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Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kailloalueet Vaasan

läänissä

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, missä
hakemuksen kohdealue sijaitsee. Ratkaisu on tehtävä yksinomaan maa-aineslain 3 §:n
sisältämien ottamisehtojen pohjalta. Ottamisesta ei saa aiheutua esimerkiksi kauniin
maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten
luonnonesiintymien tuhoutumista. Siksi lupa-käsittelyissä ja ottosuunnitelmia
tehtäessä on kallioalueiden maisemalliset ja luonnontieteelliset arvot tunnettava.

Ympäristöministeriö käynnisti vuonna 1987 tutkimushankkeen, jossa kehitettiin
menetelmiä luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaiden kallioalueiden
inventointiin. Laajempia kallioluonnon suojeluarvojen inventointeja ei tätä ennen oltu
tehty. Hankkeen varsinaiset maastotyöt aloitettiin Kymen ja Uudenmaan lääneissä
vuonna 1989, Turun ja Porin läänissä 1990 ja Vaasan sekä Hämeen lääneissä vuonna
1991.

Ympäristöministeriön asettamaan Vaasan läänin kallioalueiden inventointiproj ektin
valvontaryhmään kuuluivat ylitarkastaja Markus Mapassi Quheenjohtaja) ympäristö
ministeriöstä, ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta,
ylitarkastaja Jorma Keva ympäristöministeriöstä, ylitarkastaja Kari Lappalainen
(vuonna 1991) tielaitoksesta, seutusuunnittelij a Olli Ristaniemi Etelä-Pohjanmaan
liitosta, projektipäällikkö Veli Suominen (1991) ja geologi Jouko Vuokko (1992-
1996) Geologian tutkimuskeskuksesta, geologit Teuvo Kasari (1991-1994) ja Hannu
Peltoniemi (1995-1996) Vaasan tiepiiristä, vanhempi tutkija Harri Hongell (1996)
Keski-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta, kaupungininsinööri Juhani Vähähyyppä
(1996) Keski-Pohjanmaan liitosta ja suunnitteluteknikko Mikael Höglund (1996)
Pohjanmaan liitosta. Valvontaryhmän sihteerinä oli vanhempi tutkija Jukka Husa
Suomen ympäristökeskuksesta.

Tässä selvityksessä on yhdistetty Vaasan läänin keskeisten kallioalueiden suojeluarvo
j en taustatiedot laaj a-alaisiin uusiin inventointeihin. Tutkimus palvelee ennen muuta
lupaviranomaisia mutta myös muita ympäristönsuojelun tahoja sekä luonnontie
teellisiä museoita. Tässä väliraportissa esitellään Vaasan läänin maiseman- ja
luonnonsuojelun kannalta arvokkaiksi luokitellut kallioalueet, niiden perustiedot ja
karttarajaukset. Luokituksen painopiste on valtakunnallisesti arvokkaissa kallioissa.
Kallioalueiden suoj eluarvot on määritelty maa-aineslain ympäristöehtojen perusteella.
Arvioirniskriteerit on )aettu nel)aan kategoriaan (1) geolog;s-geomorfologiset
kriteerit, (2) biologis-ekologiset kriteerit, (3) maisemalliset arvot ja (4) muut arvot
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eli alueen muuttuneisuus, lähiympäristön arvot, kulttuurihistoriallinen ja arkeologinen
merkitys sekä alueen monikäyttöarvot.

Vaasan läänin alueen kallioalueet inventoitiin kesinä 1991-1993 ja 1995. Vanhempi
tutkija Jukka Husa, vanhempi tutkija Risto Heikkinen ja tutkija Tytti Kontula Suomen
ympäristökeskuksesta sekä geologi Reijo Pitkäranta, biologi Leena Virkki ja geologi
Tapio Hannila tekivät maastoinventoinnit ja kirjoittivat kohdeiden kuvaukset.

2 TUTMMUSMENETELMÄT

2.1 Alueiden valinta ja rajaus

Tutkittavat kallioalueet valittiin pääasiallisesti sekä suojelukriteereihin liittyvän
kirjallisuuden (esimerkiksi uhanalaiskirjallisuuden sekä alueellisten ja kuntakohtaisten
luontoselvitysten) että karttatarkastelun (peruskartat, geologiset kivilajikartat)
perusteella. Arvokasta lisätietoa saatiin myös eri alojen asiantuntijoiden haastatteluj en
avulla. Kaiken kaikkiaan kallioluontoa tai -maisemaa 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 (biotooppeja).

2.2 Inventointi- ja arvioimiskriteerit

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 monikäyttöarvois
ta. 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. Kulttuurihisto
riallista ja arkeologista merkitystä lisäävät linnavuori- tai vartiotulivuoritausta.
hautaröylddöt, kalliomaalaukset ja kansanperinteeseen liittyvät seikat.

Geologis-geomorfologiset arvot

Geologis-geomorfologisin perustein kallioalueelle annettu arvo kuvaa sen merkitystä
tutkimus- ja opetuskohteena sekä merkittävyyttä luonnontieteen tai erikoisuuden
kannalta. Geologisista ja geomorfologisista piirteistä tulisi pystyä arvioimaan edus
tavuus, esiintymisen yleisyys ja monipuolisuus, joiden pohjalta muodostetaan
merkittävyysarvo.

Kalliot muodostuvat yhdestä tai useammasta kivilajista ja kaikista niissä olevista
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rakenteista. Kallioperän kivilajien ja niiden tyypillisten rakenteiden avainkohteet ovat
kaikki suojelullisesti arvokkaita. Kivilajien tyyppiesiintymät, harvinaiset kivilaji- ja
mineraaliesiintymät, magmaattiset kiteytymisrakenteet, pintasyntyisten kivilajien
kerrostumisrakenteet ja kaikki metamoifoosilta ja liikunnoilta hyvin säilyneet
kivilajien alkuperäisrakenteet sekä kivilajien tektonis-metamorfiset rakenteet ovat
geologisesti arvokkaita.

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

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 luonnonesiintymät)
määritettiin kallioaluerajaukseen olennaisesti kuuluvien habitaattien perusteella, ei
pelkästään varsinaisten kalliokasvien pohjalta. Kallioalueita tarkastellaan 1 aaj empina
aluekokonaisuuksina, koska itse kalliomuodostumien ja esimerkiksi jyrkänteiden
aluslehtojen ja lakiselänteiden suopainanteiden välillä on selviä ekologisia riippuvuus
suhteita. Kallioalueen suojeluarvo arvioitiin viiden tekijän perusteella: (1) eliölajiston
esiintymien merkittävyys ja (2) monipuolisuus, (3) kallioalueen kasvillisuuden
monipuolisuus, (4) edustavuus ja (5) harvinaisuus.

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 edustettuina. Ei uhanalaisia, mutta
merkittäviä kalliolajeja ovat monet vaateliaat, kalkkikivipitoista tai muuten ravinteista
kasvualustaa vaativat itiö- ja putkilokasvit.

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

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

Maisemalliset arvot

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

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

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 vesistöjen kiijomaan maastoon. Kallioalueen
sisäisen maisemakuvan arvotuksessa käytettiin perustana topografian vaihtelevuutta,
erilaisten luontotyyppien monipuolisuutta, avokalliopintojen erottuvuutta ja
jyrkänteisiin liittyviä lähimaisemallisia tekijöitä.

3 TULOKSET

3.1 Kallioalueiden arvoluokan määritys

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

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

Alueen arvoluokka, joka sai arvoja välillä 1-7, määräytyi näiden neljän tekijän
arvotuksien yhdistelmästä. Arvoluokat ja niiden kuvaama alueen luonnon- ja maise
mansuojelullinen 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 Vaasan läänin kallioalueiden jakautuminen arvoinokkiin

Kalliomaata on Vaasan läänissä reilu 2400 km2, mikä edustaa vain noin 9 %:a läänin
maapinta-alasta. Runsaiten kalliomaata esiintyy Vaasan läänin keskiosassa olevalla
laajalla, rannikolta Suomenselälle ulottuvalla alueella ja läänin lounaisosassa. Suurin
osa inventoiduista hieman yli 300 kallioalueesta sijoittuu arvoluokkaan 5.

Muutamassa tapauksessa kaksi tai useampi alunperin erikseen inventoitua kalliokoh
detta yhdistettiin maisemallisin perustein laajemmaksi kokonaisuudeksi. Suojelun
kannalta kaikkein merkittävimmät Vaasan läänin kallioalueet eli arvoluokkiin 1-4
sijoittuvien 51 kallioalueen tai kallioaluekokonaisuuden yhteispinta-ala on noin 3400
ha. Se on vajaa 1,4 ¾ läänin kalliopinta-alasta. Seuraavilla sivuilla esitetään
arvoluokkiin 1-4 kuuluvien kallioalueiden yleistiedot, niiden karttarajaukset sekä
l h’, t yleiskuvaus Arvoluokkim 5-7 kuuluvien kallioalueiden luettelo esitetaan tassa
vaiheessa vain luettelona väliraportin lopussa. Tutkimuksen loppuraportti julkaistaan
ympäristöhallinnon julkaisusarjassa vuoden 1996 aikana.
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Värdefulla bergsområden i Vasa iän med hänsyn till natur- och

lan d s kapsskyd d

1. INLEDNING

Inventeringen av skyddsvärden hos bergsområdena i vårt land är en brådskande
uppgift, emedan användningen av stenmaterial som erhålls från berg hastigt har

ökat. Tagandet av bergkross regieras av marktäktslagen (MAL 555/81) som trädde
ikraft från böIjan av år 1982. Beslut om tagande av marksubstans fattas i den

kommun där måiområdet som avses i ansökan ligger. Avgörandet bör ske enbart

på basen av de vilikor som stälis i marktäktslagens 3 §. Tagandet av marksubstans
får t.ex. inte förstöra vacker landskapsbild, betydande skönhetsvärden eller speciella
naturförekomster. Vid behandiingen av tillståndsansökan och utarbetandet av
täktplan bör man därför känna till bergsområdenas landskapsmässiga och
naturvetenskapiiga värden.

Miljöministeriet inledde år 1987 ett forskningsprojekt, där man utvecklade metoder
för inventering av bergsområden som är värdefuila med tanke på natur- och
landskapsskydd. Omfattande inventeringar av bergnaturens skyddsvärden har inte
tidigare gjorts. Projektets egentiiga fältarbeten inieddes i Kymmene och Nylands
iän år 1989, i Aho och Bjömeborgs iän 1990 samt i Vasa och i Tavastehus iän år
1991.

Övervakningsgruppen som var tiiisatt av miljöministeriet för projektet att inventera
bergsområdena i Vasa iän bestod av överinspektör Markus Alapassi (ordförande)
från miljöministeriet, överinspektör Tuukka Pahtamaa frår Västra finlands
miijöcentral, överinspektör Jorma Keva från miijöministeriet, överinspektör Kari
Lappalainen från vägverket (1991), regionpianerare Olli Ristaniemi från
Sydösterbottens förbund, projektchef Veli Suominen (1991) och geoiog Jouko
Vuokko (1992-1996) från Geologiska forskningscentralen, geologema Teuvo Kasari
(1991-1994) och Hannu Peltoniemi (1995-1996) från Vasa vägdistrikt, äidre
forskare Harri Hongell (1996) från Mellanösterbottens miljöcentral, stadsingenjör
Juhani Vähähyyppä (1996) från Mellan Osterbottens förbund och planeringstekniker
Mikael Höglund (1996) från Osterbottens förbund. Sekreterare för övervaknings
gruppen var äldre forskare Jukka Husa från Finlands miijöcentral.

1 denna utredning har man sammanstäilt bakgrundsuppgiftema för skyddsvärden hos
de centrala bergsområdena i Vasa iän med nya omfattande inventeringar. Forsknin
gen betjänar framför alit tiilståndsmyndigheter men också miljöskydddet på övriga
håll samt naturvetenskapiiga muse&. 1 denna melianrapport presenteras de
bergsområden i Vasa län som klassificerats som värdefulla med hänsyn till
landskaps- och naturskydd samt deras basuppgifter och avgränsningar på karta.
Klassificeringens tyngdpunkt iigger vid berg av riksintresse. Bergsområdenas
skyddsvärden har definierats på basen av kriterierna i marktäktslagens miljöviilkor.
Bedömningskriterierna har indelats i fyra kategorier: (1) geologisk-geomorfologiska
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kriterier, (2) bioiogisk-ekologiska kriterier, (3) landskapsvärden och (4) övriga
värden m.a.o. områdets variabilitet, närmiljöns värden, kulturhistorisk och
arkeologisk betydelse samt områdets fterbruksvärden.

Bergsområdena i Vasa iän inventerades under somrama 1991-1993 och 1995.
Fäitinventeringama utfördes och beskrivningen av de olika objekten uppsattes av
äidre forskare Jukka Husa, äldre forskare Risto Heikkinen och forskare Tytti
Kontula ftån Finlands miljöcentral samt av geolog Reijo Pitkäranta, biolog Leena
Virkki och geoiog Tapio Hannila.

2 FORSKNINGSMETODER

2.1 Vai av område och gränsdragning

Bergsområden valdes huvudsakligen på basen av både litteratur om skyddskriterier
(t.ex. litteratur om utrotningshot samt lokala elier kommunvis uppgjorda
naturutredningar) och kartgranskningar (grundkartor, geologiska bergartskartor).
Värdefulla tilläggsuppgifter erhölis också genom intervju med experter inom olika
områden. Innailes har det på forskningsområdet gjorts rätt få undersökningar som
tangerar bergsnatur eller -landskap.

Vid gränsdragningama av bergsområdena användes marktäktslagens miljökriterier.
Man försökte i första hand biida landskapsmässigt enhetiiga geologisk
geomorfologiska hellieter som ofta innehåller biologiskt värdefulia mellan- och
randzoner (biotoper).

2.2 Kriterier vid inventering och bedömnfng

Bergsområdenas värden definierades med hänsyn till natur- och landskapsskydd ur
fyra olika synvinklar: (1) geologisk-geomorfologiska kriterier, (2) biologisk
ekologiska kriterier, (3) landskapsvärden och (4) övriga värden. Ovriga värden
m.a.o. värderingen av tilläggsfaktorer består av naturtillstånd, närmiljöns värden,
kuhurhistorisk och arkeologisk betydelse samt områdets flerbruksvärden. Dessa
faktorers samverkan på rangkiassen är den samma som en av de förut nämnda
faktorernas (exempelvis landskapsvärde), varför inverkan av en enskild
tiiiäggsfaktor biir ganska liten. Betydande värden i närmiljön omfattar t.ex.
naturskyddsområden, objekt och vattendrag som ingår i skyddsprogram. Den
kulturhistoriska och arkeologiska betydelsen ökar om berget haft befästning eller
vådkasar, om där finns gravkummel, hällristningar eller andra faktorer med
anknytning till folktraditioner.

Geologisk-geomorfologiska värden

Det värde som har getts berget på geologisk-geomorfologiska grunder beskriver
dess betydelse som forsknings- och undervisningsobjekt samt dess
naturvetenskapliga betydelse och särprägel. Av de geologiska och geomorfologiska
dragen skall man kunna bedöma representationsgraden, förekomstens utbredning
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och mångsidighet som ligger till grund för betydelsens värdering.

Bergen biidas av en eller fiere stenarter och av alla de strukturer som finns i dessa.
Berggrundens stenarter och nyckelobjekten i deras typiska stumkturer är alla ur
skyddssynpunkt värdefulla. Geologiskt värdefulla är stenartemas typförekomster,
säilsynta stenarts- och mineralförekomster, magmatiska kristallstrukturer,
lagerstrukturema hos sedimenta stenarter och alla ursprungsstrukturer hos stenarter
som bevarats väl från metamorfos och rörelse samt stenarternas tektonisk
metamorfiska stnikturer.

Bergens ytformer har danats av skillnader hos stmkturen i olika stengarter och
deras egenskaper samt av den nötande och siipande verksamheten som fiyttar
glaciärens stenblock. Glaciärens vattenströmmar har urholkat jättegrytor och den
strömmande glaciären har röjt erosionsdalar i bergrundens krosszoner. De
vidsträckta slätbergen och de representativa jättegrytoma som uppstått av glaciärens
siipande verkan utgör exempel på geomorfologiska värden.

Under havs- och sjöperioden, efter istiden uppstod fornstränder på de områden som
avtäckts ur vattnet. Fomstränder biidades också på berg som en följd av
strandkrafternas nötande och hopsamiande verkan. Speciella naturförekomster i berg
är bl.a. grottor, stup, klyfior, bergsförvittringar, förvittringsskrevor och stora
flyttblock. De kan ha åstadkommits av en eller fiere faktorer och förhöjer
bergsområdets geologiska skyddsvärde.

Biologiska värden

Det biologiska värdet (ansluter till speciella naturförekomster som nämns i
marktäktslagens 3 §) definierades på basen av habitater som väsentligt hör till
avgränsade bergsområdet, inte enbart på basen av de egentiiga bergsväxtema.
Bergsområdena granskas som större områdeshelheter, emedan det finns tydlig
ekologisk korrelation mellan själva bergsformationen och t.ex. bergfotslundarna vid
stupen och kärrsvackoma på krönen. Bergsområdets skyddsvärde bedömdes på
basen av fem faktorer: (1) betydelsen av organismemas förekomst och (2)
mångsidighet, (3) mångsidigheten hos bergsområdets vegetation, (4) representation
och (5) sällsynthet.

Betydelsen av de arter som förekommer på bergsområdet ochderas värde definieras
enligt förekomsten av utrotningshotade arter eller arter som förekommer mera
sällan än i medeltal. 1 bedömningen behandlas riksomfattande och lokait
utrotningshotade arter separat. På riksnivå utrotningshotade arter som främst
påträffas på berg är huvudsakligen mossor och lavar (110 arter). Av djuren är
spindlar och fjärilar mest representerade. Icke utrotningshotade men betydande
bergsarter är många krävande spor- och kärlväxter som kräver kalkhaltigt eller
annars näringsrikt växtunderlag.

Organismemas mångsidighet konelerar oftast med topografi, biotoper och i
ailmänhet med vegetationens mångfald. Dessutom är stenartens, speciellt
kalkstenens, inverkan på florans ymnighet betydande. Man bör dock beakta att det



9

t.o.m. på karga bergsområden som har få arter kan förekomma sälisynta eller
utrotningshotade organismer som är specifika för området som t.ex. spinnare och
tj ärblomster.

Mångsidigheten hos bergsobjektets natur har bedömts direkt enligt vegetationens
mångfald. Bergsnaturen kan vara mycket heterogen, emedan det finns många
viktiga miljöfaktorer; t.ex. makrokiimat, närliggande vattendrag, stenart, stupens
lutning och exposition inverkar på vegetationens mångfald inom området.
Bergsområdets biologiska representation bedömdes på basen av områdets alimänna
naturtillstånd och på förekomsten av säilsynta vegetationstyper och deras
representation.

Landskapsvärden

Bedömningen av bergsområdets Iandskapsmässiga skyddsvärde kan vara baserad
rent på estetiska faktorer som ansiuter till ‘vacker landskapsbild’ som nämnts i
marktäktslagens 3 §. Bedömningen av dessa faktorer innehåller ofta bedömamas
subjektiva ställningstaganden och definitionen av objektens inbördes rang är ganska
svår att göra på dessa gmnder. Förutom landskapsbildens estetiska drag, granskar
man dessutom i denna undersökning fysiska faktorer som kan mätas och
landskapsmmmets gränser som har inverkan på bergsområdets struktur.
Landskapsvärdets skyddsbetydelse har indelats i fyra deifaktorer: (1) bergsområdets
relativa höjd, (2) gestaltningen i sin omgivning, (3) vyer som öppnar sig från
området och omgivningens landskapsbild samt (4) bergsområdets interna
landskapsbild.

Förutom den relativa höjden inverkar på bergsområdets gestaltning också andelen
av områden med berg i dagen, styrkan hos landskapsmmmets gränser (som brantast
t.ex. vid Iandskapsgränsen mellan stup och vattendrag) samt näromrdets
markanvändning. A andra sidan finns det en tydlig koppling mellan relativ höjd
och bergsområdets geomorfologiska drag; branta slätstup och svagt siuttande
skogsbeklädda bergsryggar av samma höjd framträder på olika sätt i landskapet.

Som bedömningsgmnd för vyer som öppnar sig från bergsområdet användes
följande faktorer: siktsträcka och fri sikt, omgivningens landskapsbild, dess
topografiska växling och landskapselementets mångfald samt esteiska faktorer som
ofta har koppiingar till eifektema av mänsklig verksamhet. Från landskapsmässigt
betydande bergskullar öppnar sig ofta långtgående vackra vyer i en miljö med
omväxlande landskapsbilder, t.ex. i en mångsidig terräng som broderats av
vattendrag. Topografiska växlingar, olika naturtypers mångfald, synliga ytor med
berg idagen och faktorer i anslutning till stupens närlandskap har använts som
gmnd vid bedömning av bergsområdets intema landskapsbild.
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3 RESULTAT

3.1 Bestämning av bergsområdenas rangklass

Dc fyra delfaktorema (geologisk-geomorfologiska kriterier, biologisk-ekologiska

kriterier, landskapsvärden och övriga värden) som användes vid bedömningen av

skyddsvärdet hos alla ovannämnda bergsområden har man gett följande skala:

1 - synneriigen betydande
2 - mycket betydande
3 - betydande
4 - av mindre betydelse

Områdets rangklass som erhöli värden mellan 1 - 7 definierades som en
kombination av dessa fyra faktorer. Rangklasserna och betydelsen av områdets

natur- och landskapsskydd som klassema beskriver är följande:

1 - unikt bergsområde
2 - synnerligen värdefullt bergsområde
3 - mycket värdefullt bergsområde
4 - värdefullt bergsområde
5 - måttligt värdefullt bergsområde
6 - i viss mån värdefullt bergsområde
7 - bergsområdets landskaps - och naturvärden är små

3.2 Indelning av Vasa Iäns bergsområden i rangklasser

1 Vasa Iän finns drygt 2400 km2 bergsmark, vilket endast representerar ca 9 % av

länets landareal. Mest bergsmark finns det i mitten av Vasa iän på ett vidsträckt

område som sträcker sig från kusten till Suomenselkä och i länets sydvästra del.

Den största delen av drygt 300 inventerade bergsområden placerar sig i rangklass

5.

1 några fail sammanslogs två eller fiere separat inventerade bergsobjekt på
landskapsmässiga grunder till en mera omfattande heihet. Den sammanlagda arealen
av dc 51 bergsområden eller bergsområdeshelhetema som utgör dc allra viktigaste
bergsområdena i Vasa iän med hänsyn till skydd, m.a.o. rangklassema 1-4, är ca
3400 ha. Det är knappt 1,4 % av iänets bergsareal. Alimänna uppgifter om
bergsområden som ingår i rangklass 1-4 och deras avgränsningar på kartan

presenteras på följande sidor. En förteckning över bergsområden som tilihör
rangldass 5-7 presenteras i detta skede endast i tabellform i slutet av

mellanrapporten. Undersökningens siutrapport publiceras i miljöförvaltningens

publikationsserie under år 1996.
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Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet
Vaasan läänissä - arvoluokldin 1-4 kuuluvien alueiden

karttarajaukset, suojelukriteerien arviointi ja perustiedot

Värdefulla bergsomrtden 1 Vasa iän med hänsyn till natur- och
landskapsskydd -

kartgränser, bedömning av skyddskriterier och basuppgifter för
områden som ingår 1 rangklass 1-4
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Kallioalueen tunnus: KÄ0100154 Kunta: ALAJÄRVI-VIMPELI

KÄLLIOALUEEN NIMI: Pyhävuori-Valkeavuori

Sijaintitiedot: Lappajärven kaakkoisrannan tuntumassa kohoava pitknomainen
kallioselänne.

