
335Suomen ympäristö  8 | 2008  Osa 2

Taulukoiden ja karttojen selitteet takasisäkannessa

K
alliot ja kivikot

Tytti Kontula
Jari Teeriaho

Markus Alapassi
Pekka Halonen

Jukka Husa
Anne Jäkäläniemi

Ari Parnela
Juha Pykälä
Pekka Sipilä

Kimmo Syrjänen

Kalliot ja kivikot  6



Jyrkänteiden aluslohkareikot. Kuva: Tytti Kontula



K
alliot ja kivikot

337Suomen ympäristö  8 | 2008  Osa 2

SISÄLLYS  |   6 KALLIoT JA KIvIKoT

6.1  Karut ja keskiravinteiset kalliot .........................................................................   341
6.1.1  Karut merenrantakalliot  ........................................................................................   342
6.1.2  Karut järvenrantakalliot  .......................................................................................   343
6.1.3  Karut joenrantakalliot  ...........................................................................................   344
6.1.4  Karut avoimet laakeat rannikkokalliot ..............................................................   345
6.1.5  Karut avoimet laakeat sisämaakalliot  ................................................................   346
6.1.6  Karut valoisat kalliojyrkänteet  ............................................................................   348
6.1.7  Karut varjoisat kalliojyrkänteet  ..........................................................................   349
6.1.8  Karut ylikaltevat seinämät  ....................................................................................   350
6.1.9  Karut ja keskiravinteiset valuvesiseinämät  ......................................................   351
6.1.10  Karut ja keskiravinteiset kalliorapaumat  ..........................................................   353
6.1.11  Keskiravinteiset merenrantakalliot  ....................................................................   354
6.1.12  Keskiravinteiset järvenrantakalliot  ....................................................................   355
6.1.13  Keskiravinteiset joenrantakalliot  .......................................................................   356
6.1.14  Keskiravinteiset avoimet laakeat kalliot  ...........................................................   357
6.1.15  Keskiravinteiset valoisat kalliojyrkänteet  ........................................................   359
6.1.16  Keskiravinteiset varjoisat kalliojyrkänteet  ......................................................   359
6.1.17  Keskiravinteiset ylikaltevat kallioseinämät  .....................................................   361

6.2  Kalkkikalliot  ....................................................................................................................   362
6.2.1  Merenrantakalkkikalliot  ......................................................................................   363
6.2.2  Järvenrantakalkkikalliot  ......................................................................................   365
6.2.3  Joenrantakalkkikalliot  ..........................................................................................   366
6.2.4  Avoimet laakeat kalkkikalliot  .............................................................................   367
6.2.5  Puustoiset laakeat kalkkikalliot  .........................................................................   368
6.2.6  Valoisat kalkkikalliojyrkänteet ...........................................................................   369
6.2.7  Varjoisat kalkkikalliojyrkänteet  .........................................................................   370

6.3  Serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot  .........................................................   371
6.3.1  Serpentiinirantakalliot  ..........................................................................................   373
6.3.2  Laakeat serpentiinikalliot  .....................................................................................   374
6.3.3  Karut serpentiinijyrkänteet  ..................................................................................   375
6.3.4  Kalkkivaikutteiset serpentiinijyrkänteet  .........................................................   376
6.3.5  Serpentiinikivikot ja -soraikot  ............................................................................   377

6.4  Kiisupitoiset kalliot  ....................................................................................................   378



338  Suomen ympäristö  8 | 2008  Osa 2

6.5  Kivikot  ................................................................................................................................   379
6.5.1  Maankohoamisrantakivikot  .................................................................................   379
6.5.2  Muinaisrantakivikot  ..............................................................................................   380
6.5.3  Virtaavan veden muovaamat kivikot ja lohkareikot  ......................................   381
6.5.4  Pakkasrapautumakivikot  ......................................................................................   382
6.5.5  Roudan nostamat kivikot  ......................................................................................   383
6.5.6  Moreenilohkareikot  ...............................................................................................   383
6.5.7  Jyrkänteiden aluslohkareikot  ...............................................................................   384
6.5.8  Siirto- ja rapaumalohkareet  ..................................................................................   385

6.5.8.1  Karut ja keskiravinteiset siirto- ja rapaumalohkareet  .......................   386
6.5.8.2  Kalkkisiirtolohkareet  ..............................................................................   387
6.5.8.3  Serpentiinisiirtolohkareet  ......................................................................   388

6.6  Kallioiden luontotyyppiyhdistelmät  ...............................................................   388
6.6.1  Rotkolaaksot  ............................................................................................................   388
6.6.2  Rotkot ja kurut  .........................................................................................................   390
6.6.3  Luolat ja halkeamat  .................................................................................................   391

Kiitokset  ......................................................................................................................................   393
Kirjallisuus  .................................................................................................................................   393



339Suomen ympäristö  8 | 2008  Osa 2

K
alliot ja kivikot

Kalliot ja kivikot  6

Kalliopaljastumia on noin 2 % Suomen maapinta-alas-
ta (Maastotietokanta, kalliopaljastuma-aineisto 2007; 
Metsähallituksen kuviotietojärjestelmä 2007; ks. myös 
Auvinen ym. 2005). Tasainen ja melko alava maanka-
maramme myötäilee suurelta osin kallioperän muotoja. 
Kallioperän pinnanmuotoja tasoittaa geologisesti nuori, 
alle 13 000 vuotta vanha maaperä, joka on syntynyt jää-
kauden lopulla mannerjäätikön sulamisvaiheessa.

Kallioiden osuus pinta-alasta on suurimmillaan ete-
lärannikolla, paikoin Järvi-Suomessa sekä Lapin tun-
turialueilla (kuva 8a). Tunturi-Lapin kalliot kuvataan 
muiden tunturiluontotyyppien yhteydessä luvussa 8. 

Kalliojyrkänteiden esiintyminen noudattaa suunnilleen 
edellä mainittuja painopistealueita, mutta Pohjanmaan 
kallioisiltakin seuduilta jyrkänteet yleensä puuttuvat 
(kuva 8b). Vähiten kallioita on tasaisilla alueilla Pohjan-
maalla sekä Keski- ja Etelä-Lapissa. Kallioiden paljastu-
neisuuden alueellisten erojen taustalla on useita syitä. 
Kaikille kalliokohoumille ei ole alun perinkään kerros-
tunut maalajeja (Kujansuu ja Niemelä 1990). Salpaussel-
kien pohjoispuolella ja Lounais-Suomessa mannerjäätik-
kö puhdisti loppuvaiheessaan kallioita irtomaista. Veden 
peitossa olleella alueella rantavoimat ovat puolestaan 
paljastaneet moreenipeitteiden alta kallioita Itämeren eri 

Kuva 8. Kalliopaljastumien (a) ja kalliojyrkänteiden (b) esiintyminen 10 km x 10 km -ruuduilla maastotietokannan (2007) 
mukaan. ©SYKE, Maanmittauslaitos lupa nro 259/MML/08.
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vaiheissa. Myös vedenkoskemattomalla alueella esimer-
kiksi Lapissa, jossa maa ei jäänyt jäätikön alta paljastuttu-
aan veden peittoon, kallioita on huuhtoutunut puhtaaksi 
jäätikön alla virranneiden sulamisvesien ansiosta. 

Kivikkoja ja louhikkoja on noin 0,5 % Suomen maa-
pinta-alasta (Kujansuu ja Niemelä 1990). Kiviaines on 
alun perin lähtöisin kallioperästä, mutta kivikoiden ja 
louhikoiden syntytavassa on vaihtelua. Kivikoilla tarkoi-
tetaan tässä luontotyyppiluokittelussa kivistä tai lohka-
reista muodostuneita tiiviitä kivi- tai lohkarekasaumia, 
jotka on jaettu ryhmiin geologisen syntytapansa perus-
teella. Kivikoita on syntynyt yhden tai useamman geo-
logisen prosessin tuloksena. Niitä esiintyy koko maassa 
tunturien lakiosista Itämeren rannoille asti. Kivikoiden 
kivien ja lohkareiden koko, muoto ja pyöristyneisyysaste 
vaihtelevat suuresti kivikoiden syntyyn vaikuttaneiden 
geologisten prosessien ja alkuperäisen lähtöaineksen 
ominaisuuksien mukaan.

Suomen kallioperä kuuluu prekambriseen Pohjois- 
ja Itä-Euroopan peruskalliolohkoon, joka on Euroopan 
mantereen vanhinta osaa. Suomen vanhinta arkeeista,  
3 500–2 500 miljoonan vuoden ikäistä kallioperää esiin-
tyy Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta Etelä-Lappiin 
Kemin ja Kuusamon tasalle ulottuvilla kallioperälohkoil-
la sekä Länsi-Lapin Käsivarren, Taka-Lapin ja Itä-Lapin 
alueilla. Muu osa Suomen maankamarasta on pääasias-
sa varhaisproterotsooista 1 930–1 800 miljoonaa vuotta 
vanhaa kallioperää, ja vain pieni osa kallioperästämme 
on 1 800 miljoonaa vuotta nuorempaa. Merkittävimpiä 
nuorista muodostumista ovat Etelä-Suomen 1 650–1 540 
miljoonan vuoden ikäiset rapakivigraniitit.

Suomen kallioperä muodostuu synnyltään ja koos-
tumukseltaan useista erilaisista kivilajeista. Kallioperän 
kemiallinen keskikoostumus lähestyy runsaspiihap-
poisen granodioriittisen syväkiven koostumusta, jossa 
piidioksidia on noin 67 % (Simonen 1990). Liuskevyö-
hykkeet koostuvat metamorfoituneista kivistä, jotka ovat 
alkuaan olleet sedimenttejä, esimerkiksi hiekkaa ja savea, 
tai vulkaanisia kiviä. Vuorenpoimuttumisessa muinaiset 
sedimentit ja vulkaaniset kivet ovat liuskettuneet, poi-
muttuneet ja uudelleenkiteytyneet eli metamorfoituneet 
kiteisiksi liuskeiksi. Liuskevyöhykkeiden välissä on laa-
joja syväkivialueita, jotka koostuvat enimmäkseen gra-
nodioriiteista ja graniiteista. Yleisiä ovat myös graniittien 
muodostamat seoskivet eli migmatiitit (taulukko 8).

Taulukko 8. Suomen kallioperän pääkivilajien suhteellinen 
osuus (Sederholm 1925).

Kivilajit Osuus kallioperän 
pinta-alasta (%)

Graniitit, granodioriitit, kvartsidioriitit 52,5
Migmatiitit 21,8
Fylliitit, kiilleliuskeet, kiillegneissit 9,1
Gabrot, diabaasit, amfiboliitit 8,2
Kvartsiitit ja hiekkakivet 4,3
Granuliitit 4,0
Kalkkikivet 0,1

Kallioihin liittyvä Suomen luonnon biodiversiteetti 
on suurempi kuin kallioiden pinta-alaosuuden perus-
teella voisi päätellä (Auvinen ym. 2005). Lähes 20 000 

eliölajista, joiden elinympäristö on pystytty määritte-
lemään, noin 6 % on kallioilla eläviä. Kallioiden lajisto 
koostuu pääasiassa jäkälistä ja sammalista, joiden osuus 
on yhteensä 84 %. Kallioilla tai kivikoissa kasvillisuuden 
pohjakerros on usein ainoa tai ainakin lajistollisesti mo-
nimuotoisin kasvillisuuskerros. Tästä syystä kallio- ja 
kivikkoluontotyyppien kuvauksissa mainitaan muita 
luontotyyppiryhmiä runsaammin juuri sammal- ja jä-
kälälajistoa.

Kalliot tarjoavat lajistolle hyvin monenlaisia elinym-
päristöjä (mm. Alavuotunki 1989; Heikkinen ja Byholm 
1998; Kontula ym. 2005). Kallioilla kivilajit, pinnanmuo-
dot sekä valaistus- ja kosteusolosuhteet voivat vaihdella 
pienellä alalla ja luoda myös hyvin pienipiirteistä kas-
villisuusmosaiikkia. Kallioluontotyyppien jako karuihin 
kallioihin, keskiravinteisiin kallioihin, kalkkikallioihin ja 
serpentiinikallioihin kuvastaa kallion ja siitä rapautuneen 
maan kemiallisia ominaisuuksia ja happamuusastetta. 
Suomen kalliot sisältävät yleensä runsaasti piitä ja alu-
miinia, joten ne ovat kasvien kannalta karuja kasvualus-
toja. Kasvupaikkaolojen perinteinen kolmijako oligo-, 
meso- ja eutrofisiin on käytössä myös kallioiden luon-
nehdinnassa. Samoja nimityksiä on ollut tapana käyttää 
tietynlaisille kasvupaikoille ominaisista kasvilajeista ja 
kasviyhdyskunnista (mm. Kalliola 1973; Haapasaari ja 
Fagerstén 1987; Pykälä 1992). Kivilajien ominaisuuksista 
ja suhteista kasvillisuuteen kerrotaan tarkemmin alla 
kallioluontotyyppien ryhmäkuvauksissa.

Kalliomuotojen vaihtelu selittää myös suuren osan 
kasvillisuusvaihtelusta, niinpä loivien tai laakeiden kal-
liopintojen kasvipeite poikkeaa selvästi seinämäkasvilli-
suudesta. Vielä tarkemmassa jaottelussa kallioseinämiltä 
löytyy mitä moninaisimpia pienympäristöjä, joihin liit-
tyy omanlaistaan kasvillisuutta: eri tavoin paahteisia tai 
varjoisia viistoja, pystyjä ja ylikaltevia kalliopintoja, ehjiä 
tai rakoisia kallioseiniä, onkaloita ja halkeamia, vesien 
valumareittejä. Laakeilla pinnoilla kasvillisuuden yleis-
piirteet vaihtelevat lähinnä humus- tai mineraalimaaker-
roksen paksuuden mukaan. Aivan paljailla kallioilla me-
nestyvät vain jäkälät ja sammalet, kun taas putkilokasvit 
tarvitsevat ohuen maapeitteen, vähimmillään vaikkapa 
pieneen kallionkoloon kertyneenä.

Kivilajin ja kalliomuotojen sekä valo- ja kosteusolo-
jen lisäksi kalliokasvillisuuteen ja -lajistoon vaikuttaa 
myös kallion lähiympäristö. Kallion sijainti rannalla on 
otettu luontotyyppien luokitteluperusteeksi. Lähellä 
rantaviivaa kalliolajiston ja -kasvillisuuden vaihtelun 
yleispiirteet liittyvät vähemmän kivilajien vaihteluun 
kuin muualla, minkä vuoksi rantakallioiden jakaminen 
kivilajiominaisuuksien mukaan ei ehkä olisi tarpeen. Si-
likaattiset rantakalliot on kuitenkin alla jaettu karuihin 
ja keskiravinteisiin kallioihin. Mitä pidemmälle rannasta 
edetään, sitä selvemmäksi käy kivilajin vaikutus, joten 
laajempina kokonaisuuksina rantakallioiden jaottelu ra-
vinteisuusluokkiin on perusteltua.

Kivikoiden kasvillisuusvaihtelu liittyy kivikon koon, 
sijainnin, syntyhistorian ja kiviaineksen ominaisuuksien 
vaihteluun. Mitä laajempi kivikko, sitä äärevämmät ovat 
sen kasvuolosuhteet. Laajoilla kivikoilla yksittäisten loh-
kareiden kasvillisuus on niukkaa, yleensä jäkälävaltaista 
ja muistuttaa kivilajiltaan vastaavien paahteisten kalli-
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oiden kasvillisuutta. Metsän suojaamissa pienialaisissa 
kivikoissa ja kivikoiden metsäisillä reunoilla kivipinnoil-
la on laajempia sammalpeitteitä ja lohkareiden väleihin 
kertyneellä maalla kasvaa esimerkiksi metsävarpuja. 
Kivikoiden kasvillisuutta ja niille tyypillistä lajistoa ku-
vaillaan tarkemmin kivikkoluontotyyppien kuvauksissa 
(luku 6.5). 

Kallioiden ja kivikoiden uhanalaisuuden arvioinnis-
sa hyödynnettiin erilaisia kartta-aineistoja, etenkin Geo-
logian tutkimuskeskuksen kallio- ja maaperäkarttoja ja 
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan (2007) kallio-
paljastuma-, jyrkänne- ja kivikkoaineistoja. Arvioinnin 
kuluessa koottiin paikkatietoaineistot kalkki- ja serpen-
tiinikallioiden tunnetuista esiintymistä kirjallisuuden, 
valtakunnallisen kallioalueinventointiaineiston sekä 
asiantuntijoiden julkaisemattomien aineistojen perus-
teella. Arvioinnissa hyödennettiin myös erilaisia maan-
käyttöä koskevia rekistereitä sekä ympäristöhallinnon 
Eliölajit-tietojärjestelmän tietoja. Asiantuntija-arvioiden 
osuus oli hyvin merkittävä aineistojen tulkinnassa ja 
etenkin laadun muutoksen arvioinnissa. Luokittelun 
tarkemmat periaatteet, uhanalaisuusarvioinnin toteu-
tus, arvioihin käytetyt aineistot ja asiantuntija-arvion 
osuus on esitelty tarkemmin loppuraportin ensimmäi-
sessä osassa (osa 1, luku 3.5) yhdessä uhanalaisuusar-
vioinnin tulosyhteenvedon ja toimenpide-ehdotusten 
kanssa.

6.1 

Karut ja keskiravinteiset kalliot

Karut ja keskiravinteiset kalliot edustavat Suomen luon-
nossa pinta-alaltaan kahta ylivoimaisesti suurinta kallio-
luontotyyppiryhmää. Karuihin ja keskiravinteisiin kalli-
oihin lukeutuvat kaikki muut kalliot paitsi kalkkikivi- ja 
serpentiinikalliot, eli yli 99 % Suomen kalliopaljastumien 
pinta-alasta.

Jako karuihin ja keskiravinteisiin kallioihin tehdään 
ensisijaisesti kalliokasvillisuuden perusteella. Yleensä 
keskiravinteiset kalliot muodostuvat kivilajeista, joissa 
esiintyy vähemmän piidioksidia kuin karuissa kalli-
oissa. Kalliolajistoa ovat jaotelleet trofiatason mukaan 
mm. Koponen ja Suominen (1965) ja Haapasaari ja Fa-
gerstén (1987). Vaateliainta eli ns. eutrofista lajistoa ku-
vataan kalkkikallioiden yhteydessä (luku 6.2). Lähinnä 
mesotrofisiksi on sammalista ehdotettu mm. ketoha-
vusammalta (Abietinella abietina), kalliotöppösammalta 
(Cnestrum schisti), viuhkasammalta (Homalia trichoma-
noides), kivikutrisammalta (Homalothecium sericeum), 
oravisammalta (Leucodon sciuroides), härmäsammalta 
(Saelania glaucescens), rauniopaasisammalta (Schistidium 
apocarpum) ja ketopartasammalta (Syntrichia ruralis). 
Ainakin runsaina kasvustoina näiden lajien voidaan 
katsoa indikoivan vähemmän hapanta kasvualustaa. 
Erilaisille karuille ja keskiravinteisille kallioille luon-
teenomaista lajistoa kuvaillaan tarkemmin luontotyyp-
pikuvauksissa.

Kallioiden ja kalliokasvillisuuden jako oligo- ja meso-
trofisiin tai karuihin ja keskiravinteisiin on luonnossa 

usein vaikeaa, koska samalla kalliolla saattaa esiintyä 
erilaisia kivilajeja vieri vieressä (mm. kivilajien kerros-
vaihtelu tai kivilajisulkeumat). Kallioille ominainen il-
miö on myös ns. rakomesotrofia, jossa kalliokasvillisuus 
on valtaosin oligotrofista, mutta kalliosta rapautunutta 
hienoainesta keränneissä raoissa ja halkeamissa kasvaa 
vaateliaampaa lajistoa. Luokittelun kannalta ongelmal-
lisen kivilajiryhmän muodostavat myös Suomen kallio-
perälle ominaiset seoskivet eli migmatiitit (noin 22 % 
kallioperästä). Migmatiitit muodostuvat eri suhteissa 
toisiinsa sekoittuneesta vaaleasta graniittisesta osasta 
(karu) ja tummasta, usein kiillepitoisesta vanhemmasta 
osasta (lähinnä keskiravinteinen).

Vaikka kasvualustan happamuuden ilmenemistä kal-
liokasvillisuudessa ei voi varmasti ennustaa kivilajitie-
don perusteella, on kivilajeja pyritty jaottelemaan kasvil-
lisuuden kannalta karuihin ja keskiravinteisiin. Karuina 
kivilajeina on pidetty esimerkiksi graniittia, granuliittia, 
hiekkakiveä sekä kvartsiittia ja keskiravinteisina mm. 
kiilleliusketta, diabaasia, gabroa, dioriittia ja amfiboliit-
tia (Kalliola 1973; Pykälä 1992). Jos tällä periaatteella luo-
kitetaan Suomen 1:1 000 000 kallioperäkartan (Korsman 
ym. 1997) kivilajit, saadaan keskiravinteisten kallioiden 
osuudeksi paljastumien pinta-alasta noin 19 % tai jyrkän-

Kuva 9. Potentiaalisesti keskiravinteisten kalliojyrkänteiden 
esiintyminen 10 km x 10 km -ruuduilla. Maanmittauslai-
toksen maastotietokannan jyrkänneaineisto (2007) on 
yhdistetty oletetun ravinteisuuden perusteella luokitettuun 
kivilajitietoon, jonka lähteenä on ollut Geologian tutki-
muskeskuksen julkaisema 1: 1 000 000 kallioperäkartta 
(Korsman ym. 1997). ©SYKE, GTK, Maanmittauslaitos lupa 
nro 259/MML/08.
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teistä noin 23 % (kuva 9). Karujen tai enimmäkseen ka-
rujen kallioiden osuus lienee todellisuudessa kuitenkin 
paljon suurempi. Esimerkiksi gabroalueilla kalliokasvil-
lisuus on useimmiten oligotrofista (Kallioaluetietokanta 
2007). Jos keskiravinteiset kalliot rajataan tiukemmin eli 
vain niihin kivilajeihin (amfiboliitti, diabaasi, emäksiset 
vulkaniitit), joiden kasvillisuus on useimmiten mesotro-
fista, on keskiravinteisten kivilajien osuus huomattavasti 
pienempi, ehkä vain 2 % kalliopaljastumista.

6.1.1 

Karut merenrantakalliot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 - LC
Pohjois-Suomi     
Etelä-Suomi 5 5 - LC

Träskö, Kirkkonummi. Kuva: Jari Teeriaho

Luonnehdinta: Merenrantakallioiden kasvillisuudessa 
olennainen piirre on vyöhykkeisyys. Kallioiden alimman 
vedenpäällisen osan eli geolitoraalin vyöhykkeisyys nä-
kyy parhaiten ulkosaaristossa, jossa murtoveden vai-
kutukseen yhdistyy lintujen lannoittava vaikutus (Kä-
renlampi 1966). Sisäsaaristossa vyöhykkeisyys näkyy 
heikommin, koska ylempää metsämaalta tuleva hapan 
valuvesi on voimakkaampi kallion kasvillisuuteen vai-
kuttava tekijä.

Avoimilla, vallitsevien tuulten puoleisilla eli ekspo-
noituneilla merenrantakallioilla tyrskyjen vaikutus on 
voimakas ja ulottuu korkealle (Kärenlampi 1966). Näi-
den geolitoraali on talvella lumeton, mutta alaosastaan 
jäiden peittämä. Kallioilla näkyy yleensä kolme kasvil-
lisuusvyöhykettä, joita luonnehtivat seuraavat jäkälät: 
merimustuainen (Verrucaria maura) ja nuijajäkälä (Lichi-
na confinis) alaosassa, mustakultajäkälä (Caloplaca arac-
tina) ja merikehräjäkälä (Lecanora actophila) keskiosas-
sa sekä meri-, nysty- ja suolakultajäkälä (C. scopularis,  
C. verruculifera, C. thallincola) ja lintukiventiera (Aspicilia 
leprosescens) yläosassa (myös Brenner 1921). Suojaisilla 

rantakallioilla geolitoraalin ylärajan määrää lähinnä kor-
kean veden raja. Lintuvaikutus on yleensä heikko. Geo-
litoraalin alaosassa kasvaa yleensä tällilevä (Calothrix 
scopulorum), mutta keski- ja yläosa eivät yleensä erotu 
toisistaan. Ylempänä kalliokasvillisuus voi muistuttaa 
jo tavallista sisämaan kalliota. Kuhmujäkälä (Lasallia 
pustulata) on usein näkyvin jäkälä jyrkillä seinämillä, 
minkä lisäksi merinapajäkälä (Umbilicaria spodochroa) 
kuuluu etelärannikolla rantajyrkänteiden tyyppilajis-
toon. Pärskevyöhykkeen sammallajistoa edustaa me-
ripaasisammal (Schistidium maritimum) (Ulvinen ym. 
2002).

Rantakallioiden raoissa tai pienillä niittylaikuilla 
kasvavia suolaisuutta suosivia putkilokasveja ovat esi-
merkiksi luotosorsimo (Puccinellia distans ssp. borealis), 
suolasolmukki (Spergularia salina) ja suolavihvilä (Juncus 
gerardii) (mm. Vaahtoranta 1964). Ylempänä merenran-
takalliolla tapaa usein ruoholaukan (Allium schoenopra-
sum), punanadan (Festuca rubra), rentohaarikon (Sagi-
na procumbens), kelta- ja isomaksaruohon (Sedum acre,  
S. telephium) sekä merisaunion (Tripleurospermum mariti-
mum ssp. maritimum). Kataja (Juniperus communis) kasvaa 
matalana kalliopainanteissa.

Karut merenrantakalliot voidaan jakaa tarkemmin 
kaltevuuden mukaan loiviin merenrantakallioihin ja me-
renrantakalliojyrkänteisiin. Yllä kuvattu vyöhykkeisyys 
näkyy periaatteessa sekä loivilla että jyrkillä kalliopin-
noilla, mutta loivasti nousevilla kallioilla eri vyöhykkeet 
peittävät laajempia aloja. Merenrannan kalliojyrkänteillä 
kasvillisuus voi pärskevyöhykkeen yläpuolella muis-
tuttaa muiden avoimien ja karujen kalliojyrkänteiden 
kasvillisuutta.
Maantieteellinen vaihtelu: Olennaisin vaihtelu liittyy 
sisä- ja ulkosaariston eroihin sekä meriveden suolapi-
toisuuden vaihteluun. Yllä kuvattu rantakalliokasvilli-
suuden vyöhykkeisyys on edustavimmillaan ulkosaa-
ristossa ja eksponoituneilla rannoilla. Suurilmaston tai 
suolapitoisuuden vaihteluun liittyvää eliömaantieteel-
listä vaihtelua ei tunneta, mutta rantakallioiden valtala-
jistossa on todennäköisesti eroja esimerkiksi Perämeren 
ja Saaristomeren välillä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Geolitoraalia 
lukuun ottamatta merenrantakallioiden kasvillisuus voi 
muistuttaa suuresti muiden avoimien kallioiden kasvilli-
suutta. Vaihettuminen tavalliseksi sisämaan kallioksi on 
vähittäistä. Muiden kallioiden tapaan merenrantakalliot-
kin muodostuvat usein mosaiikista, jossa varsinaisten 
kalliopintojen ja kalliokasvillisuuden lisäksi esiintyy 
metsäkasvillisuutta sekä kalliopainanteissa pieniä sois-
tumia ja sade- tai murtovesilammikoita. Ulkosaariston 
kallioluodot on kuvattu rannikkoluontotyyppien yhtey-
dessä (luku 2.2.7.4).

Esiintyminen: Meren rantaviiva on 
Suomessa noin 46 000 km pitkä (1:20 
000 kartalla) ja noin 42 % siitä on kallio-
ta (Granö ym. 1999). Meren rannassa 
rantavaikutteisen kallion ulottuminen 
rantaviivasta sisämaahan päin vaihte-
lee mm. rannan avoimuuden ja suun-
nan, kallion topografian sekä puustoi-
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suuden mukaan. Esimerkiksi leveyksillä 10 m tai 50 m 
merenrantakallioiden laskennalliseksi pinta-alaksi saa-
daan noin 19  000 ha tai noin 97  000 ha.

Merenrantakalliot ovat keskittyneet lounaiselle ja 
eteläiselle rannikko- ja saaristoalueelle, mutta ne ovat 
varsin yleisiä myös Pohjanlahden rannikolla. Merenran-
nan jyrkänteet sen sijaan lähes puuttuvat Porin pohjois-
puolelta. Enintään 25 m:n etäisyydellä merestä on noin  
12 500 kpl tai 980 km peruskarttaan merkittyjä kalliojyr-
känteitä. Näistä yli 95 %:n arvioidaan olevan karuja.
Uhkatekijät: Rakentaminen, Itämeren rehevöityminen, 
kuluminen.
Arvioinnin perusteet: Karujen merenrantakallioiden 
määrän tai laadun ei katsota muuttuneen merkittävästi. 
Merenrantakallioita voivat uhata lähinnä rantarakenta-
minen ja Itämeren rehevöityminen. Rantarakentaminen 
vaikuttaa rantakallioon mökin tai huvilan rakentamisen 
kautta ja myös rakennuksen ympäristöön kulutuksen, 
pihamaiden tai laiturin rakentamisen ja vieraslajien le-
viämisen kautta. Merenrantakallioiden rakentamisas-
te on 10–25 % arviointitavasta riippuen. Noin 10 %:lla 
merenrantakallioista on vähintään yksi rakennus. Jos 
rakennetuksi käsitetään alue, joka on 100 m:n säteellä 
rakennuksesta, on rantaviivasta 25 % rakennettua maata 
(Granö ym. 1999). Rehevöityminen vaikuttaa rantakal-
lioilla haitallisesti ainakin alimman vyöhykkeen eliöyh-
teisöihin, kun rannoille ajautuvat levämassat peittävät 
alleen alimpia jäkälävyöhykkeitä. 

Rantakalliomaisemat ja eliöyhteisöt saattavat muut-
tua myös umpeenkasvun myötä kallion suojaisammissa 
yläosissa. Kasvillisuuden vähittäisen runsastumisen syi-
nä lienevät typpilaskeuma ja metsäpalojen väheneminen. 
Merenrantakalliot ovat usein suosittuja ulkoilupaikkoja, 
joten kasvillisuus on paikoin kulunutta.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luonto-
direktiivin luontotyyppiin kasvipeitteiset merenrantakalliot 
(1230). Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinym-
päristöön kalliot, kivikot ja louhikot.
vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
avoimet silokalliot.

6.1.2 

Karut järvenrantakalliot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 - LC
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 5 - LC

Luonnehdinta: Järvien ja lampien rantakallioilla alin 
vyöhyke on veden ja jään vaikutuksesta varsin paljas. 
Kallion raoissa ja painanteissa kasvaa rantakasveja, ku-
ten rantakukkaa (Lythrum salicaria) ja saroja (Carex spp.). 
Sammalkasvillisuudessa on muihin kallioihin nähden 
suhteessa enemmän mm. paasisammalia (Schistidium 
spp.), tierasammalia (Racomitrium spp.) sekä suonihuo-
pasammalta (Aulacomnium palustre). Tyypillistä ran-
tasammallajistoa edustavat myös rantapörrösammal 
(Dicranoweisia crispula) ja rantasiipisammal (Fissidens os-
mundoides). Pärskevyöhykkeen yläpuolella kasvillisuus 

muistuttaa muiden karujen valoisien kalliojyrkänteiden 
kasvillisuutta (luku 6.1.6). Rantakallioiden lajistossa pai-
nottuvat kuitenkin sellaiset lajit, jotka hyötyvät järven 
läheisyydestä esimerkiksi muita avoimia kallioita tasai-
sempien lämpö- ja kosteusolojen kautta.

Järvenrantakallioiden jäkälälajistoa on tutkittu hyvin 
vähän. Rantakallioiden tyypillisiä jäkäliä ovat mm. kart-
tajäkälät (Rhizocarpon spp.), kiventierat (Aspicilia spp.), 
mustuaiset (Verrucaria spp.) sekä kätköraspijäkälä (Stau-
rothele fissa). Rantakallioiden alaosassa jäkälälajisto muis-
tuttanee Hakulisen (1962) tutkimien luotokivien lajistoa. 
Runsaimpiin luotojäkäliin kuuluvat mm. harmaakiven-
tiera (Aspicilia cinerea), kaarrekarve (Arctoparmelia cent-
rifuga), kyhmyruskokarve (Melanelia sorediata), silokel-
takarve (Xanthoparmelia somloënsis) ja liuskanapajäkälä 
(Umbilicaria polyphylla). Hyvin aallokkoisilla paikoilla 
menestyvät mm. vainiokehräjäkälä (Protoparmeliopsis 
muralis), karstakeltakarve (X. conspersa), kyhmyrusko-
karve, sinilaakajäkälä (Physcia caesia), kalliolaakajäkälä 
(Phaeophyscia endococcina) ja kalliokarvajäkälä (Ephebe la-
nata) (Hakulinen 1962). Talvisen lumirajan korkeudella 
tavataan vyömäisinä kasvustoina sinilaakajäkälää, kars-
tanapajäkälää (Umbilicaria deusta) sekä kuhmujäkälää 
(Lasallia pustulata). Ylempänäkin kuhmujäkälä on usein 
silmiinpistävän runsas.

Järvenrantakallioihin sisältyvät myös lintuluodot, 
joissa näkyy lannoitevaikutus. Lintukiviä suosivia laje-
ja ovat mm. korallikeltuaisjäkälä (Candelariella coralliza), 
sinilaakajäkälä, seinälaakajäkälä (Physcia dubia) ja seinä-
keltajäkälä (Xanthoria candelaria) (Hakulinen 1962). 

Karut järvenrantakalliot voidaan jakaa tarkemmin 
kaltevuuden mukaan loiviin rantakallioihin ja rantakal-
liojyrkänteisiin.
Maantieteellinen vaihtelu: Rantakallioiden valtalajis-
tossa lienee eroja etelän ja pohjoisen välillä, mutta vaih-
telua ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kun etäisyys 
rannasta kasvaa ja puusto tihenee, rantavaikutus heik-
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kenee ja kallio vaihettuu tavalliseksi kallioksi. Ran-
takallioille ominaista kasvillisuutta voi löytää myös 
rantaluontotyyppeihin kuuluvista rantakivikoista tai 
-louhikoista.

Esiintyminen: Rantakallioiden esiinty-
misen painopistettä on arvioitu 1:20 000 
-mittakaavaisen karttamateriaalin avul-
la (Maastotietokanta, kalliopaljastuma- 
ja jyrkänneaineistot, 2007; CORINE 
Land Cover 2000). Järvenrantakallioi-
den esiintyminen painottuu Järvi-Suo-
meen. Myös läntisen Uudenmaan pie-

nissä ja keskikokoisissa järvissä on runsaasti kallioran-
toja. Peruskartan rantakalliot sen sijaan puuttuvat laa-
joilta alueilta Satakuntaa, Pohjanmaata sekä ylipäätään 
Pohjois-Suomea. Rantakallioiden pinta-alan arvioiminen 
on vaikeaa ja riippuu siitä, kuinka pitkälle rannasta ran-
takallion katsotaan ulottuvan. Järvien rantakallioiden 
lukumäärää voidaan kuitenkin arvioida peruskarttama-
teriaalista. Tämän arviointitavan mukaan Etelä-Suomes-
sa on järvenrantakallioita ainakin noin 74 000 kpl ja Poh-
jois-Suomessa ainakin noin 2 000 kpl. Kalliojyrkänteitä 
on enintään 25 m:n etäisyydellä järvestä noin 19 000 kpl 
tai 1 500 km. Näistä karujen osuus on noin 70 % tai enem-
män .
Uhkatekijät: Rakentaminen, vesien säännöstely, vesien 
rehevöityminen ja likaantuminen, kuluminen.
Arvioinnin perusteet: Karujen järvenrantakallioiden 
määrän tai laadun ei katsota merkittävästi muuttuneen. 
Rantakallioilla tähän mennessä tapahtuneet haitalliset 
muutokset ja tulevaisuuden uhkakuvat liittyvät ranta-
rakentamiseen ja järvien säännöstelyyn. Noin 8 %:lle 
Etelä-Suomen ja noin 2 %:lle Pohjois-Suomen järvien 
rantakallioista on rakennettu. Rakentamisen aiheutta-
ma luontotyypin määrän väheneminen on suhteellisen 
vähäistä, mutta ranta-asutuksesta seuraavat laadulliset 
muutokset voivat olla merkittävämpiä, esimerkiksi ku-
luminen, vieraat lajit ja nuotiopaikat. Rantakallioihin 
kohdistuu muita kallioita enemmän virkistyskäyttöä, 
joten kasvillisuus on paikoin rakentamattomillakin ran-
noilla kulunutta.

Etelä-Suomessa noin 20 % ja Pohjois-Suomessa noin 
30 % järvien rantakallioista sijaitsee säännösteltyjen jär-
vien rannoilla. Säännöstelyn vaikutuksia rantakallioi-
den eliöyhteisöihin ei ole tutkittu, mutta ainakin suurten 
korkeusvaihteluiden voidaan olettaa vaikuttavan nii-
hin haitallisesti. Säännöstellyillä järvillä rantakallioiden 
esiintymisen painopisteet ovat kuitenkin suurimmissa 
altaissa (mm. Näsijärvi, Päijänne, Puula ja Kallavesi), 
joissa vedenkorkeuden vaihtelu ei ole kovin suurta. Ve-
sien rehevöitymisellä on ilmeisesti negatiivisia vaikutuk-
sia rantakallioiden eliöyhteisöihin.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kallioiden pioneerikasvillisuus 
(8230). Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinym-
päristöön kalliot, kivikot ja louhikot.

