylvatica
Cypripedium calceolus
Epipactis atrorubens
Aspienium trichomanes
Cerastium alpinum ssp.
alpinum
Woodsia alpina
Galium odoratum
Pnmus padus
Acer piatanoides
Sedum ruprechtii
Chamaedaphne calyculata
Empetrum nigrum coII.
Carex pseudocyperus
Circaea alpma
Rumex aquatieus
Aspiemum viride
Pamassia palustns

Tiia cordata
Trollius europaeus
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Vibumum opulus
Viola mfrabilis
Viola rupestris
VwIa selkirku
Woodsia alpma
Woodsia ilvensss

LEHTISAMMALET

lehtopalsami
kevätiinnunheme
suopursu
soikkokaksikko
lehtokuusama
pikkutervakko
serpentiinipikkutervakko
mäki tervaldco
sääskenvalkku
kotkansiipi
tesma
lehtoarho
suomyrtti
sudenmaija
viluldco
pohjanruttojuun
kuusi
keltanokitkerö
huopakeltano
mänty

raita
ketokäenminttu
mäkirninttu
mätäsrikko
pahtarikko
vahamaksaruoho
mähkä
kaUiokohokld
pililaja
kalliohatikka
lehtopähkämö
lähdetähtimö
lehtotähtimö
nevaimarre
kangasajumoho

lehmus
kullero
nokkonen
mustikka
juoluldca
puolukka
koiranheisi
lehto-orvokki
hietaorvokki
kaiheorvokki
tunturikiviyrtti
karvakiviyrtti
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Impatiens noli-tangere
Lathyrus vemus
Ledum palustre
Listera ovata
Lonicera xvlosteum
Lychnis alpina var. alpina
Lychnis alpina var. serpentinicola
Lyehnis viscaria
Malaxis monophyllos
Matteuccia struthiopteris
Milium efänsum
Moehringia trinervia
Myrica gale
Paris quadrifolia
Pamassia palustris
Petasites fngidus
Picea abies
Picris hieracioides
Pilosella officinanjm
Pinus sylvestris
Poa glauca
Polygonatum odoratum
Populus tremula
Prunus padus
Rhamnus frangula
Ribes alpinum
Ribes nignim
Ribes rubmm
Rosa acicularis
Rumex aquatieus

pahtanurmikka
kafliokielo
haapa
tuomi
paatsama
taikinamarja
mustaheruldca
punaherukka
kaijalanruusu
vesihieraklca

Stellaria alsine
Stellana nemorum
Thelyptens palustns
Thymus serpyllum

aamisammal Schistostega pennata
etelänpalmikkosammal Hypnum imponens
etelänpurosammal Uygrohypnum Juridum
haapariippusammal Neckera pennata

Abietinella abietina ketohavusammal
Amphidium lapponicum tummauumasammal
Amphidium mougeotii paaldm-uurnasammal
Andreaea mpestris kalliokarstasammal



