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ALKUSANAT 

Ympäristöministeriö käynnisti vuonna 1987 tutkimushankkeen, jossa kehitettiin menetel-
miä luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaiden kallioalueiden inventointiin. 
Hankkeen maastotyöt aloitettiin vuonna 1989 Kymen ja Uudenmaan lääneissä. Myös 
Turun ja Porin läänissä sekä Vaasan ja Hämeen läänissä on selvitetty suojelullisesti mer-
kittävien kallioalueiden nykytilannetta. Tutkimushankkeen aikana arvokkaat kallioalueet 
selvitetään suurimmasta osasta maata; siten tässä vaiheessa hankkeen ulkopuolelle jäävät 
Tunturi-Lappi, osa Metsä-Lapista sekä Kainuun vaaraseudut. 

Turunja Porin läänin kallioalueiden inventointiprojektin valvontaryhmään ovat kuuluneet 
ylitarkastaja Markus Alapassi (puheenjohtaja) ympäristöministeriöstä, ylitarkastaja Esko 
Gustafsson Turun ja Porin lääninhallituksesta, vanhempi tutkija Jukka Husa (sihteeri) 
vesi- ja ympäristöhallituksesta, ylitarkastaja Jorma Keva. ympäristöministeriöstä, ylitar-
kastaja Kari Lappalainen tielaitoksesta, seutukaavayli-insinööri Pentti Lehvonen ja 
seutukaavajohtaja Raimo Narjus Varsinais-Suomen liitosta, seutukaavainsinööri Raimo 
Pohjola Satakuntaliitosta, geologi Seppo Roos Turun tiepiiristä ja projektipäällikkö Veli 
Suominen Geologian tutkimuskeskuksesta. Projektin rahoitukseen osallistuivat ympäristö-
ministeriö, vesi- ja ympäristöhallitus, Varsinais-Suomen liitto, Satakuntaliitto ja Turun 
tiepiiri. 

Laajempia kallioluonnon suojeluarvojen inventointeja ei juuri ole Suomessa tehty ennen 
luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaiden kallioalueiden tutkimushankkeen käyn-
nistämistä. Tässä selvityksessä on yhdistetty Turun ja Porin läänin keskeisten kallioaluei-
den suojeluarvojen taustatiedot laaja-alaisiin uusiin inventointeihin. Selvitys palvelee 
paitsi lupaviranomaisia myös muita ympäristönsuojelun tahoja sekä luonnontieteellisiä 
museoita. 

Tutkimusraportin selostusosan on kääntänyt ruotsiksi suunnittelija Stig Wilkinan. 
Käännös esitetään liitteessä 5. 
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1 JOHDANTO 

Maamme kallioalueiden suojeluarvojen inventointi on kiireellinen tehtävä, sillä kallioista 
saatavan kiviaineksen käyttö on nopeasti voimistunut. Paineet kallioiden taloudelliseen 
hyödyntämiseen ovat suurimmat tiheään asutuilla alueilla. Kalliomurskeen ottamista 
säätelee vuoden 1982 alusta voimaan tullut maa-aineslaki (MAL 1), josta on vireillä 
vuonna 1990 tehty muutosehdotus. Maa-aineslain perusteella päätös ottoluvan 
myöntämisestä tai eväämisestä tehdään sen kunnan kunnanhallituksessa, missä 
hakemuksen kohdealue sijaitsee. Ratkaisu on tehtävä yksinomaan maa-aineslain 3 §:n 
sisältämien näkökulmien pohjalta. Ottoluvan myöntäminen ei saa aiheuttaa esimerkiksi 
kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten 
luonnonesiintymien tuhoutumista. Siksi lupa-käsittelyissä ja ottosuunnitelmia tehtäessä 
on kallioalueiden maisemalliset ja luonnontieteelliset arvot tunnettava myös alueellisella 
ja paikallisella tasolla. 

Kallioluonnon tutkimusta ja suojelutoimia on toteutettu maassamme vielä melko 
vähänlaisesti ja vasta viime aikoina on kiinnitetty enemmän huomiota kallioalueiden 
suojeluarvojen laajamittaisempaan inventointiin sekä yleensä kallioiden erikoislaatuisen 
luonnon suojelemiseen (ks. Alavuotunki 1989, Pykälä 1992, Hamari ym. 1992a, 1992b, 
Punkari ym. 1992). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on esitellä Turun ja Porin läänin 
maiseman- ja luonnonsuojelullisesti arvokkaat kallioalueet. Painopiste on valtakunnalli-
sesti ja alueellisesti merkittävissä kohteissa. Tutkimusmenetelmät pohjautuvat Kymen 
ja Uudenmaan läänin inventoinnissa (Hamari ym. 1992a, 1992b, Punkari ym. 1992) 
kehiteltyihin kriteereihin. Kallioalueiden suojeluarvot määritetään maa-aineslain sekä 
luonnonsuojelulain näkökulmien perusteella. Arvioimiskriteerit voidaan jakaa neljään 
kategoriaan: (1) geologis-geomorfologiset kriteerit, (2) biologis-ekologiset kriteerit, (3) 
maisemalliset arvot ja (4) muut arvot eli alueen muuttuneisuus, lähiympäristön arvot, 
kulttuurihistoriallinen ja arkeologinen merkitys sekä alueen monikäyttöarvot. 

Kallioalueiden geologinen suojeluarvo pohjautuu sen merkitykseen tutkimus- ja 
opetuskohteena tai harvinaisena luonnonmuodostumana. Biologis-ekologisen suojelumer-
kityksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota alueen luonnontilaisuuteen, biotooppien ja 
eliölajiston monipuolisuuteen sekä uhanalaisuuskriteereihin (ks. Alavuotunki 1989, 
Pykälä 1992). Kallioalueiden eliöyhteisöjen ja eliölajiston monimuotoisuuden 
säilyttäminen edellyttää riittävää edustavien, ekologisesti erilaisten kallioluontotyyppien 
suojelua. Maa-aineslaissa mainitut maisemallisiin suojeluarvoihin liittyvät käsitteet 
"kaunis maisemakuva" ja "merkittävä kauneusarvo" sisältävät vaikeammin arvioitavia 
esteettisiä ja arvottajasta riippuvia subjektiivisia piirteitä (Lyytikäinen 1984, Rautamäki 
1990). Kallioalueiden maisemallisten arvojen arvioinnissa onkin kiinnitetty maisemaku-
van esteettisten seikkojen lisäksi huomiota myös fyysisiin tekijöihin, kuten kallioselän-
teen suhteelliseen korkeuteen, maisemarajojen jyrkkyyteen ja avojyrkänteiden 
erottumiseen. 

Turun ja Porin läänin alueen kallioalueet inventoitiin kesinä 1991-1993. Vanhempi 
tutkija Jukka Husa ja vanhempi tutkija Risto Heikkinen Vesi- ja ympäristähallituksen 
luonnonsuojelututkimusyksiköstä ovat tehneet sekä maastotyöt että tutkimusraportin 
kirjoittamisen. 
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2 TUTKIMUSALUE 

2.1 Sijainti 

Tutkimuksessa inventoitiin 532 kallioaluetta, jotka sijaitsevat Turun ja Porin läänin 
keskeisissä osissa. Vaikeampien kulkuyhteyksien takana olevat saaristoalueet eivät kuulu 
tämän tutkimukseen piiriin, lähinnä Nauvon, Korppoon, Kustavin ja Rymättylän 
pääsaarien kallioalueita otettiin inventointiin mukaan. On huomattava, että saaristoaluei-
den kalliokohteiden inventointi on jatkossa tärkeä hanke, sillä saaristomeren kallioluonto 
sisältää usein ainutlaatuisia ja hyvin merkittäviä piirteitä. 

Tutkimusalue jakautuu kolmeen seutukaava-alueeseen, suurin osa alueen kunnista kuuluu 
Varsinais-Suomen liiton ja Satakuntaliiton alueisiin, vain Vammala, Äetsä, Kiikoinen ja 
Suodenniemi kuuluvat Pirkanmaan liittoon (kuva 1). 

2.2 Ilmasto-olot 

Turun ja Porin läänin saariston ja rannikkoseutujen ilmasto-olot eroavat hieman sisämaan 
alueesta. Saaristoa ja mannerrannikkoa luonnehtivat aurinkoiset, kuivat kesät sekä pitkät 
syksyt ja vähälumiset leudot talvet (Rautiainen & Laine 1989). Poutapäiviä on vuodessa 
yli 200 kappaletta, kun taas läänin itäosissa niiden lukumäärä voi jäädä alle 190. Lisäksi 
heinäkuun sademäärän ja haihdunnan erotus kasvaa saaristoon päin mentäessä, mikä 
heijastelee saaristo- ja rannikkoalueiden alkukesän vähäsateisuutta ja maaperän 
voimakkaampaa kuivumista (Solantie 1987). Keskimääräinen sademäärä ajanjaksolla 
touko-syyskuu jää esimerkiksi Korppoon ja Nauvon alueella alle 250 mm, Salon 
itäpuolella tavataan läänin korkeimmat touko-syyskuun sademäärät, noin 325 mm. Myös 
vuotuisen sademäärän vaihtelu muodostaa saman kaltaisen gradientin (Solantie 1987). 

Vuoden keskilämpötila vaihtelee välillä +5,5 ja +4.0 Celsius-astetta; korkeimmat arvot 
ovat Korppoon seudulta ja matalimmat läänin Pirkanmaan puoleisesta osasta. Myös 
termisen kasvukauden (+5° <> +5°C) pituus on saaristossa yli 180 vuorokautta ja 
tehoisan lämpötilan summa yli 1300 Celsius-astetta, läänin pohjois- ja koillisosassa 
vastaavat arvot ovat noin 170 vuorokautta ja 1100 - 1200 °C (Helminen 1987). Sen 
sijaan vuoden lämpimimmän kuukauden eli heinäkuun keskilämpötilan vaihtelu ei seuraa 
samanlaista lounaasta koilliseen alenevaa gradienttia. Sen vaihtelu ei ole kovin 
voimakasta, erot on vain yhden asteen luokkaa (Helminen 1987). 

2.3 Maisemalliset yleispiirteet 

Ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnön (Haapanen & Heikkilä 1992) 
esittämän maisemamaakuntajaon perusteella Turun ja Porin lääni koostuu lähinnä 
viidestä maisemamaakunnasta: (1) lounaisrannikon ja saaristomeren seutu, (2) 
Satakunnan rannikkoseutu, (3) lounainen viljelysseutu, (4) Ala-Satakunnan viljelysseutu 
ja (5) Pohjois-Satakunnan järviseutu. 
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Kuva 1. Turun ja Porin läänin kuntajako. 
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Inventointialueen lounaisreuna kuuluu mannerrannikon ja sisäsaariston vaihettuma-
vyöhykkeeseen, jossa on isoja saaria (ks. Kalliola 1973, s. 183). Kalliorantojen osuus on 
yleensä Varsinais-Suomen rannikolla varsin suuri, yli 50 % (Granö & Roto 1991). 
Lisäksi rantaviivan pituus ja saarten lukumäärä ovat selvästi suurempia kuin muilla 
seutukaava-alueilla. Mannerrannikon erityispiirteisiin kuuluvat kauas sisämaahan 
jatkuvat, ruhjelaaksoihin syntyneet kapeat ja pitkät merenlandet (Rautamäki 1990, s. 54-
58, Haapanen & Heikkilä 1992, s. 22). Satakunnan rannikkoseutu poikkeaa Varsinais-
Suomen rannikosta, sillä saaristovyöhyke kapenee pohjoiseen mentäessä huomattavasti 
(Haapanen & Heikkilä 1992, s. 23). Samalla kallioinen rannikkomaisema vaihettuu 
loivapiirteisemmäksi moreiinirannikoksi (Granö & Roto 1991). 

Läänin manneralueen eteläosaa luonnehtivat suoraviivaisten murroslaaksojen ohella 
korkeussuhteiltaan vaihtelevan kumpuileva maasto, polveilevat jokilaaksot sekä laajat 
savikkopohjaiset viljelysseudut (Seppälä 1986, Rautamäki 1990). Etenkin Salon seudulla 
maisemakuvaan liittyy olennaisena osana karut ja paikoin varsin laajat kallioselänteet. 
Ne kohoavat 20 - 30 metriä tai enemmänkin lähiympäristöään ylemmäksi ja osaltaan 
lisäävät maiseman monimuotoisuutta (Karhumäki & Nyman 1984). Itään siirryttäessä 
maiseman korkokuva vähitellen tasaantuu Loimaan seudun viljelylakeuksien savikko-
alueisiin, vaikka toisaalta muun muassa Somerniemen alueen haijumuodostumat sekä 
Oripäänkangas-Virttaankangas tuovat paikalliseen maisemaan vaihtelevuutta (Rautamäki 
1990). 

Ala-Satakunnan viljelysseudulla maisemakuvaan tuo oman leimansa laajahkot metsäiset 
ja soiset syijäseudut sekä muutamat isot vesistöt, etenkin Pyhäjärvi sekä Kokemäenjoki 
rantoineen (Haapanen & Heikkilä 1992, s. 22, Raunio 1992). Yleispiirteiltään maasto on 
tasaista. Siten Loimaan seudun tasaisen maaston korkokuva ulottuu melko leveänä, 
luoteeseen suuntautuva alueena Satakunnan keskiosiin (ks. Seppälä 1986). Karuja 
maisemapiirteitä tavataan etenkin rapakivigraniitin luonnehtimilla suo- ja mäntymetsäalu-
eilla. 

Porin pohjois- ja koillispuolella Pohjois-Satakunnan järviseudulla maanpinnan muotojen 
vaihtelu on taas runsaampaa. Korkeussuhteiltaan Satakunnan monipuolisin alue on 
Kankaanpään ja Lavian seutu, missä esiintyy jo Järvi-Suomen maisemakuvaan 
verrattavia piirteitä (Satakuntaliitto 1992, Haapanen & Heikkilä 1992, s. 22). Läänin 
koillisosassa tavataan muutamia maisemallisesti huomattavia alueita, kuten Hämeenkan-
kaan reunamuodostuina sekä Pirkanmaan puolelta Suodenniemeltä Satakuntaan Lavialle 
kulkeva komea rotkolaakso. 

2.4 Kallioperäii ja maaperän yleispiirteet 

Turun ja Porin läänin alueen kallioperän vanhempi osa kuuluu svekofennilaiseen 
vyöhykkeeseen. Sen kivilajeista on osa kiteytynyt uudelleen ja osa syntynyt syvällä 
maakuoressa noin 1900-1800 miljoonaa vuotta sitten vuorijonopoimutuksen yhteydessä. 
Alueen nuorinta kallioperää edustavat Satakunnan hiekkakivi, rapakivigraniitti ja näihin 
liittyvä oliviinidiabaasi, jotka kuuluvat edellisiä noin 300 miljoonaa vuotta nuorempaan 
jotuniseen ikäryhmään. 
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Satakunnan alueella kallioperän vanhinta osaa edustaa laaja Porista pohjoiseen ulottuva 
ja rannikolta kaakkoon Punkalaitumelle jatkuva liuskevyöhyke, johon noin 1900 
miljoonaa vuotta sitten tapahtuneen vuorijonopoimutuksen päävaiheen aikana tunkeutui 
granodioriitteja. Tähän samaan kivilajikompleksiin kuuluu Luvialta etelään Varsinais-
Suomen ulottuva rannikkokaista. Uudestakaupungista Turun kautta itään ulottuvalla 
vyöhykkeellä esiintyvät kiilleliuskeetja kiillegneissit melko yhtenäisellä alueella. Niiden 
metamorfoosijohdannaisina tavataan kallioperässä yleisesti granaatti- ja kordieriittipitoi-
sia gneissejä, kinzigiittejä, jotka ovat asultaan useimmiten suonigneisejä. Vyöhykkeen 
itäosassa niiden yhteydessä esiintyy runsaasti emäksisiä alkuperältään vulkaanisia 
kivilajeja sekä granodioriitteja ja gabroja. 

Mikrokliinigraniitti on vallitsevana kivilajina kahdessa laajemmassa Varsinais-Suomen 
etelä- ja keskiosan halki kulkevassa jaksossa, joista toinen on varsin yhtenäisenä 
pyrokseenigneissien-happamien gneissien vyöhykkeen pohjoispuolella ja toinen sen 
eteläpuolella. Happamien gneissien ja pyrokseenigneissien alueen pohjoisraja Kemiön 
länsipuolelta itään Kiskon kautta Suomusjärvelle on suhteellisen jyrkkä, mikä osittain 
aiheutuu siirrosvyöhykeestä (Härme 1960). Satakunnan alueella esiintyy laaja, 
Siikaisten-Kankaanpään-Jämijärven linjalta pohjoiseen ja koilliseen ulottuva yhtenäinen 
graniittialue, jonka kivilajit ovat kiteytyneet paikoilleen svekofennialaisen vuorijonopoi-
mutuksen loppuvaiheessa. 

Rapakivi muodostaa Turun ja Porin läänin alueella kaksi laajempaa erillistä rapakivimuo-
dostumaa ja joitakin pieniä rapakiven satelliitteja. Pohjoisempi, ns. Laitilan rapakivialue 
ulottuu Pyhäjärven länsipuolitse Eurajoelta Laitilaan ja eteläisempi, ns. Vehmaan 
rapakivialue Vehmaalta lounaaseen Kustavin saaristoon saakka. Satakunnan hiekkakivi 
sijoittuu svekofennisen liuskevyöhykkeen ja Laitilan rapakivialueen väliin. Sen alue 
ulottuu Luvian-Pihlavan-Reposaaren ranta-alueelta Kokemäenjokea myötäillen ohi 
Harjavallan ja sieltä kaartaen Kauttuan ja Säkylän Pyhäjoen leveydeltä Pyhäjärven alle. 
Jotuniryhmän nuorin kivilaji Satakunnan oliviinidiabaasi lävistää osin kapeina, osin 
kookkaina risteilevinä ja mutkittelevina juonina sekä rapakiveä että hiekkakiveä 
(Lindroos, Matisto & Virkkunen 1973). 

Turun ja Porin läänin kallioperä on alueen etelä- ja lounaisosassa erittäin hyvin 
paljastunutta, kun taas läänin itä- ja pohjoisosassa paljastuneet alueet ovat suppeampia 
ja irtomaalajit peittävät kallioperää laajemmin. Varsinais-Suomen alue on pinnanmuoto-
jensa perusteella suurimmaksi osaksi kallioista mäkimaata, jossa suhteelliset korkeus-
vaihtelut ovat suuret. Se muodostaa selkeän vastakohdan Satakunnan Pyhäjärven pohjois-
ja koillispuoleiselle seudulle, joka on hyvin alavaa ja vailla paljastumia. 

Maaperän yleispiirteiden perusteella Varsinais-Suomen saaristoa luonnehtii paljaiden 
kalliopaljastumien ohella sora- ja hiekkamaat, sen sijaan savikoita ja suokerrostumia on 
niukalti (Kalliola 1973, s. 69). Suuri osa Varsinais-Suomen manneralueesta kuuluu hyvin 
laajojen savikkomaiden ja kallioselänteiden luonnehtimaan rannikkomaahan, jossa 
savikerrokset ovat paksuimmillaan noin 60 metrisiä (Rautamäki 1990). Idempänä 
tavataan paikoin pitkittäisharjuja (Kalliola 1973, s. 69, Aartolahti 1980). Satakunnan 
maaperä koostuu suurelta osin moreenimaista sekä jokilaaksoissa sijaitsevista., meren 
huuhtelemista sora- ja hiekkamaista. Suokerrostumien peittävyys on alueella 30-40 % 
(Kalliola 1973, s. 69). 
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Turun ja Porin läänin alueella reunamoreenivallit ovat yleisiä. Ne ovat noin 100-300 
metriä pitkiä, 10-20 metriä leveitä ja muutaman metrin korkuisia valleja,jotka esiintyvät 
suurina parvina (ks. Salonen 1994). Niitä esiintyy runsaammin Uusikaupunki-Mynämäki 
sekä Luvia-Eura seudulla. Reunamoreenivallien arvellaan syntyneen mannerjäätikön 
reunavyöhykkeessä aikana, jolloin jäätikön sulaminen oli voimakasta (Lindroos & 
Virkkala 1968, s. 8). Satakunnan alueella on useita harjujaksoja. Pyhäjärven koillispuo-
litse kulkee luode-kaakkosuuntaisena jaksona Lounais-Suomen merkittävin haijukom-
pleksi, joka sisältää Säkylänharjun, Porsaanharjun sekä Virttaan- ja Oripään kankaat. 
Satakunnan koillisosassa Kankaanpään alueen läpi kulkee Hämeenkankaan ja 
Pohjankankaan harjujakso, joka kuuluu osana pitkälle Keski-Suomeen ulottuvaa Sisä-
Suomen reunamuodostumaa (Eronen ym. 1990, s. 9). Supra-akvaattisia, veden 
koskemattomia alueita on Turun ja Porin läänissä hyvin vähän ja ne esiintyvät alueen 
kaakkois- ja itäosassa (ks. Haavisto 1983, s.43). 

2.5 Biologiset yleispiirteet 

Luoteis-Euroopan kasvillisuusvyöhykejaon (Ahti ym. 1964, Alalammi 1988) mukaan 
tutkimusalueen lounaisosat eli saaristo ja kapea osa Varsinais-Suomen rannikosta 
kuuluvat hemiboreaalisen vyöhykkeeseen, sen lievästi mereiseen tai neutraaliin lohkoon 
(ks. myös Kalliola 1973, s. 113-114). Merialueita lukuunottamatta tätä aluetta kutsutaan 
myös tammivyöhykkeeksi. Sille on tyypillistä rikas, eteläinen ja osin mereinen 
kasvistoaines, joiden luonteenomaisia kasvuympäristöjä ovat lajistollisesti monipuoliset 
saarni- ja tammilehdot, lehtoniityt ja kedot (Jalas 1957, Kalliola 1973, s. 188-194, 
Rautiainen & Laine 1989). Lehtojen ja ketojen ohella tammivyöhykkeen kalliomäkien 
kasvillisuudessa on omia erikoispiirteitä (Karhumäki & Nyman 1984, ks. myös Oksanen 
1981); matalien mäntyjen luonnehtimilla harvapuustoisilla selänteillä on usein runsaasti 
avokalliopintaa ja kalliotierasammal-poronjäkäläkasvustoja. Putkilokasveja on 
niukemmin, mutta usein ne ovat rannikkoseuduille tunnusomaisia lajeja, kuten 
esimerkiksi kalliohatikka (Spergula morisonii) (Kalliola 1973, s. 189-190). 

Turun ja Porin läänin sisäosat, suurin piirtein linjan Salo-Nousiainen-Pyhäranta 
koillispuolinen alue kuuluu havumetsävaltaiseen eteläboreaaliseen, ilmastoltaan 
neutraaliin kasvillisuusvyöhykkeeseen (Ahti ym. 1964, Alalammi 1988). Kasvillisuudel-
taan poikkeuksellisen reheviä ja lajistollisesti rikkaita kohtia tavataan lähinnä 
Suomusjärven ja Kiskon seudun amfiboliitti- ja kalkkikivialueilla (Varsinais-Suomen 
seutukaavaliitto 1979, Rautiainen & Laine 1989), sisämaan metsä-, suo- ja kallioluonto 
on yleispiirteiltään jo karumpaa kuin tammivyöhykkeessä. Ketojen ja lehtojen lajisto on 
niukempaa, vaikka paikoin esimerkiksi Satakunnan diabaasialueilla tavataan reheviäkin 
lehtosaarekkeita (Kallio 1954, Kalinainen & Hakila 1985). 
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3 MENETELMÄT 

3.1 Yleistä 

Luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaiden kallioalueiden inventointimenetelmä 
kehitettiin Kymen ja Uudenmaan läänien tutkimushankkeiden aikana (Hamari ym. 
1992b, Punkari ym. 1992). Tässä tutkimuksessa käytettiin pääpiirteissään samoja 
tutkimusmenetelmiä kuin Kymen läänissä (Hamari ym. 1992a). 

3.2 Kallioalueiden valinta ja rajaus 

Kallioalueiden valinta tehtiin ensisijaisesti suojelukriteereihin liittyvän kirjallisuuden 
perusteella, esimerkiksi uhanalaiskirjallisuuden (mm. Hakila & Kalinainen 1984, 
Kalinainen & Hakila 1985, Pykälä 1989, Rautiainen & Laine 1989, Valkama ym. 1991, 
Rassi ym. 1992), alueellisten ja kuntakohtaisten luontoselvitysten (Kause 1972, Suomen 
Talousseura 1978, Hinneri & Laakso 1982, Tampereen seutukaavaliitto 1988, 
Korkiamäki 1989), alueellisten maisemaselvitysten (Satakunnan seutukaavaliitto 1987, 
Satakuntaliitto 1992), geologisten kivilajikarttojen ja julkaisujen sekä eri alojen 
asiantuntijoiden haastattelujen perusteella. Kaiken kaikkiaan kallioluontoa tai -maisemaa 
sivuavia tutkimuksia on tehty tutkimusalueella aika vähän. Peruskarttatarkastelulla 
täydennettiinkin inventoitavien geomorfologisten kohteiden ja maisemakohteiden listaa. 

Kallioalueiden rajaamisessa käytettiin maa-aineslain tai luonnonsuojelulain mukaisia 
kriteerejä eli alueen geologisia, biologis-ekologisia ja maisemallisia arvoja. Rajauksissa 
pyrittiin ensisijaisesti muodostamaan maisemallis-ekologisia tai geologis-geomorfologisia 
laajoja kokonaisuuksia, joiden sisään usein kuuluu myös maaperältään elo- tai 
mineraaliperäisiä reuna-alueita (ks. Hamari ym. 1992b). On huomattava, että joissakin 
tapauksissa lähekkäiset, eri aikoina inventoidut kalliokohteet on myöhemmin yhdistetty 
maisemallisesti merkittäväksi suojelukokonaisuudeksi. 

3.3 Inventointi- ja arvotuskriteerit 

3.3.1 Yleistä 

Kallioalueiden luonnon- ja maisemansuojelullisen arvon määrittäminen tehtiin neljän eri 
näkökulman kriteerien 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 monikäyttöarvoista. Näiden tekijöiden 
kokonaisvaikutus arvoluokitukseen on sama kuin yhden ensiksimainituista tekijöistä, 
joten yksittäisen lisätekijän vaikutus jää melko vähäiseksi. Merkittäviin lähiympäristön 
arvoihin kuuluvat esimerkiksi luonnonsuojelualueet, suojeluohjelmien kohteet ja vesistöt. 
Kulttuurihistoriallista ja arkeologista merkitystä lisäävät linnavuori- tai vartiotulivuori-
tausta, hautaröykkiöt, kalliomaalaukset ja kansanperinteeseen liittyvät seikat. 
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3.3.2 Geologis-geomorfologiset arvot 

Geologis-geomorfologisin perustein kallioalueelle annettu arvo kuvaa sen merkitystä tut-
kimus- ja opetuskohteena sekä merkittävyyttä luonnontieteen tai erikoisuuden kannalta. 
Geologisista ja geomorfologisista piirteistä tulisi pystyä arvioimaan edustavuus, esiin-
tymisen yleisyys ja monipuolisuus, joiden pohjalta muodostetaan merkittävyysarvo 
(Hamari ym. 1992a, s 8). 

Kalliot muodostuvat yhdestä tai useammasta kivilajista ja kaikista niissä olevista raken-
teista. Suurempien kivilajimuodostumien ja rakenteiden kyseessä ollessa niistä voi 
maastossa havaita kerralla vain osan.Kallioperän kivilajien ja niiden tyypillisten 
rakenteiden avainkohteet ovat kaikki suojelullisesti arvokkaita. Kivilajien tyyppiesiinty-
mät, harvinaiset kivilaji- ja mineraaliesiintymät, magmaattiset kiteytymisrakenteet, 
pintasyntyisten kivilajien kerrostumisrakenteet ja kaikki metamorfoosilta ja liikunnoilta 
hyvin säilyneet kivilajien alkuperäisrakenteet sekä kivilajien tektonis-metamorfiset 
rakenteet ovat geologisesti arvokkaita. 

Kallioiden pinnanmuotoja ovat muokanneet kivilajikohtaisten rakenteiden ja ominaisuuk-
sien erojen lisäksi jäätikön lohkareita siirtävä, kuluttava ja hiova toiminta. Jäätikkövesi-
virrat ovat kovertaneet hiidenkirnuja ja virtaava jäätikkö on raivannut kallioperän 
ruhjeisiin eroosiolaaksoja. Geomoifologista merkitystä on esimerkiksi jäätikön hiovan 
kulutuksen synnyttämillii laakeilla silokallioilla ja jäätikkövesivirtojen kallioon 
kovertamilla hiidenkirnuilla. 

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

3.3.3 Biologiset arvot 

Biologinen arvo määritettiin kallioaluerajaukseen kaikkien olennaisesti kuuluvien 
habitaattien perusteella, ei pelkästään ns. litofyyttien, kasmofyyttien ja komofyyttien (eli 
varsinaisten kalliokasvien; ks. Kotilainen 1960, Hamari ym. 1992a) pohjalta. Kallioaluei-
ta on syytä tarkastella laajempina aluekokonaisuuksina, sillä itse kalliomuodostumien ja 
esimerkiksi jyrkänteiden aluslehtojen ja lakiselänteiden suopainanteiden välillä on usein 
selviä pienilmastollisia ja muita ekologisia riippuvuussuhteita. 

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 (1) esiintymien arvo määräytyy uhanalaisten tai muiden 
keskimääräistä harvinaisempien lajien esiintymien mukaan. Lisäksi arvotuksessa 
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erotetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lajit. Valtakunnallisen tason 
uhanalaisista, etupäässä kallioilla tavattavista lajeista valtaosa (110 lajia) on sammalia 
ja jäkäliä. Eläimistä hämähäkit (8 lajia) ja perhoset (5 lajia) ovat runsaimmin 
edustettuina (Rassi ym. 1992). Ei uhanalaisia, mutta merkittäviä ja tavanomaista 
harvinaisempia kalliolajeja edustavat monet vaateliaat, kalkkikivipitoista tai muuten 
ravinteista kasvualustaa vaativat itiö- ja putkilokasvit (ks. Eklund 1946, Krusenstjerna 
1965, Haapasaari & Fagersten 1987, Alavuotunki 1989, Pykälä 1992). 

Eliölajiston (2) monipuolisuus useimmiten korreloi topografian, biotooppien ja yleensä 
kasvillisuuden monimuotoisuuden kanssa. Lisäksi yksittäisistä ekologisista tekijöistä 
kivilajin, etenkin kalkkikiven, vaikutus kasvilajiston runsauteen on merkittävä 
(Alavuotunki 1989, Pykälä 1989, 1992). On kuitenkin huomattava, että karuilla 
niukkalajisillakin kallioalueilla voi esiintyä niille ominaista harvinaista tai uhanalaista 
eliölajistoa, kuten esimerkiksi kangaskiuru (Lullula arborea) 

Suojelualueiden perustaminen pelkästään uhanalaisten lajien pohjalta voi johtaa 
epätyydyttäviin tai yksipuolisiin tuloksiin. Nykyisin painotetaankin myös alueen 
biotooppien harvinaisutta, monipuolisuutta sekä yleensä edustavuutta. Edustavalle 
potentiaaliselle biotoopille saattaa aikanaan levitä sieltä sillä hetkellä puuttuvia 
harvinaisia eliölajeja, kuten esimerkiksi perhosia. Lisäksi inventointien suorittaminen niin 
tarkkaan, että kaikki uhanalaiset lajit olisi varmuudella löydetty, ei ole useimmiten 
mahdollista. Tässä tutkimuksessa biotooppien monipuolisuus arvioitiin suoraan (3) 
kasvillisuuden monipuolisuutena (ks. Hamari ym. 1992a). Kallioluonto voi olla hyvin 
heterogeenistä, sillä tärkeitä ympäristötekijöitä on useita ja ne vaihtelevat usein äärevästi 
ja pienipiirteisesti; esimerkiksi suurilmasto, läheiset vesistöt, kivilaji, jyrkänteiden 
kaltevuus ja ekspositio vaikuttavat alueen kasvillisuuden monimuotoisuuteen (Eklund 
1946, Kotilainen 1960, Krusenstjerna 1965, Kalliola 1973, Haapasaari & Fagersten 1987, 
Alavuotunki 1989). 

Kallioalueen (4) biologinen edustavuus arvioitiin alueen yleisen luonnontilaisuuden ja 
harvinaisempien kasvillisuustyyppien esiintymien laajuuden ja edustavuuden pohjalta. 
(5) Kasvillisuuden harvinaisuuden arviointi tehtiin ensisijaisesti koko maan tasolla. 
Kuitenkin myös alueellisesti harvinaisia biotooppeja ja kasvillisuustyyppejä painotettiin 
arvotuksessa. 

On huomattava, että kallioalueiden, kuten muidenkin suojelukohteiden biologinen arvotus 
sisältää aina vaihtelevassa määrin virhelähteitä esimerkiksi maastoreitin valinnan, 
taustatietojen vaihtelun ja arvotukseen liittyvien subjektiivisten seikkojen takia. 

3.3.4 Maisemalliset arvot 

Kallioalueen maisemallisen suojelumerkityksen arviointi voi perustua puhtaasti 
esteettisiin seikkoihin, jotka liittyvät maa-aineslain 3 §:n mainittuun 'kauniiseen 
maisemakuvaan' ja siten myös ympäristöestetiikkaan (ks. Lyytikäinen 1984). Näiden 
tekijöiden arvottaminen sisältää usein arvioijien subjektiivisia kannanottoja ja kohteiden 
keskinäisen arvojärjestyksen määrittäminen on tältä pohjalta varsin vaikeaa (Rautamäki 
1990, Ympäristötutkimus Oy Metsätähti 1991). Siksi usein - kuten myös tässä 



tutkimuksessa - tarkastellaan maisemakuvan esteettisten piirteiden lisäksi kallioalueiden 
maisemarakenteeseen vaikuttavia fyysisiä, mitattavia tekijöitäja maisematilan rajoja (vrt. 
Satakunnan seutukaavaliitto 1987, Satakuntaliitto 1992). Maisema-arvojen suojelumerki-
tys jaettiin neljään osatekijään: (1) kallioalueen suhteellinen korkeus, (2) hahmottuminen 
ympäristöstään, (3) alueelta avautuvat näköalat ja ympäristön maisemakuva (ks. 
Rautamäki 1990, s. 12-14) 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 geomorfologisien 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 (ks. Satakuntaliitto 1987, Satakuntaliitto 
1992, Ympäristötutkimus Oy Metsätähti 1991). Maisemallisesti merkittäviltä kalliomäeltä 
avautuu usein kauniit kauas ulottuvat näköalat maisemakuvallisesti vaihtelevaan 
ympäristöön, esimerkiksi monipuoliseen vesistöjen kirjomaan ympäristöön. Kallioalueen 
sisäisen maisemakuvan arvotuksessa käytettiin perustana topografian vaihtelevuutta, 
erilaisten luontotyyppien monipuolisuutta, avokalliopintojen erottuvuutta ja jyrkänteisiin 
liittyviä lähimaisemallisia tekijöitä. Alueen sisäisen maiseman esteettiset seikat liittyvät 
usein biotooppien luonnontilaisuuteen ja toisaalta niiden erikoisuuteen. 

4 TULOKSET 

4.1 Kallioalueld.en arvoluokan määritys 

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

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

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

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

4.2 Turun ja Porin läänin kallioalueiden jakautuminen arvoluokkiin 

Turun ja Porin lääni on kallioista aluetta. Kallioiden peittävyys on suurin piirtein 7850 
km2, mikä on noin 39 % läänin maapinta-alasta. Inventoiduista 532 kallioalueesta 2/3 
sijaitsee Varsinais-Suomen alueella ja 1/3 Satakunnan alueella. Suurin osa kallioalueista 
sijoittuu arvoluokkaan 4 tai 5 (kuva 2). On huomattava, että tutkimushankkeen tässä 
vaiheessa ei ainutlaatuisia ja erittäin arvokkaita alueita vielä eritelty. 

Osa alunperin erikseen inventoiduista kohteista yhdistettiin - etenkin Salon-Muurlan 
alueella - laajemmiksi maisema-aluekokonaisuuksiksi, joihin voi sisältyä useita 
erilliskohteita. Suojelun kannalta merkittävimmät Turun ja Porin läänin kallioalueet eli 
arvoluokkiin 1-4 sijoittuvien 171 kallioalueen tai kallioaluekokonaisuuden yhteispinta-ala 
on ilman vesialueita noin 13 200 ha. Se on vajaa 2 % läänin kalliopinta-alasta. 
Suojelurajattujen kallioalueiden sijainti on esitetty kuvassa 3, niiden yleiskuvaus 
liitteessä 1 ja karttarajaukset liitteessä 2. Paikallisesti arvokkaiden ja vähemmän 
merkittävien kallioalueiden luettelo on esitetty liitteessä 3. 
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Kuva 2. Inventoitujen 532 kallioalueen jakautuminen eri arvoluokkiin. 
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Kuva 3. Suojelurajattujen kallioaluiden ja aluekokonaisuuksien (171 kappaletta) sijainti 
tutkimusalueella. Kuntien nimet on esitetty kuvassa 1. 
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4.3 Turun ja Porin läänin kallioluonnon merkittävistä piirteistä 

4.3.1 Geologisesti ja geomorfologisesti merkittäviä kallioalueita 

Turun ja Porin läänissä geologisesti erittäin ja hyvin merkittävät kohteet liittyvät 
kallioperässä yleensä tiettyihin liuskevyöhykkeisiin, jossa kivilajien alkuperäisistä 
rakennepiirteistä on voitu tulkita kivilajien syntyä ja alueen kallioperän kehityshistoriaa. 
Gneissi- ja migmatiittialueiden voimakkaasti uudestikiteytyneistä kivistä on suurelta osin 
kaikki alkuperäisrakenteet hävinneet. Alueen svekofennidisten liuskeiden parhaiten 
säilyneitä osia on Satakunnan itäosassa Suodenniemen, Lavia ja Kankaanpään alueella 
sekä Varsinais-Suomen kaakkoisosassa Kiskon, Perniön ja Särkisalon alueella. 
Suodenniemelta Lavian kautta Kankaanpäähän ulottuvassa liuskevyöhykkeessä näkyy 
kiilleliuskeen kerrosrakenne hyvin ja monin paikoin siitä on määritetty kerrallisuuden 
pohjan suunta (Matisto 1967). Kerrallista rakennetta esiintyy esimerkiksi Suodenniemen 
Palojärven-Suodenjärven välisellä kallioselännejaksolla. 

Liuskevyöhykkeessä esiintyy myös välikerroksina konglomeraattijaksoja (Matisto 1971, 
s. 8-9). Konglomeraattia on nähtävissä muun muassa Kankaanpään Pikkukytön kalliolla, 
Lavian Hirviniitun kalliolla ja Suodenniemen Hautavuoren alueella. Varsinais-Suomessa 
Orijärveltä Atun kautta länteen ulottuvalla liuskevyöhykeellä esiintyy myös happamien 
liuskeiden ja metavulkaniittien yhteydessä hyvin säilyneitä konglomeraattivälikerroksia, 
joita on nähtävissä esimerkiksi Kiskon Hyypiänmäellä ja Perniön ja Särkisalon rajalla 
olevalla Kuopanmäen-Kruuvanmäen kalliojaksolla. 

Metavulkaniittien alkuperäisrakenteita on paikoin hyvin säilyneenä Turun ja Porin läänin 
alueen kallioperässä. Rakenteeltaan hyvin säilynyttä aglomeraattiliusketta esiintyy 
Loimaan ja Ypäjän rajalla sijaitsevalla Mannistenkankaalla. Köyliön Riutassa ja 
Punkalaitumen Faaraonvuorella on amfiboliitin yhteydessä hyvin säilynyttä tyynylaavara-
kennetta, joka osoittaa vulkaniittien aikoinaan purkautuneen veden alla (Matisto 1976, 
1978). 

Kalkkikiveä esiintyy runsaiten Varsinais-Suomen eteläosan liuskevyöhykkeessä (ks. 
Härme 1958). Sitä esiintyy välikerroksina leptiittien ja metavulkaniittien yhteydessä. 
Hyvin edustavia kalkkikivivälikerroksia on nähtävissä esimerkiksi Särkisalon Les-
niemellä ja Västanfjärdin Brännberget-Strömsmossen kallioselännejaksolla. 

Rakenteeltaan tai koostumukseltaan harvinaisia kivilajeja esiintyy siellä täällä Turun ja 
Porin läänin alueella. Yleisesti erittäin heikosti paljastuneena oleva Satakunnan 
hiekkakivi näkyy edustavasti yhdessä oliviinidiabaasin kanssa Luvian Naskalinkallioilla. 
Lavian Karhuvuorella sekä Suodenniemen Heinimäenkallioilla ja Korkeakallio-
Rajakallion alueella esiintyy rakenteeltaan erikoista lavianiitiksi kutsuttua gneissimäistä 
kiveä, joka esiintyy kallioperässä melko suppeina muutamia kilometrejä pitkinä juonina. 
Lavianiitti muistuttaa hyvin karkearakeista plagioklaasiporfyriittia (Matisto 1971, s.23). 
Västanfjärdin Jatulintarhan kallioalueella on granaatti-kordieriitti-antofylliittikiveä (ks. 
Seitsaari 1955). Rapautumispinnalla tiheässä nystyinä esiintyvät pyöreät ja kookkaat 
granaattihajarakeet antavat kivelle erikoisen ulkonäön. 
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Geomorfologialtaan hyvin merkittäviä kohteita esiintyy runsaasti etenkin Varsinais-
Suomen alueella. Kalliomäkien tulosuunnan puoleiset rinteet ovat usein kehittyneet 
tasaisiksi silokallioiksi kun taas suojapuolen rinteet ovat porrasmaisia ja rikkonaisempia. 
Silokalliot ovat kehittyneet erityisen laajoiksi etenkin ehjillä syväkivialueilla kuten 
Kemiön Degerdalin ja Eknäsin alueella. Siellä porfyyrinen tasalaatuinen mikrokiinig-
raniitti on hyvin harvarakoista ja silokalliot ovat laajoja tasaisesti aaltoilevia kenttiä. 
Jäätikön kulutusmuotoja on löydetty erikoisen runsaasti Turun ja Porin läänin saaristosta 
ja rannikkoalueilta, jossa kalliopinnat ovat usein hyvin paljastuneita ja vain heikosti 
kasvillisuuden peittämiä. Jäätikön sulamisvesien kallioon kovertamia hiidenkirnuja on 
nähtävissä esimerkiksi Halikon Pirunvuorella, Perniön Luhdanmäellä ja Ruskon ja 
Raision rajalla sijaitsevalla Kullanvuorella. Erikoisia seinämässä esiintyviä hiidenkirnu-
maisia, kourumaisia muodostumia on esimerkiksi Piikkiön Järvenmäellä ja Ruskon 
Nummisvuorella. 

Murrosvyöhykkeet pilkkovat läänin alueen kallioperän mosaiikiksi ja usein maisemal-
lisesti jylhät kalliot sijoittuvat näiden alueiden reunoille. Kalliomäkien jyrkänneseinämien 
muotoon vaikuttaa yleensä olennaisesti kivilajille ominainen rakoilu. Muodoiltaan 
erikoisia tai korkeita pysty- ja ylikaltevia jyrkänneseinämiä esiintyy esimerkiksi Nauvon 
Vargbergetillä, Piikkiön Haukkavuorella, Suomusjärven Puiretinmäellä ja Suodenniemen 
Pirunvuorella, jonka jyrkänteen tyvellä on lisäksi massiivinen louhikkorinne. Erikoisia 
ja tunnettuja lohkareluolia on Kustavin Pännistenvuorella (Jeremiaanluolat), Maskun 
Mätikässä ja Vammalan Pirunvuorella. 

Hyvin merkittäviä ja edustavia kiviainekseltaan pyöristyneitä muinaisrantoja eli 
pirunpeltoja esiintyy Turun ja Porin läänissä esimerkiksi Mietoisten Perkonvuorella, 
Nauvon Kasbergetillä, Perniön ja Salon rajalla olevalla Varikattilanmäell.ä ja Särkisalon 
Vårdkasbergetillä. 

4.3.2 Biologisesti merkittäviä kallioalueita 

Biologisesti hyvin merkittävät tai erittäin merkittävät kallioalueet sijaitsevat pääasiassa 
läänin eteläosassa mannerrannikolla tai läheisillä saarilla. Västanfjärdin, Särkisalon, 
Paraisten, Halikon ja Salon seudun kalkkikallioiden kasvillisuus ja kasvilajisto ovat 
monipuolisia, sillä esimerkiksi pystyseinämille, kalliokedoille ja ravinteisille metsä-
laikuille muodostuu erilaisia kasviyhteisöjä. Lisäksi vaateliaita ja uhanalaisia lajeja 
tavataan usein kalkkimäillä (ks. Suomen Talousseura 1978, Rautiainen & Laine 1989, 
Pykälä 1989). 

Västanfjärdin Illogruvan-Ängesholmarnan kallioalue, Strömsmossenin kalkkimäet ja 
Svinberget ovat biologisesti erittäin merkittäviä ja Etelä-Suomen hienoimpien 
kallioalueiden joukossa (ks. Pykälä 1989). Näillä kaikilla kasvaa valtakunnallisesti 
uhanalainen kalliorikko (Saxifraga adscesdens). Illogruvanilta on tavattu kalkkikak-
soisjalkainen (lulus scanicus) Suomen ainoalta esiintymispaikaltaan. Muita monipuolisen 
lajiston uhanalaisia tai vaateliaita kasvilajeja edustavat seinäraunioinen (Asplenium ruta-
muraria), ahopellava (Linuin catharcticum), haprakiertosammal (Tortella fragilis) ja 
kalkkisuikerosammal (Brachythecium glareosum). Strömsmossenin kalkkimäkien arvoa 
korottaa ainutlaatuinen ja edustava karumpien kohtien ja kalkkivaikutteisten laikkujen 
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hieno mosaiikki. Svinbergetin selänteellä kasvaa kalliorikon ohella muita uhanalaisia, 
varjoisilla seinämillä ja kallio-onkaloissa luutasammalta (Thamnobryum alopecurum) ja 
kalkkikuppi.jäkälää (Solorina saccata) sekä pohjoisrinteen tyvellä hentokortetta 
(Equisetum scirpoides). 

Monia kalkkikiviesiintymiä on aikoinaan louhittu. Vähäinen louhinta ei kuitenkaan ole 
pilannut kalkkimäkien biologisia suojeluarvoja. Voimakkaamminkin louhituilla 
kalkkikallioilla saattaa olla jäljellä merkittäviä biologisia arvoja. Edellytyksenä on se, 
että louhoskuoppia ei ole peitetty vedellä, täytemaalla tai roskilla. Lisäksi louhoskuopissa 
pitäisi olla kalkkikiviseinämiä jäljellä, samoin kuin viereisten keto- ja niittyselänteiden 
kalliopohjassa kalkkikivikerroksia. Louhoksien merkitystä lisää kalkkikiven vähäinen 
osuus Suomen kallioperässä. On huomattava, että louhoskuoppien pohjien ja seinämien 
sekä toisaalta kallioketojen eliölajisto poikkeavat toisistaan. Eräät harvinaiset itiökasvit 
leviävät tehokkaasti louhoskuoppien seinämille tai pohjalle, mutta toisia tavataan varsin 
harvoin tai ei ollenkaan louhoksissa. Vaateliaat putkilokasvit, kuten kalliorikko, 
mäkirikko (Saxifraga tridacrylites) ja ketokäenminttu (Satureja acinos) menestyvät 
harvemmin louhoksissa. 

Louhoksista vanhimmat ovat yleensä biologisesti mielenkiintoisempia. Paraisten 
Stormossen-Ersbyn louhoksilta ja niiden lähiympäristöstä on tavattu jopa 217 
putkilokasvilajia (Suomen Talousseura 1978). Näihin kuuluu louhoskuopan pohjalta 
löydetty alueellisesti uhanalainen hentokorte (Rautiainen & Laine 1989, s. 29-30), 
louhosten reunaketojen mäkirikko ja ketokäenminttu sekä viereisten metsien soikko-
kaksikko (Listera ovata) ja lehtoneidonvaippa (Epipactis helleborine). Särkisalon 
Vähämaankaulan louhoskuoppien kasvillisuus on varsin samantapaista ja lajirikasta, 
lisäksi edustavilla louhimattomilla kalkkipohjaisilla kedoilla ja niityillä kasvaa 
valtakunnallisesti uhanalainen kalliorikko sekä alueellisesti uhanalainen pohjannoidan-
lukko (Botrychium boreale) (Rautiainen & Laine 1989, s. 70-71). Sauvon Tapperinmäen 
vanhassa louhoksessa kasvaa valtakunnallisesti uhanalainen haraväkäsammal (Canzpy-
lophyllum hallen). Kyseessä on merkittävä erillisesiintymä eli lajin ainoa tiedossa oleva 
Etelä-Suomen kasvupaikka. 

Kiskon ja Suomusjärven alueella lähellä Lohjan lehtokeskusta on useita biologisesti 
hyvin merkittäviä kallioalueita. Orijärven Korkianiemenkallion alue on yksi Etelä-
Suomen arvokkaimmista kallioalueista. Se kuuluu jo osittain lehtojen suojeluohjelmaan. 
Alue muodostuu itse kallioselänteen ohella myös rehevistä pähkinä- ja kuusilehdoista. 
Osin kalkkikivipitoisilla kallioseinämillä kasvaa runsaasti vaateliasta ja harvinaista 
lajistoa, muun muassa uhanalaiset seinäraunioinen, tunturikiviyrtti (Woodsia alpina), 
luutasammal, iso- ja harpakarvesammal (Frullania tamarisci, F. fragilifolia) ja 
kalkkikuppijäkälä. Eläinlajistosta mainittakoon valtakunnallisesti erittäin uhanalainen 
suorasuusulkukotilo (Cochlodina orthostoma). Kiskon Aromäen-Viiramäen kalliojakso-
alue on lajistoltaanja kasvillisuudeltaan erittäin monipuolinen, etenkin amfiboliittipohjai-
silla kohdilla. Suorikonhaan rinteiden kuivalehdossa kasvaa alueellisesti uhanalaista 
mätäshelmikkää (Melica pitta), Aromäen ketolaikuilla vuorimunkkia (Jasione montana) 
sekä tähkätädykettä (Veronica spicata). Viiramäen jyrkänteen vuorijalavien (Ulmus 
glabra) ja saarnien (Fraxinus excelsior) luonnehtima aluslehto kuuluu valtakunnalliseen 
lehtojensuojeluohjelmaan, itse jyrkänteellä on vaateliasta sammalkasvillisuutta. 
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Läheisellä Suomusjärven Laukkalliolla on varsin ainutlaatuisia kallioketoja ja -niittyjä. 
Alueella on Manner-Suomen ainoa valtakunnallisesti uhanalaisen pikkuhanhikin 
(Potentilla tabernaeniontani) esiintymä (Nurmi 1986), lisäksi ketoja koristavat kirkiruoho 
(Gymnadenia conopsea), tähkätädyke, ruoholaukka (Alliun schoenoprasum) ja monet 
vaateliaat sammallajit. 

Perniön Alhonmäki on säilynyt biologisesti yhtenä Varsinais-Suomen merkittävimmistä 
kalkkimäistä, vaikka se rajautuu kaakkoisreunastaan kaatopaikka- ja louhosalueeseen. 
Alueella kasvaa edustavan monipuolisen lajiston lomassa kolme valtakunnallisesti 
uhanalaista maksasammallajia, samoin valtakunnallisesti uhanalaiset seinäraunioinen ja 
lehtonoidanlukko (Botrychium virginianum). 

Biologisesti merkittävimpiä karuja graniittiselänteitä edustaa Nauvon Kalvinkallio, jonka 
rinteiltä on löydetty muun muassa kaksi uhanalaista hämähäkkilajia, täplälouhikko-
(Titanoeca quadriguttata) ja lounaanvarpuhämähäkki (Cicu.rina cicur). Jyrkänteiden 
kasvilajistoon kuuluvat niin ikään uhanalaiset hapra- ja isokarvesammal. 

Muista biologisesti hyvin merkittäviä kallioalueista (ks. liite 1) mainittakoon Halikon 
Mustametsän-Vankkurimäen alue, Revasvuori ja Isomäki, Kustavin Pännäistenvuori ja 
Puosletinmäki, Mynämäen Kallavuori, Nauvon Bergholm, Paimion Kalkkimäen-
Muurassuonmäen alue, Paraisten Lillnäsetin-Ormbergenin alue, Piikkiön Haukkavuori, 
Särkisalon Kleivin- ja Klintinmäki sekä Taivassalon Isovainionvuori-Pirttivuori. 

Satakunnan alueella biologisesti hyvin merkittäviä kallioalueita on niukemmin. 
Diabaasialueen kalliomäet kuuluvat merkittävimpiin, kuten esimerkiksi Rauman 
maalaiskunnan Rannanvuori-Huikunvuori. Rannanvuoren eteläjyrkänteen tyvellä kasvaa 
niukkana alueellisesti uhanalaista maarianverijuurta (Agrimonia eupatoria), Huikun-
vuoren jyrkänteillä on monipuolista kohtalaisen vaateliasta kalliokasvillisuutta - kuten 
uhanalaista kalliokeuhkojäkälää (Lobaria scrobiculata) - sekä reheviä tyvilehtoja. 

Melko erikoista, monipuolista ja rehevän edustavaa kalliokasvillisuutta tavataan 
Siikaisten Matovuorella, joka on biologisesti yksi Satakunnan arvokkaimmista 
kallioalueista (ks. Suominen 1987). Voimakkaasti lohkoutuneilla kiillegneissijyrkänteillä 
on vaateliaan lajiston luonnehtimia sammalkasvustoja. Kallionraoissa kasvaa alueellisesti 
erittäin uhanalainen pikkukellosammal (Encalypta brevicolla) Satakunnan ainoalla 
tunnetulla kasvupaikallaan. Kiukaisten Torisevankulman kallioilla pohjoisjyrkänteiden 
alla on runsaasti lehtokasvillisuutta, itse seinämillä kasvaa muutamassa kohdassa 
alueellisesti uhanalaiset sammallajit, säiläsammal (Blindia acuta) ja ketjusammal 
(Lejeunea cavifolia). 

Muita Satakunnan biologisesti keskimääräistä merkittävämpiä kallioalueita ovat 
esimerkiksi Lavian Huuhkajanvuoren-Velhonvuoren laaja kallioalue, Porin Ihamäki, 
Rauman Pitkäjärven kallioalue, Siikaisten Hirvijärven kallio, Suodenniemen Pirunvuori 
sekä Hautavuoren kalliomaasto, Säkylän Haukkavuori ja Ulvilan Töyräänkallio (ks. myös 
Kalinainen & Hakila 1985, Satakuntaliitto 1992), 

Uhanalaisista tai harvinaisista kallioiden ja kallioniittyjen eläinlajeista isoapollo 
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(Parnassius apollo) esiintyy joillakin Paraisten seudun kohteilla, joskin sen potentiaalisia 
esiintymispaikkoja on tutkimusalueella selvästi enemmän. Kangaskiurun (Lullula 
arborea) kanta on Suomessa taantunut varsin voimakkaasti 1980-luvulla (Rassi ym. 
1992). Laji esiintyy noin 50-60 inventoiduista kallioalueista (ks. Valkama ym. 1991). 
Tyypillisiä reviirialueita ovat rannikkoseudun ja sisäsaariston - etenkin Kemiön, Nauvon, 
Perniön ja Salon - karun harvapuustoiset ja laakean massiiviset graniittiselänteet, jotka 
ovat usein samalla komeita näköalapaikkoja ja varsin luonnontilaisia alueita. Suojeluraja-
tuissa kohteissa on useita huuhkajan asuttamia kalliojyrkänteitä, muun muassa 
Särkisalon seudulla tavattiin pesiviä yksilöitä. 

4.3.3 Maisemallisesti merkittäviä kallioalueita 

Turun ja Porin läänin maisemallisesti erittäin ja hyvin merkittävät kallioalueet 
keskittyvät saaristoon sekä Varsinais-Suomen rannikkovyöhykkeeseen (ks. myös 
Rautamäki 1990, Haapanen & Heikkilä 1992). Myös Satakunnan koillisosien 
järviseudulla on muutamia maisemallisesti hyvin komeita kalliojaksoja. 

Nauvon useista maisemallisesti arvokkaista kallioalueista ehkä komeimpia ovat 
Bergholm ja Kalvinkallio, joiden massiiviset avokallioiset rinteet erottuvat silmiinpis-
tävästi kauas ympäristöön. Hienoja näköalapaikkoja edellisten ohella ovat esimerkiksi 
Bötet, Smörasken ja Kaasivuori. Myös Paraisten kunnan saarilla on useita maisemal-
lisesti merkittäviä kallioalueita, esimerkiksi Lillnäset-Ormbergen, Vikberget-Korp-
holmsberget, Antnäsbacken, Vårdkasberget, Bordberget ja Hamberget tai joavat 
erinomaisia näköalapaikkoja. Vikbergetin-Korpholmsbergetin massiiviset avokal-
li_oseinämät erottuvat komeasti alueen länsipuolelle. Perniön kunnan alueella suoraan 
mereen jyrkänteisesti rajautuvia massiivisia kallioalueita ovat Viikinvuori ja Takanii-
tunkallio. 

Sauvossa on erittäin komeita avokallioisia jyrkännemäkiä. Etenkin Heskelinmäen, 
Valpperinmäen ja Piruntätimäen yli 30-40 metriset jyrkännerinteet erottuvat massiivisen 
silmiinpistävinä ympäristöstään. Näiltä, kuten myös Dyyviikinvuorelta, Paratiisimäeltä 
ja Kaasumäeltä avautuu esteettömän edustavia näköaloja, usein merenlahtimaisemia. 

Maisemallisesti omaperäisintä kalliomaisemaa tavataan Kemiön saarella, missä on useita 
erittäin laajoja kumpuilevia kallioalueita, joiden sisäinen maisemakuva on hyvin 
omaleimainen. Laakeat ja laajat harvapuustoiset silokallioselänteet erottuvat komeasti 
viereisille mäille, lisäksi usealta kohtaa avautuu kauas ulottuvia näköaloja. Merkittävim-
piä kallioalueita ovat Bötet, Eknäsin kaakkoispuolinen kalliomaasto, Daledanten-
Pallasklinten sekä jyrkänteiset Ryynperinkallio, Billingsberget ja Haborsberget. 

Hieman sisempänä mantereen puolella on maisemakuva yleensä metsäisempi. 
Maisemallisesti merkittäviä kallioselänteitä on näillä alueilla etenkin murros- ja 
jokilaaksojen reunoilla. Esimerkiksi Perniössä on useita murroslaaksoa seurailevia 
massiivisia kallioselänteitä, muun muassa Kuukallio, Vuorilaakson kallioalue, 
Kaapinmäki ja Sammalsuonmäki. Salon länsi- ja kaakkoispuolella on useita hyvin 
laajoja, usein metsäisiä, mutta maisemallisesti arvokkaita kallioalueita. Salon Toravuoren 
lounaisjyrkänteet kuuluvat Turun ja Porin läänin komeimpiin, samoin Muurlan 



26 

Haukkamäen jyrkänteet ovat massiivisen edustavat. Erinomaisia näköalapaikkoja on 
useilla kallioselänteillä, etenkin Salon Katinkalliolla, Silpasmäellä ja Toravuorella. Salon 
Haukkamäen maisemakuvan erityispiirre on itäreunan komea jyrkänne ja sen tyvellä 
sijaitseva massiivinen louhikko. 

Inventoitujen kallioalueiden yksi parhaista näköalakohteista on Rymättylän Uutisku-
vanvuori, joka kohoaa osin jyrkänteisenä 55 metriä viereisiä merialueita ylemmäksi. 
Laelta avautuu upeat esteettömät merimaisemat kauas yli Airiston. 

Satakunnan tärkeimpiä kallioalueita on Suodenniemeltä Lavialle järvilaaksoa reunustava 
edustava rotkolaakso. Komeimmillaan jyrkkärinteisen ja jyrkänteisen laakson maisemat 
ovat Laakakallion ja etenkin Pirunvuoren kohdalla, missä lounaisrinteet ovat massiivisten 
ja voimakkaasti lohkoutuneiden ylikaltevien seinämien ja laajojen tyvilouhikoiden 
luonnehtimia. Sisäisiltä maisemiltaan alue on yksi Turun ja Porin läänin merkittävimmis-
tä. Vammalan Pirunvuori kohoaa vierestä Rautavettä lähes 100 metriä ylemmäksi ja on 
maisemallisesti hyvin merkittävä alue. Laelta avautuu komeita luonnontilaisia 
järvimaisemia. 

Useista muista maisemallisesti hyvin merkittävistä kallioalueista mainittakoon 
Dragsfjärdin Kasberget, Kiskon Valkjärvennummi ja Aromäki, Naantalin Ajonpää, 
Mynämäen Kallavuori, Rymättylän Rantavuori ja Hujavuori, Perniön Sahajärven-
Hamarinjärven kalliomaasto, Salon Viitankruunu, Tampaltankruunu ja Aromäki sekä 
Särkisalon Högberget ja Klintinmäki. 

4.3.4 Kallioalueiden muut arvot 

Inventoiduista kallioalueista hieman yli 20 kohteella on kulttuurihistoriallisesti tai 
arkeologisesti hyvin merkittäviä arvoja. Usein nämä kohteet ovat jyrkkärinteisiä 
linnavuoria (ks. Rautamäki 1990, s. 45), joita tavataan etenkin mannerrannikolla, 
esimerkiksi Halikon Linnamäki, Kaarinan Sauhuvuori, Muurlan Linnamäki, Piikkiön 
Linnavuori, Perttelin Pöytiön Linnamäki sekä Salon Veitikkalan Linnamäki ovat 
arvokkaita muinaismuistoja (Varsinais-Suomen seutukaavaliitto 1979, Äyräs 1984). 

Edustavia pronssikautisia hautaröykkiöitä eli hiidenkiukaita on Turun ja Porin läänissä 
melko runsaasti (Salo 1972, Varsinais-Suomen seutukaavaliitto 1979). Varsinais-Suomen 
edustavimmat röykkiöt ovat Salon ja Turunmaan seudulla, esimerkiksi Salon Viitankruu-
nu ja Tampaltankruunu, Piikkiön Pohtionvuori, Perniön Leuvarinmäki ja Sauvon 
Varasvuori sisältävät arkeologisesti merkittäviä arvoja. Turkimusalueen arkeologisesti 
merkittävin kallioalue lienee kuitenkin Satakunnan Huiluvuori (Sammallandenmäen 
kallioalue), missä on 26 suojelullisesti arvokasta hiidenkivasta sekä hyvin edustavat, 
laajan neliömäiset muinaisjäännökset "Pitkä raunio" ja Kivikylän Kirkonlaattia (Salo 
1972). 

Lähiympäristön suhteen erittäin merkittäviä kallioalueita on vajaa 20. Dragsfjärdin 
Långvik uddenin-Purunpään kallioselänteet rajautuvat useilta kohdin suoraan ranto-
jensuojeluohjelmaan kohteisiin, Purunpäävikeniin ja Hammarsboda träskiin. Alueen 
lounaispuolella on myös lehtojensuojeluohjelman saariryhmä Jungfruholmen-Högholmen- 
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Skansholmen ja itäpuolella Söderlångvikenin kartano- ja museomiljöö. 

Halikon Mustametsän-Vankkurimäen rajaus sisältää osan Vaisakon luonnonsuojelu-
alueesta (ks. Rautiainen & Nyman 1984), joka jatkuu rajauksen koillispuolelle, lisäksi 
viereinen Viurilanlahti kuuluu suurelta osin lintuvesien suojeluohjelmaan. Myös 
Paraisten Tyyperinkallio rajautuu aivan lintuvesien suojeluohjelman kohteen, Gundvikin 
tuntumaan. Vastaava merkittävä lintuvesikohde on lisäksi Rymättylän Isoluodon sekä 
Sauvon Heskelinmäen lähituntumassa. 

Piikkiön Palomäen itäpuolella on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, seutukaavassa 
suojeltu 1850-luvun Isokartano. Siikaisten Hirvijärven kallio rajautuu Hirvijärven 
maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemakokonaisuuteen (Hemgård & Rosengren 
1983, S. 196). 

Hyvin merkittäviä monikäyttöarvoja on esimerkiksi Lapin Huiluvuorella, jonka 
muinaismuistoalueella on selvät polut ja useita alueen historiasta kertovia opasteita. 
Piikkiön Linnavuori ja Salon Viitankruunu ovat myös hyvin tunnettuja muinaismuistoja 
sekä hyviä, helposti saavutettavia näköalapaikkoja. Satakunnan alueella Vammalan 
Pirunvuori on erinomainen ja hyvin tunnettu näköalapaikka, sen monikäyttömerkitystä 
lisää lähituntumassa sijaitseva Ellivuoren hotellialue. Samoin Eurassa Säkylänjärven 
rannalla sijaitseva Sieravuori on aivan leirintä- ja lomanviettoalueen tuntumassa ja 
tarjoaa hyviä näköala- ja ulkoilumandollisuuksia. Mietoisten Perkkovuoren komeille 
pirunpelloille on polku opasteineen, lisäksi alueella on nähtävissä maaperän simpukan-
kuorisoran kerroksia. 

5 LISÄINVENTOINTITARPEESTA 

Inventoitu alue käsittää koko Turun ja Porin läänin manneralueen ja suurimmat saaret, 
jonne on hyvät liikenneyhteydet. Jatkossa myös Turun saariston sekä Satakunnan 
kalliosaarien keskeiset kallioalueet pitäisi inventoida. Etenkin kalkkikiviesiintymiä 
sisältävät saariston kalliomäet ovat usein biologisesti hyvin merkittäviä, kuten 
esimerkiksi Korppoon Avensör, Iniön Biskopsö sekä Velkuan Mustaluodon kalk-
kiselänteet (Rautiainen & Laine 1989, K. Syrjänen, suull. tiedonanto). Toisaalta voidaan 
sanoa, että avoimessa saaristomaisemassa sijaitsevat ja jyrkkäviivaisesti vesistöihin 
rajautuvat kallioalueet sisältävät useimmiten automaattisesti maa-aineslain 3 §:n mukaisia 
maisemallisia arvoja. 

Tässä inventoinnissa on selvitetty pääasiassa luonnon- ja maisemansuojelun kannalta 
valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai alueellisesti merkittävät kallioalueet. Kalliopal-
jastumien suuren määrän takia ei kaikkia tutkimusalueen kallioalueita ole voitu tutkia, 
siksi tässä yhteydessä esitettyjen kallioalueiden ulkopuoleltakin voitaneen löytää - 
etenkin paikallisen tason - merkittäviä suojeluarvoja. Tämän tutkimuksen tulokset 
edustavat siksi tämän hetkistä tietämystä Turun ja Porin läänin kallioluonnosta ja 
aineisto tulisikin aika ajoin evaluoida ja mahdollisesti täydentää. 
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LIITE 1. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun 
ja Porin läänissä - yleiskuvaukset ja tärkeimmät arvot 

Kallioalueet esitetään kuntakohtaisessa jäi jestyksessä. Niistä kuvataan tässä yhteydessä 
yleispiirteet, tärkeimmät arvot ja sijaintitiedot. Alueiden karttarajaukset esitetään 
liitteessä 2. 

1. Samppaanvuori-Kaitaranta, Askainen 

Karttalehti: 1044 01 
Alueen pinta-ala: 160 ha 	Korkeus: 52 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 52 m 

3 
3 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Livonsaaren keskiosissa, Velkualle vievän tien (nro 1931) pohjoispuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Topografialtaan vaihteleva, melko laaja jyrkkärinteisistä kallioselänteistä ja niiden välisistä 
korpinotkelinista ja pelloista koostuva kallioselännejakso, jolla on merkittäviä maisema-arvoja. 
Pääosin migmatiittisesta kiillegneissistä muodostuvan alueen reunaosien jyrkkärinteiset 
avokalliopinnat erottuvat puuston seasta lähiympäristöön, muilta osin kallioalue sulautuu 
ympäröivään metsämaastoon. Selänteiden lakiosien silokalliot ovat yleensä melko pieniä, 
rakoilun lohkomia selänteitä. 

Geomorfologisesti ja maisemallisesti merkittävimmät kohdat sijaitsevat alueen länsi- ja 
eteläosassa. Samppaanvuoren kaakkoisrinne on louhikkoinen, osin rakoilun porrasmaisesti 
lohkoma pystyseinämä, jonka tyvellä on suuria kalliopaaseja. Viistojyrkänteisen itärinteen tyvellä 
on edustavaa lohkareikkoa. Samppaanvuoren laelta avautuu upeita merenlahtimaisemia. Myös 
alueen sisäiset maisemat ovat vuoren lakiosien avarien silokallio- ja jyrkännemaisemien ansiosta 
tavanomaista edustavammat. Biologisesti alue on melko merkittävä, kasvillisuus on kohtalaisen 
monipuolista, paikoin hieman harvinaisempaa ja monin kohdin edustavaa. Lakiosien laakeilla 
silokallioilla on mereistä poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia sekä oligotrofisia 
niittylaikkuja. Tavanomaiset kangasmetsät (VT, MT) ovat vallitsevia, mutta Kaitarannan 
kaakkoisrinteellä on pieni pähkinälehto. Jyrkänteiden kalliokasvillisuus on melko moni-ilmeistä 
ja ulottuu auringon paisteisista napa-kyhmyjäkäläkasvustoista kosteiden seinämien valurahkoihin. 
Vaateliasta kalliolajisto ei esiinny. Samppaanvuoren lakiosa on paikallisesti suosittu 
retkeilykohde sekä näköalapaikka. 



35 	 LIITE 1/2 

2. Långvik uddevin-Purunpään kalfliomaasto, Dragsfjärd 

Karttalehti: 1034 10, 1034 1 1, 1034 13 + 2012 13 
Alueen pinta-ala: 986 ha 	Korkeus: 45 m.p.y. 	Suht.korkeus: 45 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Hammarsbodan eteläpuolella, Purunpäävikeniä ympäröivä hyvin laaja kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Topografisesti hyvin vaihteleva, saaristomeren tuntumassa sijaitseva kallioalue, jolla on hyvin 
merkittäviä maisemallisia ja biologisia arvoja sekä merkittäviä geologisia arvoja. Alue kuuluu 
osittain valtakunnalliseen rantojen- ja lehtojensuojeluohjelmaan. Historiallista arvoa alueelle tuo 
Vikgärdsklinten, joka on muinaisten viestiyhteyksien vaatima nk. apuvuori. Alue rajautuu 
suurelta osin suoraan vesistöihin, joista Purunpää vikenin, Hammarsboda träskin rannat sekä 
Purunpään länsipuoliset ranta-alueet kuuluvat suurelta osin rantojensuojeluohjelmaan. Noin 100 
metriä Purunpään kärjen lounaispuolella on valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelman arvokas 
lehtosaarikokonaisuus, Jungfruholmen - Högholmen - Skansholmen. Itäreunalla kallioalue 
rajautuu kulttuuri-historiallisesti arvokkaan Söderlångvikenin kartano- ja museomiljöön 
lähituntumaan. 

Sekä Långvik uddenin että Purunpään jyrkän avokallioiset rantaselänteet ja -jyrkänteet erottuvat 
selvästi ympäristöstään, komeimmat kohdat erottuvat massiivisen silrniinpistävinä kauas 
ympäristöön. Purunpäänlanden alue muodostaakin graniittisessa kallioperässä vuonomaisen, 
jyrkkäpiirteiseen murroslaaksoon syntyneen vesistö-kallioaluekokonaisuuden. Långvik uddenin 
ja Purunpään kallioniemien länsireunalla sijaitsevat alueen massiivisimmat jyrkänteet, joiden 
korkeus vaihtelee 50 metriä korkeista porrasjyrkänteisistä kalliorinteistä 10-15 metriä korkeisiin 
jäätikön hiomiin pysty- ja viistojyrkänteisiin seinämäpintoihin. Monin kohdin avautuu upeita 
saaristomeri- ja merenlahtimaisemia, pohjoisosan selänteiltä myös avaria metsämaisemia. Alueen 
sisäiset maisemat ovat harvapuustoisten silokallio-selänteiden ja -jyrkänteiden, pähkinä-tammi-
lehtomaisemien sekä vaihtelevan topografian ansiosta myös hyvin edustavia. 

Kasvillisuudeltaan alue on monimuotoinen ja edustava. Kallioselänteet ovat usein varsin 
luonnontilaisia, niiden lakiosissa on karun mereisiä ja harvapuustoisia poronjäkäläisiä 
kalliomänniköitä. Selänteiden silokallioilla on paljaan kivipinnan rupi-napajäkäliköitä sekä 
poronjäkälä-kalliotierasammalkasvustoja, Långvik uddenin avarilla länsirinteillä on myös 
katajikkoisia silokalliorinteitä. Selänteiden välisissä notkelmissa on osin talouskäytössä olevaa 
mustikkatyypin metsää, kosteilla kohdilla on isovarpuräme-, tupasvillaräme- ja mustikkakor-
pisoistumia. Paikoin kallioselänteiden ja välinotkelmien pienipiirteinen ja mosaiikkinen vaihtelu 
on edustavan monimuotoista, kuten Viksgårdsklintenin pohjoispuolella. Viksgårdsklintenin 
länsipuolella on lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva edustava pähkinä-tammilehto, jossa kasvaa 
mukulaleinikkiä, lehtokieloa ja kevätesikkoa. Jyrkänteillä on kohtalaisen runsaasti lajistoltaan 
tavanomaista, karun alustan sammal- ja jäkäläpeitettä (kalliopalmikkosammal, kallioisokarve 
ym.), myös kalliokolojen omenasammal-varstasammalkasvustoja sekä varjoisten seinämien 
kerrossammal-kal lioimarrekasvustoja on alueella. 
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3. Bötesbergetin-Örisbergenin kalliojakso, Dragsfjärd 

Karttalehti: 1034 10, 1034 11, 1034 13 + 2012 13 
Alueen pinta-ala: 194 ha 	Korkeus: 61 m.p.y. 	Suht.korkeus: 41 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 4 km Taalintehtaalta luoteeseen, Söderlångvikenin Långvikenin salmen pohjoispuolella 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laaja useasta erillisestä jyrkkärinteisestä kallioselänteestä muodostuva kallioalue, jolla on 
maa-aineslain mukaisia maisemallisia ja geologisia arvoja. Alue rajautuu melko usein 
viljelysmaisemaan, länsi-lounaisreunaltaan Långvikenin merenlahteen ja keskimmäisen 
kallioselänteen eteläpuolella Söderlångvikin kulttuurihistoriallisesti merkittävään museoaluee-
seen. Hieman kauempana alueen luoteispuolella on rantojensuojeluohjelmaan kuuluva 
Hammarsboda träsk. Kallioalueen jyrkänteiset rinteet erottuvat monin kohdin edustavasti 
ympäristöön, etenkin Långvikenin koillisrannan jyrkänteet näkyvät silmiinpistävästi. 
Bötesbergetin kallioiset ylärinteet erottuvat hyvin ympäröivän maaston korkeammille paikoille, 
kuten esimerkiksi Vikgärdsklintenin huipulle. Eri kohdilta lakiosia avautuu esteettömiä näköaloja 
sekä metsämaastoon että merenlandille. Alueen sisäiset maisemat ovat tavanomaista 
monipuolisemmat ja edustavammat vaihtelevan topografian, mereisten kallioselänteiden sekä 
jyrkännemuotojen ansiosta. 

Kallioalueen massiivisimmat jyrkänteet sijaitsevat Örisbergenin länsireunalla. Pohjoisosassa 
Bötesbergetin itärinteen tyvellä on hyvin edustavaa ja pyöristynyttä Litorinamerivaiheen 
kivikkoista ja lohkareista muinaisrantaa. Alueen pääkivilajit ovat graniitti ja kvartsi-maasäl-
pägneissi, joiden välisiä kontakteja näkyy mm. Bötesbergetin laella ja kallioalueen eteläosassa. 
Biologisesti alue on kohtalaisen merkittävä, kasvillisuus on hieman tavanomaista monipuolisem-
paa sekä monin kohdin melko luonnontilaista ja siten edustavaa. Lakiosat ovat etupäässä 
mereistä kalliomännikköä, jossa laakeilla silokallioilla on varsin runsaasti poronjäkäläpatjoja ja 
poronjäkälä-kalliotierasammalsekakasvustoja. Selänteiden välimaastossa sekä alarinteillä on 
useimmiten mustikkatyypin metsää, kosteilla kohdilla myös isovarpuräme-ja mustikkakorpisois-
tumia. Pystyjyrkänteillä on etupäässä karun alustan oligotrofista kalliokasvillisuutta (kalliopal-
mikkosammal, kallioisokarve ym.). Bötesberget on muinoin ollut vartiotulivuori, nykyisin 
alueella on monikäyttöä hyvien näköalapaikkojen ja retkeilymaaston ansiosta. 
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4o Rasberget, Dragsfjärd 
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Karttalehti: 1034 13 + 2012 13 
Alueen pinta-ala: 109 ha 	Korkeus: 55 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Suht.korkeus: 55 m 

 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö 
	

2 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 5 km Taalintehtaasta lounaaseen, Lövön saaressa sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Lövön saaren länsiosassa sijaitseva kohtalaisen luonnontilainen, laaja, voimakkaasti kumpui-
levien silokallioselänteiden luonnehtima alue, jolla on maa-aineslain mukaisia maisemallisia 
arvoja sekä merkittäviä geologisia ja biologisia arvoja. Lakiosista ja rinteiltä avautuu erinomaiset 
esteettömät näköalat saaristomerelle. Alue on ollut muinoin vartiotulivuori. Nykyisin kohde on 
paikallinen näköalapaikka ja lintujen muuton tarkkailupaikka sekä retkeilyalue. Korkeimman 
huipun eteläpuolella on melko massiivinen porrasmainen rinne ty vilouhikkoineen. Välinotkelmis-
sa on Litorinamerivaiheen aikaisia edustavia rantakivikoita. Biologisesti alue on kohtalaisen 
monipuolinen. Lakiosat ovat edustavaa mereistä kalliomännikköä, jossa avokallioilla on tuuheita 
poronjäkäliköitä sekä poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia ja oligotrofisia niittylaikkuja. 
Alarinteillä on etupäässä mustikkatyypin kangasmetsää, selänteiden välisissä notkelmissa on 
myös kuusikkoisia lehtolaikkuja, joissa kasvaa mm. tammea, paatsamaa ja harmaaleppää. 
Korkeimman kohdan eteläpuolisen porras-jyrkänteen ty yen rapautumaonkaloissa on kohtalaisen 
runsaasti meso-eutrofisia sammalkasvustoja. Näiden kolojen lajeja ovat mm. kalkkikiertosammal, 
kutrisammal, ketopartasammal ja tummaraunioinen. 

5e Trollunge, Halikko 

Karttalehti: 2021 04 
Alueen pinta-ala: 20 ha 	Korkeus: 52 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 52 m 

3 
2 
3 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Aivan Lappdalsfjärdenin itäisellä rannalla, 0,5 km Sapalanden luoteispuolella sijaitseva 
kalliomäki. 
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Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Maisemallisesti merkittävä kalliomäki, jonka itäreunalla on kohtalaisen massiivinen louhik-
kojyrkänne. Kallioselänne hahmottuu kauempaa itä-kaakkoispuolelta katsottaessa korkeana 
metsäselänteenä, jonka ylärinteillä näkyy jyrkänteisiä avoimia kalliopintoja. Lakiosista avautuu 
hieman puuston rajoittamia hyvin edustavia merenlahtimaisemia. Granodioriitista ja graniitista 
muodostuvan kallioalueen sisäiset louhikkoiset, melko luonnontilaiset jyrkännemaisemat ja 
lakialueen kalliomännikkömaisemat ovat keskimääräistä erikoisempia ja edustavampia. 
Geologisesti alue on kohtalaisen merkittävä, lakiosat ovat rakoilun lohkomaa porrasmaisesti 
kumpuilevaa kalliomännikköselännettä. Itäreunalla on kohtalaisen massiivinen louhikkojyrkänne, 
jossa on tiheän rakoilun lohkomia edustavia pystyasentoisiaja heikosti ylikaltevia seinämäpinto-
ja. Näiden tyvellä on runsaasti osittain kasvillisuuden peittämää louhikkoa. Alueen kasvillisuus 
on etupäässä oligotrofista, mutta melko monipuolista ja monin paikoin edustavaa. Laella on 
poronjäkäläistä kalliomännikköä. Itäreunan jyrkänteen alla on jonkin verran lehtolaikkuja. Itse 
jyrkänteellä on edustavan monipuolista sammal- ja jäkäläpeitettä; paikoin on myös vaateliaam-
paa kasvilajistoa, mm. jyrkimmän kohdan tyvellä on mesotrofista kutrisammalen luonnehtimaa 
sammallajistoa. Seinämien raoissa on edustavan runsaasti kalliorakojen sammal- ja saniaisvaltai-
sia kasmofyyttiyhteisöjä. Jyrkänteen tyvellä on lisäksi kohtalaisesti rapautumaonkaloiden 
sammalkasvustoja, joihin kuuluu mm. kalkkikahtaissammal, rotanhäntäsammalja kolokiiltosam-
mal. Kallioselänne on ollut ennen muinoin viestiyhteyksien kannalta tärkeä nk. apuvuori. 
Nykyisin alueen jyrkänne- ja lakiosia käytetään jonkin verran näköalapaikkana ja retkeilykohtee-
na. 

6. Mustanmetsä-Soikvuoren kalliojakso, Halikko 

Karttalehti: 2021 08 
Alueen pinta-ala: 214 ha 

Laaja kal lioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Mustametsä-Vankkurimäki, 
Revasvuori ja Soikvuori-Haukkamäki. 

Mustametsä-Vankkurimäki 

Korkeus: 66 m.p.y. 	Suht.korkeus: 65 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Salon keskustan lounaispuolella, Halikonlanden luoteisrannalla Meisalassa sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Halikonlanden rannalla sijaitseva massiivinen, jyrkännemuotoja sisältävä laaja kallioalue, jolla 
on hyvin merkittäviä biologisia sekä merkittäviä maisemallisia ja geologisia arvoja. Alueella on 
historiallista merkitystä muinaishautojen ansiosta, myös lähiympäristöltään se on erittäin 
merkittävä. Rajatun kallioalueen itäosassa on luonnonsuojelulailla rauhoitettu Vaisakon 
lehtoalue, joka jatkuu koillispuolella Viurilanlanden länsirannan luonnonsuojelualueena. 
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Suojelualueen viereinen Viurilanlahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. 
Kallioalueen pääkivilajit ovat graniitti ja granodioriitti. Se kohoaa yli 60 metriä läheisiä vesistöjä 
ylemmäksi ja rajautuu useimmilta suunnilta selvästi ympäristöstään. Avokallioisetjyrkännemuo-
dot erottuvat hyvin läheisiltä teiltä. Muutamin kohdin korkeimmalta lailta avautuu erinomaisia 
näköaloja Halikonlandelle ja länsipuolen viljelysaukeille. Alueen sisäiset maisemat ovat 
vaihtelevan topografian, jyrkännemuotojen ja luonnontilaisten kalliomänniköiden ansiosta 
edustavia. Myös geomorfologisesti kallioalueen jyrkännemuodot ovat edustavia ja hyvin 
monipuolisia. 

Alueen kasvillisuus on monipuolista ja edustavaa, osin harvinaistakin. Vaisakon selänteiden 
alarinteillä on monin kohdin edustavaa jalopuulehtoa, joissa aluskasvillisuus on hyvin 
runsaslajista (Rautiainen & Nyman 1984). Jyrkänteiden edustalla on paikoin kosteahkoa saniais-
lehtoa. Tammea, lehmusta ja pähkinäpensasta kasvaa alueella runsaasti, lisäksi vaahteralla on 
ilmeisesti luontaisia esiintymiä. Aluskasvillisuuden mielenkiintoisimpia putkilokasvilajeja ovat 
mm. lehtopalsami, velholehti ja jänönsalaatti. Lehtoalueella on tavattu valtakunnallisesti hyvin 
uhanalaiset sienilajit pisarahelttahelokkaja isolimalakki sekä lahopuulta alueellisesti uhanalainen 
sammallaji, katvesammal. Kallioalueen jyrkänteillä on etupäässä edustavaa oligotrofista 
pystyseinämien sammal- ja jäkäläpeitettä. Itäosan jyrkänteillä on myös kalliorakojen ja 
rapautumaonkaloiden sammalyhteisöjä; tyvionkaloissa kasvaa mm. valtakunnallisesti uhanalainen 
luutasammal, koloriippusammal ja ketjusammal, sekä seinämien ravinteisemmissa kohdissa mm. 
talja- ja isoruostesammal. Lehtojen ulkopuolella alarinteiden metsät ovat mustikka- ja 
käenkaali-mustikkatyypin kuusikkoisia metsiä, lakiosissa on karuja poronjäkäläisiä männiköitä. 
Mustametsän laella luonnontilaisuutta alentaa runsaat hakkuut ja voimalinja. 

Revasvuori 

Korkeus: 50 m.p.y. 	Suht.korkeus: 40 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Halikonlanden länsipuolella, Purilanjoen varrella, Vartsalan pohjoispuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Vartsalan kylän tuntumassa sijaitseva, NNW-SSE-suuntaisten murroslinjojen rajaama kapea 
jyrkänteinen kallioselänne, jolla on maa-aineslain mukaisia merkittäviä maisemallisia ja 
geologisia arvoja sekä hyvin merkittäviä biologisia arvoja. Granodioriitista muodostuva 
kallioselänne sijaitsee maisemallisesti aralla paikalla Purilanjokilaakson länsireunalla ja rajautuu 
ympäristöönsä selvästi. Lakiosista avautuu puuston lomasta erinomaisia näköaloja ympäristöön, 
mm. Halikonlandelle asti. Pystyjyrkännepinnat ovat usein jäätikön hiomia ja seinämillä on 
nähtävissä uurteita. Kallioselänteen länsireunalla on sulkeumana kvartsi-maasälpäliusketta ja 
kalkkikiveä, jonka yhteydessä esiintyy harvinaista sälömäistä mineraalia wollastoniittia. 

