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ESIPUHE

Uhanalaisten eläin- ja kasvilajien suojelutoimikunta on esittänyt lajikohtaisen suoje-
luohjelman laatimista kaikille uhanalaisille ja vaarantuneille lajeille (Rassi ym. 1986). 
Lisäksi luonnonsuojelulaki on vuodesta 1991 lähtien velvoittanut tarvittaessa laa-
timaan suojeluohjelman luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti suojeltaville lajeille. 
Suojeluohjelma on asiantuntijan laatima selvitys uhanalaisen lajin biologiasta, esiin-
tymispaikoista ja esiintymiä uhkaavista tekijöistä sekä lajin suojelemiseksi tarvitta-
vista suojelu- ja hoitotoimista. Suojeluohjelman pohjalta viranomaiset voivat ryhtyä 
tarvittaviin toimiin lajin esiintymien hoitamiseksi ja suojelemiseksi.

Kalliorikko (Saxifraga adscendens) kasvaa avoimilla ja pääosin kalkkipitoisilla kal-
lioilla Etelä-Suomessa. Suurin osa kalliorikkoesiintymistä sijaitsee Lohjansaaressa ja 
Kemiönsaarella, mutta lajilla on esiintymiä myös muualla Etelä-Suomessa. Viimeisen 
noin sadan vuoden aikana kalliorikon esiintymien määrä on huvennut noin kolman-
neksella. Lajia tavataan nykyään noin neljälläkymmenellä kasvupaikalla maantieteel-
lisesti suppeilla alueilla. Kalliorikon vaatimat kasvupaikat, avoimet kalkkikalliot, ovat 
kallioperältään karussa Suomessa luonnostaan harvinaisia. Lajille sopivat elinym-
päristöt ovat ihmisen toiminnan, mm. kalkkikiven louhinnan ja mökkirakentamisen 
seurauksena edelleen harvinaistuneet. 

Kalliorikko on luokiteltu Suomessa vaarantuneeksi (Rassi ym. 2001). Laji rauhoi-
tettiin Suomessa valtioneuvoston päätöksellä 1960-luvulla. Kalliorikko sisällytettiin 
erityisesti suojeltaviin lajeihin vuoden 2006 alusta voimaan tulleessa luonnonsuoje-
luasetuksen uudistuksessa.

Tämä työ uhanalaisesta kalliorikosta laadittiin ympäristöministeriön rahoituksella 
Uudenmaan ympäristökeskuksessa yhteistyössä Lounais-Suomen ympäristökeskuk-
sen kanssa. Lajin yleisesittelyn lisäksi työ toimii kalliorikon suojeluohjelmana, jossa 
käydään läpi lajin kaikki tunnetut esiintymät ja suositellaan hoito- ja suojelutoimia 
esiintymien tilan parantamiseksi. 
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1   Johdanto

Kalliorikko (Saxifraga adscendens) on rikkokasvien 
(Saxifragaceae) heimoon kuuluva avoimien, pais-
teisten ja useimmiten kalkkipitoisten kallioiden 
pienikokoinen putkilokasvi. Vuoden 2000 uhan-
alaisuustarkastelussa (Rassi ym. 2001) kalliorikko 
luokiteltiin vaarantuneeksi (VU). Putkilokasvien 
uhanalaisuuden arvioinnin lajikohtaisia peruste-
luja (Rautiainen ym. 2002) kirjoitettaessa todettiin, 
että kalliorikko sijoittuukin erittäin uhanalaisten 
(EN) luokkaan suppean esiintymisalueen, esiinty-
mien pirstoutuneisuuden ja soveliaan elinympä-
ristön määrän vähenemisen ja laadun heikkenemi-
sen vuoksi. Kalliorikko rauhoitettiin Suomessa jo 
1960-luvulla ja se on vuoden 2006 alusta voimaan 
tulleessa luonnonsuojeluasetuksen muutoksessa 
(LsA 913/2005) sisällytetty erityisesti suojeltaviin 
lajeihin. 

Kalkkikalliot ovat Suomessa uhanalaisia luon-
totyyppejä. Kalliorikon kasvupaikoiksi parhaiten 
soveltuvat laakeat ja puuttomat kalkkikalliot ja 
kalkkivaikutteiset kalliokedot ovat maassam-
me äärimmäisen uhanalaisia (CR) (Kontula ym. 
2008). Muut kalkkikallioiden luontotyypit, joilla 
kalliorikko voi kasvaa, ovat vaarantuneita (VU).  
Lisäksi kasvipeitteiset kalkkikalliot ja kalkkivai-
kutteiset kalliokedot kuuluvat Euroopan Unionin 
luontodirektiivin liitteen I erityisesti suojeltaviin 
luontotyyppeihin. Unioni velvoittaa jäsenmaitaan 
huolehtimaan erityisesti suojeltavan luontotyypin 
seurannasta sekä suotuisan suojelun tasosta. Kalk-
kikalliot ovat myös Etelä-Suomen metsien moni-
muotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO-oh-
jelma) määriteltyjen monimuotoisuuden kannalta 
merkittävimpien puustoisten elinympäristöjen 
joukossa, joiden osalta on tärkeää parantaa suojelu-
alueverkostoa ja kehittää luonnonhoitoa (METSOn 
valintaperustetyöryhmä 2008).

Kalliorikkoa koskevia tietoja on saatavilla pit-
kältä ajalta museonäytteiden melko suuren mää-
rän ansiosta. Kokonaiskatsaus kalliorikon tilasta 
Suomessa tehtiin 1980-luvun lopulla (Pykälä 1989). 
Tuolloin kalliorikon esiintymien lukumäärän to-
dettiin supistuneen noin kolmanneksella viimeis-
ten 50−100 vuoden aikana. Tämän jälkeen tietoja 

lajin tilasta ei ole koottu. Kalliorikon on havaittu 
edelleen taantuneen viimeisen noin kahdenkym-
menen vuoden aikana, sillä monet esiintymät ovat 
pienentyneet voimakkaasti kasvupaikkaolosuhtei-
den muututtua ja laji on myös hävinnyt eräiltä kas-
vupaikoiltaan (ympäristöhallinnon uhanalaisten 
lajien tietokanta). 

Kalliorikon taantumiskehityksen pääasiallise-
na syynä pidetään lajin vaatimien luonnostaan 
harvinaisten elinympäristöjen muuttumista ja hä-
viämistä ihmisen toiminnan seurauksena. Suurta 
osaa Etelä-Suomen vähäisistä kalkkikallioista on 
louhittu, minkä seurauksena kalliorikolle soveltu-
vat elinympäristöt ovat harvinaistuneet. Avoimet 
ja laakeat kalliot etenkin rannikkoalueilla ovat ha-
luttuja mökkitontteja, ja moni kalliorikon kasvu-
paikka onkin jäänyt asutuksen alle tai sen vaiku-
tuspiiriin. Lisäksi Etelä-Suomen kalkkikalliot ovat 
monin paikoin metsittyneet. Syitä tähän ovat mm. 
kallioalueiden aktiivinen metsittäminen monin 
paikoin sekä aiemmin yleisen metsälaidunnuksen 
sekä maatalouteen liittyneen puiden kotitarveke-
ruun loppuminen. Lisäksi kallioita aiemmin sään-
nöllisesti avoimena pitäneet luonnonkulot ovat 
nykyään harvinaisia. Osaltaan umpeutumiseen on 
vaikuttanut myös viime vuosikymmeninä havaittu 
yleinen rehevöitymiskehitys mm. typpilaskeuman 
ja ilman hiilidioksidipitoisuuden lisääntymisen 
seurauksena. Kallioalueiden metsittyessä ja kasvil-
lisuuden lisääntyessä kalliorikon suosimat avokal-
liot vähitellen umpeutuvat ja peittyvät karikkeen 
alle. Kalliorikolle soveliaiden kasvupaikkojen edel-
leen pirstoutuessa ja harvinaistuessa lajin taantu-
miskehitys tulee jatkumaan, jollei pikaisia hoito- ja 
suojelutoimia käynnistetä. 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää kallio-
rikon ekologisia vaatimuksia, taantumisen syitä 
ja menestymisen edellytyksiä, jotta tarvittavat 
hoitotoimet osattaisiin jatkossa suunnata oikein. 
Lisäksi työssä selvitetään lajin nykytila ja esiinty-
missä tapahtuneet muutokset sekä esitetään hoi-
to- ja suojelusuosituksia lajin taantumiskehityksen 
pysäyttämiseksi Suomessa. 
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2   Tutkimusmenetelmät

Kalliorikon nykytilan selvittämiseksi lähes kaikki-
en tunnettujen esiintymien kasvupaikat tutkittiin 
kesällä 2006 (Paula Aspelund). Muutamilla kasvu-
paikoilla käytiin myös vuosina 2007 ja 2008. Lajin 
kasvupaikkavaatimusten ja häviämiseen johtanei-
den syiden selvittämiseksi käytiin joillakin hävin-
neiksi tulkittujen esiintymien kasvupaikoilla. Kal-
liorikkopopulaatioissa tapahtuneiden muutosten 
seuraamiseksi kerättiin tietoa ympäristöhallinnon 
Hertta-tietojärjestelmän Eliölajit-osiosta, jonne on 
tallennettu kasvupaikkojen seurantatiedot vuosien 
varrelta. Tietoja saatiin myös Helsingin yliopiston 
kasvimuseon Kastikka-tietokannasta. Lisäksi pe-
rehdyttiin saatavilla olevaan kotimaiseen ja ulko-
maiseen lajia käsittelevään kirjallisuuteen. Hattu-
lan kasvupaikasta saatiin tietoja Pertti Uotilalta. 

Kalliorikon kasvupaikat sijaitsevat Lohjan, Kar-
jalohjan, Nurmijärven, Kaarinan, Kemiönsaaren 
(aiemmat Kemiön ja Västanfjärdin kunnat) ja Salon 
(aiempi Särkisalon kunta) kuntien alueella. Kunkin 
kasvuston pinta-ala mitattiin mittanauhalla ja kas-
viyksilöiden määrä laskettiin. Kukkivat yksilöt ja 
lehtiruusukkeet laskettiin erikseen. Ruusukemää-
rä on useimmiten arvioitu kymmen- tai sataluvun 
tarkkuudella esiintymän koosta riippuen, sillä 
lehtiruusukkeet kasvoivat usein tiiviinä mattoina 
laajoilla alueilla sekä osittain sammalten sisällä. 

Vuoden 2006 seurantakäyntien yhteydessä ku-
vattiin lisäksi yleispiirteisesti kasvupaikkojen eko-
logiset olot, esimerkiksi seuralaiskasvillisuus, kas-
vupaikan avoimuus, maaperän laatu sekä kosteus- 
ja valaistusolot. Lisäksi kenttä- ja pohjakerroksen 
avoimuutta arvioitiin silmämääräisesti. 
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3   Luonnehdinta ja levinneisyys

3.1

Luonnehdinta

Kalliorikko on kaksivuotinen rikkokasvien (Saxif-
ragaceae) heimoon kuuluva putkilokasvi, jonka 
ilmaverson korkeus on noin (5–)10–25 cm. Kal-
liorikon varsi on pysty, hieman särmikäs ja nys-
tykarvainen. Väriltään varsi on usein aavistuksen 
punertava ja se haarautuu usein yläosastaan. Maan 
tasalla on pieni lehtiruusuke, jonka tiheässä kasva-
vat ja talvehtivat ruusukelehdet ovat tavallisesti 
3- tai 5-hampaiset. Ruusukkeen alimmat lehdet 
ovat pienikokoiset ja lehtiruodilliset, ylemmät ruo-
dittomat, kiilatyviset ja kärjestään leveät. Lisäksi 
kalliorikolla on usein runsaasti varsilehtiä, jotka 
ovat 3–7 -hampaiset tai -liuskaiset ja muodoltaan 
lapiomaiset. 

Kalliorikon kukat kasvavat pitkissä 1–3 -kukkai-
sissa haaroissa kukkavanan päässä. Kukkapohjus 
on puolipallomainen ja nystykarvainen. Valkoisia 
ja lanttokärkisiä terälehtiä on viisi, ja ne ovat noin 
7–10 mm pitkiä. Teräväkärkisten verholehtien pi-
tuus on noin kolmannes terälehtien pituudesta, 
usein noin 2–3 mm. Kalliorikon kukat ovat kuk-
kaperiään pitemmät, kotaperä sen sijaan on noin 
pitkänpyöreän kodan pituinen. 

Kalliorikon kromosomiluku on 2n = 22. Elo-
muodoltaan kalliorikko on hemikryptofyytti eli 
puolipiilijä. Läheiseen sukulaiseensa mäkirikkoon 
(Saxifraga tridactylites) verrattuna kalliorikko on 
suurempi ja sillä on kookkaammat kukat. Mäkiri-
kon terälehdet ovat 3–4 mm pitkiä ja pyöreäkärki-
siä. Lisäksi mäkirikon lehdet ovat kalliorikon lehtiä 
syvempään liuskaiset. 

Kuva 1. Kalliorikon kukkien terälehdet ovat valkoisia ja 
lanttokärkisiä. Kuva: Paula Aspelund

(Mossberg & Stenberg 2005, Hämet-Ahti ym. 
1998, Kukkonen 1994, Pykälä 1997 ja 1989, Vuokko 
ym. 1994, Jalas 1965)
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3.2 
Levinneisyys

Yleisesti ottaen kalliorikko on laajalle levinnyt vuo-
ristoisten alueiden laji. Sitä tavataan Kalliovuorilla, 
Alaskassa, Alpeilla, Pyreneiden vuoristossa, Skan-
deilla, Karpaateilla sekä Balkanin ja Turkin vuoris-
toissa (Hultén & Fries 1986). Itämeren piirissä lajia 
tavataan lisäksi muunlaisissa elinympäristöissä. 

Pohjois-Euroopassa kalliorikkoa kasvaa ete-
läisen Suomen lisäksi Etelä- ja Keski-Ruotsissa, 
Karjalan tasavallassa sekä Virossa. Kalliorikon 
laaja levinneisyys viitannee siihen, että lajilla on 
ollut melko yhtenäinen levinneisyysalue pohjoi-
sella pallonpuoliskolla ennen viimeisiä jääkausia. 
Kalliorikko on Suomessa alkuperäiskasvi, joka on 
todennäköisesti saapunut alueelle pian jääkauden 
loputtua. (Jalas 1965, Hultén & Fries 1986, Ingelög 
ym. 1993)

Kuva 2. Nykyiset ja hävinneet kalliorikkoesiintymät Suomessa. 

Suomesta kalliorikkoa on löydetty yhteensä 
noin kuudeltakymmeneltä kasvupaikalta. Suurin 
osa kasvupaikoista sijaitsee kahdella suppealla ja 
maantieteellisesti erillisellä alueella (kuva 2). Toi-
nen alueista sijaitsee Karjalohjan ja Lohjan kunti-
en alueella, joissa lajia kasvaa Lohjansaaressa, sen 
lähiympäristössä ja Karkalinniemellä. Lounais-
Suomen levinneisyysalue sijaitsee Kemiönsaaren 
(aiemman Kemiön ja Västanfjärdin) ja Salon (aiem-
man Särkisalon) kunnissa. Yksittäisiä esiintymiä 
on tavattu lisäksi Kaarinassa, Paimiossa, Raasepo-
rissa (aiemmin Karjaata), Vihdissä, Nurmijärvellä 
ja Hattulassa.  
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4   Kannan kehitys Suomessa

Seurantatietojen perusteella kalliorikon esiintymi-
en määrä on vähentynyt 1900-luvun alusta noin 
kolmanneksella nykyiseen noin neljäänkymme-
neen esiintymään (ympäristöhallinnon uhanalais-
ten lajien tietokanta). Myös vuosina 1988−89 teh-
dyssä selvityksessä noin kolmanneksen vanhoista 
esiintymistä havaittiin todennäköisesti hävinneen 
(Pykälä 1989). Lukuisien kalliorikon esiintymien 
kohtalona on ollut kutistuminen hyvin pienialai-
siksi laikuiksi kasvupaikkaolosuhteiden muuttu-
essa. Monilla kasvupaikoilla lajia ei ole enää viime 
vuosina havaittu lainkaan. Toisaalta osa vanhoista 
havaintotiedoista on ollut varsin epätarkkoja, eikä 
esiintymiä voitu varmuudella paikantaa. Lisäksi 
kalliorikon siemenet säilyttävät itävyytensä maas-
sa pitkään, joten negatiivinen havainto ei välttä-
mättä tarkoita sitä, että esiintymä olisi pysyvästi 
hävinnyt.

Kalliorikon elinympäristöt, eteläiset kalkkikal-
liot ovat Suomen happamassa kallioperässä luon-
nostaan harvinaisia, mikä voimakkaasti rajoittaa 
lajin esiintymistä. Viimeisen sadan vuoden aikana 
kalliorikko on taantunut Suomessa ensisijaisesti 
sen vaatimien elinympäristöjen muututtua tai hä-
vittyä. Kasvupaikkoja on tuhoutunut kalkkikiven 
louhinnan ja rakentamisen seurauksena. Metsälai-
dunnuksen loputtua ja laakeiden kallioalueiden 
metsittämisen myötä monet kasvupaikat ovat 
umpeutuneet tai umpeutumassa. Lajin harvinais-
tuminen on ollut viimeisten vuosikymmenien ai-
kana nopeaa, ja kalliorikko on siirtynyt reilussa 
kymmenessä vuodessa silmälläpidettävän harvi-
naisista (Sh) erittäin uhanalaisten (EN) luokkaan. 
Kalliorikon harvinaistumisen hidastamiseksi oi-
kein suunnatut hoito- ja suojelutoimenpiteet ovat 
välttämättömiä lähitulevaisuudessa. 
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5   Kalliorikon biologiaa

5.1 
Kasvupaikkavaatimukset 
ja seuralaislajisto

Nimensä mukaisesti kalliorikko vaatii kasvupai-
kakseen aina kallion, ja maakerroksen kallion pääl-
lä tulee olla ohut (Kotilainen 1960). Rikkojen suvun 
latinankielinen nimikin viittaa kallioisiin kasvu-
paikkoihin (saxum = kallio, frago = murtaa, särkeä). 
Tämän tutkimuksen yhteydessä maannoksen ha-
vaittiin olevan useimmilla kasvupaikoilla korkein-
taan muutaman senttimetrin paksuinen. Jos kal-
liolle on kertynyt runsaasti kariketta ja maannos 
on paksuuntunut, kalliorikkoesiintymä oli useim-
miten hiljalleen pienentynyt ja lopulta hävinnyt 
kasvupaikalta. Kalliorikko hyötyisi useilla kasvu-
paikoilla avokallion varovaisesta ja laikuittaisesta 
paljastamisesta ja maanpinnan rikkomisesta.  