Liite 4/3

haprakiertosammal Tortefla fragilis Anomodon attenuatus taljaruostesammal
baprarahkasammal Sphagnum riparium Anomodon longifolius pikkuruostesammal
härmäsammat Saelania glaucescens Anomodon viticulosus isoruostesammal
idänhitusammal Seligeria diversifolia Antitrichia curtipendula norkkusammal
idänkellosammal Encalypta affinis Bartramia hallerana pahtaomenasammal
idänlehväsammal Plagiomnium drummondil Bartramia pomiformis kallio-omenasanunal
isoriippusammal Neckera crispa Biindia acuta säiläsammal
isoruostesammal Anomodon viticulosus Brachythecium giareosum kalkkisuikerosammal
isotuppisammal Timmia austriaca Brachythecium piumosum rantasuikerosammal
kaihelehväsammal Mnium marginatum Biyoerythrophyllum recurvirostre punatyvisammal
kallddkahtaissammal Distichium capillaceum Callicladium haidanianum katvesammal
kalldcikarvasammal Ditriehum flexicaule Campyliadelphus chrysophyllum suippuväkäsammal
kaflckikiertosammal Tortella tortuosa Campylium protensum lehtoväkäsammal
kalkkikynsisammal Dicranum brevifolium Campylophylium calcareum kalkkiväkäsammal
kalkkilukinsammal Platydictya jungermannioides Campytophylium halleri pohjanharasammal
kalkkilähdesammal Philonotis cakarea Cinclidium stygium lettokilpisammal
kaildöpaasisammal Schistidium strictum Cnestrum schisti töppösammal
kalkldpahkurasammal Gymnostomum calcareum Cratoneuron fihicinum sirohuurresammal
kalkldpalmikkosammal Hypnum recurvatum Cynodontium strumiferum kyhmytorasammal
kalkkisuikerosammal Brachythecium glareosum Dicranum bonjeanii Iettolcynsisammal
kalkkiväkäsammal Campylophyllum calcareum Dicranum brevifolium kalkldkynsisammal
kallioahmansammal Kiaeria biyttii Dicranum elongatum tunturikynsisammat
kalliohiippasammal Orthotrichum rupestre Dicranum scoparium kivikynsisainmal
kalliokarstasammal Andreaea rupestris Dicranum sp. kynsisammalet
kalliokärpänsammal Rhabdoweisia fugax Distichium capillaceum kallddkahtaissammal
kallio-omenasammal Bartramia pomiformis Ditrichum flexicaule kallddkarvasammat
kalliopahkurasammal Hymenostylium recurvirostrum Encalypta affinis idänkellosammal
kalliopalmilckosammal Hypnum cupressiforme Encalypta brevicolla pildcukellosammal
kalliotierasammal Racomitrium lanuginosum Encalypta ciliata ripsikellosammal
kalliouurresammal Zygodon rupestris Encalypta rhaptocarpa uurrekellosammal
karhunsammalet Polytrichum sp. Encalypta streptocarpa kielikellosammal
katvesammal Callicladium haidanianum Fissidens adianthoides lettosiipisammal
ketohavusammal Abietinella abietina Fissidens osmundoides rantasiipisammal
ketopartasammal Tortula ruralis Grimmia sp. kivisammalet
kielikellosammal Encalypta streptocarpa Grimmia torquata kierrekivisanimal
kierrekivisammal Grimmia torquata Gymnostomum aeruginosum viherpahkurasammal
kiiltolehväsammal Pseudobryum cinclidioides Gymnostomum calcareum kalkkipahkurasammal
Itimmelsammal Taxiphyllum wissgrillil Herzogiella striatetla Iouldcohohtosammal
kimpputierasammal Racomitrium fasciculare Herzogieila turfacea korpihohtosammal
kivikutrisammal Homalothecium sericeum Homalia trichomanoides kujanneviuhkasammal
kivikynsisammal Dicranum scoparium Homalothecium sericeum kivikutrisammal
kivisammalet Grimmia sp. Homomallium incurvatum lenkosammal
ldvitierasammal Racomitrium microcarpon Hygrohypnum luridum etelänpurosammal
kiviturkldsammal Paraleucobryum longifolium Hylocomiastnnn pyrenaicum pohjankerrossanunal
korpihohtosammal Herzogieila turfacea Hymenostylium recurvirostrum kalliopahkurasammal
korpikarhunsammal Polytrichum commune Hypnum cupressiforme kalliopalmikkosammal
kujanneviuhkasammal Homalia b-ichomanoides Hypnum imponens etelänpalmikkosammal
kyhmytorasammal Cynodontium strumifenim Hypnum recurvatum kalkkipalmikkosammal
kynsisammalet Dicranum sp. Isopteiygium pulchellum pikkuidiltosammal
lehtoväkäsammal Campylium protensum Kiaeria biyttii kallioahmansammal
Jenkosammal Homomallium incurvatum Leskeella nervosa vemmelsammal
Jettokilpisammal Cinclidium stygium Leucodon sciuroides oravisammal
lettokynsisammal Dicranum bonjeanii Mnium marginatum kaihelehväsammal
lettosiipisammal Fissidens adianthoides Mnium stellare sinilehväsammal
limisiimasammal Myurella julacea Myurella julacea Jimisiimasammal
loukkohohtosammal Herzogiella striatella Necera sp. nippusammalet
nokkalehväsammal Plagiomnium rostratum Neckera complanata siloriippusammal
norkkusammal Anfitrichia curtipeudula Neckera crispa isoriippusammal
nuorasammal Pterigynandrum fihifomie Neckera oligocarpa vuoririippusammal
ojasykerösammal Weissia controversa Neekera pennata haapariippusammal
oravisammal Leucodon sciuroides Orthotrichum alpestre pahtahiippasammat
paaldcu-uumasammal Amphidium mougeotii Orthotrichum rupestre kalliohiippasammal
paasisammalet Schistidium sp. Oxystegius tenuirostris turrisammal
pahtahiippasammal Orthotrichum alpestre Palustriella decipiens pohjanhuurresammal
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pahtaomenasammal
pallosammal
pikkukellosammal
pikkuidiltosammal
pikkuruostesammal
pohjanharasammal
pohjanhuurresammal
pohjankerrossammal
pohjanvaskisammal
punatyvisammal