Alueen kasvillisuus (ja lajisto) on monipuolista, edustavaa ja osin harvinaista. Kasvilajisto 
sisältää monia vaateliaitaja harvinaisia lajeja. Tavanomaiset kangasmetsät ovat vallitsevia, mutta 
alempana on myös puolukka-lillukkatyypin kuivalehtoa melko runsaasti sekä itäjyrkänteen 
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tyvellä oravanmarja-käenkaalityypin lehtoa. Jyrkänteillä on hyvin monipuolista kasvillisuutta, 
enimmäkseen oligotrofista pystyseinämien sammal- ja jäkäläpeitettä, mutta myös kalliorakojen 
kasmofyyttiyhteisöjä sekä rapautumaonkaloiden varjoisia sammalkasvustoja. Yhdessä 
tyvionkalossa kasvaa valtakunnallisesti uhanalaista luutasammalta. Pohjoispään jyrkänteillä on 
kaikkikivivälikerrosten ansiosta runsaasti edustavaa, monilajista meso-eutrofista sammalpeitettä, 
jossa vaateliaita lajeja ovat mm. kalkkikiertosammal, kielikellosammal, isoruostesammal ja 
kalliohyytelöjäkälää. 

Soikvuori-Haukkamäki 

Korkeus: 77 m.p.y. 	Suht.korkeus: 54 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Halikonlanden länsipuolella, Purilanjoen varrella, Vartsalan koillispuolella Meisalan kyl än 
tuntumassa sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laaja murrosvyöhykkeiden lohkoma, kolmesta lähes yhtenäisenä jatkuvasta kallioselänteestä 
koostuva kallioalue, jolla on merkittäviä maisemallisia ja biologisia arvoja sekä jokseenkin 
merkittäviä geologisia arvoja. Pääasiassa granodioriitista muodostuva kallioalue erottuu 
ympäristöään ylemmäksi kohoavana kallioisena, kohtalaisen massiivisena metsäselänteenä. Alue 
rajautuu monelta suunnalta peltoaukeisiin. Lakiosista avautuu muutamin kohdin erinomaisia 
näköaloja min. kauas Halikonlandelle. Jyrkännemuodot ovat kohtalaisen monipuoliset ja 
edustavat vaihdellen viisto- ja porrasmaisista jyrkännepinnoista mataliin pystyseinämiin. 
Korkiamäen pohjoisjyrkänteessä on geomorfologisesti erikoinen kalliokieleke, jonka alla on 
rakoilun synnyttämä suuri onkalo. Alueen kasvillisuus melko monipuolista ja edustavaa, osin 
hieman keskimääräistä harvinaisempaa. Mustikkatyypin varjoisat metsät ovat ala- ja 
keskirinteillä vallitsevia, paikoin tavataan puolukka-lillukkatyypin kuivalehtolaikkuja sekä 
jyrkänteiden tyvellä kostean tuoretta lehtokasvillisuutta. Kosteimmilla rinteillä on rahkasammali-
en muodostamia valurahkoja. Erityisen edustavaa jyrkännekasvillisuutta on Korkiamäen 
pohjoisseinämällä, jonka tyvellä on rehevän kosteita, rapautuvia tyvionkaloita. Näissä on 
runsaasti riippusammal-rotanhäntäsammalvaltaisia sammalyhteisöjä, paikoin myös valtakunnalli-
sesti uhanalainen ruutusammal sekä isoriippusammal esiintyy varsin runsaslukuisesti. 
Historiallisesti alue on merkittävä Korkiamäen pohjoisreunalla sijaitsevan rauhoitetun uhrikiven 
ansiosta. 



41 	 LIITE 1/8 

7. Isomäki-Pirunvuori, Halikko 

Karttalehti: 2021 08 
Alueen pinta-ala: 151 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Isomäki, Pirunvuori-Laviamäki 
ja Knuutinmäki. 

Isomäki 

Korkeus: 70 m.p.y. 	Suht.korkeus: 49 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
KokkiIa-Angelniemen lauttarannasta vajaa kilometri pohjoiseen, Kokkilan koulun itäpuolella 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kokkilan kylän tuntumassa sijaitseva, murroslinjojen reunustama kalliomäki, jolla on hyvin 
merkittäviä biologisia arvoja sekä merkittäviä geologisia ja maisemallisia arvoja. Kallioalue 
erottuu peltoalueiden keskeltä erittäin selvästi, etenkin avokallioiset länsijyrkänteet näkyvät 
edustavasti. Isomäki sijaitsee maisemallisesti varsin aralla paikalla ja rajautuu selvästi useimpiin 
ilmansuuntiin. Laelta avautuu erinomaisia, kauniita maisemia moneen suuntaan, etenkin 
eteläpuolen pelloille ja merenlandelle. Isomäen länsireunan jyrkänne on myös geomorfologisesti 
hyvin edustava, siinä esiintyy rakoilun lohkomia ylikaltevia jyrkännepintoja sekä jyrkänteen alla 
edustavaa louhikkoa. Pääkivilajina on granodioriitti, mutta Isomäen laen länsireunalla on kapea 
kiteinen kalkkikivisulkeuma, josta on aikoinaan louhittu kalkkikiveä. Monikäyttöarvoja alueella 
on hyvänä paikallisena näköalapaikkana sekä historia] lista merkitystä vanhan kalkkikivilouhok-
sen ansiosta. 

Alueen kasvillisuus ja kasvilajisto ovat monipuolisia ja edustavia. Paikoin tavataan melko 
harvinaisia kasvillisuustyyppejä, lisäksi alueella esiintyy uhanalaista lajistoa. Biologisesti 
merkittävin osa on länsireunan jyrkänne, jolla on monipuolista jyrkännekasvillisuutta. Seinämän 
kaikkikivivaikutteisilla kohdilla on vaateliaampaa, lajistollisesti rikasta, meso-eutrofista 
sammalvaltaista kasvillisuutta, mm. kutrisammalvaltaisia kuivempien seinämien kasvustoja, 
tuoreemman ja ravinteisemman alustan kielisammal-ruostesammal-kalkkikiertosammalyhteisöjä 
sekä ketopartasammalen luonnehtimia kalliorakojen kasmofyyttiyhteisöjä. Samalla seinämällä 
on myös varjoisan kostea rapautumaonkalo, jossa kasvaa valtakunnallisesti uhanalainen 
luutasammal. Jyrkänteen edustalla on kulttuurivaikutteista lehtoa, mm. vaahteroita ja tuomia. 
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Pirunvuori-Laviamäki 

Korkeus: 81 m.p.y. 	Suht.korkeus: 70 m 
Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	2 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Syrjäkulman luoteispuolella, hieman yli 1 km Luotsisaaresta pohjoiseen sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Metsäisessä maastossa sijaitseva laaja kallioselännejakso, joka kohoaa kohtalaisen loivarinteisenä 
ympäröivästä kallio- ja viljelysmaastosta. Alueella on maa-aineslain mukaisia hyvin merkittäviä 
geologisia ja merkittäviä maisemallisia arvoja. Itäosan hiidenkirnu ja muinaisranta ovat 
paikallisesti suosittuja nähtävyyksiä. Alue ei erotu kumpuilevasta metsämaastossa kauemmaksi 
ympäristöön, mutta lakiosista, etenkin länsijyrkänteen yläreunalta avautuu edustavia näköaloja 
kauas kaakkoon merenlandelle. Alue muodostuu granodioriitista ja on lakiosiltaan loivasti 
kumpuileva, rakoilun lohkoma. Lakiosien ja jyrkännepintojen silokalliot ovat yleensä 
pienialaisia, mutta paikoin edustavasti hioutuneita. Itä- ja länsireunalla on edustavia porrasmaisia 
jyrkänteitä. Keskellä itäisen osan lakea on kohtalaisen hyvin pyöristynyt pieni kivikkoinen 
muinaisranta, joka syntynyt muinaisen Itämeren Yoldiavaiheen aikana. Itäreunan silokallioisessa 
rinteessä on hyvin edustava kookas hiidenkirnu, jonka syvyys on noin 3,5 metriä. Biologisesti 
alue on jokseenkin merkittävä, kasvillisuus melko tavanomaista ja yksipuolista, osin kuitenkin 
edustavaa. Laviamäen laen silokallioilla on mereistä poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia, 
muilta osin lakiselänteet ovat etupäässä tavanomaista poronjäkäläistä kalliomännikköä. Ala- ja 
keskirinteillä on etupäässä mustikka- ja käenkaali-mustikkatyypin metsää, paikoin on myös 
isovarpuräme- ja mustikkakorpisoistumia. 

Knuutinmäki 

Korkeus: 60 m,p.y. 	Suht.korkeus: 40 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Tien nro 1835 itäpuolella, Kokkilasta noin 2 km koilliseen, Karviaistensalmen luoteispuolella 
sijaitseva alue. 



43 	 LIITE 1/10 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Murroslinjojen rajaama, vaihtelevasti kumpuileva ja länsireunastaan jyrkänteisenä kohoava 
kallioselännejakso, jonka länsipuolella virtaa pieni meanderoiva Karviaistenoja. Kallioalue on 
biologisesti ja maisemallisesti merkittävä ja geologisesti kohtalaisen merkittävä, lisäksi se kuuluu 
osana ympäröivään kulttuuri- ja viljelysmaisemaan. Alueen länsireunan silokalliojyrkänne 
erottuu massiivisena seinämänä peltoalueiden takaa. Länsireunan laelta avautuu hyvin edustavia 
näköaloja viereisille metsäisille kallioselänteille sekä ympäröiville kumpuileville peltoalueille. 
Alueen sisäiset jyrkännemaisemat ja lakiosan kalliomännikkömaisemat ovat merkittäviä. 
Granodioiiitista muodostuvan Knuutinmäen kasvillisuus on melko monimuotoista vaihdellen 
jyrkänteen tyven lehtomaisista sekametsälaikuista lakiosien karuun kalliomännikköön. Paikoin 
tavataan muutamia vaateliaita lajeja. Länsijyrkänteellä on etupäässä edustavan runsaasti 
oligotrofista sammal- ja jäkäläpeitettä, etenkin kalliopalmikkosammal-kiviturkkisammalkas-
vustoja. Ylikaltevilla valuvetisillä seinämillä ja suojaisissa kallioraoissa on kuitenkin myös 
ravinteisemman alustan meso-eutrofista sammallajistoa, mm. kalkkikiertosammal, kutrisammal 
ja siloriippusammal ovat kohtalaisen runsaita. Länsireunan lakiosaa on käytetty näköalapaikkana. 

8. Karjanummi, Halikko 

Karttalehti: 2021 08 
Alueen pinta-ala: 73 ha 	Korkeus: 87 m.p.y. 	Suht.korkeus: 43 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Halikon keskustasta noin 4 km länteen, Turkuun vievän rautatien ja Ikelän kylän välisessä 
sijaitseva kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Peltoaukeiden ympäröimä pitkä NE-SW-suuntainen kallioselännejakso, jolla hyvin merkittäviä 
maisemallisia ja merkittäviä geologisia arvoja. Alue on hyvin massiivinen ja erottuu selvästi 
ympäristöstään rajautuen usein jyrkkäviivaisesti peltoaukeisiin. Avokalliopinnat näkyvät 
ympäristöön, etenkin lounaisreunan massiiviset silokalliopinnat erottuvat komeasti Turku-Helsin-
ki valtatielle. Paikoitellen lakiosista avautuu puuston rajoittamia edustavia näköaloja eri puolille 
ympäristöön. Geomorfologisesti lakiosat ovat osittain tasaista silokallioaluetta, osin rakoilun 
lohkomaa, porrasmaista, vaikeakulkuista maastoa. Pohjoisosan laella on mahtava Ancylysmeri-
vaiheen aikana syntynyt iantalohkareikko, jossa seassa on paikoin usean kuution kokoisia 
lohkareita. Biologisesti alue on lähinnä paikallisesti merkittävä, sekä kasvillisuus että kasvilajisto 
ovat melko monipuolisia, mutta suurimmaksi osaksi tavanomaisia. Suurin osa alueesta on 
oligotrofisten kuivahkojen tai tuoreiden kangasmetsien peitossa, paikoin on avohakkuita ja 
taimikkoja. Mielenkiintoisimpia osia ovat jyrkimpien rinteiden alaosien lehtoesiintymät, mm. 
pähkinäpensasta ja tammia kasvaa paikoitellen. Jyrkänteillä tavataan oligotrofista pystyseinämien 
sekä silokallioseinämien kasvillisuutta. 
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9. Linnamäki, Halikko 

Karttalehti: 2021 08 
Alueen pinta-ala: 8 ha 	Korkeus: 60 m.p.y 	Suht.korkeus: 45 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 2 

moninaiskäyttö 
	

3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Hieman yli 1 km Halikon kirkolta lounaaseen, Turku-Helsinki valtatien varrella sijaitseva 
kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laajojen peltoaukeiden keskellä sijaitseva muinainen jyrkkäpiirteinen linnavuori, jolla 
merkittäviä maisemallisia, biologisia ja geologisia arvoja. Kohde sijaitsee maisemallisesti varsin 
aralla paikalla ja erottuu eri suunnilta selvästi ympäristöstään. Laelta avautuu hieman puuston 
rajoittamia erinomaisia näköaloja Viurilanlandelle ja Halikonjoen viljelyslaaksoon. Pohjoisrin-
teellä on porrasmainen jyrkänne, joka on kehittynyt pääasiassa graniitin kuutiorakoilun 
mukaisesti. Paikoin esiintyy liuskesulkeumien kohdalla poikkevia laattarakoilumuotoja. 
Liuskeessa esiintyy välikerroksina hieman kalkkikiveä. Alueen kasvillisuus ja kasvilajisto ovat 
monipuolisia, osin edustavia ja harvinaisia. Biologisesti merkittävin osa on pohjois- ja 
länsireunan jyrkänteet liepeineen. Kalkkikiviesiintymien kohdalla tavataan vaateliasta 
pystyseinämien ja ylikaltevien pintojen sammallajistoa, mm. kalkkikiertosammalta, kielikel-
losammalta, kutrisammalta sekä alueellisesti uhanalaista kimmelsammalta. Jyrkänteen tyvellä 
on runsaiden sinivuokkoesiintymien luonnehtimaa kuusikkoista lehtoa. Laella on hieman 
kulttuurivaikutteisia kallioketolaikkuja. Historiallisesti alue on hyvin merkittävä rautakauden 
lopun linnavuori ja kalmisto, jäljellä on mni. eteläsyijää kiertävä pitkä vallin pohja. 

10. Korkeakallio-Pikkukallio, Huittinen 

Karttalehti: 2112 04 
Alueen pinta-ala: 63 ha 	Korkeus: 108 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

rnoninaiskäyttö: 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 54 m 

2 
3 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Katinhäntä, Loimijoesta noin 2,5 km itään, Kourajoen pohjoispuolella sijaitseva kallioalue. 
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Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kahdesta kallioselänteestä koostuva, topografisesti vaihteleva, luonnontilaisen metsäinen 
kallioalue, joka kohoaa ympäristöään yli 50 metriä korkeammalle. Alue on maisemallisesti ja 
biologisesti merkittävä sekä geologisesti jokseenkin merkittävä. Osittain avokallioiset 
granodioriittiselänteet erottuvat puustoisuuden takia lähinnä vain viereisille kallioselänteille. 
Korkeakallion laelta avautuu kuitenkin hyvin edustavia näköaloja kauas etelä-länsipuolelle 
Kourajokilaakson viljelysaukeille. Myös alueen sisäiset maisemat varsin moni-ilmeiset ja 
edustavat, mm. erämetsäluonteisuuden ja vaihtelevan topografian ansiosta. Geologisesti kiintoisa 
ja merkittävä piirre on selänteiden välinen murrosvyöhykkeen rotkolaakso, josta kohoava 
KorkeavuoTen lounaisjyrkänne on louliikkoisine tyviosineen myös biologisesti arvokas. 
Jyrkänteen kasvillisuus on monipuolista kostean tuoretta ja sammalvaltaista, mm. edustavia 
kalliorakojen kasmofyyttikasvustoja, paksuturpeisia kalliohyllyjä ja paikoin vaateliaampaa 
lajistoa on seinämillä, mm. kalkkikiertosammalta ja kutrisammalta. Jyrkänteen alla on 
lohkareista lehtokorpea, jonka lajistoon kuuluu lehmus, lehtopalsami, metsävima, tesma, sini-
ja valkovuokko. Muilta osin oligotrofiset mustikkatyypin kuusikot ja karut männiköt ovat 
vallitsevia. Monikäyttöarvoa alueella on hyvänä paikallisena näköalapaikkana ja retkeilyalueena. 

11. Juurvalli, Kaarina 

Karttalehti: 1043 I 1 
Alueen pinta-ala: 33 ha 	Korkeus: 55 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 54 m 

3 
3 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Kuusiston itäosassa, Kuusistonjärven itäreunalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Peltoalueiden välissä kohoava kapean pitkä kallioselänne, jolla on merkittäviä maisema- ja 
luonnonarvoja. Alueen länsipuolella on myös rantaniittyjä ja pieni umpeenkasvanut järvi. 
Graniitista ja granodioriitista muodostuva selänne erottuu kaukaa korkeana metsäisenä 
maisemaelementtinä, joka rajautuu selväpiirteisesti ympäröiviin peltoihin. Länsireunan 
massiiviset jyrkännepinnat erottuvat komeasti lähimaisemassa. Lakiosista avautuu esteettömät 
näköalat länsi- ja pohjoispuolen peltoalueille ja merenlandelle. Alueella on monikäyttö-
merkitystä hyvänä näköalapaikkana. Myös geomorfologisesti Juurvalli on kiintoisa, länsijyr-
känteen tyvellä on onkaloitaja rinteillä rantalohkareikkoa. Alueen kasvillisuus ja eliölajisto ovat 
hieman tavanomaista monipuolisempia ja paikoin esiintyy keskimääräistä harvinaisempia 
kasvillisuustyyppejä. Länsirinteen jyrkänteen alla on edustavaa OMaT-HeOT-lehtoa, jossa 
kasvaa pähkinäpensasta runsaasti. Tammea on siellä täällä, myös ylempänä rinteillä. 
Länsijyrkänteiden kalliokasvillisuus on melko monipuolista ja edustavaa, mm. puolivaloisten 
seinämien kalliopalmikkosammal-kiviturkkisammalkasvustot, varjoisten seinämien laakasammal-
valtaiset samrnalyhteisöt ja kalliorakojen omenasammal-varstasammalkasvustot ovat yleisiä. 
Tyvionkaloista on löydetty melko harvinaista aarnisammalta. Alueen länsirinteen lehdosta ja 
Kuusistonjärven rantaniityiltä on tehty perhosselvitys, jonka perusteella alueen perhosfauna on 
melko monipuolinen. 
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12. Pikku-Hapuankalliot, Kankaanpää 

Karttalehti: 1.144 12 
Alueen pinta-ala: 31 ha 	Korkeus: 105 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 27 m 

3 
2 
4 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Kankaanpään keskustan eteläpuolella, Valkiajärven ja Pikku-Hapuan välisellä kannaksella 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Melko matala, mutta osin jyrkänteinen kallioalue, jolla on merkittäviä maisemallisia ja biologisia 
arvoja sekä hyvin merkittäviä geologisia arvoja. Alue on voimakkaasti ja jyrkkäpiirteisesti 
kumpuilevaa, rikkonaista kalliomaastoa ja se rajautuu varsin selkeästi länsipuolen vesistöön. 
Lounaisreunan jyrkänteet erottuvat järvelle, osin hakkuiden johdosta. Laelta avautuukin lähes 
esteettömiä näköaloja yli ruovikkoisen Pikku-Hapuan järven, joka on paikallisesti merkittävä 
lintuvesi. Alueen sisäisiä maisemia hakkuut pilaavat, mutta toisaalta erikoiset viistojyrkänteiset 
kalliomaisernat ovat edustavia. Geologisesti alue on merkittävä paitsi monipuolisten 
geomorfologisten piirteiden myös harvinaisten ja edustavien vulkaanisten kivilajirakenteiden 
ansiosta. Koostumukseltaan emäksisestä intermediääriseen vaihtelevissa vulkaniitteissa näkyy 
agglomeraattisia ja kerroksellisia alkuperäisrakenteita. 

Biologisesti alue on kohtalaisen merkittävä, kasvillisuus on jokseenkin monipuolista ja lajisto 
on tavanomaista monipuolisempi. Hakkuilta säästyneillä kohdilla on edustavia korpinotkelmia, 
poronjäkäläisiä lakimänniköitä ja lehtolaikkujakin. Etenkin lounaisjyrkänteiden edustalla on 
melko rehevää käenkaali-oravanmaijatyypin lehtoa sekä aivan jyrkänteen tyvellä kapea 
kuivalehtomainen reunus. Lehtolaikkujen lajistosta mainittakoon lehtokuusama, sormisara, 
sinivuokko ja metsävirna. Jyrkänteiden kalliokasvillisuus on varsin edustavaa, vaikka etupäässä 
oligotrofista. Lehtoreunuksen takana on alaseinämillä paikoin reheviä kalliokoloja ja -hyllyjä, 
joilla kasvaa mm. sinivuokko ja ukontulikukka. 

13. Pikkukytön kallio, Kankaanpää 

Karttalehti: 2122 02 
Alueen pinta-ala: 6 ha 	Korkeus: 112 m.p.y. 	Suht.korkeus: 12 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: . 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	4 
Maisema: 	4 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 
Alueen arvoluokka: 3 
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Kallioalueen sijainti: 
Kankaanpää-Sävi maantien länsipuolella, Isoveden pohjoispäästä noin 2 km länteen, 
metsämaastossa sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Matala, biologisesti ja maisemallisesti melko vaatimaton kallioalue, jolla on kuitenkin hyvin 
merkittäviä geologisia arvoja. Kallioalueen kivilajeina on pääasiassa emäksistä ja intermedi-
ääristä tuffiittia, jossa esiintyy rakenteeltaan kauniita konglomeraattisia välikerroksia. 
Konglomeraatin palloset ovat 2-10 senttimetrin läpimittaisia ja ne ovat hieman venyneet 
liuskeisuuden suunnassa. Konglomeraatti ja tuffiitti ovat poimuttuneita ja kohtalaisen 
voimakkaasti suuntautuneita kivilajeja, konglomeraatin alkuperäisrakenteet ovat kuitenkin hyvin 
säilyneet ja tuoreilla paljastumilla nähtävissä. Geomorfologisesti alue on rakoilun lohkoma, 
jyrkkärinteisenä kohoava selänne, jonka tyvellä on kookkaita siirtolohkareita. Se ei erotu kovin 
hyvin ympäröivästä metsämaastosta, vaikka lähimaisemassa poronjäkäläiset rinteet näkyvät 
hakkuiden johdosta varsin hyvin. Laelta avautuu osittain samasta syystä kohtalaisen edustavia 
näköaloja metsäiseen ympäristöön. Biologisesti alue on vähemmän merkittävä, metsänkäsittelyn 
takia monin kohdin myös vähemmän edustava. Tavanomaisten kangasmetsien ohella alueella 
on silokalliopintojen kalliokasvillisuutta, vaateliasta lajistoa ei esiinny. Kohtalaisen saavutetta-
vuuden takia kallioalueella on monikäyttömerkitystä geologisena ekskursiokohteena. 

14. Bötet, Kemiö 

Karttalehti: 1034 15 + 2012 15 
Alueen pinta-ala: 143 ha 	Korkeus: 63 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 63 m 

3 
3 
3 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Nordvikin pohjoispuolella, merenlahden - Nordvikfjärdenin - pohjoisrannalla kohoava laaja 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kumpuilevien pienten selänteiden ja kapeiden suonotkelmien kirjoman metsämaaston 
luonnehtima laaja kallioalue, joka rajautuu ympäröivään samankaltaiseen maastoon epämää-
räisesti. Alue sisältää maa-aineslain kannalta hyvin merkittäviä maisemallisia ja kohtalaisen 
merkittäviä geologisia arvoja. Alueen geomorfologisesti ja maisemallisesti merkittävin osa Bötet 
erottuu avokallioisine lakiosineen ja rinteineen kauas eteläpuolelle. Korkeimmilta selänteiltä 
avautuu esteettömät, hyvin edustavat ja kauniit näköalat merenlandelle ja ympäröivään 
kallioiseen metsämaisemaan. Alueen sisäiset maisemat ovat vaihtelevan topografian - viereisten 
selänteiden erämaiset lakiosat erottuvat hyvin mm. Bötetin laelle - sekä avarien kallioselänteiden 
ja Bötetin erikoisten jyrkännemaisemien ansiosta hyvin edustavia. Selänteiden lakiosat ja rinteet 
ovat paikoin hyvin harvan rakoilun lohkomia ja silokalliot ovat melko laaja-alaisia. Merkittävim-
mät jyrkänteet sijaitsevat Bötetin länsireunalla, jossa rakoilun lohkomien pystyseinämien tyvellä 
on edustavaa suurilohkareista louhikkoa. Kallioalueen itäosassa on laajimman avokallioisen 
selänteen laella kookas yksittäinen siirtolohkare. Biologisesti tämä porfyyrisesta mikrokliinig-
raniitista muodostuva kallioalue on lähinnä paikallisesti merkittävä. Kasvillisuus on melko 
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yksipuolista, mutta laajalti edustavaaja karun mereisen luonteista. Etenkin lakiosien silokallioilla 
on laajoja poronjäkälä-kalliotierasammalkasvustoja, lakiosien metsät ovat harvapuustoisia 
männiköitä. Pystyjyrkänteillä on tavanomaista oligotrofista sammal- ja jäkäläpeitettä. Alue on 
varsin mukavaa paikallista retkeilymaastoa ja erinomainen näköalapaikka. Bötet on ilmeisesti 
muinoin ollut vartiotulivuori. 

15. Eknäsin kaakkoispuoleinen kalliomaasto, Kemiö 

Karttalehti: 2012 03 
Alueen pinta-ala: 247 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Skyttböle ja Korkeakallio. 

Skyttböle 

Korkeus: 67 m.p.y. 	Suht.korkeus: 62 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	2 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Kemiö, Eknäs, Eknäsvikenin eteläpuolella ja Kemiön maantien länsipuolella sijaitseva laaja 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laaja, kohtalaisen loivasti kumpuileva kallioalue, jolla on maa-aineslain mukaisia merkittäviä 
maisema- ja luonnonarvcja. Alue kohoaa jyrkkärinteisenä selännejaksona ja hahmottuu melko 
kauas ympäristöön alarinteiltään metsäisenä, lakiosistaan avokallioisena alueena. Lakiosien 
silokalliopinnat erottuvat silmiinpistävästi läheisten selänteiden huipuille ja ylärinteille. Lisäksi 
lakiosista avautuu erinomaiset esteettömät näköalatjoka suuntaan. Alueen sisäiset karun mereiset 
kalliomaisemat ovat hyvin edustavia ja tavanomaista erikoisempia. Kemiön graniitista 
muodostuvien selänteiden lakiosissa on laajan avaria, loivasti kumpuilevia ja erittäin edustavia 
silokallioita. Alueen jyrkännepinnat ovat porrasmaisia ja pystyjyrkänteisiä seinän►iä. Lakiosien 
painanteissa ja rinteillä Litorinamerivaiheen aikaisia rantakivikkoja ja -lohkareikkoja. 

Alueen kasvillisuus on melko monipuolista ja suurelta osin luonnontilaisen edustavaa. Lajiston 
merkittäviä piirteitä on valtakunnallisesti uhanalaisen kangaskiurun reviiri. Lakiosat ovat 
harvapuustoisten mereisten kalliomänniköiden luonnehtimia. Laakeilla silokallioilla on 
sukkession alkupuolen poronjäkälä-kalliotierasammalkasvustoja sekä niukkalajisia niittylaikkuja. 
Jyrkänteillä on karujen silokallio-ja pystyseinämien kalliokasvillisuutta, vaateliasta kalliolajistoa 
ei esiinny. Selänteiden välisissä notkelmissa on edustavia suolaikkuja, mm. isovarpuräme-, 
tupasvillaräme-, mustikkakorpi- ja saranevajuotteja. Alue on erinomaista, erämaaluontoista 
retkeilymaastoa ja tarjoaa erinomaisia näköalapaikkoja. 
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Korkeakallio 

Korkeus: 45 m.p.y. 	Suht.korkeus: 40 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 5 

Kallioalueen sijainti: 
Kemiö, Eknäs, Eknäsvikenin ja Degerdalin maantien kaakkoispuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Peltoalueiden reunalla sijaitseva kallioselänne, jolla on maa-aineslain mukaisia merkittäviä 
maisemallisia sekä jokseenkin merkittäviä geologisia arvoja. Alue erottuu ympäristöään 
korkeampana avokallioisena mäkenä. Lakiosien ja rinteiden silokalliot näkyvät edustavasti 
lähipelloille. Korkeimman huipun länsireunalla on geomorfologisesti edustava pystyjyrkänne. 
Alueen kivilaji on raitainen granaatti-kiillegiieissi, paikoin on gneissi- ja amfiboliittiväliker-
roksia. Suojasivulla näkyy morfologiassa kiillegneissin noin 70 asteen kaateella oleva 
laattarakoilu pieninä porrasjyrkänteinä. Biologisesti alue on lähinnä paikallisesti merkittävä, 
kasvillisuus on hieman tavanomaista moni-ilmeisempää. Se on etupäässä tavanomaisten 
oligotrofisten kangasmetsien luonnehtima, paikka paikoin on taimikoita tai harvennushakkuu-
aloja. Laen silokallioilla on poronjäkälä-kal liotierasammal kasvustoja ja muutamin kohdin kasvaa 
kalliokohokkia. Jyrkänteillä on karun alustan oligotrofista sammal- ja jäkälävaltaista 
kalliokasvillisuutta, tyvellä on hieman hiirenhäntäsammalen dominoimia rapautumaonkaloiden 
sammalkasvustoja. 

16. Degerdalin kaakkoispuoleinen kallioalue, Kemiö 

Karttalehti: 2012 03 
Alueen pinta-ala: 709 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Daladanten-Pellasklinten ja 
Palomäki-Noorångsbergen. 

Daladanten Pellask1inten 

Korkeus: 55 m.p.y. 	Suht.korkeus: 45 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	2 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 
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Kallioalueen sijainti: 
Kemiö, Degerdal-Gräsbole maantien ja Bogsböle träskin välisellä alueella sijaitseva laaja 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Hyvin laaja, paikoin voimakkaasti kumpuileva kallioalue, jolla on maa-aineslain mukaisia 
merkittäviä suojeluarvoja. Alue koostuu useista, sekä tasaisen laajoista ja loivapiirteisistä että 
kapean jyrkkäpiirteisistä kallioselänteistä ja niiden välisestä kalliopohjaisesta suomaastosta. 
Avaralta pohjoisosan laelta on laajat, erinomaiset näköalat eri suuntiin kallioselänteiden ja 
viljelysten muodostamaan maisemakuvaan. Avokallioiset rinteet erottuvat paikoin ympäröiville 
pelloille ja avokallioiset lakiosat erottuvat kauas ympäristöön korkeammille paikoille. 
Kallioalueen sisäiset maisemat vaihtelevat tasaisen mereisestä avokalliomaastosta eteläosan 
viistojyrkkiin, voimakkaammin kumpuileviin selänteisiin. Alueen pohjoisosat ovat hyvin tasaista 
ja harvarakoista, loivasti kumpuilevaa ja lähes puutonta silokalliomaastoa. Silokalliot 
muodostavatkin hyvin tasaisia ja laaja-alaisia selänteitä. Merkittävimmät jyrkännepinnat 
sijaitsevat luoteis- ja koillisosassa. Alueen keskiosat ovat suovaltaista matalaa kalliomaastoa, 
jossa graniitti on selvemmin rakoillut. Eteläosassa on voimakkaasti kumpuilevia jyrkänteisiä 
kallioselänteitä, joiden viistojyrkillä rinteillä ja lakiosissa on edustavia silokallioita. 

Myös biologisesti alue on merkittävä, suurelta osin varsin luonnontilainen ja karun mereinen. 
Lakiosissa on hyvin edustavaa mereistä silokalliokasvillisuutta eli avoimen kivipinnan jäkäliköitä 
ja poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia. Notkelmissa on monen tyyppisiä katuja soistumia, 
mm. laajoja isovarpuräme- ja tupasvillarämejuotteja, myös mustikka- ja metsäkortekorpea on 
paikka paikoin. Alueen länsireunan jyrkänteillä on karun alustan jäkälä- ja sammalvaltaista 
kalliokasvillisuutta. Alueen eteläreunalla tavattiin kurki ja tuulihaukka, laakean harvapuustoiset 
lakiselänteet ovat potentiaalista kangaskiurun esiintymisaluetta. Alue on monikäytön suhteen 
merkittävä, sillä se on erinomaista paikallista retkeilymaastoa ja tarjoaa edustavia näköalapaikko-
ja. 

Palomäki-Norrångsbergen 

Korkeus: 68 m.p.y. 	Suht.korkeus: 48 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Kemiöstä noin 6 km luoteeseen, tien nro 181 lounaispuolella, Eknåsnrossenin peltoalueeseen 
rajoittuva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Erillisistä kallioselänteistä koostuva laaja porfyyrigraniittialue, joka on topografialtaan 
kumpuilevaa, vaihtelevaa maastoa. Kallioalue sisältää merkittäviä maisemallisia ja biologisia 
arvoja sekä jokseenkin merkittäviä geologisia arvoja. Alue erottuu kauempaa katsottaessa 
ympäristöään korkeampana metsäisenä kallioalueena. Selänteiden lakiosista avautuu paikoin 
hyvät näköalat ympäröivään metsämaastoon. Alue rajautuu kohtalaisen selvästi muihin suuntiin 
paitsi eteläpuolelle kallioiseen metsämaastoon. Selänteiden lakiosat ovat tasaista, loivasti 
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kumpuilevaa kalliomännikköaluetta, jossa esiintyy paikoin laajoja, hyvin harvarakoisia ja 
avokallioisia silokalliopintoja. Kallioalueen koillisosassa Norrängsbergenin itäreunalla on 
edustava porrasmainen jyrkänne, jonka tyvellä on edustava onkalo. Alueen sisäiset maisemat 
ovatkin avokallioisten lakiosien, harvapuustoisten kalliomännikkö- ja jyrkännemaisemien 
ansiosta kohtalaisen edustavia. Kasvillisuudeltaan kallioalue on etupäässä tavanomaisten 
kangasmetsien ja kalliokasvillisuuden luonnehtima. Lajistoon kuuluu kuitenkin muutamia 
harvinaisia puolivaateliaita kallio-onkaloiden sammalia. Biologisesti merkittävin osa on 
koillisreunan jyrkänne, jonka tyvikoloissa kasvaa valtakunnallisesti uhanalaista luutasammalta 
sekä isoriippusammalta, viuhkasammalta ja suonikielisammalta. Muilta osin alue on etupäässä 
puolukka- ja mustikkatyypin kangasmetsää, laella on paikoin mereistä poronjäkälä-kal-
liotierasammalmosaiikkia. 

17. Ryynperinkallio, Kemiö 

Karttalehti: 2012 03, 2021 01 
Alueen pinta-ala: 35 ha 	Korkeus: 55 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 55 m 

3 
2 
4 
2 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 10 km Kemiön luoteispuolella, tien nro 181 länsipuolella, aivan Lappdälsfjärdenin rannalla 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Salmen rannalla sijaitseva pyöreämuotoinen massiivinen kalliomäki, joka rajautuu ympäris-
töstään varsin selvästi. Alueella on maa-aineslain kannalta hyvin merkittäviä maisemallisia 
arvoja sekä merkittäviä biologisia ja jokseenkin merkittäviä geologisia arvoja. Ryynperinkallio 
kohoaa eteläreunaltaan massiivisen jyrkänteisenä, avokalliojyrkänteen yläosat erottuvat selvästi 
alueen eteläpuolelle. Lakiosien näköalapaikalta avautuu hyvin edustavat näköalat Lappdalsfjärde-
nin salmelle. Kallioalueen sisäiset maisemakuvat ovat monipuoliset ja vaihtelevat laen 
kalliomännikkömaisemista jyrkänne- ja lehtomaisemiin. Alueen pääkivilaji on porfyyrinen 
graniitti. Selänteen lakiosat ovat loivasti kumpuilevaa rakoilun lohkomaa, hieman porrasmaista 
kalliomännikköaluetta. Eteläjyrkänne on massiivinen, epämääräisesti porrasmainen ja 
louhikkoinen jyrkännerinne, jossa yksittäiset pystyseinämät ovat matalia. Jyrkänteen tyvellä 
jyrkässä rinteessä on runsaasti louhikkoa ja lohkareikkoa. Laella on pieni Ancylysjärvivaiheen 
lopulla syntynyt rantalohkareikko. 

Kasvillisuudeltaan ja lajistoltaan alue on melko monipuolinen, vaikka kasvillisuus on 
graniittipohjan johdosta etupäässä karun oligotrofista, kuitenkin paikoin tavataan myös hieman 
vaateliaampaa kasvilajistoa. Lakiosissa on poronjäkäläistä männikköä, jossa avokallioilla on 
kalliotierasammalkasvustoja. Etelärinteen lohkareikossa kasvaa valtakunnallisesti uhanalainen 
etelänpörrösammal. Lounaisreunan jyrkänteiden edustalla on jokseenkin kuivaa, pusikkoista ja 
lehtomaista haavikkoa. Seassa on muutamia vanhahkoja haapoja. Jyrkänteellä haavikon takana 
on jonkin verran mesotrofista pystyseinämien kalliokasvillisuutta, lähinnä kutrisammal-
kalliopalmikkosammalkasvustoja. Näiden kohtien vaateliaampaan lajistoon kuuluu kutrisamma-
len ohella isoruostesammal, ketopartasammal, tummauurnasammal, rotanhäntäsammal ja 
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kalliohiippasammal. Kohde on erinomaista retkeilymaastoa, laella sijaitsee suosittu näköalapaik-
ka, jonne on opastettu polku läheiseltä leirintäalueelta. 

18. Stenholmen, Kemiö 

Karttalehti: 2012 05 
Alueen pinta-ala: 4 ha 	Korkeus: 10 m.p.y. 	Suht.korkeus: 10 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	4 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö 
	

3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Kemiö, Vestlax, Träsköfjärdenin länsirannalla, Sågvikenin koillisrannalla sijaitseva kallioniemi. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kallioinen, matala niemenkärki meren rannalla. Alueella on maa-aineslain ja osin luonnon-
suojelulain mukaisia merkittäviä biologisia arvoja sekä kohtalaisen merkittäviä geologisia ja 
maisemallisia arvoja. Niemi erottuu mereltä käsin melko hyvin, lakiosista avautuu meri-
maisemia, mutta useimmiten puusto rajoittaa näköaloja. Voimakas louhostoiminta ja 
rakentamisen on muuttanut alueen sisäistä maisemakuvaa samoin kuin luonnontilaisuutta 
voimakkaasti. Pääkivilaji on kvartsi-maasälpäliuske, jossa esiintyy leveä kalklcikivivälikerros. 
Kalliopinnat ovat pieniä, erillisiä selänteitä. Laella on suurehko ka1kkikivilouhos. Alueen 
biologinen suojelumerkitys pohjautuu ensisijaisesti edustavaan ja monipuoliseen kasvilajistoon. 
Louhoksen liepeillä on kalkkivaikutteisia ketoja, joilta voi edelleen löytää kangasajuruohon, 
ketomarunan, mäkirikon, mäkihärkin sekä kalliorikon (ks. myös Pykälä 1989, s. 111). 
Viimeksimainittu on valtakunnallisesti uhanalainenja luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu laji. 
Myös itiökasveissa on monia vaateliaita ja harvinaisia lajeja, kuten liuskahyytelöjäkälä, 
ruskokesijäkälä ja poimukesijäkälä, joka on alueellisesti uhanalainen laji. Kalkkivaikutteisilla 
pystyseinämiliä on vaateliaiden sammallajien muodostamia kasvustoja, mm. kalkkikiertosammal-
ta, kielikellosammaltaja kutrisammalta kasvaa runsaan puoleisesti. Muilta osin alue on etupäässä 
kulttuurivaikutteista, osin lehtomaista sekametsää, pusikkoa tai ruderaattiniittyä. 

19. Oxhagalbergen-Storängslbergen, Kemiö 

Karttalehti: 2012 06 
Alueen pinta-ala: 19 ha 	Korkeus: 40 m.p.y. 	Suht.korkeus: 35 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 
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Kallioalueen sijainti: 
Noin 2 km Kemiön keskustan itäpuolella, Särkisaloon vievän maantien varrella sijaitseva 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Peltoaukean laidalla sijaitseva, maisemallisesti merkittävä jyrkänteinen kallioselännejakso, jolla 
on myös merkittäviä biologisia ja geologisia arvoja. Alue hahmottuu selvästi kaukaa 
länsipuolelta. Kallioiset jyrkänteiset seinämät erottuvat puuston välistä silmiinpistävästi 
länsipuolen pellloille ja Kemiö-Perniö maantielle. Laelta avautuu edustavan esteettömät näköalat 
Kemiön kirkonkylälle saakka. Kallioselänteen sisäiset louhikkoiset jyrkänne- ja silokal-
liomaisemat ovat hyvin edustavia ja tavanomaista erikoisempia. Kallioalue kohoaa pohjois-ete-
läsuuntaisen murrosvyöhykkeen reunalla. Alueen kivilaji on hyvin harvarakoinen Kemiön 
graniitti. Länsireunalla on kivilajille tyypillisen kuutiorakoilun lohkoma, paikoin jylhän 
louhikkoinen pystyjyrkänne, jonka tyvellä suurikokoista massiivista louhikkoa. Pohjoisosassa 
pystyjyrkänteen keskivaiheilla on vinorakoilun synnyttämiä ylikaltevia jyrkännepintoja. 
Lakiosissa on melko laaja-alaisia pyöreäselkäisiä silokallioselänteitä. Selänteiden välisissä 
notkelmissa esiintyy hieman tavanomaista Litorinamerivaiheen rantalohkareikkoa. Alueen 
kasvillisuus ja kasvilajisto ovat monipuolisia. Paikoin esiintyy myös vaateliaampaa lajistoa. 
Länsireunan jyrkänteiden alla on monin kohdin edustavaa puolukka-lil]ukkatyypin kuivalehtoa, 
jossa kasvaa mm. nuoria lehmuksia. Jyrkänteillä on edustavan runsaasti ja monipuolisesti 
kalliokasvillisuutta, paikoin esiintyy ravinteisemman alustan meso-eutrofisia sammalkasvustoja, 
mm. kalkkikiertosammal, isoruostesammal, punatyvisammal ja kutrisammal suosivat näitä 
kohtia. Myös tyvionkaloiden ja kallionrakojen sammalyhteisöjä on kohtalaisen runsaasti. Aluetta 
on käytetty kohtalaisen runsaasti paikallisena retkeilyalueena ja näköalapaikkana. 

20. Haborsberget, Keniiö 

Karttalehti: 2012 06 
Alueen pinta-ala: 40 ha 	Korkeus: 60 m.p.y. 	Suht.korkeus: 50 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	2 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	4 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 4 km Kemiön kirkonkylältä koilliseen, Puujärven lounaispuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Metsäisessä maastossa sijaitseva, pohjoisreunastaan jyrkänteisenä kohoava kallioalue, jolla on 
merkittäviä geologisia ja maisemallisia arvoja sekä jokseenkin merkittäviä biologisia arvoja. 
Pohjoisreunan jyrkänteiset rinteet ja lakiosat erottuvat selvästi läheisille pelloille. Laelta avautuu 
hyvät näköalat pohjoiseen ja luoteeseen viljelysmaiden kirjomaan metsämaastoon. Myös 
kallioalueen sisäiset, tasaiset lakiosan avokalliomaisemat ja luoteisosan jyrkännemaisemat ovat 
hyvin edustavia ja erikoisia. Porfyyrigraniitista muodostuvan kallioalueen lakiosissa on laajat, 
tasaiset silokallioselänteet, jotka kumpuilevat loivasti yli koko kallioselänteen. Lakiosan 
selänteiden muodostamissa matalissa painanteissa on osittain kasvillisuuden peittämiä pieniä, 
hyvin pyöristyneitä Litorinamerivaiheen rantakivikoita. Luoteisreunalla on hyvin harvan rakoilun 
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lohkoma massiivinen, osittain hioutunut 20-30 metriä korkea pystyjyrkänne. Lakiosien laajat 
silokalliopinnat ovat varsin luonnontilaisen harvapuustoisen kalliomännikön luonnehtimia; niillä 
on useassa kohdassa mereistä poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia. Pohjoisjyrkänteen tyven 
kuusimetsässä on paikoin lehtopiirteitä, kosteammilla kohdilla on myös korpilaikkuja. Itse 
jyrkänteellä on oligotrofinen sammalkasvillisuus vallitsevaa, mm. kalliorakojen omenasammal--
varstasammalkasvustoja on runsaasti. Haborsberget on monikäytön suhteen erinomainen 
erämaaluonteinen retkeilykohde ja näköalapaikka. 

21. Länsmansbergen, Kemiö 

Karttalehti: 2012 06 
Alueen pinta-ala: 126 ha 	Korkeus: 58 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö: 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 45 m 

4 
3 
3 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Kemiöstä noin kilometri etelään, peltoalueen eteläiseen reunaan rajoittuva laaja kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Peltotaakson reunalla kohoava laaja ja pitkänomainen kallioylänköalue, jolla on merkittäviä 
geologisia ja maisemallisia arvoja. Jyrkänteisenä kohoava pohjoisreuna erottuu lakiosistaan 
avokallioisena selännejaksona ja muodostaa silmiinpistävän, ympäristöään hallitsevan 
maisemaelementin. Alue rajautuu selvästi pohjoispuolen peltoihin, mutta epämääräisemmin 
muihin suuntiin. Kallioselänteiden lakiosista avautuu hyvin edustavat näköalat Kemiön 
kirkonkylälle ja sitä reunustavaan viljelysmaisemaan. Pohjoisreunan lakiosat ovat voimakkaasti 
kumpuilevaa, jyrkänteisten selänteiden ja niiden välisten syvien notkelmien muodostamaa 
kalliomaastoa, jossa korkeuserot vaihtelevat 10-20 metrin välillä. Keski- ja eteläosassa maisema 
muuttuu lievemmin kumpuilevaksi kalliomännikkömaastoksi. Kallioalueen pääkivilajit ovat 
keskirakeinen gabro ja kvartsidioriitti, joiden itä-länsisuuntainen kontakti kulkee alueen poikki. 
Itäosassa alueen keskivaiheilla näkyy metsätien varressa kaunista gabrobreksiaa, jossa vaaleassa 
graniittiaineksessa esiintyy gabromurskaleita. Pohjoisreunan jäätikön hiomat viistojyrkänteiset 
ja pystyseinämäiset jyrkännepinnat ovat geomorfologisesti edustavia. 

Biologisesti alue on kohtalaisen merkittävä ja monipuolinen, vaikka luonnontilaisuus ja 
edustavuus on laajojen hakkuiden ja taimikoiden johdosta heikentynyt. Pohjoisrinteellä 
jyrkänteiden alla on lehtoa, jossa kasvaa pähkinäpensaita, punaherukkaa ja isoja, kaulattuja 
haapoja. Keskiosassa on puroa reunustavaa lehtokorpea ja ruohoheinäkorpea, jossa myös on 
pähkinäpensaita, vaahteroita ja korpipaatsamaa. Selänteiden lakiosissa on poronjäkäläisiä 
männiköitä. Avokallioilla on poronjäkälä-kalliotierasammalkasvustoja, paikoin kasvaa mm. 
kalliokohokkia. Pohjoisreunan jyrkänteillä on oligotrofista, mutta melko tuoreen rehevää 
varjorinteiden kalliokasvillisuutta, etenkin kerrossammal-kallioimarrekasvustoja, vaatelaista 
kalliolajistoa ei kuitenkaan esiinny. Alueella on myös historiallista merkitystä, sillä pohjoisosassa 
korkeimman selänteen laella on kaksi pronssikautista muinaishautaa. 
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22. Kummelberget, Kemf® 
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Karttalehti: 2012 06 
Alueen pinta-ala: 14 ha 	Korkeus: 52 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Suht.korkeus: 52 m 

 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 2 

moninaiskäyttö 
	

3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Kemiöstä noin 6 km itään, Falkinselän itäisellä rannalla Sandvikenin pohjukassa sijaitseva 
kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Lakiosistaan voimakkaasti kumpuileva, maisemallisesti merkittävä kallioalue merensalmen 
rannalla. Alue erottuu maisemassa metsän peittämänä ja ympäristöään korkeampana mäkenä, 
jossa avoimet kalliopinnat erottuvat vain paikoin kauemmaksi. Lakiosista avautuu puuston 
rajoittamia näköaloja merensalmeen ja ympäröivään maisemaan. Kallioalueen sisäiset 
männikköiset jyrkänne- ja silokalliomaisemat ovat melko edustavia ja monipuolisia. 
Kummelberget on myös geologisesti merkittävä kalliomäki, jonka pääkivilajit ovat kvartsi-
maasälpäliuske ja amfiboliitti. Kivilajien kontaktin katkaisee alueen keskiosassa esiintyvä 
nuorempi pohjois-eteläsuuntainen, oikeakätinen siirros, jonka lateraalisiirtymä on noin 200 
metriä. Kallioalueen koillisreunaa hallitsee kapea, rinteiltään jyrkänteinen kallioharjanne, jonka 
eteläosassa on kallioalueen korkein laki. Lakiosan ja rinteiden silokalliot ovat kupumaisia, 
kohtalaisen pienialaisia selänteitä. Jyrkänteet ovat matalia pystyseinämiä. Koillisosan kapean 
harjanteen laella on Litorinamerivaiheen aikaista rantakivikkoa, jonka kiviaines on kohtalaisesti 
pyöristynyttä. Kivikossa on pronssikautisia muinaishautoja. 

Biologisesti Kummelberget on lähinnä paikallisesti merkittävä kallioalue, kasvillisuudeltaan 
jokseenkin tavanomainen ja yksipuolinen. Kangasmetsät ovat vallitsevia, alarinteillä on joitakin 
käenkaali-oravanmarjatyypin lehtolaikkuja. Jyrkänteet ovat matalia, niillä on niukalti oligotrofista 
pystypintojen ja kalliokolojen sammal- ja jäkäläkasvustoja, vaateliasta kalliolajistoa ei esiinny. 
Kummelberget on vanha vartiotulivuori, joka nykyisin on paikallista retkeilymaastoa ja 
näköalapaikka. 
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23. Malmgårdarna, Kemiö 

Karttalehti: 2012 06 
Alueen pinta-ala: 43 ha 	Korkeus: 55 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 47 m 

3 
3 
4 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Rekuån eteläpuolella (noin 1,5 km), Kemiöstä noin 4 km kaakkoon, peltoalueen eteläreunalla 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Metsämaastossa sijaitseva voimakkaasti kumpuileva kallioselännejakso, jolla on maa-aineslain 
mukaisia merkittäviä geologisia ja maisemallisia arvoja. Alue erottuu pohjoispuolen peltoalueilta 
korkeana, metsäisenä kallioalueena, jonka paljaat jyrkänteiset silokalliorinteet erottuvat paikoin 
puuston seasta. Alue rajautuu selvästi pohjoispuolen peltomaisemaan ja lakiosilta avautuu hyvin 
edustavat näköalat ympäröivään maastoon. Alueen sisäiset avaran jyrkänteiset ja silokallioiset 
kalliomännikkömaisemat muodostavat yhdessä voimakkaasti kumpuilevan topografian kanssa 
tavanomaista erikoisemman ja edustavamman maisemakuvan. Alue muodostuu kahdesta 
jyrkänteisestä selänteestä ja niiden välisestä solamaisesta syvästä notkelmasta, joka nousee 
loivasti etelään päin mentäessä. Alueen pääkivilajit ovat gneissimäinen granodioriitti ja 
amfiboliitti, joiden kontaktia alueen keskiosassa kontroloi selänteiden välisessä solamaisessa 
notkelmassa sijaitseva siirros. Selänteiden laella ja rinteillä on edustavia, kohtalaisen laajoja 
jyrkänteisiä ja pyöreäselkäisiä silokallioita, joissa näkyy paikoin jäätikön synnyttämiä uurteita. 
Alueen pystyjyrkännepinnat ovat matalia, mutta viistojyrkänteiset rinteet ovat hyvin edustavia. 
Biologisesti alue on jokseenkin merkittävä, osin melko luonnontilaisen edustava. Kasvilajisto 
on hieman tavanomaista monipuolisempi. Kangasmetsäkasvillisuus (CT, VT, etenkin MT) ja 
karu kalliokasvillisuus on vallitsevaa. Lakiosissa on paikoin edustavia oligo-mesotrofisia 
kallioniittylaikkuja, joilla kasvaa mm. mäkitervakkoa, ahomansikkaa, iso- ja keltamaksaruohoa. 
Alueen pohjoisreunalla välinotkelmassa on käenkaali-mustikkatyypin metsää sekä hieman 
metsäkorte-saniaiskorpikuusikkoa. 

24. Billingsberget, Kemiö 

Karttalehti: 2012 06, 2021 04 
Alueen pinta-ala: 50 ha 	Korkeus: 55 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 40 m 

3 
3 
4 
4 
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Kallioalueen sijainti: 
Kemiö, Skoböle, Längträsketin koillis-pohjoispuolella, Kuupylyjärven länsipuolella sijaitseva 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laaja, massiivinen, länsipuolelta peltoalueeseen rajautuva jyrkänteinen kallioselännejakso, jolla 
on maa-aineslain mukaisia hyvin merkittäviä maisemallisia ja merkittäviä geomorfologisia 
arvoja. Alueen pohjoisreunan komeat paljaat jyrkännepinnat erottuvat hyvin silmiinpistävästi, 
muista ilmansuunnista alue hahmottuu heikommin. Laelta avautuu erinomaiset, esteettömät 
näköalat, etenkin alueen pohjoispuolelle yli viljeysaukeiden. Graniitista muodostuvan 
kallioselänteen upeat viistopintaiset silokalliojyrkännemuodot ovat paitsi geomorfologisesti 
edustavia myös maisemallisesti erikoisia ja jylhiä. Morfologisesti upein osa on Billingsbergetin 
pohjois- ja länsijyrkänteet. Massiivinen silokallioinen länsijyrkänne on voimakkaasti jäätikön 
hioma ja se kohoaa viistopintaisena noin 70 asteen kaateella. Pohjoisjyrkänne on porrasmainen, 
pystympi ja rakoilun voimakkaammin lohkoma. Biologisesti alue on kohtalaisen merkittävä, 
kasvillisuus on tavanomaista monipuolisempaa ja monin kohdin edustavaa. Oligotrofinen metsä-
ja kalliokasvillisuus ovat vallitsevia. Lakiosat ovat karua kalliomännikköä, jossa avokallioilla 
on edustavia poronjäkäliköitä ja poronjäkälä-kalliotierasammallcasvustoja. Ala- ja keskirinteillä 
on runsaimmin mustikkatyypin metsää, joka on paikoin hakattu. Jyrkänteiden tyvellä on myös 
kuivaa lehtomaista tammimetsää. Itse jyrkänteillä on edustavaa oligotrofista silokalliokasvilli-
suutta sekä pystyseinämienja kalliokolojen sammal- ja jäkälävaltaista kalliokasvillisuutta, vaikka 
vaateliasta kalliolajistoa ei esiinny. Jyrkillä varjorinteillä on runsaasti rahkasammalien 
muodostamia valurahkoja sekä kalliohyllyjen kerrossammal-kallioimarrekasvustoja. Monikäyttöä 
alueella on hyvänä paikallisena näköalapaikkana. 

25. Ka1kkimäki, Kijkala 

Karttalehti: 2023 09 
Alueen pinta-ala: 8 ha 	Korkeus: 110 m.p.y. 	Suht.korkeus: 30 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	4 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Lahnajärvestä pohjoiseen, noin 0,5 km Varesjärven pohjoispuolella sijaitseva kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaiis ja tärkeimmät arvot: 
Metsäisessä maastossa sijaitseva matala silokalliomäki, jonka eteläosassa on vanha kalkkiki-
vilouhos. Alue on geologisesti merkittävä ja biologisesti hyvin merkittävä. Maisemalliset arvot 
ovat vähäisemmät. Alue ei erotu kovin hyvin ympäristöstään, vaikka se rajautuu kohtalaisen 
selvästi itäpuolisiin peltoihin. Laelta avautuu puuston lomasta jonkin verran näköaloja 
lähiympäristöön. Alueen kivilajit ovat hapan raitainen gneissi, jossa esiintyy kalkkikiviväliker-
roksia. Sekä kasvillisuus että kasvilajisto ovat monipuolisia ja edustavia. Lajistoon kuuluu 
runsaasti vaateliaita lajeja sekä muutama uhanalainen laji. Rinteillä on reheviä puolukka-lillukka-
tyypin kuivalehtoja, joissa kasvaa lehtokuusamaa, lehto-orvokkia, valkolehdokkia ja sinivuokkoa. 
Kalliopaljastumilla on runsaslajista, meso-eutrofista keto- ja niittykasvillisuutta, joiden lajistoon 
kuuluvat mm. metsänätkelmä, mäkiarho ja haisukurjenpolvi. Louhoksen liepeillä avokallioisilla 
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kohdilla on kalkkikiertosammal-kalkkikarvasammalvaltaisten sammalmättäiden ja matalien 
putkilokasvien mosaiikkia. Itse louhosseinämillä on varsin runsaasti vaateliaan lajiston 
luonnehtimaa pystyseinämien sammalpeitettä, jossa kasvaa mm. kielikellosammalta, 
suippuväkäsammalta, alueellisesti uhanalaista kalkkipalmikkosammalta sekä vanhojen keräyksien 
mukaan alueellisesti uhanalaista etelänpurosammalta ja kalkkisuikerosammalta. 

26. Särämäki, Kiikala 

Karttalehti: 2023 09 
Alueen pinta-ala: 71 ha 	Korkeus: 164 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 57 m 

2 
3 
4 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Johannislund, Ruukinjärven ja Säräjärven pohjoispuolella sijaitseva pitkä kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Ruukinjärven pohjoisreunalla sijaitseva pitkä jyrkänteinen kallioselännejakso, jonka korkein laki 
on lähes 164 metriä nykyistä meren pintaa korkeammalla. Kallioselännejaksolla on merkittäviä 
maisemallisia, geologisia ja biologisia arvoja. Vaikka se sulautuu paljolti metsäiseen 
ympäristöönsä, se rajautuu eteläreunaltaan selkeästi peltoihin ja paikallistiehen. Lähimaisemassa 
itäreunan jyrkänteet erottuvat edustavasti. Lakiosista avautuu puuston rajoittamia melko 
edustavia näköaloja eteläpuolisille järville. Kallioalue on ollut jääkauden jälkeisenä aikana 
suurelta osin vedenkoskematonta aluetta, joka on sijainnut muinaisen Itämeren korkeimman 
rannan yläpuolella, Nämä supra-akvaattiset alueet ovat Lounais-Suomessa hyvin harvinaisia. 
Alueen eteläosassa on laattarakoilun lohkoma edustava kaakkoisjyrkänne. Kivilaji on 
hienorakeinen hapan gneissi, jossa on välikerroksina amfiboliittia sekä intermediääristä gneissiä. 
Kasvillisuus on melko monipuolista ja edustavaa, osin keskimääräistä harvinaisempaa. 
Kasvilajisto on myös kohtalaisen monipuolista ja sisältää muutamia hieman vaateliaampia tai 
harvinaisempia lajeja. Lakiosat ovat poronjäkäläistä männikköä, jossa eteläpäässä on 
kalliopaljastumilla runsaslajisia niittymäisiä kohtia. Lajistoon kuuluu mm. alueellisesti 
uhanalainen vuorimunkki, karvakiviyrtti, mäkitervakko ja keto-orvokki. Jyrkänteiden edustalla 
on mm. puolukka-lillukkatyypin kuivalehtoa sekä kaakkoisjyrkänteen alla varjoisaa lehmusleh-
toa, jossa kasvaa myös lehtokuusamaa ja mustakonnanmarjaa. Jyrkänteillä on edustavaa 
pystyseinämien sammalpeitettä, jonka puolivaateliaaseen lajistoon kuuluu kutrisammal ja 
oravisammal. 
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27. Pitkälammin kalliomaasto, Kisko 

Karttalehti: 2014 06 
Alueen pinta-ala: 301 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Korkianiemenkallio ja Malmberg. 

Korkianiemenkallio 

Korkeus: 75 m.p.y. 	Suht.korkeus: 34 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	1 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Orijärven itärannalla Orjanperässä sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kallioniemen ja sen takaisen laajan kalliomaaston muodostama aluekokonaisuus, joka on 
biologisesti sekä maa-aineslain että luonnonsuojelulain perusteella erittäin arvokas alue, yksi 
Etelä-Suomen merkittävimmistä kallioalueista. Alue on myös geologisesti ja maisemallisesti 
merkittävä. Se rajautuu selvästi länsireunaltaan Orijärveen. Pystyjyrkänteisenä kohoavan 
kallioisen niemen laelta avautuu paikoin esteettömiä näköaloja yli järven. Voimakas kivilajien 
pystyliuskeisuus heijastuu selvästi alueen pienipiirteisessä topografiassa. Kivilajeina ovat 
raitainen leptiitti ja amfiboliitti, jossa on alueen lounaisreunalla kapeita kaikkikivivälikerroksia. 
Keskiosassa on lisäksi amfiboliitin yhteydessä magnetiittimineralisaatioita. Alueella on vanha 
rautamalmin louhoskuoppa. 

Kasvillisuus ja kasvilajisto ovat monipuolisia ja edustavia, lajistossa on runsaasti vaateliaita 
lajeja sekä monia uhanalaisia lajeja. Alue kuuluu osin valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjel-
maan. Korkianiemenkallion lähimetsät ovatkin laajalti lehtosinijuurivaltaista rehevää 
pähkinälehtoa, paikoin on myös kuusivaltaista varjoisampaa lehtoa. Lehtojen lajistoon kuuluu 
jaloja lehtipuita, mm. vuorijalava sekä rehevän aluskasvillisuuden lajeja kuten imikkä, näsiä, 
lehtoneidonvaippa, soikkokaksikko ja lehto-orvokki. Rantajyrkänteillä on hyvin edustavaa 
pystyseinämien sammalpeitettä, lisäksi vaateliaan sammal- ja saniaislajiston luonnehtimia 
kalliorakojen kasmofyyttiyhteisöjä ja valuvesipintojen sammalkasvustoja. Vaateliasta tai 
harvinaista jyrkännelajistoa edustavat mm. valtakunnallisesti uhanalaiset seinäraunioinen, 
luutasammal, iso- ja haprakarvesammal, rupujäkälä sekä alueellisesti uhanalaiset kalkkikuppi-
jäkälä ja tunturikiviyrtti, joista viimeksi mainittu on Etelä-Suomessa luonnonsuojelulain nojalla 
rauhoitettu. Näiden lisäksi hieman yleisempiä vaateliaita lajeja on seinämillä runsaasti, mm. 
kielikellosammalta ja kalliohyytelöjäkälää. Myös eläinlajistossa on hyvin arvokkaita piirteitä, 
alueelta on löydetty neljä valtakunnallisesti uhanalaista maakotilolajia, joista suorasuusulkukotilo 
on erittäin uhanalainen. 
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Malmberg 

Korkeus: 90 m.p.y. 	Suht.korkeus: 49 m 
Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 2 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Orijärvestä noin 1 km kaakkoon, Määränjärven kaakkoispään koillisrannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Metsäisessä maastossa järven rannalla sijaitseva kulttuurihistoriallisesti ja geologisesti merkittävä 
kallioalue, joka on vanhaa rautakaivosaluetta. Malmbergin rautamalmiesiintymä on Lounais-
Suomen vanhimpia ja se löydettiin jo vuonna 1670 (Papunen ym. 1986, s. 198). Alue ei juuri 
erotu metsäisestä ympäristöstään, mutta rajautuu Määrjärveen kohtalaisen selkeästi ja kohoaa 
tätä yli 40 metriä korkeammalle. Puusto rajoittaa näköaloja alueelta ulospäin. Alueen sisäiset 
maisemat ovat osittain varsin persoonallisia, etenkin vanhojen kaivosmonttujen ja sivukivi-
kasojen ympäristössä. Kivilajit ovat amfiboliitti, leptiitti ja granodioriitti, joista viimeksi mainittu 
leikkaa edellisiä. Amfiboliitin ja leptiitin yhteydessä esiintyy magnetiittimineralisaatioita, joita 
on louhittu alueelta. Biologisesti alue on varsin arvokas, kasvillisuus ja kasvilajisto ovat 
monipuolisia. Myös eläinlajisto omaa hyvin merkittäviä piirteitä. Vanhan louhosalueen 
kaakkoispuolen lehdosta on löydetty kaksi valtakunnallisesti uhanalaista maakotilolajia, 
piikkikotilo ja suorasuusulkukotilo. Näistä jälkimmäinen on Suomessa erittäin harvinainen, lajilla 
on alle 10 tunnettua esiintymispaikkaa. Kallioselänteiden tyvet ja välinotkelmat ovatkin paikoin 
hyvin rehevää jalopuulehtoa, mm. isoja vaahteroita sekä tammia, pihlajia ja metsälehmuksia 
tavataan alueella. Paisteisilla silokalliorinteillä tavataan reheviä, monilajisia oligo-mesotrofisia 
kallioniittyjä ja -ketoja, joiden lajistoon kuuluu ketokäenminttu, ahomansikka, karvakiviyrtti ja 
haisukurjenpolvi. Monikäyttöarvoa alueella on mm. geologisena ekskursiokohteena. 

28. Vaihemäki, Kisko 

Karttalehti: 2023 01 
Alueen pinta-ala: 91 ha 	Korkeus: 85 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 45 m 

2 
2 
4 

3 

Kallioalueen sijainti: 
Kisko-Salon maantien varrella, Hongistossa, Raadesuon länsireunaan rajautuva pitkä kallioalue. 
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Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Peltoalueiden reunalla sijaitseva laaja, erillisistä selänteistä ja korpinotkelmista muodostuva 
kallioalue, joka rajautuu itäreunastaan soiden suojeluohjelmaan kohteeseen eli Raadesuohon. 
Länsireunan jyrkännemuodot ja silokallioiset lakialueet erottuvat silmiinpistävästi ja alue 
rajautuu ympäristöönsä monelta suunnalta selvästi. Vaihemäeltä avautuu erinomaisia, osin 
esteettömiä näköaloja alueen länsipuolelle, itäreunalta edustavia näköaloja luonnontilaiselle 
Raadesuolle. Graniitista ja granodioriitista muodostuvan kallioalueen sisäiset maisemat ovat 
myös monin paikoin edustavia, mm. luonnontilaisten kalliomänniköiden, korpinotkelmien sekä 
silokalliomuotojen ansiosta. Geologisesti alue on kohtalaisen merkittävä, sillä laajat lakiseläntei-
den silokalliomuodot ja länsireunan osin massiiviset jyrkännemuodot ovat melko edustavia. 

Biologisesti alue on kohtalaisen merkittävä, kasvillisuus - ja kasvilajisto - on melko 
monipuolista ja edustavaa, joskin tavanomaista. Lakiosissa on karuja männiköitä, joissa 
avokalliopinnoilla on edustavia poronjäkälä-kalliotierasammalkasvustoja sekä oligotrofisia 
kallioniittyjä. Vaihemäen silokallioisella lounaisrinteellä kasvaa alueellisesti harvinaista 
pikkutervakkoa. Kallioselänteiden välimaastossa monin kohdin on luonnontilaisia mustikkakorpi-
ja metsäkortekorpinotkelmia. Jyrkänteillä on oligo-mesotrofista sammalvaltaista kasvillisuutta, 
mm. kalliorakojen ja -onlcaloiden sammalkasvustoja sekä kutrisammalen luonnehtimaa 
keskiravinteista sammalpeitettä. Kutrisammalen ohella hieman harvinaisempaan jyrkännelajistoon 
kuuluu tihkutierasammal. 

29. Isoholma-Äijämäki, Kisko-Muurla-Pernnö 

Karttalehti: 2023 01 
Alueen pinta-ala: 42 ha 	Korkeus: 93 m.p.y. 	Suht.korkeus: 47 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Salo-Kisko maantien lähituntumassa, Naarjärven pohjoispäästä 0,5 km itään Nairassuon reunalla 
kohoava kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Suo- ja metsämaastossa sijaitseva jyrkkäpiirteinen kallioselännejakso, jolla on hyvin merkittäviä 
maisemallisia arvoja ja merkittäviä geologisia arvoja. Alueen länsi- ja eteläpuolella on osin 
luonnontilainen, osin ojitettu laaja Nairassuo, muilla ilmansuunnilla on loivapiirteistä, matalaa, 
paikoin hieman kallioista männikkökangasta. Alue rajautuu paikoin melko selväpiirteisesti 
harvapuustoisiin räme- ja nevareunuksiin, mutta metsämaastoon rajautuminen on epämääräistä. 
Länsijyrkänteet erottuvat puuston lomasta kauemmaksikin ympäristöön melko edustavasti, 
lähimaisemassa ne ovat massiivisia ja hyvin edustavia. Alueen sisäiset maisemat ovatkin 
voimakaspiirteisen topografian ja koryeiden jyrkännemuotojen ansiosta tavanomaista 
edustavampia. Laelta avautuu hyvin komeita, paikoin esteettömiä näköaloja kauas yli 
Nairassuon. Alue on geomorfologisesti hyvin edustava länsisivujen jyrkännemuotojen osalta, 
etenkin Äijänmäen länsireu nalla, jossa on kohtalaisen massiivinen, rakoilun lohkoma ja hieman 
ylikalteva graniittiseinämä tyviosan louhikkoineen. Biologisesti alue on jokseenkin merkittävä, 
kasvillisuus on tavanomaista ja melko yksipuolista, kuitenkin monin paikoin varsin edustavaa. 
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Oligotrofinen kangasmetsäkasvillisuus ja jyrkännekasvillisuus on vallitsevaa, vaateliasta lajistoa 
ei esiinny. Notkelmissa on korpi- ja rämesoistumia. Jyrkänteillä on edustavan runsaita 
sormipaisukarve-kallioisokarve- ja kalliopalmikkosammal-kiviturkkisammalkasvustoja, jonkin 
verran myös omenasammal-varstasammalvaltaisia kalliorakojen kasmofyyttiyhteisöjä. Alue on 
melko luonnontilainen, paikoin erämetsäluonteinen. 

30. Kirkkognnäki, Kisko 

Karttalehti: 2023 02 
Alueen pinta-ala: 43 ha 	Korkeus: 100 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 50 m 

2 
4 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 4 km valtatie l:n eteläpuolella, Kiskosta 9 km luoteeseen, Iso-Tahkojäven ja Vähä--
Tahkojärven itäreunalla sijaitseva alue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pitkä ja kapea, pohjois-eteläsuuntainen kallioselännejakso, joka rajautuu melko selvästi 
ympäristöstään. Alueella on hyvin merkittäviä maisemallisia ja jokseenkin merkittäviä geologisia 
arvoja. Se erottuu jyrkänteisenä, maisemassa kohoavana ja lakiosistaan kalliomännikköisenä 
selännejaksona, jonka massiiviset jyrkänteet hallitsevat viereistä järvimaisemaa. Lakiosista 
avautuu hyvin edustavat näköalat länsipuolen järville. Lakiosat ovat rakoilun lohkomaa, loivasti 
kumpuilevaa selänteiden ja niiden välisten notkelmien muodostamaa kalliomännikkö-maastoa. 
Korkeuserot ovat vähäisiä. Laella ja länsirinteillä on paikoin kohtalaisen edustavia, melko pieniä 
silokallioita. Länsireunan jyrkännepinnat ovat viisto- ja pystyjyrkkiä, osittain hioutuneita 
seinämäpintoja. Graniitista muodostuvan selänteen keskiosassa on Kirkkomäen länsireunalla 
kohtalaisen massiivinen jyrkänne. Se on lounaisreunastaan tiheän kuutiorakoilun lohkoma 
seinämä, jonka tyvellä on edustavaa louhikkoa. Alueen lakiosien kohtalaisen luonnontilaiset 
kalliomännikkömaisemat ja massiiviset jyrlcännemaisemat ovatkin paikoin jylhän edustavia, 
mutta länsirinteiden voimakkaat hakkuut heikentävät alueen sisäisiä maisema-arvoja. Biologisesti 
alue on melko tavanomainen, lähinnä paikallisesti merkittävä, lakiosistaan ja jyrkännekasvillisuu-
deltaan paikoin edustava. Toisaalta länsirinteillä hakkuut alentavat biologista edustavuutta. 
Lakiosien ja rinteiden metsät ovat pääasiassa puolukka- ja mustikkatyypin talousmetsää, 
ainoastaan Kirkkomäen lounaisjyrkänteen edustalla esiintyy hieman lehtomaisia piirteitä. 
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31. Kuurinmäki, Kisko-Pertteli 
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Karttalehti: 2023 02 
Alueen pinta-ala: 21. ha 	Korkeus: 97 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Suht.korkeus: 42 m 

 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 1 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Turku-Helsinki valtatien varrella, Valkjärven koillispuolella sijaitseva kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pieni, pyöreähkö, itäreunastaan jyrkänteisenä kohoava graniittiselänne, jolla on merkittäviä 
maisernallisiaja biologisia arvoja sekäjokseenkin merkittäviä geologisia arvoja. Itäreuna kohoaa 
varsin voimakkaasti ympäristöstään ja rajautuu peltoihin selkeästi. Avokalliopinnat erottuvat 
puuston seasta melko hyvin lähipelloille. Lakiosista avautuu varsin edustavia, puuston hieman 
rajoittamia näköaloja. Itäreunan massivinen jyrkänne on myös geomorfologisesti ja biologisesti 
merkittävä, keskiosissa on mm. voimakkaan kiilarakoilun synnyttämiä luohikkoisia kal-
lioseinämiä. Lakiosistaan alue on kohtaisen kumpuilevaa, kalliomänniköiden ja pienten räme-
ja korpinotkelmien luonnehtimaa kalliomaastoa. Alueen pinta-alaan nähden kasvillisuusja lajisto 
ovat varsin monipuolisia ja edustavia, paikoin tavataan myös vaateliaampaa lajistoa. 
Tavanomaisten kangasmetsien ohella itäreunan jyrkänteen alla on lehtomaista, käenkaali-oravan-
maijatyypin lehtomaista sekametsää. Itse jyrkänteillä on varsin monipuolista ja edustavaa, 
kosteahkoa oligotrofista sammalpeitettä. Alaseinämillä on reheviä kalliohyllyjä, kalliorakojen 
sammalkasvustoja sekä paikoin mesotrofista kutrisammalen luonnehtimaa sammalseinämää, 
jonka muita hieman vaateliaanipia lajeja ovat ketopartasammal ja tummauurnasammal. 

32. Aromäki-Viiramäki, Kisko-Suomusjärvi 

Karttalehti: 2023 04 
Alueen pinta-ala: 107 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Aromäki-Suorikonmäki ja 
Viiramäki. 
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Aromäki-Suorikonhaka 

Korkeus: 103 m.p.y. 	Suht.korkeus: 73 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

mon inaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Liuhto, Kurkelanjärven pohjoisrannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kurkelanjärven pohjoisrannalla sijaitseva jyrkänteinen, kahdesta kalliomäestä koostuva alue, jolla 
on maa-aineslain mukaisia merkittäviä geologisiaja hyvin merkittäviä maisemallisiaja biologisia 
arvoja. Kallioalue lähiympäristöineen muodostaa edustavan maisemallisen aluekokonaisuuden. 
Avokallioiset rinteet erottuvat selvästi eteläpuolelta käsin. Aromäen lakiosista avautuu upeat 
näköalat Kurkelanjärvelle, joka ympäröivine peltoineen ja kalliomäkineen muodostaa kauniin 
kumpuilevan maisemakuvan. Myös alueen sisäiset maisemat ovat edustavia vaihtelevan 
topografian, jyrkännemuotojen ja lehtometsien ansiosta. Geomorfologisesti merkittäviä piirteitä 
ovat laattarakoilun mukaisesti kehittyneet pystyjyrkänteet sekä niistä irronneet kalliolohkot ja 
pienet louhikot. Alueen kivilaji on pääasiassa amfiboliittia ja osittain kiillegneissiä, jolla on 
näkyvä kontakti amfiboliitin kanssa mm. alueen länsiosassa. 

Kasvilajistoltaan ja kasvillisuudeltaan alue on erittäin rikas. Lakiosissa on nuoria sekametsiä ja 
kalliopaljastumilla edustavia poronjäkälä-kalliotierasammalkasvustoja. Ravinteisemmilla 
avokalliopinnoilla on runsaslajisia kallioniittyjäja -ketoja, joilla kasvaa alueellisesti uhanalainen 
vuorimunkki, kangasajuruoho, ketokäenminttu ja tähkätädyke. Aromäen laen länsireunalla on 
myös vaateliaan sammallajiston luonnehtimia loivia avokalliopintoja, mm. kalld<ikiertosammalta, 
kalkkikarvasammalta ja ketohavusammalta on melko runsaasti. Suorikonhaan itärinteellä on 
runsaasti hyvin edustavaa runsaslajista kuivalehtoa, jossa kasvaa alueellisesti uhanalaista 
mätäshelmikkää. Aromäen eteläjyrkänteen alla on tuoreempi rehevä lehto, jonka lajistoon kuuluu 
saarni, tuomi, lehto-orvokki ja pensaikkotatar. Itse jyrkänteellä on monipuolista pystyseinämien 
kasvillisuutta, sekä oligo- että meso-eutrofista sammal- ja jäkäläpeitettä, jossa vaateliaita 
jyrkännelajeja edustavat mm. isoruostesammal ja kutrisammal. 

Viiramäki 

Korkeus: 122 m.p.y. 	Suht.korkeus: 50 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 4 
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Kallioalueen sijainti: 
Kiskosta noin 8 km koilliseen, 1 km Kurkelanjärven pohjoispuolella, aivan Lemikjärven 
pohjoispuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Topografialtaan voimakkaasti vaihteleva ja rauhattoman porrasmaisesti kumpuileva alue, jonka 
sisäosissa on paikoin pystyjyrkänteisiä kallioseinämiä. Alueella on maa-aineslain mukaisia 
merkittäviä geologisia ja jokseenkin merkittäviä maisemallisia arvoja sekä hyvin merkittäviä 
biologisia arvoja. Se rajautuu epämääräisesti ympäristöönsä ja erottuu kauempaa lähinnä 
metsäisenä selänteenä. Ylikaltevat Viiramäen etelä- ja lounaisjyrkänteet ovat kuitenkin 
lähimaisemassa edustavia. Paikoin puiden lomasta avautuu kohtalaisia näköaloja lähiympäris-
töön. Alueen pääkivilaji on amfiboliitti, mikä usein heijastuu kasvillisuuden rehevyytenä. 
Biologisesti arvokkain osa on itse Viiramäki jyrkänteineen. Lounaisjyrkänteen edustalla on 
lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva rehevä, osin lähteikköinen kuusi-jalava-pähkinälehto, jossa 
kasvaa valtakunnallisesti uhanalaiset lajit vuorijalava ja sääskenvalkku sekä pesäjuuri, saarni ja 
hirvenjuuri. Lehdon yläpuolisella jyrkänteellä on edustavassa määrin keski-runsasravinteisen 
kasvualustan kalliokasvillisuutta, etenkin pystypintojen, kalliorakojen ja -onkaloiden vaateliasta 
sammallajistoa, kuten esimerkiksi kalkkikiertosammalta, kalkkikahtaissammalta ja kielikellosam-
malta. Muissa osissa aluetta auringonpaisteisilla rinteillä esiintyy paikoin puolukka-lillukkatyypin 
kuivalehtoja sekä runsaslajisia niittylaikkuja, joilla kasvaa mm. mäkiminttua. 

33. Valkjärvennummi, Kisko 

Karttalehti: 2023 04 
Alueen pinta-ala: 242 ha 	Korkeus: 100 m.p,y. 	Suht.korkeus: 73 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Kiskosta noin 6 km koilliseen, Kurkelanjärven kaakkoispuolella ja Valkjärven länsipuolella 
sijaitseva laaja kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Murrosvyöhykkeen reunalla sijaitseva maisemallisesti ja biologisesti hyvin merkittävä, laaja ja 
massiivinen, pääasiassa graniitista muodostuva kallioalue. Valkjärvennummen merkittävimmät 
arvot ovat alueen länsiosassa. Alue rajautuu luoteisreUnaltaan Kurkelanjärveen ja itäreunaltaan 
osin Valkjärveen. Kurkelanjärven kaakkoispään rantajyrkänteet ovat komeita ja erottuvat puuston 
seasta kauemmaksikin järven toiselle puolelle. Samojen jyrkänteiden ylärinteiltä ja lakiosista 
avautuu komeat ja kauniit näköalat kumpuilevaan Kurkelanjärveä ympa röivään viljelysmetsä-
maastoon. Myös geologisesti alue on merkittävä. Länsireunan murroslinjaa ilmentävät 
jyrkännemuodot ovat massiivisia ja hyvin edustavia. Alueen kasvillisuus ja kasvilajisto ovat 
varsin monipuolisia, tavallisten puolukka- ja mustikkatyypin talousmetsien ohella myös räme-
ja korpisoistumia sekä jyrkänteiden aluslehtoja - mm. lehmusta - esiintyy alueella. Kurkelanjär-
ven kaakkoispään rantajyrkänteillä on amfiboliittipohjan ansiosta myös mesotrofista 
sammallajistoa melko runsaasti, mm. kutrisammalkasvustoja sekä uurnasammalvaltaisia 
kalliorakojen sammalyhteisöjä on runsaasti. Paikoin seinämän koloissa kasvaa myös 
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ruoholaukkaa. Numionlahteen laskevan Kärkelänjoen rannat ovat kosteaa, hieman kulttuurivai-
kutteista runsaslajista saniaislehtoa-lehtokorpea. 

34. Pirunkaapinmäki, Kisko 

Karttalehti: 2023 04 
Alueen pinta-ala: 10 ha 	Korkeus: 67 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 37 m 

3 
3 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Kiskosta noin 4 km koilliseen, Kurkelanjoen itäpuolella ja Ahdistonjärven länsipuolella (1,5 km) 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pieni peltoaukeiden ympäröimä jyrkännemäki, joka on biologisesti, geologisesti ja maisemal-
lisesti merkittävä ja monipuolinen kokonaisuus. Laelta avautuu edustavat näköalat Kurkelanjoen 
viljeltyyn jokilaaksoon. Kauempaa tarkasteltuna kalliomäki hahmottuu matalana metsäisenä 
selänteenä, mutta länsipuolen kohtalaisen massiivinen, hieman ylikalteva pystyseinämä erottuu 
hyvin lähimaisemassa. Laelta avautuu edustavat näköalat länsipuolen peltoaukeille. Selänteen 
kallioperä on kivilajiltaan raitaista, hienorakeista pyrokseenipitoista amfiboliittia. Ravinteisen 
kasvualustan ansiosta Pirunkaapinmäki on kasvillisuudeltaan edustava ja melko monipuolinen. 
Lajistossa on useita vaateliaita lajeja. Lounaisjyrkänne on runsaan mesotrofisen kalliokasvillisuu-
den luonnehtima, etenkin kutrisammal-kalliopalmikkosammalkasvustot ovat runsaita. 
Kalliokoloissa on saniaisten ja tummauurnasammalen dominoimia kasmofyyttiyhteisöjä. 
Kaikkein ravinteisimmilla eutrofisilla seinämäpinnoilla on vaateliaiden sammallajien kasvustoja, 
mm. kielikellosammal, isoruostesammal, kalkkikiertosammal, norkkusammal ja rotanhäntäsam-
mal kasvavat seinämällä. Jyrkänteen yläpuolella avokalliopinnoilla on keto- ja niittylaikkuja, 
alarinteellä lehtomaisissa kohdissa kasvaa paikoin lehtosinijuurta ja lehtoleinikkiä (Jaakko 
Nurmi, suull. tiedonanto). 

35. Hyypiänmäki, Kisko 

Karttalehti: 2023 04 
Alueen pinta-ala: 8 ha 	Korkeus: 86 m.p.y. 	Suht.korkeus: 36 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 

	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö 
	

3 

Alueen arvoluokka: 4 
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Kallioalueen sijainti: 
Kiskosta noin 1 km lounaaseen, Kirkkojärven kaakkoispuolella sijaitseva pieni kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Tasaisen talousmetsämaaston ympäröimä pieni jyrkännemäki, jolla on maa-aineslain kannalta 
hyvin merkittäviä geologisia ja merkittäviä maisemallisia arvoja. Kauempaa tarkasteltuna 
Hyypiänmäki jää suurelta osin puuston peittoon, mutta länsireunan jyrkänne pilkottaa puuston 
seasta. Lakiosista avautuu edustavat näköalat ympäröivään maisemaan, etenkin länsipuolelle. 
Jyrkänteiset silokalliorinteet sekä. lounaisrinteen louhikkoinen porrasjyrkänne ovat lähimaisemas-
sa tavanomaista komeampia. Alueen pääkivilaji on konglomeraatti, jossa esiintyy melko tiheässä 
erottuvia kulmikkaita hienorakeisia kvartsi-maasälpärikkaita leptiittipallosia. Muita kivilajeja 
ovat hienorakeinen amfiboliitti ja kordieriittipitoinen gneissi. Konglomeraatin alkuperäiset 
rakennepiirteet ovat hyvin säilyneet ja ovat näkyvissä kallioalueen paljastumissa. Biologisesti 
Hyypiänmäki on lähinnä paikallisesti arvokas kalliomäki, kasvillisuus on tavanomaista, mutta 
kohtalaisen monipuolista. Oligotrofinen metsä- ja kalliokasvillisuus ovat vallitsevia. Laella on 
poronjäkäläistä kalliomännikköä, rinteillä puolukka- ja mustikkatyypin metsää. Länsireunan 
jyrkänteen edustalla on hieman lehtomaisia lohkareikkoja. Alueella onkin tavattu pensaikkotatar 
(Jaakko Nurmi, suull. tiedonanto). Jyrkänteillä on karun alustan sammal- ja jäkäläpeitettä 
(kalliopalmikkosammal, kallioisokarve ym.), tuorean kosteilla kohdilla on mm. rahkasammalien 
muodostamia valurahkoja. Hyypiänmäki on mukava paikallinen näköalapaikka ja retkeilykohde. 

36. Laukkallion-Kurinmäen sefännejakso, Kisko-Suomusjärvi 

Karttalehti: 2023 04 
Alueen pinta-ala: 226 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Laukkallio, Kurimäki ja 
Kuvastusmäki-Luokanmäki. 