6.1.3 

Karut joenrantakalliot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa - 4 - NT
Pohjois-Suomi - 4 - NT
Etelä-Suomi - 4 - NT

Luonnehdinta: Jokien ja purojen rantakallioilla alin 
vyöhyke on veden virtauksen ja jään kulutuksen vai-
kutuksesta varsin paljas. Kallion raoissa ja painanteis-
sa voi kasvaa rantakasveja, kuten saroja (Carex spp.). 
Rantavyöhykkeen sammaliin kuuluvat tierasammalet 
(Racomitrium spp.), paasisammalet (Schistidium spp.), 
mm. koski- ja puropaasisammal (S. agassizii, S. rivulare), 
rantasuikerosammal (Brachythecium plumosum) ja puro-
kinnassammal (Scapania undulata). Virtaavan veden ran-
taviivassa (ja upoksissakin) viihtyvät isonäkinsammal 
(Fontinalis antipyretica), koskikoukkusammal (Dichelyma 
falcatum) sekä purosammalet (Hygrohypnum spp.). Tyy-
pillisiä jäkäliä ovat mm. mustuaiset (Verrucaria ssp.) ja 
tulvakuprujäkälä (Bacidina inundata).

Karut joenrantakalliot voidaan jakaa tarkemmin kal-
tevuuden mukaan loiviin rantakallioihin ja rantakallio-
jyrkänteisiin. Rantajyrkänteillä kasvillisuus muistuttaa 
pärskevyöhykkeen yläpuolella muiden avoimien ja ka-
rujen kalliojyrkänteiden kasvillisuutta. Jokivarsien jyr-
känteiden erikoistapaus ovat kallioputoukset ja kosket, 
joissa kasvillisuus ja lajisto voivat ryöppyävän veden 
vaikutuksesta olla aivan omanlaistaan.
Maantieteellinen vaihtelu: Rantakallioille luonteen-
omaisessa lajistossa on eroja etelän ja pohjoisen välillä. 
Esimerkiksi purosammallajeista suurinta osaa tavataan 
vain pohjoisessa.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kun etäisyys 
rannasta kasvaa ja puusto tihenee, rantavaikutus heik-
kenee ja kallio vaihettuu tavalliseksi kallioksi. Joenran-
takallioille ominaista kasvillisuutta voi löytää myös 
rantaluontotyyppeihin kuuluvista rantakivikoista tai 
-louhikoista.

Esiintyminen: Joenrantakallioita esiin-
tyy siellä täällä ympäri Suomea. Ne ovat 
kuitenkin selvästi harvinaisempi ja pin-
ta-alaltaan vähäisempi luontotyyppi 
kuin järvenrantakalliot. Kalliorantoja on 
varsin paljon etelärannikon ja Lounais-
Suomen joissa. Pohjois-Suomessa selvä 
painopistealue on Oulankajoki, Kitkan-

joki ja Kuusinkijoki, mutta rantakallioita esiintyy varsin 
runsaasti myös muilla suurilla joilla.
Uhanalaistumisen syyt: Vesien säännöstely, vesira-
kentaminen, vesien rehevöityminen ja likaantuminen, 
rakentaminen.
Uhkatekijät: Vesien säännöstely, vesirakentaminen, ve-
sien rehevöityminen ja likaantuminen, rakentaminen.
Arvioinnin perusteet: Karujen joenrantakallioiden laa-
dun arvioidaan heikentyneen melko voimakkaasti. Suo-
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men virtavesistä suuri osa on nykyisin säännösteltyjä. 
Säännöstelyn vaikutuksia rantakallioihin ja niiden kas-
villisuuteen ei ole tutkittu, mutta on syytä olettaa, että 
vedenkorkeuden vaihtelun luonnoton rytmi ja voimak-
kuus vaikuttavat haitallisesti rantakallioiden eliöyhtei-
söihin. Rantakallioiden eliöstöä uhkaa myös jokivesien 
rehevöityminen ja etenkin Pohjanmaalla happamoitumi-
nen. Jokien rantakallioista on Etelä-Suomessa rakennettu 
vajaa 5 % ja Pohjois-Suomessa vajaa 2 %.

Joenrantakallioiden määrän muutosta ei ole yritetty 
arvioida. Rantakallioita on jokien säännöstelyn myötä 
peittynyt veden alle patojen yläpuolilla. Patojen alapuo-
lilla kallioita on puolestaan ajoittain paljaina enemmän 
kuin luontaisesti, kun vettä kerätään patoaltaisiin.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
kalliot, kivikot ja louhikot.

6.1.4 

Karut avoimet laakeat rannikkokalliot
 

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 5 - NT
Pohjois-Suomi     
Etelä-Suomi 4 5 - NT
 
Luonnehdinta: Rannikon karuilla avoimilla laakeilla 
kallioilla tarkoitetaan varsin kapealla rannikkokais-
taleella yleensä meren läheisyydessä sijaitsevia, hyvin 
huuhtoutuneita ja hioutuneita laajoja silokallioita. Nii-
den tyypillinen esiintymisalue on Etelä-Suomen rannik-
ko, jossa avoimia, kasvillisuudeltaan karuja ja laakeita 
pintoja esiintyy kallioselänteiden lakiosissa ja rinteillä 
yleisemmin rantaviivasta ylöspäin 30 metrin korkeusta-
solle saakka. Hieman harvinaisempina niitä esiintyy vielä 
30–60 metrin ja poikkeuksellisesti jopa 100–110 metrin 
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korkeudella merenpinnasta. Sijainnista ja korkeustasos-
taan riippuen esiintymien ikä vaihtelee huomattavasti. 
Suurelta osin ne ovat paljastuneet 2 500–8 000 vuotta 
sitten Litorina-merivaiheen aikana. Vanhimmat avoi-
met kalliot paljastuivat vedestä Kaakkois-Suomessa jo 
Yoldia-merivaiheessa 11 000 vuotta sitten. Länsiranni-
kolla Satakunnassa ja Pohjanmaalla niiden esiintyminen 
rajoittuu lähemmäs nykyistä merenpinnan tasoa, ja ne 
ovat paljastuneet merestä Litorina-vaiheen aikana. Luon-
totyypin esiintymisen kannalta parhaita kivilajeja ovat 
homogeeniset ja ehjät karkearakeiset porfyyriset graniitit 
ja granodioriitit ja karkearakeiset rapakivigraniitit. Laa-
jimmin luontotyyppiä esiintyy yleensä kallioselänteiden 
länsi- ja luoteisosissa, joita mannerjäätikkö on hionut 
tehokkaimmin.

Luontotyyppiin kuuluvat kalliot eivät ole enää me-
renrantakallioita, mutta mereisyys näkyy edelleen vah-
vasti niiden maisemassa ja lajistossa. Rannikolla hyvin 
huuhtoutuneiden, avoimien kallioiden kasvillisuus on 
useimmiten mereisen kalliotierasammalen (Racomitrium 
lanuginosum) luonnehtimaa. Kalliokasvillisuuden suk-
kessiovaiheita kuvannut Jalas (1961) on erottanut lehtijä-
käläisen vaiheen jälkeen sammal- ja sammal-poronjäkä-
lävaiheen, jolle ovat tyypillisiä laajat kalliotierasammal-
patjat. Mitä kauemmas rannikosta tai pidemmälle kas-
villisuuden sukkessiossa edetään, sitä runsaampia ovat 
kalliotierasammalen kanssa vuorottelevat poronjäkälä-
patjat (Cladonia spp.). Lajistoon kuuluvat myös torvi-, 
tina- ja hirvenjäkälät (Cladonia spp., Stereocaulon spp., 
Cetraria spp.). Kalliotierasammal- ja poronjäkäläpatjojen 
väleissä pinnat ovat rupi- ja lehtijäkäläisiä, ja lajisto on 
pääosin samaa kuin sisämaan avokallioilla (luku 6.1.5). 
Runsaita sammalia ovat kalliokarstasammal (Andreaea 
rupestris), kivitierasammal (R. microcarpon), karhun-
sammalet (Polytrichum spp.), kynsisammalet (Dicranum 
spp.) ja nuokkuvarstasammal (Pohlia nutans). Mereisten 
kallioiden tyyppisammaliin kuuluu hohkasammal (Leu-
cobryum glaucum). Putkilokasveista kallionraoissa viih-

tyvät mm. kalliohatikka (Spergula morisonii), kallioko-
hokki (Silene rupestris), ahosuolaheinä (Rumex acetosella), 
lampaannata (Festuca ovina) ja metsälauha (Deschampsia 
flexuosa) (Jalas 1961; Kalliola 1973).
Maantieteellinen vaihtelu: Kalliokasvillisuuden suk-
kessiovaihtelu muodostanee keskeisimmän maantieteel-
lisen vaihtelusuunnan. Vain rupi- ja lehtijäkälien sekä 
kalliotierasammalen hallitsemat kalliot ovat painottu-
neet saaristoon ja rannikolle. Mitä kauemmas sisämaa-
han edetään, sitä suurempi on yleensä poronjäkäläisten 
pintojen osuus.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
vaihettuu väliastein puustoisiin kallioihin sekä sisämaan 
avokallioihin. Karun ja keskiravinteisen alustan ero, joka 
on jyrkänteilläkin asteittainen, ei välttämättä näy laakeil-
la kalliopinnoilla selvästi.

Esiintyminen: Luontotyypin esiintymi-
nen on keskittynyt rannikkokaistaleelle 
yleensä alle 10 km etäisyydelle merestä.
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannais-
toiminta, rakentaminen.
Uhkatekijät: Kaivannaistoiminta, ra-
kentaminen.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin 

laajimmat ja edustavimmat esiintymät keskittyvät eh-
jille graniiteille, jotka ovat kiinnostavia rakennuskiven 
louhinnan kannalta. Esiintymiä on jo tuhoutunut jonkin 
verran ja louhintauhan arvioidaan kasvavan tulevai-
suudessa. Luontotyypin esiintymiä lienee hävinnyt tai 
muuttunut myös rakentamisen yhteydessä.

Avoimien rannikkokallioiden laadun ei katsota vielä 
merkittävästi heikentyneen. Ainakin Etelä-Suomessa 
kallioiden kasvillisuudessa on havaittu vähittäisen um-
peenkasvun aiheuttamia muutoksia, mutta on epäsel-
vää, koskevatko ne myös karuja kallioita. Laakeina ja 
helppokulkuisina rannikon avokalliot ovat usein suosit-
tuja ulkoilupaikkoja, joten kasvillisuus voi olla paikoin 
kulunutta.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
kalliot, kivikot ja louhikot.
vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
avoimet silokalliot.

6.1.5 

Karut avoimet laakeat sisämaakalliot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 - LC
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 5 - LC

Luonnehdinta: Karuja poronjäkälävaltaisia avokallioita 
esiintyy sisämaassa huuhtoutuneiden ja sileiden kallioi-
den rinteillä ja lakiosissa. Rannikolla ja sen läheisyydessä 
olevat, kalliotierasammalen (Racomitrium lanuginosum) 
luonnehtimat avokalliot on erotettu omaksi luontotyy-
pikseen (luku 6.1.4). Yleisintä sisämaan avokallioiden 
esiintyminen on alueilla, jotka jääkauden jälkeisissä Itä-

Daladanten, Kemiö. Kuva: Jukka Husa
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meren eri vaiheissa ovat olleet veden peitossa. Keski- ja 
Itä-Suomen sekä Lapin vedenkoskemattomilla alueilla 
ne ovat harvinaisempia. Laajimmat avokalliopinnat ovat 
syntyneet ehjiin kallioperän kohtiin, jossa kiviaines on 
hyvin harvarakoista. Kyseistä luontotyyppiä esiintyy 
yleisesti Etelä- ja Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Lou-
nais-Lapissa ja Savossa. Laajimmat pinnat ovat etenkin 
kallioselänteiden luoteeseen ja länteen viettävillä silo-
kalliopinnoilla. Lounais-Lapin vaara-alueilla esiintyy 
vastaavia avoimia pintoja eniten vaarojen kallioisilla 
länsisivuilla. Esiintymisen kannalta parhaita kivilajeja 
ovat karkearakeiset porfyyriset graniittiset syväkivet ja 
karkearakeiset rapakivigraniitit, joissa kivilaatu on usein 
homogeenista ja ehjää.

Sisämaan avokallioita luonnehtii yleensä poronjäkä-
lävaltainen (Cladonia spp.) kasvillisuus. Poronjäkälien 
lisäksi kalliota peittävät torvi-, tina- ja hirvenjäkälät (Cla-
donia spp., Stereocaulon spp., Cetraria spp.) sekä sammalet, 
mm. karhunsammalet (Polytrichum spp.) ja kynsisamma-
let (Dicranum spp.). Kalliopainanteissa ja halkeamissa 
kasvaa jonkin verran varpuja kuten kanervaa (Calluna 
vulgaris), variksenmarjaa (Empetrum nigrum), puoluk-
kaa (Vaccinium vitis-idaea), sianpuolukkaa (Arctostaphylos 
uva-ursi) ja muita putkilokasveja, mm. kultapiiskua (Soli-
dago virgaurea), huopakeltanoa (Pilosella officinarum), roh-
totädykettä (Veronica officinalis), ahosuolaheinää (Rumex 
acetosella), lampaannataa (Festuca ovina) ja metsälauhaa 
(Deschampsia flexuosa). Puustoa ja pensaita on niukasti. 
On huomattava, että kallion määrittely avoimeksi kal-
lioksi tai kalliometsäksi (luku 5.7.4) voi liittyä tarkas-
telun mittakaavaan. Useimmilta kallioilta löytyy avoi-
mia kohtia ja toisaalta enimmäkseen avoimilla kallioilla 
kasvaa usein harvakseltaan tai ryhminä puita, joiden 
ympäristön voisi tarkassa kuvioinnissa sijoittaa myös 
kalliometsiin. Mitä puustoisempi alue on kyseessä, sitä 
suurempi osuus pohjakerroksen kasvillisuudesta muo-
dostuu yleensä tavallisista metsäsammalista.

Avokallioiden kasvillisuus voi olla hyvin niukkaa, 
mutta täysin kasvittomia pintoja ei juuri luonnonkalli-
oilta löydy. Vain rupi- ja lehtijäkälien peittämiä laakei-
ta kallioita voi löytää laajempina pintoina esimerkiksi 
Metsä-Lapin kvartsiittivaarojen lakiosista tai toisaalta 
etelästäkin kuluneilta kallioilta. Pienialaisina laikkuina 
rupi- ja lehtijäkäläpintoja esiintyy ehkä useimmilla kal-
lioilla, kallioiden eksponoituneimmilla eli paahteelle ja 
tuulille alttiimmilla kohdilla. Rupi- ja lehtijäkäläkallioilla 
runsaimpiin jäkäliin ja sammaliin kuuluvat mm. karttajä-
kälät (Rhizocarpon spp.), nystyjäkälät (Lecidea spp.), keh-
räjäkälät (Lecanora spp.), karpeet (Parmelia sensu lato), 
napajäkälät (Umbilicaria spp.), tinajäkälät (Stereocaulon 
spp.), kalliokarstasammal (Andreaea rupestris), nuokku-
kivisammal (Grimmia muehlenbeckii), kiviharmosammal 
(Hedwigia ciliata) ja kivitierasammal (Racomitrium micro-
carpon).

Vaihtelua kasvillisuuteen ja kallion pienmaisemaan 
tuovat valuvesirinteet sekä kallioaltaiden soistumat ja 
lammikot. Valuvesikohtien lajistoa kuvataan jyrkäntei-
den yhteydessä (luku 6.1.9). Sammaleisten tai varvik-
koisten kalliosoistumien lajistoon kuuluvat paakku- ja 
kangasrahkasammal (Sphagnum compactum, S. capillifo-

lium), korpikarhunsammal (Polytrichum commune) sekä 
juolukka (Vaccinium uliginosum) ja suopursu (Ledum 
palustre).
Maantieteellinen vaihtelu: Subakvaattisilla eli Itäme-
ren eri järvi- tai merivaiheissa veden peitossa olleilla 
alueilla avokalliot ovat laajempia kuin vedenkoskemat-
tomilla seuduilla. Kalliokasvillisuuden valtalajistossa ja 
runsaudessa lienee pohjois-eteläsuuntaista vaihtelua.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
vaihettuu väliastein kalliometsiin (luku 5.7.4) ja ranni-
kon avokallioihin (luku 6.1.4). Karun ja keskiravinteisen 
alustan ero, joka on jyrkänteilläkin asteittainen, ei välttä-
mättä näy laakeilla kalliopinnoilla selvästi.

Esiintyminen: Avokallioiden, joiden 
puuston latvuspeittävyys on alle 10 %, 
pinta-ala on Suomessa noin 70 000 ha 
(Auvinen ym. 2005). Näistä avokalliois-
ta vain osa edustaa tätä luontotyyppiä. 
Luontotyypin esiintymisen ja pinta-alan 
arvioiminen on sidoksissa siihen vähim-
mäispinta-alaan, joka avoimelta kalliol-

ta vaaditaan. Pienialaiset avoimet, laakeat kalliolaikut 
ovat hyvin yleisiä ja niitä on miltei kaikkialla Suomessa. 
Luontotyyppiä esiintyy yleisesti Etelä- ja Keski-Suomes-
sa, Pohjanmaalla, Lounais-Lapissa ja Savossa. Esiintymi-
sessä näyttää olevan eräitä keskittymiä, esimerkiksi 
Ruoveden seutu ja Ylitornion–Rovaniemen–Tervolan 
seutu, jossa vaarojen rinteillä on hyvin laajoja avoimia 
kalliokkoja. Metsä-Lapin osalta tiedot ovat puutteellisia, 

Rajavuori, Juupajoki. Kuva: Anne Raunio
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mutta ainakin itäosassa avoimia kallioita on hyvin run-
saasti. Tunturikalliot on arvioitu tunturiluontotyyppien 
yhteydessä (luku 8.9.1).
Uhkatekijät: Rakentaminen, kaivannaistoiminta, met-
sien uudistamis- ja hoitotoimet.
Arvioinnin perusteet: Luontotyyppi on yleinen ja 
runsas eikä sen esiintymien määrän tai laadun katsota 
muuttuneen merkittävästi. Rakentaminen (esimerkiksi 
tierakentaminen) ja kalliokiven louhinta ovat hävittä-
neet tai muuttaneet luontotyypin esiintymiä, mutta koko 
esiintymäjoukon kannalta vaikutus on ollut vähäinen.

Ainakin Etelä-Suomessa kallioiden kasvillisuudes-
sa on havaittu vähittäisen umpeenkasvun aiheuttamia 
muutoksia, mutta on epäselvää, koskevatko ne myös 
karuja kallioita. Aktiivinen metsittäminen voi nopeuttaa 
umpeenkasvua.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
kalliot, kivikot ja louhikot.
vastuuluontotyyppi: Sisältyy osittain (silokalliot) vas-
tuuluontotyyppiin avoimet silokalliot. 

6.1.6 

Karut valoisat kalliojyrkänteet

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 - LC
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 5 - LC

 

Haukkakallio, Lapinjärvi. Kuva: Jukka Husa

Luonnehdinta: Karuja valoisia tai paahteisia kalliojyr-
känteitä esiintyy etenkin etelään, lounaaseen ja länteen 
suuntautuneilla kallioilla, joita puusto varjostaa vähän 
tai ei ollenkaan. Suojattomilla paahdejyrkänteillä kasvil-
lisuus on yleensä niukempaa kuin suojaisemmilla pai-
koilla. Rupi- ja lehtijäkälien sekä kuivuutta kestävien 
sammalten osuus on pystyillä tai viistoilla seinämillä 
yleensä suuri. Paljaimmilla pinnoilla kasvaa vain rupijä-

käliä, esimerkiksi kiventieroja (Aspicilia spp.), kehräjäkä-
liä (Lecanora spp.), nystyjäkäliä (Lecidea sensu lato), jau-
hejäkäliä (Lepraria spp.), karttajäkäliä (Rhizocarpon spp.) 
ja tuulirokkojäkälää (Ophioparma ventosa). Lehtijäkäläisil-
lä seinämillä runsaimpia lajeja tai jäkäläryhmiä ovat mm. 
karpeet (Parmelia sensu lato), napajäkälät (Umbilicaria 
spp.) ja kuhmujäkälä (Lasallia pustulata, etenkin rannikol-
la). Laajoja paljaita tai vain rupi- ja lehtijäkälien peittämiä 
pintoja löytyy esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomen kvart-
siittivaarojen seinämiltä, joiden tunnuslajina voidaan 
pitää paasisuolikarvetta (Brodoa intestiniformis).

Melko paahteisillakin seinämillä kasvaa yleensä ai-
nakin jonkin verran myös kuivuutta kestäviä samma-
lia, kuten kalliokarstasammalta (Andreaea rupestris), to-
rasammalia (Cynodontium spp.), kivisammalia (Grimmia 
spp.), kiviharmosammalta (Hedwigia ciliata), tierasam-
malia (Racomitrium spp.) ja pohjantakkusammalta (Ulota 
curvifolia). Kallionraoissa viihtyy joitakin putkilokasveja, 
esimerkiksi karvakiviyrttiä (Woodsia ilvensis), liuskarau-
nioista (Asplenium septentrionale) (Etelä-Suomessa) tai lie-
sua (Cryptogramma crispa) (Pohjois-Suomessa). 

Jyrkänteet laskevat vain harvoin yhtenäisinä jyrkki-
nä pintoina laelta tyvelle. Yleensä jyrkkiä pintoja kat-
kaisevat erilaiset hyllyt ja terassit, joiden kasvillisuus 
voi muistuttaa lakikallioiden kasvillisuutta. Hyllyille 
kertyneellä humuksella kasvaa monenlaisia kuivuutta 
kestäviä ruohoja ja varpuja. Etenkin pohjoisessa pienil-
lä valoisilla kalliohyllyillä tyypillinen sammal on louhi-
sammal (Tetralophozia setiformis).
Maantieteellinen vaihtelu: Valtalajistossa on eroja Ete-
lä- ja Pohjois-Suomen välillä, mutta vaihtelu tunnetaan 
huonosti. Eräät luontotyypille tunnusomaiset lajit ovat 
eteläisiä, kuten nuokkukivisammal (Grimmia muehlen-
beckii), toiset taas pohjoisia, kuten pohjankivisammal  
(G. longirostris).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kalliojyrkän-
teillä seinämän muodot vaihtelevat usein niin pienipiir-
teisesti, että karut, valoisat kalliopinnat voivat esiintyä 
mosaiikkimaisesti varjoisien pintojen kanssa. Selvästi 
karujen tai keskiravinteisten kallioiden lisäksi esiintyy 
runsaasti välimuotoja.

Esiintyminen: Valoisien kalliojyrkäntei-
den määrää ei tunneta. Suuruusluokas-
ta kertoo kuitenkin karttaan merkittyjen 
etelä–länsipuolen jyrkänteiden määrä. 
Rantakalliot pois lukien tämä on noin 
106 000 kpl tai noin 7 900 km. Näistä 
vähintään 75 % on karuja. Jyrkänteiden 
esiintymisessä on selviä painopistealu-

eita. Runsasjyrkänteisiä seutuja on etenkin Suomenselän 
etelä- ja kaakkoispuolella (kuva 8b).
Uhkatekijät: Rakentaminen, kaivannaistoiminta, met-
sien uudistamis- ja hoitotoimet.
Arvioinnin perusteet: Karuja valoisia kalliojyrkän-
teitä on tuhoutunut jonkin verran esimerkiksi isojen 
rakennushankkeiden yhteydessä ja rakennuskiven 
louhinnassa, mutta suhteessa koko luontotyypin esiin-
tymäjoukkoon vaikutus on ollut vähäinen. Valoisien 
jyrkänteiden määrä on luultavasti myös vähentynyt 
jyrkänteiden edustan metsittämisen myötä. Karujen 
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valoisien kalliojyrkänteiden laadun ei katsota merkit-
tävästi muuttuneen.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
kalliot, kivikot ja louhikot.

6.1.7 

Karut varjoisat kalliojyrkänteet

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 4 - NT
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 4 - NT

Ulvinsalo, Kuhmo. Kuva: Jari Teeriaho

Luonnehdinta: Karuja varjoisia kalliojyrkänteitä esiin-
tyy etenkin pohjoiseen–itään suuntautuneilla kallioilla, 
mutta myös puuston voimakkaasti varjostamilla eteläsi-
vuilla. Varjoisat kalliojyrkänteet ovat usein, mutta eivät 
aina sammaleisempia ja kasvillisuudeltaan ylipäätään 
runsaampia kuin valoisat jyrkänteet. Kasvillisuudeltaan 
niukimmat kohdat löytyvät yleensä vähärakoisilta hä-
märiltä pystyseinämiltä, joilla vallitsevat rupi- ja jauhe-
jäkälät tai levät. Varjoisimmissakin kohdissa menestyvät 
esimerkiksi varjorikkijäkälä (Chrysothrix chlorina), lanka-
jäkälä (Cystocoleus ebeneus), Opegrapha gyrocarpa -kirp-
pujäkälä, onkalorokkojäkälä (Haematomma ochroleucum) 
sekä jauhejäkälät (Lepraria spp.). Ylikaltevat seinämät 
käsitellään omana luontotyyppinään (luku 6.1.8).

Hieman valoisammilla tai runsaammin rakoilevilla 
pinnoilla sammalet ovat yleensä runsaita, mutta eivät 
välttämättä vallitsevia jäkäläisiin tai leväisiin pintoihin 
verrattuna. Seinämien tyville ja rakoihin muodostaa laa-
joja peitteitä kallio-omenasammal (Bartramia pomiformis), 
jonka seurana voi olla kierrekivisammalta (Grimmia tor-
quata) sekä uurnasammalia (Amphidium spp.). Raoissa ja 
tyvillä, joihin on valuvesien tai vierivän rapautuma-ainek-
sen ansiosta muodostunut ravinteikkaampia kasvualus-
toja, esiintyy myös mesotrofista lajistoa. Pystypinnoilta 
löytyy usein runsaana hiirenhäntäsammalta (Isothecium 
myosuroides), kun taas raoissa tai kolojen rapautumamaal-
la kasvaa tyypillisesti hohtovarstasammal (Pohlia cruda) 
ja kolokiiltosammal (Pseudotaxiphyllum elegans). Tavalli-
simpia karujen varjoseinämien putkilokasveja ovat kal-
lio- ja metsäimarre (Polypodium vulgare, Gymnocarpium 
dryopteris) sekä karvakiviyrtti (Woodsia ilvensis).

Usein vielä sammaleisempia ovat ainakin paikoin 
viistot seinämät, joille kudosmaiset sammalet muodos-
tavat laajoja peitteitä. Sammalistot voivat olla esimer-
kiksi lovisammalten (Lophozia spp.), pykäsammalten 
(Barbilophozia spp.), kynsisammalten (Dicranum spp.) ja 
palmikkosammalten (Hypnum spp.) muodostamia se-
kakasvustoja tai melkein kokonaan yhden lajin, esimer-
kiksi kalliopalmikkosammalen (Hypnum cupressiforme), 
kiviturkkisammalen (Paraleucobryum longifolium) tai 
laakasammalten (Plagiothecium spp.) muodostamaa pei-
tettä. Sammalten päällä tai väleissä kasvaa useimmiten 
myös jäkäliä, esimerkiksi nahkajäkäliä (Peltigera spp.) 
ja karvejäkäliä (mm. Parmelia saxatilis, Hypogymnia phy-
sodes ja H. vittata). Varsinkin pienilmastoltaan tasaisen 
kosteilla varjojyrkänteillä viihtyvät myös naavat (Usnea 
spp.) ja lupot (Bryoria spp., Alectoria spp.). Jyrkänteiden 
hyllyjä ja terasseja peittävät yleensä metsäsammalet ja 
niiden kenttäkerros muodostuu varvuista ja ruohois-
ta.

Valuvetisyys luo vaihtelua varjojyrkänteiden kasvil-
lisuuteen. Valuvetisiä seinämiä kuvataan omana luonto-
tyyppinään (luku 6.1.9).
Maantieteellinen vaihtelu: Vaihtelua ei ole tutkittu, 
mutta valtalajistossa lienee eroja Etelä- ja Pohjois-Suo-
men välillä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kalliojyrkän-
teillä seinämän muodot vaihtelevat usein niin pienipiir-
teisesti, että karut varjoisat kalliopinnat voivat esiintyä 
mosaiikkimaisesti valoisien pintojen kanssa (luku 6.1.6). 
Karujen kallioiden otollisimmista kohdista (esimerkiksi 
rapautumamaata ja valuvesiä keräävät halkeamat tai 
alimmat hyllyt) voi löytää myös keskiravinteisille kal-
lioille ominaista kasvillisuutta.

Esiintyminen: Varjoisien kalliojyrkän-
teiden määrän suuruusluokasta kertoo 
peruskarttaan merkittyjen pohjois–itä-
puolisten jyrkänteiden määrä. Tämä on 
rantakalliot pois lukien noin 108 000 kpl 
tai noin 8 100 km. Näistä yli 75 % on 
karuja. Jyrkänteiden esiintymisessä on 
selviä painopistealueita. Runsasjyrkän-

teisiä seutuja on etenkin Suomenselän etelä- ja kaakkois-
puolella (kuva 8b).
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Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoito-
toimet, rakentaminen, kaivannaistoiminta.
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet, raken-
taminen, kaivannaistoiminta.
Arvioinnin perusteet: Karujen varjoisien kalliojyrkän-
teiden laadun arvioidaan heikentyneen melko voimak-
kaasti 1950-luvun jälkeen Etelä-Suomessa, jossa luonto-
tyypin esiintymisen painopiste on. Tärkeimpänä syynä 
taantumiseen ovat liian lähelle jyrkännettä ulottuvat 
metsänhakkuut, jotka muuttavat pienilmastoa kuivem-
maksi ja äärevämmäksi. Tämän seurauksena kosteaa ja 
varjoisaa kasvupaikkaa vaativat lajit häviävät tai ne säi-
lyvät vain suojaisimmissa onkaloissa (mm. Haapasaari 
ja Fagerstén 1987). Jyrkänteen lajisto voi köyhtyä ainakin 
tilapäisesti ja seinämäkasvillisuuden ulkoasun palau-
tuminen kestää vähintään kymmeniä vuosia. Korkeita 
varjojyrkänteitä sisältyy metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät, 
mutta lain varjojyrkänteitä suojaava vaikutus ei näytä 
täysin toteutuneen ainakaan Etelä-Suomessa.

Varjoisia karuja kalliojyrkänteitä on tuhoutunut jon-
kin verran isojen rakennushankkeiden ja louhinnan yh-
teydessä, mutta suhteessa koko luontotyypin esiintymä-
joukkoon vaikutus on ollut vähäinen. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luonto-
direktiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Korkeat 
jyrkänteet voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

6.1.8 

Karut ylikaltevat seinämät

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 4 - NT
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 4 - NT

Luonnehdinta: Useimmat ylikaltevat seinämät ovat 
laajemman kalliojyrkänteen osia, jotka sijaitsevat muu-
ten pystyn jyrkänteen tyvellä, mutta toisinaan myös 
muissa kohdissa. Ne ovat yleensä varsin suojaisia ja 
varjoisia kasvupaikkoja, mutta esimerkiksi korkeiden 
jyrkänteiden yläosissa tai vain lievästi ylikaltevilla jyr-
känteillä voi esiintyä myös puolittain paisteisia osia. Yli 
10 metriä korkeat ylikaltevat, yhtenäiset jyrkännepinnat 
ovat varsin harvinaisia. Ylikaltevat seinämäpinnat liit-
tyvät usein kalliolippojen alla oleviin puoliluoliin tai 
jyrkänteiden tyviosien rakoiluluoliin. Seinämäpinnat 
noudattavat usein kallion kivilajille luonteenomaisen 
rakoilun suuntia tai niitä voi syntyä kohtiin, jossa esi-
merkiksi liuskeisempaa kiveä esiintyy toisen kivilajin 
sulkeumana. Komeimmat ja helpoimmin saavutettavat 
kohteet voivat olla paikallisesti tunnettuja nähtävyyk-
siä.

Hämärillä ylikaltevilla seinämillä vallitsevat yleen-
sä rupi- ja jauhejäkälät tai levät. Jäkälälajistoon kuulu-
vat esimerkiksi varjorikkijäkälä (Chrysothrix chlorina), 
lankajäkälä (Cystocoleus ebeneus), jauhejäkälät (Lepraria 
spp.) sekä tyynyjäkälät (Micarea spp.). Myös valoisam-
milla ylikaltevilla seinämillä kasvillisuutta luonnehtivat 
yleensä lähinnä jauhemaiset ja rupimaiset jäkälät, mutta 

lajisto poikkeaa varjopaikkojen lajistosta. Ylikaltevien 
pintojen tavallisimpia sammalia karuilla kallioilla ovat 
mm. hiirenhäntäsammal (Isothecium myosuroides), vuo-
ririippusammal (Neckera oligocarpa) sekä viuhkasammal 
(Homalia trichomanoides) ja ketjusammal (Lejeunea cavi-
folia), joista viime mainitut ovat kuitenkin runsaampia 
vastaavilla keskiravinteisilla seinämillä. Seinämien 
tyvillä ja raoissa kasvaa uurnasammalia (Amphidium 
spp.), kallio-omenasammalta (Bartramia pomiformis) ja 
muita rikkonaisilla varjoseinämillä viihtyviä lajeja (luku 
6.1.7).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Ylikaltevat sei-
nämät ovat usein muunlaisten jyrkänteiden osia. Pääosin 
karulta seinämältä voi löytää myös keskiravinteisille kal-
lioille ominaista kasvillisuutta esimerkiksi rapautuma-
maalta ja valuvesiä keräävistä halkeamista.

Esiintyminen: Ylikaltevia seinämiä lie-
nee tuhansia, jos lyhyetkin jaksot laske-
taan mukaan. Yhtenäisesti ylikaltevia, 
korkeita ja pitkiä jyrkännejaksoja löytyy 
Suomesta kuitenkin hyvin vähän. Luon-
totyypin esiintymiä lienee runsaimmin 
siellä, missä jyrkänteiset kalliot ovat 
muutenkin yleisimpiä (kuva 8b).

Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoito-
toimet, kuluminen, rakentaminen, kaivannaistoiminta. 
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet, kulu-
minen, rakentaminen, kaivannaistoiminta.

Pirunkirkko, Heinola. Kuva: Jari Teeriaho
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Maukosvuori, Rautalampi. Kuva: Juha Nykänen u

Arvioinnin perusteet: Karujen ylikaltevien kalliojyr-
känteiden laadun arvioidaan heikentyneen melko voi-
makkaasti 1950-luvun jälkeen Etelä-Suomessa, jossa 
luontotyypin esiintymisen painopiste on. Tärkeimpänä 
syynä taantumiseen ovat liian lähelle jyrkännettä ulot-
tuvat metsänhakkuut, jotka muuttavat pienilmastoa 
kuivemmaksi ja äärevämmäksi. Tämän seurauksena 
kosteaa ja varjoisaa kasvupaikkaa vaativat lajit häviä-
vät tai ne säilyvät vain suojaisimmissa onkaloissa (mm. 
Haapasaari ja Fagerstén 1987). Jyrkänteen lajisto voi 
köyhtyä ainakin tilapäisesti ja seinämäkasvillisuuden 
ulkoasun palautuminen kestää vähintään kymmeniä 
vuosia. Korkeita varjoisia, ylikaltevia jyrkänteitä sisältyy 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön jyrkänteet 
ja niiden välittömät alusmetsät, mutta lain varjojyrkänteitä 
suojaava vaikutus ei näytä täysin toteutuneen ainakaan 
Etelä-Suomessa.

Kalliokiipeily kuluttaa paikoin ylikaltevien ja pys-
tysuorien ehjien seinämien kasvillisuutta. Ylikaltevien 
jyrkänteiden alusia on paikoin käytetty leiriytymis- ja 
suojapaikkoina, jolloin niiden eliöyhteisöjä on voinut 
muuttaa myös nuotionpoltto, kuluminen ja roskaantu-
minen. Lisäksi jyrkänteiden alusia on toisinaan käytetty 
kaatopaikkoina. Ylikaltevia seinämiä lienee tuhoutunut 
jonkin verran isojen rakennushankkeiden yhteydessä 
sekä kalliokiven otossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luonto-
direktiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Korkeat 
seinämät voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

6.1.9 

Karut ja keskiravinteiset  
valuvesiseinämät

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 - LC
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 5 - LC

Luonnehdinta: Viistopintaisia tai pystyasentoisia va-
luvesiseinämiä esiintyy kalliojyrkänteissä, joissa kiven 
ehjyyden vuoksi valuvedet eivät löydä kallion rakoihin, 
vaan valuvat kallion pintaa pitkin alaspäin. Runsaim-
min ja jatkuvimmin valuvetisten seinämien yläpuolel-
la on yleensä suhteellisen laaja ja laakea lakialue, jolle 
sadevesiä kertyy runsaasti ja jolta se valuu esimerkiksi 
soistumien kautta tasaisesti pois. Valuvetisyyttä esiin-
tyy periaatteessa sekä varjo- että valoseinämillä, mutta 
sen vaikutus kalliokasvillisuudessa näkyy selvimmin 
varjokallioilla.