Suomessa kalliorikko on lähes täysin kalkinvaa-
tija, mutta sitä on tavattu myös muutamilta karum-
milta, mutta ilmeisesti emäksisiä kivilajeja sisältä-
viltä kallioilta. Muilta kuin kalkkikallioilta kasvi 
on kuitenkin hävinnyt keskimääräistä useammin 
(Pykälä 1989). Tyypillisesti kalliorikko kasvaa syö-
pyneissä kalkkisuonissa, joihin on kertynyt vähän 
orgaanista ainesta.

Kalliorikon pienen koon vuoksi kenttäkerrok-
sen kasvillisuuden tulee olla kasvupaikoilla ma-
talaa ja aukkoista. Myös pohjakerroksen tulee olla 
aukkoinen, jotta kalliorikon siemenet voivat itää. 
Jos kasvupaikalle kertyy kariketta ja humusker-
ros paksunee, kookkaammat juuristonsa avulla 
leviävät kasvit, kuten hietakastikka (Calamagrostis 
epigejos), runsastuvat. Kalliorikkoa tavataan joskus 
myös kalkkilouhoksissa, mutta yleensä louhokset 
ovat lajin kannalta sopimattomia kasvupaikkoja, 
mahdollisesti liiallisen varjoisuuden takia.

Kalliorikon seuralaislajisto on tyypillisesti run-
sas ja edustava (ks. liite 1). Lähes kaikilla kasvu-
paikoilla tavataan keltamaksaruohoa (Sedum acre), 
ahomansikkaa (Fragaria vesca) ja haisukurjenpol-
vea (Geranium robertianum). Muita yleisiä seura-
laislajeja ovat haurasloikko (Cystopteris fragilis), 

Kuva 3. Kalliorikko kasvaa lähes paljaalla kalliolla Kemiön-
saaren Tallholmenilla 17.6.2006. Kuva: Paula Aspelund

kallioimarre (Polypodium vulgare), karvakiviyrtti 
(Woodsia ilvensis), sinivuokko (Hepatica nobilis), 
isomaksaruoho (Sedum telephium), hopeahanhikki 
(Potentilla argentea), ahopukinjuuri (Pimpinella sa-
xifraga), keto-orvokki (Viola tricolor), nurmihärkki 
(Cerastium fontanum), rohtotädyke (Veronica offi ci-
nalis), ketokäenminttu (Satureja acinos), kalliokielo 
(Polygonatum odoratum), sormisara (Carex digitata), 
nuokkuhelmikkä (Melica nutans), ahopellava (Li-
num catharticum), tummaraunioinen (Asplenium 
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trichomanes), lampaannata (Festuca ovina), tuoksu-
simake (Anthoxanthum odoratum) ja huopakeltano 
(Pilosella offi cinarum). Lounaissaaristossa kalliori-
kon seuralaislajina tavataan usein sen lähisuku-
laista mäkirikkoa (Saxifraga tridactylites). Meren-
rantakalliolla yleisiä seuralaislajeja ovat lisäksi 
ruoholaukka (Allium schoenoprasum) ja rantatädy-
ke (Veronica longifolia). Muutamilta kasvupaikoilta 
löytyi kesällä 2006 myös silmälläpidettävää keto-
noidanlukkoa (Botrychium lunaria).

Sammalista tyypillisiä kalliorikon seuralaisia 
ovat kalkkikarvasammal (Ditrichum fl exicaule), 
kalkkikiertosammal (Tortella tortuosa), kivikynsi-
sammal (Dicranum scoparium) ja seinäsammal 
(Pleurozium schreberi) (Pykälä 1989). Jäkälistä sel-
västi yleisin kalliorikon seuralaislaji on valkopo-
ronjäkälä (Cladonia arbuscula ssp. squarrosa). Muita 
tyypillisiä seuralaisia ovat mm. isohirvenjäkälä 
(Cetraria islandica), ruskonahkajäkälä (Peltigera ru-
fescens) ja karvetorvijäkälä (Cladonia pocillum). 

Kalliorikon kasvupaikat ovat luontoarvoiltaan 
merkittävimpiä kalkkikallioita Etelä-Suomessa ja 
niiltä tunnetaan lukemattomia muita hyvin harvi-
naisia eliölajeja (Pykälä 1989). Viime vuosina näiltä 
kalkkikallioilta on löytynyt kymmeniä Suomesta 
aiemmin tuntemattomia jäkälälajeja (Pykälä 2007 
ja 2008, Pykälä & Breuss 2008). Kalliorikkokalli-
oilla kasvavia muita erityisesti suojeltavia lajeja 
ovat suipputammukkasammal (Hygroamblystegium 
tenax), etelänhaivensammal (Cirriphyllum tomma-
sinii), tuoksukäppyräsammal (Mannia fragrans) ja 
rosokilpinen (Catapyrenium psoromoides).

Kuva 4. Tummaraunioinen (Asplenium trichomanes) on kal-
liorikon yleisimpiä seuralaislajeja. Kuva: Terhi Ryttäri

5.2 
Kalliorikon elämänkierto

Kalliorikko on kaksivuotinen laji. Ensimmäise-
nä kesänä ruusuke kasvaa kokoa, ja kukkiminen 
on mahdollista useimmiten toisena kesänä. Kuk-
kiakseen kalliorikko vaatii kylmän kauden ja se 
saattaakin alkukesän yöpakkasten seurauksena 
kukkia poikkeuksellisesti jo ensimmäisenä kesä-
nään (Knaben 1961). Kalliorikko on pääasiassa itse-
pölytteinen laji, mutta sillä esiintyy harvoin myös 
hyönteispölytystä (Jalas 1965).

Kalliorikon siemenet ovat pieniä ja ne saatta-
vat levitä sekä ilmateitse että veden ja eläinten 
mukana. Siemenet ilmeisesti säilyvät maaperässä 
itämiskykyisenä pitkiäkin aikoja, mikä on lajin säi-
lymisen kannalta tärkeää (Pykälä 1997). Lajia on 
löydetty alueilta, joilla sitä ei ole tavattu enää vuo-
siin tai jopa vuosikymmeniin, kun kasvupaikka-
olosuhteet ovat tavalla tai toisella palautuneet lajil-
le sopiviksi. Lajin piileskeleminen kertoo kuitenkin 
kasvupaikan olosuhteiden muuttumisesta kalliori-
kon kannalta huonommiksi. Avoin kasvukohta on 
saattanut esimerkiksi hiljalleen kasvaa umpeen tai 
sille on saattanut kertyä runsaasti kariketta, jolloin 
kalliorikon siemenet eivät ole päässeet itämään. 
Siksi myös kasvupaikkoja, joilla kalliorikkoa ei ole 
viime vuosina havaittu, tulee seurata ja tarpeen 
vaatiessa hoitaa. 

Kuva 5. Kalliorikon lehtiruusukkeita ja yksi nupulla oleva 
yksilö Lohjan Hausnummella 5.6.2006. Kuva: Paula Aspe-
lund
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5.3 
Populaatioseuranta vuonna 2006

Yksilömäärien suuret vuosittaiset vaihtelut, joihin 
vaikuttavat esimerkiksi kasvupaikan lämpötila- 
ja kosteusolot, ovat kalliorikolle tyypillisiä, eikä 
yksittäinen populaatioseuranta useinkaan anna 
kokonaiskuvaa esiintymän tilasta. Useimmista 
kalliorikkopopulaatioista on kuitenkin saatavilla 
myös aikaisempia seurantatietoja, joiden avulla 
esiintymässä tapahtuneita muutoksia ja esiinty-
män tilaa voitiin arvioida. 

Kesällä 2006 tutkituista 43 kasvupaikasta 35:ltä 
löydettiin kalliorikkoja. Kahdeksalta kasvupaikal-
ta, joilla kalliorikon katsotaan edelleen esiintyvän, 
lajia ei löytynyt lainkaan. Kukkivien yksilöiden 
lukumäärä esiintymissä oli keskimäärin 104 (  = 

185) mediaanin ollessa 52 kukkivaa yksilöä. Yksi-
lömäärät vaihtelivat suuresti. Pienimmissä esiinty-
missä havaittiin vain yksi kukkiva yksilö, kun taas 
suurimmasta populaatiosta Salon (ent. Särkisalon) 
Vähämaankaulalta lähes tuhat kukkivaa kalliorik-
koa. Kasvukauden poikkeuksellinen kuivuus oli 
saattanut osaltaan vaikuttaa pieniin yksilömääriin 
osassa esiintymistä. 

Ruusukkeiden osuudeksi populaatioista las-
kettiin keskimäärin noin neljännes, mutta todelli-
suudessa osuus on ollut tätä suurempi, sillä ruu-
sukkeita on todennäköisesti jäänyt havaitsematta. 
Kahdessatoista esiintymässä havaittiin ainoastaan 
kukkivia yksilöitä eikä lainkaan lehtiruusukkeita.  

Kuva 6. Kukkivien yksilöiden lukumäärät kalliorikkopopulaatioissa kesällä 2006. Kuvasta on jätetty pois kahdeksan nykyis-
tä esiintymää, joista ei tutkimusvuonna löytynyt kalliorikkoja.
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6   Uhanalaisuus ja toteutetut suojelutoimet

Kalliorikon luontainen harvinaisuus ja sen vaatimi-
en elinympäristöjen vähentyminen ovat johtaneet 
lajin uhanalaistumiseen. Kalliorikko luokiteltiin 
Suomessa silmälläpidettävän harvinaiseksi (Sh) 
vuoden 1990 uhanalaisuustarkastelussa (Rassi ym. 
1992). Viimeisimmässä lajien uhanalaisuuden ar-
vioinnissa kalliorikko sijoitettiin luokkaan erittäin 
uhanalaiset (EN) kriteerien B1+2c+3d perusteella 
(Rautiainen ym. 2002). Kriteerien mukaan kallio-
rikon häviämisriski on suuri, sillä sen esiintymi-
nen on alueellisesti voimakkaasti pirstoutunutta, 
sopivien elinympäristöjen on havaittu taantuvan 
jatkuvasti ja lisääntymiskykyisten yksilöiden mää-
rien vaihtelut ovat erittäin suuria. 

Uhanalaisuustarkastelussa kalliorikon uhan-
alaisuuden suurimmat syyt ja lajin esiintymistä uh-
kaavat tekijät ovat rakentaminen ja kaivostoiminta. 
Kalkkikiven louhinta on hävittänyt eräitä esiinty-
miä. Useimpien esiintymien osalta häviämissyy 
on epäselvä, koska kasvupaikkojen tarkka sijain-
ti ei ole tiedossa. Näillä esiintymillä häviämisen 
pääsyinä lienevät umpeenkasvu ja rakentaminen. 
Huomattava osa esiintymistä on kesämökkien pi-

hoilla tai lähellä mökki- tai omakotiasutusta. Eräät 
esiintymät ovat hävinneet metsänistutusten takia.

Suomen lisäksi kalliorikko on luokiteltu uhan-
alaiseksi Virossa ja Karjalan tasavallassa (Ivanter 
& Kuznetsov 1995, Kukk & Kull 2005). Erityisen 
huolestuttava kalliorikon tilanne on Virossa, jossa 
lajin esiintymien lukumäärä on kutistunut 1970-lu-
vulta alkaen noin kolmannekseen alkuperäisestä 
(Kukk & Kull 2005).

Kalliorikko on rauhoitettu harvinaisena lajina 
Suomessa jo 1960-luvulla. Uusimmassa, vuoden 
2006 alusta voimaan tulleessa luonnonsuojeluase-
tuksen muutoksessa kalliorikko sisällytettiin erityi-
sesti suojeltaviin kasvilajeihin. Erityisesti suojelta-
van lajin säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei 
saa hävittää eikä heikentää. Kielto tulee voimaan, 
kun alueellinen ympäristökeskus on rajannut esiin-
tymispaikan ja tiedottanut siitä maanomistajalle. 
Tähän asti kalliorikon kasvupaikkoja on suojeltu 
Uudellamaalla ja Lounais-Suomessa pääasiassa 
sisällyttämällä niitä Natura 2000 –alueiden luon-
nonsuojelulailla toteutettaviin osiin. 
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7.2 
Nykyiset esiintymät

Uudenmaan ympäristökeskus

7.2.1 
Alminmäki, Karjalohja

Yhtenäiskoordinaatit: A: 6683612:3323092; 
B: 6683584:3323102

Kalliorikkoa on kerätty Alminmäen paisteiselta 
kalkkikalliolta ensimmäisen kerran 1870-luvul-
la. Vuonna 2006 kalliorikkoa löytyi kahdesta eri 
kohdasta, yhteensä noin kuuden neliömetrin alal-
ta. Esiintymä on huomattavasti pienempi kuin 
1980-luvun lopulla, jolloin kalliorikkoja kasvoi 
myös kasvustojen A ja B välisellä alueella.

7   Esiintymät; niiden suojelu- ja hoitotarve

7.1

Yleistä 

Seuraavissa kappaleissa esitellään kaikki Suomes-
sa tunnetut kalliorikkoesiintymät. Esiintymät on 
jaettu nykyisiin esiintymiin (7.2.), mahdollisesti 
hävinneisiin esiintymiin (7.3.) ja hävinneisiin esiin-
tymiin (7.4.). Nykyisiksi esiintymiksi on luokiteltu 
elinvoimaisten esiintymien lisäksi myös joitakin 
sellaisia esiintymiä, joissa kalliorikkoa ei ole ha-
vaittu aivan viime vuosina, mutta joissa kalliorikon 
siemeniä on todennäköisesti runsaasti maaperässä 
ja laji on palautettavissa kasvupaikalle sopivilla 
hoitotoimilla. Mahdollisesti hävinneiksi on luoki-
teltu sellaisia esiintymiä, joiden nykytilaa ei tun-
neta (paikkatieto yleensä varsin epätarkka) ja joilta 
kalliorikkoa tulisi etsiä jatkossa. 

Esiintymäkuvausten yhteydessä on ilmoitettu 
kasvustojen sijainti yhtenäiskoordinaatistossa. 
Esiintymät ja kasvustot on merkitty karttoihin pis-
teillä ja mahdolliset rajaus- tai suojeluehdotukset 
alueina. Ennen vuotta 2006 tehdyistä havainnoista 
ei ole välttämättä tiedossa tarkkaa kasvupaikkaa, 
joten esiintymä on saattanut sijaita muutaman 
kymmenen metrin säteellä karttaan merkitystä 
pisteestä. 1.1.2009 voimaan tulleen kuntaliitoksen 
myötä uusissa kunnissa sijaitsevien esiintymien 
vanha sijaintikunta on mainittu suluissa esiinty-
män nimen perässä.

Hattulan kolme kasvupaikkaa (7.3.9a–7.3.9c) 
kuuluvat samaan kalliorikkoesiintymään, mutta 
niitä käsitellään tekstissä käytännön syistä erik-
seen.

Nykyisten esiintymien suojelutilanne ja tässä 
työssä ehdotettavat suojelu- ja hoitotoimet on koot-
tu taulukkoon liitteessä 2. 

Kaikki kalliorikon kasvupaikat ovat luonnol-
taan arvokkaita kallioita, jotka olisi perusteltua 
rauhoittaa luonnonsuojelualueiksi. Tässä julkai-
sussa ei kuitenkaan ole arvioitu koko kallioalueen 
suojelutarvetta, vaan ainoastaan kalliorikon suoje-
lu- ja hoitotarvetta.

Kuva 7. Kalliorikon esiintymän sijainti Karjalohjan Almin-
mäellä.



19Suomen ympäristö  30 | 2009

Kuva 8. Piirros kalliorikon kasvustoista Alminmäellä Karja-
lohjalla.

Osakasvusto A sijaitsee 15 metriä talon lounais-
kulmasta luoteeseen, lounaaseen laskevalla ja pääl-
tä sammaloituneella ja jäkälöityneellä kalkkikalli-
olla, jolla kasvaa harvahko männikkö. Kallion lou-
naisreunan jyrkemmässä kohdassa, 2,0 x 2,5 metrin 
alalla, kasvoi neljä pienikokoista kukkivaa kallio-
rikkoa. Kasvukohta on ympäristöään valoisampi 
ja maakerros kallion päällä ohut.  Kallion edustalla 
kasvaa nuoria lehtipuita ja vadelmapensaita, jotka 
tulevat kasvaessaan varjostamaan esiintymää. 

Osakasvusto B sijaitsee 12 metriä talon kaak-
koiskulmasta etelään. Loivasti lounaaseen laske-
valla paljaalla ja laakealla kalkkikalliolla, 2,0 x 1,3 
metrin alalla, kasvoi 14 kukkivaa yksilöä ja pari-
kymmentä ruusuketta. Avoimella kalkkikalliolla 
on monia kalliorikolle sopivan tuntuisia avoimia 
kasvukohtia. Esiintymän itäreunassa, kallion lai-
dalla kasvaa muutamia nuoria lehtipuita ja kuusia. 