Karttalehti: 2313 0$

Kallioalueen pinta-ala: 169 ha Korkeus: 149 m.p.y Suht.korkeus: 79 m

Tarkeimpien tekijoiden arviointi

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 3
3iologia 3 Lahiymparisto 4
Maisema 2 Historia 3

Monikäyttö: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3
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Kaliloalueen tunnus: KÄOIOO14O Kunta: ALAJÄRVI

KÄLLIOALUEEN NIMI: Jukosenkallio

Sij aintitiedot: Lappajärven kaakkoispuolella, Kaartusjärven länsirannan tuntumassa
kohoava kallioselänne.

Karttalehti: 2313 0$

Kallioalueen pinta-ala: 89 ha Korkeus: 145 m.p.y Suht.korkeus: 65 m

Tarkeimpien tekij oiden arviointi

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 3
Biologia: 4 Lähiympäristö: 4
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kailjoalueen tunnus: KA0100139 Kunta: ALAJÄRVI-VIMPELI

KALLIOALUEEN NIMI: Rappukallio

Sijaintitiedot: Lappajärven itärannalla, Pyhälahden kylän itäreunalla kohoava
kallioselännejakso.

Karttalehti: 2313 0$, 2313 11

Kallioa]ueen pinta-ala: 78 ha Korkeus: 160 m.p.y Suht.korkeus: 56 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 2 Muuttuneisuus: 3
Biologia: 3 Lähiympäristö: 3
Maisema: 2 Historia: 4

Monikäyttö: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3
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Kallioalueen tunnus: KA0100155 Kunta: ALAJÄRVI

KALLIOALUEEN NIMI: Pihlajavuori-Sepänvuori

Sijaintitiedot: Alajärven kirkolta koilliseen, Halla-ahon kylän kaakkoisreunalla kohoava
kallioalue.

Karttalehti: 2313 11

Kallioalueen pinta-ala: 40 ha Korkeus: 156 m.p.y Suht,korkeus: 51 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 3
Biologia 4 Lahiymparisto 3
Maisema 2 Historia 4

Monikaytto 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA 4
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Kailloalueen tunnus: KÄ0100185 Kunta: ALAVUS

KÄLLIOALUEEN NIMI: Niitty vuori

Sijaintitiedot: Alavudelta kaakkoon. Pollarin kylän eteläpuolella, Kaitaveden eteläpään
länsipuolella tien varrella kohoava kallioalue.

Karttalehti: 2223 0$

Kallioalueen pinta-ala: 7 ha Korkeus: 155 m.p.y Suht.korkeus: 22 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 3
Biologia 3 Lahiymparisto 2
Maisema 3 Historia 4

Monikaytto 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kailloalueen tunnus: KA0100182 Kunta: ALAVUS

KÄLLIOÄLUEEN NIMI: Penkldvuori-Harakkakalllo

Sijaintitiedot: Alavudelta kaakkoon, Pykäläniemen ja Korpisen välisessä metsämaastossa
sijaitseva kallioalue.

Karttalehti: 2223 0$

Kallioalueen pinta-ala: 29 ha Korkeus: 165 m.p.y Suht.korkeus: 25 m

Tarkeimpien tekij oiden arviointi

Muut arvot
Geologia 3 Muuttuneisuus 3
Biologia 3 Lahiympansto 3
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen tunnus: KA0100225 Kunta: HIMANKA

KALUOALUEEN NIMI: Lajuksenkangas

Sijaintitiedot: Himangan kirkolta noin 2 km koilliseen, Oulun maantien itäpuolella
metsämaastossa sijaitseva ka]lioalue.

Karttalehti: 2413 07

Kallioalueen pinta-ala: 19 ha Korkeus: 17 m.p.y Suht.korkeus: 17 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 2 Muuttuneisuus: 4
Biologia 4 Lahiymparisto 3
Maisema 4 Historia 4

Monikaytto 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA 4
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Kallioalueen tunnus: KA0100032 Kunta: ILMAJOM

KALLIOÄLUEEN NIMI: Santavuori-Pikku Santavuori

Sijaintitiedot: Noin 5 km Kurikan keskustan koillispuolella Tuiskulan kylän tuntumassa
peltoalueiden reunalla.

Karttalehti: 1243 12, 1244 10

Kallioalueen pinta-ala: 137 ha Korkeus: 144 m.p.y Suht.korkeus: 74 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 2 Muuttuneisuus: 3
Biologia 3 Lahiymparisto 4
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3
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PässiJänvuoren-Sikavuoren kallioalue Kunta: ILMAJOM-JURVA
Karttalehti: 1244 08
Kallioalueen pinta-ala: 436 ha

Laaja kallioaluekokonaisuus. joka muodostuu kahdesta (erikseen inventoidusta)
kallioalueesta:

Kallioalueen tunnus: KA0100027 KALLIOALUEEN NIMI: Pässilänvuori

Sijaintitiedot: Noin 5 km Nopankylän luoteispuo]elIa Ilmajoen ja Jurvan kuntien raja]]a
metsämaastossa sijaitseva alue.

Korkeus: 160 m.p.y Suht.korkeus: 40 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 3
Bio]ogia: 2 Lähiympäristö: 4
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Kailloalueen tunnus: KAO1 00028 KÄLLIOALUEEN NIMI:
Sikavuori-Rotevanvuori

Sijaintitiedot: Noin 12 km Koskenkorvan keskustan luoteispuolella Vaasaan vievän
valtatien tuntumassa metsämaastossa sijaitseva alue.

Korkeus: 140 m.p.y Suht.korkeus: 60 m

Tarkeimpien tekijoiden arviointi

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 3
Biologia: 3 Lähiympäristö: 3
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kailloalueen tunnus: KAO 100043 Kunta: ISOKYRÖ

KALLIOÄLUEEN NIMI: Tuomaanmäki

Sijaintitiedot: Noin 9 km Isokyrön kirkonkylän lounaispuolella laajan Tervanevan
suoalueen eteläreunalla sijaitseva kallioalue.

Karttalehti: 1333 07

Kallioalueen pinta-ala: 36 ha Korkeus: 40 m.p.y Suht.korkeus: 16 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus:
Biologia: 3 Lähiympäristö: 3
Maisema: 4 Historia: 2

Monikäyttö: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen tunnus: KAO10005O Kunta: ISOKYRÖ

KÄLLIOALUEEN NIMI: Vuoressalo

Sijaintitiedot: Noin 6 km Isokyrön kirkonkylän kaakkoispuolelle Kuivalan kylän
tuntumassa sijaitseva kallioselänne.

Karttalehti: 1333 10

Kallioalueen pinta-ala: 53 ha Korkeus: 62 m.p.y Suht.korkeus: 37 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 2
Biologia: 3 Lähiympäristö: 3
Maisema: 3 Historia: 3

Monikäyttö: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen tunnus: KA0100127 Kunta: JALASJÄRVI

KALLIOALUEEN NIMI: Isovuori (Pirunpesä)

Sijaintitiedot: Koskuen kylältä koilliseen, Sanaskylän luoteispuolella ja Prunnimäen
Isovuorennevan Iounaisreunalla kohoava kallioalue.

Karttalehti: 2221 07

Kallioalueen pinta-ala: 42 ha Korkeus: 147 m.p.y Suht.korkeus: 23 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 2 Muuttuneisuus: 3
Biologia: 4 Lähiympäristö: 4
Maisema: 4 Historia: 3

Monikäyttö: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3
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Kallioalueen tunnus: KA0100133 Kunta: KARIJOKI

KALLIOALUEEN NIMI: Iso-Kakkori

Sijaintitiedot: Karijoen Ylikylältä noin 3 km pohjois-koilliseen, metsämaastossa kohoava
kallioselänne.

Karttalehti: 1232 12

Kallioalueen pinta-ala: 62 ha Korkeus: 145 m.p.y Suht.korkeus: 89 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 3
Biologia 4 Lahiymparisto 4
Maisema 2 Historia 4

Monikäyttö: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3
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Kallioalueen tunnus: KA0100135 Kunta: KARIJOM

KALLIOALUEEN NIMI: Pikku-Kakkori

Sijaintitiedot: Karijoen Ylikylän koillisreunalla kohoava kallioalue.

Karttalehti: 1232 12

Kallioalueen pinta-ala: 20 ha Korkeus: 105 m.p.y Suht.korkeus: 50 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot

Geologia 3 Muuttuneisuus 4
Biologia 4 Lahiymparisto 3
Maisema 3 Historia 4

Monikaytto 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA 4
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Isokallion kaliloalue Kunta: KÄUSTINEN
Karttalehti: 2323 07
Kallioalueen pinta-ala: 1 55 ha

Laaja kallioseläimejakso, joka koostuu kahdesta (erikseen inventoidusta) kallioalueesta:

Kaliloalueen tunnus: KÄ0100215 KALLIOALUEEN NIMI:
Leviäkangas-Isokallio

Sijaintitiedot: Kaustisen keskustasta 2,5 km itään, metsämaastossa kohoava
kallioselännealue.

Korkeus: 117 m.p.y Suht.korkeus: 47 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 2
Biologia: 3 Lähiympäristö: 3
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Kallioalueen tunnus: KÄOI 00216 KALLIOALUEEN NIMI:
Oosinkallio-Pirunkallio

Sijaintitiedot: Kaustisen keskustasta noin 3 km kaakkoon, Järvelän pohjoispuolella
kohoava kalliomäki.

Karttalehti: 2323 07

Korkeus: 108 m.p.y Suht.korkeus: 28 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 2
Biologia: 4 Lähiympäristö: 3
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 4

KALLIOÄLUEEN ARVOLUOKKA: 5
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Kallioalueen tunnus: KÄO100003 Kunta: KRISTIINANKÄUPUNKI

KALLIOALUEEN NIMI: Pyhävuori

Sijaintitiedot: Noin 5 km lounaaseen Karijoen keskustasta Kristiinankaupunkiin vievän
maantien varressa.

Karttalehti: 1232 11

Kallioalueen pinta-ala: 60 ha Korkeus: 130 m.p.y Suht.korkeus: 80 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 2 Muuttuneisuus: 3
Biologia 2 Lahiympansto 3
Maisema 3 Historia 4

Monikaytto 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA 2
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Kaliloalueen tunnus: KAO100004 Kunta: KRISTIINANKAUPUNKI

KÄLLIOALUEEN NIMI: Etelävuori

Sijaintitiedot: Noin 6 km lounaaseen Karijoen keskustasta Kristiinankaupunkiin vievän
maantien eteläpuolella.

Karttalehti: 1232 11

Kallioalueen pinta-ala: 59 ha Korkeus: 107 m.p.y Suht.korkeus: 67 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 2
Biologia: 3 Lähiympäristö: 4
Maisema: 2 Historia: 4

Monikäyttö: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3
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Kallioalueen tunnus: KAO100006 Kunta: KRISTIINANKÄUPUNKI

KALLIOALUEEN NIMI: Puskanvuori

Sijaintitiedot: Noin 4 km luoteeseen Karijoen kylän keskustasta Myrkyn kylälle vievän
tien varrella.

Karttalehti: 1232 12

Kallioalueen pinta-ala: 64 ha Korkeus: 97 m.p.y Suht.korkeus: 56 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 2 Muuttuneisuus: 2
Biologia 2 Lahiymparisto 4
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2
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Kallioalueen tunnus: KAO1 00005 Kunta: KRISTIINÄNKÄUPUNKI

KÄLLIOALUEEN NIMI: Vargberget

Sijaintitiedot: Noin 2 km länteen Karijoen keskustasta Kristiinankaupunkiin vievän
maantien pohjoispuolella.

Karttalehti: 1232 12

Kallioalueen pinta-ala: 44 ha Korkeus: 135 m.p.y Suht.korkeus: 75 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 3
Biologia: 4 Lähiympäristö: 4
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen tunnus: KAO100018 Kunta: KURIKKA

KÄLLIOALUEEN NIMI: Iso Karh uvuori

Sijaintitiedot: Noin 7 km Kurikan keskustan luoteispuolella Kampinkylän tuntumassa.

Karttalehti: 1243 09

Kallioalueen pinta-ala: 28 ha Korkeus: 170 m.p.y Suht.korkeus: 55 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 4
Biologia 4 Lahiymparisto 4
Maisema 2 Historia 4

Monikaytto 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA 4
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Kallioalueen tunnus: KAO100016 Kunta: KURIKKA

KALLIOALUEEN NIMI: Juonenvuori

Sijaintitiedot: Noin 7 km Kurikan keskustan länsipuolella Juonenkylän tuntumassa.

Karttalehti: 1243 09

Kallioalueen pinta-ala: 44 ha Korkeus: 175 m.p.y Suht.korkeus: 55 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia 3 Muuttuneisuus 3
Biologia 4 Lahiymparisto 4
Maisema 3 Historia 4

Monikavtto 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA 4
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Kaliloalueen tunnus: KAO10002O Kunta: KURIKKA

KÄLLIOÄLUEEN NIMI: Loukajanvuori

Sijaintitiedot: Luopan kylän tuntumassa Kurikasta Jalasjärvelle vievän valtatien varressa.

Karttalehti: 2221 03

Kallioalueen pinta-ala: 25 ha Korkeus: 141 m.p.y Suht.korkeus: 46 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 3
Biologia: 3 Lähiympäristö: 3
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kaliloalueen tunnus: KAO 100193 Kunta: LAPPAJÄRVI

KÄLLIOALUEEN NIMI: Vuorenkuru

Sijaintitiedot: Lappajärveltä länteen, Purmojärven maantien (741) varrella, tien
eteläpuole] la metsämaastossa sijaitseva kaI lioalue.

Kartta]ehti: 2314 04

Kallioalueen pinta-ala: 13 ha Korkeus: 126 m.p.y Suht.korkeus: 22 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 3
Biologia 3 Lahiymparisto 4
Maisema: 3 Historia: 4

Monikävttö: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen tunnus: KAOI0009O Kunta: LAPUA

KÄLLIOALUEEN NIMI: Simpsiövuori

Sijaintitiedot: Lapuan keskustan laajan viljeysaukean länsireunalla sijaitseva vuori.

Karttalehti: 2311 07

Kallioalueen pinta-ala: 390 ha Korkeus: 130 m.p.y Suht.korkeus: 90 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia 2 Muuttuneisuus 4
Biologia 3 Lahiymparisto 3
Maisema 3 Historia 4

Monikaytto 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2
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Kallioalueen tunnus KAOI 00252 Kunta LESTIJÄRVI

KALLIOALUEEN NIMI Pyss3 kallio

Sijaintitiedot Lestijarven kaakkoisosan itarannan tuntumassa, laanin rajan vierella
sijaitseva kalliomaki

Karttalehti 2343 01

Kai] Joa]ueen pinta-ala 23 ha Korkeus 167 m p y Sulit korkeus 27 m

Tarkeimpien tekijoiden arviointi

Muut arvot
Geologia 3 Muuttuneisuus 4
Biologia 4 Lahi3mparlsto 3
Maisema 3 Historia 4

Monikaytto 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA 4
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Kallioalueen tunnus: KA0100202 Kunta: LOHTAJA

KALLIOALUEEN NIMI: Kallioniemi

Sijaintitiedot: Lohtajan kirkolta lounaaseen, Karhin kylän länsipuolella meren pistävän
niemen kärjessä sijaitseva kalliomäki.

Karttalehti: 2324 03

Kallioalueen pinta-ala: 13 ha Korkeus: 5 m.p.y Suht.korkeus: 5 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 2
Biologia: 4 Lähiympäristö: 2
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kailloalueen tunnus: KA0100304 Kunta: LOHTAJA

KALLIOALUEEN NIMI: Heinojankallio

Sijaintitiedot: Väliviirteen ja Simukkalan eteläpuolella, Kivijän’estä 2 km eteläkaakkoon
sijaitseva kallioalue.

Karttalehti: 2324 09

Kallioalueen pinta-ala: 16 ha Korkeus: 44 m.p.y Suht.korkeus: 12 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geo1ozia: 2 Muuttuneisuus: 3
Biologia: 4 Lähiympäristö: 4
Maisema: 4 Historia: 4

Monikäyttö: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen tunnus: KA0100306 Kunta: MAKSAMAA

KÄLLIOALUEEN NIMI: Ryssberget

Sijaintitiedot: Maksamaan kirkolta pohjoiseen, meren äärellä Västerön saaren
luoteisrannalla sijaitseva kallioalue.

Karttalehti: 1334 03

Kallioalueen pinta-ala: 25 ha Korkeus: 15 m.p.y Suht.korkeus: 15 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geo]ogia: 3 Muuttuneisuus: 3
Biologia 4 Lahiymparisto 2
Maisema 3 Historia 4

Monikäyttö: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kailloalueen tunnus: KAO10000$ Kunta: NÄRPIÖ

KALLIOALUEEN NIMI: Valsberget

Sijaintitiedot: Noin 3 km Horonkylän luoteispuolella ja noin 2 km Pori-Vaasa valtatien
itäpuolella.

Karttalehti: 1241 12

Kallioalueen pinta-ala: 48 ha Korkeus: 89 m.p.y Suht.korkeus: 42 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 2 Muuttuneisuus: 3
Biologia: 3 Lähiympäristö: 4
Maisema: 3 Historia: 4

Monikävttö: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen tunnus: KAO1 00062 Kunta: ORAVAINEN

KÄLLIOALUEEN NIMI: Bötesberget

Sijaintitiedot: Noin 4 km Oravaisten keskustan länsipuolella niemen kärjessä
merenrannalla sijaitseva kallioalue.

Karttalehti: 1334 08

Kallioalueen pinta-ala: 25 ha Korkeus: 38 m.p.y Suht.korkeus: 38 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia 3 Muuttuneisuus 3
Biologia 4 Lahiymparisto 3
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalneen tunnus: KAO10001O Kunta: TEUVA

KÄLLIOALUEEN NIMI: Iso-Parra

Sijaintitiedot: Noin 9 km Teuvan kirkonkylän kaakkoispuolella Luovankylään vievän
paikallistien varressa.

Karttalehti: 1243 01

Kallioalueen pinta-ala: 87 ha Korkeus: 150 m.p.y Suht.korkeus: 45 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 2 Muuttuneisuus: 3
Biologia 3 Lahiymparisto 4
Maisema 3 Historia 4

Monikäyttö: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3
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Kallioalueen tunnus: KAO100011 Kunta: TEUVA

KALLIOALUEEN NIMI: Paljasvuori

Sijaintitiedot: Noin 9 km Teuvan kirkonkylän kaakkoispuolella Luovankylän ja
Äystönkylän välisen metsätien varrella sijaitseva kallioalue.

Karttalehti: 1243 0]

Kallioalueen pinta-ala: 27 ha Korkeus: 150 m.p.y Suht.korkeus: 51 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia 2 Muuttuneisuus 3
Bio]ogia 4 Lahiymparisto 4
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueeu tunnus: KAO 100014 Kunta: TEUVA

KALLIOALUEEN NIMI: Äystönmäki

Sijaintitiedot: Noin 2 km Äystön kylän länsipuolella Kauhajoen ja Teuvan välisen
valtatien varrella sijaitseva kallioalue.

Karttalehti: 1243 02

Kallioalueen pinta-ala: 20 ha Korkeus: 112 m.p.y Suht.korkeus: 30 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 3
Biologia: 3 Lähiympäristö: 4
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kaihoalueen tunnus KÄO1001S1 Kunta TOYSA

KÄLLIOALUEEN NIMI Holkonkaiho-Porttikallio

Sijaintitiedot Toysan keskustasta etelaan, Holkonkylassa paikallistien ja
Iso-Lahnalammen koillispuolella kohoava kallioalue.

Karttalehti 2223 11, 2223 12

Kallioalueen pinta-ala 37 ha Korkeus 155 m p y Suht korkeus 34 m

Tarkeimpien tekijoiden arviointi

Muut arvot
Geologia: 4 Muuttuneisuus: 3
Biologia 3 Lahiympansto 3
Maisema 3 Historia 4

Monikaytto 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kailloalueen tunnus: KA0100164 Kunta: TÖYSÄ

KÄLLIOÄLUEEN NIMI: Isonselänvuori-Vuorisalmenvuori

Sijaintitiedot: Töysän kirkolta kaakkoon, Vuoriperän kylän Vuorijärven itärannalla
kohoava kallioselännejakso.

Karttalehti: 2223 12

Kallioalueen pinta-ala: 46 ha Korkeus: 175 m.p.y Suht.korkeus: 41 m

Tarkeimpien tekijoiden arviointi

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 3
Biologia 3 Lahiymparisto 2
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kaliloalueen tunnus: KA0100169 Kunta: TÖYSÄ

KALLIOALUEEN NIMI: Peerlankallio-Ollikaisenkallio

S ij aintitiedot: Töysän keskustasta pohj oisluoteeseen, Toimin eteiäpuoi eila kapean
Vuorilammin itärannalia kohoava kallioalue.

Karttalehti: 2224 07

Kallioalueen pinta-ala: 115 ha Korkeus: 210 m.p.y Suht.korkeus: 62 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 3
Biologia: 3 Lähiympäristö: 2
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen tunnus: KA0100146 Kunta: UUSIKAARLEPYY

KALLIOALUEEN NIMI: Jutberget

Sijaintitiedot: Monåfj ärdenin rannalla, Seiplaxin kylän luoteispuolella sijaitseva
kalliomäki.

Karttalehti: 1334 08

Kallioalueen pinta-ala: 1 8 ha Korkeus: 27 m.p.y Suht.korkeus: 27 m

Tarkeimpien tekijoiden arviointi

Muut arvot
Geologia: 4 Muuttuneisuus: 3
Biologia: 3 Lähiympäristö: 2
Maisema 3 Historia 4

Monikäyttö: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalucen tunnus: KA0100217 Kunta: VETELI

KALLIOALUEEN NIMI: Valkiakallio

Sijaintitiedot: Vimpelistä koilliseen, Patanan tekojärven luoteispään länsirannalla
sijaitseva kallioalue.

Karttalehti: 2314 11

Kallioalueen pinta-ala 29 ha Korkeus 154 m p y Suht korkeus 30 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 2
Biologia 3 Lahiymparisto 2
Maisema 3 Historia 4

Monikaytto 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA 4
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Kallioalueen tunnus: KA0100260 Kunta: VETELI

KALLIOALUEEN NIMI: Isokallion kallioalue

Sijaintitiedot: Vajaa 2 km Vetelin keskustan pohjoisluoteispuolella sijaitseva kallioalue.

Karttalehti: 2323 07

Kal]ioalueen pinta-ala: 88 ha Korkeus: 12$ m.p.y Suht.korkeus: 36 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia 3 Muuttuneisuus 4
Biologia: 4 Lähiympäristö: 3
Maisema 3 Historia 4

Momkaytto 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kaliloalueen tunnus: KA0100281 Kunta: VETELI

KÄLLIOALUEEN NIMI: Vehmaskallio

Sijaintitiedot: Vetelin kirkonkylän itäpuolella. Saarinevan ja Jauhonevan välisellä
metsäkannaksella sijaitseva kallioalue.

Karttalehti: 2323 10

Kallioalueen pinta-ala: 33 ha Korkeus: 130 m.p.v Suht.korkeus: 30 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 4
Biologia: 4 Lähiympäristö: 4
Maisema: 3 Historia: 4

Monikävttö: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen tunnus KAO10021$ Kunta VETELI

KALLIOÄLUEEN NIMI: Pirunluola

Sijaintitiedot Vimpelista koilhseen, Patanan tekojarven koilhsrannalla paikalhstien
varrella sijaitseva kallioalue.

Karttalehti 2332 02

Kallioalueen pinta-ala 13 ha Korkeus 135 m p y Suht korkeus 10 m

Tarkeimpien tekijoiden arviointi

Muut arvot
Geologia 3 Muuttuneisuus 2
Biologia 3 Lahiymparisto 2
Maisema 4 Historia 4

Momkaytto 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA 4
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Kallioalueen tunnus: KAO 100269 Kunta: VIMPELI

KÄLLIOÄLUEEN NIMI: Kotakangas

Sijaintitiedot: Poikkijoen ja Hallapuron-Koskelan maantien välisellä metsäalueella
sijaitseva kalliolouhoskohde.