Valuvetisyyttä sietävät tai vaativat kalliolla vain tie-
tyt lajit, esimerkiksi kallioahmansammal (Kiaeria blyttii), 
monet tiera-, pussi- ja kinnassammallajit (Racomitrium 
spp., useimmiten R. fasciculare, Marsupella spp., Scapa-
nia spp.), suomulimijäkälä (Fuscopannaria leucophaea) 
sekä karva- ja kilpijäkälät (Ephebe spp., Dermatocarpon 
spp.). Myös eräs tavallisten kuivien kallioiden valtalaji, 
kalliokarstasammal (Andreaea rupestris) muodostaa eri-
koisen kukoistavia, lähes lajipuhtaita kasvustoja juuri 
valuvesipinnoille. Sopivia kasvupaikkoja valuvetisiltä 

seinämiltä ovat löytäneet eräät ensisijaisesti soilla tavat-
tavat sammalet, kuten suonihuopasammal (Aulacom-
nium palustre), nevasirppisammal (Warnstorfia fluitans) 
ja nevaruoppasammal (Gymnocolea inflata). Valuvesi-
pinnoilla viihtyvät myös lähdesammalet (Philonotis 
spp.), siipisammalet (Fissidens spp.), rantasuikerosam-
mal (Brachythecium plumosum), haapasuomusammal 
(Radula complanata) ja kalliopunossammal (Porella cor-
daeana), joita pidetään hieman vaateliaampina lajeina 
(Ulvinen ym. 2002). Runsaat valuvedet mahdollistavat 
puolivaateliaan lajiston esiintymisen aivan karullakin 
kasvualustalla. Voimakkaasti valuvetisillä seinämillä 
voi tavata jopa lettolajistoa, esimerkiksi punasirppis-
ammalta (Warnstorfia sarmentosa), lettohiirensammalta 
(Bryum pseudotriquetrum) tai kultasammalta (Tomen-
typnum nitens) (Eskelinen 2003; Kallioaluetietokanta 
2007).

Hieman loivemmilla viistoilla valuvetisillä seinämil-
lä tai niiden hyllyillä tavataan paksuja rahkasammal-
peitteitä (Sphagnum spp.), joiden päällä kasvaa usein 
pohjankorvajäkälää (Nephroma arcticum). Talvisin va-
luvesikohdille kertyvät jäät voivat repiä pudotessaan 
kalliokasvillisuutta, jolloin syntyy uutta kolonisoitavaa 
kalliopintaa. 
Maantieteellinen vaihtelu: Valtalajistossa on jonkin 
verran vaihtelua Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Osa 
luontotyypille tunnusomaisesta lajistosta on eteläis-
tä, esimerkiksi purotierasammal ja tihkutierasammal 
(Racomitrium aciculare, R. aquaticum), ja osa pohjoista 
lajistoa.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Valuvetiset sei-
nämät ovat usein osa muunlaista pidempää jyrkännejak-
soa. Yläosistaan ne voivat liittyä laakeisiin rannikko- ja 
sisämaakallioihin.

Esiintyminen: Luontotyypin esiintymiä 
lienee tuhansia, jos lyhyetkin jaksot las-
ketaan mukaan. Laajoja valuvetisiä viis-
tojyrkänteitä löytyy Suomesta kuitenkin 
hyvin vähän. Luontotyypin esiintymistä 
ei tunneta tarkemmin.
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja 
hoitotoimet, rakentaminen, kaivannais-
toiminta. 

Arvioinnin perusteet: Luontotyypin esiintymien 
määrän tai laadun ei katsota taantuneen merkittävästi. 
Jyrkännemetsien hakkuilla ja metsittämisellä voi olla 
haitallista vaikutusta eliöyhteisöihin, mutta vaikutus ei 
liene yhtä suuri kuin esimerkiksi varjojyrkänteillä kes-
kimäärin. Viistojyrkänteet eivät ole erityisen varjoisia 
luonnostaankaan, sillä seinämä kaatuu poispäin suojaa-
vasta puustosta. Valuvetisiä viistojyrkänteitä on voinut 
tuhoutua jonkin verran isojen rakennushankkeiden yh-
teydessä sekä kalliokiven otossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luonto-
direktiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Korke-
at seinämät voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.
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6.1.10 

Karut ja keskiravinteiset kalliorapaumat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 5 - NT
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 4 5 - NT

Suuri Sikovuori, Vehkalahti. Kuva: Jukka Husa

Luonnehdinta: Kalliorapaumat ovat poikkeuksellinen 
osa suomalaista kallioluontoa. Viimeisen kvartäärikau-
den aikana peräkkäiset jääkaudet ovat louhineet ja hio-
neet tehokkaasti Suomen maankamaran kalliopinnasta 
heikomman irtaimen aineksen pois, jolloin graniittises-
ta kallioperästämme on jäänyt jäljelle tervein ja kovin 
pintaosa. Jäätikön kulutus ei kuitenkaan kaikkialla ole 
ollut yhtä voimakasta. Jäätikön heikkoa kulutustoimin-
taa kuvastavat parhaiten Keski-Lapin alueella laajalti 
esiintyvät rapakalliot, jotka ovat mekaanisesti rikkoutu-
neita ja kemiallisesti rapautuneita kallioita. Rapakallioita 
esiintyy jäänjakaja-alueella yleensä maaston alimmissa 
kohdissa ja loivapiirteisillä kohoumilla. Rapakallioita 
peittää useimmiten ohut irtomaakerros, joka on yleensä 
moreenia. Tunnusomaista rapakallioalueelle on korko-
kuvan pienipiirteinen tasaisuus sekä kalliopaljastumi-
en, louhikkojen ja kivikkojen vähäisyys (Johansson ja 
Kujansuu 2005).

Rapautunutta kalliomoroa esiintyy Etelä-Suomen ra-
pakivigraniittialueilla. Kallion rapautunut pintaosa eli 
moro on syntynyt sekä ennen että jälkeen viimeistä jää-
kautta fysikaalisen ja kemiallisen rapautumisen tulokse-
na. Karkearakeinen rapakivigraniitti rapautuu helposti 
mineraalirakeiden rajapintoja ja kivessä olevia mikrora-
koja pitkin irrallisiksi mineraalirakeiksi eli moroksi. Pit-

källe rapautunut moro muistuttaa karkeaa soraa. Moroa 
esiintyy vaihtelevan paksuisina, alle 1–10 m:n kerroksina 
kallioiden pinnoilla. Jyrkänteissä ne muodostavat joskus 
pieniä vyörysoramaisia esiintymiä. Pinnaltaan morou-
tuneita, karkearakeisia, porfyyrisia, graniittisia kiviä 
tunnetaan myös Keski-Suomen granitoidikompleksin 
alueelta ja sen ympäristöstä. Helposti rapautuvaan por-
fyyriseen granodioriittiin liittyvät myös Etelä-Savoon 
Puulan rannoille keskittyneet erikoiset raukit eli ranta-
voimien kallioon veistämät kivipilarit (ks. luku 6.5.8.1), 
joiden juurilla rantasoraikko on entistä rapautunutta 
rantakalliota (Rahkonen 1999). Vyöryuria ja sitä pitkin 
sortunutta kiviainesta kasaantuu vyörysorakeiloiksi 
rinteen juurelle etenkin tuntureilla, joiden vyörysorat 
esitellään erikseen luvussa 8.10. Vyörysoria voi löytää 
muutamin paikoin myös eteläisemmästä Suomessa. 

Kalliorapaumien kasvillisuus voi olla varsin moni-
muotoista. Syvälle ja yhtenäisesti moroutuneilla kalli-
oilla kasvillisuus voi muistuttaa tavallisen kangasmaan 
sulkeutunutta metsäkasvillisuutta. Tavallisempi tilanne 
on kuitenkin se, että kallioisuus näkyy kasvipeittees-
sä tavalla tai toisella. Lakikallioita ja alempia terasseja 
luonnehtivat poronjäkälien (Cladonia spp.) ja kalliotie-
rasammalen (Racomitrium lanuginosum) muodostama 
mosaiikki sekä sianpuolukka- ja kanervakasvustot 
(Arctostaphylos uva-ursi, Calluna vulgaris). Rapaumilla 
kasvaa usein harvakseltaan myös metsälauhaa (De-
schampsia flexuosa), ahosuolaheinää (Rumex acetosella) ja 
toisinaan kalliohatikkaa (Spergula morisonii). Paikoin voi 
olla kallioketomaisia paikkoja, joilla kasvaa edellisten 
lajien lisäksi mm. ahomansikkaa (Fragaria vesca), isomak-
saruohoa (Sedum telephium), kalliokieloa (Polygonatum 
odoratum), kalliokohokkia (Silene rupestris), keltamaksa-
ruohoa (Sedum acre), kissankäpälää (Antennaria dioica), 
kultapiiskua (Solidago virgaurea), lampaannataa (Festuca 
ovina), mäkikuismaa (Hypericum perforatum), mäkiter-
vakkoa (Lychnis viscaria) ja rohtotädykettä (Veronica offi-
cinalis). Hieman harvemmin rapaumilla tavataan myös 
pikkutervakkoa (Lychnis alpina) ja ruohosipulia (Allium 
schoenoprasum) sekä harvinaista vuorimunkkia (Jasione 
montana) ja hietaneilikkaa (Dianthus arenarius). Viettävät 
vyörysoramaiset kohdat eivät kasva umpeen, vaan nii-
den kasvillisuus on niukkaa. Näillä kohdin voi kasvaa 
liuskaraunioista (Asplenium septentrionale), kissankelloa 
(Campanula rotundifolia), lituruohoa (Arabidopsis thaliana), 
ruotsinpitkäpalkoa (Arabidopsis suecica) ja hieman ravin-
teisemmilla paikoilla haurasloikkoa (Cystopteris fragilis) 
tai tummaraunioista (Asplenium trichomanes). Sammalis-
ta karujen tavanomaisten lajien lisäksi voi ravinteisuutta 
ilmentävistä lajeista löytää niukahkosti kalkkikiertosam-
malta (Tortella tortuosa), kalliopunatyvisammalta (Bryo-
erythrophyllum recurvirostrum), kalliouurresammalta (Zy-
godon rupestris), ketopartasammalta (Syntrichia ruralis), 
riippusammalia (Neckera spp.), ruostesammalia (Anomo-
don spp.) ja uurnasammalia (Amphidium spp.).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kalliorapaumat 
ja rapautumattomat kalliopinnat esiintyvät useimmilla 
muodostumilla rinnakkain, joten rapaumien kasvilli-
suus liittyy kiinteästi tavanomaisempaan kalliokasvilli-
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suuteen. Kasvillisuus voi muistuttaa myös kangasmaan 
sulkeutunutta metsäkasvillisuutta. Keski-Lapin rapa-
kallioalueella osa kalliorapaumista liittyy ultraemäksi-
siin kiviin ja niitä käsitellään serpentiinikivikoiden ja 
-soraikoiden yhteydessä (luku 6.3.5). Kalliorapaumien 
tyviosassa luontotyyppi vaihettuu usein lehtomaiseksi 
kasvillisuudeksi. 

Esiintyminen: Laajoja rapakallioalueita 
on Keski-Lapissa jäänjakaja-alueella. 
Etelä-Suomessa moroutunutta kalliota 
esiintyy runsaasti rapakivigraniittialu-
eilla, joista neljä suurinta ovat Kaakkois-
Suomen, Ahvenanmaan, Vehmaan ja 
Laitilan rapakiviesiintymät. Niiden li-
säksi rapakiveä on kallioperässä useana 

pienempänä syväkiviesiintymänä. Pinnaltaan moroutu-
neita, karkearakeisia, porfyyrisia, graniittisia kiviä esiin-
tyy myös Keski-Suomen granitoidikompleksin alueella 
ja ympäristössä.
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta, metsien 
uudistamis- ja hoitotoimet.
Uhkatekijät: Kaivannaistoiminta, metsien uudistamis- 
ja hoitotoimet.
Arvioinnin perusteet: Kalliorapaumia on tuhoutunut 
jonkin verran maa-aineksen otossa Etelä-Suomessa, var-
sinkin Kaakkois-Suomessa. Suuri osa moron otosta lie-
nee ollut ja on edelleen varsin pienimuotoista toimintaa, 
esimerkiksi metsäauto- tai mökkiteiden rakentamiseen 
liittyen. Paikoin metsäautoteitä rakennettaessa on syn-
tynyt myös laaja-alaisia, mutta matalia moron kuorinta-
aloja. Tällaisia jo metsittyneitä ottoalueita on esimerkiksi 
Kaakkois-Suomessa 1940-luvun lopun asutustiloja var-
ten rakennettujen teiden varsilla.

Rapautuneet kalliot voivat olla alustoina varsin hau-
raita. Raskaat metsäkoneet voivat liikkuessaan murentaa 
vielä ehjiä kallio-osia.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). 
Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäris-
töön kalliot, kivikot ja louhikot.
vastuuluontotyyppi: Sisältyy osittain vastuuluonto-
tyyppiin moroutuvat rapakivikalliot.

6.1.11 

Keskiravinteiset merenrantakalliot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 4 - NT
Pohjois-Suomi     
Etelä-Suomi 5 4 - NT

Luonnehdinta: Geolitoraalissa eli kallioiden alimmassa 
vedenpäällisessä osassa keskiravinteisten merenranta-
kallioiden lajistoa säätelevät pikemminkin rantavoimat 
kuin kivilajin ominaisuudet, joten kasvillisuuden vyö-
hykkeisyys ja lajisto lienee samantapaista kuin karuilla 
merenrantakallioilla (luku 6.1.1). Kallioilla näkyy yleen-
sä kolme kasvillisuusvyöhykettä, joiden alinta osaa hal-
litsee useimmiten merimustuainen (Verrucaria maura). 
Pärskevyöhykkeen sammallajistoa edustaa meripaa-
sisammal (Schistidium maritimum) (Ulvinen ym. 2002). 
Lounaissaaristossa ravinteisten merenrantakallioiden 

tunnusomaiseen lajistoon kuuluu myös rannikkotak-
kusammal (Ulota phyllantha).

Keskiravinteisten merenrantakallioiden painanteissa 
kasvavat ruohostot lienevät runsaampia ja niiden lajisto 
on monipuolisempi kuin karuilla kallioilla. Suolaisuutta 
suosivien luotosorsimon (Puccinellia distans ssp. borealis), 
suolasolmukin (Spergularia salina) ja suolavihvilän (Juncus 
gerardii) lisäksi tyypillisiä putkilokasveja ovat ruohosipu-
li (Allium schoenoprasum), kelta- ja isomaksaruoho (Sedum 
acre, S. telephium) sekä merisaunio (Tripleurospermum ma-
ritimum ssp. maritimum) (mm. Vaahtoranta 1964). Kallion 
ylemmissä osissa ketomaisia laikkuja voivat muodostaa 
esimerkiksi ketomaruna (Artemisia campestris ssp. cam-
pestris), hopeahanhikki (Potentilla argentea), ketokeltto 
(Crepis tectorum ssp. tectorum), litteänurmikka (Poa com-
pressa), keto-orvokki (Viola tricolor) ja lounaissaaristossa 
käärmeenpistoyrtti (Vincetoxicum hirundinaria).

Keskiravinteisten merenrantakallioiden sammal- ja 
jäkälälajisto muistuttaa korkeammalla tai kauempana 
rannasta muiden avoimien keskiravinteisten kallioiden 
lajistoa. Rupijäkälien ohella karve-, laaka- ja napajäkälät 
(Parmelia sensu lato, Physcia spp., Phaeophyscia spp., Um-
bilicaria spp.) peittävät laajoja pintoja. Karpeiden joukos-
sa esiintyy silokeltakarvetta (Xanthoparmelia somloënsis), 
joka puuttuu karuimmilta kallioilta. Sammalista ranta-
kallioilla menestyvät paahdetta sietävät lajit, kuten rau-
niopaasisammal (Schistidium apocarpum), kalliohiippa-
sammal (Orthotrichum rupestre) ja monet kivisammalet, 
mm. isokivisammal (Grimmia elatior). Kuhmujäkälä (La-
sallia pustulata) on usein näkyvin jäkälä jyrkillä seinämil-
lä, minkä lisäksi merinapajäkälä (Umbilicaria spodochroa) 
kuuluu etelässä rantajyrkänteiden tyyppilajistoon.

Keskiravinteiset merenrantakalliot voidaan jakaa tar-
kemmin kaltevuuden mukaan loiviin merenrantakalli-
oihin ja merenrantakalliojyrkänteisiin.
Maantieteellinen vaihtelu: Olennaisin vaihtelu liit-
tyy sisä- ja ulkosaariston eroihin sekä meriveden suo-
lapitoisuuden vaihteluun. Rantakalliokasvillisuuden 
vyöhykkeisyys on edustavimmillaan ulkosaaristossa 
ja avoimilla, vallitsevien tuulten puoleisilla rannoilla. 

Kuparivuori, Naantali. Kuva: Kimmo Syrjänen
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Suurilmaston tai suolapitoisuuden vaihteluun liittyvää 
eliömaantieteellistä vaihtelua ei tunneta, mutta rantakal-
lioiden valtalajistossa on todennäköisesti eroja esimer-
kiksi Perämeren ja Saaristomeren välillä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Geolitoraalia 
lukuun ottamatta merenrantakallioiden kasvillisuus 
muistuttaa muiden avoimien kallioiden kasvillisuutta. 
Vaihettuminen tavalliseksi sisämaan kallioksi on vähit-
täistä. Muiden kallioiden tapaan merenrantakalliotkin 
muodostuvat usein mosaiikista, jossa varsinaisten kalli-
opintojen ja kalliokasvillisuuden lisäksi esiintyy metsä-
kasvillisuutta sekä kalliopainanteissa pieniä soistumia 
ja sade- tai murtovesilammikoita. Pienimpien Itämeren 
saarten rantakalliot vaihettuvat kallioluodoiksi (luku 
2.2.7.4).

Esiintyminen: Keskiravinteisten meren-
rantakallioiden esiintyminen tunnetaan 
huonosti. Jos käytetään Granön ym. 
(1999) mainitsemia tietoja meren ranta-
viivasta (46 000 km, kalliota 42 %), ole-
tetaan keskiravinteisten kallioiden 
osuudeksi 2–19 % (ks. luku 6.1) ja ranta-
vyöhykkeen leveydeksi 50 m, saadaan 

keskiravinteisten merenrantakallioiden laskennalliseksi 
pinta-alaksi 1 900–18 300 ha.

Maastotietokannassa (2007) eli 1:20 000 -mittakaavai-
sessa peruskarttamateriaalissa on enintään 25 m etäisyy-
dellä merestä noin 12 500 kpl tai 980 km kalliojyrkäntei-
tä. Keskiravinteisten merenrantakallioiden osuus lienee 
enimmillään 5 %:n luokkaa (alle 600 kpl, alle 50 km). Kes-
kiravinteiset merenrantakalliot ovat keskittyneet lounai-
selle ja eteläiselle rannikko- ja saaristoalueelle, mutta nii-
tä tavataan myös Pohjanlahden rannikolla. Merenrannan 
jyrkänteet lähes puuttuvat Porin pohjoispuolelta. 
Uhanalaistumisen syyt: Rakentaminen, Itämeren rehe-
vöityminen, hapan laskeuma, kuluminen.
Uhkatekijät: Rakentaminen, Itämeren rehevöityminen, 
kuluminen.
Arvioinnin perusteet: Keskiravinteisten rantakallioi-
den tarkkaa sijaintia (esiintymäverkostoa) ei tunneta, 
mutta niihin kohdistuvia uhkia voidaan arvioida yleensä 
merenrantakallioihin tai yleensä keskiravinteisiin kalli-
oihin kohdistuvien uhkien kautta. Luontotyypin esiin-
tymien määrän ei katsota muuttuneen merkittävästi, 
mutta laadun arvioidaan heikentyneen melko voimak-
kaasti. Laadun heikkenemisen taustalla ovat rantaraken-
tamisen, Itämeren rehevöitymisen, aiemmin vaikutta-
neen happamoittavan laskeuman ja mahdollisesti myös 
vähittäisen umpeenkasvun vaikutukset luontotyypin 
esiintymien laatuun.

Yleensä Itämeren rantakallioilla tärkeimpiä uhkate-
kijöitä ovat rakentaminen ja Itämeren rehevöityminen. 
Rantarakentaminen vaikuttaa rantakallioon paitsi itse 
mökin tai huvilan rakentamisen kautta, myös kulutuk-
sen, pihamaiden, laiturin rakentamisen ja vieraslajien 
leviämisen kautta. Merenrantakallioiden rakentamisas-
te on 10–25 % arviointitavasta riippuen. Noin 10 %:lla 
merenrantakallioista on vähintään yksi rakennus. Jos 
rakennetuksi käsitetään alue, joka on 100 m:n säteellä 
rakennuksesta, on rantaviivasta 25 % rakennettua maata 
(Granö ym. 1999). Rehevöityminen vaikuttaa rantakalli-
oilla haitallisesti ainakin alimman vyöhykkeen eliöyhtei-

söihin, ja rannoille ajautuvat levämassat peittävät alleen 
alimpia jäkälävyöhykkeitä.

Rantakalliomaisemat ja eliöyhteisöt voivat muuttua 
myös umpeenkasvun myötä, varsinkin kallion suo-
jaisammissa yläosissa. Kasvillisuuden vähittäisen run-
sastumisen taustalla on laidunnuksen väheneminen ja 
mahdollisesti myös metsäpalojen väheneminen sekä 
typpilaskeuma. Umpeenkasvun nopeutta ei ole tutkit-
tu. Keskiravinteisten kallioiden lajistoon on vaikuttanut 
aiemmin haitallisesti myös happamoittava laskeuma.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luonto-
direktiivin luontotyyppiin kasvipeitteiset merenrantakalliot 
(1230). Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinym-
päristöön kalliot, kivikot ja louhikot.

6.1.12 

Keskiravinteiset järvenrantakalliot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 4 - NT
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 4 - NT

Ryömälänvuori, Mouhijärvi. Kuva: Anne Raunio

Luonnehdinta: Lähellä rantaviivaa kalliolajiston ja -kas-
villisuuden vaihtelun yleispiirteet eivät välttämättä seli-
ty kivilajien vaihtelulla. Ilmeisesti tästä syystä selkeästi 
mesotrofisia kallioita on lähellä vesirajaa vähän. Kau-
empana rantaviivasta kivilajin vaikutus on selvempi. 
Keskiravinteisten järvenrantakallioiden ominaispiirteet 
tunnetaan kaiken kaikkiaan heikosti.

Rantakallioilla alin vyöhyke on veden ja jään vaiku-
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tuksesta varsin paljas, ja alimmassa osassa lajisto saat-
taa olla pääosin samanlaista kuin karuilla järvenranta-
kallioilla (luku 6.1.2). Tyypillisiä sammalia ovat mm. 
paasi- ja tierasammalet (Schistidium spp., Racomitrium 
spp.), rantasiipisammal (Fissidens osmundoides) sekä 
rantasuikerosammal (Brachythecium plumosum). Vaate-
liaampaa rantasammallajistoa voi edustaa esimerkiksi 
järvihiirensammal (Bryum knowltonii). Rantakallioiden 
jäkälälajistoon kuuluu sinilevällisiä jäkälälajeja ja mm. 
mustuaisia (Verrucaria spp.), kätköraspijäkälä (Stauro-
thele fissa), karttajäkäliä (Rhizocarpon spp.), napajäkäliä 
(Umbilicaria spp.), laakajäkäliä (Physcia spp., Phaeophyscia 
spp.) ja karvejäkäliä (Parmelia sensu lato). Kuhmujäkälä 
(Lasallia pustulata) on usein silmiinpistävän runsas.

Pärskevyöhykkeen yläpuolella rantakallioiden 
kasvillisuus muistuttaa muiden keskiravinteisten va-
loisien kalliojyrkänteiden kasvillisuutta (luku 6.1.15). 
Paahdepinnoilla menestyvät mm. rauniopaasisammal 
(Schistidium apocarpum), kalliohiippasammal (Ortho-
trichum rupestre), pohjantakkusammal (Ulota curvifolia) 
ja monet kivisammalet (Grimmia spp.). Varsin harvi-
naisia rantakallioita suosivia kivisammalia ovat tiera-, 
iso- ja etelänkivisammal (G. curvata, G. elatior, G. unico-
lor). Rantakallioiden lajistossa painottuvat sellaiset lajit, 
jotka hyötyvät järven läheisyydestä esimerkiksi muita 
avoimia kallioita tasaisempien lämpö- ja kosteusolojen 
vuoksi.

Keskiravinteiset järvenrantakalliot voidaan jakaa tar-
kemmin kaltevuuden mukaan loiviin rantakallioihin ja 
rantakalliojyrkänteisiin.
Maantieteellinen vaihtelu: Vaihtelua ei ole tutkittu, 
mutta rantakallioiden valtalajistossa lienee eroja etelän 
ja pohjoisen välillä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kallion alinta 
osaa lukuun ottamatta rantakallioiden kasvillisuus voi 
muistuttaa suuresti muiden avoimien kallioiden kasvil-
lisuutta. Vaihettuminen tavalliseksi sisämaan kallioksi 
on vähittäistä. Rantakallioille ominaista kasvillisuutta 
voi löytää myös rantaluontotyyppeihin kuuluvista ran-
takivikoista (luku 3.3.2).

Esiintyminen: Keskiravinteisten järven-
rantakallioiden esiintyminen tunnetaan 
huonosti. Ylipäätänsä rantakalliot pai-
nottuvat Järvi-Suomeen (ks. luku 6.1.2), 
jossa saattaa olla valtaosa myös keskira-
vinteisista järvien rantakallioista. Myös 
läntisen Uudenmaan pienissä ja keski-
kokoisissa järvissä on runsaasti kallio-

rantoja, joista osa on keskiravinteisia. Peruskartan ran-
takalliot puuttuvat laajoilta alueilta Satakuntaa, Pohjan-
maata sekä ylipäätään Pohjois-Suomea. Etelä-Suomessa 
karttaan merkittyjä kallioita on järvien rannoilla ainakin 
noin 74  000 kpl ja Pohjois-Suomessa vähintään noin 
2  000 kpl. Enintään 25   m etäisyydellä järvestä on noin 
19  000 kpl tai 1  500 km karttaan merkittyjä kalliojyrkän-
teitä. Keskiravinteisten järvenrantajyrkänteiden osuus 
on enimmillään noin 30  %, mutta on todennäköisesti 
paljon pienempi.
Uhanalaistumisen syyt: Rakentaminen, vesien sään-
nöstely, hapan laskeuma, vesien rehevöityminen ja li-
kaantuminen, kuluminen.

Uhkatekijät: Rakentaminen, vesien säännöstely, vesien 
rehevöityminen ja likaantuminen, kuluminen.
Arvioinnin perusteet: Keskiravinteisten järvenranta-
kallioiden tarkkaa sijaintia (esiintymäverkostoa) ei tun-
neta, joten niihin kohdistuvia uhkia pyritään arvioimaan 
yleensä järvien rantakallioita tai yleensä keskiravinteisia 
kallioita uhkaavien tekijöiden perusteella.

Luontotyypin esiintymien laadun arvioidaan heiken-
tyneen melko voimakkaasti Etelä-Suomessa, jossa esiin-
tymisen painopiste on. Rantakallioilla tähän mennessä 
tapahtuneet haitalliset muutokset ja merkittävimmät 
tulevaisuuden uhkakuvat liittyvät rantarakentamiseen 
ja järvien säännöstelyyn. Noin 8 %:lle Etelä-Suomen ja 
noin 2 %:lle Pohjois-Suomen järvien rantakallioista on 
rakennettu. Rakentamisen aiheuttama luontotyypin 
määrän väheneminen saattaa olla melko vähäistä, mutta 
ranta-asumisesta seuraavat laadulliset muutokset ovat 
merkittävämpiä, esimerkiksi kuluminen ja vieraat la-
jit. Rantakallioihin kohdistuu muita kallioita enemmän 
virkistyskäyttöä, joten kasvillisuus on paikoin rakenta-
mattomillakin rannoilla kulunutta.

Etelä-Suomessa noin 20 % ja Pohjois-Suomessa noin 
30 % järvien rantakallioista sijaitsee säännösteltyjen jär-
vien rannoilla. Säännöstelyn vaikutuksia rantakallioi-
den eliöyhteisöihin ei ole tutkittu, mutta ainakin suurten 
korkeusvaihteluiden voidaan olettaa vaikuttavan niihin 
haitallisesti. Vesien rehevöitymisellä lienee merkittäviä 
negatiivisia vaikutuksia rantakallioiden eliöyhteisöi-
hin sekä suoraan veden laadun muutosten kautta että 
epäsuoraan kallioiden päälle kasautuvien levämassojen 
takia. Yllä mainittujen tekijöiden lisäksi rantakallioiden 
eliöyhteisöihin on vaikuttanut haitallisesti happamoit-
tava laskeuma.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kallioiden pioneerikasvillisuus 
(8230). Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinym-
päristöön kalliot, kivikot ja louhikot.

6.1.13 

Keskiravinteiset joenrantakalliot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa - 4 - NT
Pohjois-Suomi - 4 - NT
Etelä-Suomi - 4 - NT

Luonnehdinta: Lähellä rantaviivaa kalliolajiston ja -
kasvillisuuden vaihtelun yleispiirteet eivät välttämättä 
selity kivilajien vaihtelulla. Ilmeisesti tästä syystä sel-
keästi mesotrofisia kallioita on lähellä vesirajaa vähän. 
Mitä pidemmälle rannasta edetään, sitä selvemmäksi 
käynee kivilajin vaikutus. Keskiravinteisten joenranta-
kallioiden ominaispiirteet tunnetaan kaiken kaikkiaan 
heikosti.

Jokien ja purojen rantakallioilla alin vyöhyke on ve-
den virtauksen ja jään kulutuksen vaikutuksesta varsin 
paljas. Alimmassa osassa lajisto saattaa olla pääosin sa-
manlaista kuin karuilla joenrantakallioilla (luku 6.1.3). 
Sammalkasvillisuudessa on muihin kallioihin verrattu-
na enemmän mm. paasi- ja tierasammalia (Schistidium 
spp., Racomitrium spp.). Virtaavan veden rantaviivassa 
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ja upoksissa viihtyvät isonäkinsammal (Fontinalis anti-
pyretica), koskikoukkusammal (Dichelyma falcatum) sekä 
purosammalet (Hygrohypnum spp.). Virtavesien ranta-
kallioille tyypillistä jäkälälajistoa edustaa purotuoksu-
jäkälä (Ionaspis odora).

Ylempänä keskiravinteisen joenrantakallion sammal- 
ja jäkälälajisto lienee samantapaista kuin muilla keski-
ravinteisilla avoimilla laakeilla kallioilla (luku 6.1.14) 
ja valoisilla kalliojyrkänteillä (luku 6.1.15). Paahdepin-
noilla menestyvät mm. rauniopaasisammal (Schistidium 
apocarpum), kalliohiippasammal (Orthotrichum rupestre) 
ja monet kivisammalet (Grimmia spp.).

Keskiravinteiset joenrantakalliot voidaan jakaa tar-
kemmin kaltevuuden mukaan loiviin rantakallioihin 
ja rantakalliojyrkänteisiin. Jokivarsien jyrkänteiden 
erikoistapaus ovat kallioputoukset, joissa kasvillisuus 
ja lajisto voivat ryöppyävän veden vaikutuksesta olla 
aivan omanlaistaan. Esimerkiksi Korouoman putousten 
pärskeseinämiltä mainitaan letto- ja virtavesisammalia, 
kuten purosuikerosammalta (Brachythecium rivulare), pu-
rosammalia (Hygrohypnum spp.), säiläsammalta (Blin-
dia acuta) sekä kinnas- ja korvasammalia (Scapania spp., 
Jungermannia spp.) (Eskelinen 2003).
Maantieteellinen vaihtelu: Rantakallioille luonteen-
omaisessa lajistossa on eroja etelän ja pohjoisen välillä. 
Esimerkiksi purosammalista (Hygrohypnum spp.) ja vir-
tavesissä elävistä korvasammalista (Jungermannia spp.) 
suurinta osaa tavataan vain pohjoisessa.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Alinta osaa lu-
kuun ottamatta rantakallioiden kasvillisuus voi muistut-
taa suuresti muiden avoimien kallioiden kasvillisuutta. 
Vaihettuminen tavalliseksi sisämaan kallioksi on vähit-
täistä.

Esiintyminen: Keskiravinteisten joen-
rantakallioiden esiintyminen tunnetaan 
huonosti. Jokien rantakallioita esiintyy 
Suomessa siellä täällä, mutta vain pieni 
osa niistä on keskiravinteisia. Joenran-
takalliot ovat kokonaisuudessaankin 
selvästi harvinaisempi ja pinta-alaltaan 
vähäisempi luontotyyppi kuin järvien 

rantakalliot, joten keskiravinteiset joenrantakalliot liene-
vät erittäin harvinaisia. Kalliorantoja on varsin paljon 
etelärannikon ja Lounais-Suomen joissa. Pohjois-Suo-
messa selvä painopistealue on Oulankajoki, Kitkanjoki 
ja Kuusinkijoki, mutta rantakallioita esiintyy runsaasti 
myös muilla suurilla joilla.
Uhanalaistumisen syyt: Vesien säännöstely, vesira-
kentaminen, vesien rehevöityminen ja likaantuminen, 
hapan laskeuma.
Uhkatekijät: Vesien säännöstely, vesirakentaminen, ve-
sien rehevöityminen ja likaantuminen.
Arvioinnin perusteet: Keskiravinteisten joenrantakal-
lioiden tarkkaa sijaintia (esiintymäverkostoa) ei tunne-
ta, joten niihin kohdistuvia uhkia pyritään arvioimaan 
yleensä jokien rantakallioita tai yleensä keskiravinteisia 
kallioita uhkaavien tekijöiden perusteella.

Keskiravinteisten joenrantakallioiden laadun ar-
vioidaan heikentyneen melko voimakkaasti. Suomen 
virtavesistä suuri osa on nykyisin säännösteltyjä. Sään-
nöstelyn vaikutuksia rantakallioihin ja niiden kasvil-
lisuuteen ei ole tutkittu, mutta on syytä olettaa, että 
vedenkorkeuden vaihtelun luonnoton rytmi ja voimak-
kuus vaikuttavat haitallisesti rantakallioiden eliöyhtei-
söihin. Rantakallioiden eliöstöä uhkaa myös jokivesien 
rehevöityminen ja etenkin Pohjanmaalla happamoitu-
minen. Jokien rantakallioista on Etelä-Suomessa raken-
nettu vajaa 5 % ja Pohjois-Suomessa vajaa 2 %. Yllä 
mainittujen tekijöiden lisäksi keskiravinteisten ranta-
kallioiden eliöyhteisöihin on vaikuttanut haitallisesti 
happamoittava laskeuma.

Joenrantakallioiden määrän muutosta ei ole yritetty 
arvioida. Rantakallioita on jokien säännöstelyn myötä 
peittynyt veden alle patojen yläpuolilla. Patojen alapuo-
lilla kallioita on puolestaan ajoittain paljaina enemmän 
kuin luontaisesti, kun vettä kerätään patoaltaisiin.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
kalliot, kivikot ja louhikot.

6.1.14 

Keskiravinteiset avoimet laakeat kalliot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 4 - NT
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 4 4 - NT

Luonnehdinta: Keskiravinteiset avokalliot ovat huo-
nosti tunnettu luontotyyppi tai luontotyyppien ryhmä, 
joka esiintyy parhaiten kehittyneenä kasvillisuuden 
kannalta parempina pidetyillä keskiravinteisilla kivil-
lä, kuten amfiboliiteilla tai emäksisillä vulkaniiteilla ja 

Pyhäportti, Tervola. Kuva: Jukka Husa
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joskus myös gneisseillä. Keskiravinteisten kallioiden 
laakeiden pintojen kasvillisuutta ei ole juurikaan ku-
vattu tutkimuksissa tai kuvaukset koskevat lähinnä 
putkilokasveja. Keskiravinteiset avokalliot ovat yleensä 
karuja kallioita ruohoisempia, ja kasvien lajimäärä on 
korkeampi kuin karuilla kallioilla. Sammal- ja jäkäläla-
jistossa on karuilta kallioilta yleensä puuttuvaa lajistoa, 
kuten jauhetappijäkälää (Pilophorus cereolus), silokelta-
karvetta (Xanthoparmelia somloënsis), karstanahkajäkälää 
(Peltigera praetextata), kalliovelhonsammalta (Asterella 
gracilis), ketohavusammalta (Abietinella abietina) ja ke-
topartasammalta (Syntrichia ruralis). Putkilokasveista 
esimerkiksi mäkitervakko (Lychnis viscaria), kangasaju-
ruoho (Thymus serpyllum ssp. serpyllum), maksaruohot 
(Sedum spp.), pölkkyruoho (Arabis glabra), kalliokielo 
(Polygonatum odoratum), ahomansikka (Fragaria vesca) 
ja isomaksaruoho (Sedum telephium) indikoivat ainakin 
runsaina kasvustoina karua parempaa kasvualustaa. 
Lisäksi yksivuotisia kasvilajeja, mm. lituruohoa (Ara-
bidopsis thaliana), kesämaksaruohoa (Sedum annuum) ja 
keto- ja kevättädykettä (Veronica arvensis, V. verna) on 
enemmän kuin karuilla kallioilla.

Keskiravinteisia avoimia ja laakeita kallioita ei ole 
jaettu rannikon ja sisämaan suhteen, koska on selvittä-
mättä, poikkeavatko ne merkittävästi kasvillisuudeltaan 
toisistaan.
Maantieteellinen vaihtelu: On epäselvää, millaisia 
avoimet keskiravinteiset kalliot ovat pohjoisessa. Suurin 

osa yllä mainitusta luontotyypille ominaisesta lajistosta 
on eteläistä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Laakeiden 
keskiravinteisten kallioiden suhde karuihin kallioihin 
ja toisaalta laidunnuksen muovaamiin kallioketoihin on 
epäselvä. Jyrkännekasvillisuutensa puolesta selvästi kes-
kiravinteinen kallio ei useinkaan poikkea lakiosissaan 
karusta kalliosta. Pensasmaiset jäkälälajit, esimerkiksi 
poronjäkälät (Cladonia spp.), ovat usein vallalla, kuten 
karummillakin kallioilla. Suoraan kiveen kiinnittyvistä 
jäkälistä saattaisi löytyä ravinteisemmille alustoille ra-
joittuneita lajeja, mutta asiaa ei ole laajemmin tutkittu. 
Kallion runsasta ruohoisuutta pidetään yleensä merkki-
nä karua paremmasta kasvualustasta, mutta runsaasti 
ruohoiset kalliot vaihettuvat puolestaan kalliokedoiksi, 
joita käsitellään perinnebiotooppien yhteydessä.