Kalliorikon seuralaislajeja olivat mm. huopakel-
tano (Pilosella offi cinarum), mäkitervakko (Lychnis 
viscaria), ahopukinjuuri (Pimpinella saxifraga), ke-
tokäenminttu (Satureja acinos) ja keväthanhikki 
(Potentilla crantzii). Alminmäellä aiemmin tavat-
tuja harvinaisia lajeja ovat mm. silmälläpidettävät 
lastusammal (Reboulia hemisphaerica) ja kalkkitum-

maraunioinen (Asplenium trichomanes ssp. quadriva-
lens) (Pykälä & Bonn 2000). 

Kasvupaikka on valtakunnallisesti merkittävä 
kallio (Pykälä 1992) ja maakunnallisesti merkittävä 
perinnebiotooppi (Pykälä & Bonn 2000).

Aiemmat tiedot:
1874 R. Hult & J. Tikkanen (H)
1973 A. Salmela (H)
1986 J. Pykälä,  57 kukkivaa yksilöä ja 38 ruusuketta 

(maastolomake) 
1988 J. Pykälä, 103 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1989 J. Pykälä, 30 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006) 
1991 J. Pykälä, joitakin ruusukkeita (Pykälä 2006)

Hoito ja suojelu

Talon luoteispuoleisen kallion päällä ja talon ete-
läpuoleisen kallion laidalla kasvavaa puustoa tu-
lisi harventaa kalliorikkoesiintymän hoitamiseksi. 
Talon luoteispuoleisen kallion edustalla kasvavia 
nuoria lehtipuita tulisi harventaa ja vadelmapen-
saita poistaa. Harvennuksen yhteydessä syntyvät 
hakkuutähteet tulee viedä pois kasvupaikalta. 
Lisäksi osakasvuston A kasvupaikalta voidaan 
varovaisesti poistaa poronjäkälää ja kariketta 
laikuittain, jotta avokalliota paljastuisi nykyistä 
enemmän. 

7.2.2 
Karkali, Karjalohja

Yhtenäiskoordinaatit: 668489:332197

Kalliorikko on tunnettu Karkalinniemen kärjen 
kalkkikalliolta jo pitkään. Esiintymä on ollut il-
meisen runsas ja jo 1870-luvulta lähtien botanis-
tien keskuudessa hyvin tunnettu, sillä paikalta on 
kerätty kalliorikkonäytteitä pahimmillaan lähes 
vuosittain. Esiintymä on ilmeisesti taantunut viime 
vuosikymmeninä. Kesällä 2006 paikalta löytyi vain 
kolme kukkivaa yksilöä muutaman neliömetrin 
alalta. Sopivaa riittävän avointa kalliota on paikalla 
niukasti, ja pääosa kalliosta on karikkeen peitossa 
ja vähitellen metsittynyt lajille sopimattomaksi.

Kalliorikon seuralaislajeja ovat mm. karvakivi-
yrtti (Woodsia ilvensis), haisukurjenpolvi (Gerani-
um robertianum) ja litteänurmikka (Poa compressa). 
Karkalinniemen kalkkikalliolta tunnetaan monia 
harvinaisia jäkälä- ja sammallajeja. Paikalla kas-
vaa esimerkiksi äärimmäinen uhanalainen (CR) 
rosokilpinen (Catapyrenium psoromoides), jolta tun-
netaan Suomesta vain kaksi säilynyttä esiintymää. 
Lisäksi siltä on löydetty kaksi jäkälälajia (Staurot-
hele guestphalica ja Leptogium cf. schraderi) (Pykä-
lä 2008) ja yksi jäkälällä elävä sieni (Merismatium 
discrepans) (Alstrup ym. 2009), joita ei ole tavattu 
muualta Suomesta. 
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Kuva 9. Kalliorikon esiintymä Karjalohjan Karkalissa.

Aiemmat tiedot (mm.):
1878 V. F. Brotherus (H)
1891 E. af Hällström (H)
1900 U. Sahlberg (H)
1912 K. Kaila (OULU)
1923 G. af Hällström (TURA)
1935 H. Krogerus (H)
1945 O. E. Lehtonen (H) 
1959 L. Pohjola (H)
1962 T. Koponen & H. Toppari (Koponen & Toppari 1963)
1986 J. Pykälä, 41 kukkivaa yksilöä ja 16 ruusuketta 

(Pykälä 2006)
1988 J. Pykälä, 112 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1999 J. Pykälä, noin 200 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006) 

Hoito ja suojelu

Karkalin luonnonpuistossa yleisön liikkuminen on 
rajoitettu merkityille poluille. Kalliorikko kasvaa 
aivan niemen kärjessä jyrkästi lounaaseen laske-
valla kalkkipitoisella kalliolla suojassa kulutuksel-
ta. Kasvupaikka näyttää kuitenkin olevan vähitel-
len metsittymässä. 

Karkalin luonnonpuiston luonnonhoitosuunni-
telmassa (Tuupanen & Tainio 2007) kalkkikalliolle 
ehdotetaan hoitotoimia harvinaisten kalkkilajien 
elinolosuhteiden turvaamiseksi. Toimenpiteiden 
tavoitteena on estää avointen kalliolaikkujen um-
peenkasvu ja lisätä arvokkaalle lajistolle soveltuvaa 
paljasta kalliopinta-alaa. Hoitosuunnitelman mu-
kaan kalliolla kasvavien katajien ja havupuuntai-
mien määrää vähennetään voimakkaasti ja avointa 
kalliopintaa paljastetaan varovasti metsäsammal-
ten, heinien ja varpujen alta haravoimalla ja käsin. 
Lisäksi vähennetään tarpeen mukaan havupuita, 

joiden latvuksesta putoava karike haittaa vaateli-
aan lajiston elinolosuhteita.

7.2.3 
Koivikko, Karjalohja

Yhtenäiskoordinaatit: 6683544–76:3324454–70

Kalliorikon kasvupaikka sijaitsee Hermalan kalk-
kikallioiden luoteispuolella, noin sadan metrin 
päässä Tolpoonkallion luoteisimmista kalliorik-
kokasvustoista. Kasvupaikka onkin osa valtakun-
nallisesti merkittävää Hermalan Tolpoonkallion 
kalkkikalliota (Pykälä 1992). 

Kesällä 2006 alueen kuudesta eri kasvustolai-
kusta (0,5−2 m2), noin 22 x 28 metrin alalta löytyi 
yhteensä 68 kukkivaa kalliorikkoa ja useita kym-
meniä ruusukkeita. Kasvupaikka on melko avoin 
ja valoisa ja sillä on useita pienialaisia kalkkikallio-
paljastumia. Esiintymä on ilmeisesti väliaikaisesti 
runsastunut, kun alueella aikaisemmin kasvanut 
männikkö on hakattu ja nuori puusto ei toistaisek-
si varjosta liikaa avoimia kohtia. Kenttäkerroksen 
kasvillisuus on kuitenkin monin paikoin kalliori-
kolle liian rehevää.

Laajin kalliorikon kasvustolaikku A sijaitsi säh-
kölinjan alla, missä kasvillisuus on matalaa ja kal-
liopaljastuma laajin. Muutaman neliömetrin alalla 
kasvoi tiheästi 46 kukkivaa yksilöä. Muut kasvus-
tot sijaitsivat tästä pohjoiseen, vierekkäisillä pienil-
lä avokalliolaikuilla parinkymmenen neliömetrin 
alalla. Kasvustolaikusta B löytyi yksi, C:stä 13 ja 

Kuva 10. Kalliorikon esiintymä Karjalohjan Koivikossa.
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Kuva 11. Piirros kalliorikon esiintymästä Karjalohjan Koivikossa.

D:stä kaksi kukkivaa yksilöä. E-laikussa kasvoi 
kaksi kukkivaa yksilöä ja noin kymmenen ruusu-
ketta ja F:ssä neljä kukkivaa yksilöä. 

Kalliorikon lisäksi paikalla kasvoi mm. heinära-
tamoa (Plantago lanceolata), tuoksusimaketta (Ant-
hoxanthum odoratum), nuokkuhelmikkää (Melica 
nutans), keväthanhikkia (Potentilla crantzii), mä-
kivirvilää (Vicia tetrasperma) ja kartioakankaalia 
(Ajuga pyramidalis). Hyvin niukkana paikalta löy-
tyi vaarantunut (VU) etelänhankasammal (Riccia 
beyrichiana).

Aiemmat tiedot:
1962 T. Koponen (Koponen & Toppari 1962)
1989 J. Pykälä, kahdeksan kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1990 J. Pykälä, alle 0,1 ha alalla pienillä kalliopaljastumilla 

(maastolomake)

Hoito ja suojelu

Kalliorikon esiintymää uhkaavat lähivuosina nuor-
ten lehtipuiden kasvun seurauksena varjostumi-
nen ja umpeenkasvu. Sähkölinjan alla sijaitseva 
kasvustolaikku A on jo nykyisellään osittain lou-
naispuolellaan kasvavan tiheän koivikon varjosta-
ma. Jotta kasvupaikka säilyisi jatkossa avoimena 
ja valoisana, puustoa tulee harventaa ja poistaa 
lähivuosina. Harvennusten yhteydessä syntyvät 
hakkuutähteet tulee kuljettaa pois alueelta jotta 
kalliorikolle soveltuvat kasvukohdat säilyisivät 
avoimina.

Esiintymä sijaitsee kokonaisuudessaan yksityi-
sellä luonnonsuojelualueella (YSA201372, Rau-
halan kalkkikalliot), joka on perustettu Natura 
2000-ohjelman toteuttamiseksi.
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7.2.4 
Mailankallio, Karjalohja

Yhtenäiskoordinaatit: 6684477:3324333 

Yläosastaan avoimen ja kalkkipitoisen Mailankal-
lion päältä, jyrkänteen reunalta löytyi kesällä 2006 
79 kukkivaa kalliorikkoa. Kasvusto on hyvin tiivis 
ja pienialainen, vain alle neliömetrin laajuinen. He-
ti kasvuston pohjoispuolella kallio laskee jyrkästi 
luoteeseen, ja noin puolen metrin päässä kulkee 
tonttia rajaava aita. Nykyinen kasvupaikka on 
jonkin verran ylempänä rinteessä kuin 1980-luvun 
havainnot. Aikaisemmat havainnot ovat luultavas-
ti tontitetulta alueelta. Mailankallio on luokiteltu 
valtakunnallisesti merkittäväksi kallioksi (Pykälä 
1992, Husa & Teeriaho 2004). 

Kuva 12. Kalliorikon esiintymä Karjalohjan Mailankalliolla.

Kalliorikon lisäksi paikalla kasvoi mm. kel-
tamaksaruohoa (Sedum acre), isomaksaruohoa 
(Sedum telephium), haisukurjenpolvea (Geranium 
robertianum) ja mäkitervakkoa (Lychnis viscaria). 
Heti jyrkänteen kaakkoispuolella, muutaman met-
rin päässä esiintymästä kasvoi hietakastikkaa (Ca-
lamagrostis epigejos). Lähellä kasvaa myös mäntyjä 
(Pinus sylvestris), pihlajia (Sorbus aucuparia) ja nuo-
ria haapoja (Populus tremula).  Mailankallion muita 
harvinaisia lajeja ovat mm. tunturikiviyrtti (Wood-
sia alpina), kalkkikuppijäkälä (Solorina saccata) sekä 
silmälläpidettävät (NT) lastusammal (Reboulia he-
misphaerica) ja kalkkitummaraunioinen (Asplenium 
trichomanes ssp. quadrivalens) (Pykälä 1992).

Aiemmat tiedot:
1879 E. Öhrnberg (H)
1902 O. Collin (H)
1962 T. Koponen ja H. Koppari (Toppari & Koponen 1963)
1986 J. Pykälä, lajia ei havaittu (Pykälä 2006)
1988 T. Koponen, 1 yksilö (Pykälä 1989)
1989 J. Pykälä, lajia ei havaittu (Pykälä 1989)
1990 J. Pykälä, muutamia kymmeniä kukkineita ja useita 

kymmeniä ruusukkeita (Pykälä 2006)

Hoito ja suojelu

Kalliorikkoa on esiintynyt aiemmin kallion alem-
missa osissa, jotka ovat nykyään lajille liian um-
peenkasvaneita ja varjoisia. Kalliorikolle sopivaa 
elinympäristöä on nykyisin tarjolla niukasti, vain 
kallion yläosan jyrkänteillä. Alaosista tulee poistaa 
puustoa lähivuosina, jotta kalliorikko voisi levitä 
laajemmalle alueelle. Kallion yläosissa hietakasti-
kan leviämistä tulee seurata ja kastikkaa tarvittaes-
sa poistaa. Lisäksi puiden taimia, lähinnä haapoja 
ja mäntyjä tulee tarvittaessa poistaa kasvupaikalta. 

Kasvupaikka sijaitsee osin Natura 2000 –alueella 
(Karkali, Suurniemi ja Mailan alueet FI0100012), 
jonka toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulaki.

7.2.5 
Rinnemäki, Karjalohja

Yhtenäiskoordinaatit: 6683988:3324100

Kalliorikon kasvupaikka Karjalohjan Rinnemäellä 
sijaitsee jyrkässä koilliseen laskevassa kalliorin-
teessä. Rinne on alaosastaan voimakkaasti pensoit-
tunut ja kuusettunut ja myös yläosastaan varjostu-
nut. Avokalliota on tarjolla niukasti. Kalliorikkoa 

Kuva 13. Kalliorikon esiintymä Karjalohjan Rinnemäellä.



23Suomen ympäristö  30 | 2009

etsittiin Rinnemäeltä tuloksetta vuosina 2006 ja 
2007. Paikalle on kasvanut tiheä nuori metsä, jos-
sa kalliorikolle ei ole elintilaa. Laji on kuitenkin 
kasvanut Rinnemäellä ilmeisesti jo pitkään, ja sen 
siemeniä lienee runsaasti maaperässä. Oikeanlai-
sella hoidolla laji voidaan palauttaa kasvupaikalle. 
Rinnemäki on valtakunnallisesti merkittävä kallio 
(Pykälä 1992, Husa & Teeriaho 2004).

Rinnemäellä on tavattu kalliorikon lisäksi myös 
useita muita harvinaisia lajeja. J. Pykälä löysi rin-
teen alaosassa kasvaneesta lehdosta vuonna 1988 
erittäin uhanalaisen lehtolitukan (Cardamine impa-
tiens) ensimmäiseltä ja ainoalta tunnetulta kasvu-
paikalta Manner-Suomesta (Pykälä 1991). Lehto-
jensuojeluohjelmaan kuuluva lehto avohakattiin 
talvella 1993−94, ja tämän jälkeen lehtolitukka-
esiintymä on ollut huonokuntoinen. Vuonna 2007 
Rinnemäeltä löytyi 17 lehtolitukan taimea. 

Aiemmat tiedot:
1988 J. Pykälä, 1 ruusuke (Pykälä 1989)
1990–1994 J. Pykälä, lajia ei havaittu (Pykälä 2006)
1995 J. Pykälä, kaksi ruusuketta ja neljä kukkivaa yksilöä 

(Pykälä 2006)
1996 J. Pykälä, useita kymmeniä kukkivia yksilöitä 

(Pykälä 2006)
1998 J. Pykälä, lajia ei havaittu (Pykälä 2006)
2000–2003 J. Pykälä, lajia ei havaittu (Pykälä 2006)

Hoito ja suojelu

Kalliorikkoa on tavattu Rinnemäellä vain harvoin. 
Kasvupaikkaa tulee seurata jatkossa, sillä kallio-
rikko saattaa ilmestyä vuosienkin tauon jälkeen 
maaperän siemenpankista, jos kasvupaikkaolosuh-
teet ovat sille suotuisat. Lajia tulee jatkossa etsiä 
etenkin Rinnemäen lounaisosasta, jossa on enem-
män kalkkikalliota kuin koillisrinteessä. Alueen 
hoidossa on tärkeintä estää Manner-Suomen aino-
an lehtolitukkaesiintymän häviäminen. Sen tila on 
hakkuiden jälkeisestä voimakkaasta pensoittumi-
sesta johtuen erittäin huono. Sekä lehtolitukka että 
kalliorikko hyötyisivät kallion tyvelle kasvaneen 
tiheikön varovaisesta harventamisesta. 

Rinnemäen kalliorikkoesiintymä sijaitsee Na-
tura 2000 –alueen (Karkali, Suurniemi ja Mailan 
alueet FI0100012) luonnonsuojelulailla toteutetus-
sa osassa. Pääosa Rinnemäen kalkkikalliosta on 
Natura-rajauksen ulkopuolella.

7.2.6 
Tamsaari, Karjalohja

Yhtenäiskoordinaatit: 6685179:3324607

Kalkkipitoiselta ja jyrkästi pohjoiseen laskevalta 
rantakalliolta löytyi kesällä 2006 viisi kukkivaa kal-
liorikkoa noin viiden neliömetrin alalta. Esiintymä 
sijaitsee rantatörmän jyrkimmässä osassa noin rin-
teen puolivälissä. Rinteen päällä kasvaa harvahko 
männikkö. Kalliorikon seuralaislajeja olivat mm. 
sormisara (Carex digitata), karvakiviyrtti (Woodsia 
ilvensis), lampaannata (Festuca ovina) ja kissan-
käpälä (Antennaria dioica). Aikaisemmin paikalta 
on löydetty myös mm. erittäin uhanalainen (EN) 
suipputammukansammal (Hygroamblystegium te-
nax) sekä harvinainen säiläsammal (Blindia acuta) 
(Pykälä 1989). Kesällä 2006 jyrkänteeltä löytyi hy-
vin niukkana vaarantunut (VU) varjojäkälä (Cha-
enotheca gracilenta).  

Tamsaarenkallio on luokiteltu valtakunnallisesti 
merkittäväksi kallioksi (Pykälä 1992, Husa & Tee-
riaho 2004) .

