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ALKUSANAT 

Luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaiden kallioalueiden valtakunnallinen 
selvitystyö aloitettiin ympäristöministeriön toimesta vuonna 1987 hankkeella, 
jossa kehitettiin menetelmiä inventointeja varten. Inventointimenetelmiä testattiin 
ja kehitettiin edelleen vuosina 1989-90 Kymen ja Uudenmaan läänien inventoin-
tien yhteydessä. Vuodesta 1991 lähtien valtakunnallista kallioalueiden inventointia 
on koordinoitu vesi- ja ympäristöhallituksesta (nyk. Suomen ympäristökeskus). 
Sen jälkeen valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet on saatu inventoitua myös 
Turun ja Porin, Vaasan, Hämeen sekä Keski-Suomen lääneissä. Selvitystyön 
aikana arvokkaat kallioalueet tutkitaan suurimmasta osasta maata, siten että tässä 
vaiheessa hankkeen ulkopuolelle jäävät Tunturi-Lappi ja osa Metsä-Lapista. 

Valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden inventointia on tehty lääneittäin 
yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen, maakunnallisten liittojen, alueellisten 
ympäristökeskustenja tiepiirien kanssa. Työtä on ohjannut ja valvonut ympäristö-
ministeriön erikseen lääneittäin asettama valvontatyöryhmä, joka perustettiin 
Keski-Suomen läänin kallioalueprojektia varten 20.3.1995. Valvontatyöryhmään 
kuuluivat ylitarkastaja Markus Alapassi (puheenjohtaja) ympäristöministeriöstä, 
luonnonsuojelupäällikkö Päivi Halinen Keski-Suomen ympäristökeskuksesta, 
vanhempi tutkija Jukka Husa (sihteeri) Suomen ympäristökeskuksesta, ylitarkasta-
ja Jorma Keva ympäristöministeriöstä, geologi Jorma Porras Keski-Suomen 
tiepiiristä, ympäristöasiamies Martti Salminen Keski-Suomen liitosta ja geologi 
Jouko Vuokko Geologian tutkimuskeskuksesta. 

Keski-Suomen läänin kallioalueet inventoitiin kesinä 1995-1996. Maastoinven-
toinnit tekivät vanhempi tutkija Jukka Husa ja tutkija Tytti Kontula Suomen 
ympäristökeskuksesta, tutkija Tomi Hakkari Keski-Suomen ympäristökeskuksesta 
sekä Keski-Suomen liiton palkkaamina geologi Martti Yrjölä, biologi Antti 
Lammi sekä biologi Päivi Tikka. 

Valmistuneessa selvityksessä on yhdistetty Keski-Suomen läänin merkittävimpien 
kallioalueiden suojeluarvojen taustatiedot laajamittaisiin uusiin inventointeihin. 
Tutkimus palvelee ennen muuta lupaviranomaisia, mutta myös muita ympäristön-
suojelun tahoja sekä luonnontieteellisiä museoita. Raportissa esitellään maiseman-
ja luonnonsuojelun kannalta arvokkaiksi luokitellut kallioalueet, niiden perustiedot 
ja karttarajaukset. 
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1 JOHDANTO 

Maamme kallioalueiden suojeluarvojen inventointi on kiireellinen tehtävä, sillä 
kallioista saatavan kiviaineksen käyttö on nopeasti lisääntynyt. Kalliomurskeen 
ottamista sääntelee vuoden 1982 alusta voimaan tullut maa-aineslaki (MAL 
555/81). Maa-aineslain nojalla päätös maa-ainesten ottamisesta tehdään siinä 
kunnassa, jossa hakemuksen kohdealue sijaitsee. Ratkaisu on tehtävä yksinomaan 
maa-aineslain 3 §:n sisältämien ottamisehtojen pohjalta. Kiviaineksen ottamisesta 
ei saa aiheutua esimerkiksi kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkit-
tävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista. Siksi lupa-
käsittelyissä ja ottosuunnitelmia tehtäessä on kallioalueiden maisemalliset ja 
luonnontieteelliset arvot tunnettava. 

Kallioluonnon tutkimusta ja suojelutoimia on toteutettu maassamme vielä melko 
vähän ja vasta viime aikoina on kiinnitetty enemmän huomiota kallioalueiden 
suojeluarvojen laajamittaisempaan inventointiin sekä yleensä erikoislaatuisen 
kallioluonnon suojelemiseen (ks. Alavuotunki 1989, Pykälä 1992, Hamari ym. 
1992a, 1992b, Punkari ym. 1992). Tutkimusmenetelmät pohjautuvat Kymen ja 
Uudenmaan läänin inventoinnissa (Hamari ym. 1992a, 1992b, Punkari ym. 1992, 
ks. myös Heikkinen & Husa 1995) kehiteltyihin kriteereihin. Kallioalueiden 
suojeluarvot on määritelty maa-aineslain ympäristöehtojen perusteella. 

2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

2.1 Alueiden valinta ja rajaus 

Tutkittavat kallioalueet valittiin pääasiallisesti suojelukriteereihin liittyvän kirjalli-
suuden (esimerkiksi uhanalaiskirjallisuuden sekä alueellisten ja kuntakohtaisten 
luontoselvitysten) ja karttatarkastelun (peruskartat, geologiset kivilajikartat ja 
niiden selitykset) perusteella. Arvokasta lisätietoa saatiin myös eri alojen 
asiantuntijoiden haastattelujen avulla. Kaiken kaikkiaan kallioluontoa tai -maise-
maa sivuavia tutkimuksia on tehty tutkimusalueella varsin vähän. 

Kallioalueiden rajaamisessa käytettiin maa-aineslain mukaisia ympäristökriteerejä. 
Rajauksissa pyrittiin ensisijaisesti muodostamaan maisemallisesti yhtenäisiä 
geologis-geomorfologisia kokonaisuuksia, joihin sisältyy usein myös biologisesti 
arvokkaita väli- ja reuna-alueita. 

2.2 Inventointi- ja a rvioimiskriteerit 

Kallioalueiden luonnon- ja maisemansuojelullisen arvon määrittäminen tehtiin 
neljän eri näkökulman mukaan: (1) geologis-geomorfologiset kriteerit, (2) 
biologis-ekologiset kriteerit, (3) maisemalliset arvot ja (4) muut arvot. Muut arvot 
eli arvotuksen lisätekijät koostuvat luonnontilaisuudesta, lähiympäristön arvoista, 
kulttuurihistoriallisesta ja arkeologisesta merkityksestä sekä alueen 
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monikäyttöarvoista. Näiden tekijöiden kokonaisvaikutus arvoluokitukseen on 
sama kuin yhden ensiksimainitun tekijän (esimerkiksi maisema-arvot), joten 
yksittäisen lisätekijän vaikutus jää melko vähäiseksi. Merkittäviin lähiympäristön 
arvoihin kuuluvat esimerkiksi luonnonsuojelualueet, suojeluohjelmien kohteet ja 
vesistöt. Kulttuurihistoriallista ja arkeologista merkitystä lisäävät mm. hautaröyk-
kiöt, kalliomaalaukset ja kansanperinteeseen liittyvät seikat. 

Geologis-geomorfologiset arvot 

Geologis-geomorfologisin perustein kallioalueelle annettu arvo kuvaa sen merki-
tystä tutkimus- ja opetuskohteena sekä merkittävyyttä luonnontieteen tai erikoi-
suuden kannalta. Geologisista ja geomorfologisista piirteistä tulisi pystyä ar-
vioimaan edustavuus, esiintymisen yleisyys ja monipuolisuus, joiden pohjalta 
muodostetaan merkittävyysarvo. 

Kalliot muodostuvat yhdestä tai useammasta kivilajista ja kaikista niissä olevista 
rakenteista. Tutkimuksen ja opetuksen kannalta tärkeät kallioperän kivilajien ja 
niiden rakenteiden muodostamat avainkohteet ovat kaikki suojelullisesti arvokkai-
ta. Kivilajien tyyppiesiintymät, harvinaiset kivilaji- ja mineraaliesiintymät, mag-
maattiset kiteytymisrakenteet, pintasyntyisten kivilajien kerrostumisrakenteet ja 
kaikki metamorfoosilta ja liikunnoilta hyvin säilyneet kivilajien alkuperäisra-
kenteet sekä kivilajien tektonis-metamorfiset rakenteet ovat geologisesti arvokkai-
ta. 

Kallioiden pinnanmuotoja on muokannut kivilajikohtaisten rakenteiden ja ominai-
suuksien erojen lisäksi jäätikön lohkareita siirtävä, kuluttava ja hiova toiminta. 
Jäätikkövesivirrat ovat synnyttäneet hiidenkirnuja ja virtaava jäätikkö on raivannut 
kallioperän ruhjeisiin eroosiolaaksoja. Geomorfologista merkitystä on esimerkiksi 
jäätikön hiovan kulutuksen synnyttämillä laakeilla silokallioilla ja edustavilla 
hiidenkirnuilla. 

Jääkauden jälkeisissä meri- ja järvivaiheissa syntyi vedestä paljastuneille alueille, 
myös kallioille, rantavoimien kuluttavan ja kasaavan toiminnan vaikutuksesta 
muinaisrantoja. Erikoisia kallioihin liittyviä luonnonesiintymiä ovat muun muassa 
luolat, jyrkänteet, rotkot, kalliorapautumat, rapautumiskolot ja suuret irtolohkareet. 
Ne voivat olla yhden tai useamman tekijän aikaansaamia ja lisäävät kallioalueen 
geologista suojeluarvoa. 

Biologiset arvot 

Biologinen arvo (liittyy maa-aineslain 3 §:n mainintaan erikoiset luonnonesiinty-
mät) määritettiin kallioaluerajaukseen olennaisesti kuuluvien habitaattien perus-
teella, ei pelkästään varsinaisten kalliokasvien pohjalta. Kallioalueita tarkastellaan 
laajempina aluekokonaisuuksina, koska itse kalliomuodostumien ja esimerkiksi 
jyrkänteiden aluslehtojen ja lakiselänteiden suopainanteiden välillä on selviä 
ekologisia riippuvuussuhteita. Kallioalueen suojeluarvo arvioitiin viiden tekijän 
perusteella: (1) kallioalueen kasvillisuuden harvinaisuus, (2) monipuolisuus ja (3) 
edustavuus sekä (4) eliölajiston esiintymien merkittävyys ja (5) monipuolisuus. 
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Harvinaiseksi luokiteltava kalliokasvillisuus liittyy useimmiten kalkkikiven tai 
muiden ravinteisten kivilajien esiintymiseen. Muita harvinaisia kasvillisuustyyppe-
jä ovat esimerkiksi rehevät lehdot, edustavat kalliokedot tai joskus kallioalueiden 
notkelmissa tavattavat ravinteiset suot. Jonkin kallioalueella esiintyvän kasvil-
lisuustyypin harvinaisuus voi perustua myös erityisen suotuisiin pienilmasto-
olosuhteisiin tai esimerkiksi tietyntyyppisen geo-biotoopin harvinaisuuteen. 

Kalliokohteen luonnon monipuolisuus arvioitiin suoraan kasvillisuuden 
monipuolisuutena. Kallioluonto voi olla hyvin heterogeenistä, sillä tärkeitä 
ympäristötekijöitä on useita. Esimerkiksi suurilmasto, läheiset vesistöt, kivilaji, 
jyrkänteiden kaltevuus ja ekspositio vaikuttavat alueen kasvillisuuden 
monimuotoisuuteen. Kallioalueen biologinen edustavuus arvioitiin alueen yleisen 
luonnontilaisuuden ja harvinaisempien kasvillisuustyyppien esiintymien laajuuden 
ja edustavuuden pohjalta. 

Kallioalueella esiintyvien lajien esiintymien arvo määräytyy uhanalaisten tai 
muiden keskimääräistä harvinaisempien lajien esiintymien mukaan. Arvotuksessa 
erotetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lajit. Valtakunnallisen tason 
uhanalaisista, etupäässä kallioilla tavattavista lajeista valtaosa (110 lajia) on 
sammalia ja jäkäliä. Eläimistä hämähäkit ja perhoset ovat runsaimmin edustettui-
na. Ei uhanalaisia, mutta merkittäviä kalliolajeja ovat monet vaateliaat, 
kalkkikivipitoista tai muuten ravinteista kasvualustaa vaativat itiö- ja putkilokas-
vit. 

Eliölajiston monipuolisuus korreloi useimmiten topografian, biotooppien ja 
yleensä kasvillisuuden monimuotoisuuden kanssa. Lisäksi kivilajin, etenkin 
kalkkikiven, vaikutus kasvilajiston runsauteen on merkittävä. On kuitenkin 
huomattava, että karuilla niukkalajisillakin kallioalueilla voi esiintyä niille omi-
naista harvinaista tai uhanalaista eliölajistoa, jota edustavat esimerkiksi kehrääjä 
tai pikkutervakko. 

Maisemalliset arvot 

Kallioalueen maisemallisen suojelumerkityksen arviointi voi perustua puhtaasti 
esteettisiin seikkoihin, jotka liittyvät maa-aineslain 3 §:n mainittuun 'kauniiseen 
maisemakuvaa.n'. Näiden tekijöiden arvottaminen sisältää usein arvioijien 
subjektiivisia kannanottoja ja kohteiden keskinäisen arvojärjestyksen määrittämi-
nen on tältä pohjalta varsin vaikeaa. Siksi tässä tutkimuksessa tarkastellaan 
maisemakuvan esteettisten piirteiden lisäksi kallioalueiden maisemarakenteeseen 
vaikuttavia fyysisiä, mitattavia tekijöitäja maisematilan rajoja. Maisema-arvojen 
suojelumerkitys 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 esimer-
kiksi jyrkänteen ja vesistön välisessä maisemarajassa) sekä lähialueiden maankäyt-
tö. Toisaalta suhteellisen korkeuden ja kallioalueen geomorfologisten piirteiden 
välillä on selvä kytkentä; yhtä korkeat avojyrkänteiset ja loivapiirteisen metsäiset 
kallioselänteet erottuvat maisemassa eri tavoin. 
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Kallioalueelta avautuvien näköalojen arviointiperusteina käytettiin seuraavia 
tekijöitä: näkyvyyden ulottuvuus ja esteettömyys, ympäristön maisemakuva, sen 
topografinen vaihtelevuus ja maisemaelementtien monipuolisuus sekä esteettiset 
seikat, jotka usein kytkeytyvät ihmistoiminnan voimakkuuteen. Maisemallisesti 
merkittäviltä kalliomäiltä avautuu usein kauniit kauas ulottuvat näköalat 
maisemakuvallisesti vaihtelevaan ympäristöön, esimerkiksi monipuoliseen vesis-
töjen kirjomaan maastoon. Kallioalueen sisäisen maisemakuvan arvotuksessa 
käytettiin perustana topografian vaihtelevuutta, erilaisten luontotyyppien monipuo-
lisuutta, avokalliopintojen erottuvuutta ja jyrkänteisiin liittyviä lähimaisemallisia 
tekijöitä. 

3 TULOKSET 

3.1 Kallioalueiden arvoluokan määritys 

Kaikki edellä mainitut kallioalueiden suojelumerkityksen arvioinnissa käytettävät 
neljä osatekijää (geologis-geoniorfologiset kriteerit, biologis-ekologiset kriteerit, 
maisemalliset arvot ja muut arvot) arvotettiin asteikolla 1-4 seuraavasti: 

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

Alueen arvoluokka, joka sai arvoja välillä 1-7, määräytyi näiden neljän tekijän 
arvotuksien yhdistelmästä. Arvoluokat ja niiden kuvaama alueen luonnon- ja 
maisemansuoje1u1tinn merkitys on seuraava: 

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

3.2 Keski-Suomen läänin kallioalueiden jakautuminen arvoluokkiin 

Kalliomaata on Keski-Suomen läänissä noin 1880 km2, mikä edustaa noin 11,6 
%:a läänin maapinta-alasta. Kalliomaan osuus on suurimmillaan läänin eteläosassa 
Kuhmoisista Jyväskylään ulottuvalla alueella. Kalliomaata on kohtalaisen runsaas-
ti myös läänin pohjoisosassa Viitasaaren seudullaja yleisesti itäosassa. 

Sekä lukumääräisesti että pinta-alallisesti valtaosa inventoiduista ja myös arvok-
kaimmista kohteista sijaitsee Jämsä-Viitasaari -linjan itäpuolella. Erityisen run-
saasti arvokkaita kallioalueita on Päijänteen ympäristössä (ks. liite 5, kuva 1). 
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Kaiken kaikkiaan Keski-Suomen läänissä on 93 arvoluokkiin 1-4 sijoittuvaa 
kallioaluekokonaisuutta, joiden yhteispinta-ala on noin 23 200 ha. Tämä vastaa 
12,3 %:a läänin kalliopinta-alasta. Hieman yli puolet inventoiduista 239 kallioalu-
eesta sijoittuu arvoluokkaan 5 (kuva 1). 

Muutamassa tapauksessa kaksi tai useampi alunperin erikseen inventoitu 
kallioalue yhdistettiin maisemallisin perustein laajemmaksi kokonaisuudeksi. 
Seuraavilla sivuilla esitetään arvoluokkiin 1-4 kuuluvien kallioalueiden perustie-
dot, lyhyt yleiskuvaus sekä karttarajaukset. Arvoluokkiin 5-7 kuuluvien 
kallioalueiden luettelo esitetään luettelona raportin lopussa. 

Arvoluokat 

Kuva 1. Inventoitujen 239 kallioalueen jakautuminen arvoluokkiin. 
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3.3 Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet 
Keski-Suomen läänissä - yleiskuvaukset ja tärkeimmät arvot 

1. Ohenmäki-Kaiturinvuori, Hankasalmi 

Karttalehti: 3223 02 
Alueen pinta-ala: 100 ha Korkeus: 214 m.p.y. 	Suht. korkeus: 126 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 
MUUT ARVOT: 

GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 	 3 
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Hankasalmen kirkolta noin 14 kilometriä luoteeseen Konneveden 
suuntaan vievän maantien. varressa. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Ohenmäen ja Kaiturinvuoren kallioalu-
eella on maa-aineslain tarkoittamia merkittäviä maisema- ja luonnonarvoja. Kallioalue 
muodostuu kahdesta jyrkkäpiirteisestä drumliiniselänteestä, joiden välissä on syvä, 
rotkomainen Ohenloilo. Kalliota on paljastuneena Ohenloilon jyrkänteisillä sivuilla sekä 
länsireunan Myllykallion rinteillä. Ohenloilossa, maantien vierellä kohoaa Kaiturinvuoren 
noin 30 m korkea jyrkänteinen länsiseinämä. Ohenmäen itärinteen alaosassa on lisäksi 
edustavia jäätikön hiomia viistojyrkänteisiä, noin kymmenmetrisiä kallioseinämiä. 
Myllykallion länsireunalla on jyrkästi laskeva, jäätikön hioma silokalliorinne. Kallioperä 
on vaaleanharmaata, selvästi suuntautunutta porfyyrista granodioriittia, jonka rakoilu on 
harvaa. Alue on suurelta osin vedenkoskematonta maastoa ja korkein ranta näkyy Mylly-
kallion länsirinteellä mahdollisesti huuhtouturnisrajana. Ohenmäki näkyy ympäristöön 
massiivisena selänteenä, jonka kalliopintoja ei kuitenkaan erotu kauemmas. Ohenloilon 
kautta kulkevan maantien maisemia hallitsevat Ohenmäen jyrkkä metsäinen rinne sekä 
Kaiturinvuoren massiiviset kallioseinämät. Alueelta avautuu näköaloja useaan suuntaan, 
Myllykalliolta mm. upeita maisemia länteen Pilkanselälle. Sisäiset maisemat ovat par-
haimmillaan jyrkkäreunaisessa solassa ja Myllykallion luonnontilaisilla kalliorinteillä. 

Kallioalue on kasvillisuudeltaan ja lajistoltaan monipuolinen ja arvokas. Ohenloilon 
kalliot ovat oligo-mesotrofisiaja niiden merkittävin laji on Keski-Suomessa silmälläpidet-
tävä suoninahkajäkälä. Myllykallion erikoisuus on jyrkästi viettävillä silokallioilla kasvava 
pikkutervakko, joka on myös alueellisesti harvinainen laji. Kallioalueen metsät ovat 
pääosin kohtalaisen vanhoja tuoreita-lehtomaisia kuusikoita sekä kuivia männiköitä. 
Solassa on lehtoinventoinneissa maakunnallisesti merkittäväksi arvioitua lehtokasvillisuut-
ta. Alueella on myös kulttuurihistoriallista arvoa Ohenloilossa sijaitsevan kalliokarsikon 
ja karsikkopaaden vuoksi (Vilkuna 1992). 
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2. Hiidenvuori, Hankasalmi 

Karttalehti: 3223 04 
Alueen pinta-ala: 92 ha Korkeus: 162 m.p.y. 	Suht. korkeus: 56 m 

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 

Kallioalueen sijainti: Armisveden etelärannalla sijaitseva kallioniemi. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Armisveden rannalla sijaitseva jyrkkä-
rinteinen Hiidenvuori on maisemallisesti arvokas kallioniemi. Hiidenvuoren korkein 
lakialue ja pohjoisosan ylärinteet ovat hyvin paljastunutta silokalliomaastoa, jonka 
eteläpuolella alue jatkuu loivapiirteisenä, hiekkavaltaisen irtomaa-aineksen peittämänä 
drumliiniselänteenä. Paljastuma-alueen silokalliot ovat hyvin tasaisia ja laaja-alaisia 
pintoja. Kallioinen itärinne on porrasmainen. Vuoren jyrkkärinteinen profiili näkyy 
selvästi järvelle, mutta avoimet kalliopinnat erottuvat vain lähimaisemassa. Hiidenvuoren 
laeltaja rinteiltä avautuu kauniitajärvimaisemia Armisveden suuntaan. Sisäiset maisemat 
ovat miellyttävät luonnontilaisilla rannoilla ja laen pohjoisosan valoisassa ja laajojen 
silokallioiden tasoittamassa kalliomännikössä. Kivilaji on pääasiassa punertavaa, suuntau-
tumatonta, karkearakeista graniittia, jossa on hyvin nähtävissä tasarakeisen graniitin 
muuttuminen porfyyriseksi muunnokseksi. Hiidenvuoren kalliokasvillisuus on karua ja 
jokseenkin tavanomaista. Itäpuolella ja lounaisrinteellä on hakkuuaukkoja, mutta vuoren 
pohjoisosassa on kohtalaisen luonnontilaista männikköä. Alarinteillä metsä on tuoretta ja 
enimmäkseen kuusivaltaista. Kohteen biologista merkitystä lisäävät kasvillisuudeltaan 
luonnontilaiset rannat. Alueelta on vanha maininta pikkutervakosta, joka on Kes-
ki-Suomessa silmälläpidettävä laji. 

3. Punainenvuori, Hankasalmi-Rautaflampi 

Karttalehti: 3223 05 
Alueen pinta-ala: 64 ha Korkeus: 175 m.p.y. Suht. korkeus: 52 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 
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KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Hankasalmen ja Rautalammin rajalla Säkinmäen pohjoispuolella 
sijaitseva kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Oinasjärven itärannalla sijaitseva 
Punaisenvuoren ja Jysmänniemen kallioalue on maisema- ja luonnonarvoiltaan merkittävä 
kohde. Geomorfologisesti arvokkain osa-alue on Punaisenvuoren länsijyrkänteen pohjois-
päässä, jossa kallioseinämä on granodioriitin kuutiorakoilun mukaisesti lohkoutunut 
massiiviseksi louhikoksi. Lähimaisemallisesti hieno ja hyvin erikoinen louhikko jatkuu 
järven rantaan yhtenäisenä. Luonnonrintauksen irrottamia suuria kalliopaaseja on irronnut 
länsiseinämästä muodostaen seinämän ja paasien väliin leveitä avorakoja ja syviä hal-
keamia. Rinteiltä avautuu esteettömiä näkymiä luonnontilaiselle järvelle, länsipuolella 
näkyy lisäksi kumpuilevaa metsämaisemaa sekä vähän peltoja. Punainenvuori on merkittä-
vä erityisesti itiökasvilajistonsa ansiosta. Pohjoiskärjen rantalohkareikon onkaloissa 
kasvaa isosahasammalta, jota esiintyy vain muutamassa paikassa Keski-Suomen läänissä 
ja joka on Kuopion läänin puolella vaarantunut laji. Valoisat lohkarepinnat ja kal-
lioseinämät ovat yleensä napajäkälien, karpeidenja rupijäkälien peitossaja länsirinteellä 
on myös varjoisille kallioille tyypillistä sammal- ja jäkäläkasvillisuutta. Vuorilahteen 
laskeva rinne on kokonaisuudessaan varsin luonnontilainen, mutta eteläosassa on taimikoi-
ta ja kohteen länsipuolelta alkaa hakkuuaukko. 

4. Myllyvuori-Kaituunvuori, Joutsa-Hartola 

Karttalehti: 3122 10, 3124 01 
Alueen pinta-ala: 82 ha 	Korkeus: 174 m.p.y. 	Suht. korkeus: 70 m 

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 

Kallioalueen sijainti: Joutsan kunnan kaakkoisosassa Laitjärven ja pienen ja kapean 
Kaituu järven välinen kallioinen kannas. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Myllyvuoren ja Kaituunvuoren muodos-
tama luode-kaakkosuuntainen, maisemallisesti hyvin arvokas selännejakso rajautuu 
jyrkkärinteisenä kapeaan Kaituu-järveen sekä Laitjäzveen. Rinteet ja lakiosat ovat suurelta 
osin moreenin peittämää maastoa, mutta pohjoisosassa on myös hyvin paljastunutta 
jäkälikköistä ja männikköistä silokalliomaastoa. Myllyvuoren ja Kaituunvuoren länsisivu-
jen heikosti porrasmaiset jyrkänteiset osat ovat parhaimmillaan 10-15 metriä korkeita 
kallioseinämiä. Kallioalue erottuu jokseenkin korkeana selänteenä etenkin Laitjärvelle. 
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Kallioselänteiden lakiosista avautuu maakunnallista luokkaa olevia vesistöjen kirjomia 
metsävaltaisia maisemia etenkin lännen suuntaan. Sisäiset maisemat ovat parhaimmillaan 
Myllyvuoren kalliojyrkänteellä ja varttuneessa männikössä kallion alla. Alueen kallioperä 
on keskirakeista, selvästi suuntautunutta kvartsidioriittia, joka on paikoin pyrokseenipi-
toista. Mäkien lakiosissaja rinteillä on taimikoiden ja talousmetsien lisäksi luonnontilaisia 
metsiköitä. Varsinkin Kaituu-järven rannalla on vanhaa melko luonnontilaista lehtimetsää. 
Alueen kalliokasvillisuus on kauttaaltaan oligotrofista ja osittain hakkuiden muuttamaa. 
Myllyvuoren laella on tuoretta ja lehtomaista metsää sekä paikoin poronjäkälävaltaisia 
kalliopintoja. Kaituunvuoren laki on hieman karumpaa kangasmetsää. Alueella on 
linnustollista arvoa. 

5. Karttuuvuori, Joutsa 

Karttalehti: 3124 02 
Alueen pinta-ala: 80 ha Korkeus: 186 m.p.y. 	Suht. korkeus: 77 m 

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 

Kallioalueen sijainti: Noin kolme kilometriä Pärnämäen kylän eteläpuolella ja pienen 
Vuorijärven etelärannalla sijaitseva kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Karttuuvuori on maisemallisesti hyvin 
merkittävä kallioalue, jonka huippu nousee 77 metriä pohjoispuolista Vuorijärveä kor-
keammalle. Vuoren länsisivu on jyrkänteinen ja mäen profiili erottuu erittäin hyvin 
kilometrien päähän pohjoiseen. Länsisivun jyrkänne on eteläpäässä massiivisimmillaan 
jopa 30 metriä korkea ja sen alaosassa on 10-15 metriä korkea jäätikön hioma pys-
tyseinämä. Silokalliot ovat jyrkännepinnoilla paikoin melko edustavia. Jyrkänteen päältä 
ylärinteiltä avautuu lähes esteettömiä luontaisia metsämaisemia kauas länsipuolelle. 
Sisäinen maisema on melko erikoinen ja edustava massiivisen jyrkänteen alueella, jossa 
puuston luonnontilaisuus korostaa maiseman erämaisuutta. Muissa osissa maisemat ovat 
muuttuneet metsätalouden vuoksi. Kivilaji on vaaleanharmaata, keskirakeista granodioriit-
tia, jonka sulkeumana esiintyy myös kiillegneissiä. Karttuuvuoren metsäluonto on kaut-
taaltaan melko rehevää ja länsijyrkänteen juurella on lehto, jossa kasvaa mm. lehto-
kuusamaa, mustakonnanmarjaa ja lehtoarhoa. Metsän luonnontilaisuus on parhaimmillaan 
jyrkännealueella. Tavanomaisen kalliokasvillisuuden lisäksi kallioilla tavataan kosteiden 
rapautumaonkaloidenja ylikaltevien pintojen mesotrofisia kasviyhteisöjä. Tärkein laji on 
valtakunnallisesti silmälläpidettävä pohjanvaskisammal, joka on Keski-Suomessa erittäin 
uhanalainen laji. 



6. Muuratsalon kalliommaasto, Jyväskylä-Muurame 

Karttalehti: 3211 06, 3212 04 Alueen pinta-ala: 555 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka muodostuu Muuratsalon saaren pohjoisosan Kontin-
vuoresta, keskiosan Hakolanvuoren-Suovuoren alueesta sekä eteläosassa sijaitsevasta 
Lullinvuoresta. 

Hakolanvuori-Suovuori 

Korkeus: 195 m.p.y. 	Suht. korkeus: 117 m 

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 

Kallioalueen sijainti: Päijänteen Ristinselän pohjoispuolella olevan Muuratsalon kes-
kiosassa sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisemallisesti arvokas Hakolan-
vuoren-Suovuoren alue sijaitsee Muuratsalon saaren keskiosassa. Kallioinen ja voimak-
kaasti kumpuileva maasto jatkuu samankaltaisena pohjoiseen Kontinvuoren alueelle ja 
etelään Lullinvuoren alueelle. Hakolanvuoren kallioselänne erottuu kaakon suunnasta 
massiivisena jyrkkäpiirteisesti kohoavana selänteenä Päijänteen yli Toivakan Haukan-
maalle saakka. Paikoin myös rinteiden avokalliopinnat erottuvat melko kauaksi. Hakolan-
vuoren ja Suovuoren lakiosien paljastuma-alueilla on selvästi tavanomaista edustavampia 
ja laaja-alaisempia silokallioita. Hakolanvuoren pitkällä koillissivulla on 5-10 metriä 
korkea jäätikön hioma viistojyrkänteinen seinämä. Suovuoren jyrkänteet ovat myös 
kohtalaisen edustavia viisto- ja pystyjyrkänteisiä 5-20 metrisiä seinämäpintoja. Kallioperä 
on karkearakeista porfyyrista graniittia. 

Vuorilta avautuu esteettömiä näköaloja yli saarisen Päijänteen. Sisäinen maisema on 
vaihteleva jyrkänteiden, korpikuusikoiden ja laajojen harvamännikköisten kallioseläntei-
den vuoksi. Toisaalla maisemia hallitsevat kuitenkin tiheät taimikot ja hakkuut.. Alue on 
biologisesti melko monimuotoinen. Lakiosissa kasvaa harvaa männikköä poronjäkäläval-
taisella silokalliolla. Hakolanvuoren varjoisaa koillisjyrkännettä hallitsee pääasiassa 
oligotrofinen sammalikko, mutta Suovuoren sammallajistoon kuuluu myös jonkin verran 
vaateliaampia lajeja. Rinteillä vallitsevat tavalliset kangasmetsät, mutta itäreunalla on 
merkkejä myös lehtomaisesta kasvillisuudesta. 



Iv 

Kontinvuori 

Korkeus: 180 m.p.y. 	Suht. korkeus: 102 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	2 	Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 4 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Kallioalueen sijainti: Päijänteen Ristinselän pohjoispuolella olevan Muuratsalon poh-
joisosassa sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Muuratsalon pohjoisosassa sijaitseva 
Kontinvuori on biologisesti ja maisemallisesti hyvin arvokas kallioalue. Suurelta osin 
moreenipeitteisen maaston laajemmat kalliopaljastumat esiintyvät pääasiassa jyrkkien 
rinteiden keski- ja alaosissa sekä eteläselänteen jyrkänteisellä rinteellä. Silokalliot ovat 
paikoin tavanomaista selvästi laaja-alaisempia, kupumaisia, harvan rakoilun lohkomia 
kalliopintoja. Lounaaseen antava jyrkänne on rakoilun lohkoma ja viistopintainen ja 
porrasmainen kalliorinne, jonka alaosassa on runsaasti lohkareikkoa. Sen kokonaiskorkeus 
on noin 35 metriä, mutta pystyseinämäpinnat ovat vaatimattomia. Kontinvuori erottuu 
hyvin Päijänteelle ja louhikkoinen lounais- ja eteläjyrkänne näkyy kauaksi osittain edustan 
hakkuun takia. Vuorelta avautuu puiden välistä maisemia kauas järvelle ja Säynätsalon 
asutus- ja teollisuusalueelle. Lähiympäristön mäkimaisemat sekä alueen sisäiset maisemat 
ovat metsänhoitotoimien muuttamia. Eteläisemmän selänteen silokallioinen lakiosa ja 
louhikkoinen, lounaaseen antava kalliorinne on maisemallisesti edustava ja kohtalaisen 
luonnontilainen osa-alue. Alueen kallioperä on karkearakeista porfyyrista graniittia. 

Kontinvuoren kallioalue on suurelta osin tavanomaista kangasmetsää, mutta itäisen 
alarinteen pienellä luonnonsuojelualueella on rehevä puronvarsilehto (Keski-Suomen 
seutukaavaliitto 1982). Kallioseinämillä ja avokallioilla vallitsee enimmäkseen oligotrofi-
nen sammal- ja jäkäläkasvillisuus. Tärkein alueelta löydetty laji on purolaakasammal, joka 
on valtakunnallisesti vaarantunut ja Keski-Suomessa erittäin uhanalainen laji (Laaka 
1989). Putkilokasvilajistosta mainittakoon alueellisesti harvinaiset vahamaksaruoho 
(K-S:Sh) ja haisukurjenpolvi (K-S:Sh). Kontinvuorella on opastettu luontopolku. 



NZ 

Lullinvuori 

Korkeus: 195 m.p.y. 	Suht. korkeus: 117 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	2 	Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Kallioalueen sijainti: Päijänteen Ristinselän pohjoispuolella sijaitsevan Muuratsalon 
eteläosassa. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Muuratsalon eteläosassa sijaitsevalla 
Lullinvuorella on hyvin merkittäviä maisema- ja luonnonarvoja. Parhaiten paljastunutta 
maastoa on vuoren alarinteillä sekä alueen koillisosassa Ojasenkalliolla. Geomorfologises-
ti monipuolisella ja edustavalla etelärinteellä on useita mittavia, 5-15 metriä korkeita 
kallioseinämiä lähes kahden kilometrin matkalla. Alueen kivilajin, porfyyrisen karkeara-
keisen graniitin pysty- ja vaakarakoilu on synny ttänyt jyrkänteisille osille pieniä kalliohyl-
lyjä, onkaloitaja katoksia. Lullinvuoren luoteisosassa esiintyy porfyyrigraniitin sulkeuma-
na paikoin hienorakeista, raitaista kvartsi-maasälpägneissiä. Selänteen korkeimmat 
lakiosat ovat vedenkoskematonta maastoa, jossa korkein ranta on ollut noin 150 mpy (ks. 
Ristaniemi 1985). Korkein ranta näkyy Lullinvuoren etelärinteellä mahdollisesti huuhtou-
tumisrajana. Lullinvuori erottuu Päijänteelle korkeana metsäisenä alueena, jonka etelärin-
teen kallioseinämiä näkyy myös järvelle. Vuoren rinteiltä ja lakiosista avautuu paikoin 
luonnontilaisia näkäaloja Päijänteen saaristoiseen, vaihtelevaan maisemaan. Kallioalueen 
sisällä avautuvat avarat kalliomaisemat ovat parhaimmillaan etelärinteellä. Lakimaisemat 
ovat tasaisia ja suurelta osin hakkuiden tai taimikkoiden luonnehtimia. 

Lullinvuoren eteläinen rantarinne on merkittävä vanhan metsän kohteena (Rassi ym. 
1994). Rinnemetsä on pääosin varttunutta mäntyvaltaista kangasta, jossa tavataan lahoavia 
maapuita ja kuolleita pystypuita. Ylärinteen männikköisiltä ja poronjäkäläpeitteisiltä 
silokallioilta löytyy myös keloja ja tuulenkaatoja. Lakiosat ovat laajalti taimikkoa tai 
hakkuuta. Jyrkänteiden alla metsät ovat melko reheviä lehtoja, joiden lajistosta mainitta-
koon alueellisesti silmälläpidettävä haisukurjenpolvi. Oligo- ja mesotrofisen sammalpeit-
teen luonnehtimilla kallioseinämillä kasvaa mm. alueellisesti vaarantunutta norkkusam-
malta. Seinämillä esiintyy myös joitakin kuivien ketojen lajeja, kuten mäkitervakkoa 
(K-S:Sh) ja aiempien inventointien yhteydessä rinteeltä on löydetty Keski-Suomessa 
vaarantunutta vuorimunkkia (Rassi ym. 1994). Lullinvuoren pohjoispuolella sijaitseva 
Ojasenlampi ja sen laskupuro muodostavat arvokkaan pienvesikokonaisuuden (Lammi 
1993). 
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7. Kinkovuori-Raudanriutta, Jyväskylä-Muurame 

Karttalehti: 3212 04 	Alueen pinta-ala: 143 ha 

Kallioalue muodostuu Päijänteen rannan kallioisella ylänköalueella sijaitsevista vierekkäi-
sistä selänteistä, Kinkovuoresta ja Raudanriutasta. 

Kinkovuori 

Korkeus: 180 m.p.y. 	Suht. korkeus: 102 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Kinkomaalla noin 4 km Muuramen keskustan koillispuolella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisemallisesti hyvin merkittävä 
Kinkovuori on osa Päijänteen rannalla sijaitsevaa kallioylänköaluetta, johon kuuluu myös 
länsipuolinen Raudanriutta. Lakiosat ovat suurelta osin ohuen moreenin peittämää 
maastoa. Laajimmat paljastuma-alueet sijaitsevat Kinkovuoren itärinteen yläosassa, jossa 
on lähes 1,5 kilometrin mittainen yhtenäinen, mutta kapea silokalliovyöhyke. Silokalliot 
ovat rinteessä viistojyrkkiä ja tavanomaista laajempia ja edustavampia. Itäreunan jyrkän-
teet ovat 10-20 metriä korkeita ja muodoltaan porrasmaisia. Jyrkänteiden juurella on 
louhikkoa sekä onkaloita lohkareiden ja kallioseinämien välissä. Kallioperä on pääasiassa 
keskirakeista granodioriittia. Maisemassa erottuu parhaiten Kinkovuoren pohjoisin osa. 
Vaikka avokallioillakin kasvaa männikköä, paljaat kalliorinteet näkyvät paikoin lähiympä-
ristöön. Lakiosasta ja ylärinteiltä avautuu paikoin melko esteettömiä näköaloja hyvin 
pitkälle Päijänteen saaristoiseen maisemaan. Maisemakuvaa häiritsevät jonkin verran 
Säynätsalon ja Kinkomaan asutusalueet teineen, siltoineen ja teollisuuslaitoksineen. 
Sisäisessä maisemassa onjylhyyttä laajan silokallioalueen, iäkkään männikön, irtolohka-
reiden ja lohkeilleiden jyrkänteiden takia. Vuorta hallitsevat poronjäkäläpeitteet ja karut 
sammalkasvustot. Eteläosassa kallion juurella on myös lehtomainen metsikkö ja eteläisim-
mällä kalliorinteellä tavataan muutamia kuivan kedon lajeja. Itärinteen varjoisissa lohka-
reikoissaja onkaloissa esiintyy oligo-mesotrofista sammallajistoa. Kallion laen puusto on 
vaihtelevan ikäistä männikköä, jonka joukossa on jykeviä, käkkyräoksaisia yksilöitä. 
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Raudanriutta 

Korkeus: 195 m.p.y 	Suht. korkeus: 117 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 4 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALCiEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Kinkomaalla noin 4 km Muuramen keskustasta koilliseen. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisemallisesti arvokas Raudanriutta 
rajautuu jyrkin rintein koillis-lounaissuuntaiseen kallioperän murrokseen, jossa sijaitsee 
pieni Paasilampi. Alue on kokonaisuudessaan korkeimman rannan yläpuolella olevaa 
vedenkoskematonta moreenipeitteistä maastoa. Mäki ei erotu kovin selväprofiilisena, 
mutta kalliopintoja pilkottaa ympäristöön sekä hakkuilla että puustoisilla osilla. Kallion 
laelta avautuu osittain hakkuiden ansiosta maisema, joka muodostuu metsäisistä mä-
kinäkymistä sekä kulttuurimaisemasta. Maisemakuvaa häiritsevät tosin ympäristön 
hakkuut, voimalinja ja sorakuoppa. Alueen sisäiset maisemat ovat parhaimmillaan 
pohjoisosan jylhillä ja karuilla jyrkänteillä. Raudanriutan korkeimman selänteen län-
sisivulla on viistojyrkänteinen kallioseinämä, jonka korkeus on parhaimmillaan noin 25 
metriä. Länsiseinämässä on geomorfologisesti edustavia kalliokatoksia ja kookkaita 
seinämästä irronneita kalliolohkoja. Itäjyrkänne on loivempi ja harvaan porrasmainen. 
Kallioperä on kivilajistoltaan vaihteleva. Selänteen pohjoisosassa vallitsee punertava 
graniitti, kun taas eteläosan paljastuma-alueilla esiintyy heterogeenista granodioriittia. 
Raudanriutan jyrkänteillä on enimmäkseen oligotrofisia sammalyhteisöjä, mutta lajistossa 
tavataan niukasti myös mesotrofian ilmentäjiä. Pohjoisosan laella on laajoja poronjäkäläi-
siä kalliopaljastumia ja varsin luonnontilaisilta vaikuttavia metsiä. Etelänyppylä on 
hakattu kokonaan aukoksi ja itärinteellä kasvaa nuorehkoa männikköä. Raudanriutan 
alueella heti suojelurajauksen eteläpuolella on louhintavaraus. 