purolaakasammal
purotierasammal
rahkasammalet
rantasiipisammal
rantasuikerosammal
rauniopaasisammal
riippusammalet
ripsikellosammal
sahahitusammal
siloriippusammal
sinilehväsammal
sirohavusammal
sirohuurresammal
suippuväkäsammal

säiläsammal
taljaruostesammal
hhkulehvasammal
tummauumasammal
tuntunkynsisammal
turrisammal
töppösammal
uurrekellosammal
valurahkat
varstasammalet
vemmelsammal
viherpahkurasammal
vuoririippusammal

MAKSASAMMALET

etelänhopeasammal
isosahasammal
kaihokielisammal
kalliovelhonsammal
kantopaanusammal
kantoraippasammal
ketjusammal
maksasammalet
pohjanpussisammal
ruutusammal
suikalesammal
suonilcielisammal
turjansammal

Eartramia hallerana
Plagiopus oederianus
Encalypta brevicofla
Isopteiygium pulcheflum
Anomodon longifolius
Campylophyllum halleri
Palustriella decipiens
Hylocomiastrum pyrenaicum
Pseudoleskeella papillosa
Biyoerythrophyllum
reCuwiroStre
Plagiothecium platyphyflum
Racomitrium aciculare
Sphagnum sp.
fissidens osmundoides
Brachythecium piumosum
Schistidium apocaipum
Necera sp.
Encalypta ciliata
Seligeria donniana
Neckera complanata
Mnium stellare
Thuidium phllibertll
Cratoneuron fihicinum
Campyliadelphus
chrysophyflum
Blindia acuta
Anomodon attenuatus
Plagiomnium elatum
Amphidium Iappomcum
Dicranum elongatum
Oxvstegsus tenuirostris
Cnestrum schisti
Enca]ypta rhaptocarpa
Sphagnum sp.
Pohlia sp.
Leskeella nervosa
Gymnostomum aeruginosum
Neckera oligocarpa

Gymnomitnon obtusum
Bazzarna trilobata
Diplophyllum tax;folium
Asterella gracilis
Calypogeia suecica
Anastrophyllum heHerianum
Lejeunea cavifolia
Hepatica sp.
Marsupella sphacelata
Conocephalum conicum
Metzgeria fiircata
Diplophyllum albicans
Arnellia fennica

Paraleucobiyum longifolium
Philonotis calcarea
Pagiomnium drummondii
Plagiomnium elatum
Plagiomnium rostratum
Plagiopus oederianus
Plagiothecium platyphyflum
Platydictya jungermannioides
Pohlia sp.
Polytrichum commune

Polyuichum sp.
Pseudobryum cinclidioides
Pseudoleskeella papillosa
Pterigynandrum flhifomie
Racomitrium aciculare
Racomitrium fasciculare
Racomitrium lanuginosum
Racomitrium microcarpon
Rhabdoweisia fugax
Saelania glaucescens
Schistidium apocarpum
Schistidium sp.
Schistidium strictum
Schistostega pennata