Kuva 14. Kalliorikon esiintymä Karjalohjan Tamsaaressa.
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Aiemmat tiedot:
1970-luvun alku T. Koponen (Pykälä 1989)
1986 I. Kytövuori (Pykälä 1989) 
1992 J. Pykälä, joitakin ruusukkeita (Pykälä 2006)

Hoito ja suojelu

Kasvupaikka jyrkällä rantakalliolla säilyy luon-
taisesti melko avoimena. Kallion päällä kasvava 
männikkö kuitenkin varjostaa esiintymää. Puustoa 
voidaan tarvittaessa varovaisesti harventaa.

Kasvupaikka sijaitsee Natura 2000 –alueella 
(Lohjanjärven alueet FI0100036), jonka toteutta-
miskeinona on luonnonsuojelulaki.

7.2.7

Ämmänuuninkallio, Karjalohja

Yhtenäiskoordinaatit A: 6684952:3324303; 
B: noin 668496–8:332425–6

Kalliorikon kasvupaikka sijaitsee Ämmänuunin-
kallion jyrkkien, Lohjanjärveen laskevien luon-
nontilaisten kalkkikallioiden alahyllyillä. Vuonna 
2006 kahdesta eri osakasvustosta löytyi yhteensä 
15 kukkivaa kalliorikkoa. 

Osakasvusto A sijaitsee kallion jyrkän koillissei-
nämän alla olevalla 1,5 metriä leveällä kalliohyl-
lyllä, metrin vedenpinnan yläpuolella. Avoimella 
ja kalkkipitoisella kalliolla kasvoi viisi kukkivaa 
kalliorikkoa noin kymmenen metrin matkalla. 
Osakasvusto B sijaitsee kallion luoteisreunassa, 
jyrkästi luoteeseen Lohjanjärveen laskevalla kalli-

Kuva 15. Kalliorikon esiintymä Karjalohjan Ämmänuunin-
kalliolla.

olla, harvan männikön keskellä noin 10 x 10 metrin 
alalla. Alalta löytyi kymmenen kukkivaa yksilöä. 

Kalliorikon lisäksi alueella kasvoi mm. pölk-
kyruohoa (Arabis glabra), isomaksaruohoa (Sedum 
telephium), ketokäenminttua (Satureja acinos) ja 
kalkkitummaraunioista (Asplenium trichomanes 
ssp. quadrivalens). Ämmänuuninkallio on myös 
itiökasvilajistoltaan erittäin arvokas. Siltä on löy-
detty useita valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja ja 
lukuisia hyvin harvinaisia lajeja. Viime vuosikym-
meninä alueelta on löydetty mm. erittäin uhan-
alaiset (EN) suipputammukansammal (Hygroamb-
lystegium tenax) ja tuoksukäppyräsammal (Mannia 
fragrans) sekä vaarantuneet (VU) louhunahkajäkälä 
(Peltigera elisabethae), sammalvahajäkälä (Gyalecta 
geoica) ja kuppirustojäkälä (Ramalina baltica) (Py-
kälä 1989, 1992). Ämmänuuninkallio on valtakun-
nallisesti merkittävä kallio (Pykälä 1992, Husa & 
Teeriaho 2004).

Aiemmat tiedot:
1886 C. E. Boldt (H ark.)
1945 R. Kalliola (H)
1945 O. E. Lehtonen (H)
1963 T. Koponen ja H. Toppari, kalliorikko runsas ja 

hyvinvoiva (Koponen & Toppari 1963)
1986 J. Pykälä (H)
1987 H. Väre (OULU)
1988 J. Pykälä, 17 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1992 J. Pykälä, joitakin ruusukkeita (Pykälä 2006)
2005 E. Tainio, alle 10 yksilöä (maastolomake) 

Hoito ja suojelu

Kalliorikkoesiintymä on pienentynyt jonkin ver-
ran viime vuosikymmeninä, mahdollisesti kallion 
päällä kasvavan männikön aiheuttaman varjostuk-
sen takia. Esiintymän tilaa tulee seurata jatkossa ja 
kallioilla kasvavaa puustoa tarvittaessa harventaa. 

Kasvupaikka sijaitsee Natura 2000 –alueella 
(Karkali, Suurniemi ja Mailan alueet FI0100012), 
jonka toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulaki.

7.2.8 
Ämmänuuninkalliosta länteen, Karjalohja

Yhtenäiskoordinaatit A: 6684972:3324181; 
B: 6684933:3324078

Kalliorikko löytyi Ämmänuuninkallion pohjois-
rannalta vuonna 1988. Molemmat osakasvustot 
(A ja B) sijaitsevat Lohjanjärven kalkkipitoisilla 
rantakallioilla, kesämökkien pihapiirissä. 

Osakasvusto A sijaitsee muutaman metrin pääs-
sä vesirajasta pääosin mökkilaiturin länsipuolen 
avokalliolla, 7,3 x 1,5 metrin alalla. Kesällä 2006 
paikalta löytyi 47 kukkivaa yksilöä ja useita kym-
meniä ruusukkeita. Kasvupaikan takana kallio 
nousee jyrkästi etelään. Kalliorikon lisäksi paikalla 
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Kuva 16. Kalliorikon esiintymä Karjalohjan Ämmänuunin-
kalliolla (w).

kasvoi mm. yövilkkaa (Goodyera repens), sormisa-
raa (Carex digitata), kevätpiippoa (Luzula pilosa) ja 
kalkkikiertosammalta (Tortella tortuosa). 

Osakasvusto B sijaitsee luoteeseen laskevalla, 
kalkkiviiruisella kalliolla, jonka reuna on paljasta 
avokalliota. Kasvupaikka sijaitsee noin kymmenen 
metriä vesirajan rantasaunasta lounaaseen. Rannan 
suuntaiselta 7,3 x 1,5 metrin kaistaleelta löytyi 36 
kukkivaa yksilöä. Kasvupaikan ympäristö on hoi-
dettua pihapiiriä, mutta kalliorinne on jätetty mel-
ko luonnontilaiseksi. Kasvupaikan ympäristöstä 
on poistettu muutamia puita, mikä on luultavasti 
hyödyttänyt kalliorikkoa. Kalliorikon seuralaisla-
jeja olivat mm. kurjenkello (Campanula persicifolia), 
aitovirna (Vicia sepium), ahomansikka (Fragaria ves-
ca) ja ahopukinjuuri (Pimpinella saxifraga). Vuonna 
1988 paikalla on havaittu silmälläpidettävä (NT) 
höyhensammal (Ctenidium molluscum). Rantasau-
nan luona ovat kasvaneet harvinaiset tunturiki-
viyrtti (Woodsia alpina) ja rantahirvenjuuri (Inula 
salicina) (Pykälä 1989).

Aiemmat tiedot:
1988 J. Pykälä, A: 27 kukkinutta ja 55 ruusuketta, B: 3 

kukkinutta ja 46 ruusuketta (Pykälä 1989)

Hoito ja suojelu

Osakasvusto A sijaitsee avokalliolla eikä vaadi ny-
kyisellään hoitoa. Osakasvusto B sijaitsee rintees-
sä, jossa kasvaa muutamia pienikokoisia kuusia 
ja mäntyjä, ja ylempänä rinteessä ja toisaalta ran-

taviivassa lehtipuita, pääasiassa koivuja ja raitoja. 
Kalliorikko hyötyisi paikalla silloin tällöin tehtä-
västä varovaisesta puiden harvennuksesta, jolla 
varmistettaisiin kasvukohdan säilyminen avoi-
mena ja valoisana.  

7.2.9 
Hausnummi, Lohja

Yhtenäiskoordinaatit: Koko esiintymä alueella 
noin 668376–94:332707–19; A: 6683859:3327075; 
C: 6683943:3327143; D: 6683931:3327080 

Hausnummen kallioalueelta löytyi vuonna 2006 
kolmesta eri osakasvustosta yhteensä 83 kukkivaa 
kalliorikkoa ja useita kymmeniä lehtiruusukkeita. 

Osakasvusto A sijaitsee kallioalueen länsiosassa 
tasaikäisen, harvahkon männikön ympäröimänä. 
Alueella on harvennettu puustoa joitakin vuosia 
sitten, jolloin paikalla ollut vanha traktoriura on 
laajentunut ja kalliorikon kasvusto myös jonkin 
verran levinnyt. Sittemmin avokalliolaikut ovat 
hiljalleen heinittyneet. Vuonna 2006 vanhoilla hei-
nittyneillä ajourilla kasvoi 26 kukkivaa kalliorik-
koa 9 x 1 metrin alalla. Kukkimattomia ruusukkeita 
ei havaittu, ja kukkivat yksilöt olivat pieniä. Vuon-
na 2008 ajourilta löytyi 92 kukkivaa yksilöä noin 17 
metrin matkalta. 

Metsittyneen pienen kalkkilouhoksen reunalla 
sijaitseva osakasvusto B on ollut pitkään niukka, 
ja vuonna 2006 kalliorikkoa ei löytynyt etsinnästä 
huolimatta. Edellisen kerran kalliorikko on havait-
tu paikalla vuonna 1996 (Pykälä 2006). 

Kuva 17. Kalliorikon esiintymä Lohjan Hausnummella.
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Kuva 18. Piirros kalliorikon C-osakasvustosta Lohjan 
Hausnummella.

Alueen koillisin osakasvusto C jyrkän kalliosei-
nämän reunalla oli vuonna 2006 yksilömäärältään 
alueen runsain. Avoimen kallion ympärillä on teh-
ty viime vuosikymmeninä hakkuita ja kalliorikko 
on havaittu paikalla vuodesta 1986 alkaen vuosit-
tain. Suurimmillaan yksilömäärä oli vuonna 1999, 
jolloin kallion reunalla kasvoi 418 yksilöä (Pykälä 
2006). Vuonna 2006 paikalta löytyi 10 x 2 metrin 
alalta 56 kukkivaa yksilöä ja useita kymmeniä 
ruusukkeita. Kasvit vaikuttivat hyväkuntoisilta 
ja joukossa oli myös useita kookkaita ja runsaasti 
kukkivia yksilöitä. Vuonna 2008 jyrkänteen reunal-
ta ja osittain seinämältä löytyi 25 kukkivaa yksilöä. 

Vuonna 1990 löytynyt osakasvusto D sijaitsee 
kallioalueen pohjoispuolella kuusivaltaisessa met-
sässä kulkevalla kärrypolulla. Ajourien välissä oli 
paljastunut pieni laikku kalkkipitoista kalliota, ja 
tällä laikulla kasvoi vuonna 2006 kolme kalliorik-
koa. Kasvupaikka on umpeutunut ja varjoisa, ja 
vaikuttaa lajille epätyypilliseltä. Kalliorikkoa on 
ollut paikalla enimmillään 86 yksilöä vuonna 1996.

Osakasvustossa E, jonka tarkkaa sijaintia ei 
enää tiedetä, havaittiin vuonna 1990 yksi kallio-
rikko. Osakasvustossa F, pienellä kalkkipitoisella 
kohdalla gneissikalliolla, on havaittu vuonna 1992 
seitsemän ja vuonna 2001 yksi yksilö (Pykälä 2006). 
Näiltä paikoilta kalliorikkoa ei löytynyt vuonna 
2006. 

Osakasvusto G löydettiin vuonna 1994 vaaran-
tuneen (VU) ahokirkiruohon (Gymnadenia conopsea 
var. conopsea) esiintymän vierestä. Kalliorikko on 
ollut kalkkipitoisen gneissikallion pikkupolul-
la runsaimmillaan vuonna 1996, jolloin paikalla 
kasvoi 26 yksilöä. Viimeksi kalliorikko havaittiin 
vuonna 2001 (Pykälä 2006). Vuosina 2002–2006 kal-
liorikkoa ei löydetty paikalta. 

Osakasvusto H löydettiin vuonna 2001. Sittem-
min kalliorikkoa ei ole havaittu paikalla. Myöskään 
vuonna 2006 lajia ei löytynyt etsinnästä huolimat-
ta. Kasvupaikka on vaatimaton ja sammaloitunut 
kalkkijuotti gneissikalliolla.

Hausnummen kalkkikalliolla on paikoin kallio-
rikolle soveliaan tuntuisia kasvupaikkoja, mutta 
laajoilla alueilla maannos kallion päällä on liian 
paksu ja kasvupaikat liian varjoisia ja karikkeen 
tai jäkälien peittämiä. Sopivilla hoitotoimilla 
esiintymä voitaisiin saada elpymään ja leviämään 
laajemmalle alueelle Hausnummella. Kalliorikon 
siemeniä lienee runsaasti maaperässä, ja olosuh-
teiden ollessa sopivat laji saattaa ilmestyä niillekin 
paikoille, joilla sitä ei ole havaittu viime vuosina. 

Kalliorikon lisäksi Hausnummella kasvaa mm. 
kalliokieloa (Polygonatum odoratum), sormisaraa 
(Carex digitata), ahopellavaa (Linum catharticum) ja 
kalkkitummaraunioista (Asplenium trichomanes ssp. 
quadrivalens). Osakasvuston A kasvupaikalla kas-
vaa harvinainen ketonoidanlukko (Botrychium lu-
naria). Hausnummella tavataan myös monia uhan-
alaisia ja harvinaisia lajeja, mm. vaarantunut (VU) 
ahokirkiruoho (Gymnadenia conopsea var. conopsea), 
erittäin uhanalainen (EN) etelänhaivensammal 
(Cirriphyllum tommasinii) ja vaarantunut (VU) ete-
länhankasammal (Riccia beyrichiana) (Pykälä 1992).

Hausnummen kalkkikallio on valtakunnallisesti 
merkittävä kallio (Pykälä 1992, Husa & Teeriaho 
2004). 

Aiemmat tiedot:
1920 P. H. Lindberg (H)
1985 J. Pykälä, 5 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)
1986 J. Pykälä, 22 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1988–2005 J. Pykälä, 24–951 kukkivaa yksilöä 

(Pykälä 2006)

Hoito ja suojelu

Kalliorikko hyötyisi puuston harvennuksesta kas-
vupaikkojen läheisyydessä. Etenkin osakasvusto-
jen A−B ja E–H kasvupaikoilla puiden harvennus 
on lähivuosina tarpeen. Paikoitellen myös kalliota 
peittävää runsasta poronjäkälää ja kariketta tuli-
si poistaa ja maannosta ohentaa laikuittain siten, 
että lajin vaatimia avokalliolaikkuja olisi tarjolla 
riittävästi. 
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Osakasvustoa A uhkaa lisäksi heinittyminen. 
Täysikasvuisten kuusten ja mäntyjen harvennuk-
sen ja puiden taimien poiston lisäksi kasvupaikkaa 
ja sen välitöntä ympäristöä tulee tarpeen mukaan 
niittää umpeenkasvun estämiseksi. 

Osakasvuston B kasvupaikka on nykyisellään 
hyvin varjostunut ja sammaloitunut, ja puuston 
poisto kasvupaikalla on tarpeen. Se hyödyttäisi 
myös paikalla hyvin niukkana sinnitteleviä har-
vinaisia jäkäliä. Hakkuu ei kuitenkaan saisi ulot-
tua kalliorikon kasvupaikan eteläpuolelle, jossa se 
haittaisi erityisesti suojeltavan etelänhaivensam-
malen populaatiota.

Hausnummen kallioalue sijaitsee Natura 2000 
–alueella (Lohjanjärven alueet FI0100036), jonka 
toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Osakas-
vustot E−H sijaitsevat luonnonsuojelualueeksi rau-
hoitetulla alueella (Hausnummen luonnonsuojelu-
alue YSA014149).

7.2.10 

Hermalan Pietilä, Lohja

Yhtenäiskoordinaatit: A: 6683408:3325657; 
B: noin 668334:332565

Kalliorikkoa on esiintynyt sekä maantien etelä-
puolen kallioleikkauksessa että pohjoispuolella 
kalkkikalliolla yhteensä neljässä tai viidessä eri 
osakasvustossa. (Pykälä 1989 ja maastolomakkeet). 
Tien pohjoispuolella kalliorikkoa on ollut kahdes-
sa lähekkäisessä kohdassa kalkkikalliolla (A). Tien 
eteläpuolella kalliorikkoa on kasvanut kahdessa 

Kuva 19. Kalliorikon esiintymä Lohjan Hermalan Pietilässä.

kohdassa tieleikkauksessa ja yhdessä kohdassa 
leikkauksen luona olevalla metsittyneellä kalkki-
kalliolla (B). 

Sekä tien etelä- että pohjoispuolen esiintymää 
on uhannut varjostuminen ja umpeenkasvu. Vuo-
sina 2006 ja 2007 kasvupaikoilta ei löytynyt kallio-
rikkoja. Kalkkikallion ympäristö vaikuttaa lajille 
osittain soveliaalta, mutta varsin metsittyneeltä. 
Osakasvuston A kasvupaikalla on lajin vaatimaa 
kalkkipitoista avokalliota, mutta puusto kallion 
eteläpuolella on korkeaa ja kasvupaikka varjos-
tunut. Alueella tavataan mm. harvinaista jäyk-
käpitkäpalkoa (Arabis hirsuta), maarianverijuurta 
(Agrimonia eupatoria) ja kelta-apilaa (Trifolium au-
reum) sekä useita harvinaisia kalkinvaatijajäkäliä 
ja –sammalia. Kasvupaikka sijaitsee valtakunnalli-
sesti merkittävällä kalliolla (Pykälä 1992) ja on osa 
valtakunnallisesti merkittävää perinnebiotooppia 
(Pykälä & Bonn 2000). 

Aiemmat tiedot:
1985 J. Pykälä, 31 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)
1986 J. Pykälä, 19 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)
1988-1995 J. Pykälä, 2–57 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)
1998 J. Pykälä, 3 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)
2004 J. Pykälä, 13 ruusuketta (Pykälä 2006)

Hoito ja suojelu

Pietilän kalkkikalliot ovat hiljalleen varjostuneet 
ja umpeutuneet puuston kasvettua. Kalliorikko on 
kuitenkin esiintynyt alueella jo pitkään, ja sopivilla 
hoitotoimilla se voitaisiin saada palaamaan kasvu-
paikalle maaperän siemenpankista. 