8. Sarvivuori-Haapavuori, Jyväskylä-Muurame 

Karttalehti: 3212 04 	Alueen pinta-ala: 106 ha 

Päijänteen rannan kallioisella ylänköalueella sijaitseva kohde, joka muodostuu vierekkäi-
sistä Sarvivuorenja Haapavuoren selänteistä. 
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Sarvivuori 

Korkeus: 190 m.p.y. 	Suht. korkeus: 112 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 2 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Kallioalueen sijainti: Jyväskylän ja Muuramen rajalla Keljonkankaalla Päijänteen 
Keljonlanden rannalla. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Erityisesti maisemallisesti arvokas 
Sarvivuori kuuluu pohjoisimpana osana Kinkomaalta Keljonkankaalle ulottuvaan kallioi-
seen ylänköalueeseen. Vuoren itä- ja länsirinteet ovat jyrkkäpiirteisiä ja porrasmaisia. 
Länsisivun maisemallisia piirteitä dominoi selvästi kivilajin voimakas vaaka- ja kuutiora-
koilu. Itärinne viettää yläosastaan viistoina silokallioina ja muuttuu alarinteellä porrasjyr-
känteeksi. Pystyseinämät ovat jyrkänteissä melko matalia. Silokalliot ovat edustavimmil-
laan lakiosassaja itärinteen yläosassa. Rinteillä on eri tasoilla vyömäisiä rantalohkareikko-
ja. Kallioperä on pääasiassa keskirakeista granodioriittia, jossa esiintyy paikoin pegmatiit-
tigraniittia juonina ja osuina. Sarvivuori erottuu maisemassa selkeänä, jyrkkäpiirteisenä 
profiilina etenkin Päijänteen suunnasta. Avojyrkänteet näkyvät jokseenkin kauas, vaikka 
ovat osittain rinnepuuston peitossa. Puusto rajoittaa maisemia ulospäin, mutta sekä itään, 
länteen että lounaaseen avautuu näköaloja pitkälle metsäisen ja jarvisen maaston yli. 
Harvamännikköinen silokallioinen lakiosa, lohkareikkoiset jyrkänteet sekä itäreunan 
rehevä lehto tekevät sisäisestä maisemasta mielenkiintoisen ja vaihtelevan. Sarvivuoren 
itäpuolella on rauhoitettu puronvarsilehto, jossa kasvaa mm. mustakonnanmarjaa, lehto-
tähtimöä ja lehtomataraa. Kalliolajisto on enimmäkseen oligo-mesotrofista. Alueen 
uhanalaislajistoon kuuluvat haisukurjenpolvi (K-S:Sh) ja kalliohatikka (K-S:V). Alueella 
kulkee selviä polkuja ja pururata. 

Haapavuori 

Korkeus: 170 m.p.y. 	Suht. korkeus: 92 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	4 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 
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KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 5 

Kallioalueen sijainti: Muuramen ja Jyväskylän rajalla Päijänteen rannalla sijaitseva 
selänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisemallisesti merkittävä Haapavuori 
sijaitsee Jyväskylän ja Muuramen rajalla metsämaastossa. Mäen länsipuolella on luonnon-
ja maisema-arvoiltaan merkittävä Sarvivuori ja sen notkossa sijaitseva rauhoitettu puron-
varsilehto. Haapavuori on jyrkkärinteinen ja sen itärinne on hyvin louhikkoinen. Rinteet 
ja lakiosa ovat suurelta osin irtomaiden peitossa ja silokalliot ovat alueella tavanomaisia. 
Alueen kallioperä on pääasiassa keskirakeista, heikosti porfyyrista granodioriittia. Louhik-
korinteen puusto on melko vanhaa, mutta tasaisempi laki on hakattu hiljattain. Hakkuilta 
säästetyllä korkeimmalla nyppylällä kasvaa iäkäs mustikkatyypin kuusikko. Haapavuoren 
kalliopinnat eivät näy ympäristöön, vaan selänne erottuu ympäristöönsä ainoastaan 
metsäisenä. Mäeltä avautuu itään puuston rajoittama näkymä yli 5 km:n päähän Päijänteen 
saariselle Murtoselälle. Jyrkkä louhikkorinne on sisäisessä maisemassa vaikuttava. 
Haapavuoren kallio- ja metsäkasvillisuus on tavanomaista ja melko yksipuolista. 

9. Halsvuori, Jyväskylän mlk-Laukaa 

Karttalehti: 3212 06 
Alueen pinta-ala: 127 ha Korkeus: 210 m.p.y. Suht. korkeus: 70 ni 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 
MAISEMA-ARVO: 	2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Historialliset arvot: 	 1 
Monikäyttöarvot: 	 3 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 3 

Kallioalueen sijainti: Iso-Kuukkasen eteläpuolella noin 8 km Laukaan keskustasta 
lounaaseen sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Halsvuori ja sen itäpuolella oleva 
jyrkkäpiirteinen kallioselännemaasto muodostavat maisemiltaan ja luonnonarvoiltaan 
merkittävän kokonaisuuden. Vuoren eteläsivulla on pitkä, 20-25 metriä korkea seinämä, 
jolla on noin 5000 vuotta vanhoja kalliomaalauksia (Kivikäs 1995). Eteläseinämää 
käytetään kalliokiipeilyynja osa kiipeilyreiteistä kulkee huolestuttavan läheltä kalliomaa-
lauksia. Seinämällä on lohkareiden irtoamisen vuoksi syntyneitä pienmaisemallisesti 
erikoisia jyrkännemuotoja. Paljas lounaisjyrkänne näkyy komeasti eteläpuoliselle tielle, 
mutta kokonaisuutena kallioalue hahmottuu ympäristöstä heikommin. Halsvuoren koillis-
sivulla on myös hieno 35-40 metriä korkea porrasjyrkänne. Vuorelta avautuu maisemia 
enimmäkseen lähiympäristön metsiin, mutta länsipuolella pilkottaa myös vesistöjä ja 
kaukaista metsämaisemaa. Kivilaji on pääasiassa porfyyrista granodioriittia, mutta alueella 
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esiintyy myös tasarakeista granodioriittia ja nuorempaa graniittia. Kalliokasvillisuus on 
enimmäkseen oligotrofista, mutta lajistoltaan mielenkiintoista. Kbillisrinteen tyven 
lohkareikossa esiintyy isosahasammal, jota on löytynyt vain muutamalta paikalta Kes-
ki-Suomesta. Massiivisennnan lounaisjyrkänteen tyveltä löytyi kalliohohkasammalta, jota 
ei aiemmin ole löydetty lainkaan Keski-Suomen läänistä. Lounaisjyrkänteellä on edustavia 
paahteisten pintojen jäkäläkasvustoja. Kallioalueen metsät ovat tavallisia, osittain käsitel-
tyjä tuoreita ja kuivia kankaita. Selänteiden välillä on soistuneita notkoja ja Halsvuoren 
lounais puolella on pieni suorantainen lampi. 

10. Punavuori-Lehesvuori, Jyväskylän mlk 

Karttalehti: 3212 06 	Alueen pinta-ala: 148 ha 

Kallioaluekokonaisuus, joka muodostuu kahdesta vierekkäisestä, kallioisesta mäestä, 
Punavuoresta ja Lehesvuoresta. 

Punavuori 

Korkeus: 175 m.p.y. Suht. korkeus: 80 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 	Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Alvajärven koillispuolella Perä-Palokan kylän tuntumassa sijaitseva 
kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisemallisesti hyvin merkittävä 
Punavuori on lounaissivustaan jyrkänteinen ja rajautuu melko selväpiirteisesti viereisiin 
metsämaihin. Osittain kuusikkoon ja osittain hakkuulle laskeva lounaisjyrkänne on 
parhaimmillaan noin 30 metriä korkea ja väriltään erikoinen punaisen apliittigraniitin 
vuoksi. Jyrkänne on lähimaisemallisesti hyvin vaikuttava ja sen yläosa näkyy melko 
jyhkeänä myös länsipuoliselle tielle ja pelloille rinnepuuston yli. Jyrkänteen päällä kulkee 
maisemapolku, jolta avautuu hienoja pelto-, metsä- ja järvimaisemia. Puusto rajoittaa 
näkyvyyttä vain vähän ja jyrkänteen luoteisosassa on myös avoimia näköalakielekkeitä, 
joilta näköala ei tosin ole yhtä laaja. Punavuoren lakiosat ja rinteet ovat suurelta osin 
moreenin peittämää heikosti paljastunutta metsämaastoa. 

Kasvillisuudeltaan alue on tavanomainen, karu kalliomäki. Lounaisjyrkänteen kalliot ovat 
paahteisia ja jäkälävaltaisia. Myös sammallajisto on oligotrofista ja melko yksipuolista. 
Jyrkänteeltä kasvaa harvakseltaan mäntyä ja sen päällä on kapealti kanervatyypin männik- 
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köä sekäjonkin verran pieniä poronjäkäläisiä kallioita. Laella on lähinnä tuoretta kuusik-
koa ja männikköä. Mäen alarinteillä metsät ovat tuoreita kuusikoita, jyrkänteen luoteis-
pään tyvellä on myös kasvatushakattua lehtomaista kuusikkoa. Punavuoren alue on 
paikallinen näköalapaikka ja retkeilykohde. 

Lehesvuori 

Korkeus: 215 m.p.y. Suht. korkeus: 120 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 4 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 5 

Kallioalueen sijainti: Perä-Palokan kylän ja Hiekkapohjan välisessä metsämaastossa 
sijaitseva kallioselännejakso. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisemallisesti arvokas Lehesvuori 
nousee toista sataa metriä Vähäjärven rannasta. Vuori on jyrkkärinteinen ja näkyy massii-
visena, osittain hakattuna mäkenä pohjois- ja koillispuolelta katsottaessa. Rinteet ja 
lakialue ovat suurelta osin moreenin peittämää, vedenkoskematonta maastoa. Merkittävin 
jyrkänne on Lehesvuoren laen länsisivulla, jonka kuutiorakoillut, porrasmainen punertava 
graniittijyrkänne on parhaimmillaan 20 metriä korkea. Vuoren alarinteillä on paikoin 
melko tavanomaisia silokallioita. Länsijyrkänteen päältä avautuu puuston rajoittamia tai 
lähes avoimia, melko edustavia järvi-, pelto- ja metsämaisemia. Rinteelle näkyy selvästi 
myös viereisen Punavuoren profiili. Vielä kauniimpia maisemia avautuu pohjoisrinteen 
hakkuulta, josta näkyy Vähäjärvi, edustavaa maalaismaisemaa sekä laajalti metsä-
maisemaa. Laajojen hakkuidenja taimikoiden leimaamat sisäiset maisemat ovat parhaim-
millaan melko jyhkeällä ja puustoltaan luonnontilaisella länsijyrkänteellä. Alue on 
kalliokasvillisuudeltaan tavanomainen mäki, jonka sammal- jajäkälälajisto on oligotrofis-
ta. Säästyneet metsät ovat tavallisia, enimmäkseen tuoreita kangasmetsiä ja notkelmissa on 
myös lehtomaisia korpia. 

11. Mäyrävuori, Jyväskylän mlk 

Karttalehti: 3212 07 
Alueen pinta-ala: 64 ha Korkeus: 177 m.p.y. Suht. korkeus: 99 m 
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Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 	Monikäyttöarvot: - 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Noin 6 kilometriä Vaajakosken keskustan eteläpuolella Päijänteen 
itärannalla sijaitseva jyrkkäpiirteinen kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Päijänteen Teerilanden rannassa 
sijaitseva Mäyrävuori on maisemallisesti hyvin arvokas kallioalue, jonka jyrkkäpiirteinen 
profiili erottuu kauas järvelle. Länsirinteessä on kolme hieman porrasmaisesti kohoavaa 
seinämää, joiden korkeus on 10-15 metriä. Jyrkänteisen kalliorinteen kokonaiskorkeus on 
parhaimmillaan noin 40 metriä. Vaakarakoilun mukainen, erityisen voimakas lohkeilu on 
luonut miltei seinämän yläosiin ulottuvia louhikkoja ja lohkarekasoja. Selänteen poh-
joisosan harvapuustoiset jyrkännepinnat erottuvat selvästi Jääskelän kartanon suunnalta 
avoimesta maastosta katsottaessa. Mäyrävuoren laelta avautuu monin paikoin hieman 
luontaisen rinnepuuston rajoittamia maakunnallista luokkaa olevia järvimaisemia Päijän-
teelle. Jyrkänteisen ja lohkareikkoisen länsirinteen lisäksi hienoja lähimaisemia löytyy 
eteläosan lammen rannoilta. 

Alueen kallioperä on keskirakeista, selvästi suuntautunutta porfyyristä granodioriittia. 
Kallioperässä esiintyy paikoin myös emäksisempää dioriittista kiveä. Mäyrävuoren 
kalliokasvillisuus on lähes kokonaan oligotrofista, mutta mm. laajojen jäkäläseinämien 
ansiosta edustavaa. Lohkarepintojen lajistosta mainittakoon rannikko- ja tunturialueille 
tyypillinen tuulenrokkojäkälä. Kallioiden ylärinteillä on kuivia mäntykangasvyöhykkeitä, 
mutta peitteisellä laella vallitsee tuore kangasmetsäkasvillisuus. Länsirinteellä metsien 
kenttäkerroksessa tavataan siellä täällä lehtolajistoa. 

12. Hyppyriäisenmäki, Jyväskylän mik 

Karttalehti: 3212 07, 3211 09 
Alueen pinta-ala: 83 ha 	Korkeus: 190 m.p.y. 	Suht. korkeus: 107 m 

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 
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Kallioalueen sijainti: Noin neljä kilometriä Oravasaaren kylän eteläpuolella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Hyppyriäisenmäki on laajemman 
pohjois-eteläsuuntaisen selänteen hyvin jyrkkärinteinen kärki, joka näkyy pohjoiseen 
melko selvästi. Mäen laki kohoaa peräti 107 metriä luoteispuolisesta Kaukkaanlammesta. 
Suurelta osin heikosti paljastuneen selänteen länsirinteessä on erikoinen, lähes yhtenäisesti 
ylikalteva jyrkänne, jonka korkeus on parhaimmillaan noin 6 metriä. Jyrkänteen päältä 
avautuu laaja metsämaisema, jonka näkyvyyttä etualan taimikko edesauttaa. Luoteessa 
näkyy myös Kaukkaanlampi. Itärinteeltä näköala rajoittuu lähinnä vastapäiseen Viitasen-
vuoreen. Sisäisten maisemien parhaita yksityiskohtia ovat ylikalteva länsijyrkänne, 
rinteiden laajat lohkareikot sekä Hyppyriäisenpuron puuton louhikko. Alueen kallioperä 
on keskirakeista, suuntautunutta granodioriittia. 

Hyppyriäisenmäen kalliokasvillisuus rajoittuu lähellä lakea olevalle länsijyrkänteelle. 
Oligotrofisen sammal- jajäkälälajiston lisäksi paikalla tavataan lievästi mesotrofisia lajeja. 
Hyvin jyrkän itärinteen männikössä esiintyy myös hieman vaateliaampaa lajistoa, kuten 
mustakonnanmarjaa ja lehmusta. Selänteen pohjoisosassa on lohkareista, melko vanhaa 
puolukkatyypin männikköä. Lakiosassa ja rinteillä on myös taimikoita. Itäpuolella 
sijaitseva Hyppyriäisenlampi ja siihen virtaava louhikkoinen puro on todettu suojelun 
kannalta arvokkaiksi pienvesiksi (Lammi 1993). 

13. Kanavuori-Koskenvuori, Jyväskylän-  mlk 

Karttalehti: 3212 08 
Alueen pinta-ala: 194 ha Korkeus: 197 m.p.y. Suht. korkeus: 116 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 3 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2 

Kallioalueen sijainti: Vaajakosken keskustan itäpuolella oleva korkea kahden massiivi-
sen selänteen muodostama niemi. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Kanavuoren ja Koskenvuoren muodos-
taman kallioselännejakson maisema- ja luonnonarvot ovat hyvin merkittäviä. Vesistöjen 
kirjomassa maisemassa sijaitseva kallioselännejakso on hyvin tunnettu maamerkki, jonka 
massiivinen profiili näkyy kauas. Geomorfologisesti merkittävin osa on Kanavuoren 
länsirinne, jossa on noin 800 metriä pitkä, jyhkeä kalliojyrkänne. Parhaimmillaan 45 
metriä korkean jyrkänteen tyveltä alkaa louhikkoinen vartevaa männikköä kasvava rinne. 
Kallioseinämät kohoavat monin paikoin 20 metriä pystysuorina ja luovat erittäin vaikutta-
via lähimaisemia. Koskenvuoren etelä- ja länsiosat ovat hyvin paljastunutta, porrasmaista 
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kalliomaastoa, jossa on hieman tavanomaista laajempia silokallioita. Harvapuustoiset 
kalliorinteet erottuvat puuston seasta lounaispuolelta katsottaessa. Kanavuoren lakiosista 
ja rinteiltä avautuu monipuolisia metsä- ja vesimaisemia osittain rakennettuun ympäris-
töön. Alueen kallioperän pääkivilajit ovat keski-karkearakeinen granodioriitti ja keskira-
keinen dioriitti. 

Kanavuoren ja Koskenvuoren alue on kasvillisuudeltaan monipuolinen ja uhanalaislajis-
tonsa vuoksi arvokas kallioalue. Kanavuoren länsirinteen lajistollisesti rikkailla jyrkänteil-
lä tavataan hyvin monipuolisia oligo- ja mesotrofisia kasviyhteisöjä, joiden lajistoon 
kuuluu mm. uhanalainen kalliokeuhkojäkälä. Kanavuorelta aiemmin löydettyjä alueellises-
ti uhanalaisia lajeja ovat suippuväkäsammal, lenkosammal ja isotuppisammal. Uhanalai-
sista putkilokasveista mainittakoon mäkitervakko ja vahamaksaruoho (Välivaara ym. 
1991). Kanavuoren länsirinteen puusto on pääosin vanhaa, mutta muualla vallitsevat 
tavanomaiset, enimmäkseen mäntyvaltaiset talousmetsät. Koskenvuorella on muinaismuis-
toalue, joka on lähes tuhottu lapinraunio (Timo Sepänmaa 1996, kirje). Kanavuorella on 
luontopolku. 

14. Haukkavuori-Hintusvuori, Jyväskylän mlk 

Karttalehti: 3212 08 	Alueen pinta-ala: 158 ha 

Päijänteen ja Leppäveden välisellä kannaksella sijaitseva kalliomaasto, joka muodostuu 
Haukkavuoren ja Hintusvuoren kallioalueista. 

Haukkavuori 

Korkeus: 150 m.p.y. Suht. korkeus: 72 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KAL,I.,tOALl1JEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Noin neljä kilometriä Vaajakosken keskustan eteläpuolella nelos-
tien varressa sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisema- ja luonnonarvoiltaan arvokas 
Haukkavuoren ja Pekonmäen kallioalue sijaitsee Pohjois-Päijänteen ja Leppäveden 
välisellä kannaksella. Geomorfologisesti edustavin osa on Haukkavuoren länsireunan 
jyrkänne, jonka lähes pystyinä kohoavat seinämäpinnat ovat parhaimmillaan noin 25 
metriä korkeat. Jäätikön hiomat vaaka-asentoiset uurteet näkyvät monin paikoin hieman 
ulospäin pullistuneilla kallioseinämillä. Selänteiden länsirinteillä on paikoin viistoja, 
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melko edustavia silokallioita. Pekonmäeltä ja Haukkavuoren lakiosista avautuu edustavia 
kaukaisia metsämaisemia sekä järvimaisemia etenkin idän suuntaan osittain hakkuiden 
ansiosta. Hakkuut ja leveä sähkölinja ovat muuttaneet alueen luonnontilaa ja maisemaa, 
mutta kalliomänniköt ja jyrkänteet ovat edelleen paikoin edustavia pienmaisemia. Kivilaji 
vaihtelee alueella karkearakeisesta porfyyrisesta granodioriitista tasarakeiseen grano- ja 
kvartsidioriittiin. 

Kalliokasvillisuus on enimmäkseen oligotrofista, mutta vaateliaampaakin lajistoa löytyy 
mm. Pekonmäen pieniltä länsijyrkänteiltä. Haukkavuoren hieman koveran kallioseinämän 
tyvellä kasvaa isoriippusammal, joka on Keski-Suomessa silmälläpidettävä laji (Sh). 
Pystyseinämä on muuten valtaosin kuiva ja jäkälävaltainen. Selänteen ylärinteiden 
harvapuustoiset, poronjäkäläiset kalliomänniköt ovat melko edustavia. Alarinteillä metsät 
ovat tuoreita tai lehtomaisia kuusikoita. 

Hintusvuori 

Korkeus: 152 m.p.y. Suht. korkeus: 74 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	4 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 	Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	3 	 Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 5 

Kallioalueen sijainti: Noin kolme kilometriä Vaajakosken keskustan eteläpuolella 
Päijänteen rannan tuntumassa sijaitseva kohde. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Hintusvuori on pohjois- ja länsireunas-
taan jyrkänteinen kallioselänne, joka erottuu parhaiten Päijänteen suunnasta. Pohjois- ja 
länsisivulla on kaareva 10-15 metriä korkea porrasjyrkänne, jonka pystyseinämäpinnat 
ovat vaatimattomia. Silokalliot ovat melko tavanomaisia ja rakoilun lohkomia. Alueen 
kallioperä on selvästi suuntautunutta porfyyrista granodioriittia, jota leikkaa paikoin 
hieno- keskirakeinen graniitti. Harvapuustoisen männikön ansiosta Hintusvuoren kallioisia 
jyrkännepintoja erottuu läheiselle mökkitielle. Vuoren laelta avautuu puuston selvästi 
rajoittamia edustavia maisemia Päijänteen suuntaan. Näköalat ovat osittain umpeutumassa 
kasvavan mäntytaimikon vuoksi. Sisäisissä maisemissa on parasta länsirinteen valoisan 
sekametsän pienmaisema, johon kuuluvat myös matalat kallioseinämät. Hintusvuoren 
länsi-pohjoisreunan seinämällä vallitsevat yleisimmät karun alustan sammalet. Ylärinteillä 
on melko pienialaisia poronjäkälikköjä. Alarinteillä on tuoreita kuusikoita, sekametsiä ja 
lehtomaisia kankaita. 
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15. Vororotin kallioalue, Jämsä-Kuhmoinen-Längelmäki 

Karttalehti: 2144 05, 2144 06 
Alueen pinta-ala: 937 ha Korkeus: 222 m.p.y. Suht. korkeus: 78 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 3 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 1 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Kallioalue sijaitsee Isojärven Ouninpohjan pohjoispuolella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Vororotin kallioalue sijaitsee Isojärven 
Ouninpohjan pohjoispuolella. Alueen graniittista kallioperää luonnehtivat lukuisat murros-
ja ruhjelinjat, jotka näkyvät maastossa kapeina järvialtaina ja ovat usein jyrkänteisten 
kallioiden reunustamia kalliorotkoja eli rotteja. Pääasiassa porrasmaisten jyrkänteiden 
korkeudet ovat parhaimmillaan 15-20 metriä. Yläisen Vuorisjärven pohjoispuoleisessa 
kalliomaastossa sijaitseva Vororotti on suojelualueeksi rauhoitettu kapea kalliorotko, jota 
reunustavat noin kymmenmetriset kalliot. Vähä-Mäntysen järven eteläjatkeena esiintyvän 
Onkirotin viistojyrkänteiset kallioseinämät ovat 10-15 metrin korkuisia. Alueen kallioperä 
on pääasiassa keski-karkearakeista graniittia, joka sisältää sulkeumana amfiboliittia, 
gabroa ja kiillegneissiä. Kiillegneissisulkeumat ovat kallioalueella usein graniitin migma-
tisoimia. Kallioalueen koillisosassa Salavajärven seudulla graniitissa on havaittu myloniit-
tisaumoja. 

Laaja kallioalue ei hahmotu ympäristöön kokonaisuutena, mutta järvialtaita reunustavat 
kalliomäet erottuvat selvästi lähiympäristössä ja hallitsevat usein vesistömaisemaa. 
Kallioalueen korkeimpien selänteiden lakiosista avautuu paikoin erämaahenkisiä metsä-
maisemia osittain hakkuiden takia. Kallioalueen sisäiset maisemat ovat monin paikoin 
avohakkuiden pirstomaa talousmetsää, mutta myösjyrkänteisten kallioiden ja järvialtaiden 
luonnehtimaa luonnontilaista, erämaaluontoista maastoa. Kallioalueen tekee biologisesti 
arvokkaaksi kasvillisuuden monipuolisuus. Kalliokasvillisuudeltaan merkittävin osa on 
Onkirotti, jonka suojaisilla seinämillä on edustavaa mesotrofistaja oligotrofista sammal-
sekä jäkäläpeitettä, mm. Keski-Suomessa silmälläpidettävää isoriippusammalta. Seläntei-
den lakialueilla vallitsevat useimmiten kuivat kalliomänniköt ja rinteillä tuoreet tai 
lehtomaiset kankaat. Varsinaista lehtokasvillisuutta alueella on niukasti. Kallioalueen 
topografinen monimuotoisuus ja notkelmien runsaus mahdollistaa rikkaan suokasvillisuu-
den. Vororotin eteläpuolelta alkaa mielenkiintoinen kallioaltaasta toiseen laskeva suoketju, 
jonka pohjoisosassa on lähes avoin lettoneva. Kohteen luonnontilaisuus on pohjoisosassa 
varsin hyvä ja metsät ovat monimuotoisia. Erämaahenkisyydestä kertoo myös Musta-
vuoren juurella sijaitsevassa Mustalammessa asustava majava. Kallioalueen eteläosa on 
suurelta osin hakkuualuetta ja eri-ikäistä taimikkoa. Alueella on varsin tiivis metsäauto-
tieverkosto ja joitakin pienialaisia soranottopaikkoja. 
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16. Nevonvuori-Iso Koiravuori, Jämsä 

Karttal ehti : 2144 09, 2144 12 
Alueen pinta-ala: 262 ha Korkeus: 207 m.p.y. Suht. korkeus: 127 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 
MAISEMA-ARVO: 	2 

KALLIOALUEEN ARVOLIJOKKA: 4 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 4 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 2 

Kallioalueen sijainti: Noin viisi kilometriä Kaipolan taajaman kaakkoispuolella Turkin-
kylässä sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisemallisesti hyvin merkittävät 
Nevonvuori ja Iso Koiravuori sijaitsevat Jämsänniemessä Päijänteen Tiirinselän itärannal-
la. Useasta kalliomäestä muodostuvan länsi-itäsuuntaisen kallioselännejakson yksittäisillä 
selänteillä on myös jyrkkärinteisiä ja paikoin jyrkänteisiä osia. Maasto on voimakkaasti 
kumpuilevaa ja suhteelliset korkeuserot ovat paikoin 40 metrin luokkaa. Nevonvuoren 
lounaissivulla on porrasjyrkänteinen noin 30 metriä korkuea kalliorinne, jonka alaosassa 
on lohkareita sekä matalia pystyseinämäpintoja. Alueen korkein kohta sijaitsee Ison 
Koiravuoren laella, joka on suurelta osin ohuen moreenin peittämä. Iso Koiravuori ja sen 
eteläpuolinen kallioalue ovat loivarinteisiä, mutta Vähä Koiravuoren jyrkänne on vaikutta-
va, noin 15 metriä korkea pysty- ja osittain porrasmainen seinämä. Alueen kallioperä on 
pääasiassa keskirakeista graniittia, jossa esiintyy satunnaisesti kiillegneissi- ja amfiboliit-
tisulkeumia. Amfiboliittia on kookkaampana sulkeumana etenkin Nevonvuoren lounais-
reunalla. 

Kallioalueen jyrkkärinteisten ja jyrkänteisten osien kalliopinnat eivät näy kauemmas 
ympäristöön. Rinteet erottuvat kuitenkin melko hyvin lounaasta ja alueen länsiosat 
näkynevät myös järvelle. Nevonvuoren lounaisjyrkänteeltä avautuu luontaisena lähes 
esteetön komeajärvimaisema. Pohjoispuoliselta Mustikkavuorelta näkyy myös pohjoiseen 
metsä- ja peltomaastoon sekä luoteeseen, jossa katse kiinnittyy Kaipolan tehtaisiin. Alueen 
sisäiset korkeuserot ovat jokseenkin mittavat, mutta puusto ja rinteiden pääasiallinen 
loivuus rajoittavat sisäisiä maisemia. Jyrkänteiden jäkälä-sammalyhteisöiden lajit ovat 
tavallisia, mutta mesotrofiaan viittaavia lajejakin löytyy niukkana. Lakiosan metsät ovat 
pääosin kuusivaltaisia ja rinteiden yläosissa on poronjäkäliköitä sekä kuivaa männikköä. 
Nevonvuoren laella on tuoretta lehtoa ja eteläpuolisten jyrkänteiden tyvellä varsin edusta-
vaja monivivahteinen lehtoalue. Alueen länsilaidalla Myllyojan varressa on maakunnalli-
sesti arvokas lehto. 
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17. Edessalo, Jämsä 

Karttalehti: 2144 11 
Alueen pinta-ala: 597 ha Korkeus: 190 m.p.y. Suht. korkeus: 112 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	 Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	 Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 4 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Kallioalueen sijainti: Päijänteen Lehesselän eteläpuolella Päijänteen länsiosassa. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Edessalo sijaitsee lähellä Päijänteen 
länsirantaa Lehesselän eteläpuolella. Saari muodostuu Kolvonsaaresta sekä Hevovuoresta 
ja Varisvuoresta, joiden suhteellinen korkeus on yli 111 metriä. Metsäiset selänteet 
erottuvat kauas järvelle. Edessalon erottaa mantereesta kapea Edessalmi, joka on muodos-
tunut erittäin voimakkaaseen kallioperän luode-kaakkosuuntaiseen ruhjeeseen. Edustavim-
mat jyrkänteet ovat järven rannassa. Järveltä erottuu parhaiten Hevolanden kohdalla oleva 
noin 400 m pitkä jyrkänne, joka on rannassa 5-10 metriä korkeana pystyjyrkänteenä. 
Alueella on useita silokallioita, joista osa on järven rannassa ja osa jyrkänteiden yläosassa 
suhteellisen kapeina ja pitkinä kalliopintoina. Korkeimmat lakiosat ovat peitteisiä. 
Geomorfologista arvoa lisäävät muinaiset rantakivikot, jyrkänteiden erikoismuodot ja 
kookkaat siirtolohkareet. Varisvuoren itäreunalla on korkeajyrkänne, jonka päältä avautuu 
puiden lomitse näkymä Haukkasalon suuntaan. Laajojen hakkuiden vuoksi rinteiltä näkyy 
myös avarampia maisemia Päijänteen selille. 

Alueen pääkivilaji on harmaa, karkearakeinen porfyyrinen granodioriitti. Ruhjeen kohdalla 
länsijyrkänteissä on nähtävissä myös hienorakeiseksi hiertynyttä vaalean harmaata 
myloniittia. Saaren metsät ovat pääosin mustikkatyypin kankaita, joita on viime vuosina 
hakattu melko runsaasti. Saaressa on myös pienialaisia lehtoja sekä Kolvonsaaren puolella 
luonnontilaisia metsäkuvioita. Vanhan metsän lajistoa edustaa valtakunnallisesti vaarantu-
nut männynpihkakääpä. Kalliopaljastumien kasvillisuus on jokseenkin edustavaa, mutta 
lähes kokonaan oligotrofista. Hienoimmat poronjäkälävaltaiset silokallioalueet ovat 
Kolvonsaaren puolella. Kolvonsaaren itärinne on Metsähallituksen luonnonhoitometsää. 
Alueella tavattuun arvokkaaseen linnustoon kuuluvat mm. pohjan- ja pikkutikka. 
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18. Rotkovuoren kallioalue, Jämsä-Kuorevesi 

Karttalehti: 2233 01, 2233 02, 2233 04 
Alueen pinta-ala: 129 ha 	Korkeus: 200 m.p.y. 	Suht. korkeus: 75 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	2 Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	2 Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Kallioalueen sijainti: Noin 12 kilometriä Jämsän luoteispuolella Hämeen ja Kes-
ki-Suomen läänin rajalla sijaitseva murrosvyöhykkeen kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Rotkovuoren kallioalue on hyvin 
arvokas kohde, joka sijaitsee luode-kaakkosuuntaisessa kallioperän murrosvyöhykkeessä. 
Hämeen läänin puoleinen osa eli Rotkovuoren länsiosa ja Myllyhoilon alue on kuvattu 
aiemmassa kallioalueinventoirmissa (aluekoodi KAO040167). Inventoidulla osalla 
murroslaakso on kapeimmillaan (100-200 m) ja sitä reunustavat 15-45 metriä korkeat 
kalliojyrkänteet. Paikoin voimakkaasti kuutio- ja kiilarakoilleisiin jyrkänteisiin on synty-
nyt ylikaltevia seinämäpintoja, jotka muodostavat paikoin pieniä kalliokatoksia. Jyrkäntei-
den tyvillä esiintyy siellä täällä melko edustavia louhikoita. Laakson pohjalle on syntynyt 
komea, lähes kilometrin pituinen Rotkojärvi. Alueen kivilaji on keskirakeista, selvästi 
pilsteistä granodioriittia, jota leikkaavat kapeat graniitti- ja kvartsijuonet. Kivessä on 
sulkeumana myös kiillegneissiä. 

Alueen sisään avautuvat jyrkänteet eivät näy kauas ja vain Rotkovuoren huippu hahmottuu 
ulospäin. Paras näköalapaikka on Rotkovuoren jyrkänteen päällä, josta avautuu näköala 
alapuoliselle pellolle. Maiseman merkittävin osatekijä on jylhä sisäinen maisema. Mylly-
hoilossa kalliojyrkänteet reunustavat kapeaa purolaaksoa ja vuolas puro virtaa paikoin 
aivan jyrkänteen seinämässä kiinni. Massiivisimmat jyrkänteet sekä kapea ja pitkä 
kalliorantainen Rotkojärvi ovat myös edustavia maisemakohteita. Rotkovuori-Aittojärvi 
on luokiteltu luonnonmaisemanhoitoalueeksi (Pirkanmaan liitto 1993). Kallioalue on sekä 
metsä- että kalliokasvillisuudeltaan arvokas ja monipuolinen rotkolaakso. Keski-Suomen 
läänin puoleisessa osassa kalliojyrkänteillä tavataan tavanomaisten sammal- ja jäkäläyh-
teisöjen lisäksi vaateliaampaa, mesotrofista lajistoa. Kalliorinteillä viihtyy tyypillistä 
kuivuutta sietävää putkilokasvilajistoa, kuten harvinaisehkoa kalliokohokkia. Hämeen 
läänin puolelta, Rotkovuoren lounaisrinteeltä löytyy myös varjoisaa meso-eutrofista 
jyrkännettä. Tyvellä kasvaa mm. harvinainen isoriippusammal. Rotkovuoren jyrkänteen 
tyvellä on myös edustavaa, kosteaa lehtopalsamilouhikkoa sekä puronvarsilehtoa. Aittojär-
ven luoteispuolisessa rotkossa biologisesti merkittävintä on Myllyhoilon puronvarren 
erittäin edustava lehto. Keski-Suomen puolella rotkon pohja ja vastarinne on suurelta osin 
hakattu ja notkelmassa on pitkä enimmäkseen luhtainen ruoho- ja heinäkorpijuotti. 
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Kallioalueen yhteispinta-ala on 285 ha, josta 129 ha on Keski-Suomen puolella. 

19. Otsavuori-Mäkelänmäki, Jämsä-Jämsänkoski-Keuruu-Kuorevesi 

Karttalehti: 2233 03 
Alueen pinta-ala: 135 ha Korkeus: 227 m.p.y. Suht. korkeus: 106 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 
MAISEMA-ARVO: 	3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 4 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 3 

Kallioalueen sijainti: Keski-Suomenja Hämeen läänien rajalla Elimäen kylän tuntumassa 
sijaitseva loivapiirteinen kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Hämeen ja Keski-Suomen läänin rajalla 
sijaitsevalla kallioalueella on merkittäviä maisema- ja luonnonarvoja. Kallioalue muodos-
tuu melko loivapiirteisestä Mäkelänmäestä ja pienemmästä jyrkkäpiirteisestä Otsavuoren 
selänteestä. Mäkelänmäen lounaisrinteessä on pieni erikoinen rotkomainen muodostuma, 
Pirunryöni, jonka hieman porrasmaiset kalliopinnat ovat parhaimmillaan 3-7 metrin 
korkuisia. Otsavuoren länsisivulla on porrasmainen rakoilun lohkoma lohkareinen rinne, 
jonka tyvellä on jonkin verran lohkareikkoa. Selänteiden muoto ja korkeus hahmottuvat 
selvimmin luoteesta tai pohjoisesta läheisten lampien yli katsottuna. Eteläpuolella on 
loivaa rinnemaastoa, josta profiili ei juurikaan erotu. Parhaat, laajat metsämaisemat 
avautuvat Otsavuoren länsirinteeltä. Sisäiset maisemat ovat Pirunryöniä lukuunottamatta 
tavanomaisia. 

Alueen kallioperä on punaista, keskirakeista, heikosti suuntautunutta graniittia. Kallioalue 
on biologisesti melko arvokas. Pirunryönissä tavataan tavallisen sammalvaltaisen kal-
liokasvillisuuden lisäksi mm. isoriippusammalta ja pahtaomenasammalta, jotka ovat 
alueellisesti silmälläpidettäviä lajeja. Kalliosolan alaosasta alkaa pieni korpikuvio ja myös 
itse solan pohja on soistunut korpimaiseksi. Mäkelänmäen etelärinteellä metsä on lehto-
maista ja kaakkoisosan notkossa tavataan myös lehtoa. Mäkien lakiosissa on tavallisia 
kuivahkoja ja tuoreita talousmetsiä sekä Mäkelänmäen laella taimikoita. 

20. Kaipolanvuori-Tupavuori, Jämsä 

Karttalehti: 2233 04 
Alueen pinta-ala: 216 ha Korkeus: 232 m.p.y. Suht. korkeus: 93 m 
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Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	2 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	- 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Kallioalueen sijainti: Noin kuusi kilometriä Jämsän keskustan luoteispuolella metsä-
maastossa sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Etenkin geologisesti ja maisemallisesti 
arvokas Kaipolanvuoren ja Tupavuoren kallioalue muodostuu jyhkeistä, korkeista kal-
lioselänteistä, joiden rinteet ovat suurelta osin ohueiden irtomaakerrosten peittämät. 
Tupavuoren länsirinteen alaosassa on kymmenmetristä pystyseinämää, muualla yhtenäiset 
jyrkännepinnat ovat melko mataliaja runsaan rakoilun lohkomia porrasmaisia kalliorintei-
tä. Glasifluviaalisesta toiminnasta alueella kertoo Kaipolanvuoren ja Tupavuoren välissä 
oleva sanduriuoma. Sen kautta sulamisvedet ovat virranneet aikoinaan kaakkoon laajan, 
tasaisen Kollinkankaan delta-alueelle. Kaipolanvuoren itäpuolella oleva Hietapakka on 
hyvin kehittynyt pieni dyynialue, joka on osin pilattu hiekanotolla. Alueen kallioperä on 
keskirakeista granodioriittia, jossa esiintyy satunnaisesti sulkeumana kiillegneissiä. 
Granodioriittia leikkaa paikoin keski-karkearakeinen graniitti. Kallioalue hahmottuu 
massiivisena selänteenä kaukaa ympäristön korkeilta paikoilta katsottaessa. Lähimaastossa 
selänteiden erottuminen on heikompaa metsäisyyden takia eikä avoimia kalliopintoja näy 
kauemmas ympäristöön. Suurten sisäisten korkeuserojen ansiosta jyrkkäpiirteisiltä 
selänteiltä avautuu näköaloja vastamäen metsäisille rinteille. Kaipolanvuoren eteläosasta 
näkyy luontaisesti Tupavuoren ohi etelään. 

Alue on kasvillisuudeltaan kohtalaisen monipuolinen. Kalliokasvillisuus on enimmäkseen 
oligotrofista, mutta seinämiltä löytyy myös mesotrofisia yhteisöjä ja Tupavuoren län-
siseinämän tyvellä esiintyy alueellisesti silmälläpidettävää isotuppisammalta. Tupavuoren 
länsipuolisessa notkossa on varsin vaateliasta kosteaa lehtokasvillisuutta ja vastakkaisessa 
rinteessä Kaipolanvuorella tavataan hieman kuivempaa rinnelehtoa. Kaipolanvuoren 
pohjoisrinteellä ja kohteen koillisosassa on laajoja taimikko- sekä hakkuualueita ja laen 
tuntumassa on tuore hakkuu. Alueella on melko tiivis metsäautotieverkosto, minkä lisäksi 
Tupavuoren tienoilla on leveitä kuluneita polkuja. 

21. Matkosvuori-Savonvuori, Jämsä 

Karttalehti: 2233 04 
Alueen pinta-ala: 243 ha Korkeus: 220 m.p.y. Suht. korkeus: 132 m 
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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 

Kallioalueen sijainti: Noin viisi kilometriä Jämsän keskustan länsipuolella Partalan kylän 
tuntumassa sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisemallisesti hyvin merkittävä 
Matkosvuori sijaitsee Partalan kylän itäpuolella, Jämsän kulttuurimaisemien reunalla. 
Matkosvuoren länsisivu kohoaa noin 60 metriä korkeana jyrkkänä ja porrasjyrkänteisenä 
rinteenä, jonka yhtenäiset jyrkännepinnat ovat matalia. Vuoren eteläpuolella on matalam-
pia, jyrkänteisiä kallioharjanteita. Alueen kallioperä on pääasiassa hieno-keskirakeista 
kiilleliusketta, jota leikkaa alueen pohjoisosassa keski-karkearakeinen graniitti. Matkos-
vuoren profiili ja rinteet näkyvät jyhkeinä länsipuoliselle paikallistielle ja Tampere-Jämsä 
-maantielle. Rinnepuusto peittä i kuitenkin kalliopinnat, jotka eivät ole kovin vaikuttavia 
läheltäkään katsottuna. Alueen sisäiset korkeuserot ovat erittäin suuria. Matkosvuorelta 
näkyy länteen metsä-peltomaisemaa ja näkyvyys on laen ja rinteen hakkuiden vuoksi 
avartunut. Savonvuorelta näkyy puuston lomitse itään peltoalueille ja etelään mm. Alho-
järvelle. Alueen kalliokasvillisuus on valtaosin oligotrofista ja melko niukkalajista. 
Ylärinteillä on pienehköjä poronjäkäliköitä sekä kuivaa kangasta. Rinnemetsät ovat 
kallioisilla kohdilla mäntyvaltaisia ja kuivia, muuten vallalla ovat tuoreet ja lehtomaiset 
kuusikankaat. Vuoren pohjoisosassa, laellaja Aittomäellä on laajoja taimikoita ja Matkos-
vuoren laella on uusi hakkuuaukko. Vuoren itärinteellä on soranottopaikkoja. Matkos-
vuoren pohjoispuolella on laaja ja tasainen Kollinkangas, muinainen glasifluviaalinen 
delta. 

22. Ruonanvuori, Jämsä 

Karttalehti: 2233 07, 2233 10, 2233 11 
Alueen pinta-ala: 96 ha Korkeus: 177 m.p.y. Suht. korkeus: 99 m 

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 
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Kallioalueen sijainti: Ruonanvuori sijaitsee Juokslandella nelostien varrella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Ruonanvuori on maisemallisesti hyvin 
merkittävä, itäreunastaan massiivinen ja jyrkänteisenä kohoava kallioselännealue, joka 
rajautuu pohjoispuolella Juokslanden kylän peltoihin. Lakiosat ovat melko hyvin paljas-
tunutta porrasmaista, kumpuilevaa kalliomännikkömaastoa. Itäjyrkänne on kuutiorakoilun 
lohkoma, 30-40 metriä korkea porrasjyrkänteinen rinne, jonka tyvellä on massiivista 
louhikkoa. Porrasmaisen jyrkänteen viistoseinämät ovat parhaimmillaan yli kymmenmetri-
siä ja pystypinnat noin viisi metriä korkeita. Alueen kallioperä on punertavaa porfyyrista 
graniittia. Kiveä on aikoinaan yritetty louhia rakennuskiveksi ja itäjyrkänteen eteläpäässä 
on vanhan kivilouhoksen jätekivikasa. Ruonanvuori hallitsee rantamaisemaa Päijänteen 
Juokslandella. Kallioinen itärinne pilkottaa puuston seasta rantaan saakka noin kilometrin 
päähän. Usealta kohdalta ylärinnettä avautuu näkymiä puuston lomitse itään ja koilliseen, 
mutta varsinainen näköalapaikka on vuoren itäjyrkänteen pohjoispäässä. Korkealta ja 
kuperalta kallioselänteeltä näkyy esteettä Juokslandelle ja sen rantapelloille sekä lahden 
yli. 