Esiintyminen: Ilmeisesti ainakin kasvil-
lisuudeltaan edustavat keskiravinteiset 
avokalliot ovat harvinaisia. Luontotyy-
pin levinneisyys tunnetaan vain sen 
kanssa todennäköisesti korreloivien 
keskiravinteisten kivilajien levinnei-
syyksien kautta. Esimerkiksi amfiboliit-
teja ja emäksisiä vulkaniitteja esiintyy 

liuskealueilla ympäri Suomea, erityisen runsaasti niitä 
on Kittilän vihreäkivivyöhykkeellä. Näitä kivilajeja on 
vähemmän tai ne puuttuvat laajoilta graniittivaltaisilta 
alueilta, joita on Keski-Suomessa, Keski-Lapissa Rova-
niemen pohjoispuolella Pellosta Sallaan ulottuvalla alu-
eella, Kaakkois-Suomen ja Lounais-Suomen rapakivialu-
eilla sekä Ahvenanmaan rapakivialueella.
Uhanalaistumisen syyt: Umpeenkasvu, metsien uudis-
tamis- ja hoitotoimet, hapan laskeuma, rakentaminen, 
kaivannaistoiminta.
Uhkatekijät: Umpeenkasvu, metsien uudistamis- ja hoi-
totoimet, rakentaminen, kaivannaistoiminta. 
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin esiintymien tark-
kaa sijaintia tai esiintymäverkostoa ei tunneta, joten nii-
hin kohdistuvia uhkia pystytään arvioimaan ainoastaan 
yleisesti avo- tai keskiravinteisiin kallioihin kohdistuvien 
uhkatekijöiden perusteella.

Luontotyypin esiintymien määrän arvioidaan vähen-
tyneen jonkin verran ja laadun heikentyneen melko voi-
makkaasti. Tärkeimpänä syynä haitallisiin muutoksiin 
pidetään umpeenkasvukehitystä, jonka taustalla ovat 
metsäpalojen ja laidunnuksen väheneminen ja mahdol-
lisesti myös typpilaskeuma. Luontotyypin esiintymät 
ovat keskimääräisiä avokallioita pienempiä, jolloin 
umpeenkasvun voidaan olettaa etenevän nopeammin. 
Metsätalous, etenkin metsittäminen, on lisännyt puus-
ton määrää laakeilla keskiravinteisilla kallioilla. Eliöyh-
teisöihin on voinut vaikuttaa haitallisesti myös hapan 
laskeuma. Vaikka happamoittavan laskeuman määrä on 
kääntynyt laskuun, palautumista ei ole kalliolajistossa 
vielä havaittu. 

Luontotyypin esiintymien määrään ovat voineet jon-
kin verran vaikuttaa myös kalliokiven louhinta ja ra-
kentaminen. Luontotyypin esiintymien voidaan olettaa 
liittyvän ns. kasvillisuuden kannalta parempiin keski-
ravinteisiin kiviin, esimerkiksi amfiboliitteihin. Näis-
tä kivilajiesiintymistä noin prosentilla on kalliokiven 

Ryövärinholma, Kaarina. Kuva: Tytti Kontula
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K
alliot ja kivikot

ottotoimintaa, joten kaivannaistoiminnan uhka ei ole 
valtakunnallisesti tarkasteltuna merkittävä (verrattu 
kivilajiesiintymien sijaintia kalliokiven ottopaikkoihin, 
MOTTO-tietojärjestelmä 2007).
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
kalliot, kivikot ja louhikot.

6.1.15 

Keskiravinteiset valoisat kalliojyrkänteet

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 - LC
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 5 - LC

Luonnehdinta: Keskiravinteisia valoisia tai paahteisia 
kalliojyrkänteitä löytyy etenkin kallioiden etelä- ja länsi-
sivujen rinteiltä, joita puusto ei juuri suojaa. Kasvillisuus 
muistuttaa ulkoasultaan vastaavien karujen valoisten 
jyrkänteiden kasvillisuutta (luku 6.1.6). Lajisto on myös 
osin samaa kuin karuilla kallioilla. Keskiravinteisilla jyr-
känteillä tavataan kuitenkin karuilta kallioilta yleensä 
puuttuvaa, hieman vaateliaampaa lajistoa. Paljaimmilla 
pinnoilla kasvavat esimerkiksi kultajäkälät (Caloplaca 
spp.), kalliokeltuaisjäkälä (Candelariella aurella), jauhe-
rustojäkälä (Ramalina pollinaria) ja kehräjäkälät (Lecanora 
spp.). Toisaalta karuille kallioille tyypilliset keltaisenvih-
reät karttajäkälät (Rhizocarpon spp.) yleensä puuttuvat 
(Räsänen 1953). Lehtijäkäläisillä seinämillä vaateliaam-
paa lajistoa edustavat mm. silokeltakarve (Xanthopar-
melia somloënsis) sekä monet laakajäkälät (Physcia spp., 
Phaeophyscia spp.). Paahdepinnoilla sammalet esiinty-
vät yleensä pieninä tuppaina, joissa kasvaa esimerkiksi 
rauniopaasisammalta (Schistidium apocarpum), etelässä 
kalliohiippasammalta (Orthotrichum rupestre) ja musta-
kivisammalta (Grimmia ovalis) (Koponen ja Suominen 
1965) sekä pohjoisessa pahtahiippasammalta (O. alpestre) 
(Ulvinen ym. 2002).

Vähemmän paahteisilla, mutta edelleen lämpimil-
lä seinämillä sammalkasvillisuus on runsaampaa ja 
tyyppilajeina kasvavat esimerkiksi kivikutrisammal 
(Homalothecium sericeum), oravisammal (Leucodon sciu-
roides), haapasuikerosammal (Brachythecium populeum) 
ja ketopartasammal (Syntrichia ruralis). Kallionraoista 
löytyy esimerkiksi kalliotöppö- ja kiilto-omenasammalta 
(Cnestrum schisti, Bartramia ithyphylla). Hyllyjen putkilo-
kasvilajistoa edustavat lituruoho (Arabidopsis thaliana), 
ruotsinpitkäpalko (Arabidopsis suecica), ukontulikukka 
(Verbascum thapsus), ahomansikka (Fragaria vesca), sormi-
sara (Carex digitata) ja pahtanurmikka (Poa glauca).

Luontotyyppiin kuuluva erityisryhmä ovat ns. etelä-
vuoret, joilla tarkoitetaan korkeita, lämpimiä eteläpuolen 
jyrkänteitä, joilla esiintyy seudulta muuten puuttuvaa 
eteläistä lajistoa. Etelävuorina pidetyt kalliot muodos-
tuvat yleensä kasvillisuuden kannalta edullisesta kivi-
lajista, esimerkiksi amfiboliitista. Suotuisia ravinneoloja 
edistää myös etelärinteillä tapahtuva nopea rapautu-
minen. Eteläisen Suomen merkittävin etelävuori lienee 
Korpilahden Vaaruvuori, jonka poikkeuksellisen moni-

muotoista ja arvokasta lajistoa kuvaa mm. Saari (1978).
Maantieteellinen vaihtelu: Keskiravinteisten kallioi-
den valtalajistossa tiedetään olevan eroja Etelä- ja Poh-
jois-Suomen välillä, mutta maantieteellistä vaihtelua ei 
ole tarkemmin tutkittu. Luontotyypille tunnusomaisesta 
lajistosta esimerkiksi kalliohiippasammal, oravisammal, 
ketopartasammal ja kivikutrisammal harvinaistuvat 
kohti pohjoista.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kalliojyrkän-
teillä seinämän muodot vaihtelevat usein niin pienipiir-
teisesti, että valoisat kalliopinnat voivat esiintyä mosa-
iikkimaisesti varjoisien pintojen kanssa. Selvästi karujen 
tai keskiravinteisten kallioiden lisäksi esiintyy runsaasti 
välimuotoja.

Esiintyminen: Luontotyypin esiintymä-
verkosto tunnetaan vain keskiravinteis-
ten kivilajien ja jyrkänteiden levinnei-
syyden kautta (kuva 9). Tämän arvion 
mukaan kaikkien keskiravinteisten jyr-
känneluontotyyppien esiintyminen pai-
nottuu Etelä-Savoon ja Uudellemaalle. 
Karttaan merkityistä etelä–länsipuolen 

kalliojyrkänteistä vain noin 2–23 % on keskiravinteisia, 
mikä vastaa 2 500–25 000 kappaletta tai 180–1 800 kilo-
metriä.
Uhkatekijät: Rakentaminen, kaivannaistoiminta, met-
sien uudistamis- ja hoitotoimet. 
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin esiintymäverkos-
toa ei tunneta, vaan niihin kohdistuvia uhkia pystytään 
arvioimaan ainoastaan yleensä keskiravinteisiin kalli-
oihin kohdistuvien uhkatekijöiden kautta. Esiintymien 
määrän tai laadun ei katsota muuttuneen merkittävästi.

Luontotyypin esiintymien määrää on jonkin verran 
vähentänyt rakentaminen (esim. tierakentaminen) ja 
kalliokiven louhinta. Keskiravinteisten jyrkänteiden 
eliöyhteisöihin ovat voineet vaikuttaa haitallisesti vä-
hittäinen umpeenkasvu ja jyrkänteiden edustan metsit-
täminen. Myös hapan laskeuma on aiemmin vaikuttanut 
eliöyhteisöihin haitallisesti. Vaikka happamoittavan las-
keuman määrä on kääntynyt laskuun, palautumista ei 
ole kalliolajistossa vielä havaittu. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
kalliot, kivikot ja louhikot.

6.1.16 

Keskiravinteiset varjoisat kalliojyrkänteet

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 4 - NT
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 4 - NT

Luonnehdinta: Keskiravinteiset varjoisat kalliojyrkän-
teet avautuvat yleensä pohjoiseen–itään, mutta joskus 
puusto voi suojata jyrkänteen varjoisaksi jopa eteläsi-
vulla. Paljaimmat varjoseinämät löytyvät yleensä vä-
härakoisilta pystyseinämiltä, joilla vallitsevat rupi- ja 
jauhejäkälät tai levät. Rikkonaisille keskiravinteisille 
pystyseinämille ovat luonteenomaisia palleromaiset 
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uurnasammaltyynyt (Amphidium spp.) sekä rakosani-
aiset, lähinnä haurasloikko (Cystopteris fragilis) ja tum-
maraunioinen (Asplenium trichomanes). Jyrkänteiden ra-
vinteikkaimmissa kasvupaikoissa, joita ovat esimerkiksi 
rapautumaonkalot ja valuvetiset raot, tavataan toisinaan 
myös kalkkikallioille ominaista lajistoa, mm. kalkki-
kiertosammalta (Tortella tortuosa), kalkkikahtaissam-
malta (Distichium capillaceum), kalliopunatyvisammalta 
(Bryoerythrophyllum recurvirostrum) sekä ruostesammalia 
(Anomodon spp.).

Keskiravinteisiin varjojyrkänteisiin on tässä luettu 
myös yleensä viistot, runsassammaleiset, -ruohoiset ja 
-pensaiset lehtokalliot. Sammalpeite muodostuu tyypil-
lisesti mm. seuraavista lajeista: ketohavusammal (Abieti-
nella abietina), rihmahiirensammal (Bryum flaccidum), 
lehtokivisammal (Grimmia hartmanii), kivikutrisammal 
(Homalothecium sericeum), ketopartasammal (Syntrichia 
ruralis), taljaruostesammal (Anomodon attenuatus) ja ha-
vusammalet (Thuidium spp.). Lajistossa näkyvä mesotro-
fia ei välttämättä lehtokallioilla selity suoraan kivilajilla, 
vaan ravinteita voi valua myös multavilta lehtohyllyiltä 
tai edustan lehtipuista (Ulvinen ym. 2002). Lehtokalli-
oiden hyllyjä täyttää usein runsas ruohosto ja pensas-
to: mustakonnanmarja (Actaea spicata), vadelma (Rubus 
idaeus), kivikkoalvejuuri (Dryopteris filix-mas), haisukur-
jenpolvi (Geranium robertianum), lehtoarho (Moehringia 

trinervia), lehtonurmikka (Poa nemoralis), lehtokuusama 
(Lonicera xylosteum) ja taikinamarja (Ribes alpinum).

Varjoseinämien tyvien ja onkaloiden tyypillisimpiä 
asukkeja ovat mm. lehväsammalet (Mnium spp., Plagio-  
mnium spp.), härmäsammal (Saelania glaucescens) ja pikku-
nokkasammal (Eurhynchium pulchellum). Varjoisten hyl-
lyjen tyyppilaji on lehtokarhunsammal (Polytrichastrum 
formosum). Keskiravinteisille varjoisille tai puolivarjoi-
sille kallioille tunnusomaisia jäkäliä ovat keuhkojäkälät 
(Lobaria spp.), jauhemunuaisjäkälä (Nephroma parile), nah-
kajäkälät (Peltigera spp.) sekä Lepraria diffusa var. chryso-
detoides -jauhejäkälä.

Valuvetisyys luo vaihtelua varjojyrkänteiden kasvil-
lisuuteen. Valuvetisiä seinämiä kuvataan omana luonto-
tyyppinään (luku 6.1.9).
Maantieteellinen vaihtelu: Vaihtelua ei ole laajemmin 
tutkittu. Kallioiden ruohoisuus vähenee pohjoiseen ja 
siten ainakin tyypilliset lehtokalliot rajoittuvat etelään. 
Keskiravinteisten kallioiden valtalajistossa on eroja Ete-
lä- ja Pohjois-Suomen välillä. Luontotyypille tunnus-
omaisesta lajistosta esimerkiksi ketohavu-, ketoparta- ja 
kivikutrisammal harvinaistuvat kohti pohjoista. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kalliojyrkän-
teillä seinämän muodot vaihtelevat usein niin pienipiir-
teisesti, että varjoisat kalliopinnat voivat esiintyä mosa-
iikkimaisesti valoisien pintojen kanssa. Selvästi karujen 

Karnainen, Lohja. Kuva: Tytti Kontula
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tai keskiravinteisten kallioiden lisäksi esiintyy runsaasti 
välimuotoja. Ravinteisten jyrkänteiden tyvillä kasvaa 
usein lehtoja.

Esiintyminen: Luontotyypin esiintymä-
verkosto tunnetaan vain keskiravinteis-
ten kivilajien ja jyrkänteiden levinnei-
syyden kautta (kuva 9). Tämän arvion 
mukaan kaikkien keskiravinteisten jyr-
känneluontotyyppien esiintyminen pai-
nottuu Etelä-Savoon ja Uudellemaalle. 
Karttaan merkityistä pohjois- ja itäpuo-

len kalliojyrkänteistä vain noin 2–23 % on keskiravintei-
sia, mikä vastaa 2 500–25 000 kappaletta tai 180–1 800 
kilometriä.
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoito-
toimet, rakentaminen, kaivannaistoiminta, hapan las-
keuma.
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet, raken-
taminen, kaivannaistoiminta.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin esiintymäverkos-
toa ei tunneta, vaan niihin kohdistuvia uhkia pystytään 
arvioimaan ainoastaan yleensä keskiravinteisiin kalli-
oihin tai varjokallioihin kohdistuvien uhkatekijöiden 
kautta. Luontotyypin esiintymien määrää ovat jonkin 
verran vähentäneet rakentaminen (esim. tierakentami-
nen) ja kalliokiven louhinta, mutta muutos ei ole ollut 
merkittävä.

Luontotyypin esiintymien laadun katsotaan heikenty-
neen melko voimakkaasti Etelä-Suomessa, jossa esiinty-
misen painopiste on. Metsänhakkuut muodostavat mer-
kittävimmän uhkatekijän luontotyypin eliöyhteisöille. 
Liian lähelle jyrkännettä ulottuvat hakkuut muuttavat 
pienilmastoa kuivemmaksi ja äärevämmäksi, minkä seu-
rauksena kosteaa ja varjoisaa kasvupaikkaa vaativat lajit 
häviävät tai ne säilyvät vain suojaisimmissa onkaloissa 
(mm. Haapasaari ja Fagerstén 1987). Jyrkänteen lajisto 
voi köyhtyä ainakin tilapäisesti ja seinämäkasvillisuu-
den ulkoasun palautuminen kestää vähintään kymme-
niä vuosia. Korkeita varjojyrkänteitä sisältyy metsälain 
erityisen tärkeään elinympäristöön jyrkänteet ja niiden 
välittömät alusmetsät, mutta lain varjojyrkänteitä suojaava 
vaikutus on riittämätön. 

Keskiravinteisten jyrkänteiden eliöyhteisöihin ovat 
vaikuttaneet haitallisesti myös hapan laskeuma sekä 
umpeenkasvukehitys. Vaikka happamoittavan las-
keuman määrä on kääntynyt laskuun, palautumista ei 
ole kalliolajistossa vielä havaittu.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luonto-
direktiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Korkeat 
jyrkänteet voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

6.1.17 

Keskiravinteiset ylikaltevat  
kallioseinämät

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 4 - NT
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 4 - NT

Luonnehdinta: Ylikaltevien kalliopintojen geomorfo-
logiaa on kuvattu karujen ylikaltevien seinämien yhtey-
dessä (luku 6.1.8). Ylikaltevat seinämät ovat yleensä var-
sin suojaisia ja varjoisia kasvupaikkoja, joilla esiintyy 
aivan omanlaistaan lajistoa.

Hämärillä ylikaltevilla seinämillä vallitsevat yleen-
sä rupi- ja jauhejäkälät tai levät. Ylikaltevien karujen ja 
keskiravinteisten kallioiden jäkälä- tai levälajistojen eroja 
ei juuri tunneta. Seinämien siimeksessä voivat viihtyä 
esimerkiksi varjo- ja katvekultajäkälä (Caloplaca chrysode-
ta, C. obliterans), riippusammalet (Neckera spp.), viuhka-
sammal (Homalia trichomanoides) ja etelässä myös luuta-
sammal (Thamnobryum alopecurum). Seinämien tyvillä ja 
raoissa kasvaa yleensä uurnasammalia (Amphidium spp.) 
suurina puolipallonmuotoisina tuppaina.
Maantieteellinen vaihtelu: Maantieteellistä vaihtelua 
ei ole laajemmin tutkittu. Valtalajistossa on eroja Etelä- 
ja Pohjois-Suomen välillä. Esimerkiksi viuhkasammal ja 
riippusammalet vuoririippusammalta (Neckera oligocar-
pa) lukuun ottamatta harvinaistuvat kohti pohjoista.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Ylikaltevat sei-
nämät ovat usein muunlaisten jyrkänteiden osia. Selvästi 
karujen tai keskiravinteisten kallioiden lisäksi esiintyy 
runsaasti välimuotoja.

Esiintyminen: Ylikaltevia seinämiä lie-
nee yhteensä tuhansia, jos lyhyetkin 
jaksot lasketaan mukaan, mutta vain 
pieni osa näistä on kasvillisuudeltaan 
keskiravinteisia. Yhtenäisesti ylikalte-
via, korkeita ja pitkiä jyrkännejaksoja 
löytyy Suomesta hyvin vähän. Luonto-
tyypin esiintymäverkosto tunnetaan 

vain keskiravinteisten kivilajien ja jyrkänteiden levinnei-
syyden kautta (kuva 9). Tämän arvion mukaan keskira-
vinteisten jyrkänteiden esiintyminen painottuu Etelä-
Savoon ja Uudellemaalle.
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoito-
toimet, kuluminen, kaivannaistoiminta. 
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet, kulu-
minen, kaivannaistoiminta.

Hiidenvaara, Tohmajärvi. Kuva: Kimmo Syrjänen
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Arvioinnin perusteet: Luontotyypin esiintymäverkos-
tosta tunnetaan vain kartoitetut ylikaltevat jyrkänteet 
(Kallioaluetietokanta 2007). Esiintymiin kohdistuvia 
uhkia pystytään arvioimaan pääosin vain yleensä kes-
kiravinteisiin kallioihin tai varjokallioihin kohdistuvien 
uhkatekijöiden kautta.

Metsänhakkuut muodostavat merkittävimmän uh-
katekijän luontotyypin eliöyhteisöille. Jyrkänteelle tai 
liian lähelle jyrkännettä ulottuvat hakkuut muuttavat 
pienilmastoa kuivemmaksi ja äärevämmäksi, minkä 
seurauksena herkimmät lajit häviävät tai vähentyvät. 
Korkeita ylikaltevia jyrkänteitä sisältyy metsälain eri-
tyisen tärkeään elinympäristöön jyrkänteet ja niiden vä-
littömät alusmetsät, mutta lain varjojyrkänteitä suojaava 
vaikutus on ollut riittämätön ainakin Etelä-Suomessa. 
Ylikaltevien jyrkänteiden alusia on paikoin käytetty lei-
riytymis- ja suojapaikkoina sekä kaatopaikkoina, jolloin 
niiden eliöyhteisöjä voivat uhata myös nuotionpoltto, 
kuluminen ja roskaantuminen. Ylikaltevia seinämiä lie-
nee tuhoutunut jonkin verran kalliokiven otossa. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luonto-
direktiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Korke-
at seinämät voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

6.2 

Kalkkikalliot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 3 - vU
Pohjois-Suomi 4 4 - NT
Etelä-Suomi 3 3 - vU

Luonnehdinta: Kalkkikallioilla tarkoitetaan tässä yhte-
ydessä kalsiittisen kalkkikiven ja dolomiitin muodosta-
mia kalliopaljastumia. Kalkkikallioiden kasvipeitteestä 
huomattavan osan muodostavat ns. kalkinvaatija- ja 
kalkinsuosijalajit. Paitsi kivilajeista kalkkikallion voikin 
tunnistaa useimmiten juuri sammallajiston perusteella. 
Lähes jokaisella kalkkikalliolla kasvaa runsaasti esimer-
kiksi kalkkikierto- ja kielikellosammalta (Tortella tortuosa, 
Encalypta streptocarpa). Jäkälät ovat vielä sammalia pa-
rempia kalkkikallion indikaattoreita. Maapeitteettömillä 
kalkkikallioilla on lähes aina suoraan kivessä kiinni kas-
vavia kalkinvaatijajäkäliä. Kalkkikallioita muistuttavaa 
kasvillisuutta voi löytää myös muualta kuin varsinaisilta 
kalkkikiviltä, jos kiven karbonaattipitoisuus on riittävä 
(esimerkiksi oliviinidiabaasi ja serpentiniitti).

Suomen kalkkikivet esiintyvät kallioperässä muiden, 
karumpien sedimenttisyntyisten kivilajien seassa ka-
peina ja pitkinä kaistaleina, jotka voivat ulottua syvälle 
kallioon kerroksenmuotoisina pystysuorina tai jyrkän-
kaltevina massoina (Eskola ym. 1919). Maanpinnalla 
niiden sivuprofiilit näkyvät kapeina suikaleina, joiden 
leveys voi tavallisesti vaihdella muutamasta kymmenes-
tä senttimetristä sataan metriin. Laajimmat yhtenäiset 
kalkkikiviesiintymät voivat olla monien kilometrien mit-
taisia, ja niiden leveys voi olla jopa useita satoja metrejä. 
Useimmiten kalkkikivissä on välikerroksina silikaattisia 
epäpuhtauksia, jolloin leveimmät kalkkikivihorisontit 

silikaattikivineen voivat olla vahvuudeltaan muutaman 
kilometrin. Joskus voi kapeaakin kalkkikivihorisonttia 
seurata maastossa sitä ympäröivien kivilajikerrosten 
kulun suunnassa monia kilometrejä.

Kalkkikiveä esiintyy harvemmin kalliopaljastumissa. 
Herkemmin rapautuvana sitä on yleensä irtainten maa-
lajien peittämänä maaston alavimmissa kohdissa. Siellä 
missä kalkkikiveä on nähtävissä kalliopinnoilla, on se 
muiden kulutusta kestävämpien kivilajien ansiosta jää-
nyt suojaan mannerjäätikön kulutukselta tai jäätikön ku-
lutustyö on ollut alueella muuten vähäistä. Kalkkikalliot 
ovat pääosin loivapiirteisiä, lisäksi niiden kalliorinteet 
ja -seinämät ovat yleensä matalia. Korkeampia porras-
maisia ja pystyjä jyrkänteitä sekä louhikoita löytyy esi-
merkiksi Kuusamon dolomiittialueilta ja Enontekiöltä 
Kaledonidien ylityöntölaatan reunalta (luku 8.9.3).

Kalkkikalliot ovat pääsääntöisesti rapautumispinnal-
taan vaihtelevasti syöpyneitä ja rosoisia. Paikoin niissä 
on epäpuhtauksina kovempia silikaattimineraaleja, jotka 
näkyvät nystyröinä tai kapeina kohoumina kiven pin-
nalla. Kalkkikiven rapautumispinta vaihtelee väriltään 
kellertävästä hiekanruskeaan tai lähes mustaan. Kalk-
kikivikalliot ovat kooltaan yleensä melko pienialaisia 
esiintymiä. Niiden koko voi vaihdella kämmenen ko-
koisista hajanaisista laikuista tai muutaman senttimet-
rin levyisistä vyöhykkeistä laajempiin useamman aarin 
kokoisiin paljastumiin, mutta jo muutaman sadan met-
rin läpimittaiset kalkkikivikalliot ovat Suomessa hyvin 
harvinaisia.

Kalkkikallioiden kasvillisuuden vaihtelu heijastelee 

Kiutaköngäs, Kuusamo. Kuva: Anne Raunio
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hyvin pienipiirteisesti myös kallion pinnanmuotojen se-
kä kosteus- ja valaistusolosuhteiden vaihtelua. Yleensä 
kalkkikallioilla tavataan myös keskiravinteisille ja ka-
ruille kallioille ominaista kasvilajistoa, joten kasvillisuus 
voi olla hyvin monimuotoista. Laakeilla ja vain ohuelti 
peitteisillä kalkkikallioilla voi esiintyä ketomaista kas-
villisuutta. Jyrkänteiden paisteseinämillä ovat vallalla 
kuivuutta sietävät jäkälä-, sammal- ja putkilokasvilajit, 
kun taas varjoseinämillä sammalten ja leveälehtisten 
ruohojen osuus on suurempi. Kalkkikallioiden eliölajis-
to on poikkeuksellisen runsas, etenkin suhteessa niiden 
pinta-alaan. Kaikista kalliolajeista peräti 32 % on kalk-
kikallioiden lajeja (Auvinen ym. 2005).
Maantieteellinen vaihtelu: Kalsiittisen kalkkikiven ja 
dolomiitin esiintymisessä on alueellista painottumista. 
Yleensä Etelä- ja Länsi-Suomessa kalkkikalliot ovat kal-
siittista kalkkikiveä, kun taas Itä- ja Pohjois-Suomessa 
esiintyy yleisimmin dolomiittia. Maantieteellinen jako 
on kuitenkin häilyvä ja poikkeuksia esiintyy runsaas-
ti. Eliömaantieteellisen vaihtelun pääpiirteet liittyvät 
suurilmastoon ja siten lajien levinneisyyksiin. Suuri osa 
kalkkikallioiden eliölajeista esiintyy vain osalla kalkki-
kallioiden levinneisyysaluetta, yleensä joko Lounais-
Suomessa tai Lapissa.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Usein kalkki-
kivi tai dolomiitti esiintyy kalliossa muiden, karumpi-
en kivilajien ohessa esimerkiksi välikerroksina tai sul-
keumina. Tällöin myös kalkkikallioille luonteenomainen 
kasvillisuus esiintyy mosaiikkina muunlaisen kalliokas-
villisuuden seassa. Kalkkikallioilla ja niiden ympäristös-
sä varsinainen kalliokasvillisuus vaihettuu tai sekoittuu 
usein lehtokasvillisuuden kanssa.

Esiintyminen: Kalkkikivi ja kalkkikal-
liopaljastumat ovat Suomessa hyvin 
harvinaisia. Kalsiittisen kalkkikiven ja 
dolomiitin osuus Suomen kallioperästä 
on vain 0,1 % (Sederholm 1925). Kalk-
kikiviesiintymien yleislevinneisyys 
kattaa lähes koko maan, mutta esiinty-
misessä on selviä keskittymiä: lounais-

rannikko, Pohjois-Savo, Kainuun vaarajakso, Tornion 
ja Tervolan seutu (Lapin kolmio), Pohjois-Kuusamo, 
Kittilä sekä Pelkosenniemen–Sallan seutu (kuva 10). 
Kalkkikiviesiintymistä on paljastuneina keskimäärin 
erittäin pieni osuus, jopa alle 0,5 %, mutta eteläiset 
esiintymät ovat yleensä paremmin paljastuneita kuin 
pohjoiset.
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta, umpeen-
kasvu, metsien uudistamis- ja hoitotoimet, rakentami-
nen, vesien rehevöityminen ja likaantuminen, vesira-
kentaminen.
Uhkatekijät: Umpeenkasvu, metsien uudistamis- ja 
hoitotoimet, rakentaminen, vesien rehevöityminen ja 
likaantuminen, vesirakentaminen, kaivannaistoiminta.
Arvioinnin perusteet: Kalkkikallioita on louhittu Suo-
messa jo ainakin 1500-luvulta lähtien (kalkinpoltto), ja 
Etelä-Suomen laajimmat kalkkikallioalueet on suurim-
maksi osaksi varattu kalkintuotantoon (esimerkiksi 
Parainen). Jo 1900-luvun alussa Etelä-Suomen kalkki-
kiviesiintymistä 43–53 %:lla oli kalkkikivilouhos. Poh-
jois-Suomessa vastaava luku on 7–8 %. Osuudet on 

arvioitu otoksella teoksesta Suomen kalkkikivi (Eskola 
ym. 1919). Louhinta on kohdistunut erityisesti laaja-
alaisempiin kalkkikiviesiintymiin. Pinta-alallisesti tar-
kasteltuna kalkkikiviesiintymiä on louhittu enemmän 
kuin louhosten lukumäärään perustuva vertailu antaa 
ymmärtää.

Louhinnan vaikutus ei ole ollut yksinomaan tuhoava 
tai köyhdyttävä, vaan louhimalla on myös luotu geo-
morfologista vaihtelua eli seinämiä, louhikoita ja paljai-
ta kalliopintoja ennestään loivapiirteisille ja peitteisille 
kallioselänteille. Kalkin louhinta on tällä hetkellä varsin 
keskittynyttä ja suureksi osaksi maanalaista toimintaa, 
mutta taloussuhdanteiden muuttuessa kaivannaistoi-
mintaa voidaan edelleen pitää kalkkikiviesiintymien 
uhkatekijänä (taloudellisesti merkittävillä esiintymillä). 
Etelä-Suomessa noin 3 % ja Pohjois-Suomessa noin 9 
% kalkkikiviesiintymistä on kaivospiirien tai valtausten 
alueella.

Kalkkikallioita on jäänyt jonkin verran asutuksen pii-
riin, jolloin esiintymiä on peittynyt mm. rakennusten tai 
pihamaan alle tai ne ovat muuttuneet eliöyhteisöiltään 
voimakkaan kulttuurivaikutteisiksi. Etelä-Suomessa 
rakentaminen on edelleen suuri uhkatekijä. Monia koh-
teita on tuhoutunut rakennushankkeiden yhteydessä 
esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Rantakallioita uh-
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Kuva 10. Kalkkikiviesiintymät Suomessa. Laadittu Geolo-
gian tutkimuskeskuksen julkaisemien kallioperäkarttojen 
perusteella. Mukana ovat kallioperäkartoille kalkkikivenä 
tai dolomiittina merkityt kivilajialueet sekä merkinnällä 
”kalkki- tai karsikivi” merkityt kivilajialueet. ©SYKE, GTK.
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kaavat kesämökkirakentaminen, varsinkin pohjoisen 
vesistöissä vesien säännöstelyn vaikutukset sekä vesien 
rehevöityminen.

Tällä hetkellä etenkin pienten kalkkikallioiden vakavin 
uhka lienee umpeenkasvu, joka etenkin metsäpalojen ja 
laidunnuksen vähennyttyä sekä rehevöitymisen myötä 
on muuttanut kalkkikallioita entistä peitteisemmiksi. 
Umpeenkasvua kiihdyttävät tiheät istutustaimikot, joiden 
tuottama karike nopeasti peittää pienet paljastumat. Um-
peenkasvu selittää ilmeisesti osaksi sen, ettei osaa Eskolan 
ym. (1919) luettelemista kalkkikallioista enää löydy.

Kalkkikallioiden eliöyhteisöihin vaikuttaa haitalli-
sesti myös metsänhoito. Hakkuilla on heikennetty eten-
kin varjokallioiden kosteaan ja tasaiseen pienilmastoon 
sopeutuneiden eliöyhteisöjen elinoloja, mutta toisaalta 
myös tiheät istutusmetsät ja kuusettuminen ovat köyh-
dyttäneet lajistoa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Vastaa luon-
todirektiivin luontotyyppiä kalkkikalliot (8210). Korkeat 
jyrkänteet voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät. Muut 
vähäpuustoiset tai avoimet kalkkikalliot voivat sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, ki-
vikot ja louhikot.

6.2.1 

Merenrantakalkkikalliot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 3 - vU
Pohjois-Suomi     
Etelä-Suomi 4 3 - vU

Luonnehdinta: Merenrantakalkkikalliot ovat useimmi-
ten loivapiirteisiä kallioita tai portaisia, matalia törmiä 
ja monesti muiden kivilajien ympäröimiä. Kalliot ovat 
alaosistaan rantavoimien vaikutuksessa. Kuten ranta-
kallioilla yleensä, myös kalkkikallioilla voi erottua kas-
villisuuden vyöhykkeisyys, joka on edustavimmillaan 
yleensä ulkosaaristossa. Avoimilla, vallitsevien tuulten 
puoleisilla rantakallioilla tyrskyjen vaikutus ulottuu kor-
kealle (Kärenlampi 1966). Yläveden ja jäiden välittömäs-
sä vaikutuspiirissä oleva osa on yleensä täysin paljas kas-
villisuudesta, väriltään vaalea ja kallion pintarakenteet 
erottuvat hyvin. Kalkkikalliolle on tyypillistä rakenne, 
jossa puhtaasta kalsiitista kohoaa ylös rinnakkaisia ja 
kapeita pitkittäislamelleja.

Kasvillisuudeltaan niukoilla merenrannan kalkkikal-
lioilla kallion pintarakenne on hyvin näkyvissä. Kas-
vittoman vyöhykkeen yläpuolinen, ajoittain pärskeinen 
osa on tavallisesti rupimaisten jäkälien, levien ja ma-
talakasvuisten sammaltuppaiden kirjavoimaa ja tum-
mentamaa. Tämän vyöhykkeen yläpuolella voi olla laaja 
sammaltuppaiden vallitsema vyöhyke, jossa kalkkikallio 
tai kalkkilamellien harjat pistävät siellä täällä pintaan. 
Matalia putkilokasveja ja makrojäkäliä esiintyy paikoi-
tellen. Kalliohalkeamissa, painanteissa ja paikoilla, joihin 
on kertynyt humusta, esiintyy ketomaista kasvillisuutta. 
Sisämaan kalkkikallioista poiketen saariston ja rannan 
kalkkikalliot ovat tuulen ja kuivumisen vaikutuksesta 
usein niukkapuustoisia tai puuttomia. Pensasto saattaa 

olla hyvin kehittynyt, lajistoon kuuluvat kataja (Juniperus 
communis), orjanruusu (Rosa dumalis), taikinamarja (Ribes 
alpinum), lehtokuusama (Lonicera xylosteum) ja orapaat-
sama (Rhamnus cathartica).

Tyrskyvyöhykkeessä voi esiintyä harvakseltaan ran-
talajistoa, mutta ylempänä kallio voi muistuttaa taval-
lista avointa kalkkikalliota. Tyypillisiä putkilokasveja 
kallionraoissa ovat esimerkiksi ruohosipuli (Allium 
schoenoprasum), keltamaksaruoho (Sedum acre), keto-
käenminttu (Satureja acinos), nyylähaarikko (Sagina 
nodosa), mäkiarho (Arenaria serpyllifolia), haurasloikko 
(Cystopteris fragilis), mäkirikko (Saxifraga tridactylites), 
haisukurjenpolvi (Geranium robertianum) sekä kevät-
hanhikki (Potentilla crantzii) (mm. Stjernberg ym. 1974). 
Varsinkin lounaissaariston kalkkikallioilla esiintyy myös 
yleisesti lämpöhakuista luotokasvillisuutta, kuten käär-
meenpistonyrttiä (Vincetoxicum hirundinaria), mäkimei-
ramia (Origanum vulgare), maarianverijuurta (Agrimonia 
eupatoria), keihäsvuohennokkaa (Scutellaria hastifolia) ja 
kiiltokurjenpolvea (Geranium lucidum) sekä ketolajistoa, 
kuten sikoangervoa (Filipendula vulgaris), ketomarunaa 
(Artemisia campestris ssp. campestris) ja jäykkäpitkäpal-
koa (Arabis hirsuta) (Eklund 1948). Sammalista tyypilli-
siä ovat kalkkikiertosammal (Tortella tortuosa) ja kalkki-
karvasammal (Ditrichum flexicaule), jotka muodostavat 
laajoja kuvioita. Jäkälistä kalkkitorvijäkälä (Cladonia 
symphycarpia) on hyvin tavanomainen. 