Kalliorikon kannalta puuston harventaminen 
on tarpeen tien molemmin puolin. Etenkin tien 
pohjoispuolella puustoa tulee harventaa, jotta kas-
vupaikka muuttuisi avoimemmaksi. Avokalliota 
tulee paljastaa poistamalla varovaisesti kariketta 
ja sammalta. 

Kasvupaikat on tarpeen suojella erityisesti suo-
jeltavan lajin rajauspäätöksellä.

7.2.11 
Kalkkimäennokka, Lohja

Yhtenäiskoordinaatit: 6685508:3326281

1800-luvun lopulla Mussaari tunnettiin laajalti bo-
tanistien keskuudessa edustavana kalkkikalliona 
ja sieltä kerättiin monia harvinaisia itiökasveja. 
1960-luvulla saaren rannat kuitenkin rakennettiin 
täyteen mökkejä. Rakentamisen seurauksena osa 
uhanalaisista lajeista on hävinnyt ja saaren luon-
toarvot ovat kärsineet. Saaren länsikärjen Kalk-
kimäennokka on kuitenkin edelleen Uudenmaan 
hienoimpia kalkkikallioita. 
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Kuva 20. Kalliorikon esiintymä Lohjan Kalkkimäennokalla.

Vuonna 2006 alueelta löytyi yksi kookas kukki-
va kalliorikko rantasaunalle johtavien kiviportai-
den pohjoisreunasta. Piha-alueella oli muutamia 
lajille soveliaan tuntuisia avoimia kalkkipitoisia 
kalliolaikkuja, jotka saattoivat kuitenkin olla liian 
varjostuneita tai joilla kulutus saattoi olla liiallista. 
Kalliorikon lisäksi paikalla kasvaa ketokäenmint-
tua (Satureja acinos), keltamaksaruohoa (Sedum ac-
re), kivikkoalvejuurta (Dryopteris fi lix-mas) ja hai-
sukurjenpolvea (Geranium robertianum). Lisäksi 
alueella tavataan vaarantunutta louhunahkajäkä-
lää (Peltigera elisabethae) ja useita muita harvinaisia 
kalkkilajeja sekä erittäin uhanalaista (EN) suippu-
tammukansammalta (Hygroamblystegium tenax). 
Kasvupaikka on osa valtakunnallisesti merkittävää 
kalliota (Pykälä 1992, Husa & Teeriaho 2004). 

Aiemmat tiedot:
1890 C. E. Boldt (H ark.)
1962 T. Koponen & H. Toppari (Koponen & Toppari 1963)
1987 J. Pykälä & M. Kuusinen (Pykälä 1989)
1989 J. Pykälä (Pykälä 1989)
1992 J. Pykälä, ruusukkeita (maastolomake)
2004 J. Pykälä, R. Murto, 1 ruusuke (maastolomake)

Hoito ja suojelu

Kalliorikon suurin uhka pihakalliolla lienee lii-
allinen kulutus ja koristekasvien leviäminen, sen 
sijaan pieni kulutus on lajille vain eduksi. Eri-
tyisille hoitotoimille ei tällä hetkellä ole tarvetta. 
Kesäasukkaita tulee tiedottaa uhanalaisen lajin 
esiintymästä.

7.2.12 
Kalkkimäki, Lohja

Yhtenäiskoordinaatit: 66863530–786:3326150–808

Kalkkimäki on Lohjan kalkkikallioista suurin ja 
kasvistoltaan poikkeuksellisen rikas, alueelta on 
löydetty yhteensä yli sata harvinaista lajia. Uhan-
alaisten putkilokasvien lisäksi alueella kasvaa lu-
kuisia uhanalaisia ja harvinaisia jäkälä-, sammal- ja 
sienilajeja. Kalkkimäellä kasvavat mm. äärimmäi-
sen uhanalainen (CR) punavalkku (Cephalanthera 
rubra) ja erittäin uhanalainen (EN) tuoksukäppy-
räsammal (Mannia fragrans). Kalkkimäki on valta-
kunnallisesti merkittävä kallio (Pykälä 1992, Husa 
& Teeriaho 2004).

Alueen kalliorikkoesiintymä on ollut pitkään 
Suomen suurimpia. Alueelta on löytynyt vuosi-
na 1985−2004 yhteensä 16 eri osakasvustoa (A–P), 
joiden koot ovat vaihdelleet vuosittain runsaasti.  
Vuonna 2006 alueelta löytyi yhteensä 124 kukkivaa 
kalliorikkoa yhteensä kymmenestä eri osakasvus-
tosta (Pykälä 2006).

Kalkkimäen kalkkijuotit kulkevat länsi-itä 
-suuntaisesti. Kalliorikkoa kasvaa noin 600 m pit-
källä ja 100–200 m leveällä vyöhykkeellä useassa 
eri osakasvustossa. Kalkkimäki on melko laakea, 
joten kalliot ovat pääasiassa metsän peitossa, mutta 
alueella on runsaasti pieniä avoimia ja puoliavoi-
mia paljastumia. Laajimmat kalliopinnat ovat 
alueen lounaisosassa, jossa sijaitsee myös suurin 
kalkkilouhos.

Kuva 21. Kalliorikon esiintymä Lohjan Kalkkimäellä.
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Osakasvustot A – D löydettiin vuonna 1985. 
Osakasvusto A sijaitsee alueen suurimmassa lou-
hoksessa. Kalliorikko on kasvanut alueen suu-
rimman kalkkilouhoksen seinämillä ja pohjalla, ja 
kasvupaikka on ollut osin varjoisa. Kasvukohdat 
ovat vaihdelleen vuosittain, mutta yleisimmin laji 
on kasvanut louhoksen luoteisseinämällä. Yksilö-
määrä on yleensä ollut pieni. Kalliorikon seuralais-
lajeihin on kuulunut useita harvinaisia sammal- 
ja jäkälälajeja sekä mm. kalkkitummaraunioinen 
(Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens). Huippu-
vuonna 1999 osakasvustossa kasvoi 181 kukkivaa 
yksilöä. Vuonna 2006 osakasvustosta löytyi kolme 
kalliorikkoa.

Osakasvuston B kasvupaikka sijaitsee louhok-
sen itäpuoleisella, lounaaseen laskevalla metsitty-
neellä kalkkikalliokedolla. Rinteessä on muutamia 
avokalliolaikkuja, joilla on esiintynyt eri vuosina 
0–91 kukkivaa yksilöä. Kalliorikon seuralaislajeja 
ovat mm. jäykkäpitkäpalko (Arabis hirsuta) ja mä-
kipiippo (Luzula divulgata). Vuonna 2006 paikalta 
löytyi kuusi kukkivaa kalliorikkoa.

Osakasvusto C:n kasvupaikka sijaitsee louhok-
sen koillispuolella olevalla puoliavoimella kalk-
kikalliokedolla. Kasvupaikalla on tavattu useita 
harvinaisia kalkkijäkäliä. Paikalla on esiintynyt 
eri vuosina 0–92 kukkivaa yksilöä, ja vuonna 2006 
paikalta löytyi neljä kukkivaa yksilöä.

Osakasvusto D:n kasvupaikka on laakea ja 
avoin kalkkikallioketo, jonka avokalliopaljastuma 
on Kalkkimäen laajin. Edustavan kalkkikallioke-
don kasvillisuus on paikoin alvarimaista. Kallio-
rikkoa on tavattu paikalla yhteensä muutaman 
aarin alalla. Kasvuston luoteisreunalla on pieni 
pintalouhos, jonka reunalla kalliorikkoa on tavat-
tu ajoittain. Avoimella kalkkikalliokedolla kasvaa 
monia hyvin harvinaisia kalkkikallioiden lajeja, 
etenkin jäkäliä. Kalliorikkoa on esiintynyt eri vuo-
sina 1–305 kukkivaa yksilöä. Vuonna 2006 alueelta 
löytyi noin neljän aarin alalta 16 kukkivaa yksilöä.

Osakasvusto E löytyi vuonna 1986. Kasvupaik-
ka on louhoksen reunalla oleva pieni tasanne, jon-
ka viereisellä seinämällä on tavattu useita harvi-
naisia sammal- ja jäkälälajeja. Kalliorikko on ollut 
kasvupaikalla hyvin niukka, ja sitä on tavattu vain 
muutaman neliömetrin laajuudella. Vuonna 1986 
paikalla kasvoi kaksi, v. 1988 kuusi ja v. 1989 yksi 
kukkiva yksilö. Muina seurantavuosina lajia ei ole 
havaittu paikalla. Kalliorikon seuralaislajina on 
tavattu mm. etelännyylähaarikkoa (Sagina nodosa 
ssp. nodosa).

Osakasvusto F löydettiin vuonna 1985. Kasvu-
paikka on lounaaseen avautuva kalkkikalliorin-
ne, jolla kalliorikkoa on kasvanut ajoittain melko 
runsaana muutaman aarin alalla avoimimmalla 
kohdalla. Paikalla on esiintynyt eri vuosina 0–410 

kukkivaa yksilöä. Vuonna 2006 paikalta löytyi 30 
kukkivaa kalliorikkoa. Seuralaislajina paikalla on 
tavattu mm. silmälläpidettävää (NT) lastusammal-
ta (Reboulia hemisphaerica). 

Osakasvusto G löytyi vuonna 1988. Kasvu-
paikka on osakasvusto F:n kasvupaikan kaltainen, 
mutta avointa kalliota on vähemmän. Kalliorikkoa 
on esiintynyt eri vuosina 0–24 kukkivaa yksilöä. 
Vuonna 2006 paikalta löytyi viisi kukkivaa yksilöä.

Osakasvusto H löytyi vuonna 1989. Kasvupaik-
ka on polkujen risteyksessä oleva laakea, hyvin 
pieni kalkkipitoinen kallio. Kalliorikko on kasva-
nut paikalla muutaman neliömetrin alalla. Ilmei-
sesti polun käytöstä seurannut kulutus on pitänyt 
kasvupaikan avoimena. Kalliorikkoa on esiintynyt 
paikalla eri vuosina 0–214 kukkivaa yksilöä. Vuon-
na 2006 paikalta löytyi kaksi kukkivaa yksilöä.

Osakasvusto I löytyi vuonna 1989. Kasvupaikka 
on polulla oleva hyvin pienialainen kalkkipitoinen 
juotti. Polun aiheuttama lievä kulutus on pitänyt 
kohdan avoimena ja kalliorikko on kasvanut pai-
kalla noin yhden neliömetrin laajuisella alueella. 
Kalliorikkoa on esiintynyt paikalla eri vuosina 0–39 
kukkivaa yksilöä. Vuonna 2006 paikalta löytyi yksi 
kukkiva yksilö. 

Osakasvusto J löytyi vuonna 1990. Kasvupaikka 
sijaitsee nuoressa istutusmännikössä. Vuonna 2006 
paikalla kasvoi 52 kukkivaa kalliorikkoa. Vuonna 
2005 tehtyjen hoitotoimien ansiosta kasvupaikka 
on nykyään melko avoin.

Osakasvusto K löytyi vuonna 1990. Kasvupaik-
ka sijaitsee kuusivaltaisen metsän ja nuoren istu-
tusmännikön rajalla olevalla pienellä ja laakealla 
kalkkikalliopaljastumalla. Kalliorikon kasvusto 
on sijainnut polulla muutaman neliömetrin alal-
la. Kalliorikkoa on esiintynyt paikalla vuosittain 
1–384 kukkivaa yksilöä. Vuonna 2006 paikalta 
löytyi kaksi kukkivaa yksilöä. Kalliorikon seura-
laislajeina on tavattu mm. silmälläpidettävä (NT) 
ketotähkiö (Phleum pratense ssp. serotinum). 

Osakasvusto L löytyi vuonna 1990. Kasvupaik-
ka sijaitsee metsän läpi kulkevalla polulla olevalla 
pienellä kalkkikalliopaljastumalla, noin neliömet-
rin alalla. Polun käyttö on pitänyt kasvukohdan 
jossain määrin avoimena, mutta kalliorikon kan-
nalta se ei ole ollut riittävää. Vuonna 1990 paikalta 
löytyi yksi kukkiva yksilö ja vuonna 1992 kolme 
yksilöä, mutta vuosina 1993–2003 lajia ei tavattu 
paikalta lainkaan. Vuonna 2004 havaittiin yksi kuk-
kiva yksilö viisi metriä polun eteläpuolella hak-
kuualueella olevassa äestysvaossa. Vuonna 2006 
lajia ei tavattu paikalta.

Vuonna 2001 löydetyt lähekkäiset osakasvus-
tot M ja N voidaan tulkita myös yhdeksi kallio-
rikkokasvustoksi. Kasvupaikka on metsittynyttä 
kalkkikalliota, jolla on kuitenkin muutama hieman 
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avoimempi laikku. Vuonna 2001 paikalta löytyi 
yhteensä 33 ja vuonna 2002 yksi kukkiva yksilö. 
Vuosina 2002–2006 kalliorikkoa ei havaittu.

Osakasvusto O löytyi vuonna 2002. Kasvupaik-
ka sijaitsee osakasvustojen E ja F välisellä alueella, 
eikä sen koordinaatteja ole mitattu. Metsittyneellä 
kalliorinteellä havaittiin vuonna 2002 kolme kuk-
kivaa yksilöä, mutta tämän jälkeen lajia ei ole ha-
vaittu. Paikalla on vuonna 2005 tehty hoitotoimia, 
joiden ansiosta kasvupaikka on muuttunut avoi-
memmaksi ja kalliorikko saattaa ilmestyä jälleen 
paikalle. 

Osakasvusto P löytyi vuonna 2004. Kasvupaik-
ka sijaitsee pienellä kalkkikalliolla mäntytaimikon 
pohjoisreunalla lähellä louhosta. Vuonna 2004 pai-
kalla kasvoi 1 kukkiva yksilö. Vuosina 2005–2006 
lajia ei havaittu paikalla. 

Aiemmat tiedot:
1859 E. Lönnroth (TUR)
1962 H. Toppari (Koponen & Toppari 1963)
1982 P. Uotila (H)
1988 J. Pykälä, 97 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1989 J. Pykälä, noin 600 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1990 J. Pykälä, 12 osakasvustoa, 278 kukkivaa yksilöä 

(Pykälä 2006)
1991-1998 J. Pykälä, 62-755 kukkivaa yksilöä
1999 J. Pykälä, 1500 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)
2000 J. Pykälä, 45 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)
2001–2004 J. Pykälä, 33–720 kukkivaa yksilöä 

(Pykälä 2006) 
2005 J. Pykälä, 323 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)

Hoito ja suojelu

Metsähallitus on vuonna 2005 tehnyt Kalkkimä-
ellä hoitotoimia harventamalla puustoa useiden 
esiintymien kasvupaikoilla. Hoitotoimien ansiosta 
lajin voidaan odottaa runsastuvan alueella tulevina 
vuosina. 

Kalkkimäki kuuluu Natura 2000 –alueeseen 
(Lohjanjärven alueet FI0100036), jonka toteutus-
keinona on luonnonsuojelulaki. Alue on ostettu 
valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen. Vain osa-
kasvusto L jää Natura 2000 -alueen ulkopuolelle.

7.2.13 
Kyttälä, Lohja

Yhtenäiskoordinaatit: 6683567:3326100

Kasvupaikka sijaitsee talon pihapiirissä, kahden 
rakennuksen välissä olevalla loivasti pohjoiseen 
laskevalla kalkkikalliolla. Vuosi 2006 oli kalliori-
kolle suotuisa. Paikalta löytyi yhteensä 156 kuk-
kivaa yksilöä ja noin 130 ruusuketta. Kalliorikot 
kasvoivat kahdessa laikussa yhteensä 7 x 16 metrin 

Kuva 22. Kalliorikon esiintymä Lohjan Kyttälässä.

alalla. Ylempänä rinteessä olevassa laikussa kasvoi 
59 kukkivaa yksilöä ja noin 30 ruusuketta. Rinteen 
kuluneemmassa ja valoisammassa alaosassa kas-
voi 97 kukkivaa yksilöä ja noin sata ruusuketta. 

Puuton ja valoisa kalliorinne on pienipiirteistä 
avokalliolaikkujen ja matalan ketokasvillisuuden 
mosaiikkia, ja kalliorikolle sopivia kasvukohtia on 
tarjolla kohtalaisesti. Rakennusten välissä kulke-
van polun aiheuttama kevyt kulutus lienee kallio-
rikolle vain eduksi – suuri osa kalliorikoista kasvaa 
juuri polulla tai sen tuntumassa.  Monilukuiseen 
seuralajistoon kuuluivat mm. isomaksaruoho 
(Sedum telephium), keltamaksaruoho (Sedum acre), 
keto-orvokki (Viola tricolor), paimenmatara (Galium 
album), ketokäenminttu (Satureja acinos), peltosau-
nio (Tripleurospermum inodorum), peltokanankaali 
(Barbarea vulgaris) ja haisukurjenpolvi (Geranium 
robertianum).

Kyttälän kalkkikallioketo on valtakunnallises-
ti merkittävä perinnebiotooppi (Pykälä & Bonn 
2000). Kalkkikalliolla tavataan mm. erittäin uhan-
alaista tuoksukäppyräsammalta (Mannia fragrans) 
ja vaarantunutta etelänhankasammalta (Riccia be-
yrichiana) sekä muutamia viime vuosina Suomelle 
uutena löytyneitä jäkälälajeja: Hymenelia carnosula, 
Lecanora perpruinosa ja Polyblastia agraria. 

Aiemmat tiedot:
1997 J. Pykälä, 1 kukintovarsi (Pykälä 2006)
2004 J. Pykälä, muutama kukkiva yksilö (Pykälä 2006)
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Hoito ja suojelu

Nykyisellään kalliorikon kasvustolla ei ole paikalla 
juurikaan uhkia mahdollista rakentamista tai piha-
piirin muokkaamista lukuun ottamatta. Rinteen 
yläosasta on lähivuosina tarpeen poistaa nuoria 
mäntyjä, jotka kasvaessaan voivat alkaa varjostaa 
esiintymää haitallisesti.