Ruonanvuoren kalliokasvillisuus on valtaosin karua ja pystypinnoilla yleensä jäkäläval-
taista. Varjoisilla tyvillä on myös sammalvaltaisia yhteisöjä, joissa tavataan niukkana 
myös mesotrofisia lajeja. Varsinainen laki on puolukkatyypin metsäkasvillisuuden 
peitossa. Vuoren pohjoisrinteellä on erikoisen näköistä valuvan isovarpurämesoistuman 
tapaista kasvillisuutta. Ruonanvuoren itärinteen tyvellä on tuoretta järeäpuustoista lehtoa. 
Kallioalueen länsipuoliskossa on avohakkuita, taimikoita sekä pieni hylätty sorakuoppa, 
jolle johtaa tie. Vuoren rinteellä ja osittain laella on myös taimikoita. 

23. Mustikkavuoren kallioalue, Jämsä 

Karttalehti: 2233 10 
Alueen pinta-ala: 281 ha Korkeus: 205 m.p.y. Suht. korkeus: 127 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 
MAISEMA-ARVO: 	2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 4 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 2 

Kallioalueen sijainti: Noin kymmenen kilometriä Jämsän keskustan itäpuolella Jämsän-
niemessä Päijänteen Siikalanden rannalla sijaitseva kohde. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Mustikkavuoren kållioalueella on 
merkittäviä maisemallisia arvoja. Yli 120 metriä Päijänteen pintaa korkeammalle kohoava 
kallioalue muodostuu jyrkänteisistä kallioselänteistä ja niiden välisistä syvistä metsänot-
kelmista. Massiivisimmat jyrkänteet esiintyvät Haukkavuoren ja Tilusvuoren alueella. 
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Haukkavuoren eteläjyrkänne on 30 metriä korkea kuutiorakoilun mukaisesti porrasmainen 
kallioseinämä ja Tilusvuoren lounaisrinteellä on pitkä, voimakkaasti rakoilun lohkoma ja 
melko louhikkoinen porrasmainen jyrkänne. Kallioalueen korkeimmat lakialueet ovat 
olleet jääkauden jälkeisen ajan vedenkoskematonta maastoa. Alueen kallioperä on raken-
teeltaan vaihtelevaa, vaaleaa, selvästi pilsteistä keski-karkearakeista granittia, joka on 
paikoin rakenteeltaan porfyyrista. Selännejakso on osa länteen, ohi Himosvuoren jatkuvaa 
maisemallista kokonaisuutta, joka hallitsee pohjoispuolella olevan kapean Patalanden 
vesistömaisemaa. Haukkavuoren laelta avautuu hyvin edustavia luontaisiaja esteettömiä 
metsävaltaisia näköaloja. Tilusvuoren laelta avautuu myös kauniita, maakunnallista 
luokkaa olevia järvimaisemia rinteiden avohakkuiden takia. Haukkavuoren ja Tilusvuoren 
lakiosista avautuu kallioalueen sisäosiin kumpuilevia ja melko jylhiä talousmetsä-
maisemia, joita hallitsevat osittain hakkuut. 

Mustikkavuoren kallioalueen kalliot ovat yleensä jäkälävaltaisia. Jyrkänteiden tyvillä on 
niukasti yleisten kalliosammalten muodostamia yhteisöjä raoissaja onkaloissa. Ylärintei-
den kalliopinnoilla tavataan poronjäkälää, tavallisia metsäsammalia ja paljaille loiville 
pinnoille tyypillisiä lajeja. Kallioisten lakiosien kuivat kankaat vaihettuvat rinteillä 
tuoreisiin ja lehtomaisiin metsiin. Alueella on myös lehtoja, nun. Mustikkavuoren kaak-
koispuolella lähteen ympärillä kosteaa, osittain soistuvaa lehtoa. Alueella on useita 
hakkuu- ja taimikkoalueita ja Haukka- ja Mustikkavuoren välillä kohteen länsilaidalla 
sorakuoppa. Tilusvuoren lounaispuolisella rinteellä on ampumarata. 

24. Huhkojärvi-Limpsingin jyrkänne, Keuruu-Jämsänkoski 

Karttalehti: 2233 03, 2234 01 
Alueen pinta-ala: 171 ha 	Korkeus: 160 m.p.y. 	Suht. korkeus: 47 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	2 Historialliset arvot: 	 2 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	2 Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2 

Kallioalueen sijainti: Huhkojärven murrosvyöhykettä reunustava kallioalue Keuruun 
Roosinpohjan koillispuolella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Kallioalue reunustaa valtakunnallisesti 
merkittävää kallioperän vajoamaan syntynyttä kapeaa Huhkojärveä. Järven eteläosassa, 
varsinkin sen itäpuolella rantajyrkänteet nousevat jopa 30-metrisinä vedestä. Jylhimmät 
kohdat on jo rauhoitettu, mutta myös järven länsirannan yli kilometrin mittaisen jyrkän-
teen ja siitä etelään jatkuvan jyrkänteiden vyön liittäminen suojelualueeseen olisi suotavaa. 
Järven länsipuolen osittain peitteisellä alueellajyrkänteisiin liittyy monipuolisia muotoja, 
kuten lohkareikkoa, onkaloita, halkeamiaja hyllyjä. Järven eteläpuolella on Limpsingin- 



mäen itäjyrkänne, joka on noin 15 metriä korkea tyveltään louhikkoinen jyrkänne. 
Huhkojärven maisemat ovat kalliojyrkänteiden ansiosta hyvin jylhiä. Jyrkänteiltä avautuu 
esteettömiä näkymiä järvelle sekäjärven yli metsiinja peltomaisemaan. Näkyvyys ei ulotu 
kuitenkaan kovin pitkälle, sillä alue ei kohoa kovin paljon ympäristöään korkeammalle. 

Alueen kallioperä on pääosin rikkonaista metavulkaniittia. Huhkojärven kallioalueella on 
myös hyvin merkittäviä kasvillisuuteen liittyviä arvoja. Järven itärannan jyrkänteellä 
kasvaa alueellisesti silmälläpidettävää pahtanurmikkaa (Sh) ja alueelta on löydetty 
aiemmin myös pikkukellosammalta (Sh) sekä poronraatosammalta (St). Kalliokasvillisuus 
on muuten enimmäkseen oligotrofista, mutta varsin monipuolista. Limpsinginmäen 
jyrkänteen alla kasvaa rehevää, maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua lehtokuusikkoa 
(Keski-Suomen seutukaavaliitto 1982). Metsät ovat muualla pääasiassa mustikkatyypin 
kuusikkoa ja kallion päällä harvaa männikköä. Järven eteläpuolella puron varsilla ja 
lampien rannoilla on soistumia. Alueen luonnontilaisuus on hyvä. 

25. Kypärävuori, Keuruu 

Karttalehti: 2234 03 
Alueen pinta-ala: 26 ha Korkeus: 203 m.p.y. 	Suht. korkeus: 68 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 	 4 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Keuruun ja Multian rajan tuntumassa Jukojärven luoteispuolella 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Keuruun ja Multian rajan tuntumassa 
sijaitseva Kypärävuori on nimensä mukaisesti kypärää muistuttava muodostuma, joka 
erottuu ympäristöstään selkeäprofiilisena mäkenä. Mäen koillisrinteellä on noin 30 metriä 
korkea, varsin jyhkeä jyrkänne, ja lounaissivulla on kaksi pienempää, erillistä jyrkännettä. 
Itäsivun peitteinen porrasjyrkänne on hienorakeista amfiboliittia, joka esiintyy laajan 
graniittimuodostuman sisällä sulkeumana. Koillisjyrkänne on melko pysty, ja siinä on 
rapautumisen synnyttämiä hyllyjä, onkaloitaja halkeamia. Muut rinteet sekä lakiosa ovat 
peitteisiä. Kallioselänne näkyy ympäristöön metsäisenä ja kalliopintoja erottuu vain 
paikoin puuston seasta. Laeltaja ylärinteiltä avautuu etäälle pienten peltoalojenja hakkui-
den kirjomia talousmetsävaltaisia maisemia. Mäen laella kasvaa nuorta mäntymetsää ja 
koillisjyrkänteen alla mustikkatyypin kuusikkoa. Mäen eteläosassa on tuore hakkuu. 
Koillisjyrkänteen kasvillisuutta luonnehtivat oligotrofiaa ilmentävät sammalet, mutta 
seinämässä on myös täysin kasvittomia pystypintoja. Mäen lakien välissä on laikku 
lehtomaista soistumaa, ja länsipuolisten lampien rannalla kokonaislajistoa rikastuttavat 
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suokasvit. Lampien rannalla on kaksi kesämökkiä ja Kypärävuoren laella on kolmiomit-
tauspiste. Mäen pohjoispuolella on lähde, joka on ympäröity betonirenkailla. 

26. Voipiovuori-Petäjikkömäki, Konnevesi 

Karttalehti: 3221 11 
Alueen pinta-ala: 121 ha Korkeus: 172 m.p.y. Suht. korkeus: 84 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 	Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Pilkanselän Voipiolanden rannalla sijaitseva jyrkkäpiirteinen 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Kieräjärvenja Pilkanselän Voipiolanden 
välisellä kannaksella sijaitseva Voipiovuoren-Petäjikkömäen kallioalue on maisemallisesti 
hyvin arvokas kohde. Porfyyrigraniittia olevien selänteiden jyrkät rinteet ja lakiosa ovat 
etenkin Voipiovuorella hyvin paljastunutta, laajoista silokallioista muodostuvaa kal-
liomännikkömaastoa. Selänteiden lakiosat ja ylärinteet ovat vedenkoskematonta maastoa 
ja alarinteillä esiintyy vyömäisiä lohkareikkoja. Petäjikkömäkeä jonkin verran jyrkkärin-
teisemmän Voipiovuoren kalliorinteet näkyvät hienosti länsi-ja pohjoispuoliselle tielle ja 
kallioaluekokonaisuus erottunee läheisille järvialueille massiivisena selänteenä. Vuorelta 
avautuu tasapainoisia, esteettömiä järvi-, metsä- ja peltomaisemia. Lähimaisemat ovat 
myös vaikuttavia ja Keski-Suomen olosuhteissa erikoisia harvapuustoisilla ja lähes 
avoimilla kalliorinteillä. 

Alueen kalliokasvillisuus on erikoista varsinkin Voipiovuorella, jonka kalliorinteillä 
rahkasammal- ja poronjäkäläpatjat sekä kuivan kangaskasvillisuuden laikut vuorottelevat 
lähes paljaiden kalliopintojen kanssa. Matalia pystypintoja hallitsevat tavanomaisemmat 
jäkälä- ja sammalyhteisöt. Selänteiden välisessä notkelmassa on mustikkakorpea ja jonkin 
verran myös metsäkortekorpea. Alueen pohjoisosassaja Petäjikkömäellä on taimikkoalu-
eita ja puusto on osittain nuorta myös Voipiovuoren lakiosassa. Ilmeisesti näköalapaikkoi-
na käytetyillä selänteillä kulkee vahvoja polkuja, jotka ovat kuluttaneet kalliokasvillisuut-
ta. 

27. Sorvavuori, Konnevesi 

Karttalehti: 3222 11 
Alueen pinta-ala: 78 ha Korkeus: 167 m.p.y. Suht. korkeus: 68 m 
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Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	4 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Noin kaksi kilometriä Pyhäjärven kylän lounaispuolella, pienen 
Sorvajärven itärannalla kohoava mäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Sorvavuorten kallioalue on maisemalli-
sesti hyvin arvokas kohde, jolla on myös melko merkittäviä biologisia arvoja. Sorvavuoren 
länsireunalla on porrasmaisia ja viistopintaisia 15-20 metriä korkeita kalliorinteitä. 
Silokalliot ovat viistoilla kalliomännikköisillä rinteillä ja lakiosissa paikoin tavanomaista 
laaja-alaisempia. Kivilaji on punertavaa, keskirakeista graniittia. Sorvavuoren metsäinen 
profiili näkynee kauas Keiteleelle, jonka suuntaan avautuu kalliorinteiltä upeita järvi-
maisemia. Lähimaisemat ovat todella edustavia läntisillä ylärinteillä, joiden merkittävin 
yksityiskohta on sisäsuomalaisittain erikoisen laaja avokallio ja sen pikkutervakkoniitty. 
Alueen kaakkoisosan maisemat ovat avohakkuiden muuttamat. Sorvavuorten biologinen 
arvo perustuu karujen, edustavien kalliorinteiden kasvillisuuteen. Korkeimman selänteen 
ylärinteellä on laaja avoin kallioniitty, jolla on hyvin runsas pikkutervakkoesiintymä. 
Pikkutervakko on Keski-Suomessa silmälläpidettävä laji. Rinteillä on lisäksi patjamaisia 
jäkälä-sammalkasvustoja ja paikoin melko vanhaa männikköä, jossa on säästynyt myös 
mäntykeloja. Matalilla pystypinnoilla on tavallisia oligotrofisia kasviyhteisöjä. Kallioalu-
een länsilaidalla sijaitseva Sorvajärvi on todettu arvokkaaksi pienvedeksi (Lammi 1993). 

28. Kantianvuori, Konnevesi 

Karttalehti: 3222 11 
Alueen pinta-ala: 75 ha Korkeus: 160 m.p.y. 	Suht. korkeus: 61 m 

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 

Kallioalueen sijainti: Noin kaksi kilometriä Särkisalon kylän pohjoispuolella Liston-
niemeen vievän hiekkatien varressa. 
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Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Keiteleen Murtosalmen länsipuolella 
sijaitseva Kantianvuori on länsi- ja pohjoisrinteeltään jyrkkä kalliomäki, jolla on hyvin 
merkittäviä maisema-arvoja. Lakialueet ja jyrkänteiset rinteet ovat hyvin paljastunutta 
kalliomännikköistä maastoa. Eteläosan loivapiirteisempi maasto on suurelta osin peitteistä. 
Pohjoisimmalla selänteellä on viistopintaisena 30-35 metriä korkeana jyrkänteenä kohoava 
länsirinne. Yksittäiset seinämäpinnat ovat melko matalia. Korkeimman harjanteen itäsivul-
la on myös noin 20 metriä korkea, rakoilun selvästi lohkoma jyrkänne. Silokalliot ovat 
paikoin hieman tavanomaista edustavampia ja laajempia pintoja. Vuoren jyrkkäpiirteinen 
profiili erottuu hyvin pohjoisesta katsottuna ja näkyy kauas Murtosalmelle. Kalliopintoja 
näkyy lähimaisemassa lähinnä jyrkännettä reunustavan taimikon ansiosta. Lakiosissa ja 
viistoilla ylärinteillä on lähimaisemallisesti edustavia, harvapuustoisia kallioselänteitä, 
joilta avautuu luontaisia puuston jonkin verran rajoittamia kauniita vesistömaisemia 
Murtosalmelle. Länsirinteiltä näkyy myös läheiselle Kantiajärvelle sekä luoteispuolella 
sijaitsevalle Rokkavuorelle. 

Kallioalueen kivilaji on vaaleanharmaata, keskirakeista, selvästi suuntautunutta grano-
dioriittia, jossa esiintyy punertavaa graniittia leikkaavina juonina tai osueina. Kantian-
vuoren rinteillä ja laella on hyvin kuivia, poronjäkäläisiä ja kanervavaltaisia kalliomänni-
köitä, joista löytyy myös keloja ja vanhaa puustoa. Kalliokasvillisuus on tavanomaista 
sekä loivilla että jyrkemmillä kalliopinnoilla. Alarinteillä metsät ovat tuoreita, tavallisia 
kangasmetsiä. Taimikoita on alueen sisäosassa, koillisrinteellä ja etelärajalla. 

29. Rokkavuoret, Konnevesi 

Karttalehti: 3222 11, 3222 12 
Alueen pinta-ala: 126 ha Korkeus: 185 m.p.y. Suht. korkeus: 86 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 rd 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 

Lähiympäristön arvot: 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Keiteleen rannan tuntumassa Listonniemessä sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisemallisesti hyvin merkittävä 
Rokkavuoren kalliomuodostuma nousee Keiteleen pinnasta 86 metriä. Rokkavuori näkyy 
massiivisena ja osittain kalliorinteisenä itäpuolelle ja Pieni Rokkavuori erottuu kauas 
länsipuolelle Keiteleen suuntaan korkeana metsäisenä selänteenä. Kallioilta avautuu upeita 
näkymiä Keiteleelle ja kauas länsi-lounaispuolisille metsäalueille. Paikoin hyvin harvara-
koisen porfyyrigranodioriitin ansiosta länsisivuille on kehittynyt aivan avoimia tai 
poronjäkälikön ja sammalpatjojen peittämiä silokalliorinteitä, jotka ovat lähimaisemassa 
kallioalueen parasta antia. Selänteet näkyvät vuoria erottavan syvän solan yli mahtavina 



rinteinä, mutta näkymiä häiritsevät jonkin verran metsien hakkuut. Selänteiden länsirinteet 
ovat viistopintaisia ja porrasmaisia jyrkänteisiä kalliorinteitä, joissa seinämäpinnat ovat 
kuitenkin matalia. Kalliokasvillisuus on suurimmaksi osaksi karua ja matalia paisteisia ja 
varjoisia pysty- ja viistopintoja hallitsevat tavanomaiset sammalet ja jäkälät. Pienen 
Rokkavuoren eteläkärjen kalliolta löytyy myös mesotrofisia pystypintojen yhteisöjä. 
Merkittävin lajisto esiintyy kuitenkin silokalliorinteillä, joita hallitsevat poronjäkälien ja 
mm. mereisen kalliotierasammalen muodostamat mosaiikkikasvustot. Pienen Rokka-
vuoren eteläosan silokalliolla kasvaa Keski-Suomessa uhanalaista pikkutervakkoa. 
Selänteiden laella ja kalliorinteillä on kuivia mäntykankaita, jotka vaihettuvat peitteisillä 
rinteillä tuoreiksi tai lehtomaisiksi kuusikoiksi ja sekametsiksi. 

30. Keulatniemi-Haukkaniemi, Konnevesi-Rautalampi 

Karttalehti: 3223 05, 3223 06 
Alueen pinta-ala: 755 ha Korkeus: 202 m.p.y. Suht. korkeus: 103 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 
MAISEMA-ARVO: 	2 

KALLI®ALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 4 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 2 

Kallioalueen sijainti: Keski-Suomen ja Kuopion läänin rajalla Konneveden etelärannalla 
sijaitseva laaja kahden niemen muodostama kalliomaasto. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Konneveden etelärannalla sijaitseva 
Keulatniemen ja Haukkaniemen muodostama kalliomaasto on maisema- ja luonnonarvoil-
taan hyvin merkittävä ja monimuotoinen alue. Maisemallisesti jylhä Keulatniemi muodos-
tuu jyrkkäpiirteisistä, korkeista kallioselänteistä, kun taas itäosan Haukkaniemi on 
suhteellisen matalien kallioharjanteiden ja niiden välisten painanteiden kirjomaa kal-
liomaastoa. Rinteiden ja lakiosien silokalliot ovat paikoin tavanomaista edustavampiaja 
laaja-alaisempia harvarakoisen porfyyrigraniitin ansiosta. Massiivisimmillaan jyrkänteiset 
seinämät ovat Haukkaloilon alueella, jossa on hieman porrasmaisina ja viistoina kohoavia 
15-25 metriä korkeita kalliojyrkänteita. Keulatniemen tyvellä oleva Kelpeävuori nousee 
peräti 107 metriä Konneveden pinnasta. Myös muut niemen korkeat mäet ja matalampi 
Haukkaniemi ovat merkittäviä rantamaiseman elementtejä. Mäkien rinteiltä avautuu 
hienoja, osittain hakkuiden avaamia järvimaisemia pohjoiseen ja koilliseen. Sisäiset 
maisemat ovat suurten korkeuserojen ansiosta jylhiä, mutta varsinkin Haukkaniemellä 
laajojen hakkuiden pilaamia. Lähimaisemallisesti erittäin edustava osa-alue on Haukkalah-
den pohjukka, jossa on luonnonhiekkaranta sekä korkeaa rantakalliota. 

Alueen kallioperä on pääasiassa punertavaa porfyyrista graniittia. Keulatniemen ja 
Haukkaniemen pohjoisosissa esiintyy selvästi suuntautunutta, paikoin gneissimäistä 



pyrokseenigraniittia. Myös liuskesulkeumat ovat alueen kallioperässä yleisiä. Kallioalueen 
biologiset arvot keskittyvät Haukkaloiloon, jonka kosteassa notkelmassa on kotkansiipi-
ja hiirenporrasvaltainen kuusilehto sekä ylempänä notkossa lehtomainen korpikuvio. 
Kaakkoisjyrkänteellä tavataan oligo- ja mesotrofisia kasviyhteisöjä kallion raoissa ja 
onkaloissa. Lajistoon kuuluu mm. suoninahkajäkälä, joka on Keski-Suomessa silmälläpi-
dettävä laji. Kallioalueen muut osat ovat kallio- ja metsäkasvillisuudeltaan tavanomaisem-
pia. Haukkaniemi on rantavyöhykkeitä ja joitakin notkometsiköitä lukuunottamatta 
hakattu. Hyvin laajoja hakkuualueita on myös Kelpeävuoren kaakkois- ja koillispuolella. 
Niemissä on mökki- ja metsäautotiestöä. 

31. Rappaatvuori, Konnevesi 

Karttalehti: 3223 06 
Alueen pinta-ala: 49 ha Korkeus: 187 m.p.y. Suht. korkeus: 92 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 2 

Lähiympäristön arvot: _ 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Konneveden Rappaatlanden tuntumassa reilu kilometri Tökerönmä-
en kylän itäpuolella sijaitseva kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisemallisesti hyvin arvokas Rappaat-
vuori sijaitsee kumpuilevassa talousmetsämaastossa Konneveden Rappaatlanden länsipuo-
lella. Selänne on länsireunastaan viistojyrkänteinenja myös muut rinteet sekä lakiosat ovat 
melko hyvin paljastunutta kalliomännikköistä maastoa. Selänteellä on paikoin tavanomais-
ta laajempia jäkälikköisiä silokallioita. Rappaatvuoren selkeäpiirteinen ja jyrkkärinteinen 
profiili näkyy kauas pohjoispuolisille järvialueille ja on yksi lähimaiseman kiintopisteistä 
itäpuoliselta Savolaisniemeltä katsottaessa. Vuoren matalat seinämäketjut eivät näy 
ympäristöön. Rappaatvuoren pohj oiskärj estä avautuu erittäin edustavia ja laaj oj a järvi- ja 
metsämaisemia. Näkyvyys on luontaista. Alueen sisäisissä maisemissa on parasta varteva-
puustoinen lakiosa, jossa on jäkäläisiä kallionyppylöitä. 

Alueen kallioperä on punaista, karkearakeista, porfyyrigraniittia. Rappaatvuori on kallio-
ja metsäkasvillisuudeltaan melko yksipuolinen, mutta hyvin luonnontilaisuutensa säilyttä-
nyt kohde. Matalat pysty- ja viistopinnat ovat tavallisten oligotrofisten kalliosammalten ja 
suurelta osin myös metsänpohjansammalten peitossa. Ylempänä kalliorinteillä on hieman 
kuluneita poronjäkäliköitä, kuivaa kangaskasvillisuutta sekä rahkasammalpatjoja. Mäen 
alarinteillä on tavallista tuoretta kuusivaltaista talousmetsää. 



32. Autionvuori, Korpilahti 

Karttalehti: 2233 11 
Alueen pinta-ala: 39 ha Korkeus: 200 m.p.y. Suht. korkeus: 102 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 

Lähiympäristön arvot: 

KAlLl.,IOAT.,UEEN ARVOL.,UOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Noin 7 km Korpilahden kirkolta lounaaseen Painaanjärven eteläran-
nalla. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisemallisesti hyvin merkittävän 
Autionvuoren jyrkänteinen koillisrinne rajautuu osittain pohjoispuolella olevaan Painaan-
järveen. Autionvuori kohoaa järven rannasta noin 100 metriä ja erottuu lähes vaaramaisena 
harjanteena pohjoispuolella olevaan peltomaisemaan. Koillisrinteen jyrkännepinnat ovat 
yleensä matalia viistojyrkänteitä, mutta paikoin esiintyy myös alle_ kymmenmetrisiä 
pystyseinämäpintoja. Lakiosat ja ylärinteet ovat vedenkoskematonta, moreenin peittämää 
maastoa. Rinnehakkuilta ja pohjoisosan lakiosista avautuu hyvin edustavia maisemia 
Painaanjärven takaisille peltoaukeille ja metsäiseen kumpuilevaan maastoon. Hakkuiden 
heikentämien sisäisten maisemien parhaita puolia ovat luoteisrinteen alapuolinen lehto 
sekä itäosan jyrkänteen rakoilumuodot. Kivilaji on pääasiassa porfyyrista granodioriittia. 
Pohjoisrinteen jyrkännepinnoilla esiintyy paikoin emäksistä vulkaniittia sulkeumana. 
Autionvuori on kasvillisuudeltaan melko merkittävä alue. Suurimmaksi osaksi tavanomai-
sesta ja oligotrofisesta kalliolajistosta on mainittava aiemmin löydetty sirohavusammal, 
joka on Keski-Suomessa silmälläpidettävä harvinainen laji. Alueen läntisessä osassa on 
säilynyt vanhahkoa metsää ja pieni lehtomainen, saniaisvaltainen metsikkö. Kohteen 
lehtolajistoon kuuluvat mm. mustakonnanmarja, tesma, näsiäja koiranheisi. Hakkuuaukon 
kohdalla kallioseinämän sammalyhteisö on kärsinyt paahteesta ja osin kuivunut. 

Kohteen ympärillä on maatalousmaisemaa ja järven vastarannalla kulkee Jyväskylä - 
Tampere -valtatie. Lähiympäristössä on muitakin korkeita kallioselänteitäja Painaanjärven 
itä-koillispuolella sijaitsee Konttivuoren kallioalue. 

33. Kattilavuori, Korpilahti 

Karttalehti: 2233 12 
Alueen pinta-ala: 18 ha Korkeus: 190 m.p.y. Suht. korkeus: 68 m 



Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	- 4 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 2 

Lähiympäristön arvot: 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Noin 10 kilometriä Korpilahden keskustan länsipuolella Vuorenala-
sen rannassa sijaitseva kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Kattilavuori on harvaan asutussa metsä-
ja peltomaastossa sijaitseva maisemallisesti arvokas kalliomäki. Vuori on jyrkkäpiirteinen 
ja selkeästi rajautuva. Luonnonarvoiltaan edustavan mäen länsi- ja eteläsivuilla kohoavat 
noin 50 metriä korkeat, vaaleanharmaata granodioriittia olevat porrasjyrkänteiset kalliorin-
teet, jotka ovat lähimaisemassa melko vaikuttavia. Yksittäiset pystyseinämäpinnat ovat 
noin 3-8 metriä korkeita. Pohjoisen suunnalta Kattilavuori näkyy metsäisenä mäkenä ja 
parhaiten mäki erottuu eteläpuoleisen Vuorenalasen vastarannalta katsottaessa. Laelta ja 
ylärinteiltä avautuu heikosti puuston rajoittamia, luontaisia metsävaltaisia maisemia kauas 
ympäristöön. Lähimaisemassa näkyy luonnontilainen Vuorenalanen ja kauempana 
kumpuilevaa varovaisesti käsiteltyä metsämaastoa sekä maatila. Kattilavuoren jyrkänteellä 
kasvaa pääasiassa tavanomaista oligotrofista sammal- ja jäkäläpeitettä, mutta paikalta 
löydettiin myös Keski-Suomessa uhanalainen (V) loukkohohtosammal. Jyrkänteen päällä 
on harvaa männikköä sekä poronjäkäläisiä kalliopaljastumia. Pohjoisrinteellä kasvaa 
mustikkatyypin kuusikkoa. 

34. Oravavuori-Kukkullankorpi-Korppivuori, Korpilahti 

Karttalehti: 3211 01, 3211 02 
Alueen pinta-ala: 125 ha 	Korkeus: 195 m.p.y. 	Suht. korkeus: 117 m 

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: 3 

Kallioalueen sijainti: Päijänteen Vanhanselän pohjoisosassa Hiidenlanden rannalla, 
Puolakan eteläpuolella sijaitseva kallioselännealue. 



Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisemallisesti hyvin merkittävä 
Oravavuoren kallioalue sijaitsee laajahkossa niemessä Päijänteen rannalla ja muodostuu 
kolmesta toisiinsa liittyvästä jyrkkäpiirteisestä harjanteesta. Jyrkännemuodoiltaan hyvin 
edustavan ja monipuolisen Oravavuoren laki sijaitsee peräti 117 metriä Päijänteen pintaa 
korkeammalla. Sen osittain jyrkänteinen länsirinne on noin 80 metriä korkea. Rinteen 
alaosa on louhikkoinen ja yläosassa on noin 20 metriä korkeita pystyseinämiä. Kukkulan-
korven mäellä on myös noin 20 metriä korkea pystyjyrkänne. Jyrkkäpiirteisyyden ja 
suuren suhteellisen korkeuden ansiosta kallioalueen metsäinen profiili erottuu massiivise-
na muusta ympäristöstä ja paikoin puuston seasta näkyy myös avokalliopintoja. Lakiosista 
avautuu näkymiä kauas yli saarisen Päijänteen sekä pelto- ja metsämaaston. Alueen 
eteläosia luonnehtii laaja, maisemallisesti hieno, harvapuustoinen ja kumpuileva silokal-
lioselännemaasto. Kukkulankorven ja Oravavuoren välisessä notkelmassa on luontaista 
maisemaa heikentävä avohakkuu. Alueen kallioperä on pääasiassa keskirakeista graniittia, 
jossa on gneissisulkeumia. Alueen itäreunalla esiintyy myös porfyyrigraniittia. Kallioalu-
een länsirinteen juurella kasvaa rehevää lehtomaista kuusikkoa ja jyrkänteiden yläosissa 
on poronjäkälävaltaista kalliomännikköä. Lakien välisessä notkelmassa on rämesoistuma. 
Kallioseinämillä kasvaa pääasiassa oligotrofista sammal- ja jäkäläpeitettä. 

35. Könkkölänvuori-Ruppavuori, Korpilahti 

Karttalehti: 3211 02 
Alueen pinta-ala: 110 ha Korkeus: 167 m.p.y. Suht. korkeus: 89 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	4 
BIOLOGINEN ARVO: 	2 
MAISEMA-ARVO: 	2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 3 
Muuttuneisuus: 	 2 
Lähiympäristön arvot: 	 3 

Kallioalueen sijainti: Päijänteen Ryhinselän länsirannalla noin 5 km Korpilandelta 
etelä-lounaaseen. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Päijänteen Ryhinselän rannalta nouseva 
Ruppavuoren ja Könkkölänvuoren kallioalue on biologisesti ja maisemallisesti hyvin 
merkittävä kohde. Ruppavuoren itä-koillisrinne on jyrkkä ja hyvin louhikkoinen. Könkkö-
länvuorella on kaksi kapean suojuotin erottamaa avokallioista lakea, joiden päällä on 
suurehkoja silokallioita. Vuoren rinteessä on 5-10 metriä korkeaa viistojyrkännettä. 
Alueen kallioperä on punertavaa, keskirakeista graniittia. Päijänteen suunnasta metsäisenä 
muodostumana erottuvat vuoret kohoavatjärven pinnasta lähes 90 metriä. Järvelle näkyy 
myös hieman avokallioita puuston seasta. Ruppavuorelta on luontaisesti puuston hieman 
rajoittama näkymä pitkälle Päijänteelle. Könkkölänvuorelta maisema on vapaa edustan 
hakkuun takia. Biologisesti arvokkainta alueella on Könkkölänvuoren puron varrelta 
Ruppavuoren koillisrinteelle ulottuva vanha metsä, joka kuuluu vanhojen metsien suoje- 
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luohjelmaan (Rassi ym. 1994). Lakien välisen notkelman korpisuojuottiin kaivettu oja 
jatkuu pohjoiseen purona, joka on todettu myös pienvetenä arvokkaaksi (Lammi 1993). 
Notkosta on löydetty valtakunnallisesti vaarantunutta haapariippusammalta. Vanhan 
metsän arvokkaaseen kovakuoriaislajistoon kuuluu isopehkiäinen, joka on silmälläpidettä-
vä taantunut laji. Kallioalueen pienillä jyrkänteillä on tavanomaista sammalkasvillisuutta, 
ja lakiosien silokallioilla vallitsee poronjäkälä- ja kanervavaltainen kasvillisuus. 

36. Muuraisvuori-Haukkavuori, Korpilahti 

Karttalehti: 3211 02 
Alueen pinta-ala: 348 ha Korkeus: 182 m.p.y. Suht. korkeus: 104 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 	Monikäyttöarvot: 	 2 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 4 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLIOALUEEN ARVOEUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Päijänteen Mustanselän ja Ryhinselän rannassa sijaitseva kallio-
alue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Päijänteen rannalla sijaitsevan maise-
mallisesti hyvin merkittävän kallioaluekokonaisuuden muodostavat Muuraisvuori, 
Haukkavuori, Paskomäki ja Sihverinvuori. Sihverinvuori on tärkeä osa Päijänteen ranta-
maisemaa ja myös Muuraisvuori näkyy järvelle selkeäpiirteisenä kohoumana, jonka 
avokallion yläosia erottuu ympäristöön hieman puiden välistä. Haukkavuori kohoaa järven 
pinnasta yli 100 metriäja erottuu maisemassa myös korkeana metsäisenä mäkenä. Vuorten 
jyrkänteiden päältä avautuu lähes esteettömiä näkymiä etäälle Päijänteen lansiosan 
saarimaisemaan. Mäkien lakiosissa on laajoja lähimaisemiltaan hienoja silokalliopaljastu-
mia ja Kiviönniemen kärjessä, Metsähallituksen retkeily- ja nuotiopaikan kohdalla on 
hyvin hioutuneita rantakallioita, joissa on nähtävissä jäätikön tekemiä uurteita. Muurais-
vuorella on rapautumismuodoiltaan monipuolinen länsijyrkänne ja myös Haukkavuoren 
länsirinteellä on noin 600 metriä pitkä ja 20-25 metriä korkea jyrkänne, jonka pystypinnat 
ovat parhaimmillaan noin kymmenmetrisiä. 

Pääkivilajina alueella on karkeita maasälpärakeita sisältävä harmaa porfyyrinen grano-
dioriitti ja sivukivilajina tavataan gneissisulkeumia. Haukkavuorella on Metsähallituksen 
rauhoittama aarnialue, jonka vanhaan metsään vuoren biologiset arvot liittyvät. Muurais-
vuorenjyrkänteellä on etupäässä oligotrofista sammalpeitettä, jonka lisäksi kallion tyvillä 
tavataan lievää mesotrofiaa ilmentäviä kasviyhteisöjä. Lakiosien avokallioilla vallitsevat 
poronjäkälä-sammalyhteisöt. Alueella vallitsevat tavalliset kuivat ja tuoreet kangasmetsä-
tyypit, joita rehevämpiä metsiä tavataan mm. Muuraisvuorenjyrkänteen alla. 
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37. Housuvuori, Korpilahti 

Karttalehti: 3211 04 
Alueen pinta-ala: 46 ha Korkeus: 187 m.p.y. Suht. korkeus: 109 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 
MAISEMA-ARVO: 	2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 3 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 1 

Kallioalueen sijainti: Putkilanden Ylisjärven itärannalla sijaitseva massiivinen kalliomä-
ki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisema- ja luonnonarvoiltaan merkit-
tävän Housuvuoren länsipuolella on Ylisjärvi, jonka rannat kuuluvat Putkilanden arvok-
kaaseen maisema-alueeseen (Haapanen & Heikkilä 1993). Housuvuoren länsirinteessä on 
kaksi kaarenmuotoista jyrkännettä, joista eteläisempi on huomattavan korkea, yli 
30-metrinen, hieman portaittain laskeva jyrkänne. Pohjoisemman rinteen alla ja eteläisem-
mällä rinteellä on paljon irtokiviä sekä lohkareita. Paljastumat ovat muuttuneet rinteessä 
paikoin myös rikkonaiseksi rakkakivikoksi. Mäen pohjoisosaan vie merkitty polku, jonka 
päässä on ainakin paikallisesti tunnettu näköalapaikka ja autiotupa, Housutorppa. Ylärin-
teiden silokalliot ovat viistoja ja hieman tavanomaista laajempia pintoja. Lakiosa ja 
ylärinteet ovat vedenkoskematonta maastoa. Korkein ranta on ollut alueella noin 153 mpy 
(ks. Ristaniemi 1985). Housuvuori erottuu maisemassa massiivisena Ylisjärven itärantaa 
hallitsevana mäkenä. Rinnepuuston lomitse näkyy paikoin melko laaja-alaisia kalliopintoja 
järven selälle. Laelta avautuu esteettömiä vesistöjen ja peltoalueiden kiri omia luontaisia 
maisemia Putkilanden kylan suuntaan. Lähimaisemassa länsirinteen louhikkoiset jyrkän-
nemaisemat ovat melko edustavia, mutta lakiosassaja loivalla itärinteellä sisäisiä maise-
mia heikentävät laajat hakkuut. 

Alueen kallioperä on keskirakeista, hieman suuntautunutta granodioriittia, jota leikkaa 
paikoin keski-karkearakeinen graniitti. Mäellä kasvaa kuusi- ja mäntykangasta ja jyrkän-
teiden yläpuolella silokallioilla on poronjäkälävaltaista harvaa männikköä. Mäen lakien 
välissä on kasvanut lehtoa, josta on hakkuiden takia jäljellä enää rippeitä. Jyrkänteillä on 
pääasiassa oligotrofiaa ilmentäviä sammalia ja jäkäliä, mutta eteläjyrkänteen tyvellä 
esiintyy myös vaateliaampaa lajistoa. Eteläjyrkänteeltä löytyi alueellisesti uhanalaisia 
putkilokasveja, kuten tumma- ja liuskaraunioista (Sh ja V). 

38. Huuvuori, Korpilahti 

Karttalehti: 3211 04 
Alueen pinta-ala: 51 ha Korkeus: 140 m.p.y. Suht. korkeus: 62 m 
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Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: - 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 2 

Lähiympäristön arvot: 	 1 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Putkilanden kylän eteläpuolella kapean Huujärven pohjoisrannalla 
sijaitseva kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisema- ja luonnonarvoiltaan merkit-
tävä Huuvuori sijaitsee Huujärven ja Kasselän välisellä kannaksella, joka kuuluu Putkilah-
den arvokkaaseen maisema- alueeseen (Haapanen & Heikkilä 1993). Seudun pitkästä 
asutushistoriasta ovat merkkinä lähiympäristöstä löydetyt kivikautiset asuinpaikat (Timo 
Sepänmaa, 25.9.1996, kirje). Mäki erottuu metsien ja vesistöjen kirjomassa kulttuuri-
maisemassa jyhkeänä selänteenä. Jyrkänteen reunalta avautuu lähes esteettömiä näkymiä 
eteläpuolen järvelle, mutta näköala ei ulotu kauas vastapäisen Seppälänmäen takia. 
Pohjoispuolelta näkyy sen sijaan kauemmaksi järvelle, metsiinja pelloille. Lounaisrinne 
kohoaa jyrkkänä 40 metriä korkeana kalliorinteenä, jossa on porrasjyrkänteinen, noin 20 
metriä korkea osa. Yhtenäiset ja lähes pystyt, runsaan rakoilun lohkomat granodioriit-
tiseinämät ovat kuitenkin matalia. Jyrkänne jatkuu molemmin puolin jyrkkänä rinteenä, 
jossa on vyömäistä lohkareikkoa. Kalliomäki on kokonaisuudessaan subakvaattista aluetta. 
Huuvuoren korkein laki on sijainnut kuitenkin lähes korkeimman rannan tasossa noin 
9800 vuotta sitten (Ristaniemi 1985). Alue on biologisesti melko monipuolinen. Ta-
vanomaisten kasvillisuustyyppien lisäksi alueella tavataan jyrkänteen aluslehtoa sekä 
vaateliaanpuoleista jyrkännekasvillisuutta. Lajistoon kuuluvia Keski-Suomessa harvinai-
sehkoja lajeja ovat oravisammal ja pikkuruostesammal. Jyrkänteellä esiintyy myös 
alueellisesti silmälläpidettävää (Sh) vahamaksaruohoa ja haisukurjenpolvea. 

39. Kettuvuori, Korpilahti 

Karttalehti: 3211 04 
Alueen pinta-ala: 55 ha Korkeus: 146 m.p.y. Suht. korkeus: 68 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 
MAISEMA-ARVO: 	3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 3 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 1 
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Kallioalueen sijainti: Putkilanden kylän itäreunalla sijaitseva pitkänomainen kallioselän-
ne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Putkilanden kylän arvokkaaseen 
maisema-alueeseen (Haapanen & Heikkilä 1993) kuuluva pitkänomainen, lähes 
itä-länsisuuntainen kallioselänne rajautuu kylan itäreunalla ympäröiviin metsiin. Kettu-
vuoren maisema- ja luonnonarvot ovat merkittävät. Jyrkkärinteinen kallioselänne näkyy 
ympäristön avoimista maaston kohdista ympäröivää maastoa korkeampana metsäisenä 
kumpuna. Ylärinteiden kalliopintoja erottuu lähimaisemassa paikoin puuston seasta. 
Kettuvuoren lakiosista avautuu hyvin kauniita luontaisia pienten järvien, maatilojen, 
peltojen ja kumpuilevan metsän kirjomia maisemia etenkin etelään ja länteen. Lakiosia ja 
rinteitä luonnehtii melko harvapuustoinen ja paikoin hieman kulunut kalliomännikköinen 
maisema. Etelärinteellä maisemaan kuuluvat porrasmaiset ja jokseenkin massiiviset 
j yrkännepinnat. 

Kallioperä on suurelta osin vaaleanharmaata granodioriittia, jossa on paikoin liuskesul-
keumia ja leikkaavaa graniittia. Mäen lakiosissa kasvaa kuivaa puolukkatyypin männikköä 
ja jyrkänteiden yläosissa poronjäkälävaltaista silokalliokasvillisuutta. Pohjoisrinteen 
kuusikko on hieman rehevämpää mustikkatyyppiä. Kalliojyrkänteiden kasvillisuus 
koostuu pääasiassa oligotrofiaa ilmentävistä sammalista ja jäkälistä, ja kallion päällä 
humuskertymissä kasvaa alueellisesti uhanalaisia putkilokasveja, kuten mäkitervakkoa ja 
mäkiarhoa. Kettuvuori on paikallinen näköalapaikka ja retkeilykohde. 