Laukkallio 

Korkeus: 126 m.p,y. 	Suht.korkeus: 48 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	1 	 lähiympäsistö: 	4 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Kurkelanjärven pohjoispäästä noin 2,5 km koilliseen, soisen talousmetsäalueen keskellä 
sijaitseva kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Melko voimakkaasti käsitellyssä talousmetsämaastossa sijaitseva jyrkkärinteinen kalliomäki, jolla 
on sekä maa-aineslain että luonnonsuojelulain mukaisia erittäin merkittäviä biologisia arvoja. 
Alue on biologisesti yksi Varsinais-Suomen tärkeimmistä kallioista. Myös geologisesti ja 
maisemallisesti se on jokseenkin merkittävä. Laukkallio erottuu melko kaukaa taimikkoisena 
mäkenä. Etelä- ja länsirinteiltä avautuu laajat, paikoin esteettömät näköalat. Alueen sisäisiä 
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maisemia hakkuut monin kohdin rumentavat, tosin etelä- ja lounaisrinteen katajakedoilla on 
myös maisemallisesti mukavia kohtia. Kallioalueen silokalliorinteet ovat paikoin laattarakoilun 
lohkomia. Kivilajit ovat pyrokseenipitoinen amfiboliitti, kiillegneissi, kvartsi-maasälpäliuske ja 
mikrokliinigraniitti, joiden kontakteja on nähtävissä alueella. 

Laukkallion kasvillisuus on osin melko ainutlaatuista ja edustavaa, vaikka kokonaisuutena alueen 
luonnontilaisuus on lähinnä keskikertainen. Biologisesti tärkeimmät kohdat ovat avokallioiset 
etelä- ja lounaisrinteet, joilla on runsaslajisia kallioniittyjä ja -ketoja. Ravinteisen valuvesien 
kostuttaman kasvualustan ansiosta näillä rinteillä kasvaa mm. valtakunnallisesti uhanalaista 
pikkuhanhikkia (Manner-Suomen ainoa esiintymä) ja ahosilmäruohoa, alueellisesti uhanalaista 
kirkiruohoa ja tähkätädykettä, masmaloa, soikkokaksikkoa, ajuruohoa ja ruoholaukkaa. Rinteiden 
avokalliopintoilla on monin kohdin vaateliaan lajiston luonnehtimia sammalyhteisöjä, joihin 
kuuluu mm. kalkkikarvasammal, ojasykerösammal ja kalliovelhosammal. Koillisreunan pienellä 
jyrkänteillä on oligotrofisen pystypintojen kasvillisuuden ohella vaateliasta meso-eutrofista 
sammalpeitettä, kalkkikiertosammal, punatyvisammal, kielikellosammal ja suippuväkäsammal 
viihtyvät seinämällä. 

Kurinmäki 

Korkeus: 90 m.p.y. 	Suht.korkeus: 32 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Pyhälammin pohjoisrannalla, lähellä Uudenmaan läänin rajaa sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pyhälammen rannalta jyrkänteisenä kohoava metsäinen kallioselänne, joka on sekä geologisesti, 
biologisesti että maisemallisesti merkittävä alue. Jyrkänteet erottuvat lähimaisemassa komeasti, 
mutta kauempaa tarkasteltuna alue jää hieman metsän peittoon. Ultraemäksisestä kivilajista 
muodostuva kallioselännejakso rajautuu kuitenkin selvästi länsipuolen vesistöön, joka mukailee 
NW-SE-suuntaista murrosvyöhykettä. Samaan kohtaan osuu ultraemäksisen massiivin ja 
viereisen laajan graniittialueen kontakti. Lakiosista avautuu puuston lomasta kauniit näköalat 
ympäröivään voimakkaasti kumpuilevaa ja järvien pilkkomaan metsämaastoon. Myös alueen 
sisäiset maisemat ovat jyrkännemuotojen osalta edustavat. Länsireunan ylikaltevat, laattarakoilun 
luonnehtimat jyrkänteet ovat myös geomorfologisesti hyvin edustavia. Kasvillisuus on melko 
monipuolista ja edustavaa, osin hieman keskimääräistä harvinaisempaa. Lakiosien männiköissä 
on edustavia poronjäkäliköitä, kallioniittylaikkuja sekä soistuvia painanteita. Alarinteillä on 
kuusikkoisia metsiä, lounaisjyrkänteen tyvellä on paikoin lehtopiirteatä kasvillisuudessa, mm. 
lehto-orvokkia. Jyrkänteillä on etupäässä tavanomaista pystyseinämien kalliokasvillisuutta, mutta 
paikoin myös jonkin verran vaateliaampaa mesotrofista sammallajistoa; kutrisammalen ohella 
tavataan norkkusammalta, kalliotakkusammalta, runkokarvesammalta ja kall iohiippasammalta. 
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Kuvastusmäki-Luokanmäki 

Korkeus: 120 m.p.y. 	Suht.korkeus: 50 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	4 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 5 

Kallioalueen sijainti: 
Kurkelanjärven itäpuolella, Tynnärlammen pohjois- ja länsipuolella sijaitseva laaja kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laaja, jyrkännemuotoja sisältävä ja topografisesti vaihteleva kallioalue, jonka luonnontilaisuus 
on heikentynyt runsaiden hakkuiden takia. Alueella on merkittäviä maisema-arvoja, vaikka se 
ei hahmotu kovin selkeästi kauemmaksi ympäristöön. Paikoin kuitenkin avokalliopinnat erottuvat 
edustavasti puuston seasta, etenkin Kuvastusmäen eteläpään jyrkänteet. Lakiosista avautuu 
erinomaisia näköaloja ympäröivään kumpuilevaan metsämaastoon, osittain hakkuiden johdosta. 
Alueen sisäisiä maisemia runsaat hakkuut rumentavat, mutta toisaalta jyrkännemuotojen ja 
Paskalammin lähiympäristön osalta ne ovat edustavia. Geologisesti alue on kohtalaisen 
merkittävä; esimerkiksi Kuvastusmäen lounaisreunan kohtalaisen massiiviset pystyseinämät ovat 
geomorfolofisesti edustavat. Alueen kallioperä on mikrokliinigraniittia. Biologisesti alue on 
lähinnä paikallisesti merkittävä. Kasvillisuus on suurelta osin hakkuiden takia vähemmän 
edustavaa, mutta kuitenkin jokseenkin monipuolista. Lakiosien talousmetsien ja taimikoiden 
ohella alempana lampien reunamilla ja notkelmissa on myös lehtomaisia ja korpimaisia 
säästyneitä metsiä. Kosteissa painanteissa on isovarpuräme- ja saranevasoistumia. Jyrkänteet ovat 
melko matalia, niillä on kohtalaisesti karun alustan oligotrofista sammal- ja jäkälävaltaista 
kalliokasvillisuutta sekä heinäisiä kalliohyllyjä. 

37. Torisevankulman kallio, Kiukainen 

Karttalehti: 1134 06 
Alueen pinta-ala: 10 ha 	Korkeus: 55 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	4 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 34 m 

3 
2 
4 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Aivan Torisevankulman pohjoispuolella, peltoaukean eteläreunalla sijaitseva kallioalue. 
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Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Torisevankulman peltoaukeiden reunalla kohoava melko jyrkkärinteinen diabaasialue, joka on 
kasvillisuudeltaan monipuolinen ja edustava kohde. Myös lähiympäristön suhteen kallioalue on 
merkittävä, sillä sekä kaakkois- että länsipuolella on lehtojensuojeluojelmaan kuuluvat kohteet 
- siten yhdistettynä alueet muodostavat arvokkaan kokonaisuuden. Maisemallisesti alue on 
hieman vaatimaton, avokalliopinnat jäävät suurelta osin puuston peittoon, mutta se rajautuu 
melko selväpiirteisesti pohjoispuolen peltoihin. Lakiosista avautuu puuston lomasta kohtalaisesti 
näköaloja lähiympäristöön. Geologisesti kallioalue on jokseenkin merkittävä, kivilaji on 
Satakunnan oliviinidiabaasi, jolla on selvä ofiittinen rakenne. Myös ka]lioalueen pohjoisrinteen 
matalat jyrkänneseinämät ovat kohtalaisen edustavia. Biologisesti alue on hyvinkin merkittävä, 
osin rehevän monipuolinen. Pohjoisreunan jyrkänteiden edustalla on runsaasti lehtoa, jonka 
melko monipuoliseen lajistoon kuuluu mm. mustakonnanmarja ja vuohenputki. Itse jyrkänteillä 
on edustavaa kostean paksusammaleista kalliokasvillisuutta, korkeimpien seinämien tyvipinnoilla 
on myös meso-eutrofista sammalpeitettä ja kalliokolojen kasmofyyttiyhteisöjä runsaasti. 
Kalliolajiston vaateliasta puolta edustavat kalkkikiertosamrnal ja kutrisammal, harvinaisimpia 
lajeja alueellisesti uhanalaiset säiläsammal ja ketjusammal. 

38. Kasaberget, Korppoo 

Karttalehti: 1032 08 
Alueen pinta-ala: 34 ha 	Korkeus: 40 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö: 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 40 ni 

3 
2 
3 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 5 km Korppoon kirkonkylältä lounaaseen, Lempersö sundin itärannalla sijaitseva 
kallioniemi. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Lakiosistaan tasainen, vain paikoin jyrkänteinen kallioalue meren rannalla. Alueella on 
maa-aineslain mukaisia geologisia ja maisemallisia arvoja. Se ei erotu kovin hyvin mantereen 
suunnasta, mutta kohtalaisen hyvin saaristomerelle. Etenkin etelä- ja lounaisreunan paljaat 
rantakalliot erottuvat edustavasti lähimaisemassa. Lakiosista avautuu hyvät ja avarat näköalat 
saaristomerelle, vaikka paikoin männikkö rajoittaa näkyvyyttä. Alueen sisäiset maisemat ovat 
tavanomaista mielenkiintoisempia. Kallioselänteen lakiosien si lokalliomaisemat ovat 
pirunpeltoineen hyvin edustavia ja erikoisia. Geomorfologisesti alue on hyvin edustava 
silokallioineen ja Litorina-merivaiheen aikaisine rantakivikkoineen ja -lohkareikkoineen. 
Pääkivilaji on graniitti, siten alueen kasvillisuus on etupäässä melko tavanomaista, mutta 
toisaalta monin paikoin varsin luonnontilaista. Etenkin lakiosat ovat edustavaa karua 
kallioluontoa, mereistä harvapuustoista männikköä, jossa on tuuheita poronjäkäläkä- ja 
kalliotierasammalkasvustoja. Selänteiden välisissä painanteissa on pieniä isovarpuräme- ja 
tupasvillarämelaikkuja. Jyrkänteillä on riippusammal-viuhkasammalvaltaisia tyvionkaloiden 
sammalkasvustoja sekä kalliorakojen omenasammal-varstasammalkasvustoja melko runsaasti. 
Vaateliasta kalliolajistoa ei esiinny. Kasaberget on ollut muinoin vartiotulivuori. Nykyisin se on 
paikallisesti suosittua retkeilumaastoa ja näköalapaikka. 
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39. L®kviksberget, Korppoo 
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Karttalehti: 1032 12 
Alueen pinta-ala: 24 ha 	Korkeus: 40 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Suht.korkeus: 40 m 

 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	2 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö 
	

3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Korppoon pääsaaren pohjoispuolisen Vattkastin saaren länsiosassa, Husvikin pohjoispuolella 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pieni, maisemallisesti varsin merkittävä jyrkänteinen kalliomäki, jolla on monikäyttöä hyvänä 
näköalapaikkana. Lakiosista avautuu lähes esteettömät näköalat eri suuntiin saaristomerialueille. 
Kalliopinnat erottuvat alueen länsipuolelle varsin edustavasti, mutta saaren sisäosiin pain alue 
hahmottuu ja rajautuu heikommin. Lounaisreunan jyrkännepinnat erottuvat hyvin lähimaisemas-
sa, osin kuitenkin hakkuiden takia. Kallioselänteen sisäiset, karun mereiset kalliomännikkö- ja 
jyrkännemaisemat melko luonnontilaisen edustavia. Geomorfologialtaan kallioselänne on 
tavanomainen, mutta edustava. Pääkivilaji on keskirakeinen graniitti. Selänteen laella on melko 
tasaisia silokallioitaja rinteillä pieniä lohkareikkoja. Lounaisjyrkänne on kuutiorakoilun mukaan 
säännöllisesti lohkoutunut ja kohtalaisen massiivinen pystyseinämä. Kasvillisuus on monin 
paikoin varsin luonnontilaisen edustavaa, etenkin lakimetsät ovat karua kallioluontoa, mereistä 
puolukkatyypin männikköä, jossa kalliopaljastumilla on tuuheita poronjäkäliköitä sekä 
poronjäkälä-kalliotierasammalkasvustoja. Kosteissa painanteissa on usein rahkasammalien 
luonnehtimia rämesoistumia. Alarinteillä on paikoin hieman kuivalehtopiirteitä; lounaisreunan 
jyrkänteen edustalla kasvaa mm. ahomansikkaa, pihlajaa sekä niukalti pähkinäpensasta. 
Jyrkänteillä on edustavan runsaasti karun alustan oligotrofista kalliokasvillisuutta, etenkin 
jäkäläkasvustoja. Varsin harvinainen mereisen ilmaston merinapajäkälä kasvaa lounaisjyrkänteel-
lä. 

40. Hästbergen, Korppoo 

Karttalehti: 1032 12 
Alueen pinta-ala: 73 ha 	Korkeus: 40 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 30 m 

3 
3 
3 
3 
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Kallioalueen sijainti: 
Noin 2 km Korppoon kylältä etelään, Långviken pohjoisrannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laaja, matala, merenlahden reunustama kallioalue, jolla on merkittäviä maisemallisia, geologisia 
ja biologisia arvoja sekä monikäyttöarvoja paikallisena retkeilyalueena. Alue ei juuri hahmotu 
kauempaa katsottuna, mutta pohjoisosan jyrkänteet ja eteläosan rantakalliot erottuvat selvästi 
lähimaisemassa. Pohjois- ja eteläreunan lakiosista ja rinteiltä avautuu paikoin melko hyvät, lähes 
esteettömät näköalat ympäristöön. Merkittävin maisema-arvojen osatekijä on alueen sisäiset 
maisemat, jotka pohjoisosan silokallio- ja jyrkännemaisemien ja pienien suolaikkujen osalta ovat 
melko jylhiä ja erikoisia. Alueen pääkivilajit ovat amfiboliitti ja kiillegneissi, joiden kontakti 
sijaitsee alueen keskiosissa. Eteläosan amfiboliittiselänteillä näkyy jäätikön kulutuksen 
uurresuunnat hyvin. Alueella on myös vanhoja rautamalmin louhoskuoppia. 

Alueen kasvillisuus on hieman tavanomaista monipuolisempaaja monin paikoin luonnontilaisen 
edustavaa. Lakiosien laakeat silokallioselänteet ovat mereisen männikön luonnehtimia, 
avokallioilla on runsaasti poronjäkäliköitä ja poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia. Lakiosien 
pienissä kosteissa painanteissa on isovarpuräme- ja tupasvillarämesoistumia, alempana 
notkelmissa on mustikkakorpijuotteja. Alueen eteläosassa louhoskuoppien liepeillä on myös 
hieman lehtomaisia piirteitä kasvillisuudessa, mm. pähkinäpensasta. Jyrkänteillä on sekä 
edustavaa silokallioseinämien kasvillisuutta että pystypintojen ja kalliokolojen sammal- ja 
jäkäläkasvustoja. Alueen pohjoisosan jyrkänteiltä on kerätty valtakunnallisesti uhanalainen 
isotorasammal. 

41. Pännäistenvuori, Kustavi 

Karttalehti: 1042 04 
Alueen pinta-ala: 7 ha 	Korkeus: 30 m.p.y. 	Suht.korkeus: 30 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö 
	

3 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Kustavista 0,8 km länteen, Pännäistenmaan pohjoisrannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Meren rannalla sijaitseva pieni kallioselänne, jolla on maa-aineslain mukaisia hyvin merkittäviä 
geologisia ja biologisia arvoja sekä merkittäviä maisema-arvoja. Lakiosat ovat kuutiorakoilun 
lohkomaa kalliomännikköä. Kallioalue erottuu mereltä katsottaessa puuston peittämänä ja 
varjostamana kallioisena, kohtalaisen massiivisena rantajyrkänteenä. Jyrkänteen reunalta avautuu 
hyvin edustavat näköalat merenlandelle. Alueen sisäiset kalliomännikkö- ja massiiviset 
jyrkännemaisemat ovat myös edustavia. Alueen pääkivilaji on karkearakeinen rapakivigraniitti. 
Selänteen koillisreunalla on morfologisesti hyvin edustava pystyjyrkänne louhikkoluolastoineen 
(Jeremiaksenluolat). Biologisesti alue on arvokas etupäässä uhanalaisen lajiston ansiosta. 
Kasvillisuus on pääasiassa karun alustan oligotrofista kangasmetsä- ja kalliojyrkännekasvillisuut-
ta, mutta pohjoisreunan jyrkänteen alla on myös lehtomaisia kohtia sekä rantakasvillisuutta. 
Lohkareisista lehtolaikuista on tavattu muutamia alueellisesti varsin harvinaisia sammallajeja, 
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mm. lännenliekosammal, lehtonokkasammal ja isosahasammal. Itse jyrkänteillä on edustavan 
runsaasti hieman mereistä kalliokasvillisuutta, etupäässä kalliopalmikkosammal-kiviturkkisam-
mal- sekä sormipaisukarve-kallioisokarvekasvustoja, myös paisteisten seinämien napa- ja 
kyhmyjäkäliköitä on runsaasti. Paikoin jäkäläseinämillä kasvaa kaksi valtakunnallisesti hyvin 
harvinaista ja uhanalaista lajia, norjanröyhelö ja aarniluppo. Alueella on monikäyttöarvoja 
paikallisesti merkittävänä nähtävyytenä, näköalapaikkana sekä kesämökkiläisten virkistysalueena; 
liepeillä on varsin runsaasti kesäasutusta. 

42. Hopiavuori, Kustavi 

Karttalehti: 1042 07 
Alueen pinta-ala: 7 ha 	Korkeus: 32 m.p.y. 	Suht.korkeus: 25 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Kustavista noin 4 km itään, Kunnaraisen länsipuolella, keskellä peltokaistaletta sijaitseva 
kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pienten peltoalueiden keskellä kohoava, länsi- ja pohjoisreunastaan jyrkkärinteinen kallioselänne, 
joka rajautuu kohtalaisen selvästi ympäröiviin peltoihin. Kallioalue sisältää maa-aineslain 
mukaisia merkittäviä biologisia, geologisia ja maisemallisia arvoja. Länsipuolen paljaat 
jyrkännepinnat näkyvät kohtalaisesti puuston seasta, mutta koillisreunan jyrkänteiset seinämät 
erottuvat tyven hakkuiden johdosta hyvin. Laelta avautuu edustavat peltomaisemat lähiympäris-
töön. Länsireunalla on kohtalaisen massiivinen ja hyvin edustava, rakoilun voimakkaasti 
lohkoma pystyseinämä. Seinämässä on halkeamia ja avorakojen erottamia suuria kalliopaaseja. 
Seinämäpinnat ovat osin jäätikön hiomia ja pyoristyneitä. Biologisesti Hopiavuori on kokoonsa 
nähden monimuotoinen ja kasvillisuudeltaan varsin edustava kallioalue. Se on Iajistollisesti rikas, 
paikoin esiintyy myös hieman vaateliaampia kasvilajeja. Laella on tuuhean poronjäkäläistä 
kalliomännikköä. Länsijyrkänteen edustalla on kuivahkoa pähkinälehtoa, jossa kasvaa mm. 
saarnea, suomenpihlajaa, punaherukkaa ja haapoja. Itse jyrkänteellä on tavanomaisen 
kalliokasvillisuuden ohella kutrisammalen luonnehtimaa mesotrofista sammalseinämää edustavan 
laajalti. Rapautuvia ja ravinteisia kalliorakojen kasmofyyttiyhteisöjä on myös varsin runsaasti. 
Ravinteisempien kohtien lajistoa luonnehtivat kutrisammalen ohella punatyvisammal, 
norkkusammal ja ketopartasammal. 
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43. Puosletininäki, Kustavi 

Karttalehti: 1042 07 
Alueen pinta-ala: 19 ha 	Korkeus: 35 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	4 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	4 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 30 m 

3 
3 
4 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Kustavin kirkonkylän kaakkoispuolella, Johteenkulmassa, Puosletinjärven eteläpuolella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Peltoalueen reunalla sijaitsevan laajan ja metsäisen kallioalueen länsiosa, jolla on hyvin 
merkittäviä maa-aineslain ja luonnonsuojelulain mukaisia biologisia arvoja. Alue on 
loivapiirteinen, se ei juuri erotu kauemmaksi ympäristöön. Pohjoispuolen peltoalueilta se 
hahmottuu harvennushakattuna kallioisena metsäreunuksena. Puusto rajoittaa näköaloja 
ympäristöön, mutta paikoin avautuu kohtalaisia maisemia viereisille pelloille. Kivilajiltaan alue 
edustaa porfyyristä rapakivigraniittia, jyrkänteet ovat matalia ja porrasmaisia, lakiosissa loivasti 
kumpuilevia rakoilun lohkomia tavanomaisia silokallioita. Biologisesti alue on hyvin merkittävä, 
etenkin kasvilajiston suhteen. Länsireunan jyrkänteillä on edustavaa karun alustan oligotrofista 
jäkäläpeitettä, lajistoon kuuluu mm. kolme valtakunnallisesti uhanalaista lajia: aarniluppo, 
kalliokeuhkojäkälä ja norjanröyhelö, joista viimeksi mainitulla on Suomessa vain kymmenkunta 
esiintymää. Kasvillisuudeltaan alue on etupäässä melko tavanomaisten kangasmetsien 
luonnehti ma, Jounaisjyrkänteen edustalla on hieman myös kohtalaisen reheviä lehtolaikkuja. 

44. Hyyppivuori, Kustavi 

Karttalehti: 1042 07 
Alueen pinta-ala: 26 ha 	Korkeus: 33 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 30 m 

2 
2 
3 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Kustavista 4,5 km koilliseen, Leonsaarenlanden eteläpuolella Rahinkorvessa sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Merenlahden länsirannalla sijaitseva jyrkkärinteinen kallioselänne, jonka länsiosan laki kohoaa 
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pohjois- ja lounaisreunastaan jyrkänteisenä harjanteena. Alue sisältää maa-aineslain kannalta 
merkittäviä biologisia, geologisia ja maisemallisia arvoja. Rinteiden avoimet kalliopinnat 
erottuvat hyvin puoliavoimessa merenlahtimaisemassa ja alue rajautuu selvästi ympäröiviin 
niittyihin ja peltoihin. Lakiosista avautuu puuston rajoittamat hyvin edustavat näköalat 
merenlahtimaisemineen. Lakiosat ovat kumpuilevaa kalliomännikkömaastoa, jossa on paikoin 
kohtalaisen tasaisia silokalliopintoja. Länsiosissa on harvan rakoilun lohkomia pystyseinämäpin-
toja, jotka ovat alueen rapakivelle tyypillisesti voimakkaan moroutuneita. Seinämien tyvellä on 
onkaloita, pieniä kalliokielekkeitä ja suurikokoista louhikkoa sekä edustava, hyvin pyöristynyt 
pieni hiidenkirnu. Alueen kasvillisuus ja kasvilajisto ovat kohtalaisen monipuolisia ja monin 
kohdin edustavia. Karun alustan kangasmetsä- ja kalliokasvillisuus on vallitsevaa. Jyrkänteiden 
edustalla on paikoin kapea lehtoreunus. Luoteisjyrlcänteen tyvellä on varsin runsaasti melko 
reheviä, rapautuvia ka.11iokoloja ja -onkaloita, joiden lajistoon kuuluu hieman vaateliaampia 
lajeja kuten kalkkikiertosammal, kalkkikahtaissammal, lettosiipisammal, kutrisammal, 
tummauurnasammal ja kiilto-omenasammal. Myös saniaisvaltaisia (mm. tummaraunioinen, 
karvakiviyrtti) kalliorakojen kasmofyyttiyhteisöjä on seinämillä. Yhdessä rehevässä kosteahkossa 
tyvionkalossa kasvaa velholehteä. Kallioselänne on aikaisemmin ollut viestiyhteyksien kannalta 
tärkeä mäki, jota nykyisin käytetään jonkin verran näköalapaikkana. 

45. Honkaniemi, Kustavi 

Karttalehti: 1042 07 
Alueen pinta-ala: 39 ha 	Korkeus: 35 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	4 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 33 m 

2 
3 
4 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Kustavi-Taivassalon tien varrella, Looperissa, Puorenjärven eteläpuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Metsäisessä maastossa sijaitseva matala, laaja ja melko luonnontilainen kallioalue, jolla on 
merkittäviä biologisia ja geologisia arvoja. Alueen pohjoispuolella on rehevä, umpeenkasvava 
Puorenjärvi. Porfyyrista rapakivigraniitista muodostuva kallioalue ei juuri erotu metsäisessä 
maastossa kauemmaksi ympäristöön, mutta länsireunaltaan alue rajautuu melko selväpiirteisesti 
peltoihin. Loivapiirteisistä lakiosista avautuu paikoin puuston rajoiatamia näköaloja ympäristöön. 
Alueen sisäiset kalliomännikkömaisemat ovat luonnontilaisuuden ansiosta edustavia, etenkin 
alueen lakiosissa, jotka ovat loivasti kumpuilevaa, karun kalliomännikön luonnehtimaa 
silokallioaluetta. Reunoilla on lohkoutuneita pysty- ja porrasjyrkänteitä, pohjoisreunan 
silokalliojyrkänteen tyveltä löytyy pieni vaakarakoilun synnyttämä onkalo. Alueen kasvillisuus 
- ja kasvilajisto - on melko monipuolista, länsireunan jyrkänteiltä on löydetty valtakunnallisesti 
uhanalainen kalliokeuhkojäkälä. Lakiosien pienissä kosteissa painanteissa on neva- ja 
rämesoistumia. Länsireunan rinteiden edustalla on pieniä tuoreiden käenkaali-oravanmarjatyypin 
lehtojen ja saniaislehtojen laikkuja. Koillisreunan jyrkänteen edustalla on Puorenjärven rantaan 
rajautuvaa melko rehevää lehtoa, jossa kasvaa pähkinäpensasta. Jyrkänteiden kalliokasvillisuus 
on melko edustavan monipuolista, skaala ulottuu varjoisten seinämien valuvesipintojen 
sammalkasvustoista ja kallio-onkaloiden sammal-saniaiskasvustoista valoisten seinämien 
jäkäläkasvustoihin. 
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46. Riutan kallioalue, Köyliö 

Karttalehti: 2112 03 
Alueen pinta-ala: 52 ha 	Korkeus: 97 m,p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö: 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 15 m 

3 
3 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Salopäänkulmalta 2 km länteen, Kakkurinsuon itäisellä laidalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kakkurinsuon itälaidalla sijaitseva matalan laaja kallioalue, jolla on geologisesti hyvin 
merkittäviä arvoja. Maisemallisesti alue on jokseenkin vaatimaton eikä hahmotu kovin hyvin 
ympäristöstään. Länsireunalta avautuu puuston lomasta kohtalaisia näköaloja Kakkurinsuolle, 
jolla on melko runsaasti luonnontilaista suomaisemaa. Kallioalueen pääkivilajit ovat hienora-
keinen raitainen amfiboliitti ja keskirakeinen gabro, joiden kontakti kulkee kallioalueen kes-
kiosan poikki. Kallioalueen Jounaisosassa esiintyy raitaisen amfiboliitin yhteydessä hyvin 
säilynyttä ja harvinaista tyynylaavarakennetta. Riutan kallioalueen amfiboliitin kerrallisesta 
rakenteesta on lisäksi voitu määrittää kivilajin kerrostumispohjan suunta. Biologisesti alue on 
melko tavanomainen, kuitenkin hieman keskimääräistä monipuolisempi. Emäksisen amfiboliitin 
ja gabron alueella kasvillisuus on hieman tavallista rehevämpää, mm. valkovuokkoa ja katajaa 
kasvaa paikoin. Kakkurinsuohon rajautuvien rinteiden alaosissa on paikoin myös lehtolaild<uja, 
jossa kasvaa metsävirnaa ja pieni lehmus. Pystyseinämien kalliokasvillisuutta ei alueella 
sanottavammin esiinny. Monikäyttöarvoa alueella on hyvänä paikallisena retkeilyalueena. 

47. Linnavuoret, Laitila 

Karttalehti: 1132 12 
Alueen pinta-ala: 13 ha 	Korkeus: 42 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	4 	 historia: 

moninaiskäyttö: 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 24 m 

3 
3 
2 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 5 km Kodisjoen eteläpuolella, Vaimarosta hieman yli 2 km koilliseen sijaitseva 
kaksiosainen kallioalue. 
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Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kahdesta jyrkkärinteisestä selänteestä koostuva rapakivigraniittialue, jolla on hyvin merkittäviä 
biologisia ja jokseenkin merkittäviä geologisia arvoja. Jyrkänteiset kallioselänteet eivät erotu 
metsäisestä maisemasta kauemmaksi ympäristöön, mutta ne rajautuvat selvästi viereiseen 
peltonotkelmaan. Selänteiden lakiosissa ja ylärinteilllä tiheä puusto rajoittaa voimakkaasti 
näköaloja. Kallioselänteiden kohtalaisen matalat pystyjyrkännernuodot ovat geomorfologisesti 
edustavia ja osittain jäätikön hiomia. Kasvillisuus on varsin monimuotoista ja usein hyvin 
edustavaa, alueella tavataan myös tavanomaista vaateliaampaa lajistoa, Lounaisjyrkänteillä on 
paikoin edustavan runsaasti keskiravinteisen alustan mesotrofista sammalpeitettä, jossa on 
runsaasti kutrisammalta ja kalkkikiertosammalta. Myös hyvin edustavia kalliokolojen ja 
-onkaloiden kasmofyyttiyhteisöjä on seinämillä. Niiden lajistoa edustavat tummauurnasammal, 
kallckikahtaissammal, rotanhäntäsammal ja siloriippusammal. Lounaisrinteiden jyrkänteiden alla 
on edustavaa puolukka-lillukkatyypin kuivalehtoa sekä tuoreempia lehtolaikkuja, joiden lajistosta 
mainittakoon metsävirna, lehtonurmikka, kevätlinnunherne ja sinivuokko. Lakiosissa on 
edustavia poronjäkäläisiä männiköitä, notkelmissa myös ruoho-heinäkorpi- ja nevakorpijuotteja. 
Kallioalueen Linnavuoret ovat nimensä mukaisesti myös historiallisesti hyvin merkittäviä 
linnavuoria, 

48. Höyhösvuori, Laitila 

Karttalehti: 1133 03 
Alueen pinta-ala: 17 ha 	Korkeus: 50 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 29 m 

Kallioalueen sijainti: 
Maantie nro 2052 itäpuolella, Laitilasta noin 10 km koilliseen, Padon eteläpuolella (0,5 km) 
sijaitseva kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kapea, jyrkkärinteinen ja osin jyrkänteinen laajemman kallioalueen länsireunus, joka on 
maisemallisesti merkittävä kohde. Höyhösvuori erottuu länsipuolen pelloille korkeana metsäisenä 
selänteenä ja lakiosista avautuu puuston rajoittamia näköaloja länsipuolen pelloille. Myös alueen 
sisäiset jyrkännemaisemat ovat edustavia. Geologisesti alue on hyvin merkittävä. Lounais- ja 
länsijyrkänteen seinämässä on rapakivigraniitin ja diabaasin kontakti, josta on nähtävissä 
kivilajien keskenäiset ikäsuhteet. Pystyseinäiset rakoilun lohkomat jyrkännemuodot lisäävät 
osaltaan kohteen geologista monipuolisuutta. Biologisesti alue on myös merkittävä, kasvillisuus 
ja kasvilajisto ovat melko monipuolisia ja osin tavanomaista harvinaisempia. Lakiosissa on 
poronjäkäläisiä kalliomänniköitä, länsireunan jyrkänteen edustalla on runsaasti 1ohkareista lehtoa, 
paikoin on myös kosteamman tuoreempia kohtia, joissa kasvaa lehväsammalia. Lehtolaikkujen 
lajistoon kuuluu mm. sinivuokko, metsävirna, taikinamarja ja kevätlinnunherne. Jyrkänteellä on 
etupäässä karun alustan oligotrofista, mutta kostean rehevää sammalvaltaista kalliokasvillisuutta 
(laakasammal, kalliopalmikkosammal ym.). Paikoin on myös hieman ravinteisemman alustan 
mesotrofista, kutrisammalen luonnehtimaa kalliokasvillisuutta sekä reheviä lehtomaisia 
kalliohyllyjä. Lakiosat soveltuvat hyvin paikalliseksi näköalapaikaksi. 
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49. Kattilavuori-Salajoenvuori, Lappi 

Karttalehti: 1134 04 
Alueen pinta-ala: 52 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Salajoenvuori-Punnivuori ja 
Kattilavuori. 

Salajoenvuori-Punnivuori 

Korkeus: 70 m.p.y. 	Suht.korkeus: 30 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	4 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Aiueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
2 km Kodiksamin koillispuolella ja 3 km Kajajärven länsipuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Lounaisreunaltaan jyrkänteinen, melko voimakkaasti lohkoutuneiden diabaasiseinämien 
luonnehtima pitkänomainen kallioselännejakso, jolla on sekä merkittäviä maisema- että 
luonnonarvoja. Salajoenvuori erottuu alueen länsipuolelta melko silmiinpistävästi, osittain 
hakkuiden johdosta. Itä- ja koillisreunaltaan alue rajautuu epämääräisemmin ympäristöstään. 
Lounaisreunan jyrkänteiden reunalta avautuu puuston lomasta melko edustavia näköaloja 
Kodiksamin peltoaukeille. Alueen sisäiset maisemat ovat edustavimmillaan lounaisrinteillä, 
missä on komeita jyrkännemuotoja. Kivilaji on pääasiassa Satakunnan oliviinidiabaasia, jolla 
on kontakti karkearakeisen rapakivigraniitin kanssa selännejakson kaakkoisosassa. Alueen 
kasvillisuus on monipuolista ja monin kohdin edustavaa. Melko monipuoliseen kasvilajistoon 
kuuluu myös muutamia tavanomaista harvinaisempia lajeja. Metsät ovat etupäässä metsäta-
louskäytön vaihtelevasti muuttamaa puolukka- ja mustikkatyypin kangasmetsää. Jyrkänteiden 
edustalla on kuusivaltaista käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa, jonka lajistoon kuuluu mm. 
lehmus, metsävirna, kevätlinnunherne ja sinivuokko. Punnivuoren lounaisrinteillä on myös 
heinäistä puolukka-lillukkatyypin kuivalehtoa. Itse jyrkänteillä on paikoin vaateliaamman lajiston 
luonnehtimaa mesotrofista sammalseinämää sekä kalliorakojen kasmofyyttiyhteisöjä - näiden 
kohtien lajistoa edustavat mm. kutrisammal, tummauurnasammal ja tummaraunioinen. 
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Kattilavuori 

Korkeus: 60 m.p.y 	Suht.korkeus: 23 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Salajärvestä 1,5 km lounaaseen sekä Kaukolasta 3 km itään sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kapea jyrkänteinen diabaasiselänne, jolla on merkittäviä biologisia ja geologisia arvoja. 
Maisema-arvoiltaan alue on hieman vaatimattomampi, sillä se ei erotu kovin hyvin ympäröivästä 
n;etsämaastosta. Laelta, jyrkänteen reunalta avautuu kuitenkin puuston lomasta peltomaisemia. 
Lisäksi alueen sisäiset maisemat ovat edustavia ja hieman tavallista erikoisempia paikoin 
pylväsrakoilleen pystyjyrkänteen ansiosta. Kallioalueen kivilaji on hieno-keskirakeinen 
Satakunnan oliviinidiabaasi, jolla on selvä ofiittinen rakenne. Alueen kasvillisuus ja kasvilajisto 
ovat varsin monipuolisia, paikoin tavataan kohtalaisen harvinaista kasvillisuutta. Länsirinteellä 
on runsaasti heinikkoista puolukka-lillukkatyypin kuivalehtoa, alempana puron varrella ja 
jyrkänteen alla on rehevämpää kuusikkoista lehtoa. Näiden lehtoesiintymien lajistoon kuuluu 
imikkä, lehto-orvokki, metsävirna, lehtokuusama, kotkansiipi ja lehtopähkämä (ks. Kalinainen 
ja Hakila 1985, s. 114). Länsijyrkänteillä on etupäässä melko kostean rehevää oligotrofista 
sammalpeitettä, ylikaltevilla seinämillä myös hieman vaateliaamman lajiston mesotrofista 
sammalkasvustoja, mm. kutrisammalta ja norkkusammalta kasvaa paikoin. 

50. Lavijärven kalliojakso, Lavia 

Karttalehti: 2122 01 
Alueen pinta-ala: 96 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Laakakallio, Huuhkajanvuori-
Velhovuori ja Karhu vuori-Kuusniemennokka. 

Laakakallio 

Korkeus: 115 m.p.y. 	Suht.korkeus: 60 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 
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Kallioalueen sijainti: 
Lavian kirkolta hieman yli 2 km kaakkoon tien varrella, Miekkajärven pohjoisrannalla sijaitseva 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Lounaisreunaltaan massiivisen jyrkänteinen, jylhä kallioalue, jolla on hyvin merkittäviä maa-
aineslain mukaisia maisemallisia arvoja sekä geologisia arvoja. Alue on myös biologisten ja 
lähiympäristöjen arvojen suhteen merkittävä. Se rajautuu selväpiirteisesti Miekkajärveen ja 
jyrkänteet erottuvat silmiinpistävästi järven etelärannalle asti. Laakakallio kohoaa noin 60 metriä 
vesistöjä ylemmäksi ja laelta avautuu lähes esteettömiä upeita näköaloja Lavijärven ja 
Miekkajärven laaksojen komeaan maisemakokonaisuuteen. Alueen sisäiset maisemat ovat hyvin 
merkittäviä louhikoisen jylhine jyrkänteineen. Jyrkänteet ovat myös geomorfologisesti hyvin 
edustavia. Laakakallion voimakkaan laattarakoilun aiheuttaa alueen kivilaji, voimakkaasti 
liuskeinen kiilleliuske, jossa alkuperäinen kerrosrakenne on kohtalaisen hyvin säilynyt. 
Biologisesti alue on kohtalaisen merkittävä, kasvillisuus on melko monipuolista, samoin lajisto. 
Mielenkiintoisimmat kohdat ovat lounaisjyrkänteen alustan lehtolaikut sekä itse jyrkänteen 
kohtalaisen monipuolinen ja edustava kalliokasvillisuus. Seinämillä on myös hieman 
tavanomaista harvinaisempaa kasvillisuutta kuten esimerkiksi keskiravinteisen kasvualustan 
kutrisammalvaltaista sammalpeitettä ja tyvionkaloiden Neckera complanatum-Isothecium 
myosuroides -kasvustoja. 

Huuhkajanvuori-Velhonvuori 

Korkeus: 110 m.p.y. 	Suht.korkeus: 54 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	1 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	2 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Lavian keskustan itäpuolella, Lavijärven pohjoisrannalla sijaitseva laaja kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pitkä ja laaja, hieman epäyhtenäinen kallioselännejakso, jolla on hyvin merkittäviä luon-
nonarvoja sekä merkittäviä maisemallisia arvoja. Alue kuuluu olennaisena osana jyrkkärinteiseen 
Lavian-Suodenniemen järvilaaksojaksoon. Se erottuu kauempaa tarkasteltuna vaihtelevasti 
kohoavana metsäisenä selännejaksona. Rajatun alueen länsireunan tuntumassa on runsaasti 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita (Hemgård & Rosengren 1983, s. 130). Alueella on 
muutamin kohdin komeita pystyjyrkänteitä, mm. Huuhkajavuoren ja Velhovuoren etelärinteillä. 
IJuuhkajanvuorelta avautuu hyvin edustavat näköalat Lavijärvelle. Alueen sisäiset maisemat ovat 
myös tavanomaista edustavammat komeiden jyrkännemuotojen, lampien ja alueen vaihtelevan 
topografian ansiosta. 

Geologisesti merkittävin kohde sijaitsee alueen luoteisosassa Liukaskalliolla, jossa on 
kvartsidioriitilla ja kiilleliuskeella breksiakontakti. Tämä ns. Naarajärven breksia on aiheuttanut 
paljon väittelyä geologipiireissä. Sederholm on selittänyt rakenteen rapautumisbreksiaksi ja 
Mäkinen intrussiivibreksiaksi. Breksia on hyvin tulkinnanvarainen ja nykyään sen tutkimista 
vaikeuttaa paljastetun kallion pintaan muodostunut ohut jäkäläpeite (Huhma ym. 1952, s. 26). 
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Huuhkajanvuoren massiiviset ylikaltevat leiilleliuskeseinämät louhikkoineen ovat myös 
geomorfologisesti hyvin edustavia. Biologisesti alue on varsin monimuotoinen, arvokkaimpia 
osia ovat valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva Markkulankorven puronvarsilehto, 
Huikonjärvi luonnontilaisine rantasoineen sekä Velhonvitun putouksen kosteiden kivipintojen 
kalliokasvillisuus. Alueen lajistoon kuuluu muutamia uhanalaisia tai tavanomaista harvinaisem-
pia lajeja, mm. lehmus, jänönsalaatti, lehto-orvokki ja putouksella kasvavat pussisammalet. 
Monikäyttöarvoja alueella on runsaasti mm. näköalapaikkana, nähtävyytenä sekä tanssilavan 
ansiosta. 

Karhuvuori-Kuusniemennokka 

Korkeus: 95 m.p.y. 	Suht.korkeus: 40 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Lavian keskustan kaakkoispuolella, Lavijärven etelärannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tlirkeinirnät arvot: 
Lavijärven eteläpuolella kohoava jyrkänteinen, massiivinen kallioselännejakso, jolla on 
merkittäviä maisema- ja luonnonarvoja. Kallioalue kuuluu olennaisena osana laajaan 
maisemallisesti ja osin kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen, jyrkkärinteiseen Lavian-Suoden-
niemen järvilaaksojaksoon. Alue sijaitsee maisemallisesti varsin aralla kohdalla, lisäksi 
Lavijärven rannalla on runsaasti kesämökkejä ja taajama-asutusta. Selännejakso erottuu 
pohjoispuolelle järveen jyrkkäpiirteisesti rajautuvana metsäselänteenä. Laelta avautuu puuston 
lomasta edustavia näköaloja yli Lavijärven. Alueen sisäiset maisemat ovat massiivisten 
jyrkännemuotojen ja lehtometsien ansiosta tavanomaista mielenkiintoisemmat. Geologisesti 
merkittävin piirre on alueen harvinainen kivilaji, lavianiitti, joka on kallioperässä voimakkaasti 
metamorfoitunutta dioriittiporfyriittiä. Lisäksi massiivinen, jäätikön hioma Karhuvuoren 
viistojyrkänne on geomorfologisesti edustava. Alueen kasvillisuus on monin kohdin edustavaa 
ja melko monipuolista, samoin lajisto. Koillisrinteellä, etenkinjyrkänteiden alla on puolukka-lil-
lukkatyypin kuivalehtoa, joka alempana rinteellä vaihettuu tuoreen rehevään, lehtipuuvaltaiseen 
OMaT-HeOT-lehtoon; lajistoon kuuluvat mm. lehmus, lehtokuusama, näsiä, mustankonnanmarja, 
sudenmarja ja sinivuokko. Lehdon yläpuolisella massiivisella viistojyrkänteellä on runsaasti 
rehevää varjoseinämien kalliokasvillisuutta. Monikäyttöarvoa alueella on paikallisena 
suunnistus-, retkeily- ja näköalapaikkana. 
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51, 1-liirvinfitun kallio, Lavia 

Karttalehti: 2122 02 
Alueen pinta-ala: 6 ha 	Korkeus: 102 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	4 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoliiokka: 3 

Suht.korkeus: 7 m 

3 
3 
4 
2 

Kallioalueen sijainti: 
Lavia-Kankaanpää maantien länsipuolella, Ruojärven eteläpäästä noin 2 km länteen sijaitseva 
kallioalue. 

Kallioalneen yleiskuvarls ja tiirkeinnxniit arvot: 
Matala, maisemallisesti ja biologisesti vähemmän merkittävä kallioselänteinen talousmetsäalue, 
jolla on kuitenkin erittäin merkittäviä geologisia arvoja. Alueen kivilaji on rakenteiltaan hyvin 
säilynyt konglomeraatti, jolla on ollut varsin keskeinen asema alueen geologisessa tutkimukses-
sa. Konglomeraatti tunnetaan geologisessa kirjallisuudessa Välimäen konglomeraatin nimellä. 
Makroskooppisesti konglomeraatin pallosten kivilaji näyttää kvartsidioriitilta. Mäkinen (1915) 
tutkiessaan Välimäen konglomeraattia tulkitsi konglomeraatin palloset lavianiiteiksi. 
Mikroskooppisesti kivilaji on kuitenkin plagioklaasi-biotiitti-sarvivälkegneissiä, jonka alkuperästä 
ei voi sanoa mitään varmaa. Niiden infrakrustinen alkuperä tuntuu yhtä todennäköiseltä kuin 
supraknistinen (Huhma ym. 1952, s. 23-25). Kallioalueen konglomeraatin palloset ovat hyvin 
pyöristyneet ja niiden läpimitta vaihtelee muutamasta senttimetristä 20 senttimetriin. Rajatun 
kallioalueen pohjoisreunalla on lisäksi hienorakeista kiilleliusketta, jolla on kontakti 
konglomeraatin kanssa. 

Maisemallisesti kallioalue ei erotu ympäristöstään. Puusto rajoittaa suurelta osin näköaloja 
alueelta ulospäin. Kasvillisuudeltaan alue koostuu puolukka- ja mustikkatyypin talousmetsien 
ohella isovarpuräme- ja kangaskorpisoistumista. Kalliopaljastumilla on säilynyt hakkuista 
huolimatta varsin edustavia poronjäkäliköitä, mutta toisaalta kulumisen johdosta kalliopinnoilla 
on myös kalliotierasammal-poronjäkäläkasvustoja paikoitellen. 

Maxåar,stenkangas, Loiiiiaa ( Ypäjä) 

Karttalehti: 2111 10 
Alueen pinta-ala: 63 ha 	Korkeus: 124 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 muuttuneisuus: 
Biologia: 	4 lähiympäristö: 
Maisema: 	4 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvolholka: 4 

Suht.korkeus: 29 m 

3 
4 
4 
3 
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Kallioalueen sijainti: 
Ypäjältä noin 5 km länteen, tien nro 228 lounaispuolella, Suokulman pohjoispuolella (1,5 km) 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laaja, kohtalaisen matala kallioalue, joka rajautuu epämääräisesti metsärinteisiin. Geologisesti 
Mannistenkangas on hyvin merkittävä kohde, mutta biologiset ja maisemalliset arvot ovat melko 
vaatimattomat. Loivapiirteisyyden takia kallioalue ei erotu metsäisessä maastossa ja lakiosien 
tiheä puusto rajoittaa voimakkaasti näköaloja alueelta ulospäin. Kasvillisuus on etupäässä karun 
tavanomaista ja melko yksipuolista. Notkelmissa on kuusikkoista mustikkatyypin metsää sekä 
räme- ja korpisoistumia, jotka on usein ojitettuja. Pystyjyrkänteiden kalliokasvillisuutta ei 
alueella juuri esiinny. 

Alueen kallioperän kivilaji on rakenteeltaan hyvin säilynyt hienorakeinen, selvästi suuntautunut 
agglomeraattiliuske. Agglomeraattiliuske on koostumukseltaan joko andesiittista tai dasiittista 
liusketta ja siinä tiheässä esiintyvät heitteleaineksesta muodostuneet venyneet pallot ovat 
kivilajiltaan pääasiassa plagioklaasiporfyriittiä. Osa pallosista on hyvin epidoottirikkaita ja ne 
ovat muodostuneet pääasiassa pienirakeisesta epidoottimassasta (Salli 1953, s. 11-12). Kallioalue 
soveltuukin hyvin geologiseksi ekskursiokohteeksi. 

53. Naskalinkalliot, Luvia 

Karttalehti: 1141 10 
Alueen pinta-ala: 32 ha 	Korkeus: 32 m.p.y. 	Suht.korkeus: 24 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	1 	 muuttuneisuus: 	2 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	4 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Rekojärven luoteispuolella (1 km), Peräkylän kaakkoispuolella (1 km), aivan laajan peltoalueen 
eteläreunassa sijaitseva alue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Viljelyslaakson reunalla sijaitseva matala, metsän peittämä kallioselänne, joka on geologisesti 
erittäin merkittävä kohde. Maisemallisesti alue on vaatimattomampi eikä se erotu kovin hyvin 
metsäreunuksen takaa. Näköaloja lähiympäristöön avautuu vain harvennushakatuilta kohdilta. 
Luonnontilaisilla selänteillä alueen sisäiset maisemat ovat kuitenkin erämetsämäisen edustavia. 
Kallioalue on geologisesti erittäin harvinainen kohde, jossa selvästi paljastuneella kallioalueella 
on yhtäaikaa nähtävissä Satakunnan hiekkakivi ja oliviinidiabaasi. Satakunnan hiekkakivi on 
esiintymisalueellaan Satakunnan kallioperässä yleensä hyvin heikosti paljastuneena ja sitä 
esiintyy selkeinä kalliopaljastumina Naskalinkallioiden lisäksi ainoastaan muutamassa muussa 
paikassa. Hiekkakiven ja oliviinidiabaasin kontakti sijaitsee Naskalinkallioiden keskiosassa 
jyrkänteiden tyvellä, jossa nuorempi oliviinidiabaasi leikkaa hieman vanhempaa hiekkakiveä. 
Alueen hiekkakivi on keskirakeista, arkoosimaista kivilajia, joka koostuu pääasiassa kvartsista 
ja kalimaasälvästä. Biologisesti alue on lähinnä paikallisesti merkittävä, etupäässä hyvän 
luonnontilaisuuden ansiosta. Mustikkatyypin kuusikot ja puolukkatyypin männikköt ovat 
vallitsevia, paikoin on hieman normaalia rehevämpiä piirteitä diabaasin ansiosta. Syvemmissä 
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notkelmissa on kuusikkoisia korpijuotteja. Jyrkänteillä on paksusammalisia, oligotrofisia 
pystyseinämien ja kailiohyllyjen kerrossammal-kallioimarrekasvustoja runsaasti, myös reheviä 
kalliorakojen kasmofyyttiyhteisöjä on runsaasti. Monikäyttöä alueella on paikallisesti jokseenkin 
merkittävänä retkeilykohteena, hyvänä sienestysmaastona sekä geologisena ekskursiokohteena. 

54. Raumanvo.ori, Masku 

Karttalehti: 1044 04 
Alueen pinta-ala: 37 ha 	Korkeus: 67 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 62 m 

3 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Naantalista noin 5 km luoteeseen, Suutaraukon pohjoispuolella, Niemenkulmasta noin 1,1 km 
pohjoiseen sijaitseva alue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Avoimen aralla paikalla viljelysmaisemassa kohoava, kohtalaisen laaja ja osin jyrkänteinen 
kiillegneissimäki, joka sisältää merkittäviä biologisia ja maisemallisia arvoja ja jokseenkin 
merkittäviä geologisia arvoja. Alue rajautuu selvästi ympäröiviä peltoaukeita korkeampana ja 
metsäisenä kallioalueena, lähempää katsottaessa erottuu puuston seasta myös paljaita 
jyrkännepintoja. Lakiosista avautuu erinomaisia, laen ja rinteiden männikön hieman rajoittamia 
näköaloja kauas ympäristöön. Lakiosistaan Raumanvuori on porrasmaisesti kumpuilevaa ja 
kohtalaisen luonnontilaista, vaihtelevaa kalliomännikkömaastoa,jossa jyrkänteisiäkallioselänteitä 
erottavat kapeat, osittain soistuneet metsänotkelmat. Selänteiden lakiosien ja rinteiden silokalliot 
ovat kohtalaisen tavanomaisia, paikoin esiintyy kuitenkin kallioalueen länsireunan ja 
pohjoisreunan viistojyrkillä kalliorinteillä kohtalaisen edustavia, jäätikön kupumaisiksi 
hioutuneita silokallioita. Pohjoisreunan jyrkänteiden alla on paikoin pieniä rakoilun synnyttämiä 
onkaloita. 

Biologisesti Raumanvuori on merkittävä kallioalue, kasvillisuus on melko monipuolistaja monin 
kohdin edustavaa. Metsäkasvillisuuden vaihtelu ulottuu lakiosien poronjäkäläisistä kalliomänni-
köistä länsijyrkänteen tyven laidunnettuun lehtoon (OMaT-HeOT), jossa kasvaa kiurunkannusta, 
keltamoa, tuomiaja tammia. Varjoisissa notkelmissa on isovarpuräme- ja mustikkakorpijuotteja. 
Jyrkänteillä on oligotrofista, mutta melko monipuolista kalliokasvillisuutta, mm. auringonpaistei-
sia napa- ja kyhmyjäkäliköitä, varjorinteiden valurahkoja sekä kalliorakojen omenasammal-
varstasammalkasvustoja. Luonnontilaisuutta heikentää itäosien harvennushakkuut. Raumanvuoren 
korkeimmat kohdat ovat paikallisesti arvokkaita näköalapaikkoja. 
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550 Mätikkä, Masku 

Karttalehti: 1044 07 
Alueen pinta-ala: 12 ha 	Korkeus: 63 m.p.y. 	Suht.korkeus: 38 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö 
	

3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Maskun keskustan tuntumassa, koillispuolella, Alakylään vievän maantien varrella sijaitseva 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Peltolaakson reunalla viljelysmaisemassa sijaitseva jyrkkäpiirteinen vuori, jolla on maa-aineslain 
mukaisia maisemallisiaja geologisia arvoja. Migmatiittisesta kiillegneissistäja pegmatiittigranii-
tista muodostuva kallioalue sijaitsee murroslaakson reunalla ja erottuu ympäristöstään selvästi, 
etenkin lounaasta käsin. Laelta avautuu hyvin edustavia näköaloja ympäristöön. Lakiosa ja 
lounaisrinne ovat voimakkaasti rakoilun lohkomia ja alarinteellä on kookasta louhikkoa ja 
lohkareikkoa. Laella on kookas, noin 5 metriä syvä rakoilun synnyttämä luola, johon liittyy 
muinaisia kansantaruja. Kasvillisuus on monin kohdin melko luonnontilaisen edustavaa, hieman 
tavanomaista moni-ilmeisempää. Lakiosissa on tavanomaista mäntykangasta, jossa kalliopaljastu-
milla on poronjäkälä-kalliotierasammalkasvustoja sekä pieniä kallioniittylaikkuja. Rinteiden 
a.laosat ovat etupäässä mustikka(-käenkaali)tyypin metsää, joka on paikoitellen harvennushakattu. 
Länsireunan jyrkänteillä on oligotrofista sammal- ja jäkälävaltaista kalliokasvillisuutta melko 
runsaasti, myös kohtalaisesti valuvesiseinämien kimpputierasammalkasvustoja. Kalliohyllyillä 
on pieniä kalliokielon luonnehtimia niittylaikkuja. Mätikkä on merkitty seutukaavassa 
suojelualueeksi. Alueen lakiosa on suosittu paikallinen retkeilykohde, nähtävyys ja näköalapaik-
ka. 

56. Kaasavuori - Munavuori, Merimasku 

Karttalehti: 1043 03 
Alueen pinta-ala: 16 ha 	Korkeus: 50 m.p.y. 	Suht.korkeus: 50 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 2 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Merimaskun länsiosassa meren rannalla, Sannaistenlanden koillispuolella ja Kukolaisten lahden 
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itäpuolella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kahdesta pienestä jyrkänteisestä kallioselänteestä muodostuva kallioselännejakso, joka rajautuu 
paikoin peltoihin. Erottuu ympäristöään korkeampana metsäselänteenä, parhaimmin mereltä 
käsin. Avokalliopinnat jäävät enimmäkseen puuston peittoon. Kaasavuoren laelta avautuu hyvin 
edustavia ja avaria merimaisemia. Alueen sisäiset, jyrkänteiset ja massiivisen louhikkoiset 
kalliomännikkömaisemat ovat hyvin edustavia ja erikoisia. Myös geomorfologisesti alue on 
merkittävä ja monipuolinen. Paikoin on edustavia, voimakkaasti lohkoutuneita louhikkoisia 
jyrkännemuotoja sekä suojasivuilla massiivisia irtolohkareita, halkeamia ja lohkareiden välissä 
onkaloita. Laella on laakeita silokalliopintoja. Alueen kivilaji on edustava kintzigiitti, jossa 
kookkaita kordieriitti- ja granaattiporfyroblasteja. Biologisesti alle on lähinnä paikallisesti 
merkittävä, suurelta osin melko luonnontilaisen edustava. Pohjoispuolella se tosin rajautuu 
avohakkuualaan. Lakiosat ovat tavanomaista karua kalliomännikköä,jossa laajan harvapuustoisil-
la avokallioilla on edustavia poronjäkälä-kalliotierasammalkasvustoja. Jyrkänteillä on 
oligotrofista silokallioseinämien sekä pystyseinämien sammal- ja jäkälävaltaista kalliokasvilli-
suutta, vaateliasta kalliolajistoa ei esiinny. Kaasavuori on muinainen vartiotulivuori, jonka laella 
on pronssikautinen muinaishauta. Nykyisin on alue suosittu paikallinen retkeilykohde, nähtävyys 
ja näköalapaikka. 

57. Perkko, Mietoinen 

Karttalehti: 1044 05 
Alueen pinta-ala: 25 ha 	Korkeus: 50 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 40 m 

3 
4 
4 
2 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 1,5 km Mietoisten keskustasta eteläluonaaseen, Turku-Kustavi tien lounaispuolella 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Maantien varrella sijaitseva metsäinen kallioalue, joka kohoaa jyrkkärinteisenä metsäselänteenä 
peltoaukeiden reunalla. Alue on geomorfologisesti hyvin merkittävä kohde. Se erottuu melko 
kaukaa peltoalueita korkeampana selänteenä. Alueen sisäiset pirunpeltomaisemat ovat edustavia. 
Lakiosissa on rakoilun lohkomia porrasmaisia jyrkänteitä sekä kaksi laajaa edustavaa muinaisen 
Itämeren Litorinavaiheen aikaista kivikkoista ja lohkareista muinaisrantaa. Alarinteillä on 
sora-hiekkakerrostumia, jossa seassa piimaata (kuorisoraa), lisäksi myös siirtolohkareita. Alueen 
kivilaji on migmatiittinen kiillegneissi, joka on seudun kallioperässä sangen tavallinen kivilaji. 
Biologisesti Perkkoonmäki on kohtalaisen merkittävä. Kasvillisuus on hieman tavanomaista 
monipuolisempaa, samoin kasvilajisto, johon kuuluu muutamia vaateliaampia lajeja. Lakiosissa 
on kanerva- ja puolukkatyypin männikköä. Itärinteen tyvellä on simpukkasoran rehevöittävän 
vaikutuksen ansiosta lehtokasvillisuutta. Lehtolajeihin kuuluvat mm. metsävirna, soikkokaksikko, 
sinivuokko ja vuohenputki. Etelärinteen matalilla jyrkänteillä on kohtalaisen runsaasti 
oligotrofista, lajistoltaan tavanomaista sammal- ja jäkäläpeitettä, jonkin verran myös 
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kalliorakojen omenasammal-varstasammalkasvustoja. Laella on kyltein opastettu kulttuuri-
maisemareitti polkuineen ja alue on mainio geologinen ekskursiokohde. 

58. Lammenjärven kalliomaasto, Muurla-Salo 

Karttalehti: 2021 11 
Alueen pinta-ala: 422 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Isoahonmäki-Korkiamäki-
Melkkomäki, Ryssänmäki-Karhunkankare sekä Hiidenkiukaanmäki-Huilinkallio. 

Isoahonmäki-Korkiamäki-Meikkomäki 

Korkeus: 95 m.p.y. 	Suht.korkeus: 52 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Salon keskustasta noin 6 km itäkaakkoon, Lammenjärven koillispuolella, Ylisjärven 
luoteispuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Erillisistä melko massiivisista ja jyrkänteisistä selänteistä muodostuva laaja kallioselännejakso, 
jolla on merkittäviä maisemallisia ja biologisia arvoja sekä jokseenkin merkittäviä geologisia 
arvoja. Alue on varsin metsäinen, mutta jyrkänteet erottuvat kohtalaisen hyvin ympäristöön, osin 
hakkuiden johdosta. Alue rajautuu monelta suunnalta viljelysaukeisiin. Selänteiden lakiosista 
avautuu erinomaisia näköaloja peltojen jajärvien kirjomaan ympäristöön. Kallioalueen itäreunan 
jyrkännemuodot ovat geomorfologisesti edustavia ja kohtalaisen monipuolisia. Pääkivilaji on 
mikrokliinigraniitti. Alueen kasvillisuus - ja kasvilajisto - on melko monipuolinen, paikoitellen 
esiintyy myös muutamia keskimääräistä vaateliaampia lajeja. Tavanomaisten kangasmetsien (VT, 
MT, OMT) ohella jyrkänteiden tyvellä tavataan käenkaali-oravanmarjatyypin lehtolaikkuja ja 
kallioselänteiden välisissä notkelmissa on saraneva- ja rämesoistumia. Jyrkänteillä on etupäässä 
edustavaa oligotrofista pystyseinämien sammal- ja jäkäläpeitettä, myös runsaasti kalliorakojen 
kolo- ja onkalosammalistoja sekä hieman keskiravinteisen alustan mesotrofisia sammalkasvusto-
ja. Viimeksi mainittujen yhteisöjen lajistoon kuuluvat kalkkikiertosammal ja kutrisammal. 
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Ryssänmäki-Karhunkankare 

Korkeus: 100 m.p.y. 	Suht.korkeus: 45 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	4 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 5 km Salon keskustasta koilliseen, Helsingin tien ja Kiskon tien välimaastossa, 
Lammenjärven länsipuolella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Hyvin laaja, metsäinen, runsaasti jyrkännemuotoja sisältävä ja murrosvyöhykkeiden rikkoma 
kallioalue, jolla on merkittäviä maisemallisia ja biologisia arvoja sekä jokseenkin merkittäviä 
geologisia arvoja. Graniitista muodostuva kallioselännejakso rajautuu länsireunaltaan jokseenkin 
selvästi peltoihin. Jyrkänteet erottuvat paikoin lähimaisemassa edustavasti. Alueen sisäiset 
maisemat ovat hyvin edustavat, vaihtelevan topografian ansiosta moni-ilmeiset; lakien 
silokalliopinnat erottuvat melko hyvin viereisille mäille. Alueelta ulospäin avautuu varsin 
edustavia näköaloja peltojen ja pienten lampien kirjomaan metsäiseen mäkimaisemaan. 
Geomorfologisesti alue on varsin edustava ja monipuolinen jyrkännemuotojen ja kapeiden 
rotkomaisia muotoja synnyttäneiden murroslinjojen ansiosta. Alueen kasvillisuus on 
monipuolista ja edustavaa, paikoin keskimääräistä harvinaisempaa. Myös kasvilajisto on 
monipuolinen ja sisältää muutamia vaateliaita ja harvinaisia lajeja. Lakiosissa tavataan melko 
luonnontilaista poronjäkäläistä edustavaa kalliomännikköä, jossa harvinaisempaa sammallajistoa 
edustaa suonikarstasammal. Ripusmäenja Laviamäen länsijyrkänteiden alla on muutamin kohdin 
monipuolista lehtokasvillisuutta, joiden lajistoon kuuluu imikkä, kotkansiipi, kevätlinnunsilmä, 
kevätlinnunherne, sini- ja valkovuokko ja alueellisesti varsin harvinainen kullero sekä 
sammalista lehtonokkasammal. Alueen jyrkännekasvillisuus on myös melko monipuolista, 
keskiosissa on yhdellä pystyseinämällä vaateliasta kielikellosammalen, kalkkikiertosammalen ja 
isoruostesammalen luonnehtimaa sammalpeitettä. Lisäksi Hyyppärmäen lounaisjyrkänteen 
tyvionkaloissa kasvaa valtakunnallisesti uhanalainen luutasammal. 

Hnndenkiukaanmäki-Huilinkallio 

Korkeus: 102 m.p.y. 	Suht.korkeus: 42 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 5 
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Kallioalueen sijainti: 
Noin 5 km Salon keskustasta koilliseen, Helsingin tien ja Kiskon tien välimaastossa, 
Lammenjärven eteläpuolella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Melko luonnontilainen ja metsäinen, jyrkännepintoja sisältävä kallioalue, jolla on merkittäviä 
geologisia ja maisemallisia arvoja. Lammensuolta ja Lammenjärveltä käsin paljaat kalliopinnat 
ja jyrkänteet erottuvat selvästi lähimaisemassa, muilta suunnilta tarkasteltuna alue sulautuu 
ympäröivään metsämaastoon. Lakiosista avautuu paikoin kohtalaisen hyvät näköalat. 
Geomorfologisesti merkittävin piirre on Hiidenkiukaanmäen laen edustava pyöristynyt 
rantakivikko, joka on syntynyt muinaisen Itämeren Yoldiavaiheen lopulla. Alueen kivilaji on 
keskirakeista mikrokliinigraniittia, jossa seassa on runsaasti pegmatiitti-graniittia. Biologisesti 
alue on merkittävä lähinnä paikallisella tasolla, kasvillisuus ja lajisto ovat kohtalaisen 
monipuolisia. Metsä on pääosin tavanomaista kangasmetsää (CT, VT, MT), osin soistuvaa 
mustikkakorpea, jyrkänteiden tyvellä myös paikoitellen käenkaali-oravanmarjatyypin 
lehtokasvillisuutta. Jyrkänteiden kasvillisuus on vaihtelevaa, rantakallioilla on oligotrofista 
sammal- ja jäkäläpeitettä, varjoisilla kosteilla silokallioseinämillä mm. rahkasammalien 
muodostamia valurahkoja sekä kerrossammal-kallioimarrevaltaista paksuturpeista seinämä-
kasvillisuutta. 

59. Poramäki, Muurla 

Karttalehti: 2021 1 1 
Alueen pinta-ala: 40 ha 	Korkeus: 85 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 55 m 

3 
4 
3 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Salo-Kisko maantien varrella, vajaat 3 km Muurlan kirkolta lounaaseen, Muurlanjoen 
luoteispuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Viljeltyjen peltoalueiden reunalla sijaitseva jyrkänteinen graniittiselännejakso, jolla on 
merkittäviä maisemallisiaja kohtalaisen merkittäviä geologisia arvoja. Biologisesti alue on hyvin 
merkittävä. Arkeologista arvoa alueelle tuovat muinaishaudat. Itä- ja lounaisreunan jyrkänteet 
erottuvat puuston lomasta läheisille peltoalueille ja maantielle. Alue sijaitsee osittain 
maisemallisesti aralla kohdalla rajautuen itä-lounaisreunaltaan selkeästi maantiehen, peltoaukei-
sin tai asutukseen. Lähimaisemassa itäreunan jyrkänteet ovat varsin komeat, lisäksi ne ovat 
myös geomorfologisesti edustavia. Lakiosissa on tasaisia loivasti kumpuilevia silokallioita ja 
sieltä aukeaa puuston lomasta kohtalaisen edustavia näköaloja ympäristöön. 

Alueen kasvillisuus on monipuolista ja edustavaa, osin keskimääräistä harvinaisempaa. 
Monipuoliseen kasvilajistoon kuuluu muutamia vaateliaita ja uhanalaisia lajeja. Tavanomaisten 
kangasmetsien ohella tavataan mustikkakorpi- ja isovarpurämejuotteja sekä rinteiden alaosassa 
ja jyrkänteiden edustalla lehtolaikkuja. Itäjyrkänteen edustalla on rehevän edustava, lehtipuiden 
ja runsaan pensaskerroksen luonnehtima lehtoreunus. Sen lajistoon kuuluvat mm. tuomi, sini- 
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ja valkovuokko, sudenmarja, vuohenputki ja linnunsilmä. Itse jyrkänteeltä on hyvin edustavaa 
ja monipuolista kasvillisuutta. Aivan jyrkänteen tyvellä kasvaa valtakunnallisesti uhanalainen 
ruutusammal. Seinämillä on runsaasti vaateliaampaa meso-eutrofista, runsaslajista kutrisammalen 
ja kalkkikiertosammalen luonnehtimaa sammalpeitettä. Lisäksi tavataan reheviä kalliohyllyjä 
sekä edustavia kalliorakojen ja -onkaloiden sammalkasvustoja. 

60. Linnamäki, Muurla 

Karttalehti: 2021 11 
Alueen pinta-ala: 13 ha 	Korkeus: 90 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö: 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 50 m 

2 
3 
2 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Lakianummi, hieman yli 6 km Salosta itään, Turku-Helsinki valtatien varrella sijaitseva 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laajan kallioisen ylänköalueen reunalla sijaitseva, osin rauhoitettu linnavuori, joka rajautuu 
eteläpuolella Turtal-Helsinki valtatiehen ja itäreunalla laajaan peltolaaksoon. Alueella on hyvin 
merkittävien historiallisten arvojen lisäksi geologisia, maisemallisia ja biologisia suojeluarvoja. 
Alue erottuu itäpuolelta metsäisenä ympäristöään korkeampana kallioselänteenä, kaakkoisreunan 
jylhät jyrkänteet erottuvat yhdeltä sektorilta melko kauas eteläpuolelle. Lähimaisemassa 
jyrkänteiset rinteet erottuvat paikoin hyvin silmiinpistävästi. Lakiosista avautuu upeita näköaloja 
moneen suuntaan. Alueen sisäiset maisemat ovat hyvin edustavia komeiden jyrkännemuotojen, 
lakiosien erämaaluonteisten kalliomänniköiden ja vaihtelevan korkokuvan ansiosta. Graniitista 
muodostuva Linnamäki on murrosvyöhykkeiden reunustama. Monipuoliset jyrkännemuodot ovat 
geologisesti edustavia. Alueen kasvillisuus on monipuolista ja edustavaa, osin hieman 
keskimääräistä harvinaisempaa. Myös lajisto on kohtalaisen monipuolinen ja sisältää muutamia 
vaateliaita ja harvinaisia lajeja. Lakiosien luonnontilaisissa kalliomänniköissä on kalliopaljastu-
milla tuuheita poronjäkäliköitä ja kalliotierasammalkasvustoja, paikoin kasvaa myös alueellisesti 
harvinaista pikkutervakkoa, Itäjyrkänteiden alapuolella on melko rehevää lehtoa, jossa kasvaa 
mm. imilckää. Alempana on myös puronvartta reunustavaa kosteaa kotkar,siipilehtoa. 
Itäjyrkänteen alaosissa reheviä kalliohyilyjä sekä kalliorakojen ja -onkaloiden kosteahkoja 
sammalkasvustoja, joiden lajistoon kuuluu muutama uhanalainen tai keskimääräistä harvinaisem-
pi maksasammai. 
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61. Pihkavuorenmäki, Muurla-Pertteli 
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Karttalehti: 2023 02 
Alueen pinta-ala: 40 ha 	Korkeus: 91 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 64 m 

3 
3 
4 
4 

 

Kallioalueen sijainti: 
Salosta 8 km itään, Pöytiön länsipuolella (n.1 km) ja Ruotsalan pohjoispuolella sijaitseva 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Jyrkänteisiä pieniä kallioharjanteita sisältävä kohtalaisen laaja graniittiselänne, joka on 
maisemallisesti hyvin merkittävä kokonaisuus. Ympäröivästä tasaisesta viljelysmaisemasta 
Pihkavuorenmäki erottuu korkeampana metsäisenä kallioalueena. Rajautuminen peltoihin on 
usein selväpiirteistä. Pohjoisosan laelta avautuu edustavat näköalat ympäröivään viljelys-
maisemaan, mutta muualla lakiosissa puusto rajoittaa selvästi näköaloja. Kallioalue on 
lakiosistaan voimakkaasti kumpuilevaa kalliomännikkömaastoa, jossa harjanteiden ja notkelmien 
korkeuserot vaihtelevat melko voimakkaasti. Pohjoisrinteillä on edustavia, pyöreäselkäisiä 
silokallioselänteitä ja kallioalueen itäreunalla. Keskiosissa on edustavia pystyjyrkänteisiä 
kallioseinämiä, jotka ovat osin jäätikön hiomia. Alueen sisäiset kalliomännikköiset jyrkänne-
maisemat ovat edustavia, mutta paikoin harvennushakkuiden hieman rumentamia. Biologisesti 
alue on merkittävä, kasvillisuus on enimmäkseen melko tavanomaista, mutta monipuolista ja 
edustavaa. Lakiosissa ja ylärinteillä on puolukka- ja mustikkatyypin kangasmetsää, välinotkel-
missa on korpijuotteja. Itäreunan jyrkänteen tyvellä on edustavaa, osin lehtipuuvaltaista 
rehevähköä käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa. Jyrkänteillä on etupäässä karun alustan 
oligotrofista sammal- ja jäkäläpeitettä ja silokalliokasvillisuutta. Koillisjyrkänteen tyven kosteita 
ja hieman ravinteisempia sammalvaltaisia seinämiä luonnehtivat kutrisammalvaltaiset pystypinnat 
sekä edustavan runsaat tummauurnasammal-kalkkikiertosammalvaltaiset kallioraot ja -kolot. 

62. Juvankosken kallioalue, Muurla-Pertteli 

Karttalehti: 2023 02, 2033 03 
Alueen pinta-ala: 754 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Lakiamäki-Haukkakorpi, 
Kutulamäki-Haukkamäki, Marjavuori-Linnamäki, Haukkakorvenmäki-Pahamäki sekä Jortinmäki-
Pyysmäki. 
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Lakiamäki-Haukkakorpi 

Korkeus: 121 m.p.y. 	Suht.korkeus: 51 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Valkjärven kylältä noin 1,5 km luoteeseen, Turku-Helsinki valtatien varrella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Helsinki-Turku valtatien varressa sijaitseva massiivinen, eteläreunastaan komean jyrkänteinen 
kallioalue, jolla on hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja sekä merkittäviä geologisia ja 
biologisia arvoja. Kauempaa katsottuna kallioalue jää hieman metsän peittoon, mutta 
lähimaisemassa massiiviset eteläreunan jyrkänteet erottuvat selvästi ja muodostavat hyvin 
voimakkaan maisemaelementin. Laelta avautuu puuston rajoittamia, mutta kauas ulottuvia 
komeita näköaloja. Alueen sisäiset maisemat ovat tavanomaista edustavammat laajojen ja 
laakeiden, harvapuustoisten silokallioselänteiden ja jyrkännepintojen ansiosta. Keskirakeisesta 
graniitista muodostuva kallioalue on kapeiden murrosvyöhykkeiden rikkoma, monipuoliset ja 
massiiviset jyrkänne- ja silokalliomuodot ovat myös geomorfologisesti edustavia. Kasvillisuus 
on tavanomaista, mutta melko monipuolista ja osin edustavaa. Lajiston harvinaisuuksiin kuuluu 
valtakunnallisesti uhanalainen kangaskiuru. Tavanomaiset kangasmetsät ja karun alustan 
kalliokasvillisuus on vallitsevaa, lakiosien kalliopaljastumilla on edustavia poronjäkäliköitä sekä 
mereistä poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia. Jyrkänteiden alapuolella on paikoin myös 
lehtoa, jonka lajistoon kuuluu mm. metsälehmus. Kallioselänteiden välisissä notkelmissa on 
pallosarakorpi-, mustikkakorpi-, saraneva- ja isovarpurämesoistumia. Alueella on monikäyttöä 
paikallisena retkeilyalueena sekä näköalapaikkana. 

Kutulamäki-Haukkamäki 

Korkeus: 100 m.p.y. 	Suht.korkeus: 55 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	2 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Helsinki-Turku valtatien varrella, Muurlan lasitehtaasta noin 0,5 km itään sijaitseva kallioalue. 
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Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Helsinki-Turku valtatien varrella sijaitseva massiivinen ja jyrkänteinen, murrosvyöhykkeiden 
halkoma kallioalue, jolla on hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja sekä merkittäviä geologisia 
ja biologisia arvoja. Graniitista muodostuva kallioalue rajautuu selvästi eteläreunaltaan 
peltoalueisiin ja Helsinki-Turku valtatiehen. Haukkamäen komeat avokallioiset jyrkänteet 
erottuvat erittäin selvästi alueen eteläpuolelle. Myös alueen sisäisessä maisemassa Haukkamäen 
massiivinen länsi- ja lounaisjyrkänne ylikaltevine kallioseinämineen ja tyvilouhikkoineen 
muodostaa hyvin edustavan maisemallisen ja geomorfologisen elementin. Lakiosat ovat 
kohtalaisen laajojen tasaisten silokallioiden luonnehtimia ja niiltä avautuu komeita hieman 
puuston rajoittamia näköaloja, etenkin alueen länsipuolelle. Kasvillisuus - ja kasvilajisto - on 
monipuolista ja edustavaa, osin keskimääräistä harvinaisempaa. Lakiosissa on poronjäkäläisiä 
kalliomänniköitä, jossa kallio-paljastumilla on myös kallioniittyjä, mm. alueellisesti varsin 
harvinaista pikkutervakkoa kasvaa Haukkamäen laella. Mustikkatyypin metsät ovat rinteillä 
vallitsevia, varjoisan kosteilla rinteillä on myös valurahkoja. Haukkamäen lounaisjyrkänteen alla 
on kuusivaltaista sinivuokkojen ja saniaisten luonnehtimaa lehtoa, myös lehtopalsamia kasvaa 
jyrkänteen tyvellä. Tavanomaisen karun alustan kallioseinämäkasvillisuuden lisäksi alueella on 
kalliorakojen sammal- ja saniaisvaltaisia kasmofyyttiyhteisöjä sekä paikoin mesotrofista 
sammalpeitettä, jossa hieman harvinaisempia lajeja edustavat kal kkikiertosammal, ketopartasam-
mal ja isoriippusammal. 

MMarjavuori-Linnamäki 

Korkeus: 100 m.p.y. 	Suht.korkeus: 56 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 2 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Salosta noin 10 km itään, Kurkijoen eteläpuolella ja Pöytiön itäpuolella (0,5 km) sijaitseva 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Useista vierekkäisistä jyrkkäpiirteisistä kallioselänteistä ja -harjanteista koostuva graniit-
tiselännejakso, joka on maisemallisesti ja geomorfologisesti merkittävä kokonaisuus yhdessä 
melko luonnontilaisen lähiympäristön kanssa. Alue erottuu kohtalaisen kauas maisemassa 
hieman kohoavana metsäisenä mäkenä; lähempää tarkasteltaessa paljaat ja jyrkänteiset 
kalliopinnat erottuvat hyvin. Marjavuoren ja Linnavuoren lakiosilta avautuu edustavat näköalat 
moneen ilmansuuntaan. Alueen sisäiset kalliomaisemat ovat edustavia eteläosien jyrkännemuoto-
jen ja pohjoisosien tasaisten kalliomuotojen ansiosta. Kallioalue on murrosvyöhykkeiden 
lohkoma, pohjoisosan Marjavuori on lakiosiltaan hieman kumpuilevaa kalliomännikkömaastoa. 
Eteläosa on voimakkaasti vaihtelevaa ja muodostuu jyrkänteisistä kallioharjanteista ja niiden 
välisistä kapeista metsänotkelmista. Marjavuoren lakiosissa on melko laajat, kohtalaisen 
edustavat ja tasaiset silokallioselänteet, kun taas kallioselännejakson eteläosia luonnehtivat 
edustavat, kohtalaisen massiiviset pystyjyrkänteet. 

Biologisesti kallioalue on kasvillisuudeltaan ja lajistoltaan melko tavanomainen ja yksipuolinen, 
mutta osin kuitenkin edustava. Karun alustan oligotrofinen kallio- ja metsäkasvillisuus on 
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vallitsevaa, vaateliasta lajistoa ei esiinny. Marjavuoren lakiosissa on kalliopaljastumilla 
edustavaa, mereisen luonteista poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia. Jyrkänteillä on 
silokallioseinämien kasvillisuutta sekä kalliopalmikkosammalen ja kallioisokarpeen luonnehtimaa 
oligotrofista pystyseinämien kalliokasvillisuutta. Alueen keskiosassa on arkeologisesti merkittävä 
linnamäki, joka on luonnonsuojelualuetta. Lakiosat ovat kohtalaisen suosittuja paikallisia 
näköalapaikkoja. 

Haukkakorvenmäkg-Pahamäkg 

Korkeus: 118 m.p.y. 	Suht.korkeus: 73 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Reilu kilometri Helsinki-Turku valtatien pohjoispuolella Perttelin Juvankosken kylän liepeillä 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Yli kaksi kilometriä pitkä jyrkänteisistä ka]]ioselänteistä ja niiden välisistä syvistä metsä- ja 
suonotkelmista muodostuva kallioalue, joka rajautuu hieman epämääräisesti samankaltaiseen 
kalliomaastoon. Alue sisältää hyvin merkittäviä maisemallisia ja merkittäviä geologisia arvoja. 
Se näkyy kauempaa ympäristöstä katsottaessa korkeana ylänköalueena, jonka korkeimpien 
selänteiden paljaat, avokallioiset lakiosat ja ylärinteet erottuvat rinnemetsien yläpuolelta. 
Korkeimpien graniittiselänteiden lakiosista avautuu erinomaiset näköalat ympäröivään vesistöjen 
kirjomaan metsämaastoon sekä länsipuolelle avaraan viljelysmaisemaan. Selänteiden lakiosat ja 
rinteet ovat runsaan rakoilun lohkomaa, porrasmaista kalliomännikkömaastoa, jossa itse lakiosien 
silokalliot ovat pieniä ja epäyhtenäisiä selänteitä. Pohjoisen puoleisilla jyrkänteisillä rinteillä 
esiintyy paikoin kohtalaisen edustavasti hioutuneita kalliopintoja. Massiiviset jyrkänteet ovat 
pääasiassa porrasmaisiksi kehittyneitä, kuutiorakoilun lohkomia, paikoin peräkkäisiä 
pystyjyrkännepintoja. Kal lioselännejakson pohjoisosassa muodostuu Pahamäen lakialue kahdesta 
vierekkäisestä kallioharjanteesta ja niiden erottamasta murrosvyöhykkeen rikkomasta 
rotkomaisesta korpinotkelmasta. Kal lioalueen sisällä avautuu jylhiä ja kohtalaisen luonnontilaisia 
jyrkänteisiä kalliomännikkömaisemia, jossa vierekkäisten kallioselänteiden jyrkänteet erottuvat 
paikoin selvästi puuston seasta. Pahamäen korkein lakialue on suosittu paikallinen näköalapaikka 
ja retkeilykohde. 
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Jortinmäki-Pyysmäki 

Korkeus: 120 m.p.y, 	Suht.korkeus: 70 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 5 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 4 kilometriä Helsinki-Turku valtatien pohjoispuolella, Perttelin Romsilan kylän itäreunalla 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Lähes kolme kilometriä pitkä jyrkänteisistä kallioselänteistä ja niiden välisistä suometsänot-
kelmista muodostuva graniittipohjainen kallioalue, joka rajautuu hieman epämääräisesti 
eteläpuolella jatkuvaan kalliomaastoon. Alue näkyy kauempaa ympäristöstä katsottaessa 
maisemasta hieman kohoavana korkeampana kallioselännejaksona, mutta paikoin erottuvat 
kallioalueen korkeimpien selänteiden osittain paljaat jyrkänteiset rinteet myös kauemmas 
ympäristöön. Korkeimpien selänteiden lakiosista ja ylärinteiltä avautuu vaihtelevia maisemia 
ympäröivään vesistöjen kirjomaan metsämaastoon. Selänteiden lakiosien ja rinteiden topografia 
on hieman rauhaton. Selänteet ovat runsaan rakoilun lohkomaa, porrasmaista kalliomännikkö-
maastoa, jossa itse lakiosien silokalliot ovat pieniä ja epäyhtenäisiä selänteitä. Jyrkänteet ovat 
polTasmaisia ja kohtalaisen edustavia kuutiorakoilun lohkomia pystyseinämiä. Kallioselännejak-
son erikoisimmat jyrkännemuodot sijaitsevat alueen keskiosissa Varkaankellarinmäellä. Siellä 
kalliojyrkänteen eteläsivu on suurten lohkareiden ja kalliolohkojen muodostamaa louhikkomaas-
toa, jossa on kookkaita avorakojen ja halkeamien synnyttämiä onkaloita. Kallioalueen sisällä on 
paikoin erikoisia sekä kohtalaisen luonnontilaisia jyrkänteisiä kalliomännikkömaisemia. 
Luonnontilaisuutta heikentää kuitenkin paikoitellen kesämökkitiet ja rakentaminen. 

63, Kallavuori, MMyrnämäki-Nousiainen 

Karttalehti: 1044 05 
Alueen pinta-ala: 60 ha 	Korkeus: 59 m.p.y. 	Suht.korkeus: 45 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	2 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 2,5 km Mynämäen rautatieasemalta itäkaakkoon, Mynämäen kirkolle vievän tien (12397) 
länsipuolella. 
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Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laajan pohjois-eteläsuuntaisen murrosvyöhykkeen itäreunalla kohoava kallioselännejakso, jolla 
on hyvin merkittäviä maa-aineslain ja osin luonnonsuojelulain mukaisia biologisia ja 
maisemallisia arvoja. Myös geologisesti alue on merkittävä. Länsireunan kalliopinnat ja 
-jyrkänteet erottuvat puuston seasta kauas alueen länsipuolelle. Kalliorinteet rajautuvat varsin 
jyrkkäviivaisesti rinteen tyvellä paikallistiehen ja peltoihin. Alueen itäpuolella on metsäistä 
kalliomaastoa ja soranottoalue, pohjoispuolella alue rajautuu kivilouhokseen, Laelta avautuu 
hyvin edustavat, esteettömät näköalat kauas länsipuolelle avaraan viljelysmaisemaan. Alueella 
onkin monikäyttöä erinomaisena paikallisena näköalapaikkana, historiallista arvoa sille tuo sen 
esihistoriallinen linnavuoritausta. Alueen sisäiset, lakiosan kalliomännikkömaisemat ja 
länsireunan louhikkoiset jyrkännemaisemat ovat hyvin edustavia ja tavanomaista erikoisempia. 
Alueen pääkivilaji on seoksinen pegmatiittigraniitti. Länsireunan jyrkännepinnat ovat 
voimakkaan rakoilun lohkomat ja louhikkoiset, lisäksi länsijyrkänteessä ja laella on edustavia 
silokalliopintoja. Pohjoisosan jyrkänteessä on edustava halkeama, joka päättyy jyrkänteisen 
rinteen alla massiiviseen suurilohkareiseen louhikkoon. Suurimmat siirtolohkareet ovat pienen 
talon kokoisia. Kallioselännejakson lakiosat ovat harvan rakoilun lohkomia, porrasmaisia. 