Seligeria diversifolia
Seligeria donniana
Sphagnum npanum
Sphagnum sp.
Sphagnum p
Taxiphyllum wtssgnllu
Thuidium philibertii
Timmia austriaca
Tortefla fragilis
Tortella tortuosa
Tortula niralis
Weissia confroversa
Zygodon rupestris

MAKSASAMMÄLET

Anastrophyflum hellenanum
Arnellia fenrnca
Asterella gradiis
Bazzania trllobata
Calypogeia suecica
Conocephalum conicum
Diplophyllum albicans
Diplophyllum taxifolium
Gymnomitrion obtusum
Hepatica sp.
Lejeunea cavifolia
Marsupella sphacelata
Metzgeria fiircata

kiviturkkisammal
kalkkilähdesammal
idänlehväsammal
tihkulehväsammal
nokkalehväsammal
pallosammal
purolaakasammal
kalkkilukinsammal
varstasammalet
korpikarhunsammal

karhunsammalet
kiiltolehväsarnmal
pohjanvaskisammal
nuorasammal
purotierasammal
kimpputierasammal
kalliotierasammal
Idvitierasammal
kalliokärpänsammal
härmäsammal
rauniopaasisamrnal
paasisammalet
kaliddpaasisaimnal
aarnisainmal

idänhitusammal
sahahitusammal
haprarahkasammal
rahkasammalet
valurahkat
kimmelsammal
sirohavusammal
isotuppisammal
haprakiertosammal
kalkkikiertosannnal
ketopartasammal
ojasykerösammal
kafliouurresammal

kantoraippasammal
turjansammal
kalliovelhonsamma]
isosahasammal
kantopaanusammal
ruutusammal
suoniidelisammal
kalliokielisammal
etelänhopeasammal
maksasammalet
ketjusammal
pohjanpussisammal
suilcalesammal

JÄICÄIÄT
haavanlimijäkälä fuseopannana confusa
jauhehuhmarjäkälä Sclerophora farinacea
jauhemunuaisjäkälä Nephroma parile
kaarrekarve Arctoparmelia centrifuga
kalkkikuppijäkälä Solonna saccata
kallddtorvijäkälä Cladonia symphycarpa
kalliohyytelöjäkälä Collema flaccidum
kaifiokeuhkojäkälä Lobaria scrobiculata

JÄKÄLÄT
Anaptychia eiliaris puistoripsijäkälä
Arctoparmelia centrifiiga kaarrekarve
Brodoa intestiniformis paasisuolikarve
Cladina sp. poronjäkälät
Cladoma symphycarpa kallddtorvijäkälä
Collema flaccidum kalliohyytelöjäkälä
Collema fuscovirens ryynihyytelöjäkälä
Endocarpon psorodeum limipullokas

0

Liite 4/4

Alueet iset ympäristäjulkaisut 2 4



Liite 4/5

karvejäkälät Parmelia sJato fuscopannaria confusa haavanilmijäkälä
limilaakajäkälä Physconia perisidiosa Fuscopannaria praetermissa sinililmijäkälä
limipuilokas Endocarpon psorodeum Gyalecta geoica sammaivahajäkälä
loistokeitajäkälä Xanthoria eiegans Gyaiecta nimi punavahajäkälä
lupporustojäkälä Ramalina thrausta Heterodermia speciosa siimesjäkälä
napajäkälät Umbilicaria sp. Leptogium satuminum samettikesijäkälä
nukkamunuaisjäkälä Nephroma resupinatum Lobaria pulmonaria raidankeuhkojäkälä
otalaakajäkälä Phaeophyscia kairamoi Lobaria scrobicuiata kalliokeuhkojäkälä
paasisuolikarve Brodoa intestiniformis Nephroma arcticum pohjankoiwajäkälä
pohjankorvajäkälä Nephroma arcticum Nephroma parile jauhemunuaisjäkälä
poronjäkälät Cladina sp. Nephroma resupinatam nukkamunuaisjäkälä
puistoripsijäkälä Anaptychia ciiiaris Ophioparma ventosa tuuliroldcojäkälä
punavahajakälä Gyalecta nimi Pannaria pezizoides sammallilmijäkälä
raidankeuhkojäkälä Lobaria pulmonaria Parmelia siato karvejäkälät
ryynihyytelöjäkälä Collema fuscovirens Peitigera venosa suoninahkajäkälä
samettikesijäkälä Leptogium saturninum Phaeophyscia kairamoi otalaakajäkälä
sammallilmijäkälä Pannana pezizoides Physconia perisidiosa limilaakajakälä
sammaivahajäkälä Gyaiecta geoica Ramalina thrausta iupporustojäkäiä
siimesjäkäiä Heterodermia speciosa Scierophora farinacea jauhehuhmarjäkäiä
siniiiimijäkäiä Fuscopannaria praetermissa Solorina saccata kalkkikuppijäkäiä
suoninahkajäkälä Peitigera venosa Stereocaulon sp. tinajäkälät
tinajäkälät Stereocaulon sp. Umbilicana sp. napajäkälät
tuulirokkojäkälä Ophioparma ventosa Xanthoria eiegans ioistokeltajäkäiä