Karttalehti: 2313 12

Kallioalueen pinta-ala: 5 ha Korkeus: 120 m.p.y Suht.korkeus: 120 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 4
Biologia: 3 Lähiympäristö: 3
Maisema: 4 Historia: 4

Monikäyttö: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen tunnus: KA0100220 Kunta: VIMPELI

KALLIOALUEEN NIMI: Uusivuori-Vanhavuori

Sijaintitiedot: Vimpelistä koilliseen, Vinnin kylästä 3 km pohjoisluoteeseen,
metsämaastossa sijaitseva kallioalue.

Karttalehti: 2314 10

Kallioalueen pinta-ala: 17$ ha Korkeus: 162 m.p.y Suht.korkeus: 20 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 2
Biologia: 3 Lähiympäristö: 4
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 4

KALLIOALUEEN ÄRVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen tunnus: KAO100116 Kunta: VÖYRI

KÄLLIOALUEEN NIMI: Kondivor

Sijaintitiedot: Vöyrin keskustasta hieman yli 3 km etelään Andialassa sijaitseva
kallioalue.

Karttalehti: 1333 0$, 1333 09

Kallioalueen pinta-ala: 27 ha Korkeus: 52 m.p.y Suht.korkeus: 36 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 2
Biologia: 3 Lähiympäristö: 3
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen tunnus: KÄO10013I Kunta: VÖYRI

KALLIOALUEEN NIMI: Jånbacken

Sijaintitiedot: Noin 4 km Vöyrin keskustan kaakkoispuolella peltoalueiden itäreunalla
sijaitseva kallioselänne.

Karttalehti: 1333 09

Kallioalueen pinta-ala: 31 ha Korkeus: 50 m.p.y Suht.korkeus: 35 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 4 Muuttuneisuus: 3
Biologia: 2 Lähiympäristö: 3
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Kallioalueen tunnus: KA0100047 Kunta: VÖYRI

KÄLLIOALUEEN NIMI: Boberget-Kärresberget

Sijaintitiedot: Noin 4 km Vöyrin keskustan koillispuolella peltoalueiden reunalla
sijaitseva laaja kallioselänne.

Karttalehti: 1333 09

Kallioalueen pinta-ala: 130 ha Korkeus: 50 m.p.y Suht.korkeus: 43 m

Tarkeimpien tekijoiden arviointi

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 3
Biologia 3 Lahiymparisto 3
Maisema 3 Historia 4

Monikaytto 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA 4
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Kalifoalueen tunnus: KA0100059 Kunta: VÖYRI

KALLIOALUEEN NIMI: Kvarnhusback

Sijaintitiedot: Noin 10 km Vöyrin keskustan koillispuolella metsämaastossa maantie
varressa sijaitseva pieni kallioselänne.

Karttalehti: 1334 07

Kallioalueen pinta-ala: 7 ha Korkeus: 42 m.p.y Suht.korkeus: 22 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 4 Muuttuneisuus: 2
Biologia: 3 Lähiympäristö: 3
Maisema 4 Historia 4

Momkaytto 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4
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Korkoisteuvuori-Takaisenmäki Kunta: YLISTARO-ISOKYRÖ
Karttalehti: 1333 10
Kallioalueen pinta-ala: 69 ha

Maisemallinen kali ioaluekokonaisuus. joka koostuu kahdesta erillisestä kallioselänteestä:

Kallioalueen tunnus: KA0100052 KALLIOALUEEN NIMI: Korkoistenvuori

Sijaintitiedot: Noin 4 km Ylistaron kirkonkylän luoteispuolelle Ylistaron ja Isokyrön
rajalla peltoj en keskellä sijaitseva kallioalue.

Korkeus: 60 rn.p.y Suht.korkeus: 35 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 3
Biologia: 3 Lähiympäristö: 3
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Kallioalueen tunnus: KÄ0100054 KALLIOALUEEN NIMI: Takaisenmäki

Sijaintitiedot: Noin 4 km Ylistaron kirkonkylän luoteispuolella peltojen keskellä
sijaitseva kallioa]ue.

Karttalehti: 1333 10

Kallioalueen pinta-ala 34 ha Korkeus 55 m p y Suht korkeus 30 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia 4 Muuttuneisuus 4
Biologia: 3 Lähiympäristö: 3
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 5
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Kallioalueen tunnus: KA0100076 Kunta: YLISTARO

KÄLLIOALUEEN NIMI: Vittingin kalliomäki

Sijaintitiedot Noin 16 km Seinajoen kaupungin luoteispuolella Vittingin kylassa
sijaitseva kallioalue.

Karttalehti: 2222 03

Kallioalueen pinta-ala 19 ha Korkeus 65 m p y Suht korkeus 10 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 2 Muuttuneisuus: 3
Biologia 4 Lahiymparisto 3
Maisema 4 Historia 3

Monikaytto 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA 3
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Kailloalueen tunnus: KÄ0100172 Kunta: ÄHTÄRI

KALLIOALUEEN NIMI: Kyrönvuori

Sijaintitiedot: Ähtärin kirkolta lounaaseen, Kelloperän länsipuolella, Vähä Haapajärven
Montinlahden rannalla kohoava kallioalue.

Karttalehti: 2223 11

Kallioalueen pinta-ala 34 ha Korkeus 165 m p y Suht korkeus 33 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 2
Biologia: 3 Lähiympäristö: 2
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 4

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4



2
2

2
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Ahvenvu oren-Tuilvuoren kalliomaasto Kunta: ÄHTÄRI
Karttalehti: 2241 03
Kallioalueen pinta-ala: 140 ha

Laaja aluekokonaisuus. joka koostuu kahdesta (erikseen inventoidusta) kallioalueesta:

Kailloalueen tunnus: KAO 100170 KÄLLIOALUEEN NIMI: Tulivuori

Sijaintitiedot: Ähtärin kirkolta luoteeseen, Suomenselän taipalen varrella,
Yläinen-Sappion etelärannalla kohoava kallioalue.

Korkeus: 180 m.p.y Suht.korkeus: 29 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 3 Muuttuneisuus: 3
Biologia: 3 Lähiympäristö: 2
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Kallioalu een tunnus: KAOI 00142 NIMI: Ahvenvuori-Porkkalamminkalliot

Sijaintitiedot: Sappion kylän pohjoispuolella, Sappionjärvien vesistön keskiosia
reunustava laaja kallioalue.

Karttalehti: 2241 03

Kallioa]ueen pinta-ala: 140 ha Korkeus: 180 m.p.y Suht.korkeus: 22 m

Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot
Geologia: 4 Muuttuneisuus: 3
Biologia: 3 Lähiympäristö: 1
Maisema: 3 Historia: 4

Monikäyttö: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 5
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Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallio
alueet Vaasan läänissä - arvoluokkiin 1-4 kuUluvien alueiden

tärkeimpien suojeluarvojen knvaukset

Värdefulla bcrgsområden 1 Vasa Iän mcd hänsyn till natur-
och landskapsskydd -

beskrivning av dc viktigaste skyddsvärdena för områden som
ingår i rangklass 1-4
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Kallioalu een tunnus: KÄO 100154 Kunta: ÄLAJÄRVI

KALLIOALUEEN NIMI: Pyhävuori-Valkeavuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Lähes 80 metriä Lappajärveä ylemmäksi kohoava pitkä, osin jyrkkäpiirteinen kallioselänne
jakso, jolla on hyvin merkittäviä maisemallisia ja geologisia arvoja sekä merkittäviä
biologisia arvoja. Jakso erottuu ympäristöään korkeampana metsäisenä kallioalueena kauas
Lappajärven selälle. Kallioiset länsirinteet erottuvat osittain puuston seasta hakkuiden takia.
Selänteiden lakiosista ja ylärinteiltä avautuu paikoin hyvin edustavia maisemia ympäristöön.
Etenkin Pyhävuoren laelta on maakunnalliset järvimaisemat Lappajärven suuntaan.
Pyhävuorella onkin monikäyttöä näköalapaikkana ja retkeilykohteena; alueella on opasteita
ja paikoitusalue. Kallioalueen sisäiset karut jyrkänne- ja kalliomännikkömaisemat laajoine
muinaisrantoineen ovat tavanomaista edustavampia huolimatta alueella tehdyistä hakkuista.

Kallioalue muodostuu muutamasta korkeammasta kallioselänteestä ja niiden välisestä
matalammasta ja tasaisemmasta kalliomännikkömaastosta. Alue on hyvin paljastunutta ja
silokalliot ovat runsaan rakoilun lohkomia, melko pieniä tavanomaisia kalliopintoja.
Korkeimpien selänteiden rinteillä on matalia, kohtalaisen edustavia jyrkännepintoja. Ne ovat
muodoltaan lähes vaaka-asentoisen laattarakoilun lohkomia porrasmaisia tai pystyseinämä
pintoja, joiden tyvellä on paikoin pieniä onkaloita. Korkeimien selänteiden laella ja loivilla
kaakkoispuolen rinteillä on laajat ja edustavat, osittain kasvillisuuden peittämät Ancylysjär
vivaiheen aikaiset rantakivikot ja -lohkareikot vallimaisina muodostumina. Pyhävuoren
kaakkoisosassa on +130-142 metrin tasolla on vallimaisia pitkiä kivikkoisia selänteitä
(pallekivikoita), joiden laajuus on 500* 100 metriä. Vähävuoren alueella on useita
vyömäisinä muodostumina (400* 100 metriä) esiintyviä kivikkoisia muinaisrantoja tasolla
+140-149 metriä. Kivikkojen kivet on muodoltaan heikosti pyöristynyttä, laattarakoillutta
kiviainesta, joiden läpimitta vaihtelee 10-40 senttimetrin välillä. Pääosa Pyhä- ja Vähävuoren
alueesta on kallioperältään hienorakeista, kerroksellista kiilleliusketta, josta on mitattu
poimuakselisuuntia eri puolilta kallioaluetta. Vähävuoren laelta on mitattu kiilleliuskeesta
lisäksi kerroksellisuuden kaade, joka kallioalueella on lähes vaaka-asentoinen (Pipping
1979). Kallioselännejakson lounaisosa Valkeavuoren alue on kivilajiltaan kesldrakeista
granodioriittia ja karkearakeista pegmatiittigraniittia, jotka molemmat leikkaavat alueen
kiilleliusketta. Pegmatilttigraniitin ja granodioriitin kontakti sijaitsee Valkeavuoren
itäreunalla ja vastaavasti pegmatiittigraniitin ja kiilleliuskeen pohjois-eteläsuuntainen
kontakti sijaitsee Vähävuoren ja Valkeavuoren välisessä kalliomaastossa.

Biologisesti kallioalue on merkittävä ja suurelta osin varsin edustavan luonnontilaisten
puolukka- ja kanervatyypin metsien peitossa. Paikoin tavataan mustikkatyypin kuusikkoisia
metsiä ja kosteita kangaskorpi- ja mustikkakorpisoistumia sekä toisaalta hakkuualoja.
Jyrkänteillä on lajistoltaan monipuolista ja edustavaa kalliokasvillisuutta. Seinämät ovat
usein kosteahkoja ja sammalpeitteisiä, karun alustan johdosta vaateliasta lajistoa ei juuri
esiinny. Koko alueen biologisesti mielenkiintoisin kohta lienee itse Pyhävuoren korkeimman
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kohdan tuntumassa sijaitsevat kosteat, maksasammalvaltaiset pohjoisjyrkänteet, joilla
tavattiin alueellisesti uhanalainen ja Vaasan läänissä hyvin harvinainen kalliopussisammal.

Pyhävuoren laella on palotorni ja näköalapaikalle on tehty tie paikoitusalueineen. Pyhä- ja
Vähävuoren selänteiden välisen kalliomaaston läpi on tehty metsäautotie. Pyhävuoren
luoteisrinteellä heti rajauksen ulkopuolella on vanha tervahauta. Länsipuolella Lappajärven
itärannalla on useita kivikautisia asuinpaikkoja.

Kallioalueen tunnus: KÄO10014O Kunta: ALAJÄRVI

KALLIOALUEEN NIMI: Jukosenkallio

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Loivapiirteisenä kohoava kallioselänne, joka kuuluu samaan jaksoon kuin koillispuolella
sijaitseva Rappukallio. Jukosenkalliolla on merkittäviä geologisia ja maisemallisia arvoja.
Loivapiirteisyyden takia kallioselänne ja sen pohjoiset jatkeet eivät erotu kovin kauas
metsäisessä ympäristössä ja paljaat kalliorinteet erottuvat ainoastaan viereiselle paikallistielle
harvan männikön seasta. Alue kohoaa kuitenkin yli 60 metriä lähiympäristöään korkeammal
le ja länsirinteeltä avautuu paikoin puuston rajoittamia maisemia tasaiseen metsämaaston
alueen länsipuolelle. Länsirinteen paljastuma-alueet ovat kiilleliuskepohjaisilla kohdilla
laattarakoilun lohkomia ja porrasmaisia. Silokalliot ovat paikoin tavanomaista hieman
laajempia, joskin jäkälikön peittämiä kalliopintoja. Jukosenkallion lakiosissa on kohtalaisen
edustavia ja melko laajoja kivikkoisia ja lohkareisia vallimaisia muinaisrantoja. Niiden
kiviaines on kohtalaisen pyöristynyttä ja läpimitaltaan 0,2-0,5 metriä. Muinaisrannat
sijaitsevat +125-145 metrin korkeudella nykyisestä merenpinnasta. Kallioalueen kivilajit ovat
hienorakeinen, kenoksellinen kiilleliuske ja keski-karkearakeinen vaalea pegmatiittigraniitti.
Kivilajien kontakti kulkee Jukosenkallion lakiosissa koillis-lounais-suuntaisena. Biologisesti
Jukosenkallio on jokseenkin tavanomainen kallioalue, joskin osittain kasvillisuudeltaan
paikallisesti merkittävä kohde. Lähinnä kallioselänteiden yläosien poronjäkäläiset
kalliomänniköt (VT) ovat paikoitellen edustavan luonnontilaisia. Notkelmissa ja alarinteillä
on etupäässä kuusikkoisia ja sammaleisia mustikkatyypin metsiä, jotka on tosin monin
kohdin melko voimakkaasti käsitelty. Lisäksi kallioalueen eteläosassa länsireunalla on
voimalinja. Eteläreunan sivuitse kulkee paikallistie, jonka varressa kallioalueen kaakkois
ja itäpuolella on asutusta Kaartusjärven rannalla.
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Kaliloalueen tunnus: KA0100139 Kunta: ALAJÄRVI

KÄLLIOALUEEN NIMI: Rappukallio

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Laaja, länsireunastaan komean jyrkänteinen kallioselännejakso, jolla on hyvin merkittäviä
maisema- ja luonnonarvoj a. Kallioalue rajautuu länsireunastaan Lappajärveä reunustaviin
peltoalueisiin, mutta muilla suunnilla etupäässä vaihtelevasti käsiteltyyn talousmetsämaas
toon. Kallioalueen länsireunan kallioharjanteet ovat paikallisesti suosittua retkeilymaastoa.
Kauempaa länsi- ja pohjoispuolelta katsottaessa Rappumäki erottuu maisemassa selvästi
kohoavana ja jyrkkäpiirteisenä metsäselänteenä, joskaan paljaat jyrkänteiset kalliopinnat
eivät erotu tiheän puuston seasta kovin kauaksi. Länsireunan kallioharjanteiden lakiosista
ja ylärinteiltä avautuu luontaisia, hieman puuston rajoittamia kauniita vesistömaisemia
kallioselänteen länsipuolelle. Kallioalueen sisäiset, pienpiirteisen vaihtelevat ja melko jylhän
erikoiset jyrkanne- ja kalhomanmkkomaisemat ovat edustavia ja keskimaaraista erikoisem
pia.

Geomorfolog;sesti Rappumaen alue on laaja, pitkanomamen jyrkanteisten kallioharjanteiden
ja niiden vahsten kapeiden notkelmien muodostama kallioselannejakso Alue on voimak
kaasti kumpuilevaa, lahes pystyasentoisen kiillehuskeen voimakkaan laattarakoilun
luonnehtimaa porrasmaista ja rikkonaista maastoa. Suhteelliset korkeuserot vaihtelevat 5-25
metrin välillä. Selänteiden lakiosien silokalliot ovat heikosti kehittyneet runsaan laattarakoi
lun takia. Etenkin kallioharjanteiden länsisivuilla esiintyy 10-25 metriä korkeita porrasmaisia
pystyjyrkänteisiä rinteitä ja rinteiden tyvellä on paikoin louhikkoa. Kallioalueen kivilaji on
voimakkaasti liuskeinen, hienorakeinen kiilleliuske, jolla kerroksellinen rakenne on hyvin
säilynyt. Kivilaji sisältää sulkeumana kalsiumrikkaita konkreetioita. Kallioalueen pohjoisosan
paljastumista on voitu määrittää kiilleliuskeen kerrostumispohjan suunta (Pipping 1979).
Paljastumilla on monin paikoin näkyvissä kiilleliskeen kerroksellisuuden/raitaisuuden
koostumusvaihtelua, jossa vaaleammat maasälpä- ja kvartsirikkaat kerrokset vuorottelevat
biotiittirikkaiden tummempien kerrosten kanssa; kiilleliuskeessa onkin paikoin nähtävissä
kerroksellisuustason suuntaisia poimuakselien suuntia.

Biologisesti varsin merkittävä kallioalue, jonka kasvillisuus on kohtalaisen monipuolista ja
paikoin varsin edustavaa Kallioselanteilla on etupaassa poronjakalaista puolukkatyypm
mäntymetsää. Etenkin Rappukallion mäntykankaat ovat hyvin edustavaa, puustoltaan varsin
iäkästä ja luonnontilaista metsää, jonka lintulajisto on monipuolinen. Kallioselänteiden
väliset alueet ovat vaihtelevasti käsiteltyjä taimikko- ja hakkuualoja, mutta paikoin tavataan
myös vanhojen kuusikoiden luonnehtimia mustikkatyypin metsiä. Rappukallion länsi-luoteis
rinteidenjyrkänteillä on varsin monipuolista kalliokasvillisuutta. Tyvionkaloissa on runsaasti
edustavia sammalkasvustoja, joissa yhdellä kohtaa kasvaa valtakunnallisesti uhanalaista
aamisammalta. Myös kalliorakojen kasmofyyttiyhteisöt sekä kosteahkot maksasammalvaltai
set sammalseinämät ovat edustavan runsaita ja lajistoltaan monipuolisia, vaikka vaateliasta
kalliolajistoa ei esiinny. Seinämillä kasvaa esimerkiksi suoni- ja kalliokielisammalta,



68

louhusammalta ja kalliotorasammalta.

Kallioalueen tunnus: KÄ0100155 Kunta: ALAJÄRVI

KÄLLIOALUEEN NIMI: Pihlajavuori-Sepänvuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Kahdesta jyrkänteisestä, peltoaukean erottamasta kalliomäestä muodostuva maisemallisesti

merkittävä kallioalue, jonka osittain avokallioiset jyrkännepinnat erottuvat selvästi

lähiympäristöön. Etenkin Pihlajavuoren massiivinen länsijyrkänne näkyy komeasti puuston

yläpuolella avokallioisena jyrkänteisenä seinämänä. Kallioselänteet rajautuvat viereisiin

peltoihin selväpiirteisesti. Selänteiden lakiosista avautuu kumpuilevia metsä- ja viljelys

maisemia kauas ympäristöön. Alueen sisällä lakiosan ja rinteiden harvapuustoisen avoin

kalliomännikkömaasto on jyrkänteineen maisemallisesti tavanomaista edustavampaa ja

erikoista. Kallioselänteiden lakiosien ja rinteiden silokalliot ovat jyrkänteisillä, jäätikön

tulosuunnan puoleisilla rinteillä hyvin hioutuneita ja tavanomaista edustavampia ja

laajempia. Pihlajavuoren länsirinne on viistojyrkänteinen, harvan rakoilun lohkoma 25-30

metriä korkea kallioseinämä. Sepänvuoren pohjoissivulla on 15 metriä korkea viistojyrkän

teinen, jäätikön hioma kallioseinämä. Selänteiden lakiosissa on muutamia kookkaita

siirolohkareita. Alueen kivilaji on karkearakeista, suuntautumatonta pegmatiittigraniittia.

Biologisesti kohde on lähinnä paikallisesti merkittävä ja kasvillisuus on tavanomaista, mutta

monin paikoin edustavaa. Lakiosissa on jäkäläisiä kalliomänniköitä (C1T, VT), ja etenkin

lakiosien ja ylärinteiden avokallioilla on edustavan mnsaita poronjäkäliköitä. Pienissä

painanteissa ja kallioselänteiden välisissä notkelmissa on suopursu-juolukkavaltaisia

kangasrämesoistumia. Pihlajavuoren länsijyrkänteiden tyvellä on jonkin verran pystyseinämi

en sammalvaltaista kalliokasvillisuutta sekä omenasammal-varstasammalvaltaisia

kalliorakojen kasmofyyttiyhteisöjä.

Kallioalueen tunnus: KA0100185 Kunta: ALAVUS

KALLIOALUEEN NIMI: Niittyvuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Matalahko, mutta järven rantaan rajautuva ja länsireunaltaan jyrkänteinen kallioalue, jolla

on merkittäviä maisema- ja luonnonarvoja. Itäpuolella kallioselänne rajautuu paikallistiehen

ja talousmetsämaastoon. Länsijyrkänteen kalliopinnat erottuvat silmiinpistävinä järven yli

länsipuolelle. Kallioselänteen laelta avautuu edustavia puuston rajoittamia kauniita

järvimaisemia viereiseen vesistöön. Lakiosa onkin paikallinen näköalapaikka. Myös
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kallioalueen sisäiset melko luonnontilaiset kalliomännikkömaisemat jyrkänteineen ovat
keskimääräistä edustavammat. Niittyvuoren lakiosat ja rinteet ovat rakoilun lohkomaa
kalliomaastoa, jossa silokalliot ovat melko pieniä ja tavanomaisia. Länsijyrkänne on 20
metriä korkea, epämääräisesti porrasmainen jyrkänne, jossa yhtenäiset pystyjyrkännepinnat
ovat 5 metrin korkuisia. Niittyvuoren kasvillisuus on hieman tavanomaista monipuolisempaa
ja osin jokseenkin harvinaista. Lakiosassa on paikoin tehty harvennushakkuita. Biologisesti
mielenkiintoisin osa on järveen laskeva länsijyrkänne, missä on kohtalaisen monipuolista
kalliokasvillisuutta, etupäässä kuitenkin oligotrofista sammal- ja jäkäläpeitettä. Paikoin
seinämien alaosissa on myös puolivaateliaan (mesotrofisen) sammallajiston luonnehtimia
kasmofyyttikoloja ja valuvetisiä ylikaltevia pintoja, joilla kasvaa muun muassa tummauur
nasammalta ja mäyränsammalta. Kallioalueen metsät ovat suurelta osin mustikka- ja
puolukkatyypin kangasmetsiä. Järven rannalla on hieman isovarpurämeisiä soistumia.

Kailloalueen tunnus: KÄ0100182 Kunta: ALAVUS

KALLIOALUEEN NIMI: Penkldvuori-Harakkakallio

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Lakiosistaan laakean silokallioinen ja harvapuustoinen kallioalue, jolla on merkittäviä
luonnonarvoja ja kohtalaisen merkittäviä maisema-arvoja. Kallioalue rajautuu suovaltaiseen
ojitettuun talousmetsämaastoon. Pohjoisreunalla on pieni metsälampi ja kauempana
länsipuolella toinen. Loivapiirteisvyden takia kallioselännejakso ei juuri erotu kauemmas
ympäristöön, vaikka harvapuustoiset ja avoimet rinteiden silokalliot erottuvat lähimaisemas
sa selvästi. Kallioalueen lakiosista ja rinteiltä avautuu kuitenkin puuston lomasta melko
edustavia metsämaisemia kauas ympäristöön. Alueen sisäiset maisemat ovat etenkin
Penkkivuoren lakiosissa ja rinteillä avaria ja edustavia; silokallioiden mosaiikkimainen
kasvillisuus tuo kallioselänteille sisämaassa erikoista mereistä leimaa.