Kasvillisuus ja eliölajisto ovat monipuolisen edustavia, kasvillisuuden vaihtelu ulottuu lakiosien 
karuista kalliomänniköistä jyrkänteen aluslehtöihin. Lajistoon kuuluu myös useita vaateliaampia 
lajeja sekä muutama uhanalainen laji. Kuivempien tammilehtojen ohella on tuoreempaa 
sinivuokko-käenkaalityypin lehtoa, jossa kasvaa mm. pähkinäpensasta, koiranheisiä ja lehto-
orvokkia. Louhikkoisilla kohdilla on hieman pensaikkotatarta. Laen avokalliopinnoilla on 
edustavia poronjäkälä-kalliotierasammalkasvustoja sekä melko runsaslajisia niittylailckuja, joiden 
lajistoon kuuluu mm. alueellisesti uhanalainen vuorimunkki, ruoholaukka ja keltamaksaruoho. 
Länsijyrkänteiden tyvellä on melko runsaasti kallio-onkaloiden sammalkasvustoja, joiden 
harvinaisempia lajeja ovat koloviuhkasammal ja aarnisammal. Hieman ravinteisemmilla kohdilla 
alaseinämillä on myös kutrisammalen luonnehtimaa mesotrofista sammalpeitettä. Lakiosissa on 
valtakunnallisesti uhanlaisella kangaskiurulla ollut viime vuosina reviiri. 

64. Ajonpää, Naantali 

Karttalehti: 1043 06 
Alueen pinta-ala: 5 ha 	Korkeus: 35 m.p.y. 	Suht.korkeus: 35 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 
Biologia: 	3 
Maisema: 	2 

Alueen arvoluokka: 4 

muuttuneisuus: 	3 
lähiympäristö: 	2 
historia: 	 4 
moninaiskäyttö: 	2 

Kallioalueen sijainti: 
Naantalista noin 3 km kaakkoon, aivan merenlahteen ulottuvan niemen päässä sijaitseva 
kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Niemen kärjessä sijaitseva pieni jyrkänteinen graniittiselänne, jolla on maa-aineslain mukaisia 
hyvin merkittäviä maisemallisia sekä merkittäviä biologisiaja geologisia arvoja. Ajonpää erottuu 
merenlandelle massiivisena kalliojyrkänteenä. Laelta avautuu hyvin komeat ja esteettömät 
merenlahtimaisemat, joiden edustavuutta hieman heikentää itäpuolella sijaitseva Nesteen 
jalostamoalue. Selänteen itäreunalla on geomorfologisesti hyvin edustava, massiivinen, lähes 
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pystysuora kallioseinämä, jonka tyvellä on runsaasti suurikokoista louhikkoa. Laen ja rinteiden 
silokalliot ovat tavanomaisia ja pieniä, rakoilun lohkomia selänteitä. Alueen kasvillisuus on 
kohtalaisen monipuolista, osin keskimääräistä harvinaisempaa. Lakiosissa on karua kalliomännik-
köä, jossa hieman kuluneilla silokallio-pinnoilla on runsaasti niukkalajisia niittylaikkuja sekä 
rupi-napajäkäliköitä. Itäreunan jyrkänteen edustalla on pusikkoista lehtometsää. Lehtolajistoon 
kuuluu lehtokuusama, taikinamarja sekä paikoin noin kymmenmetriset tammet. Jyrkänteillä on 
runsaasti edustavaa karun alustan jäkälä- ja sammalpeitettä, mm. paahteisten seinämien 
napa-kyhmyjäkäliköitä. Lisäksi seinämillä on joitakin melko reheviä kalliohyllyjä sekä 
puoliravinteisen alustan mesotrofista, kutrisammalen luonnehtimaa kalliokasvillisuutta. 
Monikäyttöarvoja alueella on runsaasti. Kallioselänteen itäjyrkänne on kalliokiipeilijöiden 
suosima harjoittelupaikka, kallioalueen lajiosa on suosittu paikallinen näköalapaikka ja 
lintumuuton seurantapaikka. 

65. Vargberget, Nauvo 

Karttalehti: 1034 02, 1034 03 
Alueen pinta-ala: 71 ha 	Korkeus: 46 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 3 

Suht.korkeus: 41 m 

4 

Kallioalueen sijainti: 
Nauvon pääsaaren eteläosassa, Oviflaxin-Mattnäsin kylässä sijaitseva, Långstrands sundetin 
pohjoispuolinen kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Erillisistä kallioselänteistä muodostuva metsäinen kallioalue, jolla on maa-aineslain mukaisia 
geologisia, biologisia ja maisemallisia arvoja. Historiallista merkitystä sillä on vartiotulivuorien 
viestiyhteyksien apuvuorena. Kauempaa tarkasteltuna alue sulautuu metsäiseen maastoon eikä 
erotu juuri kauemmaksi, sen sijaan lähimaisemassa kallioiset jyrkännepinnat näkyvät paikoin 
puuston seasta selvästi. Vargbergetin laelta avautuu hyvät, osin esteettömät näköalat joka 
suuntaan. Kallioalueen sisäiset maisemat ovat monin kohdinjylhän edustaviaja erikoisia paikoin 
runsaista harvennushakkuista huolimatta. Alueella on komeita pyöreämuotoisia silokalliojyrkän-
teitä ja tasaisia hyvin harvarakoisia silokallioselänteitä. Lisäksi siellä on porfyyrigraniitin ja 
amfiboliitin kontakti. Kasvillisuus on hieman tavanomaista monipuolisempaa ja monin paikoin 
melko luonnontilaisen edustavaa - etenkin lakiosissa. Alueella on viime vuosina ollut 
valtakunnallisesti uhanalaisen kangaskiurun reviiri. Lakiosat ovat mereistä, paikoin harvapuus-
toista kalliomännikköä, jossa avokallioilla on edustavaa poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia 
ja kohtalaisen runsaasti oligotrofisia kallioniittyjä. Vargbergetin laen tuntumassa, jyrkänteiden 
tyvellä on melko runsaasti hohkasammalpatjoja. Jyrkänteillä on oligotrofista sammal- ja 
jäkälävaltaista kalliokasvillisuutta, seinämien koloissa on runsaasti omenasammal-varstasammal-
valtaisia kasmofyyttiyhteisöjä. Vargbergetin lakialue on erinomainen paikallinen näköalapaikka. 
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66. Bötet, Nauvo 

Karttalehti: 1034 02, 1034 03 
Alueen pinta-ala: 45 ha 	Korkeus: 46 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö: 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 46 m 

3 
2 
3 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Nauvosta 7 km lounaaseen, Högsarin saarella, aivan merenlahden (Hemsundet) tuntumaan 
ulottuva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Saaristoisen merenlahden tuntumassa sijaitseva, maisemallisesti hy vin merkittävä kallioselän-
nejakso, jonka lakiosissa on geomorfologisesti hyvin edustavia silokalliomuotoja. Alue 
hahmottuu merenlandelta käsin ympäristöään korkeampana, melko loivapiirteisenä metsäisenä 
kallioselännejaksona. Paljaat avokallioiset rinteet ja lakiosat erottuvat paikoin maisemassa. 
Mantereen suunnalta katsottaessa kalliorinteet jäävät suurelta osin puuston peittoon. Lakiosista 
avautuu hyvin edustavia näköaloja saaristoiseen merimaisemaan. Bötet onkin vanha vartiotuli-
vuori. Kallioalueen selänteiden kumpuilevat, laakeat ja avarat silokallio- ja kalliomännikkö-
maisemat yhdessä Bötetin huipun geomorfologisesti erikoisten jäätikön hiomien kalliomuotojen 
kanssa tekevät alueen sisäisistä maisemista hyvin edustavia ja tavanomaista monipuolisempia. 
Biologisesti alue on kohtalaisen merkittävä, karun oligotrofinen ja jokseenkin yksipuolinen, 
mutta monin kohdin varsin edustava ja luonnontilainen. Lakiosien männiköt ovat harvapuustoisia 
ja melko iäkkäitä, niillä on monin kohdin mereistä leimaa. Kalliopaljastumilla on paksuja 
poronjäkäliköitä sekä laajoja poronjäkälä-kalliotierasammalkasvustoja sekä paljaamman 
kivipinnan rupi-napajäkäliköitä. Jyrkänteet ovat karun alustan oligotrofisen kalliokasvillisuuden 
luonnehtimia, vaateliasta lajistoa ei esiinny. Kosteissa painanteissa on isovarpuräme- ja 
mustikkakorpijuotteja. Monikäyttöä alueella on paikallisesti suosittuna retkeilymaastona. 

67. Klockarbergen, Nauvo 

Karttalehti: 1034 03, 1034 06 
Alueen pinta-ala: 4 ha 	Korkeus: 35 m.p.y. 	Suht.korkeus: 35 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 

	n 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
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Nauvon kirkonkylän tuntumassa, Lövgrundsströmmenin pohjoisrannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Nauvon kirkonkylän keskustan tuntumassa omakotitaloalueella sijaitseva jyrkänteinen 
kallioselänne, jonka pohjoisseinämä on geomorfologisesti komea. Seinämällä on yhä 
maa-aineslain tai luonnonsuojelulain mukaisia arvoja, etenkin biologisia arvoja, vaikka selänteen 
lakiosiin on kaavoitettu uusi omakotitaloalue. Kiillegneissistä muodostuva pystyjyrkänne sekä 
edustan kalliopaasit ja louhikko ovat komeita lähimaisemassa, laelta avautuu hyvät näköalat. 
Pystyjyrkänteellä ja louhikossa on varsin edustavaa vähä-keskiravinteisen alustan sammalkasvil-
lisuutta, johon kuuluu myös uhanalaisia ja harvinaisia lajeja. Louhikosta on löydetty 
valtakunnallisesti uhanalaiset lajit lahokaviosammalja luutasammal. Varjoisilla alaseinämilläja 
kallio-onkaloissa kasvaa myös muita harvinaisia ja merkittäviä lajeja kuten aarnisammal, 
isosahasammal, pikku- ja isoruostesammal. Jyrkänteen edustalla on jylhän louhikkoista 
kulttuurivaikutteista lehtoa, jonka lajistoon kuuluu mm. pähkinäpensas, sinivuokko sekä varsin 
harvinainen lännenliekosammal. Alue on valitettavasti kovan rakennuspaineen alla olevaa 
taajama-aluetta, minkä johdosta kasvillisuuden edustavuus on heikkenemässä. 

68. Smörasken, Nauvo 

Karttalehti: 1034 06 
Alueen pinta-ala: 36 ha 	Korkeus: 40 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 2 

Suht.korkeus: 40 m 

3 
2 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Nauvon eteläpuolella, Högsarin itäosassa Kamskallin niemellä sijaitseva kallioinen niemi. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kallioinen niemenkärki, jolla on maa-aineslain mukaisia maisemallisia, geologisia ja biologisia 
arvoja. Alue on maisemallisesti hyvin merkittävä, eteläosan huipulta avautuu erinomaiset 
saaristomaisemat. Se rajautuu muutamin kohdin varsin jyrkkäviivaisesti meren rannan tuntumaan 
tai peltoihin. Myös alueen sisäiset, laakean avarat, harvapuustoiset silokalliomaisemat ovat 
tavanomaista edustavampia. Laajojen loivasti kumpuilevien silokallioiden lisäksi alueella on 
geomorfologisesti kiintoisa sokeritoppamainen jyrkännelaki. Painanteissa on rantakivikoita, 
jyrkänteiden edustalla lohkoutuneita kalliopaaseja. Biologisesti alue on hyvin merkittävä, 
kasvillisuudeltaan ja lajistoltaan monipuolinen ja edustava. Alueella on ollut vuonna 1991 
valtakunnallisesti uhanalaisen kangaskiurun reviiri. Lakimetsät ovat mereistä kalliomännikköä, 
jossa kalliopaljastumilla on runsaasti poronjäkäliköitä sekä poronjäkälä-kalliotierasammalmosa-
iikkia. Valoisilla eteläosan jyrkänteil.lä on edustavia karun alustan jäkäläkasvustoja, joiden 
lajistoon kuuluu mm. varsin harvinainen merinapajäkälä. Itäreunalla rinteen alaosissa on 
mustikka-ja käenkaali-mustikkatyypin metsikköä, jossa muutamin kohdin kasvaa pähkinäpensas-
ta. 
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69. Kaasivuori-Kalvinkallio, Nauvo 

Karttalehti: 1034 06, 1034 09 
Alueen pinta-ala: 188 ha 

Laaja kall ioaluekokonaisuus, joka koostuu kahdesta kallioalueesta. 

Kasberget (Kaasivuori) 

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

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Nauvon Lillandetin pohjoisrannalla, Prostvikin kylässä, Paraisille vievän tien pohjoispuolella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Lakiosistaan loivapiirteinen laaja kallioalue, jolla on maa-aineslain mukaisia geologisia, 
biologisia ja etenkin maisemallisia arvoja. Lakiosista avautuu upeat esteettömät saaristomeri-
maisemat. Graniitista muodostuvat, hyvin tasaiset ja laajat, hieman kumpuilevat silokalliokentät 
ja Litorinamerivaiheen aikaiset rantakivikot ovat geomorfologisesti erittäin edustavia. 
Kaasivuoren huippu kohoaa laakeasta silokalliosta sokeritoppamaisena lakena. Biologisesti 
kallioalue on jokseenkin merkittävä, sekä kasvillisuus että kasvilajisto ovat melko monipuolisia. 
Lakimetsät ovat edustavaa poronjäkälikköistä männikköä, rinteillä on etupäässä mustikkatyypin 
havumetsiä. Länsireunan jyrkänteellä on karun alustan oligotrofista sammal- ja jäkäläpeitettä, 
tyvellä myös kutrisammalen luonnehtimaa mesotrofista sammalkasvillisuutta sekä edustavia 
valuvesiseinämien kimpputierasammalkasvustoja. Sokeritoppamaisen laen pystyseinämillä on 
melko runsaasti paisteisten pintojen napa- ja kyhmyjäkäliköitä. Alueella on runsaasti 
monikäyttöä hyvänä paikallisena retkeilykohteena ja erinomaisena näköalapaikkana. 

Kalvinkallio 

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

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	2 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 2 
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Kallioalueen sijainti: 
Nauvon Lillandetin koilliskärjessä Paraisille vievän tien pohjoispuolelle sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Lilllandetin saaren koilliskärjessä sijaitseva edustavia jyrkännemuotoja sisältävä laaja 
kallioselänne, jolla on hyvin merkittäviä maa-aineslain mukaisia biologisia, maisemallisia ja 
geologisia arvoja. Lakiosien tasaisilta silokallioilta ja jyrkänteiden reunoilta avautuu hyvin 
edustavia ja kauniita saaristomerimaisemia. Pohjois- ja etelärinteiden jyrkänteet näkyvät 
silmiinpistävän massiivisina lähimaisemassa. Biologisesti Kalvinkallion alue on hyvin 
merkittävä, alueen eliölajistoon kuuluu muutamia valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. 
Luonnontilaisuus on melko hyvä, lakiosissa on edustavia poronjäkäläisiä kalliomänniköitä. 
Selänteen keskiosan eteläreunan jyrkänteen alla on lehtoreunus, jossa kasvaa lännenliekosam-
malta sekä valtakunnallisesti uhanalaista lahokaviosammalta. Itse jyrkänteellä on mm. 
keskiravinteisen alustan mesotrofista kutrisammalseinämää sekä kalliokolojen sammalyhteisöjä. 
Alueen kalliolajistoon kuuluvat valtakunnallisesti uhanalaiset hapra- ja isokarvesammal. 
Auringonpaisteisilla kallioseinämillä on kohtalaisen runsaasti kyhmy-napajäkäfiköitä, joilla 
kasvaa myös varsin harvinaista merinapajäkälää. Kallioselänteen itäpään rinteiltä on löydetty 
kaksi uhanalaista hämähäkkilajia, täplälouhikkohämähäkki ja lounaanvarpuhämähäkki. 
Kallioselänne on ollut muinoin viestiyhteyksien kannalta tärkeä nk. apuvuori. Nykyisin se on 
suosittu paikallinen näköalapaikka ja retkeilykohde. 

70. Bergholm, Nauvo 

Karttalehti: 1034 06 
Alueen pinta-ala: 58 ha 	Korkeus: 37 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 3 

Suht.korkeus: 37 m 

3 
2 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Nauvon Lillandetin eteläpuolisen Sommarön saaren koillispuolella sijaitseva kallioinen saari. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Mantereessa tuntumassa sijaitseva pieni jyrkänteinen kalliosaari, jolla on maa-aineslain ja osin 
luonnonsuojelulain mukaisia hyvin merkittäviä maisemallisia ja biologisia arvoja. Myös 
geologisesti alue on merkittävä, monikäyttöä sillä on erinomaisena näköalapaikkana sekä 
kesämökkiläisten virkistysalueena. Avokalliopinnat erottuvat avoimessa merimaisemassa 
silmiinpistävästi ja kallioiset rinteet rajautuvat hyvin jyrkkäviivaisesti rantaviivaan. Lakiosista 
avautuu upeat näköalat kauas ympäristöön. Kallioselännejakson jyrkänne- ja silokalliomuodot 
ovat sekä maisemallisesti että geomorfologisesti edustavia. Alueen pääkivilaji on keskirakeinen 
graniitti. Biologisesti, etenkin kasvilajistollisesti alue on hyvin merkittävä valtakunnallisesti 
erittäin uhanalaisen ja harvinaisen piikkilupon esiintymän ansiosta. Kasvillisuus on hieman 
keskimääräistä monipuolisempaa ja edustavaa. Lakiosat ovat puolukkatyypin männikköä, jossa 
avokallioilla on edustavaa poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia. Jyrkänteiden tyvellä on 
rriökkien läheisyydessä kulttuurivaikutteista kuivalehtoa, joiden lajistoon kuuluu mm. 
ahomansikka, taikinamarja, sinivuokko ja lehtokuusama. Jyrkänteillä on melko monipuolista, 
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vaikka etupäässä karun oligotrofista kalliokasvillisuutta, mm. edustavan runsaasti kalliokolojen 
sammal- ja saniaisvaltaisia kasmofyyttiyhteisöjä, paikoin on hieman ravinteisempia kutrisammal-
kasvustoja sekä tyvionkaloiden Neckera-Isothecium -kasvustoja. 

71. Svärtasberget, Nauvo 

Karttalehti: 1034 06 
Alueen pinta-ala: 20 ha 	Korkeus: 40 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 30 m 

3 
3 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Nauvon Lilllandetin keskiosissa, Storträsketin ja Paraisille vievän maantien välimaastossa 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Paikallistien varrella sijaitseva jyrkänteinen kallioselännejakso, jolla on merkittäviä maisema-
ja luonnonarvoja. Itäreunan jyrkänteet erottuvat maisemassa selvästi, lakiosista avautuu 
näköaloja etenkin itäpuolelle nauvolaiseen viljelysmaisemaan. Geomorfologisesti jyrkänne-
muotoja luonnehtii amfiboliitin voimakas liuskeisuuden suuntainen ja sitä kohtisuoraan oleva 
rakoilu. Porrasmaisen pystyjyrkänteen tyvellä esiintyy louhikkoa. Alueen kasvillisuus ja 
kasvilajisto ovat hieman tavanomaista monipuolisempia, paikoin esiintyy vaateliasta lajistoa. 
Lakiosat ovat poronjäkälikköistä puolukkatyypin männikköä, jonkin verran on myös kosteita 
soistuvia tupasvillarämepainanteita. Alarinteillä on talousmetsän ohella on paikoin myös hieman 
lehtomaisiajyrkänteenalusia sekä auringonpaisteisia kuivalehtomaisia katajarinteitä. Jyrkänteillä 
on melko monipuolista, sekä vähä- että keskiravinteisen kasvualustan kalliokasvillisuutta, mm. 
valuvesipintojen, kalliokolojen ja -onkaloiden sammalistoja. Niiden lajistoon kuuluu 
kalkkikiertosammal, kutrisammal, tummaraunioinen ja karvakiviyrtti. 

72. Torparskogsberget, Nauvo 

Karttalehti: 1034 06 
Alueen pinta-ala: 96 ha 	Korkeus: 47 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 47 m 

3 
3 
4 
3 
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Kallioalueen sijainti: 
Nauvosta noin 6 km kaakkoon, Storträsketin eteläpuolella (0,3 km), Dalkarbyn pohjoispuolella 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Lillandetin saaren keskiosissa sijaitseva pitkä kaarenmuotoinen kallioselännejakso, joka rajautuu 
erilaisiin ympäristöihin, kuten peltoihin, metsiin ja merenrantamaastoon. Geologialtaan ja 
maisemallisesti alue on merkittävä, mutta biologisesti kuitenkin melko tavanomainen kohde. 
Jakso hahmottuu kauempaa katsottaessa ympäristöään korkeampana ja osittain kallioisena 
metsäselänteenä, jonka paljaat kalliopinnat erottuvat selvästi läheisille maanteille ja pelloille. 
Alue rajautuukin paikoin selväpiirteisesti viljelysmaisemaan. Länsiosasta Torparskogsbergetin 
laelta avautuu erinomaiset näköalat eteläpuolen merenlandelle, muista osista näköalat ovat 
enemmän tai vähemmän puuston rajoittamia. Louhikkoiset jyrkännemaisemat kallioalueen 
itäosassa ovat tavanomaista erikoisemmat ja edustavat. Toisaalta paikoin maisemakuvaa hieman 
rumentaa runsaat hakkuut. 

Kallioalueen kivilaji on hieno-keskirakeinen poimuttunut ja raitainen amfiboliitti, joka kuuluu 
osana suurempaan soikean muotoiseen amfiboliitti-synkli mun, joka ulottuu Nauvon saarelle 
saakka. Kallioalueen amfiboliitissa on paikoin karsiutuneita diopsidipitoisia vyöhykkeitä. Alueen 
länsiosassa Piparbyn tienoilla amfiboliitin päämineraalina on harvinaista skapoliittia (Edelman 
1985, S. 11-12). Lakiosat ovat rakoilun lohkomaa, porrasmaisena kumpuilevaa kalliomännikkö-
maastoa, jossa kallioalueen itäosan kaakkoisreunan jyrkänteet ovat hyvin louhikkoisia. 
Vargbergenin kaakkoisrinteessä on geomorfologisesti hyvin edustava, laattarakoilun halkoma 
ylikalteva louhikkojyrkänne,jonka tyvellä on suuria, irtonaisia kalliolohkoja. Alueen kasvillisuus 
on etupäässä melko tavanomaista, mutta hieman keskimääräistä moni-ilmeisempää. Edustavuutta 
alentaa melko runsaat hakkuut. Tavanomaiset kangasmetsät (VT, MT, OMT) ovat vallitsevia. 
Alueen keskiosassa on puronvarsinotkelma, jossa on korpimaista, hieman ihmisvaikutuksen takia 
muuttunutta lehtokasvillisuutta. Jyrkänteillä on karun alustan silokallioseinämien ja pys-
tyseinämien kalliokasvillisuutta (kalliopalmikkosammal, kallioisokarve ym.). 

73. Riskosuonkalliot, Noormarkku 

Karttalehti: 1144 02 
Alueen pinta-ala: 16 ha 	Korkeus: 55 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	4 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 18 m 

2 
4 
4 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Poosjärven pohjoispään länsipuolella, Riskosuon itäreunalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Riskosuonkalliot on syrjäisessä metsämaastossa sijaitseva matala, varsin luonnontilainen ja 
biologisesti merkittävä kallioalue. Se ei erotu kovin hyvin ympäristöstään, vain lähimaisemassa 
poronjäkäläiset kalliorinteet näkyvät puuston lomasta melko selkeästi. Alueen sisäiset avaran 
luonnontilaiset kalliomännikkö- ja rantakivikkomaisemat ovat sitä vastoin tavanomaista 
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edustavampia. Geologisesti alue on kohtalaisen arvokas etenkin laella sijaitsevan edustavan 
Litorinavaiheen rantakivikon ja -lohkareikon sekä itärinteen massiivisen vyömäisen lohkareikon 
ansiosta. Alueen kivilaji on Satakunnan kallioperälle tyypillistä keskirakeista granodioriittia. 
Eliölajisto on kohtalaisen monipuolinen ja hyvin merkittävä, koska alueella on lain nojalla 
rauhoitettu kalasääsken pesäpuu. Myös alueen kasvillisuus on melko monimuotoista, lakiosissa 
on edustavan poronjäkälikön luonnehtimia kalliomänniköitä ja rämepainanteita. Itärinteen alla 
on paikoin kuusikkoista OMaT-lehtoa, joka kosteimmilla kohdilla vaihettuu lähteiseksi 
lehtokorveksi. Lajistoon kuuluvat mm. sinivuokko, lehtokuusama, purolitukka ja käenkaali. 

74. Heikki]änmäki-Ryssänmäki, Paimio 

Karttalehti: 2021 02 
Alueen pinta-ala: 87 ha 	Korkeus: 70 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 60 m 

3 
3 
4 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Sauvon maantien varrella Nummenpään koulun länsipuolella sijaitseva laaja kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laaja, hyvin massiivinen, komeita jyrkännemuotoja sisältävä kallioalue, jolla on maa-aineslain 
mukaisia merkittäviä maisemallisia ja geologisia arvoja. Kallioalue muodostuu graniitista ja se 
kohoaa metsäisenä selännejaksona ympäristöään selvästi korkeammalle ja erottuu hyvin 
maisemassa. Itä- ja pohjoisreunan jyrkänteet näkyvät silmiinpistävästi itäpuoliselle maantielle. 
Puusto rajoittaa näkyvyyttä alueelta ulospäin, mutta muutamin kohdin lakiosista avautuu varsin 
hyviä näköaloja moneen suuntaan. Myös alueen sisäiset maisemat ovat keskimääräistä 
mielenkiintoisemmat mm. voimakkaasti vaihtelevan topografian ja massiivisten jyrkänteiden 
ansiosta. Geologisesti aluetta luonnehtivat voimakkaat leikkaavat murroslinjat, edustavat ja 
massiiviset pystyjyrkänne-, silokalliojyrkänne- ja porrasjyrkännemuodot. Alarinteillä on 
kookkaita kasvillisuuden peittämiä rantalohkareikkoja. Biologisesti alueella on merkitystä 
lähinnä paikallisella tasolla, kasvillisuus on tavanomaista, joskin hieman keskimääräistä 
monipuolisempaa. Vaateliasta tai harvinaista lajistoa ei esiinny. Karut kangasmetsät ovat 
vallitsevia, soistuvissa notkelmissa ja painanteissa on erityyppisiä räme- ja korpilaikkuja. 
Jyrkänteillä tavataan sekä silokallioseinämien että pystyjyrkänteiden oligotrofista lajistoa. 
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75. Hyysvuori, Paimio 

Karttalehti: 2021 02, 2021 03 
Alueen pinta-ala: 5 ha 	Korkeus: 42 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

LIITE 1/72 

Suht.korkeus: 37 m 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	2 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö 
	

4 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Paimiosta noin 7 km lounaaseen, Paimionlanden luoteispuolella (1,2 km), Laaroisten 
pohjoispuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pieni pyöreämuotoinen ja jyrkkärinteinen graniittiselänne, joka rajautuu selvästi tasaiseen 
peltomaisemaan. Alue sisältää merkittäviä biologisia ja maisemallisia arvoja sekä jokseenkin 
merkittäviä geologisia arvoja. Se sijaitsee maisemallisesti avoimen aralla paikalla peltojen 
keskellä ja hahmottuu korkeana männikkömäkenä. Avokallioiset jyrkänteet ja paljaat lakiosan 
kalliot erottuvat selvästi puuston lomasta kauemmaksi ympäristöön. Laelta avautuu erinomaiset 
näköalat Paimionlandelle sekä muualle ympäristöön. Kallioalueen sisäiset, luonnontilaiset 
jyrkännemaisemat ovat tavanomaista mielenkiintoisemmat ja edustavat. Itäreunalla on graniitin 
vinorakoilun mukaisesti kehittynyt kohtalaisen massiivinen kallioseinämä, jossa on pieniä 
ylikaltevia jyrkännepintoja. Jyrkänteen tyvellä on edustavaa louhikkoa. Kasvillisuus on alueen 
kokoon nähden melko monipuolista ja ulottuu lakiosien poronjäkäläisistä kalliomänniköistä 
jyrkänteen tyven lehtoon. Alue on myös suurelta osin luonnontilainen ja siten biologisesti 
edustava. Koillisreunan jyrkänteen kal liokasvillisuus on monimuotoista, sekä oligotrofista että 
mesotrofista pystyseinämien, kalliorakojen ja tyvionkaloiden sammalkasvustoja on alueella. 
Ravinteisempien mesotrofisten seinämäpintojen sekä kolojen lajistoon kuuluu mm. kalkkikier-
tosammal ja kutrisammal. Kosteilla varjoisilla rinteillä on paikoin myös rahkasammalien 
muodostamia valurahkoja. 

76. Kalkkimäki-Muurassuonmäki, Paimio 

Karttalehti: 2021 05 
Alueen pinta-ala: 81 ha 	Korkeus: 79 m.p.y. 	Suht.korkeus: 45 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 2 
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Kallioalueen sijainti: 
Huson kylän itäpuolella, pohjois-eteläsuuntaisen Isonniitynojan peltolaakson itäreunalla. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Huson kylän tuntumassa, pohjois-eteläsuuntaisen peltolaakson reunalla sijaitseva laaja kallioalue, 
jolla on maa-aineslain mukaisia hyvin merkittäviä biologisia, merkittäviä geologisia ja 
jokseenkin merkittäviä maisemallisia arvoja. Alue rajautuu melko selvästi länsipuolen 
peltoaukeisiinja kohoaa nittä yli 40 metriä ylemmäksi metsäisenä kallioalueena. Avokalliopinnat 
jäävät enimmäkseen puuston piiloon, mutta hakkuiden johdosta mm. Varkaankellarinmäen 
länsijyrkänteet erottuvat hieman kauemmaksi. Samasta syystä laelta on kohtalaisia näköaloja 
ympäristöön. Alue koostuu pienistä jyrkänteisistä selänteistä ja niiden välisistä suonotkelmista 
ja se sijaitsee pohjois-eteläsuuntaisen murrosvyöhykkeen reunalla. Alueen kallioperä on 
pääasiassa graniittia ja granodioriittia, joiden sulkeumana esiintyy hieman kalkkikiveä. 

Biologisesti alue on merkittävä sekä kasvillisuuden että kasvilajiston suhteen, lajistoon 
kuuluukin useita valtakunnallisesti uhanalaisia kasvilajeja. Osa alueesta kuuluu valtakunnalliseen 
lehtojensuojeluohjelmaan. Varkaankellarinmäen länsijyrkänteen edustalla on louhikkoinen lehto, 
jossa kasvaa mm. lehmuksia, näsiää ja lehtopalsamia sekä lohkareilla kalliokeuhkojäkälää. 
Lehdosta on löydetty myös uhanalainen metsänemä. Itse jyrkänteellä on edustavaa jäkälä- ja 
sammalpeitettä, tyvellä on myös varjoisten onkaloiden sammalkasvustoja, mm. uhanalaista 
luutasammalta. Alueen pohjoisosassa lähellä peltoa kasvaa valtakunnallisesti uhanalainen ja 
hyvin harvinainen lehtonoidanlukko. Kalkkimäen lounaisrinteen pienessä kalkkilouhoskuopassa 
ja sen liepeillä on vaateliasta kasvillisuutta ja lajistoa, mm. uhanalaiset lajit seinäraunioinen ja 
horkkakatkero. Muilta osin alueen kasvillisuus on tavanomaisempaa, poronjäkäläisten 
kalliomännikköselänteiden välisiä notkelmia luonnehtivat mustikkatyypin kuusikot ja 
monentyyppinen korpikasvillisuus. Alueen luonnontilaisuus on keskinkertainen runsaiden 
hakkuiden ja voimalinjan takia. 

77. Li11näset-Ormbergen, Parainen 

Karttalehti: 1034 12 
Alueen pinta-ala: 77 ha 	Korkeus: 35 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 2 

Suht.korkeus: 35 m 

3 
2 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Atun saaren kaakkoisrannalla, Atun kylätaajamasta vajaa 1 km kaakkoin sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laajalti suoraan merenrantaan rajautuva kallioalue, jolla on hyvin merkittäviä maisemallisia ja 
biologisia arvoja. Lähiympäristö on suurella osin merenrantaa ja saaristomerta, lounais- ja 
länsipuolella on hieman asutusta ja peltoja. Pohjoispuolella on umpeenkasvava lahti. Alueen 
eteläreunan kallioiset rinteet ja jyrkänteet erottuvat puuston seasta läheisille merialueille. 
Lakiosista, etenkin Ormbergenin laelta avautuu lähes esteettömiä, erittäin edustavia saaristo-
merimaisemia. Myös alueen sisäiset maisemat ovat korneiden jyrkännemuotojen, katajaketo-
rinteiden ja karujen lakimänniköiden ansiosta tavanomaista moni-ilmeisempiä ja edustavampia. 
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Myös geologisesti alue on merkittävä mm. Ormbergenin louhikkoisen kaakkoisjyrkänteen ja 
alueen kivilajin amfiboliitin takia, jonka alkuperäinen kerroksellisuus on säilynyt kivessä. 
Kivilajirakenteiden monipuolisuutta lisää vielä keskirakeisen graniitin muodostamat breksiara-
kenteet amfiboliitin kanssa. 

Alueen eliölajisto on hyvin monipuolinen ja sisältää muutamia harvinaisia lajeja. Alueella 
esiintyykin yksi valtakunnallisesti uhanalainen perhoslaji. Myös kasvillisuus on monipuolista ja 
suurelta osin varsin edustavaa. Lakiosissa on karuja kalliomänniköitä, jossa kalliopaljastumilla 
on oligotrofisia niittyjä ja poronjäkäliköitä. Kaakkoisreunan jyrkänteen alla on OMaT-HeOT-tyy-
pin lehtoa, jossa kasvaa komea monirunkoinen lehmus, jänönsalaatti, mustakonnanmarja, 
keltamo ja lehtotesma. Itse jyrkänteellä on edustavan runsaasti oligotrofista pystyseinämien 
kalliokasvillisuutta sekä tyvellä hieman kutrisammalen luonnehtimaa mesotrofisen alustan 
sammalpeitettä. Lämpimillä lounaisrinteillä on asutuksen liepeillä kulttuurivaikutteista, 
runsaslajista nutty- ja ketokasvillisuutta, joiden lajistoon kuuluu mm. mäkitervakko, kelta- ja 
isomaksaruoho, keto-orvokki, keltamatara, ruoholaukka, pukinjuuri ja mäkikaura. 

78. Kapelludden, Parainen 

Karttalehti: 1034 12 
Alueen pinta-ala: 36 ha 	Korkeus: 25 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 25 m 

3 
2 
4 
2 

Kallioalueen sijainti: 
Atun saaren länsiosassa sijaitseva kallioinen niemenkärki meren äärellä. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Niemen kärjessä sijaitseva kallioselännejakso, joka on maisemallisesti merkittävä ja geologisen 
tutkimuksen kannalta hyvin arvokas kohde. Kallioalueen länsireunan avoimet ja paljaat 
rantakalliot erottuvat hyvin merelle, mutta mantereen suunnalta katsottuna kallioalue hahmottuu 
heikosti ympäristöstään. Laeltaja länsirinteiltä avautuu esteettömiä hyvin edustavia saaristomeri-
maisemia. Myös kallioalueen sisäiset, avarat ja kumpuilevat silokalliomaisemat ovat alueen 
länsiosassa tavanomaista komeampia ja hyvin edustavia. Kallioperä on diopsidiamfiboliittia; 
paljailla rantakallioilla siinä näkyy runsaasti tektoonisia liikuntoja ja deformaatiorakenteita. 
Geologista monipuolisuutta lisäävät länsirinteillä ja laella olevat voimakkaasti kumpuilevat, 
tasaisen laajat silokalliot, joissa jäätikön uurresuunnat ovat paikoin hyvin selvästi näkyvissä. 
Länsiosan rinteillä on lisäksi pieniä rakoilun synnyttämiä porrasmaisia jyrkännepintoja. 
Biologisesti alue on lähinnä paikallisesti merkittävä. Kasvillisuus on etupäässä melko 
yksipuolista, niukkalajista ja tavanomaista, rannan tuntumassa se on kuitenkin melko 
luonnontilaista. Laajoilla avokalliopinnoilla on edustavia poronjäkäliköitä, kalliotierasammalkas-
vustoja, sukkession alkuvaiheen rupi-napajäkäliköitä sekä niittylaikkuja. Niittyjen lajiston hieman 
harvinaisempaa puolta edustavat ruoholaukka, kangasajuruoho ja karvakiviyrtti. Silokallioselän-
teiden välimaastossa kasvaa muutamin kohdin nuoria tammia. Alueen itäreunalla on 
talousmetsää taimikkoineen. Monikäyttöä alueella on hyvänä geologisena ekskursiokohteena 
sekä näköalapaikkana ja retkeilykohteena. 
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79.Baknäs, Parainen 

Karttalehti: 1034 12 
Alueen pinta-ala: 16 ha 	Korkeus: 40 m.p.y. 	Suht.korkeus: 40 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö 
	

2 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Stortervolandetin kaakkoisrannalla Vånossa, Vånosundin länsireunan lauttarannan takana 
kohoava kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Ympäristöstään selvästi hahmottuva kupumainen graniittiselänne, jolla on varsin merkittäviä 
maisema- ja luonnonarvoja. Lähiympäristö on melko avoimen arkaa merenranta-aluetta. 
Kallioalueen koillisreunalla on losnille vievä paikallistie, kaakkoisrinteen tyvellä on runsaasti 
kesämökkejä. Länsipuolella on peltoja sekä asutusta. Alue rajautuukin meren rannan tuntumaan 
ja peltoihin varsin selväpiirteisesti. Porrasmaisen kaakkoisreunan jyrkännepinnat ovat melko 
edustavia lähimaisemassa. Lakiosista avautuu erinomaisia näköaloja kaakkoispuolen salmelle 
sekä eteläpuolisille merialueille. Alueen sisäiset maisemat ovat lakiosien avokallioiden ja 
lehtorinteiden osalta melko edustavia. Geologisesti merkittävin piirre on luoteisrinteen 
hiidenkirnu, myös jyrkät silokalliorinteet ovat melko edustavia. Kaakkoisrinteen porrasjyrkäntei-
den tyvellä on paikoitellen vaakarakoilun synnyttämiä pieniä onkaloita. Alueen kasvillisuus on 
osin kulttuurivaikutteista, kuitenkin kohtalaisen monipuolista, edustavaa ja osittain myös 
harvinaista. Lajistoltaan alue on monipuolinen. Itärinteillä on kuivahkoa, mutta aluskasvillisuu-
deltaan rehevää tammivaltaista jalopuulehtoa, jossa kasvaa mm. lehmusta, pähkinäpensasta, 
kevätlinnunhernettä ja vallcovuokkoa. Rinnelehdossa on tavattu muutama tavanomaista 
harvinaisempi sienilaji, tammenherkkutatti ja valkorousku (Suomen Talousseura 1978, s. 148). 
Ylärinteillä on etupäässä puolukka- ja mustikkatyypin metsää, lakiosien kalliomänniköiden 
avokalliopinnoilla on myös poronjäkäliköitä sekä poronjäkälä-kalliotierasammalkasvustoja. 
Jyrkänteillä on tavanomaista karun alustan kalliokasvillisuutta, vaateliasta kalliolajistoa ei 
esiinny. 

80. Almarsundin kallioalue, Parainen 

Karttalehti: 1034 12 
Alueen pinta-ala: 30 ha 	Korkeus: 35 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	4 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 35 m 

3 
3 
4 
3 
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Kallioalueen sijainti: 
Atun Somlarin lounaisosassa, Almarsundin lahden luoteisrannalla kohoava kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kohtalaisen avoimella merenranta-alueella sijaitseva kallioalue, jolla on merkittäviä maise-
mallisia ja biologisia arvoja. Etelärinteen tyvellä on hieman asutusta, hiekkatie ja Almarsundin 
merenlahti, lounais-länsipuolella on toinen paikallistie sekä Vadviken. Alue erottuu ympäristöään 
hieman korkeampana metsäisenä selänteenä, lähimaisemassa kalliopinnat näkyvät paikoitellen 
puuston lomasta. Laelta avautuu hyvät näköalat melko laajalle alueelle, etenkin eteläpuolisille 
merialueille. Myös alueen sisäiset maisemat ovat tavanomaista edustavampia ja kiinnostavia, 
etenkin lakiosan laajojen silokallioselänteiden sekä eteläreunan lehtorinteen ansiosta. Alueen 
pääkivilaji on granodioriitti, jonka sulkeumina on paikoin gabroa ja hienorakeista amfiboliittia. 
Geomorfologisesti kiintoisia piirteitä ovat lakiosien laajat silokalliopinnat, etelärinteellä on myös 
porrasmaisia matalia jyrkännepintoja. 

Kasvillisuudeltaan alue on monipuolinen, osin edustava. Metsäkasvillisuus vaihtelee lakiosien 
karuista kanerva- ja puolukkatyypin männiköistä etelärinteen alaosien tammilehtoihin. 
Tammilehdot ovatkin alueen biologisesti merkittävin osa, vaikka metsä on ilmeisesti hakattu 
1950-luvulla (Suomen Talousseura 1978, s. 165). Lehtorinne on kuitenkin edelleen lajistoltaan 
rikas ja edustava, mm. lehmusta ja pähkinäpensasta on tammien ohella runsaasti. Aluskasvilli-
suuden lajeja ovat metsävirna, kevätlinnunherne, vuohenputki, sinivuokko ja lehtotesma. 
Talousseuran teettämän inventoinnin aikana 1970-luvulla lehdossa tavattiin myös pikkutikka ja 
pantterikärpässieni, joista ensiksi mainittu on harvinaistunut uhanalaiseksi lajiksi, Alueen 
itäpäässä sorakuopan yläpuolisella lehtorinteeltä löytyi valtakunnallisesti uhanalainen 
viuhkokääpä, jota ei kuitenkaan ole uudelleen tavattu. Laen avokallioilla on niittylaikkuja, joissa 
kasvaa mm. syyläjuurta, mäkitervakkoa ja isomaksaruohoa. Jyrkänteillä on melko runsaasti 
oligotrofista jäkälä- ja sammalpeitettä, varjoisilla seinämillä ja rinteillä paikoin myös 
valurahkoja. 

81. Portnäset, Parainen 

Karttalehti: 1034 12 
Alueen pinta-ala: 34 ha 	Korkeus: 35 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 35 m 

3 
2 
3 
2 

Kallioalueen sijainti: 
Jermon saaren lounaisrannalla sijaitseva kallioinen niemi. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Melko avoimen aralla merenranta-alueella sijaitseva kallioalue, jolla on varsin merkittäviä 
maisemallisia ja geologisia arvoja. Länsiosan rantakalliot erottuvat varsin hyvin viereisille 
vesistöalueille, kauempaa mereltä alue hahmottuu metsäisenä korkeahkona selänteenä. Alue 
rajautuukin suurelta osin jyrkkäviivaisesti mereen. Laelta ja rantakallioilta avautuu hyvin 
edustavia merimaisemia. Alueen sisäiset maisemat ovat myös edustavia, koillisreunan jyrkänne 
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on lähimaisemassa komea, myös rantakalliot ja lakimänniköt ovat maisemallisesti mukavia. 
Geologisesti alueella on tieteellisesti kiinnostavia kivilajien poimutuskuvioita. Kallioalueen 
eteläosassa on vallitsevana kivilajina hieno-keskirakeinen, raitainen kiillegneissi. Pohjoisosan 
kivilaji on keskirakeinen voimakkaasti pilsteinen kvartsidioriitti. Kivilajit ovat paikoin 
voimakkaasti poimuttuneita. Kallioalueen kiillegneissillä on pystyraitaisuus, joka vastaa kivilajin 
alkuperäistä kerroksellisuutta. Alueen kasvillisuus on tavanomaista, hieman keskimääräistä 
monipuolisempaa ja osin edustavaa. Oligotrofinen kangasmetsäkasvillisuus on vallitsevaa. 
Alueen lounaisosassa rantakallioilla on tyypillistä saaristomeren kallioselänteiden kasvillisuutta, 
mm. kalliotierasammalkasvustoja sekä paljaan kivipinnan jäkäliköitä. Koillisreunan jyrkänteellä 
on varjoisten pystyseinämien sammalpeitettä, mm. laakasammalkasvustoja sekä paksuturpeisia 
kerrossammal-kallioimarrekasvustoja. Kallioseinämän koloissa on myös omenasammal-
varstasammalvaltaisia kasmofyyttiyhteisöjä. Vaateliasta kalliolajistoa ei tavattu. Kallioalueen 
läntisellä laella on historiallisesti merkittävä hiidenkivas. Alue on nykyisin paikallinen 
näköalapaikka, retkeilyalue ja hyvä geologinen ekskursiokohde. 

82. Bålberget, Parainen 

Karttalehti: 1034 12 
Alueen pinta-ala: 19 ha 	Korkeus: 55 m.p.y. 	Suht.korkeus: 40 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Parainen, Stortervolandet, vajaa kilometri Vånosundin länsipuolella, Mielisholmiin veivän tien 
varrella, 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Jyrkänteinen kallioselännejakso, joka erottuu läheiselle maantielle ympäristön ja rinteiden tyven 
avohakkuiden takia selvästi. Alueella on maa-aineslain mukaisia merkittäviä biologisia ja 
maisemallisia arvoja sekä kohtalaisen merkittäviä geologisia arvoja. Lakiosista avautuu puuston 
yli varsin edustavat, paikoin esteettömät saaristomerimaisemat. Pääkivilaji on graniitti. 
Lakiosissa on geornorfologisesti edustavia, laakean tasaisia silokallioita. Kasvillisuus on 
monipuolista ja monin paikoin melko luonnontilaisen edustavaa. Lajisto on myös kohtalaisen 
moni-ilmeinen, alueella on mm. valtakunnallisesti uhanalaisen kangaskiurun reviiri. Itäreunan 
jyrkänteiden tyvellä on lehtoa, keskirinteillä mustikka- ja puolukkatyypin metsää. Lakiosat ovat 
mereistä harvapuustoista kalliomännikköä. Itäreunan jyrkänteillä on edustavaa, melko kostean 
rehevää pystyseinämien ja kalliohyllyjen kalliokasvillisuutta, mm. paksuturpeisia kerrossammal--
kallioimarrekasvustoja, valuvesipintojen sammalistoja sekä mesotrofisia kutrisammal-
kalliopalmikkosammalkasvustoja. Bålberget on ollut muinoin vartiotulivuori. Nykyisin lakiosat 
ovat paikallisesti suosittu näköalapaikka ja retkeilykohde sekä lintumuuton seurantapaikka. 
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83. Vikberget - Korpholmsberget, Parainen 

Karttalehti: 1043 07 
Alueen pinta-ala: 33 ha 	Korkeus: 47 m.p.y. 	Suht.korkeus: 47 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	2 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Parainen, Lillmälö, Lilludden, Vikenin ja Byfjärdenin lahden välinen kallioniemi. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Massiivisen korkea ja jyrkänteinen kallioselänne, jolla on maa-aineslain mukaisia geologisia, 
biologisia ja etenkin maisemallisia arvoja. Länsiosan paljaat osittain hioutuneet jyrkänteet 
erottuvat komeasti kauempaakin alueen länsi- ja luoteispuolelta. Selänteen lakiosista avautuu 
erinomaiset näköalat saaristomerelle; alueella onkin monikäyttöä hyvänä paikallisena 
näköalapaikkana. Alueen pääkivilaji on graniitti, geomorfologisesti länsireunan massiiviset 
jyrkännemuodot ovat varsin edustavia. Lakiosat ovat tasaista kumpuilevaa, karun mereistä 
kall iomännikkömaastoa, jonka luonnontilaisuus on hyvä. Männikköä luonnehtivat tuuheat 
poronjäkäliköt, kalliopaljastumilla on myös oligotrofisia niittylaikkuja sekä napa-rupijäkäliköitä. 
Länsireunan jyrkänteiden edustalla on osin laidunnettua OMaT-lehtoa, joka rannan tuntumassa 
vaihettuu paikoin tervaleppäkorveksi. Lehtolajistoon kuuluu mm. jänönsalaatti, sinivuokko ja 
taikinamarja. Jyrkänteillä on edustavan runsaasti oligotrofista sammal- ja jäkälävaltaista 
kalliokasvillisuutta, tyvellä niukalti myös mesotrofista kutrisammalkasvustoja. Kalliokolojen 
omenasammal-varstasammalkasvustoja on melko runsaasti. 1970-luvulla alueella on esiintynyt 
merkittävää linnustoa, mm. harmaapäätikka, kalasääski ja huuhkaja (Suomen Talousseura 1978, 
s. 137). Luonnontilaisuuden ansiosta alue on edelleen niiden potentiaalista esiintymisaluetta. 

84. Stormossen - Ersbyn louhokset, Parainen 

Karttalehti: 1043 07 
Alueen pinta-ala: 42 ha 	Korkeus: 50 m.p.y. 	Suht.korkeus: 25 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	4 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 3 km Paraisten keskustasta lounaaseen, Ersbyssä, Nauvon tien pohjoispuolella sijaitseva 
kallioalue. 
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Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Asustusalueen tuntumassa sijaitseva matala kallioalue, jonka eteläreunalla on vanhoja 
kalkkikivilouhoksia. Alueella on maa-aineslain ja osin luonnonsuojelulain mukaisia merkittäviä 
geologisia ja biologisia arvoja, vaikka luonnontilaisuus ja biologinen edustavuus ei ole 
roskaantumisen ja runsaan ulkoilukäytön takia paras mahdollinen, Kallioalue ei juuri erotu 
ympäristöstään, samoin näköalat lakiosista ovat vaatimattomia. Alueen sisäiset maisemat ovat 
metsäluonnon osalta jokseenkin edustavia, hieman rehevän erikoisia, louhoskuoppia rumentaa 
roskaantuminen. Vanhat kalkkikivilouhokset ovat erinomainen biologinen ja geologinen 
ekskursiokohde, sillä kalkkikivessä esiintyy harvinaisia ja edustavia mineraaleja, kuten mm. 
pargasiittia, skapoliittia, fluoriittia ja apatiittia. 

Biologisesti alue on hyvin runsaslajinen, kasvillisuus on louhoskuopissa varsin rehevää ja ympä-
röivässä metsäluonnossa näkyy läheiseltä kalkkitehtaalta tulevan kalkkipölyn rehevöittävä 
vaikutus. On huomattava, että biologisesti arvokas louhosjakso jatkuu vielä aluerajauksen 
lounaispuolelle. Suomen Talousseuran (1978, s. 104-105) teettämässä inventoinnissa 
louhosjakson ja sen lähiympäristön putkilokasvien määräksi ilmoitetaan hyvin korkea luku, 217 
lajia. Seinämillä onkin runsaasti vaateliasta sammalpeitettä, jossa valtalajeja ovat mm. Encalypta 
streptocarpa, Tortella tortuosa ja Campylium chrysophyllum. Kuoppien pohjalla kasvaa mm. 
alueellisesti uhanalainen hentokorte sekä harvinainen kirjokorte (Rautiainen ja Laine 1989, s. 
29-30). Louhosten reunalla on paikoin edustavia runsaslajisia ketoja, joilla kasvaa mäkirikko, 
ketokäenminttu ja mäkiarho. Lisäksi paikoin on myös vaateliaiden summalien (mm. Ditrichum 
flexicaule) muodostamia pikkumättäitä. Ympäröivien metsien harvinaisempaa lajistoa edustavat 
soikkokaksikko, lehtoneidonvaippa ja harajuuri. 

85. Antnäsbacken, Parainen 

Karttalehti: 1043 07 
Alueen pinta-ala: 10 ha 	Korkeus: 45 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 45 m 

4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Parainen, Stormälö, Airiston matkailukeskukselle vievän tien eteläpuolella, Korsfjärdenin 
pohjoisrannalla. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pienehkö, jyrkänteinen, edustavien silokallioselänteiden luonnehtima kalliomäki, jolla on 
kohtalaisen merkittäviä geologisia, biologisia sekä hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja. 
Kallioselänne erottuu silmiinpistävästi kauempaakin ja laelta avautuu erinomaiset näköalat 
ympäristöön. Alueella on monikäyttöä hyvänä paikallisena näköalapaikkana sekä lähitalojen 
asukkaiden ulkoilualueena. Jäätikön kupumaisiksi hiomat viistojyrkänteiset silokalliorinteet 
kohoavat avokallioisina sokeritoppamaisina muodostumina selänteen koillisosassa. Alueen 
kasvillisuus on hieman tavanomaista monipuolisempaa ja monin kohdin edustavaa. Lakiosissa 
ja silokallioisilla ylärinteillä on poronjäkälä-kaIliotierasamma1kasvustojen luonnehtimia 
märiniköitä, paikoin myös hieman kulttuurivaikutteisia oligo-mesotrofisia kallioniittyjä. 
Jyrkänteillä on sekä viistojen silokallioseinämien kasvillisuutta että pystyseinämien oligotrofista 



113 	 LIITE 1/80 

kalliokasvillisuutta edustavan runsaasti. Myös melko reheviä kalliohyllyjen kerrossam-
mal-kallioimarrekasvustoja on runsaasti. Itärinteen alaosissa on pieniä pähkinälehtolaikkuja, 
koillisjyrkänteen edustalla on kapea kulttuurivaikutteinen lehtokorpireunus. 

86. Pettebyn kalkkilouhokset - Kalkudden, Paralnen 

Karttalehti: 1043 07 
Alueen pinta-ala: 7 ha 	Korkeus: 30 m.p.y. 	Suht.korkeus: 30 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö 
	

3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Parainen, Ålönsaari, Petteby, Kojkullafärdenin etelärannalla sijaitseva kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kumpuilevista pienistä kallioharjanteista koostuva matalahko kallioselänne, jolla on merkittäviä 
geologisia arvoja seksi hyvin merkittäviä, osin luonnonsuojelulain mukaisia biologisia arvoja. 
KaIIioselänne ja pohjoisreunan laaja avolouhosalue eivät juuri erotu kauemmaksi ympäristöön, 
lisäksi tiheä puusto rajoittaa näköaloja alueelta ulospäin. Lakiosan sisäiset maisemat ovat 
kohtalaisen luonnontilaisia ja edustavia. Pohjoisosan louhoksen massiiviset, vanhat sammaloitu-
neet seinämät ovat jylhän komeita. Alueen eteläosan kivilajit ovat graniitti ja kiillegneissi, 
pohjoisosassa on amtiboliittiaja kalkkikiveä. Kalkkikivi on louhittu suurelta osin poisja paikalla 
on suuri avolouhos. Kalkin louhinta lienee alkanut alueella jo ennen 1740-lukua, josta on 
peräisin ensimmäiset historialliset asiakiijat. Louhinta lakkasi Pettebyssä tämän vuosisadan 
alkupuolella (Suomen Talousseura 1978, s. 114). Alueen kasvilajisto ja kasvillisuus ovat 
monipuolisia. Louhoksen pystyseinämillä on runsaasti vaateliaita Encalypta-Barbula-Campylium 
-sammalkasvustoja. Seinämiltä on kerätty Suomen Talousseuran (1978, s. l 14) inventoinnin 
mukaan useita hyvin harvinaisia sammallajeja. Näiden ohella siellä kasvaa myös alueellisesti 
uhanalaista kalkkikuppij~ikälä. Louhoksen reunoilla on edustavia runsaslajisia, ketokäenmintun, 
mäkihärkin ja mäkirikon koristamia ketolaikkuja sekä paljaarnmalla kivipinnalla kalkkikarvasam-
mal-kalkkikiertosammalmättäitä. Alueen keski- ja eteläosat ovat etupäässä tavanomaista 
puolukka- ja mustikkatyypin metsää, jossa kalkkipölyvaikutus ei sanottavammin en~iä ilmene. 
Alue on edustava biologinen, geologinen ja historiallinen retkeilykohde. 
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87. Bötesberget, Parainen 

Karttalehti: 1043 10 
Alueen pinta-ala: 34 ha 	Korkeus: 61 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 30 m 

3 
4 
4 
2 

Kallioalueen sijainti: 
Stortervolandetin koillisosassa, Paraisten keskustaan vievän maantien länsipuolella sijaitseva 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Paraisten eteläpuolella metsämaastossa sijaitseva kallioalue, jolla on merkittäviä maisema- ja 
luonnonarvoja sekä hyvin merkittäviä monikäyttöarvoja. Alue on melko runsaassa ulkoilu-
k~iytössä ja korkeimmat kohdat ovat hyviä näköalapaikkoja. Alue ei hahmotu metsäisestä 
ymp~iristöstään kovin selvästi, vaikka länsireunan jyrkännepinnat pilkottavat hieman puuston 
seasta. Rinteen tyveltä tarkasteltuna ne ovat lähimaisemassa melko komean porrasmaiset. Laelta 
avautuu varsin edustavat, kauas ulottuvat näköalat, etenkin alueen länsipuoliseen metsämaastoon. 
Alue on sisäosistaan kvmpuilevaa harvapeustoista rnännikkömaastoa, jossa sefänteiden välissä 
on pieniä suolaikkuisia painanteita. Silokalliot ovat alueen pohjoisosassa Bötesbergetin laella 
melko laaja-alaisia ja edustavia selänteitä. Geornorfologisesti edustavin osa on Bötesbergetin 
luoteisreunan massiivinen jyrkänne, jonka tyvellä on suuria seinämästä irionneita kalliolohkoja. 
Bötesbevgetin loivalla kaakkoissinteellä on Litotinamerivaiheen aikaisia pieniä lohkareisia 
niUI flaiSrantoja. 

Alueen biologinen suojelumerkitys pohjautuu osittain Paraisten kalkkitehtaalta tulevan 
kalkkipölyn rehevöittävään vaikutukseen. Kasvillisuus onkin melkeinpä joka puolella selvästi 
tavanomaista rehevämpää, metsät ovat runsaslajisia lehtomaisia kangasmetsiä tai käenkaali-
oravanmaljatyypin lehtoja. Kosteissa notkelmissa on jonkin verran lehtokorpi-ja rämesoistumia. 
Rehevyyttä ilmaisevia lajeja ovat mm. soikkokaksikko, valkolehdokki ja harajuuri. Lakiosissa 
on kuivempia mäntymetsiä, jotka paikoin ovat myös rehevöityneitä ja runsaslajisia. Lakiosien 
avokallioilla on alkuperäiseen karuun graniittipohjaan nähden erikoislaatuisen rehevää 
kasvillisuutta, mm. vaateliaiden sammalien muodostamia miittäitä sekä monilajisia kallioketoja. 
Näillä kukkii mm. keto-orvokki, pölkkyruoho, kalliokielo, haisukurjenpolvi ja keltamaksaruoho. 
Jyrkänteillä on tavanomaisen oligotrofisen kalliokasvillisuuden ohella etenkin kallionkoloissa 
ja ylikaltevilla pinnoilla on vaateliasta sammallajistoa, mm. kalkkikieltosammal ja kutrisammal 
ovat runsaita. Alueen eläinlajisto on melko runsas. Linnuista alueella on tavattu 1980-luvun 
loppupuolella valtakunnallisesti uhanalainen kangaskiuru. 
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88. Tyyperinkallio, Parainen 

 

LIITE 1/82 

Karttalehti: 1043 10 
Alueen pinta-ala: 22 ha 	Korkeus: 50 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Suht.korkeus: 45 m 

 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	1 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö 
	

3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Parainen, Lemlax, Lemlaxön lounaisosassa, Gyndvikin länsirannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Länsiosastaan pystyjyrkänteisenä kohoava graniittiselänne, jolla on maa-aineslain mukaisia hyvin 
merkittäviä maisemallisia sekä merkittäviä biologisia ja geologisia arvoja. Alue on myös 
lähiympäristöltään hyvin merkittävä; se rajautuu itäpuolella Gyndvikin merenlahteen, joka 
kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Lounaisreunan edustava porrasmainen 
pystyjyrkänne rajautuu selvästi peltoaukeaan ja muodostaa merkittävän maisemaelementin. Laen 
tasaisilta, osin porrasmaisesti nousevilta silokalliohyllyiltä avautuu edustavia merenlahti-
maisemia. Alueella onkin monikäyttöä hyvänä paikallisena näköalapaikkana. Etelärinteen tyvellä 
on rantalohkareikko. Alueen kasvillisuus ja kasvilajisto ovat hieman tavanomaista monipuoli-
sempia. Itärinteen hakkuita lukuunottamatta alue on melko luonnontilainen. Laella on 
avokallioilla laajoja melko reheviä kallioniittyjä ja -ketoketoja. Näiden lajistoon kuuluu mm. 
pölkkyruoho, ahomansikka, isomaksaruoho ja mäkitervakko. Länsireunan jyrkänteiden edustalla 
kapea lohkareikkoinen lehtoreunus. Jyrkänteiden kalliokasvillisuus on varsin moni-ilmeistä, 
skaala ulottuu paisteisista napa-rupijäkäläseinämistä varjoisten pystypintojen sammalkasvustoi-
hin. Seinämien alaosissa on paikoin mesotrofista kutrisammal-kalliopalmikkosammalvaltaista 
kalliokasvillisuutta, varsinaisia kalkkia vaativia kalliolajeja ei esiinny. 

89. Hamnberget-Misskärrsbergen, Parainen 

Karttalehti: 1043 ii 
Alueen pinta-ala: 163 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Hamnberget-Häxbergsudden ja 
Bordberget. 
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Hamnberget - Häxbergsudden 

Korkeus: 55 m.p.y. 	Suht.korkeus: 55 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Parainen, Kirjalan saaren lounaiskulmassa, Hessundin pohjoisrannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Erillisistä jyrkänteisistä kallioselänteistä koostuva kallioalue, jolla on maa-aineslain mukaisia 
hyvin merkittäviä biologisia, maisemallisia ja merkittäviä geologisia arvoja. Alueen korkein 
huippu on 55 metriä läheistä merenlahtea ylempänä. Graniitista muodostuvan kallioalueen 
lakiosista avautuu hyvin edustavia näköaloja merelle. Meren rantaan rajautuvien selänteiden 
kalliorinteet erottuvat edustavasti ympäristöön. Alueella onkin monikäyttöä hyvänä paikallisena 
näköalapaikkana ja kesämökkiläisten suosimana ulkoilumaastona. Lakiosat ovat kumpuilevaa, 
kohtalaisen tasaista, porrasmaista kallioaluetta. Hamnbergetin pohjoisjyrkänne on edustava, 
hyvin hioutunut pystyjyrkänne, jonka tyvellä on louhikkoa. Eteläreunan jyrkänne on rakoilun 
voimakkaasti lohkorna ja hieman porrasmainen. Sen tyvellä on diabaasijuonen kohdalle 
muodostunut Jyrkänteen alainen matala kalliokatos. Eteläpuo]eisen selänteen viistojyrkillä 
rinteillä ja laella on edustavat kohtalaisen laajat kupumaiset silokalliot. 

Alueen kasvillisuus on monipuolista, monin paikoin varsin harvinaista ja edustavaa. 
Monipuoliseen lajistoon kuuluu useita vaateliaita lajeja sekä muutama uhanalainen laji. 
Kasvillisuuden yleisilme on varsin rehevä, mikä johtuu osittain Paraisten kalkkitehtaalta tulevan 
kalkkipölyn vaikutuksesta, osittain kuitenkin myös valuvesien tuomasta ravinteisuudesta. 
Lakiosissa kallioselänteillä on runsaslajisia vaateliaamman lajiston luonnehtimia nutty- ja 
ketolaikkuja, avokallioilla on myös kalkkikiertosammal-kal kkikarvasammalvaltaisia sammalmät-
täitä. Näiden lajistoon kuuluu mm. ketokäenminttu, haisukurjenpolvi, isomaksaruoho sekä 
erikoisuutena varsin harvinainen kalkinvaatija laji, etelänkiertosammal. Kalliojyrkänteillä on 
monipuolista kalliokasvillisuutta, alaseinämillä etupäässä vaateliaan lajiston luonnehtimia 
sammalkasvustoja, mm. kutrisammal-kalliopalmikkosammalyhteisöjä sekä varjoisten seinämien 
reheviä lettosiipisammal-norkkusammalkasvustoja. Myös lehtomaisia kalliohyllyjä on runsaasti. 
Hamnbergetin kaakkoisjyrkänteen tyven diabaasionkalossa on valtakunnallisesti uhanalaista 
luutasammalta. Jyrkänteen edustalla on rehevää lehtoa, jossa kasvaa mm. pähkinäpensasta ja 
mustakonnanmarjaa. Häxbergsuddenin jyrkän etelä-kaakkoisrinteen tyven kalliopengermällä 
kasvaa valtakunnallisesti uhanalaista kynäjalavaa (Järventausta & Laine 1987), jonka 
seuralaislajeihin kuuluu mm. pähkinäpensas, lehtokuusama, taikinamarja, tuomi, mustakonnan-
marja, metsävirna, vuohenputki, lehtopähkämö ja jänönsalaatti. 
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Bordberget 

Korkeus: 63 m.p.y 	Suht.korkeus: 43 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	4 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	2 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Parainen, Kirjalan saaren lounaiskulmassa, Hessundin pohjoispuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Korkea, maisemallisestija biologisesti edustava kalliomäki, jota luonnehtivat kohtalaisen tasaiset 
silokalliorinteet ja matalat porrasmaiset jyrkänteet. Lakiosista avautuu edustavat näköalat eri 
suuntiin, etenkin merelle etelään ja länteen. Pääasiassa graniitista muodostuva kallioselännejakso 
erottuu kohtalaisen hyvin ympäristöstään ja rajautuu myös selvästi peltoihin ja paikallisteihin. 
Alueen kasvillisuus ja lajisto ovat kohtalaisen monipuolisia. Kasvillisuudessa on monin kohdin 
reheviä piirteitä ja lajistoon kuuluu useita vaateliaita lajeja, mikä osaltaan johtuu Paraisten 
kalkkitehtaalta tulevasta kalkkipölystä. Lakiosat ovat suurelta osin puolukkatyypin männikköä, 
notkelmissa on myös harvennushakattua mustikkatyypin metsää. Eteläreunan rinteen yläosissa 
on kalliopinnoilla reheviä nutty- ja ketolaikkuja, joilla kasvaa mm. ketokäenminttua, 
ahomansikkaa, keto-orvokkiaja kalliokieloa. Ketolaikkujen välissä on paikoin kalkkikiertosam-
mal-kalkkikarvasammalmättäitä. Jyrkänteillä on paikoin mesotrofista kutrisammalen 
luonnehtimaa sammalpeitettä sekä kalliorakojen omenasammal-varstasammalkasvustoja. 
Etelärinteen tyvellä on paikoin edustavan rehevää lehtoa, jossa kasvaa pälikinäpensasta ja 
lehtonokkasammalta. Bordsberget on ollut muinoin viestiyhteyksien kannalta tärkeä nk. 
apuvuori. Nykyisin lakiosat ovat suosittu paikallinen näköalapaikka ja ulkoilualue. 

90. Vardkasberget, Parainen 

Karttalehti: 1043 11 
Alueen pinta-ala: 45 ha 	Korkeus: 67 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 3 

Suht.korkeus: 67 m 

4 
2 
3 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Paraisten keskustan pohjoispuolella, Bläsnäsvikenin länsirannalla sijaitseva kallioalue. 
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Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Meren rannalla sijaitseva, massiivisia jyrkännemuotoja sisältävä kallioselännejakso. Paraisten 
korkein vuori, joka on geologisesti, biologisesti ja etenkin maisemallisesti hyvin merkittävä 
kohde. Korkein huippu kohoaa yli 65 metriä läheistä merenlahtea ylemmäksi ja laelta avautuu 
erinomaiset näköalat ympäristöön. Alueen silokalliomuodot, porras- ja pystyjyrkännemuodot 
sekä Litorina II-vaiheen vallimainen muinaisranta ovat geomorfologisesti edustavia. Luonnonti-
laisuus on runsaiden halckuiden takia huonohko, mutta alue on silti biologisesti, etenkin lajiston 
suhteen merkittävä. Arvo perustuu tosin varsin suurelta osin Paraisten kalkkitehtaalta tulevaan 
kalkkipölyn rehevöittävään vaikutukseen. Lakiosan kalliomänniköissä on alustan alkuperäiseen 
karuuteen nähden erikoisen reheviä avokalliopintojen kalkkikarvasammal-kalkkikiertosammal-
mättäitä ja ketolaikkuja, joilla kasvaa mm. mäkihorsmaa, isomaksaruohoa, keltamaksaruohoa ja 
haisukurjenpolvea. Jyrkänteillä on etupäässä edustavan runsaasti oligo-mesotrofista sammal- ja 
jäkälävaltaista kalliokasvillisuutta, tyviseinämillä on ka]kkipölyn ansiosta vaateliaiden lajien 
meso-eutrofisia, kalkkikiertosammalen ja kutrisammalen dominoimia sammalkasvustoja. 
Historiallista merkitystä alueella on muinaisena vartiotulivuorena. Nykyisin alue on suosittu 
paikallinen retkeilykohde ja näköalapaikka (Suomen Talousseura 1978, s. 96). 

91. Stackberget, Parainen 

Karttalehti: 1043 11 
Alueen pinta-ala: 69 ha 	Korkeus: 65 m.p.y. 	Suht.korkeus: 45 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Parainen, Lielax, Bollböleen vievän maantien varrella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laaja, loivarinteinen kallioselännealue,jolla on merkittäviä geologisiaja biologisia arvoja. Alue 
hahmottuu hieman epämääräisesti ympäristöstään, mutta rajautuu muutamin kohdin kohtalaisen 
selvästi peltoihin. Laelta avautuu puuston lomasta paikoin melko edustavia näköaloja 
ympäristöön. Alueen kallioselänteet ovat harvan rakoilun lohkomia porrasmaisia kallioselänteitä, 
joissa silokalliot ovat kohtalaisen pienialaisiaja tavanomaisia. Matalien kallioselänteiden väliset 
painanteet ovat osittain soistuneet. Geomorfologisesti arvokkain osa on alueen keskiosassa 
+54-56 metrin tasolla sijaitseva vallimainen lohkarepelto, joka on Itämeren Ancylys V -vaiheen 
ranta. Alueella on lisäksi nuorempia Litorina I ja II -vaiheen muinaisrantoja, Ancylysjärvivai-
heen muinaisrannat ovat Varsinais-Suomessa melko harvinaisia (Suomen Talousseura 1978, s. 
76). Alueen kasvillisuus ja kasvilajisto ovat hieman keskimääräistä monipuolisempia. Lakiosat 
ovat etupäässä karua kanerva- ja puolukkatyypin mäntymetsää, jossa avokallioilla on edustavan 
laajoja poronjäkälä-kalliotierasammalkasvustoja. Metsät on paikoin harvennushakattuja. 
Länsirinteen tyvellä on pähkinälehtoreunus, jonka aluskasvillisuus on melko rikasta ja edustavaa 
(Suomen Talousseura 1978, s. 76). Lehdon puulajistoon kuuluu myös nuoria lehmuksia ja 
haapoja. Alueen jyrkänteet ovat melko matalia, niillä on [ajistoltaan tavanomaista oligotrofista 
kalliokasvillisuutta. Alueen lakiosat ovat hyvää, helppokulkuista retkeilymaastoa. 
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92. Viikinkivuori-Takaniitunkallio, Perniö 

Karttalehti: 2012 06 
Alueen pinta-ala: 130 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu kahdesta alueesta. 

Viikinkivuori 

Korkeus: 45 m.p.y. 	Suht.korkeus: 45 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Strömman salmesta noin 2,5 km etelään, Kuusimetsänlanden - Lasimestarinlanden rannalla 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kohtalaisen kapea jyrkkärinteinen kallioselänne, joka on maisemallisesti erittäin komea 
kallioalue. Selänne jakautuu länsiosassa kahdeksi erilliseksi avokallioiseksi ja jyrkänteisen 
massiiviseksi kallioharjanteeksi, jotka laskevat suoraan merenlahteen ja erottuvat silmiinpistä-
västi kauas länsipuolelle. Mantereen suunnalta kallioalueen erottuminen on heikompaa. Meren 
rannan tuntumassa harjanteiden lakiosista avautuu hyvin edustavia, esteettör iä ja kauniita 
saaristomerimaisemia. Myös alueen sisäiset varsin luonnontilaiset kalliomännikkömaisemat ja 
massiiviset jyrkännemaisemat ovat hyvin edustavia ja tavanomaista erikoisempia. Pääasiassa 
amfiboliitista muodostuva kallioalue on voimakkaiden itä-länsisuuntaisten murrosvyöhykkeiden 
reunustama kalliojakso, jonka selänteiden lakiosat ovat melko tasaista rakoilun lohkomaa 
porrasmaista silokallioselännettä. Alueen massiivisin osa on pohjoisemman kallioharjanteen 
eteläreunan viistojyrkänteinen seinämänä, jossa on kapeita porrasmaisia hyllyjä. Kallioalueen 
muut jyrkänteet ovat myös edustavia, mutta matalampia paikoin jäätikön hiomia seinämäpintoja. 

Biologisesti Viikinkivuori on merkittävä kallioalue, kasvillisuus on varsin monipuolista ja 
suurelta osin melko luonnontilaisen edustavaa. Lakiosat ovat osin heinittynyttä puolukka- ja 
kanervatyypin männikköä, jossa on myös edustavia poronjäkäliköitä, jonkin verran myös 
poronjäkälä-kalliotierasammal-mosaiikl<ia sekä lähes paljaan kivipinnan rupi-napajäkäliköitä. 
Jyrkänteiden tyvellä on paikoin lehtolaikkuja. Eteläreunan jyrkänteellä on edustavaa, lajistoltaan 
melko monipuolista kalliokasvillisuutta, mm. keskiravinteisen alustan kutrisammal-kalliopal-
mikkosammalkasvustoja ja kalliokolojen omenasammal-varstasammalkasvustoja. Pohjoisreunan 
seinämillä on kostean sammalvaltaista kalliokasvillisuutta sekä paksuturpeisia kerrossam-
mal-kallioimarrekasvustoja. Historiallisia arvoja Viikinkivuorella on myös, sillä pohjoisemman 
selänteen laella on pronssikautinen muinaishauta. Kallioalue on paikallisesti suosittu 
näköalapaikka ja nähtävyys. 
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Takaniitunkallio 

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

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Strömman kanavasta n. 3,5 km etelään, Falkinselän itärannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Merenlahden rannalla sijaitseva melko massiivinen, runsaasti jyrkännemuotoja sisältävä ja 
topografisesti vaihteleva kallioalue, jolla on hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja sekä 
merkittäviä biologisia ja geologisia arvoja. Takaniitunkallion laella on arkeologisesti arvokas 
pronssikautinen hautaraunio. Alue erottuu paljaine silokalliojyrkänteineen komeasti mereltä käsin 
ja rajautuu länsireunaltaan merenrantaan hyvin selvästi. Alueen lakiosista avautuu erinomaisia, 
osin esteettömiä merenlahtimaisemia. Myös alueen sisäiset maisemat ovat edustavia komeiden 
jyrkänteiden ja silokallioisten rantakallioiden ansiosta. Alue koostuu erillisistä jyrkänneselänteis-
tä, paikoin tavataan geomorfologisesti edustavia hioutuneita jyrkännemuotoja, mm. massiivisia 
silokalliopintoja. Kivilajina on liuskeinen amfiboliitti, jossa on välikerroksina kvartsi-maasälpä-
liusketta sekä maitomaisia ja lasimaisia kvartsijuonia. 

Kasvillisuus ja lajisto ovat edustavia ja monipuolisia. Paikoin tavataan keskimääräistä harvinai-
sempia kaviyhteisöjä ja muutamia vaateliaampia lajeja. Lakiosissa on harvapuisia kalliomänni-
köitä, joiden silokallioilla on mereistä poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia sekä kalliokielon 
ja mäkitervakon luonnehtimia kallioniittyjä. Paisteisilla rinteillä ja jyrkänteiden alla on runsaasti 
lehtolaikkuja, lajistoon kuuluvat mm. jänönsalaatti, sinivuokko ja pähkinäpensas. Kosteissa 
notkelmissa on paikoin myös lehtokorpikasvillisuutta. Jyrkänteillä on edustavaa, rehevää 
oligo-mesotrofista kasvillisuutta, joka koostuu varsin monenlaisista kasviyhdyskunnista, mm. 
paisteisten avokallioiden rupi-napajäkäliköistä, kutrisammalen luonnehtimaa mesotrofista 
pystyseinämistä sekä kalliorakojen sammal- ja san iaiskasvustoista. 

930 Sikokalliot, Perniö 

Karttalehti: 2012 06 
Alueen pinta-ala: 95 ha 	Korkeus: 60 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 55 m 

4 
3 
4 
4 
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Kallioalueen sijainti: 
Strömman kanavasta n. 1,5 km kaakkoon, Malmsfjärdenin itärannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pohjoisosistaan jyrkänteinen, maisemallisesti merkittävä kallioalue Kemiö-Perniö maantien ja 
Strömman kanavan eteläpuolisen merenlahden tuntumassa. Alue erottuu pohjoisesta käsin 
ympäristöään selvästi korkeammalle kohoavana metsäisenä kallioalueena. Pohjoisreunan 
keskiosan jyrkännepinnat erottuvat edustavan silmiinpistävästi kauas maantielle. Lakiosista 
pohjoisreunalta avautuu komeat esteettömät näköalat kauas yli merenlahden. Alueen sisäiset 
maisemat ovat monin paikoin hakkuiden hieman pilaamat. Geologisesti alue on merkittävä, 
lakiosat ovat kohtalaisesti kumpuilevaa kalliomännikkömaastoa, jossa silokalliot ovat kuitenkin 
melko pieniä. Pohjoisreunalla on massiivinen, geomorfologisesti hyvin edustava, jäätikön osittain 
hioma lähes pysty kallioseinämä. Kallioalueen pääkivilajit ovat hienorakeinen kvartsi-
maasälpäliuske ja hienorakeinen kiillegneissi, jotka sisältävät porfyroblasteina paikoin granaattia, 
kordieriittia, sillimaniittia ja harvinaisempaa antofylliittiä. Alueen kivilajeilla on kontakti Perniön 
graniitin kanssa heti kallioalueeo pohjoispuolella. Biologisesti alue on lähinnä paikallisesti 
merkittävä, kasvillisuus on melko tavanomaistaja yksipuolista, osin kuitenkin edustavaa. Alueen 
metsät ovat etupäässä tavanomaisia kangasmetsiä, mutta luoteisrinteellä sekä jyrkänteen alla on 
hieman lehtopiirteitä. Jyrkänteillä on oligotrofista pystypintojen sammal- ja jäkäläpeitettä, 
onkaloissa ja kallioraoissa on runsaasti kasmofyyttilajistoa, kuten siloriippu- ja hiirenhäntäsam-
malta. 

94. Högberget, Perniö.Särkisalo 

Karttalehti: 2012 08 
Alueen pinta-ala: 55 ha 	Korkeus: 52 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö: 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 45 m 

3 
3 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Krailanselkä, Ervastonlanden kaakkoisrannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Länsireunaltaan melko voimakkaasti kohoava, harvapuustoisten kalliomänniköiden ja 
silokalliorinteiden luomnehtima kallioalue,jolla hyvin merkittäviä maa-aineslain mukaisia arvoja. 
Alue erottuu lounaispuolelta massiivisena, ylärinteiltään ja lounaisreunan laeltaan avokallioisena 
mäkenä. Lisäksi alue rajautuu selkeästi länsipuolen maantiehen ja peltoihin. Lounaisrinteen 
yläosista avautuu erinomaiset, osin esteettömät näköalat kauas yli länsipuolella sijaitsevan 
merenlahden. Alueen sisäiset maisemat ovat luonnoutilaisten lakimänniköiden ja laakeiden 
silokallioiden osalta edustavia. Geologisesti ja biologisesti alue on melko tavanomainen 
graniittimäki. Lakiosat ovat loivasti kumpuilevaa karua kallioaluetta, pohjois- ja luoteisrinteellä 
on paikoitellen hioutuneita melko edustavia silokalliopintoja ja länsisivulla on rakoilun lohkoma 
massiivinen porrasjyrkänne. Kasvillisuus on jokseenkin yksipuolista, osin edustavaa. 
Harvinaisempaa tai vaateliasta lajistoa ei esiinny. Puolukka- ja mustikkatyypin kangasmetsät 
ovat vallitsevia, lounaisrinteen tyvellä on hieman lehtomaista kangasmetsää. Lakiosien 
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harvapuustoisten kalliomänniköiden silokalliopinnoilla on edustavia, mereisiä poronjäkälä-kal-
liotierasammalpatjoja sekä paljaan kivipinnan jäkälöiköitä. Kallioalueen länsiosan lakialue on 
kohtalaisen suosittu paikallinen näköalapaikka. 

95, Kuopanmäki-Kruuvanmäki, Perniö-Särkisalo 

Karttalehti: 2012 08, 2012 09 
Alueen pinta-ala: 136 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu kahdesta kallioalueesta. 

Kuopanmäki 

Korkeus: 50 m.p.y. 	Suht.korkeus: 48 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Ervastonlanden pohjukasta vajaa 1 km pohjoiseen, Hästönlammen pohjoisreunalta kohoava 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laaja, enimmäkseen loivapiirteisesti kumpuileva metsäinen kallioalue,jolla on hyvin merkittäviä 
geologisia arvoja sekä merkittäviä maisemallisia arvoja etenkin hyvien näköalojen ansiosta. Alue 
rajautuu vain paikoitellen selväpiirteisemmin ympäristöönsä, mutta länsireunan jyrkänne on 
lähimaisemassa varsin komea. Lisäksi Kuopanmäen harvapuustoisten lakiosien avokalliot 
erottuvat jossain määrin kauemmaksikin viereisten mäkien korkeimmille kohdille. Kuopanmäen 
laelta avautuu komean edustavat, hieman puuston rajoittamat näköalat mm. peltojen 
reunustumaan Perniönjokilaaksoon. Geomorfologisesti ja pientopografisesti alue on varsin 
vaihteleva. Jääkauden kulutustyön jättämät uurteet on paikoin edustavan hyvin näkyvissä pienillä 
silokallioilla ja Kuopanmäen länsirinteellä on pieniä, kourumaisia jäätikön sulamisvesien 
synnyttämiä muotoja. Kivilajien suhteen alue on erikoinen ja monipuolinen, diopsidiamfiboliitin 
ja kvartsi-maasälpäliuskeen ohella alueella esiintyy konglomeraattia, jossa alkuperäinen rakenne 
on hyvin säilynyt. Biologisesti alue on melko yksipuolinen ja tavanomainen, kuitenkin 
enimmäkseen kohtalaisen luonnontilainen ja siten edustava. Lähinna keskiosien metsänkäsittely-
toimet ja pieni sorakuoppa alentavat luonnontilaisuutta. Oligotrofinen kangasmetsäkasvillisuus 
on vallitsevaa. Jyrkänteillä on niukkalajista karun alustan sammal-jajäkälävaltaista kalliokasvil-
lisuutta. 
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Kruuvanmäki 

Korkeus: 45 m.p.y. 	Suht.korkeus: 45 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Perniönjoen suun itäpuolella, Ervastonlanden pohjoisrannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Topografisesti melko monipuolinen ja paikoin jyrkänteinen, pitkänomainen kallioalue, jolla on 
merkittäviä maisemallisia ja geologisia arvoja. Alue sijaitsee melko aralla alueella kesämökkiran-
tojen tuntumassa. Jyrkänteiset kalliopinnat erottuvat kauas ympäristöön, osittain voimakkaiden 
hakkuiden johdosta. Lakiosista avautuu puuston hieman rajoittamia komean edustavia näköaloja, 
etenkin Kruuvanmäen laelta avautuu erinomaisia merenlahtimaisemia. Alueen sisäiset maisemat 
ovat hakkuiden hieman pilaamia, mutta toisaalta jyrkännemuotojen ja vaihtelevan topografian 
osalta kuitenkin edustavia. Geologisesti alue on merkittävä edustavien kivilajien takia. 
Pääkivilaji on kvartsi-maasälpäliuske, jossa on välikerroksina amfiboliittia sekä runsaasti 
leikkaavaa karkearakeista pegmatiittia. Keskiosassa Kruuvanmäellä on pieni avolouhos, josta 
pegmatiittijuonesta on louhittu hyvin karkearakeista punaista kalimaasälpää ja harmaata 
lasimaista kvartsia. Laattarakoilun lohkomat louhikkoiset ja avorakoiset jyrkännemuodot ovat 
geomorfologisesti hyvin edustavia. Biologisesti alue on lähinnä paikallisesti merkittävä, 
kasvillisuus on tavanomaista ja jokseenkin yksipuolista. Karun oligotrofiset kangasmetsät ja 
isovarpuräme- ja mustikkakorpinotkelmat ovat vallitsevia. Jyrkänteillä on oligotrofista 
pystypintojen sammal- ja jäkälävaltaista kalliokasvillisuutta. 

96. Malmimäki, Perniö 

Kaittalehti: 2012 09 
Alueen pinta-ala: 20 ha 	Korkeus: 60 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 58 m 

2 
3 
4 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 3 km Laukanlanden pohjoispäästä itään, Perniönjoen eteläpuolella sijaitseva kalliomäki. 
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Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Jyrkkärinteinen ja itärinteeltään osin jyrkänteinen, massiivisen metsäinen kalliomäki, jolla on 
maa-aineslain mukaisia merkittäviä geologisia ja maisemallisia arvoja ja kohtalaisen merkittäviä 
biologisia arvoja. Malmimäen laelta avautuu puuston lomasta näköaloja moneen suuntaan. 
Pääasiassa amfiboliitista muodostuva kallioselänne erottuu silmiinpistävänä pelto-maisemassa 
ja rajautuu selvästi ympäristöstään. Alueen sisäiset jyrkänne- ja lakiosan luonnontilaiset 
silokalliomaisemat ovat edustavia ja hieman tavanomaista erikoisempia. Itärinteen pyöreäselkäi-
nen, jäätikön hioma silokallioinen jyrkänneseinämä on geomorfologisesti erikoinen. Alueen 
lakiosien tasaisilla silokallioilla on poronjäkäläisiä, varsin luonnontilaisia kalliomänniköitä. 
Kasvillisuus ja kasvilajisto ovat hieman tavanomaista monipuolisempia. Lisäksi alue on suurelta 
osin varsin luonnontilainen ja siten edustava. Rinteet ovat etupäässä kuusikkoista metsää, 
koillisjyrkänteen tyvellä on hieman käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa. Jyrkänteiden 
pystypinnoilla on edustavaa oligotrofista, tuorean kosteaa sammalpeitettä, myös kalliorakojen 
omenasammal-varstasammalkasvustot ovat varsin runsaita. Seinämän tyvellä on paikoin 
puolivaateliaan lajiston luonnehtimaa mesotrofista sammalpeitettä, jonka lajistoon kuuluu mm. 
kutrisammal ja tummauurnasammal. 