SIENET SIENET

hakamaatuhkelo Lycoperdon caudatum Hapioporus odorus raidantuoksukääpä
hytymaijakas Sarcosoma giobosum Inocybe fibrosoides kermarisakas
kermarisakas Inocybe fibrosoides Inocybe multicoronata purorisakas
pildreunakääpä Phellinus lundellii Lycoperdon caudatum hakamaatuhkelo
pohjanrypykkä Phiebia centrifuga Phellinus lundellii pikireunakääpä
purorisakas Inocybe muiticoronata Phlebia centrifuga pohjanrypykkä
raidantuoksukääpä Hapioporus odorus Sarcosoma giobosum hytymaijakas

ELÄIMET

________________________

ELÄIMET

____________ __________________

harmaapäätikka Picus canus Bubo bubo huuhkaja
huuhkaja Bubo bubo Caprimuigus europaeus kehrääjä
idänuunilintu Phylloscopus troehiloides Castor canadensis majava
kehrääjä Caprimulgus europaeus Corvus corax korppi
kirjoverkkoperhonen flypodryas maturna Eptesicus niissoni pohjanlepakko
konnanmaijamittari Eupithecia actaeata Eupithecia actaeata konnanmarjamittari
korppi Corvus corax Ficeduia parva pikkusieppo
kuukkeii Perisoreus infaustus Giaucidium passerinum varpuspöliö
lepakot Vespertilionidae Hypodryas maturna kirjoverkkoperhonen
liito-orava Pteromys volans Perisoreus infaustus kuukkeli
majava Castor canadensis Phylloscopus trochiloides idänuunilintu
pikkusieppo ficeduia parva Picoides tridactyius pohjantikka
pohjanlepakko Eptesieus niissoni Picus canus harmaapäätikka
pohjantikka Picoides tndactyius Pteromys voians liito-orava
varpuspötiö Glaucidium passerinum Vespertilionidae lepakot

AJueeJIiset
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Liite 5. Kasvillisuustyyppien Iyhenteet

METSÄKASVILLISUUS

Kuivat kankaat
CT kanervatyyppi

Kuivahkot kankaat
VT puolukkatyyppi

Tuoreet kankaat
MT mustikkatyyppi

Lehtomaiset kankaat
OMT käenkaali-mustikkatyyppi

Lehdot
MeLaT nuokkuhelmikkä-kevätlinnunhemetyyppi
OMaT käenkaali-oravanmaijatyyppi
fT saniaistyyppi
Affi-fT hlirenporrasvaitainen saniaistyyppi
Dry-FT isoalvejuurivaltainen saniaistyyppi
OfiT käenkaali-mesiangervotyyppi

SUOKASVILLISUUS

IR isovarpuräme
MJ( mustikkakorpi
MkK metsäkortekorpi
RhK ruoho- ja heinäkorpi
Dry-SaK isoalvejuurivaltainen saniaiskorpi
LhK lehtokorpi
LK lettokorpi
LN lettoneva