7.2.14 
Marttila, Lohja

Yhtenäiskoordinaatit: 6684720:3326361

Kasvupaikka sijaitsee välittömästi hiekkatien ete-
läpuolisella, pientä louhoskuoppaa ympäröivällä 
kalkkikalliokedolla. Vuonna 2006 paikalta löytyi 
yksi pienikokoinen kukkiva yksilö, joka kasvoi 
kuopan kaakkoisreunalla. Vuonna 2007 paikalta 
löytyi jälleen yksi kukkinut yksilö, tällä kertaa 
kuopan länsireunalta. Kalliolla oli selvästi ajettu 
traktorilla. Vuonna 2008 kasvupaikka tarkastettiin 
jälleen, ja louhoskuopan pohjalta kahden kiven vä-
listä löytyi kuusi kukkivaa yksilöä. Kuopan pohja 
on melko heinittynyt ja avokalliota on näkyvissä 
vain vähän. Reunat ovat jäkälöityneet ja samma-
loituneet ja ympäröivä kasvillisuus vaikuttaa kal-
liorikolle liian rehevältä. Louhoskuopan ympäril-
lä kasvaa muutamia katajia ja esiintymän etelä- ja 
lounaispuolella varjostava, nuori koivikko. 

Kalliorikon seuralaislajeja ovat mm. keväthan-
hikki (Potentilla crantzii), ahopukinjuuri (Pimpinella 
saxifraga), jänönapila (Trifolium arvense) ja pölkky-
ruoho (Arabis glabra). Vuonna 2007 vaarantunutta 

Kuva 23. Kalliorikon esiintymä Lohjan Marttilassa.

(VU) peltorusojuurta (Lithospermum arvense) lasket-
tiin paikalta yhteensä 76 kookasta yksilöä. Lisäksi 
paikalla kasvaa muutamia viime vuosina Lohjalta 
Suomelle uutena löytyneitä jäkälälajeja: Moellerop-
sis nebulosa, Thelidium incavatum ja Verrucaria fus-
coatroides.

Kasvupaikka on osa valtakunnallisesti merkit-
tävää kalliota (Pykälä 1992) ja perinnebiotooppia 
(Pykälä & Bonn 2000).

Aiemmat tiedot:
1985 J. Pykälä, 33 kukkivaa yksilöä louhoskuopan molem-

min puolin (Pykälä 2006)
1986 J. Pykälä, 6 kukkivaa yksilöä  (Pykälä 2006)
1988–1999 J. Pykälä, 1–108 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)
2000–2001 J. Pykälä, lajia ei havaittu paikalla (Pykälä 2006)
2002–2003 J. Pykälä, 1–3 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)
2004 J. Pykälä, lajia ei havaittu paikalla (Pykälä 2006)
2005 J. Pykälä, 1 kukkiva yksilö (Pykälä 2006)

Hoito ja suojelu

Kalkkikallion lounaispuolen pellolle on istutet-
tu koivikko, joka jo nykyisellään varjostaa voi-
makkaasti kalliorikon kasvupaikkaa. Koivujen 
kasvaessa paikka muuttuu kalliorikolle ja muille 
harvinaisille lajeille kokonaan sopimattomaksi. 
Valoisuuden ja avoimuuden lisäämiseksi koivikko 
tulee poistaa tai sitä tulisi harventaa voimakkaasti 
kallion edestä. 

Louhoskuopan reunat ovat kalliorikolle suurelta 
osin liian sammaloituneita, jäkälöityneitä ja heinit-
tyneitä. Louhoksen reunalla ja ympärillä olevaa 
kasvillisuutta tulisi niittää ja poronjäkälää poistaa 
varovaisesti laikuittain niin, että kasvupaikalle 
syntyy kalliorikon vaatimia avokalliolaikkuja. Kal-
liorikolla lienee runsas siemenpankki kasvupaikan 
maaperässä, joten oikeilla hoitotoimilla esiintymä 
voitanee elvyttää.

Kasvupaikka tulee suojella erityisesti suojelta-
van lajin rajauspäätöksellä.

7.2.15 
Mussaari, Lohja

Yhtenäiskoordinaatit: 6685623–7:3326540–554 

Kasvupaikka sijaitsee Mussaaren pohjoisosassa 
jyrkän, pohjoiseen laskevan kallioseinämän alahyl-
lyillä, mökkirakennuksen vieressä. Vuonna 2006 
paikalta löytyi seitsemän kukkivaa kalliorikkoa ja 
muutamia ruusukkeita kahdesta kohdasta yhteen-
sä 13 metrin matkalta kallionseinämän alaosasta. 
Rakennus sijaitsee noin 10 metrin päässä kallion-
seinämästä. Kallionseinämän alaosa on varjoisa ja 
seinämän molemmin puolin kasvaa suurehkoja 
varjostavia kuusia. Kallionalus on kasvillisuudel-
taan rehevän lehtomaista ja kalliorinteessä kasvaa 
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Kuva 24. Kalliorikon esiintymä Lohjan Mussaaressa.

muutamia pieniä kuusen- ja pihlajantaimia. Jyrkkä 
ja kalkkipitoinen seinämä on kuitenkin säilynyt 
avoimena. 

Kalliorikon seuralaislajeja ovat mm. kalkkitum-
maraunioinen (Asplenium trichomanes spp. quadri-
valens), kallioimarre (Polypodium vulgare), sormisa-
ra (Carex digitata), jänönsalaatti (Mycelis muralis), 
lehtonurmikka (Poa nemoralis) ja isomaksaruoho 
(Sedum telephium). Paikalta löytyi vuonna 2004 alu-
eellisesti uhanalainen (RT) kalkkikuppijäkälä (Solo-
rina saccata) (J. Pykälä ja R. Murto, maastolomake). 
Kalliolla tavataan mm. silmälläpidettävää (NT) sa-
hahitusammalta (Seligeria donniana) (Pykälä 1992).

Mussaaren kallio on luokiteltu valtakunnalli-
sesti merkittäväksi kallioksi (Pykälä 1992, Husa & 
Teeriaho 2004).

Aiemmat tiedot:
2004 J. Pykälä ja R. Murto, kymmenkunta ruusuketta 

(maastolomake)

Hoito ja suojelu

Kalliorikko ilmestyi kasvupaikalle maaperän sie-
menpankista, kun muutamia kalliota reunustavia 
ja varjostavia kuusia poistettiin 2000-luvun alus-
sa. Kasvupaikka on kuitenkin edelleen varjoisa ja 
lajille melko epätyypillinen. Kalliorikko hyötyisi 
muutamien kalliota reunustavien kuusten kaados-
ta etenkin alueen länsireunassa. Näin kasvupaikka 
säilyisi avoimempana ja valoisampana. Mökki-
tontilla mahdollisia uhkia ovat rakentaminen tai 
kallionaluksen muokkaaminen osaksi hoidettua 
pihapiiriä. 

7.2.16 
Männistö, Lohja

Yhtenäiskoordinaatit: 6684292:3328012

Männistön laakea kallioalue sijaitsee välittömästi 
maantien itäpuolella ja on puustoltaan mäntyval-
taista. Paikalla on aiemmin ollut avoimia kalkki-
kalliolaikkuja, jotka ovat sittemmin heinittyneet 
ja varjostuneet ympäröivän männikön kasvettua. 
Kalliorikkoa etsittiin kasvupaikalta tuloksetta 
vuonna 2006. Lajin siemeniä lienee kuitenkin run-
saasti maaperän siemenpankissa, ja oikeilla hoi-
totoimilla laji voitaisiin palauttaa kasvupaikalle. 

Kuva 25. Kalliorikon esiintymä Lohjan Männistössä.

Aiemmat tiedot:
1989 J. Pykälä, yhdeksän kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1990 J. Pykälä, ruusukkeita (Pykälä 2006)
1999 J. Pykälä, lajia ei havaittu (Pykälä 2006)
2004 J. Pykälä, lajia ei havaittu (Pykälä 2006)

Hoito ja suojelu

Kallion ympäriltä on tarpeen poistaa nuorta istu-
tusmännikköä ja muuta puustoa, jotta kasvupaik-
ka muuttuisi jälleen avoimeksi ja valoisaksi. Myös 
kalliolle kerääntynyttä kariketta tulisi varovaisesti 
poistaa laikuittain, jotta alueelle syntyisi avokalli-
olaikkuja ja kalliorikko voisi palautua kasvupai-
kalle maaperän siemenpankista. Laji hyötyisi myös 
säännöllisesti tehtävästä niitosta.
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7.2.17 

Rintelä, Lohja

Yhtenäiskoordinaatit: 6683913:3327366

Kalliorikon kasvupaikka Rintelän eteläpuolella 
sijaitsee pellon reunan pienialaisella kalkkikal-
liokedolla, jolla kalliorikon lisäksi kasvaa useita 
harvinaistuvia ketokasveja. Vuonna 2006 paikalta 
löytyi 52 kukkivaa kalliorikkoa ja parikymmentä 
ruusuketta yhteensä noin 3 x 1 metrin alalta. Li-

Kuva 27. Piirros kalliorikon esiintymästä Lohjan Rintelässä.

Kuva 26. Kalliorikon esiintymä Lohjan Rintelässä.

säksi kasvustosta 12 m itään kasvoi yksi kukkiva 
kalliorikko. Pääkasvusto sijoittui kedon keskiosan 
avokalliolle suuren katajan viereen. Yksilöt kas-
voivat kallion yli kulkevilla ajourilla tai niiden vie-
ressä, joissa kalliota oli paljastunut tai maannos 
kallion päällä ohut ja muu kasvillisuus oli vähäistä 
ja matalaa. Vuonna 2007 ajourilta löytyi kaksi kui-
vettunutta yksilöä ja vuonna 2008 kahden katajan 
välistä avokalliolta 50 kukkivaa yksilöä. Ajaminen 
kalliolla on säilyttänyt kasvupaikan sopivan avoi-
mena, mutta toisaalta myös tuhonnut kalliorikon 
taimia. 

Runsaslajisella kalkkikalliokedolla kasvavat 
mm. keväthanhikki (Potentilla crantzii), keltasaura-
mo (Anthemis tinctoria), ahomatara (Galium boreale), 
jäykkäpitkäpalko (Arabis hirsuta), haisukurjenpolvi 
(Geranium robertianum), hietalemmikki (Myosotis 
stricta), mäkilemmikki (Myosotis ramosissima), pi-
hakurjenpolvi (Geranium pusillum), mäkitervakko 
(Lychnis viscaria) ja ahopukinjuuri (Pimpinella saxi-
fraga).   

Kasvupaikka on valtakunnallisesti merkittävä 
perinnebiotooppi (Pykälä & Bonn 2000). Lisäksi se 
on osa valtakunnallisesti merkittävää Hausnum-
men kalliota (Pykälä 1992, Husa & Teeriaho 2004).
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Aiemmat tiedot:
1986 J. Pykälä, kaksi kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)
1988 J. Pykälä, lajia ei havaittu (Pykälä 1989)
1989 J. Pykälä, lajia ei havaittu (Pykälä 1989)
1990 J. Pykälä, 34 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)
1991–1997 J. Pykälä, 2–111 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)
1998 J. Pykälä, lajia ei havaittu
2000 J. Pykälä, lajia ei havaittu (Pykälä 2006)
2001–2005 J. Pykälä, 2–52 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)

Hoito ja suojelu

Jotta kasvupaikka säilyisi jatkossakin avoimena 
ja paahteisena, tulee kallion itäpuolelle nousevia 
kuusen taimia poistaa lähivuosina. Myös kedon 
pohjoispuolen kuusivaltaista puustoa tulisi har-
ventaa lähivuosina. 

Kasvupaikka on tarpeen suojella erityisesti suo-
jeltavan lajin rajauspäätöksellä.

7.2.18 
Savilahdensalmi, Lohja

Yhtenäiskoordinaatit: 6684916:3326413

Kalliorikko löytyi tältä poikkeukselliselta kasvu-
paikalta vuonna 2005 (J. Pykälä, maastolomake). 
Kasvupaikka sijaitsee täysikasvuisten lehtipuiden 
ja kuusten varjostamassa tuoreessa lehdossa, jonne 
avautui suuren kuusen kaaduttua noin neliömetrin 
kokoinen kalkkipitoinen avokalliolaikku. Kasvu-
paikka sijaitsee noin kaksi metriä luonnonsuoje-
lualueen rajan ulkopuolella. Vuonna 2006 kallio-
rikkoa ei enää löytynyt. Pienialainen kalliolaikku 
varjoisassa lehdossa oli osittain peittynyt lehtika-
rikkeen alle. 

Kuva 28. Kalliorikon esiintymä Lohjan Savilahdensalmella.

Aiemmat tiedot:
2005 J. Pykälä, 1 kukkiva yksilö

Hoito ja suojelu

Kasvupaikan säilyttäminen hoidolla jatkuvasti 
lajille suotuisana on vaikeaa, sillä umpeutuva ja 
pienialainen kalliolaikku metsän siimeksessä on 
varjoisa ja sille kertyy runsaasti kariketta ympä-
röivistä lehtipuista. Hoidon järjestämisen vaike-
uden sekä kasvupaikan vaatimattomuuden takia 
esiintymälle ei tässä esitetä hoitotoimia.

7.2.19

Seppälänsaari, Lohja

Yhtenäiskoordinaatit: A: 6685285:3325669; 
B: noin 668528:332560; C: 6685245:3325507; 
D: noin 668522:332550–1; E: noin 668521:332548; 
F: noin 668530:332573

Seppälänsaaren keskiosan kalkkipitoisilta ja laa-
keilta kallioilta löytyi kesällä 2006 kolme kalliori-
kon osakasvustoa. Yhteensä niissä kasvoi 146 kuk-
kivaa yksilöä ja yli sata ruusuketta. Osakasvusto A 
sijaitsee laakean kallion itälaidalla kasvavan vaah-
teran alla, noin 1 x 0,75 metrin kokoisella avokal-
liolaikulla noin viiden metrin päässä yhtenäisen 
puuston reunasta. Vuonna 2006 paikalla kasvoi 
29 kukkivaa yksilöä ja parikymmentä ruusuketta. 
Vuonna 2007 0,5 x 0,3 metrin alalta löytyi 18 kuk-
kinutta kalliorikkoa. Lisäksi paikalla kasvoi mm. 
silmälläpidettävä (NT) ketonoidanlukko (Botrychi-
um lunaria). 

Kuva 29. Kalliorikon esiintymä Lohjan Seppälänsaaressa.
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Vuonna 1989 havaittua osakasvustoa B ei löy-
tynyt vuosina 2006–2007. Laakea kallioalue on va-
loisa ja keskeltä puuton, mutta kallio on pääosin 
sammalen peittämä eikä avokalliota ole juurikaan 
näkyvissä. 

Osakasvusto C sijaitsee edellisistä osakasvus-
toista länteen, avoimella ja laakealla kalliolla noin 
3,8 x 3,2 metrin alalla. Kasvupaikalla on avokalli-
olaikkuja, ja maannos kallion päällä on ohut. Vuon-
na 2006 paikalta laskettiin 113 kukkivaa yksilöä ja 
noin sata ruusuketta ja vuonna 2007 50 kukkinutta 
kalliorikkoa. Kalliorikon seuralaislajeja ovat mm. 
lampaannata (Festuca ovina), kartioakankaali (Aju-
ga pyramidalis) ja ahomansikka (Fragaria vesca). 

Osakasvusto D sijaitsee noin 17 metriä etelään 
osakasvustosta C. Vuonna 2006 paikalta löytyi yh-
den neliömetrin alalta neljä kukkivaa yksilöä. Kas-
vusto sijaitsee katajaryhmän eteläpuoleisella avoi-
mella, etelään viettävällä kalliolla. Vuonna 2007 
paikalta ei löydetty kalliorikkoja. Paikalla kasvoi 
mm. harvinainen jäykkäpitkäpalko (Arabis hirsuta).

Osakasvusto E sijaitsee kallion itäreunassa, joka 
on varjostunut puuston kasvun myötä. Paikalta ei 
löytynyt kalliorikkoa vuosina 2006–2007. Lisäksi 
alueella on havaittu kalliorikkoja osakasvustossa 
F, joka on nykyään kasvupaikoista umpeutunein 
ja varjostunein. Tältäkään paikalta kalliorikkoa ei 
ole löytynyt viime vuosina. 

Seppälänsaaren kallioalue on valtakunnallisesti 
merkittävä (Pykälä 1992). 

Aiemmat tiedot:
1988 J. Pykälä, 33 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1989 J. Pykälä, 144 kukkivaa yksilöä viidessä osakasvus-

tossa (Pykälä 2006)
1991 J. Pykälä, parikymmentä yksilöä (Pykälä 2006)
2001 J. Pykälä, noin kymmenen kukkivaa yksilöä 

(Pykälä 2006)
2004 J. Pykälä, muutamia kymmeniä kukkivia ja satoja 

ruusukkeita (Pykälä 2006)

Hoito ja suojelu

Kalliorikolle sopiva elinalue on pienentynyt sel-
västi viimeisten vuosikymmenten aikana Seppä-
länsaaressa. Aikanaan avohakatulle kallioalueelle 
istutetut männyt ovat kasvaessaan alkaneet varjos-
taa kasvupaikkoja, ja aiemmin avoimet alueet ovat 
kasvaneet suurelta osin umpeen. 

Suurin uhka kalliorikolle on pienialaisten avoi-
mien kasvukohtien varjostuminen ja heinittymi-
nen. Nuorta istutusmännikköä ja muuta puustoa 
on tarpeen poistaa kasvustojen ympäriltä. Hak-
kuutähteet tulee poistaa alueelta, jotta ne eivät 
peittäisi kalliorikolle sopivia kasvukohtia. Lisäksi 
laji hyötyisi kasvupaikkojen ympäristössä sään-

nöllisesti tehtävästä niitosta ja kallioille kertyvän 
karikkeen varovaisesta poistamisesta. 