Kallioselännejakso on pohjoisosastaan runsaan rakoilun lohkomaa porrasmaista kalliomän
nikkömaastoa. Penkkivuoren alue on hyvin harvarakoista, porrasmaisesti rakoillutta ja
tasaista, osittain avokallioista harvapuustoista kalliomaastoa, jossa silokalliot ovat laajoja
(50*50 metriä) yhtenäisiä selänteitä. Paikoin selänteet ovat muodoltaan pitkiä ja kuperia
pintoja. Kallioalueen kasvillisuus on hieman keskimääräistä monipuolisempaa ja osin
harvinaista. Harakkakallio on hakattu melko voimakkaasti, mutta Penkkivuori on säästynyt
varsin edustavana. Penkkivuoren lakiosia luonnehtivat poronjäkäläiset kanerva- ja
puolukkatyypin kalliomänniköt sekä monet isovarpuräme- ja saranevasoistumat. Lisäksi
laakeilla silokalliopinnoilla tavataan runsaasti alueellisesti harvinaista, etupäässä mereisen
ilmaston poronjäkälä-kalliotierasammal-hirvenjäkälämosaiikkia. Pohjoisrinteen silokallioilla
kasvaa myös parissa kohtaa Vaasan läänissä hyvin harvinaista, alueellisesti uhanalaista
pikkutervakkoa. Kallioalue on suosittua paikallista retkeilymaastoa ja näköalapaikka.
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Kallioalueen tunnus: KA0100225 Kunta: HIMANKÄ

KALLIOALUEEN NIMI: Lajuksenkangas

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Lajuksenkangas on hyvin vähän ympäristöstään kohoava kallioalue ja se sijaitsee muutaman

sadan metrin etäisyydellä Kokkola-Oulu valtatiestä. Kohde on merkitty seutukaavassa (1990)

kiviaineksen ottamisalueeksi ja kalliota on ammuttu murskenäytteeksi. Lähiympäristössä on

metsäisiä soita ja talousmetsiä, peltoa ja vajaan kilometrin päässä myös asutusta. Kohde on

kuitenkin geologisesti hyvin merkittävä. Se kuuluu Himangan liuskejaksoon, johon liittyy

erilaisia sedimentogeenisiä ja vulkanogeenisiä liuskeita (Salli 1961, s. 9). Lajuksenkankaalla

kallioperä on grauvakkaliusketta, jonka rapautumispinnalla on selvästi nähtävissä kivilajille

tyypillisiä kenostumisrakenteita kuten kerrallisuutta ja virtakerroksellisuutta. Kohde on

maisemallisesti vaatimaton eikä alueelta ilman matalataimikkoisia reuna-alueita näkyisi

ympäristöön lainkaan. Kalliopaljastumat ovat loivia tai tasaisia ja niitä peittävät poronjäkä

lät. Metsä on eri-ikäistä puolukkatyyppistä mäntytaimikkoa. Sekä kallio- että metsäkasvilli

suus on tavanomaista ja yksipuolista.

Kaliloalueen tunnus: KÄ0100032 Kunta: ILMAJOM

KALUOALUEEN NIMI: Santavuori-Pikku Santavuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Kyrönjokilaakson peltoalueiden kaakkoisreunalla kohoava laaja, vaaramainen kallioselänne,

joka on maisemallisesti ja biologisesti merkittävä kohde. Santavuoren laelta avautuu

maakunnallisia maisemia yli Kyrönjokilaakson viljelysmaiseman. Myös geologisesti alue

on hyvin merkittävä. Rinteillä on laajat Ancylysjärvivaiheen muinaisrannat, jotka

muodostavat Santavuoren länsi- ja etelärinteille laajan kehämäisen vyön. Selänteiden

lakiosat melko tasaista kallioaluetta, jossa on paikoin melko edustavia silokalliopintoja.

Santavuoren länsirinteen muinaisranta on laaja, hyvin massiivinen ja edustava rantalohka

reikko. Etelärinteen rantakivikossa on nähtävissä hyvin kehittyneitä peräkkäisiä rantavalleja.

Myös Pikku Santavuoren etelärinteellä on hyvin laajat ja edustavat rantakivikot, jossa on

hyvin kehittyneitä rantavalleja. Alueella on lisäksi monikäyttöarvoja, sillä Santavuoren

lakialue on suosittu näköalapaikka ja retkeilykohde laella rakennetun näkötomin ansiosta.

Kallioalueen luonnontilaisuus on kohtalainen.

Biologisesti Santavuori ja Pikku Santavuori muodostavat merkittävän kallioalueen, jonka

kasvillisuus ja kasvilajisto ovat hieman keskimääräistä monipuolisempia. Lakialueet ovat

tavanomaisen poronjäkäläisen kalliomännikön luonnehtimia; mnsaimmat jäkäliköt tavataan
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kalliopaljastumien ohella rantakivikoilla ja louhikoilla. Santavuoren lakimännikössä kasvaa
Etelä-Pohjanmaalla harvinaista kalliohatikkaa. Alarinteillä on etupäässä kosteampaa
kuusivaltaista kangasmetsää. Santavuoren lounaisrinteellä on paikallisesti arvokas luhtainen
korpijuotti, jonka kasvilajistoon kuuluu terva- ja harmaaleppä, paatsama, raate ja metsäkorte
(Talvitie & Heikkilä 1988). Laen tuntumassa olevilla pystyseinämillä on melko edustavaa
oligotrofista sammal- ja jäkälävaltaista kalliokasvillisuutta. Seinämien alaosissa on myös
melko runsaasti kalliorakojen sammal- ja saniaisvaltaisia kasmofyyttiyhteisöjä, joiden
lajistoon kuuluu karvakiviyrtti, hiirenhäntäsammal ja louhusammal. Kallioseinämän
harvinaisin laji lienee oravisammal, silla Santavuori on ilmeisesti lajin ainoa tunnettu
esiintymispaikka Vaasan läänissä.

Kaliloalueen tunnus: KÄ0100027 Kunta: ILMAJOKI

KALLIOALUEEN NIMI: Pässilänvuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tarkeimmat arvot

Metsämaastossa sijaitseva laaja, kumpuilevista jyrkkä- ja loivarinteisistä kallioselänteistä
muodostunut kallioalue, jolla on merkittäviä geomorfologisia ja hyvin merkittäviä biologisia
arvoja. Maisemallisesti Pässilänvuori ei ole yhtä merkittävä kohde, sillä se ei erotu
erityisemmin maisemassa. Pässilänvuorella on useita edustavia Ancylysj ärvivaiheen
muinaisrantoja ja kohtalaisen edustavia jyrkännemuotoja. Alueen luonnontilaisuus on
kohtalainen. Se on suosittu paikallinen retkeilykohde, jossa kiertelee opastettu luontopolku.
Lähiympäristö on vaihtelevasti käsiteltyä talousmetsää.

Biologisesti Pässilänvuoren alue on monipuolinen ja hyvin merkittävä aluekokonaisuus,
etenkin lansiosassa sijaitsevan edustavan lehdon ja keskiosissa sijaitsevan arvokkaan
lettonevan ansiosta. Aijänpellon lehtoalueesta osa on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla
ja sitä ympäröivä osa kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan (Alapassi &
Alanen 1988). Lehtokasvillisuus vaihtelee kuivan tuoreista lehtolaikuista puroa reunustavaan
lehtokorpeen. Vaateliaita lehtolajeja ovat muun muassa metsälehmus, näsiä, lehtokuusama,
koiraheisi, taikinamarja, mustakonnanmaija ja lehto-orvokki. Lisäksi alueella on tavattu
metsänemä. Pässilänvuoren lettoneva on maakunnallisesti arvokas suokohde (Talvitie &
Heikkilä 1988), jolla kasvaa rauhoitettua punakämmekkää sekä suovalkkua ja vaaleasaraa.
Monipuolisen sammallajiston vaateliaita lajeja ovat kultasirppisammal ja kultakuirisammal.
Kallioalueen lakiosat ovat enimmäkseen luonnontilaista ja edustavaa karua kangasmetsää,
lähinnä jäkälä- ja puolukkatyypin mäntymetsää. Pienissä painanteissa on usein rämesoistu
mia, toisinaan myos ruohohemakorpimaisia laikkuja Kalliojyrkanteilla on kohtalaisen
runsaasti oligotrofista pystyseinämien ja kalliorakojen sammal- ja jäkäläyhteisöjä, joiden
lajistoon kuuluu esimerkiksi louhusammal, omenasammal ja kalliokielisammal.
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Kallioalueen tunnus: KA0100028 Kunta: ILMAJOM

KÄLLIOALUEEN NIMI: Sikavu ori-Rotevanvuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Metsämaastossa sijaitseva pitkä, kapea kallioselännejakso, jolla on varsin merkittäviä
biologisia arvoja. Kallioalueen rinteet viettävät jyrkästi pohjoiseen. Maisemallisesti alue on
kohtalaisen edustava. Se ei juuri hahmotu metsäisestä ympäristöstään, mutta pohjoisreunan
jyrkänteet ovat melko komeita lähimaisemassa ja myös geologisesti kohtalaisen edustavia,
etenkin Rotevanvuoren osalta. Alueen laidosat tasaista kallioselännettä, jossa silokalliopinnat
ovat kohtalaisesti kehittyneet. Rinteet yleensä kivilajin rakoilun mukaisesti lievästi
porrasmaisia. Kallioalueen kasvillisuus on monipuolista ja monin kohdin edustavaa. Myös
kasvilajisto on melko monipuolinen. Rotevanvuoren pohjoisreunan kostean jyrkänteen
seinämillä ja kallionraoissa on edustavan runsaasti sammalyhteisöjä, joiden lajistoon kuuluu
alueellisesti uhanalaiset kutrisammal ja pahtaomenasammal, sekä haurasloikko, kalliokie
lisammal, suonikielisammal, louhusammal ja hiirenhäntäsammal. Metsät ovat etupäässä
puolukkatyypin mäntykangasta, joihin variksenmarjan runsaus tuo paikoin pohjoisia piirteitä.
Notkelmissa on mustikkatyypin kuusikoita sekä kosteita suopursu-variksenmarjavaltaisia
rämesoistumia. Rinteellä on paikoin harvennushakattua lehtomaista kangasmetsää,
Rotevanvuoren jyrkänteen alla on hieman myös lehtokorpimaisia laikkuja. Alueen
luonnontilaisuus on kohtalaisen hyvä. Lähiympäristö on etupäässä talousmetsää, mutta
länsipuolella lähituntumassa sijaitsee valtakunnalliseen lehtoj ensuojeluohjelmaan kuuluva
Niinimaan rinnelehto (Mapassi & Alanen 1988).

Kallioalueen tunnus: KÄ0100043 Kunta: ISOKYRÖ

KALLIOALUEEN NIMI: Tuomaanmäld

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Tervanevan laajan suoalueen eteläreunalla metsämaastossa sijaitseva matala kallioalue, joka
ei sanottavammin erotu ympäristöön. Tuomaanmäen luoteis- ja pohjoisreunalla on useita
esihistoriallisia muinaishautoja, jotka on suojeltu muinaismuistolain nojalla. Alueen
pohjoisosassa pääkivilaji on kiillegneissi. Yhdellä kalliopaljastumalla on pieni, muodoltaan
soikea, kohtalaisen edustava hiidenkimu. Biologisesti Tuomaanmäki on merkittävä
kallioalue, jonka kasvillisuus on keskimääräistä monipuolisempaa ja monin paikoin varsin
luonnontilaisen edustavaa. Myös kasvilajisto on kohtalaisen monipuolinen. Lakimetsät ovat
runsaiden poronjäkäliköiden luonnehtimia mäntykankaita (VT). Kosteissa painanteissa on
erityyppisiä soistumia, muun muassa mustikkakorpi-, isovarpuräme- ja ruohokorpijuotteja.
Alueen pohjoisreunalla on lehtokorpea, mikä monipuolistaa kallioalueen kasvilajistoa.
Alueen itäpuolella lähimaastossa on monipuolinen lehtoalue, joka on valtakunnallisen



73

lehtojensuojeluohjelman kohde. Tuomaanmäen alue on varsin suosittua retkeilymaastoa ja
sen pohjoisosassa on nuotiopaikka.

Kallioalueen tunnus: KÄO10005O Kunta: ISOKYRÖ

KÄLLIOALUEEN NIMI: Vuoressalo

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Kyrönjokilaakson peltoalueiden keskellä sijaitseva jyrkänteinen kallioselänne, joka erottuu
maisemassa osittain avokalliorinteisenä korkeana metsäselänteenä. Länsijyrkänteen laelta
avautuu hyvin edustavia viljelysmaisemia. Kallioalueen lakiosat ovat rakoilun voimakkaasti
lohkomia ja kumpuilevia. Kiillegneissistä muodostuvat länsireunan jyrkänteiset rinteet ovat
geomorfologisesti edustavia. Biologisesti Vuoressalo on merkittävä kallioalue. Alueen
kasvillisuus on melko monipuolista ja suurelta osin luonnontilaisen edustavaa. Harvinaista
tai vaateliasta kalliolajistoa ei tavattu, mutta kasvilajisto on silti hieman keskimääräistä
monipuolisempaa. Lakiosat ovat edustavan poronjäkälikköisten kalliomänniköiden peitossa.
Selänteiden välisissä notkelmissa on saraneva- ja isovarpurämelaikkuja. Länsireunan
jyrkänteillä on melko monipuolista kalliokasvillisuutta, muun muassa kalliokolojen sammal
ja saniaisvaltaisia kasmofyyttikasvustoja, etenkin omenasammal-varstasammalkasvustoja.
Karvakiviyrtti on myös kohtalaisen yleinen seinämien koloissa. Kohteella on arkeologista
merkitystä, sillä lakiosissa on useita esihistoriallisia muinaishautoja. Lisäksi alue on
paikallinen retkeilykohde ja näköalapaikka.

Kaliloalueen tunnus: KAO1 00127 Kunta: JALASJÄRVI

KÄLLIOALUEEN NIMI: Isovuori (Pirunpesä)

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Matalan loivapiirteinen, osin silokallioinen kallioalue, jolla on hyvin merkittäviä geologisia
arvoja sekä monikäyttöarvoja. Maisemallisesti Isovuori on vaatimattomampi kohde, joka ei
erotu kovin kauaksi metsäisessä maastossa. Laelta avautuu kuitenkin jonkin verran näköaloja
puuston yli ja kallioalueen sisäiset, avaran karun kallioselännemaisemat ovat edustavia.
Kallioselänteen laella on runsaasti lohkareikkoa. Pohjoisosassa on suuri pregiasiaalinen
rapautumisonkalo, jonka halkaisija on 10-12 metriä ja syvyys 17 metriä. Onkalon päällä on
ollut kaksi moreenipatjaa. Biologisesti Isovuori on jossain määrin merkittävä kallioalue;
tosin myöhäisen inventointiajankohdan takia tarkka biologinen arvotus ei ollut täysin
mahdollista. Kasvillisuus on jokseenkin tavanomaista, mutta puustoltaan melko luonnontilai
sen edustavaa. Alue on tavanomaisten loivapiirteisten graniittimäkien kasvillisuuden
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peitossa. Lakiosissa on karuhkoja poronjäkäläisiä kalliomänniköitä, metsätyypiltään kanerva-
ja puolukkatyyppiä. Polkujen varsilla kalliopinnoilla on lähes paljaan kivipinnan rupi- ja
napajäkäliköitä. Notkelmissa tavataan rämesoistumia. Alueella on hyvin merkittäviä
monikäyttöarvoja, sillä Pirunpesä on GT-kartassa merkitty ja alueella viitoitettu nähtävyys.
Laelle kulkeekin melko voimakkaasti käytetty polku. Lisäksi se on paikallista retkeilyaluetta.
Lähiympäristö on tasaista, osin soistunutta talousmetsämaastoa.

Kailloalueen tunnus: KA0100133 Kunta: KARIJOKI

KÄLLIOALUEEN NIMI: Iso-Kakkori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Vaaramaisena selänteenä talousmetsämaastossa kohoava kallioalue, jolla on hyvin
merkittäviä maisemallisia arvoja sekä merkittäviä geologisia arvoja. Iso-Kakkori erottuu
selvästi kaukaa alueen länsipuolelta, sillä se kohoaa lähes 90 metriä länsipuolen peltolaaksoa
ylemmäksi. Lähempää länsipuolelta aluetta tarkasteltaessa paikoin paljaat ja osittain
lohkareiset kalliopinnat erottuvat puuston seasta. Korkeimmalta laelta avautuu maakunnalli
sesti merkittäviä metsä- ja viljelysmaisemia eri puolille ympäristöön. Kallioalueen sisäiset,
lakiosan ja rinteiden lohkareikko- ja jyrkännemaisemat ovattavanomaista erikoisemmat ja
jylhät. Iso-Kakkori on geomorfologisesti edustava kohde. Ylärinteiden porfyyrigraniitista
muodostuvat louhikkoiset jyrkännepinnat ovat edustavia. Iso-Kakkorin lakiosat ovat hyvin
paljastunutta kalliomännikkömaastoa, mutta alarinteitä peittää yleensä lohkareikkojen
luonnehtima irtomaakerros. Porrasmaisen lakiosan ja rinteiden silokalliot ovat kohtalaisen
laaja-alaisia ja hieman tavanomaista ehjempiä kalliopintoja. Korkeimman laen itäisellä
sivulla on 10-15 metrin korkuisia louhikkoisiajyrkännepintoja. Niiden tyvellä on kohtalaisen
massiivista suurikokoista louhikkoa, jossa on lohkareiden muodostamia pieniä koloja ja
onkaloita. Massiiviset, rinteillä osittain vyömäisesti esiintyvät rantakivikot ja -lohkareikot
sijaitsevat kallioalueella +75-120 metrin tasolla nykyisestä Itämeren pinnasta. Siten ne ovat
syntyneet Ancylysjärvivaiheen alussa ja Litorinamerivaiheen alussa.

Biologisesti Iso-Kakkori on paikallisesti merkittävä kallioalue, jonka kasvillisuus on
jokseenkin yksipuolista, mutta erämetsämäisen edustavaa. Lajistoltaan tavanomaiset
kangasmetsät ovat vallitsevia. Alueella on etenkin poronjäkäläisiä puolukkatyypin
kalliomänniköitä, joiden luonnontilaisuus on varsin hyvä. Lakiosissa on runsaasti
oligotrofisia jäkäläpeitteisiä pystyseinämiä ja lohkareiden sivuja, joiden luonteenomaisia
lajeja ovat kallioisokarve, sormipaisukarve ja harmaaröyhelö. Myös sammalvaltaisia
kalliorakojen kasmofyyttiyhteisöjä on jonkin verran seinämillä. Kallioalueen korkein lakiosa
on suosittu näköalapaikka ja retkeilykohde.
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Kallioalueen tunnus: KA0100135 Kunta: KÄRIJOM

KALLI OALUEEN NIMI: Pikku-Kakkori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Viljelysaukean itäreunalla kohoava, länsireunastaan jyrkkärinteinen ja jyrkänteinen
kallioselänne, jolla on merkittäviä geologisia ja maisemallisia arvoja. Pikku-Kakkori rajautuu
itäpuolen talousmetsämaastoon hieman epämääräisesti, mutta se erottuu länsipuolen
viljelysaukeilta kohtalaisen selvästi maisemassa hahmottuvana metsäselänteenä. Palj aat
louhikkoiset jyrkännepinnat ja kalliorinteet erottuvat lähimaisemassa kohtalaisen hyvin
puuston seasta. Lakiosista avautuu hyvin edustavia metsä- ja viljelysmaisemia kauas
ympäristöön. Länsirinne on voimakkaan louhikkoinen. Selänteen laella ja rinteillä esiintyy
runsaasti louhikkoa. Louhikkoiset länsi- ja etelärinteen jyrkännemaisemat ovatkin
tavanomaista jylliempiä ja erikoisempia. Myös selänteen lakiosan pirunpeltojen maisemaku
vat ovat mielenkiintoisia, mutta toisaalta voimakkaat hakkuut rumentavat näkymiä ja
al entavat selvästi kallioalueen luonnontilaa. Alueen kallioperä on pääasiassa keski-karkeara
keista porfyyrigraniittia. Lakiosan ja rinteiden silokalliot ovat melko pienialaisia, rakoilun
lohkomia kalliopintoja. Länsirinteenjyrkännepinnat ovat 5-10 metriä korkeita pystyseinämiä.
Pikku-Kakkorin laella on laaja ja hyvin massiivinen pirunpelto, jossa kiviaines on
kohtalaisen pyöristynyttä kivikkoa ja lohkareikkoa. Nämä muinaisrannat ovat syntyneet
kallioalueelle Litorinamerivaiheen alussa noin 6500-7000 vuotta sitten.

Biologisesti Pikku-Kakkori on vähemmän merkittävä kallioalue. Kasvillisuus on
tavanomaista, jokseenkin yksipuolista ja melko laajojen taimikoiden ja muun ihmistoiminnan
takia osin vähemmän edustavaa. Biologisesti mielenkiintoisimmat kohdat ovat länsirinteen
jyrkänteet, joilla on runsaasti kosteita kalliorakojen ja onkaloiden sammalkasvustoja, lähinnä
omenasammal-varstasammalkasvustoja sekä hiirenhäntäsammalen luonnehtimia laikkuj a.
Muilta osin kallioalue on eriasteisesti käsiteltyä kangasmetsää. Vaateliaita kalliokasveja ei
esiinny alueella. Pikku-Kakkorilla on selvästi monikäyttöarvoja, sillä rinteillä kiertelee
valaistu pururata.

Kallioalueen tunnus: KA0100215 Kunta: KAUSTINEN

KALLIOALUEEN NIMI: Leviäkangas-Isokallio

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

?erhojoen itäpuolella sijaitseva ja viljelyslaaksoa reunustava Leviäkankaan ja Isokallion
muodostama selännejakso on sekä geologisesti, biologisesti että maisemallisesti merkittävä
kohde. Huomattavin geomorfologinen piirre on eteläosan massiivinen, noin 300 metriä pitkä
ja 10-15 metriä korkea sekajyrkänne. Seinämässä on kaikkia jyrkännetyyppejä ja siitä on
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lohkeillut koko seinämän korkuisia plokkeja, joiden väliin jää syviä kuiluja. Lohkojen väliin
ja jyrkänteiden juurelle on syntynyt myös pieniä luolia. Alueen kallioperä on karkearakeista
pegmatiittigraniitti, jossa esiintyy kiilleliuskesulkeumia (Lonka 1971). Leviäkankaan
kallioselänteen länsij yrkänteissä näkyy kookkaan kiilleliuskesulkeuman voimakas
poimuttuminen. Isokallion alueella on useita melko pienialasia Litorinameri- ja Ancylusjär
vivaiheen aikaisia rantalohkareikkoja sekä kookkaita siirtolohkareita (ks. Gluckert 1989).
Länsijyrkänteen seinämillä esiintyy tavanomaisten oligotrofisten sammal- ja jäkäläyhteisöjen
lisäksi vaateliaamman lajiston luonnehtimia mesotrofisia ylikaltevien pintojen, tyvionkaloi
den ja kalliorakojen sammalistoja. Kalliolajiston erikoisuus on seinämän tyveltä löytynyt
alueellisesti uhanalainen (vaarantunut) isosahasammal. Kallion juurella metsä on tuoretta ja
mustiklcavaltaista, laella kanerva on kuivan männikön valtalaji. Loivilla kalliopinnoilla on
poronjäkäliköitä. Kallioalue on suhteellisen matala, mutta nousee varsinkin länsipuolella
jyrkästi ympäristöstään ja näkyy melko selkeästi lännestä. Laelta avautuu esteettömiä
näköaloja ympäröivään kumpuilevaan metsämaastoon. Jyrkänteen tyvellä oleva melko
kulunut polku poikkeaa lohkareikoissa ja luolissa ja kallio lieneekin jonkin tasoinen
paikallinen nähtävyys niin näköalapaikkana kuin jyrkänteen erikoismuotojen vuoksi.