JueeIIisetymp.nstöjuIkaisut2I4 Ø
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Liite 6. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien kasvien, sienten ja
eläinten esiintyminen valtakunnallisesti arvokkailla kallioalueilla

KÄYTETYT LYHENTEET

Alue lyhenteet
Valt Valtakunnallinen luokitus
2b Eteläboreaalinen, Järvi-Suomi
3b Keskiboreaalinen, Pohjois-Kara1a - Kainuu
Ku Kuopion lääni
Kv.V1 Kansainvälinen vastuulaji

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien luokitus (Rassi ym. 2000a, b)
CR Äärimmäisen uhanalaiset (Critically Endagered)
EN Erittäin uhanalaiset (Endangered)
VU Vaarantuneet (Vulnerable)
RT Alueellisesti uhanalainen (Regionally Threatned)
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
- Alueellinen uhanalaisuusluokka on määrittärnättä
ci Esiintyy alueella vain tulokkaana, ei uhanalainen
1992 Vuoden 1992 arviointi
2000 Vuoden 2000 arviointi

Katso myös lyhenteet ja lainaukset luku 2.2.
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Liite 7. Pohjois-Savon 1:100 000 ja 1:400 000 kalliaperökartat

Frostems, Benj 1900: Mikkeli S:t Michel. Suomen geologinen yleiskartta 1:400 000:
Kivilajilcartta lehti C 2. — Helsinki. Geologinen toimisto.

Huhma, Aatto 1971: Outokumpu. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta
lehti 4222. — Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.

Huhma, Aarto 1971: Sivakkavaara. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta
lehti 4311. — Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.

Koistinen, Tapio 1993: Heinävesi. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta
lehti 4221. — Espoo. Geologian tutkimuskeskus.

Korsman Kalevi ja Paajarvi Antti 1980 Varkaus Suomen geologinen kartta 1 100 000
Kailioperäkartta lehti 3234, — Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.

Marffila, Erkki 1977: Kiumvesi. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta
lehti 3323 — Espoo Geologinen tutkimuslaitos

Marffila, Erkki 1992: Pyhäjärvi. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta
lehti 3321. — Espoo. Geologian tutkimuskeskus.

Paavola, Jorma 1980: Nilsiä. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta
lehti 3334. — Espoo. Geologinen tutkimuslaitos.

Paavola, Jorma 1987: Lapinlahti. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta
lehti 3332. — Espoo. Geologian tutkimuskeskus.

Paavola, Jorma 1990: lisalmi. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta
lehti 3341. — Espoo. Geologian tutkimuskeskus.

Paavola, Jorma 1997: Rautavaara. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta
lehti 3343. — Espoo. Geologian tutkimuskeskus.

Pääjärvi, Antti 1985: Vesanto. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta
lehti 3313. — Espoo. Geologian tutkimuskeskus.

Pääjärvi, Anffi 1991: Karttula. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta
lehti 3224. — Espoo. Geologian tutkimuskeskus.

Pääj’, Antti 2000: Rautalampi. Suomen geologinen kartta 1:100 000: Kallioperäkartta
lehti 3223. — Espoo. Geologian tutkimuskeskus.

Salli ilman 1969 Pihtipudas Suomen geologmen kartta 1 100 000 Kallioperakartta
lehti 3312 — Espoo Geologmen tutkimuslaitos

Salli ilmari 1977 Pielavesi Suomen geologmen kartta 1 100 000 Kallioperakartta lehti 3314
Espoo Geologmen tutkimuslaitos

Vorma Atso 1971 Pieksamaki Suomen geologmen kartta 1 100 000 Kailioperakartta
lehti 3232 — Espoo Geologinen tutkimuslaitos

Wilkman WW 1929 Kajaam Suomen geologmen yleiskartta 1400 000 Kivilajikartta
lehti C 4 — Helsinki Geologinen toimikunta

Wilkman, W.W. 1935: Kuopio. Suomen geologinen yleiskartta 1:400 000: Kivilajikartta
lehti C 3. — Helsinki. Geologinen toimikunta.
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Liite 8. Kuopion luonnontieteellisen museon kasvistollisesti
arvokkaat kalliot

Ø Alueelhset ympäristäjulkaisut 2 4

© Kuopion luonnontieteellinen museo



Luettelo. Kuopion luonnontieteellisen museon kasvistollisesti arvokkaat kalliot.