Merenrannan kalkkikallioilla voidaan tavata myös 
pienialaisesti kalkkikosteikkoja ja paikoin lettomaista 
kasvillisuutta. Uhanalaisista sammalista kausikosteissa 

Stora Limskär, Korppoo. Kuva: Kimmo Syrjänen
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kalkkipainanteissa viihtyvät kalkkijalosammal (Pseudo-
calliergon lycopodioides) ja rantaväkäsammal (Campylia-
delphus elodes). 
Maantieteellinen vaihtelu: Merenrantakalkkikalliot si-
jaitsevat varsin suppealla alueella, eikä niissä esiintyne 
merkittävää maantieteellistä vaihtelua. Toisaalta parin 
mahdollisen pohjoisen erillisesiintymän ja ydinalueen 
välisiä eroja ei tunneta. Vaihtelua on havaittavissa lähin-
nä lounaisen ulkosaariston ja mantereen sekä suojaisan 
sisäsaariston välillä, sillä ulkosaariston kalkkikalliot ovat 
selvästi avoimempia. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Merenranta-
kalkkikalliot vaihettuvat melko joustavasti kalkkikallio-
ketoihin, kuiviin lehtoihin ja kalkkivaikutteisiin metsiin. 
Paikoin on myös pienialaisesti kalkkikosteikkoja tai let-
tomaista kasvillisuutta. Jos kalkkikallio jatkuu rannasta 
pitkälle sisämaahan, voitaneen ylintä osaa pitää tavalli-
sena sisämaan kalkkikalliona.

Esiintyminen: Lähellä merenrantaa si-
jaitsevat kalkkikiviesiintymät ovat voi-
makkaasti keskittyneet lounaissaaris-
toon ja läntiselle Suomenlahdelle (kuva 
10). Yksittäisiä esiintymiä saattaa olla 
myös Pohjanlahden rannalla sekä idem-
pänä Suomenlahdella. Lähellä meren-
rantaa sijaitsevia kalkkikiviesiintymiä 

on kallioperäkarttojen mukaan useita satoja, mutta tie-
dossa ei ole, kuinka suurta osaa näistä voidaan pitää 
varsinaisina merenrantakalkkikallioina.
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta, rakenta-
minen, umpeenkasvu, Itämeren rehevöityminen.
Uhkatekijät: Rakentaminen, umpeenkasvu, Itämeren 
rehevöityminen.
Arvioinnin perusteet: Myös rannikolla ja saaristossa 
sijaitsevia kalkkikiviesiintymiä on aiemmin hyödynnet-
ty, joten monissa merenrantakohteissa näkyy vanhoja 
louhinnan jälkiä. Kyse on ollut usein melko pienimuotoi-
sesta toiminnasta, joka ei ole aina heikentänyt kohteiden 
luontoarvoja. Toisaalta useimmiten juuri kalkkiesiinty-
män paras osa on louhittu pois, joten luontotyypin esiin-
tymien arvioidaan vähentyneen merkittävästi jo ennen 
1950-lukua. Varsinaisia merenrantakalkkikallioita ei tällä 
hetkellä louhita.

Rakentamisen ja umpeenkasvun vaikutusten arvioi-
daan heikentäneen merenrantakalkkikallioiden laatua 
voimakkaasti 1950-luvun jälkeen. Huomattava osa me-
renrantakalkkikallioista sijaitsee aivan kesäasutuksen 
äärellä ja kesämökkien uudisrakentaminen on vakava 
uhka myös tulevaisuudessa Asutuksen vaikutukset 
vaihtelevat vakavuudeltaan vähäisestä kulutuksesta 
kohteita tuhoavaan toimintaan (esimerkiksi kallion peit-
täminen). Lounaissaaristossa suurin osa kalkkikallioista 
on ollut laidunnettuja, mutta laidunnus ja muu perin-
teinen maankäyttö on loppunut useimmilla paikoilla 
1960–1970-luvuilla. Etenkin välisaariston ja rannikon 
kalkkikallioilla on tapahtunut umpeenkasvua, jolla on 
ollut haitallisia lajistovaikutuksia. Ulkosaariston kalk-
kikalliot ovat säilyneet selvästi paremmin laidunnuk-
sen loppumisesta huolimatta. Itämeren rehevöitymisen 
vaikutuksia ei ole tutkittu, mutta on syytä olettaa, että 
vesien ravinnepitoisuuden nousu ja rantaan ajautuneen 

levämassan runsastuminen vaikuttavat laatua heiken-
tävästi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kalkkikalliot (8210). Voi sisäl-
tyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot.

6.2.2 

Järvenrantakalkkikalliot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 3 - vU
Pohjois-Suomi 5 5 h NT
Etelä-Suomi 4 3 - vU

                 
Huosiaisniemi, Juankoski. Kuva: Kimmo Syrjänen

Luonnehdinta: Järvien ja lampien rannoilla olevat 
kalkkikalliopaljastumat ovat alaosistaan rantavoimien 
vaikutuksessa. Alimmat osat pysyvät aallokon ja jäiden 
vuoksi paljaana, ja rantavyöhykkeessä kallioilla esiintyy 
rantakasveja. Rantavoimien vaikuttamat kasviyhteisöt 
eroavat suuresti muista kalkkikallioiden yhteisöistä. 
Rantakalkkikallioille tyypillistä jäkälälajistoa ovat esi-
merkiksi mustuaiset (Verrucaria spp.), poimukesijäkälä 
(Leptogium plicatile), hyytelöjäkälät (Collema spp.), rusko-
kilpinen (Placidium rufescens) ja limipullokas (Endocarpon 
psorodeum). Näiden lisäksi kaikenlaisilla rantakallioil-
la tavataan esimerkiksi kätköraspijäkälää (Staurothele 
fissa) sekä sinileviä. Kalkkivaikutteisilta rantakallioilta 
tai -kivikoista voidaan löytää myös lettosiipisammalta 
(Fissidens adianthoides) tai harvinaisemmista lajeista esi-
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merkiksi etelänpurosammalta (Hygrohypnum luridum) ja 
kalkkikinnassammalta (Scapania calcicola). Rantajyrkän-
teiden yläosia luonnehtii valoisuus ja etenkin etelärin-
teillä paahteisuus, ja niiden lajisto muistuttaa muiden 
avointen ja valoisien kalkkikallioiden lajistoa.

Järvenrantakalkkikalliot voidaan jakaa tarkemmin 
laakeisiin ja jyrkänteisiin rantakalkkikallioihin.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. Järvien ranta-
kalkkikalliot sijaitsevat hajallaan maan eri osissa, joten 
niiden eliöstön maantieteellinen vaihtelu saattaa olla 
suurta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rannasta al-
kavalla laajalla kalkkikallioalueella rantakalkkikalliot 
voivat vaihettua ylempänä tavallisiksi kalkkikallioiksi.

Esiintyminen: Rantakalkkikalliot ovat 
hyvin harvinaisia ja yleensä erittäin pie-
nialaisia. Järvien rantakalkkikallioita 
esiintyy ilmeisesti harvakseltaan kalkki-
kallioalueilla. Kartta-aineistot eivät ole 
riittävän tarkkoja esiintymien tunnista-
miseen, vaan näkemys niistä perustuu 
ainoastaan 72 tunnettuun esiintymään 

(kuva 11). Rantakalkkikalliot ovat kooltaan hyvin pieniä, 
keskimäärin ehkä vain kymmeniä tai satoja neliömetre-
jä. Tunnettujen esiintymien perusteella luontotyypin 
yhteispinta-alaksi on arvioitu vain noin 2,5 ha. Todelli-
nen pinta-ala lienee jonkin verran suurempi.
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta, rakenta-
minen, umpeenkasvu, metsien uudistamis- ja hoitotoi-
met, vesien rehevöityminen.
Uhkatekijät: Rakentaminen, umpeenkasvu, vesien re-
hevöityminen ja likaantuminen, metsien uudistamis- ja 
hoitotoimet.
Arvioinnin perusteet: Järvenrantakalkkikallioilla esiin-
tymien laadullinen heikkeneminen on arvioitu määrän 
vähenemistä vakavammaksi. Rakentamisen ja umpeen-
kasvu vaikutukset ovat heikentäneet esiintymien laatua 
voimakkaasti Etelä-Suomessa, jossa ylivoimaisesti suu-
rin osa tunnetuista järvenrantakalkkikallioista sijaitsee. 
Puuston määrän lisääntyminen on ongelma useilla jär-
venrantakalkkikallioilla. Pienet järvenrantakalkkikalliot 
ovat myös alttiita kallion ympäristön metsittämiselle. 
Pohjois-Suomessa järvenrantakalkkikalliot ovat erittäin 
harvinaisia, ja niihin on arvioinnissa sovellettu uhanalai-
suusluokan harvinaisuuskorotusta.

Etelä-Suomessa järvenrantakalkkikallioita on louhit-
tu jo varhain (esimerkiksi Juankosken Ala-Siikajärven ja 
Lohjanjärven kalkkikalliot). Vain yksi tunnettu järvenran-
takalkkikallio on nykyisten kaivospiirien tai valtausten 
alueella. Etelä-Suomessa neljännes esiintymistä on alle 
50 m etäisyydellä kesämökeistä. Rakentamisen ja yleensä 
asutuksen aiheuttama (määrällinen ja laadullinen) uh-
ka on suurempi loivilla ja laakeilla rantakalkkikallioilla 
kuin jyrkänteillä. Vesien rehevöitymisen vaikutuksia ei 
ole tutkittu, mutta on syytä olettaa, että vesien ravinne-
pitoisuuden nousu ja rantaan ajautuneen levämassan 
runsastuminen vaikuttavat laatua heikentävästi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kalkkikalliot (8210). Voi sisäl-
tyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot.

6.2.3 

Joenrantakalkkikalliot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 4 - NT
Pohjois-Suomi 4 4 - NT
Etelä-Suomi 4 3 h EN

Luonnehdinta: Jokien ja purojen rannoilla olevat kalk-
kikalliopaljastumat ovat alaosistaan rantavoimien vai-
kutuksessa. Alimmat osat pysyvät virtauksen ja jäiden 
vuoksi paljaana ja rantavyöhykkeessä voi kallioilla esiin-
tyä rantakasveja. Rantavoimien vaikuttamat kasviyhtei-
söt eroavat suuresti muista kalkkikallioiden yhteisöistä. 
Jokien rantakalkkikallioiden eliölajisto tunnetaan huo-
nosti. Joenrantakalkkikallioille tyypillistä jäkälälajistoa 
ovat esimerkiksi mustuaiset (Verrucaria spp.). Näiden 
lisäksi kaikenlaisilla rantakallioilla tavataan esimerkiksi 
kätköraspijäkälää (Staurothele fissa) sekä sinileviä. Ete-
länpurosammal (Hygrohypnum luridum) on kalkkivai-
kutteisille rantakallioille ja -kivikoille tunnusomainen, 
joskin harvinainen sammal. Kalkkivaikutteisilla koski-
paikoilla ja rannoilla voidaan tavata myös ahdinsam-
malta (Platyhypnidium riparioides), rantaväkäsammalta 
(Campyliadelphus elodes) ja huurresammalia (Palustriella 
spp.) (Ulvinen ym. 2002).

Joenrantakalkkikalliot voidaan jakaa tarkemmin laa-
keisiin ja jyrkänteisiin joenrantakalkkikallioihin.
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Kuva 11. Tunnetut järvien ja jokien rantakalkkikalliot. 
Kartasta puuttuu Enontekiön Toskaljärven karstijoki, joka 
käsitellään tunturien yhteydessä. ©SYKE.
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Maantieteellinen vaihtelu: Joenrantakalkkikalliot si-
jaitsevat melko suppealla alueella, joten niillä maantie-
teellinen vaihtelu voi olla vähäistä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rannasta al-
kavalla laajalla kalkkikallioalueella rantakalkkikalliot 
voivat vaihettua ylempänä tavallisiksi kalkkikallioiksi.

Esiintyminen: Rantakalkkikalliot ovat 
harvinaisia. Joenrantakalkkikallioiden 
esiintymisen painopistealue on Kuusa-
mossa ja Sallassa, mutta luontotyyppiä 
esiintyy myös Peräpohjolassa sekä Lapin 
kolmion alueella. Kartta-aineistot eivät 
ole riittävän tarkkoja esiintymien tunnis-
tamiseen, vaan näkemys niistä perustuu 

ainoastaan tunnettuihin esiintymiin (kuva 11). Joenran-
takalkkikallioita on tällä hetkellä tiedossa 55, mutta nii-
den yhteispinta-alaa ei ole pystytty arvioimaan.
Uhanalaistumisen syyt: Vesirakentaminen, vesien 
säännöstely, kaivannaistoiminta, rakentaminen.
Uhkatekijät: Rakentaminen, vesien säännöstely, vesira-
kentaminen, vesien rehevöityminen ja likaantuminen.
Arvioinnin perusteet: Vesirakentamisen yhteydessä 
joenrantakalkkikallioita on jäänyt veden alle Pohjois-
Suomessa, ainakin Kitisellä ja mahdollisesti myös Kemi-
joella. Valtaosa esiintymistä sijaitsee nykyisin Oulangan 
kansallispuistossa. Kansallispuiston ulkopuolella olevia 
esiintymiä voi uhata rakentaminen ja vesien säännöstely. 
Etelä-Suomessa tunnetaan vain pari esiintymää, joista 
toinen on mahdollisesti jo tuhoutunut rakentamisessa ja 

toinen sijaitsee aivan voimalan vieressä. Etelä-Suomessa 
joenrantakalkkikallioiden uhanalaisuusluokkaa on koro-
tettu harvinaisuuden perusteella. Joenrantakalkkikallioi-
ta lienee louhittu jossain määrin vähemmän kuin muita 
kalkkikalliotyyppejä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kalkkikalliot (8210). Voi sisäl-
tyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot.

6.2.4 

Avoimet laakeat kalkkikalliot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 2 4 h CR
Pohjois-Suomi -  - - DD
Etelä-Suomi 2 4 h CR

Luonnehdinta: Luontotyypillä tarkoitetaan kalkki-
kallioiden lakiosissa tai loivilla rinteillä olevia yleensä 
avoimia tai vähäpuustoisia ohuthumuksisia kallioita, 
joilla usein ei ole laidunkäyttöhistoriaa. Luontotyypin 
rajaus kalkkikallioketoihin on epäselvä. Sammal- ja jä-
käläkasvillisuus on vallalla, mutta myös ruohoja voi olla 
runsaasti. Tyypillisiä sammalia ovat mm. ketohavusam-
mal (Abietinella abietina), pikkutumpurasammal (Barbu-
la convoluta), kalkkikarvasammal (Ditrichum flexicaule), 
havusammalet (Thuidium spp.), kiertosammalet (Tortella 
spp.) ja kalkkikynsisammal (Dicranum brevifolium). Jä-
kälistä tyypillisiä ovat mm. kalkkitorvijäkälä (Cladonia 
symphycarpia), hyytelöjäkälät (Collema spp.), risakesijä-
kälä (Leptogium lichenoides), ruskonahkajäkälä (Peltigera 
rufescens), ruskeiset (Bilimbia spp.), isomustejäkälä (Pla-
cynthium nigrum) sekä mustuaiset (Verrucaria spp.). Myös 
varsin paljaita tai rupijäkälien, esimerkiksi mustuais-
ten ja Aspicilia contorta -kiventierajäkälälajin peittämiä 
kalliopintoja esiintyy etenkin tuulisilla, paahteisilla tai 
kuluneilla kallioilla.

Putkilokasvilajisto on pääosin samaa kuin kalkkivai-
kutteisilla kalliokedoilla (luku 7.2.1), mutta putkilokas-
vien peittävyys ja lajimäärä lienevät kallioilla alhaisem-
pia kedoilla. Osa putkilokasveista on puolestaan yhteisiä 
keskiravinteisten kallioiden kanssa, esimerkiksi keto-
käenminttu (Satureja acinos), keväthanhikki (Potentilla 
crantzii) ja keltamaksaruoho (Sedum acre).
Maantieteellinen vaihtelu: Valtalajeissa ja muussa la-
jistossa lienee suurta vaihtelua Etelä- ja Pohjois-Suomen 
välillä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Avoimet ja 
laakeat kalkkikalliot liittyvät usein erottamattomasti 
kalkkikallioiden muihin luontotyyppeihin sekä kalkki-
kallioketoihin.

Esiintyminen: Avoimia ja laakeita kalk-
kikallioita lienee pieninä laikkuina kalk-
kikallioalueilla eripuolilla Suomea, mut-
ta niiden esiintymiä ei tunneta tarkem-
min. Esiintymien määrän arvioimiseen 
vaikuttaa esiintymältä vaadittava mini-
mipinta-ala. Pieniä, avoimia laakeita 
pintoja voi löytyä huomattavasta osasta 
paljastuneita kalkkikiviesiintymiä, mut-

Sakattipahta, Sodankylä. Kuva: Jari Teeriaho
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ta edes aarin kokoiset laakeat avokalliot lienevät sisä-
maassa harvinaisia.
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta, umpeen-
kasvu, metsien uudistamis- ja hoitotoimet, rakentami-
nen, rehevöittävä laskeuma.
Uhkatekijät: Umpeenkasvu, metsien uudistamis- ja 
hoitotoimet, rakentaminen, kaivannaistoiminta, rehe-
vöittävä laskeuma.
Arvioinnin perusteet: Avoimien laakeiden kalkkikalli-
oiden määrän arvioidaan vähentyneen erittäin voimak-
kaasti. Esiintymiä on tuhoutunut jo ennen 1950-lukua 
kalkinlouhinnassa ja 1950-luvun jälkeen lähinnä um-
peenkasvun ja rakentamisen myötä. Aiemmin metsä-
palot ja yleinen laidunnus pitivät myös kalkkikallioita 
avoimempina. Umpeenkasvua kiihdyttävät myös tiheät 
istutustaimikot, joiden karike nopeasti peittää pienet kal-
liopaljastumat. Etelä-Suomessa ja koko maan arviossa 
luontotyypin uhanalaisuusluokkaa on korotettu harvi-
naisuuden perusteella. Pohjois-Suomessa luontotyyppi 
on puutteellisesti tunnettu.

Etelä-Suomen kalkkikallioista noin 50 %:ssa ja Poh-
jois-Suomessa alle 10 %:ssa on ollut louhos jo 1900-luvun 
alussa (Eskola ym. 1919). Avoimia laakeita paljastumia 
on ilmeisesti esiintynyt lähinnä keskimääräistä suurem-
milla kalkkikallioilla. Todennäköisesti louhinta on myös 
keskittynyt juuri näille kohteille, ja louhinta on siten vä-

hentänyt laakeita kalkkikalliopintoja suhteellisesti vielä 
enemmän kuin muunlaisia kalkkikallioita. Tällä hetkellä 
kalkin louhinta on varsin keskittynyttä ja suureksi osaksi 
maanalaista, mutta taloussuhdanteiden muuttuessa kai-
vannaistoimintaa voidaan edelleen pitää uhkatekijänä 
taloudellisesti merkittävimmillä esiintymillä. Etelä-Suo-
messa noin 3 % ja Pohjois-Suomessa noin 9 % kaikista 
kalkkikiviesiintymistä on kaivospiirien tai valtausten 
alueella. Luontotyypin esiintymiä on tuhoutunut ja on 
edelleen vaarassa tuhoutua myös rakentamisen yhtey-
dessä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kalkkikalliot (8210). Voi sisäl-
tyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot.

6.2.5 

Puustoiset laakeat kalkkikalliot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 3 4 - vU
Pohjois-Suomi 3 4 - vU
Etelä-Suomi 3 4 - vU

Luonnehdinta: Puustoiset laakeat kalkkikalliot sijait-
sevat kalkkikallioiden lakiosissa tai loivilla rinteillä. Ne 

Alhonmäki, Perniö. Kuva: Kimmo Syrjänen
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ovat sammaloituneita ja osittain karikkeen tai mineraali-
maan peittämiä kallioita. Kasvillisuutta luonnehtii enim-
mäkseen tavanomainen metsäsammalisto ja -varvusto, 
mutta paljaammilla kohdilla voi näkyä varsinaista kal-
liokasvillisuutta sekä kalkinvaatija- ja kalkinsuosijala-
jistoa. Näiden avoimien kohtien kasvillisuus voi muis-
tuttaa edellisen luontotyypin kasvillisuutta (luku 6.2.4). 
Puustoisilla kalkkikallioilla pensaskerroksessa on usein 
runsaasti katajaa (Juniperus communis) ja taikinamarjaa 
(Ribes alpinum).
Maantieteellinen vaihtelu: Ainakin putkilokasvien 
osalta valtalajeissa lienee suurta vaihtelua Etelä- ja Poh-
jois-Suomen välillä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Puustoiset loi-
vat ja laakeat kalkkikalliot vuorottelevat yleensä kalk-
kikallioiden muiden luontotyyppien kanssa. Kalkkikal-
lioilla ja niiden ympäristössä varsinainen kalliokasvilli-
suus vaihettuu tai sekoittuu usein lehtokasvillisuuden 
kanssa.

Esiintyminen: Puustoisia ja laakeita 
kalkkikallioita on kalkkikallioalueilla 
eripuolilla Suomea (kuva 10).
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannais-
toiminta, metsien uudistamis- ja hoito-
toimet, rakentaminen.
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja 
hoitotoimet, kaivannaistoiminta, ra-
kentaminen.

Arvioinnin perusteet: Osa avoimista laakeista kalkki-
kallioista on umpeenkasvun ja aktiivisen metsittämisen 
myötä muuttunut täksi luontotyypiksi. Toisaalta osa 
aiemmin tähän luontotyyppiin kuuluvista alueista on 
kasvanut umpeen siten, ettei niitä enää pidetä lainkaan 
kallioympäristöinä. 

Etelä-Suomen kalkkikallioista noin 50 %:ssa ja Poh-
jois-Suomen kalkkikallioista alle 10 %:ssa on ollut louhos 
jo 1900-luvun alussa (Eskola ym. 1919). Voidaan olettaa, 
että jo varhain louhittujen osuus on suunnilleen sama 
tässä luontotyypissä. Etelä-Suomessa noin 3 % ja Poh-
jois-Suomessa noin 9 % kalkkikiviesiintymistä on ny-
kyisten kaivospiirien tai valtausten alueella. Luontotyy-
pin esiintymiä lienee tuhoutunut ja on edelleen vaarassa 
tuhoutua myös rakentamisen yhteydessä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kalkkikalliot (8210). Voi sisäl-
tyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot.

6.2.6 

valoisat kalkkikalliojyrkänteet

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 h NT
Pohjois-Suomi 5 5 h NT
Etelä-Suomi 3 4 h EN

Luonnehdinta: Valoisia tai paahteisia kalkkikalliojyr-
känteitä tai -seinämiä löytyy etelä–länsisivuilta paikois-
ta, joilla puuston varjostus on vähäistä. Avoimeen tai 
harvapuustoiseen ympäristöön rajautuvat tai puuston 
yli nousevat kalkkikallioseinämät ovat kasvillisuudel-

taan yleensä varsin niukkoja. Rupi- ja lehtijäkälien sekä 
kuivuutta kestävien sammalten osuus on pystyillä tai 
viistoilla seinämillä yleensä suuri. Tyypillisiä jäkäliä ovat 
mm. viherkultajäkälä (Caloplaca flavovirescens), pikku-
hyytelöjäkälä (Collema parvum, Kuusamossa), loisto- ja 
ryynikeltajäkälä (Xanthoria elegans, X. sorediata) sekä 
jäkälälaji Agonimia tristicula, konnanjäkälälaji Polyblas-
tia albida, kehräjäkälät (Lecanora spp.) sekä mustuaiset 
(Verrucaria spp.). Seinämillä voidaan tavata myös kes-
kiravinteisten kallioiden lajistoa, kuten kalliokeuhko-
jäkälää (Lobaria scrobiculata). Sammallajistoon kuuluu 
esimerkiksi tumpurasammalia (Barbula convoluta, Didy-
modon spp.), kivikutrisammal (Homalothecium sericeum), 
hiippasammalia (Orthotrichum spp.) ja paasisammalia 
(Schistidium spp.).

Valuvetisyys voi luoda vaihtelua kasvillisuuteen 
myös valoisilla kalkkikalliojyrkänteillä. Tyypillisiä jä-
käliä kalkkikallioiden valuvesipinnoilla ovat esimer-
kiksi valulaakajäkälä (Phaeophyscia sciastra), kesijäkälät 
(Leptogium spp.), hyytelöjäkälät (Collema spp.), mustu-
aiset ja pohjoisessa myös kilpijäkälät (Dermatocarpon 
spp.).

Kalkkikalliojyrkänteiltä voidaan erottaa omaksi ala-
tyypikseen kallioiden alapuoliset rapautumasoraikot, 
joita tavataan ainakin Kuusamossa ja Sallassa. Tunturi-
alueen kalkkivyörysorat esitellään luvussa 8.10.2.
Maantieteellinen vaihtelu: Edustavimmat ja korkeim-
mat valoisat tai paahteiset kalkkikalliojyrkänteet löy-
tynevät Kuusamon–Sallan rotkolaaksoista. Etelämpänä 
kalkkikallioiden jyrkät osat ovat yleensä varsin mata-
lia, ja niitä voinee kutsua pikemminkin seinämiksi tai 
törmiksi kuin jyrkänteiksi. Valtalajeissa lienee vaihtelua 
Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kalliojyrkän-
teillä kivilaji ja seinämän muodot vaihtelevat usein pie-
nipiirteisesti, jolloin valoisat ja varjoisat pinnat esiintyvät 
vierekkäin ja muodostavat toisaalta myös mosaiikkia 
karumpien kalliopintojen kanssa. Jyrkänteen tyviosassa 
luontotyyppi vaihettuu usein lehdoksi.

Esiintyminen: Valoisia kalkkikalliojyr-
känteitä tai -seinämiä voi periaatteessa 
olla siellä, missä kalkkikallioita ylipää-
täänkin on (kuva 10). Luontotyypin 
esiintymisen selvä painopiste on kuiten-
kin Kuusamon–Sallan dolomiittirintei-
sissä rotkolaaksoissa. Etelämpänä luon-
totyyppi lienee äärimmäisen harvinai-

nen, koska matalina kalkkikalliot peittyvät yleensä ete-
läsivuillaankin varjostavan puuston taakse.
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta, rakenta-
minen, metsien uudistamis- ja hoitotoimet.
Uhkatekijät: Kaivannaistoiminta, rakentaminen, met-
sien uudistamis- ja hoitotoimet.
Arvioinnin perusteet: Valoisien kalkkikalliojyrkäntei-
den määrän arvioidaan Etelä-Suomessa vähentyneen 
huomattavasti jo varhain tapahtuneen kalkin louhinnan 
sekä rakennushankkeiden yhteydessä. Luontotyypin 
uhanalaisuusluokkaa on korotettu sekä Etelä- että Poh-
jois-Suomessa harvinaisuuden perusteella.

Kalkin louhinta on tällä hetkellä varsin keskittynyttä ja 
suureksi osaksi maanalaista, mutta taloussuhdanteiden 
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muuttuessa kaivannaistoimintaa voidaan edelleen pitää 
uhkatekijänä taloudellisesti merkittävimmillä esiinty-
millä. Etelä-Suomessa noin 3 % ja Pohjois-Suomessa noin 
9 % kaikista kalkkikiviesiintymistä on kaivospiirien tai 
valtausten alueella. Huomattava osa Pohjois-Suomen 
esiintymistä sijaitsee Oulangan kansallispuistossa, jossa 
uhat lienevät vähäisiä (esim. kuluminen retkeilyn vuok-
si). Etelä-Suomessa kalkkikallioseinämiä voivat edelleen 
uhata myös rakennushankkeet. Kasvillisuudessa on voi-
nut tapahtua umpeenkasvun aiheuttamia muutoksia. 
Umpeenkasvun taustalla ovat metsäpalojen ja laidun-
nuksen väheneminen, metsän istutukset ja mahdollisesti 
myös typpilaskeuma. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kalkkikalliot (8210). Voi sisäl-
tyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot.

6.2.7 

varjoisat kalkkikalliojyrkänteet

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 3 - vU
Pohjois-Suomi 5 4 - NT
Etelä-Suomi 4 3 - vU

Luonnehdinta: Varjoisat kalkkikalliojyrkänteet tai -sei-
nämät ovat yleensä pohjois–itärinteillä, mutta niitä voi 
esiintyä myös puuston tai kalliomuotojen suojaamilla 
etelä–länsipuolilla. 

Kasvillisuuden ulkoasun perusteella varjojyrkäntei-
tä voidaan jakaa esimerkiksi runsassammaleisiin sekä 
kasvillisuudeltaan niukempiin, lähinnä jäkäläisiin sei-
nämiin. Runsassammaleisissa seinämissä on yleensä 
runsaasti rikkonaisuutta, viistopintoja tai hyllyjä, jot-
ka mahdollistavat kukoistavien sammalkasvustojen 
ja myös ruohostojen kiinnittymisen kallioon. Tunnus-
omaisia sammalia ovat ruostesammalet (Anomodon 
spp.), väkäsammalet (Campylium spp., Campyliadelphus 
spp.), harasammalet (Campylophyllum spp.), kielikel-
losammal (Encalypta streptocarpa), kalkkipalmikko-
sammal (Hypnum recurvatum), pallosammal (Plagiopus 
oederianus), kalkkikiertosammal (Tortella tortuosa) ja 
ituhammassammal (Leiocolea heterocolpos). Jäkälälajisto 
on moninaista ja näkyvimpiä lajeja edustavat mm. nah-
kajäkälät (Peltigera spp.). Seinämien raoissa ja hyllyil-
lä viihtyvät ruohot, esimerkiksi raunioiset (Asplenium 
spp.), kivikkoalvejuuri (Dryopteris filix-mas), kissankello 
(Campanula rotundifolia) ja haurasloikko (Cystopteris fra-
gilis) sekä harvinaisena tunturikiviyrtti (Woodsia alpina). 
Seinämän tyvellä kasvaa usein lehtokasveja, esimer-
kiksi mustakonnanmarjaa (Actaea spicata). Pohjoisten 
kalkkikallioiden tyyppilajistoa edustavat kaljukiviyrtti 
(Woodsia glabella), punakonnanmarja (Actaea erythro-
carpa), lapinvuokko (Dryas octopetala), viherraunioinen 
(Asplenium viride) sekä kulta- ja pahtarikko (Saxifraga 
aizoides, S. nivalis).

Edellistä jyrkemmillä ja ehjemmillä kalkkikallioseinä-
millä sammal- ja ruohokasvustojen osuus on pienempi. 
Jäkälät tai sinilevät peittävät laajoja pintoja ja sammalet 
ovat keskittyneet rakoihin ja seinämien tyville. Valta-
sammalia edustavat esimerkiksi kalkkikahtaissammal 

(Distichium capillaceum), kalkkikiertosammal, kalliopu-
natyvisammal (Bryoerythrophyllum recurvirostrum), kieli-
kellosammal sekä ylikaltevilla pinnoilla riippusammalet 
(Neckera spp.). Jäkälistä tyypillisiä ovat mm. jauhejäkä-
lälaji Botrylepraria lesdainii, kalkkikuppijäkälä (Solorina 
saccata), kalkkinuppujäkälä (Protoblastenia rupestris), kul-
tajäkälät (Caloplaca spp.), tummatassijäkälälaji Catillaria 
lenticularis, mustuaiset (Verrucaria spp.) ja vahajäkälät 
(Gyalecta spp.). Tyviseinämiä värittää usein oranssi Tren-
tepohlia aurea -viherlevä.
Maantieteellinen vaihtelu: Ruohoisuus ja ylipäätään 
kallion kasvipeitteen runsaus ilmeisesti vähenevät 
pohjoiseen. Ainakin osa eteläisten kalkkikallioiden val-
talajeista on niukkoja pohjoisimmassa Suomessa, esi-
merkiksi ruostesammalet. Osa luontotyypillä tavatta-
vista lajeista tunnetaan vain joko Lounais-Suomesta tai 
Kuusamosta. Etelä-Suomessa suurin osa esiintymistä on 
matalia, pienialaisia seinämiä, mutta Kuusamon–Sallan 
rotkolaaksojen varjorinteiltä löytyy myös massiivisia 
dolomiittijyrkänteitä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kalliojyrkän-
teillä kivilaji ja seinämän muodot vaihtelevat usein pie-
nipiirteisesti, jolloin valoisat ja varjoisat kalkkikalliopin-
nat esiintyvät vierekkäin ja muodostavat toisaalta myös 
mosaiikkia karumpien kalliopintojen kanssa. Jyrkänteen 
tyviosassa kallioluontotyyppi vaihettuu usein lehdoksi.

Esiintyminen: Varjoisia kalkkikalliojyr-
känteitä tai -seinämiä on kalkkikivialu-
eilla eripuolilla Suomea (kuva 10). Nii-
den lukumäärä on vaikeasti selvitettä-
vissä, sillä varsinkin Etelä-Suomessa 
suurin osa esiintymistä on matalia ja 
peruskartoille merkitsemättömiä. Arvi-
ointia varten kootussa aineistossa seinä-

Paavola, Lohja. Kuva: Tytti Kontula
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mällisiä kalkkikallioita on noin 250, mutta Kuusamon 
seutua lukuun ottamatta seinämät ovat hyvin matalia, 
toisinaan vain törmämäisiä. Joka tapauksessa luonto-
tyyppi on Suomessa varsin harvinainen ja pienialainen. 
Seinämien pinta-alan suhteen esiintymisen painopiste 
lienee Kuusamon–Sallan rotkolaaksoissa, jossa pitkiä ja 
korkeita dolomiittijyrkänteitä on enemmän kuin muu-
alla.
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta, metsien 
uudistamis- ja hoitotoimet, rakentaminen.
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet, kai-
vannaistoiminta, rakentaminen.
Arvioinnin perusteet: Varjoisien kalkkikalliojyrkäntei-
den laadun on arvioitu taantuneen 1950-luvun jälkeen 
vakavammin kuin niiden määrän. Hakkuut ovat hei-
kentäneet varjokallioiden kosteaan ja tasaiseen pienil-
mastoon sopeutuneiden eliöyhteisöjen elinoloja etenkin 
Etelä-Suomessa, jossa luontotyypin esiintymien laadun 
katsotaan heikentyneen voimakkaasti. Pohjois-Suo-
messa laadullinen heikkeneminen on ilmeisesti ollut 
vähäisempää. Myös voimakas kuusettuminen, puuston 
tihentyminen ja happaman karikkeen lisääntyminen 
ovat köyhdyttäneet lajistoa kalkkikallioilla.

Etelä-Suomessa kalkkikalliojyrkänteitä on tuhoutu-
nut kalkin louhinnassa, joskin uusympäristöiksi luetta-
via louhosseinämiä on siten myös luotu. Kalkin louhinta 
on tällä hetkellä varsin keskittynyttä ja suureksi osaksi 
maanalaista, mutta taloussuhdanteiden muuttuessa 
kaivannaistoimintaa voidaan edelleen pitää uhkate-
kijänä taloudellisesti merkittävimmillä esiintymillä. 
Etelä-Suomessa noin 3 % ja Pohjois-Suomessa noin 9 
% kaikista kalkkikiviesiintymistä on kaivospiirien tai 
valtausten alueella. Huomattava osa Pohjois-Suomen 
esiintymistä sijaitsee ilmeisesti Oulangan kansallispuis-
tossa, jossa kalkkikalliojyrkänteisiin kohdistuvat uhat 
lienevät vähäisiä (esim. kuluminen retkeilyn vuoksi). 
Etelä-Suomessa kalkkikalliojyrkänteitä lienee tuhoutu-
nut ja on edelleen vaarassa tuhoutua myös erilaisissa 
rakennushankkeissa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kalkkikalliot (8210). Korkeat 
jyrkänteet voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

6.3 

Serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 5 h vU
Pohjois-Suomi 4 5 h vU
Etelä-Suomi 4 5 h vU

Luonnehdinta: Serpentiinikallioilla tarkoitetaan tässä 
luokittelussa kallioperäkartalle serpentiniittinä eli ser-
pentiinikivenä tai vuolukivenä merkittyjä kallioita tai 
muusta ultraemäksisestä tai emäksisestä kivestä muo-
dostuvia kallioita, joilla tavataan serpentiinikasveja. 
Uhanalaisuusarvioissa ja alla esitellyissä aineistoissa ar-
vioitujen esiintymien joukkoon on voitu sisällyttää myös 
sellaisia kallioita, joiden kivilaji on epävarma, mutta 
kasvillisuudessa on selviä viitteitä serpentiinialustasta. 

Luontotyyppiryhmän rajaaminen on vaikeaa, koska ser-
pentiinipitoisista kivilajeista muodostuvien kallioiden 
kasvillisuus ei aina poikkea selvästi muusta kalliokasvil-
lisuudesta, ja toisaalta tyypillistä serpentiinikasvillisuut-
ta tavataan toisinaan myös muilla kivilajeilla.

Ultraemäksiset kivilajit = Kivilajit, joita luonnehtii alhainen 
piidioksidipitoisuus (SiO2 alle 45 %) ja korkea magnesiumok-
sidipitoisuus.
Peridotiitti = Ultraemäksinen syväkivi, jonka päämineraalit 
ovat oliviini, pyrokseenit ja sarvivälke. Oliviinia on yli 40 %.
Duniitti = Ultraemäksinen peridotiittiluokan syväkivi, jossa 
on oliviinia yli 90 % kivestä.
Serpentiniitti = Ultraemäksinen oliviinikivien muuttumistu-
los, joka muodostuu pääasiassa serpentiinimineraalista. Muina 
mineraaleina esiintyvät usein talkki, kloriitti, karbonaatti ja 
tremoliitti.
vuolukivi = Ultraemäksinen oliviinikivien muuttumistulos, 
joka muodostuu pääasiassa talkista ja karbonaatista. Muina 
mineraaleina esiintyvät kloriitti, magnesiitti ja serpentiini.