40. Nokkosenmäki-Tuohivuori, Korpilahti-Luhanka 

Karttalehti: 3211 04 
Alueen pinta-ala: 133 ha Korkeus: 170 m.p.y. Suht. korkeus: 92 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 1 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Kaksi kilometriä Putkilanden kylän kaakkoispuolella Tammijärvel-
le vievän maantien varrella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Nokkosenmäen-Tuohivuoren kallioalue 
sijaitsee osittain valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, jonka ydinosan muodos-
taa Putkilanden kylä vesistöjen värittämässä kulttuurimaisemassa (Haapanen & Heikkilä 
1993). Kalliopaljastumia ja muodoiltaan vaatimattomia matalia pystypintoja on lähinnä 
Nokkosenmäen länsirinteellä sekä Tuohivuoren korkeimmalla laella ja ylärinteillä, joilla 
on paikoin myös runsasta lohkareikkoa. Nokkosenmäki erottuu pohjoisesta metsäisenä, 
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melko selkeäpiirteisenä, kupumaisena selänteenä. Mäeltä avautuu hakkuun edesauttamia 
metsä- ja osittain järvimaisemia. Myös Tuohivuorelta näkyy melko kauas peltolaikkujen 
ja järvien kirjavoimaa metsämaisemaa. 

Frosteruksen (1900) laatimasta kivilajikartasta poiketen Nokkosenmäen länsijyrkänteiden 
ja lakiosan sekä Tuohivuoren itäpuolen kalliopaljastumien todettiin olevan hienorakeista 
metavulkaniittia. Keskimääräistä ravinteisemman kivilajin vaikutus näkyy alueen kal-
liokasvillisuudessa, jonka muodostavat yleisten oligotrofisten lajien lisäksi meso-eutrofiset 
kasviyhteisöt. Lajistosta mainittakoon Nokkosenmäellä tavattu harvinainen (K-S:Sh) 
isotuppisammal sekä Tuohimäellä kasvava tummaraunioinen (K-S:Sh) sekä mäkitervakko 
(K-S:Sh). Länsijyrkänteiden tyvellä on rehevää tuoretta lehtoa, jossa kasvaa mm. lehmus-
ta. Kosteita lehtokuvioita on Nokkoslampeen laskevan puron varressa sekä Tuohivuoren 
itäpuolisessa lehtonotkossa. Vuoren rinteillä on tuoreita ja lehtomaisia kuusikoita, jotka 
vaihettuvat ylempänä kuiviksi männiköiksi. Ylärinteiden poronjäkäliköt ovat pienialaisia. 

41. Kivivuori-Mustikkavuori, Korpilahti 

Karttalehti: 3211 04, 3211 01 
Alueen pinta-ala: 160 ha Korkeus: 217 m.p.y. Suht. korkeus: 139 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 
MAISEMA-ARVO: 	2 

KAL,l•,IOAI,å1EEN ARVOLUOKKA: 4 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 4 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 1 

Kallioalueen sijainti: Putkilanden kylän luoteispuolella sijaitseva laaja kallioalue. 

Kallioalueen yleiskudaus ja tärkeimmät arvot: Maisemallisesti merkittävä Kivivuoren-
Mustikkavuoren kallioalue sijaitsee arvokkaisiin maisema-alueisiin kuuluvan Putkilanden 
kylän peltoalueiden reunalla (Haapanen & Heikkilä 1993). Alueen lakiosat ovat suurelta 
osin moreenin peittämää maastoa ja jyrkillä rinteillä paljastumia esiintyy lähinnä alueen 
länsi- ja eteläosassa. Hienoin jyrkänne on alueen kaakkoisreunalla Mottilanmäellä, jossa 
on noin 15-metrinen, rakoilun lohkoma ja tyveltään lohkareikkoinen kallioseinämä. 
Matalampia pystypintoja on myös Mustikkavuoren länsirinteellä. Kivivuoren pohjoisrin-
teen länsiosassa on kohtalaisen edustava lohkareikko suurin piirtein korkeimman rannan 
tasossa. Kallioselännejakso on maisemallisesti merkittävä muodostuma, sillä sen korkeim-
man osan, Kivivuoren laki nousee läheisen Otavan rannasta lähes 140 metriä. Yksittäisiä 
kalliopintoja ei kuitenkaan näy metsämaastossa kauemmas. Mäkien rinteiltä avautuvat 
maisemat ovat enimmäkseen hakkuiden ansiota. Kallioalueen sisäiset maisemat ovat 
vaatimattomia. 
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Alueen kallioperä on pääasiassa keskirakeista granodioriittia, jota punertava keskirakeinen 
graniitti leikkaa juonina ja laajempina osueina. Alue on kalliokasvillisuudeltaan melko 
yksipuolinen ja lajisto on alueellisesti silmälläpidettävää isotuppisammalta ja vahamaksa-
ruohoa lukuunottamatta tavallista. Selänteiden rinnemetsät ovat mänty- ja kuusivaltaisia 
kankaita, joissa on taimikoita sekä hiljattain tehtyjä hakkuita. Kohteella on linnustollista 
arvoa. 

42. Vaarunvuoret, Korpilahti 

Karttalehti: 3211 04, 3211 05 
Alueen pinta-ala: 339 ha Korkeus: 199 m.p.y. Suht. korkeus: 121 m 

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: 1 

Kallioalueen sijainti: Korpilahden Korospohjassa Päijänteen rantaan rajautuva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Vaarunvuorten alue on maisema- ja 
luonnonarvoiltaan poikkeuksellisen edustava ja arvokas kohde. Ylänköinen ja laaja alue 
rajautuu Päijänteen Korospohjaan ja idässä Vaarunjärveen, jotka ovat rantojensuojeluoh-
jelman kohteita (Heikkilä & Heikkinen 1993). Vaarunvuori, Korospohja ja Putkilanden 
kylä kuuluvat myös arvokkaaseen maisema-alueeseen (Haapanen & Heikkilä 1993). 
Alueen lakiosat on suurelta osin lohkareisen moreenin ja irtomaa-ainesten peittämää 
vedenkoskematonta maastoa. Korkein ranta on ollut tasolla 153 mpy ja se on syntynyt 
noin 9800 vuotta sitten (Ristaniemi 1985). Viisto- ja porrasjyrkänteisen Korospohjaan 
viettävän lounaisrinteen kokonaiskorkeus on parhaimmillaan noin 80 metriä. Rinteen 
keskivaiheilla on Vaarunjyrkän luonnonsuojelualue, jonka kohdalla sijaitsevat jyrkimmät 
ja korkeimmat (15-30 metriä), tiheärakoiset, onkaloiset ja lohkaretyviset kalliopinnat. 
Erillisiä jyrkännejaksoja on muuallakin rinteellä, jossa on myös hajanaista rantalohkareik-
koa vyömäisenä muodostumana. Vuoren lakiosan sisään jäävät pienvesinä arvokkaat 
Särkijärvi ja Hietajärvi (Lammi 1993). Lounaisrinteen jyrkänteiset kallioseinämät erottu-
vat puuston yli lahdelle ja länsirinne hallitsee maisemaa myös etelän suunnasta katsottaes-
sa. Ympäristöön avautuvat maisemat ovat edustavimmillaan länsirinteellä, josta avautuu 
paikoin esteettömiä ja kauniita maisemia Päijänteelle ja Korospohjan peltolaaksoon. 
Sisäiset maisemat ovat alueen luonnontilaisuuden takia hyvin edustavia etenkin länsiosan 
lakialueella ja jylhällä länsirinteellä. Alueen kallioperä on Vaarunvuorten länsiosassa 
pääasiassa emäksistä metavulkaniittia. Itäosassa vallitsee tasa- keskirakeinen graniitti ja 
keskirakeinen granodioriitti. 
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Vaarunvuoret on biologisesti poikkeuksellisen arvokas kallioalue, jonka männikköinen 
lounaisrinne on pienilmastoltaan erikoinen etelävuori. Alueella on valtakunnallisesti 
arvokkaita lehtojaja vanhaa metsää (Alapassi & Alanen 1988, Rassi ym. 1994). Vaarun-
vuorten kalliokasvillisuus on yhtä edustavaa ja monipuolista kuin metsäkasvillisuuskin. 
Lounaisrinteen ketomaisilla laikuilla esiintyy uhanalaislaj istoa ja kallioiden monipuolisiin 
ja edustaviin itiökasviyhteisöihin kuuluu runsaasti harvinaista ja uhanalaista lajistoa. 
Kaiken kaikkiaan Vaarunvuorten alueelta on löydetty 86 uhanalaista lajia, joista 20 on 
valtakunnallisesti uhanalaisia (Rautanen 1995). Lajistoltaan samanvertaista kohdetta ei 
löydy muualta Keski-Suomesta eikä koko Suomessa ole montaa näin arvokasta kohdetta. 
Alueen läpi kulkee vanha maantie ja itäosassa asfalttitie. Vuorella kiertää merkitty 
luontopolku. 

43. Vilhuniemi-Pajuvuori, Korpilahti 

Karttalehti: 3211 05 

Aluekokonaisuus muodostuu laajasta Vilhuniemen kalliomaastosta sekä sen kaakkoispuo-
lella Soukanpohjan rannassa sijaitsevasta Pajuvuoresta. 

Vilhuniemen kallioalue 

Alueen pinta-ala: 398 ha 	Korkeus: 180 m.p.y. Suht. korkeus: 102 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 2 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Päijänteen Mustanselän itärannalla ja Synsiänlanden pohjoispuolel-
la sijaitseva kallioinen niemi 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Vilhuniemen kallioalue on maisemalli-
sesti hyvin merkittävä Päijänteeseen työntyvä laaja niemi, joka erottuu metsäisenä, 
korkeana ranta-alueena järvelle. Alueen massiivisimmat jyrkänneosat sijaitsevat niemen 
pohjoispäässä Pyhävuoren länsisivulla. Pyhävuoren lounaisjyrkänteen pysty- ja viistojyr-
känteiset seinämät ovat suurelta osin jäätikön hiomia ja niiden korkeus vaihtelee 5-10 
metrin välillä. Vilhuniemen keskiosassa on länteen antava 15-20 metriä korkea seinämä, 
jonka muotoja hallitsee graniitin voimakas vaakarakoilu. Niemen kaakkoisreunalla on 
lisäksi suoraan Soukanpohjaan rajautuva kymmenmetrinen rantakallio. Pyhävuoren 
länsirinteen moreenipeitteisellä alarinteellä on hyvin laajoja ja massiivisia rantalohkareik-
koja. Vastaavaa rantalohkareikkoa esiintyy myös Vilhuniemen keskiosassa itärannalla. 
Geomorfologista arvoa on myös kalliolakien ja viistorinteiden tavanomaista laajemmilla 
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ja edustavammilla silokallioilla. Korkeimpien selänteiden lakiosista ja rinteiltä avautuu 
monin paikoin hyvin kauniita järvimaisemia Mustanselän suuntaan sekä itäpuolelle 
Soukan lahdelle. Edustavimmillaan maisemat ovat ehkä Pyhävuoren laella, josta avautuu 
paikoin esteettömiä, luontaisia maakunnallista luokkaa olevia järvimaisemia. Alueen 
sisäosien harvapuustoiset silokalliot ja jyrkänteet sekä alarinteiden massiiviset lohkareikot 
ovat edustavia ja erikoisia lähimaisemia. Lakiosissaja rinteillä tehdyt hakkuut ja sulkeutu-
neet taimikot ovat kuitenkin heikentäneet selvästi sisäistä maisemakuvaa. 

Vilhuniemen alueen pääkivilaji on tasarakeinen graniitti, joka on monin paikoin kohtalai-
sen säännöllisesti kuutiorakoilutta. Pyhävuoren alueella graniitissa esiintyy siellä täällä 
harvakseltaan vaaleita kalimaasälpähajarakeita. Niemen länsiosassa Kinterkallion alueella 
kivilaji muuttuu porfyyriseksi graniitiksi ja granodioriitiksi (ks. Keski-Suomen seutukaa-
valiitto 1989). Vilhuniemen kallioalueella biologisesti merkittävintä on isosahasammalen 
esiintyminen Pyhävuoren länsirinteen lohkareikossa. Isosahasammalta on löytynyt vain 
muutamalta paikalta Keski-Suomesta. Lohkareikoissa ja kallioilla vallitsevat muuten 
oligotrofiset jäkälät sekä yleiset sammalet. Ylärinteillä on laajoja harvapuustoisia kalliok-
koja, joiden tyyppi vaihtelee kanervavaltaisesta puolukkavaltaiseen. Kaiken kaikkiaan 
täysikasvuista metsää on jäljellä varsin rikkonaisesti. Pyhävuoren lakialueella on lapin-
raunio eli pronssi-varhaisrautakautinen hautaröykkiö (Timo Sepänmaa, 25.9.1996, kirje). 

Pajuvuori 

Alueen pinta-ala: 115 ha 	Korkeus: 175 m.p.y. Suht. korkeus: 97 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Päijänteen Soukan lahden pohjukassa Vilhuniemen itäpuolella 
sijaitseva kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Pajuvuori sijaitsee Päijänteen Soukan-
pohjan rannassa Vilhuniemen arvokkaan kalliomaaston kaakkoispuolella. Vuori nousee 
Päijänteen pinnasta jyrkkärinteisenä ja osin jyrkänteisenä noin 100 metriä ja muodostaa 
hyvin näkyvän rantamaiseman elementin. Porrasmaisessa länsirinteessä on jyrkänteisiä 
rakoilun lohkomia seinämiä, joiden juurilla on runsaasti louhikkoa ja lohkareikkoa. 
Kallioseinämiä näkyy harvan puuston seasta Soukan lahden vastakkaiselle rannalle 
laajoina pintoina. Lakiosasta avautuu kauniita järvimaisemia lahdelle ja Vilhuniemen 
kalliomaastoon. Vuoren lakiosa on komeaa harvan porrasmaisesti laskeutuvaa kalliomän-
nikkömaastoa, jossa silokalliot ovat tavanomaista edustavampia ja laaja-alaisempia. 
Varsinkin etelään antavan jyrkänneosan korkeissa, paljaissa seinämissä näkyy erikoisia 
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rakoilun synnyttämiä muotoja. Alueen kallioperä on keskirakeista graniittia. Lakiosassa 
vallitsee tyypillinen silokalliokasvillisuus ja matala, mutta melko vanha männikkö. 
Paljastumilla on myös suolajistoa sekä valuvia kangasrahkasammalpatjoja. Jyrkännekas-
villisuus on tavanomaista ja lievään mesotrofiaan viittaa ainoastaan tummauurnasammal. 
Metsät ovat suurelta osin tavallisia tuoreita ja kuivia kankaita, mutta jyrkänteiden alla 
kasvaa varsin runsaasti myös lehtipuuta ja mm. vanhoja haapoja. Mäen itäosassa on 
hakkuita ja taimikoita. 

44. Rouvinmäki-Lehtimäki, Korpilahti-Leivonmäki 

Karttalehti: 3211 08 
Alueen pinta-ala: 852 ha Korkeus: 197 m.p.y. Suht. korkeus: 119 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	2 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2 

Kallioalueen sijainti: Päijänteen Rutalahtea reunustava laaja kalliomaasto Leivonmäen 
Rutalanden kylän eteläpuolella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:Korpilanden Kivijärveltä Leivonmäen 
puolelle Humalalammen rantaan ulottuvalla kallioalueella on hyvin merkittäviä maisema-
j a luonnonarvoj a. Kohde raj autuu Päijänteen Rutalahteen j a pientä Haapajokea reunusta-
vaan kauniiseen peltolaaksoon. Kallioperän murrosten reunustama ja halkoma selänneko-
konaisuus on topografialtaan erittäin vaihteleva. Jyrkänteet ovat massiivisimmillaan 
Haapavuoren koillissivulla, jossa rakoilun lohkomat seinämäpinnat kohoavat parhaimmil-
laan noin 50 metriä. Seinämissä on monipuolisia rapautumamuotoja, kuten onkaloita, 
halkeamia, hyllyjä ja aluslohkareita. Selänteiden pohjoissivujen kalliopinnoilla on paikoin 
kohtalaisen edustavia jäätikön hiomia pintoja. Kalliomaasto erottuu maisemassa selvästi 
Rutalahtea ja viljelyslaaksoa reunustavana jyrkkärinteisenä ja ylänköisenä selännejaksona. 
Yksittäisten mäkien kalliopintoj a näkyy komeasti esim. Rutalanden ja Kivisuon väliselle 
tielle. Selänteiden lakiosista ja ylärinteiltä avautuu monipuolisia metsien, peltojen ja 
vesistöjen kirjomia maisemia. Edustavimmat näköalat avautuvat peltolaaksoon ja Päijän-
teelle. Suurien sisäisten korkeuserojen, jyhkeiden seinämien ja suorantaisten lampien 
ansiosta lähimaisemat ovat tavanomaista edustavammat, vaikka taimikkoalueet ja hakkuut 
heikentävätkin maisemakuvaa. 

Alueen kallioperä on pääasiassa harmaata graniittia, jossa on sulkeumana runsaasti 
hienorakeista amfiboliittia ja paikoin migmatiittista kiillegneissiä. Kallioalue on biologi-
sesti hyvin arvokas. Selännejakson keskivaiheilla on valtakunnallisesti arvokas Mäyrämä-
en lehto (Alapassi & Alanen 1988), jonka lisäksi alueella on useita muita edustavia 



lehtoalueita. Keski-Suomen lehtoalueselvityksessä (Keski-Suomen seutukaavaliitto 1982) 
arvokkaiksi todettuja ovat Rouvinmäen kanjonin purolehto sekä Humalalammen jo 
rauhoitettu rinnelehto, jossa kasvaa runsaana mm. Keski-Suomessa vaarantunutta huma-
laa. Rajauksen luoteisreunalla sijaitsevalla Kivijärvenvuorella on hienoja ja monipuolisia 
lehtokuvioita, mutta vuoren suurin arvo liittyy rinteen vanhaan metsään ja sen lajistoon 
(Rassi ym. 1994). Alueen kalliokasvillisuus on varsin edustavaa. Kallioilla on vallalla 
monimuotoinen oligotrofinen sammal-jäkäläkasvillisuus, mutta ainakin paikoin tavataan 
myös jokseenkin runsaita mesotrofisia yhteisöjä. Seinämien raoissa kasvaa mm. Keski-
Suomessa harvinaista tummaraunioista (K-S:Sh). Kallioalueen sisään jää pieniä lampia, 
joiden soistuneet rantavyöhykkeet monipuolistavat kasvillisuutta entisestään. 

45. Huhkainvuori, Kuhmoinen-Padasjoki 

Karttalehti: 2143 08, 2143 09 
Alueen pinta-ala: 124 ha Korkeus: 171 m.p.y. Suht. korkeus: 93 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	2 
MAISEMA-ARVO: 	2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 4 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 2 

Kallioalueen sijainti: Huhkainvuori sijaitsee Keski-Suomen ja Hämeen läänin rajalla 
Päijänteen Harmoistenlanden pohjoisrannalla. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Huhkainvuori sijaitsee Keski-Suomen 
ja Hämeen läänin rajalla Päijänteen Harmoistenlanden pohjoisrannalla. Geomorfologisesti 
edustavimmat jyrkänteet sijaitsevat vuoren kaakkoissivulla, jossa viistojyrkänteet kohoa-
vat 25-35 metriä korkeina seinäminä. Viistojyrkänteiset seinämät ovat osittain jäätikön 
hiomia ja harvaan rakoilleita. Huhkainvuoren lakiosa on silokallioista ja porrasmaisesti 
kumpuilevaa kalliomaastoa. Huhkainvuoren kallioperä on pääasiassa vaaleanharmaata 
keskirakeista granodioriittia, jonka lisäksi länsiosissa esiintyy runsaasti selvästi poimut-
tunutta, hieno-keskirakeista kiillegneissiä. 

Huhkainvuori erottuu korkeana metsäisenä kalliomäkenä Harmoistenlanden suunnasta 
katsottaessa. Kalliopintoja erottuu myös paikoin tyvipuuston yli järvelle. Kaakkoisjyrkän-
teen yläosasta avautuu kauniita luontaisia maisemia Harmoistenlanden selkää pitkin. 
Kallioalueen osittain luonnontilaiset kaakkoissivun jyrkännemaisemat ovat melko j ylhiä 
ja monipuolisiajyrkänteen aluslehtoineen, mutta lakiosa ja rinteet ovat osittain voimakkai-
den avohakkuiden ja metsäautoteiden turmelemia. Jyrkänteen tyvellä on luonnonsuojelu-
alue, jossa on erikoista lehtipuuvaltaista, rehevää ja edustavaa lehtoa. Viistojyrkänteellä 
kasvaa Keski-Suomessa silmälläpidettävää mäkitervakkoa sekä tyven lohkareikossa niin 
ikään silmälläpidettävää lehtopalsamia ja haisukurjenpolvea. Lisäksi Huhkainvuorelta on 
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aiemmin löydetty kesämaksaruohoa, liuskaraunioista sekä vuorimunkkia, jotka olisivat 
Keski-Suomen puolella vaarantuneita. Oligotrofisten kasviyhteisöjen lisäksi eteläjyrkän-
teiden tyvillä on runsaasti mesotrofista kalliokasvillisuutta. 

46. Kaukkaanvuori, Kuhnmoinen 

Karttalehti: 2143 09 
Alueen pinta-ala: 27 ha Korkeus: 120 m.p.y. Suht. korkeus: 42 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 
MAISEMA-ARVO: 	3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 4 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 2 

Kallioalueen sijainti: Noin neljä kilometriä Kuhmoisten keskustan eteläpuolella, Päijän-
teen rannalla sijaitseva kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Kaukkaanvuori sijaitsee kallioperän 
murtumalinjan reunalla Päijänteen rannalla Uotilansaarta vastapäätä. Koillisjyrkänteen 
osittain jäätikön hiomat viistojyrkänteiset kallioseinämät laskevat 10-15 metriä korkeina 
osittain suoraan järveen. Seinämät ovat tyveltä paikoin viisto-, paikoin pystyjyrkänteisiä. 
Silokalliot ovat kallioalueella melko tavanomaisia, runsaan rakoilun lohkomia kalliopinto-
ja. Alueen kallioperä on vaaleanharmaata, keskirakeista granodioriittia. Kaukkaanvuoren 
maisemallinen merkitys perustuu sijaintiin Päijänteen rannalla. Vuori kohoaa yli 40 metriä 
järven pinnasta ja jyrkänteet laskevat osittain suoraan järveen. Rantakalliolta avautuu 
esteetön järvimaisema, mutta näköala ei ole kovin avara etualalla olevan saaren vuoksi. 
Jyrkänteiden kasvillisuus on enimmäkseen oligotrofista, mutta varsin monipuolista. 
Tyveltä löytyy myös alueellisesti silmälläpidettävää isotuppisamrnalta, joka kuuluu 
runsasravinteisuuden ilmentäjiin. Kaukkaanvuorelta on aiemmin löydetty ketokaunokkia 
sekä mäkitervakkoa, jotka ovat myös Keski-Suomessa harvinaisia lajeja. Itäosassa 
rinnemetsä on rehevää, harvennettua kuusikkoa, jossa kasvaa mm. alueellisesti harvinaista 
taikinamarjaa. Muuten rinnemetsät ovat tuoreita ja lehtomaisia kankaita ja laen tuntumassa 
on kuivaa kangasta, jossa on myös lehtomaisia piirteitä. Alueen luonnontilaisuus on varsin 
hyvä. 

47. Konivuori-Väärävuori, Kuhmoinen 

Karttalehti: 2144 05 
Alueen pinta-ala: 315 ha Korkeus: 200 m.p.y. Suht. korkeus: 81 m 



Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 
MAISEMA-ARVO: 	2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

i IiIiIcu yg 
Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 4 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 1 

Kallioalueen sijainti: Konivuoren ja Väärävuoren kallioalue sijaitsee Isojärven Ristiselän 
koillisrannalla. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Konivuoren ja Väärävuoren kallioalue 
sijaitsee Isojärven Ristiselän koillisrannalla, minkä lisäksi alue rajautuu useaan pienem-
pään järveen. Konivuorella alue rajautuu suoraan Isojärven kansallispuistoon, jonka 
pääalue on järven toisella puolella. Konivuori sekä Mollinvuoren lounaispuolinen ranta 
kuuluvat lisäksi valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan, jonka alueet jatkuvat kohteen 
luode- ja kaakkoispuolilla (Heikkilä & Heikkinen 1993). Seutu on kaiken kaikkiaan 
maisemiltaan jylhää ja monimuotoista vesistöjen luonnehtimaa maastoa. Jyrkkäpiirteisten 
kallioselänteiden lakiosatja ylärinteet ovat olleet jääkauden jälkeisen ajan vedenkoskema-
tonta aluetta. Jyrkänteiden korkeudet ovat parhaimmillaan noin 30-40 metriä ja ne ovat 
muodoltaan porrasmaisia louhikkoisia rinteitä. Jyrkänteissä esiintyy noin kymmenmetrisiä 
pysty- ja ylikaltevia pintoja sekä kalliokielekkeitä. Alueen kallioperä on pääasiassa 
keskirakeista, voimakkaasti pilsteistä granodioriittia, joka on suurelta osin melko seoksista 
kiveä ja sisältää runsaasti sulkeumana amfiboliittia ja kiillegneissiä. Kivisulkeumat ovat 
kallioalueella usein granodioriitin voimakkaasti migmatisoimia. Kallioalueen eteläreunalla 
Uuhiniemessä kivilaji on koostumukseltaan kvartsidioriittinen. 

Kallioselännejakso erottuu selvästi vesistömaisemassaja korkeat jyrkkäpiirteiset selänteet 
hallitsevat Isojärven kaunista ja melko rakentamatonta vesistömaisemaa. Selänteiden 
lakiosista avautuu luontaisia hieman puuston rajoittamia hienoja järvimaisemia etenkin 
Isojärven suuntaan. Kallioalueella monin paikoin avautuvat karut, melko massiiviset ja 
luonnontilaiset jyrkännemaisemat aluslouhikkoineen ovat jylhä nähtävyys. Konivuoren ja 
Väärävuoren kallioalue on kasvillisuudeltaan varsin edustava ja moni-ilmeinen. Korkeim-
mat jyrkänteet ovat melko kuivia, paahteisia ja jäkälävaltaisia. Väärävuoren tyvellä on 
myös lajistoltaan monipuolisia mesotrofisia onkalo- ja rakoyhteisöjä, joiden lajistoon 
kuuluu Keski-Suomessa harvinainen tummaraunioinen. Metsäkasvillisuus on enimmäk-
seen tyypillistä tuoretta ja kuivaa kangasta, mutta alueella on myös lehtoalueita, mm. 
saniaisvaltaista puronvarsilehtoa. Konivuoren ja Väärävuoren alueen luonnontilaisuus on 
säilynyt kohtalaisen hyvänä. 

48. Kotavuori-Lamminvuori sekä Hongiston kallioaiue, Kuhmoinen 

Karttalehti: 2144 05, 2144 08 
Alueen pinta-ala: 412 ha Korkeus: 202 m.p.y. Suht. korkeus: 101 m 
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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 

Kallioalueen sijainti: Kallioalue sijaitsee Kuhmoisten pohjoisosassa Isojärvestä koilli-
seen. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Lähinnä maisemallisin perustein rajatun 
aluekokonaisuuden maisema-arvo on hyvin merkittävä ja perustuu sijaintiin vesistöjen 
rannoilla sekä suuriin suhteellisiin korkeuksiin ja sisäisiin korkeuseroihin. Läntisempi 
Hongiston kallioalue sijaitsee Isojärven Sulasalmen sekä Kiviselän rannassa ja ulottuu 
idässä kapeille Kivijärvelle ja Koekeskiselle, jotka laskevat paikoin koskimaisena Kotajär-
veen. Kallioalueen itäosa reunustaa samaa vesireittiä itäpuolelta. Vesireitti rantoineen 
kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan (Heikkilä & Heikkinen 1993) sekä 
Hassin-Kotakosken arvokkaaseen maisema-alueeseen (Haapanen & Heikkilä 1993). 
Myllyvuoren itäjyrkänteellä on 15-20 metriä korkea pystyseinämä, jonka tyvellä on 
rakoilun synnyttämä onkalo ja seinämän keskiosassa edustava kalliokieleke. Kotavuoren 
korkeimman laen eteläpuolella on rotkomainen halkeama, joka on irtonaisten kalliolohko-
jenja pienempien lohkareiden täyttämä. Suurimman kalliolohkon ja halkeaman seinämien 
väliin on muodostunut luolamainen onkalo, jonka kallioseinämässä on sulamisvesien 
synnyttämä hiidenkirnumainen kourumainen muoto. Silokalliot ovat edustavimmillaan 
Kotavuoren lakiosan pohjoisreunallaja rinteillä. Alueen kallioperässä tavataan vaaleanhar-
maata, porfyyrista granodioriittia, hapanta gneissiä, kiillegneissiä sekä vaaleaa keskirakeis-
ta graniittia. 

Jyrkkäpiirteiset kalliomäet erottuvat selvästi järvialtaiden rikkomassa kumpuilevassa 
metsämaastossa. Jyrkänteiset kalliorinteet näkyvät paikoin luontaisesti puuston seasta 
ympäristöön. Lakiosista avautuu kauniita j ärvimaisemia ja hyvin edustavia kumpuilevia 
metsämaisemia. Kallioalueen biologisesti merkittävimmät osat ovat itäpuoliskossa 
Kotavuorella. Sammal- ja jäkäläpeite on Myllyvuoren itärinteen massiivista pys-
ty-ylikaltevaa seinämää lukuunottamatta enimmäkseen oligotrofista, mutta kalliokasvilli-
suus on kokonaisuudessaan monipuolista. Alueella tavataan mm. harvinaista mäkitervak-
koa ja haisukurjenpolvea sekä alueellisesti vaarantunutta kalliohatikkaa. Kotavuoren 
laella on varsin luonnontilaista kuivaa kalliomännikköä sekä jokseenkin laajoja avoimia 
mereisen sannmal jäkälämosaiikin peittämiä silokalliopintoja. Hongiston kallioalueella 
kasvillisuus on myös melko monipuolista, mutta luonnontilaisuus on heikentynyt lakialu-
een laajojen taimikkoalueiden vuoksi. 
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49. Hertunvuoren kallioalue, Kuhmoinen 

Karttalehti: 2144 08 
Alueen pinta-ala: 224 ha Korkeus: 190 m.p.y. 	Suht. korkeus: 87 m 

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: 3 

Kallioalueen sijainti: Hertunvuoren kallioalue sijaitsee Vähä Pihlajajärven pohjoispuolel-
la. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Hertunvuoren kallioalueella on 
maa-aineslain tarkoittamia merkittäviä maisema- ja luonnonarvoja. Pääasiassa lounais-
reunastaan jyrkänteisenä kohoava kallioselännejakso seuraa kallioperän luo-
de-kaakkosuuntaista murrosvyöhykettä. Se on osa laajempaa itäpuolelle jatkuvaa kallioista 
ja epämääräisesti rajautuvaa ylänköaluetta. Jyrkänteet ovat massiivisimmillaan Hertun-
vuoren alueella, jossa ne ovat 30-35 metriä korkeita hieman porrasmaisia, louhikkoisia 
seinämiä. Lakialue on suurelta osin ohuen moreenin peittämää mänty- ja kuusivaltaista 
metsää. Kallioalue on kivilajistoltaan monipuolinen, sillä kallioperässä esiintyy keskira-
keista graniittia, granodioriittia ja gabroa sekä syväkivien sulkeumana kiillegneissiä. 
Kallioselännejakso erottuu länsipuolelta ympäröivää maastoa korkeampana alueena. 
Visarumin- ja Hertunvuoren massiiviset lounaisseinämät näkyvät Vähä-Pihlajajärven 
etelärannalle ja hallitsevat lähiympäristön vesistömaisemaa. Jyrkänteiden reunalta avautuu 
jylhiä metsäisiä järvimaisemia. Lähimaisemassa lounaisreunan louhikkoiset jyrkänteet 
ovat jylhä nähtävyys, mutta alueen sisäisen maiseman tilaa heikentävät osin hakkuut. 
Hertunvuoren alue on kasvillisuudeltaan monipuolinen ja edustava kohde. Kalliokasvilli-
suus on enimmäkseen oligotrofista, mutta Hertunvuoren ja erityisesti Visaruminvuoren 
lounaisjyrkänteellä on myös edustavaa mesotrofista kalliokasvillisuutta. Hertunvuoren 
alueelta on tavattu aiemmin alueellisesti vaarantunutta vuorimunkkia sekä mäkikuismaa. 
Kallionraoissa kasvaa lisäksi harvinaista tummaraunioistaja rinteillä myös mäkitervakkoa. 
Hertunvuoren kalliot ovat luontaisesti paahteisia ja jyrkänne on kuivunut entisestään 
edustan hakkuun vuoksi. Kallioiden yläosissa on erittäin kuivia mäntykankaita ja pienia-
laisia poronjäkäliköitä. Alarinteiden metsät ovat kuusivaltaisia ja jyrkänteiden tyvillä on 
tuoreita lehtoja. 

50. Lahnavuori, Kuhmoinen 

Karttalehti: 2144 08 
Alueen pinta-ala: 129 ha Korkeus: 187 m.p.y. Suht. korkeus: 102 m 



Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 
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GEOLOGINEN ARVO 
BIOLOGINEN ARVO: 
MAISEMA-ARVO: 

KALLI®AI.UEEN ARVOLUOKKA: 4 

MUUT ARVOT: 
Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 4 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 3 

Kallioalueen sijainti: Noin 16 kilometriä Kuhmoisten keskustan pohjoispuolella Lah-
ti-Jämsä -maantien tuntumassa sijaitseva kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Biologisesti ja maisemallisesti merkittä-
vä Lahnavuori kohoaa länsi- ja eteläreunastaan jyrkkärinteisenä ja rajautuu selvästi 
kapeaan Lahnajärveen ja viljelyalueisiin. Porrasmaisilla länsi- ja etelärinteillä on noin 
viisimetrisiä yhtenäisiä pystypintoja. Silokalliot ovat lakialueella ja rinteillä rakoilun 
lohkomiaja melko pieniä, tavanomaisia pintoja. Vuori kohoaa yli 100 metriä Lahnajärven 
pinnan yläpuolelle. Laen itäpuolella oleva soistuvarantainen Mäkilammikin on yli 60 
metriä Lahnajärveä ylempänä. Lahnavuori on maisemallisesti merkittävä massiivisuutensa 
vuoksi, mutta etelä- ja länsirinteiden jyrkänteet eivät erotu kauemmas. Jyrkänteen päältä 
avautuu puuston rajoittama maisema järvelle ja vuoren laelta näkyy kauas koilliseen. 

Alueen kallioperä on Lahnavuoren lakialueella ja etelärinteellä koostumukseltaan gabroa 
ja vaihettuu korkeimman laen luoteispuolella Lahnajärven rantaa kohti mentäessä tum-
maksi peridotiitiksi. Vaaleanharmaata granodioriittia esiintyy runsaasti Lahnavuoren 
lounaisreunalla ja laajalla alueella Lahnavuoren loivalla itärinteellä (ks. Laitakari 1973). 
Biologisesti merkittävintä vuorella ovat valtakunnallisesti uhanalainen kalliokeuhkojäkälä 
sekä Keski-Suomessa uhanalainen norkkusammal ja seinämien raoissa viihtyvä tumma-
raunioinen. Muuten jyrkännekasvillisuus on tyypillistä karun alustan sammal- ja jäkäläpei-
tettä. Rinnemetsissä on lehtomaisia piirteitä, mutta runsaampia alueella ovat tavalliset 
tuoreet ja kuivat kankaat. Vuorella on melko pienialaisia hakkuita ja taimikoitaja alueelle 
on rakennettu uusia metsäautoteitä. 

51. Pyhänpää-Syrjänvuori, Kuhmoinen 

Karttalehti: 2144 10 
Alueen pinta-ala: 390 ha Korkeus: 185 m.p.y. 	Suht. korkeus: 107 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 	 2 
BIOLOGINEN_ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 2 



KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Kallioalueen sijainti: Pyhänpään kallioalue sijaitsee Päijänteen Judinsalonselän länsiran-
nalla. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Pyhänpään kallioalue reunustaa jyrkkä-
rinteisenä ja jyrkänteisenä Päijänteen allasta Judinsalonselän länsirannalla. Geomorfologi-
sesti edustavimmat jyrkänteet sijaitsevat pohjoispäässä Pyhävuoren kaakkoisreunalla, 
jossa ne kohoavat heikosti porrasmaisina, viistojyrkänteisinä ja runsaan rakoilun lohkomi-
na 20-40 metriä korkeina seinäminä. Itään työntyvän niemen rantajyrkänteiltä avautuu 
upeita maisemia Päijänteelle, jossa on näkyvyyttä etelään ja pohjoiseen reilusti yli 10 
kilometriä. Kallioalue on lakiosistaan ja loivapiirteisesti kaakkoon viettäviltä rinteiltään 
porrasmaista, hieman kumpuilevaa kohtalaisen harvapuustoista männikkömaastoa. 
Lakiosissa ja rinteillä on runsaasti muinaista rantalohkareikkoa tiiviinä vyömäisinä 
muodostumina tai hajanaisina kasaumina. Kallioperä on keskirakeista, selvästi pilsteistä 
vaaleanharmaata porfyyrista granodioriittia, jonka sulkeumana esiintyy paikoin kiille-
gneissiä. Kiillegneissiä on nähtävissä voimakkaasti liuskettuneena ja pystykaateisena mm. 
Lästilänvuoren kaakkoisjyrkänteessä. 

Pyhänpään kallioaluetta luonnehtii karu metsä- ja kalliokasvillisuus, mutta kallioilla 
tavataan myös mesotrofiaan viittaavia lajeja. Lästilänvuoren tyveltä löytyy alueellisesti 
silmälläpidettävää haisukurjenpolvea. Notkelmissa on soita ja rinteillä sekä notkoissa 
metsä on paikoin hyvinkin rehevää kuusikkoa, mm. Hiidenkiukaan tienoilla on tuoretta 
kuusilehtoa, jossa kasvaa kookkaita lehmuksia sekä haapoja sekapuuna. Lehmuksen 
esiintyminen näyttää luonnehtivan tuoreita rinnemetsiä koko kohteen laajuudelta. Kallio-
alueen metsät ovat varsin voimakkaasti käsiteltyjä ja alueella kulkee metsäauto- ja 
mökkiteitä. Pyhävuoren kaakkoisrinteessä ja mahdollisesti muillakin vaikeakulkuisilla 
rinteillä on hakkuilta säästynyttä vanhaa kalliomännikköä. Pyhänpään alue on mainittu 
Kuhmoisten kunnan esitteessä merkittävänä näköalapaikkana. Pyhänpään kaakkois-
seinämässä on jäänteitä mahdollisesta kalliomaalauksesta (Kivikäs 1995) ja Pyhävuoren 
lounaispuolella on Hiidenkiukaan muinaismuisto. 

52. Portånvuori-Roninvuori, Kuhmoinen 

Karttalehti: 2144 10 
Alueen pinta-ala: 197 ha Korkeus: 190 m.p.y. 	Suht. korkeus: 87 m 

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 
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Kallioalueen sijainti: Noin neljä kilometriä Pihlajakosken eteläpuolella Ison Kärppäjär-
ven etelärannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Portinvuoren ja Kammiovuoren sekä 
Roninvuoren kallioselänteiden muodostama kokonaisuus sijaitsee Ison Kärppäjärven 
eteläpuolella ja ulottuu järven rantaan saakka. Portinvuori on Kärppäjärven luonnonhoito-
metsän alueellaja se kuuluu valtion mailla rauhoitettaviksi määrättyihin aarniometsäkoh-
teisiin (Rassi ym. 1992). Kallioalueella on jyrkänteisiä selänteitä ja niiden välissä soista 
metsämaastoa. Selänteiden lakiosat ovat Portinvuorella heikosti paljastuneita ja mo-
reenipeitteisiä, kun taas Kammiovuoren ja Roninvuoren alueella on hyvin paljastuneita 
mäntykallioita. Portinvuoren kaakkoissivulla on noin 40 metriä korkea, porrasjyrkänteinen 
kalliorinne. Yhtenäiset pystyseinämät kalliomäkien rinteillä ovat parhaimmillaan noin 
kymmenmetrisiä. Kammiovuoren länsijyrkänteen tyvellä olevassa solassa on irtolohkare-
ryhmänja kallion väliin muodostunut kookas luola. Kammiovuoren ja Roninvuoren alue 
on keskirakeista, porfyyrista granodioriittia. Portinvuoren kallioperä on pohjoisosastaan 
keskirakeista graniittia ja eteläosastaan kiillegneissiä. 

Vuoret kohoavat lähes 90 metriä pohjoispuolisen Ison Kärppäjärven pinnastaja varsinkin 
Portinvuoren metsäinen profiili erottuu melko selkeästi ympäristöstään. Rinnemetsien 
vuoksi mäiltä avautuvat maisemat ovat paikoin melko vaatimattomia, mutta Kam-
miovuorelta näkyy lounaaseen metsämaastoon ja Iso Kärppäjärvikin pilkottaa metsän yli. 
Metsämaisemat ovat osittain melko luonnontilaiset ja erämaaluontoiset. Alueen sisäiset 
korkeuserot ovat 40 metrin luokkaa ja vuoret näkyvät luontaisesti toisilleen varsin hyvin. 
Kalliopintoja ei erotu lähiympäristöä kauemmas. Kasvillisuuden osalta kallioalueen 
merkittävin osa on Portinvuoren kaakkois-itäpuolisessa notkossa. Notkossa on edustavaa, 
kosteaa suurruoho- ja saniaislehtoa, jonka erikoiseen puustoon kuuluvat lehmus, tervalep-
pä ja vaahtera. Kaakkoisjyrkänteen tyvellä lehto on kuivempaa ja muualla vallitsevat 
tuoreetja lehtomaiset kankaat sekä kalliolailla kuivat kankaat. Rinnelehtojen uhanalaisla-
jistoon kuuluu hajuheinä. Kalliokasvillisuus on pääosin oligotrofista, mutta Portinvuorella 
tavataan myös mesotrofiaan viittaavaa lajistoa. Kammiovuoren tyvellä olevalle luolalle 
johtaa nauhoin merkitty polku länsipuoliselta tieltä. 

53. Haukkasalo-Koisalo, Kuhmoinen 

Karttalehti: 2144 11 
Alueen pinta-ala: 952 ha Korkeus: 185 m.p.y. Suht. korkeus: 107 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	2 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 
MAISEMA-ARVO: 	1 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 3 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 2 



Kallioalueen sijainti: Haukkasalo sijaitsee Kuhmoisten pohjoisosassa Päijänteen Judinsa-
lonselän pohjoispuolella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Haukkasalo-Koisalo sijaitsee Päijänteen 
Judinsalonselän pohjoispuolella. Saari on kallioalueineen hyvin arvokas kohde etenkin 
maisemallisesti ja geologisesti. Alueen länsiosa on Koisaloa, joka muodostuu Kunnin-
vuoren, Susiluolanmäen ja Kurulanvuoren selänteistä. Itäosaa kutsutaan Haukkasaloksi, 
jonka massiivisin selänne, Sormiovuori kohoaa yli 126 metrin korkeuteen Päijänteen 
pinnasta. Sormiovuori ja Vehmaanvuori näkyvät korkeina laajoina mäkinä kauas maise-
massa aina Päijänteen itäpuolelle asti. Hienoja jyrkännekallioita on Kunninvuorella ja 
Haukkavuorella, jonka suoraanjärveen rajautuva, osin ylikaltevajyrkänne on geomorfolo-
gisesti erittäin edustava. Pystyjyrkän kallion korkeus on noin 45 metriä ja kalliopinnat 
näkyvät komeasti Judinsalonselälle useiden kilometrien päähän. Lähimaisemallisesti hyvin 
vaikuttavan jyrkänteen eteläosan tyvellä on isoista lohkareista muodostunutta edustavaa 
lohkareikkoa. Silokalliot ovat parhaiten paljastuneina jyrkänteiden yläosissa. Haukka-
vuoren jyrkänteen yläosasta avautuu esteetön näkymä etelään Päijänteelle, jossa näkyy 
kallioisia saaria sekä kauempana Judinsalonselkää ja sen itärantoja. 