Esiintymä tulee rajata erityisesti suojeltavan la-
jin kasvupaikkana.  

7.2.20 
Sillanpää, Lohja

Yhtenäiskoordinaatit: 668334:332441

Kalliorikon kasvupaikka Karjalohjan rajalla maan-
tien eteläpuolella olevalla kalkkikalliolla sijaitsee 
mäntyvaltaisella ja laakealla kalkkipitoisella kal-
liokedolla. Lajia etsittiin paikalta vuosina 2006 ja 
2007 tuloksetta. Puuston varjostus on hiljalleen 
muuttanut kasvupaikkaa sulkeutuneemmaksi, 
eikä alueella ole enää avokalliolaikkuja. Kalliori-
kon siemeniä lienee kuitenkin runsaasti maaperän 
siemenpankissa, ja oikeanlaisilla hoitotoimilla laji 
voitaisiin saada palautumaan kasvupaikalle.

Huomionarvoisia seuralaislajeja ovat mm. maa-
rianverijuuri (Agrimonia eupatoria), keltasauramo 
(Anthemis tinctoria), pihakurjenpolvi (Geranium 
pusillum), pölkkyruoho (Arabis glabra) ja törrösara 
(Carex muricata).

Kuva 30. Kalliorikon esiintymä Lohjan Sillanpäässä. 

Aiemmat tiedot:
1985 J. Pykälä, 29 kukkivaa yksilöä (maastolomake)
1986 J. Pykälä, 10 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)
1988 J. Pykälä, 21 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1989–93 J. Pykälä, 2–30 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)
1994–97 J. Pykälä, lajia ei havaittu (Pykälä 2006)
2003 J. Pykälä, lajia ei havaittu (Pykälä 2006)
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Hoito ja suojelu

Kalliolta ja sen ympäriltä on tarpeen poistaa puus-
toa, etenkin nuoria kuusia. Koneellisen hakkuun 
yhteydessä maanpinta rikkoutunee sopivasti, jol-
loin kalliorikko voi palautua paikalle maaperän 
siemenpankista. Harvennuksen yhteydessä syn-
tyvät hakkuutähteet tulee poistaa alueelta, jotta 
ne eivät peittäisi kalliorikolle sopivia kasvukohtia.

Esiintymä tulee rajata erityisesti suojeltavan la-
jin kasvupaikkana. 

7.2.21

Tolpoonkallio, Lohja

Yhtenäiskoordinaatit: Koko esiintymä alueella 
noin 668328–46:332453–93; A: 6683341:3324772; 
B: 6683379:3324665; C: 6683381:3324708; 
E: 6683438:3324613; I: 6683368:3324902

Kasvupaikka sijaitsee Mailan itäpuolella Hermalan 
laajalla ja laakealla kalkkikallioalueella. 

Noin kahdeksan hehtaarin laajuiselta alueelta 
on löydetty kalliorikkoa eri vuosina yhteensä yh-
deksästä eri osakasvustosta. Kesällä 2006 alueelta 
löytyi 55 kukkivaa yksilöä ja muutamia kymme-
niä ruusukkeita viidestä eri osakasvustosta. Kal-
lioalueella kasvava istutusmännikkö on pääosin 
tasaikäinen ja nuorehko. Kalliorikon osakasvustot 
sijaitsevat kohdissa, joissa puusto on selvästi auk-
koista ja maakerros kallion päällä on ohut, tai joilla 
on avokalliota.

Osakasvusto A sijaitsee alueen keskiosissa, 
kuusettuneen kalkkilouhoksen luona. Kesällä 
2006 paikalta löytyi yksi kukkiva yksilö noin ne-
liömetrin laajuiselta, hakkuiden tilapäisesti paljas-
tamalta avokalliolaikulta. Kasvupaikka sijaitsee 
louhoskuopan länsipään paljaalla reunalla, uuden 
hakkuualueen rajalla. Puusto on kasvanut louhok-
sessa ja sen reunat ovat sammaloituneet, jonka 
seurauksena kalliorikolle sopivaa ympäristöä on 
tarjolla niukasti. Seuralaislajeja ovat mm. kissan-
kello (Campanula rotundifolia), kevätpiippo (Luzula 
pilosa), sormisara (Carex digitata) ja ahomansikka 
(Fragaria vesca). 

Osakasvusto B sijaitsee laakealla kalkkikallioke-
dolla, jolla kasvaa muutamia katajia. Kalliorikkoa 
on tavattu paikalta vuosittain 1980-luvun lopulta 
lähtien. Kesällä 2006 avoimelta kasvupaikalta löy-
tyi 24 kukkivaa yksilöä ja useita kymmeniä ruu-
sukkeita neliömetrin kokoiselta avokalliolaikulta. 
Seuralaislajeja ovat mm. kangasajuruoho (Thymus 
serpyllum), kurjenkello (Campanula persicifolia) ja 
mäkivirvilä (Vicia tetrasperma).

Osakasvusto C sijaitsee edellisten osakasvus-
tojen välisellä alueella, suurten kivenlohkareiden 
ympäröimällä katajaisella kalliokedolla. Kallion 

Kuva 31. Kalliorikon esiintymä Lohjan Tolpoonkalliolla.

päällä on ohut maakerros, ja alueella on useita 
avokalliolaikkuja. Kesällä 2006 paikalta löytyi 140 
kukkivaa yksilöä sekä kymmenkunta ruusuketta 
1,2 x 1,2 metrin alalta. Kalliorikon seuralaislajeja 
ovat mm. lituruoho (Arabidopsis thaliana), huopa-
keltano (Pilosella offi cinarum) ja keväthanhikki (Po-
tentilla crantzii).

Osakasvusto D sijaitsee Tolpoonkallion luoteis-
osissa, lähellä Karjalohjan rajaa. Kasvupaikan tark-
kaa sijaintia ei tunneta, eikä kalliorikkoa ole havait-
tu paikalla vuoden 1989 jälkeen. Istutusmännikkö 
on kasvanut niin korkeaksi, ettei lajille soveltuvaa 
elinympäristöä enää ole tarjolla.  

Osakasvusto E sijaitsee pienellä avoimella 
kalliolaikulla nuoren istutusmännikön keskellä. 
Kasvupaikka on umpeutunut, ja kalliorikko on 
esiintynyt pitkään hyvin niukkana. Vuonna 2006 
paikalta löytyi kaksi kukkivaa yksilöä noin puolen 
metrin etäisyydellä toisistaan. Seuralaislajeja ovat 
mm. kartioakankaali (Ajuga pyramidalis) ja ketonoi-
danlukko (Botrychium lunaria).

Osakasvusto F sijaitsee alueen kaakkoisreunas-
sa, noin 50 metriä tiestä pohjoiseen sijaitsevalla 
laakealla kalkkipitoisella kalliolla, jonka pohjois-
puolella on laaja avohakkuualue. Vuonna 2006 
kalliorikkoa ei havaittu kasvupaikalla. Katajaisel-
la kalliolla on muutamia avoimia laikkuja, mutta 
pääosin kallio on runsaan karikkeen ja sammalten 
peitossa. Lisäksi kallion ja sen ympäristön nuoret 
lehtipuut, pääosin koivut ja pihlajat, tulevat kas-
vaessaan entisestään varjostamaan aluetta. Pai-
kalla kasvavat mm. tummaraunioinen (Asplenium 
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trichomanes), kivikkoalvejuuri (Drypteris filix-mas) 
ja aholeinikki (Ranunculus polyanthemos).  

Osakasvusto G sijaitsee kuusikon ympäröimäl-
lä erittäin pienialaisella kalkkikalliolaikulla. Kallio-
rikkoa ei ole löytynyt paikalta vuoden 1989 jälkeen, 
tosin sitä ei ole etsitty joka vuosi. Nykyisellään kas-
vupaikka on umpeutunut ja täysin varjostunut ja 
siten kalliorikolle sopimaton. Paikalla kasvaa mm. 
valkovuokkoa (Anemone nemorosa), kevätpiippoa 
(Luzula pilosa), metsäorvokkia (Viola riviniana) ja 
sormisaraa (Carex digitata).

Osakasvusto H löytyi vuonna 2001, ja se sijait-
see Tolpoonkallion länsiosissa loivasti lounaaseen 
laskevalla kalkkipitoisella kalliolla. Alueella on 
useitakin avokalliolaikkuja, jotka vaikuttavat kal-
liorikolle sopivilta kasvupaikoilta. Vuonna 2006 
lajia ei kuitenkaan löytynyt. Katajaisella kallioke-
dolla kasvaa mm. kangasajuruohoa (Thymus ser-
pyllum), keväthanhikkia (Potentilla crantzii), keto-
noidanlukkoa (Botrychium lunaria) ja hietaorvokkia 
(Viola rupestris).

Osakasvusto I löytyi vuonna 2005. Tuolloin alu-
een itäosan avohakatulle kalliolle ilmestyi siemen-
pankista neljä kukkivaa kalliorikkoa. Hakkuiden 
yhteydessä maanpinta oli rikkoutunut monessa 
kohtaa ja paljasta kalkkikalliota oli tullut hieman 
näkyviin. Vuonna 2006 paikalta löytyi kaksi kuk-
kivaa kalliorikkoa ja yksi lehtiruusuke. Sovelias 
kasvukohta on laajuudeltaan 3,0 x 1,5 metriä.

Tolpoonkalliolla tavataan monia hyvin harvinai-
sia lajeja, mm. vaarantunut (VU) etelänhankasam-
mal (Riccia beyrichiana) (Pykälä 1992) sekä useita 
äskettäin Suomelle uusina löytyneitä jäkälälajeja 
(Pykälä 2007, Pykälä & Breuss 2008): Bagliettoa bal-
densis, Hymenelia carnosula, Polyblastia agraria, Ver-
rucaria foveolata, V. fusca, V. hochstetteri, V. nigrofusca 
ja V. transfugiens. 

Aiemmat tiedot:
1886 R. Hult (H) ? 
1961 T. Koponen ja H. Toppari (Koponen & Toppari 1963)
1986 J. Pykälä, 31 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006) 
1988 J. Pykälä, 133 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1989 J. Pykälä, seitsemässä osakasvustossa 442 kukkivaa 

yksilöä (Pykälä 2006)
1990 J. Pykälä, neljässä osakasvustossa 619 kukkivaa  

yksilöä (maastolomake)
2000 J. Pykälä, 13 kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006) 
2001 J. Pykälä, kahdeksassa osakasvustossa 2149 kukkivaa 

yksilöä (Pykälä 2006)
2002–2004 J. Pykälä, 45–246 kukkivaa yksilöä
2005 J. Pykälä, yhdeksässä osakasvustossa 308 kukkivaa 

yksilöä (Pykälä 2006)

Hoito ja suojelu
Suurin uhka kalliorikolle Tolpoonkalliolla on män-
nikön kasvua seuraava varjostuminen ja sopivien 
avoimien kasvupaikkojen umpeenkasvu. Alueen 

kalliorikkokasvustot ovat pienialaisia, korkeintaan 
muutaman neliömetrin kokoisia avoimia laikkuja, 
jotka ovat vähitellen umpeutumassa. 

Koko Tolpoonkallion alueelta on tarpeen pois-
taa nuorta, kalliopintoja varjostavaa istutusmän-
nikköä. Erityisesti osakasvuston A ympäristössä 
varjostavia kuusia tulee harventaa. Osakasvuston 
B ympäristössä kasvavia mäntyjä, pihlajia ja koi-
vuja tulee harventaa. Kasvupaikan pohjoispuolella 
on nuori mäntytaimikko, joka kasvaessaan tulee 
enenevissä määrin varjostamaan esiintymää. Myös 
osakasvustojen C, E, F, H ja I ympärillä kasvavaa 
puustoa tulee harventaa lähivuosina ja kalliota pal-
jastaa laikuittain poistamalla kariketta ja sammalta. 

Pääosa kasvustoista sijaitsee luonnonsuojelualu-
eella (Hermalan kettuluolat YSA014175) ja Natura 
2000 –alueella (Lohjanjärven alueet FI0100036). 
Suojelualueiden ulkopuolelle jäävät osakasvustot 
F, G ja I. Osakasvusto F tulee tarvittaessa rajata 
erityisesti suojeltavan lajin kasvupaikkana.

7.2.22 

Ylitalosta lounaaseen, Lohja

Yhtenäiskoordinaatit: 6684254:3327554

Ylitalon pohjoiseen laskevalla kalliorinteellä on 
valtakunnallisesti merkittävä vuorijalavalehto 
(Pykälä 1992), joka hakattiin ja istutettiin kuuselle 
1980-luvun alussa. Kuusettuneen ja varjoisan rin-
teen yläreunan pieneltä, matalalta ja kalkkipitoisel-
ta kalliokumpareelta ei löytynyt kalliorikkoa kesäl-
lä 2006 etsinnästä huolimatta. Rinne on muuttunut 

Kuva 32. Kalliorikon esiintymä Lohjan Ylitalolla.
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hakkuiden jälkeisen kuusettumisen seurauksena 
lajille liian varjoisaksi ja umpeutuneeksi. Kalliori-
kon siemeniä lienee kuitenkin maaperän siemen-
pankissa, ja oikeanlaisella hoidolla laji voitaisiin 
saada palautumaan paikalle.  

Kasvupaikalla tavataan tyypillisiä lehtolajeja, 
mm. valko- ja sinivuokkoa (Anemone nemorosa, He-
patica nobilis), lehtokuusamaa(Lonicera xylosteum), 
lehtosinijuurta (Mercurialis perennis) ja metsäorvok-
kia (Viola riviniana). Kallion kalkkipitoisuudesta 
kertovat paikalta löytynyt pieni kalkkitummarau-
nioiskasvusto (Asplenium trichomanes ssp. quadri-
valens), kalkkikiertosammal (Tortella tortuosa) ja 
muutamat harvinaiset kalkinvaatijajäkälät.

Aiemmat tiedot:
1919 V. Pesola (H) ?
1986 P. Uotila (maastolomake)
1988–1990 J. Pykälä, 30–89 kukkivaa yksilöä 

(Pykälä 1989, maastolomake)
1991 J. Pykälä, 45 kukkivaa yksilöä
1992–1994 J.  Pykälä, 1-7 kukkivaa yksilöä
1995 J. Pykälä, kaksi kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)
1996–2000 J. Pykälä, lajia ei löytynyt (Pykälä 2006)
2001 J. Pykälä, kuusi kukkivaa yksilöä (Pykälä 2006)
2002–2005 J. Pykälä, lajia ei löytynyt (Pykälä 2006)

Hoito ja suojelu

Kalkkikalliota ympäröivää puustoa, pääasiassa 
kuusia poistamalla kalliorikko voitaisiin saada 
palaamaan paikalle maaperän siemenpankista. 
Kalliota peittävää kariketta voidaan poistaa varo-
vaisesti laikuittain, jotta alueelle muodostuu pal-
jaan maan laikkuja ja kalliorikon siemenet voivat 
itää. Kalliorikkoa tulee etsiä kasvupaikalta sään-
nöllisesti. 

7.2.23 
Vesitorninmäki, Nurmijärvi

Yhtenäiskoordinaatit: 6715504:3378540

Kalliorikon kasvupaikka sijaitsee Vesitorninmäen 
loivasti etelään laskevalla, metsäisellä ja kalkkipi-
toisella kalliolla. Rinne on hiljalleen kuusettunut ja 
avoimet alueet ovat vähentyneet. Vuonna 2006 lajia 
ei löytynyt alueelta, mutta rinteessä on neljä sel-
västi avoimempaa ja kalkkipitoista kalliota, jotka 
vaikuttavat lajille melko sopivilta. Näillä paikoilla 
kasvaa mm. sormisaraa (Carex digitata), lampaan-
nataa (Festuca ovina), kalliokieloa (Polygonatum odo-
ratum), tummaraunioista (Asplenium trichomanes), 
mäkitervakkoa (Lychnis viscaria) ja haurasloikkoa 
(Cystopteris fragilis). 

Kalkkipitoisesta kalliorinteestä ja sen alla kas-
vavasta lehdosta on löydetty useita harvinaisia 
lajeja, mm. keltalehdokki (Platanthera chlorantha), 

Kuva 33. Kalliorikon esiintymä Nurmijärven Vesitornin-
mäellä.

lehtoneidonvaippa (Epipactis helleborine) ja lehto-
kielo (Polygonatum multifl orum) (Toivonen 1985). 
1980-luvulla rinne kaavoitettiin omakotitaloalu-
eeksi, mutta kaavoitus osin purettiin ja rinteen 
keski- ja alaosaan perustettiin luonnonsuojelualue. 
Kalliorikko lienee esiintynyt osin suojelualueella ja 
osin sen itäpuolella. Vesitorninmäen kalkkikallios-
ta on suojelualueella vajaa puolet.