Kohdetiedot on saatavissa Kuopion museosta. Yhtenäiskoordinaaffien piste tarkoittaa
ruudun vasenta alakulmaa; tarkkuus on 100 m tai 1 km.

Nro Kohde Kunta Karttalehti Leveyttä Pituutta

Hautamäki Juankoski 333407 70100 35692
2 tikosaari Juankoski 333407 70110 35695
3 MäkiharjuS Juankoski 333407 70116 3569!
4 Huosiaislahti SE Juankoski 33340? 70123 35686
5 Huosiaislahti SW Juankoski 333407 70124 35685
6 Huusiaisniemi 5 juankoski 333407 70125 35686
7 Huosiaislahti E Juankuski 33340? 70127 35684
8 Huosiaisniemi Juankoski 333407 70125-33 35686-8
9 Saunaniemi Juankoski 333407 7013? 35697
10 Pieni Kalmnnsaari juankoski 33340? 70138 35690
II Pieni Vesilahti W juankoski 333407 70144 35688
12 Talviniemi 5 Juankoski 33340? 70150 35679
13 KypäräinenS Juankoski 33340? 70150 35684
14 Kypäräinen SE juankoski 333407 70150 35685
15 Halkolahti juankoski 333407 70150 35686
16 Harjanne-seinämä Juankoski 333407 70153 35686
17 Niemelä W juankoski 333407 70153 35688
18 Kaunisniemi 5 Juankoski 333407 70157 35687
19 Kypäräissaari Juankoski 33340? 70166 35684
20 Olkisaari Juankoski 3334 10 70119 3570?
2! Tuohisaari NE Juankoski 3334 10 70121 35705
22 Kakkosaari Juankoski 3334 10 70130 35703
23 Riihisaari juankoski 3334 10 70134 3570!
24 Kalliola N Juankoski 431103 7007 3580
25 HiekkalahtiS Juankoski 431103 7007 358!
26 Anttilanlahti juankoski 4311 06 7004 3582
27 Ruunakallio juankoski 431106 7004 3583
28 Aittojokivarsi juankoski 431106 7005 3582
29 tuikonlahti Kaavi 4311 04 6982-3 3585
30 TukialaW Kaavi 431105 6993 3587
31 Ruukinkoski W Kaavi 431105 6993 3587
32 Mörninkallio Kaavi 431106 7003 3583
33 Kurkilammit Kaavi 431107 6988 3596
34 Lauttavuori Kaavi 431107 6989 3593
35 Kultavuori Kaavi 43110? 6990 3593
36 Korpela Kaavi 431108 6991 3592
37 Päivärinne NW Kaavi 431108 6991 3592
38 Lintuniemi Karttula 324202 6968 350!
39 Honkamäki5W Karttula 333101 6983 3505
40 Kippolanmäki Kiuruvesi 332306 7061 3478
4! Huutsaari SW +8 Kiuruvesi 33320! 7042-3 3462
42 Humalajoki (Keskitalo) Kuopio 3242 07 6954 3529
43 Tetri järvi Kuopio 324207 6958 3525
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Liite 8/3