Haukkasalon kallioalueen pääkivilajina on karkea, harmaa porfyyrinen granodioriitti, joka 
rakoilee harvakseltaan pitkinä pystyrakoina Haukkavuoren jyrkänteen alaosassa. Kunnin-
vuorella granodioriitti on tasarakeisempaa tyyppiä. Haukkasalon-Koisalon alueella on 
myös merkittäviä biologisia arvoja. Saarella on laajalti puolukka-mustikkatyypin metsiä, 
joissa tavataan myös lehtomaisia piirteitä, sekä varsinaista lehtokasvillisuutta. Kallioiden 
lajisto on suurelta osin oligotrofista. Kalliolajistoon kuuluvat Keski-Suomessa uhanalaiset 
haisukurjenpolvi (K-S:Sh) ja pensaikkotatar (K-S:E). Alueen luonnontilaisuutta heikentä-
vät hakkuut. Alueella on myös teitä ja sähkölinja, koska saarella on muutama vakuituisesti 
asuttu talo sekä kesämökkejä. Haukkasaloon on lossiyhteys mantereelta Karankaistennie-
men kohdalta. 

Koisalon kallioalueen pinta-ala on 375 haja Haukkasalon kallioalueen 577 ha. 

54. Hyyppäänvuori, Laukaa 

Karttalehti: 3212 11, 3212 12 
Alueen pinta-ala: 115 ha Korkeus: 171 m.p.y. Suht. korkeus: 87 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 
MAISEMA-ARVO: 	2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 3 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 2 



Cy 

Kallioalueen sijainti: Lievestuoreenjärven länsirannalla olevassa niemessä noin 4 km 
Lievestuoreen kirkolta luoteeseen. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisema- ja luonnonarvoiltaan merkit-
tävä Hyyppäänvuori sijaitsee kapealla niemellä Lievestuoreenjärven rannalla. Hyyppään-
vuoren länsirinne on osittain pystyjyrkänteinen, kuutiorakoilun voimakkaasti lohkoma 
seinämä. Jyrkänteissä on runsaasti halkeamia ja avorakoja ja seinämien tyvillä erikoisia 
luolamaisia koloja ja kalliokatoksia. Pystyseinämien korkeus vaihtelee länsi- ja pohjois-
seinämällä 10-15 metrin välillä. Itärinteellä seinämäpinnat ovat selvästi matalampia. Vuori 
erottuu jyrkkäpiirteisenä massiivisena kalliokohoumana kaikista ilmansuunnista katsotta-
essa ja jylhät kalliopandat näkyvät selvästi mm. länsipuoliselle Iso-Kotavuorelle. Harva-
puustoisilta ylärinteiltä ja laelta avautuu puuston heikosti rajoittamia tai täysin avaria, 
kauniita ja melko luonnontilaisia keskisuomalaisia vesistömaisemia. Massiiviset jyrkän-
nemaisemat onkaloineen ja katoksineen ovat sisäisten maisemien erikoisia nähtävyyksiä. 
Myös lakialueen luonnontilaiset kalliomännikkömaisemat ovat edustavia. 

Alueen kallioperä on vaaleaa, karkearakeista, heikosti suuntautunutta porfyyrista grano-
dioriittia, jossa esiintyy satunnaisesti terävärajaisia hienorakeisia amfiboliittisulkeumia. 
Hyyppäänvuoren tärkeimmät biologiset arvot liittyvät lakiosassa olevaan luonnonhoito-
metsään sekä pohjois-koillisrinteen kalliokasvillisuuteen. Laen puusto on vanhaa männik-
köä ja varsinkin jyrkänteiden äärellä on runsaasti mäntykeloja. Kalliopinnat ovat suurelta 
osin valoisia ja jäkälävaltaisia, mutta pohjois-koillisrinteessä on myös kosteiden kallioiden 
sammalkasvillisuutta, jonka lajistoon kuuluu vaatelias isotuppisammal (K-S:Sh). Hyyp-
päänvuoren rinteillä on kuluneitapolkuja ja kalliokatoksissa ja luolissa useita nuotiopaik-
koja. Vuorella on useita hienoja näköalapaikkoja. 

55. Kukkovuori-Pyykkivuori, Laukaa-Hankasalmi 

Karttalehti: 3212 12 
Alueen pinta-ala: 241 ha Korkeus: 206 m.p.y. Suht. korkeus: 116 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 
BIOLOGINEN ARVO: 
MAISEMA-ARVO: 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 4 
Muuttuneisuus: 	 4 
Lähiympäristön arvot: 	 3 

Kallioalueen sijainti: Laukaanja Hankasalmen rajalla Simulan kylän tuntumassa sijaitse-
va laaja kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Kukkovuoren-Pyykkivuoren kallioalue 
on luonnon- ja maisema-arvoiltaan hyvin monipuolinen ja merkittävä kohde. Pohjoisosan 
kalliomaastoa luonnehtivat metsäiset solat, joita reunustavat jyrkänteet ovat melko jylhiä, 



pääasiassa kuutiorakoilun lohkomia pystyseinämiä. Geomorfologisesti merkittävimmät 
jyrkänteet ovat Kukkovuorella, jonka itärinteellä on parhaimmillaan lähes 45 metriä 
korkea heikosti porrasmainen pystyjyrkänne. Jyrkänteen tyveltä alkaa massiivinen 
louhikko. Silokalliot ovat alueen pohjoisosassa myös paikoin tavanomaista laajempia ja 
edustavampia viistojyrkkiä kalliopintoja. Alueen eteläosa on peitteisempää metsämaastoa. 
Kallioalue erottuu maisemassa ympäristön aukeilta paikoilta katsottaessa ylänköisenä 
metsäalueena, jonka yksittäiset selänteet hahmottuvat vasta kohtalaisen läheltä. Edusta-
v at maisemat avautuvat luontaisina Kukkovuoren itäjyrkänteen reunalta Kynsivedelle. 
Hienoimmat lähimaisemat tapaa niin ikään Kukkovuoren eri jyrkänteillä ja notkelmien 
kohtalaisen luonnontilaisissa metsissä. 

Kukkovuoren kallioperässä vallitsee keskirakeinen, pyrokseenipitoinen gabro, jolla on 
alueella kontakti migmatiittisen kiillegneissin kanssa. Muualla alueen kallioperä muodos-
tuu pääasiassa keski-karkearakeisesta granodioriitista. Pyykkivuoren-Kukkovuoren 
kallioalue on biologisesti hyvin monipuolinen ja arvokas. Alueella on useita reheviä 
lehtokuvioita, joista Pyykkivuoren lounaisrinteen, nyttemmin suurelta osin hakattu 
rinnelehto kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan (Alapassi & Alanen 1988). Kukkovuoren 
itäpuolisella notkollaja hakkuilta säästyneellä rinteellä on kuolleen ja lahoavan puustonsa 
ansiosta arvoa vanhan metsän kuviona. Kohteen kalliokasvillisuus on edustavimmillaan 
Kukkovuorella ja sen länsipuolisella massiivisella eteläjyrkänteellä. Kivilajin ravinteisuus 
näkyy selvästi mesotrofisessa, paikoin jopa eutrofisessa lajistossa. Kukkovuorella kasvaa 
mm. Keski-Suomessa silmälläpidettävää tuninaraunioista, jolla on hyvin elinvoimaisia ja 
runsaita kasvustoja itäjyrkänteellä. Kukkovuoren merkittävään lajistoon kuuluu myös 
aiemmin tavattu taljaruostesammal (K-S:Sh). Kallioalueella tavattiin merkittävää petolin-
nustoa. Kohteen luonnontilaisuus on kärsinyt laajoilla alueilla hakkuista ja taimikkoalueis-
ta. Muuttuneisuudesta huolimatta kohteella voisi olla merkitystä biologisena opetuskohtee-
na, sillä tällä suppealla alueella tavataan runsaasti sekä metsä- että kallioluontoon liittyviä 
lajistollisesti edustavia kasvillisuustyyppejä. 

56. Vääränvuori, Laukaa 

Karttalehti: 3221 04 
Alueen pinta-ala: 71 ha Korkeus: 197 m.p.y. 	Suht. korkeus: 72 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Petäjäiskorven kylän tuntumassa, Iso Kuukkasen luoteispuolella 
sijaitseva kalliomäki. 



Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Jyrkkärinteisenä kohoava Vääränvuori 
on etenkin maisemallisilta ja geologisilta arvoiltaan merkittävä kallioalue. Vuoren länsi-
reunalla on geomorfologisesti upea ja massiivinen louhikkojyrkänne. Jyrkänteen yläosassa 
on 8-10 metrin korkuisia, kiilarakoilun lohkomia pystyseinämiä, joiden alapuolisessa 
louhikkorinteessä on jopa 5 metrin läpimittaisista kalliolohkoja.: Louhikkojyrkänteen 
pohjoispuolella on pysty- ja viistojyrkänteisiä jäätikön hiomia kallioseinämiä. Lakiosa ja 
rinteet ovat pääosin irtomaiden peittämää metsämaastoa. Vääränvuori erottuu parhaiten 
pohjois- ja itäpuolelta Petäjäiskorven pelloilta, jonne se näkyy maisemassa kohoavana 
jyrkkäpiirteisenä, mutta voimakkaasti hakattuna metsäselänteenä. Länsirinteen jyrkänteiset 
kalliopinnat erottuvat hakkuualojen ansiosta paikoin selvästi lähimaisemassa. Länsirinteel-
tä avautuu puuston rajoittamia kauas ulottuvia, kumpuilevia metsämaisemia. Länsirinteen 
louhikkoiset jyrkännemaisemat ovat vaikuttavia ja erikoisia. 

Alueen kivilaji on keskirakeinen graniitti, jossa on runsaasti kiillegneissi- ja kiillelius-
kesulkeumaa. Biologisesti mielenkiintoisinta kallioalueella on länsirinteen lohkareikon 
onkalosta löytynyt isosahasammal, jolla on ainoastaan muutama esiintymä Kes-
ki-Suomessa. Lohkareikko- ja kalliokasvillisuus on muuten oligotrofista ja lajistoltaan 
tavallista. Läntisillä ylärinteillä on vanhaa kalliomännikköä sekä koloisia keloja. Väärän-
vuoren itäpuolisko on kauttaaltaan hakattu joitakin vuosia sitten. Säästyneet metsät ovat 
tavallisia tuoreita ja kuivia kankaita. 

57. Hitonhaudan kallioalue, Laukaa-Äänekoski 

Karttalehti: 3221 05 
Alueen pinta-ala: 628 ha Korkeus: 242 m.p.y. Suht. korkeus: 131 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	2 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	2 	Monikäyttöarvot: 	 2 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 4 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLI®ALUEEN ARVOLUOKKA: 2 

Kallioalueen sijainti: Laukaan ja Äänekosken rajalla Jyväskylä-Oulu -valtatien ja 
Pieni-Hirvasen järven itäpuolella sijaitseva laaja kallioalue 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Suosittuna retkeilykohteena tunnetulla 
Hitonhaudalla on maa-aineslain tarkoittamia hyvin merkittäviä maisema- ja luonnonarvo-
ja. Suurelta osin irtomaan peittämän, voimakkaasti kumpuilevan alueen laajimmat 
paljastumat sijaitsevat mäkien jyrkillä ja jyrkänteisillä rinteillä. Geomorfologisesti ja 
maisemallisesti edustavin kohde on kallioperän ruhjeeseen syntynyt Hitonhauta, joka on 
poikkeuksellisen edustava, noin puoli kilometriä pitkä rotko. Muodostuma on 30-40 
metriä leveä ja sen jyrkänteiset, runsaan rakoilun lohkomat kallioseinämät ovat 10-20 
metriä korkeita. Isosuonmäen Patamankallion länsijyrkänne on myös geomorfologisesti 
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edustava, noin 20 metriä korkea, lähes pystysuora kallioseinämä. Hitonmäen ja Ka-
piovuoren välinen notkelma on geomorfologialtaanja maisemiltaan upeaa kamesmaastoa. 
Notkelmassa oleva Kuppihauta on syvä suppa. Selänteiden rinteillä on runsaasti laa-
ja-alaisia hajanaisia lohkareikkoja ja pienialaisia lohkarevöitä. Laaja kallioalue erottuu 
maisemassa lähinnä korkeampana metsäalueena, jonka jyrkänteiset kalliopirmat erottuvat 
puuston seasta ainoastaan lähimaisemassa. Rinteiltä avautuu eri ilmansuuntiin edustavia, 
jonkin verran puuston rajoittamia metsävaltaisia maisemia. 

Alueen kallioperä on suuntautunutta porfyyrista graniittia, joka on Hitonhaudan alueella 
voimakkaasti ruhjoutunutta ja myloniittiutunutta kiveä. Siinä esiintyy runsaasti kapeita 
leikkaavia maitokvartsijuonia ja pegmatiittigraniittia. Kallioalue on myös biologisesti 
hyvin arvokas. Keskeisin osa eli Hitonhaudan rotko on luormonsuojelualuetta ja rotkon 
ympäristöön on suunniteltu huomattavaa suojelualueen laajennusta. Kalliokasvillisuus on 
erikoisinta rotkossa, jossa tavataan yleisen oligotrofisen lajiston lisäksi runsaasti vaateli-
aampien sammalten muodostamia yhteisöjä. Rotkon lähes tukkivan lohkareen kohdalta 
löytyi mm, isosaha- ja pikkusahasammalta, jotka ovat Keski-Suomessa hyvin harvinaisia 
maksasammallajeja. Putkilokasvilajistosta mainittakoon rotkon kivikkoiselta pohjalta 
aiemmin tavattu valtakunnallisesti silmälläpidettävä hajuheinä (Sh). Rotko ja siitä jatkuva 
notkelma kuuluvat soidensuojeluohjelmaan. Muodostuman pohjalta puhkeaa lähteitä, 
joiden kasvillisuus on kuitenkin melko kulunutta retkeilyn vuoksi. Rotkolaaksoa ympä-
röivillä mäillä on laajoja mäntytaimikoita sekä tavallisia kuivia, tuoreita ja lehtomaisia 
kangasmetsiä. Isosuonmäen ja Kapiovuoren kalliojyrkänteillä on erityisesti karuja, varsin 
kuivia ja usein jäkälävaltaisia pintoja. Alueen keskellä sijaitseva Piilolampi kuuluu 
laskupuroineen Keski-Suomen pienvesien suojeluohjelmaan (Lammi 1993). 

58. Saraakallio, Laukaa 

Karttalehti: 3221 07 
Alueen pinta-ala: 22 ha Korkeus: 125 m.p.y. 	Suht. korkeus: 50 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 	 1 
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 	 2 
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Kallioalueen sijainti: Saraaveden itärannalla vastapäätä Laukaan kirkkoa sjaitseva 
jyrkänteinen kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Saraakallio on kalliomaalaustensa 
ansiosta valtakunnallisesti merkittävä nähtävyys Laukaan Saraaveden itärannalla. Geomor-
fologisesti ja maisemallisesti hyvin edustavassa rantakalliossa on useassa kohdassa 
kalliomaalauksia, joista vanhimmat ajoitetaan jaksolle 3400-3200 eKr. Seinämässä näkyy 
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selvimmin hirven ja veneen kuva (Kivikäs 1995). Suoraan järveen rajautuva länsijyrkänne 
on kuutiorakoilun lohkoma ja paikoin heikosti ylikalteva 10-20 metriä korkea pys-
tyseinämä. Seinämän tyvellä on kohtalaisen runsaasti kookasta louhikkoa. Rantakallioilta 
näkyy vaikuttavaa Saraaveden vesi- ja ranfamaisemaa ja lännen suunnalla erottuu Laukaan 
kirkon torni. Massiiviset rakoilun lohkomat kallioseinämät ovat lähimaisemassa erittäin 
vaikuttavia ja ainutlaatuisia kalliomaalaustensa vuoksi. Kallioperä on Saraakallion 
korkeimmalla laella granodioriittia, mutta länsijyrkänteillä hienorakeista graniittia. 

Saraakallio on biologisesti merkittävä oligo-mesotrofinen kallioalue, jolla esiintyy 
uhanalaislajistoa. Kiinnostavimmat seinämät ovat laen eteläpuolella rinteen yläosassa. 
Ylikaltevilla ja pystyillä kallioilla kasvaa mesotrofisia sammalia ja jyrkänteeltä löytyi 
myös valtakunnallisesti taantunut kalliokeuhkojäkälä (St). Lounaisseinämän tyveltä alkaa 
varsin luonnontilaiseen rantaan viettävä kuivan lehtomainen ja varteva sekametsä. Rannan 
massiivisilla pystyseinämillä on laajoja ja edustavia jäkäläkasvustoja. Mantereen puoleisil-
la rinteillä ja lakiosassa on melko tavanomaisia tuoreita ja kuivia männiköitä ja kuusikoita, 
joissa on paikoin lehtomaisia piirteitä. 

59. Äidinvuori, Laukaa 

Karttalehti: 3221 10 
Alueen pinta-ala: 57 ha Korkeus: 175 m.p.y. 	Suht. korkeus: 90 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Kuusveden itärannalla noin kilometri Kuusvedenrannan kylän 
luoteispuolella sijaitseva kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Äidinvuori on maisemallisesti hyvin 
merkittävä kallioselänne, joka sijaitsee Kuusveden itärannalla. Vaaleanharmaasta grano-
dioriitista muodostunut mäki on länsi- ja pohjoisreunastaan jyrkänteinen ja erottuu 
profiililtaan hyvin ympäristöön. Äidinvuorella on hyvin paljastunut, harvapuustoinen 
lakiosa sekä lähimaisemallisesti hienoja männikköisiä kalliorinteitä, joilta avautuu upeita, 
hieman luontaisen puuston rajoittamia maisemia Kuusvedelle. Suuri suhteellinen korkeus 
saa aikaan hyvin jylhän maisemakuvan. Pohjoisessaja luoteessa maisemakuvaa häiritsevät 
läheisen maaston hakkuut sekä muutaman kilometrin päässä sijaitseva hiekkakuoppa. 
Pääasiassa viistojyrkänteinen ja hieman porrasmainen länsi- ja pohjoisjyrkänne on noin 25 
metriä korkea, jäätikön hioma kalliorinne. Lakiosan silokalliot ovat paikoin hieman 
tavanomaista laajempia ja edustavimpia kalliopintoja. Viistona viettävällä lakiosalla näkyy 
korkein ranta huuhtoutumisrajana (ks. Ristaniemi 1985). 
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Kasvillisuudeltaan hyvin karun Äidinvuoren lakiosaja länsirinne ovat luonnontilaisuudel-
taan edustavia. Varsinkin vaikeakulkuisella rinteellä on säilynyt vanhaa puustoa ja 
pesäkoloisia mäntykeloja. Ylärinteillä on poronjäkäliköitä, joiden seassa kasvaa mm. 
mereistä kalliotierasammalta. Lakimetsän kuiva kalliomännikkö muuttuu rinteillä tuo-
reemmaksi ja lopulta kuusivaltaiseksi. Kallion tyveltä löytyy tavanomaisia oligotrofisia 
pystypintojen, kalliohyllyjen ja onkalojen sammalistoja. Laen itäpuolelta alkaa mäntytai-
mikko ja myös selänteen etelärinteellä on peitteistä, taimikkoista ja hakattua maastoa. 

60. Isovuori-Matkuksenkoin, Leivonmäki 

Karttalehti: 3211 08 
Alueen pinta-ala: 124 ha Korkeus: 152 m.p.y. Suht. korkeus: 70 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 1 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Päijänteen Rutalanden pohjukan itäpuolella Rutalanden kylää 
reunustava kallioselännejakso. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:Maisemallisesti hyvin arvokas kallioalue 
reunustaa Päijänteen Rutalanden kaunista kylämaisemaa. Kaakkoisosan Matkusvuori on 
alueen korkein mäki, mutta maisemallisesti vaikuttavin osa-alue on Valkeiseen, Rutajo-
keen ja peltoon rajautuva länsireuna. Erityisesti Isovuoren jyrkät kalliorinteet näkyvät 
Rutalanden kylälle näyttävästi. Vuori näkyy myös alueen sisällä mm. Matkuksenkolulle 
selkeäprofiilisena kalliomäkenä. Matkuksenkolun pikkuselänteillä on myös hienoja 
kallioseinämiä ja Rutajoen rannoilta löytyy edustavia pienmaisemia. Isovuorelta ja 
Valkeisenvuoren eteläisimmän selänteen laelta avautuu länteen esteettömiäjärvimaisemia 
kauas Päijänteelle sekä lounaaseen läheisen laakson pelto- ja asutusmaisemaan. Kal-
lioselänteiden välinen ylänköinen metsämaasto on moreenin peittämää. 

Porfyyrisesta granodioriitista ja graniitista muodostuvan, kallioperän murroslinjojen 
pirstoman alueen geomorfologisesti edustavimmat ja korkeimmat jyrkänteet löytyvät 
Isovuoren itärinteeltä sekä Matkuksenkolun keskimmäiseltä pikkuselänteeltä, jossa on 
lähes kymmenmetristä pystyseinämää. Myös silokalliot ovat selänteiden pohjoispuolisilla 
rinteillä paikoin edustavia ja tavanomaista laajempia. Kallioalue on myös kasvillisuudel-
taan merkittävä. Kalliokasvillisuus on enimmäkseen tavanomaista, mutta Matkuksenkolun 
kallioiden tyvellä esiintyy myös meso-eutrofista lajistoa, kuten kalkkikiertosammalta ja 
kalkkikahtaissammalta. Mäkien väliset notkelmat ovat soistuneet korviksi ja rämeiksi ja 
Isovuoren itäpuolella on ojittamaton nevaräme. Suuri osa metsistä on taimikko- tai 



73 

kasvatusvaiheessa olevia kuivia, tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Isovuoren länsirinteessä 
on lisäksi rehevää lehtipuuvaltaista lehtoa. 

61. Vällyhoilon kanjoni ja Vihijärven kalliomaasto 
Leivonmäki-Toivakka 

Karttalehti: 3211 08, 3211 09 Alueen pinta-ala: 1122 ha 

Hyvin laajan kallioalueen eteläosa muodostuu Vällyvuoresta, Kamavuoresta, Loppasen-
vuoresta sekä Jouhtvuoresta. Vällyhoilon kanjonista koilliseen jatkuvaa laaksoa reunusta-
vat pohjoisempana Huuvuoren-Kuivavuoren sekä Kylkisvuoren selänteet. 

Vällyvuori-Jouhtvuori 

Korkeus: 200 m.p.y. Suht. korkeus: 63 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	2 	Monikäyttöarvot: 	 2 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	- 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2 

Kallioalueen sijainti: Leivonmäenja Toivakan rajalla, noin kolme kilometriä Rutalanden 
kylän pohjoispuolella sijaitseva laaja kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisema- ja luonnonarvoiltaan hyvin 
merkittävä kallioalue sijaitsee voimakkaasti kumpuilevassa metsämaastossa. Maisemalli-
sesti ja geomorfologisesti merkittävimmän osan muodostaa Vällyhoilossa sijaitseva 
koillis-lounaissuuntainen rotkomainen kallioperän murroslaakso, joka jatkuu pitkälle 
koilliseen ja lounaaseen. Vällyvuoren itärinteellä kohoavat 30-45 metriä korkeat viistopin-
taiset kallioseinämät, jotka näkyvät hyvin massiivisina läheiselle maantielle. Jouhtvuoren 
lounaissivulla on rakoilun lohkoma porrasmainen noin 30 metriä korkea jyrkänne, jonka 
tyvellä on edustavaa louhikkoa. Selänteiden lakiosat ovat kohtalaisen voimakkaasti 
kumpuilevaa suurelta osin ohuen moreenin peittämää männikkömaastoa, joka on edusta-
vaa ja melko luonnontilaista. Jouhtvuori ja Loppasenvuori erottuvat kumpuilevassa 
metsämaastossa etenkin luoteispuolelta katsottaessa melko jyrkkäpiirteisinä ympäröivää 
maastoa korkeampina metsäisinä kohoumina. Selänteiden lakiosista avautuu eri suuntiin 
kohtalaisen edustavia pienten järvien kirjomia metsämaisemia. Maisemakuvaa heikentävät 
kuitenkin paikoin laajat hakkuualueet. 

Alueen kallioperä on grano- ja kvartsidioriittia, jota leikkaa paikoin nuorempi punertava 
graniitti. Kallioperässä esiintyy sulkeumana kiillegneissiä ja amfiboliittia. Välly-
vuoren-Jouhtvuoren kallioalue on biologisesti ja etenkin uhanalaislajistoltaan erittäin 
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merkittävä. Vällyhoilosta löydettyjä uhanalaisia tai harvinaisia kasvilajeja ovat mäkiter-
vakko (Sh), hietaorvokki (Sh), haisukurjenpolvi (Sh), taljaruostesammal (Sh), pahta-
omenasammal (Sh), suippuväkäsammal (Sh), isotuppisammal (Sh), limisiimasammal (V) 
ja pallosammal (V). Lisäksi kuivalta ylärinteeltä on löydetty aiemmin valtakunnallisesti 
uhanalainen munasammal (Sh) (Ulvinen & Ohenoja 1990). Vällyhoilon jyrkänteiden 
tyvellä tavataan oligotrofisten sammal- ja jäkäläyhteisöjen lisäksi eutrofisia pys-
tyseinämä-, rako- ja onkalosammalistoja. Jouhtvuorella on myös melko runsaasti mesotro-
fisia sammalyhteisöjä, joihin kuuluvat mm. vuori- ja siloriippusammal sekä ketoparta- ja 
sinilehväsammal (Kontula 1994). 

Jyrkänteiden ylärinteillä on valoseinämien jäkäläpintoja sekä loivilla kallioilla pienialaisia 
poronjäkälälaikkujaja kapealti kanervatyypin männikköä. Vaikeakulkuisia rinnemaastoja 
lukuunottamatta alueen metsät ovat laajalti käsiteltyjä. Vällyhoilossajyrkänteen tyvimet-
sässä on kuivan lehdon piirteitä, muuten rinnemetsät ovat enimmäkseen kuivia puolukka-
tyypin kankaita. Tuoreet notkelmametsät ovat usein nuoripuustoisia ja lehtipuuvaltaisia. 
Alueella on myös monipuolista suokasvillisuutta. Veivuulammesta laskee Vällyvuoren 
pohjoispuolitse Vennalampeen puro, jonka varresta on löydetty erittäin uhanalaista 
hitupihtisammalta. Alue on linnustoltaan arvokas. 

Huuvuori-Kuivavuori-Kylkisvuori 

Korkeus: 210 m.p.y. Suht. korkeus: 119 m 

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 

Kallioalueen sijainti: Viisarimäen ja Vihijärven välistä peltolaaksoa reunustavat kal-
lioselänteet. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Rajaukseen kuuluvat selännejaksot 
sijaitsevat syvänä peltolaaksona näkyvän murtumalaakson reunalla. Laakso kuuluu 
Viisarimäen-Rutalanden arvokkaaseen maisema-alueeseen (Haapanen & Heikkilä 1993). 
Selännealueen geomorfologisesti merkittävin osa on laakson itäpuolisen Huuvuoren 
länsirinteellä oleva massiivinen vuorenaluslouhikko. Selänteiden lakiosat ja rinteet ovat 
supra-akvaattista maastoa ja suurelta osin lohkareisen moreenin peittämiä. Jyrkänteisten 
osien seinämät ovat noin 5 metriä korkeita. Mäkien lakiosista avautuu monipuolisia ja 
vaihtelevia viljelys-, vesistö- ja metsämaisemia peltolaaksoon ja viereisille lohkareisen 
moreenin peittämille mäille osin luontaisesti ja osin hakkuiden ansiosta. Huuvuorelta 
avautuvat sisäiset maisemat ovat kärsineet jonkin verran vuoren tyven avohakkuusta. 
Kuivavuoressa on parasta metsän sisäinen pienmaisema, johon kuuluu aarniometsän 
piirteitä. Laakson länsipuolen selännejakson pohjoisreunassa sijaitseva Kylkisvuori on 
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hyvin jyrkkärinteinen, enimmäkseen peitteinen selänne, jonka hakatut rinteet näkyvät 
selvästi laaksossa kulkevalle maantielle. 

Alueen kallioperä on harmaata, keskirakeista ja selvästi suuntautunutta granodioriittia, 
jossa esiintyy paikoin terävärajaisia amfiboliittisulkeumia. Lisäksi kallioperässä on 
leikkaavaa tasarakeista graniittia. Selännekokonaisuus on biologisesti melko merkittävä 
kohde. Matalilla jyrkännepinnoilla tavataan oligo- ja mesotrofista sammallajistoa sekä 
paahteisilla pianoilla jäkälävaltaisia yhteisöjä. Huuvuoren alarinteeltä on löydetty alueelli-
sesti silmälläpidettävää purotierasammalta (Kontula 1994). Peitteisillä rinteillä on enim-
mäkseen mustikkatyypin männikköä, joka on säilynyt Kuivavuorella osittain melko 
luonnontilaisena. Rinteillä on myös maisemassa selvästi näkyviä hakkuuaukkoja. 

62. Ison Pirttivuoren kalliomaasto, Luhanka 

Karttalehti: 3122 02 
Alueen pinta-ala: 79 ha Korkeus: 155 m.p.y. Suht. korkeus: 77 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	4 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 4 

Lähiympäristön arvot: 	 1 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Päijänteen Kotkatselän rannalla Kotilanden alueella sijaitseva 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisemallisesti merkittävä Iso Pirtti-
vuoren kallioalue erottuu Päijänteellejyrkkärinteisenä, mutta pahasti hakattuna metsäisenä 
mäkenä. Hakkuiden vuoksi mäen laelta avautuu upeitajärvinäkymiä. Luontaiset maisemat 
olisivat huomattavasti sulkeutuneemmat. Jyrkänteet ovat alueella melko matalia rakoilun 
lohkomia seinämäpintoja. Alueen kallioperä on granodioriittia ja kiillegneissiä. Iso 
Pirttivuoren luoteisrinteellä esiintyy runsaasti kookasta louhikkoa ja lohkareikkoa. 
Moreenin peittämä korkein lakiosa on ollut heti jääkauden jälkeen vedenkoskematonta 
kalliomaastoa. Iso Pirttivuori on sijainnut pienenä saarena laajan jäätikkölanden alueella, 
jossa korkein ranta on ollut 145 mpy (ks. Ristaniemi 1985). Vuoren kalliopaljastumat ovat 
kasvuolosuhteiltaan monipuolisia. Itärinteellä on rikkonaista, varjoisaa ja kosteaa pystyjyr-
kännettä ja ylikaltevia pintoja, luoteisjyrkänteet taas ovat valoisia lähes pystysuoria 
silokallioseinämiä. Valoisten jyrkänteiden kasvillisuus on oligotrofista, mutta itärinteellä 
tavataan myös lievästi mesotrofiaan viittaavaa lajistoa. Kallionaluslouhikossa on lehtokas-
villisuutta, jota melko luonnontilainen mänty- ja lehtipuumetsä suojaa. Itärinteen alus-
louhikossa esiintyy pensaikkotatar, joka on Keski-Suomessa erittäin uhanalainen laji. 



63. Haukivuori-Lylyvuori, Luhanka 

Karttalehti: 3122 02 
Alueen pinta-ala: 252 ha Korkeus: 203 m.p.y. Suht. korkeus: 120 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 
MAISEMA-ARVO: 	2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 4 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 2 

Kallioalueen sijainti: Judinsalon saaren keskiosassa sijaitseva Päijänteen Kotkasselän 
etelärannalla sijaitseva laaja kallioselännealue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Haukivuoren ja Lylyvuoren muodosta-
ma kalliomaasto on keskellä Judinsalon saarta sijaitseva laaja, metsäinen ylänköalue. 
Kallioalue rajautuu hieman harkinnanvaraisesti notkelmassa olevaan maantiehen, jonka 
lounaispuolella kalliomaasto jatkuu samankaltaisena. Kallioalue on maisemallisesti hyvin 
merkittävä. Läheiseen Haukijärveen Haukivuoren suhteellinen korkeus on noin 120 metriä 
ja Päijänteeseen 125 metriä. Kallioselännealue erottuu massiivisena ja korkeana Päijänteen 
Kotkasselän etelärannalla ja hallitsee rantamaisemia. Kohtalaisen loivapiirteisten rinteiden 
kalliopaljastumat eivät suurelta osin erotu järvelle. Lylyvuoren pohjoisrinteen osittain 
avoimet ja harvamännikköiset kalliopinnat näkyvät kuitenkin edustavasti pohjoispuoliselle 
maantielle. Lylyvuoren lakiosasta ja rinteiltä avautuu hyvin edustavia järvimaisemia itä-
ja pohjoispuolelle. Myös Haukivuoren länsijyrkänteen päältä avautuu upeita vesistö-
maisemia hakkuiden ansiosta. Alueen sisäosien maisemat ovat suurimmaksi osaksi 
talousmetsämäiset. Hakkuita on alueella varsin vähän. 

Alueen kallioperä on kivilajistoltaan vaihtelevaa. Lylyvuoren alueella vallitsee grano-
dioriitti ja Haukivuoren lakiosa sekä Leponiemen välisen alueen kallioperä on graniittia. 
Migmatiittista kiillegneissiä esiintyy runsaammin Haukivuoren koillisrinteen kallioperässä 
(ks. Kallio 1982). Haukivuoren selännejakson pohjoisosassa koillisrinteellä on laaja ja 
hajanainen lohkareikko, joka on osittain syntynyt korkeimman rannan tasoon. Hauki-
vuoren luoteispuolella on pieni luonnontilainen suolampi, jonka laskupuron varrella on 
lehtomaista kasvillisuutta. Kallioaluetta hallitsevat tuoreen kankaan varttuneet metsät sekä 
kalliopaljastumien kohdilla kuivat männiköt. Jyrkänteillä kasvillisuus on oli-
go-mesotrofista. Haukivuoren länsirinteessä on pieni lehto, jossa kasvaa myös Kes-
ki-Suomessa harvinainen (Sh) haisukurjenpolvi. 

64. Onkisalo, Luhanka 

Karttalehti: 3122 02, 3122 03, 3122 05, 3122 06 
Alueen pinta-ala: 919 ha Korkeus: 180 m.p.y. Suht. korkeus: 102 m 
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Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	1 	Monikäyttöarvot: 	- 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2 

Kallioalueen sijainti: Päijänteen itälaidalla muutama kilometri Luhangan kirkolta etelään. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Onkisalon saari on Keski-Suomen 
arvokkaimpia kohteita, jolla on maa-aineslain tarkoittamia hyvin merkittäviä geologisia, 
maisemallisia ja etenkin biologisia arvoja. Onkisalon itäosassa on rantojensuojeluohjel-
maan kuuluvia alueita (Heikkilä & Heikkinen 1993). Pinnanmuodoiltaan hyvin vaihteleva 
saari muodostuu korkeista ja laajoista kallioisista mäistä, jotka nousevat parhaimmillaan 
yli 100 metriä Päijänteen pinnasta ja muodostavat varsinkin Kotkatselän suunnasta 
näkyvän massiivisen kokonaisuuden. Laajin yhtenäinen kalliopaljastuma on Onkikorkeim-
man lakiosassa. Edustavimmat jyrkänteet sijaitsevat Hettulanvuoren länsireunalla, jonka 
noin 50 metriä korkealla porrasmaisella jyrkänteellä on peräti 20-metrinen pysty alaosa. 
Hettulanvuoren jyrkänteen yläosasta näkyy kaunista Päijänteen saaristomaisemaa Kotkat-
selälle ja Judinsalon suuntaan. Saarta halkoo 2 km pitkä lounas-kaakkosuuntainen ruhje-
laakso, jonka luoteisreunalla on noin 1,5 km pitkä porrasjyrkänne. Jyrkänteen kokonais-
korkeus on noin 30 metriä. Kalliomaisemat ovat alueen sisällä paikoin hyvin edustavia, 
mutta metsäluontoa hallitsevat suuressa osassa heinikkoiset taimikot. 

Alueen kallioperä koostuu pääosin karkeasta porfyyrisesta granodioriitista sekä paikoin 
esiintyvistä gneissi- tai amfiboliittisulkeumista, jotka mahdollistavat rehevän kasvillisuu-
den kehittymisen. Onkisalo onkin metsä- ja kallioluonnoltaan ja myös linnustoltaan 
poikkeuksellisen arvokas alue. - Saaren itälaidalla on Molikon lehtoalue, joka on todettu 
valtakunnallisesti arvokkaaksi (Alapassi & Alanen 1988). Lehtokasvillisuus on hyvin 
monipuolista, rikaslajista ja rehevää. Lajiston aateliin kuuluu valtakunnallisesti vaarantu-
nut viuhkokääpä, jonka lisäksi lehdoista on tavattu lukuisia alueellisesti uhanalaisia lajeja. 
Lehtoalueille on nykyisin perustettu luonnonsuojelualueet. Reheviä lehtometsiä tavataan 
Molikon lisäksi eri puolilla saarta. Kalliokasvillisuutta luonnehtivat jyrkänteiden moni-
puoliset oligo-mesotrofiset sammalyhteisöt, mutta seinämillä esiintyy myös vaateliaampaa 
ja osin uhanalaista lajistoa. Lakipaljastumilla on tavallisia poronjäkäläpeitteitä ja rinteillä 
vallitsevat lehtomaiset, tuoreet ja kuivat kankaat, joissa on tehty runsaasti hakkuita. 

65. Vahervuori, Luhanka 

Karttalehti: 3122 03, 3122 06 
Alueen pinta-ala: 127 ha Korkeus: 171 m.p.y. Suht. korkeus: 90 m 



Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 
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GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 
MAISEMA-ARVO: 	2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

MUUT ARVOT: 
Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	- 	 3 
Muuttuneisuus: 	 4 
Lähiympäristön arvot: 	 3 

Kallioalueen sijainti: Noin kaksi kilometriä Luhangan kirkonkylän länsipuolella Vaher-
järven etelärannalla. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Luhangan kirkonkylän länsipuolella 
sijaitseva Vahervuori on maisema- ja luonnonarvoiltaan merkittävä kohde, joka kohoaa 90 
metriä viereisen Vaherjärven yläpuolelle. Kohteen kalliojyrkänteet näkyvät hyvin kilomet-
rien päähän läheisille kallioalueille ja vuori on kokonaisuudessaan selkeästi ympäristös-
tään erottuva. Vahervuori on arvokas näköalapaikkana, josta avautuu näkymä etualalla 
olevaan Luhangan kirkonkylään. Taustalla näkyy Päijänteen Tanuniselkä saaristomaisemi-
neen. Itäjyrkänteellä myös sisäiset kalliomaisemat ovat jylhät ja edustavat. Vahervuoren 
itäsivulla kohoaa porrasmainen, rakoilun lohkoma, noin 40 metriä korkea kalliojyrkänne. 
Korkein lakialue on vedenkoskematonta maastoa, jossa on suurelta osin moreenipohjaista 
talousmetsää. Vuoren kallioperä on pääasiassa granodioriittiaja graniittia. 

Vahervuoren itärinteen yläosissa on jäkälävaltaisia kasvillisuusyhteisöjä. Alempana on 
myös kallioketokasvillisuutta, jonka lajistossa tavataan mm. Keski- Suomessa harvinaista 
vahamaksaruohoa ja haisukurjenpolvea. Varsinaisella pystyjyrkänteellä kasvillisuus on 
oligo-mesotrofista. Kallion alla on valtakunnallisesti arvokas laaja, jonkin verran hakkuis-
ta kärsinyt lehtoalue, jossa kasvaa mm. vaahteraaja lehmusta (Alapassi & Alanen 1988). 
Lakialueella on laajoja poronjäkälä-ja kanervatyypin männikköalueita. Alueen luonnonti-
laisuus on jyrkännealuetta lukuun ottamatta metsien nuoruuden vuoksi melko heikko. 

66. Kankaisvuoren-Sikovuoren kalliomaastot, Luhanka 

Karttalehti: 3122 03 	Alueen pinta-ala: 511 ha 

Päijänteen itärannan kallioselänteistä muodostuva laaja kokonaisuus, johon kuuluvat 
Kankaisvuori-Hiekkavuori, Syväniemen, Lepovuoren ja Pukkivuoren alueet sekä Siko-
vuori. 
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Kankaisvuori-Hiekkavuori 

Korkeus: 188 m.p.y. Suht. korkeus: 92 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 4 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Noin kuusi kilometriä Luhangan kirkonkylän lounaispuolella 
Päijänteen rannalla sijaitseva laaja kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Kankaisvuoren ja Hiekkavuoren 
muodostama kallioalue rajautuu länsireunastaan Päijänteeseen ja pohjoisessa harkinnanva-
raisesti ylänköiseen kalliomaastoon. Etenkin Hiekkavuoren laella on laaja paljastuma-alue, 
jossa silokalliot ovat paikoin hyvin kehittyneitä ja tavanomaista laaja-alaisempia pintoja. 
Jyrkillä rinteillä on kohtalaisen matalia jyrkänteisiä osia. Kankaisvuoren kaakkoisosassa 
sijaitsee alueen merkittävin porrasmainen ja viistojyrkänteinen rinne, jonka kokonaiskor-
keus on noin 40 metriä. Kankaisvuorella on pienten kallioseinämien reunustama sola, 
Pirunkanava. Alueen korkein kohta sijaitsee Kankaisvuoren laella, josta korkeusero 
itäpuoliseen Kankaisjärveen on 92 metriä. Alue on maisemallisesti melko hallitsevalla 
paikalla ja se erottuu korkeana Päijänteen rantamaisemassa. Kalliopintoja ei juuri näy 
lähiympäristöä kauemmas, mutta Kankaisvuoren kaakkoisreunalla jyrkänteiset kalliot 
hallitsevat maantienvarsimaisemaa. Hiekkavuorelta avautuu Päijänteelle luontaisia osin 
puuston rajoittamia hyvin edustavia maisemia, mutta Kankaisvuoren loivapiirteisellä laella 
puusto rajoittaa selvästi näkyvyyttä. Sisäiset maisemat ovat edustavimmillaan Kankais-
vuoren vaahteralehdossa ja Hiekkavuoren silokallioalueilla. 

Alueen kallioperä on vaaleanharmaata, keskirakeista granodioriittia, joka on monin 
paikoin graniittiutunut. Granodioriitin sulkeumana on paikoin kiillegneissiä ja gabroa (ks. 
Kallio 1982). Biologisesti merkittävintä kallioalueella on edustava lehtokasvillisuus. 
Kankaisvuoren itärinteellä on vaahterakasvusto, jonka kentäkerroksessa tavataan mm. 
Keski-Suomessa harvinaista (Sh) lehtopähkämöä (Keski-Suomen seutukaavaliitto 1982). 
Luonnonvaraista vaahteraa kasvaa myös Pirunkanavan kalliosolassa, jonka jyrkänteillä 
tavataan myös hieman vaateliaampaa kalliokasvillisuutta. Kallioalueella on runsaasti 
taimikoita ja uusia hakkuita. 