97. Horttotuäki-Haapaporras, Perniö 

Karttalehti: 2012 10 

	

Alueen pinta-ala: 76 ha Korkeus: 70 m.p.y. 	Suht.korkeus: 65 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 
Biologia: 	3 
Maisema: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

muuttuneisuus: 	3 
lähiympäristö: 	3 
historia: 	 3 
moninaiskäyttö: 	4 

Kallioalueen sijainti: 
Perniön keskustan kaakkoispuolella, Lupajan kunnalliskodista hieman yli 1 km itään. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Lounaisreunaltaan jyrkänteisesti Asteljokilaaksosta kohoava, maisemallisesti arvokas 
muinaishautamäki, jolla on myös jokseenkin merkittäviä geologisia ja biologisia arvoja. Alue 
on ympäristöään selvästi korkeampi ja melko massiivinen. Se rajoittuu lounais- ja länsi-
reunaltaan jokseenkin selväpiirteisesti Asteljoen peltolaaksoon. Horttomäen lounaisreunan 
jyrkänteet erottuvat kauemmaksikin ympäristöön. Laelta avautuu edustavia, paikoin esteettömiä 
näköaloja kauas alueen etelä- ja länsipuolelle. Kivilajeiltaan alue on melko monipuolinen ja 
edustava. Alue sijaitsee geologisesti Perniön graniitin ja ns. leptiittivyöhykkeen kontaktissa. 
Pohjoisosa on keskirakeista Perniön graniittia ja etelä- ja keskiosassa on vallitsevana kivilajina 
graniitin ohella kiillegneissi ja kvartsi-maasälpäliuske. Kallioalueen koillisosassa Haapaportaan 
laella on edustavaa Ancylysjärvivaiheen aikaista kivikkoista ja lohkareista muinaisrantaa. 
Haapaportaan eteläpuoleisen selänteen pohjoisrinteen tyvellä on edustava Ancylysjärvivaiheen 
aikainen rantalohkareikko vyömäisenä muodostumana. Alueen kasvillisuus on hieman 
keskimääräistä monipuolisempaa, samoin kasvilajisto. Lakiosissa on poronjäkäläisiä männiköitä, 
avoimilla silokalliopaljastumilla myös poronjäkälä-kalliotierasammalpatjoja sekä kallioniittyjä. 
Notkelmissa ja alarinteillä on mustikka- ja käe-nkaali-mustikkatyypin metsää, kosteissa 
notkelmissa ja painanteissa myös melko runsaasti isovarpuräme- ja mustikkakorpisoistumia. 
Etelä-lounaisrinteen tyvellä on myös lehtomaista (VRT-OMaT) metsää, jossa on muutamin 
kohdin pähkinäpensaikkoja sekä nuoria lehmuksia. 
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98. Lautviikinmäki, Perniö 
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Karttalehti: 2012 11 
Alueen pinta-ala: 36 ha 	Korkeus: 55 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Suht.korkeus: 37 m 

 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 
	4 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Perniönjoesta etelään, Kuustossa, Hamarijärven itärannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Maisemallisesti ja biologisesti merkittävä ja geologisesti jokseenkin merkittävä graniittiselänne, 
joka rajautuu länsireunaltaan terävästi murrosvyöhykkeeseen syntyneeseen, osin soiden 
reunastamaan Hamarjärveen. Alueen kasvillisuus on melko monipuolista ja edustavaa, osin 
keskimääräistä harvinaisempaa. Myös kasvilajisto on monipuolinen ja sisältää muutamia 
vaateliaampia tai uhanalaisia lajeja. Lakiosat ovat melko tasaisia, loivasti itään viettävää 
kalliomännikkömaastoa. Länsirinteen avokalliopinnat jäävät suurimmaksi osaksi puuston 
peittoon. Kauempaa tarkasteltuna alue erottuu metsäisenä ja ympäristöään hieman korkeampana 
kallioselänteenä. Lounaisreunan ylärinteiltä avautuu melko esteettömiä edustavia näköaloja 
Hamarjärvelle. Länsireunalla on pieniä pystyjyrkännemuotoja, jossa tyvellä on pieniä rakoilun 
lohkomia onkaloita usein kivilajisulkeumien kohdalla. Geomorfologisesti edustavin on 
länsirinteen keskiosassa sijaitseva melko massiivinen, epämääräisen rakoilun lohkoma 
kallioseinämä, joka päättyy heikosti porrasmaisena järven rantaan. Kasvillisuus on jyrkänteillä 
oligotrofista, lajistoltaan tavanomaista pystyseinämien kasvillisuutta. Vain paikoin tavataan 
mesotrofista kutrisammalen luonnehtimaa sammalpeitettä. Sen sijaan karun alustan kalliorakojen 
ja rapautumaonkaloiden kasmofyyttiyhteisöjä on edustavasti. Biologisesti merkittävin kohta on 
lounaisosan paisteisten ylärinteiden alustaltaan ravinteisemmat kallioniityt ja -kedot. Näiden 
rinteiden lajistoon kuuluu mm. alueellisesti uhanalainen vuorimunkki, ajuruoho, ruoholaukka, 
kalkkikarvasammal ja kalkkikiertosammal. Alueen pohjoispäässä on myös puroa reunustavaa 
lehtokorpea. 

99. Alhonmäki-Hampjärvenmäet, Perniö 

Karttalehti: 2012 12 
Alueen pinta-ala: 229 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Alhonmäki ja Hampjärvenmäet-
Myllysuonmäki. 
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Alhonmäki 

Korkeus: 55 m.p.y. 	Suht.korkeus: 35 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 muuttuneisuus: 	4 
Biologia: 	1 lähiympäristö: 	4 
Maisema: 	3 historia: 	 4 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Perniön keskustan kaakkoispuolella, Lupajan kunnalliskodista noin 1 km itäkaakkoon sijaitseva 
kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kaatopaikka- ja louhosalueeseen rajautuva, laajan kallioylänköalueen reunalla sijaitseva 
kalkkikiviselänne,jolla on sijainnistaan huolimatta merkittäviä maisemallisia ja geologisia arvoja 
sekä erittäin merkittäviä - osin luonnonsuojelulain mukaisia - biologisia arvoja. Alhonmäki ei 
erotu kovin hyvin metsäisestä kumpuilevasta kalliomaastosta kauemmaksi ympäristöön, mutta 
paljaat länsi-luoteisreunan jyrkänteiset kalliorinteet erottuvat lähimaisemassa kohtalaisen hyvin. 
Lisäksi laelta avautuu erinomaiset maisemat laajalle alueelle länsipuolen loivasti kumpuilevaan 
perniöläiseen viljelysmaisemaan; toisaalta itäpuolella kaatopaikka ja louhosalue rumentavat 
maisemia. Kallioalueen pääkivilajit ovat kvartsi-maasälpäliuske ja amfiboliitti. Kapeina 
välikerroksena esiintyy lisäksi kalkkikiveä, jota on louhittu luoteisrinteen muutamasta pienestä 
louhoskuopasta. Korkeimman huipun eteläreunalla on geomorfologialtaan ja alueen sisäisten 
maisemakuvien kannalta edustava laattarakoillut kallioseinämä. Vanhan louhosalueen 
pohjoispuoleinen länsirinne kohoaa porrasmaisena kohtalaisen hyvin hioutuneena pienimuotoise-
na silokalliorinteenä. 

Luonnontilaisuuden suhteen Alhonmäki on paikoitellen melko muuttunut, nuorta taimikkoa on 
laajalti. Kuitenkin länsirinteillä on edelleen erittäin merkittäviä suojelukriteereitä jäljellä, 
Alhonmäki onkin biologisesti yksi Lounais-Suomen tärkeimmistä kalliomäistä. Alueen 
kasvillisuus on monipuolista, kalkkikivivaikutteisilla kohdilla tavataan varsin edustavaa 
vaateliaiden lajien luonnehti maa kalliokasvillisuutta. Pienten louhoskuoppien seinämillä on 
runsaita kellosammal-väkäsammal-tumpurasammal- ja kutrisammal-kalkkikiertosammalkas-
vustoja. Kallionkoloissa kasvaa paikoin valtakunnallisesti uhanalaista seinäraunioista. Kuoppien 
ympärillä on edustavia runsaslajisia kallioniittyjä ja -ketoja sekä paikoin valuvetisiä, paljaamman 
kivipinnan sammal- ja jäkäläkasvustoja. Näiden kohtien vaateliaaseen ja edustavaan lajistoon 
kuuluu mm. ketokäenminttu, ruoholaukka, kangasajuruoho, kalkkikarvasammal, kalkkikiertosam-
mal, ryynihyytelöjäkälä sekä kolme valtakunnallisesti uhanalaista maksasammallajia: 
tuoksukäppyräsammal, lastusammal ja etelänhankasammal (J. Pykälä, suull. tiedonanto). 
Länsirinteen alaosassa u1koilureitin alapuolella on taimikkoaluetta, joka vaihettuu vähitellen 
kosteaksi lettosoistumaksi. Lettolaikkujen kasvillisuus on myös erittäin edustavaa, yhdellä kohtaa 
kasvaa jopa valtakunnallisesti vaarantunutta, luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu lehtonoidan-
lukko alueellisesti uhanalainen lettovilla sekä vaateliaita sammallajeja (Campylium stellatum, 
Limprichtia intermedia, Sphagnum warnstorfii ja Tomentypnum nitens). 

Alueella on edellä mainittujen arvojen lisäksi monikäytön suhteen merkitystä, sillä se on 
suosittua kuntoilu- ja hiihtomaastoa. 
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Hampj ärvenmäet-Myllysuonmäki 

Korkeus: 67 m.p.y. 	Suht.korkeus: 45 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	4 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 4 km Perniön keskustan kaakkoispuolella Perniö-Tammisaari maantien varressa sijaitseva 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Hyvin laaja kallioylänköalue, joka sijaitsee pääasiassa metsäisessä maastossa. Geologialtaan 
hyvin merkittävä ja maisemallisesti merkittävä kallioalue, joka on biologisilta arvoiltaan melko 
tavanomainen kohde. Alue ei erotu kauemmas ympäristöön puuston takia, mutta reunaosien 
jyrkät kalliorinteet erottuvat kuitenkin selvästi lähimaisemassa. Kallioalueen sisäinen topografia 
on pienpiirteissään vaihteleva; matalat metsäiset suo- ja lampipainanteet erottavat rakoilun 
lohkomia kallioselänteitä toisistaan, mutta alueen sisäisiä maisemia heikentävät paikoin tehdyt 
kohtalaisen runsaat hakkuut ja tiheät taimikkoalueet sekä kesämökkitieverkosto. Puusto rajoittaa 
yleensä näkyvyyttä, mutta alueen länsireunan jyrkänteisten selänteiden lakiosista avautuu paikoin 
edustavia metsä- ja peltomaisemia. 

Raitainen, hienorakeinen kvartsi-maasälpäliuske on vallitseva kivilaji kallioalueen länsi- ja 
pohjoisosassa kun taas muu osa kallioalueetta on amfiboliittia. Hampjärven ja Pitkäjärven 
välisessä kalliomaastossa on amfiboliitin välikerroksina harvinaista vulkaanista konglomeraattia 
tai agglomeraattia, jonka alkuperäinen rakenne on hyvin säilynyt. Alueen silokalliot ovat 
pääasiassa pieniä runsaan rakoilun lohkomia selänteitä, mutta alueen pohjoisosassa esiintyy 
kuitenkin pohjoiseen viettävillä rinteillä paikoin edustavia kohtalaisen laaja-alaisia kupumaisia 
silokallioita. Kallioselänteiden ja kapeiden harjanteiden jyrkänteet ovat alueella melko matalia. 
Alueen kasvillisuus on tavanomaista ja melko yksipuolista, mutta monin kohdin kohtalaisen 
luonnontilaista ja siten edustavaa. Karun alustan oligotrofinen metsä- ja suokasvillisuus on 
vallitsevaa, etenkin puolukka- ja mustikkatyypin kangasmetsää ja isovarpurämelaikkuja on 
alueella runsaan puoleisesti. Jyrkänteillä on melko runsaasti niukkalajista silokallioseinämien ja 
karujen pystyseinämien sammal- ja jäkäläpeitettä. 
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100. Antinmäki, Perniö 

Karttalehti: 2012 12 
Alueen pinta-ala: 19 ha 	Korkeus: 65 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 55 m 

3 
3 
3 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Lemunsuosta hieman yli 1 km pohjoisluoteeseen, rautatien varrella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Avoimen aralla paikalla viljelysmaisemassa sijaitseva jyrkänteinen porfyyrigraniittiselänne, jolla 
on hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja. Biologisesti kohde on hieman vaatimattomampi, 
mutta historiallisesti se omaa pronssikautisten muinaishautojen ansiosta selviä arvoja. 
Kallioselänteen länsireunan jyrkänteet erottuvat melko silmiinpistävästi alueen etelä- ja 
lounaispuolelle. Muilta suunnilta alue hahmottuu ympäristöään korkeampana jyrkkärinteisenä 
metsäselänteenä. Lounaisosan laelta avautuu hyvin edustavat, esteettömät näköalat kauas 
rytmikkäästi kumpuilevaan viljelys- ja metsämaisemaan. Näköalapaikan lievän kuluneisuuden 
perusteella Antinmäellä onkin monikäyttöarvoa erinomaisena paikallisena näköalapaikkana. 
Pientopografialtaan lakiosat ovat kohtalaisen tasaisia, mutta kallioalueen lounaisosassa on 
avorakoilun synnyttämiä, syviä halkeamia ja kalliolohkoja toisistaan erottava pieni solamainen 
muodostu ma. Myös lounaisreunan jyrkännemuodot ovat geomorfologisesti kiintoisia. 
Kasvillisuus on melko tavanomaista ja yksipuolista, osin edustavaa. Oligotrofinen metsäkas-
villisuus on vallitsevaa, etenkin karut jäkälä- ja puolukkatyypin metsät. Avokallioisille 
ylärinteillä on edustavan runsaasti paahteisten pintojen napa- ja rupijäkäliköitä. Alempana 
jyrkänteillä on etupäässä viistojen silokallioiden kasvillisuutta, paikoin myös pystyseinämien 
kalliopalmikkosammalen ja kallioisokarpeen luonnehtimaa sammal- ja jäkäläpeitettä. Vaateliasta 
kalliolajistoa ei esiinny. 

101. Karpinmäki, Perniö 

Karttalehti: 2012 12 
Alueen pinta-ala: 15 ha 	Korkeus: 58 m.p.y. 	Suht.korkeus: 48 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	2 

Alueen arvoluokka: 4 
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Kallioalueen sijainti: 
Perniön keskustan eteläpuolella, Lupajan kylässä, Tammisaareen vievän tien ja Perniönjoen 
välimaastossa. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
NNW-SEE-suuntainen, peltoaukeiden ympäröimä jyrkkärinteinen ja kapea kallioselänne, jonka 
laella on arkeologisesti merkittäviä muinaishautoja. Myös maisemallisesti, geologisesti ja 
biologisesti merkittävä alue, joka kohoaa metsäisenä selänteenä lähes 50 metriä ympäristöään 
korkeammalle. Karpinmäki muodostaakin laakean avarassa peltomaisemassa silmiinpistävästi 
erottuvan maisemaelementin, etenkin pohjoispuolelta aluetta tarkasteltaessa. Lakiosista avautuu 
paikoin varsin edustavia, puuston hieman rajoittamia näköaloja. Etelä- ja pohjoisrinteellä on 
pystykaateisen laattarakoilun mukaisia pieniä jyrkännepintoja, lakiosia luonnehtivat tasaiset 
pienet silokalliot. Kvartsi-maasälpäliuskeesta muodostuvan kallioalueen kasvillisuus on osin 
melko monipuolista ja edustavaa, osin kohtalaisen harvinaistakin. Eteläjyrkänteen edustalla on 
lohkareinen pähkinälehtoreunus. Muilta osin metsät ovat etupäässä tavanomaista kangasmetsää, 
lakiosissa on puolukkatyypin männiköitä ja sekametsiä, rinteillä kuusikkoisia mustikka- ja 
käenkaali-mustikkatyypin metsiä. Pohjoisjyrkänteellä on edustavaa kosteaa sammalvaltaista 
kasvillisuutta, mm. valuvesien pintojen sammalkasvustoja, valurahkoja sekä hieman myös 
keskiravinteisen alustan sammalpeitettä; lajistossa esiintyy mm. kutrisammal ja tummaraunioi-
nen. Alueen monikäyttöarvot ovat hyvin merkittävät opastetun ulkoilureitin ansiosta: 
opastetauluja on muinaishaudoilla. Lisäksi laella on taukopaikka. 

102. Varikattilanmäki-Kuukallio, Perniö-Salo 

Karttalehti: 2021 07, 2021 10 
Alueen pinta-ala: 119 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu kahdesta kallioalueesta, 

Varikattilanmäki 

Korkeus: 95 m.p.y. 	Suht.korkeus: 35 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 	2 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Salon ja Perniön kunnan rajan tuntumassa, Lehmijärven koillispuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Metsäisessä maastossa sijaitseva melko loivapiirteinen ja lakiosistaan laakeiden silokallioiden 
luonnehtima kalliomäki, joka on geologisesti hyvin merkittävä alue. Varikattilanmäki ei juuri 
erotu ympäristöstään, mutta lakiosista avautuu harvapuustoisuuden ansiosta kohtalaisen hyviä 
näköaloja metsäiseen ympäristöön. Alueen sisäiset maisemat ovat erinomaisia, etenkin 
luonnontilaiset kalliomänniköt, laakeat silokalliomuodot sekä pirunpeltomaisemat ovat 
edustavia. Pohjoisrinteen yläosissa on geomorfologisesti laaja ja erittäin edustava Ancylus- 
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vaiheen kivikkoinen muinaisranta rantavalleineen. Graniitista muodostuvan alueen kasvillisuus 
ja kasvilajisto ovat jokseenkin yksipuolisia ja tavanomaisia, mutta hyvän luonnontilaisuuden 
ansiosta alue on biologisestikin edustava. Etenkin lakiosissa on luonnontilaista harvapuustoista 
kalliomännikköä, jossa laakeilla silokalliopinnoilla on runsaasti mereistä poronjäkälä-kal-
liotierasammalmosaiikkia; kalliokohokki on kosteilla kohdilla melko yleinen. Selänteiden 
välisissä alueissa on usein pieniä rämesoistumia, alarinteillä on paikoin hakattua mustikkatyypin 
havumetsää. Pirunpelto ympäristöineen kuuluu metsähallituksen rauhoittamaan luonnonsuo-
jelualueeseen. 

Kuukallio 

Korkeus: 87 m.p.y. 	Suht.korkeus: 77 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Salon ja Perniön maantien varressa Pohjankylän länsipuolella sijaitseva kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kohtalaisen laaja, itäreunastaan massiivisen jyrkänteinen kallioselänne, joka rajautuu selvästi 
itäpuolella olevaan tasaiseen peltomaisemaan ja maantieteen, mutta epäselvemmin etelä- ja 
pohjoispuolen loivasti kumpuilevaan metsämaastoon. Kallioalue sisältää maa-aineslain mukaisia 
hyvin merkittäviä maisemallisia sekä merkittäviä biologisiaja geologisia arvoja. Selänne kohoaa 
yli 70 metriä ympäristöään korkeammalle. Itärinteiden jyrkänteiset avokalliopinnat erottuvat 
puuston seasta melko kauas pohjoisen, idän ja etelän suuntaan. Laelta avautuu hyvin edustavia 
ja paikoin esteettömiä näköaloja pitkin laajaa viljelyslaaksoa, jota korkeat metsäiset kallioselän-
teet reunustavat. Graniitista ja granodioriitista muodostuva Kuukallio on lalciosistaan tasaista ja 
harvarakoista, paikoin suolaikkuista kal liomännikkömaastoa, jossa esiintyy osittain avokallioisia 
ja kohtalaisen laajoja silokallioselänteitä. Kallioselänteen itäreunalla on massiivinen porrasmai-
nen kalliorinne; siinä on edustavia viistojyrkkiä silokallioselänteitä ja melko korkeita 
pystyseinämäpintoja. Seinämien tyvellä on paikoin pieniä rakoilun synnyttämiä onlealoita ja 
louhikkoa. Alueen sisäiset maisemat ovat tavanomaista edustavammat itärinteen komeiden 
silokallioiden ja jyrkännemuotojen sekä lakiosien kohtalaisen luonnontilaisten, osittain 
avokallioisten kalliomännikkömaisemien ansiosta, vaikka toisaalta harvennushakkuut hieman 
pilaavat niitä Kuukallion pohjoisosassa. 

Alue on biologisesti monipuolinen, etenkin metsäkasvillisuus on monimuotoista ja edustavaa. 
Rikkaaseen kasvilajistoon kuuluu joitakin tavanomaista vaateliaampia lajeja. Metsäkasvillisuuden 
skaalan toinen pää on lakiselänteiden karut poronjäkäläiset kalliomänniköt, jossa avoimilla 
silokallioilla on paikoin myös poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia sekä niukkalajisia 
kallioniittyjä. Toista ääripäätä edustaa itäreunan jyrkänteen alla sijaitseva edustava pähkinä-tuo-
mi-kuusilehto, jonka rehevään ja runsaslajiseen aluskasvillisuuteen kuuluu mm. kiurunkannus, 
mustakonnanmarja, sini- ja valkovuokko. Paikoin on myös lahopuita. Itäreunan varjoisilla 
jyrkänteillä on runsaasti kostean rehevää sammalvaltaista kalliokasvillisuutta. Kalliokoloissa on 
hyvin runsaasti edustavia, omenasammal-varstasammalvaltaisia kasmofyyttiyhteisöjä, 
tyvionlcaloissa myös siloriippusammal-hiirenhäntäsammalkasvustoja. Alueella on myös 
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monikäyttöarvoja, sillä kallioselänteen lakiosa on kohtalaisen suosittua paikallista retkeilymaas-
toa ja erinomainen näköalapaikka. Kuukallio rajautuu länsireunastaan kapeaan suonotkelmaan, 
jonka takana on Varikattilanmäen luonnonsuojelualue. 

103. Sahajärven-Hamarinjärven kalliomaasto, Perniö 

Karttalehti: 2021 07 
Alueen pinta-ala: 276 ha 

Laaja kall ioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Kaapinmäki-Ketunhäntä ja 
Laviakallio-Vuorkasovuori. 

Kaapinmäki-Ketunhäntä 

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

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Teijon keskustassa Kirjakkalanselän rannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kolmesta erillisestä jyrkänteisestä graniittiselänteestä muodostunut kallioalue, jolla on hyvin 
merkittäviä maisema-arvoja sekä merkittäviä luonnonarvoja. Alue rajautuu merenlahteen ja 
mantereen puolella kapeisiin ja osittain tiheästi asuttuihin peltolaaksoihin. Kallioselännejakson 
jyrkänteiset ja avokallioiset massiiviset kallioseinämät erottuvat silmiinpistävästi melko kauas 
ympäristöön. Selänteiden lakiosista avautuu erinomaisia merenlahtimaisemia. Kallioselänteiden 
jyrkännemaisemat ovat paikoin kohtalaisen luonnontilaisia ja edustavia mm. kauniiden 
lehtoreunuksien ansiosta, etenkin Ketunhännän itätyvellä. Selänteiden massiiviset, jäätikön 
hiomat pystyseinämät ovat geomorfologisesti hyvin edustavia ja upeita. Kaapinmäen itäreuna 
rajautuu selvästi pieneen Likojärveen ja epämääräisesti itäpuolella jatkuvaan kumpuilevaan 
Likojärvenmäen kalliomaastoon, joka on myös suosittua ulkoilu- ja retkeilymaastoa. Alueen 
kasvillisuus on monipuolista ja edustavaa. Lajistoon kuuluu myös vaateliaita ja tavanomaista 
harvinaisempia lajeja. Jyrkänteiden tyvellä on paikoin käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa, 
Kirjakkalanselän rannan tuntumassa on myös tervaleppäkorpea. Lehtolajistoon kuuluu 
metsälehmus ja pähkinäpensas. Ketunhännän eteläpuolisen selänteen lounaisjyrkänteillä on 
edustavaa ja monipuolista kalliokasvillisuutta, ravinteisemmilla kohdilla mm. lajistoltaan 
monipuolisia valuvesipintojen kalkkikiertosammal-karvesammalkasvustoja, myös kuivempaa 
kutrisammal-kalliopalmikkosammalkasvustoja sekä kalliorakojen uurnasammalpatjoja on 
edustavan runsaasti. Kalkkikiertosammalen ja kutrisammalen ohella vaateliaampaa ja 
kiinnostavampaa lajistoa edustavat tyvilohkareilla kasvavat hiidensammal ja valtakunnallisesti 
uhanalainen isokarvesammal. 
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Laviakallio-Vuorkasovuori 

Korkeus: 80 m.p.y, 	Suht.korkeus: 45 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	1 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	2 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Teijon keskustan itäpuolen ja Hamarinjärven välinen kalliomaasto. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laaja vierekkäisistä jyrkkärinteisistä graniittiselänteistä ja niiden välisistä notkelmista 
muodostunut kalliomännikkömaasto, joka rajautuu eteläpuoleiseen Vanhantammenmäen 
kalliomaastoon epämääräisesti. Maisemallisesti merkittävä kallioalue, jonka luonnonarvot ovat 
myös kohtalaisen merkittäviä. Erottuu metsäisenä kumpuilevana kalliomaastona kauempaa 
Hamarinjärven suunnalta katsottaessa. Lähimaisemassa erottuvat paikoin laajat avarat silokalliot, 
mm. kallioselänteiden pohjoisrinteillä. Selänteiden lakiosista avautuu paikoin erinomaisia järvi-
ja kalliomaisemia laajalle ympäristöön. Kallioalueen sisällä avautuu hyvin edustavia ja 
monipuolisia avaria silokallio- ja jyrkännemaisemia. Selänteiden lakiosatja rinteet ovat avaraa, 
paikoin harvapuustoista kalliomaastoa, jossa silokalliot muodostavat hyvin harvarakoisen 
graniitin alueella laajoja selänteitä. Jyrkänteet ovat kohtalaisen matalia. Biologisestikin 
Laviakallion-Likojärvenmäen kallioalue on merkittävä. Harvapuustoisilla lakiselänteillä on 
valtakunnallisesti uhanalaisen kangaskiurun reviiri. Oligotrofiset kangasmetsät (CT, VT ym.) 
ovat alueella vallitsevia, lakiosien kalliopaljastumilla on mereistä poronjäkälä-kalliotierasammal-
mosaiikkia. Kallioselänteiden välisissä kosteissa painanteissa ja notkelmissa on joitakin 
räinejuotteja. Kartoitetun kallioalueen koillispuolella sijaitseva Hamarinjärvi on valtakunnallisen 
lintuvesisuojeluohjelman kohdejärvi, lounaispuolen Vanhantammenmäen ja Ryssänristin välialue 
on luonnonsuojelualuetta. Monikäyttöä alueella on hyvin merkittävästi, sillä se on suosittua 
retkeily- ja patikointimaastoa, jossa on opastetut reitit. 

104. Luhdanmäki, Perniö 

Karttalehti: 2021 10 
Alueen pinta-ala: 6 ha 	Korkeus: 65 m.p.y. 	Suht.korkeus: 45 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	2 

Alueen arvoluokka: 3 
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Kallioalueen sijainti: 
Noin 6 kilometriä Perniön asemalta itään, Aaljokilaakson länsipuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laajan syvän peltolaakson reunalla sijaitseva pieni, laajempaan kallioalueeseen liittyvä 
jyrkänteinen graniittiselänne, jolla on merkittäviä maisemallisia ja biologisia arvoja sekä hyvin 
merkittäviä geologisia arvoja. Alue rajautuu itäpuolen peltoihin selvästi ja kohoaa niitä yli 40 
metriä korkeammalle. Laelta avautuu erinomaisia, puuston hieman rajoittamia näköaloja 
itäpuolelle. Geologisesti arvokkaita piirteitä ovat lakialueen edustavat silokalliot, itäreunan 
massiiviset jyrkännemuodot ja laella jyrkänteen reunalla sijaitseva pyöreämuotoinen hiidenkirnu. 
Itärinteen upean silokalliojyrkänteen alaosan seinämillä on edustavaa, monipuolista oligo-mesot-
rofista sammalpeitettä, mm. kalliorakojen kasmofyyttikasvustoja, pystyseinämien sammalyhteisö-
jä, valuvesipintojen sammalpeitettä ja rehevää kalliohyllykasvillisuutta. Jyrkänteen edustalla on 
tuomivaltainen, tiheäpuustoinen lehtoreunus, jonka aluskasvillisuudessa on eri saniaislajeja. 
Lakiosissa tavataan tavanomaista männikköistä kangasmetsää, jossa kalliopaljastumilla esiintyy 
edustavia poronjäkäfä-kalliotierasammalkasvustoja sekä oligotrofisia kallioniittyjä. 

105. Vuorilaakson kallioalue, Perniö 

Karttalehti: 2021 10 
Alueen pinta-ala: 93 ha 	Korkeus: 60 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö: 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 55 m 

3 
3 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Salo-Perniö maantien varressa, Pohjanjärven länsipuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Massiivinen, metsäinen, itäreunastaan avokallioisen jyrkänteinen graniittialue, joka rajautuu 
jyrkkäviivaisesti itäpuolen lähiympäristöön. Alueella on hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja 
sekä merkittäviä luonnonarvoja. Se erottuu varsin komeasti ja silmiinpistävästi avoimen 
silokallioisena selännejaksona itäpuolelle. Itärinteen edustalla on Salo-Perniö maantie, jonka 
takana on kuivatettu Pohjajärvi. Kallioalue kuuluu osana maisemallisesti laajaan kokonaisuuteen, 
jossa massiiviset kallioselännejaksot reunustavat avaraa, viljelyskäyttöön otettua kallioperän 
murrosvyöhykettä. Itäreunan lakiosista avautuukin upeita näköaloja yli itäpuolen viljelyslaakson. 
Alueen keskiosat ovat melko loivapiirteisiä ja siellä puusto rajoittaa näköaloja voimakkaasti, 
länsireunalla on taas muutamia peltoihin rajautuvia selänteitä. Alueen sisäiset maisemat ovat 
varsin vaihteleviaja edustavia ulottuen karuista lakimänniköistä kostean rehevään puronvarsileh-
tokorpeen. 

Geomorfologisesti ja topografisesti alue on monipuolisen vaihteleva, suhteellisen korkeuden 
vaihtelut ovat pohjoisosassa 20-30 metriä. Lakiosien silokalliot ovat melko pieniä, mutta 
itärinteen hioutuneet, viistopintaiset jyrkänteet ovat massiivisen edustavia. Kasvillisuudeltaan 
alue on merkittävä, sekä kasvillisuus että kasvilajisto ovat varsin monipuolisia. Kuusikkoiset 
mustikkatyypin metsät ovat vallitsevia, myös mäntyvaltaisia puolukkatyypin metsiköitä sekä 
lehtomaista kangasmetsää (OMT) esiintyy. Biologisesti mielenkiintoisin osa on pohjoisreunan 
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puronvarsilaakso, jossa puroa reunustaa käenkaali-oranvanmarjatyypin lehto sekä paikoin kostea 
saniaislehtokorpi. Rehevimmällä kohdilla kasvaa tavanomaista vaateliaampaa lajistoa, mm. 
kotkansiipeä, linnunsilmää, vuohenputkea ja kiurunkannusta. Muissa alueen notkelmissa on usein 
soistuvia isovarpuräme-, tupasvillaräme-ja mustikkakorpijuotteja. Varsinaista kalliokasvillisuutta 
alueella on kohtalaisesti, jyrkänteillä on oligotrofista pystyseinämien samma]- ja jäkäläpeitettä 
sekä sammalvaltaisia kalliokolojen kasmofyyttiyhteisöjä. 

106. Jalkaojanmäki-Kaapinmäki, Perniö 

Karttalehti: 2021 10 
Alueen pinta-ala: 107 ha 	Korkeus: 80 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö: 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 60 m 

3 
3 
4 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Perniö-Salo maantien varressa, Pohjanjärven itäreunalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laajan ja voimakkaan murrosvyöhykkeen itäreunalla sijaitseva melko massiivinen kallioalue, 
joka on maisemallisesti ja biologisesti merkittävä alue. Se erottuu ympäristöään selvästi 
korkeampana metsäisenä kallioselänteenä ja rajautuu Pohjanjärven niittyalueisiin selkeästi. 
Pohjois- ja eteläosan laelta avautuu kohtalaisen hyviä näköaloja puuston lomasta. Alueen sisäiset 
maisemat ovat paikoin edustavia, mm. jyrkänteiden ympäristössä ja luonnontilaisissa 
kalliomänniköissä, mutta paikoin hakkuiden rumentamia. Geologisesti alue on jokseenkin 
merkittävä, porfyyrigraniitista muodostuva kallioalue, jonka sisäistä topografiaa hallitsevat 
voimakkaat Iänsi-itäsuuntaiset murroslinjat. Ne ovat synnyttäneet alueelle kaksi rotkomaista, osin 
jyrkänteistä kurua. Selänteiden lakiosissa esiintyy paikoin tasaisia kohtalaisen edustavia 
silokallioita. Alueen kasvillisuus on monipuolista, hakkualojen ulkopuolella melko edustavaa 
ja osin keskimääräistä harvinaisempaa. Kaapinmäen länsireunalla ja Helvetinkrotista laskevan 
puron varrella on lehtojensuojeluohjelmaan kuuluva tammien, pähkinäpensaiden ja lehmuksien 
luonnehtima lehtorinne. Aluskasvillisuudessa on muutamia vaateliaita ja keskimääräistä 
harvinaisempia lajeja, mm. lehtosinijuuri, lehtokielo, imikkä, mustakonnanmarja, lehtopalsami 
ja velholehti. Kallioisilla lakiosilla on melko luonnontilaisia karuhkoja männiköitä, joissa on 
edustavia poronjäkäliköitä. Vaijoisilla rinteillä on valurahkoja, jyrkänteillä on paikoin 
meso-eutrofista sammallajistoa, mm. kalkkikiertosammalta. 
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107. Sammalsuonmäki-Pohkallio, Perniö-Salo 

Karttalehti: 2021 10, 2021 11 
Alueen pinta-ala: 167 ha 	Korkeus: 91 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 3 

Suht.korkeus: 71 m 

3 
3 
4 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Salo-Perniö maantien varressa, Pohjankylän pohjoispuolella peltojen reunalla kohoava laaja 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Metsäinen, massiivinen, ympäristöään yli 70 metriä korkeammalle kohoava kallioselännejakso, 
joka muodostuu useista notkelmien erottamista graniittiselänteistä. Alueella on hyvin merkittäviä 
maisemallisia ja merkittäviä biologisia arvoja sekä kohtalaisen merkittäviä geologisia arvoja. Se 
rajaut.uu selväpiirteisesti länsi-eteläpuoliseen, maisemallisesti komeaan laakean avaraan 
viljelyslaaksoon. Laaksoa reunustavat massiiviset kallioselännejaksot. Eteläpuolella on 
Pohjankylän taajama, länsirinteen edustalla kulkee paikallistie. Kallioalueen länsirinteiden 
avokalliopinnat erottuvat puuston seasta melko kauas länsipuolelle. Laelta avautuu hyvin 
edustavia, paikoin esteettömiä näköaloja. Alueen sisäiset maisemat ovat tavanomaista 
edustavammat länsirinteen komeiden silokallioiden, vaihtelevan topografian sekä paikoittaisen 
erImaaluonteisuuden ansiosta. 

Geologisesti merkittäviä piirteitä ovat Sammalsuonmäen laen korkeimman rannan rantakivikko, 
joka on syntynyt muinaisen Itämeren Yoldiavaiheessa, sekä laajat edustavat silokalliomuodot. 
Kasvillisuus ja kasvilajisto ovat monipuolisen edustavia, lajistoon kuuluu muutamia kohtalaisen 
vaateliaita tai harvinaisia lajeja. Lounaisrinteen tyvellä on peltoihin rajautuva edustava 
lehtoreunus, jonka puu- ja pensaskerrokseen kuuluu vanhahkoja haapoja, isoja tammia ja 
pähkinäpensaita. Aluskasvillisuus on rehevää, mm. alueellisesti harvinainen kullero sekä 
kevätlinnunherne, sini- ja valkovuokko ja vuohenputki kasvavat lehdossa. Metsäkasvillisuuden 
skaala on laaja, toista päätä edustaa lakiosien karun poronjäkäläiset kalliomänniköt. Kosteissa 
selänteiden väliuotkelmi.ssa on melko runsaasti erilaisia soistumia, mm. isovarpuräme-, 
tupasvillaräme-, mustikkakorpi- ja ruohoheinäkorpijuotteja. Varsinaista kalliokasvillisuutta 
alueella edustaa viistojen silokallioseinämien ja pystyseinämien kasvillisuus, vaateliasta 
kalliolajistoa ei tavattu. 
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108. Pännänmäki, Pertteli 

Karttalehti: 2023 03 
Alueen pinta-ala: 45 ha 	Korkeus: 115 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö: 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 85 m 

3 
3 
4 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Romsilan kylätaajamasta noin 1 km koilliseen, peltoaukeiden reunalla kohoava kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Hyvin massiivinen, kauas alueen länsipuolelle erottuva jyrkänteinen graniittiselänne, jolla on 
hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja sekä merkittäviä geologisia arvoja. Lakiosat ovat hieman 
kumpuilevaa, melko tasaista kalliomännikkömaastoa, jossa pohjoiseen viettävillä rinteillä on 
edustavat, tasaiset silokalliot. Länsirinnettä hallitsee kohtalaisen massiivinen louhikkoinen 
pystyjyrkänne ja itäreunaa hieman matalampi kallioseinämä. Pännänmäen huipun loivalla 
koillisrinteellä on pieni kohtalaisesti pyöristynyt, kivikkoinen Itämeren Yoldiavaiheen aikainen 
muinaisranta. Mäen eteläosassa on lisäksi runsaasti lohkareista Ancylysjärvivaiheen aikaista 
muinaisrantaa. Länsireunan jyrkännepinnat ja avokallioiset ylärinteet erottuvat osittain hakkuiden 
johdosta kohtalaisen silmiinpistävästi viereisille peltoalueille. Laelta avautuu puuston hieman 
rajoittamia ja hyvin edustavia näköaloja länsipuolen kumpuilevaan viljelysmaisemaan. 
Biologisesti alue on lähinnä paikallisesti merkittävä, kasvillisuus ja kasvilajisto ovat hieman 
keskimääräistä monipuolisempia. Oligotrofinen karu kangasmetsä- ja jyrkännekasvillisuus on 
vallitsevaa. Länsireunan jyrkänteen alla on hieman käenkaali-oravanmarjatyypin kuusikkoista 
lehtoa, jonka lajistossa ei kuitenkaan ole harvinaisempia lajeja. Lakiosia luonnehtivat 
poronjäkäläiset kalliomänniköt, avokalliopinnoilla on jonkin verran myös sukkession alkupuolen 
poronjäkälä- kalliotierasammalkasvustoja. Länsijyrkänteellä on kalliopalmikkosammalen ja 
kallioisokarpeen luonnehtimaa oligotrofista pystyseinämien kalliokasvillisuutta, tyvellä myös 
melko runsaasti kalliokolojen omenasammal-varstasammal-kasvustoja. 

109. Palomäki, Piikkiö 

Karttalehti: 1043 11 
Alueen pinta-ala: 76 ha 	Korkeus: 55 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 55 m 

3 
1 
4 
3 
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Kallioalueen sijainti: 
Noin 7 km Piikkiön keskustan lounaispuolella Harvaluodon saaren länsiosassa sijaitseva kohde. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kallioisessa niemessä sijaitseva, jyrkänteisistä kallioselänteistä ja niiden välisistä notkelmista 
muodostunut kallioalue, joka rajautuu selvästi ympäröivään merenlahtialueeseen sekä 
kumpuilevaan peltomaisemaan. Kallioalueen keskiosan itäpuolella on kulttuurihistoriallisesti 
merkittävä Isokartano rakennuksineen ja piha-alueineen - kohde on peräisin 1850-luvulta ja se 
on merkitty seutukaavassa suojelukohteeksi. Itse kallioalue sisältää merkittäviä maisemallisia 
arvoja ja kohtalaisen merkittäviä biologisia ja geologisia arvoja. Jyrkänteiset, osittain 
avokallioiset rinteet erottuvat selvästi mereltä päin. Selänteiden lakiosista ja rinteiltä avautuu 
puuston lomasta erinomaiset merenlahtimaisemat. Myös kallioalueen karut ja kohtalaisen 
luonnontilaiset jyrkänteiset kalliomännikkömaisemat ovat edustavia alueen sisäosissa. 
Graniittiselänteiden lakiosissa ja rinteillä on paikoin kohtalaisen edustavia silokallioselänteitä. 
Myös pohjois-, länsi-ja eteläsivujen pystyjyrkänteiset kallioseinämät ovat edustavia. Sekä alueen 
kasvillisuus että kasvilajisto ovat jokseenkin monipuolisia. Lakiosissa on poronjäkäläisiä 
männiköitä, laakeilla silokallioilla on melko runsaslajisia oligo-mesotrofisia kallioniittyjä. Niitty-
laikkujen lajistosta mainittakoon ruoholaukka, kelta- ja isomaksaruoho, mäkitervakko, mäkikuis-
maja haisukurjenpolvi. Jyrkillä viistorinteillä on tavanomaista silokallioseinämien kasvillisuutta. 
Varjoisilla pystyjyrkänteillä on karun alustan sammalvaltaista kalliokasvillisuutta, mm. 
puolivarjoisten seinämien kalliopalmikkosammal-kiviturkkisammal- ja varjoseinämien kerrossam-
mal-kallioimarrekasvustoja. Auringonpaisteisilla alarinteillä on paikka paikoin kuivalehtomaista 
(VRT) sekametsää. 

110. Syssävuori-Toivonlinna, Piikkiö 

Karttalehti: 1043 11, 2021 02 
Alueen pinta-ala: 219 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Kotkavuori-Haukkavuori-
Syssävuori ja Pajavuori-Pyhävastamäki. 

Kotkavuori-Haukkavuori-Syssävuori 

Korkeus: 65 m.p.y. 	Suht.korkeus: 63 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Piikkiön kirkolta etelään, Harvaluodon tien itäpuolella, Hiirsalmen pohjoisrannalla sijaitseva 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Hiirsalmen pohjoisrannalla sijaitseva jyrkkärinteinen metsäinen kallioselännejakso, jonka 
korkeimmat laet kohoavat yli 60 metriä eteläpuolista vesistöä korkeammalle. Alueella on 



LIITE 1/105 
	

138 

maa-aineslain mukaisia hyvin merkittäviä maisemallisia ja biologisia arvoja sekä merkittäviä 
geologisia arvoja. Kallioperä on alueen eteläosassa kiillegneissiä ja keski- ja pohjoisosassa 
mikrokliinigraniittia. Jyrkännepinnat erottuvat paikoin kohtalaisen hyvin, mm. Haukkavuoren 
itäjyrkänne sekä Syssävuoren ete]ärinne näkyvät kauemmaksikin. Lakiosista avautuu erinomaisia 
näköaloja ympäristöön. Myös alueen sisäiset maisemat ovat Haukkavuoren komean itäjyrkänteen 
ja voimakkaasti vaihtelevan topografian ansiosta hyvin merkittäviä. Itäjyrkänne on myös 
geomorfologisesti arvokas ja komea, 30 metriä korkea pystyseinämä, jonka alla on lohkareikkoa. 
Sama osa-alue on myös biologisesti alueen merkittävin kohta. Jyikänteen edustalla on 
sinivuokko-käenkaalityypin lehtoa, joka kosteimmilla kohdilla vaihettuu saniaisvaltaiseksi 
lehdoksi. Itse jyrkänteellä on runsaasti monipuolista, etupäässä oligotrofista pystyseinämien 
sammalkasvillisuutta, mm. edustavia kalliorakojen kasmofyyttiyhteisöjä, jyrkänteiden 
tyvionkaloiden sammalistoja sekä kalliohyllyjen kasvillisuutta. Lajistoon kuuluu kaksi 
valtakunnallisesti uhanalaista lajia, munasammal ja kolokärpänsammal. Muilta osin alueen 
kasvillisuus on etupäässä tavanomaista kangasmetsää, valoisilla alarinteillä on paikoin 
puolukka-lillukkatyypin kuivalehtoa. Korkeimpien selänteiden laet ovat paikallisia näköalapaik-
koja. 

Pajavuori-Pyf1ävastaRnäki 

Korkeus: 65 rn.p.y. 	Suht.korkeus: 55 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	4 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 5 

Kallioalueeri sijainti: 
Harvaluodon pohjoispuolella, Toivonlinnan parantolan koillispuolella kohoava laajahko 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskavans ja tiirkeimmät arvot: 
Massiivinen, eteläpuolella sijaitsevia vesistöjä yli 50 metriä ylemmäksi kohoava kallioalue, jolla 
on hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja. Alueen eteläpuolella on merenranta-aluetta ja 
Toivonlinnan taajama, itärinteen tyvellä Hiirlän puutarhantutkimuslaitoksen koetila. Alueen 
eteläreunan avokallioiset huiput erottuvat edustavasti kauas ympäristöön. Lakiosista - etenkin 
Pajavuorelta - avautuu upeita kauas ulottuvia merenlahtimaisemia. Alueen sisäiset maisemat ovat 
myös hyvin edustavia. Topografia on varsin vaihtelevaa, selänteiden ja notkelmien väliset 
korkeuserot ovat paikoin noin 25 nmetriä. Viereisten kallioselänteiden avokallioiset laet erottuvat 
usein silmiinpistävästi toiselle mäille. Luonnonarvoiltaan alue on melko tavanomainen. 
Silokalliopinnat ovat kohtalaisen edustavia ja pieniä, jyrkänteet ovat etupäässä porrasmaisesti 
lohkoutuneita. Biologisesti alue on melko yksipuolinen ja tavanomainen. Karu kangasmetsäkas-
villisuus on vallitsevaa, aluskasvillisuus on asutuksen lähettyvillä paikoin kulunutta ja 
heinittynyttä. Alueen eteläreunan auringonpaisteisilla alarinteillä on hieman kuivalehtokasvilli-
suuden piirteitä. Kallioselänteiden välisissä notkelmissa on osin hakattua talousmetsää sekä 
isovarpuräme- ja mustikkakorpisoistumia. Jyrkänteillä on melko niukalti oligotrofista 
pystyseinämien kalliokasvillisuutta, vaateliasta kalliolajistoa ei esiinny. 
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111. Linnavuori-Pohtionvuori, Piikkiö 
 

LIITE 1/106 

Karttalehti: 2021 03 
Alueen pinta-ala: 104 ha 	Korkeus: 79 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Suht.korkeus: 69 m 

 

Muut arvot 
Geologia: 	4 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	4 
Maisema: 	3 	 historia: 	 2 

moninaiskäyttö 
	

2 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Piikkiöstä itään, Turku-Salo valtatien eteläpuolella, lähellä kunnan rajaa sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Piikkiön keskustan itäpuolella sijaitseva metsäinen, massiivisen jyrkkärinteinen kallioalue, joka 
muodostuu monesta erillisestä kallioselänteestä. Alue on maisemallisesti ja geologisesti 
merkittävä sekä biologisesti jokseenkin merkittävä. Historialliset arvot ovat hyvin merkittävät, 
koska lounaisreunan jyrkkärinteinen kallio on muinainen linnavuori. Lisäksi Pohtionvuorella on 
useita muinaishautoja. Tiheä puusto peittää suurelta osin kalliopinnat, mutta alue kohoaa 
ympäristöään lähes 70 metriä korkeammalle. Puusto rajoittaa suurelta osin myös näkyvyyttä 
alueelta ulospäin, mutta muutamin paikoin laelta avautuu erinomaisia näköaloja, etenkin 
Linnavuorelta. Geologisesti alueen merkittäviä piirteitä ovat Linnavuoren edustavat porrasmaiset 
pystyjyrkänteet sekä Pohtionvuoren rinteiden Ancylysjärvivaiheen ja Litorinamerivaiheen 
aikaiset vyömäiset rantakivikot ja lohkareikot. Alueen kasvillisuus on melko monipuolista ja 
osin edustavaakin, samoin lajisto. Biologisesti mielenkiintoisimpia kohtia ovat Pohtionvuoren 
itärinteen tyven lehtolaikut, jyrkänteiden tyvellä kasvaa mm. lehmuksia. Pohtionvuoren ja 
Kiettiön välinotkelmassa on puroa reunustava, melko rehevä ruoho-heinäkorpi. Jyrkinteillä 
tavataan oligotrofista silokallio- ja pystyseinämien kasvillisuutta, Linnavuoren lounaisrinteellä 
myös hieman kulttuurivaikutteisia oligo-mesotrofisia kallioniittyjä. Alueella on monikäyttöarvoja 
mm. Linnavuoren suhteen paikallisena nähtävyytenä. 

112, Järvenmäki, Piikkiö 

Karttalehti: 2021 03 
Alueen pinta-ala: 7 ha 	Korkeus: 65 m.p.y 	Suht.korkeus: 55 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	2 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö 
	

3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 4 km Paimionlanden pohjukan länsipuolella, pienen Kuoppajärven länsirannalla sijaitseva 
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kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pienehkö, pyöreä, jyrkkärinteinen muinaishautamäki, jolla on merkittäviä maisemallisia, 
geologisia ja biologisia arvoja. Graniitista muodostuva kallioselänne rajautuu monesta suunnasta 
selvästi ympäröiviin peltoihin tai vesistöihin; lakiosa kohoaa yli 50 metriä vesialueita 
korkeammalle. Järvenmäki erottuu metsäisenä silmiinpistävänä kalliomäkenä, pohjoisrinteen 
kalliopinnat näkyvät kauemmaksikin alari.nteiden hakkuiden johdosta. Laelta avautuu edustavia, 
lähes esteettömiä näköaloja ympäristöön, mm. Paimionlandelle. Kaakkoisrinteellä on 
kallioseinämässä geomorfologisesti varsin edustavia jäätikön sulamisvesien kovertamia 
hiidenkirnumaisia muotoja. Alueen kasvillisuus on melko monipuolista ja edustavaa, osin 
jokseenkin harvinaistakin. Lakiosat ovat luonnontilaisten poronjäkäläisten kalliomänniköiden 
luonnehtimia, kaakkoisjyrkänteen edustalla on lievästi harvennushakattua lehtomaista 
OMT-OMaT-kasvillisuutta. Itse kaakkoisseinämällä, hi idenkirnumaisella osalla on paikoin 
vähä-keskiravinteisen kasvualustan sammalpeitettä sekä edustavia kalliorakojen kasmofyyttiyh-
teisöjä, lajistoon kuuluu mm. kutrisammal ja viuhkasammal. Arkeologisesti Järvenmäki on 
merkittävä rauhoitetun muinaishaudan ansiosta, monikäyttöä sillä on näköalapaikkana ja 
geologisena ekskursiokohteena. 

113. Ihamäki, Pori 

Karttalehti: 1144 01 
Alueen pinta-ala: 4 ha 	Korkeus: 30 m.p.y 	Suht.korkeus: 15 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	4 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö 
	

4 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 0,5 km Pori-Vaasa tien länsipuolella, Söörmarkunjokivarressa, Isoniitun eteläreunaIla 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pieni jyrkänteinen kallioalue, jolla on kohtalaisen merkittäviä maisemallisia arvoja sekä 
merkittäviä biologisia arvoja. Se sijaitsee maisemallisesti melko aralla kohtaaja rajautuu monelta 
suunnalta selväpiirteisesti tasaisiin viljelysaukeisiin. Eteläreunan jyrkänteet näkyvät lähi-
maisemassa varsin edustavasti. Lounaisreunan laelta avautuu puuston lomasta melko hyviä 
näköaloja läheisille peltoaukeille. Geologisesti alue on tavanomainen, vaikka laattarakoilleet 
pystyjyrkännepinnat ovat kohtalaisen edustavia. Kivilaji on jyrkänteiden kohdalla kiillegneissi. 
Alueen luonnonarvot ovat biologian osalta selvästi merkittävämmät. Kasvillisuus ja kasvilajisto 
ovat alueen kokoon nähden monipuolisia ja vaateliaampaa lajistoa on kohtalaisen runsaasti. 
Eteläjyrkänteen edustalla on osin kuusikkoista, osin nuoren lehtipuuston luonnehtimaa lehtoa, 
jonka lajistoon kuuluvat mm. tuomi, haapa, taikinamarja, näsiä, metsävirna ja sinivuokko. 
Jyrkänteillä on paikoin vaateliaamman lajiston luonnehtimaa monipuolista kalliokasvillisuutta, 
mm. kalkkikiertosammalen tuuheita kasvustoja sekä reheviä lehtomaisia kalliohyllyjä. Muista 
vaateliaammista lajeista mainittakoon punatyvisammal, kutrisammal ja ketohavusammal. 
Lakiosissa on etupäässä puolukka- ja mustikkatyypin kangasmetsää, valoisilla kalliopaljastumilla 
on myös oligo-mesotrofisia niittyjä. 
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114. Faaraonvuori, Punkalaidun 
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Karttalehti: 2112 10 
Alueen pinta-ala: 21 ha 	Korkeus: 135 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Suht.korkeus: 42 m 

 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	4 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö 
	

4 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Noin kilometri Jalasjoen lounaispuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Topografisesti matalahkon loivapiirteinen ja kohtalaisen metsäinen kallioselänne, jolla esiintyy 
geologisesti hyvin merkittäviä ja kohtalaisen monipuolisia kivilajirakenteita. Maisemallisesti ja 
biologisesti alue on lähinnä paikallisesti merkittävä. Se rajautuu lounais- ja eteläpuolella 
peltoihin ja erottuu samalta suunnalta ympäristöään hieman korkeampana metsäisenä mäkenä. 
Kalliopinnat näkyvät puuston lomasta vain lähietäisyydeltä, lisäksi puusto rajoittaa näköaloja 
alueelta ulospäin. Alueen sisäiset maisemat ovat jokseenkin tavanomaisia, mutta paikoin melko 
luonnontilaisen edustavia. Kallioalueen pääkivilajit ovat hienorakeinen, diopsidiraitainen, 
poimuttunut amfiboliitti ja keskirakeinen vaalea graniitti, joiden kontakti kulkee kallioalueen 
laen yli. Faaraonvuoren laella esiintyy amfiboliitissa harvinaista tyynylaavarakennetta ja paikoin 
amfiboliitti on rakenteeltaan selvää uraliittiporfyriittiä. Tyynylaavarakennetta on nähtävissä 
Huittisten karttalehtialueen kallioperässä lisäksi myös muutamassa muussa paikassa. 
Faaraonvuoren amfiboliitti on ollut alunperin veteen kerrostunutta vulkaanista ainesta, jossa on 
paikoin rapautumissedimentin piirteitä (Matisto 1978, s. 10-13). Kasvillisuus on oligotrofista, 
melko yksipuolistaja tavanomaista. Lakiosissa on poronjäkäläisiä,jokseenkin edustavia kanerva-
ja puolukkatyypin männiköitä, paikoin on nuoria sekametsälaikkuja. Jyrkänteet ovat matalia, 
niillä on jonkin verran oligotrofista pystypintojen jäkälä- ja sammalpeitettä, vaateliasta 
kalliolajistoa ei esiinny. Faaraonvuorella on myös hieman monikäyttöä paikallisena retkeilyalu-
eena. 

115. Kauvuori, Punkalaidun 

Karttalehti: 2114 02 
Alueen pinta-ala: 8 ha 	Korkeus: 120 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 34 m 

3 
3 
4 
3 
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Kallioalueen sijainti: 
Tursan kylästä 3 km pohjoiseen, Oriniemeen vievän maantien varrella Kivisenojan alueella 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Peltoalueiden reunalla selväpiirteisesti kohoava jyrkänteinen kallioselänne, jolla on merkittäviä 
maisema- ja luonnonarvoja. Lakiosien kalliorinteet pilkottavat hieman puuston seasta ja alue 
rajautuu peltoihin melko jyrkkärajaisesti. Laelta avautuu hieman puuston rajoittamia hyvin 
edustavia viljelysmaisemia kauas moneen suuntaan. Alueen sisäiset luonnontilaiset kalliomännik-
kö- ja jyrkännemaisemat ovat myös mukavia. Geologisesti alue on melko edustava ja 
monipuolinen selänne, jossa eteläreunalla on pieni pystyjyrkänne ja pohjoisilla sivuilla edustavia 
viistopintaisia silokallioita. Kivilajit ovat granodioriitti, gabroja amfiboliitti,joista ensinmainittu 
leikkaa kahta muuta. Biologisesti alue on varsin merkittävä, kasvillisuus ja kasvilajisto ovat 
monipuolisia ja edustavia. Mielenkiintoisin osa on lounaisi-inne, jossa on runsaasti edustavaa 
kuivalehtoa (VRT). Lajistossa on paikoin melko vanhoja haapoja sekä mustakonnanmarjaa ja 
metsävirnaa. Monipuolista kalliokasvillisuutta on lehtomaisten kalliohyllyjen ohella myös 
jyrkänteiden pystypinnoilla, missä paikoin tavataan keskivaateli.aan lajiston luonnehtimia 
sammalpintoja, mm. kutrisammal- ja uurnasammalkasvustoja. Jyrkänteiden alla on hieman 
tuoreempaa lehtoa ja kosteammilla kohdilla myös hieman korpipiirteitä. Kallioselänteen lakiosaa 
on käytetty paikallisena näköalapaikkana. 

116. Kulianvuori, Raisio-Rusko 

Karttalehti: 1044 07 
Alueen pinta-ala: 45 ha 	Korkeus: 71 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 32 m 

2 
4 
3 
2 

Kallioalueen sijainti: 
Ruskon kirkonkylästä 2,5-3 km länteen, Turku-Rauma tien itäpuolella, vajaa kilometri 
Palovuoren louhoksesta itään sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Peltoalueiden kirjomassa metsämaastossa sijaitseva, murroslinjojen reunustama kapea ja pitkä 
kallioselänne, loka rajautuu ympäröivästä maastosta melko selvästi. Alue ei hahmotu kovin 
hyvin tiheän puuston takia, ainoastaan lähimaisemassa jyrkänteiset kalliopinnat erottuvat 
kohtalaisesti. Lakiosista avautuu puuston lomasta melko hyviä näköaloja, etenkin länsipuolelle 
metsämaastoon. Kallioselänteen sisäiset silokallio- ja jyrkännemaisemat yhdessä kohtalaisen 
luonnontilaisen männikön kanssa muodostavat edustavan kokonaisuuden. Laella ja viistojyrkillä 
rinteillä edustavia kupumaisia silokallioselänteitä. Näiden pinnalla on paikoin nähtävissä jäätikön 
kulutusmerkkejä, kuten uurteitaja pieniä simpukkamurroksia. Länsi- ja itäreunan jyrkännepinnat 
ovat melko matalia pysty- ja viistokaateisia kallioseinämiä. Kallioselänteen luoteisosassa rinteellä 
on pieni pyöreämuotoinen hiidenkirnu. Kallioselänteen keskiosassa länsijyrkänteen reunalla on 
pieni pystyrakoilun lohkoma halkeama ns. ' Paimenen hauta", johon liittyy taruaineistoa. Alueen 
keskiosassa on kohtalaisen edustava Litorinamerivaiheen aikainen lohkareinen muinaisranta 
(Varsinais-Suomen seutukaavaliitto 1979, s. 89, 92). Biologisesti alue on melko tavanomainen, 
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mutta suurelta osin varsin luonnontilainen ja siten edustava. Lakiosat ovat CT-VT-männikköä, 
jossa lakiosissa on melko edustavia poronjäkälä- ja kalliotierasammalkasvustoja. Jyrkänteillä 
on kuivan karua, oligotrofista sammal- ja jäkälävaltaista kalliokasvillisuutta. Alue on suosittu 
nähtävyys, näköalapaikka ja retkeilykohde, jossa on opastettu reitti. 

117. Pitkäjärven kallioalue, Rauma-Rauman mlk 

Karttalehti: 1132 07 
Alueen pinta-ala: 208 ha 	Korkeus: 35 m.p.y. 	Suht.korkeus: 30 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	4 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	2 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Aivan Rauman eteläpuolella, Pitkäjärven itäpuolella ja valtatie 8:n tuntumassa sijaitseva laajahko 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Aivan Rauman eteläpuolella sijaitseva, asutuksen ympäröimä laaja kallioalue, jonka lakiosilla 
kiemurtelee kuntorataverkosto. Hyvin merkittävien monikäyttöarvojen lisäksi alueella on 
merkittäviä maisemallisia ja biologisia arvoja. Kalliopinnat erottuvat hyvin läheisiltä teiltä, 
vaikka kauempaa tarkasteltuna kallioalue jää suurelta osin metsämaaston peittoon. Lakiosien 
kallioilta avautuu edustavat näköalat lähiympäristöön. Alueen sisäiset maisemat ovat avarien 
silokallioselänteiden ja erämetsämäisten kalliomänniköiden ansiosta edustavia. Geologisesti alue 
on lähinnä paikallisesti arvokas. Se on lakiosistaan laakean loivapiirteinen, pienet suhteellisen 
pyöreäpintaiset selänteet ovat geomorfologisesti varsin edustavia. Kallioalueen pääkivilajit ovat 
suonigneissimäinen kiil.legneissi ja graniitti. Alueen luonnontilaisuus on kokonaisuutena melko 
hyvä, monin paikoin on erämetsämäisiä kohtia. Puusto on osin vanhaa männikköä, seassa on 
myös mattomaisia kuusia. Alueella on yksi harvoista valtakunnallisesti uhanalaisen kangaskiurun 
Satakunnan reviireistä (Kalinainen ja Hakila 1985, s. 172, 178). Lakiosissa on poronjäkäläisiä 
kalliomänniköitä, jossa paikoin ilmenee hieman pohjoisia piirteitä, aluskasvillisuudessa on 
variksenmaija-puolukkatyypin leimaa. Laakeilla silokallioilla esiintyy lakiosissa sukkession 
alkupään poronjäkälä-kal.liotierasammalkasvustoja. Alempana on etupäässä mustikkatyypin 
kangasmetsää, kosteissa notkelmissa on erityyppisiä soistumia, mm. isovarpurämeitä, 
tupasvillarämeitä, kangaskorpea ja luhtaista, korpimaista sekametsää. 



LIITE 1/111 	 144 

118.. ?~annanjarvi-Hulkunvuori, Rauman mlk 

Karttalehti: 1132 08, 1132 11 
Ah een pinta-ala: 93 ha 

Keskikokoinen kal lioaluekokonaisuus, joka muodostuu kahdesta alueesta. 

Ram aauvuor1 

Korkeus: 30 m.p.y. 	Suht.korkeus: 30 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	4 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Sorkanlanden pohjukan koillisreunalla, Sorkan luoteispuolella sijaitseva pieni kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Avoimen aralla paikalla Sorkan kylä- ja peltomaiseman reunalla kohoava kallioalue, jolla on 
hyvin merkittäviä, osin luonnonsuojelulain mukaisia biologisia arvoja sekä merkittäviä 
maisemallisia ja geologisia arvoja. Alue kuuluu Satakunnan merkittäviin kulttuurimaisemako-
konaisuuksiin (Hemgård & Rosengren 1983, s. 188). Alueen lounaispuolen avokallioiset 
jyrkännepinnat erottuvat silmiinpistävästi länsipuolen peltoalueille. Alue rajautuu lounais-
reunaltaan jyrkkäviivaisesti ympäristöstään, laelta avautuu puuston lomasta hyvin edustavat 
näköalat Sorkanlandelle sekä läheisille pelloille. Alueen sisäiset maisemat ovat jyrkännemuotojen 
osalta edustavia, mutta lakiosissa hakkuut hieman rumentavat niitä. Kallioalueen kivilaji on 
keskirakeista Satakunnan oliviinidiabaasia, jonka ofiittinen rakenne näkyy hyvin kallioiden 
rapautumispinnalla. Rannanvuoren lounais- ja eteläreunalla on kohtalaisen massiivinen 
porrasmainen jyrkänne, jossa pystyseinämäpinnoilla näkyy runsaasti muinaisen Itämeren 
rantavoimien syövyttämiä pieniä koloja. Alue on kasvillisuudeltaan ja kasvilajistoltaan 
monipuolinen. Lounaisjyrkänteen tyvellä on kulttuurivaikutteista, pusikkoista kuivahkoa lehtoa, 
jossa kasvaa mm. alueellisesti uhanalainen maarianverijuuri äärimmäisen niukkana - kyseessä 
on Satakunnan ainoa tunnettu esiintymä (ks. Kalinainen & Hakila 1985, s. 179-180). Muista 
lajeista runsaita ovat tuomi, taikinamarjaja pihlaja. Lisäksi iharuusu, törrösara, hinaja tulikukka 
rikastuttavat alueen flooraa. Itse jyrkänteellä on monipuolista oligo-mesotrofista jäkälä- ja 
sammalpeitettä, mm. kalliorakojen sammalvaltaisia kasmofyyttiyhteisöjä sekä hieman 
ravinteisempien pintojen mesotrofista samrnalpeitettä. Vaateliaampaa kallioiden sammallajistoa 
edustavat Tortella tortuosa, Tortula ruralis, Amphidium lapponicum, Homalothecium sericeum, 
Cnestrum schistii, Saelenia glaucescens ja Asplenium trichomanes. 
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Huikunvuori 

Korkeus: 20 m,p.y 	Suht.korkeus: 18 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Sorkanlanden pohjukassa, Sorkan eteläpuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Puolittain avoimen arassa viljelysmaastossa sijaitseva kallioalue, jolla on merkittäviä maisema-
ja luonnonarvoja. Alue rajautuu länsi- ja pohjoisreunaltaan varsin jyrkkäviivaisesti paikallis-
tiehen tai peltoihin. Avokallioiset länsireunan rinteet erottuvat silmiinpistävästi viereisille 
pelloille, muilta osin alue on matalahko ja jää hieman metsän peittoon. Länsireunan laelta 
avautuu edustavia ja melko kauniita viljelys- ja metsämaisemia. Kallioalueen kivilaji on 
keskirakeista, suuntautumatonta Satakunnan oliviinidiabaasia, jolla on selvä ofiittinen rakenne. 
Huikunvuoren länsireunan pystyjyrkännepinnoilla on runsaasti muinaisen Itämeren rantavoimien 
syövyttämiä pieniä pyöreitä koloja. Jyrkänteessä on muutamin kohdin diabaasille tyypillisiä 
kuutiorakoilun mukaista rapautumaa. Kallioalueen pohjoisosan rinteillä on laajat, vallimaiset 
Litorinamerivaiheen aikaiset rantalohkareikot. Biologisesti alue on melko monipuolinen, lajistoon 
kuuluu myös vaateliaita lajeja. Luonnontilaisuudeltaan alue ei ole kovin edustava, hakkuita on 
tehty melko runsaasti. Biologisesti arvokkaimmat kohdat ovat diabaasijyrkänteet ja niiden 
aluslehdot. Jyrkänteillä on monipuolista oligo-mesotrofista sammal- ja jäkäläpeitettä; muutamin 
kohdin kasvaa valtakunnallisesti uhanalaista kalliokeuhkojäkälää, mesotrofista sammallajistoa 
edustavat kutrisammal, ketopartasammal ja kalliohiippasammal. Tyvilehdot ovat melko reheviä 
ja runsaslajisia, mm. sinivuokkoa, metsävirnaa, kevätlinnunhernettä, peurankelloa, lehtokuusamaa 
ja näsiää kasvaa paikoin (ks. Kalinainen & Hakila 1985, s. 179). Alue soveltuu hyvin 
paikalliseksi näköalapaikaksi. 

119. Nummisvuori, Rusko 

Karttalehti: 1044 07, 1044 10 
Alueen pinta-ala: 4 ha 	Korkeus: 60 m.p.y. 	Suht.korkeus: 20 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	4 
Maisema: 	4 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö 
	

3 

Alueen arvoluokka: 4 
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Kallioalueen sijainti: 
Noin 2 km Ruskon keskustasta itään, maantien varrella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pieni jyrkänteinen kallioselänne, jolla on maa-aineslain mukaisia hyvin merkittäviä geologisia 
arvoja. Jyrkänteen eteläpuoleisella suojasivulla on luonnonmuistomerkkinä rauhoitettu lähes 
pystyasentoinen, hiidenkirnumainen kourumainen muodostuma, joka on jääkauden sulamisvesien 
synnyttämä. Kallioalue ei erotu kovin hyvin ympäristöstään. Laelta avautuu paikoin kohtalaisia 
puuston rajoittamia näköaloja ympäristöön. Länsireunalla myös lohkoutuneita jyrkänteitä, osin 
ylikaltevia pintojakin. Biologisesti alue on vähemmän merkittävä ja tavanomainen. Metsäkasvil-
lisuus on osin kulttuurivaikutteista kangasmetsää, lakiosien kalliopaljastumilla on poronjäkälä-
kalliotierasammalpatjoja. Jyrkännepinnat ovat kuivahkoja, niillä on oligotrofista sammal- ja 
jäkälävaltaista kalliokasvillisuutta, vaateliasta kalliolajistoa ei esiinny. Biologista edustavuutta 
heikentää hieman eteläosan kuluneisuus ja roskaantuminen. Monikäyttöarvoa alueella on selvästi, 
sillä se on merkittävä geologinen opetuskohde ja paikallinen nähtävyys (Varsinais-Suomen 
seutukaavaliitto 1979; s. 92). 

120. Rantavuori, Rymättylä 

Karttalehti: 1043 02 
Alueen pinta-ala: 24 ha 	Korkeus: 45 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	historia: 

moninaiskäyttö: 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 45 m 

3 

2 

3 

3 

Kallioalueen sijainti: 
Noin kolme kilometriä Rymättylän keskustan länsipuolella, merenlahden rannalla sijaitseva 
kohde. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Merenlahden rannalla sijaitseva jyrkkäpiirteinen kallioselännejakso, joka rajautuu selvästi 
viereisiin peltoihin ja kohtalaisesti kapeisiin kallioisiin metsäkaistaleisiin. Kallioselännejakson 
länsiosan Rantavuoren massiivinen eteläjyrkänne erottuu kauas merenlandelle. Myös mantereen 
suunnalta katsottaessa vuoren kallioiset rinteet ja laki erottuvat selvästi melko kauas alueen 
länsi- ja pohjoispuolelle. Rantavuoren kalliolaelta avautuu upeat saaristomerimaisemat etelään 
ja länteen sekä edustavat metsäiset viljelysmaisemat alueen pohjoispuolelle. Lakiosat ovat 
pientopografialtaan melko voimakkaasti kumpuilevaa kalliomännikkömaastoa,jossa vierekkäisiä 
selänteitä erottavat kohtalaisen matalat kalliopainanteet. Silokalliot ovat etenkin kallioalueen 
länsiosassa viistojyrkillä pohjoisrinteillä edustavia. Geomorfologisesti merkittävin kohta on 
kuitenkin Rantavuoren eteläjyrkänne, joka kohoaa kiillegneissin liuskeisuutta myötäillen 
viistojyrkkänä merenlahden rannasta noin 40 metriä ylemmäksi. Kallioalueen länsiosan 
jyrkännemaisemat ja lakiselänteiden - syvien hallceamien ja rakojen luonnehtimat - mosaiikki-
maiset kalliomaisemat ovat edustavia ja tavanomaista erikoisempia. Rantavuoren huippu ja 
rinteet ovat hyvin suosittu näköalapaikka. 

Biologisesti alue on melko merkittävä ja monipuolinen. Kasvillisuus on moni-ilmeistä, osin 
varsin edustavaa. Etenkin lakiosien silokallioiden ja paisteisten avokalliorinteiden jäkäläkas- 
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vustoja- mm. napa- ja kymyjäkäliköitä - sekä kalliokielon ja isomaksaruohon värittämiä 
kallioniittyjä on edustavan runsaasti. Eteläreunan jyrkänteen edustalla on pensaikkoinen, hieman 
kulttuurivaikutteinen lehtoreunus, joka vaihettuu rannan tuntumassa tervaleppäkorveksi. Näillä 
kohdin kasvaa mm. taikinamarjaaja hiirenporrasta. Jyrkänteillä on edustavan runsaasti viistojen 
silokallioseinämien sekä pystyseinämien oligotrofista kalliokasvillisuutta (kalliopalmikkosammal, 
kallioisokarve ym.). 

121. Isoluodon kalliojakso, Rymättylä 

Karttalehti: 1043 04 
Alueen pinta-ala: 115 ha 	Korkeus: 50 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 3 

Suht.korkeus: 50 m 

3 
1 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Aaslaluodon itäosassa, Paskalanden, Hevosniemen ja Vanhankylänlanden välissä sijaitseva 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Peltoalueiden ja vesistöjen reunustama, maisemallisesti ja biologisesti hyvin merkittävä 
kallioselännejakso, joka on kapean pitkänomainen ja muodostuu useista vierekkäisistä 
kallioselänteistä. Alue rajautuu pääasiassa selväpiirteisesti ympäristöstään, etenkin itä- ja 
koillispuolen vesialueista. Kallioalue muodostaa lähiympäristöineen hyvin merkittävän alue-
kokonaisuuden, sillä etelä-ja länsipuolella sijaitseva ruovikkoinen Paskalahti on valtakunnallisen 
lintuvesisuojeluohjelman kohde. Jyrkkine rinteineen Isoluodon kallioalue näkyy selvästi eri 
ilmansuuntiin, etenkin länsireunan osittain paljaat kalliorinteet erottuvat silmiinpistävästi. Laelta 
avautuu erinomaisia merenlahtimaisemia. Alueen sisäiset maisemakuva muodostuu lakiosassa 
kohtalaisen luonnontilaisista karuista kalliomännikköistä, rinteillä on paikoin edustavia lehto-
ja ketomaisemia. Pääkivilaji on graniitti. Selänteiden lakiosat ovat kohtalaisen säännöllisen ja 
harvan kuutiorakoilun lohkomaa porrasmaista silokalliomosaiikkia. Yksittäiset selänteet ovat . 
kuitenkin melko pienialaisia. Eteläreunalla on pääasiassa porrasmaisia, rakoilun lohkomia jyrkkiä 
kalliorinteitä, joiden tyvellä on hieman lohkareikkoa. Länsiosassa Otaniemenpään lounaisreunalla 
on melko edustava porrasmaiseksi lohkoutunut jyrkännemuodostuma. 

Kasvillisuudeltaan ja kasvilajistoltaan kallioalue on monipuolinen ja monin kohdin edustava. 
Isoluodon selänteen merenrantaan rajautuva itäreuna kuuluu osittain valtakunnalliseen 
lehtojensuojeluohjelmaan (Alapassi & Alanen 1988, s. 144). Jyrkänteen ja meren välissä on 
edustava vuorijalavalehto, jonka lajistoon kuuluu rauhoitetun vuorijalavan ohella pähkinäpensas, 
taikinamarja, mustakonnanmarja ja kevätesikko. Kallioalueen lakiosat ovat monin paikoin 
edustavan luonnontilaista pienien rämepainanteiden pilkkomaa karun poronjäkäläistä 
kalliomännikköä. Etelärinteen tyvellä metsä on asutuksen lähettyvillä usein hieman heinittynyttä 
ja ruohottunutta. Keto-ja niittymäisten kohtien laikuissa kasvaa mm. häränsilmää, siankärsämöä 
ja metsävirnaa. Otaniemenpään auringonpaisteisilla rinteillä on myös runsaslajisia katajikkoisia 
niittyjä ja ketoja, eteläreunan jyrkänteet ovat kuivan paahteisia, napa- ja kyhmyjäkälikön 
luonnehtimia. Isoluodon itäreunan jyrkänteillä on sammalvaltaisempaa kalliokasvillisuutta, 
paikoin myös kutrisammalen luonnehtirnaa keskiravinteisen alustan sammalpeitettä sekä 
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kalliokolojen omenasammal-varstasammalkasvustoja. Kallioselänteiden lakiosat ovat paikallisia 
näköalapaikkoja. 

122. Uutiskuvanvuori, Rymättylä 

Karttalehti: 1043 05 
Alueen pinta-ala: 8 ha 	Korkeus: 55 m.p.y. 	Suht.korkeus: 55 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	2 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö 
	

3 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Airismaan pohjoisrannalla, Rengonrauman (Rengonaukon) etelärannalla sijaitseva kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Merenlahtien ympäröimä massiivinen ja korkea graniittivuori, jolla on maa-aineslain mukaisia 
hyvin merkittäviä maisemallisia ja biologisia arvoja sekä merkittäviä geologisia arvoja. 
Uutiskuvanvuori kohoaa osittain jyrkänteisenä selänteenä 55 metriä ympäröiviä merialueita 
korkeammalle ja erottuu silmiinpistävästi kupumaisena voimakkaana maisemaelementtinä eri 
puolille ympäristöön. Alue rajautuu erittäin selväpiirteisesti ympäristöstään. Laelta avautuu upeat 
ja esteettömät saaristomerimaisemat. Alueella onkin merkittäviä monikäyttöarvoja erinomaisena 
näköalapaikkana sekä retkeilyalueena. Alueen sisäiset massiiviset jyrkänne- ja lakiosan 
kalliomännikkömaisemat ovat myös hyvin edustavia ja jylhiä. Kapea lakiosa on porrasmaisesti 
kumpuilevaa, harvan rakoilun lohkomaa kuutiorakoillutta graniittimosaiikkia. Pohjois- ja 
etelärinteet ovat massiivisia ja porrasmaisia, kasvillisuuden peittämiä jyrkänteitä. Etelärinteellä 
on massiivista louhilekoa ja alempana jyrkässä rinteessä lohkareikkoa. 

Kasvillisuudeltaan alue on monipuolinen ja edustava. Vuoren etelärinne kuuluu suurelta osin 
valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Jyrkänteen edustalla tuoretta, vuorijalavien, tammien 
ja pähkinäpensaiden luonnehtimaa lehtoa sekä alempana rinteellä katajikkoisia nutty- ja 
ketolaikkuja. Rinteiden monimuotoista aluskasvillisuutta koristaa maarianverijuuri, kevätsara, 
häränsilmä, käärmeenpistoyrtti, keihäsvuohennokka ja lehto-orvokki, sammallajistoon kuuluu 
mm. ojasykerösammal ja etelänpartasammal. Alueen pohjoisrinteellä on kuusi-valtaista, osin 
lehtomaista OMaT-OMT-metsää. Lakiosat ovat karua mereistä kalliomännikköä, jossa 
avokallioilla on oligotrofisia niittylaikkuja, poronjäkäliköitä sekä napa-kyhmyjäkäliköitä. 
Pohjoisrinteen jyrkänteillä on edustavan runsaasti karun alustan sammalkasvustoja, myös 
kalliokolojen kasmofyyttikasvustoja sekä loivemmilla pinnoilla rahkasammalien muodostamia 
valurahkoja. Jyrkänteiden hieman harvinaisempaa lajistoa edustavat maksasammalajit Bazzania 
trilobata ja Diplophyllum albicans. 
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123. Hujavuori-Kööpelivuori, Rymättylä 

Karttalehti: 1043 05 
Alueen pinta-ala: 89 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Hujavuori-Korpivuori ja 
Kööpelivuori. 

Huj avuori-Korpivuori 

Korkeus: 51 m.p.y. 	Suht.korkeus: 51 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Noin kilomet i Rymättylän keskustan lounaispuolella Kirkkojärven etelärannalla sijaitseva 
kallioselännejakso. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Erillisistä vaihtelevan kokoisista kiillegneissiselänteistä muodostunut kallioalue, joka sisältää 
hyvin merkittäviä maisemallisia ja merkittäviä biologisia ja geologisia arvoja. Hajanainen 
selännejakso erottuu maisemassa kohoavina kohtalaisen korkeina ja osittain paljaina 
jyrkännemäkinä, jotka rajautuvat kumpuilevaan viljelysmaisemaan ja järvimaisemaan 
selvärajaisesti. Kallioselänteiden - etenkin 50 metriä merenpintaa korkeammalle kohoavan 
Hujavuoren - laelta avautuu paikoin upeita näköaloja eteläpuolelle merenlandelleja ympäröivään 
kalliomäkien rytmittämään viljelysmaisemaan. Alueen sisäiset, lakiosien ja ylärinteiden 
kohtalaisen luonnontilaiset kalliomännikkömaisemat ja reunaosien lehtoiset jyrkännemaisemat 
ovat myös hyvin edustavat. Silokalliot ovat paikoin melko laaja-alaisia, hieman kupumaisia 
selänteitä, etenkin kalliomäkien pohjoisrinteillä. Hossin- ja Korpivuoren pohjoisjyrkänteet ovat 
hyvin edustavia, hieman ylikaltevia pystyseinämiä, joiden tyvillä on louhikkoa. 

Biologisesti kallioalue on melko monipuolinen, monin paikoin hieman kulttuurivaikutteinen. 
Metsäkasvillisuuden skaala on laaja ja ulottuu lakiselänteiden karuista kalliomänniköistä 
Korpivuoren pohjoispuoliseen edustavaan tammi-pähkinälehtoon ja tervaleppäkorpeen. 
Lehtolajistoon kuuluu tammen ja pähkinäpensaan ohella tuomi, mustakonnanmarja, taikinamarja 
ja sinivuokko. Lakiosien silokallioilla on kuluneemmilla kohdilla melko runsaasti oligotrofisia 
niittyjä sekä sukkession alkupuolen kalliotierasammalpatjoja. Viistoilla silokalliopinnoilla ja 
pystyseinämillä on etupäässä jäkälävaltaista kalliokasvillisuutta, mm. edustavia napa-
kyhmyjäkäliköitä. Asutuksen liepeillä alarinteillä on paikoin katajaketoja, mikä tuo alueelle 
saaristolaishenkeä. Hujavuori on ollut ennen muinoin vartiotulivuori, joka nykyisin on suosittu 
paikallinen näköalapaikka. 
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Kööpelivuori 

Korkeus: 50 m.p.y. 	Suht.korkeus: 40 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 5 

Kallioalueen sijainti: 
Vajaa kilometri Rymättylän keskustan eteläpuolella sijaitseva kohde. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pitkänomainen ja jyrkkärinteinen kallioselännejakso, joka kohoaa eteläreunastaan osittain 
jyrkänteisenä ja rajautuu pääasiassa kapeisiin peltoihin. Kallioalueella on merkittäviä 
maisemallisia arvoja ja kohtalaisen merkittäviä geologisia arvoja. Kiillegneissistä muodostuva 
Kööpelivuori hahmottuu korkeampana metsäisenä selänteenä ja sen eteläreunan osittain paljaat 
jyrkänteiset kalliopinnat erottuvat selvästi tarkasteltaessa aluetta lähempää. Lakiosan 
eteläreunalta avautuu paikoin hyvin edustavia näköaloja alueen eteläpuolelle kalliomäkien 
rytmittämään pienipiirteiseen viljelysmaisemaan. Kallioalueen lakiosa on melko voimakkaasti 
kumpuilevaa ja melko luonnontilaista kalliomännikkömaastoa. Sitä luonnehtivat paikoin 
esiintyvät edustavat, kupumaiset silokallioselänteet ja rakoilun lohkomat matalat jyrkännepinnat. 
Massiivisimmat jyrkänteet sijaitsevat kallioalueen eteläreunalla, jossa ne ovat epämääräisen 
rakoilun porrastamat. Alueen itäosassa on etelärinteellä Litorinamerivaiheen aikaista 
rantalohkareikkoa vyömäisenä muodostumana. Biologisesti Kööpelinvuori on lähinnä 
paikallisesti merkittävä kallioalue, kasvillisuus on hieman tavanomaista moni-ilmeisempää ja 
osin edustavaa. Lakiosien kalliopaljastumilla on niukkalajisia kallioniittyjä ja selänteiden 
välipainanteissa on pieniä rämeiksi kehittyviä soistumia. Eteläreunan alarinteellä on lehtomaista 
kangasmetsää, jossa yhdellä kohtaa kasvaa mm. iso tammi. Jyrkänteillä on karun alustan jäkälä-
ja sammalpeitettä, vaateliasta kalliolajistoa ei esiinny. Kööpelivuori on ollut aikoinaan 
mahdollisesti vartiotulivuori, jota nykyisin käytetään kohtalaisen runsaasti paikallisena 
näköalapaikkana. 

124. Haukkamäen-Viitankruunun kalliojakso, Salo 

Karttalehti: 2021 08, 2021 1 1 
Alueen pinta-ala: 138 ha 

Kol mesta viljelysaukeiden erottamasta kallioalueesta - Haukkamäki, Tampaltankruunu-
Suopellonmäki ja Viitankruunu - muodostuva kallioaluekokonaisuus. 
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Haukkamäki 

Korkeus: 70 m.p.y. 	Suht.korkeus: 50 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Salon Lukkarinmäeltä noin 5 km lounaaseen, Merikulmassa, Teijoon vievän tien itäpuolella 
sijaitseva kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pinta-alallisesti pieni, mutta melko massiivisen korkea ja jyrkänteinen graniittimäki, jolla on 
merkittäviä maisemallisia, geologisiaja biologisia arvoja. Jyrkänteet erottuvat selvästi itäpuolelta 
Suopellonmäeltä käsin, myös lähimaisemassa itäreunan jyrkänteet ovat hyvin komeat. Laelta 
avautuu hyvät näköalat Halikonlandelleja ympäröivään kallioiseen metsämaastoon. Kallioselän-
teen jyrkännemuodot ovat geomorfologisestikin hyvin edustavia, etenkin itäreunan 20-25 metriä 
korkea kiilarakoillut pystyseinämä, jossa on laajoja vaakarakoilun synnyttämiä kalliokatoksia. 
Jyrkänteen edustalla on melko massiivinen, vaikeakulkuinen louhikko. Alueen kasvillisuus on 
monipuolista ja monin kohdin hyvin edustavaa. Monipuolinen lajisto sisältää muutamia 
vaateliaampia lajeja sekä yhden valtakunnallisesti uhanalaisen kalliolajin, haprakarvesammalen. 
Metsäkasvillisuus on etupäässä tavanomaista kangasmetsää, kosteissa notkel missa on 
korpisoistumia. Itäreunan jyrkänteen edustalla on edustavaa lohkareista lehtokorpea, jossa on 
paikoin saniaisvaltaisia kohtia. Itse jyrkänteellä on hyvin runsaasti oligotrofista pystyseinämien 
sammal- ja jäkäläkasvillisuutta. Tyvellä on myös keskiravinteista eli mesotrofista, lajistoltaan 
monipuolista sammalpeitettä, edustavia seinämärakojen ja tyven rapautumaonkaloiden 
sammalyhteisöjä. Näillä kohdin kasvaa edellä mainitun haprakarvesammalen ohella kalkkikier-
tosammalta, isoriippusammalta sekä iso- ja pi kkuruostesarnmalta. 