Nro Kohde Kunta Karttalehti Leveyttä Pituutta

44 Matkusjärvi Kuopio 3242 08, 09 6969-70 3529

45 Väärälahti-S Kuopio 3142 09 6971 3529

46 Valkeinen -N (5. piot 2) Kuopio 324209 69713 35299

47 Neulaniemi Kuopio 324209 6976 3529

48 Korsumäki Kuopio 3242 II 6966 3530

49 Hukanniemi Kuopio 3242 II 6966 3530

50 Keinänniemi Kuopio 3242 II 6968 3532

51 Riihilampi Kuopio 3242 II 6969 3530

52 Valkoinen -5 Kuopiu 3242 11 6970 3530

53 Pieni Petonen Kuopio 3242 12 6971 3531

54 Jynkkä (retkeilymaja) Kuopio 3242 12 6971 3533

55 Yötarha Kuopio 3242 12 697! 3533

56 Petosenlampi-W Kuopio 3242 2 697! 3533

57 Kolmisoppi Kuopio 3242 12 6974 3530

58 Vuorilampi Kuopio 3242 12 6974-5 3530

59 Pölkkypuro Kuopio 3242 2 6975 3531

60 Siikalahti (luhkareet) Kuopio 3242 12 6975 3532

6! Vierunmäki (E-end) Kuopio 324406 6978 3550

62 Laivonsaari Kuopio 3331 07 6980 3529

63 Honka (-saari) Kuopio 333107 6985 3527

64 Nuottisaari Leppävirta 324303 6949 3544

65 Pulkonlahti Maaninka 333! 03 7002 3509

66 Kolmikanta Maaninka 3331 06 7001 3510

67 Linnanmäki SEE Nilsiä 3333 06 7002 3550

68 Kalkkiruukki 5+ N Nilsiä 333404 7013 3550

69 Pieni-Loutteinen Nilsiä 333404 7013 3551

70 Karankainen SE Nilsiä 333404 7014 3551

1! Kolmisoppi Nilsiä 333406 7030 3553

12 Kiertojoki Pielavesi 331406 7035 3476

73 Sorvanloilo Rautalampi 3223 08 6934 3487

74 Pöllyvuori Rautalampi 3223 08 6934 348?

75 Ruunavuori Rautalampi 3223 08 6935 3489

76 Tikkavuori Raotalampi 3223 08 6935 3489

77 Tikkalampi E Rautalampi 3223 08 6935 3489

78 Tervahautakangas Rautalampi 3223 08 6936 3487

79 Kolmisoppisenvuori Rautalampi 3223 08 6937 3487

80 Etelälanpi SE Rautalampi 3223 08 6939 3487

8! Kalajanvuori Rautalampi 322309 694! 3484

82 Kitovuuri Rautalampi 3223 09 6942 3484

83 Rajavuori Rautalampi 3223 09 6942 3486

84 Nimetönniemi Rautalampi 3223 09 6943 3487

85 Etusaari Rautalampi 3223 09 6944 3486

86 lso-Pärsnämäki Rautalampi 3223 II 6938 3490

Ø Alueelliset ympäristöjulkaisut 214
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Nra Kohde Kunta Karttalehti Leveyttä Pituutta

87 ko-Petäinen Siihnjärvi 3331 08 6990 3529
88 Kuivasteenmäki Siilinjärvi 3331 08 6999 3527
89 Toso Siilinjärvi 3331 09 7001 3526
90 Kourulampi Siilinjärvi 3331 II 6990 3530
91 Tervaranta NW Siilinjärvi 3331 II 6995 3535
92 Jaakonmäki Siilinjärvi 3331 12 7003 3537
93 Keurunmäki Suunenjoki 322311 6936 3496
94 Kuolemanvuori Suonenjoki 3241 02 6939 3500
95 Saarinen E (LiE) Tervo 3313 II 6994 3490
96 Matinlampi N Tuusniemi 324409 6972 3564
97 Kojanniemi Tuusniemi 422201 695? 3580
98 Kalkkisaari Vehinersalmi 324401 6955 3541
99 Pitkälahti Vehmersalmi 324401 6956 3541
100 Vasaraniemi Vehmersalmi 324401 6959 3543
lOi Myhkyrinsaari Vehmersalmi 324401 6959 3543
102 Saunasaaret (1-3) Vehmersalmi 324402 6962 3544
103 Laajalahti (1-3) Vehmersalmi 324402 6962 3548
104 Sikosaaret (1-2) Vehmersalmi 324402 6963 3544
105 Kaapronsaari Vehmersalmi 324402 6963 3544
106 Suurenkivensaari Vehmersalmi 324402 6963 3545
lOi Kautosaari Vehmersalmi 324402 6963 3545
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