Serpentiinikasvillisuutta on useimmiten luonnehdit-
tu silmiinpistävän niukaksi (mm. Mikkola 1938; Rune 
1953; Vuokko 1978; Takala 1986). Kasvillisuuden niuk-
kuutta ja toisaalta erikoista lajikoostumusta selittävät 
ilmeisesti useat tekijät, jotka voivat vaihdella kallioittain 
tai vaikuttaa yhdessä (Proctor ja Woodell 1975; Brooks 
1987; Jeffrey 1987). Ultraemäksisissä kivissä on magne-
siumia poikkeuksellisen runsaasti kalsiumiin nähden. 
Magnesium on korkeina pitoisuuksina kasveille myrkky, 
jonka vaikutus on voimakkainta silloin, kun kalsiumia 
on niukasti saatavilla (Brady ym. 2005). Serpentiinikas-
villisuuden erityispiirteitä on selitetty myös raskasme-
tallimyrkytyksellä, jonka taustalla ovat etenkin kromin 
ja nikkelin korkeat pitoisuudet ultraemäksisissä kivissä 
(Lounamaa 1956; Kotilainen 1960). Kolmas mahdollisesti 
ratkaiseva tekijä on tärkeiden ravinteiden, typen, fosfo-
rin ja kaliumin niukkuus. Serpentiinialustan oksidi- ja 
alkuainepitoisuuksia raportoi mm. Takala (1986).

Serpentiinikallioiden, -kivikoiden ja -soraikoiden kas-
villisuus muodostuu yleensä sekä serpentiinilajeista tai 
-roduista että muusta yleisemmästä lajistosta. Serpentii-
nikasvien osuus on suurin avoimilla, niukkahumuksi-

Hirvilauttanen, Sodankylä. Kuva: Jari Teeriaho
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silla kasvupaikoilla. Tällaisten kallioiden ja soraikoiden 
tyyppilajeja ovat esimerkiksi ojasykerösammal (Weissia 
controversa), viherraunioinen (Asplenium viride), serpen-
tiinipikkutervakko (Lychnis alpina var. serpentinicola), 
tunturihärkin (Cerastium alpinum) serpentiinirodut sekä 
Pohjois-Suomessa lapinnätä (Minuartia biflora) ja tuntu-
riarho (Arenaria pseudofrigida) (Mikkola 1938; Kotilainen 
1944; Suominen 1965; Vuokko 1974; Kärkkäinen 1989). 
Harvinaisempia serpentiinikasveja ovat seitahiirensam-
mal (Bryum nitidulum), serpentiiniraunioinen (Asplenium 
adulterinum), kainuunnurmihärkki (Cerastium fontanum 
ssp. vulgare var. kajanense) ja pulskaneilikka (Dianthus 
superbus). Alueellisissa selvityksissä on havaittu, että 
tietyt kalliokasvit voivat suosia serpentiinialustaa ni-
menomaan levinneisyysalueensa reunoilla. Esimerkiksi 
Joensuun seudulla tällaisia lajeja ovat nyylähaarikko (Sa-
gina nodosa), mäkitervakko (Lychnis viscaria) sekä iso- ja 
keltamaksaruoho (Sedum telephium, S. acre) (Suominen 
1965). Serpentiinilajien seuralaisina esiintyvät usein po-
ronjäkälät (Cladonia spp.), siniheinä (Molinia caerulea), 
lampaannata (Festuca ovina), metsälauha (Deschampsia 
flexuosa) ja kanerva (Calluna vulgaris). Serpentiinikallioi-
den jäkälälajisto tunnetaan edelleen eräitä poikkeuksia 
lukuun ottamatta huonosti (Hakulinen 1958; Takala ja 
Seaward 1978; Takala 1986). Serpentiinialustan kartta-
jiksi mainitaan kalliokasveista esimerkiksi karvakiviyrtti 
(Woodsia ilvensis) ja kalliokielo (Polygonatum odoratum) 
(Suominen 1965).

Vaikka edustavimpana pidetty, avoin ja niukka ser-
pentiinikasvillisuus toistuu eri alueilla varsin saman-
laisena, vaihtelee serpentiinikallioiden luonne suuresti 
mm. kasvillisuuden sukkessiovaiheen mukaan. Tyypilli-
nen serpentiinikasvillisuus muodostaa humusta erittäin 
hitaasti, jos ollenkaan (mm. Vuokko 1974). Umpeenkas-
vu alkaa yleensä kallion tai soraikon reunoilta, johon 
kariketta kertyy ympäristöstä. Ohuetkin humuskerros-
laikut tarjoavat jalansijaa runsaammalle kasvillisuudelle 
ja häiriöttömän sukkession päätepisteenä voi olla aivan 
tavanomainen tai serpentiinilajistolla höystetty kangas-
metsäkasvillisuus (vrt. Kärkkäinen 1989). Serpentiini-
paikkojen yleisilme vaihtelee myös kiven rapautunei-
suusasteen mukaan. Hitaimmin rapautuvat ultraemäk-
siset kalliot erottuvat linnamaisen jyhkeinä maisemassa, 
jossa muu kallioperä on kulunut jopa kymmeniä metrejä 
syvemmälle. Toista maisematyyppiä edustavat pitkälle 
moroutuneet eli sora- tai kivikkovainioiksi muuttuneet 
kalliot, joita löytyy etenkin Lapista. Serpentiinikallioiden 
kasvillisuuden monimuotoisuudessa heijastuvat edel-
leen kiven kemialliset ominaisuudet, mm. karbonaatti-
pitoisuus, joka näyttää vaihtelevan kalliossa toisinaan 
hyvinkin pienipiirteisesti. Serpentiinikasvillisuus ei 
kehity luonteenomaiseksi paikoilla, joissa kiven karbo-
naattipitoisuus on korkea (mm. Rune 1953; Takala 1986). 
Korkean karbonaattipitoisuuden vuoksi ultraemäksis-
ten kallioiden kasvillisuus voi toisinaan muistuttaa jopa 
kalkkikallioiden kasvillisuutta. 

Kuva 12. Tunnetut serpentiinipaikat (a) ja niiden geologiset ympäristöt (b). Kivilajialueet on yksinkertaistettu Suomen kal-
lioperäkartasta 1:1 000 000 (Korsman ym. 1997) ja niiden kokoa on liioiteltu erottumisen parantamiseksi. ©SYKE, GTK.
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Edustava serpentiinikasvillisuus näyttää liittyvän 
ennen kaikkea voimakkaasti muuttuneisiin ultraemäk-
sisiin kiviin. Primääristen mineraalien, kuten oliviinin ja 
pyrokseenien, muuttuessa metamorfoosissa voi syntyä 
eri suhteissa serpentiiniä, kloriittia, karbonaattia, talk-
kia ym. sekundäärisiä mineraaleja. Näiden mineraalien 
määräsuhteiden vaikutusta kasvillisuuteen ei yksityis-
kohtaisesti tunneta. Useimmissa kohteissa serpentiini-
mineraalia on ilmeisesti ainakin kohtalaisen runsaasti. 
Yli 80 % tunnetuista serpentiinipaikoista liittyy arkeei-
siin vihreäkivivyöhykkeisiin ja varhaisproterotsooisiin 
ofioliittiympäristöihin. Itä-Suomessa Jormuan ja Outo-
kummun ofioliittikompleksit ja Keski-Lapin ofioliittiset 
esiintymät ovat osia muinaisen merenpohjan emäksises-
tä ja ultraemäksisestä kallioperästä. Arkeeiset vihreäki-
vivyöhykkeiden ultraemäksiset kivet ovat puolestaan 
vulkaanisten ympäristöjen maanpinnalle purkautunei-
ta laavoja tai niiden syväkivikumulaatteja (kuva 12b). 
Tarkemmin serpentiinipaikkojen geologiaa käsittelevät 
Kontula ym. (2006).
Maantieteellinen vaihtelu: Tyypillinen avoin ja niukka 
serpentiinikasvillisuus toistuu varsin samantapaisena 
kaikkialla. Kasvillisuuden peittävyys kuitenkin laskee 
kohti pohjoista. Lapin kohteet ovat harvemmin kalkki-
vaikutteisia, kun taas Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Poh-
jois-Savon serpentiinikallioilla kalkkivaikutus on usein 
selvä. Serpentiinikallioille tunnusomaisessa lajistossa on 
alueellista vaihtelua. Esimerkiksi tunturiarho ja lapinnä-
tä puuttuvat etelästä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Serpentiinikas-
villisuuden syntymisen kannalta keskeiset ominaisuu-
det voivat vaihdella hyvin pienipiirteisesti, mikä näkyy 
mosaiikkimaisena tai sekatyyppisenä kalliokasvillisuu-
tena. Serpentiinikasvillisuus vaihettuu kangasmetsäkas-
villisuudeksi humuskerroksen paksuuntuessa kallion 
reunamilla tai toisaalta sukkession edetessä.

Esiintyminen: Serpentiinikalliot ovat 
Suomessa harvinaisia ja ne painottuvat 
Itä-Suomeen ja Keski-Lappiin. Tunnet-
tuja serpentiinipaikkoja on noin 240 (ku-
va 12a). Jos luontotyyppiryhmän pinta-
alaa arvioidaan potentiaalisten kivilaji-
esiintymien ja niiden alueella olevien 
kalliopaljastumien perusteella, pinta-

ala-arviot vaihtelevat parin sadan hehtaarin molemmin 
puolin. On todennäköistä, että tyypillisen serpentiini-
kasvillisuuden omaavia alueita on huomattavasti tätä 
vähemmän.
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta, vesira-
kentaminen, metsien uudistamis- ja hoitotoimet, raken-
taminen.
Uhkatekijät: Kaivannaistoiminta, metsien uudistamis- 
ja hoitotoimet, rakentaminen, vesien säännöstely.
Arvioinnin perusteet: Luontotyyppiryhmän esiinty-
miin arvioidaan kohdistuvan lähinnä määrällisiä uhkia. 
Pääasiassa uuneihin ja takkoihin käytettävän vuoluki-
ven ja esimerkiksi takkojen koristekivenä hyödynnettä-
vän serpentiniitin louhinta on tähän mennessä tuhonnut 
varsin vähän serpentiinikallioita, mutta uhka on voi-
mistunut vuolukiviteollisuuden nousun myötä. Lisäksi 
serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot sijaitsevat usein 

ns. malmikriittisillä alueilla, joille on tehty varsin run-
saasti valtauksia mm. nikkelin ja kuparin vuoksi. Vaikka 
malmien louhinta tapahtuu useimmiten maan alla, muo-
dostavat jo mahdollisiin kaivoksiin liittyvät rakenteet, 
esimerkiksi tiestö ja jätekivikentät, vakavasti otettavan 
uhan maan pinnalla olevien serpentiiniluontotyyppien 
esiintymille. Lapissa ultraemäksisiä kallioita on jäänyt 
ainakin Lokan tekoaltaan alle. Luontotyyppiryhmän 
uhanalaisuusluokkaa on korotettu harvinaisuuden pe-
rusteella.

Serpentiinialueiden aktiivinen metsittäminen voi olla 
kiihtyvän umpeenkasvun kautta uhka, tosin metsänkas-
vu on serpentiinialustalla usein heikkoa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Serpentiini-
kalliot sisältyvät luontodirektiivin luontotyyppiin si-
likaattikalliot (8220). Korkeat jyrkänteet voivat sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön jyrkänteet 
ja niiden alusmetsät. Muut vähäpuustoiset tai puuttomat 
serpentiinikalliot sekä serpentiinikivikot voivat sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, ki-
vikot ja louhikot.

6.3.1 

Serpentiinirantakalliot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 4 h vU
Pohjois-Suomi 5 3 h EN
Etelä-Suomi 5 4 h vU

Luonnehdinta: Rantakalliot ovat serpentiinikallioiden 
erikoistapaus, joissa jo yllä kuvattuun serpentiinikasvil-
lisuuteen tuo omaa ilmettään rantalajisto. Tällaisia koh-
teita on laajemmin kuvattu vain Kuhmon Kellojärvellä ja 
Sotkamon Jormasjärvellä (Husa ym. 2000). Kellojärven 
serpentiinirantakallioilla ja -kivikoissa kasvavat mm. 
rönsyrölli (Agrostis stolonifera), siniyökönlehti (Pingui-
cula vulgaris), tupas- ja villapääluikka (Trichophorum ces-
pitosum, T. alpinum), sekä keltasara (Carex flava) (Takala 
1986). Vesirajan kallionkoloissa tai soraikoilla viihtyvät 
myös nuijasara (Carex buxbaumii), sirohernesara (Carex 
viridula var. pulchella), vilukko (Parnassia palustris) ja 
mähkä (Selaginella selaginoides). Ilmeisesti rannan lähei-
syys vaikuttaa myös ylempänä seinämien jäkälälajis-
toon, jossa tavataan mereistä merilaakajäkälää (Physcia 
tenella var. marina) sekä hyvin runsaasti loistokeltajäkä-
lää (Xanthoria elegans). Rantakallioilla tavattavia lajeja 
ovat myös silokeltakarve (Xanthoparmelia somloënsis), 
pihlajanlaakajäkälä (Physconia enteroxantha), vemmel-
vaskisammal (Pseudoleskeella nervosa) sekä paasisamma-
let (Schistidium spp.).

Sotkamon Jormasjärveltä on tietoja myös rantakal-
lioiden ja -kivikoiden sammallajistosta, johon sisältyy 
useita vaateliaita ja uhanalaisia lajeja: rantaväkäsammal 
(Campyliadelphus elodes), luhtakilpisammal (Cinclidium 
subrotundum) ja vesikonsammal (Dichodontium pelluci-
dum). 
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Serpentiiniran-
takalliot vaihettuvat ylempänä tavallisiksi serpentiini-
kallioiksi.
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Esiintyminen: Serpentiinirantakallioita 
on koko Suomesta tiedossa vain noin 30 
ja ne sijoittuvat valtaosin Pohjois-Karja-
lan, Pohjois-Savon ja Kainuun serpentii-
nialueille.
Uhanalaistumisen syyt: Rakentami-
nen, vesien säännöstely.
Uhkatekijät: Rakentaminen, vesien 
säännöstely.

Arvioinnin perusteet: Serpentiinirantakallioiden laa-
dun arvioidaan heikentyneen voimakkaasti Pohjois-
Suomessa ja melko voimakkaasti Etelä-Suomessa, jossa 
luontotyypin esiintymisen painopiste on. Muutoksen 
taustalla ovat rantarakentamisen, vesien säännöstelyn 
sekä rantakallioiden virkistyskäytön vaikutukset luon-
totyypin esiintymien laatuun. Serpentiinirantakallioiden 
uhanalaisuusluokkaa on korotettu harvinaisuuden pe-
rusteella. Serpentiinirantakallioiden määrällinen muutos 
on arvioitu vähäiseksi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
kalliot, kivikot ja louhikot.

6.3.2 

Laakeat serpentiinikalliot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 5 h vU
Pohjois-Suomi 4 5 h vU
Etelä-Suomi 4 5 h vU

Routsukaisenselkä, Savukoski. Kuva: Jari Teeriaho

Luonnehdinta: Edustavimmillaan laakeiden serpentii-
nikallioiden kasvillisuus on erittäin niukkaa. Sammalia ja 
putkilokasveja kasvaa lähinnä kallionraoissa ja poron- ja 
tinajäkäliä (Cladonia spp., Stereocaulon spp.) voi esiintyä 
pieninä peitteinä. Varpuja on vähän, katajaa (Juniperus 
communis) voi kasvaa jonkin verran painanteissa ja puus-
to puuttuu tai on niukkaa. Tyypillistä lajistoa edustavat 
ojasykerösammal (Weissia controversa), kalkkikynsisam-
mal (Dicranum brevifolium), viherraunioinen (Asplenium 
viride), serpentiinipikkutervakko (Lychnis alpina var. ser-

pentinicola), tunturihärkki (Cerastium alpinum), Lapissa 
lapinnätä (Minuartia biflora), lampaannata (Festuca ovina) 
ja siniheinä (Molinia caerulea). Tällaista kasvillisuutta on 
nimitetty Suomessa viherrauniois- tai viherrauniois-pik-
kutervakko-tyypin kasvillisuudeksi (Vuokko 1974; Kärk-
käinen 1989). Vuokko (1974) kuvaa serpentiinialustalta 
myös lampaannata-tyypin, jossa maa on kallion päällä 
edellistä tyyppiä hienompaa ja jossa lampaannataa kas-
vaa runsaampana.

Laakeiden serpentiinikallioiden kasvillisuus poikke-
aa usein yllä kuvatusta tyypillisemmästä tapauksesta. 
Kasvillisuuden sukkession edetessä ja humuskerroksen 
muuttuessa yhtenäisemmäksi kalliokasvillisuus väistyy 
vähitellen kangasmetsäkasvillisuuden tieltä (ks. luku 
5.7.6). Toisaalta varsin avoimiltakin kallioilta, jotka geo-
logisten tietojen perusteella ovat serpentiniittiä, voivat 
puuttua serpentiinikasvillisuuden piirteet. Tällöin kas-
villisuus muistuttaa yleensä tavallisen karun lakikallion 
kasvillisuutta. Pohjakerroksessa ovat vallalla poronjäkä-
lät, torvijäkälät (Cladonia spp.) ja isohirvenjäkälä (Cetraria 
islandica) sekä sammalista esimerkiksi karhunsammalet 
(Polytrichum spp.). Painanteissa esiintyy heiniä ja varpu-
ja, lähinnä kanervaa (Calluna vulgaris), lisäksi kataja voi 
olla runsas. Puusto on harvaa männikköä.
Maantieteellinen vaihtelu: Tyypillinen avoin ja niukka 
serpentiinikasvillisuus toistuu varsin samantapaisena 
kaikkialla. Kasvillisuuden peittävyys kuitenkin vähenee 
kohti pohjoista. Serpentiinikallioille tunnusomaisessa 
lajistossa on alueellista vaihtelua. Esimerkiksi tuntu-
riarho (Arenaria pseudofrigida) ja lapinnätä puuttuvat 
etelästä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Laakeiden ser-
pentiinikallioiden kasvillisuus voi muuttua sukkession 
myötä kangasmetsäkasvillisuudeksi (luku 5.7.6 ). Toisi-
naan serpentiinikalliokasvillisuus muistuttaa suuresti 
karujen lakikallioiden kasvillisuutta.

Esiintyminen: Laakeita serpentiinikal-
lioita voi olla siellä, missä serpentiini-
kallioita ylipäätäänkin on (kuva 12). 
Edustavat esiintymät, joilla avoin ja 
niukka serpentiinikasvillisuus on vallal-
la, ovat kuitenkin erittäin vähälukuisia 
ja yleensä pienialaisia. Kerätyn aineis-
ton valossa näyttää siltä, että laajat avoi-

met serpentiinikalliot yleistyvät pohjoista kohden.
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta, vesira-
kentaminen, metsien uudistamis- ja hoitotoimet.
Uhkatekijät: Kaivannaistoiminta, metsien uudistamis- 
ja hoitotoimet.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin esiintymiin arvi-
oidaan kohdistuvan lähinnä määrällisiä uhkia. Kaivan-
naistoiminnassa (ks. tarkemmin luku 6.3) on tuhoutunut 
tähän mennessä varsin vähän serpentiinikallioita, mutta 
uhan katsotaan voimistuneen viime aikoina. Lapissa ult-
raemäksisiä kallioita on jäänyt ainakin Lokan tekoaltaan 
alle. Luontotyypin uhanalaisuusluokkaa on korotettu 
harvinaisuuden perusteella.

Laakeiden serpentiinikallioiden laadun ei katsota 
muuttuneen merkittävästi. Aktiivinen metsittäminen voi 
kiihdyttää umpeenkasvua ja uhata avoimien serpentiini-
alueiden säilymistä. Eräillä näköalapaikkoina käytetyillä 
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serpentiinikallioilla on havaittu jonkin verran kasvilli-
suuden kulumista.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
kalliot, kivikot ja louhikot.

6.3.3 

Karut serpentiinijyrkänteet

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 5 h vU
Pohjois-Suomi 4 5 h vU
Etelä-Suomi 4 5 h vU

Louhivuoret, Kaavi. Kuva: Tytti Kontula

Luonnehdinta: Karuilla serpentiinijyrkänteillä kivipin-
nat ovat usein ruskeita ja luonteenomaisen kuoppaisik-
si syöpyneitä. Kiven oman rapautumispinnan väritys 
näkyy, koska kallioon kiinnittyviä jäkäliä on niukasti 
(Vuokko 1978). Kivi on usein harvarakoista ja karbonaat-
tipitoisuus on yleensä pieni. Seinämäkasvillisuus on kai-
ken kaikkiaan hyvin niukkaa, minkä vuoksi jyrkänteistä 
voi saada äärikarun vaikutelman.

Sammalia ja putkilokasveja on lähinnä kallionraoissa, 
tyvillä ja hyllyillä. Tyypillistä kallionrakolajistoa edusta-
vat esimerkiksi lampaannata (Festuca ovina), viherrau-
nioinen (Asplenium viride) ja ojasykerösammal (Weissia 
controversa). Rakojen ja hyllyjen harvinaisempaa lajistoa 
ovat tunturihärkki (Cerastium alpinum) sekä vain muuta-
malla paikalla Suomessa esiintyvä serpentiiniraunioinen 
(Asplenium adulterinum). Suippuväkäsammal (Campylia-
delphus chrysophyllus) on usein sammalten kokonaispeit-
tävyyteen nähden erikoisen runsas. Serpentiinialustan 

suosijoiksi on ehdotettu myös esimerkiksi rauniopaa-
sisammalta (Schistidium apocarpum), lettoväkäsammalta 
(Campylium stellatum), metsäkamppisammalta (Sanionia 
uncinata) ja sirosuikerosammalta (Brachythecium veluti-
num) (Rune 1953; Suominen 1965). Harvinaisena tava-
taan myös etelänuurresammalta (Zygodon conoideus). 
Selviä serpentiinikallioiden karttajia ovat sen sijaan 
eräät muuten yleiset kalliolajit, mm. kimpputierasam-
mal (Racomitrium fasciculare), kallio-omenasammal (Bart-
ramia pomiformis) ja tummauurnasammal (Amphidium 
lapponicum) (Suominen 1965). Hyllyjä ja terasseja peit-
tävät yleensä poronjäkälät (Cladonia spp.) tai tavalliset 
metsäsammalet, useimmiten seinäsammal (Pleurozium 
schreberi).

Kauas näkyvien jäkälien peittävyys on hyvin pieni, 
mutta jäkälien kokonaispeittävyyttä on vaikea arvioi-
da. Toisinaan myös levät voivat ilmeisesti olla jäkäliä 
runsaampia. Varjoseinämien tyville luovat väriläikkiä 
jauhekultajäkälä (Caloplaca citrina) sekä oranssi Trente-
pohlia-levä. Valoisammilla pinnoilla kasvaa usein pieninä 
ruusukkeina laakajäkäliä, esimerkiksi valulaakajäkälää 
(Phaeophyscia sciastra). Myös loistokeltajäkälää (Xanthoria 
elegans) voidaan pitää serpentiinijyrkänteiden luonnehti-
jalajina (Vuokko 1974). Esimerkiksi karttajäkälät (Rhizo-
carpon spp.) näyttävät sen sijaan useimmiten puuttuvan. 
Kaiken kaikkiaan serpentiinikallioiden jäkälät ja levät 
ovat vielä huonosti tunnettuja. Räsänen (1953) mainitsee 
serpentiini-peridotiitilta yleisinä myös Calvitimela aglaea 
mustakehräjäkälälajin, Micarea erratica tyynyjäkälälajin, 
sammallaakajäkälän (Physconia muscigena), kalliolaaka-
jäkälän (Phaeophyscia endococcina), Miriquidica complanata 
pahtanystyjäkälälajin ja suomulimijäkälän (Fuscopanna-
ria leucophaea). 
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. Kalliokasvilli-
suuden peittävyys on etelässäkin yleensä pieni, mutta 
vähenee vielä kohti pohjoista.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Serpentii-
nijyrkänteillä karut ja kalkkivaikutteiset kalliopinnat 
näyttävät toisinaan vaihtelevan hyvin pienipiirteisesti 
kiven karbonaattipitoisuuden tai muun syyn mukaan. 
Jyrkänteiden yhteydessä tavataan myös loivia serpen-
tiinikalliopintoja sekä tyvilouhikoita.

Esiintyminen: Karujen serpentiinijyr-
känteiden levinneisyys noudattelee ser-
pentiinikallioiden yleislevinneisyyttä 
(kuva 12).
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannais-
toiminta, vesirakentaminen, metsien 
uudistamis- ja hoitotoimet.
Uhkatekijät: Kaivannaistoiminta, met-
sien uudistamis- ja hoitotoimet.

Arvioinnin perusteet: Luontotyypin esiintymiin arvi-
oidaan kohdistuvan lähinnä määrällisiä uhkia. Kaivan-
naistoiminnassa (ks. tarkemmin luku 6.3) on tuhoutunut 
tähän mennessä varsin vähän serpentiinikallioita, mutta 
uhan katsotaan voimistuneen viime aikoina. Lapissa ult-
raemäksisiä kallioita on jäänyt ainakin Lokan tekoaltaan 
alle. Luontotyypin uhanalaisuusluokkaa on korotettu 
harvinaisuuden perusteella.

Karujen serpentiinijyrkänteiden laadun ei katsota 
muuttuneen merkittävästi. Joissain tapauksissa varjoisi-
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en serpentiinijyrkänteiden kasvillisuus on voinut kärsiä 
hakkuiden aiheuttamista pienilmastomuutoksista.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luonto-
direktiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Korkeat 
jyrkänteet voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

6.3.4 

Kalkkivaikutteiset serpentiinijyrkänteet

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 5 h vU
Pohjois-Suomi 4 5 h vU
Etelä-Suomi 4 5 h vU

Juuka. Kuva: Jari Teeriaho

Luonnehdinta: Kalkkivaikutteisilla serpentiinijyrkän-
teillä kasvillisuus on yleensä hieman runsaampaa kuin 
edellisellä luontotyypillä. Kiveen kiinnittyvien jäkälien 
peittävyys on suurempi ja rakosammalistoja on enem-
män. Selvästi kalkkivaikutteisten serpentiinijyrkäntei-
den raoissa ja tyvillä tavataan yleisesti esimerkiksi kie-
likellosammalta (Encalypta streptocarpa) ja kalkkikierto-
sammalta (Tortella tortuosa), mutta ne eivät yleensä muo-
dosta yhtä kukoistavia kasvustoja kuin kalkkikallioilla. 
Lajistoon kuuluu muitakin kalkkikallioiden tyyppilajeja, 
kuten ruostesammalia (Anomodon spp.), kalliopunatyvi-
sammal (Bryoerythrophyllym recurvirostrum), kalkkikah-
taissammal (Distichium capillaceum), limisiimasammal 
(Myurella julacea) sekä pallosammal (Plagiopus oederia-
nus). Viherraunioisen (Asplenium viride) lisäksi raoissa 

kasvaa usein haurasloikkoa (Cystopteris fragilis). 
Vain lievästi kalkkivaikutteisilla ultraemäksisillä jyr-

känteillä lajistosta puuttuvat varsinaiset kalkinvaatijat, 
mutta kasvillisuus on edelleen runsaampaa kuin yllä 
kuvatuilla karuilla serpentiinijyrkänteillä. Mesotrofinen 
lajisto ja runsaampi seinämäkasvillisuus voivat karbo-
naatin lisäksi selittyä esimerkiksi kiven rikkonaisuudella 
tai kasvupaikan suojaisuudella. Lievästi kalkkivaikut-
teiset jyrkänteet muodostavat hankalan rajatapauksen 
serpentiinikallioiden ja tavanomaisten keskiravinteisten 
kallioiden välille. Kasvillisuus- tai lajistoeroja ei ole jär-
jestelmällisesti tutkittu, mutta eräitä erottavia tekijöitä 
on havaittu. Mesotrofisilla serpentiinikallioilla kasvaa 
usein viherraunioista ja lähes aina suippuväkäsammalta 
(Campyliadelphus chrysophyllus), jotka harvemmin kuu-
luvat tavallisen keskiravinteisen kallion lajistoon. Myös 
limijäkälät (Fuscopannaria spp., Protopannaria pezizoides) 
ovat runsaampia kuin keskiravinteisilla kallioilla. Toi-
saalta keskiravinteisten kallioiden tyyppilaji tummauur-
nasammal (Amphidium lapponicum) usein puuttuu tai on 
suhteellisen niukka serpentiinijyrkänteillä.

Kaiken kaikkiaan serpentiinikallioiden jäkälät ovat 
vielä huonosti tunnettuja. Kalkkivaikutteisilta serpen-
tiinijyrkänteiltä on tavattu esimerkiksi seuraavia lajeja 
(Husa ym. 2000; 2001): katvekultajäkälä (Caloplaca ob-
literans), kyläkeltuaisjäkälä (Candelariella vitellina), jau-
herustojäkälä (Ramalina pollinaria), sinilimijäkälä (Fus-
copannaria praetermissa), Botryolepraria lesdainii -jäkälä, 
siimesjäkälä (Heterodermia speciosa), jauhemunuaisjäkälä 
(Nephroma parile), kalkkitorvijäkälä (Cladonia symphycar-
pia), loistokeltajäkälä (Xanthoria elegans), limi- ja idän-
laakajäkälää (Physconia perisidiosa, P. detersa), hentolaa-
kajäkälä (Physcia tenella), silokeltakarve (Xanthoparmelia 
somloënsis) ja vainiokehräjäkälä (Protoparmeliopsis mura-
lis). Varjoisilla tyvillä kasvaa usein oranssi Trentepohlia 
aurea -viherlevä.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. Serpentiinikal-
liokasvillisuuden peittävyys on etelässäkin yleensä var-
sin pieni, mutta vähenee vielä kohti pohjoista.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Serpentii-
nijyrkänteillä karut ja kalkkivaikutteiset kalliopinnat 
näyttävät toisinaan vaihtelevan hyvin pienipiirteisesti 
kiven karbonaattipitoisuuden tai muun syyn mukaan. 
Jyrkänteiden yhteydessä tavataan myös loivia serpentii-
nikalliopintoja sekä tyvilouhikoita. Kalkkivaikutteisten 
serpentiinijyrkänteiden alla tavataan toisinaan lettoja.

Esiintyminen: Kalkkivaikutteiset ser-
pentiinijyrkänteet näyttävät keskittyvän 
Etelä-Suomeen eli Pohjois-Karjalan, 
Pohjois-Savon ja Kainuun serpentiini-
kallioille. Tiedossa on noin 60 esiinty-
mää.
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannais-
toiminta, metsien uudistamis- ja hoito-
toimet.

Uhkatekijät: Kaivannaistoiminta, metsien uudistamis- 
ja hoitotoimet.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin esiintymiin arvi-
oidaan kohdistuvan lähinnä määrällisiä uhkia. Kaivan-
naistoiminnassa (ks. tarkemmin luku 6.3) on tuhoutunut 
tähän mennessä varsin vähän serpentiinikallioita, mutta 
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uhan katsotaan voimistuneen viime aikoina. Luontotyy-
pin uhanalaisuusluokkaa on korotettu harvinaisuuden 
perusteella.

Kalkkivaikutteisten serpentiinijyrkänteiden laadun ei 
katsota muuttuneen merkittävästi. Joissain tapauksissa 
varjoisien serpentiinijyrkänteiden kasvillisuus on voinut 
kärsiä hakkuiden aiheuttamista pienilmastomuutoksis-
ta.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luonto-
direktiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Korkeat 
jyrkänteet voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

6.3.5 

Serpentiinikivikot ja -soraikot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 h NT
Pohjois-Suomi 5 5 h NT
Etelä-Suomi     

Luonnehdinta: Osa varsinkin Lapin ultraemäksisistä 
kallioista on rapautunut kivikoiksi tai soraikoiksi, joissa 
ehjää kalliota on vain pieninä nokkina näkyvissä. Kes-
ki-Lapin rapakallioaluetta ja sen geologiaa kuvaillaan 
yleisemmin karujen ja keskiravinteisten kalliorapaumien 
kohdalla (luku 6.1.10). Kuivilla ja humuksesta paljailla 
kohdilla serpentiinikivikoiden ja -soraikoiden kasvilli-
suus on tyypillistä, erittäin niukkaa serpentiinikasvil-
lisuutta, jota tavataan myös ehjillä serpentiinikallioilla. 
Tyyppilajistoon kuuluvat viherraunioinen (Asplenium 

viride), serpentiinipikkutervakko (Lychnis alpina var. ser-
pentinicola), tunturihärkki (Cerastium alpinum), lapinnätä 
(Minuartia biflora), lampaannata (Festuca ovina), rönsy-
rölli (Agrostis stolonifera), siniheinä (Molinia caerulea) ja 
kataja (Juniperus communis) (Mikkola 1938; Vuokko 1978; 
Soronen 2002; Eeronheimo 2003). Varpukasvillisuus on 
vallitsevana pidemmälle kasvittuneilla soraikoilla (So-
ronen 2002). Kenttäkerroksessa kasvaa serpentiinilajien 
ohella esimerkiksi variksenmarjaa (Empetrum nigrum), 
juolukkaa (Vaccinium uliginosum) ja kanervaa (Calluna 
vulgaris). Katajaa on usein runsaasti ja harva puusto on 
kitukasvuista mäntyä (Pinus sylvestris).

Kuivien soraikoiden lisäksi Lapista on kuvattu eri-
koisia, vaihtelevasti kosteita serpentiinialustoja. Mikkola 
(1938) mainitsee Itä-Lapista avoimia tai harvapuustoi-
sia vettyviä soraikoita, joissa soistuminen ei kuitenkaan 
etene. Näillä paikoilla kasvaa harvakseltaan mäntyä, 
mättäittäin sammalia ja varpuja, serpentiinikasveja, si-
niheinää sekä yleensä runsaasti nuppisaraa (Carex ca-
pitata). Vuokko (1974; 1978) kuvaa serpentiinialueilta 
myös siniheinä- sekä tupasluikkaniittyjä (Trichophorum 
cespitosum), joissa mineraalimaata peittää yleensä paks-
uhko humuskerros.
Maantieteellinen vaihtelu: Serpentiinisoraikot sijaitse-
vat varsin suppealla alueella eikä merkittävää maantie-
teellistä vaihtelua eri esiintymien välillä ole.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Pitkälle um-
peenkasvaneet alueet lähestyvät kangasmetsiä (ks. 
etenkin luku 5.7.6). Vain osittain rapautuneella kalli-
olla soraikot vaihtelevat ehjien serpentiinikallioiden 
kanssa.

Matala-Aittalompolo, Kittilä. Kuva: Jari Teeriaho

K
alliot ja kivikot
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Esiintyminen: Laajoja serpentiinisorai-
koita esiintyy Pohjois-Suomessa, jossa on 
tiedossa noin 20 esiintymää. Serpentiini-
soraikoita ei tunneta Etelä-Suomesta.
Uhanalaistumisen syyt: Luontotyyppi 
on silmälläpidettävä harvinaisuutensa 
vuoksi.
Uhkatekijät: Kaivannaistoiminta, met-
sien uudistamis- ja hoitotoimet.

Arvioinnin perusteet: Serpentiinikivikot ja -soraikot on 
arvioitu silmälläpidettäviksi harvinaisuutensa vuoksi, 
sillä tiedossa on vain noin 20 esiintymää. Serpentiini-
kallioiden tavoin ne sijaitsevat usein alueilla, joilla kai-
vannaistoimintaa voidaan pitää uhkatekijänä. Luonto-
tyypin tunnetuilla esiintymillä ei arviointiaikana ollut 
valtauksia, mutta tutkimuskaivannoista päätellen kai-
vannaistoiminnan mahdollisuuksia on ainakin selvitetty.  
Aktiivinen metsittäminen voi kiihdyttää umpeenkasvua 
myös serpentiinialueilla ja muuttaa kasvillisuutta sul-
keutuneemmaksi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Serpentiinikivi-
kot voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinym-
päristöön kalliot, kivikot ja louhikot.

6.4 

Kiisupitoiset kalliot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 5 - NT
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 4 5 - NT

Salmivaara, Enontekiö. Kuva: Kimmo Syrjänen

Luonnehdinta: Geologisesti erikoislaatuisiin kivilajei-
hin liittyy usein erityistä kasvillisuutta. Kiisupitoisilla 
kallioilla viitataan tässä yhteydessä lähinnä rautapitoi-
siin kallioihin, joissa metallit esiintyvät rikin yhdisteinä 
eli sulfideina. Maankuoren yleisimmät sulfidit ovat rik-
kikiisu eli FeS2 ja magneettikiisu FeS. Varsinkin magneet-
tikiisu on erittäin helposti rapautuva mineraali, jonka 

rapautumistuloksena syntyy rautasulfaatteja, rikkihap-
poa ja rautahydroksideja. Kiisumineraalien rapautumi-
nen näkyy kiven pinnalla ruosteisuutena. Etelä-Suomen 
vanhat rautapitoiset louhoskuopat sisältävät pääasiassa 
rautaoksidimineraaleja eivätkä siten pääosin kuulu kii-
supitoisten kallioiden joukkoon. Pieniä määriä rautaa, 
kuparia ja muita jalometalleja sisältäviä sulfidisia mine-
ralisaatioita esiintyy siellä täällä kallioperässä.