Kallioalueen tunnus: KA0100216 Kunta: KAUSTINEN

KÄLLIOALUEEN NIMI: Oosinkallio-Pirunkallio

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Oosinkallio ja Pininkallio ovat osa Perhojoen laaksoa reunustavaa kalliomuodostumaa, joka
liittyy kiinteästi pohjoispuolella olevaan arvokkaaseen Leviäkankaan ja Isokallion alueeseen.
Kallioalue on melko matala, mutta jyrkkärinteinen. Lakiosat ovat lähes puuttomia ja
erottuvat melko selkeästi ympäristöön. Laelta avautuu esteettömiä näkymiä kauas
maisemallisesti vaihtelevaan ja kumpuilevaan metsä- ja peltomaastoon. Alueen kallioperä
on karkearakeista pegmatiittigraniitti, jossa esiintyy satunnaisesti kiilleliuskesulkeumia
(Lonka 1971). Mäellä on useita pieniä, 2-5 metriä korkeita viistojyrkänteitä, joilla on sekä
tavallista metsä- että tyypillistä oligotrofista kalliokasvillisuutta. Mineraalimaapeitteiset
metsälaikkujen aluskasvillisuus on variksenmarj a-puolukkavaltaista. Notkelmakohdissa on
isovarpurämejuotteja. Avokalliot ovat poronjäkälien sekä kalliokarstasamrnal-, karvejäkälä
ja rupijäkäläyhteisöjen peitossa.
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Kallioalueen tunnus: KAO100003 Kunta: KRISTIINANKÄUPUNKI

KALLIOALUEEN NIMI: Pyhävuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Karijoen peltolaakson länsipuolella metsäisestä ympäristöstään kohoava kallioalue, joka
erottuu kauas ympäristöön. Geologisesti ja biologisesti Pyhävuori on hyvin merkittävä alue.
Laelta avautuu erinomaisia näköaloja moneen ilmansuuntaan. Kallioalueen sisäiset maisemat
ovat myös hyvin edustavia, sillä lakiosan laajat pirunpellot ovat maisemallisesti varsin
erikoinen nähtävyys. Alueella on runsaasti monikäyttöarvoja, sillä Pyhävuori on suosittua
ulkoilu- ja retkeilyaluetta. Alueen länsipuolella on Etelävuoren hiihtokeskus rakennuksineen.

Laella ja rinteillä tavataan Vaasan läänin laajimmat Ancylys-järvivaiheen aikana syntyneet
rantakivikot, joilla on edustavia rantavallimuodostumia. Merkittävin rantakivikko esiintyy
alueen itäosassa ulottuen yli lakiosan loiville rinteille. Tämä muinaisranta on laajuudeltaan
noin 1 km pitkä ja 300 metriä leveä. Lajitteen aines on kohtalaisen hyvin pyöristynyttä.
Biologisesti Pyhävuori on monipuolinen kaliloalue. Sen luonnontilaisuus on melko hyvä,
joskin laelle on rakennettu radioasema mastoineen. Lakiosat ovat etupäässä jäkäläisten
mäntymetsien (CT, VT) peitossa. Hyvin monipuolista jäkälälajistoa tavataan lakiosan
muinaisrantakivikoilla. Lajistoon kuuluu kaksi alueellisesti uhanalaista ja harvinaista lajia,
rakkaluppo ja tunturikarve. Kyseiset esiintymät ovat eliömaantieteellisesti merkittäviä
erillisesiintymiä; näiden pohjoisten tunturilajien seuraavat esiintymät ovat vasta Oulun läänin
itä-koillisosissa. Luoteisrinteen tyvellä on valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan
kuuluva lähteinen lehtokorpi (Alapassi & Alanen 1988), jossa kasvillisuus on varsin
rehevää. Vaateliaista lajeista tavataan näsiä, taikinamarja, koiranheisi, lehtopähkämö,
mustakonnamarja, sinivuokko ja jänönsalaatti, joista viimeksi mainittu on alueellisesti hyvin
harvinainen ja uhanalainen. Varsinaista pystyjyrkänteiden kalliokasvillisuutta ei alueella
juuri esiinny.

Kallioalueen tunnus: KÄO100004 Kunta: KRISTIINANKÄUPUNM

KALLIOALUEEN NIMI: Etelävuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Karijoen peltolaakson länsipuolella ja heti Pyhävuoren lounaispuolella sijaitseva
jyrkkärinteinen kallioselänne, joka on maisemallisesti hyvin merkittävä kohde. Se erottuu
kaukaa ympäristöstä selvästi kohoavana metsäisenä vaarana. Laen länsireunalta avautuu
upeita, esteettömiä maakunnallisia näköaloja kauas ympäristöön, etenkin alueen etelä- ja
länsipuolelle. Kallioalueen sisäiset maisemat ovat louhikkoisine rinteineen ja lakiosan
muinaisrantoineen edustavia ja kohtalaisen erikoisia. Inventoidulla alueella on myös
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monikäyttöarvoja, sillä itärinteeseen on aurattu hiihtolatupohja. Pohjoispuolella on hiihto-
ja laskettelukeskus, lisäksi Etelävuori on suosittu näköalapaikka.

Alue on biologisesti ja geologisesti merkittävä kohde, jonka geomorfologia on edustavaa ja
hyvin monipuolista. Lounaisrinteessä on laattarakoilun synnyttämiä pieniä ylikaltevia
jyrkännepintoja, joiden korkeus on noin viisi metriä. Alempana rinteessä on kurumaisia
louhikkomuotoja ja porrasmaisuutta ja paikoin suurikokoista louhikkoa. Laella ja ylärinteillä
on kohtalaisen pienialaisia, edustavia Mcylysjärvivaiheen lopulla syntyneitä rantakivikoita
rantavalleineen. Rantakivikoiden lajitteen raekoko on 0,10-0,40 metriä ja aines on
kohtalaisen hyvin pyöristynyttä. Kasvillisuus - ja kasvilajisto - on hieman tavanomaista
monipuolisempaa sekä monin paikoin luonnontilaisen edustavaa. Puolukka- ja mustikkatyy
pin mäntymetsät ovat vallitsevia ja painanteissa on usein isovarpurämesoistumia.
Lounaisreunan jyrkänteen kosteilla ylikaltevilla seinämillä ja kallio-onkaloissa kasvaa
edustavan sammalvaltaisen kalliokasvillisuuden seassa keskiravinteisen alustan mesotrofisia
ja osin harvinaisia lajeja. Näitä ovat karvakiviyrtti, tummauurnasammal, siloriippusammal,
haapasuomusammal sekä alueellisesti uhanalainen ketjusammal. Etelävuori on ilmeisesti
ketjusammalen ainoa tunnettu kasvupaikka Vaasan läänissä. Lintulajeista alueella on tavattu
Lundbergin (1978) mukaan pohjantikka, metso, kulorastas ja kehrääjä, joille alueella on
periaatteessa yhä soveliaita habitaattej a tarjolla.

Kallioalueen tunnus: KAO100006 Kunta: KRISTIINANKÄUPUNM

KÄLLIOALUEEN NIMI: Puskanvuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Suoalueiden ympäröimässä metsämaastossa sijaitseva loivarinteinen kallioselänne, joka
biologisesti ja geologisesti hyvin merkittävä alue. Puskanvuoren kivilajeissa tavataan
edustavia rakenteinta. Lisäksi alueen jyrkännemuodot ja muinaisrannat (Litorina 1) ovat
hyvin edustavia, joten Puskanvuori on geologisesti hyvin monipuolinen kallioalue. Lisäksi
se on merkittävä näköalapaikka. Maisemallista merkitystä täydentää alueen sisäiset
maisemakuvat, joiden erityispiirteitä korostavat avarat muinaisrannat sekä länsireunan lehto-
ja louhikkoiset jyrkännemaisemat. Alueen luonnontilaisuus on melko hyvä lukuunottamatta
eteläreunan voimalinjaa. Monikäyttöä Puskanvuorella on retkeilykohteena ja näköalapaikka
na sekä hyvänä biologisena ja geologisena ekskursiokohteena.

Puskanvuoren kasvillisuus on monipuolista ja monin kohdin edustavaa. Monipuoliseen
eliölajistoon kuuluu useita vaateliaita lajeja sekä muutamia uhanalaisia lajeja. Tavanomaiset
kangasmetsien ohella alueen länsirinteellä on myös valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjel
maan kuuluva lähteinen rinnelehto (Alapassi & Alanen 1988). Lehtolajistoa edustavat
taikinamaija, mustakonnanmarja, veiholehti, lehtomatara, kevätiinnunherne ja sinivuokko.
Puskanvuori on yksi sinivuokon pohjoisimmista kasvupaikoista Suomessa. Länsirinteen
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kahdesta j yrkänteestä eteläisemmän edustan lohkareilla kasvaa valtakunnallisesti uhanalainen
kalliokeuhkojäkälä, sekä kaatuneella lahopuulla nukkamunuaisjäkälä ja valtakunnallisesti
uhanalainen, harvinainen harjasorakas (Veli Haikonen, maastohav.). Luoteispään jyrkänteellä
on edustavia kosteita sammalvaltaisia kalliokoloja ja ylikaltevia onkaloita. Näiden kohtien
monipuolista ja osin vaateliasta lajistoa ilmentävät kalkkikiertosammal, tummauurnasammal,
härmäsammal, suo- ja vuoririippusammal, sekä valtakunnallisesti uhanalainen haprakar
vesammal ja alueellisesti uhanalaiset tummaraunioinen, lettosiipisammal ja pahtahiippasam
mal.

Kallioalueen tunnus: KAO10000S Kunta: KRISTIINANKÄUPUNM

KÄLLIOALUEEN NIMI: Vargberget

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Vargberget on maisemallisesti ja geomorfologisesti merkittävä kapea kallioselänne, jonka
laella ja rinteilla on hyvin edustavat muinaiset rantakivikot Selanteen italiepeella on laaja
hiekanottoalue, joka erottuu lähimaisemassa selvästi. Muilta osin ympäröivä maasto on
melko tasaista ja vaihtelevasti hakattua talousmetsaa Kallioselanteen lakiosan kalliopaljastu
mat melko tasaisia, mutta silokalliopinnat rakoilun takia pieniä ja tavanomaisia. Itärinteellä
ja laella peräkkäisiä pitkiä ja kapeita Ancylysjärvivaiheen rantakivikoita, joissa paikoin
rantavalleja. Aines on melko hyvin pyöristynyttä. Biologisesti Vargberget on kohtalaisen
merkittävä, kasvillisuudeltaan hieman tavanomaista monipuolisempi kallioalue. Alueen
metsäkasvillisuus on etupäässä tavanomaista puolukka- ja mustikkatyypin kangasmetsää
(VT, MT). Jyrkänteellä on edustavaa sammalkasvillisuutta, lähinnä pystyseinämien
kalliopalmikkosammal-kiviturkldsammalkasvustoja sekä kalliokolojen omenasammal-vars
tasammalkasvustoja. Sammalvaltaisten kalliorakoj en lajistoon kuuluu muun muassa
kiilto-omenasammal ja louhusammal. Vaateliaampaa kalliolajistoa ei kiilto-omenasammalen
ohella esiinny.

Kaliloalueen tunnus: KAO100018 Kunta: KURIKKA

KALLIOALUEEN NIMI: Iso Karhuvuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: -

Metsämaastossa sijaitseva vaaramainen kivikkorinteinen kallioselänne, joka erottuu
maisemassa kauas. Etenkin pohjoisreunan teräväpiirteiset ja osin jyrkänteiset rinteet
erottuvat silmiinpistävästi monen sadan metrin päästä. Laelta ja rinteltä avautuu haklcuiden
johdosta esteettömät näkäalat pitkälle ympäröivään maastoon. Iso Karhuvuori on
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geologisesti merkittävä kallioalue. Pohjoisrinteellä on kohtalaisen edustavia, joskin pieniä
jyrkännepintoja ja louhikkoja. Biologisesti Iso Karhuvuori on jokseenkin merkittävä
kalliomäki. Kasvillisuus on hieman keskimääräistä monipuolisempaa, mutta toisaalta suurelta
osin vähemmän edustavaa runsaiden hakkuiden johdosta. Metsät ovat etupäässä hakattuja
kangasmetsiä (EVT, MT), alarinteillä on hakattuja lehtomaisen kangasmetsän laikkuja.
Biologisesti kiintoisin kohta on pohjoisreunan jyrkänne, jossa on edustavia kalliokolojen
sammalkasvustoja sekä rahkasammalien muodostamia valurahkoja. Kalliokolojen lajistoon
kuuluu muun muassa rantasiipisammal, hiirenhäntäsammal, tummauurnasammal ja
louhusammal.

Kallioalueen tunnus: KAO100016 Kunta: KURIKKA

KALLIOALUEEN NIMI: Juonenvuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Juonenvuori on jyrkkärinteinen, kohtalaisen laaja kallioselänne peltoalueiden tuntumassa.
Se erottuu melko silmiinpistävästi metsäisenä vaaramaisena selänteenä jo melko kaukaa
aukeilta paikoilta. Laelta ja rinteiltä avautuu paikoin metsäisiä ja peltoisia näkymiä laajalle
ympäristöön, joskin osittain hakkuiden ansiosta. Kallioalueen sisäiset, lakiosan ja
pohjoisrinteiden muinaisranta- ja kalliomännikkönäkymät ovat edustavia, mutta etelärintei
den näkymät hakkuiden osittain pilaamat. Laella on hyvin kehittynyt Ancylysjärvivaiheen
aikana syntynyt rantakivikko. Biologisesti Juonenvuori on lähinnä paikallisesti merkittävä,
melko tavanomainen kallioalue. Kasvillisuus on jokseenkin yksipuolista, mutta monin
paikoin luonnontilaisuuden ansiosta edustavaa. Ala- ja keskirinteillä on etupäässä
kuusivaltaista puolukka-mustikkatyypin metsää. Rinteiden tyvellä on myös lehtomaisen
kangasmetsän laikkuja, joissa kasvaa metsäkurjenpolvea ja harmaaleppää. Lakiosat ovat
mäntyvaltaista metsää, jossa variksenmarjan runsaus tuo kasvillisuuteen pohjoista leimaa.
Kalliopaljastumilla ja rantakivikoilla on edustavan runsaita poronjäkäliköitä. Vaateliasta tai
harvinaisempaa lajistoa ei tavattu.

Kallioalueen tunnus: KAO10002O Kunta: KURIKKA

KALLIOALUEEN NIMI: Loukajanvuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Maisemallisesti merkittävä pieni kallioselänne, joka erottuu silmiinpistävänä tasaisesta
viljelysmaisemasta. Alue rajautuu usealta suunnalta peltojen ja maatilojen lähituntumaan.
Loukajanvuori on myös geologisesti ja biologisesti kohtalaisen merkittävä kohde.
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Kallioalueen kivilaji on rakenteeltaan kaunis, punainen graniitti. Lakiosan ja rinteiden
silokalliot ovat edustavia. Alueen kasvillisuus ja kasvilajisto ovat hieman keskimääräistä
monipuolisempia. Lakimetsät ovat puolukkatyypin männikköä, jossa kalliopaljastumilla on
edustavan runsaita poronjäkäliköitä. Alarinteet ovat etupäässä mustikka- ja käenkaali-mustik
katyypin kuusikoiden peitossa. Pohjoisrinteen jyrkänteen edustalla on mustikkakorpilaikkuj a,
muilla kohdin kosteissa painanteissa isovarpujen luonnehtimia rämesoistumia. Pohjoisrinteen
kosteilla jyrkänteillä on edustavaa ja melko monipuolista sammalpeitettä. Ravinteisemmilla
kohdilla kasvaa kalkkikiertosammalta sekä alueellisesti uhanalaista kutrisammalta, kosteissa
kallio-onkaloissa myos hurenhantasammalta ja silornppusammalta Loukolanvuorella on
monikäyttöä paikkakuntalaisten käyttämänä näkäalapaikkana.

Kallioalueen tunnus: KA0100193 Kunta: LAPPAJÄRVI

KALLIOALUEEN NIMI: Vuorenkuru

Kallioalueen yleiskuvaus ja tarkeimmat arvot

Vuorenkum on geologisesti merkittävä kallioalue, joka sijaitsee asumattomassa talousmetsä
maastossa. Kallioalueen kivilaji on pääosin pegmatiittia, jossa on pienialaisia kiilleliuskesul
keumia. Pegmatiitin yhteydessä esiintyy myös harvinaista kirjomaasälpää. Pegmatiitin
raekoko vaihtelee ja välillä se muuttuu keskirakeiseksi graniitiksi. Alueen jyrkimmät rinteet
ovat luoteis- ja pohjoisosassa, jossa on paikoin jopa 9 metriä korkeita rinteitä. Seinämän
eheyttä rikkovat useat 1-3 metriä leveät ja 1-5 metriä korkeat “kurut”. Silokalliot ovat
pienialaisia ja esiintyvät lähinnä kolmiomittaustornin länsipuolella. Jyrkät rinteet erottuvat
vain lahimpaan ympanstoon Ylhaalta avautuu puuston hieman rajoittamia maisemia hyvin
kauas (yli 10 km) pohjoiseen ja luoteeseen Nakyma on tasaista tai loivasti kumpuilevaa,
paljolti hakattua metsamaisemaa Vuorenkunilla on kohtalaisia biologisia arvoja
Kasvillisuus seka kasvilajisto ovat jokseenkin mompuohset Harvapuustoiset kalliomannikot
ovat variksenmarj a-puolukkatyyppisia ja kallioilla vallitsevat poronj akalakasvustot
Pystypintojen oligotrofisten jäkäläyhteisöjen lajisto on tavanomaista, mutta paikoin
kallioseinämillä tavataan puolivaateliaan eli mesotrofiaa ilmentävän tummauumasammalen
muodostamia patjoja.

Kaliloalueen tunnus: KAO10009O Kunta: LAPUA

KALLIOALUEEN NIMI: Simpsiövuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Lapuan keskustan länsipuolella laajan viljelyslakeuden reunalla kohoava loivapiirteinen ja
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massiivisen vaaramainen ylänköalue, joka erottuu tasaisessa maisemassa kauas. Kallioselän
ne rajautuu selvästi itäpuolen peltoihin. Puusto rajoittaa suurelta osin näkyvyyttä alueelta
ulospäin, mutta paikoin laelta ja rinteiltä avautuu edustavia maakunnallisia maisemia eri
puolille ympäristöön; luonnollisesti upeimmat maisemat aukeavat koillisrinteen näkötornista.
Simsiövuori onkin valtakunnallisesti tunnettu nähtävyys. Alueen pohjoisrinteeltä on tie
laelle, jossa on näkötomi, laskettelukeskus rakennuksineen ja laskettelurinteineen sekä
latureittiverkostoineen.

Geologisesti alue on hyvin merkittävä. Simpsiövuori kuuluu osana 3 kilometriä leveään ja
9 kilometriä pitkään metaserttiesiintymään, jonka yhteydessä on metavulkaniitteja.
Metaserttiesiintymässä on paikoin rautamangaanimineralisaatioita, joissa tavataan Suomessa
hyvin harvinaisia mangaanimineraaleja. Parhaiten niitä on nähtävissä Simpsiövuoren
lakialueen eteläpuolella olevalla vanhalla louhosalueella, jossa esiintyy muun muassa
rodoniittia, spessartiittia ja pyroksmangiittia. Alueen kalliomaasto on kohtalaisen tasaista ja
kalliopaljastumat ovat matalia rakoilun lohkomia selänteitä. Paikoin esiintyy pienialaisia
kohtalaisen edustavia silokalliopintoja. Lakialueella ja eteläreunalla on runsaasti haj anaista
lohkareikkoa sekä muinaista rantakivikkoa, joka lakialueella on iältään Ancylysjärvivaiheen
aikaista ja eteläosan alimmilla rinteillä Litorinamerivaiheen aikana syntynyttä (Litorina 1).
Alueen muinaisrannat ovat kuitenkin pääasiassa tuhottu 1960-luvulla kiviainesoton
yhteydessä.

Biologisesti Simpsiö on osittain varsin merkittävä kallioalue, jonka luonnontilaisuus on
kuitenkin paikoin kärsinyt voimakkaan rakentamisen, maa-aineksenoton ja hakkuiden takia.
Merkittävin osa on lounaisrinteellä sijaitsevat, valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan
kuuluvat Simpsiön rinnelehdot, joiden kasvillisuus on varsin monipuolista vaihdellen kuivan
tuoreista lehdoista kosteisiin puronvarsilehtoihin ja lehtokorpiin (Alapassi & Alanen 1988).
Näiden kohtien vaateliasta lajistoa edustavat näsiä, lehtokuusäma, mustaherukka, kotkansiipi
ja lehtoarho. Lehtoalueen liepeillä vanhoissa hakkuuaukoissa on rehevää, monilajista
niittykasvillisuutta. Lakiosan rakentamiselta säästyneet alueet ovat etupäässä tavanomaista
puolukka- ja mustikkatyypin kangasmetsää. Varsinaista pystyseinämien kalliokasvillisuutta
alueella ei juuri esiinny. Aikaisemmin alueelta on löydetty muutamia alueellisesti
uhanalaisia jäkälälajeja: verkkonapajäkälä (Umbilicaria decussata) ja jauhetappijäkälä
(Pilophorus cereolus). Nykyisin nämä lajit saattavat olla hävinneet kiviaineksenoton takia.

Kallioalueen tunnus: KA0100252 Kunta: LESTIJÄRW

KALLIOALUEEN NIMI: Pyssykallio

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Pyssykallio on melko matala, mutta osin jyrkänteinen kallioalue, jolla on maisemallisesti
ja geologisesti merkittäviä arvoja. Alue on topografialtaan kohtalaisen kumpuilevaa ja
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vaihtelevaa, rakoilun rikkomaa kalliomaastoa ja se rajautuu varsin selvästi länsi- ja
lounaispuolen avoimeen suomaastoon. Alueen lakiosasta avautuu paikoin puuston rajoittamia
näkymiä Pyssynevan ylitse länteen Lestijärvelle ja sen yli. Alueen sisäinen maisema on
topografialtaan vaihteleva rakoilumuotoineen, notkelmineen, jyrkänteineen ja onkaloineen,
Lakiosat ovat melko luoimontilaista vanhahkoa talousmetsää, jossa on paikoin harvapuustoi
sempia kallioselänteitä. Geologialtaan ja geomorfologialtaan alue on edustava ja
monipuolinen. Kivilajina Pyssykalliolla on suuntautunut, paikoin voimakkaasti hiertynyt ja
myloniittiutunut porfyyrinen granodioriitti, jossa tektonis-metamorfiset hiertorakenteet sekä
“terveen” kivilajin vaihettuminen myloniitiksi on edustavasti havaittavissa. Alueen
reunaosien matalahkot jyrkänteet ja niiden rakoilumuodot ja -luolat ovat edustavia ja
monipuolisia. Pyssykallio on kasvillisuudeltaan ja lajistoltaan tavanomainen kallioalue.
Pystypintoilla tavataan tavanomaisten jäkäläyhteisöjen lisäksi yleisimpiä sammalkasmofyyt
tejä sekä seudulla harvinaisehkoa kan’akiviyrttiä. Poronjäkälikköjen lisäksi kalliolaella on
matalampia sammal-jäkäläyhteisöjä sekä kanerva-variksenmaijakangasta. Pyssykallion
jyrkänteet ja painanteet tarjoavat lukuisia suojaisia nuotio- ja leiriytymispaikkoja
retkeilijöille. Alue ympäristöineen soveltuukin erittäin hyvin esimerkiksi marjastukseen,
luontoretkeilyyn ja metsästykseen.