Syväniemen-Pukkivuoren kalliomaasto 

Korkeus: 165 m.p.y. Suht. korkeus: 61 m 



Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	2 	Monikäyttöarvot: - 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 4 

Lähiympäristön arvot: 	 4 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Kallioalueen sijainti: Noin viisi kilometriä Luhangan kirkonkylän länsipuolella Päijän-
teen rannalla sijaitseva vuorimaa-alue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Lepovuoren, Pukkivuoren, Halmemäen 
ja Syväniemen muodostama kalliomaasto on biologisesti hyvin arvokasta ja sillä on myös 
merkittäviä maisemallisia arvoja. Alue rajautuu länsireunastaan Päijänteeseen ja muilla 
suunnilla kallioiseen metsämaastoon sekä pieniin järvialtaisiin. Pukkivuori kohoaa noin 61 
metriä viereisen Ison Kalliojärven pintaa korkeammalle. Pohjoisrinteen harvamännikköiset 
kalliopinnat näkyvät selvästi luoteispuolella olevan Sikojärven rannalle. Lepovuoren 
hakatulta laelta avautuu upeita maisemia Päijänteen suuntaan. Jyrkänteen päältä avautuu 
myös luontaisia vesistö- ja metsämaisemia viereiselle Iso-Hy ttysen järvelle. Pukkivuorelta 
näkyy pienten järvien, viljelysten ja kumpuilevan metsämaaston muodostamaa mosaiikkia. 
Sisäisen maiseman parhaita kohtia ovat Lepovuoren jyrkänne ja Suojärven laskupuro. 
Lepovuoren itäjyrkänne on heikosti porrasmainen, noin 25 metriä korkea seinämä, jossa 
pystypinnat ovat noin kymmenmetrisiä. Pukkivuoren pohjoisjyrkänne on myös noin 40 
metriä korkea viistojyrkänteinen ja porrasmainen kalliorinne. Alueen kallioperä on 
suurelta osin granittia ja granodioriittia, jonka sulkeumana esiintyy paikoin kiillegneissiä 
ja amfiboliittia. 

Kallioalue on biologisesti hyvin merkittävä. Kalliolajistoon kuuluvat mm. Kes-
ki-Suomessa erittäin uhanalainen pohjanvaskisammal sekä valtakunnallisesti silmälläpi-
dettävä kalliokeuhkojäkälä. Lepovuoren alla on hieno, rehevä lehto, jonka lisäksi arvokas-
ta kasvillisuutta ja lajistoa tavataan Suojärven rannalla ja laskupuron lehdossa. Uhanalais-
lajistosta mainittakoon hajuheinä ja nevaimarre. Luonnontilaisuus on parhaimmillaan 
Lepovuoren jyrkänteellä, jonka yläosassa tapaa ikääntyneitä mäntyjä ja jyrkänteen alla 
suuria raitoja ja runkolehmuksia. Muilta osin alue on laajalti avo- tai harvennushakattu. 

Sikovuori 

Korkeus: 138 m.p.y. Suht. korkeus: 50 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGII\NEN ARVO: 	4 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 
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KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 5 

Kallioalueen sijainti: Noin viisi kilometriä Luhangan kirkonkylän länsipuolella Päijän-
teen rannassa. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Sikovuori on Päijänteen rannalla 
sijaitseva maisemallisesti arvokas kallioalue, joka kohoaa 50 metriä Päijänteen pinnasta. 
Vuori rajautuu ympäröivään maastoon varsin selväpiirteisesti ja erottuu hyvin järvelle. 
Melko hyvin paljastuneessa lakiosassa ja ylärinteillä on hieman tavanomaista laajempia 
jäkälikköisiä silokalliopintoja. Kallioinen länsirinne on porrasmainen ja osin jyrkänteinen. 
Pohjoispäässä rinteen alaosassa on noin 10 metriä korkea viistojyrkänteinen silokal-
lioseinämä. Sikovuoren lakiosista avautuu selvästi puuston rajoittamia, luontaisia näköalo-
ja kauas Päijänteen selälle. Rinteillä ja lakiosissa avautuva sisäinen maisemakuva on 
edustava ja melko avara vanhan puuston ja laajojen silokallioalueiden vuoksi. Alueen 
kallioperä on suurelta osin vaaleanharmaata, keskirakeista granodioriittia. Sulkeumana 
esiintyy paikoin emäksisiä fragmentteja. Kalliokasvillisuus on yksinomaan oligotrofista 
sekä pysty- että loivilla pinnoilla. Alueen puusto on pääasiassa vanhahkoa mäntyvaltaista 
metsää eikä hakkuiden jälkiä varsinkaan kallioisimmilla osilla näy. Itärinteellä on pienia-
laisia taimikoita. 

67. Rauanvuoren-Juurikkavuoren kalliomaasto, Luhanka 

Karttalehti: 3122 03, 3211 01 
Alueen pinta-ala: 416 ha 	Korkeus: 160 m.p.y. 	Suht. korkeus: 82 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	3 Muuttuneisuus: 	 4 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Noin viisi kilometriä Luhangan kirkonkylän luoteispuolella 
Päijänteen rannassa sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Rauanvuoren-Juurikkavuoren kallioalue 
on Päijänteen itärannan topografialtaan vaihtelevaa vuorimaata, jossa kalliopaljastumat 
ovat hyvin yleisiä. Korkein huippu on Rauanvuorella, joka nousee 82 metriä Päijänteen 
pintaa korkeammallaja hallitsee rantamaisemaa. Alueen pohjoisosa (Rauanvuori, Sorva-
vuori, Juurikkavuori) on kokonaisuudessaan korkeaa rauhallisesti kumpuilevaa kal-
liomaastoa, kun taas eteläosa (Mäenvuori, Kääppivuori, Valkeavuori) on matalaa ja 
rikkonaisempaa kalliomaastoa. Rinteiden jyrkänteiset osat ovat porrasmaisia ja viistojyr-
känteisiä kalliorinteitä, jossa yksittäiset kallioseinämät ovat yleensä alle viiden metrin 
korkuisia. Sorvavuoren itärinteellä on myös 5-10 metrin korkuisia rakoilun lohkomia 
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kallioseinämiä. Jyrkästi Päijänteen rannasta kohoavalla Rauanvuorella on merkittäviä 
maisemavaurioita kuten kauas järvelle erottuva siemenpuuhakkuu ja NMT-masto. Sorva-
vuoren hakkuut erottuvat heikommin, mutta vuori ei ole myöskään yhtä silmiinpistävä 
kuin edellinen. Kummaltakin mäeltä avautuu loistavia näkymiä Päijänteelle ja kauas 
Jämsän mäkimaille, mutta maisemat ovat avautuneet hakkuiden jälkeen. Sisäinen maisema 
on parhaimmillaan Rauanvuoren itärinteen vanhassa valoisassa lehtimetsässä. 

Alueen kallioperä on pääasiassa vaaleanharmaata, keskirakeista granodioriittia, joka 
sisältää runsaasti gneissi- ja liuskesulkeumia. Eteläosassa esiintyy kallioperässä myös 
hieman dioriittia. Itä-koillisrinteillä kalliokasvillisuus koostuu pääosaksi oligotrofisten 
pystypintojen ja kalliorakojen yhteisöistä. Kosteimmilla kalliontyvillä on myös lievästi 
mesotrofista kasvillisuuttaja itäjyrkänteiden tyvimetsät ovat lähes poikkeuksetta lehtomai-
sia. Rauanvuoren alue on linnustoltaan hyvin arvokas. 

68. Vuorenmäki-Virkavuori, Luhanka 

Karttalehti: 3122 06 
Alueen pinta-ala: 199 ha Korkeus: 175 m.p.y. 	Suht. korkeus: 97 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 	 4 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Luhangan kirkonkylän tuntumassa, Tammijärvelle vievän maatien 
varressa sijaitseva jyrkkärinteinen kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Vuorenmäen kallioalueen tärkeimmät 
arvot ovat maisemallisia, mutta kohde on melko merkittävä myös biologisesti ja geologi-
sesti. Jyrkkärinteisen, kaikkiin suuntiin melko hyvin erottuvan Vuorenmäen rinteet ja 
lakiosat ovat suurelta osin ohuen moreenin peittämää taimikkoista metsämaastoa. Silokal-
liot ovat edustavimmillaan harvarakoisen porfyyrigraniitin alueella Virkavuoren länsirin-
teellä. Korkeimman lakiosan länsisivulla on runsaan rakoilun lohkoma, 15 metriä korkea 
kallioseinämä. Viistopintaisen, hieman porrasmaisen länsirinteen muut jyrkänteiset osat 
ovat muutaman metrin korkuisia. Vuorenmäen kaakkoisrinteellä on laajaa, hajanaista 
lohkareikkoa. Korkein ranta (noin 145 mpy) näkyy Vuorenmäen rinteillä paikoin selvänä 
huuhtoutumisrajana. Merkittäviä maisemia pohjoiseen ja lounaaseen avautuu lähinnä 
hakkuiden ansiosta. Virkavuoren lakiosan länsireunalta avautuu myös hyvin edustavia 
puuston selvästi rajoittamia luontaisia maisemia länsi- ja lounaispuolen ympäristöön. 
Sisäinen maisema on hienoimmillaan Virkavuoren länsirinteellä. 
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Vuorenmäen kallioperä on kivilajistoltaan melko vaihteleva. Vallitsevat kivilajit ovat 
granodioriitti ja graniitti, joiden sulkeumana esiintyy satunnaisesti myös kiillegneissiä. 
Virkavuoren länsirinteellä on lisäksi emäksistä, hienorakeista gabroa, joka muodostaa 
graniitin kanssa paikoin edustavaa breksiarakennetta. Biologisesti arvokkainta osa-aluetta 
ovat Virkavuoren länsirinteet, joilla on edustavia poronjäkäliköitä ja kallioketomaisia 
kasvillisuuslaikkuja. Rinteen merkittävin laji on Keski-Suomessa vaarantunut vuorimunk-
ki. Länsirinteen puusto on melko luonnontilaista harvaa kalliomännikköä. Muualla kallio-
ja metsäkasvillisuus tavanomaista tai pahoin metsänhoidon muuttamaa. 

69. Hauhanmäki, Luhanka 

Karttalehti: 3211 04, 3211 07 
Alueen pinta-ala: 115 ha Korkeus: 170 m.p.y. Suht. korkeus: 77 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	4 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Noin viisi kilometriä Tammijärven kylän pohjoispuolella, Hauhan-
järven itärannalla sijaitseva mäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Hauhanmäki sijaitsee Luhangan 
pohjoisosissa Hauhajärven itärannalla. Se kohoaa 77 metriä järveltä ja näkyy jyrkkäpiir-
teisenä erittäin selvästi maisemassa. Hauhanmäen rinteet ja lakiosa on moreenin peittämää 
metsämaastoa, jossa kalliopaljastumia ei juuri ole. Merkittävin paljastuma-alue on 
koillisrinteen alaosassa oleva noin sata metriä pitkä ja 10 metriä korkea rikkonainen 
jyrkänne. Kivilaji on pääasiassa tummaa, hienorakeista emäksistä metavulkaniittia. Tiheä 
puusto rajoittaa selvästi mäeltä avautuvia näköaloja, mutta hakkuiden vuoksi lännessä 
näkyy myös järvimaisemia. Sisäinen maisema on sulkeutunut ja melko talousmetsämäi-
nen. Metsäkasvillisuudessa vallitsee lehtomainen kangas, jossa on myös melko pienialaisia 
lehtipuuvaltaisia kuvioita. Pohjoisjyrkänteellä kasvaa oligo- ja mesotrofisia kasviyhteisöjä 
ja rapautumaonkaloissa tavataan paikoin myös vaateliaampaa lajistoa. Mäen pohjoisrin-
teen alla virtaa Hauhanlammen laskupuro, jonka varressa esiintyviä lehtokasveja ovat 
vuorijalava (V:St, K-S:V), taikinamarja (K-S:Sh), mustaherukka, lehtopalsami (K-S:Sh) 
ja kotkansiipi. (Keski-Suomen seutukaavaliitto 1982). 

70. Paavalinvuori, Muurame 

Karttalehti: 3212 04 
Alueen pinta-ala: 21 ha Korkeus: 165 m.p.y. Suht. korkeus: 87 m 



Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 	Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Kallioalueen sijainti: Noin kaksi kilometriä Muuramen keskustan koillispuolella sijaitse-
va jyrkäoteinen pyöreä kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Paavalinvuorella on hyvin merkittäviä 
maisemallisia ja merkittäviä geologisia arvoja. Vuori näkyy maisemassa selvästi ympä-
röivää maastoa korkeampana jyrkänteisenä kallioselänteenä. Yhtenäiset, lähes pystyt 
pohjoispuolen jyrkännepinnat ovat lähes 20 metriä korkeitaja näkyvät kauas pohjois- ja 
itäpuolelle avoimista ympäristön maastopaikoista katsottaessa. Eteläsivulla on porrasjyr-
känteinen kalliorinne. Jyrkänteiden kohdalta avautuu puuston jonkin verran rajoittamia 
sekä aivan esteettömiä näkymiä useiden kilometrien etäisyydelle ympäristöön. Kaakossa 
ja etelässä näkyy Päijänteen kaunista järvimaisemaa, mutta pohjois- ja koillispuolella 
maisemaan kuuluvat hakkuut, maantie, rautatie ja voimalinja. Sisäinen maisema on 
massiivisten jyrkänteiden hallitsemaa kohtalaisen luonnontilaista kalliomaastoa. Selänteen 
koillisreunassa mahtava irronnut kalliolohko ja sen aikaansaama halkeama muodostavat 
erikoisen pienmaiseman. Vuoren lakiosassa on hieman porrasmaista ohuen moreenin 
peittämää kalliomännikkömaastoa, jossa on muutamia kookkaita siirtolohkareita. Alueen 
korkein laki on ollut jääkauden jälkeen vedenkoskematonta maastoa. Korkein ranta 
sijaitsee Paavalinvuorella 149 mpy, jossa se näkyy maastossa komeana huuhtoutumisraja-
na (Ristaniemi 1985). 

Alueen kallioperä on pääasiassa porfyyrista granodioriittia. Rinteet ja laen itäosa ovat 
pääasiassa oligotrofisen kasvillisuuden luonnehtimia, mutta juurella sekä laen länsipuolel-
la on rehevämpää metsäkasvillisuutta. Jyrkänteillä vallitsevat suurelta osin oligotrofiset 
sammalet, joiden lisäksi mesotrofeja esiintyy kallion raoissa ja onkaloissa. Lakea on 
osittain hakattu tai harvennettu, ja etelä- sekä itärinteillä on tehty voimakkaampaa hakkuu-
ta. Paavalinvuoren ali kulkee rautatietunneli. 

71. Ilosvuori-Huuhkaisvuori, Pihtipudas 

Karttalehti: 3312 05 
Alueen pinta-ala: 297 ha Korkeus: 185 m.p.y. Suht. korkeus: 70 m 



Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 
MAISEMA-ARVO: 	2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

MUUT ARVOT: 
Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 3 
Muuttuneisuus: 	 4 
Lähiympäristön arvot: 	 3 

Kallioalueen sijainti: Kallioalue sijaitsee Pihtipudas-Viitasaari -tien varressa noin 9 km 
Pihtiputaalta etelään. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Ilosvuoren ja Huuhkaisvuoren kallioalue 
sijaitsee vanhan nelostien varrella, jossa se erottuu selvästi ympäristöään korkeampana. 
Kallioalue on maisemiltaan edustava, sillä Ilosvuoren laelta näkyy luontaisesti 15-20 km 
päähän Alvajärvelle asti. Pohjoispuolella näkyy myös Kolimajärveäja läheistä Ilosjärven 
peltoaluetta. Maisema on yksi kauneimmista pohjoisessa Keski-Suomessa. Ilosvuoren 
pohjois- ja koillispuolen lakiosassa on laaja, melko yhtenäinen silokallioalue, jolla on 
merkittävää lähimaisemallista arvoa. Geologisesti kohde edustaa pohjoisen Keski-Suomen 
syväkiviä parhaimmillaan. Lähes koko Ilosvuorella vallitsee punertava porfyyrinen karkea 
graniitti (Salli 1971). Portaiden pystyseinämän korkeudet ovat suurimmillaan noin viisi 
metriä. Kallion päällä on paikoin suuria siirtolohkareitaja rinteillä on muinaista Päijänteen 
rantaa edustavia kivikkoja. 

Rinteitä on hakattu hiljattain, tai niillä kasvaa nuorta männikköä. Peitteisillä kallioilla on 
poronjäkäläkasvustoja sekä paikoin kosteampia variksenmarja- ja suopursuvaltaisia 
laikkuja. Jyrkännepinnat ovat karujaja niukkalajisia. Huuhkaisvuori on vielä laajemmin 
hakattu, mutta sen itäjyrkänteen alla on pieni rauhoitettu puronvarsilehto, joka on luokitel-
tu paikallisesti arvokkaaksi (Keski -Suomen seutukaavaliitto 1982). Huuhkaisvuoren 
varj oisalla j yrkänteellä kasvaa joitakin vaateliaan puoleisia, mesotrofista alustaa vaativia 
sammalia. Rajauksen sisään jää useita lähteitä, joiden kasvillisuus lisää biologista moni-
puolisuutta. Ilosvuoren laella on aidattu Yleisradion radiomasto. 

72. Julmatlammit, Saarijärvi 

Karttalehti: 2244 05 
Alueen pinta-ala: 104 ha Korkeus: 220 m.p.y. 	Suht. korkeus: 52 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 	 2 
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 
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KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Saarijärvi-Kyyjärvi -tien varressa noin 3 km Kolkanlandelta 
luoteeseen. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisema- ja luonnonarvoiltaan merkit-
tävää Julmienlampien kallioaluetta hallitsee noin kilometrin mittainen voimakas ruhjelaak-
so, jota reunustavat edustavat louhikkoiset jyrkänteet. Korkeutta porrasjyrkänteillä on noin 
25 metriä. Ruhjelaakson pohjalla on useita pieniä lampia, jotka muodostavat kallioiden 
kanssa erittäin jylhiä ja erikoisia sisäisiä maisemia. Rotkon pohjalla on myös kivikoita ja 
kaksi pientä suppaa. Alueen kallioperä on hienorakeista metavulkaniittia, joka on Keski--
Suomen graniittien keskellä kohtalaisen harvinainen kivilaji. Rotkoalue on hyvin tunnettu 
nähtävyys, jonne on tehty Runebergin eräpolku. Jyrkänteiden reunat ovat ahkeran kulke-
misen vuoksi varsin kuluneita. Alueen ydinosa on luonnonsuojelualuetta. 

Julmienlampien kallioalue on kasvillisuudeltaan ja lajistoltaan monipuolinen. Loivilla 
lampien rannoilla tavataan ranta- ja suolajistoa ja kallioisilla osilla melko niukkalajista, 
oligotrofista jyrkännekasvillisuutta. Metsäisillä jyrkännejaksoilla kasvaa myös hieman 
vaateliaampia sammallajeja, kuten kutrisammaltaja tummauurnasammalta. Jyrkänteiden 
itäpuolella on poronjäkälä- ja kanervavaltaisia silokallioitaja pieniä soistumia. Rauhoite-
tulla alueella jyrkänteiden ja lampien luona metsä on etupäässä vanhaa mustikkatyypin 
kuusikkoa ja myös saniaisia kasvavaa käenkaali-mustikkatyypin metsää esiintyy hiukan. 
Kelkkamäellä on aukkohakkuu, ja rauhoitusalueen itäpuolelta alkaa nuori riukupuuvaiheen 
männikkö. 

73. Lou kkuvuori-Mustavuori, Sumiainen 

Karttalehti: 3221 06, 3221 09, 3222 04, 3222 07 
Alueen pinta-ala: 85 ha Korkeus: 226 m.p.y. Suht. korkeus: 127 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 4 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Ala-Keiteleen Autionselän rannassa muutama kilometri Sumiaisten 
Syvälanden kylältä länsi-lounaaseen. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Loukkuvuoren-Mustavuoren kallioalue 
on lähinnä maisemallisesti merkittävä metsäinen ja reunoiltaan kohtalaisen loivarinteinen 
muodostuma. Loukkuvuorella on noin 20 metriä korkea koillisjyrkänne, jonka laelta on 
hyvät, lähinnä hakkuiden avaamat näköalat ympäristöön yli kymmenen kilometrin päähän. 
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Loukkuvuoren laella on ohuesti peitteinen, melko laaja silokallio. Alueen pohjoisosassa 
Mustavuoren länsireunalla on myös jyrkänne. Kokonaisuudessaan Loukkuvuoren selänne 
nousee itäpuolisesta Vintilänlandesta peräti 127 metriä. Selänteen massiivisuudesta 
huolimatta sen profiilin hahmottamista vaikeuttavat ympäristön muut korkeat mäkialueet. 
Puusto rajoittaa sisäisiä maisemia, mutta jyrkänteiltä löytyy silti vaikuttavia ja monimuo-
toisia kalliomaisemia. Mustavuorelta näkyy puuston rajoittamia kapeita maisemasektoreita 
Keiteleelle ja sen yli. 

Loukkuvuoren alue on kallioperältään tiivistä keskirakeista tai paikoin hienorakeista 
sarvivälkegabroa. Lakiosassa on tehty koelouhos mustan kiven louhintaa varten ja kalliota 
on paljastettu laajemmaltikin. Loukkuvuori ja Mustavuori muodostavat biologisesti varsin 
mielenkiintoisen kallioalueen. Loukkuvuoren eteläisemmällä länsijyrkänteellä tavataan 
oligotrofisen la] iston lisäksi mesotrofisia rakojen, onkaloiden ja ylikaltevien pintojen 
yhteisöjä, kun taas pohjoisempi länsijyrkänne on paahteisempi, kasvillisuudeltaan jäkälä-
valtaisempi ja karumpi. Loukkuvuoren varjoisan ja kostean koillisjyrkänteen kalliolla 
esiintyy etelänhopeasammalta, joka on Keski-Suomessa silmälläpidettävä laji. Luonnonti-
laisuus on taimikoiden, nuorten metsien ja harvennusten vuoksi alueella kehno. Loukku-
vuoren koillisjyrkänteen kalliokatoksessa on nuotiopaikka, joka on varustettu makkarake-
peillä ja istumapaikoilla. 

74. Mustikkamäki-Ruohosuonmäki, Sumiainen-Äänekoski 

Karttalehti: 3221 09, 3222 07 
Alueen pinta-ala: 724 ha 	Korkeus: 217 m.p.y. 	Suht. korkeus: 118 m 

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: 3 

Kallioalueen sijainti: Ala-Keiteleen etelärannalla Syvälanden kylää reunustava hyvin 
laaja kalliomaasto. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Merkittäviä ja hyvin merkittäviä 
maisema- ja luonnonarvoja omaava Syvälanden kallioalue rajautuu Ala-Keiteleen Ukon-
selkään, jonka pinnasta alueen länsireunalla sijaitseva Vintilänvuori nousee peräti 117 
metriä. Hyvin laajan ja topografialtaan vaihtelevan kallioselännealueen kalliomäkiä 
luonnehtivat monin paikoinjyrkänteiset rinteet. Selänteiden lakiosat, rinteetja kallioperän 
murroksiin syntyneet notkelmat ovat kuitenkin suurelta osin moreenin peitossa. Massiivi-
simmat jyrkänteet sijaitsevat Mäentausvuoren länsireunalla, Katiskavuorella, Lahden-
vuorella sekä Karhukorvenvuorella. Jyrkänteiden kokonaiskorkeus on parhaimmillaan 
noin 20-25 metriä. Silokalliot ovat alueella tavanomaisia. Korkein mäki, Vintilänvuori 
näkyy Vintilänlandelle ja Ala- Keiteleen suunnasta erottuu ainakin kallioisen ja jyrkkärin- 



teisen Mustikkaniemen profiili. Kalliopintoja ei näy juurikaan alueen ulkopuolelle, mutta 
sisäisissä maisemissa seinämät näkyvät usein komeasti selänteeltä toiselle, tosin usein 
hakattujen notkojen yli. Mustikkaniemeltä avautuu puuston rajoittamia maisemia Keite-
leelleja Vintilänvuorelta avautuu myös puuston lomitse järvimaisemia, joihin 117 metrin 
suhteellinen korkeus antaa hienon syvyyden tunteen. 

Alueen geologisesti merkittävin kohta on Mäentausvuorenjyrkänteeseen sijoittuva gabron 
ja porfyyrisen granodioriitin kontakti, jossa on nähtävissä myös erikoista kerroksellista 
rakennetta. Kallioalue sijoittuu laajan etelään ja länteen päin ulottuvan gabroalueen ja 
itäpuolisen laajan porfyyrisen granodioriittialueen kontaktiin. Rajatun alueen eteläpuolella 
olevalla Iivarinvuorella on vanha rakennuskivilouhos, josta on louhittu tummaa, keskira-
keista sarvivälkegabroa. Kallioalue on biologisesti monipuolinen ja arvokas. Kokonaislaji-
määrän runsaudesta kertoo se, että pelkästään sammal- ja jäkälälajeja on löydetty alueelta 
yli 70. Kalliokasvillisuus on enimmäkseen oligotrofista, mutta seinämillä tavataan myös 
mesotrofisia rako- ja ylikaltevien pintojen yhteisöjä. Huomionarvoiseen kalliolajistoon 
kuuluvat turmnaraunioinen ja pahtaomenasammal, jotka ovat alueellisesti silmälläpidettä-
viä (Sh) lajeja. Karhukorvenvuoren koillisjyrkänteellä esiintyy lisäksi isosahasammal, jota 
on löydetty Keski-Suomesta vasta muutamalta paikalta. Metsäkasvillisuus vaihtelee 
kosteasta lehdosta kanervakankaaseen. Runsain metsätyyppi on mustikkatyypin kangas, 
jota esiintyy myös soistuneena notkelmissa. Hienoin lehto on Vuorilammesta laskevan 
puron varressa, jossa tavataan maakunnallisesti arvokasta käenkaali-oravanmarjatyypin 
sekä saniaistyypin lehtoa (Keski-Suomen seutukaavaliitto 1982). Metsäkanalinnuston 
lisäksi alueella tavattiin palokärki ja korppeja, jotka ilmentävät kohteen erämaisuutta ja 
rauhallisuutta. Alueella on hyvin laajoja taimikoitaja alueen läpi on tehty paikallistie. 

75. Nousukallio-Peuravuori, Sumiainen 

Karttalehti: 3222 07 
Alueen pinta-ala: 159 ha Korkeus: 195 m.p.y. 	Suht. korkeus: 96 m 

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 

Kallioalueen sijainti: Sumiaisten Matilanniemessä Ala-Keiteleen rannalla. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Ala-Keiteleen kauniin vesistömaiseman 
rannassa sijaitsevalla Nousukallion- Peuravuoren kallioalueella on maa-aineslain tarkoitta-
mia hyvin merkittäviä maisemallisia ja merkittäviä geologisia ja biologisia arvoja. 
Geomorfologisesti edustavin osa on Nousukallion ja Hoikanniemen välinen alue, jossa on 
kaksi järveen rajautuvaa pientä jyrkännettä. Nousukallion lounaisrinteessä on kaksi 



porrasmaista pystyjyrkännettä, joista ylemmän kokonaiskorkeus on noin 20 metriä. 
Peuravuoren lyhyellä länsiseinämällä on korkeutta noin 15 metriä. Selänteiden ylärintei-
den kalliopintoja näkyy todennäköisesti järvelle. Järveltä katsottuna selänteiden profiilit 
sekoittunevat jonkin verran takana nousevaan Matilanniemen ydinosan muodostavaan 
mäkeen, joka kohoaa järven pinnasta yli 90 metriä. Paras näköalapaikka on Peuravuoren 
länsijyrkänteellä, jolta avautuu 180 asteen sektorilla upea, avoin järvimaisema. Etualalla 
näkyy rakentamattomia saaria ja kauempana rantapeltoja eikä maisemakuvassa ole mitään 
häiritseviä tekijöitä. Hoikanniemen pieni lahti jyrkänteineen ja rantakivikoineen on 
lähimaisemien upeimpia yksityiskohtia Peuravuoren lehtoisenjyrkänteen lisäksi. 

Kohde on kivilajeiltaan monipuolinen, sillä alueella esiintyy tavanomaisten graniittisten 
syväkivien lisäksi emäksisiä kivilajeja kuten amfiboliittia ja dioriittia. Nousukalli-
on-Peuravuoren kallioalueen biologiset arvot keskittyvät Peuravuoren länsijyrkänteelle ja 
sen edustalla olevaan rauhoitettuun lehtoon, joka on lehtoalueselvityksen mukaan tyyppin-
sä parhaita edustajia Keski-Suomen läänissä (Keski-Suomen liitto 1982). Seinämän tyven 
lehmusmetsikössä esiintyy mm. Keski-Suomessa silmälläpidettävää lehtopähkämöä. 
Kasvillisuudeltaan eteläiseltä vaikuttavan lehdon kalliolla tavataan edustavissa määrin 
mesotrofista sammalkasvillisuutta ja mm. valtakunnallisesti silmälläpidettävää kalliokeuh-
kojäkälää. Muut jyrkänteet ovat lajistoltaan tavanomaisempia. Jyrkänteiden ylärinteillä on 
kanervatyypin männiköitä sekä pienialaisia poronjäkäliköitä. Metsät ovat enimmäkseen 
mustikka-ja puolukkavaltaisia talousmetsiä, joissa on tehty melko runsaasti harvennus- ja 
avohakkuita. 

76. Jylhänvuori, Sumiainen 

Karttalehti: 3222 10 
Alueen pinta-ala: 69 ha Korkeus: 155 m.p.y. 	Suht. korkeus: 56 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 	 3 
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

I{AI..I.,IOAI..LJEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Keiteleen Kertonselän rannalla noin 6 km Sumiaisten kirkolta 
pohjoiseen. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Jylhänvuori on nimensä veroinen, 
maisemallisesti hyvin arvokas kallioniemi Keiteleen Kertonselän rannalla. Vuori kohoaa 
56 metriä Keiteleen pinnasta ja näkyy pohjoiseen länsilaidaltaan hyvin jyrkkänä, osittain 
kalliopintaisena selänteenä. Länsirinteen jyrkänne on parhaimmillaan 30 metriä korkea, 
osittain porrasmainen ja pyöreäreunainen. Jyrkänteen tyvellä rannassa on runsaasti 
louhikkoaja karttaan merkityn Pirunpesän kohdalla on massiivista, onkaloita muodostavaa 



lohkareikkoa. Alueen muut osat ovat peitteisempää metsämaastoa. Kallion harvamännik-
köiseltä laelta ja ylärinteeltä avautuu erinomaisen kauniita ja edustavia järvimaisemia, 
joiden näkyvyyttä puusto rajoittaa vain hieman. Länsirinteen jyrkkyys tuo maisemaan 
jylhyyttä ja katsojasta näköalapaikat vaikuttavat olevan huomattavan korkealla. Sisäiset 
maisemat ovat myös edustavat ja monipuoliset ja jyrkkien kalliorinteiden harvapuustoi-
suus luo avaran vaikutelman. Erityisesti mainittavia yksityiskohtia ovat rannan puuttomat 
lohkareikot sekä Pirunpesä. 

Jylhänvuori on kallioperältään harmaata, keskirakeista granodioriittia. Alue on kasvillisuu-
deltaan karua kalliomaastoa, mutta biologisesti sinällään edustavaa aluetta. Länsijyrkän-
teellä on harvapuustoista vanhaa kalliomännikköä sekä jäkälä-sanunalpeitteisiä kalliorin-
teitä. Paljaammilla pystypinnoilla vallitsevat paandetta sietävät jäkäläyhteisöt. Vuorelta on 
aiemmin tavattu pahtanurmikka, joka on alueellisesti silmälläpidettävä laji. Kallion laella 
on kanervatyypin kalliomännikköä, joka vaihettuu itärinteellä kuivahkon kankaan kautta 
tuoreeksi mäntyvaltaiseksi metsäksi. Rannan puoleisella alarinteellä on osittain tuoretta 
sekametsää. Jylhänniemessä on pystyssä ainakin viisi vainajien muistoksi kaiverrettua 
karsikkopetäjää 1800-luvulta (Vilkuna 1978). 

77. Hitonhauta-Rajumäki, Sumiainen 

Karttalehti: 3222 10 
Alueen pinta-ala: 177 ha Korkeus: 185 m.p.y. Suht. korkeus: 86 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 
MAISEMA-ARVO: 	2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 3 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 3 

Kallioalueen sijainti: Peiponlanden rannalla Sumiaisten keskustan koillispuolella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Hitonhaudan-Rajumäen kallioalue 
sijaitsee Sumiaisten keskustan koillispuolella Keiteleeseen kuuluvan Peiponlanden 
rannalla. Alueella on kallioperän voimakkaaseen ruhjeeseen sijoittuva erikoinen jyrkänne-
laakso, jonka länsipuolinen jyrkänteinen kalliorinne on 35-40 metrin korkea. Kallioperä on 
pääosin tavanomaista granodioriittia. Jyrkännerinteet ovat peitteisiä ja pystypintojen 
korkeus on parhaimmillaan noin 10 metriä. Hitonhauta ja Rajumäki ovat osa etelään 
jatkuvaa massiivista, mutta kohtalaisen loivasti nousevaa leveää selännettä, joka näkyy 
pohjoiseen ja länteen metsäisenä muodostumana. Mäen korkein laki kohoaa 86 metriä 
pohjoispuolisesta Peiponlandesta. Hitonhaudan rinteiltä avautuu näköaloja, joihin kuuluu 
itä- ja koillispuolella hieno järvimaisema Peiponlandelle. Kallioalueen sisäiset maisemat 
ovat rotkovajoaman vuoksi erikoiset ja luonnonsuojelualueella myös luonnontilaiset. 
Muualla lähimaisemat ovat muuttuneet hakkuiden ja taimikoiden vuoksi. 



91 

Kallioalueen biologiset arvot keskittyvät Hitonhaudan rotkomaiseen notkelmaan, joka on 
suurelta osin luonnonsuojelualuetta. Kalliosolan eteläosassa on korkeita itäjyrkänteitä, 
joilla tavataan tavanomaisen oligotrofisen sammal- ja jäkälälajiston lisäksi mesotrofisia 
yhteisöjä sekä Keski-Suomessa silmälläpidettävää pahtaomenasammalta. Varsinkin solan 
pohjoisosassa on runsaasti viistokallioiden valurahkoja ja muita valuvetisten pintojen 
kasviyhteisöjä. Solassa on korpea sekä tuoreita ja osittain lehtomaisia kangasmetsiä. 
Luonnonsuojelualueella kalliorinteet ovat hyvin luonnontilaisia, puusto on vanhaa ja sieltä 
täältä löytyy keloja ja lahopökkelöitä. Hitonhaudassa kiertää Matinmutkasta lähtevä 
luontopolku, jonne on opastus Sumiaisten kirkolta. Alueen luonnontilaa heikentävät 
luonnonsuojelualueen ulkopuolella laajat hakkuu- ja taimikkoalueet. 

78. Riihivuori, Suolahti 

Karttalehti: 3221 06 
Alueen pinta-ala: 16 ha Korkeus: 160 m.p.y. 	Suht. korkeus: 61 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 	 2 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Ala-Keiteleen eteläisimmän osan rannassa Suolahden keskustan 
länsipuolella. 

Kallioalueen yle skuvaus ja tärkeimmät arvot: Riihivuori on lähellä Ala-Keiteleen 
rantaa sijaitseva pienialainen, selkeärajainen mäki Suolahden taajaman luoteisosassa. Mäki 
rajautuu asutukseen, teihin ja teollisuusalueeseen. Mäen länsirinteellä on epäsäännöllisinä 
porrasmuotoina laskeutuva jyrkänne, jonka kokonaiskorkeus on noin 25 metriä. Kes-
kiosassa jyrkännettä on sileä, pystysuora, parhaimmillaan noin 15 metriä korkea, porfyyri-
sesta graniitista muodostuva seinämä. Vuoren laella on huomattavan laajoja, osin aivan 
paljaitaja hyvin hioutuneita silokallioita. Vuoren itäreuna on loivarinteinenja sen päällä 
on maapeitteitä ja kivikkoa. Riihivuori erottuu selväpiirteisesti ympäristöstään, ja lakiosien 
silokalliopaljastumat näkyvät kauas. Laelta avautuu näkymä yli 5 km:n päähän 
Ala-Keiteleen saariselle selälle, metsämaastoon ja yli maatila-asutuksen. Maisemassa on 
myös häiriötekijöitä, kuten tehtaan piippujaja sähkölinjoja. Sisäisen maiseman arvoja ovat 
jyhkeä pystyseinämä ja laen mittavat, harvan männikön vuoksi avarat avokalliot. 

Mäen päällä kasvaa karua, vanhaa mäntykangasta ja kituliasta kalliomännikköä. Jyrkän-
teen alla on haapaa kasvava lehtomainen kaistale. Jyrkänteellä kasvaa lähinnä oligotrofiaa 
ilmentäviä sammalia, mutta onkaloissa ja kallion koloissa tavataan myös muutamia 
mesotrofeja. Lakiosan silokallioiden kasvillisuus on kulunutta ahkeran virkistyskäytön 
vuoksi. Kalliotörmällä on tavattu aiemmin Keski-Suomessa vaarantunut mäkivirvilä. 
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79. Rappu kallion-Haukkavuoren kalliomaasto, Toivakka 

Karttalehti: 3211 06 	Alueen pinta-ala: 242 ha 

Päijänteen Rutalanden ja Ristinselän rannassa sijaitseva varsin laaja kallioaluekokonai-
suus, joka muodostuu Rappukallion, Haukkavuoren ja sen pohjoispuolen sekä Aittonie-
men selänteistä. 

Rappukallio 

Korkeus: 147 m.p.y. Suht. korkeus: 66 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 2 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

NALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Toivakassa Päijänteen Ristiselän itärannalla sijaitseva kallioselän-
ne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Rappukallio on varsinkin maisemallises-
ti ja biologisesti arvokas kallioalue Päijänteen Rutalanden rannassa. Pohjoispuolella 
olevaan Haukkavuoren jylhään kalliomaastoon liittyvän kallioselänteen lakialue ja 
länsirinne on hyvin paljastunutta, harvapuustoista ja avokallioista maastoa. Loivapiirtei-
semmällä itärinteellä on ohuen moreenin peittämää kangasmetsää. Osittain suoraan 
Päijänteeseen laskeva länsi-lounaisrinne viettää rantaan viistojyrkkänä tai porrasjyrkän-
teisenä kalliorinteenä. Rinteen jyrkänteet ovat paikoin pystyseinäisiä ja edustavia, par-
haimmillaan lähes 10 metriä korkeita. Paljastuma-alueen silokalliot ovat tavanomaista 
selvästi laaja-alaisempia kalliopintoja, joilla näkyy paikoin jäätikön kulutuksen synnyttä-
miä uurteita. Rappukallio on maisemallisesta merkittävä, sillä avoimet kalliopinnat 
erottuvat massiivisina kauas Päijänteen Ristinselälle. Lakiosista avautuu lähes esteettömiä 
näkymiä Päijänteelle sekä pohjoispuolella olevalle Haukkavuoren massiiviselle kal-
lioselänteelle. Sisäinen maisema on myös monipuolinenja edustava länsirinteenjyrkäntei-
den ja sisämaan oloissa erikoisten, hyvin harvapuustoisten silokalliomaisemien ansiosta. 

Alueen kallioperä on vaaleanharmaata, selvästi pilsteistä porfyyrista granodioriittia. 
Rappukallio on biologisesti arvokas ja monipuolinen kohde, jolle on ehdotettu luonnon-
suojelualueen perustamista. Karuilla kalliorinteillä on mereisiä sammal jäkälämosaiikkeja 
sekä harvapuustoisia männikköjä. Rappukalliolla on tavattu myös alueellisesti silmälläpi-
dettävää vahamaksaruohoaja vaarantunutta liuskaraunioista (Eisto & Raatikainen 1989). 
Jyrkänteiden edustoilla on rehevää kuusikkoa sekä tuoretta sekametsää. Kalliopinnoilla 
vallitsevat suojaisten seinämien oligotrofiset, mutta varsin monipuoliset sammalyhteisöt 
sekä paahteisten pintojen jäkäläkasvustot. Kallioiden kaakkoispuolella on Haukkalammes- 
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ta Rutalahteen laskeva puro, jonka lehdossa on tavattu mm. alueellisesti silmälläpidettävää 
haisukurjenpolvea (Eisto & Raatikainen 1989). 

Haukkavuori ja sen pohjoispuoliset selänteet 

Korkeus: 196 m.p.y. Suht. korkeus: 118 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 2 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Päijänteen Ristiselän itärannalla sijaitseva kallioselännejakso. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Haukkavuoren ja sen pohjoispuolisen 
selännemaaston muodostama kokonaisuus sijaitsee Toivakassa Päijänteen Ristinselän 
rannalla. Haukkavuori on yksi seudun korkeimmista paikoista ja siten maisemallisesti 
merkittävä. Alue erottuu kauas Päijänteelle ja Haukkavuorelta avautuu upeita luontaisia 
näköaloja pitkin Päijänteen selkää. Rinteiden ja lakiosan hakkuut heikentävät paikoin 
maisema-arvoa ja luonnontilaisuutta. Alueen kallioperä on vaaleanharmaata porfyyrista 
granodioriittia. Haukkavuoren loivapiirteistä lakiosaa peittää suurelta osin ohut mo-
reenipatja. Kalliopaljastumia esiintyy runsaammin Haukkavuoren etelä-, länsi- ja pohjois-
rinteillä sekä pohjoispuolisten selänteiden lakiosassaja ylärinteillä. Silokalliot ovat karun 
jäkälikön peittämiä usein rakoilun lohkomia kohtalaisen pienialaisia ja tavanomaisia 
kalliopintoja. Haukkavuoren korkeimman huipun länsirinne kohoaa porrasmaisena ja 
viistona ja on noin 40 metriä korkea. Selänteiden alarinteillä on paikoin runsasta lohka-
reikkoa. 

Kallioalueen metsät ovat pääasiassa tavallisia tai hieman rehevämpiä kangas- ja sekamet-
siä. Kalliopaljastumien sammalkasvillisuus on oligotrofista ja paikoin mosaiikkimaisesti 
vaihtelevaa, mikä lisää kasvillisuuden monipuolisuutta. Maininnanarvoisia kallioiden 
lajeja ovat kuhmunapajäkälä, kalliokielo sekä kalliokohokki. Selänteiden rinteillä on 
taimikkoja, mutta kokonaisuudessaan luonnontilaisuus on kohtalaisen hyvä. Haukka-
vuoren länsipuolella sijaitsevat Mämminniemi ja Mämminsaari ovat seutukaavassa 
virkistys- ja ulkoilualueita. Mämminniemessä on myös veneilysatama tärkeän laivareitin 
varrella. 



Aittoniemi 

Korkeus: 120 m.p.y 	Suht. korkeus: 42 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	4 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLI®ALUEEN ARVOLUOKKA: 5 

Kallioalueen sijainti: Toivakassa Päijänteen Ristiselän itärannalla sijaitseva pieni 
kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Aittoniemi on Päijänteen Ristinselän 
rannalla oleva matala kalliomäki, jonka luonnonarvot ovat melko tavanomaiset. Maisemal-
lisesti kalliomäki on merkittävä. Suhteellisen korkeuden ansiosta kallioselänne erottuu 
Päijänteelle rantamaisemassa näkyvänä metsäisenä kohoumana. Matala lohkareinen 
jyrkännemaisema etelärinteellä on lähimaisemallisesti kohtalaisen edustava, mutta muuten 
sisäinen maisema on tavanomaista kangasmetsää. Puusto peittää näkymät järvelle. Alueen 
pohjoisrinne on loivasti nousevaja melko kivikkoinen. Kohteen kallioperä on vaaleanhar-
maata porfyyrista granodioriittia, joka kivilajina on tavanomainen. Alueen lakiosassa on 
kuusitaimikkoa, jonka ympärillä on mustikkatyypin metsää. Rinteillä vallitsevat enimmäk-
seen sekametsät. Kalliokasvillisuus ja -lajisto on tavanomaista. 