Tampaltankruunu-Suopellonunäki 

Korkeus: 85 m.p.y. 	Suht.korkeus: 75 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	2 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Salon Lukkarinmäeltä vajaa 5 km lounaaseen, Merikulmassa, Teijoon vievän tien itäpuolella 
sijaitseva kalliomäki. 
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Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laajan massiivinen jajyrkkärinteinen, maisemallisesti hyvin merkittävä kallioalue,jolla on myös 
merkittäviä biologisia ja kohtalaisen merkittäviä geologisia arvoja. Alue kohoaa yli 70 metriä 
ympäristöään korkeammalle ja rajautuu pohjois- ja luoteisreunaltaan selvästi peltoaukeisiin. 
Pohjoisesta käsin se muodostaa voimakkaan silmiinpistävän maisemaelementin. Tampaltankruu-
nun laelta avautuu komeat näköalat eri suuntiin, etenkin Halikonlandelle. Alueen sisäiset 
maisemat ovat voimakkaasti vaihtelevan topografian sekä silokalliomuotojen ja kalliomänniköi-
den osalta tavanomaista edustavampia, mutta toisaalta niitä rumentavat hakkuut ja voimalinja. 
Alueen geomorfologiset piirteet eli silokallioselänteet ja runsaat jyrkännemuodot ovat 
pienipiirteisyydessään edustavia ja kohtalaisen monipuolisia. Kallioalueen kivilaji on pääasiassa 
graniittia. Alueen kasvillisuus - ja kasvilajisto - on monipuolista, osin edustavaa ja hieman 
tavanomaista harvinaisempaa. Metsät ovat etupäässä havupuuvaltaisia kangasmetsiä (VT, MT). 
Länsireunan rinteillä on paikoitellen puolukka-lillukkatyypin (VRT) kuivalehtolaikkuja sekä 
alarinteellä tuoreempaa lehtoa, jossa kasvaa mm. tammia, lehmuksia ja taikinamarjaa. 
Jyrkänteillä on edustavia kalliorakojen ja rapautumaonkaloiden sammalkasvustoja runsaasti. 
Suopellonmäen pohjoispuolisten jyrkänteiden ylikaltevilla seinämillä on myös kohtalaisen 
runsaasti mesotrofista, kalkkikiertosammalen ja kutrisammalen luonnehtimaa sammalpeitettä. 
Saman mäen laella on pronssikautinen muinaishauta, joka lisää alueen historiallista merkitystä. 

Viitankruunu 

Korkeus: 75 m.p.y. 	Suht.korkeus: 75 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	4 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 2 

moninaiskäyttö: 	2 

Alueen arvoluokka: 5 

Kallioalueen sijainti: 
Vuohisaaren kaakkoispuolella, Viurilanlanden itärannan ja Teijoon vievän maantien väli-
maastossa sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Viurilanlanden itärannalla jyrkkärinteisenä kohoava varsin massiivinen kallioalue, jolla on maa-
aineslain mukaisia hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja. Kallioalue koostuu etupäästä 
graniitista ja osittain kiillegneissistä. Se rajautuu etelä- ja länsireunaltaan selkeästi ympäris-
töstään. Näiltä ilmansuunnilta tarkasteltuna alue hahmottuu voimakkaana maisemaelementtinä. 
Tiheän puuston johdosta avokalliopinnat erottuvat etupäässä vain lähimaisemassa. Puusto 
rajoittaa näkyvyyttä myös alueelta ulospäin, mutta mm. muinaishaudoilta avautuu erinomaisia 
näköaloja Viurilanlandelle ja Salon keskustaan. Geologisesti ja biologisesti alue on melko 
tavanomainen. Lakiosat ovat kumpuilevaa, pienten kallioselänteiden ja niiden välisten 
painanteiden vaihtelusta koostuvaa kalliomaastoa. Jyrkänteet ovat osin porrasmaisesti laskevia, 
osin viistojyrkänteisiä silokalliorinteitä, joiden tyvellä on pieniä rantalohkareikkoja. Alueen 
kasvillisuus on melko tavanomaista, joskin kohtalaisen monipuolista ja etenkin lakimetsien asalta 
luonnontilaisen edustaa. Karu oligotrofinen metsä- ja jyrkännekasvillisuus on vallitsevaa, vain 
paikoin jyrkänteiden alla on lehtomaisia laikkuja. Harvinaista lajistoa ei kuitenkaan esiinny. 
Arkeologisesti ja myös monikäytön suhteen alue on hyvin merkittävä tutkimus- ja opetuskohde 
hiidenkiukaiden eli muinaishautojen ansiosta. 
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125. Tammenmäen-Maalunmäen kalliomaasto, Salo 

Karttalehti: 2021 11 
Alueen pinta-ala: 262 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Tammenmäki, Aromäki-
Maalunmäki ja Silpasmäki. 

Tammeninäki 

Korkeus: 80 m.p.y. 	Suht.korkeus: 60 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 2,5 km Salon keskustasta kaakkoon, Salo-Kisko maantien varrella, Linnunpellon 
itäreunalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Peltoalueiden ja omakotiasutuksen reunalla sijaitseva, maisemaa hallitseva silokalliorinteinen 
kallioselännejakso, jolla on hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja sekä merkittäviä geologisia 
ja biologisia arvoja. Alue sijaitsee maisemallisesti hyvin aralla paikalla. Se rajautuu selvästi 
lähes kaikkiin suuntiin ja erottuu lännen puolelta massiivisen komeana avokallioisena ja 
_jyrkänteisenä kallioselänteenä, muilta ilmansuunnilta metsäisenä, ympäristöään selvästi 
korkeampana selänteenä. Silokalliopintainen, viistojyrkänteisenä kohoava lounaisseinämä on 
myös geomorfologisesti upea. Lakiosat ovat hieman kumpuilevaa kalliornännikköistä aluetta. 
Korkeimmilta huipuilta _ja silokalliorinteiden yläosista avautuu erinomaiset näköalat länsi- ja 
luoteispuolelle. Graniitista muodostuvan kallioalueen kasvillisuus melko monipuolista ja 
edustavaa. Lajisto on myös kohtalaisen runsas. Tavanomaisten kangasmetsien ohella tavataan 
kosteissa kohdissa mustikkakorpi- ja metsäkortekorpisoistumia sekä länsireunan jyrkänteiden 
edustalla pitkä, kuivan tuore pähkinälehtoreunus. Koillisjyrkänteen alla on paikoin päh-
kinäpensasta kuusikkoisen varjoisassa metsässä. Jyrkänteillä on oligotrofista, mutta melko 
monipuolista silokallioseinämien ja pystyseinämien kasvillisuutta, mm. valuvesipintojen 
kimpputierasammalkasvustoja, kerrossammal-kallioiman-evaltaisia paksuturpeisia kasvustoja sekä 
jyrkillä varjoisilla rinteillä rahkasammalien muodostamia valurahkoja. 
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Aromäki-Maalunmäki 

Korkeus: 100 m.p.y. 	Suht.korkeus: 70 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 3 km Salosta kaakkoon, Kiskon maantien pohjoispuolella, Maalun peltolaakson 
länsireunalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Murroslaaksojen rajaama massiivinen, laaja ja jyrkänteinen graniittiselännejakso, joka on 
maisemallisesti ja geologisesti varsin merkittävä kallioalue. Jakso rajautuu monelta suunnalta 
selvästi ympäröiviin peltoihin ja erottuu hyvin metsäisine kalliorinteineen. Etenkin Aromäen 
länsijyrkänne on komea ja näkyy edustavasti jopa Kisko-Salo maantielle asti. Laelta avautuu 
upeat näköalat ympäristöön. Aromäen massiivinen länsiseinämä on myös geomorfologisesti 
hyvin edustava, siinä esiintyy vinorakoilun synnyttämiä kalliokielekkeitä, halkemia, onkaloita 
sekä jyrkänteen tyvellä kohtalaisen massiivista luohikkoa. Lakiosat ovat enimmäkseen melko 
tavanomaista kumpuilevaa silokalliopintaista kallioaluetta, mutta pohjoisimman osan itärinteellä 
on edustava Ancylysjärvivaiheen aikainen rantalohkareikko. Biologisesti alue on jokseenkin 
merkittävä, lähinnä kasvillisuuden monipuolisuuden ansiosta. Mustikkatyypin kangasmetsä on 
vallitsevaa, lakiosissa on myös harvapuustoista kalliomännilcköä ja pieniä soistuvia rämepainan-
teita. Aromäen länsijyrkänteen edustalla on hieman kuusivaltaista lehtomaista kasvillisuutta. 
Jyrkänteiden kasvillisuus on oligotrofista, pystyseinämien tavanomaista sammal- ja jäkäläpeit-
teistä kasvillisuutta. Vaateliasta kalliolajistoa ei esiinny, mutta kasvillisuus on kuitenkin 
jokseenkin moni-ilmeistä. 

Silpasmäki 

Korkeus: 80 m.p.y. 	Suht.korkeus: 60 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 2,5 km Salon keskustasta kaakkoon, Kiskon ja Helsingin maantien puolivälissä, 
Karjaskylässä sijaitseva kallioalue. 
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Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Länsireunastaan jyrkänteisenä kohoava massiivinen graniittivuori, jolla on hyvin merkittäviä 
maisemallisia ja merkittäviä biologisia arvoja. Geomorfologisesti edustava rakoilun paikoin 
lohkoma länsijyrkänne kohoaa pellon reunalta 20 metriä korkeana pystyseinämänä. Länsijyr-
känteet erottuvat viereisiltä pelloilta silmiinpistävän edustavasti avokallioisina seinäminä. 
Kallioselänne rajautuu selvästi useimpiin suuntiin. Pohjoisosan laelta avautuu upeat esteettömät 
näköalat yli Salon keskustan, minkä johdosta alueella on myös monikäyttöarvoa erinomaisena 
näköalapaikkana. Sekä kasvillisuus että kasvilajisto melko monipuolisia ja edustavia, paikoin 
tavataan hieman tavanomaista harvinaisempaa lajistoa. Lakiosat ovat harvapuustoista 
poronjäkäläistä kalliomännikköä, jossa kalliopaljastumilla on edustavia poronjäkälä- ja 
kalliotierasammalkasvustoja. Avoimella lakiosalla kasvaa parissa kohtaa alueellisesti varsin 
harvinaista pikkutervakkoa. Länsireunan jyrkänteen edustalla on kapea pähkinäpensas-
tuomilehtoreunus. Itse jyrkänteellä on paikoin pystyseinämien vähä-keskiravinteista (oligo-
mesotrofista) sammalpeitettä, mm. suippuväkäsammal, ketopartasammal ja tihkutierasammal 
kasvavat jyrkänteen seinämällä. 

126. Toravuori-Katinkallio, Salo 

Karttalehti: 2021 1 1 
Alueen pinta-ala: 126 ha 

Kahdesta hieman erillisestä kallioalueesta muodostuva aluekokonaisuus. 

Toravuori 

Korkeus: 85 m.p.y. 	Suht.korkeus: 55 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 3 km Salosta etelään, Perniöön vievän maantien varrella, Uskelassa Isoniitun eteläreunalla 
sijaitseva kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pitkän kallioselännejakson länsireunassa sijaitseva erillinen, ympäröivää tasaista peltomaisemaa 
hallitseva jyrkänteinen vuori, jolla on maa-aineslain mukaisia hyvin merkittäviä maisemallisia 
ja merkittäviä geologisia arvoja. Toravuori sijaitsee maisemallisesti aralla paikalla ja rajautuu 
varsin selvästi ympäristöstään. Voimakkaat murroslinjat reunustavat graniitista muodostuvaa 
vuorta. Laelta avautuu upeat näköalat pitkälle eri suuntiin. Länsireunan massiiviset jyrkänteiset 
kallioseinämät ovat myös morfologisesti hyvin edustavat. Lounaissivun ylikaltevien seinämäpin-
tojen tyvellä on hieman louhikkoa. Biologisesti alue on kohtalaisen merkittävä. Kasvillisuus on 
melko monipuolista ja osin edustavaa, etenkin kallioseinämillä, joilla tavataan myös hieman 
vaateliaampaa lajistoa. Metsäkasvillisuus on etupäässä tavanomaista kangasmetsää, mutta 
länsijyrkänteen alla on tuornivaltaista puustoltaan nuorta lehtoa. Koillisjyrkänteillä on varsin 
paksuturpeista kelTossammal-kallioimarrevaltaista varjoseinämien kasvillisuutta. Länsi-lounais- 
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reunan jyrkänteillä on monipuolista kalliokasvillisuutta, mm. puolivaateliaan lajiston 
luonnehtimia sammalseinämiä ja kalliorakoja, joissa kutrisammal, ketohavusamal ja tummauur-
nasammal ovat melko runsaita. Kallioselänteen lakialue on paikallinen näköalapaikka. 

Katinkallåo 

Korkeus: 100 m.p.y. 	Suht.korkeus: 80 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	2 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 2 km Salon uimahallista kaakkoon, Perniön ja Kiskon maanteiden rajaamalla alueella 
sijaitseva kallioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laajojen viljelysaukeiden ja maanteiden ympäröimä pitkä, melko massiivinen kallioselännejakso, 
jolla on hyvin merkittäviä maisemallisia ja jokseenkin merkittäviä geologisia ja biologisia 
arvoja. Alue muodostuu graniittista ja se erottuu kauempaa tarkasteltuna ympäristöään 
korkeampana metsäisenä kalliojaksona. Lakiosista avautuu erinomaisia, paikoin esteettömiä 
näköaloja ympäristöön. Alueen sisäiset maisemat ovat myös edustavia vaihtelevan topografian 
ja melko luonnontilaisten kalliomännikköjen ansiosta. Katinkallion alueella on kohtalaisen 
edustavia kupumaisia silokallioselänteitä, jyrkännernuotoja, kookkaita siirtolohkareita ja laaja 
Ancylysjärvivaiheen alussa syntynyt vallimainen, lohkareinen muinaisranta. Alueen kasvillisuus 
on melko tavanomaista, mutta kohtalaisen monipuolista. Kasvilajisto on enimmäkseen 
tavanomaista karujen alueiden lajistoa. Metsä on etupäässä kangasmetsää (VT, MT), osin 
hakattua. Syvissä notkelmissa on myös lehtomaisen kangasmetsän laikkuja sekä yksi soistunut 
saranevareunainen soistunut lampi. Katinkallion laen kasvillisuus on hieman kulunutta. Lähellä 
lakea kasvaa alueellisesti varsin harvinainen pikkutervakko melko runsaana. Arkeologisesti alue 
on merkittävä Katinkalliolla olevan muinaishaudan ansiosta. 

127. Ilmusmäki, Salo 

Karttalehti: 2021 11 
Alueen pinta-ala: 77 ha 	Korkeus: 101 m.p.y. 	Suht.korkeus: 56 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	3 
Alueen arvoluokka: 4 
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Kallioalueen sijainti: 
Noin 4 km Salosta etelään, Perniöön vievän maantien varrella sijaitseva laaja kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laaja, melko loivapiirteinen ja massiivinen graniittista muodostuva metsäinen kall ioselännejakso, 
joka kohoaa ympäröiviä peltoja selvästi korkeammalle, Alueella on merkittäviä maisemallisia 
ja geologisia arvoja. Ilmusmäen lakiosista avautuu erinomaisia näköaloja alueen pohjoispuolelle. 
Myös alueen sisäiset luonnontilaiset silokallio- ja lakimännikkömaisemat ovat varsin mukavia. 
Ilmusmäen lakiosien laakeat silokalliomuodot ja muinaisen Itämeren Yoldia- ja Ancylysvaiheen 
muinaisrannat ovat geomorfologisesti edustavia. Biologisesti alue on lähinnä paikallisesti 
merkittävä ja melko tavanomainen, vaikka kasvillisuus on jokseenkin monipuolista ja osin 
edustavaa. Metsät ovat tavanomaisia kangasmetsiä, osin hakattuja ja heinittyneitä. Lakiosissa on 
silokalliopaljastumilla runsaita mereisen luonteisia poronjäkälä-kalliotierasammalkasvustoja sekä 
selänteiden välissä soistuvia pieniä räinepainanteita. Varjoisilla rinteillä on melko runsaasti 
valurahkoja. Jyrkänteillä on etupäässä oligotrofista pystyseinämien ja kaltevien silokallioseinämi-
en kasvillisuutta, mm. kalliorakojen ja rapautumaonkaloiden sammalvaltaisia kasviyhteisöjä. 
Yhdessä onkalossa alueen koillisosassa kasvaa kohtalaisen harvinaista koloviuhkasammalta. 
Arkeologisesti alue on merkittävä laella olevan muinaishaudan ansiosta. 

128. Veitikkalan linnaiinäki4iiaiuiiki, Salo 

Karttalehti: 2021 12 
Alueen pinta-ala: 26 ha 

Kahdesta maantien erottamasta kallioalueesta muodostuva aluekokonaisuus. 

Veitikkalan linn]iuä ki 

Korkeus: 85 m.p.y. 	Suht.korkeus: 60 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 5 km Salosta koilliseen, Somerolle vievän maantien varrella, Asolanojan peltolaakson 
pohjoisreunalla. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Eteläreunaltaan jyrkänteinen maisemallisesti merkittävä kallioalue, joka rajautuu selvästi 
eteläpuoliseen syvään peltolaaksoon. Alueella on myös kohtalaisen merkittäviä geologisia arvoja 
ja luonnonsuojelulain mukaisia hyvin merkittäviä biologisia arvoja. Arkeologisesti alue on hyvin 
merkittävä linnavuorihistoriansa johdosta. Jyrkännemuodot erottuvat silmiinpistävästi kaukaa 
eteläpuolelta. Laen eteläreunalta avautuu komeat näköalat kauas Salon suuntaan. Etelärinteellä 
on edustava rakoilun mukaan porrasmaisesti kehittynyt jyrkänteinen seinämä, jossa on pieniä 
porrasmaisia hyllyjä sekä heikosti ylikaltevia seinämäpintoja. Graniittiselänteen kasvillisuus ja 
lajisto ovat monipuolisia ja edustavia, kasvillisuus on osin keskimääräistä harvinaisempaa. 
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Lakiosissa on karuja kalliomänniköitä, joissa kalliopaljastumilla tavataan edustavia poronjäkäli-
köitä. Etelärinteen alla on rauhoitettu, lajistoltaan monipuolinen pähkinälehto, jossa kasvaa 
paikoin kohtalaisen kokoisia tammia. Eteläreunan jyrkänteellä on tavanomaisen oligotrofisen 
seinämäkasvillisuuden ohella niukalti myös puolivaateliasta eli mesotrofista kutrisammalen 
luonnehtimaa sammalpeitettä. Myös kalliorakojen ja -onkaloiden sammalyhteisöjä on melko 
runsaasti, harvinaisempaa lajistoa edustavat isoriippusammal ja valtakunnallisesti uhanalainen 
isokarvesammal. Vanhempien kartoitustietojen mukaan lehtorinteellä on tavattu harvinaisia 
lintulajeja kuten pähkinähakki ja huuhkaja, ja rinteen alapuolisessa peltolaaksossa ruisrääkkä ja 
viiriäinen. 

Ihamäki 

Korkeus: 75 m.p.y. 	Suht.korkeus: 45 in 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttiuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 5 km Salosta koilliseen, Somerolle vievän maantien varrella, Asolanojan peltolaakson 
koillispuolella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Peltoaukeiden reunalla sijaitseva maisemallisesti merkittävä kallioalue,jolla on myös merkittäviä 
biologisia ja geologisia arvoja. Graniitista muodostuva kallioselänne rajautuu useimmilta 
suunnilta varsin selvästi ympäristöönsä, etenkin länsi- ja eteläpuolisiin viljelysaukeisiin. 
Geomorfologisesti edustavat, paljaat lounaisreunan 5-20 metriä korkeat ka]]ioseinämäterottuvat 
silmiinpistävästi kaukaa peltoaluelta. Laelta avautuu erinomaisia, osin esteettörniä kauas 
ulottuvia näköaloja. Kasvillisuus on melko monipuolinen ja osin edustava. Lakiosat ovat 
kanerva- ja puolukkatyypin mäntymetsää, paikoin silokalliopinnoilla on edustavia mereisen 
luonteisia poronjäkälä-kalliotierasammalpatjoja sekä oligotrofisia kallioniittyjä, aluskasvillisuus 
on osin hieman kulunutta ja roskaantunutta. Paisteisilla lounais-länsirintei[lä ja jyrkänteiden 
edustalla on muutamin kohdin puolukka-lillukkatyypin kuivalehtoa ja tuoreempaa OMaT--
HeOT- tyypin lehtoreunusta. Lehtolajistoon kuuluvat vaahtera, lehtokuusama ja pihlaja. 
Lärssi. jyrkänteen eteläreunan edustalla paikallistien reunalla on harvinainen ja uhanalainen 
vuorijalava, joka tällä kohtaa voi olla istutusperäinen. Jyrkänteillä on etupäässä karujen 
kalliopintojen oligotrofista jäkälä- ja sammalpeitettä, vaateliasta ka]liolajistoa ei esiinny. 
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129. Heskeiinni ki, Sauvo  

LIITE 1/126 

Karttalehti: 2021 01 
Alueen pinta-ala: 17 ha 	Korkeus: 59 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Suht.korkeus: 59 m 

 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	2 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	1 
Maisema: 	2 	 historia: 

	 3 
moninaiskäyttö 
	

2 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Leiskunsyvän lahden itärannalla, Kemiöön vievän maantien varrella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeinunät arvot: 
Murroslinjojen rajaama jyrkänteinen vuori, jolla on merkittäviä geologisia ja biologisia arvoja 
sekä hyvin merkittäviä maa-aineslain mukaisia maisemallisia arvoja. Korkein laki kohoaa lähes 
60 metriä ympäristöään korkeammalle. Myös lähiympäristön, monikäytön ja arkeologisten 
arvojen suhteen alue on merkittävä. Kallioselänne rajautuu lounais- ja länsireunaltaan 
ruovikkoiseen Leiskunsyvän lahteen, joka on osa laajempaa valtakunnallisen lintuvesien 
suojeluohjelman kohdetta. Massiiviset avokallioiset jyrkännemuodot erottuvat hyvin alueen 
eteläpuolelta Sauvo-Kemiö maantieltä. Lakiosista avautuu monin kohdin komeat esteettömät 
näköalat kauas ympäristöön. Geologisesti arvokkaita aluepiirteitä ovat myös jyrkänteiden tyvien 
vaaka- ja vinorakoilun synnyttämät suuret kolot sekä edustavat rinnelohkare1kot. Alueen 
kasvillisuus on varsin monipuolista, edustavaa ja osin kohtalaisen harvinaista. Lakiosissa 
tavanomaiset kangasmetsät ovat vallitsevia, notkelmissa tavataan pieniä korpilaikkuja. 
Etelärinteellä on paikoin puolukka-lillukkatyypin kuivalehtoa. Lounaisjyrkänteen alla on myös 
hieman tuoreempaa, lajistoltaan kohtalaisen monipuolista lehtipuuvaltaista lehtoa, lajistossa on 
mm. maarianverijuuri. Kalliojyrkänteillä on etupäässä oligotrofista pystyseinämien lajistoa, 
paikoin myös valuvesipintojen sammalistoja. Lounaisjyrkänteen tyven keskiosissa olevassa 
laajassa rapautumaonkalossa on edustavia sammalkasvustoja, mm. valtakunnallisesti uhanalainen 
luutasammal kasvaa varjoisassa luolanteessa. Arkeologista arvoa alueella on muinaisena 
vartiotulivuorena, monikäyttöarvoa paitsi näköalapaikkana myös kalliokiipeilijöiden kohteena. 

130. Pireintätimäki, Sauvo 

Karttalehti: 2021 01 
Alueen pinta-ala: 25 ha 	Korkeus: 55 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Aineen arvohnokka: 3 

Suht.korkeus: 50 m 

2 
3 
4 
3 
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Kallioalueen sijainti: 
Halslahti, puoli kilometriä Nuuttiniemen lahden pohjukasta itään sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Murrosvyöhykkeiden ja peltoaukeiden reunalla sijaitseva komea jyrkänteinen graniittinäki, jolla 
on maa-aineslain mukaisia hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja sekä merkittäviä biologisia 
ja geologisia arvoja. Etenkin etelästä käsin Piruntätimäki erottuu komeana jyrkänteisenä vuorena. 
Länsiosan lounaisreunan porrasmaisesti laskeva pystyjyrkänne on myös geomorfologisesti 
edustava. Kallioseinämän alla on erikoinen rakoilun synnyttämä kalliokatos. Lakiosat ovat 
kumpuilevaa, hieman porrasmaista silolcallioaluetta, josta avautuu monin kohdin upeita näköaloja 
ympäröivään merenlahtien, peltojen ja metsäselänteiden muodostamaan maisemakokonaisuuteen. 
Alueen kasvillisuus on varsin monipuolista ja edustavaa, paikoin jokseenkin harvinaistalcin. 
Lajisto on myös monipuolista ja siihen kuuluu muutama vaatelias tai uhanalainen laji -
koillisjyrkänteen tyvionkaloissa kasvaa valtakunnallisesti uhanalainen luutasammal. Biologisesti 
merkittävimmät kohdat ovat jyrkänteet ja niiden edustat, lakimetsät ovat lähinnä tavanomaista 
kangasmetsää. Jyrkänteiden kasvillisuus on ekologisesti varsin moni-ilmeistä, vaihtelun ääripäitä 
edustavat toisaalta varjoisan koillisrinteen kosteat valurahkat ja rapautumaonkaloiden 
sammalkasvustot, toisaalta lounaisrinteet valoisat rupi-napajäkäläpinnat. Lounaisseinämien 
alaosissa tavataan myös hieman vaateliampaa lajistoa, mm. norkkusammalta, ketjusammalta, 
kutrisammalta ja kalliohyytelöjäkälää. Lounaisjyrkänteen edustalla on osin pusikkoinen 
lehtipuuvaltainen lehtoreunus, jossa kasvaa mm. haapa, vuohenputki ja lehtokuusama. 

131. Dyyviikinvuori, Sauvo 

Karttalehti: 2021 01 
Alueen pinta-ala: 123 ha 	Korkeus: 62 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	4 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 62 m 

3 
2 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Kupiluodon eteläpuolella merenrannalla, Dyyviikinlanden koillis- ja kaakkoispuolella kohoava 
kaksiosainen kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeinum t arvot: 
Kahdesta peltolaakson erottamasta kallioselänteestä koostuva, lakiosistaan laajalti silokallioinen 
ja harvapuustoinen kallioalue, jolla on hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja ja merkittäviä 
biologisia arvoja. Topografisesti alue on voimakkaasti kumpui]eva ja melko monimuotoinen, 
tasaiset silokallioiset viistorinteet ja pienet jyrkännemuodot ovat geomorfologisesti kohtalaisen 
edustavia. Alue kohoaa yli 60 metriä viereisiä merialueita ylemmäksi ja erottuu siten edustavasti 
kallioisena jyrkännemäkenä ympäristöönsä. Lähimaisemassa paljaat kalliopinnat erottuvat 
paikoin silmiinpistävästi. Dyyviikinvuori rajautuu varsin jyrkkäviivaisesti merenrantaan sekä 
paikoin myös peltoihin. Monin kohdin lakea avautuu komeita, esteettömiä näköaloja kauas 
merelle. Myös kallioalueen sisäiset maisemat ovat laakeiden silokallioiden ja vaihtelevan 
topografian ansiosta hyvin edustavia. Kasvillisuus ja kasvilajisto ovat kohtalaisen monipuolisia 
ja monin kohdin edustavia. Lakiosissa poronjäkäläiset kalliomänniköt ovat vallitsevia. Laakeilla 
graniittisilokallioilla on edustavan runsaasti poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia, pieniä 
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niittylaikkuja sekä sukkession alkuvaiheen, lähes paljaan kivipinnan karstasammal-karvejäkälä-
napajäkäläkasvustoja. Alempana rinteillä on mustikka- ja käenkaali-mustikkatyypin metsää, 
kosteammissa notkelmissa myös korpijuotteja. Rantaan rajautuvien jyrkänteiden edustalla on 
hieman kuusikkoista lehtoa, jossa kasvaa mm. jänönsalaatti ja keltamo. Jyrkänteillä on etupäässä 
lajistoltaan tavanomaista puolivarjoisten pystyseinämien kalliokasvillisuutta, alaseinämillä on 
paikoin keskiravinteisen (mesotrofisen) alustan sammalpeitettä, jonka lajistoon kuuluu mm. 
kutrisammal, runkokarvesammal ja kalliotakkusammal. 

132. Paratiisimäki, Sauvo 

Karttalehti: 2021 01 
Alueen pinta-ala: 80 ha 	Korkeus: 47 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 47 m 

3 
2 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Kupiluodon itäpuolella, Maalunlanden rannalla Nuuttiniemessä sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Länsireunastaan jyrkänteinen, ympäristöään lähes 50 metriä ylemmäksi kohoava kallioalue, joka 
erottuu edustavasti kallioisena merenrantamäkenä. Alueen länsipuolella on merenlahti ja 
Kupiluodon saari, jonka takana avautuu Karunanselkä, pohjois- ja eteläpuolella on asutusta. Alue 
rajautuu epämääräisemmin itäreunan metsämaastoon, mutta merenrantaan rajautuminen on varsin 
jyrkkäviivaista, sillä rantajyrkänteet laskevat paikoin suoraan veteen. Lakiosista avautuu komeita, 
paikoin esteettömiä merimaisemaa. Alueen sisäiset maisemat ovat karun luonnontilaisten 
kalliomänniköiden ja silokallioiden ansiosta edustavia. Kupumaiset silokallioselänteet ovat myös 
geomorfologisesti edustavia. Geologista merkitystä lisää itäosan selänteen melko hyvin 
pyöristynyt Itämeren Ancylysjärvivaiheen aikainen rantakivikko. Alueen kasvillisuus ja 
kasvilajisto ovat hieman keskimääräistä monipuolisempia, paikoin tavataan myös harvinaisempaa 
kalliokasvillisuutta. Tavanomaiset kangasmetsät ovat vallitsevia, notkelmissa on myös 
kuusikkoisia metsäkortekorpi-mustikkakorpijuotteja. Lakiosien laakeilla graniittisilokallioilla on 
runsaasti mereistä poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia ja lähes paljaan kivipinnan 
jäkäläkasvustoja. Jyrkänteillä on etupäässä lajistoltaan tavanomaista puolivarjoisten seinämien 
kalliokasvillisuutta sekä omena- ja varstasammalvaltaisia kalliorakojen kasmofyyttiyhteisöjä. 
Etelärinteen jyrkänteellä on myös hieman keskiravinteisen alustan sammalpeitettä, jonka 
lajistoon kuuluu mm. kutrisammal ja runkokarvesammal. 
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133. Karhumäkg-Raatotarhanmetsä, Sauvo 

Karttalehti: 2021 01, 2021 02 
Alueen pinta-ala: 52 ha 	Korkeus: 52 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 47 m 

4 
3 
4 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Hieman yli 2 km Sauvon kirkolta lounaaseen, Sauvonjoen varrella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Koillis-lounaissuuntainen, osittain jyrkänteinen, maisemallisesti hyvin merkittävä kallioseiän-
nejakso, jolla on myös jokseenkin merkittäviä geologisia ja biologisia arvoja. Seiänne on 
voimakas maisemaelementti, joka sijaitsee maisemallisesti aralla paikalla ja rajautuu itä-
reunastaan selvästi laajaan peltolaaksoon. Massiiviset pohjoisosan itäjyrkänteet erottuvat hyvin 
maisemassa jopa Sauvo-Kemiön maantieltä saakka. Länsirinne on laajalti metsänpeitteinen, 
mutta rajautuu myös melko selvästi ympäristöönsä. Laelta avautuu lähes esteettömiä näköaloja 
moneen suuntaan, etenkin itään. Graniitista muodostuvan kallioalueen kasvillisuus - ja 
kasvilajisto - on melko tavanomaista, mutta kohtalaisen monipuolista ja paikoin hyvin edustavaa. 
Biologisesti mielenkiintoisin osa-alue on Karhumäen itä-koillisrinne, jonka tyvellä on 
monilajista, hieman kulttuurivaikutteista OMaT-VRT-lehtoa. Myös lehtoreunuksen yläpuolisella 
jyrkänteellä tavataan edustavaa kasvillisuutta, mm. reheviä kalliohyllyjä, valuvesipintojen 
sammalkasvustoja sekä ylempänä auringon paisteisten silokallioseinämien rupi-, napa- ja 
kyhmyjäkäliköitä. 

134. Varasvuoren-Kattilamäen kalliomaasto, Sauvo 

Karttalehti: 2021 02 
Alueen pinta-ala: 439 ha 	Korkeus: 75 m.p.y. 	Suht.korkeus: 65 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 2 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Laaja kallioalue, noin 3 km Sauvon keskustan länsipuolella, Kouttun ja Paddaisin kylän 
välisessä maastossa. 
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Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Useita neliökilometrejä laaja metsäinen ja kohtalaisen luonnontilainen, graniittipohjainen 
kallioalue. Biologisesti, geologisesti ja maisemallisesti merkittävä alue, joka erottuu maisemassa 
laajana ja metsäisenä, ympäristöään korkeampana alueena. Avokalliopinnat erottuvat vain 
paikoin kauemmaksi ympäristöön, mm. Haankallion koillisjyrkänneja Varasvuoren kaakkoisrin-
ne. Varasvuori kohoaa noin 65 metriä eteläpuolista peltolaaksoa ylemmäksi ja sen laelta avautuu 
erinomaiset esteettömät näköalat moneen suuntaan. Myös alueen sisäiset maisemat ovat paikoin 
edustavia luonnontilaisten lakimänniköiden ja silokallioiden sekä vaihtelevan, voimakkaasti 
kumpuilevan topogi-afian ansiosta. Geologisesti alueen mielenkiintoisimpia piirteitä ovat 
edustavat jyrkänne- ja silokalliomuodot sekä Kattilamäen hiidenkirnut. Alueen kasvillisuus on 
varsin monipuolista, enimmäkseen luonnontilaista ja siten edustavaa. Harvinaisempaa 
kasvillisuutta edustaa koll lisjyrkänteen mesotrofiset kutrisammalen luonnehtimat sammalkasvus-
tot. Lakiosissa on edustavaa poronjäkäläistä männikköä, silokallioilla myös mereistä poronjäkälä-
kalliotierasammalmosaiikkia. Notkelmissa ja painanteissa on erityyppisiä räme- ja korpisoistu-
mia. Alueen eliölajiston merkitystä lisää valtakunnallisesti uhanalaisen kangaskiurun reviiri. 
Historialliset arvot ovat hyvin merkittävät, koska alueella on muinaishauta ja Varasvuori on 
muinainen viestiyhteyksien nk. apuvuori. 

135. Kaasumäki, Sauvo 

Karttalehti: 2021 02 
Alueen pinta-ala: 14 ha 	Korkeus: 70 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 50 m 

3 
3 
3 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Noin 2,5 km Sauvon kirkolta etelään, Kemiöön vievän maantien varrella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laajojen peltoalueiden reunalla sijaitseva, maisemallisesti hyvin merkittävä massiivinen vuori, 
joka on myös geologisesti merkittävä. Kaasumäki erottuu etelästä käsin maantievarsimaisemaa 
hallitsevana avokallioisena kallioselänteenä, joka kohoaa noin 50 metriä ympäristöään 
korkeammalle. Eteläreunan jyrkänteet ovat massiivisia, rakoilun lohkomia hieman porrasmaisia 
kallioseinämiä. Lakiosista avautuu monin kohdin komeita esteettömiä näköaloja etelä- ja 
länsipuolelle. Myös alueen sisäiset maisemat ovat silokallioiden ja jyrkänteiden osalta edustavia. 
Biologisesti Kaasumäki on lähinnä paikallisesti merkittävä, sillä kasvillisuus ja lajisto ovat 
melko tavanomaisia. Vaateliasta lajistoa ei esiinny. Alueen luonnontilaisuutta heikentää 
eteläreunan laajahkot hakkuut. Metsäkasvillisuus on normaalin kangasmetsäkasvillisuuden (CT, 
VT, MT) dominoimaa. Etelä-lounaisjyrkänteiden alla on lehtomaisempaa metsää, joka on 
kuitenkin laajalti avohakattu. Jyrkänteillä on oligotrofista pystyseinämien ja silokalliojyrkäntei-
den lajistoa, mm. edustavia auringonpaahteisten paljaiden kallioseinämien rupi-napajäkäliköitä. 
Kaasumäki on myös historiallisesti merkittävä, koska sitä on muinoin käytetty vartiotulivuorena. 
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136. Valpperinmäki, Sauvo 

Karttalehti: 2021 04 
Alueen pinta-ala: 85 ha 	Korkeus: 68 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö: 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 65 m 

3 
3 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
LappdaIsfjärdenin pohjoisrannalla, Diskarnin saaren pohjoispuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Merenlahden rannalla sijaitseva massiivinen ja jyrkänteinen kallioalue, jolla on maa-aineslain 
mukaisia hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja. Valpperinmäki on myös geologisesti 
merkittävä kohde, mutta biologisesti se on jokseenkin tavanomainen, merkittävä lähinnä 
paikallisella tasolla. Kallioalueen eteläosa on graniittia ja pohjoisosa granodioriittia. Kivilajien 
kontakti sijaitsee Valpperinmäen pohjoispuolen notkelmassa. Mäen kaakkoisreunan jyrkänteet 
ovat maisemallisesti vaikuttavia ja upeita sekä geomorfologisesti hyvin edustavia. Ne kohoavat 
lähes pystysein~iisinä yli 30 metriä suoraan meren rannalta. Jyrkänteiden yläosista ja laelta 
avautuu upeita esteettömiii merimaisemia. Alueen lakiosat ovat tasaista vakoilun lohkomaa 
kallioaluetta, jossa poronjiikäläiset kalliomänniköt ja pienet soistuvat rämepainanteet ovat 
luonteenomaisia. Alueen pohjoisimman selänteen Päivärinnanmäen itäreunalla on edustavaa 
louhikkoistajyrkiintei.stä rinnettä. Jyrkänteillä on sekä edustavaa oligotrofista silokallioseinämien 
että pystyjyrkänteiden kalliokasvillisuutta, mm. kalliorakojen kasmofyyttiyhteisöjä ja kosteiden 
rapautumaonkaloiden sammalistoja, vaateliasta lajistoa ei kuitenkaan esiinny. Monikäyttöä 
alueella on paitsi kesämökkiläisten virkistysalueena myös erinomaisena paikallisena näköalapaik-
kana. 

137. Tapperinmäki, Sauvo 

Karttalehti: 2021 04, 2021 05 
Alueen pinta-ala: 58 ha 	Korkeus: 45 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 39 m 

4 
3 
3 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Järvenkylä, Vestala, noin 4 km Silkkilänjärvestä kaakkoon, Kokkilaan vievän maantien varrella 
sijaitseva kallioalue. 



165 	 LIITE 1/132 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laajahko jyrkkärinteinen etupäässä graniitista muodostuva kallioselännejakso, joka sijaitsee 
melko voimakkaasti kumpuilevassa peltoaukeiden pirstomassa metsäisessä maastossa. 
Tapperinmäellä on merkittäviä maisemallisia ja geologisia arvoja sekä hyvin merkittäviä 
biologisia arvoja, vaikka alueen edustavuus on jossain määrin heikentynyt laajojen hakkuiden 
takia. Selänne rajautuu paikoitellen selvästi peltoihin tai maanteihin. Hakkuiden johdosta 
pohjoisosan avokalliopinnat erottuvat hyvin Sauvo-Kokkila-maantielle. Laelta avautuu puuston 
lomasta kohtalaisen edustavia näköaloja ympäristöön. Lakiosat ovat loivasti kumpuilevaa 
kalliomaastoa. Ka]lioalueen keskiosassa eteläreunalla on edustava matala jäätikön hioma 
pystyjyrkänne, jonka tyvellä on pieniä onkaloita. Itäreunalla on 20-30 metriä leveä kalkkiki-
viesiintymä, joka on osittain louhittu. Biologisesti kalkkikivilouhos ympäristöineen ou alueen 
arvokkain osa. Louhoksen pohjaosat ovat varjoisaa lehtomaista kuusikkoa, seinämillä on rehevän 
cunsaslajista ja monipuolista oligo-mesotrofista sammalpeitettä. Kaikkein rayinteisimniilla 
kohdilla on vaateliaan lajiston luonnehtimia meso-eutrofisia sammalistoja, jossa tyyppilajeina 
ovat mm. kalkkikiertosammal, kielikellosammal, kutrisammal ja lettosiipisammal. Yhdellä 
kohtaa kasvaa melko niukkana valtakunnallisesti uhanalainen haraväkäsammal; Tapperinmäen 
esiintymä on hyvin merkittävä lajin erillisesiintymä Suomessa. Louhoksen ulkopuolinen osa on 
tavanomaista - monin kohdin hakattua - kangasmetsää. Notkelmissa on korpisoistumia, 
eteläreunan jyrkänteillä on tavanomaisen lajiston luonnehtimaa oligotrofista kalliokasvillisuutta. 

138. Hirvijärven kallio, Siikainen 

Karttalehti: 1233 01 
Alueen pinta-ala: 3 ha 	Korkeus: 55 m.p.y. 	Suht.korkeus: 12 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	4 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	1 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Hirvijärven itärannalla, maantiesillan tuntumassa sijaitseva rantakallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Hirvijärven itärannalla sijaitseva pieni jyrkänteinen kallioselänne, jolla on merkittäviä 
maisemallisia ja hyvin merkittäviä biologisia arvoja. Alue sijaitsee maisemallisesti hyvin aralla 
kohdalla ja rajautuu jyrkkäviivaisesti vesistöön. Paljaat kiilarakoilun lohkomat rantajyrkänteet 
erottuvat silmiinpistävästi järven vastarannalle ja läheiselle maantielle. Lakiosat ovat 
porrasmaisesti kumpuilevaa kalliomännikköaluetta, sieltä avautuu puuston hieman rajoittamia 
varsin edustavia järvimaisemia. Geologisesti kallioselänne on melko tavanomainen granodioriit-
tiselänne, jossa jyrkännepinnat ovat kohtalaisen edustavia. Lähiympäristön suhteen alue on 
erittäin merkittävä. Länsipuolella sijaitsevan Hirvijärven rannalla on rajauksen tuntumassa 
uimaranta ja alueen kaakkoisreunalta, osin rajauksen puolelta alkaa Hirvijärven maakunnallisesti 
arvokas kulttuurimaisemakokonaisuus (Hemgård & Rosengren 1983, s. 196). Kasvillisuus ja 
kasvilajisto ovat melko monipuolisia ja paikoin edustavia, muutamin kohdin tavataan vaateliasta 
ja uhanalaista lajistoa. Merkittävin osa ovat rantajyrkänteet, joilla on varsin moni-ilmeistä 
kalliokasvillisuutta. Pinta-alallisesti runsaimpien oligotrofisten jäkäläseinämien lisäksi 
jyrkänteiden ylikaltevilla ja valuvetisillä pinnoilla sekä ravinteisissa kallioraoissa on kohtalaisen 
runsaasti mesotrofisia saniais-sammalvaltaisia kasviyhteisöjä; näiden lajistoon kuuluvat mm. 
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kalkkikiertosammal, kutrisammal, tumma-uurnasammal sekä alueellisesti uhanalainen 
runkokarvesammal. Puolivaloisilla pystyseinämillä kasvaa muutamalla kohdalla alueellisesti 
uhanalaista pahtahiippasammalta. 

139. Matovuoren kalliojakso, Siikainen 

Karttalehti: 1233 01, 1233 04 
Alueen pinta-ala: 53 ha 

Kahdesta kallioalueesta - Makkarakalliot ja Matovuori - muodostuva aluekokonaisuus. 

Makkarakalliot 

Korkeus: 70 m.p.y. 	Suht.korkeus: 25 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Vuorijärven luoteispäästä laskevan puromaisen jokilaakson itärannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Jokilaakson reunalla sijaitseva voimakkaasti kumpuileva kallioalue, jolla on hyvin merkittäviä 
biologisia sekä kohtalaisen merkittäviä maisemallisia ja geologisia arvoja. Selännejakson 
jyrkkäpiirteiset kalliorinteet erottuvat paikoin lähimaisemassa silmiinpistävästi, osin myös 
hieman kauemmaksikin hakkuiden johdosta. Lakiosista avautuu kohtalaisen edustavia metsä- ja 
purolaaksomaisemia. Alueen sisäiset maisemat ovat pohjoisosassa hakkuiden rumentamia, mutta 
toisaalta jokivarsijyrkänteiden osalta varsin edustavia. Laattarakoilun synnyttämät ylikaltevat 
jyrkännepinnat ovat geomorfologisesti kiintoisia, alueen pääkivilajit ovat selvästi liuskeinen 
kiillegneissi sekä eteläosassa dioriitti- kvartsidioriittiluokan syväkivi. 

Biologisesti alue on yksi Satakunnan arvokkaimmista kallioalueista. Kasvillisuus ja eliölajisto 
ovat monipuolisia, kasvilajistoon kuuluu melko runsaasti vaateliaampaa lajistoa. Puroa 
reunustavilla, voimakkaasti lohkoutuneilla jyrkänteillä on edustavaa ja monipuolista kal-
liokasvillisuutta, mm. vaateliaan lajiston luonnehtimia kellosammal-kiilto-omenasammal- sekä 
kellosammal-kalkkikiertosaromalkasvustoja, jotka ovat runsaimmillaan ravinteisissa kallionraois-
sa. Seiriämien harvinaisin laji on alueellisesti erittäin uhanalainen pikkukellosammal, jota kasvaa 
täällä Satakunnan ainoalla tunnetulla kasvupaikallaan. Monipuolista lajistoa täydentävät mm. 
härmäsammal, punatyvisammal, kutrisammal ja kielikellosammal. Jyrkänteiden ja jyrkkien 
rinteiden alla on rehevää puolukka-lillukkatyypin kuivalehtoa,joka vaihettuujokea reunustavaan 
luhtaiseen ruohoheinäkorpeen. Metsää on osin hieman harvennettu, mutta paikoin löytyy myös 
lahoavia kaatuneita lehtipuita, mm. haapoja. 
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Matovuori 

Korkeus: 65 m.p.y. 	Suht.korkeus: 20 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	4 
Maisema: 	4 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 5 

Kallioalueen sijainti: 
Vuorijärven ja Hirvijärven välisen purolaakson varrella, lähellä Hirvijärven kaakkoispäätä 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Kumpuilevassa kallioisessa talousmetsämaastossa sijaitseva, eteläreunastaan jyrkänteinen 
kiillegneissikallioselänne, jolla on merkittäviä biologisia ja geologisia arvoja. Paljaat kal-
lioselänteet erottuvat hakkuiden johdosta hyvin lähimaisemassa, mutta eivät kovin paljoa 
kauemmaksi. Lakiosista avautuu kuitenkin kohtalaisen hyviä näköaloja ympäristöön. Alueen 
sisäiset maisemat ovat tavanomaiset, osin hakkuiden rumentamia. Sekä geologisesti että 
biologisesti alueen mielenkiintoisin osa on eteläreunan jyrkänne, joka on lohkoutunut epämää-
räisesti rakoilun liuskeisuuden suuntaisesti. Jyrkänteellä tavataan melko monipuolista 
kalliokasvillisuutta. Ylikaltevilla, osin va1uvetisil1ä pinnoilla on myös hieman vaateliasta lajistoa 
sisältäviä sammalkasvustoja, mm. kalkkikiertosammal ja tummauurnasammal. Alueen 
luonnontilaisuus on vain lakiosissa kohtalaisen hyvä, alempana on tehty melko runsaasti 
hakkuita. 

140. Särämäki, Somero 

Karttalehti: 2024 04 
Alueen pinta-ala: 5 ha 	Korkeus: 125 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö: 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 44 m 

3 
3 
4 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Hirsjärven pohjoispuolella, Ihamäestä hieman yli 1 km itäkaakkoon, Virkaanjoen varrella 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Maisemallisesti merkittävä jyrkänteinen kallioalue, jolla on myös huomattavia luonnonarvoja. 
Alue sijaitsee puolittain maisemallisesti aran avoimella paikalla ja rajoittuu selväpiirteisesti 
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Virkaanjokea reunustaviin peltoihin. Se hahmottuu lehtipuiden muodostaman reunuksen takaa 
kohoavana metsäselänteenä. Lähempää tarkasteltuna kalliopinnat erottuvat paikoin puuston 
seasta. Laelta avautuu hyvät näköalat länsipuolisille peltoaukeille. Myös alueen sisäiset maisemat 
ovat edustavia komeasti lohkoutuneen lounaisjyrkänteen ansiosta. Alueen kivilaji on amfiboliitti, 
jonka liuskeisuuden kaade on lähes pystyasentoinen, Särämäen kasvillisuus ja kasvilajisto ovat 
monipuolisen edustavia. Lakiosissa on tavanomaista puolukka- ja mustikkatyypin metsää, 
notkelmissa on myös kuusikkoista mustikka- ja metsäkortekorpea. Lounaisreunan jyrkänteen 
edustalla on edustavaa, hyvin pensaikkoista kuivahkoa lehtoa, jonka lajistoon kuuluu mm. 
taikinamaija, lehtokuusama, mustakonnanmarja, sinivuokko ja nuokkuhelmikkä. Itse jyrkänteellä 
on runsaasti edustavaa kalliokasvillisuutta, keskeisillä osilla on mm. keskivaateliaan lajiston 
luonnehtimia kutrisammal-kal liopalmikkosammalkasvustoja. Lisäksi myös erilaisia kalliorakojen 
kasmofyyttiyhteisöjä on runsaasti, ravinteisemmilla kohdilla on etenkin uurnasammalmättäitä. 
Seinämien tyvellä on riippusammal-häntäsammalvaltaisia sammalonkaloita. 

141. Palmankallio, Somero 

Karttalehti: 2024 05 
Alueen pinta-ala: 72 ha 	Korkeus: 125 m.p.y. 	Suht.korkeus: 40 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Someron koillisreunalla, Ruunalan teollisuusalueen vierellä sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Maisemallisesti puolittain avoimella paikalla peltoaukeiden reunalla sijaitseva kallioalue, jolla 
on merkittäviä maisemallisiaja biologisia arvoja. Myös geologisesti Palmankallio on kohtalaisen 
merkittävä. Pääkivilaji on amfiboliitti, joka sisältää paikoin maasälpä- ja kvartsihajarakeita sekä 
leikkaavia kapeita graniittijuonia. Geomorfologisesti lounaisreunan jyrkänteet ovat edustavia, 
rakoilun lohkomia ja tyviltään usein luohikkoisia. Alueen lounaisjyrkänteet erottuvat puuston 
seasta melko hyvin länsi- ja eteläpuolen pelloille, joihin alue selväpiirteisesti rajautuu. Laelta 
avautuu komeat näköalat Someron keskustaan ja sitä ympäröiville viljelysalueille. Alueen 
sisäiset maisemat ovat jyrkännemuotojen osalta edustavia, mutta hakkuut rumentavat niitä 
muutamin kohdin. Kasvillisuus ja lajisto ovat kohtalaisen monipuolisia. Lajistoon kuuluu yksi 
valtakunnallisesti uhanalainen laji, kalliokeuhkojäkälä, joka löytyi Palmankallion lounaisjyrkän-
teen monipuolisesta oligo-mesotrofista kallioseinämältä. Kalliohyllyillä ja jyrkillä paisterinteillä 
on erodoitunutta, mäkitervakon luonnehtimaa niittyoräistä kasvillisuutta. Tavanomaisten 
kangasmetsien ohella Palmankallion pohjoispuolella on puronvartta reunustavaa, osin 
lehtomaista, osin harvennushakattua saniaiskorpea. Paikoin kasvaa kotkansiipeä. 
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142. Heinimäen kalliot, Suodenniemi 
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Karttalehti: 2121 03 
Alueen pinta-ala: 3 ha 	Korkeus: 85 m.p,y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Suht.korkeus: 12 m 

 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö 
	

3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Heinijärven eteläreunan rannan tuntumassa, Pajuniemeen vievän paikallistien molemmin puolin 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Matala, kahdesta erillisestä kallioselänteestä muodostuva kall iopaljastuma-alue, jolla on 
merkittäviä geologisia ja jokseenkin merkittäviä maisemallisia arvoja. Jyrkänteiset selänteet 
erottuvat itäpuolen pelloille melko silmiinpistävästi hakkuiden takia. Lakiosista avautuu samasta 
syystä jokseenkin edustavia näköaloja yli ympäröivien taimikkojen aina Heinijärvelle asti. 
Alueen pohjoispäässä sisäiset maisemat on pitkältä hakkuiden rumentamia, mutta eteläisemmän 
selänteen osalta ne ovat luonnontilaisen edustavat sekä jyrkänteisen geomorfologian johdosta 
tavanomaisuudesta poikkeavat. Alueen kallioperä on kohtalaisen harvinaista lavianiittia, joka 
kivilajiltaan on voimakkaasti metamorfoitunut plagioklaasiporfyriitti. Voimakkaasti metamorfoi-
tuneen ja erikoisen rakenteensa takia on lavianiitin alkuperästä esitetty hieman erilaisia arvioita. 
Biologisesti alue ei ole kovin merkittävä, vaikka se on kasvillisuudeltaan -etenkin jyrkännepinnat 
- ja lajistoltaan jokseenkin monipuolinen. Aluskasvillisuudessa on hakkuista huolimatta 
pohjoisosassa paikoin lehtopiirteitä jäljellä. Lisäksi eteläisemmällä selänteellä on kasvillisuudel-
taan luonnontilaisen edustavia, säästyneitä kohtia. 

143. Korkeakallio-Rajakallio, Suodenniemi 

Karttalehti: 2121 03 
Alueen pinta-ala: 22 ha 	Korkeus: 111 m.p.y. 	Suht.korkeus: 41 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 	4 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Heinijärven ja Palojärven välimaastossa, vajaa 1 km Lavian kunnan rajan itäpuolella sijaisteva 
kallioalue. 
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Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Topografisesti vaihteleva, erillisistä jyrkänteisistä kallioselänteistä koostuva alue, jolla on hyvin 
merkittäviä geologisia ja merkittäviä maisemallisia arvoja. Alueen jyrkännepinnat ovat 
useimmiten vinokaateisia, laattarakoilun synnyttämiä. Kallioalue erottuu heikosti metsäisestä 
ympäristöstään, mutta lakiosista avautuu edustavia, osittain erämetsäluonteisia maisemia. 
Näkyvyyttä on kauas ympäristöön, koillispuolella erottuu Pirunvuoren massiivinen lounaisreunan 
jyrkänne varsin komeasti. Myös alueen sisäiset maisemat ovat topografian vaihtelun ja alueen 
harvapuustoisuuden takia tavanomaista hieman edustavammat. 

Korkeakallion alue on kivilajiltaan harvinaista ja erikoista lavianiittia, jonka länsi- ja itäkontakti 
kiilleliuskeen kanssa on näkyvissä selänteen alarinteillä. Kallioalueen hienorakeinen ja 
rakenteeltaan raitainen kiilleliuske on paikoin andalusiittipitoinen. Kiilleliuskeen raitaisuus on 
kivilajin primääristä kerrosvaihtelua, joka on säilynyt alueen kiilleliuskeissa hyvin. Kiilleliusketta 
leikkaava lavianiitti on rakenteeltaan porfyyrinen kivilaji, jota Sederholm (1913) pitää dioriitti-
porfyriittina, puolipinnallisissa olosuhteissa kiteytyneenä dioriittina. Voimakkaasti metamorfoitu-
neen ja erikoisen rakenteensa takia on lavianiitin alkuperästä esitetty hieman erilaisia arvioita. 
Biologisesti alue on vähemmän merkittävä, kasvillisuus ja kasvilajisto ovat tavanomaisia ja 
melko yksipuolisia. Kallioselänteet ovat poronjäkäläisten männiköiden dominoimia, paikoin on 
pieniä rämesoistumia. Selänteiden välissä on ojitettuja ja puustoltaan nuoria mustikkakorpinot-
kelmia. Jyrkänteillä tavataan oligotrofista, lajistoltaan tavanomaista pysty- ja viistoseinämien 
kal] iokasvillisuutta. 

144. Palo arven-Suodenjärven kalliojakso, Suodenniemi 

Karttalehti: 2121 03, 2121 06, 2122 0 t 
Alueen pinta-ala: 216 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Pirunvuori, Suodenjärven kalliot 
ja Rensselinvuori. Kaikki nämä alueet kuuluvat olennaisena osana Lavian ja Suodenniemen 
väliseen järvilaaksoa reunustavaan hyvin edustavaan maisema-aluekokonaisuuteen. 

Pirunvuori 

Korkeus: 120 m.p.y. 	Suht.korkeus: 60 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Lavian kirkolta noin 4 km kaakkoon, Palojärven koillisrannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Maisemallisesti erittäin komea jyrkänteinen vuori, joka kohoaa 60 metriä lounaispuolen 
Palojärveä ylemmäksi. Sillä on myös hyvin merkittäviä geologisia ja merkittäviä biologisia 
arvoja. Länsi- ja eteläreunan massiiviset jyrkänteet näkyvät kauas alueen eteläpuolelle ja alue 
rajautuu Palojärven rantaan varsin jyrkkäviivaisesti. Laelta avautuu komeat, paikoin esteettömät 
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järvimaisemat; näkyvyyttä on paikoin yli viisi kilometriä. Alueen geomorfologiset arvot sekä 
sisäiset maisemat ovat lounaisrinteen laattarakoilleiden louhikoiden ja voimakkaasti lohkoutuvi-
en, massiivisten jyrkänneseinämien ansiosta erittäin arvokkaat. Alueen sisäisten maisemien 
suhteen Pirunvuori lähiympäristöineen on yksi Turun ja Porin läänin upeimpia kallioalueita. 
Alueen kivilaji on voimakkaasti liuskeisen kiilleliuske. Sen vinokaateisen laattarakoilun myötä 
Pirunvuoren geomorfologisesti upeat lounaisjyrkänteet ovat mon in kohdin muovautuneet 
voimakkaan ylikalteviksi. Biologisesti alueen merkittäviä piirteitä ovat kasvillisuuden 
monipuolisuus ja edustavuus. Etenkin jäkälävaltaista, lajistoltaan melko monipuolista 
pystyseinämien kalliokasvillisuutta on edustavan runsaasti. Paikoin alaseinämillä on myös 
keskiravinteisen kasvualustan kutrisammalvaltaista sammalpeitettä. Muutamissa kallioseinämien 
koloissa kasvaa alueellisesti uhanalaista ja harvinaista pahtahiippasammalta. Muilta osin alue on 
etupäässä karujen kalliomänniköiden ja alarinteillä mustikkatyypin kuusikoiden luonnehtima. 

Suodenjärven kalliot 

Korkeus: 119 rn.p.y. 	Suht.korkeus: 51 m 

Täirkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Suodenniemen ja Lavian välisen maantien varrella, Suodenjärveen ja Palojärveen rajautuva 
kal lioselännejakso. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeiminät arvot: 
Laaja maisemallisesti hyvin komea Suodenjärveä ja Palojärveä reunustava kallioalue, jolla on 
maa-aineslain mukaisia hyvin merkittäviä maisema- ja luonnonarvoja. Selänteiden jyrkänteet 
ovat kehittyneet alueen kiilleliuskeelle tyypillisen voimakkaan laattarakoilun mukaisesti joko 
ylikalteviksi, pystyseinämäisiksi tai hieman porrasmaisiksi seinämiksi. Massiivisimmillaan ja 
edustavimmillaan porrasmaisetjyrkänteet ovat Palo-ja Suodenjärven pohjoisrannalla selänteiden 
etelärinteillä, jossa myös pysty-ja ylikaltevat seinämäpinnat ovat edustavia. Selänteiden lakiosat 
ovat kohtalaisesti tai paikoin voimakkaasti kumpuilevaa kalliomännikkömaastoa, jossa 
kalliopaljastumat ovat yleensä kasvillisuuden peittämät ja silokalliot ovat pieniä. Rantajyrkänteet 
erottuvat järvien vastarannoille komeasti ja ne rajautuvat paikoin hyvin jyrkkäviivaisesti järven 
rantaan. Laelta avautuu hyvin edustavia, paikoin jylhän komeita järvi- ja kallioselännemaisemia. 
Myös alueen sisäiset maisemat ovat hyvin edustavia voimakkaasti vaihtelevan topografian ja 
komeiden jyrkännemuotojen ansiosta. Alueen geologinen merkitys pohjautuu geomorfologisen 
edustavuuden ohella kallioperän kiilleliuskeen alkuperäisrakenteisiin. Alueen kiilleliuskeen 
kerrallisesta rakenteesta on määritetty kivilajin kerrostumispohjan suunta. 

Kasvillisuus ja lajisto ovat varsin monipuolisia, myös vaateliaita lajeja esiintyy alueella. 
Biotooppien kirjo ulottuu karuista kalliomänniköistä kosteaan metsäkortekorpeen ja lehtomaiseen 
saniaiskorpeen saakka. Mutimatkan lehtokorvessa on rehevää, pusikkoista kasvillisuutta, mm. 
suokeltto, soreahiirenporras, lehtokuusama ja tesma kasvavat tällä kohdin. Jyrkänteet ovat 
suurimmaksi osaksi melko avokallioisia, valoisilla pystypinnoilla on edustavan runsaasti 
oligotrofistajäkälävaltaista kasvillisuutta. Suojaisissa kallioraoissaja ylikaltevissa tyvionkaloissa 
on edustavia sammalvaltaisia kasmofyyttiyhteisöjä, ravinteisimmilla kohdilla on kutrisammalen 
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lisäksi kalkkikiertosammal- ja tummauurnasammalvaltaisia mättäitä. Harvinaista kalliolajistoa 
edustaa myös alueellisesti varsin harvinainen ja uhanalainen pahtahiippasammal. Alueella on 
peukaloisen reviiri. 

Rei ssefinvuorl 

Korkeus: 125 m.p.y. 	Suht.korkeus: 58 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioaiueen sijainti: 
Lavia-Suodenniemi maantien varrella, Suodenniemen keskustasta luoteeseen, Valkijärven 
pohjoisrannalla sijaitseva alue. 

Kaliioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pienen Valkijärven pohjoispuolella sijaitseva laaja, lakiosistaan loivapiirteinen, mutta rinteiltään 
osin jyrkkä kallioselänne, jolla on sekä merkittäviä maisema- että luonnonarvoja. Alue kohoaa 
selvästi ympäristöään ylemmäksi ja erottuu metsäisenä selänteenä kalliopintojen jäädessä 
suurimmaksi osaksi puuston peittoon. Laelta avautuu puuston lomasta ja yli edustavia, kauas 
ulottuvia näköaloja kumpuilevaan viljelyslaakso- ja metsämaisemaan. Kallioalueen kivilaji on 
hienorakeinen, raitainen kiilleliuske. Kallioselänteen itäosassa on kiilleliuskeesta tavattu 
kerrallista rakennetta, josta on voitu määrittää kiilleliuskeen kerrostumispohjansuunta. Heti 
kallioalueen kaakkoispuolella on kiilleliuskeessa välikerroksena konglomeraattia, joka kuuluu 
osana laajempaan ns. Kirkkojärven konglomeraattijaksoon (Matisto 1971, s. 13-14). Kallioalue 
on lakiosistaan melko tasaista ja laakeaa kalliomäinnikkömaastoa,jossa silokalliot ovat pääasiassa 
kasvillisuuden peittämiä ja kohtalaisen pieniä selänteitä. Alueen merkittävimmät jyrkänteet 
sijaitsevat kallioselänteen itäosan etelärinteessä, jossa pystyseinämien korkeus on 5-10 metriä. 
Biologisesti alue on suurimmaksi osaksi tavanomaisia talousmetsämaastoa, mutta Valkijärven 
pohjois-ja luoteisrannan tuntumassa sijaitsevan maakunnallisesti arvokkaan rinnelehdon ansiosta 
se omaa merkittäviä arvoja. Lehdon lajistoon kuuluu mm. näsiä, lehtokuusama, taikinamaija, 
mustakonnanmarja ja soikkokaksikko. 

145. Hautavuoren kalliomaasto, Suodenniemi 

Karttalehti: 2 I 2 I 06 
Alueen pinta-ala: 262 ha 

Laaja kallioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Hautavuori-Kattilavuori ja 
Kortesuonkalliot. 
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Hautavuori-Kattålavuorå 

Korkeus: 125 m.p.y. 	Suht.korkeus: 57 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Suodenniemen keskustasta 3 km etelään, Kourajärven Kuuslanden ja Kuusjärven välimaastossa 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Topografialtaan voimakkaan jyrkkäpiirteisesti vaihteleva osin jyrkänteinen kallioalue, jolla on 
maa-aineslain mukaisia erittäin merkittäviä geologisia sekä merkittäviä maisemallisia ja 
biologisia arvoja. Alue nousee metsäisenä selännealueena ympäristöään yli 50 metriä ylemmäksi. 
Jyrkänteet erottuvat komeasti lähimaisemassa, kauemmaksi hieman heikommin. Laelta avautuu 
jyrkänteiden yläpuolelta hyvin edustavia näköaloja, osittain hakkuiden johdosta. Alueen sisäiset 
maisemat ovat komeiden jyrkännemuotojen ja voimakkaasti vaihtelevan topografian ansiosta 
tavanomaista edustavampia. Hautavuoren länsireunan porrasmaiset kallioseinämät ovat myös 
geomorfologisesti massiivisen edustavia. Geologisesti vielä merkittävämpi piirre on kiillelius-
keen välikerroksina esiintyvä konglomeraatti, joka kuuluu eteläisimpänä osana pitkään ns. 
Kourajärven konglomeraattijaksoon. Konglomeraatti on hyvin säilynytja sen alku peräisrakenteet 
ovat nähtävissä Hautavuoren alueella. Lisäksi kallioalueen lounaisosassa Kattilavuoren alueella 
esiintyy amfiboliitin yhteydessä harvinaista lavianiitiksi kutsuttua dioriittiporfyriittiä kapeana 
vyöhykkeenä. 

Hakkuut ja metsätiet alentavat alueen luonnontilaisuutta hieman, mutta monin kohdin on 
kuitenkin säästyneitä, osin erämetsämäisiä kohtia. Kasvillisuus ja eliölajisto ovat varsin 
monipuolisia, myös hieman vaateliaampaa lajistoa esiintyy alueella. Biologisesti mielenkiin-
toisimpia kohtia ovat Kattilavuoren itäjyrkänteen ja Hautavuoren eteläpään jyrkänteiden 
monipuolinen kalliokasvillisuus sekä alarinteiden ja jyrkänteiden edustan runsaat lehtolaikut. 
Kalliolajiston harvinaisempaa tai hieman vaateliasta puolta edustavat alueellisesti uhanalainen 
isoriippusammal, kutrisammal, töppösamma1 ja raidankeuhkojäkälä. Lehtolajistoon kuuluvat mm. 
lehtomatara, mustakonnanmarja ja soreahiirenporras. Alueen lintulajistolla on myös suojeluarvoja 
- monipuolisen linnustoon kuuluu mm. metsäviklo ja sirittäjä. 
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Kortesuonkalliot 

Korkeus: 115 m.p.y. 	Suht.korkeus: 40 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 5 

Kallioalueen sijainti: 
Suodenniemen kirkonkylän keskustasta hieman yli 1 km etelään, kaatopaikan länsipuolella 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Monin kohdin jyrkänteinen, topografisesti vaihteleva kallioalue, jolla on merkittäviä geologisia 
ja maisemallisia arvoja. Alue erottuu lähiympäristöön osittain hakkuiden takia kallioisena 
matalana metsäselänteenä ja se rajautuu monin kohdin selväpiirteisesti peltoihin. Laelta avautuu 
paikoin esteettömiä edustavia metsäisiä järvimaisemia, joskin useimmiten hakkuiden johdosta. 
Hakkuut rumentavat alueen sisäisiä maisemia, mutta jyrkänteiden ympäristöt ovat maisemaku-
valtaan edustavia. Erikoiset jyrkännemuodot ovat myös geomorfologisesti edustavia, länsi- ja 
itäsivuilla ne ovat paikoin laattarakoilun liuskeisuustason mukaisesti kehittyneitä. Alueen 
pääkivilaji on voimakkaasti liuskeinen pystykaateinen kiilleliuske, jossa on runsaasti 
kvartsirikkaita raitaisia välikerroksia. Kortesuonkallioiden luonnontilaisuus on runsaiden 
hakkuiden johdosta keskinkertainen, mutta alue on silti biologisesti kasvillisuuden monipuolisuu-
den ansiosta paikallisesti arvokas. Esimerkiksi jyrkännekasvillisuutta sekä jyrkänteiden edustan 
puolilehtojaja lehtomaista kangasmetsäkasvillisuutta (OMT) on paikoitellen edustavan runsaasti. 

146. Levonniitunkallio, Suodenniemi 

Karttalehti: 2121 06, 2122 04 
Alueen pinta-ala: 65 ha 	Korkeus: 124 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 50 m 

3 
4 
4 
4 

Kallioalueen sijainti: 
Suodenniemen pohjoispuolella, Kirjasjärven etelärannalta noin 1 km etelään sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pientopografialtaan varsin voimakkaasti vaihteleva ylänköalue, jolla on merkittäviä maisemallisia 
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ja geologisia arvoja. Alue on suurelta osin talousmetsäkäytössä. Se koostuu useista notkelmien 
erottamista, muutamin kohdinjyrkänteisistä kallioselänteistä. Se rajautuu eteläpuolisiin peltoihin 
selväpiirteisesti ja erottuu kupumaisena, osin avokallioisena, maisemassa selvästi kohoavana 
metsäselänteenä. Kaakkoisreunan jyrkänteet ovat lähimaisemassa varsin komeita. Lakiosista 
avautuu varsin edustavia kauas ulottuvia metsämaisemia, joskin suurelta osin hakkuiden 
johdosta. Alueen sisäiset maisemat ovat edustavimmillaan jyrkänteiden ympäristössä, lakiosissa 
hakkuutja taimikot rumentavat maisemia. Rakoilun lohkomatjyrkännemuodot ovat geomorfolo-
gisesti edustavia. Alueen kallioperä on kohtalaisen harvinaista kivilajia uraliittiporfyriittiä, jossa 
esiintyy paikoin agglomeraattisia rakennepiirteitä. Biologisesti alue on lähinnä paikallisesti 
merkittävä. Kasvillisuus on suurimmaksi osaksi vaihtelevasti käsiteltyä talousmetsää. 
Aluskasvillisuus on monin kohdin voimakkaasti heinittynyt hakkuiden johdosta. Kaakkoisjyrkän-
teellä on melko monipuolista oligo(-meso)trofista kalliokasvillisuutta, mm. kalliorakojen 
sammalvaltaisia kasmofyyttiyhteisöjä tavataan runsaan puoleisesti. Kallionraoissa kasvaa 
niukkana myös tummaraunioista. 

147. Puiretinmi ki, Suomusjärvi 

Karttalehti: 2023 08 
Alueen pinta-ala: 52 ha 	Korkeus: 115 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 3 

Suht.korkeus: 57 m 

3 
2 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Lahnajärven linja-autoasemalta noin 2 km etelä-kaakkoon, Enäjärven pohjoispään länsirannalla 
lähellä Uudenmaan läänin rajaa sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laaja, geomorfologisesti ja topografisesti varsin vaihteleva massivinen kallioalue, jolla on hyvin 
merkittäviä maisemallisia sekä merkittäviä geologisia ja biologisia arvoja. Alue kohoaa läheisiä 
vesistöjä yli 50 metriä ylemmäksi jyrkkärinteisenä ja jyrkänteisenä. Se rajautuu itäreunaltaan 
suoraan Enäjärveen ja länsiosista peltoihin. Puiretinmäen jyrkännemuodot erottuvat muutamin 
kohdin edustavasti kauemmaksikin. Lakiosista avautuu paikoin esteettömiä varsin kauniita 
näköaloja alueen itäpuolelle Enäjärvelle ja etenkin länsireunalta yli Lammenjärven. Myös alueen 
sisäiset maisemat ovat hyvin edustavia komeiden jyrkännemuotojen ja monimuotoisen 
topografian ansiosta. Geomorfologisesti edustavin kohta on alueen läntisimmän selänteen 
massiivinen ylikalteva kallioseinämä ja sen alusluohikko. Alueen kivilaji on granaattia ja 
kordieriittia paikoin sisältävä kiillegneissi. Kasvillisuus - ja kasvilajisto - on monipuolista ja 
edustavaa, osin keskimääräistä harvinaisempaa. Kuusivaltaisissa notkelmissa ja kalliojyrkäntei-
den alusilla on edustavaa saniaiskorpea ja -lehtoa, paikoin myös sinivuokko-käenkaalityypin 
lehtoa sekä valoisilla rinteillä puolukka-lillukkatyypin kuivalehtoa. Lehtojen lajistoon kuuluu 
mm. alueellisesti uhanalainen lehtomatara. Lakiosissa on karuja mäntymetsiä, joissa on edustavia 
poronjäkäliköitä. Avokallioiden niityillä kasvaa mm. kalliokohokkia ja kalliohatikkaa. 
Jyrkänteillä on edustavaa oligotrofista sammal- ja jäkäläpeitettä, tyvellä myös jonkin verran 
mesotrofisia sammalkasvustoja, mm. kutrisammalta ja kalkkikiertosammalta. Näiden lisäksi 
seinämillä on edustavia kalliorakojen kasmofyyttiyhteisöjä ja rapautumaonkaloiden sammalkas-
vustoja. 
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148. Haukkavuori, Säkylä 

Karttalehti: 1133 08, 1133 09, 1133 11, 1133 12 
Alueen pinta-ala: 50 ha 	Korkeus: 87 m.p,y. 	Suht.korkeus: 43 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Pyhäjärven lounaisrannalla, Kolvaan koillispuolella (0,5 km) sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Murroslinjan reunalla Säkylän Pyhäjärven rannalla sijaitseva jyrkkärinteinen rapakivivuori, jolla 
on merkittäviä maisema- ja luonnonarvoja. Myös lähiympäristön suhteen Haukkavuori on 
merkittävä; alueen luoteispuolella on mm. lehtojensuojeluohjelman kohde. Alue on suurelta osin 
sankan kuusikon peittämä, mutta rantakalliot jyrkänteineen näkyvät edustavasti järvelle. 
Lakiosista avautuu edustavia, hiernan erämetsäluonteisia näköaloja Pyhäjärven selälle sekä 
mantereen puolelle metsärnaastoon. Alueen sisäiset maisemat ovat silokallioisten lakimänniköi-
den sekä etenkin länsireunan komeiden jyrkänteiden ansiosta tavanomaista edustavampia. 
Länsireunan kohtalaisen massiiviset pystyjyrkänteet ovat hyvin harvan rakoilun lohkomia 
kallioseinämiä, joiden tyvellä on paikoin kookasta louhikkoa. Haukkavuoren keskiosan laella 
on melko suurikokoista, hieman pyöristynyttä Ancylysjärvivaiheen aikaista lohkareista ja 
kivikkoista muinaisrantaa. Alueen kasvillisuus ja kasvilajisto ovat monipuolisia, lajistoon kuuluu 
myös muutama alueellisesti uhanalainen laji. Lakiosissa on edustavia poronjäkäläisiä männiköitä, 
alempana on tuoreempaa kuusikkoista kangasmetsää. Kosteissa notkelmissa on edustavaa 
korpimetsää, mm. lehtokorpi-, mustikkakorpi- ja metsäkortekorpijuotteja on paikoin. 
Haukkavuoren länsireunan jyrkänteellä on paikoin kostean reheviä tyviseinämiä, joilla on melko 
vaateliaita lajeja kuten iso- ja pikkuruostesammal. Jyrkänteen tyvellä on lohkareikkoinen 
lehto-korpireunus, jossa lohkareiden suojassa kasvaa uhanalaiset aarnisammal, lehtohavusammal 
ja isosahasammal. Lisäksi rantajyrkänteillä kasvaa myös alueellisesti uhanalaista isokivisammal-
ta. Alueella on monikäyttömerkitystä, sillä se on retkeiliöiden suosima ulkoilukohde ja 
näköalapaikka. 
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149. Lesniemi-Vähämaankaula, Särkisalo 

Karttalehti: 2012 05 
Alueen pinta-ala: 88 ha 	Korkeus: 45 m.p.y. 	Suht.korkeus: 45 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Isoluoto, iso maakannaksen (Vähämaankaula) yhdistämä kallioniemi Förbyn kylän lounais-
puolella. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Meren rannalla sijaitseva laaja kallioniemialue, joka koostuu erillisistä kallioselänteistä. 
Geologisesti merkittävä ja biologisesti erittäin arvokas alue, jolla on osittain luonnonsuojelulain 
mukaisia suojeluarvoja. Länsireunan korkealta ja morfologisesti edustavalta, jyrkänteiseltä 
silokallioselänteeltä avautuu esteettömiä merimaisemia. Alueen pääkivilajit ovat amfiboliitti ja 
raitainen hapan gneissi, joiden välikerroksina esiintyy paikoin kalkkikiveä. Kalkkikivivä-
likerrokset happamassa gneississä ovat hyvin nähtävissä kallioalueen luoteisosan rantakallioilla. 

Biologisesti alue on hyvin monipuolinen, kalkkikiven rehevöittävä vaikutus tulee usein 
edustavasti esiin. Kasvilajisto on hyvin monipuolinen ja siiheen kuuluu useita vaateliaita ja 
harvinaisia lajeja (ks. Pykälä 1989, s. 112). Vähämaankaulan vanhojen kalkkilouhoskuoppien 
reunoilla sekä Lesniernen pohjoisrannan kalkkiselänteellä on hyvin edustavaa monilajista 
kalkkiketo- ja niittykasvillisuutta, paljaammilla kivipinnoilla on usein pieniä kalkkikiertosam-
rnal-kalkkikarvasammalmättiitä. Ketolaikkujen lajistoon kuuluu mm. valtakunnallisesti 
uhanalainen kal liorikko, mäkirikko, ketokäenminttu, ahopellavaja mäkilitukka. Louhoskuoppien 
seinaimiVä sekä muutamien pienten kalkkffwlänteiden pystyseinäuriIlä on edustavan runsaasti 
vaateliaan lajiston luonnehtimaa sammalpeitettä, missä on mm. runsaita kielikellosammal-, 
kalkkikarvasammal- ja suippuväkäsammalkasvustoja. Louhoskuopista tai niiden lähirnaastosta 
on tavattu myös lajit haprakiertosammal, kalkkihiippasammal, iyynihyytelöjäkälä seka 
alueellisesti uhanalainen pohjannoidanlukko. Vähämaankaulan louhoskuoppien ympärillä 
alavammilla kohdilla on myös hieman lehtolaikkuja. Lesniemen pohjoisrannan tuntumassa on 
poroa reunustava edustava saniaiskorpi, jossa kasvaa melko harvinaista hammasjuurta. 
Kallioalueen luonnontilaisuus on kohtalainen, vaikka alue on osittain hakkuiden jälkeistä nuorta 
taimikkoa. Alue on erinomainen biologinen ja geologinen ekskursiokohde sekä kesämökkiläisten 
suosimaa retkeilymaastoa. 
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150. Förbyn kalkkimäet, Särkisalo 

Karttalehti: 2012 05 
Alueen pinta-ala: 9 ha 	Korkeus: 30 m.p.y 	Suht.korkeus: 15 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	4 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö 
	

3 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Förbyn kylän keskustassa, kalkkitehtaan eteläpuolella sijaitseva pieni kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Förbyn kylän keskellä sijaitseva matala, kahdesta peräkkäisestä selänteestä muodostuva jakso, 
jossa vanhoja kalkkikivilouhoksia. Geologisesti ja etenkin biologisesti hyvin merkittävä 
kallioalue, joka on maisemallisesti vaatimattomampi kohde. Alue ei juuri erotu kauemmaksi 
metsäiseen ympäristöön, vaikka jyrkänteiset silokalliopinnat näkyvät läheiselle tielle. Laelta ei 
sanottavammin avaudu näköaloja kauemmaksi ympäristöön tiheän puuston johdosta. Alueen 
sisäiset maisemat ovat kasvillisuudeltaan melko rehevien kalliomaisemien ansiosta edustavia, 
mutta osittain vanhojen louhoskuoppien roskaantumisen ja täyttämisen pilaamat. Biologisesti 
alue on arvokas etenkin lounaisselänteen paisterinteiden monimuotoisen ja vaateliaan 
kasvillisuuden ansiosta. Rinteiden vaateliaan harvinaisen lajiston seassa on muutamia 
valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Ravinteisissa seinämäkoloissa kasvaa paikoin mm. 
seinäraunioista, viistopintaisilla avokallioilla on tavattu erittäin uhanalainen jäkälälaji, 
suomupullokas. Kalkkiselänteen mosaiikkiseen yleisilmeen muodostaa runsaslajiset keto- ja 
niittylaikut sekä niiden väliset pienet kalkkikiertosammal-kalkkikarvasammalmättäät. Selänteen 
alapuolella ja muilla alueen suojaisilla kohdilla on melko usein käenkaali-oravanmarjatyypin 
lehtolaikkuja. Louhokset lähiympäristöineen ovat jo hieman kuusittuneet ja oligitrofinen 
seinämälajisto on jo vallannut alaa. Paikoin kuitenkin tavataan meso-eutrofisen sammallajiston 
luonnehtimaa kalkkiseinämien kasvillisuutta. Alueella on monikäyttöä hyvänä biologisena ja 
geologisena ekskursiokohteena. 

151. Vårdkasberget, Särkisalo 

Karttalehti: 2012 05 
Alueen pinta-ala: 28 ha 	Korkeus: 51 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Aineen arvoluokka: 3 

Suht.korkeus: 51 m 

3 
2 
3 
3 
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Kallioalueen sijainti: 
Utön saaren länsireunalla, Vårdkasfjärdenin rannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Niemen kärjessä sijaitseva kallioalue, joka on maisemallisesti ja geologisesti hyvin merkittävä 
kohde. Alueen paljaat silokalliot erottuvat länsipuolelta kauempaakin ja alue rajautuu meren 
rantaan selvästi. Lakiosista avautuu hyvin edustavia esteettömiä näköaloja merelle. Kallioalueen 
sisäiset maisemat ovat loivasti kumpuilevat ja avarat, osin kalliomännikköiset silokal-
liomaisemat. Myös muinaisrantojen ja jyrkännemuotojen osalta ne ovat erikoisia ja edustavia. 
Kallioalueen korkeimman huipun lounaisreunalla on edustava pieni pystyjyrkänne, jonka tyvellä 
on komeita irtonaisia kalliopaaseja ja siirtolohkareita. Lohkareiden onkaloissa ja jyrkänteen 
tyvellä esiintyy harvinaisia sammalia, mm. uhanalainen luutasammal ja isokarvesammal. Myös 
aarnisammalta, kutrisammalta ja ketjusammalta kasvaa näillä kohdin. Laella on hyvin edustava 
Litorina-merivaiheen aikainen laaja rantakivikko, johon on kehittynyt komeita rantavalleja. 
Lakiosien kasvillisuus etupäässä tavanomaista mustikka- ja puolukkatyypin kangasmetsää, 
notkelmissa myös korpisoistumia. Vårdkasbergetin yleisilme on varsin luonnontilainen. Alue on 
myös melko suosittua retkeilymaastoa ja erinomainen näköalapaikka. 

152. Kleivinmäki, Särkisalo 

Karttalehti: 2012 06, 2012 09 
Alueen pinta-ala: 28 ha 	Korkeus: 45 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 3 

Suht.korkeus: 45 m 

3 
2 
3 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Falkberg, Finnarf, merenrannalla (Falkinselkä) sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pitkä, kapea, eteläreunastaan pystyjyrkänteinen kallioselänne, joka sijaitsee merenrannalla. 
Biologisesti hyvin merkittävä alue, jolla on myös merkittäviä maisemallisia ja kohtalaisia 
geologisia arvoja. Kleivinmäki on itä-länsisuuntaisten murrosvyöhykkeiden reunustama selänne, 
jossa pohjois- ja eteläreunan kivilajikontaktit osittain mukailevat jyrkänteisiä rinteitä. Pääasiassa 
amfiboliitista muodostuva Kleivinmäki on lakiosistaan kohtalaisen tasainen, porrasmaisesti 
kumpuileva selänne, jossa silokalliot ovat pieniä. Se erottuu kauempaa merenlandelta 
katsottaessa ympäristöään korkeampana metsäisenä kallioselänteenä ja rajautuu länsireunaltaan 
varsin selväpiirteisesti merenrantaan. Laelta avautuu eri puolille ympäristöä edustavat, 
esteettömät näköalat, etenkin länsipuolen merenlandelle. Alueen sisäiset jyrkännemaisemat ovat 
melko edustavia. Länsiosan laella on pronssikautinen muinaishauta. Kallioalueella on 
monikäyttöä paikallisena näköalapaikkana ja nähtävyytenä. 

Kleivinmäen kasvillisuus on varsin monimuotoista, edustavaaja osin harvinaista. Monipuoliseen 
lajistoon kuuluu muutamia vaateliaampia ja uhanalaisia kasvilajeja. Lakiosissa on puolukkatyy-
pin sekametsää ja männikköä. Aluskasvillisuudessa on monin paikoin tavanomaista rehevämpiä 
piirteitä. Paisteisilla kohdilla on mm. nutty- ja ketolaikkuja, joiden lajistosta mainittakoon 
mäkitervakko, sikoangervo sekä alueellisesti uhanalainen vuorimunkki. Etelärinteen tyvellä on 
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monin kohdin hieman lohkareista lehtoa, jossa kasvaa pähkinäpensasta ja tammea. Eteläreunan 
jyrkänteillä on hyvin edustavaa ja moni-ilmeistä kalliokasvillisuutta, mm. keskiravinteisen 
alustan kutrisammal-kalliopalmikko-sammalpeitettä, lehtomaisia kalliohyllyjä ja kalliokolojen 
sammal- ja saniaisvaltaisia kasmofyyttiyhteisöjä. Ravinteisempien kohtien lajistoon kuuluu mm. 
kalktrikiertosammal, tummauurnasammal, lettosiipisammal sekä valtakunnallisesti uhanalaiset 
kalliokeuhkojäkälä ja iso- ja haprakarvesammal (Kimmo Syrjänen, suull. tiedonanto). Alueelta 
on myös aikaisemmin kerätty - nykyisin ilmeisesti maastammejo hävinnyt - paasihiippasammal. 