Kallioalueen tunnus: KA0100202 Kunta: LOHTAJA

KÄLLIOALUEEN NIMI: Kallioniemi

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Kallioniemi on geologisesti ja maisemallisesti arvokas merenrantakallio. Reilun kilometrin
pituinen niemi on hyvin matalaa, lohkorakojen rikkomaa silokalliota. Silokalliopinnat ovat
kohtalaisen laaja-alaisia ja hyvin edustavia kalliopintoja, joissa näkyy selvästi jäätikön
aikaansaamia uurteita. Alueen kivilaji on lievästi suuntautunut granodioriitti, jossa esiintyy
useita, kapeita karkearakeisia pegmatiittijuonia. Kallioalue sijaitsee maisemallisesti tärkeällä
paikalla ja puuttomat rantakalliot erottuvatkin kohtalaisen hyvin merelle. Kalliolta avautuu
esteettomia nakoaloj a ulapalle ja parimetnset silokallioniemekkeet uurtemeen ja pegmatutti
juonineen elävöittävät kallioalueen edustavia sisäisiä maisemia. Kallioniemi on biologisesti
lahinna paikallisesti merkittava kohde Kasvillisuus on paikoin melko luonnontilaisen
edustavaa ja kasvilajisto on hieman keskimääräistä monipuolisempaa. Merenrantakallioilla
on oligotrofista jäkälävaltaista kasvillisuutta ja kallioiden halkeamissa niukkalajisia
kallioniittymäisiä laikkuja, sammalkasvustoja, kuivaa kangasmetsäkasvillisuutta (EVT) sekä
kalliolätäköitä. Niemen keskiosassa on kuivaa, matalaa männikköä sekä soistuneita
painanteita. Niemen luonnontilaisuus on hyvä, mutta rantamökeille on rakennettu tie.
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Kallioalueen tunnus: KÄ0100304 Kunta: LOHTAJA

KALLIOALUEEN NIMI: Heinojankallio

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Karu ja matala, syrjäisessä talousmetsämaastossa sijaitseva kallioalue, jolla on kuitenkin
hyvin merkittäviä geologisia arvoja. Alueen itäreunalla kulkee metsätie ja sen koillisosassa
on hakkuuaukea. Kallioalueen eteläosa on paikoin jyrkkärinteinen, muuten alue on
loivapiirteinen. Kallioperä on kiillegneissiä ja grauvakkamaista liusketta, joissa on nähtävissä
monin paikoin edustavia alkuperäisiä sedimenttikivirakenteita. Kallioiden rapautumispinnalla
näkyvä kerroksellisuus on selvää ja paikoin grauvaldcamaisen liuskeen kerrallisesta
rakenteesta on kerrostumisalustan suunta määritettävissä. Kallioalueen biologiset ja
maisemalliset arvot ovat sen sijaan melko vaatimattomia. Alue ei loivapiirteisyyden takia
sanottavammin erotu ympäristöstään ja se rajautuu metsämaastoon jokseenkin epämääräises
ti. Lähinnä kallioalueen sisäiset maisemat ovat kohtalaisen edustavia ja vaihtelevia
muodostuen kalliomännikköistä, soistumista ja tuuheista kuusikoista.

Kallioalueen tunnus: KAO 100306 Kunta: MAKSAMAA

KALLIOALUEEN NIMI: Ryssberget

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Ryssberget on matala, mutta maisemallisesti varsin merkittävä kallioalue. Se sijaitsee
maisemallisesti avoimen aralla alueella. Kallioalueen lähiympäristö on suurelta osin
avomerialuetta, itäpuolella on lisäksi kangasmetsämaastoa. Ryssbegret raj autuu länsireunal
taan pystyjvrkänteisesti suoraan avomereen. Komeat rantajyrkänteet erottuvat silmiinpistä
västi viereisiltä vesistöalueilta ja vastaavasti rantaselänteiltä avautuu esteettömiä ja hyvin
edustavia merimaisemia. Myös alueen sisäiset maisemat ovat harvapuustoisten kallioseläntei
den ansiosta edustavia. Alueen kallioperä on alueen kallioperälle yleistä migmatiittista
gneissigraniittia (ks. Saksela 1934). Geomorfologisesti Ryssberget on tavanomaista
edustavampi kallioalue. Jyrkänteet ovat parhaimmillaan noin 10 metriä korkeita viisto- ja
pystyjyrkänteisiä seinämiä, joille on luonteenomaista kohtalaisen runsas vaakarakoilu.
Lakialueella on kookkaita siirtolohkareita ja rinteillä ja niiden tyvellä esiintyy hajanaista
tavanomaista rantavoimien kasaamaa lofflcareikkoa.

Kallioalueella on joitakin kesämökkejä ja taimikkoaloja, mutta alueen luonto on silti varsin
edustavasti säilynyttä. Kallioselänteiden kasvillisuus on etupäässä karun niukkalajista ja
harvapuustoista kalliomännikköä. Rantakallioiden kasvillisuus on jokseenkin vähäpeitteistä
ja luonteenomaisiin piirteisiin kuuluu rupijäkälä-, napajäkälä- ja karstasammalkasvustot.
Notkelmissa on paikoin sekametsälaikkuja ja soistuvissa painanteissa rämemäisiä juotteja.
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Alueella on selviä monikäyttöarvoja kesämökkiläisten virkistys- ja näköalapaikkana.

Kallioalueen tunnus: KÄO100008 Kunta: NÄRPIÖ

KÄLLIOALUEEN NIMI: Valsberget

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Loivarinteinen männiköinen kallioselänne, joka geologisesti hyvin merkittävä kohde. Myös
alueen biologiset ja maisema-arvot ovat merkittäviä. Vargbergetin jyrkänteinen länsireuna
on suosittu paikallinen retkeilykohde ja näköalapaikka. Lähiympäristö on käsiteltyä
talousmetsämaastoa, joka muuttuu kauempana viljelysmaisemaksi. Vargbergetin länsfreunalla
on geomorfologisesti ja maisemallisesti upeita ylikaltevia jyrkännemuotoja, Alueen
pääkivilaji on kiillegneissi. Siinä erottuvat granaattiporfyroblastit poiklceukseflisen kookkaina
kauniina rakeina. Kallioalueen luonnontilaisuus on kohtalaisen hyvä, vaikka lakiosassa on
traktoritie ja pieniä sorakuoppia. Kasvillisuus ja kasvilajisto ovat hieman tavanomaista
monipuolisempia. Lakiosissa on kanerva- ja puolukkatyypin (CT, VT) mäntymetsää.
Jyrkänteillä on edustavaa oligotrofista sammal- ja jäkäläpeitettä (muun muassa kalliopalmik
kosammal, kallioisokarve). Seinämien tyvellä on myös pieniä kosteahkoja mesotrofisia
sammalseinämiä ja kallio-onkaloita. Näiden kohtien lajistoon kuuluu alueellisesti
uhanalainen, Vaasan läänissä jokseenkin harvinainen kutrisammal, sekä tummauumasammal,
kiilto-omenasammal, hiirenhäntäsammal ja haurasloikko.

Kallioalueen tunnus: KÄ0100062 Kunta: ORÄVAINEN

KALLIOALUEEN NIMI: Bötesberget

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Niemen kärjessä sijaitseva loivarinteinen tasainen kallioalue, joka on maisemallisesti
merkittävä kohde. Kallioselänteen osittain avokallioiselta laelta ja rinteiltä avautuu paikoin
puuston rajoittamia maakunnallisia saaristomerimaisemia, etenkin alueen pohjoispuolelle.
Myös geologisesti Bötesberget on merkittävä alue. Laella on edustavia silokallioita ja
rinteellä massiivinen Litorinamerivaiheen vyömäinen rantalohkäreikko. Biologisesti
Bötesberget on lähinnä paikallisesti kohtalaisen merkittävä kallioalue. Kasvillisuus on
hieman keskimääräistä monipuolisempaa ja osin melko edustavaa. Aivan laella on
luonnontilaisempia poronjäkäläisiä kalliomänniköitä (EVT), alempana rinteillä metsä on
usein hakattu. Soistuvat isovarpurämeiset painanteet ovat yleisiä. Länsireunan pystyseinämil
lä on kohtalaisesti jäkälävaltaista karun alustan kalliokasvillisuutta, jossa luonteenomaisia
lajeja ovat kallioisokarve, harmaaröyhelö ja sormipaisukarve. Vaateliasta tai harvinaisempaa



86

kalliolajistoa ei tavattu. Alueen linnustoon kuuluu korppi ja palokärki. Bötesbergetillä on
monikäyttöarvoja, sillä lakiosa on paikallinen näköalapaikka ja retkeilykohde. Alueen
eteläpuolella on voimakkaasti avohakattua talousmetsää.

Kallioalueen tunnus: KÄO10001O Kunta: TEUVA

KÄLLIOALUEEN NIMI: Iso-Parra

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Laaja loivarinteinen kallioselänne, joka on geologisesti hyvin monipuolinen ja edustava
kallioalue. Geologista merkitystä tuo etenkin muinaisrannat ja kalliojyrkänteet. Lakiosissa
on laajoja hyvin edustavia Mcylysjärvivaiheen aikaisia rantakivikoita ja -lohkareikkoja.
Kallioalue on myös biologisesti ja maisemallisesti merkittävä kohde. Puustoisuuden ja
loivapiirteisyytensä takia kallioalue ei hahmotu kovin hyvin, mutta eri puolilta kallioalueen
lakea avautuu puuston lomasta maisemia kauas ympäristöön. Kallioalueen sisäisiä maisemia
luonnehtivat avarat muinaisrantanäkymät ja eteläosa jyrkännenäkymät, mutta toisaalta niitä
heikentää lakiosan ja rinteiden hakkuut. Kasvillisuus on melko monipuolista ja paikoin
edustavaa. Monipuoliseen kasvilajistoon kuuluu joitakin keskimääräistä harvinaisempia ja
kohtalaisen vaateliaita lajeja. Lakimetsät ovat etupäässä puolukkatyypin mäntymetsää,
alarinteillä on mustikka- ja käenkaali-mustikkatyppin metsää, lounaispään Sikakallion
jyrkänteen edustalla myös mustikkakorpilaikkuja. Itse jyrkänteellä on hyvin edustavaa ja
monipuolista sammalvaltaista kalliokasvillisuutta, paitsi karun alustan kasviyhteisöjä myös
kalkkikiertosammalen luonnehtimia mesotrofisia kalliokolojä ja kosteita ylikaltevia pintoja.
Näillä kohdin kasvaa myös alueellisesti uhanalaista kutrisammalta, sekä tummauumasam
maita, kiilto-omenasammalta ja viuhkasammalta. Kallioalueen lakiosan luonnontilaisuutta
heikentävät paikoin melko laajat avohakkuut. Alue on paikallista suunnistusmaastoa,
näköalapaikka ja kohtalaisen hyvä geomoifologinen ekskursiokohde.

Kailloalueen tunnus: KAO100011 Kunta: TEUVA

KALLIOALUEEN NIMI: Paljasvuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Jyrkkärinteinen kallioselänne, joka on geologisesti hyvin merkittävä kohde. Etelärinteellä
on laaja ja hyvin edustava Ancylysjärvivaiheen aikainen muinaisranta. Paljasvuoren laelta

avautuu avarat metsäiset maisemat laajalle ympäristöön. Lisäksi kallioalueen sisäiset
muinaisrantanäkymät ovat tavanomaista erikoisempia. Biologisesti Paljasvuori on lähinnä
paikallisesti merkittävä kallioalue, jonka kasvillisuus on tavanomaista ja jokseenkin
yksipuolista. Lakimetsät ovat puolukkatyypin männiköitä, jotka on osin harvennushakattu.
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Rinteillä on mustikkatyypin metsää, rinteiden tyvellä paikoin myös lehtomaisen kangasmet
sän (OMT) laikkuja. Rantakivikoilla on edustavaa, melko monilajista kalliotierasammal
poronjäkälävaltaista kasvillisuutta, jonka seassa kasvaa yleislevinneisyydeltään pohjoista
lumikourujäkälää. Monikäyttöä Paljasvuorella on paikallisena näköalapaikkana ja hyvänä
geomorfologisena ekskursiokohteena. Lähiympäristö on melko voimakkaasti hakattua
talousmetsää ja ojitettua suomaastoa.

Kaliloalueen tunnus: KÄOI000I4 Kunta: TEUVA

KÄLLIOALUEEN NIMI: Äystönmäki

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Laajojen peltoalueiden reunalla sijaitseva pieni jyrkkärinteinen kallioalue, joka on
geologisesti ja maisemallisesti merkittävä kohde. Äystönmäki erottuu kauempaa peltoalueilta
etupäässä ympäristöstään hieman kohoavana metsäisenä selänteenä. Sen sijaan kallioselän
teen avaralta laeha avautuu erinomaiset metsä- ja peltomaisemat ja kallioalueen sisäiset
maisemakuvat jyrkänteineen, onkaloineen ja muinaisrantoineen ovat tavanomaista
erikoisempia. Alueen jyrkänteisellä länsirinteellä on pieni rakoilun synnyttämä onkalo
(Pirunpesä), joka on muodostumana erikoinen. Lisäksi lakiosissa ja rinteillä on laajat,
kohtalaisesti kehittyneet Ancylysj ärvivaiheen aikaiset muinaisrannat. Biologisesti
Äystönmäki on melko merkittävä kalliomäki, jonka kasvilajistoon kuuluu muutama
(keski)vaatelias ja harvinainen laji. Lakimetsät ovat tavanomaista puolukkatyypin
männikköä, jossa on paikoin tuuheita poronjäkäliköitä, mutta toisaalta paikoin myös
hakkuita. Biologisesti merkittävin kohta on Pirunpesän länsijyrkänne, jolla on lajistollisesti
melko monipuolisia kalliorakojen ja -onkaloiden sammalyhteisöjä. Kosteilla ylikaltevilla
pinnoilla kasvaa muun muassa kalkldkiertosammalta. Syvimmän onkalon seinämillä kasvaa
myös alueellisesti uhanalainen kalliopussisammal. Aystönmäki on suosittu paikallinen
retkeilykohde ja näköalapaikka, jolta on erinomaiset näkymät etenkin lännen suuntaan.

Kaliloalueen tunnus: KAO100181 Kunta: TÖYSÄ

KALLIOALUEEN NIMI: Holkonkallio-Porttikallio

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Jyrkkärinteinen, osin jyrkänteinen pitkä ja kapea kallioselännejakso, jolla on merkittäviä
maisemallisia ja biologisia arvoja. Kallioalue rajautuu länsireunastaan Holkonkylän
viljeltyyn peltolaaksoon ja osittain viereiseen Iso Lahnalampeen sekä sitä reunustavaan
paikallistiehen. Se hahmottuu kauemmas ympäristöön hieman maisemassa kohoavana
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kallioisena metsäreunuksena. Lähimaisemassa Porttikallion jyrkänteiset ja osittain avoimet
kalliopinnat erottuvat silmiinpistävinä. Laelta ja ylärinteiltä avautuu puuston rajoittamia
luonnontilaisia viljelys- ja järvimaisemia alueen etelä- ja länsipuolelle. Lakiosan ja rinteiden
kohtalaisen luonnontilaiset kalliomännikkömaisemat ovat siirtolohkareineen ja jyrkännemuo
toineen hieman tavanomaista erikoisemmat. Kallioalue on lakiosistaan osin kumpuilevaa,
kohtalaisen tasaista kalliomännikkömaastoa, jossa kalliopaljastumat ovat hajanaisina
epäyhtenäisinä selänteinä. Kallioalueen lounaaseen jyrkästi viettävä rinne on yleensä
porrasmainen, mutta eteläosassa Porttikallion lounaisreunalla on 7-8 metriä korkea, rakoilun
lohkoma ja osittain jäätikön hioma pystyseinämä. Holkonkallion laella on useita kookkaita
siirtolohkareita. Alueen kasvillisuus ja kasvilajisto ovat keskimääräistä monipuolisempia.
Biologisesti mielenkiintoisin osa on Porttikallion lounaisrinteet, joiden jyrkännepinnoilla on
melko monipuolista kalliokasvillisuutta sekä osin keskimääräistä vaateliaampaa lajistoa.
Valuvetisissä koloissa ja ylikaltevilla pinnoilla on melko runsaasti tummauumasammalen
muodostamia mättäitä, onkaloissa on varstasammal-hiirenhäntäsammalkasvustoja.
Länsirinteen metsät ovat tuuheaa mustikkatyypin sekametsää, jossa on paikoin hieman
korpipiirteitä ja lehtomaisen kangasmetsän (OMT) piirteitä.

Kaiboalueen tunnus: KA0100164 Kunta: TÖYSÄ

KÄLLIOALUEEN NIMI: Isonselänvuori-Vuorisalmenvuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Pienen ja kapean Vuorijärven itärannalla sijaitseva pitkä, länsilaidastaan jyrkänteinen
kallioselännejakso, jolla on varsin merkittäviä maisema- ja luonnonarvoja. Selänne erottuu
maisemassa hyvin selvästi. Laelta ja rinteiltä avautuu hyvin edustavia, puuston osittain
rajoittamia järvimaisemia. Geologisesti kohde on kohtalaisenmerkittävä kallioselännejakso,
joka reunustaa kallioperän munosvyöhykettä. Munosvyöhyke näkyy pohjois-etelä-suuntaise
na järvi- ja peltojaksona. Kallioperä on pääasiassa granodioriittia. Kallioselänteiden
jyrkännepinnat ovat melko massiivisia ja voimakkaan rakoilun epämääräisen porrasmaisiksi
muokkaarnia seinämiä. Seinämien tyvellä on runsaasti louhikko- ja lohkareikkorinnettä.
Biologisesti kohde on varsin merkittävä. Kasvillisuus on monipuolista ja monin kohdin
edustavaa. Alueen merkittävin osa on järven rantaan laskevat porrasmaiset jyrkänteet, joilla
on hyvin runsaasti kostean rehevää sammalvaltaista kalliokasvillisuutta. Lajisto on etupäässä
oligotrofista, mutta paikoin tavataan keskivaateliaan eli mesotrofisen lajiston muodostamia
laikkuja. Kalliorakojen ja -onkaloiden omenasammal-varstasammalkasvustot, paksusamma
leiset kerrossammal-kallioimarrekasvustot sekä kosteiden pystypintojen laakasammalvaltaiset
kasvustot ovat edustavan ninsaita. Harvinaisempia jyrkännelajeja edustavat muun muassa
raidankeuhkojäkälä, suo-ja vuoririippusammal. Jyrkänteiden edustalla on paikoin jokseenkin
rehevää puolilehtomaista (VRT) kasvillisuutta, jossa kasvaa metsävimaa ja kevätlinnunher
nettä muutamin kohdin.



89

Kallioalueen tunnus: KÄ0100169 Kunta: TÖYSÄ

KALLIOALUEEN NIMI: Peerlankallio-Ollikaisenkallio

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Länsireunustaan jyrkänteinen, pitkä ja kapea pohjois-eteläsuuntainen kallioselännejakso, jolla
on varsin merkittäviä maisemallisia arvoja sekä melko merkittäviä geologisia ja biologisia
arvoja. Kallioalue rajautuu länsireunastaan jyrkkäviivaisesti Vähä Vuorenjärveen ja
Vuorilampeen ja muodostaa selvän maisemaelementin erottuen järven taakse metsäisenä,
osin avokallioisena kallioselänteenä. Lähempää tarkasteltaessa länsirinteen jyrkännepinnat
näkyvät selvästi puuston seasta. Selänteiden lakiosista ja länsirinteiltä avautuu sekä puuston
rajoittamia luontaisia että hakkuiden avaamia avaria järvi- ja metsämaisemia kauas
ympäristöön. Alueen sisäiset jyrkänteiset kalliomännikkömaisemat ovat osin luonnontilaisia
ja edustavia, mutta osin hakkuiden hieman nimentamia. Esimerkiksi iohninmäen lakiosat
ja rinteet ovat osittain avohakattu ja muiden kallioselänteiden rinteillä ja lakiosissa on
pienialaisia hakkuita. Järven rannalla kallioselännejakson länsirinteen alla on kesämökkejä,
joille on tehty tie kallioalueen keskiosan yli.

Geomorfologisesti kallioselännej akso rajautuu länsireunastaan kallioperän murroslinj aan,
joka erottuu maisemassa kallioaluetta sivuavana kapeana järvi- ja peltojaksona. Lakiosat
ovat loivasti kumpuilevaa paljastuma-aluetta, jossa silokalliot ovat melko pienialaisia ja
tavanomaisia. Länsirinteillä on kohtalaisen edustavia porrasmaisia ja pystyjyrkänteisiä
seinämäpintoja, jossa yhtenäiset 5-10 metriset seinämäpinnat ovat paikoin jäätikön hiomia.
Kallioalueen kasvillisuus on kohtalaisen monipuolista, joskin etupäässä tavanomaista.
Lakiosissa on edustavan poronjäkäläisiä kalliometsiä (VT, MT), rinteillä kuusikkoista
mustikkatyypin metsää. Kosteissa rinnenotkelmissa on puroa reunustavia korpikuusikoita,
tyypiltään etupäässä mustikkakorpea, mutta paikoin tavataan myös saniaiskorpipiirteitä.
Mustalaisakankallion länsireunan jyrkänteen tyvellä on monipuolinen korpireunus, jossa on
mustikkakorpi-, metsäkortekorpi- ja muurainkorpipiirteitä. Jyrkänteillä on varsin rehevää,
mutta lajistoltaan tavanomaista oligotrofista kalliokasvillisuutta, kuten kalliorakojen ja
-onkaloiden omenasammal-varstasammalkasvustoja. Seläntei den lakiosat länsireunalla hyviä
paikallisia näköalapaikkoja, joissa on jonkin verran retkeilty.

Kallioalueen tunnus: KA0100146 Kunta: UUSIKAARLEPYY

KALLIOALUEEN NIMI: Jutberget

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Meren rannan tuntumassa sijaitseva kalliomäki, jolla on merkittäviä biologisia ja
maisemallisia arvoja. Kohde rajautuu metsiin sekä länsipuolella peltoon ja paikallistiehen.
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Hieman kauempana länsipuolella on runsaasti rantamökkejä. Vaikka mäen suhteellinen
korkeus on alle 30 metriä, se erottuu hyvin mereltä käsin katsottaessa. Lisäksi se rajautuu
ympäristöstään osin selvärajaisesti ja ylärinteiltä avautuu edustavia merimaisemia.
Geomoifologisesti Jutberget on melko jyrkkärinteinen kallioselännejakso, jossa rinteillä ja
laella on kohtalaisen edustavia, rakoilun lohkomia ja paikoin hyvin hioutuneita silokal1iopin
toja. Selänteen itäpuolella on myös pystyjä ja viistoja, mutta alle viisimetrisiä kalliopintoja.

Jutberget on biologisesti seudun mielenkiintoisimpia kallioita. Mäen itäpuolen jyrkänteen
tyvellä tavataan oligotrofisten pystypinta ja kallionrakolajien lisäksi hieman vaateliaampia,
seudulla harvinaisehkoja lajeja, kuten nuorasammalta ja jauhemunuaisjäkälää. Tyvellä
kasvaa lisäksi kalkkikiertosammalta sekä alueellisesti eli Vaasan läänissä uhanalaisia lajeja:
kutrisammalta ja pahtaomenasammalta. Loivilla silokalliopinnoilla tavataan muun muassa
mereistä poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiildda sekä kalliokarstasammal-karve-napajäkälä
kasvustoja. Harvapuustoiset lakimetsät ovat paikoin edustavan luonnontilaisia kalliomänni
köitä, jossa kenttäkerroksen valtalajina vuorottelevat variksenmarja, kanerva ja puolukka.
Kasvillisuudessa on myös melko runsaasti pohjoisia piirteitä, kuten suopursu-juolukkavaltai
sia kangasrämeisiä laikkuja.