80. Haukkavuori, Toivakka-Leivonmäki 

Karttalehti: 3211 08 
Alueen pinta-ala: 38 ha Korkeus: 142 m.p.y. Suht. korkeus: 64 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	4 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 2 

KALLI®ALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Päijänteen Rutalanden rantaa reunustava kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Rutalanden rannalla sijaitsevalla 
Haukkavuorella on merkittäviä maisema- ja luonnonarvoja. Porrasmaisesti kohoava 
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länsirinne ja Haukkavuoren lakiosa ovat hyvin paljastunutta jäkälikön peittämää kal-
liomaastoa. Pohjoiseen, luoteeseen ja koilliseen suuntautuvat rinteet ovat kauttaaltaan 
silokallioista harvapuustoista kalliomännikkömaastoa. Alueen kallioperä on keski- ja 
tasarakeista, punertavaa graniittia. Haukkavuori on 64 metriä järven pinnasta kohoavana 
rantakalliona maisemallisesti hyvin merkittävä kohde, jonka rantaan laskevat kalliot ja 
ylärinteen jyrkänteet näkyvät selvästi vastarannalle ja kauas luoteispuolisille järvialueille. 
Kalliorinteiltä avautuu upeita avoimia järvimaisemia, jotka ulottuvat varsinkin luoteessa 
useamman kilometrin päähän. Sisäiset maisemat ovat parhaimmillaan harvamännikköisil-
lä, avarilla kalliorinteillä. 

Haukkavuori on biologisesti ja erityisesti uhanalaislajistoltaan arvokas kallioalue, jolla 
voisi olla merkitystä myös opetuksen kannalta. Selänteen eteläosassa on oli-
go-mesotrofista kallioseinämää, jonka kasvillisuudessa on eteläisiä piirteitä. Kalliolla 
esiintyy valtakunnallisesti silmälläpidettävä (St) kalliokeuhkojäkälä. Mielenkiintoisesta 
putkilokasvilajistosta mainittakoon harvinainen (K-S:Sh) haisukurjenpolvi sekä aiemmin 
löydetyt pahtanurmikka (K-S:Sh) ja vahamaksaruoho (K-S:Sh) (Eisto & Raatikainen 
1989). Loivilla kallioilla vallitsevat poronjäkäliköt sekä mustikka-, puolukka- ja kanerva-
valtaiset mäntykankaat. Luonnontilaisuus on Haukkavuoren ydinalueella hyvä. 

81. Iilivuoren kalliomaasto, Toivakka-Jyväskylän mlk 

Karttalehti: 3211 09 
Alueen pinta-ala: 583 ha Korkeus: 210 m.p.y. Suht. korkeus: 78 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	2 
MAISEMA-ARVO: 	3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 4 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 3 

Kallioalueen sijainti: Toivakan ja Jyväskylän mlk:n rajalla noin 10 kilometriä Toivakan 
keskustan länsipuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Iilivuoren kallioalue on biologisesti 
hyvin arvokas useista kallioisista selänteistä, pienistä järvialtaista ja suonotkelmista 
muodostuva kokonaisuus, jolla on myös merkittäviä geologisia ja maisemallisia arvoja. 
Kallioperän murroksia reunustavien selänteiden länsirinteillä on usein jyrkänteisiä, mutta 
melko matalia kallioita. Rikkonaisten jyrkänteiden alla on paikoin varsin massiivisia 
louhikkoja ja lohkareikkoja. lilivuoren länsisivulla on edustavasti kuutiorakoillut pys-
tyseinämä, jonka allajyrkässä rinteessä on louhikkoa. Hienoja silokallioita löytyy Pienen 
Salmijärven pohjoispuolisilta kallioharjanteilta, jotka jäätikkö on hionut paikoin hyvin 
edustavaksi. Kumpuilevassa metsämaastossa kallioselänteet eivät erotu kovin kauas eikä 
paljaita kalliopintoja näy kauemmas ympäristöön. Maisemallisesti merkittävin osa on 
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maisemat vaihtelevat parhaimmillaan kauniista järvimaisemista Iilivuoren hyvin luonnon-
tilaisen länsirinteen erikoisiin jyrkännemuotoihin. 

Alueen kallioperä on vaaleanharmaata granodioriittia, jossa esiintyy paikoin pieniä 
amfiboliitti- ja kiillegneissisulkeummia. Iilivuoren kallioalue on kasvillisuudeltaan ja 
kasvilajistoltaan hyvin monipuolinen ja arvokas kokonaisuus. Oligo-mesotrofisen kal-
liokasvillisuuden merkittävin sammallaji on Honkavuorelta löytynyt valtakunnallisesti 
silmälläpidettävä munasammal (Sh) (Kontula 1994), jonka kasvupaikkoja on aiemmin 
tunnettu Keski-Suomesta vain yksi. Harvinaisista putkilokasveista mainittakoon Isoon 
Salmijärveen laskevaa puroa reunustavilta kalliorinteiltä löytyneet mäkitervakko ja 
kanervisara, jotka ovat alueellisesti silmälläpidettäviä lajeja. Puron varrella on tavattu 
myös silmälläpidettävää nuijasaraa sekä valtakunnallisesti silmälläpidettävää hajuheinää 
(Eisto & Raatikainen 1989). Kallioalueen metsät ovat enimmäkseen tavanomaisia talous-
metsiä, mutta Jilivuoren länsirinteestä löytyy myös vanhaa metsää (Rassi ym. 1994). 
Alueen suokasvillisuus on monipuolista ja Isoon Iilijärveen laskevassa notkossa oleva 
Ruostesuo kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan (Maa- ja metsätalousministe-
riö 1981). Aluerajaukseen kuuluvat Kalliolampi, Koirajärvi, Pahalampi sekä itäreunan 
Kataislammet ovat arvokkaita pienvesiä (Lammi 1993). 

82. Vuorilammenvuoret, Toivakka 

Karttalehti: 3211 12 
Alueen pinta-ala: 193 ha Korkeus: 219 m.p.y. 	Suht. korkeus: 81 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 3 Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Noin neljä kilometriä Toivakan keskustan kaakkoispuolella oleva 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Vuorilammenvuorten kallioalue on 
erämainen kallioselännekokonaisuus, jonka ydinosalla on arvoa vanhan metsän kohteena 
(Rassi ym. 1992). Alue muodostuu jyrkkäpiirteisistä kallioharjanteista, jotka rajautuvat 
metsälampiin sekä syviin, osittain soistuneisiin notkelmiin. Vuorilammen itärannalla on 
alueen massiivisin jyrkänne, joka kohoaa parhaimmillaan noin 30 metriä korkeana lähes 
pystynä seinämänä laelle. Jyrkänteen alla on runsasta louhikkoa ja lohkareikkoa, joka 
ulottuu lammen rantaan saakka.' Muut jyrkänteet ovat selvästi matalampia ja usein porras-
maisia. Selänteiden profiilit ja kalliopinnat eivät näy juurikaan alueen ulkopuolelle, koska 
myös lähiympäristö on metsäistä mäkimaastoa. Selänteiltä avautuu puuston melko 
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voimakkaasti rajoittamia maisemia kauas ympäristöön. Sisäiset maisemat ovat Vuorilam-
men ympärillä edustavan erämaiset ja jylhät. Kallioalueen sisäiset korkeuserot ovat 
parhaimmillaan lähes 80 metriä, joten vierekkäisiltä selänteiltä avautuu luontaisia vuori-
maanäköaloja. 

Alueen kallioperä on harmaata kvartsidioriittia, jossa esiintyy kohtalaisen yleisesti pieniä 
ja pitkiä amfiboliittisulkeumia. Kohteen biologinen arvo perustuu paitsi kalliokasvillisuu-
teen, myös järeäpuustoisiin metsiin, joissa on runsaasti iäkkäitä haapoja, kääpäisiä 
maapuita ja jyrkänteiden äärillä vanhoja mäntyjä sekä mäntykeloja. Kalliokasvillisuus on 
edustavimmillaan Vuorilammen jyrkänteellä, jonka kallioilla tavataan monipuolista oligo-
ja mesotrofista sammal- ja jäkäläkasvillisuutta. Alueella on myös linnustollista arvoa. 
Vuorilampi ja itärajan Iso Olkilampi on todettu Keski-Suomen pienvesien inventoinnissa 
luonnonsuojelullisesti arvokkaiksi pienvesiksi (Lammi 1993), joilla on myös monikäyttö-
arvoa suosittuina kalastuskohteina. 

83. Ruokomäki, Viitasaari 

Karttalehti: 2334 07, 2334 10+3312 01 
Alueen pinta-ala: 358 ha Korkeus: 189 m.p.y. Suht. korkeus: 65 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 2 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Viitasaaren luoteiskulmalla Kotvalan lounaispuolella sijaitseva 
laaja kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Ruokomäen kallioalueella on merkittä-
viä geologisia ja maisemallisia arvoja. Ruuhikankaan lounaissivulla, Vuorenaluslammen 
kohdalla on geomorfologisesti edustava, 20 metriä korkea alaosastaan hieman ylikalteva 
pystyjyrkänne. Jyrkänteen tyviosassa on edustava louhikko ja yläosassa on kapeita 
porrashyllyjä, joiden yläpuolella on pyöristynyt viisto silokalliopinta. Toinen geomorfolo-
gisesti edustava kohde on Ruokomäen lakiosan porrasmaisen muotoinen laaja silokallio-
alue. Ruokomäen alueen maisemallinen arvo liittyy ennen kaikkea erämaisiin sisäisiin 
maisemiin, joita luonnehtivat kallioiden ja lampien muodostamat vaihtelevat ja kauniit 
rajapinnat. Ruokomäen lakiosasta avautuu ympäristöön metsäisiä näkymiä. 

Kallioalueen pääkivilaji on keskirakeinen granodioriitti, jonka lisäksi Ruokomäen lakiosan 
länsireunalla esiintyy punertavaa graniittia. Ruuhikankaan reunassa olevassa jyrkänteessä 
on hiertynyttä myloniittia. Syväkivien seasta saattaa paikoin löytää myös pieninä sul-
keumina amfiboliittia sekä kiilleliusketta. Ruokomäen kallioalue on biologisesti moni- 



muotoinen kuusi- ja mäntykankaiden, rämeiden, lammenrantojen, silokallioiden ja 
jyrkänteiden muodostama kokonaisuus. Kasvillisuus on pääasiassa oligotrofista, mutta 
Vuorenaluslammen pohjois- ja koillispuolella olevien jyrkänteiden tyvillä tavataan 
vaateliaampaa sammallajistoa. Luonnontilaisuus on parhaimmillaan Ruokomäellä, jolla on 
suojeluvaraus aarnimetsäkohteena. Ruokomäen kallioalueella sijaitsee Metsähallituksen 
virkistyskalastusalue. Lammille on tehty tiet ja niiden rantaan on järjestetty nuotiopaikat 
ja laavut. 

84. Hakovuori-Kalliomäet, Viitasaari 

Karttalehti: 3311 05 
Alueen pinta-ala: 390 ha Korkeus: 195 m.p.y. Suht. korkeus: 87 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 
MAISEMA-ARVO: 	2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 3 
Muuttuneisuus: 	 4 
Lähiympäristön arvot: 	 3 

Kallioalueen sijainti: Viitasaarelta noin 8 km länsi-lounaaseen Hakojärvenja Kalliojär-
ven rantaan rajautuva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Hakovuoresta, Kalliomäistä ja jo 
suojellusta Koljatista muodostuvalla kokonaisuudella on hyvin merkittäviä maisemallisia 
arvojaja merkittäviä geologisia arvoja. Massiivisin selänne, Hakovuori kohoaa jyrkkärin-
teisenä koillispuolisesta Hakojärvestä yli 80 metriä. Vuori erottuu idästä katsottaessa 
selvästi koholla olevana muodostumana, jonka rinteessä on korkeimmilla kohdilla 
nähtävissä kalliopaljastumia. Viistolla koillisrinteellä on noin 40 m korkeaa, muodoiltaan 
vaihtelevaa porrasjyrkännettä, jossa on noin 10-15 m korkeita pystyjäja viistoja seinämiä. 
Kalliojärveen laskevan Koljatin lounaisrinteen alaosassa on 20 m korkea pystyjyrkänne, 
joka on järven rantamaiseman jyhkeä elementti. Jyrkänteen tyvellä on teräväsärmäisistä 
kivistä muodostunutta lohkareikkoa. Hienoja näköalapaikkoja on Hakovuoren pohjois-
päässä, josta avautuvaan näköalaan kuuluvat Sulkavanlammet, läheiset tiet ja pellot sekä 
Ylä-Keitele. Myös Koljatin korkeimmalta kohdalta on esteettömiä näkymiä 
Ylä-Keiteleelle ja ympäristön metsiin, joissa maisemakuvaa häiritsevät kuitenkin Muna-
kukkulan kivilouhos sekä runsaat hakkuualueet. Länsiosassa olevan Kalliomäkien itä-
reunalla on viistoja avokallioita noin kilometrin matkalla. Mäen länsireuna on loivempaa 
ja peitteisempää maastoa. 

Hakovuoren-Kalliomäen alueen pääkivilaji on porfyyrinen granodioriitti. Kallioalue on 
biologisesti monimuotoinen. Arvokkaimman osan muodostaa jo suojeltu Koljatin alue, 
jonka lounaisjyrkänteellä tavataan melko monipuolisesti oligo-mesotrofisia kasviyhteisöjä. 
Koljatin rinteellä kasvaa käenkaali-mustikkatyypin kuusikkoa ja kalliopaljastumilla kuivia 



ja karuja männiköitä. Rannan lähellä on pieni metsäkortekorpikuvio. Suojelualueen 
kaakkoispuolelta alkaa taimikko. Kalliojärveen laskevan Pahanlamminpuron varrella on 
varsin rehevää korpimaista kasvillisuutta. Hakovuoren peitteisen pohjoisjyrkänteen 
kasvillisuutta hallitsevat lehtomaisen kuusikon lajit. Kalliopinnoilla kasvaa tavallista 
metsä- ja kalliosammalistoa. Hakovuoren laella ja pohjoisrinteellä on hakkuita, mäntytai-
mikkoa, vanhaa mustikkatyypin kuusikkoa sekä luonnontilaista kalliomännikköä. Hako-
vuorelta on löydetty aiemmin valtakunnallisesti silmälläpidettävä isotorasammal (Sh). 
Alueen läntisintä Kalliomäkien selännettä hallitsee riukupuuvaiheen männikkö sekä 
tavallinen loivien kalliopaljastumien kasvillisuus. Koljatin pohjoisreunalla ja Munakukku-
lalla on kivilouhos, jotka on jätetty rajauksen ulkopuolelle. 

85. Huosiaisvuori, Viitasaari 

Karttalehti: 3311 05 
Alueen pinta-ala: 25 ha Korkeus: 195 m.p.y. Suht. korkeus: 89 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 
MAISEMA-ARVO: 	2 

ICALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Historialliset arvot: 	4 
Monikäyttöarvot: 	4 
Muuttuneisuus: 	4 
Lähiympäristön arvot: 	3 

Kallioalueen sijainti: Huosiaisvuori sijaitsee Viitasaari-Kannonkoski -tien varressa 
Sulkavanlammen itäpuolella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisemallisesti hyvin arvokkaan, 
jyrkkärinteisen Huosiaisvuoren geologinen arvo perustuu Keski-Suomen oloissa harvinai-
sen laajoihin, paikoin hyvin hioutuneisiin silokalliopintoihin. Pohjoisrinteellä on noin 25 
metriä korkea porrasjyrkänne. Yksittäiset jyrkännepinnat ovat monimuotoisia, vaihtelevas-
ti viistoja, porrasmaisia tai pystyjä. Vuoren koillisreunalla on kivilouhos, josta louhitaan 
rakennus- ja hautakiviä. Huosiaisvuori erottuu suuren suhteellisen korkeutensa ansiosta 
hyvin pohjoisesta ja idästä katsottaessa ja myös kallioiden yläosat näkyvät osittain 
maisemassa. Vuorella on hyviä näköalapaikkoja, joilta avautuu maisemia Keiteleelle sekä 
metsien, peltojen ja maatilojen kirjomaan maisemaan usean kilometrin päähän. Sisäisessä 
maisemassa harvapuustoinen silokallio on alueellisesti ainutlaatuinen. Myös pohjoisrinne 
on vaihtelevien jyrkännemuotojen ja erämaisen tunnelman vuoksi lähimaisemallisesti 
hienoa osa-aluetta. 

Huosiaisvuoren kivilajina on karkea punertava granodioriitti/graniitti. Vuoren kalliokasvil-
lisuus on jyrkännepintojen osalta tavanomaista ja lajistoltaan lähes kokonaan oligotrofista. 
Laen silokallioiden kulumattomat poronjäkäliköt ja kalliotierasammal jäkälämosaiikit 
edustavat laajuudessaan sen sijaan alueellisesti harvinaista kasvillisuustyyppiä. Metsäkas-
villisuus vaihtelee karuista kalliomänniköistä rinteiden tuoreisiin kangasmetsiin, joissa on 
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tehtyjoitakin hakkuitaja harvennuksia. Länsiosan silokalliolla on alueellisesti silmälläpi-
dettävän (Sh) pikkutervakon esiintymä. 

86. Karhuvuori, Viitasaari 

Karttalehti: 3311 05 
Alueen pinta-ala: 176 ha Korkeus: 201 m.p.y. 	Suht. korkeus: 83 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 3 Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 	 4 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Viitasaaren Huopanan itäpuolella pieneen Karhulammen rantaan 
rajautuva laaja kallioselännealue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Karhuvuori on maisemallisesti hyvin 
arvokas massiivinen selänne, jonka luoteisreunassa on edustava, 60 metriä korkea kal-
liorinne. Rinteessä on noin 35 metriä korkeaa porrasjyrkänne ja parhaimmillaan noin 15 
metriä korkea pystyseinämä. Karhuvuoren laki kokoaa 83 metriä ympäröivää maastoa 
korkeammalle, minkä ansiosta mäki erottuu ainakin jyrkkäpiirteiseltä pohjoisosaltaan 
taimikkoiseen ympäristöön hyvin. Pohjoiset kalliopinnat näkyvät kauas Ylä-Keiteleelle, 
jonne avautuu jyrkänteeltä esteettömiä järvi- ja metsämaisemia. Muiden rinteiden loivem-
mat kalliopaljastumat eivät erotu luontaisesti maisemassa lähintä ympäristöä kauemmas. 
Karhuvuoren sisäisiä maisemia hallitsevat laajat taimikkoalueet. Alue on aikaisemmin 
ollut suosittua retkeilymaastoa, jonka polkuverkosto on nykyisin hoidon tarpeessa. 
Karhuvuoren kautta kulkee Keski-Suomen maakuntaura. 

Pohjoisjyrkänteen alaosassa on mineraalikoostumukselta hieman harvinaisemman kvartsi-
gabron ja granodioriitin kivilajikontakti. Biologisesti Karhuvuori on jokseenkin ta-
vanomainen alue. Kalliokasvillisuus keskittyy pohjoisjyrkänteelle, jota hallitsevat oligot-
rofisen seinämän tyyppilajit. Alueelta on aiemmin löydetty myös vaateliaampaa lajistoa, 
kuten kalkkikiertosammalta. Taimikkokankaiden lisäksi vuoren jyrkillä rinteillä kasvaa 
melko vanhaa männikköä ja alueen pohjoisosassa jyrkänteen päällä vanhaa mustikkatyy-
pin kuusikkoa. Alueella on melko pienialaisia rämeitä ja korpia sekä suoreunuksinen 
Päällyslampi. 

87. Saunamäen-Säynäisvuoren kalliomaasto, Viitasaari 

Karttalehti: 3311 08, 3311 09, 3311 11, 3311 12 
Alueen pinta-ala: 2159 ha Korkeus: 202 m.p.y. Suht. korkeus: 97 m 
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Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	2 	Historialliset arvot: 	 3 
BIOLOGINEN ARVO: 	2 	Monikäyttöarvot: - 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2 

Kallioalueen sijainti: Viitasaaren Kymönkosken kylän etelä- ja kaakkoispuolella sijaitse-
va hyvin laaja kallioaluekokonaisuus. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Viitasaaren Kymönkosken kylän etelä-
ja kaakkoispuolella sijaitseva erittäin laaja kalliomaasto on luonnon- ja maise-
ma-arvoiltaan hyvin arvokas. Kallioalueen korkein kohta on Saunamäellä, joka kohoaa 
viereisestä järvestä 97 metriä ja hallitsee seudun maisemaa. Jyrkänteisiä kalliopintoja 
näkyy ympäristöön selvimmin Saunamäen järveen laskevilla rinteillä sekä alueen länsi-
laidalla Säynäisvuorella ja Itävuorella. Säynäisvuoren 60-metrinen jyrkänne erottuu 
massiivisena kilometrien päähän. Itävuoren länsijyrkänteiltä näkyy lähiseudun kauniita 
järvi- ja peltomaisemia ja Säynäisvuoren jyrkänteen päältä avautuu monipuolinen ja 
tasapainoinen pelto-, metsä- jajärvimaisema Viitasaaren kirkonkylälle saakka. Monipuo-
listen sisäisten maisemien vaikuttavimpia elementtejä ovat jyhkeät jyrkännepinnat, lakien 
laajat, harvapuustoiset silokalliot ja alueen sisään jäävät kalliojärvet ja -lammet. Laajat 
hakkuut ja tiheät taimikot laskevat hieman sisäisen maiseman arvoa. 

Alue on luode-kaakkosuuntaisten murroslaaksojen ruhjoma ja reunustama harvinaisen 
laaja näyte moni-ilmeisestä kallioluonnosta. Kallioalueella olevat jyrkänteet ovat paikoin 
hyvin jyhkeitä ja muodoiltaan monipuolisia seinämiä, joilla tavataan myös erittäin 
edustavia silokalliopintoja. Geomorfologisesti ja maisemallisesti edustavimpia osa-alueita 
ovat Itävuoren osittain suoraan kapeaan Etelälahteen laskeva yli kilometrin mittainen 
pystyjyrkänne sekä Säynäisvuoren länsirinteen 60 metriä korkea massiivinen, heikosti 
porrasmainen pystyjyrkänne. Mittavia kalliorinteitä ja -jyrkänteitä on myös Hirvivuoren, 
Saunamäen ja Saarilamminvuorten alueella. Alueen kallioperä on pääasiassa graniittia ja 
granodioriittia. Keskiosassa esiintyy graniitti- ja granodioriittialueiden rajalla migmatiittis-
ta kiillegneissiä kapeahkona vyöhykkeenä. Saunamäen kallioperässä on harmaan graniitin 
su]keumana gabroa linssimäisenä muodostumana. Alueen kivilajit ovat paikoin ruhjoutu-
neet kallioperän liikuntojen vuoksi. Kallioalueen biologiset arvot ovat hyvin merkittävät. 
Kalliokasvillisuus on monipuolistaja varsinkin sammallajistoon kuuluu runsaasti vaateli-
aita ja uhanalaisia lajeja. Metsissä vallitsevat tavalliset tuoreet ja kuivat kankaat, mutta 
alueella on myös suojelunarvoisia lehtokuvioita sekä monipuolisia korpi- ja rämesoita. 
Tarinan mukaan Itävuoren alueella Etelälanden takana on asunut 1800-1900 lukujen 
taitteessa kansanparantajana tunnettu Karoliina Raatikainen. Hän kapusi kaikkina vuoden 
aikoina kallion jyrkännettä savupirtilleen Itävuorelle. Karoliinan käyttämä kohta jyrkän-
teestä on nimetty Karoliinan portaiksi ja paikalla on nykyään luontopolku. 
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88. Kärnänvuori, Viitasaari 

Karttalehti: 3311 09 
Alueen pinta-ala: 24 ha Korkeus: 172 m.p.y. Suht. korkeus: 66 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	2 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 
MAISEMA-ARVO: 	3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 4 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 3 

Kallioalueen sijainti: Viitasaaren Kärrvän kylän eteläpuolella Kärnänjärven itärannalla. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Kärnänvuori on maisema- ja luonnonar-
voiltaan merkittävä selkeäpiirteisesti ympäristöstään rajautuva kalliomäki Kärnänjärven 
rannalla. Vuoren lounaisrinteellä on massiivinen, paljolti peitteinen jyrkänne, jonka 
alaosassa on lohkareita ja tyvionkaloita. Lakiosa on topografialtaan monipuolinen siirto-
lohkareiden, pienen kuran ja silokalliorinteiden vuoksi. Kärnänvuoren suhteellinen 
korkeus järvestä on 66 metriä. Alueen profiili hahmottuu ympäristöön melko selvästi, 
mutta kalliopinnat eivät erotu puiden seasta. Kalliolta avautuu puuston rajoittamia näky-
miä maisemaan, jossa näkyy Kärnänjärvi sekä kumpuilevaa metsämaastoa. Näkyvyys on 
harvan kalliomännikön lomitse hyvä ja alueella on lähes erämainen tunnelma. 

Geologisesti hyvin merkittävä Kärnänvuori on kallioperältään pääasiassa kiillegneissiä. 
Mäen länsireunalla esiintyy Keski-Suomen kallioperässä hyvin harvinaista konglomeraat-
tia kapeina patjoina (ks. Pipping 1972). Kärnänvuoren laella ja pohjoisrinteellä kasvaa 
vartevaa, vanhaa kalliomännikköä. Maassa on tuulenkaatojaja pystyyn on jätetty koloisia 
keloja sekä lahohaapojaja -koivuja. Laen pienessä kurussa on kosteaja kapea suojuotti, 
jonka tyyppi on lähinnä kangasrämettä. Silokalliokasvillisuus on tavanomaistaja lounaa-
seen avautuva jyrkänne on monin paikoin metsäsammalten peittämä. Jyrkänteen tyvellä 
esiintyy myös jyrkännesammalia. Pohjois- ja kaakkoisrinteillä on mäntytaimikkoa. 

89. Vuorijärven kalliot, Viitasaari 

Karttalehti: 3311 11, 3313 02 
Alueen pinta-ala: 35 ha Korkeus: 190 m.p.y. Suht. korkeus: 39 m 
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Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	3 	Historialliset arvot: - 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	4 	Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 	3 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Viitasaaren itäosassa Vuorijärven rannassa. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Vuorijärven kallioalue on geologisesti 
ja maisemallisesti merkittävä kohde, joka muodostuu kahdesta lakiosastaan peitteisestä 
kallioselänteestä. Geomorfologisesti edustavin muodostuma on järven rannassa sijaitseva 
noin 500 metriä pitkä ja 10-15 metriä leveä rantalohkareikko. Rannan taitekohdassa 
lohkareikko nousee noin 25 metrin korkeuteen ja muodostaa yhden Keski-Suomen 
edustavimmista rantalohkareikoista. Järven rannassa kallioalueen pohjoisreunassa on myös 
lähes pystysuora porrasjyrkänne. Toinen hieman peitteisempi jyrkänne sijaitsee alueen 
länsireunassa Pieni Vuorijärven kohdalla. Vuorijärven rannalla on kaistale luonnontilaista 
ja lähimaisemiltaan hienoa kallioaluetta ja rantalohkareikkoa, josta avautuu kaunis 
järvimaisema Vuorijärven yli. Lakiosassa maisema on sen sijaan hakkuun vuoksi ikävän 
näköinen. Kivilajistoltaan alue on Viitasaaren alueella tyypillistä ja tavanomaista graniit-
tia. 

Vuorijärven kallioalue on kasvillisuudeltaan melko monipuolinen. Kalliokumpareiden 
väliin jää tupasvillarämettä ja Vuorijärven sekä kallioiden lounaispuolisen Pienen Vuori-
järven rannalla on isovarpurämettä. Kallioiden välinen osuus ja osin myös lakiosat on 
hakattu, mutta pohjoisin ja eteläisin kallionyppylä on jätetty kasvamaan männikköä. 
Kallioseinämät ovat kasvillisuudeltaan etupäässä tavanomaisia ja karuja. 

90. Julmanvuori-Pienivuori, Äänekoski 

Karttalehti: 3221 03 
Alueen pinta-ala: 32 ha Korkeus: 175 m.p.y. 	Suht. korkeus: 68 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 	 4 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 
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Kallioalueen sijainti: Rantakylässä Kiimasjärven Etelälanden eteläpuolella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Maisemallisesti hyvin arvokkaan 
kallioalueen paras osa on Julmanvuoren eli Isovuoren erittäin massiivinen pystyjyrkänne, 
jolla on korkeutta parhaimmillaan noin 25-30 metriä. Lähes pystyt seinämät ovat ehjiä ja 
varsin korkeita yhtenäisiä paasia, jotka näkyvät komeasti läheiselle tielle sekä vastapäisel-
le mäelle. Näkyvyyttä ovat parantaneet vuoren tyvellä olevan voimalinj an hakkuut, mutta 
seinämän yläosan kalliot näkyisivät eteläpuolelle joka tapauksessa. Pienivuoren jyrkänteet 
ovat vaatimattomampia, mutta sen kupolimainen profiili erottuu kauas luoteispuoliselle 
Kiimasjärvelle. Pienivuoren laelta näkyy kaunista järvimaisemaa sekä peltoja ja metsiä. 
Sisäiset maisemat ovat hyvin vaikuttavia Julmanvuoren jyrkänteellä sekä Pienivuoren 
kalliolaella. 

Kivilajina alueella on ruskeanharmaa granodioriitti, joka on varsinkin Julmanvuoren 
jyrkänteen kohdalla voimakkaasti suuntautunutta. Jyrkänteessä on erikoisena piirteenä 
harvahko pystyrakoilu. Vaakarakoilu puuttuu paikoin kokonaan ja pystypaadet ovatkin 
varsin korkeita ja ehjiä. Kallioalue on kasvillisuudeltaan oligotrofinen ja metsänhoidon 
vuoksi muuttunut. Julmanvuoren massiivinen lounaisjyrkänne on paahteinen ja jäkäläval-
tainen. Selänteen luoteisosassa seinämä on eduskuusikon varjostama ja sammalyhteisöt 
ovat runsaampia. Luoteisosassa on myös metsänpohjan sammalten peittämää matalaa 
viistokalliota. Julmanvuoren pohjois-koillisrinteellä on laajoja rahkasammal- variksenmar-
jakasvustoja. Pienivuoren kalliokasvillisuus on myös tavanomaista. Vuoren laella on 
harvamännikköistä, poronjäkälätyypin kalliometsää. 

91. Tärttävuori, Äänekoski 

Karttalehti: 3221 06 
Alueen pinta-ala: 42 ha Korkeus: 189 m.p.y. 	Suht. korkeus: 97 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 3 Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 4 Monikäyttöarvot: 	 3 
MAISEMA-ARVO: 2 Muuttuneisuus: 	 4 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Kallioalueen sijainti: Äänekosken keskustasta noin 3 km länteen Tärttälanden rannalla. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Tärttävuori sijaitsee maisemallisesti 
merkittävällä paikalla Tärttälanden rannalla ja kohoaa pohjoisreunaltaan viistojyrkänteise-
nä peräti 95 metriä. Vuoren korkeimmalla kohdalla on silokalliopintoja ja länsireunalla on 
noin 15 metriä korkea pystyseinämä. Pohjoisen laen avokalliot näkyvät jossain määrin 
ympäristöön ja laelta avautuu melko avoin näkymä Tärttälandelle, kumpuilevaan metsä-
maastoon ja maatiloille. Mäen eteläosassa maisemat ovat nuoren ja tiheän männikön 
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sulkemat. Mäen laella on verkkoaidan ympäröimä radiomasto ja punatiilinen huoltoraken-
nus. Pohjoisrinteen hyviä maisemaelementtejä ovat pienet silokalliopaljastumat ja harva 
kalliomäruiikkö. Kivilajina kallioalueella on karkea porfyyrinen granodioriitti. Luonnonti-
laisuus on parhaimmillaan pohjoisrinteen kalliomännikössä. Eteläosa on tavallista riuku-
puuvaiheen männikköä. Vuoren länsijyrkänne on niukkalajinen ja oaligotrofisten sammal-
ten ja jäkälien luonnehtima. Sen luonnontilaisuutta huonontavat tyvelle heitetyt romut. 
Lakiosan silokalliopaljastumilla kasvaa tavanomaisia metsänpohjan sammalia ja poronjä-
käliä. Tärttälanden rannassa on kapea vyöhyke lehtomaista metsää. Vuorella on myös 
kaistalemainen hakkuuaukko kaavaillun laskettelurinteen kohdalla. Laella on lintutorni. 
Tärttävuori on suosittua ulkoilumaastoa Äänekosken keskustan tuntumassa. 

92. Myrävuori-Otramäki, Äänekoski-Sumiainen 

Karttalehti: 3222 07, 3222 08 
Alueen pinta-ala: 262 ha Korkeus: 187 m.p.y. Suht. korkeus: 86 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	2 	Historialliset arvot: 	 4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 	Monikäyttöarvot: 	 4 
MAISEMA-ARVO: 	2 	Muuttuneisuus: 	 3 

Lähiympäristön arvot: 	 3 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3 

Kallioalueen sijainti: Kallioalue sijaitsee pari kilometriä Konginkankaan kirkolta 
kaakkoon. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Laaja kallioalue muodostuu Rahko-
vuoresta, Nakkismäestä ja Otramäestä sekä hieman erillään olevasta Myrävuoresta. Alue 
sijoittuu luoteispuoleiselta Rahkojärveltä Ala-Keiteleen Lapinlandelle jatkuvan voimak-
kaan ruhjelaakson itäpuolelle. Rahkovuorella on geomorfologisesti edustava länsijyrkän-
ne, jolla on parhaimmillaan korkeutta 20-25 metriä. Pystyseinämät ovat noin kymmenmet-
risiä. Myös Nakkismäellä on hieno, lounaaseen suuntautunut pystyseinämä sekä maise-
maltaan erikoinen, lähes avoinja hyvin paljastunut lakikallio. Alueen massiivisin jyrkänne 
on kuitenkin Myrävuoren länsireunassa, jonka jyrkänteellä on korkeutta peräti 50 metriä. 
Jyrkimmän kohdan yläosassa on laaja ja edustava silokallio. Suurten korkeuserojen ja 
jyrkkien rinteiden vuoksi alue on maisemallisesti hyvin merkittävä. Rahkovuori nousee 
luoteispuolisesta Rahkojärvestä yli 80 metriäja sen metsäiset rinteet näkyvätjärven taakse 
massiivisina. Vuoren lakiosasta näkyy kauas länteen ja pohjoiseen Keiteleen Räihänselälle 
saakka. Hakkuiden ansiosta vuorelta näkyy myös etelään, jossa maisemaan kuuluu hyvin 
selväpiirteinen ja massiivinen Myrävuori. Nakkismäen ja Rahkovuoren harvapuustoisilla 
kalliorinteillä avautuu hienoja kalliomaisemia myös mäeltä toiselle. Myrävuorella tärkein 
maisemaelementti on hyvin jyrkästi putoava länsirinne. Koko alueen parhaat maisemat 
avautuvat Myrävuorelta, jonka rinteestä näkyy laajoja metsämaisemia sekä eteläpuolista 
järvimaisemaa 180 asteen sektorilla. Näköalarinteen jyrkkyys tekee maisemista erityisen 
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jylhiä. Erikoisia pienmaisemia ovat etenkin Myrävuoren massiivinen kalliorinne, Nakkis-
mäen pystysuora lounaisseinämä sekä mäen lähes avoin kalliolaki. Alueen kallioperä on 
karkearakeista porfyyrista granodioriittia. 

Kallioaluekokonaisuus on kasvillisuudeltaan ja lajistoltaan melko -monipuolinen kohde. 
Rahkovuoren jyrkänteellä on lievään mesotrofiaan viittavaa lajistoa ja seinämillä tavataan 
lisäksi erilaisia oligotrofisia onkaloiden, rakojen ja pystypintojen sammalyhteisöjä. 
Valtaosa kalliopinnasta on rupijäkälienja karpeiden peitossa. Nakkismäen ja Myrävuoren 
kalliokasvillisuus on samalla tapaa oligo-mesotrofista. Myrävuoren massiivisella kalliorin-
teellä on aiemmin tavattu pikkutervakkoa, joka on Keski-Suomessa silmälläpidettävä 
harvinainen laji. Mäkien kallioisissa lakiosissa vallitsevat kanervavaltaiset männiköt sekä 
paikoin laajat harvapuustoiset poronjäkäliköt. Kalliotierasammal muodostaa jäkälien 
kanssa mereistä mosaiikkikasvustoa. Alarinteiden metsissä on paikoin lehtomaisia 
piirteitä, mutta varsinaisia lehtoja ei alueella tavattu. Nakkismäen jyrkänteen edustalla on 
mustikkakorpea sekä pieni avosuo. Kallioalueen luonnontilaisimpia osia ovat jyrkät 
kalliorinteet, joilla on säilynyt vanhaa, palokoroista mäntypuustoa sekä kelojaja maapuita. 

93. Naakelinmäki-Viukarinmäki, Äänekoski 

Karttalehti: 3222 12 
Alueen pinta-ala: 229 ha Korkeus: 212 m.p.y. Suht. korkeus: 113 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

MUUT ARVOT: 
GEOLOGINEN ARVO: 	4 
BIOLOGINEN ARVO: 	3 
MAISEMA-ARVO: 	2 

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4 

Historialliset arvot: 	 4 
Monikäyttöarvot: 	 4 
Muuttuneisuus: 	 3 
Lähiympäristön arvot: 	 1 

Kallioalueen sijainti: Listonniemen pohjoisosassa Keiteleen rannalla sijaitseva laaja 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: Viukarinmäen-Naakelinmäen kallioalue 
sijaitsee lähes asumattomassa Keiteleeseen työntyvässä Listonniemessä, jonka koillisranta 
kuuluu yhdessä lähisaarien kanssa rantojensuojeluohjelmaan (Heikkilä & Heikkinen 
1993). Naakelinmäki nousee peräti 113 metriä Keiteleen pinnasta, joten kallioselänteet 
muodostavat massiivisen maisemaelementin pohjoisesta katsottaessa. Mäkien jyrkänteet 
ovat matalia ja enimmäkseen viistopintaisia eivätkä ne näy maisemassa kauemmas. 
Alueen sisällä harvapuustoisten rinteiden kalliopintoja sen sijaan erottuu mäeltä toiselle. 
Alueen sisällä on lähes 50 metrin korkeuseroja, jotka luovat hyvin jylhän tunnelman. 
Lähimaisemia häiritsevät hakkuut ja taimikkoalueet, mutta hakkuuaukeilta avautuu 
toisaalta avaria näkymiä Keiteleelle. Luontaisia maisemapaikkoja on kallioalueella 
niukasti, ainoastaan Naakelinmäen pohjoisrinteestä näkyy paikoin järvelle. 
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Alueen kallioperä on Wilkmanin (1938) mukaan kiilleköyhää mikrokliinigraniittia. 
Viukarinmäen laella vallitsee keski-karkearakeinen, punainen graniitti. Aluetta on tutkittu 
mm. rakennuskivikohteena (ks. Keski-Suomen seutukaavaliitto 1989). Alueen kalliokas-
villisuus on varsin tavanomaista ja oligotrofista. Lajistosta mainittakoon valuvetisten 
kalliopintojen yhteisöihin kuuluva purotierasammal, joka on alueellisesti harvinainen laji 
(Sh). Naakelinmäen eteläosassa on erittäin laaja taimikkoalue, lisäksi taimikoita on 
Viukarinmäellä ja maiden välisessä solassa. Viukarinmäen kaakkoisrinteessä on tuore 
avohakkuu. Rinteen metsä on lehtomaista ja erityisesti hakkuulla kuivan lehdon kasvit 
ovat runsaita. Kalliomänniköt ovat tyypiltään kanerva-puolukkakankaita, joista löytyy 
myös melko pienialaisia poronjäkäliköitä. Mäkien välisessä solassa on rämettäja korpea, 
jonka tyyppi vaihtelee pienipiirteisesti. Syrjäisen sijaintinsaja asumattomuutensa ansiosta 
alue sopii erämaaeläimistölle. 

Tekstissä käytetyt uhanalaisuusluokkien lyhenteet: 

E 	erittäin uhanalainen laji 
V vaarantunut laji 
Sh silmälläpidettävä harvinainen laji 
St silmälläpidettävä taantunut laji 
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LIITE 1. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat 
kallioalueet Keski-Suomen läänissä - karttarajaukset 
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1. Ohenmäki-Kaiturinvuori, Hankasallmi 
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2. Hiidenvuori, Hankasallmi 
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3. Punainenvuori, Hankasalmi-Rautalampi 
Karttalehti: 3223 05 

4. Myllyvuori-Kaituunvuori, Joutsa-Hartola 
Karttelehti: 3122 10, 3124 01 
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5. Karttuuvuori, Joutsa 

Karttalehti: 3124 02 
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6. Muuratsalon kalliomaasto, Jyväskylä-Muurame 
Karttalehti: 3211 06, 3212 04 



115 
	

LIITE 1/5 

7. Kinkovuori-Raudanriutta, Jyväskylä-Muurame 
Karttalehti: 3212 04 
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8. Sarvivuori-Haapavuori, Jyväskylä-Muurame 
Karttalehti: 3212 04 
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Karttalehti: 3212 06 
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Karttalehti: 3212 06 
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11. Mäyrävuori, Jyväskylän mlk 
Karttalehti: 3212 07 
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12. Hyppyriäisenmäki, Jyväskylän mlk 
Kartta]ehti: 3212 07, 3211 09 
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13. Kanavuori-Koskenvuori, Jyväskylän mik 
Karttalehti: 3212 08 
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14. Haukkavuori-Hintusvuori, Jyväskylän mlk 
Karttalehti: 3212 08 
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15. Vororotin kallioalue, Jämsä-Kuhmoinen-Längelmäki 
Karttalehti: 2144 05, 2144 06 
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16. Nevonvuori-Iso Koiravuori, Jämsä 
Karttalehti: 2144 09, 2144 12 

z5" Ltr 	Kuk, 	.I 	 il Lehes~a\krm 1 	 r 

i0 F 	 iY.'iti 	 i: '.; :[ski.'. 	6i 4:.  