153a Klintinmäki, Särkisalo 

Karttalehti: 2012 08 
Alueen pinta-ala: 29 ha 	Korkeus: 50 m.p.y. 	Suht.korkeus: 50 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	2 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Kaukassalon lounaiskärjessä meren rannalla, Särkisalon keskustaa vastapäätä sijaitseva 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Komean massiivinen kallioalue, joka koostuu syvien välinotkelmien erottamista jyrkänteisistä 
kallioselänteistä. Alueella on maa-aineslain ja osin luonnonsuojelulain mukaisia erittäin 
merkittäviä biologisia ja maisemallisia arvoja sekä merkittäviä geologisia arvoja. Lisäksi sillä 
on merkittäviä historiallisia arvoja muinaishaudan ansiosta sekä monikäyttöarvoja näköala-
paikkana. Klintinmäki sijaitsee maisemallisesti aralla merenranta-alueella. Eteläreunan jyrkänteet 
ja lakimänniköt erottuvat edustavasti alueen eteläpuolelle, lähimaisemassa jyrkännemuodot ovat 
paikoin erittäin komeita. Puuston lomasta lakiosista avautuu hyviä, parhaimmillaan upeita 
sisäsaariston merimaisemia. Myös alueen sisäiset maisemat sekä geomorfologiset arvot ovat 
hyvin merkittäviä vaihtelevan topografian ja edustavien jyrkännemuotojen ansiosta. Kivilajeil-
taan alue on edustava. Amfiboliitin ohella tavataan hienorakeista kvartsi-maasälpäliusketta, jonka 
välikerroksina on paikoin voimakkaasti rapautunutta kalkkisilikaattigneissiä. 

Biologisesti alue on monimuotoinen ja kasvillisuudeltaan monin kohdin edustava. Lajisto on 
runsaslukuinen ja sisältää useita vaateliaita lajeja - alueella on myös tavanomaista harvinai-
sempaa lintulajistoa. Eteläreunan amfiboliittiseinämien kallionraoissa ja ravinteisilla pysty-
pinnoilla on edustavan runsaasti vaateliaan meso-eutrofisen sammal- ja saniaislajiston 
luonnehtimia kasmofyyttiyhteisöjä, joiden lajistoon kuuluu valtakunnallisesti uhanalainen 
seinäraunioinen, kielikellosammal, etelänkellosammal, kutrisammal ja kalkkikiertosammal. 
Jyrkänteen yläpuolella sekä kalliotasanteilla on edustavia meso-eutrofisia keto- ja niittylaikkuja. 
Näillä kasvaa ketokäenminttua, keltamaksaruohoa ja kalkkikarvasammalta. Jyrkänteen 
alapuolella ja sen viereisillä valoisilla rinteillä on lehtokasvillisuutta, jota luonnehtii mm. 
sinivuokko, kangasajuruoho ja verikurjenpolvi. 
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154. Puosinkallio, Särkisalo 

 

LIITE 1/148 

Karttalehti: 2012 08 
Alueen pinta-ala: 60 ha 	Korkeus: 55 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Suht.korkeus: 55 m 

 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	2 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 
	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Vajaa kilometri Särkisalon keskustasta etelään, meren rannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Metsäinen, itäreunastaan jyrkkärinteisenä kohoava laaja kallioalue, jolla on merkittäviä 
biologisia, geologisia ja maisemallisia arvoja. Puosinkallio kohoaa noin 55 metriä viereisiä 
merialueita ylemmäksi. Sen lakiosan osittain paljaat kalliopinnat erottuvat hyvin itäpuolelle. 
Muilta osin kalliopinnat jäävät puuston peittoon. Puosinkalliolta avautuu paikoin varsin 
edustavia merimaisemia. Alueen sisäiset, tasaisen kumpuilevat harvapuustoisen mereiset 
kalliomännikkömaisemat ovat avaria ja melko luonnontilaisen edustavia. Alueen kivilajisto on 
monipuolinen ja vaihteleva. Pääkivilajit ovat kvartsi-maasälpäliuske ja amfiboliitti. Pohjois-
reunalla on kvartsimaasälpä-liuskeella ja amfiboliitilla kontakti kiillegneissin kanssa. 
Puosinkallion etelärinteessii esiintyy kvartsi-maasälpäliuskeen välikerroksena kalkkikiveä. 
Kallioalueen lakiosat ovat paikoin hyvin harvarakoista kumpuilevaa silokalliomaastoa, jossa 
kalliopinnat eivät kuitenkaan ole erityisen tasaisiksi hioutuneita. Eteläreunalla on hieman 
jyrkänteinen, laattarakoilun lohkoma ja porrasmainen rinne, joka noudattelee kivilajin 
liuskeisuuden suuntaa. 

Alueen kasvillisuus ja kasvilajisto ovat hieman keskimääräistä monipuolisempia. Lakiosat ovat 
etupäässä karun mereistä mäntyrnetsää, jossa silokallioilla on kohtalaisesti oligotrofisia 
niittylaikkuja sekä edustavia poronjäkäliköitä. Laen eteläreunalla on komeita katajia sekä 
ketolaikkuja, joilla kasvaa mm. kangasajuruohoa. Alueen itäreunan pienissä kalkkilouhos-
kuopissa on pystypinnoilla ja kuoppien pohjalla vaateliasta sammalpeitettä ja putkilokasvila-
jistoa. Kielikellosammal, kalkkikiertosammal, suippuväkäsammal, kangasajuruoho ja 
ruoholaukka kasvavat melko runsaina näillä kohdin. Kuoppien liepeillä on kuivalehtomaista 
sinivuokonja ahomansikan luonnehtimaa lajistoltaan melko monipuolista metsää. Puosinkallion 
korkeimmalla huipulla on pronssikautisia muinaishautoja. Alue on nykyisin suosittu paikallinen 
retkeily- ja ulkoilualue ja näköalapaikka. 
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155. Pyölinmäki, Särkisalo 

Karttalehti: 2012 08 
Alueen pinta-ala: 22 ha 	Korkeus: 45 m.p.y 

Tiirkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 45 m 

3 
2 
3 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Kaukasalo, Pöylinlanden etelärannalla, Särkisalon keskustaan vievän tien pohjoispuolella 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaiis ja tärkeimmät arvot: 
Maantien ja nmerenlanden v~ilimaastossa sijaitseva jyrkänteinen kallioalue, jonka länsiosassa on 
vanhoja kalkkikivilouhoksia. Alueella on merkittäviä maisemallisia ja geologisia arvoja sekä 
hyvin merkittäviä, osin luonnonsuojelulain mukaisia biologisia arvoja. Pyölinmäki erottuu 
kauempaa katsottaessa ympäristöstään hieman kohoavana metsäisenä mäkenä. Jyrkänteiset 
eteläreunan kallioseinämät erottuvat hyvin läheiselle tielle ja pelloille, osittain tyven 
avohakkuiden takia. Laelta avautuu edustavia merenrantamaisernia. Alueen pääkivilaji on hapan 
raitainen liuske, jossa esiintyy kalkkikiveä kapeana välikerroksena. Pienten ja peräkkäisten 
kallioharjanteiden rinteet ovat osittain pystyjyrkänteiset. Eteläreunalla ne ovat hieman ylikaltevia 
ja edustavia. Lakiosan silokalliot ovat pieniä ja kalliomaasto on melko voimakkaan rakoilun 
lohkomaa ja kumpuilevaa. Kohtalaisen massiiviset jyrkännemuodot ja vanhat kalkkikiven 
avolouhoskäytävät antavat alueen sisäisille maisemille tavanomaisuudesta poikkeavan, hieman 
erikoisen luonteen. 

Biologisesti alue on monipuolinen. Kaikkikivivaikutteisilla kohdilla on runsaasti vaateliasta, osin 
uhanalaistakin lajistoa. Meso-eutrofista sammalpeitettä on sekä vanhojen luohoskuoppien 
seinämilki että rannan tuntumaan rajautuvalla luoteisjyrkänteell ii, vaateliaita sammallajeja 
edustavat mm. kielikellosammal, limisiimasammal, kalkkikahtaissammal, pallosammal ja 
kalkkikiertosanimal. Louhoksen pohjalle on kehittynyt varjoisan kuusikkoista lehtokasvillisuutta. 
Itäisemmän Iouhosselänteen yIärintei11ä ja laella on rehevää meso-eutrofista keto- ja 
niittymosaiikkia. Yhdellä kohtaa kasvaa alueellisesti uhanalainen ja hyvin harvinainen 
tunturikiviyrtti, joka on Etelä-Suomessa rauhoitettu. Muita vaateliaita lajeja ovat ketokäenminttu, 
ruoholaukka ja tummaraunioinen. Muilta osin alue on ensisijaisesti tavanomaisten talous- ja 
kangasmetsien luonnehtima. Alueen kaakkoisosan huipulla on pronssikautinen muinaishauta. 
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156. Isovainionvuori-Pirttivuori, Taivassalo 

Karttalehti: 1042 10 
Alueen pinta-ala: 27 ha 	Korkeus: 30 m.p.y. 	Suht.korkeus: 25 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Taivassalon keskustasta hieman yli 3 km etelään, Hakkenpäähän vievän tien varrella 
Marjuksessa sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Länsireunastaan komean jyrkänteinen, maisemallisesti arvokas kallioalue, jolla on myös hyvin 
merkittäviä biologisiaja merkittäviä geologisia arvoja. Kivilaji on karkearakeista, hyvin harvaan 
rakoillutta rapakivigraniittia, joka alueen keskiosissa on hioutunut hyvin laajoiksi, loivasti 
kumpuileviksi silokallioselänteiksi. Isovainionvuoren länsireunalla on komea, kohtalaisen 
massiivinen pystyseinämä, jossa on suuria irtonaisia kalliolohkoja. Pirttivuoren länsireuna on 
porrasmaisempi ja kuutiorakoilun lohkoma jyrkänteinen männikkörinne. Kallioalue rajautuu 
liinsireunaltaan jyrkkäpiirteisesti peltoihin ja sijaitsee maisemallisesti varsin aralla paikalla. 
Isovainionvuoren länsijyrkänteet erottuvat paljaan massiivisina peltomaisemassa. Eri puolilta 
aluetta avautuu edustavia näköaloja, parhaimmat esteettömän komeat maisemat on Isovainion-
vuoren laelta. Myös alueen sisäiset maisemat jyrkänne- ja silokalliomuotoineen ja kalliomännik-
köineen ovat hyvin edustavia. 

Kasvillisuus on melko monipuolista, edustavaa ja osin harvinaista. Lajisto sisältää muutamia 
vaateliaita tai hyvin harvinaisia lajeja. Laella on poronjäkäläistä kalliomännikköä, silokal-
liopinnoilla on mereistä poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia, paisteisilla avokalliopinnoilla 
myös napa-ja rupijäkäliköitä. Isovainionvuoren länsijyrkänteen alla hieman kulttuurivaikutteista 
lehtokasvillisuutta. Itse jyrkänteeltä on edustavaa jäkälärikasta kalliokasvillisuutta, jonka 
harvinaisinta elementtiä edustaa valtakunnallisesti uhanalainen norjanröyhelö. Lehtoreunuksen 
takana jyrkänteeltä on paikoin myös puolivaateliaan lajiston luonnehtimia kutrisammal-kalliopal-
mikkosammalkasvustoja sekä kallioraoissa melko runsaasti kasmofyyttiyhteisöjä, joissa 
ravinteisilla kohdilla kasvaa mm. tummaraunioista ja tummauurnasammalta. 

157. Höytinen-Höyttinen, Turku 

Karttalehti: 1043 08 
Alueen pinta-ala: 46 ha 

Kahdesta hieman erillisestä kallioalueesta muodostuva aluekokonaisuus. 
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Mytinen 

Korkeus: 45 m.p.y. 	Suht.korkeus: 45 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Turku, Satavan saaren eteläosassa, Höyttistensuntin pohjoisrannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Salmen rannalla sijaitseva jyrkänteinen kallioselänne, jolla on hyvin merkittäviä maisemallisia 
arvoja sekä merkittäviä luonnonarvoja. Kallioselänteen eteläreunan paljaat jyrkänteiset 
kalliopinnat erottuvat silmiinpistävinä merenlandelta katsottuna. Mantereen puolelta selänne 
erottuu heikommin. Lakiosista avautuu erinomaisia merenlahtimaisemia alueen eteläpuolelle. 
Kallioalueen sisäiset jylhät porrasjyrkänteiset kalliomännikkömaisemat ovat melko luonnonti-
laiset ja myös hyvin edustavia. Granodioriitista ja graniitista muodostuvan kallioselänteen 
lakiosan silokalliot ovat vakoilun Johkomia, pyöreämuotoisia kohtalaisen edustavia, mutta melko 
pienialaisia selänteitä. Eteläreunalla on noin 25 metriä korkea porrasmainen, harvarakoinen 
pystyjyrkänteinen seinämä, jossa on muutama porrasmainen leveä terassimainen hylly. 
Jyrkänteen tyvellä on hieman louhikkoa. Kallioalue on suurelta osin varsin luonnontilainen ja 
siten biologisesti edustava. Alueen kasvilajiston harvinaisempaa puolta edustaa Suomessa varsin 
harvinainen rannikkoseutujenjäkälälaji, merinapajäkälä. Lajilla on edustavan runsaita kasvustoja 
karuilla auringonpaisteisilla rantajyrkänteillä. Selänteiden lakiosissa on karun harvapuustoisia 
kalliomänniköitä, joissa kalliopaljastumilla on laajoja poronjäkäläkalliotierasammalkasvustoja. 
Alueen lintulajisto omaa myös suojelun kannalta merkittäviä piirteitä. Monikäyttöä alueella on 
kesämökkiläisten virkistysalueena sekä hyvänä paikallisena näköalapaikkana. 

Hyttinen 

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

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Turku, Satavan saaren eteläosassa, Höyttistensunttin pohjoisrannalla sijaitseva kallioalue. 
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Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Salmen rannalla sijaitseva jyrkänteinen kallioselänne, jolla on hyvin merkittäviä maisemallisia 
arvoja sekä merkittäviä luonnonarvoja. Kallioselänteen osittain avoimet jyrkänteiset kal-
lioseinämät erottuvat selvästi merenlandelle. Granodioriittiselänteen lakiosista avautuu hyvin 
edustavia saaristomerimaisemia eteläpuolelle. Biologisesti alue on hieman tavanomaista 
monipuolisempi. Lajistoon liittyy myös merkittäviä piirteitä, mm. lintulajistoon kuuluu 
keskimääräistä harvinaisempia lajeja. Kasvilajiston harvinaisempaa puolta edustaa lähes 
uhanalainen merinapajäkälä. Laji on kohtalaisen runsas rantajyrkänteiden paisteisilla 
yläseinämillä. Lakiosat on etupäässä karun kuivaa puolukkatyypin kalliomännikköä, jossa 
silokallioilla on melko laajoja poronjäkälä-kalliotierasammalkasvustoja sekä pieniä niukkalajisia 
niittylaikkuja. Hieman suojaisemmissa kohdissa rinteillä kasvaa paikoin käärmeenpistoyrttiä, 
kalliokieloa sekä pähkinäpensaan taimia. Monikäyttöä alueella on paikallisena näköalapaikkana 
ja retkeilymaastona. 

158. T®yräämkallio, Uflvila 

Karttalehti: 1143 05 
Alueen pinta-ala: 14 ha 	Korkeus: 34 m.p.y. 	Suht.korkeus: 24 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	4 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Pori-Tampere maantien eteläpuolella (0,5 km) ja Kuorilan itäpuolella sijaitseva kallioalue, joka 
rajoittuu Kuorilansuon eteläosiin. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Hyvin avoimen aralla paikalla sijaitseva kallioselänne, joka rajautuu joka suunnalta selväpiir-
teisesti laajoihin peltoihin. Alue on jossain määrin louhos- ja rakennustoiminnan pilaama, mutta 
sillä on edelleen jäljellä merkittäviä maisema- ja luonnonarvoja. Se erottuu metsäisenä, osin 
avokallioisena selänteenä kohtalaisen kauaksi. Laelta avautuu esteettömiä edustavia näköaloja 
laajalle alueelle ympäröivään viljelysmaisemaan. Töyräänkallion sisäiset maisemat ovat 
länsirinteen lehtoreunuksen osalta melko mukavia. Kallioselänteen kivilajit ovat keskirakeinen 
granodioriitti ja migmatiittinen kiillegneissi. Lounaisreunalla on pystyjyrkänteisiä ja porrasjyr-
känteisiä kiila- ja sekarakoilun lohkomia edustavia 5-15 metriä korkeita kallioseinämiä. 

Biologisesti alue on merkittävä, sillä kasvillisuus ja kasvilajisto ovat yhä monipuolisia ja osin 
edustavia, vaikka luonnontilaisuus on kärsinyt louhostoiminnan johdosta. Lounais- ja 
länsijyrkänteiden edustalla on rehevää nuorta lehtomaista sekametsää, ylempänä lounais- ja 
länsirinteillä on myös puolukka-lillukkatyypin kuivalehtoa. Lehtolajistoon kuuluvat mm. haapa, 
tuomi, mustakonnanmarja, vuohenputki, sinivuokko, lehtotesma ja peurankello. Lounais- ja 
länsireunan jyrkänteillä on edustavan runsaasti oligo-mesotrofista pystypintojen kalliokasvilli-
suutta, etenkin kutrisammal-kalliopalmikkosammalkasvustoja. Myös edustavia vaateliaiden lajien 
(mm. ketopartasammal ja kalkkikiertosammal) muodostamia kalliorakojen kasmofyyttikasvustoja 
on seinämien koloissa. Auringonpaisteisilla seinämillä on myös oligotrofisia jäkäläkasvustoja, 
lisäksi paikoin tavataan reheviä kalliohyllyjä. 



LIITE 1/153 	 186 

159. Hakavuori, Vammala 

Karttalehti: 21 12 08, 21 12 09 
Alueen pinta-ala: 10 ha 	Korkeus: 122 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 50 m 

3 
3 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Ylistenjärven kaakkoispuolella, Pikku-Illon kylän länsireunalla Keikyään vievän paikallistien 
varrella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laajojen viljelysaukeiden reunalla kohoava jyrkkärinteinen, osin voimakkaan jyrkänteinen 
kaIIiomä ki, jolla on varsin merkittäviä maisemallisia arvojaja merkittäviä luonnonarvoja. Alue 
sijaitsee maisemal lisesti varsin aralla paikalla ja rajautuu peltoihin ja etelärinteen paikallistiehen 
jyrkk~iviivaisesti. Se erottuu ympäristöääin korkeampana metsäselänteenä. Paljaat kallioseinämät 
pilkottavat paikoin puuston seasta. Lounaisreunan dioriittijyrkänne on noin 20 metriä korkea 
voimakkaasti vakoilun lohkorna pysty kallioseinämä, jonka edustalla on hyvin edustavaa 
louhikkoa. Tyr kiinteen yläpuoliselta laelta avautuu etelään ja länteen komeita kauas ulottuvia 
näköaloja yli Rantakulman viljelysaukeiden. Hakavuorella on monikäyttöarvoa suosittuna 
näköalapaikkana. Alueen sisäiset maisemat ovat massiivisten jyrkännemuotojen ja kohtalaisen 
Iuonnontilaistcn kalliornetsien osalta edustavia. Biologisesti Hakavuoren mielenkiintoisin osa on 
eteljirinne,jonka tyvellä on kuusikkoista mustikkatyypin sekä käenkaali-mustikkatyypin metsääi. 
Aivan jyrkiinteen alla on tuocean sammaleista lohkareikkoa. Itse jyrkänteeltä on edustavan 
runsaasti monipuolista tuoreiden seinämien oligotrofista kalliokasvillisuutta, mm. kalliorakojen 
sammal- ja saniaisvaltaisia kasmofyyttikoloja,jyrkänteen tyvionkaloiden sammalkasvustoja sekä 
muutamilla va luvetisillä pinnoilla mesotrofista uurnasammalmättäit i. Lakiosat ovat tavanomaista 
kangasmeisäii, näköalapaikan ympärillä kasvillisuus on kulunutta. 

160. Kirkkovuori-Kotovuori, Vammala 

Karttalehti: 21 12 09, 21 12 12, 2121 10 
Alueen pinta-ala: I53 ha 	Korkeus: I57 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 55 m 

3 
2 

4 
4 
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Kallioalueen sijainti: 
Sammaljoen pohjoispuolella, Hakahuhdanmaa, Kotojärven etelä- ja länsipuolella sijaitseva laaja 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Peltoalueiden rajaama, sekä topografisesti, geomorfologisesti että biologisesti varsin 
monimuotoinen kallioselännejakso, jolla on merkittäviä maisema- ja luonnonarvoja. Kotovuori 
kohoaa hyvin jyrkkärinteisenä, osin jyrkänteisenä yli 50 metriä viereisen Kotojärven pintaa 
ylemmäksi. Massiviset pohjoisrinteet erottuvat silmiinpistävästi alueen pohjoispuolelle. 
Kotovuoren länsireunan jyrkänteet sekä Kirkkovuoren länsirinne ovat lähimaisemassa komeita. 
Lakiosista avautuu monelta kohtaa hyvin edustavia kauas ulottuvia näköaloja. Myös alueen 
sisäiset maisemat ovat kallioalueen topografian voimakkaan vaihtelun sekä komeiden 
jyrkännemuotojen ansiosta tavanomaista edustavampia. Granodioriitista muodostuvat 
pystyseinämät ovat korkeimmillaan 5-10 metrisiä, koska rinteet ovat useimmiten porrasmaisesti 
rakoilun lohkomia. Kirkkovuoien pohjoisrinteen tyvellä on kohtalaisen laajaa rantalohkareikkoa, 
joka on syntynyt muinaisen Itämeren Yoldiavaiheen lopulla. 

Alueen kasvillisuus on monipuolista; kasvillisuuden kirjo ulottuu lakiosien karuista poronjä-
käläisistä kalliomänniköistä Myllyojan rehevään puronvarsilehtoon. Myllyoja on yksi Vammalan 
parhaimmista lehtoesiintymistä, vaikka puron rennukset on keskiosassa harvennushakattu. 
Lajistoon kuuluu mm. kotkansiipi, lehmus, lehtokuusama, mustakonnanmarja ja näsiä 
(Tampereen seutukaavaliitto 1988). Kotovuoren alarinteillä on kostean rehevää kuusikkoa, jossa 
paikoin on lehtopiirteitä. Selänteiden välinotkelmissa on myös räme- ja korpisoistumia. 
Jyrkänteillä on runsaasti kostean rehevää sammalpeitettä, myös kolo- ja onkalosammalistoja on 
runsaasti. Alueella on peukaloisen reviiri, lisäksi sen erityispiirteisiin kuuluu rauhoitettu 
Vammalan pisin kuusi. 

161. Ritavuori-Kulonvuori, Vammala 

Karttalehti: 2112 09, 2121 07 
Alueen pinta-ala: 73 ha 	Korkeus: 140 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 30 m 

3 
3 
4 
3 

Kallioalueen. sijainti: 
Vammalan keskustasta noin 6 km kaakkoon, Hakahuhdanmaan ja Aittomäenmaan välimaastossa 
sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Metsäisessä kumpuilevassa maastossa sijaitseva, eteläreunastaan muutamin kohdin komean 
jyrkänteinen kallioselännejakso, jolla on merkittäviä maisemallisia ja geologisia arvoja. 
Selänteen keskiosan avoimet jyrkänteiset kallioseinämät erottuvat silmiinpistävästi läheiselle 
maantielle. Kaummaksi ympäristöön alue ei kuitenkaan erotu erityisen selvästi maaston 
kumpuilevuuden johdosta. Lakiosista avautuu eri puolille ympäristöön kauas ulottuvia hyvin 
edustavia metsä- ja peltomaisemia. Myös alueen sisäiset maisemat ovat jylhien jyrkänne-
maisemien ja luonnontilaisten kalliomännikkömaisemien ansiosta tavanomaista edustavammat, 
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vaikka paikoin notkelmassa hakkuut hieman rumentavat näkymiä. Geologisesti alue on 
moni-ilmeinen, sen kivilaji vaihtelee gabrosta kvartsidioriittiin. Jyrkänteiset pystyseinämät ovat 
louhikkoineen geomorfologisesti edustavia. Merkittävin jyrkänne sijaitsee kallioselännejakson 
keskiosassa Kilvakkalanvuoren lounaisreunalla, jossa kohoaa noin 20 metriä korkea, harvan 
rakoilun lohkoma pystyseinämä. Seinämän tyvellä on edustavaa, kohtalaisen massiivista 
louhikkoa. Lakiosissa ja rinteillä ovat silokalliot rakoilun lohkomia, porrasmaisia melko 
pienialaisia selänteitä. Biologisesti alue on jokseenkin merkittävä ja kohtalaisen monipuolinen. 
Merkittävimmät kohdat ovat jyrkänteiden kalliokasvillisuus sekä lounaisrinteiden hieman 
puolilehtomaiset alarinteet. Maantien viereisten niittylailckujen lajisto on runsas, mm. 
häränsilmää kasvaa paikoin. Kasvillisuuden edustavuutta laskee paikoin notkelmien korpijuoteil-
la tehdyt hakkuut ja suo-ojitukset. Monikäyttöarvoa alueella on paikallisena retkeily- ja 
näköalapaikkana. 

162. Huuhkajanvuori-Inkavuori, Vammala 

Kartta lehti: 2121 07 
Alueen pinta-ala: 110 ha 	Korkeus: 132 m.p.y. 	Suht.korkeus: 32 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	4 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 4 

Kallioalueen sijainti: 
Rautaveden itärannan tuntumassa, Ellivuoren eteläpuolella Suokon kylässä sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Peltoalueiden reunalta kohoava laaja, erillisistä selänteistä muodostuva kallioalue, jolla on 
merkittäviä maisemallisia ja biologisia arvoja. Alue rajautuu paikoin selväpiirteisesti peltoihin 
ja kalliopinnat erottuvat puuston seasta melko kauas ympäristöön. Lakiosista avautuu puuston 
rajoittamia varsin edustavia pelto- ja metsämaisemia. Hakkuut ja taimikot rumentavat alueen 
sisäisiä maisemia paikoin, mutta puronvarsilehtojen ja lakimänniköiden osalta ne ovat edustavia. 
Geologisesti alue on tavanomainen, mutta kohtalaisen monipuolinen. Pääkivilajeja kiilleliusketta 
ja granodioriittia leilekaavat kallioperän leveät pegmatiittigraniittijuonet. Alueen kasvillisuus ja 
kasvilajisto ovat monipuolisia. Biologisesti merkittävin osa on Huuhkajanvuoren eteläpuolelta 
alkava ja länteen jatkuva purolaakso. Laaksossa on monin kohdin edustavaa lehtokasvillisuutta, 
etupäässä OMaT-HeOT-tyypin lehtoa, mutta kosteimmilla kohclilla myös kotkansiiven 
luonnehtimaa saniaislehtoa (FT). Lajistoon kuuluu mm. lehtohorsma, lehto-orvokki, imikkä, 
lehtokuusama ja velholehti. Muilta osin alue on etupäässä talousmetsämaastoa, lisäksi 
porrasmaisesti lohkoutuneilla jyrkänteillä on oligotrofista, mutta melko moni-ilmeistä 
kalliokasvillisuutta, mm. kalliorakojen kasmofyyttiyhteisöjä. Vaateliasta jyrkännelajistoa ei 
esiinny. 
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163. Pirunvuori, Vammala 

Karttalehti: 2121 08 
Alueen pinta-ala: 34 ha 	Korkeus: 151 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	2 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 2 

Suht.korkeus: 94 m 

3 
3 
3 
2 

Kallioalueen sijainti: 
Vammalan koillispuolella, Rautaveden itärannalta Ellivuoren hotellin eteläpuolella kohoava 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Osittain metsähallituksen luonnonsuojelualueena rauhoitettu, maisemallisesti erittäin komea 
kallioalue, jolla on myös hyvin merkittäviä geologisia arvoja. Alueen pohjois- ja koillispuolella 
on Ellivuoren hotelli ja laskettelukeskus lähialueineen. Länsipuolella on Rautaveden laaja 
järvialue, jota lähes 100 metriä ylemmäksi Pirunvuori kohoaa. Lakiosien kalliopinnat ja 
Iänsireunan jyrkänteet näkyvät edustavasti puuston lomasta kauas alueen länsipuolelle. Muihin 
ilmansuuntiin alue hahmottuu vaaramaisena massiivisena selänteenä. Laelta avautuu komeat 
luonnontilaiset, lähes valtakunnallista luokkaa olevat järvimaisemat kauas alueen länsi- ja 
eteläpuolelle. Myös alueen sisäiset maisemat ovat ylikaltevienjyrkännemuotojen, luolamuodostu-
mien ja massiivisten louhikkojen ansiosta hyvin merkittäviä. Nämä elementit ovat myös 
geomorfologisesti merkittäviä. Länsijyrkänne on grauvakkaliuskeen voimakkaan laattarakoilun 
mukaan kehittynyt, voimakkaasti lohkoutunut noin kymmenmetrinen seinämä, jonka tyvellä on 
massiivista louhikkoa. Länsireunalla ylikaltevat jyrkännepinnat päättyvät louhikkoiseen 
luolamuodostumaan, jossa on kookkaita seinämästä irtilohkoutuneita kalliopaaseja. Alueen 
grauvakka- ja kiilleliuskeessa on alkuperäiset kerrosrakenteet hyvin säilyneet ja kallioalueelta 
on määritetty grauvakkaliuskeen kerrallisen rakenteen perusteella kivilajin kerrostumispohjan 
suunta. 

Kallioalueen lakitasanteet ovat hieman kuluneet runsaassa näköalapaikka- ja retkeilykäytössä, 
mutta muiden osien kasvillisuus on varsin luonnontilaista. Poronjäkäläisten kangasmetsien ohella 
pystyseinämien oligotrofista kalliokasvillisuutta tavataan edustavan runsaasti. Vaateliasta lajistoa 
ei alueella juuri ole. Pirunvuori on kuitenkin paikallisesti merkittävä, sillä kasvillisuus on hieman 
keskimääräistä monipuolisempaa sekä luonnontilaisuuden ansiosta monin paikoin edustavaa. 
Louhikosta on löydetty pensaikkotatar sekä kallioseinämien koloista tummaraunioinen (J. 
Suominen, suull. tiedonanto). 
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164. Kalmasvuori,Pyhällönvuori, Vammala 

Karttalehti: 2121 10 
Alueen pinta-ala: 137 ha 	Korkeus: 135 m.p.y. 	Suht.korkeus: 78 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muu? tuneisuus: 	3 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 	3 
Maisema: 	2 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	4 

Alueen arvoluokka: 4 

=(affioaiueen sijainti: 
Kuloveden itärannalla, Tampereen valtatien ja Koivunkylään vievän paikallistien välimaastossa 
sijaitseva kallioalue. 

igaL€uoalfeen yleiskuvaus ja tärkei m_i,lit arvot: 
Jyrkkärinteisenä selännejaksona kohoava massiivinen kallioalue, jonka ylimmät kohdat ovat 
lähes 80 metriä Kuloveden tasoa ylempänä. Alue on maisemallisesti hyvin merkittävä ja sillä 
on myös merkittäviä biologisia ja kohtalaisen merkittäviä geologisia arvoja. Kalmasvuori 
rajautuu pohjois- ja länsireunaltaan jokseenkin selväpiirteisesti peltoihin tai paikailstiehen ja 
hahmottuu kauempaakin tarkasteltuna kupumaisen vaaramaisena selänteenä. Vuoren laelta 
avautuu puuston lomasta komeita kauas ulottuvia viljelys- ja järvimaisemia. Alueen kallioperä 
on pääasiassa grauvakka- ja kiilleliusketta, joissa on alkuperäisen kerrokselilisuuden rakenne 
viejä hyvin nähtävissä. Geomorfologisesti alue on tavanomainen. Silokalliopinnat_ ja muut 
kalliomuodot ovat usein heikosti kehittyneitä ja kasvillisuuden peittämiä. Biologisesti alue on 
merkittävä, etupäässä muun kuin itse kalliokasvillisuuden ansiosta, mitä on alueella niukanlaises-
ti. Lajisto on kuitenkin kohtalaisen monipuolinen ja edustava. Merkittävin alueen osa on 
kallioselänteiden väliset purolaaksot, joissa on laajalti vanhahkon kuusikon luonnehtimaa 
käenkaali-mustikkatyypin metsää, joka puron reunalla vaihettuu melko reheväksi lehdoksi 
(OMaT, ET). Rehevimmillä kohdilla kasvaa mm. kotkansiipeä, hiirenporrasta ja lehtopalsamia. 
Paikoin lehtorinteiilä on myös nuoria lehmuksia. Kalvasvuoren länsirinteellä on puolukka-lilluk-
katyypin (VRT) kuivalehtoa. 

165. Linnavuori, Vammala 

Karttalehti: 2121 10 
Alueen pinta-ala: 6 ha 	Korkeus: 100 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 43 m 

3 
3 
2 
3 
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Kallioalueen sijainti: 
Kuloveden itärannalta, Koivunkylään vievän paikallistien varrella Pikku-Kojolassa sijaitseva 
kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Melko jyrkkärinteinen ja osin jyrkänteinen muinainen linnavuori, jolla on hyvin merkittäviä 
historiallisia arvoja sekä merkittäviä maisema - ja luonnonarvoja. Alue rajautuu monelta 
suunnalta selväpiirteisesti peltoihin, joita noin 30 metriä korkeammalle se metsäisenä 
kiilleliuskemäkenä kohoaa. Laelta avautuu puuston rajoittamia kohtalaisen edustavia näköaloja 
läheisille pelloille ja vesialueille. Sisäiset maisemat ovat lehtorinteiden ja jyrkänteiden osalta 
tavanomaista edustavammat. Myös geomorfologisesti ulkonevat kallio-kielekkeet ylikaltenevine 
pintoineen ovat edustavia. Ne ovat kehittyneet voimakkaan vinokaateisen laattarakoilun, 
poimuttumisen ja rapautumisen yhteisvaikutuksesta melko erikoisen muotoisiksi. Kasvillisuus 
ja lajisto ovat kohtalaisen monipuolisia ja edustavia, seassa on muutamia jokseenkin vaateliaita 
lehtolajeja. Rinteillä on edustavan rehevää puolukka-lillukkatyypin sekametsää, jonka 
lehtomaiseen kenttäkerrokseen kuuluu mm. mustakonnanmaija, kevätlinnunherne, sinivuokko. 
Pensaskerroksen lajeista mainittakoon lehtokuusama ja taikinamarja. Paikoin on vanhahkoja 
koivuja ja haapoja, joilla on kohtalaisen runsas epifyyttilajisto. Jyrkänteillä on myös 
monipuolista pystyseinämien kasvillisuutta, mm. reheviä lehtomaisia kalliohyllyjä, pystypintojen 
kalliorakojen sammalvaltaisia kasmofyyttiyhteisöjä ja varjoisten seinämien laakasammalvaltaisia 
sammalistoja. Alueen lintulajistoon kuuluu mm. sirittäjä, laulurastas ja kirjosieppo. 

166. Jyränvuori, Vammala 

Karttalehti: 2121 11 
Alueen pinta-ala: 200 ha 	Korkeus: 180 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 120 m 

3 
3 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Muohijärveltä kaakkoon, Kuloveden länsipuolella, Nohkuan kylätaajamasta kilometri 
länsiluonaaseen sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laaja, jokseenkin loivapiirteinen kallioalue, jolla on kuitenkin merkittäviä maisemallisia ja 
geologisia arvoja. Jyränvuori erottuu massiivisena metsäisenä kalliomäkenä jo varsin kaukaa 
monelta suunnalta. Se kohoaa yli 100 metriä ympäristöään ylemmäksi. Laelle on rakennuttu 
radiomasto. Avokalliopinnat eivät juuri näy puuston lomasta, mutta alue rajautuu paikoin 
peltoihin. Alueelta avautuu tiheän puuston takia vain paikoin kohtalaisen edustavia metsä-
maisemia, mutta sisäiset maisemat ovat alueen topografisen vaihtelun ansiosta merkittäviä. 
Geologisesti Jyränvuori on hieman erikoinen kohde, jossa pääkivilaji on seoksista pegmatiit-
tigraniittia ja apliittigraniittia. Kivessä esiintyy paikoin karkearakeista kvartsia, kalimaasälpää 
ja turmaliinia. Kallioalue on lakiosistaan ja loivilta rinteiltään karua kalliomännikkömaastoa, 
jossa silokalliot ovat rakoilun selvästi lohkomia ja porrasmaisia selänteitä. Eteläisessä 
keskiosassa on kohtalaisen massiivinen ja edustava hieman viistopintaisena kohoava 
pystyseinämänä. Kasvillisuudeltaan Jyränvuori on tavanomainen kallioalue. Laajat taimikkoalat 
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sekä laen radiomasto lievealueineen alentavat hieman luonnontilaisuutta ja edustavuutta. 
Toisaalta alueella on myös luonnontilaisia rämenotkelmia ja vankkaa kuusikkometsää 
itärinteellä. Eläimistöön liittyviä suojeluarvoja alueella on arvokkaan linnuston ansiosta. 
Monikäyttömerkitystä Jyränvuorella on suosittuna paikallisena retkeily- ja sienestyskohteena. 

167. Brännberget-Strömsmossen, Västanfjärd 

Karttalehti: 2012 01, 2012 04 
Alueen pinta-ala: 333 ha 

Laaja kal lioaluekokonaisuus, joka koostuu seuraavista alueista: Strömsmossen, Illogruvan-
Angesholmarna ja Brännberget-Kummelberget. 

Strömsmossen 

Korkeus: 30 m.p.y. 	Suht.korkeus: 30 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	1 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Västanfjärd, lato, Illofladanin-Strömmenen itärannalla sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Meren rannalla sijaitseva pitkänomainen, laaja kallioselännejakso, jolla on maa-aineslain ja 
luonnonsuojelulain mukaisia erittäin merkittäviä arvoja. Kallioalueen kivilajisto on monipuo-
linen. Kvartsi-maasälpäliusketta esiintyy pääasiassa alueen lounaisosassa kun taas luoteisosassa 
amfiboliitti on vallitseva kivilaji. Kalkkikiveä on kvartsi-maasälpäliuskeen ja amfiboliitin 
yhteydessä kohtalaisen laajalla alueella kapeina välikerroksina; se näkyy kalliopaljastumilla 
alueen länsiosassa. Kallioselännejakson harvapuustoiset avoimet ja laajat lounaisrinteiden 
silokalliot erottuvat selvästi mereltä käsin. Mantereen suunnalta tarkasteltuna kallioalue rajautuu 
kuitenkin epämääräisesti ympäröivään kumpuilevaan metsämaastoon. Alueen itäosan 
lounaisrinteiden yläosista avautuu paikoin erinomaisia saaristomerimaisemia eteläpuolelle. 
Kallioalueen sisäiset maisemat ovat hyvin monipuoliset ja vaihtelevat. Itäosan loivasti 
kumpuileva mereisen karu, osittain avokallioinen kalliomännikkömaisema vaihtuu länsiosassa 
jyrkkäpiirteisemmäksi kalliomaastoksi, jossa kalkkikivelle tyypillinen rehevä ketomainen 
kasvillisuus on paikoin hyvin edustavaa. 

Biologisesti alue on erittäin merkittävä, yksi Etelä-Suomen hienoimpia kalkkikallioalueita (ks. 
Pykälä 1989, s. 110). Kasvillisuudeltaan Illofladanin itärannan tuntumassa sijaitsevat 
kallioselänteet ovat paikoin ainutlaatuisia. Niillä esiintyy hyvin erikoislaatuista karumpien 
kohtien ja runsasravinteisten kalkkikivivaikutteisten laikkujen upeaa pienipiirteistä ja 
monimuotoista mosaiikkia. Myös pienillä ravinteisilla pystyseinämillä on edustavaa vaateliaiden 
lajien muodostamaa kalliokasvillisuutta. Vaateliasta lajistoa esiintyy runsaasti. Kallekiki-
viselänteillä on kalkkikiertosammal-kalkkikarvasammalmättäiden lomassa runsaslajisia keto- ja 
niittylaikkuja, joissa paikoin kasvaa mm. valtakunnallisesti uhanalaista kalliorikkoa. Myös 
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verikurjenpolvi, ahopellava, mäkirikko ja lännenhernesara koristavat keto- ja niittylaikkuja. 
Ravinteisten pystypintojen koloissa on melko monella kohtaa valtakunnallisesti uhanalaista 
seinäraunioista sekä mielenkiintoisia itiökasvilajeja kuten alueellisesti uhanalaista sammalkul-
tajäkälää sekä kallio- ja liuskahyytelöjäkälää. Ravinteisissa selänteiden välisissä painanteissa on 
usein puolukka-lillukkatyypin kuivalehtoa, purojen varsilla on myös saniais-korpilaikkuja. Alue 
on suosittua paikallista retkeilymaastoa ja näköalapaikka sekä erinomainen biologinen 
ekskursiokohde. 

Illogruvan-Angesholmarna 

Korkeus: 35 m,p.y. 	Suht.korkeus: 25 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	1 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	4 	 historia: 	 3 

moninaiskäyttö: 	3 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Västanfjärd, Illofladanin-Strömmenin länsipuolella, vanhan louhoksen ympäristössä sijaitseva 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Loivapiirteinen vierekkäisistä selänteistä ja niiden välisistä matalista notkelmista muodostuva 
laaja kallioalue, jolla on maa-aineslain ja luonnonsuojelulain mukaisia biologisia arvoja. 
Biologisesti alue on erittäin merkittävä, yksi Etelä-Suomen arvokkaimmista kalkkikallioalueista 
(ks. Pykälä 1989, s. 109-110). Illogruvanin louhoksen ympärillä sekä Ängerholmarnan niemen 
kalkkiselänteillä on vaateliaan lajiston luonnehtimia runsaslajisia ja reheviä kallioketoja ja 
-niittyjä, kuivempia avokallioisia kalkkikarvasammal-kalkkikiertosammalpintoja sekä 
kuivalehtomaista metsää. Kasvilajisto sisältää mm. valtakunnallisesti uhanalaiset kalliorikon ja 
seinäraunioisen. Myös verikurjenpolvea, ahopellavaa, mäkirikkoa ja soikkokaksikkoa kasvaa 
niityillä ja katajaketomaisilla rinteillä. Pienien louhoskuoppien seinämillä on runsaasti 
meso-eutrofisia sammalkasvustoja, joita luonnehtivat mm. kielikellosammal, kalkkikiertosammal 
ja limisiimasammal. Alueelta on kerätty myös kalkkisuikerosammal, haprakiertosammal ja 
kalkkikynsisammal. Mielenkiintoista jäkälälajistoa edustaa mm. risakesijäkälä sekä Strömmenin 
länsireunan selänteellä kasvava alueellisesti uhanalainen nappihyytelöjäkälä. Louhosalueelta on 
aikaisemmin tavattu valtakunnallisesti uhanalainen kalkkikaksoisjalkainen. Kyseessä on lajin 
ainoa tunnettu esiintymispaikka Suomessa. Vanhat kalkkilouhokset ympäristöineen onkin 
erinomainen biologinen ekskursiokohde. Västerfladanin ympärillä on luhtaniittyjä ja ruovikoita, 
lahden luoteispuolella on ojitettu lehtipuuvaltainen lehtokorpi. 

Kallioalue rajautuu selväpiirteisemmin vain meren rantaan. Selänteiden lakiosissa ja rinteillä 
puusto rajoittaa usein näköaloja, vain paikoin rantakallioilta avautuu edustavia merenlahti-
maisemia. Alueen sisäiset maisemat ovat osittain hakkuiden ja entisen louhostoiminnan 
muuttamat, mutta paikoin luoteisosassa ja eteläosassa on edustavia, melko luonnontilaisia 
kalliomaisemia. Alueen lakiosat ovat rakoilun lohkomaa loivapiirteistä kallioaluetta, jossa 
silokalliopinnat ovat pienialaisia, kupumaisia selänteitä. Suojapuolen rinteillä esiintyy rakoilun 
mukaista porrasmaisuutta. Kallioalueen pääkivilaji on kvartsi-maasälpäliuske, jota esiintyy 
pääasiassa kallioalueen etelä- ja keskiosassa. Kalkkikivi on kapeina välikerroksena kvartsi-maa-
sälpäliuskeen ja amfiboliitin yhteydessä mm. alueen keskiosissa, jossa sitä esiintyy paljastuneena 
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louhosten alueella. Kallioalueen pohjoisreunalla on hieman keskirakeista graniittia, jolla on 
kontakti amfiboliitin kanssa. 

Brännberget-Kummelberget 

Korkeus: 44 m.p.y. 	Suht.korkeus: 34 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 5 

Kallioalueen sijainti: 
Västanfjärdin kylältä noin 3 km kaakkoon, Finsjösundenin itäpuolella ja Östvikenin 
kaakkoispuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Laaja, loivapiirteinen, tasaisista erillisistä silokallioselänteistä koostuva kallioalue, jolla on 
maa-aineslain mukaisia merkittäviä geologisia ja maisemallisia arvoja. Alue on suurelta osin 
melko luonnontilainen ja siten myös biologisesti edustava. Graniitista muodostuva kallioalue ei 
hahmotu kovin hyvin ympäristöstään, mutta erottuu kuitenkin selvästi koillispuolelta käsin 
ympäristöstään kohoavana metsäisenä selänteenä. Alue rajautuu melko selvästi itä- ja 
pohjoispuolen peltoaukeisiin, mutta epäselvemmin kaakkoispuolen kalliomaastoon. Lakiosista 
avautuu osittain puuston rajoittamia hyviä näköaloja pohjoiseen. Kallioalueen sisäiset avarat 
harvapuustoiset ja kumpuilevat silokalliomaisemat ja lohkareiset muinaisrantamaisemat ovat 
hyvin edustavia ja tavanomaista erikoisempia. Selänteiden lakiosat ja pohjoisrinteet ovat loivasti 
kumpuilevaa (hyvin) harvarakoista vähäpuustoista silokalliomaastoa, jossa silokalliot ovat 
paikoin melko laajoja ja edustavia. Kalliopaljastumilla on laajoja edustavia poronjäkäläpatjoja. 
Kosteilla kalliopinnoilla kasvaa paikoin kalliokohokkia. Selänteiden välisissä notkelmissa on 
melko laajoja isovarpuräme- ja mustikkakorpisoistumia. Kuutiorakoilun mukaiset ja kohtalaisen 
tiheärakoiset porrasmaiset etelärinteet ovat alueella yleisiä. Jyrkännepinnoilla on melko runsaasti 
karun alustan oligotrofista sammalvaltaista kall iokasvillisuutta, vaateliasta kalliolajistoa ei 
esiinny. Kummelbergetin koillis- ja pohjoisrinteellä on massiivinen Litorinamerivaiheen aikainen 
lohkareinen muinaisranta. Brännberget on oletettu muinainen vartiotulivuori. Nykyään sillä on 
monikäyttöarvoa, sillä alue on paikallisesti suosittua retkeilymaastoa ja mukava näköalapaikka. 
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168. Svinberget, Västanfjärd 
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Karttalehti: 2012 02 
Alueen pinta-ala: 30 ha 	Korkeus: 45 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Suht.korkeus: 35 m 

 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	3 
Biologia: 	1 	 lähiympäristö: 	4 
Maisema: 	4 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö 
	

4 

Alueen arvoluokka: 2 

Kallioalueen sijainti: 
Västanfjärd, Billböle, Sundvikin tien varrella, Billböleträsketin itäpuolella sijaitseva kal-
lioselänne. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pitkä, matalahko ja metsäinen kallioselännejakso, jolla on maa-aineslain ja osin luonnon-
suojelulain mukaisia biologisia arvoja. Alueen kivilaji on pääasiassa hienorakeista kvartsi--
maasälpäliusketta, jossa on kapeita kaikkikivivälikerroksia. Alue ei erotu kovin hyvin 
ympäristöstään, mutta lähimaisemassa korkein selänne erottuu kuitenkin melko mukavasti alueen 
pohjoispuolelta. Svinbergetin korkeimmalta lakialueelta avautuu myös paikoin kohtalaisen hyvät 
näköalat pohjoispuolen metsämaastoon. Alueen sisäiset maisemat ovat osittain hakkuiden 
heikentämät, paikoin kuitenkin värikäs kalkkikalliokasvillisuus tuo maisemakuvaan edustavia 
piirteitä. Lakiosat ovat hieman kumpuilevaa kasvillisuuden peittämää selännettä,jossa silokalliot 
ovat pieniä. Kvartsi-maasälpäliuskeen lähes pystykaateinen liuskeisuus näkyy rinteillä 
selännejakson suuntaisena laattarakoiluna. 

Biologisesti Svinberget on erittäin arvokas kallioselänne, kasvillisuus on monipuolista ja 
muutamin kohdin hyvin harvinaista. Myös lajisto on monipuolinen ja siihen sisältyy useita 
vaateliaita sekä muutama valtakunnallisesti uhanalainen laji (ks. Pykälä 1989, s. 110). Selänteen 
lakiosat ovat oligotrofisten metsäkastikkavaltaisten niittyjen, puolukkatyypin männiköiden sekä 
kalkkikivivaikutteisten rehevämpien kohtien monimuotoista mosaiikkia. Reheviä kallioniittyjä 
ja -ketoja luonnehtii runsas ja vaatelias putkilokasvilajisto. Valtakunnallisesti uhanalainen ja 
luonnonsuojelulailla rauhoitettu kalliorikko kasvaa monella kohtaa seuralaisinaan verikurjenpol-
vi, mäkirikko, nurmilaukka, soikkokaksikko ja ahopellava. Kallionreunalta on löytynyt 
rantahirvenjuuri. Ravinteisten seinämien tyvionkaloissa kasvaa kahdella kohtaa valtakunnallisesti 
uhanalaista luutasammalta, pohjoisrinteellä on monin paikoin muitakin luontaisia matalia 
kallddvaikutteisia seinämiä, joiden lajisto on muutenkin hyvin edustava. Muun muassa 
kielikellosammal, iso- ja pikkuruostesammal, pallosammal, isotuppisammal ja alueellisesti 
uhanalainen kalkkikuppijäkälä kasvavat varjoisilla seinämillä, Alueelta on myös kerätty 
Etelä-Suomessa hyvin harvinaista idänkellosammalta. Pohjoisrinteillä on laajalti sekä 
puolukka-lillukkatyypin puolilehtoa että tuoreempaa HeOT-OMaT-lehtoa. Rinteen tyvellä on 
kostean reheviä kohtia, yhdellä paikalla kasvaa niukkana alueellisesti uhanalaista ja hyvin 
harvinaista hentokortetta. 
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169. Jatulintarha, Västanfjärd 

Karttalehti: 2012 02 
Alueen pinta-ala: 54 ha 	Korkeus: 55 m.p.y. 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	2 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	4 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	4 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 25 m 

3 
3 
3 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Vajaa kilometri Västanfjärdin kirkonkylän luoteispuolella sijaitseva kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Metsämaastossa sijaitseva loivapiirteinen, matala kallioalue, jolla on maa-aineslain mukaisia 
geologisia arvoja. Kallioalue rajautuu osittain epämääräisesti ympäristöstään eikä erotu kovin 
hyvin. Lakiosissa on tasaisia ja melko pienialaisia silokallioita. Keskiosan laella on hyvin 
edustava, kohtalaisen pieni muinaisen Itämeren Ancylysvaiheen aikainen kivikkoinen 
muinaisranta. Alueen kivilajit ovat alueellisesti harvinainen ja edustava granaatti-kordieriitti--
antofylliittikivi sekä hapan liuske ja amfiboliitti. Granaatti-kordieriitti-antofylliittikiven 
rapautumispinnalla on nähtävissä kookkaita granaattihajarakeita tiheinä, lähes puuromaisina 
kasaumina. Biologisesti alue on lähinnä paikallisesti merkittävä, suurelta osin melko 
luonnontilainen ja siten edustava. Oligotrofinen metsä- ja suokasvillisuus on vallitsevaa, lajisto 
onkin melko yksipuolinen ja niukka. Matalilla jyrkännepinnoilla on kohtalaisesti tavanomaista 
oligotrofista sammal- ja jäkäläpeitettä. Korkeimmalla laella on muinainen kivistä tehty kehä eli 
Jatulintarha. Hyvä geologinen ekskursiokohde. 

170. Näsudden, Västanfjärd 

Karttalehti: 2012 05 
Alueen pinta-ala: 4 ha 	Korkeus: 25 m.p.y. 	Suht.korkeus: 25 m 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 	4 
Biologia: 	2 	 lähiympäristö: 	2 
Maisema: 	3 	 historia: 	 4 

moninaiskäyttö 
	

4 

Alueen arvoluokka: 3 

Kallioalueen sijainti: 
Sundvik, Sundvikenin lahden etelärannalla, niemenkärjessä sijaitseva kalliomäki. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Pieni, matala kallioinen niemenkärki, jossa aluerajaus käsittää kaksi pientä erillistä selännettä. 
Alue on maisemallisesti ja geologisesti merkittävä ja biologisesti hyvin merkittävä ja sisältää 
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paikoin luonnonsuojelulain mukaisia arvoja. Kohtalaisen matalat kallioselänteet eivät erotu 
maisemasta kovin hyvin, ainoastaan pohjoisrinteen paljaat kalliopinnat näkyvät hyvin 
merenlandelle. Itäisemmän selänteen jyrkänteen reunalta avautuu kuitenkin edustavia 
merenlahtimaisemia. Alueen luonnontilaisuus on monin paikoin heikohko hakkuiden ja 
mökittymisen takia. Sen pääkivilaji on kvartsi-maasälpäliuske, jossa alueen koillisreunalla 
esiintyy kalkkikiveä kapeina välikerroksena. Biologisesti alue onkin merkittävä etenkin 
vaateliaan kalkkilajiston ansiosta. Arvokkain osa on alueen koillisreunan rantajyrkänne 
lähiympäristöineen, joka on kohtalaisen hyvin säästynyt ja jossa kalkkikivivälikerrokset tulevat 
monin kohdin esiin. Arvoa lisää habitaatin harvinaisuus, sillä suoraan vesistöön rajautuvat 
kalkkikivivaikutteiset seinämät ovat varsin harvinaisia (Juha Pykälä, suull. tiedonanto). Siten 
niiden lajistossa on usein hyvin mielenkiintoisia piirteitä. Jyrkänteen lajistoon kuuluu runsaasti 
vaateliaita kasvilajeja, joista muutamat ovat myös valtakunnallisesti uhanalaisia, Harvinaisimpia 
lajeja ovat mm. kalliorikko, sammalvahajäkälä, kalkkikuppijäkälä, isotuppisammal ja 
kenosammal. Muita vaateliaita lajeja edustavat mäkirikko, verikuijenpolvi, kalkkikiertosammal 
ja punatyvisammal. 

171. Karausvuori, Äetsä 

Karttalehti: 2112 06 
Alueen pinta-ala: 21 ha 	Korkeus: 103 m.p.y 

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: 

Muut arvot 
Geologia: 	3 	 muuttuneisuus: 
Biologia: 	3 	 lähiympäristö: 
Maisema: 	3 	 historia: 

moninaiskäyttö 

Alueen arvoluokka: 4 

Suht.korkeus: 53 m 

3 
2 
4 
3 

Kallioalueen sijainti: 
Keikyän koillispuolella (0,8 km), kantatie nro 41:n ja Kokemäenjoen välissä sijaitseva 
kallioalue. 

Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot: 
Jyrkkärinteisen massiivinen granodioriittimäki, joka kohoaa yli 50 metriä viereisen Kokemä-
enjoen tason yläpuolelle. Alueella on merkittäviä maisemallisia arvoja sekä kohtalaisen 
merkittäviä biologisia ja geologisia arvoja. Se rajautuu monelta suunnalta melko selväpiirteisesti 
ympäristöstään ja erottuu pohjoispuolelta erityisen selvästi - osittain voimakkaiden hakkuiden 
johdosta. Laelta avautuu puuston rajoittamia, paikoin hyvin edustavia näköaloja Kokemäenjoen 
laaksoon. Lakiosa on varsin lohkareinen, pohjoisreunalla on pieniä lähes pystyjyrkkiä hioutuneita 
silokalliopintoja. Lakiosissa ja rinteillä on laajoja, melko massiivisia muinaisen Itämeren 
Ancylysvaiheen aikaisia lohkareisia muinaisrantoja. Luonnontilaisuudeltaan alue on keskinkertai-
nen, osin hakattu, mutta kuitenkin biologisesti kohtalaisen merkittävä. Kasvillisuus ja kasvilajisto 
ovat hieman keskimääräistä monipuolisempia. Laella on puolukkatyypin männiköitä, jossa 
kalliopaljastumilla on tavattu paikallisesti varsin harvinaista kalliokohokkia (Juha Suominen, 
suull. tiedonanto). Etelärinteen tyvellä on paikoin lehtomaisia laikkuja, joiden lajisto on 
kohtalaisen moni-ilmeinen, mm. tuomea, lehtokuusamaa, punaherukkaa, taikinamarjaa, 
sinivuokkoa ja sudenmarjaa kasvaa alueella (ks. Raunio 1992, s. 46-47). Jyrkänteillä on 
kohtalaisen runsaasti lajistoltaan tavanomaista kalliokasvillisuutta, etupäässä sormipaisukarve-
kallioisokarve- ja kalliopalmikkosamrnal-kiviturkkisamrnalkasvustoja. 
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LIITE 2. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet 
Turun ja Porin läänissä - karttarajaukset 

lo Satreppaanvu®rå-Kaitaranta, Askalnen 
Karttalehti: 1044 01 
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2. Långvik ii(ide iiii-Pinronp äiin k~aHiom.-iasto, Dra sfjärd 
Karttalehhti: 1034 10, 1034 11, 1.034 13 + 2012 13 
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30 	 kalloj cso, DrasIjärd 
I:ai-ttakfi:ti i (rv1, 4, 	'I i, 1O3. 13 i 201 Z I 3 
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Klo Kalberget, Dra sf.j] ird 
Karttalehti: 1034 13 + 2012 13 
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Trollunge, I-lai,1,, o 
Karttalehti: 2021 04 
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6. Mustanrnetsä Soikvuoren kailioj ikso, }[)[alikko 
Karttalehtio 2021 (% 
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%o isommäki-Piruunvuori Halikko 
Karttalehti° 2021. 08 

8. I ajatau nuni YYalik ko 
I~arttalell ti: 2021 08 
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9. Li nnam akt, 1-1a likko 
Karttalehti: 2021 08 

A, 

f 	Ili  
~ 	57.3 ~. ' 	33:3 / 	5eItaha 

10. Korkeakallio-Pikkuikallio, 1-Iuittinen 
Kai yttal ehh ti: 2112 04 

:11aIuurvalli, Kaarina 
Karttalehti: 1043 1.1 
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12o Pi l 1Iaprianl allioty Katelaripää 
Karttaleh iö 11.44 12 

13 	il l:~gkya:en kl lio,, ankaaipä 
KQirttåalehti 2122 02 

14. Bifftet, Kemiö 
Karl talehti: 1034 1.5 + 2012 15 
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15. Ekii sin kaakkoispuolelnen kallioniaasto, Kemiöl 
Karttalchti: 2012 t13 
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16. Degerdalin kaalckoispuoleineai kallioalue, Kemiö 
Karttalehti: 20.12 03 
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17. Rjiynperinkallio Kemiö 
Karttalehti: 20ñ 03, 202101 

. . 

: äg, 

r •• 	.•.: 	• 	 : 	•• 

" ( 4 
18. Stenholmen, Kemö 

Karttalelith 2012 05 

19. 	hgabcrgen:Storä ngsberge 9  Kenilö 
I(ajit:i1ehti: 2012 06 
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20. Flaborsherget, Kenniö 
Karttaiehti: 201.2 06 

21. L iinsmansber cn, Kemiö 
Karttalelith 2012 06 
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22. Kummelberget, Kemiö 
Karttalehti: 2012 06 
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23. Malm gårdarna Kemiö 
Karttalehti: 2012 06 

24. Bi1Jingsberget Kemiö 
Karttalehti: 2612 06, 2021 04 
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25. I(akkimiki9  Klikala 
Karttalehti. 2023 09 

A 

A 

26. Säräniild, Ki1kaa 
Karttalehti: 2023 09 
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- 25' 
93° 

21 Pi 1kâ1a uiiin kaffiornaasto, kisko 
Karttalehti: 201.4 06 
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28. Vaiheiiiäid, Kisko 
Karttalehti: 2023 01 

29. Isobo rna-Äijäm lci Kick®-Muuria-Pcrni® 
Karttaleliti: 2023 01 
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30. Kirkkorni ki, Kisko 
Karttaleihti: 2023 02 

31. Kuuriiniiiäki, Kisko-Pertteli 
Karttalehtie 2023 02 
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ummi 

32. l}~~i~-ua~I il x, •V ~p(~a~~y~Ei,qk~ 9 	isko-Suorusjärvi 
Karta1ch~.aö Cell 3 0 

A 

33. Valkil.] ärvenntn inni Kiskko 
.Karttalehtl: 2023 ( 4 
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34. PiruiiksaapiiiiniJci, Kisko 
Karttalehti: 2023 04 

35 Ilyy iA m iki, Kisko 
Karttakklhti: 2023 04 
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OLM 

\ 
:2 

36e Laukkallion Kiirinmäen selannejakso, KiskoSuoiiiusj ärvi 
Karttaleliti: 2023 04 
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21 
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37. Torisevankulman kallio, Kiukainen 
Karttalehti: 1134 06 

55 
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38. Kasaberget, Korppoo 
Karttakhti: t032 US 

39 Lökviksberget Koripoo 
Karttatehfl: U132 12 
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fa tt 
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40L 11 istberen, Kormoo 
Jt(r1tale1flj: JO32 12 
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4!. Pämiäistcvuori Kustavi 

I(arttalehti: 1043, 04 

42. Uopiavimr, Kustavi 
KarUaliehti: 1042 07 
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43. Puosletinmäki Kustavi 
Karttalehti: 1d42 07 

e/äisvi 

' 

27 

44. Hyyppivuori, Kustavi 
Karttalehti: 1042 07 

45. 1-lonkaniemi, Kustavi 
Karttalehti: 1042 07 
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46.. I 	ukåiny k lli[Dc~lilj ',,t1l,kCöyliö 
1(arttaleIiti: 	if I2/, 0'3 

4'/® Li inavuorei:, 1.nitiIe 
Karttalehti: 1132 12 
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48. 1-löyhösvuori Laitila 
Karttalehti: 133 03 
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Salmela /-'. 	
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"J_ s6aia—  

Laitilan kirkolle 	Su 0 fl  ta k a 	S u o tak 
144 	 Nak —12' 

I 

, 
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490 Kattilavuori-Salajoenvuotl, Lappi 
Karttalehti: 4134 04 
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50. Lavi R vei-q 	hflJ ko, Lavka 
1, 	2.L'2 01 

ala 

lj 

J1 	]L1. -vii 	ilflo, Jav 
Karttalehti: 2122 02 
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52. Mannistenka upas, Loiniwi ( Ypäj  ) 
Karttalehti: 2111 10 

3. 

, 

; 

53 Naskalinkalliot, Luvia 
Karttalehti: 1141 10 

1:1C 
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148'' 

54. I~atimanvbuori Masku 
Kart.taleliti 1144 04 

55. Mätikkä Masku 
Karttalehti: 1044 07 

56. Kaasavuor i - Munavuori, Meriinasku 
Ka$•ttaiehgti° 1043 03 
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57. Perkko, Mietoinen 
Karttalehiti: 1044 05 

58, lammen ärven ~c~illio~r~~iasto, l~d~'~~x°la-S a o 
Karttalohti: 2021 A1. 
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59. Porainäki, Muurla 
Kar ttalchti: 2,021 11 

60. Lina amäki, i~'tka i a 
Karttalelhti. 2021. Ii 

6.1.llgl~l avtiQD "c:~ ~r 5kl ,. i~~l~~m la Pertteli 
Karttaleliti: 701:3 02 
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62. JliNrå'Jnkosl(CiR keFil1oa ue, IVYIorl,1,:.p rtteh,, 
Karttaleliti: 2023 02, 2033 03 
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V 

"  

0.~ 

63. il(allavauor ~ lV ynäm iki•Nousflaln&n 
KarUUa1ekt : 1044 05 

640 ~1,  
Karta lti: 1.043 06 
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6L. Vargberget, Nauvo 
Kar~talehti: 1034 02, 1034 03 

66. Bötet, Nauvo 
Karttalehti: 1034 02, 1034 03 
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67. Klockarbergen Nauvo 
Karttaiehti: 1044 03, 1034 06 

68. Snnörasken, Naiuvo 
Karttalehhti: 1034 06 
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69. Kaasivuori-Kalvinkallio Nauvo 
Karttalehti: 1034 06, 1O4 09 

70. Ber holm, Nauvo 
Karttalehti: 1034 06 
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; 	A4 L \ t 	 I 1 
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71. Svärtasiwrgct Nauvo 
Karttatelili: 1634 06 

lk >K9  

korpåkern 

72. Tor parskogs berget , N a 'vo 
I(arttate1ii: 1034 06 
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73. Riskosuonkalliot, Noormarkku 
Karttalehti: 1144 02 

74. Heikkilännthki-Ryssänmäki, Paimio 
Karttaleliti: 2021 02 
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75. Hyysvuori Paiml® 
Karttalehti 2621 02, 2021 03 

76. Ka1lciciruäl i-M itirassuonräki, Paunio 
Karttalchti: 2021 05 
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_7 	
L 

77. Lu11nsetOrmbergen, Parainen 
Karttalehti: 1034 12 

78. Kapelludden, Parainen 
Kartta1cht: 1034 12 
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ni 

790 BIIkH8S Parainen 
Karttalehti: [034 12 
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80. Alinarsund in k-allioall ike,Parain'n 
Karttalehti: 1034 12 
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81. I'lorthatliset, Parainen 
Kartt~alciiti: 1034 12 

8 ,o Bäilaeri et, p ara e 
Karttafehti: i()3 1 ,, 
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83. Vikbei et - Igor• holmsherget, Parainen 
Karttalehti: 1043 07 

84. Stormossen - Ersby n loulhokset, Parainen 
Karttalehti: 1043 07 
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85. Antnäsbacken, Parainen 
Karttalehti: 1043 07 

86. Pettebyn kaikkilouhokset - Kalkudden, Parainen 
Karttalehti: 1043 07 

87. Bötesberget, Parainen 
Karttalehti: 1043 10 
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88. i y e •inkailio, Parainen 
Kai-ttadehtiå 1043 10 

89 II nn w Å°ge9 .1v1[å k •rshei° en, Parainen 
1(k1.1ak1ht1 iO3 11 	• 
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g /Ö I 	 Paraisten keskystaan B I a s n as 

1570 	 ,jl 	 1571 	
1. Pargas cenllrum 

90. Vårdkasberget, Parainen 
Karttalehti: 104311 

I* 
Nak L1 19" 

1572 

91. Staekber ety Parmilen 
Karttaleliti: 1043 11 
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92. VilidukivuoriTakaniitunkallio, Perniö 
KarUalehti: 2012 06 

9:. 	1(Okalli()t Perniö 
KaFUakth: 2012 06 
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940 Fiögber gett  Perni Siirkisa10 
Karttalehti: 2012 08 

95. Kuop d11IMaki-Kriiuvanmäki,, Perniö•,Särkisa10 
KarUaiahli: 2012 08, 2012 09 
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96. Malmiräki, Perniö 
Karttalebti: 2012 09 

97. Horttomäki4-Jaapaporras, Perniö 
Karttalehti: 2012 lU 
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98. Lautviikimnäki Perniö 
Karttalehti: 2i}12 11 

99. Alhonnmm16ikki-I-lam järvenm et, Perniö 
Karttalehti: 20112 `12 
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100. Antinmäki, Perniö 
Karttalciite: 2012 12 

101. Kar inrnäki, Perniö 
Karttalehti: 2012 12 
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102. Varikattllanmäki-Kuukallio, Perrot®-Salo 
Karttalehti: 2021 07, 2021 10 
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103. St1~6
t
äry 	I[Iai aal njå rven l lmo aasto9 Perniö 

Kartalehti: 2021 Wi 
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104. Lulidanmäki Perniö 
Karttalehti: 1021 10 

105. Vuorilaakson kallioalue, Perniö 
Karitalehti: 2021 10 
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106. jalka® aa~a ~~il~i~I(~a ~p inai iil i, Parni® 
Karttalehti: 2021 10 

107. Sarmalstioaiaraåiki••Pohkallio, Perniö-Sal® 
K6erttalkhti 2021 10, 2021 11 
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108. Piiiik 7  Pert 
Karttakht 2,023 03 

i  

109. Paloniäki, 1[iikkiö 
Karttalehti: 1043 11 
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m 

1100 	 y ssävuori-Toivoi linn Pi kkiö 
Kartta!ehti å 1043 11, 21121 02, 

111. Linnavuiori Pohtionvuaori, I~iikkiii 
Idarttaieht.i 202103 
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112. Järvenmäki, Piikkiö 
Karttalehti: 2021 03 

113. Ihamäki Pori 
Idarttalelti: 1144 01 

114. Faaraonvuori, Punkalaithin 
Karttalehti: 2112 10 
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115. Kauvuori, Punkalaidun 
Karttalehti: 2114 02 

116. Kullanvuori, Raisio-Rusko 
Karttalehti: 1044 07 
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117. Pit.lkä°ärven kalif®alue, Rauma-Rauman mlk 
Karttalehti: 1132 07 
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118. Raannaajjärvi-I-Iuullkuuavuori, I4aunian mik 
Karttalehti: 1132 08, 1132 1.1 
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119, 1unimisvuori, Rusko 
Kar ttaleli ti : 1044 07, 1044 10 

120. Raiitavuori, Ryniättyhi 
Karttatchti: 1043 02 
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v 

121. Asol«odon lkalliojakso, Ryrn itt.ylä 
Karttalehtl: I.04.3 04 

1.2 . 	Utitisktav n-avuori Ryx~eäi tLy~Ell 
lf(~~ rttaleh ti: l 043 O 
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;:2 
u; 

123. H xja vuori-Koo elivuori, Rymättylä 
Karttalehti: 1043 05 

124. latikkamäien-Viitannkruunxun kalliojakso, Salo 
Ka rttaleihti . 2021 08, 2021 1.1. 
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125. Tammenrnäen-Maalunniäen kallioinaasto, Salo 
Karttalehti: 2021 11. 

126. Toravtiori-Katlnkalllo, Salo 
Kart.talehti 2021 11 
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127. Ilmusniäki, Salo 
Kart.talehti: 2021 11 

128. \Veitikkalaii liairiamäki••Ihamäki, Salo 
Karttalehti: 2021 12 
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129. Heskelinmiiki, Sauvo 
Karttalehti: 2021 01 

130. Piruntätirnäki Sauvo 
Karttalehti: 2621 01 
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13L flyyviik htv.um-ji, åai t yo 
4fH6.a eht 	2O:y, 1. Q i 

132. ParatiisIraikiSanyo
K ai•ttalehti: 2021 01 
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133. Karhumäki-Raatotarhanmetsä, Sauvo 
Karttalehti: 2021 01, 2021 02 

134. Varasvuoren-Kattllainäen kalliomaasto, Sauvo 
Karttalehti: 2021 02 
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Li esn i m i 	Kemidon Liesniemi 	Liesnie 
27 	 24.28 

135. Kaasumäki, Satan® 
Karttaleliti: 2021 02 

136. Valpperinmäki Sauvo 
KarUalebti: 201 04 
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137. Tap erinmäki Sauvo 
Karttalehti: 2421 04, 2021 05 

138. Hirvi ärven kallio Siikainen 
Karttalehti: 1233 b1 
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139. M,tovuo:ren k allioakso, Slikalixen 
Karttalehli: 1233 (i1, 1233 04 

140. Sliraimiki, Soincro 
Karttalehti: 2024 04 
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3.1 

laati 

141. Palmankallio Somero 
Karttalehti:. 024 05 

142. Heinimäen kalliot, Suodenniemi 
Karttalehti: 2121 03 
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143. Korkeakallio-Ra°akallio, Suuodciiniemi 
Karttalehti. 2121 03 

144. Palojä ven•Suodeiijiirvcn kalliojaI(o Suodenniemi 
Karttalehti: 2121 03, 2121 06, 2122 t1 
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145. Hautavuoren kallionlaasto, Suodenniemi 
Karttalehti: 21.21 06 
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146. I1evonni itu nkall i®, S uodenni em i 
Karttaleliti: 2121 069  2122 04 

147. Puiretinmäki Suomusjäi'vi 
Karttalehti: 2023 08 
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IYaukkavuori Sälly lä 
Kar•ttalelhti: Y133 M, 1133 09, 1133 11, 1133 12 

149. Lesniemi Vähämaaiikaula, Särkisalo 
Karttaleliti: 2012 05 
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150. Förbyn kalkkimiiet Stirkisa!o 
Karttnlehti: 2012 0~ 

15-1. V rdkasber #et, Särkisalo 
Karttalehti:Z01.2 05 
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152. K9eivflmni i i, Särkisalo 
Karttale hti: 2012 06, 2012 09 

1S3. Klinthirnald, Siirkisalo 
clT•tt21eptiä 2012 08 
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156. Isovaiiiionvuori-Pirttivuori, Taivassalo 
Karttalehti: 1042 10 

157. Höyti.ien Hö ttiiicn Turku 
Karttalehti: 1043 09 
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158. 	 Ulvila 
Karttalehti: 1143 05 

159. 1lakavuori, Vaiuiniala . 
Karttalelhti: 21.12 08, 2112 09 
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160. Kirkkovuori-Kotovauori Vammala 
Karttalehti: 2112 09, 211.2 1.2, 2121 10 

161. Ritavuori-Kulonvuori Vammala 
Karttalehti: 21.12 09, X1121 07 
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163. Pininvuori, Vamma'a 

	

KarUaleht 	08 
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164. KaImasvuOri P I1 ilgönvu®ri g  Vammala 
aÅ°$.takh Å: 2121 1O 

i:` 

16f. 1iHWiiavuuoA, Vaxnnnala 
Kar ttalehti: 2121 10 



166. Jyränvuori9  Vannaia 
Kartthkht: 2121. -1 -1 
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167. BrämberetStrömsrnossen Vistanfjärd 
Karttalehti: 2012 01, 2012 d4 
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168. Svinberget, Västaaif'ärd 
Karttalehti: 2012 02 

169. Jatullntarlla, Västanfjärd 
Karttalehti: 2012 02 
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170. Näsudden Västanf jL ird 
Karttalehii: 2012 015 

171. Karausvuori Äetsä 
Karttaleht1: L112 06 
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LIITE 3. Turun ja Porin läänin inventointiaineiston paikallisesti arvokkaat ja 
vähemmän merkittävät kallioalueet. 

Seuraavassa luettelossa on esitetty arvoluokkiin 5-7 sijoittuvat, valtakunnallisesti 
merkittävien kallioalueiden suojelurajauksista (liite 1) poisjäävät alueet. Näistä arvoluok-
kaan 5 kuuluvat alueet sisältävät kuitenkin siinä määrin merkittäviä maisema- ja 
luonnonarvoja, ettei niille tulisi myöntää maa-aineslain mukaisia ottolupia. Arvoluokan 
6 kohteille luvan myöntäminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa, arvoluokan 7 
kallioalueille ottoluvan myöntämiselle ei tämän hetkisen tiedon pohjalta ole estettä. 
Näiden kallioalueiden yleispiirteet ja tärkeimpien arvojen kuvaus karttarajauksineen 
toimitetaan paikallisten kaavoitus- ja ympäristönsuojeluviranomaisten tiedoksi. 

Kallioalue: Kunta: Karttalehti: Arvoluokka: 

Kattilavuori ASKAINEN 1044 01 5 
Käärmeenluolavuori ASKAINEN 1044 01 5 
Lakiasuon kalliot ASKAINEN 1044 01 5 
Riuttavuori-Pitäjänvuori-Puhonvuoret AURA 2022 02, 2022 03 5 
Jättekasten DRAGSFJÄRD 1033 12 5 
Senatsberget DRAGSFJÄRD 1034 13 + 2012 13 5 
Tynglaxin kallioalue DRAGSFJÄRD 2012 01 5 
Haukkalankallio EURA 1133 05, 1133 06 5 
Vähä Karstujärven kallio EURA 1133 09 6 
Sieravuori EURA 1133 09 5 
Ritavuori EURAJOKI 1 132 	1 1 6 
Riutanaho EURAJOKI 1132 12 5 
Rakokallio EURAJOKI 1134 02 5 
Mäyränkallio EURAJOKI 1134 02 6 
Isovuori EURAJOKI 1134 02 5 
Kaunummenvuori EURAJOKI 1134 02 5 
Korpimäki HALIKKO 2021 04 5 
Pyhäloukas-Unkkionmäki HALIKKO 2021 05 5 
Uurmäki HALIKKO 202105 5 
Linnanmäki-Haukkamäki HALIKKO 2021 05 5 
Ryssänristinmäki-Kiikaritorninmäki HALIKKO 2021 08 5 
Rivomäki HALIKKO 2021 08 5 
Hiittenmäki-Laviakallio HALIKKO 2021 09 5 
Kukkularnäki HALIKKO 2021 12 5 
Korkiavuori HALIKKO 2022 07 5 
Saarenkalliot HUITTINEN 2112 01 5 
Karanvuori HUITTINEN 2112 03 5 
Ripovuori HUITTINEN 2112 03 5 
Kännönvuori HUITTINEN 2112 05 5 
Vihkimysvuori HUITTINEN 2112 05 5 
Pyörönvuori HUITTINEN 2112 05 5 
Pahkionvuori HUITTINEN 2112 05, 2112 06 5 
Lintukankaan kalliot HUITTINEN 2112 07 5 
Sauhuvuori KAARINA 1043 11 5 
Vaarniemenkallio KAARINA 1043 11 5 
Palokallio KAARINA 1043 11 5 
Muikunvuori KAARINA 1043 12 5 
Kieterinmäki KAARINA 1043 12 5 
Kokonvuori-Pärkänvuori KALANTI 1042 09 5 
Marippanvuori KALANTI 1131 08 5 
Kuuvanvuori KALANTI 1131 	10 5 
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Ässälänjärven kalliot KANKAANPÄÄ 1144 06 	 5 
Lamminperkiön kalliot KANKAANPÄÄ 1144 06 	 5 
Pässinkalliot KANKAANPÄÄ 1144 08 	 5 
Piitanhaankalliot KANKAANPÄÄ 1 144 08 	 5 
Vähä-Kivijärven kallio KANKAANPÄÄ 1144 	1 I 	 5 
Ruinunkalliot KANKAANPÄÄ 1144 12 	 5 
Isovuori KANKAANPÄÄ 2122 02 	 5 
Kolunvuori KANKAANPÄÄ 2122 03 	 5 
Pahaojanniitun kalliot KANKAANPÄÄ 2122 03 	 5 
Ängviksbergen KEMIÖ 1034 12, 1034 15 + 2012 15 	5 
Norrbackaberget KEMIÖ 1034 15 + 2012 15 	 5 
Näsbergen KEMIÖ 1034 15 + 2012 15, 2012 03 	5 
Jättekastberget KEMIÖ 2012 02 	 5 
Pungbölebergen-Bölsklinten KEMIÖ 2012 03 	 5 
Gräsbölebergen-Rödbergen KEMIÖ 2012 03 	 5 
Majberget KEMIÖ 2012 03 	 5 
Björndalen KEMIÖ 2012 03 	 5 
Pumperinmäki KEMIÖ 2012 04 	 5 
Holmudden KEMIÖ 2012 05 	 5 
Högberget-Brantbergen KEMIÖ 2012 05 	 5 
Båtkullaberget KEMIÖ 2012 06 	 5 
Opphagabergen-Karlingsberget KEMIÖ 2012 06 	 5 
Österängsberget KEMIÖ 2012 06 	 5 
Musta,järvenkallio KEMIÖ 2012 06 	 5 
Telegrafberget KEMIÖ 2021 04 	 5 
Stenbrottet KEMIÖ 202104 	 5 
Ramakkalanmäki-Majalandenmäki KIIKALA 2023 02 	 5 
Paaroninmäki KIIKALA 2023 05 	 5 
Samppamäki KIIKALA 2023 05 	 5 
Haukanmäki KIIKALA 2023 05 	 5 
Ojamäenkallio KIIKALA 2023 05 	 5 
Kartanonvuori KIIKOINEN 2121 02 	 5 
Viitavuori KIIKOINEN 2121 05 	 6 
Laut.nummi KISKO 2014 06, 2023 04 	 6 
Airikenmäet KISKO 2023 01 	 5 
Luhdanmäki I ISKO 2023 01, 2023 02 	 5 
Rajamäki-Niittusuonkal1io KISKO 2023 02 	 5 
Lintusenmäki KISKO 2023 04 	 5 
Ilveskallio KISKO 2023 04 	 5 
Isovuori-Pähkinämäki KODISJOKI 1131 	12 	 5 
Pajasuonkallio KODISJOKI 1 132 10 	 5 
Kirkkokallio KOKEMÄKI 1 134 1 1 	 6 
Orjapaasi KOKEMÄKI 1134 12 	 5 
Kynsikankaan kallioselänne KOKEMÄKI 1143 07, 1043 10 	 6 
Rantakulman kallioselänne KOKEMÄKI l 143 10 	 5 
Paskarannanmäki KOKEMÄKI 1143 10 	 5 
Linnankallio KOKEMÄKI 1 143 10 	 5 
Kaupinkallio-Kynsimyllynkallio KOKEMÄKI 1143 10 	 5 
Tuliniemenvuori KOKEMÄKI 1 143 	1 1 	 5 
Jyränkallio KOKEMÄKI 2121 01 	 5 
Majamonvuori KOKEMÄKI 2121 01 	 5 
Pirunvuori KOKEMÄKI 2121 01 	 5 
Rävbergen-Kultranklintarna KORPPOO 1032 1 1 	 5 
Vihdankallio KULLAA 1143 06 	 6 
Rantalankallio KULLAA 1 143 06, 1143 09 	 5 
Pimpulinkallio KULLAA 1143 08 	 5 
Rajakallio KULLAA 1143 09 	 6 
Lavakallio KULLAA 1143 09 	 6 
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Matovuori KUSTAVI 1042 07 	 5 
Ristivuori KUSTAVI 1042 07 	 5 
Haltinvuori KUSTAVI 1042 07 	 5 
Muuransuonvuori KUSTAVI 1042 07 	 5 
Moivanvuori KUSTAVI 1042 07 	 5 
Haukkavuori KUUSJOKI 2022 10 	 6 
Kokonkallio-Rapakallio LAITILA 1131 08, 	1131 09 	 5 
Juutinlinna LAITILA 1131 	11 	 5 
Lintuvuori LAITILA 1131 	12 	 6 
Santarapakonmäki LAITILA 1131 	12 	 6 
Kolmihaaranmäki-Lylyvuori LAITILA 1133 01 	 5 
Tomajanvuori LAITILA 1133 02 	 5 
Ketunluolanmäki LAITILA 1133 05 	 6 
Pärkänmäki LAPPI 1134 01 	 5 
Limonvuori LAPPI 1134 01 	 5 
Sammallandenmäki LAPPI 1134 01, 1134 02 	 5 
Rajakallio LAVIA 1143 09 	 6 
Vohlavuori LAVIA 2[22 01 	 5 
Sillanp~iänvuori LAVIA 2122 01 	 5 
Siltavuori LAVIA 2122 01 	 5 
Ahvenuskallio LAVIA 2122 01 	 5 
Vuorijärvenvuori LAVIA 2122 02 	 5 
Katosvuori-Torni vuori LAVIA 2122 04 	 5 
Kivivuori-Linttisvuori LEMU 1044 05 	 5 
Kieteri nmäki LIETO 1043 12 	 5 
Ahteenmetsä LIETO 2022 0 ] 	 5 
Mustakallio LOIMAA 2111 	12 	 5 
Perämaankallio-Ilveskallio LOIMAA 2111 	12 	 6 
Leistonmäki MARTTILA 2022 07 	 5 
Lotikonmäki MARTTILA 2022 07 	 5 
Vartijavuori MASKU 1044 04 	 5 
Korppusvuori MASKU 1044 04 	 5 
Hallusvuori MASKU 1044 04 	 5 
Palovuori-Palometsä MASKU 1044 04 	 5 
Paljasmäki MASKU 1044 07 	 6 
Kiuksvuori MASKU 1044 08 	 5 
Laaskallio MASKU 1044 12 	 6 
Kahlukydön kalliot MERIKARVIA 1142 	11 	 5 
Lammelan kalliot MERIKARVIA 1142 12 	 5 
Lauttijärven kalliot MERIKARVIA 1231 	lO 	 5 
Meioisten muinaishautamäki MERIMASKU 1043 03 	 6 
Mulliniemi-Koivumäki MERIMASKU 1043 03 	 5 
Villivuori MERIMASKU 1043 03 	 5 
Kattilavuori MERIMASKU 1044 01 	 5 
Lakiasuon kalliot MERIMASKU 1044 01 	 5 
Suoniittu-Metsäniittu MIETOINEN 1044 02 	 7 
Isovuori-Ratiuvuori MIETOINEN 1044 05 	 5 
Kivivuori-Linttisvuori MIETOINEN 1044 05 	 5 
Raudanmäki-Vähä Raudanmäki MUURLA 2021 	11 	 5 
Melkkornäki MUURLA 2021 	11 	 5 
Flaukkamäki MUURLA 2021 	11 	 5 
Airikenmäet MUURLA 2023 01 	 5 
Kaukonmäk.i MUURLA 2023 02 	 5 
Roviomäki-Sillanmäki MUURLA 2023 02 	 5 
Laavaistenmäki MYNÄMÄKI 1044 03 	 5 
Isovuori-Vähävuori MYNÄMÄKI 1044 03 	 5 
Varppeenkallio MYNÄMÄKI 1044 06 	 5 
Retkenmäki-Paltanvuori MYNÄMÄKI 1044 12 	 5 
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Ruohantteen kallioalue 
Hyypiönvuori-Nikulanvuori 
Venkavuori 
Kärleksberget 
Taslot 
Husbergen 
Lampbergen-Voilaxskogen 
Byberget 
Kivasvuori-Sikavuori 
Käldinge 
Klintudden 
Vihdankallio 
Riistalankalliot 
Kal viikinkallio-Sikakallio 
Lahnakal l jot 
Rottalamminkalliot 
Äss inkallio 
Rounaskallio 
Pappilankallio 
Kuokkamaa 
Isokallio 
Kokkovuori-Ratunkalliot 
Kiuksvuori 
Takaniitunkallio 
Latom iki 
Korkiavuori 
Kivi länmäki 
Kakkarvuori 
Lovenmäki 
Lassinm iki 
Vakkavuori 
Etelävuori 
Vakka-aIhonmäki-Kol vuori 
Tipumäki-Vohtenkellarinmäki 
Kati nhäntä 
Kuhankuono 
Hallinmäki 
Finntekudden 
Högberg 
Nåtn isberget 
Marlaxbergen-Perkel berget 
Gundviksudden 
Spökberget 
Isotuvanmäki-Sikam iki 
Preitinmäki 
Palttamäki 
Ryssäntorninrnäki 
Prestkullanm iki 
Leuarinmäki 
Onnenm&i 
Tyrynmäki 
Rajamäki-Niittusuon kallio 
Roviomäki-Sillanmäki 
Varvonmäki 
Papinvuori 
Korkianhuhdanmäki 
Kipervuoren kallioalue 
Etelävuori 

MYNÄMÄKI 
NAANTALI 
NAANTALI 
NAUVO 
NAUVO 
NAUVO 
NAUVO 
NAUVO 
NAUVO 
NAUVO 
NAUVO 
NOORMARKKU 
NOORMARKKU 
NOORMARKKU 
NOORMARKKU 
NOORMARKKU 
NOORMARKKU 
NOORMARKKU 
NOORMARKKU 
NOORMARKKU 
NOORMARKKU 
NOUSIAINEN 
NOUSIAINEN 
NOUSIAINEN 
ORIPÄÄ 
ORIPÄÄ 
PAIMIO 
PAIMIO 
PAIMIO 
PAIMIO 
PAIMIO 
PAIMIO 
PAIMIO 
PAIMIO 
PAIMIO 
PAIMIO 
PAIMIO 
PARAINEN 
PARAINEN 
PARAINEN 
PARAINEN 
PARAINEN 
PARAINEN 
PERNIÖ 
PERNIÖ 
PERNIÖ 
PERNIÖ 
PERNIÖ 
PERNIÖ 
PERNIÖ 
PERTTELI 
PERTTELI 
PERTTELI 
PERTTELI 
PIIKKIÖ 
PIIKKIÖ 
PIIKKIÖ 
PIIKKIÖ 

1133 04 
1043 06 
1043 06, 1044 04 
1034 02, 1034 03 
1034 03 
1034 03 
1034 03 
1034 06 
1034 06 
1034 06 
1034 06 
1143 06 
1144 01 
1144 01 
1144 02 
1 144 02 
1144 04 
1144 04 
1144 04, 1144 07 
1144 07 
1144 07 
1044 05 
1044 08 
1044 12 
2111 01 
2111 02 
2021 03 
2021 03 
2021 03 
2021 03 
2021 03 
2021 03 
202 l 03 
2021 03 
2021 06 
2021 06 
2021 06 
1034 12 
1043 07 
1043 07 
1043 07 
1043 10 
1043 10 
2012 08 
20!208,20!2 11 
2012 09 
2012 11 
2012 12 
2012 12 
2021 10 
2023 02 
2023 02 
2023 02 
2023 03 
2021 02 
2021 02 
2021 02, 2021 03 
2021 03 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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Pihlajamäki-Kirkkokallio POMARKKU 1144 02 	 5 
Jokisenkalliot POMARKKU 1144 02 	 6 
Myllykallio POMARKKU 1144 03 	 5 
Vuorilammin kallio POMARKKU 1144 05 	 5 
Liusviikinkalliot POMARKKU 1144 05 	 5 
Pässinkalliot POMARKKU 1144 08 	 5 
Piitanhaankalliot POMARKKU 1144 08 	 5 
Pärkeenkalliot PORI 1141 	10, 1141 	11 	 5 
Kärmekallio PORI 1142 08 	 5 
Halkeamakivenkallio PORI 1142 10 	 5 
Mäkiluoman kalliomäki PORI 1142 10 	 5 
Hiittenkallio PORI 1142 10 	 5 
Vareskallio-Nie]päkinkallio PORI 1142 	1 1 	 5 
Luolakallio-Kettukallio PORI 1143 03 	 5 
Kannistonkallio PORI 1143 03 	 5 
Mattilankallio PUNKALAIDUN 2112 08 	 5 
Kelkkakallio PUNKALAIDUN 211210 	 6 
Myllyvuori-Pumpunkallio PUNKALAIDUN 21 12 10 	 5 
Isovuori PUNKALAIDUN 211210 	 5 
Lylysmäki PUNKALAIDUN 211210 	 5 
Särkikallio PUNKALAIDUN 2112 11 	 5 
Pässinkallio PUNKALAIDUN 2112 	11 	 5 
Sammakkavuori-Tomminvuori PUNKALAIDUN 211211 	 5 
Isoseinäkallio-Pikkuseinäkallio PUNKALAIDUN 211211 	 5 
Sarkkilankallio PUNKALAIDUN 2114 01 	 5 
Järvenrantavuori PUNKALAIDUN 2114 01 	 5 
Kokonkallio-Rapakallio PYHÄRANTA 1131 08, 1131 09 	 5 
Sannanvuori PYHÄRANTA 1131 	12 	 5 
Haanvuori PÖYTYÄ 2022 03, 2111 01 	 5 
Kuusistonkallio PÖYTYÄ 2022 06 	 5 
Varkaanvuori PÖYTYÄ 2111 01 	 5 
Kärilänmäki PÖYTYÄ 2111 01 	 5 
Kuuvanvuori RAISIO 1043 09 	 5 
Kokkovuori RAUMA 1132 08 	 5 
Hummatus RAUMAN MLK 1132 08 	 5 
Pajasuonkallio RAUMAN MLK 1132 10 	 5 
Tuitinjärven kalliot RAUMAN MLK 1132 	10, 	1132 11 	 5 
Rotanvuori RUSKO 1044 07 	 5 
Kaharinvuori-Kaninkonmäki RUSKO 1044 07 	 5 
Karhuvuori RYMÄTTYLÄ 1043 04 	 5 
Nuikonvuori RYMÄTTYLÄ 1043 05 	 5 
Haukkavuori RYMÄTTYLÄ 1043 06 	 5 
Kraatalmäki-Kripinkallio SALO 2021 08, 2021 11 	 5 
Raudanmäki-Vähä Raudanmäki SALO 2021 11 	 5 
Rankosinmäki SALO 2021 1 1 	 5 
Tammirinne SALO 2021 	11 	 5 
Vuorenmäki SALO 2021 	11 	 5 
Haanmäki SALO 2021 	1 1 	 6 
Uuksvuori SALO 2021 12 	 5 
Rappumäki SAUVO 2021 01 	 5 
Kullanmäki SAUVO 202101 	 5 
Hännälänmäki SAUVO 2021 01-02 	 5 
Linnamäki SAUVO 2021 02 	 5 
Reuhonojanmälci SAUVO 2021 02 	 5 
Siliäkallio SAUVO 2021 02, 2021 05 	 5 
Korpimäki SAUVO 202104 	 5 
Vähäsilkkilän kallioalue SAUVO 2021 05 	 5 
Syväsalmen kalliot SIIKAINEN 1144 06 	 5 
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Kivimäki-Vuortenvälinkal1jot 
Tynnörikallio 
Jyllinkallio 
Huikkonmäki 
Pykinkallio 
Hyypiänmäki-Hirvisuonrniki 
Murjumäki 
Rydönmäki 
Lammasvuori 
Satulavuori-Lippuvuori 
Maununvuori -Pa kkovuoret 
Lintusenmäki 

 ini ki 
Ojamäenkallio 
Palomäki 
Talvitien kalliomäet 
Syvälampi-Koimper~i 
Kork iannum men m i k i 
Vähä Karstujärven kallio 
Mäyränkalliot 
Kassarinkallio 
Pankasuon kallioalue 
Isomäki 
Isotuvanmäki-Sikamäki 
Talkkamäki 
Korkmäki 
Hyyppivuori 
Rajavuori 
Pässilänmäki 
Nunnavuori 
Pirttivuori 
Rotanvuori 
Pyhtynmäki 
Luolakallio-Kettu kallio 
Harjunpäänkalli_ot 
Keronpäänkallio 
SIIeävuori 
Kokkovuori 
Kuorsu 
Isovuori-Ritavuori 
Kokonvuori-Pärkänvuori 
Pärkänvuori 

Lupanvuori 

Kankaronvuori-Seljänvuori 
Vartiovuori 
Lavamäki 
Laaskallio 
Kytövuori 
Järvenpään vuori 
Halkivuori 
Sammakkavuori-Tomminvuori 
Isovuori-Törmänvuori 
Viitavuori 
Korvenka1liot 
Luukolanvuori 
Hurunvuori-Kankaanvuori 
Järven tau stanvuori 
Vihakkaanvuori 

SIIKAINEN 
SIIKAINEN 
SIIKAINEN 
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Seinäkallio-Heiskalankalliot ÄETSÄ 2112 06 	 5 
Paunuvuori ÄETSÄ 21 12 06 	 5 
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LIITE 4. Tekstissä esiintyvien eläinten, kasvien ja sienten tieteelliset nimet. 