Kallioalueen tunnus: KÄ0100217 Kunta: VETELI

KALLIOALUEEN NIMI: Valkiakallio

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Valkiakallio kohoaa ympäristöstään varsin jyrkin rintein. Kallioalueen lakiosassa on
vaihtelevan kokoisia silokallioita, joissa on paikoin sirppimurroksia näkyvissä. Valkiakallion
länsiosassa on edustavia lohkomaisia, ylikaltevia, porrasmaisia ja pystyjä jyrkänteitä, joissa
näkyy edustavasti laattamainen rakoilu. Kauempaa katsottuna kallio näyttää matalahkolta,
mutta puuston vähäisyydestä johtuen kalliopinnat erottuvat hyvin. Valkiakallion laelta
avautuu esteettömät maisemat joka puolelle ympäristöön, jossa on kumpuilevaa metsämaas
toa ja Patanan tekojärvi. Kallioperä on karkearakeista pegmatiittigraniittia ja hyvin
karkearakeista pegmatiittia, jossa esiintyy turmaliinia ja paikoin granaattia (Pipping &
Vaarma 1992). Turmaliinia esiintyy Validakallioon alueen pegmatiitissa suurina ja
poikkeuksellisen edustavina nyrkinkokoisina sälömäisinä Idmppuina. Paikoin esiintyy
kalliossa myös kirjomaasälpää. Biologisesti kohde on myös merkittävä. Mielenkiintoisin
piirre on länsijyrkänteen tyveltä löytyvä alueellisesti vaarantunut ja Vaasan läänissä varsin
harvinainen isosahasammal. Länsiseinämällä on lisäksi oligotrofista sammal-jajäkäläpeitettä
sekä lievästi mesotrofisia onkalosammalistoja, jossa keskivaateliasta lajistoa edustaa
esimerkiksi tummauumasammal. Harvapuustoisilla tai avoimilla loivilla kalliopinnoilla on
edustavia poronjäkäläkasvustoja. Kalliolla tavataan myös mereistä kalliotierasammalta ja
kangasrahkasammalen muodostamia patjoja. Alueen luonnontilaisuus on hyvä.
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Kallioalueen tunnus: KA0100260 Kunta: VETELI

KALLIOALUEEN NIMI: Isokallion kallioalue

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Kallioalueeseen kuuluvat Isokallion lisäksi Puusaarenkallio ja Järvenkallio. Mäet
muodostavat yhdessä kaarenmuotoisen selänteen, joka sijaitsee Perhonjoen viljelylaakson
itäpuolella. Kallioalue on merkittävä näköalapaikka muuten alavalla seudulla. Avoimet
kalliorinteet ovat hioutuneet pyöreämuotoisiksi ja Puusaarenkallion sekä Isokallion lakiosissa
esiintyy melko laajoja avoimia ja kohtalaisen edustavia silokalliopintoja. Alueen
lounaisnnteilla on laajalti yii virranneen jaatikon irrottamaa ja kasaamaa lohkareikkoa ja
louhikkoa Isokallion kaakkoisnnteella on edustava Ancylysj arvivaiheen aikainen pyonstynyt
rantalohkareikko eli pirunpelto, joka sopii keskeisen sijainnin ja helpon saavutettavuuden
vuoksi koululaisten ekskursiokohteeksi Alueen kaihopera on karkeaa pegmatuttigranilttia
Osittain jyrkat, kallioiset ja hawapuustrnset rrnteet nakyvat varsin hyvin lahiympanstoon ja
laelta avautuu hieno Perhonjoen laaksomaisema Kupolikaihot ovat hsaks; lahimaisemassa
varsin erikoisia Niiden rinteilla on edustavia, sisamaassa jokseenkin harvinaisia, mereisia
jakala-kaihotierasammalkasvustoja seka runsaasti paljaampia kalhopintoja Lakiosissa on
kanervatyypin mannikkoa ja alarinteilla puolukkatyypin kangasta Notkelmissa ja laen
painanteissa on myos isovarpurametta Kasvilhsuus on kohtalaisen kulunutta kalhoilla
kiertelevan lenkkipolun/hiihtoreitm ja Puusaarenkallion laskettelurinteen vuoksi

Kaliloalueen tunnus: KA0100281 Kunta: VETELI

KÄLLIOALUEEN NIMI: Vehmaskallio

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Vehmaskallio on luode-kaakkosuuntainen kallioselänne, joka sijaitsee matalien mo
reeniselänteiden kirjomassa suovaltaisessa metsämaastossa. Alueella on geomorfologisesti
tavanomaista edustavampia silokallioita ja muinaisen Itämeren Ancylusjärvivaiheessa
syntyneita rantamuodostumia Pirunpellot ovat laajimmillaan jopa 100 metria pitk;a, noin
30 metria leveita vyohykkeita Selanteen loivahkoilla, lahes avoim;lla kalhor;nteilla on
jonkin verran myos noin kolmemetrista pystysemamaa Kalliopera on karkearake;sta
pegmatiittigrannttia, jossa paikoin esiintyy kookkaita, mustia turmahimkite;ta (Lonka 1971)
Kalhonnteet nakyvat jonkin matkan paahan ja laelta avautuu nakoaloja lansipuoliselle
Saarinevalle ja metsiin. Kallioalueen sisäiset maisemat ovat hyvin erikoiset ja vaikuttavat
avoimien kalhormteiden ja laajojen pirunpeltojen seka lohkareikkojen ansiosta Biologisesti
kohde on vähemmän merkittävä. Vehmaskallion kasvillisuus on oligotrofista ja melko
niukkalajista. Laajoilla kalliorinteillä tavataan poronjäkäläpatjojen lisäksi paljaamman
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kivipinnan rupi- ja napajäkäläyhteisöjä. Selänteen matalat pystypinnat ovat myös

jäkälävaltaisia. Metsä on kanerva- ja vähemmässä määrin variksenmaijavaltaista

mäntytaimikkoa. Vehmaskallion lähiympäristö on asumatonta suo- ja talousmetsämaastoa.

Kallioalueen tunnus: KA0100218 Kunta: VETELI

KALUOALUEEN NIMI: Pirunluola

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Pirunluola on geologisesti ja biologisesti merkittävä kallioalue, jonka kivilaji on hyvin

karkearakeista pegmatiittia (Pipping 1976). Kohde on saanut nimensä useista luolista, joita

on syntynyt laattarakoilun, rapautumisen ja kalliobiokkien lohkeamisen ansiosta. Edustavin

luola on 5 metriä syvä ja keskimäärin 1,5 metriä korkea suojainen onkalo. Jyrkänteet ovat

3-6 metriä korkeita pystyjä, ylikaltevia ja porrasmaisia pintoja. Jyrkänteen edusta on

louhikkoinen. Biologisesti merkittävintä kohteella on jyrkänteen tyvellä ja edustan

lohkareilla on edustavan runsaina kasvustoina esiintyvä isosahasammal, joka on Vaasan

läänissä uhanalainen, vaarantunut laji. Seinämän sammal-jäkäläpeite on muuten tavanomaista

ja rinteillä esiintyy rahkasammalien muodostamia valurahkoja. Kalliota peittävät muuten

paksut poronjäkälämatot sekä osittain napa- ja rupijäkälien sekä karveiden muodostamat

yhteisöt. Kalliomännikkö on kuivaa ja karua, variksenmarja-, puolukka- ja kanervavaltaista

kangasmetsää, jonka luonnontilaisuus on hyvä. Mataluuden takia Pirunluola ei näy

ympäristöön eikä sieltä myöskään avaudu maisemia mihinkään suuntaan. Jyrkänteet,

louhikot ja luolat sekä alueen luonnontilaisuus tekevät kuitenkin alueen sisäiset maisemat

edustaviksi ja monipuolisiksi.

Kallioalueen tunnus: KA0100269 Kunta: VIMPELI

KALLIOALUEEN NIMI: Kotakangas

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Kotakangas on vanha, veden täyttämä dolomiittilouhos, jonka reunamilla on vielä louhoksen

aikaisia rakennuksia. Louhoksen ympärillä on nuorehkoa, lehtomaista metsää. Kohde on

ravinteisuutensa ansiosta biologisesti erittäin arvokas. Louhoksen reunoilla, loivilla ja

viistopinnoilla sekä jätekivikasoissa kasvaa runsaasti vaateliaita sammalia, valtalajeina muun

muassa kielikello-, kalkkikierto- ja kalkkikarvasammalta. Irtomaalta kaivoksen reunalta

löytyi myös melko harvinaista kalkkikuppijäkälää, jota ei ole aiemmin löydetty Vaasan

läänistä. Myös putkilokasvilajisto on hyvin mielenkiintoinen. Kaivoksen pohjoisreunalla

kasvaa horkkakatkeroa, joka on valtakunnallisesti taantunut ja alueellisesti erittäin
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uhanalainen laji. Länsireunan loivalla rannalla villapääluikan ja harvinaisen keltasaran
kanssa kasvaa lisäksi niukkana mähkää, joka on alueellisesti uhanalainen (St) laji.
Louhinnan loputtua alueen siistiminen on jätetty sikseen ja ränsistyneitä rakennuksia ja
jätekivikasoj a ympäröivätkin erilaiset romut.

Kallioalueen tunnus: KÄ0100220 Kunta: VIMPELI

KALLIOALUEEN NIMI: Uusivuori-Vanhavuon

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Uusivuori ja Vanhavuori muodostavat geologisesti, biologisesti ja maisemallisesti
merkittävän kalliokokonaisuuden. Uusivuoren länsiosassa on noin 300 metrin matkalla
matalahkoja, mutta muuten edustavan näköisiä jyrkänteitä, joiden korkeus vaihtelee kolmesta
kahdeksaan metriin. Jyrkänteiden edessä on paikoin hyvinkin suuria lohkareita, joiden
välissä on luolia. Laattamaisen rakoilun ja rapautumisen seurauksena myös jyrkänteiden
juurille on muodostunut luolia. Alueen kallioperä on pääasiassa karkearakeista pegmatiitti
graniittia, jossa esiintyy runsaasti melko laaja-alaisia kiilleliuskesulkeumia (Pipping &
Vaanna 1992). Kiilleliuskesulkeumat ovat monin paikoin poimuttuneet. Kallioalueella
esiintyy yleisesti tor-rapautumista. Maisemallisesti kallioalue rajautuu ympäristöstään
selvästi vain jyrkänteiden kohdalla. Lakiosista avautuu kuitenkin edustavia, puuston hieman

rajoittamia maisemia hyvin kauas ympäristöön. Maisemakuva on enimmäkseen metsäinen,
mutta myös Lappajärvi erottuu kohtalaisen hyvin. Myös kallioalueen sisäiset maisemat ovat
merkittäviä ja tavanomaista mielenkiintoisempia. Niiden hallitsevimmat elementit ovat
jyrkänteet, toorit sekä luonnontilaisuus. Alue muistuttaa osin jopa Lapin erämaita.

Kallioalueen kasvillisuus ja kasvilajisto ovat jokseenkin monipuoliset. Edustavinta
kalliokasvillisuus on Uusivuoren länsijyrkänteellä, jossa tavataan sekä meso- että
oligotrofisia pystypintojen, onkaloiden ja ylikaltevien pintojen sammalistoja. Jäkälävaltaisilla
seinämillä esiintyvät runsaimpina karpeet sekä napa- ja rupijäkälät. Laajoilla, avoimilla
lakikallioilla on poronjäkälien ja mereisen kalliotierasammalen muodostamia patjoja.
Kallioselänteiden metsät ovat kanerva-, puolukka- ja variksenmarjavaltaisia kuivia
kangasmetsiä. Kallioiden välisissä notkelmissa on myös tuoreita kangaslaikkuja, jotka ovat
osittain soistuneet.
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Kallioalueen tunnus: KAO100116 Kunta: VÖYRI

KÄLLIOALUEEN NIMI: Kondivor

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Luoteis-kaakkoissuuntainen jyrkänteinen kallioselänne, jolla än varsin merkittäviä maisema-
ja luonnonarvoja. Kallioalue erottuu tasaisilta pelloilta kohoavana, ympäristöään
korkeampana metsäisenä kallioselänteenä. Länsirinne on porrasmaisen jyrkänteinen;
jyrkännepinnat erottuvat puuston lomasta melko hyvin lähipelloille. Laelta avautuu paikoin
esteettömät, erinomaiset näköalat viereisille pelloille ja niiden takaiseen metsämaastoon.
Myös alueen sisäiset maisemat ovat lakimänniköiden, jyrkänteiden ja lohkareikkojen
ansiosta monipuolisia ja edustavia. Silokalliot ovat melko pienialaisia, paikoin kupumaisia
selänteitä. Porrasmainen ja harvarakoinen länsijyrkänne on kuutiorakoilun lohkoma rinne,
jossa hyllyjen väliset seinämät ovat 3-5 metriä korkeita. Rinteessä on hieman louhikkoa ja
laella kookkaita irtolohkareita. Alueen kivilaji on karkearakeinen, porfyyrinen Vaasan
graniitti.

Biologisesti Kondivor on varsin merkittävä kallioalue, jonka kasvillisuus ja kasvilajisto ovat
monipuolisia ja monin paikoin edustavia. Myös vaateliasta kasvilajistoa esiintyy alueella.
Alueen luonnontilaisuus on varsin hyvä, etenkin lakiosissa. Lakiosissa on poronjäkäläisiä
kalliomänniköitä (VT/EVT) sekä pieniä suopursuvaltaisia rämesoistumia. Selänteen
pohjoisosan länsirinteen tyvellä on tuoreampaa mustikkatyypin metsää sekä lolflcareista
kuivalehtoa (VRT), jossa kasvaa taikinamarjaa sekä komeita, melko iäkkäitä haapoja.
Haapojen edustavaan epifyyttilajistoon kuuluvat muun muassa samettikesij äkälä,
tikanhiippasammal, ja kujasammal. Lohkareilla on rehevää sammalpeitettä, jossa
vaateliaampia lajeja edustavat ketohavusammal ja ketopartasammal. Itse kallioj yrkänteillä
on edustavan runsaasti oligotrofista jäkäläpeitettä, jonka lajistoon kuuluu luppojen ohella
valkohäntäjäkälä, isokorallijäkälä. Varjoseinämillä on kostean tuoreita kerrossammal-kallioi
marrekasvustoja, kallionraoissa omenasammal-varstasammalkasvustoja. Alueella on selvästi
monikäyttöarvoja, sillä laella on näköalapaikka ja siellä kulkee opastettu vaellusreitti.

Kallioalueen tunnus: KAO100131 Kunta: VÖYRI

KÄLLIOALUEEN NIMI: Jånbacken

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Laajan viljelysalueen reunalla kohoava, länsireunastaan jyrkkä kallioselänne, jolla on
merkittävien maisema-arvojen ohella hyvin merkittäviä biologisia arvoja. Jånbacken erottuu
ympäröivästä maisemasta selvästi hahmottuvana metsäselänteenä ja se rajautuu peltoihin
melko jyrkkäviivaisesti. Länsireunan laelta avautuu paikoin varsin edustavia peltomaisemia
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länsipuolelle. Geologisesti Jånbacken on melko tavanomainen kallioselänne, jonka länsireuna
hieman jyrkänteinen. Kivilaji on Vaasan graniitti. Kallioalueen luonnontilaisuus on
kohtalainen, joskin lounaisreunalla on tehty avohakkuita.

Kallioalueen kasvillisuus on keskimääräistä monipuolisempaa ja osin harvinaista ja
edustavaa. Melko monipuoliseen kasvilajistoon kuuluu vaateliaita lajeja sekä muutama
alueellisesti uhanalainen laji. Biologisesti mielenkiintoisin osa on lounaisreunan rinne, jossa
on edustavaa pystyseinämien kalliokasvillisuutta sekä rehevää puoliehtoa seinämän alla.
Lehtolaikut ovat pusikkoisia ja niiden luonteenomaisia lajeja ovat tuomi, korpipaatsama,
lehtokuusama, taikinamarja, lehtonurmikka, sormisara ja käenlcaali. Yhdellä kohtaa tavattiin
myös alueellisesti uhanalaista lehtomataraa. Lehtoreunuksen lohkareilla on melko monilajista
sammalpeitettä, jossa varsin runsaita, vaateliaita lajeja edustavat ketopartasammal ja
ketohavusammal. Matalilla pystyseinämillä on rehevän lehtomaisia kalliohyllyjä sekä
runsaasti vähä-keskiravinteisen alustan sammalvaltaista seinämäkasvillisuutta. Ravinteisem
milla kohdilla on hiippasammalia, haurasloikkoa ja etenkin runsaita kutrisammalkasvustoja.
Kutrisammalen ohella alueellisesti harvinaista ja uhanalaista sammallajistoa edustaa
pahtahiippasammal; Jånbacken onkin ainoita tunnettuja pahtahiippasammalen kasvupaikkoja
Vaasan läänissä.

Kailloalueen tunnus: KÄ0100047 Kunta: VÖYRI

KALLIOALUEEN NIMI: Boberget-Kirresberget

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Laajan viljelysalueen reunalla sijaitseva, länsireunastaan jyrkkärinteisesti kohoava ja
maisemallisesti merkittävä kallioselännejakso, jonka pohjoisosassa on vanha, pienehkö
louhos. Eri puolilta kallioselännejakson länsireunaa avautuu edustavia peltomaisemia
luoteen, lännen ja lounaan suuntiin. Viistojyrkällä länsirinteellä on paikoin suuria edustavia
siirtolohkareita. Alueen lakiosat ovat loivasti kumpuilevaa kallioaluetta. Koillisosassa laella
on noin 50 x 30 metrin kokoinen Litorinamerivaiheen rantakivikko, jossa kiviaines on
kohtalaisesti pyöristynyttä. Biologisesti Boberget on myös kohtalaisen merkittävä kallioalue.
Alueen kasvillisuus on hieman keskimaaraista mompuolisempaa ja monin kohdin varsin
luonnontilaista. Lakiosat ovat osin melko iäkästä kalliomännikköä, jossa on edustavan
runsaasti poronjäkäliköitä. Alarinteillä löytyy paikoin lehtomaisen käenkaali-mustikkatyypin
(OMT) kangasmetsän laikkuja. Bobergslägdenin alueella on myös puronvartta reunustavaa
ruohoheinäkorpea, jossa kasvaa korpikastikkaa, metsä- ja isoalvejuurta. Alueella on varsin
runsaasti erityyppisiä soistumia, paikoin melko laajoja mustikkakorpi-, suomuurainkorpi- ja
isovarpurämejuotteja. Kallioalueella on kohtalaisesti monikäyttöarvoja paikallisena
retkeilykohteena ja näköalapaikkana sekä suunnistusalueena.
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Kaliloalueen tunnus: KA0100059 Kunta: VÖYRI

KÄLLIOALUEEN NIMI: Kvarnhusback

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Pieni jyrkkärinteinen kallioselänne, joka sijaitsee paikallistien varressa metsämaastossa.
Tiheän puuston takia kallioselänne ei erotu erityisemmin ympäristöstään. Geologisesti
Kvarnhusback on melko tavanomainen kalliomäki. Alueen kivilaji on Vaasan graniitti.
Biologisesti Kvamhusback on merkittävä kallioalue, jonka kasvillisuus ja kasvilajisto ovat
monipuolisia. Lakiosissa on melko iäkästä, edustavan poronjäkäläistä kalliomännikköä sekä
kosteampaa puolukka-mustikkatyypin sekametsää, jossa on naavaisia puita. Metsäkasvilli
suuden skaala on laaja, sillä lounaisrinteen tyvellä kulkevaa puroa reunustaa lehto, jossa on
paikoin korpimaisia piirteitä. Melko monipuoliseen lehtolajistoon kuuluu kotkansiipi,
soreahiirenporras, punaherukka, taikinamarja, tuomi ja sammalista lehtohaivensammal.
Varsinaista pystyjyrkänteiden kalliokasvillisuutta ei kuitenkaan alueella juuri esiinny.

Kallioalueen tunnus: KA0100052 Kunta: YLISTARO

KALLIOALUEEN NIMI: Korkoistenvuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Jyrkkärinteisenä ja länsireunastaan jyrkänteisenä kohoava kallioselänne, jolla on merkittäviä
maisema- ja luonnonarvoja. Korkoistenvuori erottuu melko kaukaa tasaisesta peltomaastosta
kohoavana korkeana metsäselänteenä. Selänteen laelta avautuu osittain hakkuiden takia
jokseenkin esteettömiä viljelysmaisemia kauas ympäristöön. Korkoistenvuori on geologisesti
monipuolinen ja edustava kallioalue. Sen länsireunalla on massiivisia jyrkännemuotoja.
Alueen kivilaji on kiillegneissi, jossa näkyy paikoin kookkaampia granaatti- ja kordieriitti
porfyroblasteja. Biologisesti Korkoistenvuori on kohtalaisen merkittävä kallioalue, jonka
kasvillisuus on hieman keskimääräistä monipuolisempaa ja monin kohdin melko
luonnontilaisen edustavaa. Lakiosat ovat etupäässä puolukkatyypin männikköä, jossa on
edustavia poronjäkäliköitä. Länsireunanjyrkänteen tyvellä on haapavaltainen kuivahko lehto,
jossa kasvaa taikinamarjaa, vadelmaa, tuomia, lillukkaa ja kieloja. Länsireunan jyrkänteellä
on edustavaa, melko monipuolista oligo-mesotrofista sammalpeitettä sekä sammal-saniaisval
taisia kallionkoloja. Seinämällä kasvaa alueellisesti uhanalaista kutrisammalta sekä
karvaskiviyrttiä, haurasloikkoa ja kalliotorasammalta. Korkoistenvuori on suosittua hiihto-
ja retkeilymaastoa.
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Kallioalueen tunnus: KAOI000S4 Kunta: YLISTARO

KÄLLIOALUEEN NIMI: Takaisenmäki

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Peltoalueiden keskellä sijaitseva metsäinen kallioalue, joka erottuu korkeampana selänteenä

tasaisessa viljelysmaisemassa. Avohakatulta laelta avautuu osittain hakkuiden takia

näköaloja ympäröiville pelloille. Geologisesti ja biologisesti Takaistenmäld on melko

tavanomainen kallioselänne. Länsireunan kiillegneissirinteet ovat jyrkänteiset. Alueen

luonnontilaisuus on melko heikohko voimakkaiden hakkuiden johdosta. Kasvillisuus on

kuitenkin hieman keskimääräistä monipuolisempaa. Se koostuu kuivan karujen kangasmetsi

en ja oligotrofisten isovarpuräme- ja saranevajuottien pinipiirteistä mosaiikista. Metsät ovat

etupäässä heinittyneitä puolukka- ja mustikkatyypin havumetsiä. Länsireunan jyrkänteen alla

on kuivahko kapea lehtomainen reunus, jossa kasvaa haapoja, katajaa ja lillukkaa.

Jyrkänteillä on melko edustavaa oligotrofista sammalpeitettä sekä hieman niukemmin

jäkäläpeitettä, vaateliasta tai harvinaisempaa kalliolajistoa ei esiinny.