^;~•, 	 k' 	I , '<^ \ 	_ 	~~,=K~ 	;., 	 ~' ~w 	as i, 

1 km T 	i i;aL 

	

1 	 v 
1 	Al 'J 	A 	11 	 n 	1 

,;  ~,~ i 	I 	'.c ~~,`;1 	,- 	 .2(I 	' 	li 	•' 1 	 ~ 1t Y), Ini'/ 	Y~ 

~ 	jI•p 	 fi 	i 

dr  

:::;-c:t-' A 	
' 

	/h"  

	

_ 	_ 	 Q,\~ 	`~ \ 	IA ~> \' 	tel. ~~ 	~~År 	I~ 	 Q 	 •̂'~,i°~ l's̀z 	 î ~~., 
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17. Edessalo, Jämsä Karttalehti: 2144 11 
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18. Rotkovuoren kallioalue, Jämsä-Kuorevesi 
Karttalehti: 2233 01, 2233 02, 2233 04 

19. Otsavuori-MMäkelänmäki, Jämsä-Jämsänkoski-Keuruu- 
Kuorevesi Karttalehti: 2233 03 
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20. Kaipolanvuori-Tupavuori, Jämsä 
Karttalehti: 2233 04 
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21. Matkosvuori-Savouvuori, Jämsä 
Karttalehti: 2233 04 
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22. Ruonanvuori, Jämsä 
Karttalehti: 2233 07, 2233 10, 223311 

23. Mustikkavuoren kallioalue, Jämsä 
Karttalehti: 2233 10 
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24. Huhkojärvi-Limpsingin jyrkänne, Keuruu-Jämsänkoski 
Karttalehti: 2233 03, 2234 01 
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25. Kypärävuori, Keuruu 
Karttalehti: 2234 03 

26. Voipiovuori-Petäjikkömäki, Konnevesi 
Karttalehti: 3221 11 
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27. Sorvavuori, Konnevesi 
Karttalehti: 3222 11 

28. Kantianvuori, Konnevesi 
Karttalehti: 3222 11 
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29. Rokkavuoret, Konnevesi 
Karttalehti: 3222 11, 3222 12 
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30. Keulatniemi-Haukkaniemi, Konnevesi-Rautalampi 
Karttalehti: 3223 05, 3223 06 
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31. Rappaatvuori, Konnevesi 
Karttalehti: 3223 06 

32. Autionvuori, Korpilahti 
Karttalehti: 2233 11 
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33. Kattilavuori, Korpilahti 
Karttalehti: 2233 12 

34. Oravavuori-Kukkulankorpi-Korppivuori, Korpilahti 
Karttalehti: 3211 01, 3211 02 
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35. Könkkölänvuori-Ruppavuori, Korpilahti 
Karttalehti: 3211 02 
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36. Muuraisvuori-Haukkavuori, Korpilahti 
Karttalehti: 3211 02 
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37. Housuvuori, Korpilahti 
Karttalehti: 321104 

3N. Huuvuori, Korpiflantn 
Karttalehti: 3211 04 
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39. Kettuvuori, Korpilahti 
Karttalehti: 3211 04 _jvU. 
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40. Nokkosenmäki-Tuohivuori, Korpilahti-Luhanka 
Karttalehti: 3211 04 
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41. Kivivuori-Mustikkavuori, Korpilahti 
Karttalehti: 3211 04, 3211 01 
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42. Vaarunvuoret, Korpilahti 
Karttalehti: 321104, 3211 05 
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43. Vilhunierni-Pajuvuori, Korpilahti 
Karttalehti: 3211 05 
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44. Rouvinmäki-Lehtimäki, Korpilahti-Leivonmäki 
Karttalehti: 321108 
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47. Konivuorn-Väärävuori, Kuhmoinen 
Karttalehti: 2144 05 
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48. Kotavuori-Lamminvuori sekä Hongiston kallioalue 
Kuhmoinen Karttalehti: 2144 05, 2144 08 
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49. Hertunvuoren kallioalue, Kuhmoinen 
Karttalehti: 2144 08 
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50. Lahnavuori, Kuhmoinen Karttalehti: 2144 08 

51. Pyhänpää-Syrjänvuori, Kuhmoinen 
Karttalehti: 2144 10 
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52. Portinvuori-Roninvuori, Kuhmoinen 
Karttalehti: 2144 10 



147 
	

LIITE 1/37 

53. Haukkasalo-Koisalo, Kuhmoinen 
Karttalehti: 214411 
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54. Hyyppäänvuori, Laukaa 
Karttalehti: 3212 11, 3212 12 
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55. Kukkovuori-Pyykkivuori, Laukaa-Hankasalmi 
Karttalehti: 3212 12 
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56. Vääränvuori, Laukaa 
Karttalehti: 3221 04 
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57. Hitonhaudan kallioalue, Laukaa-Äänekoski 

Karttalehti: 322105 
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58. Saraakallio, Laukaa 
Karttalehti: 322107 
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59. Äidinvuori, Laukaa 
Karttalehti: 3221 10 
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60. Isovuori-Matkuksenkolu, Leivonmäki 
Karttalehti: 3211 08 
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61. Vällyhoilon kanjoni ja Vihijärven kalliomaasto 
Leivonmäki-Toivakka 
Karttalehti: 3211 08, 3211 09 

62. Ison Pirttivuoren kalliomaasto, Luhanka 
Karttalehti: 3122 02 
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63. Haukivuori-Lylyvuori, Luhanka 

Karttalehti: 3122 02 
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64. Onkisalo, Luhanka 
Karttalehti: 3122 02, 3122 03, 3122 05, 3122 06 
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65. Vahervuori, Luhanka 
Karttalehti: 3122 03, 3122 06 
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66. Kankaisvuoren-Sikovuoren kalliomaasto, ]Luhanka 
Karttalehti: 3122 03 
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67. Rauanvuori-Juurikkavuoren kalliomaasto, Luhanka 
Karttalehti: 3122 03, 3211 01 
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68. Vuorenmäki-Virkavuori, Luhanka Karttalehti: 3122 06 
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69. Hauhanmäki, Luhanka Karttalehti: 3211 04, 3211 07 
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70. Paavalinvuori, Muurame 
Karttalehti: 3212 04 
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71. Ilosvuori-Huuhkaisvuori, Pihtipudas 
Karttalehti: 3312 05 
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72. Julmatlammit, Saarijärvi 
Karttalehti: 2244 05 

73. Loukkuvuori-Mustavuori, Sumiainen 
Karttalehti: 3221 06, 3221 09, 3222 04, 3222 07 
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74. Mustikkamäki-Ruohosuonmäki, Sumiainen-Äänekoski 
Karttalehti: 3221 09, 3222 07 
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75. Nousukallio-Peuravuori, Sumiainen Karttalehti: 3222 07 

76. Jylhänvuori, Sumiainen Karttalehti: 3222 10 
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77. Hitonhauta-Raj umäki, Sumiainen 
Karttalehti: 3222 10 

78. Riihivuori, Suolahti 
Karttalehti: 3221 06 
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79. Rappukallion-Haukkavuoren kalliomaasto, Toivakka 
Karttalehti: 3211 06 
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80. Haukkavuori, Toivakka-Leivonmäki Karttalehti: 321108 
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81. lilivuoren kalliomaasto, Toivakka-Jyväskylän mik 
Karttalehti: 321109 
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82. Vuorilammenvuoret, Toivakka 
Karttalehti: 3211 12 



LIITE 1/58 
	

168 

83. Ruokomäki, Viitasaari 
Karttalchti:.2334 07, 2334 10+3312 01 
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84. Hakovuori-Kalliomäet, Viitasaari Karttalehti: 331105 
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85. Huosiaisvuori, Viitasaari 
Karttalehti: 3311 05 
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86. Karhuvuori, Viitasaari 
•Karttalehti: 3311 05 
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87. Saunamäen-Säynäisvuoren kalliomaasto, Viitasaari 
Kartta]ehti: 3311 08, 3311 09, 3311 11, 3311 12 
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88. Kärnänvuori, Viitasaari 
Karttalehti: 3311 09 

89. Vuorijärven kalliot, Viitasaari 
Karttalehti: 3311 11, 3313 02 
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90. Julmanvuori-Pienivuori, Äänekoski 
Karttalehti: 3221 03 
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91. Tärttävuori, Äänekoski 
Karttalehti: 3221 06 
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92_ MMvräviinri-Otramiiki_ Aänekncki-Sumiainen 
Karttalehti: 3222 07, 3222 08 



LIITE 1/64 
	

174 

93. Naakelinmäki-Viukarinmäki, Äänekoski 
Karttalehti: 3222 12 
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LIITE 2. Valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden luettelo 

Kallioalue: 	Karttalehti: Arvoluokka: Kunta: 

Kukkovuori-Pyykkivuori 321212 	 3 
Ohenmäki-Kaiturinvuori 3223 02 	 4 
Hiidenvuori 3223 04 	 4 
Punainenvuori 3223 05 	 4 
Myllyvuori-Kaituunvuori 3122 10, 3124 01 	4 
Myllyvuori-Kaituunvuori 3122 10, 3124 01 	4 
Karttuuvuori 3124 02 	 4 
Muuratsalon kalliomaasto 3211 06, 3212 04 	3 
Kinkovuori-Raudanriutta 3212 04 	 4 
Sarvivuori-Haapavuori 3212 04 	 3 
lilivuoren kalliomaasto 3211 09 	 3 
Halsvuori 3212 06 	 3 
Punavuori-Lehesvuori 3212 06 	 4 
Hyppyriäisenmäki 3212 07 	 4 
Mäyrävuori 3212 07 	 4 
Haukkavuori-Hintusvuori 3212 08 	 4 
Kanavuori-Koskenvuori 3212 08 	 2 
Vororotin kallioalue 2144 05, 2144 06 	4 

Nevonvuori-Iso Koiravuori 2144 09, 2144 12 	4 
Edessalo 2144 11 	 3 
Rotkovuoren kallioalue 2233 01, 2233 02, 	3 

2233 04 
Otsavuori-Mäkelänmäki 2233 03 	 4 

Kaipolanvuori-Tupavuori 2233 04 	 3 
Matkosvuori-Savonvuori 2233 04 	 4 
Ruonanvuori 2233 07, 2233 10, 2233 11 4 
Mustikkavuoren kallioalue 2233 10 	 4 
Otsavuori-Mäkelänmäki 2233 03 	 4 

Huhkojärvi-Limpsingin 2233 03, 2234 01 	2 
jyrkänne 
Otsavuori-Mäkelänmäki 2233 03 	 4 

Huhkojärvi-Limpsingin 	2233 03, 2234 01 
	

2 
jyrkänne 
Kypärävuori 	 2234 03 
Voipiovuori-Petäjikkömäki 322111 

- 
Kantianvuori 3222 11 
Sorvavuori 3222 11 
Rokkavuoret 3222 11, 3222 12 
Keulatniemi-Haukkaniemi 3223 05, 3223 06 
Rappaatvuori 3223 06 
Autionvuori 2233 11 
Kattilavuori 2233 12 
Oravavuori-Kukkulankorpi- 3211 01, 3211 02 
Korppivuori 
Könkkölänvuori-Ruppavuori 3211 02 
Muuraisvuori-Haukkavuori 3211 02 
Housuvuori 3211 04 
Kivivuori-Mustikkavuori 3211 04, 3211 01 
Kettuvuori 3211 04 

HANKASALMI-LAUKAA' 
HANKASALMI 
HANKASALMI 
HANKASALMI-RAUTALAMPI6  
HARTOLA-JOUTSA2  
JOUTSA-HARTOLA 
JOUTSA 
JYVÄSKYLÄ-MUURAME 
JYVÄSKYLÄ-MUURAME 
JYVÄSKYLÄ-MUURAME 
JYVÄSKYLÄN MLK-TOIVAKKA' 
JYVÄSKYLÄN MLK-LAUKAA 
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄN MLK 
JÄMSÄ-KUHMOINEN-
LÄNGELMÄKI' 
JÄMSÄ 
JÄMSÄ 
JÄMSÄ-KUOREVESI3  

JÄMSÄ-JÄMSÄNKOSKI-
KEURUU-KUOREVESI3  
JÄMSÄ 
JÄMSÄ 
JÄMSÄ 
JÄMSÄ 
JÄMSÄNKOSKI-JÄMSÄ-
KEURUU-KUOREVESI3  
JÄMSÄNKOSKI-KEURUU' 

KEURUU-JÄMSÄ- 
JÄMSÄNKOSKI-KUOREVESI' 
KEURUU-JÄMSÄNKOSKI 

4 KEURUU 
4 KONNEVESI 
4 KONNEVESI 
4 KONNEVESI 
4 KONNEVESI 
4 KONNEVESI-RAUTALAMPIS  
4 KONNEVESI 
4 	KORPILAHTI 
4 	KORPILAHTI 
3 	KORPILAHTI 

3 	KORPILAHTI 
4 	KORPILAHTI 
3 	KORPILAHTI 
4 	KORPILAHTI 
4 	KORPILAHTI 
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Huuvuori 3211 04 	 4 
Nokkosenmäki-Tuohivuori 321104 	 4 
Vaarunvuoret 3211 04, 3211 05 	1 
Vilhuniemi-Pajuvuori 321105 	 4 
Rouvinmäki-Lehtimäki 321108 	 2 
Huhkainvuori 2143 08, 2143 09 	3 
Kaukkaanvuori 2143 09 	 4 
Konivuori-Väärävuori 2144 05 	 3 
Vororotin kallioalue 2144 05, 2144 06 	4 

3 
3 
3 
4 
2 
3 
4 
2 
4 
4 
2 

KORPILAHTI 
KORPILAHTI-LUHANKA 
KORPILAHTI 
KORPILAHTI 
KORPILAHTI-LEIVONMÄKI 
KUHMOINEN-PADASJOKI' 
KUHMOINEN 
KUHMOINEN 
KUHMOINEN-JÄMSÄ-
LÄNGELMÄKI3 
KUHMOINEN 

KUHMOINEN 
KUHMOINEN 
KUHMOINEN 
KUHMOINEN 
KUHMOINEN 
KUOREVESI-JÄMSÄ3 
KUOREVESI-JÄMSÄ-
JÄMSÄNKOSKI-KEURUU' 
LAUKAA-JYVÄSKYLÄN MLK' 
LAUKAA 
LAUKAA-HANKASALMI 
LAUKAA 
LAUKAA-ÄÄNEKOSKI 
LAUKAA 
LAUKAA 
LEIVONMÄKI-KORPILAHTI' 
LEIVONMÄKI 
LEIVONMÄKI-TOIVAKKA' 
LEIVONMÄKI-TOIVAKKA 

4 LUHANKA 
4 LUHANKA 
2 LUHANKA 

3 LUHANKA 
3 LUHANKA 

Cl1I~j~7~~1;I:1 

4 LUHANKA 
4 LUHANKA-KORPILAHTI' 
4 LUHANKA 
4 LÄNGELMÄKI-JÄMSÄ-

KUHMOINEN3 
3 MUURAME-JYVÄSKYLÄ' 
4 MUURAME-JYVÄSKYLÄ' 
3 MUURAME-JYVÄSKYLÄ' 
3 MUURAME 
3 	PADASJOKI-KUHMOINEN' 
4 	PIHTIPUDAS 
4 RAUTALAMPI-HANKASALMI6 
4 RAUTALAMPI-KONNEVESI5 
4 	SAARIJÄRVI 
4 	SUMIAINEN . 

3 	SUMIAINEN-ÄÄNEKOSKI 

4 	SUMIAINEN 

K o ta vu o ri- L am m in vu o ri 
sekä Hongiston kallioalue 
Hertunvuoren kallioalue 
Lahnavuori 
Pyhänpää-Syrjänvuori 
Portinvuori-Roninvuori 
Haukkasalo-Koisalo 
Rotkovuoren kallioalue 
O ts avuor i-Mäke l änmäk i 

2144 05, 2144 08 	3 

214408 	 3 
214408 	 4 
2144 10 	 3 
2144 10 	 4 
2144 11 	 2 
2233 01, 2233 02, 2233 04 3 
2233 03 	 4 

Halsvuori 3212 06 
Hyyppäänvuori 3212 11, 3212 12 
Kukkovuori-Pyykkivuori 321212 
Vääränvuori 3221 04 
Hitonhaudan kallioalue 3221 05 
Saraakallio 3221 07 
Äidinvuori 3221 10 
Rouvinmäki-Lehtimäki 3211 08 
Isovuori-Matkuksenkolu 3211 08 
Haukkavuori 3211 08 
Vällyhoilon kanjoni ja 3211 08, 3211 09 
Vihijärven kalliomaasto 
Iso Pirttivuoren kalliomaasto 3122 02 
Haukivuori-Lylyvuori 3 122 02 
Onkisalo 3122 02, 3122 03, 

3122 05, 3122 06 
Vahervuori 3122 03, 3122 06 
Kankaisvuoren-Sikovuoren 3 122 03 
kalliomaasto 
Rauanvuori-Juurikkavuoren 3122 03, 3211 01 
kalliomaasto 
Vuorenmäki-Virkavuori 3122 06 
Nokkosenmäki-Tuohivuori 3211 04 
Hauhanmäki 3211 04, 3211 07 
Vororotin kallioalue 2144 05, 2144 06 

Muuratsalon kalliomaasto 	3211 06, 3212 04 
Kinkovuori-Raudanriutta 	3212 04 
Sarvivuori-Haapavuori 	3212 04 
Paavalinvuori 3212 04 
Huhkainvuori 2143 08, 2143 09 
Ilosvuori-Huuhkaisvuori 3312 05 
Punainenvuori 3223 05 
Keulatniemi-Haukkaniemi 3223 05, 3223 06 
Julmatlammit 2244 05 
Loukkuvuori-Mustavuori 3221 06, 3221 09 

3222 04, 3222 07 
Mustikkamäki- 3221 09, 3222 07 
Ruohosuonmäki 
Nousukallio-Peuravuori 3222 07 
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Myrävuori-Otramäki 3222 07, 3222 08 	3 
Jylhänvuori 3222 10 	 4 
Hitonhauta-Rajumäki 322210 	 4 
Riihivuori 3221 06 	 4 
Rappukallionja 3211 06 	 4 
Haukkavuoren kalliomaasto 
Haukkavuori 3211 08 	 4 
Vällyhoilon kanjoni ja 3211 08, 3211 09 	2 
Vihijärven kalliomaasto 
Iilivuoren kalliomaasto 3211 09 	 3 
Vuorilammenvuoret 321112 	 4 
Ruokomäki 233407,233410+331201 4 
Hakovuori-Kalliomäet 331105 	 3 
Huosiaisvuori 3311 05 	 4 
Karhuvuori 3311 05 	 4 
Saunamäen-Säynäisvuoren 3311 08, 3311 09 	2 
kalliomaasto 3311 11,3311 12 
Kärnänvuori 3311 09 	 4 
Vuorijärven kalliot 3311 11, 3313 02 	4 
Julmanvuori-Pienivuori 322103 	 4 
Hitonhaudan kallioalue 3221 05 	 2 
Tärttävuori 3221 06 	 4 
Mustikkamäki- 3221 09, 3222 07 	3 
Ruohosuonmäki 
Myrävuori-Otramäki 3222 07, 3222 08 	3 
Naakelinmäki-Viukarinmäki 3222 12 	 4 
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SUMIAINEN-ÄÄNEKOSKI' 
SUMIAINEN 
SUMIAINEN 
SUOLAHTI 
TOIVAKKA 

TOIVAKKA-LEIVONMÄKI 
TOIVAKKA-LEIVONMÄKI' 

TOIVAKKA-JYVÄSKYLÄN MLK 
TOIVAKKA 
VIITASAARI 
VIITASAARI 
VIITASAARI 
VIITASAARI 
VIITASAARI 

VIITASAARI 
VIITASAARI 
ÄÄNEKOSKI 
ÄÄNEKOSKI-LAUKAA' 
ÄÄNEKOSKI 
ÄÄNEKOSKI-SUMIAINEN' 

ÄÄNEKOSKI-SUMIAINEN 
ÄÄNEKOSKI 

' kallioalue esitellään toisen kunnan kohdalla 
2  osittain Mikkelin läänin puolella sijaitseva kallioalue, joka esitellään Joutsan kohdalla 
3  osittain Hämeen läänin puolella sijaitseva kallioalue, joka esitellään Jämsän kohdalla 
4  osittain Hämeen läänin puolella sijaitseva kallioalue, joka esitellään Kuhmoisten kohdalla 
5  osittain Kuopion läänin puolella sijaitseva kallioalue, joka esitellään Konneveden kohdalla 
6  osittain Kuopion läänin puolella sijaitseva kallioalue, joka esitellään Hankasalmen kohdalla 
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LIITE 3. Paikallisesti arvokkaiden ja vähemmän merkittävien 
kallioalueiden luettelo 

Kallioalue: Karttalehti: Arvoluokka: Kunta: 

Lankianvuori 3122 08, 3122 09 5 JOUTSA 
Vartiovuori 312211 6 JOUTSA 
Ruunavuori-Hanhimäki 3 122 12 5 JOUTSA 
Vartiavuori 312212 5 JOUTSA 
Porvarinvuori 3124 01, 3124 02 5 JOUTSA 
Iivananvuori-Nälkämäki 3 124 02 5 JOUTSA 
Suntinmäki-Ajatusvuori 3I24 02 5 JOUTSA 
Kinastinmäki 3I24 02 5 JOUTSA 
Urtinvuori 3212 04 5 JYVÄSKYLÄ 
Pirunvuori 3212 05 5 JYVÄSKYLÄ 
Könkkölänmäki 3212 05 5 JYVÄSKYLÄ 
Roninmäen länsijyrkänne 3212 05 5 JYVÄSKYLÄ 
Aittovuori 3212 05 5 JYVÄSKYLÄ 
Kylmänoro-Ylistönmäki 3212 05 5 JYVÄSKYLÄ 
Karhuvuori 3212 05 6 JYVÄSKYLÄ 
Heinosvuori 3212 03 5 JYVÄSKYLÄN MLK 
Mustikkavuoren pohjois- 3212 04 5 JYVÄSKYLÄN MLK 
puoliset kalliot 
Touruvuori 3212 06 5 JYVÄSKYLÄN MLK 
Pappilanvuori 3212 06 5 JYVÄSKYLÄN MLK 
Rapavuoret 3212 06 5 JYVÄSKYLÄN MLK 
Sammalistonkallio 3212 07 5 JYVÄSKYLÄN MLK 
Luolavuori 3212 07 5 JYVÄSKYLÄN MLK 
Palstonvuori 3212 07 5 JYVÄSKYLÄN MLK 
Taipaleenvuori 3212 08 5 JYVÄSKYLÄN MLK 
Pirttivuori 3212 08 5 JYVÄSKYLÄN MLK 
Rappuvuori-Sanasvuori 214412 5 JÄMSÄ 
Hiidenvuori 2233 04 5 JÄMSÄ 
Mokkavuori 2233 05 5 JÄMSÄ 
Kelosvuori 2233 05 5 JÄMSÄ 
Pullilanvuori 2233 08 5 JÄMSÄ 
Tevätvuori-Pallilanvuori 2233 08 5 JÄMSÄ 
Paskurimäki 2233 03, 2234 01 6 JÄMSÄNKOSKI 
Papinvuori 2234 04 5 JÄMSÄNKOSKI 
Uittimenvuori-Lammonvuori 2234 07 5 JÄMSÄNKOSKI 
Lehdonsuon kalliot 2234 07 6 JÄMSÄNKOSKI 
Laajamäki 2244 09 5 KANNONKOSKI 
Jyrkkävuori 2332 10+3311 01 5 KANNONKOSKI 
Koivuvuori 2333 08 5 KANNONKOSKI 
Koiravuori 2333 08 5 KANNONKOSKI 
Vuorimäki 3222 06 5 KANNONKOSKI-ÄÄNEKOSKI 
Vuorijärvenvuori 224211 5 KARSTULA 
Kirkkovuori 224212 5 KARSTULA 
Lammasvuori 2244 02 5 KARSTULA 
Rumavuoren kallioalue 2244 02 6 KARSTULA 
Isovuoren kallioalue 2244 06 5 KARSTULA 
Vuorikorkee-Hakavuori 2232 04 5 KEURUU-VILPPULA 
Pölövuori 2232 08 5 KEURUU 
Katajavuori 2232 08 6 KEURUU-SAARIJÄRVI 
Vähävuori-Jouhtimäki 223212 5 KEURUU 
Haaravuori 2234 01 5 KEURUU 
Laurinmäki 2234 01 6 KEURUU 
Mekkovuori 2334 04 5 KINNULA 
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Vuorenmäki 2334 05 5 KINNULA 
Paskokalliot 2334 05, 2334 08 5 KINNULA 
Vanhanlukkarinkallio 2333 06 6 KIVIJÄRVI 
Riihivuori-Tievuori 2333 09 5 KIVIJÄRVI 
Matolammen kallioalue 2334 07 5 KIVIJÄRVI-VIITASAARI 
Yritysvuori 2334 07 6 KIVIJÄRVI 
Pönssivuori 2334 07 5 KIVIJÄRVI 
Pesämäki 322111 5 KONNEVESI 
Oinasvuori 3221 12, 3223 03 5 KONNEVESI 
Konttivuori 223311 5 KORPILAHTI 
Rappukallio 223311 5 KORPILAHTI 
Haaranriutta-Kammarivuori 223312 6 KORPILAHTI 
Mäkiahonvuori 223410 5 KORPILAHTI 
Hyötvuori 223411 6 KORPILAHTI 
Punavuori 321103 5 KORPILAHTI 
Maatianvuori 321103 5 KORPILAHTI 
Kaakonmäki 321103 6 KORPILAHTI 
Tarvaannenä-Koukunkallio 321106 5 KORPILAHTI 
Saunavuori 2143 08 5 KUHMOINEN 
Kalliosalmen kalliot 2143 09 5 KUHMOINEN 
Isovuori-Suovuori 2143 09 5 KUHMOINEN 
Korkiavuoren kallioalue 2144 05 5 KUHMOINEN 
Markunvuori-Koiravuori 2144 05, 2144 08 5 KUHMOINEN 
Sarvavuoren kallioalue 2144 07 5 KUHMOINEN 
Kartinvuoren kallioalue 2144 08, 2144 11 5 KUHMOINEN 
Kämppäkangas 233109 6 KYYJÄRVI 
Sammakkokangas 233109 6 KYYJÄRVI 
Ilvesvuori-Horinvuori 3212 08, 3212 11 5 LAUKAA 
Lehesvuori-Perttuvuori 3212 09 5 LAUKAA 
Antinvuori 321211 5 LAUKAA 
Iso Kotavuori 3212 11, 3212 12 5 LAUKAA 
Vyövuori 322110 5 LAUKAA 
Vimpavuori 322110 5 LAUKAA 
Valkeisenvuoren kallioalue 3211 08 5 LEIVONMÄKI 
Kailasvuori 3122 03 5 LUHANKA 
Valkeiskangas-Hangas- 2234 03, 2243 01 5 MULTIA 
landenvuori 
Vaiviovuori-Villinvuori 224110 5 MULTIA 
Myllyvuori-Raatokangas 2243 02 5 MULTIA 
Pirttijärven kalliot 2243 05, 2243 06 5 MULTIA 
Härkövuori-Santalanmäki 3211 03, 3211 06 5 MUURAME 
Lapinm ki 321201 5 MUURAME 
Kulonpalon jyrkänne 3212 02 5 MUURAME 
Tikkamäki 3212 02 5 MUURAME 
Partastenmäet 3212 04 MUURAME 
Kinkoriutta 3212 04 5 MUURAME 

- Paasivuori 3212 04 5 MUURAME 
Pitkäläovuori 2234 05 5 PETÄJÄVESI 
Palvavuori 2234 08 5 PETÄJÄVESI 
Rahamäki-Rautamäki 2234 08 6 PETÄJÄVESI 
Mäntymäki 2234 08 6 PETÄJÄVESI 
Karhunandas 2243 04 5 PETÄJÄVESI 
Lihajoen rotko 2243 04 5 PETÄJÄVESI 
Ilakanvuori 2334 09 6 PIHTIPUDAS 
Mäntyvuori 2334 11, 3312 02 5 PIHTIPUDAS 
Suopellonmäki 2334 11, 3312 02 5 PIHTIPUDAS 
Vuorisalonvuori 2343 10+3321 01 5 PIHTIPUDAS 
Haapavuori 3312 05 5 PIHTIPUDAS 
Jousimäki 331208 5 PIHTIPUDAS 
Ilajanmäki-Hinkuanvuori 331211 5 PIHTIPUDAS 
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Pyhävuori 2244 02 6 PYLKÖNMÄKI 
Kylkivuori 2243 06 5 SAARIJÄRVI 
Ruunavuori-Hirvaanvuori 2243 09 5 SAARIJÄRVI 
Katajavuori 224312 5 SAARIJÄRVI-KEURUU 
Hettosuornnäen kallioalue 2244 02 5 SAARIJÄRVI 
Rauskavuori 2244 04 5 SAARIJÄRVI 
Vanhalanmäki 2244 04 5 SAARIJÄRVI 
Palomäki 2244 07 5 SAARIJÄRVI 
Vuorelanvuori 224410 5 SAARIJÄRVI 
Tuimavuori 322103 5 SAARIJÄRVI-ÄÄNEKOSKI 
Kivelänmäki 3222 03 5 SAARIJÄRVI 
Jurvonvuori 322109 5 SUMIAINEN 
Kaakkovuori 322210 5 SUMIAINEN 
Kotimäki 322106 6 SUOLAHTI 
Kirppuvuori 322108 5 SUOLAHTI 
Kumpumäet 3221 09 5 SUOLAHTI-ÄÄNEKOSKI 
Syvärinmäki 322109 6 SUOLAHTI 
Haukkamäki 321109 5 TOIVAKKA 
Aittoriutta 321109 5 TOIVAKKA 
Haapavuori-Sikavuori 321112 5 TOIVAKKA 
Isokallio 322101 5 UURAINEN 
Pirunvuori 322101 6 UURAINEN 
Sarvimäki 322105 5 UURAINEN-ÄÄNEKOSKI 
Purunmäki-Ripinmäki 322105 5 UURAINEN 
Iso Riuttamäki- 3221 05 6 UURAINEN 
Pieni Riuttamäki 
011ivuori 2333 11+3311 02 5 VIITASAARI 
Matolammen kallioalue 2334 07 5 VIITASAARI-KIVIJÄRVI 
Papinkalliot 2334 10 + 3312 01 6 VIITASAARI 
Kalliovuori 3222 09 6 VIITASAARI-ÄÄNEKOSKI 
Luuvuori 331107 5 VIITASAARI 
Permosvuori 331108 5 VIITASAARI 
Vuorijärven kallioalue 3312 04 5 VIITASAARI 
Järkiniemen kallioalue 3312 07 5 VIITASAARI 
Vuorikorkee-Hakavuori 2232 04 5 VILPPULA-KEURUU 
Savivuori 322103 5 ÄÄNEKOSKI 
Tuimavuori 322103 5 ÄÄNEKOSKI-SAARIJÄRVI 
Tervavuori 322103 5 ÄÄNEKOSKI 
Sarvimäki 322105 5 ÄÄNEKOSKI-UURAINEN 
Riikosmäki (Tanssikallio) 3221 05 6 ÄÄNEKOSKI 
Ahkionvuori 322106 5 ÄÄNEKOSKI 
Kumpumäet 322109 5 ÄÄNEKOSKI-SUOLAHTI 
Vuorimäki 3222 06 5 ÄÄNEKOSKI-KANNONKOSKI 
Kalliovuori 3222 09 6 ÄÄNEKOSKI-VIITASAARI 
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LHTE 4. Tekstissä mainittujen eläinten, kasvien ja sienien 
tieteelliset nimet 

Eläimet 

isopehkiäinen ............................ Peltis grossa 
kehrääjä ................................ Caprimulgus europaeus 
korppi 	................................ Corvus corax 
palokärki ............................... Dryoscopus martius 
pikkutikka .............................. Dendrocopos minor 
pohjantikka 	............................. Picoides tridactylus 

Kasvit 

etelänhopeasammal 	........................ Gymnomitrion obtusum 
haapa 	................................. Populus tremula 
haapariippusammal 	........................ Neckera pennata 
haisukurjenpolvi 	.......................... Geranium robertianum 
hajuheinä 	.............................. Cinna latifolia 
hietaorvokki 	............................ Viola rupestris 
hiirenporras 	............................. Athyrium filix femina 
hitupihtisammal 	.......................... Cephalozia macounii 
humala 	................................ Humulus lupulus 
isoriippusammal 	.......................... Neckera crispa 
isosahasammal 	........................... Bazzania trilobata 
isotorasammal 	........................... Cynodontium suecicum 
isotuppisammal 	........................... Timmia austriaca 
kalkkikahtaissammal 	....................... Distichium capillaceum 
kalkkikiertosammal 	........................ Tortella tortuosa 
kalliohatikka 	............................ Spergula morisonii 
kalliohohkasammal 	........................ Leucobryum glaucum 
kalliokeuhkojäkälä 	........................ Lobaria scrobiculata 
kalliokielo 	.............................. Polygonatum odoratum 
kalliokohokki 	............................ Silene rupestris 
kalliotierasammal 	......................... Racomitrium 

lanuginosum 
kanerva 	................................ Callum vulgaris 
kanervisara 	............................. Carex ericetorum 
kangasrahkasammal 	........................ Sphagnum nemoreum 
kesämaksaruoho 	.......................... Sedum annuum 
ketokaunokki 	............................ Centaurea scabiosa 
ketopartasan mal 	.......................... Tortula ruralis 
koiranheisi 	.............................. Viburnum opulus 
kotkansiipi 	............................. Matteuccia struthiopteris 
kuhmunapajäkälä 	......................... Lasallia pustulata 
kutrisammal 	............................. Homalothecium sericeum 
kuusi 	................................. Picea abies 
käenkaali 	.............................. Oxalis acetosella 
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lehmus 	................................ Tilia cordata 
lehtoarho 	............................... Moehringia trinervia 
lehtokuusama 	............................ Lonicera xylosteum 
lehtomatara 	............................. Galium triflorum 
lehtopalsami 	............................ Impatiens noli-tangere 
lehtopähkämö 	........................... Stachys sylvatica 
lehtotähtimö 	............................. Stellaria nemorum 
lenkosammal 	............................. Homomallium incurvatum 
limisiimasammal 	.......................... Myurella julacea 
liuskaraunioinen 	.......................... Asplenium septentrionale 
loukkohohtosammal 	........................ Herzogiella striatella 
metsäkorte 	.............................. Equisetum sylvaticum 
munasammal 	............................ Diphyscium foliosum 
mustaherukka 	............................ Ribes nigrum 
mustakonnanmarja 	........................ Actaea spicata 
mustikka 	.............................. Vaccinium myrtillus 
mäkiarho 	............................... Arenaria serpyllifolia 
mäkikuisma 	............................. Hypericum perforatum 
mäkivirvilä 	............................. Vicia tetrasperma 
mäkitervakko 	............................ Lychnis viscaria 
mänty 	................................. Pinus sylvestris 
nevaimarre 	............................. Thelypteris palustris 
norkkusarnmal 	............................ Antitrichia curtipendula 
nuijasara 	.......... ....................... Carex buxbaumii 
näsiä 	.................................. Daphne mezereum 
oravanmarja 	............................. Maianthemum bifolium 
oravisammal 	............................ Leucodon sciuroides 
pahtanurmikka 	........................... Poa glauca 
pahtaomenasammal 	........................ Bartramia hallerana 
pallosammal 	............................ Plagiopus oederi 
pensaikkotatar 	........................... Fallopia dumetorum 
pikkukellosammal 	... 	.................... Encalypta brevicolla 
pikkuruostesammal 	........................ Anomodon longifolius 
pikkusahasammal 	......................... Bazzania tricrenata 
pikkutervakko 	........................... Lychnis alpina 
pohjanvaskisammal 	........................ Pseudoleskeella papillosa 
poronraatosammal 	......................... Tetraplodon angustatus 
puolukka 	............................... Vaccinium vitis-idaea 

- 	purolaakasammal 	.......................... Plagiothecium 
platyphyllum 

purotierasammal 	.......................... Racomitrium aciculare 
raita 	.................................. Salix caprea 
siloriippusammal 	......................... Neckera complanata 
sinilehväsammal 	.......................... Mnium stellare 
sirohavusammal 	.......................... Thuidium philibertii 
suippuväkäsammal 	........................ Campylium 

chrysophyllum 
suoninahkajäkälä 	.......................... Peltigera venosa 
suopursu 	............................... Ledum palustre 
taikinamarja 	............................. Ribes alpinum 
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taljaruostesammal 	......................... Anomodon attenuatus 
tervaleppä 	.............................. Alnus glutinosa 
tesma 	................................. Milium effusum 
tummaraunioinen 	......................... Asplenium trichomanes 
tummauurnasammal 	........................ Amphidium lapponicum 
tupasvilla 	............................... Eriophorum vaginatum 
tuulenrokkojäkälä 	......................... Haematomma ventosum 
vaahtera 	............................... Acer platanoides 
vahamaksaruoho 	.......................... Sedum telephium subsp. 

ruprechtii 
variksenmarja 	........................... Empetrum nigrum 
vuorijalava 	............................. Ulmus glabra 
vuorimunkki 	............................. Jasione montana 
vuoririippusammal 	........................ Necrera oligocarpa 

Sienet 

männynpihkakääpä ........................ Onnia triquetra 
viuhkokääpä 	............................ Polyporus umbellatus 
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LIITE 5. Valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden sijainti Keski-Suomen 
läänissä 

Kuva 1. Valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden sijainti Keski-Suomen läänissä. 
Numerointi vastaa raportissa käytettyä. 



 

185 

KUVAIL ULEHTI 

Julkaisija 
Suomen ympäristökeskus 

Tekijä(t) (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) 
Jukka Husa ja Tytti Kontula 

 

Julkaisun päivämäärä 
Toukokuu 1997 

Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) 
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomen läänissä 

(Värdefulla bergsområden för natur- och landskapskyddet i Mellersta Finlands län) 

Julkaisun laji 
	

Toimeksiantaja 
Raportti 
	

Ympäristöministeriö 
	

Toimielimen asettamispvm 

Julkaisun osat 

Tiivistelmä 
Tässä alueellisessa inventoinnissa on selvitetty luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti merkittävät kallioalueet Keski-Suomen läänissä. Tutkimusalueelta inventoitiin 239 kallioaluetta, 
joista 93 kohteella oli merkittäviä suojelukriteerien mukaisia arvoja. Muutamassa tapauksessa kaksi tai useampi 
alunperin erikseen inventoitu kallioalue yhdistettiin laajemmaksi maisema-aluekokonaisuudeksi. Suojelullisesti 
arvokkaimmat kallioalueet ja aluekokonaisuudet kuvataan karttarajauksineen raportissa lyhyesti. Paikallisesti 
arvokkaat ja vähemmän merkittävät inventoidut kallioalueet esitetään luettelona. Inventoinnissa on käytetty luonnon-
ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden tutkimusmenetelmää, joka on tarkemmin kuvattu Vesi- ja 
ympäristöhallituksen monistesarjassa nro 351. Alueiden suojeluarvoa määritettäessä arvioinnin päätekijöinä on 
käytetty geologis-geomorfologista arvoa, ekologis-biologista arvoa ja maisemallista arvoa sekä muita arvoja. 
Kallioalueisiin liittyviä muita arvoja ovat kulttuurihistorialliset ja arkeologiset arvot, monikäyttöarvot, 
lähiympäristön arvot ja alueen luonnontila. 

Selvitys palvelee lupaviranomaisia käsiteltäessä kallioiden kiviaineksen ottosuunnitelmia sekä muita suunnittelu- ja 
ympäristönsuojelun alan tahoja. 

Asiasanat (avainsanat) 
Kallioalueet, luonnonarvot, maisema-arvot, Keski-Suomen lääni 

Muut tiedot 

Sarjan nimija numero 
Suomen ympäristökeskuksen moniste 71 

Kokonaissivumäärä . Kieli 
187 	 suomi 

Jakaja 
Suomen ympäristökeskus, asiakaspalvelu 
PL 140, 00251 Helsinki 
puh. (09) 4030 0100 
fax (09) 4030 0190 

ISBN 
952-11-0136-9 

Hinta 

Kustantaja 
Suomen ympäristökeskus 
PL 140 
00251 Helsinki 

ISSN 
1455-0792 

Luottamuksellisuus 
julkinen 



186 

PRESENTATIONSBLAD 

Utgivare 	 Utgivningsdatum 
Finlands Miljöcentral 	 Maj 1997 

Författare (uppgifter om organet: namn, ordförande, sekreterare 
Jukka Husa och Tytti Kontula 

Publikation (även den finska titeln) 
Värdefulla bergsområden för natur- och landskapskyddet i Mellersta Finlands län 

(Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomen läänissä) 

Typ av publikation 	Uppdragsgivare 	 Datum för tillsättandet av organet 
Rapport 	 Miljöministeriet 

Publikationens delar 

Referat 
I denna regionala inventering har man kartlagt natur- och landskapsvärden för nationellt och regionalt värdefulla 
bergsområden i Mellersta Finlands län. Inom undersökningsområdet inventerades 239 områden. Utav dessa 
klassades 93 områden som mycket värdefulla enligt använda urvalskriterier. Ett par områden som ursprungligen 
inventerades separat sammanställdes till en mera vidsträckt landskapshelhet. Utav de mest skyddsvärda 
bergsområdena och större helheterna ges en kort beskrivning och kartskiss i rapporten. Lokalt värdefulla och 
mindre värdefulla inventerade bergsområden listas i rapporten. Inventering baseras på inventeringsmetodiken som 
beskrivs utförligt i Vatten- och miljöstyrelsens dublikatserie nummer 351. Områdenas skyddsvärdering baseras 
huvudsakligen på geologiska och geomorfologiska värden, ekologiska och biologiska värden och landskapsvärdet 
samt andra värdekriterier. Bland dessa övriga värdekriterier ingår kulturhistoriska och arkeologiska värden, 
flerbruksvärdet, närområdes värden samt områdets naturtillstånd. 

Denna utredning är av intresse för tillståndsmyndigheter som behandlar ansökningar rörande t.ex. användningen av 
bergets stenmaterial samt områdes planering och andra utredningar inom miljömyndigheters eller andra 
myndigheters verksamhetsområden. 

Sakord (nyckelord) 
Bergsområden, naturvärden, landskapsvärden, Mellersta Finlands län 

Övriga uppgifter 

Seriens namn och nummer 	 ISBN 	 ISSN 
Finlands miljöcentrals rapport 71 	 952-11-0136-9 	 1455-0792 

Sidantal 
	

Språk 	 Pris 	 Sekretessgrad 
187 
	

finska 	 - 	 offentlig 

Distribution 
Finlands miljöcentral 
Information service 
Postbox 140, 00251 Helsingfors 
Tel. (09) 4030 0100 
Telefax (09) 4030 0190 

Förlag 
Finlands miljöcentral 
Postbox 140 
00251 Helsingfors 



187 

DOCUMENTA TION PAGE 

Published by 
	

Date of publication 
Finnish Environment Institute 	 May 1997 

Author(s) 
Jukka Husa and Tytti Kontula 

Title of publication 
Valuable rocky outcrop areas for nature and landscape conservation in the province of Central Finland 

Type of publication 	Commissioned by 
Report 	 Ministry of Environment 

Parts of publication 

Abstract 
In this regional inventory both nationally and regionally valuable rocky outcrop areas for nature and landscape 
conservation have been listed for the province of Central Finland. 239 study sites were studied. On the basis of 
various conservation criteria 93 of them consist of significant values. A few initially separately studied areas were 
combined into bigger entities. The most important areas are described briefly, and their cartographic rerpesentation 
is given. Locally significant and less significant cliffs and rocky hills, however included in the survey, are only 
listed. The research methods used in the survey of valuable rocky outcrop areas for nature and landscape 
conservation has been described in more detail in the Mimeograph Series of the National Board of Waters and the 
Environment no 351. During the inventories attention has particularly been paid for geological, biological, 
landscape and other conservation values. Other values connected to rocky outcrop areas are historical, archaelogical 
and multiple use values as well as characteristics of the surroundings and the natural stage of the area. 

This survey serves local authorities and regional administration in the decision making of applications of extraction 
of rock material as well as other persons involved in land use planning and nature conservation. 
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