Luonnonympäristöissä kiisupitoiset kasvualustat 
esiintyvät yleensä pienialaisina laikkuina, esimerkiksi ka-
peina vyöhykkeinä muunlaisen kiven seassa. Kiisukalliot 
ovat kasvualustana hyvin happamia, niissä voi esiintyä 
korkeita haitallisten metallien pitoisuuksia (Zn, Cu, Ni, 
As, Cd, Hg), ja metalli-ionit ovat niissä helposti irtoavas-
sa muodossa, joten vaikutukset kalliokasvillisuuteen ja 
-lajistoon ovat yleensä selvästi nähtävissä. Rautapitoisil-
le kallioille luonteenomaisia ovat ruostekuoppajäkälän 
(Acarospora sinopica) luonnehtimat yhteisöt (Purvis ym. 
1996). Suomessa rautapitoisten kallioiden kasvillisuudes-
ta ja lajistosta on tehty vain hajahavaintoja (Huuskonen 
1949; Räsänen 1953; Lommi 2001). Tunnusomaisia lajeja 
ovat ruostekuoppajäkälä (Acarospora sinopica), uhanalai-
nen rotkokehräjäkälä (Lecanora epanora), nystyjäkäliin 
kuuluvat Lecidea silacea ja L. auriculata, pahtanystyjäkäliin 
kuuluva Miriquidica atrofulva, lapinnystyjäkälä (Porpidia 
flavocaerulescens), ruostekarttajäkälä (Rhizocarpon oederi) 
ja ruostenystyjäkälä (Tremolecia atrata). Myös kuparipitoi-
siin kallioihin liittyy omanlaistaan kasvillisuutta. Kupa-
ripitoisten kallioiden tunnusomaista sammallajistoa ovat 
Mielichhoferia-suvun sammalet, joita edustaa Suomessa 
vain yksi pohjoinen ja hyvin harvinainen laji, kiisusam-
mal (M. elongata) (Ulvinen ym. 2002). Muista sammalista, 
jotka mahdollisesti suosivat erikoisia, rauta- tai kupari-
pitoisia kasvualustoja, ei ole tietoa. Rauta- tai kuparipi-
toisten kallioiden osalta muiden kuin sulfidimineraalien 
suhde yllä mainittuun lajistoon on selvittämättä.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kiisupitoiset 
kalliopinnat ovat useimmiten kapeahkoja vyöhykkeitä 
muunlaisen kiven seassa, joten esiintymät muodosta-
vat yleensä pieniä laikkuja muiden kallioluontotyyppien 
esiintymien sekaan. Hylätyt kaivokset jätekivikasoineen 
muodostavat tärkeän uusympäristön.

Esiintyminen: Kiisupitoisia kallioita 
tavattaneen suurimmassa osassa Suo-
mea. Suomen tärkein rikkikiisun esiin-
tymispaikka on Pyhäsalmen malmi, 
mutta sitä tavataan pieninä määrinä mo-
nenlaisissa kivissä, usein muiden kii-
sujen kanssa. Rikkikiisu on varsin taval-
linen mineraali mustaliuskeissa, joita 

esiintyy runsaasti mm. Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-
Karjalassa (Arkimaa ym. 1999).
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta, metsien 
uudistamis- ja hoitotoimet.
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet, kai-
vannaistoiminta.
Arvioinnin perusteet: Sulfidimineraaleista jalostetaan 
eräitä tärkeimpiä metallejamme (Cu, Ni, Co, Zn, Pb, Mo). 
Suurina esiintyminä sulfidimalmit ovat kiinnostavia kai-
vosteollisuuden raaka-ainelähteitä. Malmien louhinta 



379Suomen ympäristö  8 | 2008  Osa 2

Taulukoiden ja karttojen selitteet takasisäkannessa

K
alliot ja kivikot

Kuva 13. Kivikot Suomessa. Maanmittauslaitoksen maas-
totietokannan kivikkoaineisto (2007) on luokiteltu muilla 
paikkatietoaineistoilla. Kivikoiden kokoa on liioiteltu huo-
mattavasti erottumisen parantamiseksi. ©SYKE, Maanmit-
tauslaitos lupa nro 259/MML/08.

tapahtuu yleensä maan alla, mutta kaivoksiin liittyvät 
maanpäälliset rakenteet voivat peittää tai hävittää maan 
pinnalla olevia luonnonkallioita. Metsien uudistus- ja 
hoitotoimet voivat vaikuttaa kalliokasvillisuuteen pien-
ilmastomuutosten kautta.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
kalliot, kivikot ja louhikot.

6.5 

Kivikot

Kivikot on jaettu syntytavan perusteella veden muo-
vaamiin kivikoihin, pakkasrapautumisen synnyttämiin 
kivikoihin, moreenikivikoihin ja roudan nostamiin ki-
vikoihin. Kivikoiden yhteydessä esitellään myös siirto-
lohkareet omana ryhmänään. Tunturi- ja Metsä-Lapin 
kivikot on käsitelty tunturiluontotyyppien (luvut 8.9 
ja 8.10) yhteydessä ja rantaan rajoittuvat kivikot Itäme-
ren ja järvien rantaluontotyyppien (luvut 2.2.1 ja 3.3.2) 
yhteydessä. Sanoja kivi ja kivikko käytetään tässä va-
paamuotoisesti eli niillä ei viitata vain rakennus- tai 
geoteknisen luokituksen (mm. Geologian tutkimuskes-
kus 2007) tiettyyn raekokoon.

Alla on esitelty lähinnä kasvillisuudeltaan karuja tai 
keskiravinteisia kivikkokasvupaikkoja. Kalkkikivikot 
on sisällytetty kalkkikallioihin (luku 6.2) ja serpentii-
nikivikot käsitellään luvussa 6.3.5 lukuun ottamatta 
siirtolohkareita (luku 6.5.8). Kivikoiden ravinteisuus 
heijastaa vaihtelevasti viereisen tai alla olevan kalliope-
rän ravinteisuutta. Jyrkänteiden aluslohkareikkojen ja 
pakkasrapautumakivikoiden ravinteisuus on suorassa 
suhteessa paikalliseen kallioon. Veden muovaamat ki-
vikot, moreenikivikot ja roudan nostamat kivikot ovat 
sen sijaan syntyneet paikalle kulkeutuneesta materiaa-
lista, eikä niiden ravinteisuus yleensä kuvasta suoraan 
paikallisen kallioperän kivilajien ravinteisuutta. Karuis-
ta kivikoista voi löytää yksittäisiä ravinteisempia loh-
kareita kaukokuljetuksen seurauksena. Laajat kivikot 
ovat yleensä paisteisia kasvupaikkoja, mutta pienialaiset 
metsän ympäröimät kivikot voivat olla varjoisia ja suo-
jaisia. Kivikoiden kasvillisuus on yleensä jäkälä- ja sam-
malvaltaista, ja jäkälien kokonaismäärä voi olla hyvin 
suuri. Putkilokasveja on enemmän jyrkänteiden alusloh-
kareikoissa, joissa jyrkänteet ja puusto voivat varjostaa 
aluslohkareikkoa ja kiville ja niiden väliin voi kertyä 
putkilokasvien tarvitsemaa kariketta. 

Kujansuun ja Niemelän (1990) mukaan kivikoita ja 
louhikoita on Suomessa noin 152 000 ha eli noin 0,5 % 
maapinta-alasta. Tiiviitä kivikoita tai lohkareikkoja on 
puolestaan maastotietokannan (kivikkoaineisto 2007) eli 
1:20 000 -mittakaavaisen peruskarttamateriaalin mukaan 
37 600 ha (kuva 13). Edellä mainittujen pinta-ala-arvi-
oiden ero selittyy suurimmaksi osaksi sillä, että perus-
karttamateriaalista oli käytettävissä vain tiiviit kivikot, 
ei harvaksi louhikoksi merkittyjä alueita. Maastotieto-
kannan aineisto on myös puutteellinen Pohjois-Lapin 
osalta. Tämä alue sisältyy suurimmaksi osaksi tunturi-
alueeseen.

6.5.1 

Maankohoamisrantakivikot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 - LC
Pohjois-Suomi     
Etelä-Suomi 5 5 - LC

Luonnehdinta: Maankohoamisrantakivikoilla tarkoi-
tetaan muinaisrantakivikoita nuorempia, melko lähellä 
merenrantaa sijaitsevia entisiä rantakivikoita, jotka ovat 
maankohoamisen myötä nousseet nykyisen rannan ylä-
puolelle. Niiden ikä vaihtelee maankohoamisnopeuden 
mukaan muutamasta sadasta vuodesta pariin tuhanteen 
vuoteen eli ne liittyvät Itämeren geologisessa historiassa 
sen viimeisimpään merivaiheeseen. Ne ovat syntyneet 
aallokon kuluttavan ja kasaavan toiminnan tuloksena, 
ja niitä esiintyy noin parinkymmenen metrin korkeusta-
solle saakka. Merenpinnasta samalla korkeudella olevat 
maankohoamisrantakivikot ovat nuorimpia Pohjanmaan 
rannikolla.

Kivikot
Sisämaan kivikot
Tunturikivikot
Järven- ja joenrantakivikot
Merenrantakivikot
Puuttava tieto
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Rannan läheisyydessä esiintyvät maankohoamisran-
takivikot ovat puustoltaan avoimempia kuin kauem-
pana rannasta olevat kivikot. Muinaisrantakivikoihin 
verrattuna maankohoamisrantakivikot ovat kasvilli-
suudeltaan mereisempiä. Varsinainen kivikkolajisto on 
luultavimmin melko yksipuolista kivikoiden pienen 
keskimääräisen pinta-alan ja varsin huomattavan met-
sänreunavaikutuksen vuoksi.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Maankoho-
amisrantakivikot vaihettuvat vähitellen nykyisiin ran-
takivikoihin ja muinaisrantakivikoihin.

Esiintyminen: Maankohoamisrantakivi-
kot keskittyvät samoille alueille kuin 
nykyiset merenrantakivikot. Pohjanlah-
della rannikon kivisimpiä alueita ovat 
Torniosta Ouluun, Rahjasta Lohtajalle, 
Kokkolasta Pietarsaareen ja Porista Rau-
malle ulottuvat rannikkoalueet. Saaristo-
merellä maankohoamisrantakivikoita 

esiintyy etenkin Uudestakaupungista Kolmannelle Sal-
pausselälle (Jurmo) ulottuvalla alueella (myös Ahvenan-
maalla). Suomenlahden rannikko on kivikkoisinta Pork-
kalasta Virolahdelle ulottuvalla alueella, jossa kivikkojen 
osuus kasvaa varsinkin Pernajasta eli rapakivialueen ra-
jalta itään päin (Maastotietokanta, kivikkoaineisto 2007).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin pinta-alan tai laa-
dun ei katsota muuttuneen merkittävästi. Reunametsi-
en hakkuut ja metsittämiset voivat valaistusolosuhteita 
muuttamalla vaikuttaa luontotyypin kasvillisuuteen. 
Maankohoamisrantakivikoiden rakennepiirteitä (mm. 
rantavallit) voi tuhoutua metsänhoidon yhteydessä, jos 
metsäkoneilla ajetaan kivikoiden yli.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, ki-
vikot ja louhikot.
vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
vanhat rantakivikot. 

6.5.2 

Muinaisrantakivikot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 4 5 - NT
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 4 5 - NT

Luonnehdinta: Muinaisrantakivikoilla tarkoitetaan 
maankohoamisrantakivikoita vanhempia eli noin  
2 000–12 000 vuotta sitten syntyneitä rantakivikoita. 
Nuorimmat niistä ovat syntyneet nykyisen Itämeri-vai-
heen aikana ja vanhimmat jääkauden lopulla mannerjää-
tikön sulaessa. Muinaisrantakivikoita eli ns. pirunpeltoja 
on syntynyt aallokon, tyrskyjen ja jäiden kuluttavan ja 
kasaavan toiminnan tuloksena. Niitä esiintyy rannikon 
tuntumasta pitkälle sisämaahan, veden koskemattoman 
maan rajalle saakka. Itämeren muinaisten vaiheiden kor-
keimman rannan taso vaihtelee maan eri osissa. Itämeren 
kehitykseen liittyvät, korkeimmalla sijaitsevat muinais-
rantakivikot ovat Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa 
noin 100 metrin korkeudella, ja Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Lounais-Lapissa yli 200 metrin korkeudella. Muinaisran-
takivikoita syntyi myös mannerjäätikön sulamisvaihees-
sa patoamien lyhytaikaisten jääjärvien rannoilla mm. 
Lapissa. Lisäksi niitä syntyi eri korkeuksille sisämaan 
isojen järvien kuroutuessa irti muinaisesta Itämerestä.

Muinaisrantakivikoita esiintyy yleensä mäkien ja 
selänteiden lakiosissa tai rinteiden loivemmilla osilla. 
Niiden koko vaihtelee muutamista aareista useisiin heh-
taareihin. Laajimmissa muinaisrantakivikoissa on usein 
eri korkeustasoille syntyneitä rantavalleja. Komeimmat 
pirunpellot ovat syntyneet ulapan ympäröimille yksi-
näisille saarille (Johansson ym. 2000). Muinaisrantakivi-
koiden kiviaines on yleensä kohtalaisen pyöristynyttä, 
mutta yksittäisten lohkareiden ja kivien muotoon vaikut-
tavat myös kivilajin ominaisuudet. Kvartsiittikivikoissa 
kiviaines on usein muodoltaan laattamaista, kun taas 
graniittikivikoissa aines on muodoltaan pyöreämpää. 

Kasvillisuudeltaan muinaisrantakivikot poikkeavat 
selvästi ympäristöstään. Parhaimmillaan ne ovat lähes 
puuttomia kivipeltoja, joissa kivet ja lohkareet ovat lä-
hinnä jäkälien peitossa. Kivikot ovat etenkin vihertä-
vien karttajäkälien (Rhizocarpon spp.) kirjomia. Paikoin 
myös kaarrekarve (Arctoparmelia centrifuga) on isoim-
milla kivillä silmiinpistävän runsas. Toisinaan edelliset 
lajit esiintyvät rinnan vyömäisinä kasvustoina. Muita 
runsaita jäkäliä ovat napajäkälät (Umbilicaria spp.) luon-
nehtijalajina ryhmynapajäkälä (U. hyperborea) ja rupijä-
kälät, mm. nystyjäkälät (Lecidea spp)., isonystyjäkälät 
(Porpidia spp.) ja kehräjäkälät (Lecanora spp.). Paisteisilla 
paikoilla menestyvät mm. paasisuolikarve (Brodoa intes-
tiniformis), pallokarve (Arctoparmelia incurva), ruskokeh-
räjäkälä (Protoparmelia badia), mustaröyhelö (Melanelia 
hepatizon), sysiruskokarve (Melanelia stygia), isoimmilla 
lohkareilla louhikkotorvijäkälä (Cladonia amaurocraea) 
ja laakeiden kivien päällä isovillakarve (Pseudephebe 
pubescens). Pintalohkareiden välissä voi kasvaa poron- 
ja torvijäkäliä (Cladonia spp.), mm. puikkotorvijäkälää  
(C. cornuta) ja tähtitorvijäkälää (C. crispata) sekä hirven-
jäkäliä (Cetraria spp.) ja tinajäkäliä (Stereocaulon spp., 
etenkin S. vesuvianum). Torvijäkälät, varsinkin harmaa-
torvijäkälä (Cladonia deformis), ovat runsaita paikoissa, 

Långören, Hanko. Kuva: Jari Teeriaho
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joissa kaatuneita keloja on lahonnut kivikkoon.
Sammalia on yleensä varsin niukasti. Kivien välisistä 

painanteista tapaa tavallisia karujen paikkojen sammalia 
kuten isokorallisammalta (Ptilidium ciliare), kalliokars-
tasammalta (Andreaea rupetris), karhunsammalia (Po-
lytrichum juniperinum, P. piliferum), kivikynsisammalta 
(Dicranum scoparium), kivisammalia (Grimmia spp.), 
tierasammalia (Racomitrium spp.) ja toisinaan louhisam-
malta (Tetralophozia setiformis). Lounais-Lapin kivikoista 
voi löytää yksittäisiä kalkkilohkareita, joilla voi kasvaa 
mm. kalkkikiertosammalta (Tortella tortuosa). Karikkei-
silla kohdilla leviää mattomaisia varvikkolaikkuja, jotka 
useimmiten ovat sianpuolukka- (Arctostaphylos uva-ursi), 
variksenmarja- (Empetrum nigrum) tai mustikkavaltaisia 
(Vaccinium myrtillus). Näillä kohdin on useimmiten myös 
yksittäisiä mäntyjä (Pinus sylvestris), keloja, katajapensai-
ta (Juniperus communis) ja toisinaan koivuja (Betula spp.). 
Kivikoiden reunaosiin voi levitä tavallista metsälajistoa.
Maantieteellinen vaihtelu: Maantieteellistä vaihtelua 
on tutkittu hyvin vähän (Tuura-hanke 2007). Yleisistä 
lajeista mm. paasisuolikarve on runsaampi pohjoisessa 
kuin etelässä, ja tummaröyhelöä (Melanelia commixta) 
sekä kehräjäkälälajia Lecanora chloroleprosa löytää lähinnä 
pohjoisista kivikoista.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Muinaisran-
takivikot vaihettuvat vähitellen maankohoamisran-
takivikoiksi. Kivikoissa kasvillisuuden yleispiirteisiin 
vaikuttaa merkittävänä tekijänä kivikon koko. Synty-
historiaeroista huolimatta pienet suojaisat muinaisran-
takivikot voivat olla muiden pienten kivikoiden kaltaisia 
kasvillisuudeltaan ja laajat muinaisrantakivikot voivat 
puolestaan muistuttaa muita laajoja kivikoita.

Esiintyminen: Muinaisrantakivikoita 
esiintyy rannikon tuntumasta pitkälle 
sisämaahan saakka. Laajoja muinaisran-
takivikoita on esimerkiksi Lounais-La-
pissa Torniossa ja Tervolassa, Pohjois-
Pohjanmaalla Pudasjärvellä sekä Etelä-
Pohjanmaalla Teuvalla, Kurikassa ja 
Kristiinankaupungissa. Lounais-Suo-

messa merkittävimmät muinaisrantakivikot sijaitsevat 
Turun ja Karjaan välisellä alueella (Johansson ym. 2000). 
Tunturi- ja Metsä-Lapin muinaisrantakivikot on sisälly-
tetty arvioinnissa tunturikivikoihin (luku 8.9).
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta (paikalli-
sesti), metsien uudistamis- ja hoitotoimet.
Uhkatekijät: Kaivannaistoiminta (paikallisesti), metsien 
uudistamis- ja hoitotoimet.
Arvioinnin perusteet: Muinaisrantojen karkeampaa ki-
viaineista on paikoin käytetty rakentamiseen. Tällaisia 
paikkoja on etenkin Lounais-Lapissa ja Pohjanmaalla. 
Esiintymien määrän ei katsota vielä muuttuneen mer-
kittävästi, mutta rantamuodostumien käyttöpaineiden 
arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa. Luontotyypin 
esiintymien laadun ei katsota muuttuneen merkittäväs-
ti. Reunametsien hakkuut ja metsittämiset voivat va-
laistusolosuhteita muuttamalla vaikuttaa luontotyypin 
kasvillisuuteen etenkin pienialaisilla kohteilla. Muinais-
rantakivikoiden rakennepiirteitä (mm. rantavallit) voi 
tuhoutua metsänhoidon yhteydessä, jos metsäkoneilla 
ajetaan kivikoiden yli. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, ki-
vikot ja louhikot.
vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
vanhat rantakivikot. 

6.5.3 

virtaavan veden muovaamat  
kivikot ja lohkareikot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 - LC
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 5 - LC

Jaipaljukka, Pello. Kuva: Jukka Husa

Luonnehdinta: Virtaavan veden muovaamiin kivikoihin 
ja lohkareikkoihin kuuluvat mannerjäätikön sulamisve-
siuomien kivikot, ydinharjut, jääjärvien lasku-uomien 
kivikot ja vanhojen jokien ja järvien vanhat purkausuo-
mien kivikot. Mannerjäätikön sulavesiuomien kivikot 

K
alliot ja kivikot
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ovat virtaavan veden muovaamista yleisimpiä. Niitä 
esiintyy mm. tunturialueilla olevien kurujen pohjilla 
(arvioinnissa Metsä- ja Tunturi-Lapin kivikot on sisäl-
lytetty tunturikivikoihin, luku 8.9). Kun mannerjääti-
kön sulamisvedet ovat virranneet vaaran rinnettä alas 
jäätikön edessä olevaan veteen, on rinteeseen syntynyt 
karkearakeinen suistomaalohkareikko, esimerkiksi Jai-
paljukka Pellossa. Harvinaisia ydinharjuja syntyi veden-
koskemattomalla alueella. Aines on karkeaa jäätikkö-
jokien kasaamaa lohkareikkoa, josta hienoaines usein 
puuttuu. Ydinharjujen lohkareikot sijaitsevat virtauksen 
suuntaan nähden alaspäin viettävillä rinteillä (Koivisto 
2004). Jääjärvien lasku-uomat ovat useimmiten leikkau-
tuneet moreenikerrostumiin ja kalliopinnan päälle on 
jäänyt vain pitkänomainen kivi- ja lohkarekerros. Järvien 
purkausuomien kivikoita on syntynyt sekä luontaisesti 
(Lapin ja Itä-Suomen jääjärvet, Päijänteen ja Saimaan 
muinaiset purkausuomat) että ihmisen aikaansaamina 
(mm. Enontekiön Vuontisjärvi).

Virtaavan veden muovaamien kivikoiden kasvillisuu-
den erityispiirteet tunnetaan huonosti. Yleisilmeeltään 
ne tuskin eroavat kovin paljon aallokon huuhtomista 
kivikoista. Pienialaisuutensa vuoksi ne voivat olla la-
jistoltaan yksipuolisempia kuin muinaisrantakivikot, 
mutta syntytavan monimuotoisuus voi luoda suurtakin 
vaihtelua tyypin sisällä. 
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kasvillisuus 
lienee yleispiirteiltään ja lajistoltaan samantapaista kuin 
muissa melko pienialaisissa ja yleensä metsän ympä-
röimissä kivikoissa.

Esiintyminen: Virtaavan veden muo-
vaamia kivikoita on koko maassa. Pai-
nopistealueena on kuitenkin Pohjois-
Suomi, josta tunnetaan paremmin erilai-
sia tyyppiin kuuluvia kivikoita. Tunturi- 
ja Metsä-Lapin osalta virtaavan veden 
muovaamat kivikot on sisällytetty arvi-
oinnissa tunturikivikoihin (luku 8.9).

Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin esiintymien mää-
rän tai laadun ei katsota muuttuneen merkittävästi. 
Reunametsien hakkuut ja metsittämiset voivat valais-
tusolosuhteita muuttamalla vaikuttaa luontotyypin kas-
villisuuteen.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, ki-
vikot ja louhikot.

6.5.4 

Pakkasrapautumakivikot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 - LC
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 5 - LC

Luonnehdinta: Pakkasrapautumalla syntyneitä ki-
vikoita nimitetään rakoiksi. Rakat ovat pilkkoutuneet 
kiinteästä kalliosta vähitellen, kun kallionrakoihin 
tunkeutunut vesi vuoroin jäätyy ja sulaa. Vesi laajenee 

jäätyessään ja rikkoo kalliota mekaanisesti lohkareiksi. 
Rakkojen lohkareaines on kulmikasta ja teräväsärmäistä. 
Koska kalliorakka on pilkkoutunut paikoilleen kiinteäs-
tä kalliosta, sen lohkareet ovat kivilajeiltaan vähemmän 
vaihtelevia kuin esimerkiksi muinaisrantakivikot tai 
moreenilohkareikot.

Pakkasrapautumakivikoiden kasvillisuus on jäkälä- ja 
sammalvaltaista ja jäkälien lajimäärä voi olla hyvin suu-
ri. Kasvillisuuden yleispiirteiden suhteen ne muistutta-
nevat muita kivikoita. Putkilokasveja esiintyy yleensä 
hyvin niukasti. Kivikot ovat usein karttajäkälien (Rhizo-
carpon spp.) peittämiä. Kivien kulmia kirjoo kaarrekarve 
(Arctoparmelia centrifuga). Runsaasti kasvaa myös rupi-
jäkäliä, napajäkäliä (Umbilicaria ssp.), kallioisokarvetta 
(Parmelia saxatilis), kalliokarstasammalta (Andreaea ru-
pestris), kivitierasammalta (Racomitrium microcarpon) ja 
etenkin pohjoisessa liuskenystyjäkälää (Lecidea lithophila). 
Isoilla lohkareilla voi olla tuulirokkojäkälää (Ophioparma 
ventosa). Kivien väleissä viihtyvät poronjäkälät (Cladonia 
spp.). Isojen lohkareiden raoissa voi kasvaa sanikkai-
sia kuten karvakiviyrttiä (Woodsia ilvensis) ja ylipäänsä 
samoja lajeja kuin karuilla kallioilla. Keskiravinteisissa 
kivikoissa lajisto on monipuolisempaa.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rapautumisen 
vähetessä pakkasrapautumakivikot vaihettuvat osittain 
rapautuneisiin ja ehjiin kallioihin. Kivikoissa kasvilli-
suuden yleispiirteisiin vaikuttaa merkittävänä tekijänä 
kivikon koko. Syntyhistoriaeroista huolimatta pienet 

Postovaaran rakka, Sodankylä. Kuva: Jari Teeriaho
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suojaisat rakat saattavat olla muiden pienten kivikoi-
den kaltaisia kasvillisuudeltaan ja laajat rakat puolestaan 
muistuttaa muita laajoja kivikoita.

Esiintyminen: Rakkautunutta kalliota 
eli kalliorakkaa esiintyy etenkin Lapin 
tuntureilla ja vaaroilla. Tunturi- ja Met-
sä-Lapin rakat on sisällytetty arvioinnis-
sa tunturikivikoihin (luku 8.9). Pakkas-
rapautumakivikoita on myös tunturi-
vyöhykkeen eteläpuolen vaaroilla ja 
jonkin verran myös aivan eteläisessä 
Suomessa.

Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin esiintymien mää-
rän pinta-alan tai laadun ei katsota muuttuneen merkit-
tävästi. Hakkuut ja metsittämiset voivat valaistusolo-
suhteita muuttamalla vaikuttaa luontotyypin kasvilli-
suuteen.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, ki-
vikot ja louhikot.

6.5.5 

Roudan nostamat kivikot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 - LC
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 5 - LC

Luonnehdinta: Kivikoita syntyy maaston notkokohdis-
sa, kun routiminen vähitellen nostaa moreenissa olevia 
kiviä ja lohkareita ylöspäin. Samalla hienompi maa-aines 
valuu alaspäin ja täyttää syntyneet kolot. Lohkareikossa 
suuret lohkareet ovat pinnalla ja pienemmät syvemmäl-
lä. Moreenista routimalla syntyneitä kivikoita eli lohka-
rekuoppia tai uhkurakkoja esiintyy koko maassa. Niiden 
lohkareaines on usein pyöristyneempää kuin kalliorak-
kojen lohkare-aines. Moreenista nousseet kivikot ovat 
myös kivilajistoltaan vaihtelevampia kuin paikoilleen 
syntyneet rakkakivikot. Lohkarekuoppia ja uhkurak-
koja esiintyy maaston notkopaikoissa, joissa pohjavesi 
on lähellä maanpintaa. Varsinkin soiden reunamilla ne 
muodostavat pitkiä nauhamaisia lohkarevöitä (Aarto-
lahti 1989). 

Roudan nostamat kivikot ovat usein pienialaisia ja 
varsin peitteisiä. Kasvillisuus on useimmiten metsäsam-
malten ja poronjäkälien (Cladonia spp.) luonnehtimaa. 
Kariketta kertyy kivien väliin nopeasti ympäröivistä 
metsistä ja lohkareiden välissä voi kasvaa lisäksi var-
vikkoa, pajuja ja toisinaan saniaisia. Soiden reunamilla 
kivikoissa voi olla myös suokasvillisuutta ja soistumisen 
edetessä ne voivat vähitellen peittyä suokasvillisuuden 
alle. Suurimpien kivien väliin jäävät onkalot ovat pohja-
vesivaikutteisia kylmiä kasvupaikkoja, ja niissä voi viih-
tyä sen mukaista sammallajistoa (esim. sahasammalet 
Bazzania spp.). Piilopuromaisista kivikoista voi löytää 
harvinaista hajuheinää (Cinna latifolia).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kasvillisuus 

Kivalot, Keminmaa. Kuva: Jukka Husa
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lienee yleispiirteiltään ja lajistoltaan samantapaista kuin 
muissa melko pienialaisissa ja yleensä metsän ympä-
röimissä kivikoissa.

Esiintyminen: Roudan nostamia lohka-
reikkoja on eniten Lapissa, Pohjois-Poh-
janmaalla ja Keski-Suomessa Suomen-
selän alueella, mutta pienialaisia lohka-
rekuoppia esiintyy myös eteläisemmäs-
sä Suomessa. Tunturi- ja Metsä-Lapin 
rakat on sisällytetty arvioinnissa tuntu-
rikivikoihin (luku 8.9).

Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin esiintymien mää-
rän tai laadun ei katsota muuttuneen merkittävästi. 
Reunametsien hakkuut ja metsittämiset voivat valaistus-
olosuhteita muuttamalla vaikuttaa luontotyypin kasvil-
lisuuteen. Soiden ojituksilla, metsänhakkuilla ja muilla 
pohjaveden pinnan tasoon vaikuttavilla toimilla saattaa 
olla vaikutusta myös routimiseen ja kasvillisuuteen. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, ki-
vikot ja louhikot.

6.5.6 

Moreenilohkareikot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 - LC
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 5 - LC

Passisenmaa, Muonio. Kuva: Kalevi Mäkinen

Luonnehdinta: Suomen yleisin maalaji on moreeni, joka 
peittää yli 50 % maapinta-alastamme. Moreeni sisältää 
kaikkia raekokoja savesta lohkareisiin ja on syntynyt 
jäätikön kallioperästä irrottamasta, murskaamasta ja 
hiomasta kiviaineksesta. Jäätikön sisällä ja päällä kul-
keutunut moreenin kiviaines rikastui jäätikön sulaessa 
sen pinnalle kerrostuen vähitellen pohjamoreenin pääl-
le löyhemmäksi, usein karkearakeisemmaksi peitteeksi. 

Tasaisen peitteen lisäksi moreeni muodostaa joskus itse-
näisiä moreenimuodostumia. Mannerjäätikön kasaamia 
moreenilohkareikkoja esiintyy siellä täällä eri puolilla 
Suomea. Kivikoita ja louhikoita esiintyy runsaasti eten-
kin kumpumoreenien yhteydessä sekä alueilla, joilla 
moreenissa on ollut luonnostaan paljon kiviä ja lohka-
reita. Veden peittämillä subakvaattisilla alueilla aallokko 
on kuljettanut osan hienoaineksesta kauemmas, jolloin 
karkea aines on rikastunut entisestään.

Moreenilohkareikot ovat usein harvaan lohkareisia, 
jolloin niiden lukeutuminen kivikkoluontotyyppien 
ryhmään on kyseenalaista. Osa moreenilohkareikoista 
on kuitenkin selvästi kivikoiden luontotyyppiryhmään 
kuuluvia tiiviitä lohkarekenttiä. Tällaiset lohkarekentät 
ovat usein pienialaisia ja puuston varjostamia. Kariket-
ta kertyy kivien väliin nopeasti ympäröivistä metsistä. 
Lohkareet ovat yleensä metsäsammalten ja poronjäkä-
lien (Cladonia spp.) peittämiä ja lohkareiden välissä voi 
olla myös varvikkoa. Laaja-alaisimmat ja yhtenäisim-
mät moreenilohkareikot muistuttavat kasvillisuudeltaan 
muinaisrantakivikoita.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kasvillisuus 
lienee yleispiirteiltään ja lajistoltaan samantapaista kuin 
muissa melko pienialaisissa ja yleensä metsän ympä-
röimissä kivikoissa.

Esiintyminen: Moreenilohkareikkoja on 
runsaasti Etelä-Lapissa ja Pohjanmaalla. 
Etenkin Etelä-Lapin ja Pohjanmaan Ro-
gen-tyyppiset juomumoreenit sekä Po-
rin–Ahlaisten ja Loviisan–Kotkan kum-
pumoreenikentät ovat hyvin lohkareisia 
(Mäkelä 1996; Sarala 2003; Sarala ja Ros-
si 2006; Mäkinen ym. 2007).

Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet, kai-
vannaistoiminta.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin esiintymien mää-
rän tai laadun ei katsota muuttuneen merkittävästi. 
Metsien hakkuut voivat vaikuttaa haitallisesti etenkin 
suojaisten pienialaisten lohkareikkojen kasvillisuuteen. 
Maa-aineksen otto on ollut moreenimuodostumilla vielä 
suhteellisen vähäistä, mutta lähitulevaisuudessa niiden 
hyödyntämisen arvioidaan lisääntyvän (Mäkinen ym. 
2007). 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, ki-
vikot ja louhikot.

6.5.7 

Jyrkänteiden aluslohkareikot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 - LC
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 5 - LC

Luonnehdinta: Aluslohkareikot eli talukset syntyvät 
massaliikuntojen ja pääosin pakkasrapautumisen seu-
rauksena jyrkille rinteille ja jyrkänteisiin. Pakkasrapau-
tumisessa kallion hienoissa raoissa oleva vesi jäätyessään 
laajenee ja irrottaa kalliosta lohkareen toisensa jälkeen. 
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Tapolanniemi, Iitti. Kuva: Tytti Kontula

Irronneet osat vierivät tai liukuvat rinteitä alas ja muo-
dostavat vaihtelevan kokoisia lohkareikkoja rinteiden 
alle. Taluksille on ominaista, että suurimmat lohkareet 
ovat alinna ja pienimmät ylinnä. Pakkasrapautuminen 
on pohjoisessa voimakkaampaa kuin etelässä. Tästä 
syystä edustavimmat taluksetkin löytyvät pohjoisesta, 
vaikka aluslohkareikkoja esiintyy koko Suomessa. Tun-
turialueiden kalliot ja kivikot kuvataan erikseen luvuissa 
8.9 ja 8.10. 

Aluslohkareita, etenkin lehtokallioiden juurten suu-
ria kiviä peittävät kallioimarteen (Polypodium vulgare) ja 
haisukurjenpolven (Geranium robertianum) muodostamat 
kasvustot. Kiville tai kivien väliin voi tunkea pensaik-
kotatarta (Fallopia dumentorum), lehtoarhoa (Moehringia 
trinervia), lehtonurmikkaa (Poa nemoralis) ja myös muuta 
lehtolajistoa kuten mustakonnanmarjaa (Actaea spicata). 
Karuilla kasvupaikoilla on niukemmin putkilokasveja, 
toisinaan vain esimerkiksi ketunliekoa (Huperzia sela-
go). Sammalista varjoisissa, kosteissa onkaloissa voivat 
viihtyä kallionäivesammal (Mylia taylori) ja kylmissä 
pohjavesi- tai jäävaikutteisissa onkaloissa sahasam-
malet (Bazzania ssp.). Paisteisemmilla paikoilla ovat 
tunnusomaisia kalliokarstasammal (Andreaea rupest-
ris), harmosammal (Hedwigia ciliata) ja kivitierasammal 
(Racomitrium microcarpon). Kivien sivupinnoilla voidaan 
tavata esimerkiksi isoraippasammalta (Anastrophyllum 
saxicola) ja louhisammalta (Tetralophozia setiformis). Pie-
nialaisilla kivikoilla, varsinkin puuston varjostamilla ta-
valliset metsäsammalet ovat vallitsevia. Paisteisimmilla 
kasvupaikoilla jäkälät ovat vallitsevampia ja lohkareita 
peittävät useimmiten poronjäkäläkasvustot (Cladonia 
spp.). Laajemmat avoimet kivikot muistuttavat jossain 
määrin muinaisrantojen paisteista kasvillisuutta. 
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Jyrkänteiden 
aluslohkareikot liittyvät kiinteästi erilaisiin jyrkänne-
tyyppeihin. Laajoissa aluslohkareikoissa olosuhteet ja 
kasvillisuus voivat muistuttaa muiden laajojen kivikoi-
den kasvillisuutta.

Esiintyminen: Jyrkänteiden aluslohka-
reikkoja on koko maassa. Yleisimmin 
niitä tavataan samoilla seuduilla kuin 
jyrkänteitäkin eli etenkin Suomenselän 
etelä- ja kaakkoispuolella (kuvat 8 ja 9). 
Tunturi- ja Metsä-Lapin osalta jyrkäntei-
den aluslohkareikot on sisällytetty ar-
vioinnissa tunturikivikoihin (luvut 8.9 ja 
8.10).

Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin esiintymien pin-
ta-alan tai laadun ei katsota muuttuneen merkittävästi. 
Luontaisesti valoisten aluslohkareikkojen kasvillisuutta 
muuttavat edustan metsittäminen ja varjoisia aluslohka-
reikkoja edustan hakkuut. Karikkeen kertyminen kivien 
väliin voi muuttaa avoimet kivikot vähittäisen umpeen-
kasvun seurauksena metsiksi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin jyrkän-
teet ja niiden alusmetsät tai kalliot, kivikot ja louhikot.

6.5.8 

Siirto- ja rapaumalohkareet

Siirtolohkareella tarkoitetaan yleensä kaikkia yksittäin 
esiintyviä huomattavan isokokoisia lohkareita, joita 
mannerjäätikkö tai siitä irtautunut jäävuori on kuljet-
tanut. Rapaumalohkareiksi luetaan harvinaiset toori- ja 
raukkilohkareet (tarkemmin luku 6.5.8.1). Siirtolohka-
reelta edellytetään, että se on siirtynyt alkuperäiseltä 
paikaltaan emäkalliosta vähintään kaksi kertaa oman 
pituutensa mittaisen matkan (Kejonen 2001; Hildén 
2001). Suurin Suomesta tunnettu siirtolohkare on ns. 
Kuurnan lohkare, joka sijaitsee Pohjois-Karjalassa Jaa-
mankankaalla. Kuurnan lohkare on noin 100 metriä pit-
kä, 40–50 metriä leveä ja 10–20 metriä paksu (Kejonen 
2001). Siirtolohkareiden koolle ei kirjallisuudessa ole 
määritelty alarajaa. 