Kallioalueen tunnus: KÄ0100076 Kunta: YLISTARO

KÄLLIOALUEEN NIMI: Vittingin kalliomäki

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Vittingin kylän eteläreunalla sijaitseva matala ja metsäinen kallioalue, joka ei erotu

maisemassa. Länsiosan pohj oisreunalta avautuu kohtalaisia puuston rajoittamia näköaloja

läheiselle pellolle. Geologisesti kallioalue on hyvin merkittävä kohde. Alueen kivilaji on

hienorakeinen kvartsiitti, jossa on useita pieniä rautamangaaniesiintymiä. Kvartsiitin

rapautumispinnalla on nähtävissä pyöreitä pallomaisia rapautumismuotoj a, jotka voivat

mahdollisesti olla fossiilisten piieliöiden kuorirakenteiden aiheuttamia muotoja. Lisäksi

alueen rautamangaaniesiintymissä on harvinaista mangaanimineraalia rodoniittia. Alueen

rautamangaaniesiintymillä on myös kulttuurihistoriallista merkitystä, sillä niitä on louhittu

jo 1600-luvulla. Nykyisin pienet louhoskuopat ovat suosittuja geologisia tutustumis- ja

opetuskohteita. Biologisesti kalliomäki on jokseenkin yksipuolinen ja tavanomainen

kallioalue, jolla ei tavata varsinaista pystyseinämien kalliokasvillisuutta. Alue on pääosin

eriasteisesti käsiteltyä talousmetsää (VT, MT). Itäosassa on myös pieniä ruohokorpi-,

nevakorpi- ja isovarpurämejuotteja.
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Kailloalueen tunnus: KÄ0100172 Kunta: ÄHTÄRI

KALLIOALUEEN NIMI: Kyrönvuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Montinlahden rantaan selväpiirteisesti rajautuva jyrkänteinen kallioselänne, jolla on
merkittäviä luonnon- ja maisema-arvoja. Alueen pohjois- ja itäpuolella on maasto
vaihtelevasti käsiteltyä talousmetsää. Länsirinteen avoimet jyrkännepinnat erottuvat selvästi
puuston seasta järvelle ja sen takaisille pelloille. Muilta suunnilta kallioalueen erottuminen
on melko vähäistä. Kyrönvuoren länsiosan laelta avautuu hyvin edustavia ja kohtalaisen
luonnontilaisia järvimaisemia. Länsireunan jyrkännemaisemat ovat melko jylhiä ja
tavanomaista erikoisempia, mutta toisaalta lakiosan maisemakuvat ovat etenkin kallioalueen
itäreunalla voimakkaiden avohakkuiden turmelemia. Geomorfologisesti kohde on
jyrkkäpiirteinen kalliosselännejakso, jonka voimakkaan rakoilun luonnehtimat, lähes
pystyseinämäiset kalliopinnat ovat 10-20 metriä korkeita ja rakoilun epäsäännöllisiksi
muovaamia. Lakiosien silokalliot ovat melko pieniä rakoilun lohkomia ja jäkälikön peittämiä
pintoja. Alueen kallioperä on voimakkaasti liuskeista, hieno-keskirakeista kvartsi-maasälpä
liusketta. Kivilajin liuskeisuuden kaade on melko loiva-asentoinen ja liuskeisuuspinnalla
näkyy venymä. Biologisesti Kyrönvuori on kasvillisuudeltaan edustava ja monipuolinen
kallioalue. Länsirinteillä on mustikkatyypin kuusikkoa, joka rannalla vaihettuu korpimetsäksi
tai suoraan jän’eä reunustavaksi luhtanevaksi. Biologisesti merkittävin osa on länsireunan
rantaan rajautuva jyrkänne, jolla tavataan varsin monipuolista kalliokasvillisuutta. Runsaan
oligotrofisen jyrkännelajiston ohella seinämän valuvetisillä pinnoilla ja etenkin ylikaltevissa
onkaloissa on myös edustavan runsaasti vaateliaampaa meso-eutrofista sammalpeitettä, kuten
kalkkikiertosammal-rantasiipisammalvaltaisia kasvustoja. Kallionraoissa on mnsaita
omenasammal-varstasammal- ja karvakiviyrttikasvustoja. Seinämien laj istoon kuuluu lisäksi
mäyränsammal ja kalliotorasammal,

Kallioalueen tunnus: KÄO10017O Kunta: ÄHTÄRI

KALLIOÄLUEEN NIMI: Tulivuori

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Pinnamuodoiltaan vaihteleva, lohkareikkoinen ja jyrkänteinen kallioalue, jolla on merkittäviä
luonnon- ja maisema-arvoja. Kallioalue sijaitsee kumpuilevassa metsämaastossa ja erottuu
melko heikosti kauemmas ympäristöön, joskin osittain avohakatut rinteet hahmottuvat
selvästi järven suunnalta lähimaisemassa. Etenkin jyrkänteiset rantakalliot erottuvat
järvialueelle. Kallioharjanteiden lakiosista ja ylärinteiltä, etenkin Tulivuoren laelta, avautuu
paikoin hyvin edustavia metsä- ja järvimaisemia ympäristöön. Myös kallioalueen sisäiset
maisemakuvat ovat kumpuilevan maaston, luonnontilaisten suo- ja erämetsämäisten
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laikkujen ja jyrkännemuotojen ansiosta jyihiä ja tavanomaista edustavampia. Toisaalta
hakkuut rumentavat paikoin sisäisiä maisemia, sillä kallioalueen eteläosassa on kallioharjan
teiden lakiosat ja rinteet osittain avohakattu. Alueella rinteilee polkuja ja sen läpi kulkee
opastein merkitty “Suomenselän taival’ vaellusreitti. Alue onkin suosittua retkeily- ja
maijastusmaastoa.

Geomorfologisesti kohde on laaja kallioselännejakso, jonka keskellä kulkee kallioperän
murrosvyöhykkeen suuntainen kapea järvijakso. Kallioalue muodostuu jyrkkärinteisistä ja
jyrkanteisista kallioharj anteista ja niiden valisista notkelmista Suhteelliset korkeuserot
vaihtelevat 10-25 metrin välillä. Silokalliot ovat melko tavanomaisia, kohtalaisen pienialaisia
pintoja. Kallioharjanteiden jyrkänteet ovat 10-20 metriä korkeita porrasmaisia kalliorinteitä
tai viistojyrkänteisiä seinämäpintoja. Jyrkänteisten rinteiden tyvillä on paikoin louhikkoa ja
lohkareikkoa. Tulivuoren eteläpuoleisen kalliohaijanteen laella on kookas yksittäinen
siirtolohkare. Alueen kasvillisuus on varsin monipuolista. Tulivuoren ympäristössä on
erämetsäpiirteitä runsaasti. Tulivuoren laet ovat poronjäkäläistä puolukkatyypin männikköä,
selänteiden välialueet ovat etupäässä kuusikkoista mustikkatyypin metsää, jossa luppoja
kasvaa paikoin kuusien oksilla. Monin kohdin tavataan edustavia mustikka- ja metsäkorte
korpijuotteja Jyrkanteiden kaihokasvillisuus on moni-ilmeista ja osin edustavaa Alueella
tavataan muun muassa kostean rehevia pystypintojen sammalkasvustoja, kalliokolojen
omenasammal-varstasammalkasvustoja sekä hiirenhäntäsammalvaltaisia kallio-onkaloita ja
rahkasammalien muodostamia valurahkoja. Kallioalueen keskiosan selänteen länsireunan
jyrkänteellä on ylikaltevalla valuvetisillä seinämällä myös jonkin verran vaateliasta
sammallajistoa, kuten kalkkikiertosammalta.

Kallioalueen tunnus: KÄ0100142 Kunta: ÄHTÄRI

KALLI OALUEEN NIMI: Ahvenvuori-Porkkalamminkalliot

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:

Topografisesti varsin vaihteleva ja keskiosistaan vesistöön rajautuva kallioalue, jolla on
selviä maisemallisia arvoja. Kallioalue kuuluukin suurelta osin Sappionjärven rantojensuoje
luohjelman kohteeseen, jonka rajaus jatkuu edelleen kallioalueen pohjois- ja eteläpuolella
(Heikkila & Heikkinen 1992, ss 78-79) Suurelta osin kalhoselannejakso ei erotu kovin
kauas ympäristöön, sillä se sijaitsee kumpuilevassa metsämaastossa. Paljaat jyrkänteiset
kalliorinteet erottuvat kuitenkin edustavasti puuston seasta vesistöjen varrella. Kalliohaijan
teiden laluosista avautuu myos paikoin edustavia metsa- ja vesistomaisemia Kalhoalueen
sisäisiä maisemakuvia hakkuut rumentavat paikka paikoin. Geomorfologisesti alue on
jyrkkapurteisten kallioharjanteiden ja niiden vahsten pienten kapeiden notkelmien
muodostama kallioalue. Kapeana jän’ijaksona erottuva kallioperän murrosvyöhyke jakaa
alueen; jarven molemmilla rannoilla kohoaa jyrkänteiset rinteet. Alue on pienpiirteissään
voimakkaasti kumpuilevaa ja rakoilun lohkomaa porrasmaista kalliomaastoa. Kallioharjantei
den jyrkänteet ovat 5-15 metrin korkuisia usein porrasmaisia tai heikosti porrasmaisia
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seinämäpintoja.

Biologisesti kohde on paikallisesti merkittävä kallioalue, jonka kasvillisuus ja kasvilajisto
ovat hieman tavanomaista monipuolisempia. Keskiosan vesistöä reunustavilla kallioselänteil
lä on edustavia poronjäkäläisiä karuhkoja mäntykankaita; ulompana vesistöä metsät on
paikoin hakattu ja istetettu taimikoiksi. Muutamin kohdin selänteiden välisissä kosteissa
notkelmissa on edustavia mustikkakorpi- ja muurainkorpijuotteja. Jyrkänteillä on
kohtalaisesti karun alustan jäkälä- ja sammalvaltaista kalliokasvillisuutta. Vesistöön
rajoittuvat kallioalueen osat ovat luonnontilaisuudeltaan varsin mukavia. Järvien rantakasvil
lisuus on useimmiten pienten ruovikkojen ja korteikkojen luonnehtimaa (Heikkilä &
Heikkinen 1992).
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Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet
Vaasan läänissä - arvoluokkiin 5-7 kuuluvien alueiden lista

Värdefuila bergsområden i Vasa iän med hänsyn till natur- och
landskapsskydd -

förteckning över områden som ingår i rangldass 5-7

Hunurinkalliot ALAHÄRMÄ 2312 04 6
Järvikallio ALAHARMÄ 2312 07 6
Kramsunkallio-Kesätienmäki ALAHÄRMÄ 2313 03 5/6
Rapakon Hautakallio ALAJÄRVI 2213 07 6
Vuorijärvenkallio ALAJARVI 2224 09 5
Kirkkokallio-Koskelankallio ALAJARVI 2313 10 5
Kokkokallio-Lammasniitynkallio ALAJÄRVI 2313 11 5/6
Peurakallio ALAJARVI 2313 11 5/6
Eteläpäänkallio ALAJARVI 2313 11 5
Selmankallio ALAJARVI 2313 11 5
Paalivuori ALAJARVI 2313 11 5
Ahonkallio-Kivenpesäkallio ALAJARVI 2313 11 5
Kiviahonkallio ALAJARVI 2313 12 5
Kellarikallio-liruunkallio ALAJARVI 2331 02 5
Patasalmenkallio ALAVUS 2223 04 5
Jaskarinkallio ALAVUS 2223 04 5
Äijälänvuori ALAVUS 2223 05 5
Sammakkovuori-Ympyräisenkalliot ALAVUS 2223 07 5
Kalliovuori ALAVUS 2223 07 5
Vääränjärvenvuori ALAVUS 2223 07 5
Ruuhelanvuoret ALAVUS 2223 09, 2224 07 5
Palokallion kallioalue EVIJARVI 2314 02 5/6
Nauriskallio EVIJARVI 2314 02 5/6
Saarenkallio HIMANKA 2413 04 5
Isoriutta HIMANKA 2413 07 5
Meksinkallio HIMANKA 2413 07 5
Pikkuriutta HIMANKA 2413 07 5
Moskuankalliot HIMANKA 2413 07, 2413 08 5/6
Meskaisvuori ILMAJOKI 1243 12 5
Kalajaisvuori ILMAJOKI 1244 07 5
Kaatajanvuori ILMAJOKI 1244 07 6
Tipulinkallio-Laakavuori ILMAJOKI 1244 08 5
Vitiäisvuori-Koppelovuori ILMAJOKI 1244 08 5
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Mansikkavuori ILMAJOIU 1244 10 5
Isovuori ILMAJOKI 2222 01 5
Nuoresvuori-Tuhkavuori ILMAJOKI 2222 01 5
Lehtikallio ILMAJO}U 2222 01 5
Härjänsarvenvuori-Sisarkallio ILMAJOIU 2222 01 5
Luomaistenkallio ILMAJOKI 2222 01 5
Mansikkamäld ISOJOKI 1231 12 6
Somerokallio ISOJOIU 1232 10 5
Kirkkokallio ISOKYRÖ 1333 10 5
Kuivilanvuori ISOKYRÖ 1333 10 5
Komiatkalliot-Rengonkalliot ISOKYRÖ 1333 10 5
Klunkka ISOKYRÖ 2311 02 5
Vakkilanvuori ISOKYRÖ 2311 02 6
Torppavuori JALASJÄRVI 2112 09 6
Vekarankalliot JALASJARVI 2212 06 6
Koihonvuori JALASJÄRVI 2212 09 5
Madesvuori JALASJÄRVI 2212 09 5
Koppelokallio JURVA 1241 12 5
Myötämäenkallio JURVA 1244 04 5
Karhinkalliot KANNUS 2324 10 5/6
Solonkallion kallioalue KANNUS 2342 02 6
Päkinkallio KARIJOKI 1232 12 6
Rajakallio KAUHAJOKI 1243 05 5
Fyrrykallio KAUHAJOKI 1243 07 5
Laitasaarenkallio KAUHAJOKI 1243 08 5
Matsompinvuori KAUHÄVA 2311 11 6
Majankalliot-Haudankalliot KAUHAVA 2311 12 5
Kärkkälenkallio KAUHAVA 2311 12 6
Härkäkallio KAUHAVA 2312 10 5/6
Susivuori KAUHÄVA 2312 10 5
Kärmesvuori KAUHAVA 2313 02 5
Vuorensyrjänvuori KAUHAVA 2313 02 5
Laakavuori KAUHAVA 2313 02 6
Vuorikallio-Vuorijärvenkallio KAUHAVA 2313 02, 2313 05 5
Kramsunkallio-Kesätienmäki KAUHAVA 2313 03 5/6
Huntuksenkallio KAUSTINEN 2323 07 5
Puhkionkallio-Roskakallio KAUSTINEN 2323 07 5
Lumppionkallio KAUSTINEN 2323 10 5
Bergölandet KOKKOLA 2322 08 5
Lillkrokvik KOKKOLA 2322 08 5
Mjösundsbergen KOKKOLA 2322 08 6
Flakabacken KOKKOLA 2324 02 5
Storberget KORSNÄS 1242 04 5
Esanmäki-Roomionkallio KORTESJARVI 2312 10 5/6
lisakinkorvekallio-Soidinkallio KORTESJARVI 2312 10 5/6
Kleimolan kallioalue KORTESJARVI 2312 10 5/6
Kalijärvenkallio KORTESJARVI 2312 10 5/6
Rysnevanmäki KORTESJARVI 2312 10 6
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Kitkankallio KORTESJÄRVI 2312 10 6
Palomäki-Hirvijärvenkallio KORTESJÄRVI 2312 11 6
Bergmansberget KRISTIINANKAUPUNXI 1232 09 5
Sandheden KRISTIINANKAUPUNKI 1232 10 6
Storåsberget KRISTIINANKAUPUNKI 1232 10 6
Norrlidsbergen KRUUNUPYY 2322 07 6
Sejsar KRUUNUPYY 2323 06 5
Lasivuori KUORTANE 2224 04 6
Rumavuori KUORTANE 2224 05 5
Lamminvuori KUORTANE 2224 05 6
Oijosvuorenkalliot KUORTANE 2224 07, 2224 08 5
Jokilcalliot-Laatikkokalliot KUORTANE 2224 08 5
Kiuasvuori-Hosikallio KURIKKA 1243 08, 1243 11 5
Pikku Karhuvuori KURIKKA 1243 09 5
Pikku Lehtivuori KURIKKA 1243 09 5
Karhuvuori KURIKKA 1243 09 5
Juurinmäki KURIKKA 1243 09 6
Lehtivuori-Hosiaisharju KURIKKA 1243 09, 1244 07 5
Pirttivuori KURIKKA 1243 11 6
Susivuori KURIKKA 1243 11 6
Niileskallio-Kotamäki KURIKKA 1243 12 5
Käräjävuori KURIKKA 1243 12 5
Pahkavuori KURIKKA 1244 07 5
Ponsivuori KURIKKA 2221 02 5
Vuorisenvuori-Syrjävuori-Satulakivenmäki KURIKKA 2221 03 5
Laitilanvuori KURIKKA 2221 03 5
Piilddkallio-Lintunevankallio KALVIA 2323 12 5/6
Kalliojärvenkalliot KALVIA 2324 04, 2324 05 5
Isokallio KALVIA 2324 05 5/6
Seinäkallio KALVIA 2324 05 6
Peitson kallioalue KALVIA 2324 06 5
Prinkinkallio LAIHIA 1333 01 6
Riitasaari LAIHIA 1333 01 6
Västerpyynkallio LAPPAJARVI 2313 05 5/6
Hirvikallio LAPPAJARVI 2313 06 6
Vuoret LAPPAJARVI 2314 04 6
Virkavuori LAPPAJARVI 2314 07 5/6
Pietilänkalliot LAPPAJARVI 2314 07 5/6
Vanhavuori LAPPAJARVI 2314 07 5/6
Ammeskallio LAPPAJARVI 2314 07 5/6
Pihlajakallio LAPPAJARVI 2314 08 5/6
Jukkeenkallio-Palaneenkallio LAPUA 2222 09 6
Telakallio-Taivaskallio LAPUA 2311 10 5
Roomionkalliot LAPUA 2313 01 6
Valkeiskallio LEHTIMÄKI 2224 09 5/6
Rahonkallio LEHTIMAM 2224 11 5
Petäjäkangas LESTIJARVI 2332 12, 2341 10 6
Isosalon kalliot LESTIJARVI 2341 11 5
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Kalliolamminkangas LESTIJÄRVI 2341 11 6
Kilisevänkallio LESTIJÄRVI 2343 01 5
Kirkkokalliot LOHTAJA 2324 06 5/6
Rajakallio LOHTAJA 2324 06 5/6
Toponkalliot LOHTAJA 2324 06 6
Seinäkallio LOHTAJA 2324 09 5
Sorvingit LOHTAJA 2324 09 6
Katajanevankalliot LOHTAJA 2324 09 6
Syvälampinkallio LOHTAJA 2413 04 5
Kiimaselänkalliot LOHTAJA 2413 04 6
Bergen LUOTO 2322 01+04 5/6
Norrön kallioalue LUOTO 2322 0 1+04 5/6
Kvänosträsketin kallioalue LUOTO 2322 05 5/6
Nyskogama-Storbergen LUOTO 2322 08 5/6
Djupvidträsketin kallioalue LUOTO 2322 08 5
Majorsbacken MAALAHTI 1242 09 6
Hudho]msberget MAALAHTI 1331 07 5
Karikaberget MAKSAMAA 1334 01 5
Pirklotin kalliomaa MAKSAMAA 1334 05 5
Särkimohällorna MAKSAMAA 1334 05 6
Södernäset MUSTASAARI 1331 11 5
Storhalleberget MUSTASAARI 1333 02 5
Platsberget MUSTASAARI 1333 06 5
Latovuori NURMO 2222 08 5
Paulavuoret NURMO 2222 09 5
Murhavuori-Luomankalliot NURMO 2222 09 5
Isovuori NURMO 2222 09 6
furusberget NARPIO 1241 04 6
Bergskäret ORAVAINEN 1334 08 5
Högberget ORAVAINEN 1334 10+2312 01 5
Korkeakallio ORAVAINEN 1334 10+2312 01 5
Hoppamäki-Lilihällan ORAVAINEN 2312 01 5
Haukkakallio PERHO 2332 04 6
Jerpinaho-Hangaskallio PERHO 2332 07 6
Kärmekallio PERHO 2332 10 5
Pilvikallio-Lammaskorvenkallio PERHO 2332 10 6
Luusteeninkallio PIETARSAAREN MLK 2312 11, 2312 12 5
Mellansjöberget PIETARSAAREN MLK 2312 12 6
Långsjönkallio PIETARSAAREN MLK 2321 02 6
Tornberget PIETARSAAREN MLK 2321 05 5/6
Grötberget PIETARSAAREN MLK 2321 06 6
Namnlösbacken PIETARSAAREN MLK 2321 07 5/6
Hundraberget PIETARSAAREN MLK 2321 08 6
Långmossaberget PIETARSAAREN MLK 2321 09 6
Trumbacken PIETARSAAREN MLK 2321 11 5/6
Brunniberget PIETARSAARI 1343 12 + 2321 03 5/6
Dalpottberget-Koppelberget PIETARSAARI 2321 03, 2321 06 5
Adöskatan PIETARSAARI 2321 06 5
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Kyrkösvuori SEINÄJOKI 2222 05 5
Rintalanvuori SEINÄJOKI 2222 05 5
Hallilanvuori SEINÄJOKI 2222 08 5
Mursunmäki SOINI 2242 03 5
Vuorenkallio SOINI 2242 03 5
Saunavuori SOINI 2242 03, 2331 01 5
Ristiharjunkalliot TEUVA 1243 01 6
Hermanninmäki TEUVÄ 1243 01 6
Kirvesmäki TEUVA 1243 02 5
Ontonmäki-Sikakallio TEUVA 1243 02 6
Orhastenkallio-Aittakallio TEUVA 1243 06 5
Jämsänkallio TOHOLAMPI 2342 04, 2342 05 5
Riihonkallio TÖYSÄ 2223 09 5
Palokallio TOYSA 2223 09 5
Passinkallio TOYSA 2223 12 5
Ahmanevankallio ULLAVA 2323 12, 2341 03 5/6
Högberget UUSIKAARLEPYY 1334 08 5
Brännberget UUSIKAARLEPYY 1334 08 5
Ormberget UUSIKAARLEPYY 1334 09 5/6
Stubbasin kallioalue UUSIKAARLEPYY 1334 09 5/6
Kröpuin UUSIKAARLEPYY 1334 09 5
Kanässkogarna UUSIKAARLEPYY 1334 09 5
Rummelbacken UUSIKAARLEPYY 1334 09 5
Hamnmossberget-Hästmossberget UUSIKAARLEPYY 1334 09, 1343 07 5
Storberget UUSIKAARLEPYY 1343 07 5/6
Hägnaden UUSIKAARLEPYY 1343 07 5
Stormossberget UUSIKAARLEPYY 1343 07 5
Bergom UUSIKAARLEPYY 1343 07 6
Kägeiberget UUSIKAARLEPYY 1343 10 6
Andrasjöbergen-Storherget UUSIKAARLEPYY 1343 10 + 2321 01 5/6
Högbacken UUSIKAARLEPYY 1343 11 + 2321 02 5/6
Storbötet UUSIKAARLEPYY 2312 02+1334 11 6
Kepalod UUSIKAARLEPYY 2321 02 6
Vannäsröstbergen UUSIKAARLEPYY 2321 04, 2321 05 6
Öjberget VAASA 1331 08, 1331 11 5
Kvigmossberget VAASA 1331 08, 1331 11 5
Molnträsket (Pilvilampi) VAASA 1331 11 5
Kalliojärvenkallio-Isokallio VETELI 2314 11 5/6
Tavilcallio VETELI 2323 10 5
Jauhokallio VETELI 2323 10 5
Soidinkalliot VETELI 2341 01 5
Kaappilcallio VIMPELI 2312 12 5/6
Selmankallio VIMPELI 2313 11 5
Vatpakka VIMPELI 2313 12 5
Lyöpakankalliot-Kallotpyötinkalliot VIMPELI 2314 10 5/6
Neerpakka VIMPELI 2314 10 5
Ratskallio VIMPELI 2314 10 6
Heinäjärvenkallio VIMPELI 2332 01 5/6
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Perkkiökallio VIMPELI 2332 01 5/6
Tökkyräkallio VIMPELI 2332 01 5/6
Kotomäki VÄHAKYRO 1333 05 6
Himaanmäki VÄHÅKYRO 1333 05 6
Reiksor VÖYRI 1333 08 5
Vatiihällorna VÖYRI 1333 08 5
Grannasberget VÖYRI 1333 09 5
Rosenlunan kallioalue VÖYRI 1333 09 5
Myrberget VÖYRI 1333 09 5
Rökiön kallioalue VÖYRI 1333 09 5
Åkroksberget VÖYRI 1333 09 6

Orrhällorna-Träskeshällorna VÖYRI 1333 12 5
Kasakhällorna VÖYRI 1334 04 5
Långträskeshällorna VÖYRI 1334 07 5
Jonasusbacken VÖYRI 1334 10 5
Kvivesberget VÖYRI 1334 10 6
Isomäki VÖYRI 1334 10, 2312 01 5
Huhdankallio YLIHÄRMÄ 2311 09 5
Krupulankalliot YLIHÄRMÄ 2311 09 5
Fiilunkallio YLISTARO 2222 03 5
Juoksukallio YLISTARO 2222 03 5
Siirilänmäki YLISTARO 2222 03 6

Kiimavuori YUSTARO 2222 03 6

Hannankalliot YLISTARO 2222 06 6

Poromaankalliot-Järvikalliot YLISTARO 2311 05 5

Rautaisenkallio-Kokidiankalliot YLISTARO 2311 05 5
Kujanpäänmäki YLISTARO 2311 05 6

Lapamäenkalliot ÄHTÄRI 2241 03 5
Vanhamäki ÄHTARI 2241 03 5