Eläimet 

harmaapäätikka 	........................... Picus canes 
huuhkaja 	................................ Bubo bubo 
isoapollo 	................................ Parnassius apollo 
kalasääski 	............................... Pandion haliaetus 
kalkkikaksoisjalkainen 	...................... Iulus scanicus 
kangaskiuru 	.............................. Lullula arborea 
kirjosieppo 	.............................. Ficedula hypoleuica 
kurki 	.................................. Grus grus 
laulurastas 	............................... Turdus philonaelos 
lounaanvarpuhämähäkki 	..................... Cicurina cicur 
metsäviklo 	............................... Tringa ochropus 
peukaloinen 	.............................. Troglodytes troglodytes 
piikkikotilo 	.............................. Acanthinula aculeata 
pähkinähalcki 	............................. Nucifraga caryocatactes 
ruisrääkkä 	............................... Crex crex 
sirittäjä 	................................. Phylloscopus sibilatrix 
suorasuusulkukotilo 	........................ Cochlodina orthostomna 
tuulihaukka 	.............................. Falco tinnunculus 
täplälouhikkohämähäkki 	..................... Titonoeca quadriguttata 
viiriäinen 	................................ Coturnix coturnix 

Kasvit 

aarniluppo 	............................... Bryoria nadvornikiana 
aarnisammal 	............................. Sch.istostega pennata 
ahomansikka 	............................. Fragaria vesca 
ahopellava 	.............................. Limsen catharticunn 
ahosilmäruoho 	............................ Euph.rasia rostkoviana 
etelänhankasammal 	........................ Riccia beyrichiana 
etelänkellosammal 	......................... Encalypta vulgaris 
etelänkiertosammal 	........................ Tortella inclinata 
etelänpartasammal 	......................... Tortula subulata 
etelänpurosammal 	.......................... Hygrohypnuin luridu,n 
etelänpörrösammal 	......................... Dicranoweisia cirrata 
haapa 	.................................. Populus tremula 
haisukurjenpolvi 	.......................... Geranium robertianunn. 
hammasjuuri 	............................. Dentaria bulbifera 
haprakarvesammal 	......................... Frullania fragilifolia 
haprakiertosammal 	........................ Tortella fi-agilis 
harajuuri 	................................ Corallorhiza trifida 
haraväkäsammal 	........................... Cannpylophyllum halleni 
harmaaleppä 	............................. Alnus incana 
hentokorte 	............................... Equisetuun scirpoides 
hiidensammal 	............................ Preissia quadrata 
hiirenhäntäsammal 	......................... Isothecium inyosuroides 
bina 	................................... Danthonia decumbens 
horkkakatkero 	............................ Gentianella ainarella 
härmäsammal 	............................ Saelania glaucescens 
häränsilmä 	.............................. Hypochoeris inaculata 
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iharuusu 	................................ Rosa mollis 
imikkä 	................................. Pulmonaria obscu.ra 
isohirvenjäkälä 	........................... Cetraria islandica 
isokarvesammal 	.......................... Frullania tamarisci 
isomaksaruoho 	........................... Sedcun teleph.icn 
isoriippusammal 	.......................... Neckera crispa 
isoruostesammal 	.......................... Anomodon viticulosus 
isosahasammal 	............................ Bazzania trilobata 
isotorasammal 	............................ Cynodontium sueciccun 
isotuppisammal 	........................... Timmia. austriaca 
jänönsalaatti 	............................. Mycelis muralis 
kalkkihiippasammal 	........................ Orthotrichum anornalum. 
kalkkikahtaissammal 	....................... Distichicun capillacecun 
kalkkikarvasammal 	........................ Ditrich.um flexicaule 
kalkkikiertosammal 	........................ Tortella tortuosa 
kalkkikuppijäkä1ä 	......................... Solorina saccata 
kalkkikynsisammal 	........................ Dicranum brevifoliuun 
...................................... (=D. muehlenbeckii) 

kalkkipalmikkosammal 	..................... Hypium recurvatum. 
kalkkisuikerosammal 	....................... Brachythecium glareoscnn 
kalliohatikka 	............................. Spergula morisonii 
kalliohiippasammal 	......................... Orthotrichum rupestre 
kalliohyytelöjäkälä 	........................ Collema flaccidtun 
kallioimalTe 	............................. Polypodium vulgare 
kalliolsokarve 	............................ Parmelia saxatilis 
kalliokarstasammal 	........................ Andraea rupestris 
kalliokeuhkojäkälä 	........................ Lobaria scrobiculata 
kalliokielo 	.............................. Polygonatunt odoratuin 
kalliokohokki 	............................ Silene rupestris 
kallio-omenasammal 	....................... Barirarnia pomiforinis 
kalliopalmikkosammal 	...................... Hypnum. cupressiforme 
kai1iorikko 	.............................. Saxifraga adscen.dens 
kalliotakkusammal 	........................ Ulota hutchinsiae 
kalliotierasammal 	......................... Racomitrium lanuginosum 
kalliovelhonsammal . 	........................ Asterella gracilis 
kanerva 	................................ Calluna vulgaris 
kangasajuruoho 	........................... Thymus serpylhnn 
karvakiviyrtti 	............................ Woodsia ilvensis 
kataja 	.................................. Juniperus communis 
katvesammal 	............................. Callii'cladiuni haldanianrun 
keihäsvuohennokka 	........................ Scutellaria hastifolia 
keltamaksaruoho 	.......................... Sedum acre 
keltamatara 	.............................. Galium veruin 
keltamo 	................................ Chelidoniuni majos 
kenosammal 	............................. Amblyodon dealbatus 
kerrossammal 	............................ Hylocomium splendens 
ketjusammal 	............................. Lejeunnea cavifolia 
ketohavusammal 	.......................... Abietinella abietina 
ketokeltto 	............................... Crepis tectorum 
ketokäenminttu 	........................... Satureja acinos 
ketomaruna 	.............................. Arternisia cam pestris 
ketoneilikka 	............................. Dianthus deltoides 
keto-orvokki 	............................. Viola tricolor 
ketopartasammal 	.......................... Tortula ruralis 
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kevätesikko 	.............................. Primula veris 
kevätlinnunherne 	.......................... Lathyrus vernus 
kevätiinnunsilmä 	.......................... Chrysosplenium alternifolicun 
kevätsara 	................................ Carex caiyophyllea 
kielikellosammal 	.......................... Encalypta streptocarpa 
kiilto-omenasammal 	....................... Bartramia ithyphylla 
kimmelsammal 	........................... Taxiphyllum wissgrillii 
kimpputierasammaI 	........................ Racomitrienn. fasciculare 
kirjokorte 	............................... Equisetum. variegatum 
kirkiruoho 	.............................. Gymnadenia conopsea 
(pysty)kiurunkannus 	........................ Coryc/alis solida 
kivi laakasammal 	.......................... Plagiothecium denticulatum 
kiviturkkisammal 	......................... Paraleucobryinn longifolium 
koiranheisi 	.............................. Viburnum opulus 
kolokiiltosammal 	.......................... Pseudotaxiphylluin elegans 

.................. (=lsopterygicun elegans) 
kolokärpänsammal 	......................... Rhabdoweisia crispata 
koloviuhkasammal (koloriippusammal) 	........... Homalia besseri (=Neckera b.) 
kotkansiipi 	.............................. Matteuccia struthiopteris 
kuhmujäkälä 	............................. Lasallia pustulata 
kullero 	................................. Troll/us evropaeus 
kurjenkello 	.............................. Campanula persicifolia 
(kivi)kutrisammal 	......................... Homalothecicnn. sericeum 
kuusi 	.................................. Picea ab/es 
käenkaali 	................................ Oxalis acetosella 
käärmeenpistonyrtti 	........................ Vincetoxicuin hirundinaria 
kynäjalava 	.............................. Ulmus laevis 
laakasammal 	............................. Plagiothecicnn sp. 
lahokaviosammal 	.......................... Buxbau.mia viridis 
Iastusammal 	............................. Reboulia hennisphaerica 
lehmus 	................................. Tilia cordata 
lehtohavusammal 	.......................... Thuidicm trnnariscincnn 
lehtohorsma 	.............................. Epilobicnn niontanum 
lehtokielo 	............................... Polygonatum multiflorum. 
lehtokuusama 	............................ Lonicera xylostecnn 
lehtoleinikki 	............................. Ranunculus cassubicus 
lehtomatara 	............................. Galium triflorum. 
lehtoneidonvaippa 	......................... Epipactis helleborine 
lehtonoidanlukko 	.......................... Botrychiiiini virginianum 
lehtonokkasammal 	......................... Eurhynch.iuni angustirete 
lehtonurmikka 	............................ Poa nemoralis 
lehto-orvokki 	............................ Viola m.irabilis 
lehtopalsami 	............................. Impatiens noli-tangere 
lehtopähkämö 	............................ Stachys sylvatica 
lehtosinijuuri 	............................ Mercurialis perennis 
lettosiipisammal 	.......................... Fissidens adianthoides 
lettovilla 	............................... Eriophorum latifolicmn 
lillukka 	................................. Rubus saxatilis 
limisiimasammal 	.......................... Myurella julacea 
lituruoho 	............................... Arabidopsis thaliana 
liuskahyytelöjäkälä 	.................. 	. 	..... Colleina cristatnm. 
liuskaraunioinen 	.......................... Asplenium septentrionale 
luutasammal 	............................. Thamnobryum alopeciiruni 
lännenhernesara 	........................... Carex derniissa 
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lännenliekosammal 	........................ Rhytidiadelphus loreus 
maarianverijuuri 	.......................... Agrimonia eupatoria 
masmalo 	................................ Anthyllis vulneraria 
merinapajäkälä 	............................ Unnbilicaria spodochroa 
metsänätkelmä 	........................... Lathyrzus sylvestris 
metsävirna 	.............................. Vicia sylvatica 
mukulaleinikki 	............................ Rantunculus frcaria 
munasammal 	............................. Diphysciu.m folioscun 
mustakonnanmaija 	........................ Actaea spicata 
mustikka 	............................... Vacciniuun myrtillus 
mäkiarho 	............................... Arenaria serpyllifolia 
mäkihorsma 	............................. Epilobiurn. co//inom 
mäkihärleki 	.............................. Cerastium serni.decandrum 
mäkikaura 	.............................. Avenula pubescens 
mäkikuisma 	............................. Hypericum peiforatum. 
mäkilitukka 	.............................. Cardam.ine hirsuta 
mäkiminttu 	.............................. Satureja vulgaris 
mäkitervakko 	............................ Lychnis viscaria 
mäkirikko 	............................... Saxif -aga tridactylites 
mänty 	.................................. Pinos sylvestris 
mätäshelmikkä 	............................ Melica picta 
nappihyytelöjäkälä 	......................... Collema polycarpon 
norjanröyhelö 	............................ Platisinatia norvegica 
norkkusammal 	........................... Antitrich.ia curtipendula 
nuokkuhelmikkä 	.......................... Melica nutans 
nuokkuvarstasammal 	....................... Poh.lia notans 
nurmilaukka 	............................. Alhorn oleracelun 
uäsiä 	.................................. Daphne mezereum 
omenasammal 	............................ Bartrarnia sp. 
ojasykerösammal 	.......................... Weissia controversa 
oravisammal 	............................. Leucodon sciuroides 
paasihiippasammal 	......................... Orthotrichurn urnigerum 
(korpi)paatsama 	........................... Rhainnus frangula 
pahtahiippasammal 	......................... Orthotrichrun alpestre 
pallosammal 	............................. Plagiopus oederiana 
pensaikkotatar 	............................ Fallopia dumetorum 
peurankello 	.............................. Campanula. glomerata 
pihlaja 	................................. Sorbus aucuparia 
pikkuhanhikki 	............................ Potentilla tabernaemontani 
pikkukellosammal 	......................... Encalypta brevicolla 
pikkuruostesammal 	........................ Anornodon longifolius 
pikkutervakko 	............................ Lychnis alpina 
pohjannoidanlukko 	......................... Botrychiurn boreale 
poimukesijäkälä 	.......................... Leptogiurn plicatile 
poronjäkälä 	.............................. Cladina sp. 
pukinjuuri 	.............................. Pimpinella saxifraga 
punaherukka 	............................. Ribes spicatum 
punatyvisammal 	.......................... Bryoerythrophyllum recurvirostre 
puolukka 	............................... Vaccinium vitis-idaea 
purolitukka 	.............................. Cardarnine aina ra 
pussisammal 	............................. Marsapella sp. 
pystykiurunkannus 	........................ Corydalis solida. 
pähkinäpensas 	............................ Corylus ave/lana 
pölkkyruoho 	............................. Arabis glabra 
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raidankeuhkojäkälä 	........................ Lobaria pulmonaria 
rantahirvenjuuri 	.......................... Imila salicina 
risakesijäkälä 	............................ Leptogium lichenoides 
rotanhäntäsammal 	.......................... Isothecium myosuroides 
runkokarvesammal 	........................ Frullania dilatata 
ruoholaukka 	............................. Allium. schoenoprasum. 
rupujäkälä 	............................... Synalissa syrnphorea 
ruskokesijäkälä 	........................... Leptogium gelatinosum 
ruutusammal 	............................. Conocephalcun tonicum 
ryynihyytelöjäkälä 	......................... Collema fuscovirens 
saarni 	.................................. Fraxinus excelsior 
sammalkultajäkälä 	......................... Caloplaca sinapisperma 
sammalvahajäkälä 	......................... Gyalecla geoica 
seinäraunioinen 	........................... Asplenium ruta-muraria 
sikoangervo 	.............................. Filipendula vulgaris 
siloriippusammal 	.......................... Neckera coroplanata 
sinivuokko 	.............................. Hepatica nobilis 
soikkokaksikko 	........................... Listera ovata 
soreahiirenporras 	.......................... Athyriurn frlix feinina 
sormipaisukarve 	........................... Hypogynnnia physodes 
sormisara 	............................... Carex digitata 
sudenmarja 	.............................. Paris quadrifolia 
suippuväkäsammaI 	........................ Campylium chrysophylluin 
suomenpihlaja 	............................ Sorbus hybrida 
suomupullokas 	............................ Endocarpon adscesdens 
suonikarstasammal 	......................... Andreaea crassinervia 
suonikielisammal 	.......................... Diplophyllum. albicans 
säiläsammal 	............................. Bliindia acuta 
taikinamaija 	............................. Ribes alpinum 
taljaruostesammal 	.......................... Anomodon attenuatus 
tammi 	................................. Quercus robur 
tesma 	.................................. Milium effusum 
tihkutierasammal 	.......................... Racomitrium. aquaticunn 
tummaraunioinen 	......................... Aspleniwn trichomanes 
tummauurnasammal 	....................... Amphidiunn lapponicum 
tunturikiviyrtti 	........................... Woodsia alpina 
tuoksukäppyräsammal 	...................... Mannia fragrans 
tuomi 	.................................. Pi onus padus 
tähkätädyke 	.............................. Veronica spicata 
töppösammal 	............................ Cnestrwn schisti 
törrösara 	............................... Carex muricata 
ukontulikukka 	............................ Verbascuni thapsus 
vaahtera 	................................ Acer platanoides 
valkolehdokki 	............................ Platanthera bifolia 
valkovuokko 	............................. Anemone nemorosa 
variksenmarja 	............................ Empetrunn nigruni 
varstasammal 	............................. Pohlia sp. 
velholehti 	............................... Circaea alpina 
verikurjenpolvi 	............................ Geranium sangui.neum 
viuhkasammal 	............................ Homalia trichomanoides 
vuohenputki 	.............................. Aegopodium podagraria 
vuorijalava 	.............................. Ulmus glabra 
vuorimunkki 	............................. Jasione montana 
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Sienet 

isolimalakki 	.............................. Limacella guttata 
pisarahelttahelokka 	......................... Pholiota albocrenulata 
tammenherkkutatti 	......................... Boletus reticulatus 
koivurousku (valkorousku) 	................... Lactarius resinus 
viuhkokääpä 	.............................. Polyporus umbellatus 
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LIITE 5. Värdefulla bergsområden för natur- och landskapskyddet i Åbo och 
Björneborgs Iän - Beskrivningens svenskspr-åkiga översättning 

FÖRORD 

Miljöministeriet inledde år 1987 ett forskningsprojekt, där man utvecklade metoder för 
inventering av bergsområden som är värdefulla med tanke på natur- och landskaps-
skydd. Projektets fältarbeten inleddes år 1989 i Kymmene och Nylands län. Nuläget för 
bergsområden som är viktiga med hänsyn till skydd har också utretts i Åbo och 
Björneborgs län samt i Vasa och Tavastehus län. Under det pågående forskningspro-
jektet utreds värdefulla bergsområden i den största delen av landet; i dethär skedet blir 
utanför projektet Lapplands fjällområden, en del av Lapplands skogsområden samt 
skogbevuxna bergsområden i Kajanaland . 

Medlemmarna i övervakningsgruppen för inventeringen av bergsområden i Åbo och 
Björneborgs län var överinspektör Markus Alapassi (ordförande) från miljöministeriet, 
överinspektör Esko Gustafsson från Åbo och Björneborgs länsstyrelse, äldre forskare 
Jukka Husa (sekreterare) från vatten och miljöstyrelsen, överinspektör Jorma Kleva från 
miljöministeriet, överinspektör Kari Lappalainen från vägverket, regionplaneöveringen-
jör Pentti Lehvonen och regionplanechef Raimo Narjus från Egentliga Finlands förbund, 
regionplaneingenjör Raimo Pohjola från Satakuntas förbund, geolog Seppo Roos från 
Åbo vägdistrikt och projektchef Veli Suominen från Geologiska forskningscentralen. 
Projektet finansierades av miljöministeriet, vatten- och miljöstyrelsen, Egentliga 
Finlands förbund, Satakuntas förbund och Åbo vägdistrikt. 

Större inventeringar av bergsområdenas skyddsvärden har knappast utförts i Finland före 
forskningsprojektet för värdefulla bergsoirråden med hänsyn till natur- och landskaps-
skydd inleddes. I denna utredning har man sammanställt bakgrundsuppgifterna för 
skyddsvärden hos centrala bergsområden i Åbo och Björneborgs län med nya omfattan-
de inventeringar. Utredningen betjänar förutom tillståndsmyndigheter, också övriga inom 
miljövården samt naturvetenskapliga museet. 
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1 INLEDNING 

Inventeringen av skyddsvärdena hos bergsområdena i vårt land är en brådskande 
uppgift, emedan användningen av bergets stenmaterial har ökat starkt. Trycket på 
ekonomiskt nyttjande av berg är störst inom tätbebyggda områden. Tagande av berg-
korss regleras av marktäktslagen (MAL 1) som trädde ikraft i böljan av år 1982. 
Förslag till ändring av marktäktslagen har gjort år 1990. Beslut om att bevilja eller 
förkasta tillståndsansökan görs i enlighet med marktäktslagen av kommunstyrelsen i den 
kommun där objektet ligger. Avgörandet skall göras enbart på basen av de synpunkter 
som marktäktslagens 3§ innehåller. Beviljande av marktäktstillstånd får t.ex. inte 
fördärva vacker landskapsbild, betydande skönhetsvärden i naturen eller speciella 
naturobjekt. Därför bör man vid behandlingen av tillståndsansökan och täktplaner känna 
till bergsområdenas landskaps- och naturvetenskapliga värden, både lokalt och regionalt. 

Tillsvidare har ännu rätt så lite undersökningar och skyddsverksamhet för bergsnaturen 
utförts i vårt land och först under den senaste tiden har större uppmärksamhet fästs vid 
en mera omfattande inventering av bergsområdenas skyddsvärden samt i allmänhet då 
det gäller skyddandet av bergens särartade natur (se Alavuotunki 1989, Pykälä 1992, 
Hamari mfl. 1992a, 1992b, Punkari mfl. 1992). Avsikten med denna undersökning är att 
presentera värdefulla bergsområden med hänsyn till natur- och landskapsskydd i Åbo 
och Björneborgs län. Tyngdpunkten ligger vid lokalt värdefulla objekt och objekt av 
riksintresse. Forskningsmetoderna grundar sig på kriterier som utvecklats vid undersök-
ningen i Nylands och Kymmene län (Hamari mfl, 1992a, 1992b, Punkari mfl. 1992). 
Bergområdenas skyddsvärden definieras enligt marktäktslagen och naturskyddslagens 
aspekter. Bedömningsla:iterierna kan indelas i fyra kategorier: (1) geologisk-geomorfolo-
giska kriterier, (2) biologisk-ekologiska kriterier, (3) landskapsvärden och (4) övriga 
värden, eller förändringar, värden i närmiljön, kulturhistorisk och arkeologisk betydelse 
samt områdets flerbruksvärden, 

Bergsområdenas geologiska skyddsvärde baserar sig på dess betydelse som forsknings-
och undervisningsobjekt eller sällsynt naturförekomst. Vid bedömningen av det biolo-
gisk-ekologiska skyddsvärdet fäster man uppmärksamhet vid områdets naturenlighet, 
mångsidig förekomst av biotoper och organismer samt kriterierna för utrotningshot (se 
Alavuotunki 1989, Pykälä 1992). Bevarandet av mångfaldet hos bergsområdenas 
samhällen av organismer och arter förutsätter ett tillräckligt skydd av ekologisk 
representativt olika typer av bergnatur. Begreppen "vacker landskapsbild" och "betydan-
de skönhetsvärden" som nämns i marktäktslagen i anslutning till landskapets skyddsvär-
den, innehåller estetiska värden som är svåra att bedöma samt subjektiva drag som 
beror på den som utför bedömningen (Lyytikäinen 1984, Rautamäki 1990). Vid 
bedömning av bergsområdenas landskapsvärden har man därför, förutom vid landskaps-
bildens estetiska faktorer, fäst uppmärksamhet också vid fysiska faktorer såsom 
bergryggarnas relativa höjd, landskapsgränserna höjdskillnader och hur dagstup kan 
urskiljas. 

Bergsområdena i Åbo och Björneborgs län inventerades sonsiarna 1991-1993. Äldre 
forskare Jukka Husa och äldre forskare Risto Heikkinen från Vatten- och miljöstyrelsens 
forskningsenhet för naturskydd har utfört både fältarbeten och skrivit rapport. 
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2 FORSKNINGSOMRÅDE 

2.1 Läge 

I undersökningen inventerades 532 bergsområden, varav samtliga ligger i centrala delar 
av Åbo och Björneborgs län. Skärgårdsområden som har svårare färdförbindelser har 
inte tagits med i denna undersökning. Bergsområdena på huvudöarna Nagu, Korpo, 
Gustavs och Rimito togs närmast med i inventeringen. Man bör lägga märke till att 
inventeringen av skärgårdsområdets bergobjekt framledes kommer att vara ett viktigt 
projket, emedan skärgårdshavets bergnatur ofta har unika och synnerligen anmärknings-
värda drag. 

Forskningsområdet indelas i tre regionplansområden. Största delen av områdets kom 
muner hör till Egentliga Finlands förbunds och Satakunta förbunds områden, endast 
Vammala, Äetsä, Kiikoinen och Suodenniemi hör till Pirkanmaa förbund (bild 1). 

2.2 Klimatförhållanden 

Klimatförhållandena i skärgården och kusttrakterna i Åbo och Björneborgs län avviker 
en aning från fastlandsklimatet. Skärgården och fastlandskusten karaktäriseras av solig, 
torr sommar samt lång höst och snöfattig vinter (Rautiainen & Laine 1989). Antalet 
dagar med uppehållsväder är över 200 i året, då antalet dagar däremot kan stanna under 
190 i länets östra delar. Skillnaden mellan nederbördsmängden och avdunstningen i juli 
ökar dessutom då man rör sig mot skärgården. Dethär återspeglar liten nederbörd under 
försommaren och kraftig upptorkning av jorden i skärgården och vid kusten (Solantie 
1987). Medeltalet för nederbörden under perioden maj-september blir t.ex. i Nagu och 
Korpo området under 250 mm, öster om Salo påträffas länets största nederbördsmäng-
der i maj-september, ca 325 mm. Den årliga nederbördsmängden bildar också en 
motsvarande gradient (Solatie 1987). 

Årets medeltemperatur varierar mellan +5,5 och +4,0 °C; de högsta temperaturerna 
uppmäts i Koiponejden och de lägsta i den del av länet som ligger intill Pirkanmaa. 
Även den termiska växtperiodens (+5° <> +5°C) längd är över 180 dygn i skärgården 
och den sammalagda temperatureffekten är över 1300 °C. I länets norra och nordöstra 
del är motsvarande värden ca 170 dygn och 1100 - 1200 °C (Helminen 1987). Medel-
temperaturens variationer under årets varmaste period, m.a.o. juli följer inte en likadan 
sjunkande gradient från sydväst mot nordost. Dess variation är inte speciellt stor, 
skillnaden är endast ungefär en grad (Helminen 1987). 

2.3 Landskapets allmänna drag 

Enligt ett kommittébetänkande av miljöministeriets landskapsarbetsgrupp (Haapanen & 
Heikkilä 1992) om om naturlandskapsindelningen består Åbo och Björneborgs län i det 
närmaste av fem naturlandskap: (1) sydvästkusten och skärgårdshaysområdet, (2) 
kustområdet i Satakunta, (3) de sydvästra odlingsmarkerna, (4) odlingsmarkerna i Nedre 
Satakunta och (5) sjöområdet i Norra Satakunta. 
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Bild 1. Kommunindelningen i Åbo och Björneborgs län. 
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Inventeringsområdets sydvästra kant tillhör fastlandskustens och den inre skärgårdens 
skifteszon med stora öar (se Kalliola 1973, s. 183). Bergsträndernas andel är vanligen 
rätt stor längs Egentliga Finlands kust, över 50 % (Granö & Roto 1991). Strandlinjens 
längd och antalet öar är dessutom betydligt större an på övriga regionplaneområden. I 
fastlandskustens särdrag ingår smala och långa havsvikar som uppstått i krossdalarna, 
vilka fortsätter långt i inlandet (Rautamäki 1990, s. 54-58, Haapanen & Heikkilä 1992, 
s. 22). Kusttrakten i Satakunta avviker från Egentliga Finlands kust, emedan skärgårds-
zonen blir betydligt smalare norrut (Haapanen & Heikkilä 1992, s. 23). Det bergiga 
kustlandskapet övergår i morän och får samtidigt allt svagare drag (Granö & Roto 
1991). 

Den södra delen av fastlandsområdet karaktäriseras förutom av rätlinjiga krossdalar av 
en kuperad terräng med stora höjdskillnader, slingrande ådalar samt vidsträckta od-
lingsmarker på lerbotten (Seppälä 1986, Rautamäki 1990). Framför allt i Salotrakten 
utgör karga, och ställvis rätt så omfattande bergryggar en väsentlig del av landskaps-
bilden. De reser sig 20 - 30 meter eller högre i sin omgivning och ökar för sin del 
landskapets mångfald (Karhumäki & Nyman 1984). Längre österut blir landskapet 
topografi så småningom jämnare där det möter lerområdena på odlingsslätterna i Loima, 
trots att åsförekomsterna i Somernienu och Oripäänkangas-Virttaankangas medför 
variationer i det lokala landskapet (Rautamäki 1990). 

De omfattande skogarna och försumpade ödemarken samt några större vattendrag, 
framför allt Pyhäjärvi och Kumo älvs stränder sätter sin egen prägel på odlingsmarkerna 
i Nedre Satakunta (Haapanen & Heikkilä 1992, s. 22, Raunio 1992). I allmänna drag är 
terrängen jämn. På så sätt sträcker sig den jämna topografin i Loima mot nordväst som 
ett ganska brett område till mitten av Satakunta (se Seppälä 1986). Karga drag i 
landskapet påträffas främst i kärr- och tallskogsområden som karaktäriseras av förvittrad 
granit (rapakivi). 

I Norra Satakuntas sjödistrikt norr och nordost om Björneborg har markytans former 
inga större växlingar. Det mest mångsidiga området i Satakunta, med hänsyn till 
höjdförhållandena är Kankaanpää och Lavia, där det redan förekommer drag av Finlands 
sjödistrikt (Järvi-Suomi) (Satakuntas förbund 1992, Haapanen & Heikkilä 1992, s. 22). 
I länets nordöstra del påträffas några anmärkningsvärda områden med hänsyn till 
landskapet, såsom randförekomsten i Hämeenkangas samt en ståtlig kanjon som sträcker 
sig från Suodenniemi i Pirkanmaa till Lavia i Satakunta. 

2.4 Berg- och jordgrundens allmänna drag 

Den äldre berggrunden i Åbo och Björneborgs län ingår i den svecofenniska zonen. En 
del av dess stenarter har kristalliserats på nytt och en del har uppstått djupt under 
jordskorpan för ca 1900-1800 miljoner år sedan, samtidigt då bergskedjornas veckningar 
har bildats. Sandstenen, förvittrad granit och till dem anslutande olivindiabas i Satakunta 
representerar områdets yngsta berggrund. Dessa tillhör en jotonisk tidsålder, ca 300 
miljoner år yngre än den ovannämnda berggrunden. 
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I Satakunta området representeras berggrundens äldsta del av en sammanhängande och 
omfattande skifferzon som sträcker sig norrut från Björneborg och från kusten mot 
sydost till Punkalaidun. I primärskedet då bergskedjorna veckades för ca 1900 miljoner 
år sedan pressades granodioriter in i zonen. Kustremsan som sträcker sig från Luvia 
söderut till Egentliga Finland hör även till detta stenartskomplex. Inom en zon som 
sträcker sig från Nystad via Åbo österut förekommer glimmerskiffer och gnejsglimmer 
på ett ganska enhetligt område. I berggrunden påträffas allmänt deras metamorfiter som 
granat- och kordierithaltiga gnejser, kinzigiter, som oftast till sin yttre form är skiffrig 
gnejs. I zonens östra del förekommer i anslutning till dessa rikligt med basiska stenarter 
som till sitt ursprung är vulkaniska samt granodioriter och gabbro. 

Mikroklingranit är den rådande stenarten i de två största avsnitten som sträcker sig 
genom den södra och den mellersta delen av Egentliga Finland. Den ena ligger rätt så 
enhetlig norr om zonen med pyroxengnejs-sura gnejser och den andra på den södra 
sidan av zonen. Den norra gränsen för områden med sura gnejser och pyroxengnejs 
väster om Kimito österut via Kisko till Suomusjärvi är relativt tvär, vilket delvis beror 
på övergångszonen (Härme 1960). I Satakunta förekommer ett vidsträckt, enhetligt 
område med granit norr och nordost om linjen Siikainen-Kankaanpää-Jämijärvi. 
Områdets stenarter har delvis kristalliserats på plats under slutskedet av bergskedjornas 
svecofenniska veckning. 

Förvittrad granit bildar två större separata rapakiviformationer och några rapakivisatelli-
ter i Åbo och Björneborgs län. Det såkallade Laitila rapakiviområde som ligger längre 
norrut sträcker sig väster om Pyhäjärvi från Euraårninne till Laitila. "Vehmaan rapakivi-
alue" som ligger söderut sträcker sig mot sydväst från Vemo till skärgården i Gustavs. 
Sandstensområdet i Satakunta ligger mellan en svecofennisk skifferzon och Laitila 
rapakiviområde. Området sträcker sig från strandområdet Luvia-Pihlava-Räfsö längs 
Kumo älv förbi Harjavalta och böjer sig vidare i breddriktningen Kauttua och Säkylä 
Pyhäjoki under Pyhäjärvi sjö. Jotongruppens yngsta stenart, olivindiabasen i Satakunta, 
genomborrar både rapakivi och sandstenen dels som smala och dels som korsande och 
slingrande grova ådror (Lindroos, Matisto & Virkkunen 1973). 

Berggrunden i Åbo och Björneborgs län är mycket avtäckt i områdets södra och 
sydvästra delar, då det däremot förekommer mindre områden med berg i dagen i länets 
östra och norra delar och berget är i större utsträckning täckt av lösa jordarter. Egentliga 
Finland består till största delen av bergigt landskap, där de relativa höjdskillnaderna är 
stora. Området bildar en tydlig motsats till nejden norr och nordost om Pyhäjärvi i 
Satakunta, där landskapet är mycket låglänt och saknar berg i dagen. 

Enligt jordgrundens allmänna drag karaktäriseras skärgården i Egentliga Finland 
förutom av avtäckta berg av grus- och sandmarker. Däremot förekommer det få 
lerområden och kärravlagringar (Kalliola 1973, s. 69). En stol-  del av fastlandsområdet 
i Egentliga Finland tillhör ett kustland som karaktäriseras av mycket vidsträckta 
lermarker och bergryggar, där lerlagrens tjocklek kan uppgå till ca 60 meter (Rautamäki 
1990). Längre österut påträffas ställvis längdåsar (Kalliola 1973, s. 69, Aartolahti 1980). 
Jordgrunden i Satakunta består till stor del av moränjord samt av havet sköljda grus-
och sandjordar som ligger i ådalarna. Området täcks till 30 - 40 % av kärravlagringar 
(Kalliola 1973, s. 69). 
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I Åbo och Björneborgs län är kantvallar av morän vanliga. Vallarna är ca 100 - 300 
meter långa, 10 - 20 meter breda och några meter höga och förekommer i stora flock 
(se Salonen 1994). Vallarna förekommer rikligast i trakten av Nystad-Mynämäki och 
Luvia-Eura trakten. Man antar att kantvallarna uppstått i fastlandsisens randzon under 
den tid då isfältet smälte kraftigt (Lindroos & Virkkala 1968, s. 8). I Satakunta finns 
flere åsavsnitt. Nordost om Pyhäjärvi sträcker sig ett avsnitt av sydvästra Finlands 
betydligaste åskomplex i nordväst-sydostlig riktning. Avsnittet omfattar Säkylänharju, 
Porsaanharju samt moarna i Virttaankangas och Oripää. I den nordöstra delen av 
Satakunta sträcker sig avsnitt av Hämeenkangas och Pohjankangas åsarna genom 
Kankaanpää området. Åsavsnittet utgör en del av inlandets randförekomst som sträcker 
sig lång in i Mellersta Finland (Eronen mfl. 1990, s. 9). I Åbo och Björneborgs län 
finns det få supra-aquata områden som inte berörts av vatten och dessa förekommer i 
områdets sydöstra och östra del (se Haavisto 1983, s. 43). 

2.5 Allmänna biologiska drag 

Enligt vegetationens zoninledning för nordvästra Europa (Ahti mfl. 1964, Alalammi 
1988) tillhör forskningsområdets sydvästra delar, m.a.o. skärgården och en smal del av 
Egentliga Finlands kust till en marin eller neutral randsektor av den hemiborealiska 
zonen (se också Kalliola 1973, s. 113-114). Med undantag av havsområdet kallas detta 
område också för ekzonen. Typiskt för området är ett rikt, sydligt och dels marint 
vegetationsämne vars växtmiljöer kännetecknas av ask- och eklundar, lundmark och 
ängar som med hänyn till arterna är mångsidiga (Jalas 1957, Kalliola 1973, s. 188-194, 
Rautiainen & Laine 1989). Förutom lundarna och ängarna har ekzonens bergskullar 
egna särdrag (Karhumäki & Nyman, se även Oksanen 1981); på åsarna som karaktärise-
ras av lågvuxet, glest tallbestånd förekommer ofta rikligt med berg i dagen samt bestånd 
av renlav och vanlig raggmossa. Kärlväxter förekommer fåtaligt, men de är ofta 
kännetecknande arter för kustområdet som t.ex. vårspärgel (Spergula morisonii) 
(Kalliola 1973, s. 189-190). 

De inre delarna av Åbo och Björneborgs län, området ungefär nordost om linjen Salo-
Nousiainen-Pyhäranta tillhör en barrskogsdominerad sydborealisk vegetationszon med 
neutralt klimat (Ahti mfl. 1964, Alalammi 1988). Sådanan objekt vars vegetation är 
exceptionellt frodig och rik på arter påträffas närmast på amfibiolit och kalkstensom-
råden i Suomusjärvi och Kisko (Egentliga Finlands regionplansförbund 1979, Rautiainen 
& Laine 1989). Inlandsnaturen med skog, kärr och berg är redan i allmänna drag 
kargare än ekzonen. Lundarnas och ängarnas arter är fåtaligare, trots att man på 
diabasområdena i Satakunta till och med kan påträffa frodiga lundar (Kallio 1954, 
Kalinainen & Halcila 1985). 

3 METODER 

3.1 Allmänt 

Inventeringsmetoden för värdefulla bergsområden med hänsyn till natur- och landskaps-
skydd utvecklades under forskningsobjektet i Kymmene och Nylands län (Hainari mfl. 
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1992b, Punkari mfl. 1992). I denna undersökning använde man i huvuddrag samma 
forskningsmetoder som i Kymmene län (Hamari mfl. 1992a). 

3.2 Val av bergsområden och deras gränser 

Bergsområdena utsågs i första hand på basen av litteratur som behandlar skyddskriterier, 
t.ex. litteratur om utrotningshot (bl.a. Hakila & Kalinainen 1984, Kalinainen & Hakila 
1985, Pykälä 1989, Rautiainen & Laine 1989, Valkama mfl. 1991, Rassi mfl. 1992), 
enligt regionala och kommunvis uppgjorda naturutredningar (Kause 1972, Suomen 
Talousseura 1978, Hinneri & Laakso 1982, Tampereen seutukaavaliitto 1988, Korkiamä-
ki 1989), regionala landskapsutredningar (Satakunnan seutukaavaliitto 1987, Satakunta-
liitto 1992), geologiska stenartskartor och publikationer samt intervjuer med experter 
från olika branscher. Allt som allt har man gjort ganska få undersökningar som berör 
bergbrytning eller -landskap på undersökningsområdet. Genom en granskning som 
gjordes med hjälp av grundkartan kompletterade man förteckningen över geomorfologis-
ka objekt och landskap som skall inventeras. 

Vid dragning av gränser för bergsområdena användes marktäktslagens eller naturskydds-
lagens kriterier, områdets geologiska, biologisk-ekologiska och landskapsmässiga 
värden. Vid gränsdragningen strävade man i första hand till att bilda vidsträckta 
landskaps-ekologiska eller geologisk-geomorfologiska helheter där det också ofta ingår 
randområden med organiska eller mineraljordarter (se Hamari rnfl. 1992b). Man bör 
beakta att i vissa fall har närliggande, under olika tider inventerade bergsobjekt senare 
sammanslagits till en landskapsmässigt värdefull skyddad helhet. 

3.3 Kriterier vid inventering och bedömning 

3.3.1 Allmänt 

Skyddsvärdet för bergsområdenas natur och landskap definierades enligt kriterierna i 
fyra olika synvinklar: (1) geologisk-geomorfologiska kriterier, (2) biologisk-ekologiska 
kriterier, (3) landskapsvärden och (4) övriga värden. Övriga värden, m.a.o. bedöm-
ningens tilläggsfaktorer består av naturtillstånd, närmiljöns värden, kulturhistorisk och 
arkeologisk betydelse samt områdets flerbruksvärden. Dessa faktorers sammanlagda 
verkan på bedömningsklassen är den samma som en av de förstnämnda faktorernas, 
varför inverkan av en enskild tilläggsfaktor blir ganska liten. I närmiljöns betydande 
värden ingår t.ex. skyddsområden, skyddsprogrammens olika objekt och vattendrag. 
Tidigare fästningar och vårdkasar, gravkummel, hällristningar och faktorer som ansluter 
till folktraditioner ökar det kulturhistoriska och arkeologiska värdet. 

3.3.2 Geologisk-geomorfologiska värden 

Det värde som bergsområdet getts enligt geologisk-geomorfologiska grunder anger dess 
betydelse som forsknings- och utbildningsobjekt samt dess betydelse med hänsyn till 
naturvetenskap och särdrag. Man bör av de geologisk-geomorfologiska dragen kunna 
bedöma förekomstens representation, hur vanlig och hur mångsidig den är och på basen 
av bedömningen ge dess betydelse ett värde (Hamari mfl. 1992a, s. 8). 
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Bergen bildas av en eller flere stenarter och av alla de strukturer som arterna innehåller. 
Då det gäller större stenartsformationer och strukturer kan man endast se en del av dem 
på en gång i terrängen. Berggrundens stenarter och nyckelobjekten för deras typiska 
strukturer är alla ur skyddssynpunkt värdefulla. Stenarternas typiska förekomster, 
sällsynta stenarts- och mineralförekomster, magmatiska kristallformer, lagerstrukturen 
hos stenarter som bildats på jordytan och alla ursprungsstrukturer hos stenarter som 
bevarats väl under metamorfos och rörelser samt stenarterna tektonisk-metamorfosa 
strukturer är geologiskt värdefulla. 

Bergens ytformer har formats av de olika stenarternas strukturer och egenskaper samt 
av den flyttande, nötande och slipande kraften från stenblocken i isfältet. Vattenström-
marna från isen har urholkat jättegrytor och den strömmande glaciären har brutit upp 
erosionsdalar i krossade bergarter. Geomorfologisk betydelse finns t.ex. hos de plana 
slätbergen som slipats och nedslitits av isfältet och jättegrytor som urholkats i berget av 
glaciärens vattenströmmar. 

Under havs- och sjöperioden efter istiden uppstod fornstränder på de områden som 
framträdde ur vattnet. Fornstränderna bildades även på berg av sten- och stenblocks-
formationer som formades med strandkraftens slitande och hopskuffande kraft. Speciella 
naturförekomster i berget är bl.a. grottor, stup, klyftor, bergförvittringar, förvittrade 
hålor och stora flyttblock. Dessa kan ha uppstått av en eller flere faktorer och ökar 
bergsområdets geologiska skyddsvärde. 

3.3.3 Biologiska värden 

Det biologiska värdet definierades enligt de allra väsentligaste habitaterna med hänsyn 
till bergsområdesgränsen och inte enbart på basen av sk. litofyter, kasmofyter och 
komofyter ( m.a.o. egentliga bergväxter; se Kotilainen 1960, Hamari mfl. 1992a). Det 
är skäl att granska bergsområden som större områdeshelheter, emedan det mellan själva 
bergförekomsten och t.ex. lundarna under stupen och krönens kärrsänkor ofta finns 
tydlig korrelation med hänsyn till mikroklimatet och övrig ekologi. 

Bergområdets skyddsvärde beräknades enligt fem faktorer: (1) betydelsen av organis-
mernas förekomst och (2) mångfald, (3) mångsidig bergvegetation, (4) de representativa 
och (5) raritet. 

Värdet för de arter som förekommer på bergsområde (1) bestäms enligt utrotningshot 
eller övriga arter som i medeltal förekommer mera sällan. I värderingen behandlas de 
arter skilt som är lokalt eller på riksnivå utrotningshotade. De utrotningshotade arterna 
på riksnivå är framförallt arter (110 st.) som påträffas på berg och huvudsakligen består 
av mossor och lavar. Rikligast representerade djur är spindlar (8 arter) och fjärilar (5 
arter) (Rassi mfl. 1992). Många anspråksfulla spor- och kärlväxter som kräver kalk-
stenshaltigt eller annars näringsrikt växtunderlag representeras av icke utrotningshotade, 
men betydelsefulla och relativt sällsynta bergväxtarter (se Eklund 1946, Krusenstjerna 
1965, Haapasaari & Fagerstén 1987, Alavuotunki 1989, Pykälä 1992). 

Organismernas (2) mångfald korrelerar oftast med topografin, biotopen eller annars med 
vegetationens mångfald. Dessutom kan enskilda ekologiska faktorers, såsom stenens, 
och speciellt kalkstenens, inverkan på vegetationens riklighet vara betydande (Alavuo- 
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tunki 1989, Pykälä 1989, 1992). Man bör dock beakta att det på karga och artfattiga 
bergsområden kan förekomma för dessa områden sällsynta eller utrotningshotade 
djurarter som t.ex. trädlärka (Lullula arborea). 

Grundande av skyddsområden enbart på basen av utrotningshotade arter kan leda till 
otillfredsställande eller ensidiga resultat. Numera poängteras också sällsynthet, mångsi-
dighet samt i allmänhet det representativa för områdets biotop. En representativ och 
potentiell biotop kan med tiden nås av sällsynta organismer som den för tillfället saknar, 
som exempelvis fjärilar. Dessutom är det för det mesta omöjligt att utföra inventeringen 
så noggrant att alla utrotningshotade arter med säkerhet skulle ha hittats. I denna 
undersökning bedömdes biotopernas mångfald direkt (3) enligt vegetationens mångfald 
(se Hamari mfl. 1992a). Bergsnaturen kan vara mycket heterogen, emedan det finns 
flere viktiga miljöfaktorer som ofta växlar begränsat och i liten skala; t.ex. makroklima-
tet, närliggande vattendrag, stenart, stupens gradient och exposition inverkar på vegeta-
tionens mångfald (Eklund 1946 Kotilainen 1960, Krusenstjerna 1965, Kalliola 1973, 
Haapasaari & Fagerstén 1987, Alavuotunki 1989). 

Bergsområdets (4) biologiska typ värderades på basen av områdets allmänna naturtills 
tånd och mera sällsynta vegetationstyper, deras omfattning och representation. (5) 
Värderingen av vegetationens sällsynthet gjordes i första hand på riksnivå. Lokalt 
sällsynta biotoper och vegetationstyper betonades dock vid värderingen. 

Man bör beakta att den biologiska värderingen av bergsonuåden, liksom övriga skydd 
sobjekt, innehåller felkällor beroende t.ex. på val av fältrutt, varierande bakgrundsupp-
gifter och subjektiva faktorer i anslutning till värderingen. 

3.3.4 Landskapsvärden 

Värderingen av bergsområdenas skyddsbetydelse med hänsyn till landskapet kan baseras 
på rent estetiska faktorer som anknyter till det som nämnts i marktäktslagens 3 § 
"vacker landskapsbild" och därmed också till miljöestetiken (se Lyytikäinen 1984). 
Värderingen av dessa faktorer innehåller ofta subjektiva ställningstaganden av den som 
utför värderingen och definieringen av objektens inbördes rangordning på denna grund 
är rätt så svår (Rautamäki 1990, Ympäristötutkimus Oy Metsätähti 1991). Därför 
granskas ofta - liksom också i denna undersökning - förutom landskapsbildens estetiska 
drag dessutom fysiska, mätbara faktorer och landskapsrummets gränser (jmf. Satakun-
nan seutukaavaliitto 1987, Satakuntaliitto 1992). Skyddsbetydelsen för olika land-
skapsvärden indelades enligt fyra delfaktorer: (1) bergsområdets relativa höjd, (2) hur 
det gestaltar sig i sin omgivning, (3) vyerna sett från området samt beskrivning av 
landskapet i omgivningen (se Rautamäki 1990, s. 12-14) samt (4) bergsområdets interna 
landskapsbild. 

Förutom den relativa höjden inverkar också andelen av berg i dagen, kraftfullheten hos 
landskapsrummets gränser (som brantast t.ex. i landskapsgränsen mellan stup och 
vattendrag) samt närområdets markanvändning på hur bergsområdet gestaltar sig i sin 
omgivning. Å andra sidan finns det en tydlig koppling mellan bergsområdets relativa 
höjd och geomorfologiska drag; dagstup och långsluttande skogsbeklädda bergryggar av 
samma höjd framträder i landskapet på olika sätt. 
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Som grund vid värderingen av vyer som öppnar sig från bergsområde användes följande 
faktorer: hur lång man ser obehindrat, omgivningens landskapsbild, topografiska 
växlingar och landskapselementets mångfald samt estetiska faktorer, som ofta är 
kopplade till kraften hos människans verksamhet (se Satakuntaliitto 1987, Satakuntaliitto 
1992, Ympäristötutkimus Oy Metsätähti 1991). Från landskapsmässigt värdefulla 
bergkullar öppnar sig ofta vackra, långsträckta vyer i en omgivning som är växlande 
med hänsyn till landskapsbilden, exempelvis mångsidig miljö med ett spektrum av 
vattendrag. Topografins växlingar, olika naturtypers mångfald, kontrasten av berg i 
dagen och faktorer i anslutning till närliggande landskap användes som grund vid 
värderingen av bergsområdets interna landskapbild. De estetiska faktorerna hos om-
rådets interna landskap har ofta anknytning till biotopernas naturtillstånd samt å andra 
sidan till deras särdrag. 

4 RESULTAT 

4.1 Bestämning av bergsområdenas värde enligt klass 

Alla fyra ovannämnda delfaktorer (geologisk-geomorfologiska kriterier, biologisk-
ekologiska kriterier, landskapsvärden och övriga värden) som användes vid värderingen 
av skyddsvärda bergsområden bedömdes enligt skalan 1-4 på följande sätt: 

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

Områdets rangklass, som erhöll värden från 1-7 definierades enligt kombinationen av 
dessa fyra faktorer. Rangklasserna och de skyddsvärde med hänsyn till natur- och 
landskapsskydd som klasserna beskriver är följande: 

1- unikt bergsområde 
2- synnerligen värdefullt bergsområde 
3- mycket värdefullt bergsområde 
4- värdefullt bergsområde 
5- tämligen värdefullt bergsområde 
6- i viss mån värdefullt bergsområde 
7- bergsområdets landskaps- och naturvärden ringa 
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4.2 Indelning av bergsområdenas värde enligt klass i Åbo och 
Björneborgs län 

Åbo och Björneborgs län är bergigt område. Berget täcker i det närmaste 7 850 km2, 

vilket är ca 39 % av länets lindareal. Av de 532 inventerade bergsområdena ligger '/3 i 
Egentliga Finland och 1/3 i Satakunta. Den största delen av bergsområdena placerar sig 
i rangklass 4 eller 5 (bild 2). Man bör beakta att unika eller synnerligen värdefulla 
bergsområden inte ännu i detta skede specificerat av forskningsprojektet. 

En del av de objekt som ursprungligen inventerades separat sammanställdes - framför 
allt Salo-Muurla området - till en mera vidsträckt landskapshelhet, där det kan ingå flere 
separata objekt. Den sammanlagda arealen för betydande skyddsvärda bergsområdena 
i Åbo och Björneborgs län, m.a.o. de 171 områden som ingår i rangklass 1-4, uppgår 
utan vattenområden till ca 13 200 ha. Det är knappt 2 % av länets totala bergsareal. 
Bergsområden som har avgränsats för att skyddas framgår ur bilaga 2. En förteckning 
över lokalt värdefulla och mindre värdefulla bergsområden finns som bilaga 3. 

Bild 2. De 532 inventerade bergsområdenas indelning i olika rangklasser. 
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Bild 3. Forskningsområdets bergsområden och områdeshelheten (171 stycken) som har 
avgränsats för att skyddas. Kommunernas namn framgår ur bild 1. 
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4.3 Betydande drag hos bergsnaturen i Åbo och Björneborgs län 

4.3.1 Geologiskt och geomorfologiskt betydande bergsområden 

Geologiskt synnerligen betydande och mycket betydande objekt i Åbo och Björneborgs 
län ansluter vanligen till vissa skifferzoner i berggrunden, där man ur stenarternas 
ursprungliga strukturdrag har kunnat tolka stenarternas uppkomst och berggrundens 
historiska utveckling i området. Ursprungsstrukturen har till största delen försvunnit ur 
de kraftigt omkristalliserade stenarna på områden med gnejs och migmatit. Områdets 
bäst bevarade delar med svecofenniskt skiffer finns i området Suodenniemi, Lavia och 
Kankaanpää i Satakuntas östra del och i området Kisko, Bjärnå och Finby i den 
sydöstra delen av Egentliga Finland. I skifferzonen som sträcker sig från Suodenniemi 
via Lavia till Kankaanpää kan glimmerskiffrets struktur bra ses och på många ställen 
har man definierat lagringarnas bottenriktning (Matisto 1967). Lagrade strukturer 
förekommer t.ex. på bergryggsaysnittet Palojärvi-Suodenjärvi. 

I skifferzonen förekommer också konglomerataysnitt i form av mellanlager (Matisto 
1971, S. 8-9). Konglomerat kan iakttas bl.a. på berget Pikkukytö i Kankaanpää, på 
bergen Hirviniittu i Lavia och Hautavuori området i Suodenniemi. På en skifferzon som 
sträcker sig från Orijärvi via Attu västerut i Egentliga Finland förekommer också väl 
bevarade mellanlager av konglomerat i anslutning till surt skiffer och metavulkanit. 
Dessa påträffas t.ex. i Hyypiänmäki i Kisko och i på bergavsnittet Kuopanmälei-
Kruuvanmäki vid gränsen mellan Bjärnå och Finby. 

Det förekommer lokalt välbevarade ursprungsstrukturer av metavulkaniter i berggrunden 
i Åbo och Björneborgs län. Anglomeratskiffer med välbevarad struktur finns i Mannis-
tenkangas som ligger i gränstrakten av Loima och Ypäjä. I samband med amfibolit 
förekommer välbevarad dynlavastruktur i Riuta i Köyliö och och Faaraonvuori i 
Punkalaidun. Strukturen påvisar att vulkanit i tiderna har strömmat ut under vatten 
(Matisto 1976), 1978). 

Kalksten förekommer rikligast inom skifferzonen i den södra delen av Egentliga Finland 
(se Härme 1958). Kalksten förekommer som mellanskikt i anslutning till leptiter och 
metavulkaniter. Mycket representabla mellanlager av kalksten kan iakttas t.ex. i 
Lesniemi i Finby och på bergryggsaysnittet Brännberget-Strömsmossen i Västanfjärd. 

Stenarter med sällsynt struktur eller sammansättning förekommer här och där i Åbo och 
Björneborgs län. Den vanligen mycket svagt avtäckta sandstenen i Satakunta kan ses 
representabelt tillsammans med olivindiabas på Naskalinkallio området i Luvia. En 
gnejsartad sten med speciell struktur som kallas lavianit finns i berggrunden i några 
kilometer långa, rätt så snäva flöts på Karhuvuori i Lavia samt på Heinimäenkallio och 
området Korkeakallio-Rajakallio i Suodenniemi. Lavianiten påminner om mycket 
grovkornig plagioklasporfyrit (Matisto 1971, s. 23). På Jatulintarha bergsområde i 
Västanfjärd finns granat-kordierit-antofylitsten (se Seitsarf 1955). De runda och stora 
granatkornen förekommer som tättliggande knölar på den förvittrade ytan och ger stenen 
ett speciellt utseende. 

Framförallt i Egentliga Finland förekommer det rikligt av mycket betydande geomorfo-
logiska objekt. Sluttningarna i bergskullarnas ankomstriktning har ofta utvecklats till 
slätberg då däremot sluttningarna på läsidan är terrasserade och söndrigare. Slätbergen 
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har utvecklats till mycket omfattande, speciellt på djupstensområden såsom Degerdalen 
i Kimito och Eknäs området. Där är den porfyriska mikroklingraniten av jämn kvalitet, 
mycket glest sprickbildad och slätberget förekommer som vidsträckta, jämt böljande 
fält. Man har funnit speciellt rikligt av glaciära nötningsformer i Åbo och Björneborgs 
läns skärgård och i länets kustområden, där bergsytorna ofta är vä1 avtäckta och har 
endast gles vegetation. Jättegrytor som urholkats i berget av isfältets smältvatten 
påträffas t.ex. på Pirunvuori i Halikko, Luhdanmäki i Bjärnå och på Kullaanvuori som 
ligger vid gränsen mellan Rusko och Raisio. Speciella kulvertformade förekomster som 
liknar jättegrytor finns i bergväggar t.ex. i Järvenmäki i Pikis och på Nummisvuori i 
Rusko. 

Krosszonerna splittrar länets berggrund till mosaik och bergen som ofta är stora med 
hänsyn till landskapet ligger i dess utkanter. Stenartens specifika sprickbildning inverkar 
ofta väsentligt på formen hos bergkullarnas branta stup. Bergväggar med speciella 
former eller höga, lodräta överlutande stup förekommer t.ex. på Varberget i Nagu, 
Haukkavuori i Pikis, Puiretinmäki i Suomusjärvi och Pirunvuori i Suodenniemi, där det 
dessutom finns en massiv stenblockssluttning vid stupfoten. Speciella och kända 
stenblocksgrottor finns på Pänjnistenvuori (Jeremiasgrottorna) i Gustavs, Mätikkä i 
Masku och Pirunvuori i Vammala. 

Mycket betydande och representativa fornstränder, eller "djävulsåkrar" med rundformat 
stenmaterial förekommer i Åbo och Björneborgs län t.ex. på Perkonvuori i Mietois, 
Kasberget i Nagu, Varikattilanmäki vid gränsen mellan Bjärnå och Salo och Vårdkas-
berget i Finby. 

4.3.2 Biologist värdefulla bergsområden 

Biologiskt mycket betydande eller särskilt betydande bergsorm'åden finns huvudsakligen 
i länets södra del vid fastlandskusten eller på de närliggande öarna. Kalkbergets 
vegetation är mångsidig och rik på arter i trakten av Västanfjärd, Finby, Pargas, Halikko 
och Salo, vilket t.ex. beror på att det bildas olika populationer i stup, på bergshedar och 
i näringsrika skogsrutor. Anspråksfulla och utrotningshotade arter påträffas dessutom 
ofta på kalkberg (se Suomen Talousseura 1978, Rautiainen & Laine 1989, Pykälä 1989). 

Bergsområdet Illogruvan-Ängesholmarna i Västanfjärd, Strömsmossens kalkkullar och 
Svinberget är biologiskt särskilt betydande och bland de finaste bergsområdena i Södra 
Finland (se Pykälä 1989). På alla dessa växer klippbräcka (Saxifraga adscesdens) som 
är utrotningshotad i hela landet. Vid Illogruvan, den enda växtplatsen i Finland, har man 
påträffat duppelfoting (lulus scanicus). Övriga utrotningshotade eller anspråksfulla av 
de mångsidiga arterna är murruta (Asplenium rutamuraria), vildlin (Linum catharc-
tikum), en kalkmossart (Tortella fragilis) samt kalk-gräsmossa (Brachythecium glareo-
sum). De unika och representativa, kargare kalhaltiga fläckarna i fin mosaik höjer värdet 
på Strömsmossens kalkkullar. På Svinbergets ås på skuggiga bergväggar och i bergslere-
vor växer förutom klippbräcka, övriga utrotningshotade såsom rävsvansmossa (Tham-
nobryum alopecurum) och en lavart (Solorina saccata) samt i norrsluttningarnas fot 
trådfräken (Equisetum scirpoides). 

Många kalkstensförekomster har under tidernas lopp brutits. Brytning i liten utsträck-
ning har dock inte förstört kalkbergens biologiska skyddsvärden. Till och med på 
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kalkberg där brytningen har varit större kan det ännu finnas kvar betydande biologiska 
värden. Förutsättningen är att brottena inte har fyllts med vatten, fyllnadsjord eller 
skräp. Dessutom borde brottet ha kvar kalkstensväggar, likaså borde det finnas kalk-
stenslager på de omgivande hedarnas och ängarnas berggrund. Bergbrotten får en större 
betydelse eftersom endast en liten del av Finlands berggrund innehåller kalksten. Man 
bör beakta att organismerna på brottets botten och väggar, samt å andra sidan bergs-
hedarnas organismer avviker från varandra. Vissa sällsynta sporväxter breder effektivt 
ut sig på brottens väggar eller på dess botten, men en del påträffas mycket sällan eller 
aldrig på dylika platser. Anspråksfulla kärlväxter, såsom klippbricka, grusbräcka 
(Saxifraga tridactylites) och harmynta (Satureja acinos) har sällan framgång i bergbrott. 

De äldre bergbrotten är vanligen biologiskt intressantare. Vid bergbrotten i Stormossen-
Ersby i Pargas samt i deras näromgivning har man påträffat till och med 217 arter av 
kärlväxter (Suomen Talousseura 1978). Till dem räknas en lokalt utrotningshotad 
trådfräken (Equisetum scirpoides) som påträffats på bergbrottets botten (Rautiainen & 
Laine 1989, s. 29-30), grusbräcka på brottets kanthedar, harmynta och tvåblad (Listera 
ovata) i den närliggande skogen samt skogsknipprot (Epipactis helleborine). Vegetatio-
nen i bergbrotten i Finby Vähämaankaula är rätt så lika och artrik, dessutom växer den 
nationellt utrotningshotade klippbrickan och den lokalt utrotningshotade nordlåsbräken 
(Botrychiuiii boreale) på de representativa kalkhaltiga hedarna och ängarna (Rautiainen 
& Laine 1989, s. 70-71). I det gamla bergbrottet i på Tappersbacken i Sagu växer den 
nationellt utrotningshotade spärrmossan (Campylophyllum hallers). Det är fråga om en 
betydande särförekomst, för denna art den enda kända växtplatsen i Södra Finland. 

I Kisko och Suomusjärvi trakten nära lundområdet i Lojo finns flere biologiskt be-
tydande bergsonvråden. Korkianniemenkallio området i Orijärvi är ett av de värdefullas-
te bergsområdena i Södra Finland Det ingår redan delvis i skyddsprogrammet för 
lundar. Området bildas förutom av själva berget också av frodiga hassel- och granlun-
dar. På de delvis kalkhaltiga bergväggarna växer rikligt av anspråksfulla och sällsynta 
växter, bla. av murruta, fjällhällebräken (Woodsia alpina), rävsvansmossa, klippfrullania 
(påsfliksmossa; Frullania tamarisci) och späd frullania (F. fragilifolia) samt en lavart 
(Solorina saccata). Av djurarterna kan nämnas den nationellt utrotningshotade rak 
spolsnäckan (Cochlodi.na orthostoma). Området vid bergsavsnittet Aronmäki-Viiramäki 
i Kisko är synnerligen mångsidig beträffande arterna och vegetationen, framförallt på 
ställen med amfibolitisk berggrund. I de torra lundarna på sluttningarna i Suorikonhaka 
växer en regionalt utrotningshotad tuvslok (Melica pitta). Blåmunkar (Jasione montana) 
och axveronika (Veronica spicata) växer på Aromäki hedområden. Lundarna nedanför 
stupen i Viiramäki som karaktäriseras av skogsalm (Ulmus glabra) och ask (Fraxinus 
exelsior) ingår i riksomfattande skyddprogram för lundar, på själva stupen förekommer 
anspråksfull mossvegetation. 

Det närbelägna Laukkallio i Suomusjärvi har mycket unika bergshedar och -ängar. På 
området finns fastlandets enda förekomst av den nationellt utrotningshotade små-
fingerörten (Potentilla tabernaemontani) (Nurmi 1986), hedarna pryds dessutom av 
brudgran (Gymnadenia conopsea), axverionika, skogslök (Allium schoenoprasum) och 
många anspråksfulla mossarter. 

Alhonmäki i Bjärnå har i biologiskt hänseende bevarats som en av de mest betydande 
kalkskogarna i Egentliga Finland, trots att området i den sydöstra kanten gränsar till en 
avstjälpningsplats och ett bergbrott. På området växer tre nationellt utrotningshotade 
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levermossarter bland ett representativt mångsidigt artbestånd, samt de nationellt 
utrotningshotade murrutan och stor låsbräken (Botrychium virginianum). 

Kalvinberget i Nagu representerar biologiskt betydande karga granitberg. I bergets 
sluttningar har man bl.a. hittat de utrotningshotade spindelarterna (Titanoeca quadrigut-
tata och Cicurina cicur). Stupens växtarter omfattar liksaså den utrotningshotade 
rävsvansmossan och påsflikmossan. 

Av de övriga, biologiskt betydande bergsområden (se bilaga 1) må nämnas Mustamäki-
Vankkurimäki området, Revasvuori och Isomäki i Halikko, Pännäistenvuori och 
Puosletinmäki i Gustavs, Kallavuori i Mynämäki, Bergholm i Nagu, Kallekimäki-
Muurassuonmäki i Pemar, Lillnäset-Ormbergets område i Pargas, Haukkavuori i Pikis, 
Kleivinmäki och Klintinmäki i Finby samt Isovainionvuori-Pirttivuori i Taivassalo. 

I Satakunta finns det färre biologiskt mycket betydande bergsområden. Bergen på 
diabasområdena utgör de mest betydande, som t.ex. Rannanvuori-Huikonvuori i Raumo 
landskommun. Vid foten av stupet på Rannanvuoris sydsida växer fåtaligt av den lokalt 
utrotningshotade småborren (Agrimonia eupatoria). På stupslänterna vid Huikonvuori 
finns mångsidig, måttligt anspråksfull bergsvegetation, såsom utrotningshotad skrovellav 
(Lobaria scrobiculata) samt frodiga lundar vid stupfot. 

Rätt så speciell, mångsidig och frodigt representativ bergsvegetation påträffas på 
Matovuori i Siikainen. Bergsområdet är i biologiskt hänseende ett av de värdefullaste 
i Satakunta (se Suominen 1987). På de kraftigt spruckna gnejsglimmerstupen finns 
rnossbestånd som karaktäriseras av anspråksfulla arter. I bergsprickorna växer den 
lokalt, mycket utrotningshotade klockmossan (Encalypta brevicolla) på den enda kända 
växtplatsen i Satakunta. Nedanför norra sidans stup vid berget i Torisenvankulma i 
Kiukainen förekommer riklig lundvegetation. På några platser i de egentliga slutt-
ningarna växer de lokalt utrotningshotade mossarterna (Blindia acuta) och blåsflikmossa 
(Lejeunea cavifolia). 

Övriga bergsområden i Satakunta med större betydelse än i medeltal är t.ex. det vidst 
räckta bergsområdet Huuhkanjanvuori-Velhonvuori i Lavia, Ihamäki i Björneborg, 
Pitkäjärvi bergsområde i Raumo, berget i Hirvijärvi i Siikainen, Pirunvuori och Hauta 
vuori bergsterräng i Suodenniemi, Haukkavuori i Säkylä och Töyräänkallio i Ulvsby (se 
även Kalinen & Hakila 1985, Satakuntaliitto 1992). 

Av de utrotningshotade eller sällsynta djurarterna på berg och bergsängar förekommer 
apollofjärilen (Parnassius apollo) på några ställen i Pargasnejden, trots att det uppenbart 
finns flere potentiella förekomstplatser på undersökningsområdet. Trädlärkans (Lullula 
arborea) bestånd har haft en kraftig tillbakagång i Finland under 1980 -talet (Rassi mfl. 
1992). Arten förekommer på ca 50 - 60 av de inventerade bergsornrådena ( se Valkama 
mfl. 1991). Typiska revirområden är kusttrakten och den inre skärgården, framför allt 
Kimito, Nagu, Bjärnå och Salo, med sina massiva, släta och glesbevuxna granitberg, 
som på samma gång är ståtliga utsiktsplatser och befinner sig i rätt så naturligt tillstånd. 
På de områden som avgränsats för att skyddas finns det flere bergstup, vilka används 
av berguven som boplats, bl.a. i Finby har man påträffat häckande individer. 
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4.3.3 Ur landskapssynpunkt betydande bergsområden 

Åbo och Björneborgs län är landskapsmässigt synnerligen värdefullt och mycket 
betydande bergsområden har koncenterats till skärgården samt till kustzonen i Egentliga 
Finland (se även Rautamäki 1990, Haapanen & Heikkilä 1992). I det nordöstra sjödi-
striktet i Satakunta finns också några landskapsmässigt ståtliga bergsavsnitt. 

Av de många landskapsmässigt betydande bergsområdena i Nagu är kanske Bergholm 
och Kalvinberget de ståtligaste. De massiva sluttningar med berg i dagen framträder 
ögonfallande vida i omgivningen. Förutom dessa är t.ex. Bötet, Smörasken och Kas-
berget fina utsiktsplatser. På öarna i Pargas stad finns också flere landskapsmässigt 
betydande bergsområden, exempelvis Lillnäset-Ormberget, Vikberget-Korpholmsberget, 
Antnäsbacken, Vårdkasberget, Bordberget och Hamberget erbjuder utomordentliga 
utsiktsplatser. Vikbergets-Korpholmsbergets massiva bergväggar framträder ståtligt på 
områdets västra sida. Massiva bergsområden som brant stupar ned i havet är Viksberget 
och Takaniitunkallio i Bjärnå. 

I Sagu finns mycket ståtliga branta kullar med berg i dagen. Framförallt de över 30 -
40 meter höga stupen på Heskelinmäki, Valpperinmäki och Piruntätimäki framträder 
massivt i ögonfallande i sin omgivning. Från dessa, liksom också från Dyviksberget, 
Paradisbacken och Gasbacken öppnar sig, ofta i likhet med havsvikar, obehindrade 
representativa vyer. 

Det mest särpräglade bergslandskapet påträffas på Kimitoön, där det finns mycket 
vidsträckta, kuperade bergsområden med en mycket särpräglad inre landskapsbild. De 
jämna och vidsträckta slätbergryggarna med glest trädbestånd framträder ståtligt mot de 
närliggande backarna och på många ställen öppnar sig dessutom vidsträckta vyer. 
Betydande bergsområden är Bötet, bergsterrängen sydost om Eknäs, Daledanten-
Pallasklinten samt stupen Ryynperinkallio, Billingsberget och Haborgsberget. 

En aning längre in på fastlandet omfattar landskapsbilden vanligen mera skog. Land-
skapsmässigt betydande bergryggar förekommer på dessa ställen, framförallt i kanten till 
kross- och ådalar. Exempelvis i Bjärnå finns det flere massiva bergryggar som följer 
krossdalarna, bla. Månberget, bergsområdet Vuorilaakso, Skåpbacka och Sammalsuon-
mäki. På den västra och den sydöstra sidan om Salo finns flere mycket vidsträckta, ofta 
skogbevuxna men landskapsmässigt värdefulla bergsområden. Stupen på den sydvästra 
sidan om Toravuori i Salo är av de ståtligaste i Åbo och Björneborgs län, stupen vid 
Haukkamäki i Muurla är likaså massivt representativa. På flere bergryggar finns 
förträffliga utsiktsplatser, framförallt på Katinkallio, Silpasmäki och Toravuori i Salo. 
Det ståtliga stupet och det massiva blockf'ältet i den östra kanten av Haukkamäki i Salo 
utgör ett särdrag i landskapsbilden. 

En av de bästa utsiktsplatserna på de inventerade bergsområdena finns på Uutiskuvan 
vuori i Rimito, där berget reser sig som ett stup 55 meter över den närliggande 
havsytan. På toppen öppnar sig havsutsikten obehindrat långt ut över Erstan. 

Ett av de viktigaste bergsområdena i Satakunta är representativa kanjonen som kantar 
sjödalen från Suodenniemi till Lavia. Ståtligast är dalen med sina branta slänter och 
stup vid Laakakallio och framför allt vid Pirunvuori, där sydvästsluttningarna karakteri-
seras av massiva och kraftigt klyftade, överhängande stup och visträckta blockfält vid 
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stupfoten. Områdets inre landskap är ett av de mest betydande i Åbo och Björneborgs 
län. Pirunvuori i Vammala reser sig nästan 100 meter ovanför Rautavesi och är ett 
synnerligen betydande område med hänsyn till landskapet. Vid toppen öppnar sig 
ståtliga vyer över sjölandskap i naturtillstånd. 

Av de många övriga landskapsmässigt betydande områden bör nämnas Kasberget i 
Dragsfjärd, Valkjärvennummi och Aromäki i Kisko, Ajonpää i Nådendal, Kallavuori i 
Mynämäki, Rantavuori och Hujavuori i Rimito, Sahajärvi-Hamarinjärvi bergsterräng i 
Bjärnå, Viitankruunu, Tampaltankruunu och Aromäki i Salo samt Högberget och 
Klintbacken i Finby. 

4.3.4 Bergsområdenas övriga värden 

En aning över 20 av de inventerade bergsområdena har kulturhistoriskt eller arkeolo-
giskt mycket betydande värden. Dessa är ofta fästningsberg med branta stup (se 
Rautamäki 1990, s. 45) som påträffas framför allt vid fastlandskusten, t.ex. Linnamäki 
i Halikko, Sauhuvuori i S:t Karins, Linnamäki i Muurla, Linnavuori i Pikis, Pöytiö 
Linnamäki S:t Bertels samt Veitikkala Linnamäki i Salo är värdefulla fornminnen 
(Egentliga Finlands regionplansförbund 1979, Äyräs 1984). 

I Åbo och Björneborgs län finns det rätt så rikligt av representativa gravkummel eller 
jättehögar från bronsåldern (Salo 1972, Egentliga Finlands regionplansförbund 1979). 
De mest representativa stenkumlen i Egentliga Finland finns i trakten av Salo och 
Åboland, t.ex. Viitankruunu och Tampaltankruunu i Salo, Pohtionvuori i Pikis, Leuva-
rinmäki i Bjärnå och Varasvuori i Sagu har arkeologiskt betydande värden. Det 
arkeologiskt mest betydande berget på undersökningsområdet torde dock vara Huiluvuo-
ri i Satakunta (bergsområdet Sammallandenmäki), där det finns 26 värdefulla jättehögar 
samt mycket representativa, vida kvadratformade fornlämningar "Pitkä raunio" och 
Kivikylän Kirkonlattia (Salo 1972). 

Det finns nästan 20 stycken särskilt betydande bergsområden med hänsyn till närom-
givningen. Bergryggen Långviksudden-Purunpää i Dragsfjärd gränsar på flere ställen 
direkt till objekt som ingår i strandskyddsprogram, Purunpääviken och Hammarboda 
träsk. Sydväst om området ligger också ögruppen Jungfruholmen-Högholmen-Skanshol-
men, och på den östra sidan Söderlångvikens gårds- och musémiljö, vilka ingår i 
skyddsprogrammet för lundar. 

Gränserna för Mustametsä-Vankkurimäki i Halikko omfattar en del av Vaisakko 
naturskyddsområde (se Rautiainen & Nyman 1984), som fortsätter nordost om gränsen. 
Viirunlahti som ligger intill, ingår också till stora delar i skyddsprogrammet för 
fågelsjöar. Även Tyyperinkallio i Pargas gränsar alldeles till Grundviken som är ett 
objekt i skyddsprogrammet för fågelsjöar. Motsvarande betydande fågelsjöar är dess-
utom Isoluoto i Rimito och Heskelinmäki med näromgivning i Sagu. 

Öster om Palomäki i Pikis finns den kulturhistoriskt värdefulla Isokartano från 1850 - 
talet. Objektet har skyddats i regionplanen. Berget vid Hirvijärvi i Siikainen gränsar till 
Hirvijärvi kulturlandskapshelhet som är värefull för landskapet (Hemgård & Rosengren 
1983, s. 196). 
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Exempelvis Huiluvuori i Lappnäs har betydande flerbruksvärden. På bergets forn-
minnesområde finns tydliga stigar och flere skyltar som berättar områdets historia. 
Linnavuori i Pikis och Viitankruunu i Salo är också mycket kända fornminnen samt bra 
och lättillgängliga utsiktsplatser. I Satakunta är Pirunvuori i Vammala en förträfflig och 
mycket känd utsiktsplats. Hotellområdet Ellivuori som ligger i närheten höjer dess 
flerbruksvärde. Sieravuori vid Säkylänjärvi i Eura ligger på samma sätt alldeles i 
närheten av camping- och fritidsområde och erbjuder goda möjligheter till utsikt och 
friluftsliv. Till de ståtliga djävulsåkrarna på Perkkovuori i Mietoinen finns en skyltad 
stig och på området kan man se lager av musselsand i jordgrunden. 

5 BEHOVET AV YTTERLIGARE INVENTERINGAR 

Det inventerade området omfattar hela fastlandsdelen av Åbo och Björneborgs län och 
de största öarna som har goda trafikförbindelser. I fortsättningen borde också bergöarnas 
centrala bergsområden i Åbo skärgård och Satakunta inventeras. Framför allt de 
bergområden i skärgården som innehåller kalkstensförekomster är ofta biologiskt mycket 
värdefulla, som t.ex. Åvensor i Korpo, Biskopsö i Iniö samt kalkåsarna på Mustaluoto 
i Velkua (Rautiainen & Laine 1989, K. Syrjänen, muntligt framställning). Å andra sidan 
kan man säga att bergsområden som har branta gränser till vattendrag i öppet skärgårds-
landskap ofta automatiskt innehåller de landskapsvärden som avses i marktäktslagens 3 
§• 

I denna inventering har man i huvudsak utrett bergsområden av riksintresse och för 
landskapet eller lokalt betydande bergsområden. Beroende på det stora antalet områden 
med berg i dagen har man inte kunnat undersöka alla objekt på forskningsområdet. Det 
är därför möjligt att finna betydande skyddsvärden, speciellt på det lokala planet, 
utanför de bergsområden som framlagts i detta sammanhang. Resultaten i denna 
undersökning representerar således den rådande uppfattningen om bergsnaturen i Åbo 
och Björrieborgs län och materialet borde då och då bedömas på nytt och eventuellt 
kompletteras. 

TACK 

Värdefulla bakgrundsuppgifter om Egentliga Finlands utrotningshotade arter gavs till 
vårt förfogande av fil.kand. Veli-Pekka Rautiainen, fil.kand. Juha Pykälä, fil.kand. 
Kimmo Syrjänen, fil.kand. Arto Puolasmaa, fil.lic. Jaakko Nurmi, fil.dr. Esa Lehikoinen 
och fil.kand. Jari Finneman samt från Satakunta området av fil.kand. Janne Lampolahti 
och fil.dr. Juha Suominen. Överinspektör Esko Gustavsson hjälpte dessutom till med att 
utse landskapsobjekt. Vi riktar vårt varma tack till dessa personer, likaså till Åbo och 
Björneborgs läns miljöbyrå, Satakuntas förbund samt Egentliga Finlands förbund för 
den vänliga hjälp vid fick vid de olika kontoren under inventeringstiden. 
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