Suurin osa siirtolohkareista on lähtöisin läheltä pai-
kallisesta kallioperästä, josta ne ovat irronneet jäätikön 
louhintatyön seurauksena muun moreeniaineksen se-
kaan ja kulkeutuneet hyvin lyhyen matkan. Hyvin pieni 
osa lohkareista on kulkeutunut nykyiselle sijaintipaikal-
leen kaukaa mannerjäätikön tai jäävuoren kuljettamana. 
Yleensä jäätikön louhimat ja kuljettamat siirtolohkareet 
ovat kulmikkaita ja sitä kookkaampia, mitä lyhyemmän 
matkan ne ovat kulkeutuneet. Isot siirtolohkareet ovat 
saattaneet halkeilla pienemmiksi vierekkäisiksi lohka-
reiksi muodostaen lohkareryhmiä tai louhikoita.

Siirtolohkareiden kasvillisuuteen vaikuttaa kivilajin 
lisäksi lohkareen koko, pinnanmuodot sekä valaistus- 
ja kosteusolosuhteet, jotka voivat vaihdella lohkareen 
eri puolilla. Valoisimmilla pinnoilla viihtyvät yleensä 
jäkälät, varjoisimmilla sammalet ja hämärimmissä olo-
suhteissa rupi- ja jauhejäkälät tai levät. Putkilokasveja 
on yleensä lohkareiden päällä tai raoissa, jos niihin on 
kertynyt kariketta. Suurin osa siirtolohkareista sijaitsee 
metsämaastossa, jolloin kasvillisuuteen vaikuttaa myös 
puuston varjostus.
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6.5.8.1 

Karut ja keskiravinteiset siirto- ja  
rapaumalohkareet

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 - LC
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 5 - LC

Luonnehdinta: Karuilla ja keskiravinteisilla siirto- ja 
rapaumalohkareilla esiintyvä kasvillisuus on hyvin sa-
mankaltaista kuin karuilla tai keskiravinteisilla kallioilla 
tavattava kasvillisuus. Lohkareiden kasvillisuuteen vai-
kuttavat pinnanmuoto, kosteus- ja valaistusolosuhteiden 
vaihtelu ja lohkareen koko. Suuremmat lohkareet tarjoa-
vat kasveille erilaisia ja useammanlaisia kasvupaikkoja 
kuin pienemmät.

Siirtolohkareiden laet ovat usein metsäsammalten 
tai poronjäkälien (Cladonia spp.) laikuttamia, toisinaan 
niillä on niukasti tavanomaisia varpuja ja ruohoja, kuten 
pillikkeitä (Galeopsis spp.) ja vadelmaa (Rubus idaeus). 
Valoisilla ja puolivarjoisilla pystypinnoilla rupi- ja leh-
tijäkälien sekä kuivuutta kestävien sammalten osuus on 
suuri. Näillä seinämillä kasvaa esimerkiksi kiventieroja 
(Aspicilia spp.), kehräjäkäliä (Lecanora spp.), jauhejäkäliä 
(Lepraria spp.), karttajäkäliä (Rhizocarpon spp.), napajä-
käliä (Umbilicaria spp.) ja karpeita (Parmelia sensu lato). 
Runsaimpia lehtijäkäliä ovat esimerkiksi kallioisokarve 

(Parmelia saxatilis), kaarrekarve (Arctoparmelia centrifuga) 
ja sormipaisukarve (Hypogymnia physodes). Sammalista 
vastaavilla pinnoilla yleisimpiä ovat kalliokarstasam-
mal (Andreaea rupestris), torasammalet (Cynodontium 
spp.), kivisammalet (Grimmia spp.), kiviharmosammal 
(Hedwigia ciliata), tierasammalet (Racomitrium spp.) ja 
pohjantakkusammal (Ulota curvifolia). 

Varjoisilla pinnoilla viihtyvät esimerkiksi kalliopal-
mikkosammal (Hypnum cupressiforme), kiviturkkisam-
mal (Paraleucobryum longifolium), laakasammalet (Plagio-
thecium spp.) ja kivikynsisammal (Dicranum scoparium). 
Kosteilla paikoilla on lisäksi maksasammalia, kuten py-
kä- ja lovisammalia (Barbilophozia spp., Lophozia spp.). 
Hämärillä pystypinnoilla vallitsevat rupi- ja jauhejäkälät 
tai levät. Näillä pinnoilla viihtyvät myös riippusammalet 
(Neckera spp.) ja hiirenhäntäsammal (Isothecium myosu-
roides). Tavallisimpia sanikkaisia ovat kallioimarre (Poly-
podium vulgare), metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris) 
ja karvakiviyrtti (Woodsia ilvensis).

Sammalista mesotrofisuutta ilmentävät ainakin run-
saina kasvustoina mm. uurnasammalet (Amphidium 
spp.), ketohavusammal (Abietinella abietina), kalliotöp-
pösammal (Cnestrum schisti), viuhkasammal (Homalia 
trichomanoides), kivikutrisammal (Homalothecium serice-
um), oravisammal (Leucodon sciuroides), härmäsammal 
(Saelania glaucescens), monet paasisammalet (Schistidium 
spp.) ja ketopartasammal (Syntrichia ruralis). Sanikkai-

Ebbo, Porvoo. Kuva: Jari Teeriaho
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sista haurasloikko (Cystopteris fragilis) ilmentää myös 
jonkinasteista ravinteisuutta.

Harvinaisiin rapaumalohkareisiin kuuluvat toori- ja 
raukkimuodostumat. Toorilohkareet ovat syntyneet jo 
ennen viimeisintä jäätiköitymistä kemiallisesti rapau-
tumalla. Ne ovat rapautumisjäännöksiä, jotka syntyvät, 
kun niitä ympäröivä kallio kuluu pois (Johansson ja Ku-
jansuu 2005). Tästä syystä ne sijaitsevat liki alkuperäisel-
lä paikallaan. Raukkilohkareet ovat muodoltaan usein 
sienimäisiä lohkareita, jotka ovat syntyneet aallokon 
rapauttavan toiminnan vaikutuksesta. Rapaumalohka-
reiden kasvillisuutta ei juuri tunneta.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Siirtolohkarei-
den kasvillisuus muistuttaa kivilajiltaan ja valaistusoloil-
taan vastaavien kallioluontotyyppien kasvillisuutta.

Esiintyminen: Karuja ja keski-ravintei-
sia siirtolohkareita on yleisesti koko 
maassa. Toorilohkareita esiintyy mm. 
Lauhavuorella Etelä-Pohjanmaalla ja 
raukkilohkareita mm. Etelä-Savossa 
Puulan rannoilla ja saarissa.
Uhkatekijät: Ei ole.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin 

pinta-alan tai laadun ei katsota muuttuneen merkittä-
västi. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

6.5.8.2 

Kalkkisiirtolohkareet

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 h NT
Pohjois-Suomi 5 5 h NT
Etelä-Suomi 5 5 h NT

Luonnehdinta: Maastossa esiintyvät yksittäiset kalk-
kikivilohkareet ovat kulkeutuneet paikoilleen muiden 
lohkareiden tapaan mannerjäätikön tai jäävuoren kul-
jettamina. Mekaanista kulutusta huonosti kestävinä ja 
rapautumisherkkinä kalkkikivilohkareet ovat muita 
lohkareita keskimäärin pienikokoisempia ja sivuiltaan 
usein pyöristyneempiä. 

Kalkkisiirtolohkareilla esiintyvä kasvillisuus on hy-
vin samankaltaista kuin kalkkikivikallioiden kasvilli-
suus. Puuston varjostamien ja päältään karikkeisten 
lohkareiden lakia peittävät useimmiten tavanomaiset 
metsäsammalet ja -jäkälät, toisinaan myös varvut ja yk-
sittäiset pensaat. Varsinainen kalkinvaatija- ja kalkin-
suosijalajisto viihtyy yleensä lohkareiden pystypinnoil-
la. Kasvillisuuteen vaikuttavat pinnanmuotojen lisäksi 
kosteus- ja valaistusolosuhteiden vaihtelu. Kalkkikivi-
lohkareilla kasvaa tyypillisiä ravinteisten kasvupaik-
kojen sammalia kuten kalkkikiertosammalta (Tortella 
tortuosa), kalkkikahtaissammalta (Distichium capillace-
um), kalkkikarvasammalta (Ditrichum flexicaule), ruos-
tesammalia (Anomodon ssp.), kalliopunatyvisammalta 
(Bryoerythrophyllum recurvirostrum) ja kielikellosammal-
ta (Encalypta streptocarpa). Jäkälistä tyypillisiä ovat mm. 
kalkkia suosivat jauhejäkälät, kalkkikuppijäkälä (Solori-

na saccata), kalkkinuppujäkälä (Protoblastenia rupestris), 
kultajäkälät (Caloplaca spp.), mustuaiset (Verrucaria spp.) 
ja vahajäkälät (Gyalecta spp.). Räsänen (1953) mainitsee 
Etelä-Lapin Kivaloiden pieniltä dolomiittikiviltä iso-
mustejäkälän (Placynthium nigrum) ja sen seuralaisena 
pohjantuoksujäkälän (Ionaspis heteromorpha). Pystypin-
tojen raoissa ja hyllyillä viihtyvät ruohot, esimerkiksi 
sanikkaisista raunioiset (Asplenium spp.) ja haurasloikko 
(Cystopteris fragilis).

Kalkkisiirtolohkareen vaikutus heijastuu myös lohka-
retta ympäröivään kasvillisuuteen mm. metsämaastossa 
lehtomaisina piirteinä muuten karuilla kasvupaikoilla. 
Suurten lohkareiden vaikutus voi ulottua jopa 10–15 
metrin päähän etenkin lohkareelta alaspäin viettävillä 
mailla. 
Maantieteellinen vaihtelu: Kalkkisiirtolohkareiden 
lajiston maantieteellistä vaihtelua ei ole tutkittu, mutta 
oletettavasti se on samankaltaista kuin kalkkikallioilla 
(luku 6.2).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kalkkisiirto-
lohkareet muistuttavat olosuhteiltaan ja eliölajistoltaan 
pieniä kalkkikallioita.

Esiintyminen: Kalkkisiirtolohkareet 
ovat harvinaisia. Niitä esiintyy maastos-
sa yleensä samoilla alueilla kallioperän 
kalkkikiviesiintymien kanssa (kuva 10). 
Toisinaan kalkkisiirtolohkareita löyde-
tään myös alueilta, joiden kalliopaljas-
tumista ei tunneta kalkkikiviesiintymiä. 
Maapeitteiden alla piilossa olevia kalk-

kikiviesiintymiä on pystytty paikantamaan maastosta 
löydettyjen kalkkikivilohkareiden avulla mannerjääti-
kön tulosuunnasta.
Uhanalaistumisen syyt: Luontotyyppi on silmälläpi-
dettävä lähinnä harvinaisuutensa vuoksi.
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin esiintymien mää-
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Esiintyminen: Serpentiinisiirtolohka-
reet ovat Suomessa harvinaisia. Niitä 
esiintyy samoilla alueilla, joilla kalliope-
rässä on ultraemäksisiä kivilajiesiinty-
miä eli lähinnä Itä-Suomessa ja Keski-
Lapissa (kuva 12b).
Uhanalaistumisen syyt: Luontotyyppi 
on silmälläpidettävä harvinaisuutensa 
vuoksi.

Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet.
Arvioinnin perusteet: Luontotyypin esiintymien mää-
rän tai laadun ei katsota muuttuneen merkittävästi, vaan 
luontotyyppi on silmälläpidettävä harvinaisuutensa 
vuoksi. Metsien hakkuut ja metsittämiset voivat va-
laistusolosuhteita muuttamalla vaikuttaa luontotyypin 
kasvillisuuteen.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

6.6 

Kallioiden luontotyyppiyhdistelmät

6.6.1 

Rotkolaaksot

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 - LC
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 5 - LC

Luonnehdinta: Kallioperän rikkonaisiin vyöhykkeisiin 
muovautuneet rotkolaaksot ovat jopa kilometrien pi-
tuisia, useita kymmeniä metrejä syviä ja jyrkkärinteisiä 
kallioluonnon erikoiskohteita, joiden pohjalla on usein 
joki, lampi, järvi tai suo. Suurimmista rotkolaaksoista 
käytetään myös nimitystä kanjoni. Maisemien, moni-
muotoisen luonnon ja usein myös arvokkaan lajiston 
vuoksi moni kohde on kuuluisa luonnonnähtävyys ja 
sellaisena suojeltu. Kanjoneissa ja rotkolaaksoissa kal-
lioluonto on yleensä monipuolista jo siitäkin syystä, 
että vastakkaiset jyrkänteet voivat olla varjoisuus-pais-
teisuusvaihtelun suhteen hyvin erilaisia. Rinteet eivät 
yleensä ole kauttaaltaan kallioisia, vaan niillä tavataan 
erilaisia kangasmetsiä tai lehtoja, joissa puusto on vai-
keakulkuisen maaston ansiosta säilynyt keskimääräistä 
luonnontilaisempana.

Rotkolaaksojen paistejyrkänteet voivat tarjota eliös-
tölle ympäristöään lämpimämmän ja vastaavasti var-
jojyrkänteet viileämmän ja kosteamman kasvupaikan. 
Näissä rotkolaaksoissa voi siten olla parhaimmillaan 
eteläisiä ja pohjoisia reliktilajeja. Tunnetuimpia tällai-
sia rotkolaaksoja ovat Oulangan kalkkikallioiset kanjo-
nit, joiden paahderinteillä kasvaa mm. ahomansikkaa 
(Fragaria vesca), kangasajuruohoa (Thymus serpyllum), 
kangasraunikkia (Gypsophila fastigiata) ja varjorinteillä 
mm. arnikkia (Arnica angustifolia), kultarikkoa (Saxifra-
ga aizoides), lapinvuokkoa (Dryas octopetala), nuokkurik-
koa (Saxifraga cernua), pahtahanhikkia (Potentilla nivea), 
tunturiarhoa (Arenaria pseudofrigida), tunturiängelmää 
(Thalictrum alpinum), varvassaraa (Carex glacialis) ja verk-

rän tai laadun ei katsota muuttuneen merkittävästi, vaan 
luontotyyppi on silmälläpidettävä lähinnä harvinaisuu-
tensa vuoksi. Metsien hakkuut ja metsittämiset voivat 
valaistusolosuhteita muuttamalla vaikuttaa luontotyy-
pin kasvillisuuteen. Kalkkisiirtolohkareita on aikoinaan 
paikallisesti hyödynnetty maanparannusaineena. Nyky-
ään vastaavaa uhkaa ei enää ole. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

6.5.8.3 

Serpentiinisiirtolohkareet

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 h NT
Pohjois-Suomi 5 5 h NT
Etelä-Suomi 5 5 h NT

Juuka. Kuva: Jari Teeriaho

Luonnehdinta: Serpentiinisiirtolohkareilla esiintyvä 
kasvillisuus on hyvin samankaltaista kuin serpentiini-
kallioilla tavattava kasvillisuus. Serpentiinikasvillisuut-
ta on useimmiten luonnehdittu silmiinpistävän niukaksi 
ja serpentiinikasvien osuus on suurin avoimilla, niukka-
humuksisilla kasvupaikoilla (ks. luku 6.3). Lohkareen 
koolla on ilmeisesti merkitystä suuremman lohkareen 
luodessa useammanlaisia kasvupaikkoja kuin pienem-
män. Tyyppilajeja ovat esimerkiksi ojasykerösammal 
(Weissia controversa), viherraunioinen (Asplenium viride), 
serpentiinipikkutervakko (Lychnis alpina var. serpenti-
nicola), tunturihärkin (Cerastium alpinum) serpentiiniro-
dut sekä Pohjois-Suomessa lapinnätä (Minuartia biflora) 
ja tunturiarho (Arenaria pseudofrigida). Serpentiinilajien 
seuralaisina esiintyvät usein poronjäkälät (Cladonia spp.), 
siniheinä (Molinia caerulea), lampaannata (Festuca ovina), 
metsälauha (Deschampsia flexuosa) ja kanerva (Calluna 
vulgaris). Serpentiinialustojen jäkälälajisto tunnetaan 
eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta huonosti. 
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta, mutta oletet-
tavasti se on samankaltaista kuin serpentiinikallioilla 
(luku 6.3).
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Serpentiinisiir-
tolohkareet muistuttavat olosuhteiltaan ja eliölajistoltaan 
pienialaisia serpentiinikallioita.
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kolehtipajua (Salix reticulata) (Kalliola 1973).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rotkolaaksot 
ovat useiden kallio- ja muiden luontotyyppien yhdistel-
miä. Kallio- ja kivikkoluontoa niissä edustavat varjo- ja 
paisteseinämät, yläosien loivemmat kalliopinnat sekä 

rinteiden louhikot. Rinteiden moreeni-
mailla kasvaa kangasmetsiä ja lehtoja. 
Laakson pohjilla on monenlaisia soita 
ja vesistöjä.
Esiintyminen: Rotkolaaksoja on etenkin 
Koillismaalla ja Peräpohjolassa. Lapin 
kolmiosta, Pohjanmaalta ja Ahvenan-
maalta ne puuttuvat.

Eräitä esimerkkejä:
•  Jämsän ja Kuoreveden rajalla sijaitseva Rotko- eli Ruuhi-

järvi sijaitsee luode–kaakkosuuntaisessa kallioperän mur-
rosvyöhykkeessä, joka jatkuu järveltä molempiin suuntiin 
ja on kartalta hahmotettavissa kymmeniä kilometrejä. 
Kalliojyrkänteet ovat massiivisimmillaan 15–45 metriä 
korkeat. Alueen pääkivilaji on keskirakeista granodioriit-
tia, jonka lisäksi tavataan graniitti- ja kvartsijuonia sekä 
kiillegneissisulkeumia. Alue on kallio- ja metsäluonnol-
taan arvokas kohde. Kallioilla ja louhikoissa esiintyy myös 
vaateliasta meso-eutrofista lajistoa, ja rotkon pohjalla 
on edustavaa puronvarsilehtoa (Husa ja Kontula 1997).

•  Virtain Torisevan rotkojärvien massiivisimmat jyrkänteet 
sijaitsevat Alainen-Toriseva-järven rannassa, jossa ne ovat 

yhtenäisenä, jopa 20 m korkeana ja paikoin ylikaltevana 
seinämänä yli kilometrin matkalla. Yhteensä rotkolaakso 
on yli 3 km pitkä. Alueen pääkivilaji on sarvivälke-kvart-
sidioriittigneissi, joka sisältää sulkeumana vulkaniittijään-
teitä. Alue on biologisesti hyvin arvokas harvinaisten, osin 
uhanalaisten kalliokasviensa sekä edustavien, kosteiden 
kallionaluslehtojensa ansiosta (Husa ym. 1996).

•  Korouoma on noin 30 km pitkä ruhjelaakso Posion ja 
Ranuan rajalla. Muutaman sadan metrin levyinen laakso 
on syvimmillään 100–130 m syvä ja sitä reunustavat jopa 
50 m korkeat kalliojyrkänteet. Pohjalla mutkittelee Koro-
joki rantaniittyineen. Rinteiden pienilmastollinen vaihtelu 
näkyy sekä harvinaisten tunturilajien että eteläisten lehto-
lajien esiintymisenä (Eskelinen 2003; Moilanen ja Itkonen 
2003).

•  Oulangan kansallispuistossa (Kuusamo ja Salla) virtaavat 
Kitkanjoki ja Oulankajoki sivuhaaroineen useissa eri-
suuntaisissa kallioperän murrosvyöhykkeissä. Jokilaaksot 
ovat 50–100 m syviä ja monin paikoin jyhkeiden kalliojyr-
känteiden reunustamia. Oulangan luonto on poikkeuk-
sellisen monimuotoinen ja arvokas. Kalliolajiston osalta 
yleistä lajirikkautta ja harvinaisten lajien runsautta selittää 
kalkkikiven laaja-alainen esiintyminen alueen kallioperässä 
(Metsähallitus 2003).

•  Kevon kanjoni Utsjoella lienee Suomen kuuluisin kanjoni ja 
yksi maamme vaikuttavimmista geologisista muodostumis-
ta. Kanjoni on monin paikoin yli 100 m syvä ja sen rinteillä 
on massiivisia kalliojyrkänteitä ja louhikoita. Kevojokilaak-
sossa muuta tunturialuetta suotuisampi ilmasto mahdollis-

Julmaölkky, Kuusamo. Kuva: Juha Nykänen
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taa mäntymetsien erillisesiintymän. Harvinaisesta lajistosta 
mainittakoon tuoksualvejuuri (Dryopteris fragrans), jonka 
ainoat esiintymät Euroopassa ovat Kevolla. 

Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet, ku-
luminen.
Arvioinnin perusteet: Rotkolaaksot ovat matkailijoita 
houkuttelevia luonnonnähtävyyksiä. Kohteilla voi ol-
la nähtävissä maaston ja kasvillisuuden kuluneisuut-
ta, mutta kävely- ja esimerkiksi kiipeilyreitit pyritään 
sijoittamaan nykyään siten, että arvokkaimmat paikat 
säästyvät. Monet kohteet ovat suojeltuja, mutta suojelu-
alueiden ulkopuolella myös metsätaloustoimet voivat 
heikentää esiintymien laatua. Esiintymien määrän tai 
laadun ei katsota heikentyneen merkittävästi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Luontotyyppi-
yhdistelmän osia voi sisältyä metsälain erityisen tärke-
ään elinympäristöön rotkot ja kurut.

6.6.2 

Rotkot ja kurut

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 - LC
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 5 - LC

Luonnehdinta: Rotkot ovat rotkolaaksoja pienempiä 
kallioperän rikkonaisiin kohtiin syntyneitä kalliomuo-
dostumia, joiden pituus vaihtelee kymmenistä satoihin 
metreihin, ja seinämien korkeus on tyypillisesti 5–20 
metriä. Tunturien ja vaarojen rinteillä olevat kurut ovat 
taas jäätikön sulamisvesien uurtamia jyrkkärinteisiä tai 
jyrkänteisiä solia, jotka voivat olla hyvinkin massiivisia. 
Rotkot ja kurut ovat yleensä niin leveitä muodostumia, 
ettei vastakkaisista seinämistä ole toisilleen täydellistä 
suojaa, vaan ne voivat poiketa voimakkaasti valaistus- ja 
kosteusoloiltaan. Rotkojen ja kurujen pohjat ovat usein 
soistuneita, louhikkoisia ja pohjalla virtaa toisinaan pu-
ro.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rotkot ja 
kurut ovat useiden kallio- ja muiden luontotyyppien 
yhdistelmiä. Kallio- ja kivikkoluontoa edustavat varjo- 

ja paisteseinämät, yläosien loivemmat 
kalliopinnat sekä rinteiden louhikot. 
Muodostumissa tavataan myös kan-
gasmetsiä, lehtoja, soita sekä pieniä 
vesistöjä.
Esiintyminen: Rotkoja ja kuruja on ko-
ko maassa. Enemmän niitä esiintyy Suo-
men itäosassa ja Pohjois-Lapissa. 

Eräitä esimerkkejä:
•  Laukaan Hitonhauta on edustava noin puoli kilometriä pitkä 

ja 30–40 m leveä rotko, jonka jyrkänteiset, runsaan rakoi-
lun lohkomat kallioseinämät ovat 10–20 metriä korkeita. 
Alueen kallioperä on porfyyrista graniittia, joka on Hiton-
haudan alueella voimakkaasti ruhjoutunutta kiveä. Kallio-
alue on biologisesti hyvin arvokas. Kalliolajistoon kuuluvat 

mm. harvinaiset isosaha- ja pikkusahasammal (Bazzania tri-
lobata, B. tricrenata). Rotkon kivikkoisella pohjalla kasvaa 
myös silmälläpidettävä hajuheinä (Cinna latifolia). Muodos-
tuman pohjalta puhkeaa lähteitä (Husa ja Kontula 1997).

•  Leppävirran Orinnoro on luode-kaakkosuuntainen noin 
200 m pitkä ja 2–20 m leveä rotko, jota reunustavat par-
haimmillaan 10–12 m korkeat kallioseinämät. Orinnoro 
on useiden tasaisen kosteaa pienilmastoa vaativien harvi-
naisten sammalten kasvupaikka. Rotkosta on löydetty mm. 
pohjanpussisammalta (Marsupella sphacelata), isosahasam-
malta ja etelänhopeasammalta (Gymnomitrion obtusum) 
(Husa ym. 2001).

•  Hyrynsalmen Hiidenkirkko on luode-kaakkosuuntainen 
noin 300 m pitkä rotko. Sen syvin kohta on muodostu-
man luoteispäässä, jossa 2–6 m leveää rotkoa reunus-
tavat 11–13 m korkeat kallioseinämät. Kalliokasvillisuus 
on melko karua, mutta monipuolista vaihtelevien valo- ja 
kosteusolosuhteiden ansiosta. Kostean viileillä, osin va-
luvetisillä seinämillä kasvaa mm. kallioahmansammalta 
(Kiaeria blyttii), kolokiiltosammalta (Pseudotaxiphyllum 
elegans), kultasirppisammalta (Loeskypnum badium), let-
totihkusammalta (Oncophorus virens) ja rantasiipisam-
malta (Fissidens osmundoides) (Husa ym. 2000; Parnela 
2007, suullinen tiedonanto). Rotkon pohjalla on louhikkoa, 
rahkasammalpeitteitä, pieni kausikostea lampare ja paikoin 
jäätä jopa heinäkuussa.

•  Isokuru Kultakeron ja Ukonhatun välissä Pelkosenniemellä 
on Suomen syvin kuru, noin 220 m syvä. Isokuru on ns. 
satulakuru, joka syntyi, kun kovalla paineella tunturiselän-
teen yli matalimmasta kohdasta virranneet mannerjääti-
kön sulamisvedet puhdistivat jo aiemmin rikkoutuneessa 
kallioperässä ollutta ruhjevyöhykettä. Kvartsiitista muo-

Orinnoron rotko, Leppävirta. Kuva: Tapio Kananoja
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Pirunkellarin luola, Nilsiä. Kuva: Tapio Kananoja

dostuneiden rakkojen ja kalliojyrkänteiden kasvillisuus on 
karuuden leimaamaa (Itkonen 2007).

•  Lumikeron ja Suastunturin välissä sijaitseva, reilun kilomet-
rin mittainen Suaskuru on Pallastunturin kansallispuiston 
komein rotko. Suaskurun pohjalla on puro ja pieniä lampia. 
Kurua reunustavat monikymmenmetriset, pääosin karut 
seinämät. Paikoin esiintyvän amfiboliitin ansiosta seinä-
millä tavataan myös vaateliaampaa sammallajistoa, kuten 
uurrekellosammalta (Encalypta rhaptocarpa) ja kalkkilu-
kinsammalta (Platydictya jungermannioides). Seinämien 
putkilokasvistoa edustaa harvinainen kalliokynsimö (Dra-
ba norvegica) (Virtanen 1990).

Uhkatekijät: Kuluminen.
Arvioinnin perusteet: Monet rotkot ja kurut ovat mat-
kailijoita houkuttelevia luonnonnähtävyyksiä. Kohteissa 
voi olla nähtävissä maaston ja kasvillisuuden kulunei-
suutta, mutta reitit pyritään sijoittamaan nykyään siten, 
että arvokkaimmat paikat säästyvät. Monet kohteet ovat 
suojeltuja, mutta suojelualueiden ulkopuolella myös 
metsätaloustoimet voivat heikentää esiintymien laatua. 
Esiintymien määrän tai laadun ei kuitenkaan katsota 
heikentyneen merkittävästi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Vastaa metsä-
lain erityisen tärkeää elinympäristöä rotkot ja kurut.

6.6.3 

Luolat ja halkeamat

Määrä (A) Laatu (B) y/h Kokonaisarvio
Koko maa 5 5 - LC
Pohjois-Suomi 5 5 - LC
Etelä-Suomi 5 5 - LC

Luonnehdinta: Suomessa luolaksi määritellään kalliossa, 
louhikossa tai irtomaassa oleva onkalo, johon mahtuu yh-
tä aikaa kaksi tai kolme ihmistä (Kejonen 1997a, b). Luoliin 
kuuluviksi luetaan lisäksi kalliolipat, joiden alla voi oles-

kella samanaikaisesti noin 10 ihmistä sekä eräitä pienem-
piä geologiansa tai historiansa puolesta mielenkiintoisia 
onkaloita. Maamme luolien pituus vaihtelee muutamasta 
metristä yli sataan metriin. Suomessa on inventoitu yli 
800 luolaa (Kejonen 2007, suullinen tiedonanto) ja ne ovat 
jakautuneet varsin tasaisesti ympäri maata. Suomen luo-
lat ovat syntyneet usean eri prosessin tuloksena. Osa on 
syntynyt maan sisäisten voimien vaikutuksesta, kuten 
maanjäristysten aiheuttamista kalliolohkojen liikkeis-
tä. Osa on maanpäällisten voimien, kuten mannerjään, 
rapautumisen tai virtaavan veden aikaansaamia. Myös 
kalliohalkeama voi olla luola, jos sitä esimerkiksi kattaa 
osittain päälle kaatunut lohkare. Yleisemmin halkeamat 
ovat kuitenkin ylhäältä avoimia. Halkeamat ovat rotkoja 
kapeampia kallioperän siirros- ja murroskohtiin synty-
neitä luonnonmuodostumia, joissa seinämäpinnat ovat 
halkeaman kapeuden vuoksi suojaisia.

Kejonen (1997a, b) jaottelee Suomen luolat 14 eri tyyp-
piin, joista yleisimpiä ovat rako- ja lohkareluolat. 

•  Rakoluolat ovat syntyneet joko maanjäristysten tai man-
nerjään vaikutuksesta yleensä viimeisen jääkauden loppu-
vaiheessa tai sen jälkeen noin 8 000–12 000 vuotta sitten. 
Jääkauden loppuvaiheessa mannerjään kylmä pohja lohkoi 
kalliota, jolloin syntyi rakoluolia. Rakoluolat voivat olla 
useita kymmeniä metrejä pitkiä, kuten esimerkiksi 32 m 
pitkä Puumalan Tupavuorien luola ja niihin voi olla useita si-
säänkäyntejä. Mannerjään sulaessa alas painunut kallioperä 
kohosi, jolloin maanjäristykset synnyttivät rakoluolia, ku-
ten 35 m pitkä Korouoman Karhunpesäluola Rovaniemellä 
ja 31 m pitkä Otsavaaran luola Kemijärvellä.

•  Lohkareluolat ovat usein mannerjään kuljettamien ja 
päällekkäin kasaamien lohkareiden väliin jääviä luolamaisia 
tiloja. Myös ne voivat olla useita kymmeniä metrejä pitkiä 
ja sokkeloisia. Samassa lohkareikossa voi olla useita eri 
luolia, kuten Puumalan Rakokivessä.

•  Rapautumisluolat ovat syntyneet joko preglasiaalisiin 
rapautumisvyöhykkeisiin tai myös postglasiaalisen rapau-
tumisen tuloksena. Rapautumisluolat ovat yleisimpiä rapa-
kivialueilla. Preglasiaalinen rapautuminen on pehmittänyt 
luolamaisen tai taskumaisen kallion osan, joka sitten jää-
kauden aikana tai sen jälkeen on tyhjentynyt irtonaisesta 
aineksesta mm. virtaavan veden vaikutuksesta, esimerkiksi 
8 m pitkä Pirunpesä Ylämaan Väkeväjärvellä. Harvinaiset 
postglasiaaliset rapautumisluolat ovat syntyneet pakkas-
rapautumisen tuloksena, kuten 5 m pitkä Juuttaantupa 
Kangasniemellä.

•  Tafoniluolat ovat syntyneet silikaattikivien onkalorapau-
tumisen seurauksena. Ne ovat preglasiaalisen kemiallisen 
rapautumisen ja postglasiaalisen kemiallis-fysikaalisen 
rapautumisen ja eroosion tulosta. Tafonin pohja kohoaa 
yleensä onkalon peräosaa kohti. Suuaukon ollessa perä-
osaa alempana rapautuva aines pääsee valumaan ulos. Ta-
fonien katto-osassa on yleisesti hunajakennomaista, rapau-
tumisen tuloksena syntynyttä rakennetta. Rapautuminen 
jatkuu tafoneissa edelleen. Suomesta on löydetty noin 300 
tafonia 50 eri paikasta. Eniten tafoneja on Pohjois-Lapissa, 
Savossa sekä Hämeessä ja Pirkanmaalla. Suomen suurin ja 
tunnetuin tafoni on Karhunpesäkivi Inarissa. Sen läpimitta 
on reilut kaksi metriä.
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Pehmytkallio, Valtimo. Kuva: Tytti Kontula

•  Karstiluolat ovat syntyneet kalkkikiven liuetessa. Kars-
tiluolat ovat Suomessa harvinaisia, mutta muualla maail-
massa ne ovat yleisin luolatyyppi. Yleensä karstiluolat ovat 
syntyneet erityisesti nuoriin eloperäisiin kalkkikiviin tai 
kalkkipitoisiin liuskeisiin. Suomen prekambrisesta kallio-
perästä tällaiset kivet puuttuvat. Suomen pisin, yli 100 m 
pitkä, karstiluola on Enontekiön Toskaljärvellä Kaledoni-
dien vuorijonon alueella. 

•  Kideonkalot ovat syntyneet magman kiteytymisen tai hyd-
rotermisten liuosten vaikutuksesta. Onkaloiden seinämille 
on kiteytynyt kidemuotoisia mineraaleja. Suurimmat Suo-
men tunnetut kideonkalot ovat Kornäsin kaivosalueella (30 
m x 10 m x 2–3 m). Ne ovat veden täyttämiä. Kideonkaloita 
on myös rapakivialueilla ja Itä-Suomen kvartsiiteissa.

Luolien eliöstöä on tutkittu Suomessa varsin vähän. 
Valon vähyyden vuoksi kasvillisuus keskittyy luolien 
suuaukoille, mutta varsin pimeiltä perukoiltakin voi löy-
tää rapautumismaalta valoa heijastavan aarnisammalen 
(Schistostega pennata). Toisinaan onkaloiden katoista löy-
tyvä loukkosammal (Tetrodontium brownianum) saattaa 
olla myös suuremmille luolille tunnusomainen laji, joka 
pienen kokonsa vuoksi jää usein havaitsematta. Hal-
keamissa valoa on yleensä enemmän tarjolla ja kasvilli-
suus muistuttaakin varjoisien kalliojyrkänteiden kasvil-
lisuutta. Pienilmasto on kuitenkin vastaseinämien suo-
jaamassa tilassa vakaampi ja kosteampi kuin yksittäisillä 
seinämillä, joten lajistossa painottuvat tasaista korkeaa 
ilmankosteutta vaativat lajit, esimerkiksi riippusam-
malet (Neckera spp.), kielisammalet (Diplophyllum spp.) 
tai etelänhopeasammal (Gymnomitrion obtusum). Monet 
eläimet ja myös ihmiset ovat käyttäneet luolia suojapaik-
koina. Pienilmastoltaan suotuisa luola voi kelvata suoja-, 
pesä- tai talvehtimispaikaksi esimerkiksi karhulle (Ursus 
arctos), sudelle (Canis lupus), ketulle (Vulpes vulpes) tai 
lepakoille (Chiroptera) (Kejonen 1997a). Useimmissa 
luolissa elelee ainakin selkärangattomia, joiden lajistoa 
on selvitetty Lohjan Torholanluolassa (Krogerus 1926; 
Biström ja Hippa 1987). Havaintoja tiukasti luoliin si-
toutuneesta eläinlajistosta on Suomesta kuitenkin vähän. 
Tunnetuin esimerkki on Ahvenanmaan luolista löydetty 
luolahämähäkki (Meta menardi) (Väisänen 1983).
Maantieteellinen vaihtelu: Maantieteellistä vaihtelua 
on ainakin luolien syntyhistoriassa ja morfologiassa, jot-
ka ovat sidoksissa geologiseen ympäristöön (Kejonen 
1997a,b,c). Luolien tai halkeamien eliöstöä ei ole tutkittu 
siinä määrin, että eliömaantieteellistä vaihtelua osattai-
siin kuvata.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kalliohalkea-
mat ja pääosa luolista liittyy muihin kallio- ja kivikko-
luontotyyppeihin.

Esiintyminen: Suomesta tunnetaan yli 
800 luolaa, jotka sijaitsevat jokseenkin 
tasaisesti eri puolilla Suomea (Kejonen 
2007, suullinen tiedonanto). Kalliohal-
keamat lienevät yleisimpiä siellä, missä 
paljastuneet ja murrosten rikkomat kal-
liot ovat muutenkin yleisiä. Avoimia 
halkeamia, jotka ovat ihmisen kuljetta-

via, on sen sijaan korkeintaan muutama/maakunta.
Uhkatekijät: Kuluminen.
Arvioinnin perusteet: Helpoimmin saavutettavat ja 
komeimmat muodostumat ovat matkailijoita houkut-
televia luonnonnähtävyyksiä, joilla voi olla nähtävissä 
maaston ja kasvillisuuden kuluneisuutta ja roskaantu-
mista. Luolia on käytetty myös suojapaikkoina, jolloin 
nuotionpoltto ja roskaantuminen ovat voineet vaikuttaa 
haitallisesti eliöstöön. Kideonkalot ovat vaarantuneet 
korukivien keräilyn takia. Luolien laadun ei kuitenkaan 
katsota kokonaisuudessaan heikentyneen merkittävästi. 
Tiedossa on ainakin yksi vaarallisen syvän luolan täyttö, 
mutta luontotyypin esiintymien määrä ei ole merkittä-
västi vähentynyt. 
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.
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