Aiemmat tiedot:
1953 P. Askola (H)
1957 A. Turunen (OULU)
1968 P. Askola ym., 658 kukkivaa yksilöä ja useita ruusuk-

keita kuudessa eri osakasvustossa (Askola ym. 1975)
1982 T. Toivonen (H)
1983 S. Nieminen (H), P. Alanko (H)
1985 T. Toivonen (H), J. Jalas (H)
1996 T. Bonn, yksi kukkiva yksilö ja 7 ruusuketta noin 

aarin alalla rinteen yläosassa (671550:337854) 
(maastolomake)

2004 M. Kalliovirta ja K. Raatikainen, lajia ei löytynyt, 
rinteen yläosan kasvusto (v. 1996) tuhoutunut soratien 
levennyksen yhteydessä (maastolomake)

Hoito ja suojelu

Puustoa on harvennettu rinteessä viime vuosina, 
ja alueella on nykyisellään hyvin niukasti kalliori-
kolle soveliaan oloisia, avoimia kalliopaljastumia. 
Esiintymän tilaa tulee seurata jatkossa, jotta selviäi-
si onko puuston harvennus ollut riittävää. Tarvitta-
essa kalkkikalliokohtia ympäröivää puustoa tulee 
edelleen harventaa, jotta kalliorikko saataisiin pa-
laamaan kasvupaikalle maaperän siemenpankista.  
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7.2.24 

Ylikylä, Kaarina

Yhtenäiskoordinaatit: 670981:3246037

Kalliorikon kasvupaikka Kaarinan Ladjakoskella 
ei ole varsinainen kalkkikallio, vaikka se sisältää-
kin hieman kalkkikiveä (Rautiainen & Laine 1989). 
Kasvukohta sijaitsee kallionjyrkänteestä noin 35 
metriä pohjoiseen, pienessä kalkkipitoisessa juo-
tissa. Laakea kallio viettää kasvupaikalla loivasti 
luoteeseen. Kalliolla kasvaa useita katajia ja kallio-
ta ympäröi mäntyvaltainen puusto. 

Vuonna 2006 kasvupaikalta löytyi 29 kukkivaa 
kalliorikkoa 1,2 x 1,6 metrin alalta. Kalliolaikkua 
ympäröivä kasvillisuus on rehevää, ja paikalla 
kasvaa mm. koiranputkea (Anthriscus sylvestris), 
hietakastikkaa (Calamagrostis epigejos), kieloa (Con-
vallaria majalis), valkoapilaa (Trifolium repens) ja 
syyläjuurta (Scrophularia nodosa). Avokalliolaikulla 
kasvaa kalliorikon lisäksi mm. iso- ja keltamaksa-
ruohoa (Sedum telephium ja S. acre), ahomansikkaa 
(Fragaria vesca), mäkitervakkoa (Lychnis viscaria), 
litteänurmikkaa (Poa compressa) ja kalkkikarva-
sammalta (Ditrichum fl exicaule). Kasvupaikka on 
umpeenkasvun uhkaama.

Kuva 34. Kalliorikon esiintymä Kaarinan Ylikylässä.

Aiemmat tiedot:
1916 M. Kangasniemi (TUR)
1961 H. Vesanto (TUR)
1984 V.-P. Rautiainen ja U. Laine, alle parikymmentä 

yksilöä, uhkana heinittyminen ja kuivuus (Rautiainen & 
Laine 1989)

1988 J. Pykälä, 187 kukkivaa yksilöä
2000 V.-P. Rautiainen, kaksi yksilöä (maastolomake)
2004 T. Korvenpää, 25 kukkivaa yksilöä ja parikymmentä 

ruusuketta (maastolomake)

Hoito ja suojelu  

Kalliorikko hyötyisi kilpailevan kasvillisuuden nii-
tosta. Välittömästi pienen avokalliolaikun ympä-
rillä kasvavaa rehevää kasvillisuutta tulee poistaa 
umpeenkasvun estämiseksi. Lisäksi kalliolaikkua 
ympäröivää puustoa tulee tarvittaessa harventaa.

Alue on rajattu erityisesti suojeltavan lajin kas-
vupaikkana. 

7.2.25 
Gustavsborg, Kemiönsaari (Västanfjärd)

Yhtenäiskoordinaatit: A: 666862:326326; 
B−C: 666866-7:32641−5

Kalliorikon kasvupaikka sijaitsee Gustavsborgin 
huvilan luona pohjoisrinteessä, umpeenkasvanei-
den kalkkikalliokumpareiden reunoilla (osakas-
vusto A). Vuonna 2006 kalliorikkoa ei löytynyt 
alueelta etsinnöistä huolimatta. Kasvupaikka on 
varjoisa ja umpeenkasvanut, eikä kalliorikolle 
soveltuvia avoimia kalliolaikkuja ole näkyvissä. 

Lounais-Suomen ympäristökeskus

Kuva 35. Kalliorikon esiintymä Kemiönsaaren Gustavbor-
gissa.
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Esiintymä on taantunut selvästi viime vuosikym-
meninä.

Myöskään aiemmin kuvailtua (Pykälä 1989) osa-
kasvustoa B ei löytynyt vuonna 2006. Sen sijaan 
kalliorikko löytyi viereiseltä kalliokumpareelta 
(osakasvusto C). 15,0 x 2,5 metrin alalla kasvoi 207 
kukkivaa yksilöä ja noin 300 ruusuketta. Näkyvissä 
oli myös runsaasti edellisenä vuonna kukkineita 
kuolleita yksilöitä. Kasvupaikka sijaitsee talon 
pohjoispuolen itä-länsi-suuntaisella pihapolulla, 
joka kulkee pienen kalkkipitoisen avokallion yli. 
Kalliorikko kasvaa polulla ja sen viereisen kallion 
syöpyneissä kalkkijuonteissa. Kalliorikon seura-
laislajeja ovat mm. litteänurmikka (Poa compres-
sa), isomaksaruoho (Sedum telephium), mäkirikko 
(Saxifraga tridactylites) ja nurmihärkki (Cerastium 
fontanum).

Aiemmat tiedot:
1930-luku B. Olsoni (Olsoni 1937)
1968 H. Roivainen (H)
1988 J. Pykälä, kahdessa osakasvustossa 142 kukkivaa 

yksilöä (Pykälä 1989)
2004 T. Korvenpää, 9 yksilöä (maastolomake)

Hoito ja suojelu

Osakasvuston A kasvupaikka on varjostunut ja 
umpeutunut viime vuosina. Puustoa on tarpeen 
poistaa kalkkikalliolta ja sen ympäriltä. Lisäksi 
paikalla kasvavaa heinikkoa tulee tarvittaessa niit-
tää. Myös osakasvuston B kasvupaikalla puuston 
harvennus on tarpeen. Osakasvustoa C uhkaavat 
lähinnä rakentaminen tai kasvupaikan muokkaa-
minen osaksi hoidettua pihapiiriä. Esiintymä ei 
kuitenkaan vaadi nykyisellään erityisiä hoitotoi-
mia. Pihapolun aiheuttama kulutus lienee hyödyt-
tänyt kalliorikkoa pitämällä kasvupaikkaa sopivan 
avoimena.

7.2.26 

Holmudden, Kemiönsaari (Kemiö)

Yhtenäiskoordinaatit: A: 66701-2: 32649; 
B: 6670205:3265086; C: 6670199:3265041

Kalliorikon on kasvupaikka sijaitsee  Holmudde-
nin pohjoispuolen kalkkipitoisilla, pohjoiseen las-
kevilla rantakallioilla. 

Vuonna 2006 alueelta kahdesta osakasvustos-
ta löytyi yhteensä 13 kukkivaa kalliorikkoa. Ai-
kaisemmin kuvailtua osakasvustoa A (ks. Pykälä 
1989) ei etsitty. Osakasvusto B sijaitsee pohjoiseen 
viettävän rantakallion kalkkijuonteessa, yhteensä 
alle yhden neliömetrin alalla. Kasvupaikka on mel-
ko avoin, mutta ylärinteen männikön varjostama. 
Uutena löytynyt osakasvusto C sijaitsee tästä noin 

Kuva 36. Kalliorikon esiintymä Kemiönsaaren Holmudde-
nilla.

50 metriä länteen. Vuonna 2006 laakealta kallio-
kedolta löytyi yksi kukkiva yksilö. Kasvupaikka 
on valoisa, mutta paikoin heinittynyt ja sopivia 
avokalliolaikkuja on tarjolla niukasti. Kalliorikon 
seuralaislajeja ovat mm. mäkirikko (Saxifraga tri-
dactylites), keväthanhikki (Potentilla crantzii), mäki-
kaura (Avenula pubescens), ukontulikukka (Verbas-
cum thapsus) ja keto-orvokki (Viola tricolor).

Aiemmat tiedot:
1930-l. B. Olsoni (Olsoni 1936)
1976 L. ja H. Roivainen (TUR)
1986 R. Heikkinen, A. Puolasmaa ja P. Rautiainen, noin 80 

yksilöä (TUR)
1988 J. Pykälä, n. 1300 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1989 J. Pykälä, 243 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
2004 T. Korvenpää, 48 kukkivaa yksilöä ja 5 ruusuketta 

(maastolomake)

Hoito ja suojelu

Osakasvustojen A ja B ympäristössä varjostavaa 
puustoa tulee harventaa lähivuosina, nykyisel-
lään molemmat kasvupaikat ovat varjostuneita ja 
umpeenkasvun uhkaamia. Osakasvuston C kas-
vupaikalla kilpailevaa kasvillisuutta voidaan tar-
vittaessa niittää. Kaikilla kasvupaikoilla kalliota 
peittävää kariketta sekä sammalia ja jäkäliä tulisi 
varovaisesti poistaa laikuittain, jotta kasvupaikalle 
syntyisi lajin vaatimia avokalliolaikkuja ja sieme-
net voisivat itää. 

Alue tulee rajata kokonaisuutena erityisesti suo-
jeltavan lajin kasvupaikkana.
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7.2.27 
Illofl adanista itään, Kemiönsaari 
(Västanfjärd)

Yhtenäiskoordinaatit: 6664075:3261864

Illofl adanin itäpuolen pienellä ja laakealla kalli-
olla sijaitsee kalliorikon kasvupaikka, josta löytyi 
kesällä 2006 18 kukkivaa kalliorikkoa 5,0 x 3,5 met-
rin alalla. Kasvupaikka on kookkaiden mäntyjen 
ympäröimä ja sijaitsee viiden metrin päässä hiek-
katien reunasta länteen. Rannan ja kasvupaikan 
välissä on venesataman parkkipaikka.

Käyntihetkellä osa kasvupaikasta oli peitty-
nyt kalliolle kasatun puupinon alle. Kalliorikon 
seuralaislajeja ovat mm. kalliokielo (Polygonatum 
odoratum), ahomansikka (Fragaria vesca), liuska-
raunioinen (Asplenium septentrionale), kissankäpälä 
(Antennaria dioica) ja keto-orvokki (Viola tricolor).

Kuva 37. Kalliorikon esiintymä Kemiönsaaren Illofl adanilla.

Aiemmat tiedot:
1930-luku B. Olsoni (Olsoni 1937)
1988 J. Pykälä, 230 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1989 J. Pykälä (Pykälä 1989)
2004 T. Korvenpää, 42 kukkivaa yksilöä (maastolomake)

Hoito ja suojelu 

Kalliota ympäröivää täysikokoista männikköä tu-
lee harventaa valoisuuden lisäämiseksi kasvupai-
kalla. 

Kasvupaikka kuuluu luonnonsuojelulailla to-
teutettavaan Natura 2000 –alueeseen (Kemiönsaa-
ren kalliot FI0200113).

7.2.28 
Illogruvan, Kemiönsaari (Västanfjärd)

Yhtenäiskoordinaatit: A: 6663930:3260939;
B: 6663944:3260744; C: 6663945:3260839; 
D: 6664005:3260880

Kalliorikon kasvupaikka Illon vanhojen, hylätty-
jen kalkkikaivosten ympäristössä on yksi maam-
me hienoimmista kalkkikallioista. Alueella on neljä 
kalliorikon osakasvustoa, joissa kasvoi yhteensä 
35 kukkivaa yksilöä ja alle sata ruusuketta. Kas-
vustojen laajuus on yhteensä alle 30 m2. Alueella 
oli paikoitellen näkyvillä myös edellisenä vuonna 
kukkineita, kuivuneita kalliorikkoja.  

Yksilömäärältään ja pinta-alaltaan suurin osa-
kasvusto A sijaitsee eteläisemmän louhoskuopan 
kaakkoisreunan kapealla kalliokaistaleella, osit-
tain aivan louhoksen reunalla 16 metrin matkalla. 
Vuonna 2006 paikalta löytyi 23 kukkivaa yksilöä ja 
parikymmentä ruusuketta. Kasvupaikka on melko 
avoin ja sillä on muutamia pieniä avokalliolaikku-
ja. Kalliorikon seuralaislajeja olivat mm. verikur-
jenpolvi (Geranium sanguineum), mäkirikko (Saxif-
raga tridactylites), kissankäpälä (Antennaria dioica) 
ja keltamaksaruoho (Sedum acre).

Osakasvusto B sijaitsee kallioalueen länsireu-
nassa, loivasti etelään laskevalla, nuorta mäntyä 
ja katajaa kasvavalla kalkkipitoisella kalliolla. Ki-
vikkoisella kasvupaikalla on runsaasti kalliorikolle 
soveliaan oloista kasvuympäristöä. Kivenlohkarei-
den ympäröimällä kohdalla kasvoi kolme kukki-
vaa yksilöä ja noin 30 ruusuketta tiiviinä mattona, 

Kuva 38. Kalliorikon esiintymä Kemiönsaaren Illogruvanilla.
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0,2 x 0,2 metrin alalla. Ruusukkeet kasvoivat  koh-
dassa, jossa oli näkyvissä edellisenä vuonna kuk-
kineiden yksilöiden kuolleita rankoja. Kalliorikon 
seuralaislajeja olivat mm. verikurjenpolvi (Gerani-
um sanguineum), mäkitervakko (Lychnis viscaria), 
kalliokielo (Polygonatum odoratum) ja sianpuolukka 
(Arctostaphylos uva-ursi). 

Osakasvusto C sijaitsee sähkölinjan alla ole-
valla avokalliolla, pienen louhoskuopan reunal-
la katajien ympäröimänä. Alueella on runsaasti 
kalliorikolle soveltuvia kasvukohtia. Pienellä 0,5 
x 0,2 metrin alalla kasvoi neljä kukkivaa yksilöä 
ja tästä 15 metriä kaakkoon kaksi kukkivaa yksi-
löä. Kalliorikon seuralaislajeja olivat vaarantunut 
seinäraunioinen (Asplenium ruta-muraria) ja har-
vinainen liuskaraunioinen (A. septentrionale), sekä 
mm. nuokkuhelmikkä (Melica nutans) ja mäkirikko 
(Saxifraga tridactylites). 

Myös osakasvusto D sijaitsee sähkölinjan al-
la, noin 80 metriä osakasvustosta C koilliseen. 
Mäntyjen ja katajien ympäröimällä sekä suurelta 
osin sammalen ja karikkeen peittämällä kalliolla 
kasvoi kolme kukkivaa kalliorikkoa ja muutamia 
ruusukkeita noin 5 x 2 metrin alalla. Kalliorikon 
seuralaislajeja olivat mm. nurmihärkki (Cerastium 
fontanum), haurasloikko (Cystopteris fragilis), veri-
kurjenpolvi (Geranium sanguineum) sekä mäkivir-
vilä (Vicia tetrasperma).

Esiintymän pienet yksilömäärät saattoivat aina-
kin osittain johtua kesän 2006 poikkeuksellisesta 
kuivuudesta. Avoimien ja paahteisten kasvupaik-
kojen kasvillisuus oli monin paikoin selvästi kärsi-
nyt kuivuudesta. Suotuisampina kesinä kalliorik-
koa lienee löydettävissä useammistakin kohdista 
alueelta.

Aiemmat tiedot:
1930-luku B. Olsoni (Olsoni 1937)
1963 A. Nyman & T. Laine (TUR)
1968 K. Alho & U. Laine (TUR)
1984 Anonyymi, muutamia yksilöitä siellä täällä (maasto-

lomake)
1988 J. Pykälä, 339 kukkivaa yksilöä kolmessa eri osa-

kasvustossa (Pykälä 1989)
1989 J. Pykälä, neljä eri osakasvustoa (Pykälä 1989)
2004 T. Korvenpää, lajia ei löytynyt (maastolomake)

Hoito ja suojelu

Illon kallioalueella on tarpeen harventaa puustoa. 
Etenkin osakasvustojen A, C ja D kasvupaikoilla ja 
ympäristössä kasvavaa männikköä tulee harventaa 
lähivuosina. Harvennusten yhteydessä syntyvät 
hakkuutähteet tulee poistaa alueelta, jotta kallio-
rikolle sopivat kasvukohdat säilyisivät avoimina. 
Osakasvuston D kasvupaikalla tulee lisäksi poistaa  
avokalliota peittävää kariketta ja sammalta varo-
vasti laikuttain. 

Illon kaivosalue ja sitä ympäröivät kalkkikal-
liot kuuluvat luonnonsuojelulailla toteutettavaan 
Natura 2000 –alueeseen (Kemiönsaaren kalliot, 
FI0200113). 

7.2.29 
Nydalista kaakkoon, 
Kemiönsaari (Västanfjärd)

Yhtenäiskoordinaatit: 6668603:3262809

Kalliorikon kasvupaikka sijaitsee Svinbergetin 
kallioalueen koillispuolella, harvahkon täysikas-
vuisen kuusikon ympäröimänä pienellä varjoisal-
la kalkkikalliokumpareella. Nykyinen esiintymä 
sijaitsee ilmeisesti muutaman kymmenen metrin 
päässä 1980-luvun lopulla havaitusta kasvupaikas-
ta. Länteen viettävältä kalkkipitoiselta kalliorin-
teeltä löytyi kesällä 2006 neljä kukkivaa kalliorik-
koa, 0,2 x 0,2 metrin alalta. Esiintymä sijaitsee län-
teen laskevan kallion reunalla, hyvin pienialaisella 
avoimella kohdalla. Kalliorikon seuralaislajeja ovat 
mm. tummaraunioinen (Asplenium trichomanes), 
sormisara (Carex digitata), haurasloikko (Cystopteris 
fragilis) ja sinivuokko (Hepatica nobilis).  

Kuva 39. Kalliorikon esiintymä Kemiönsaaren Nydalissa.

Aiemmat tiedot:
1930-luku B. Olsoni (Olsoni 1937)
1988 J. Pykälä, 107 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1989 J. Pykälä (Pykälä 1989)
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Hoito ja suojelu

Esiintymä on puuston varjostama ja voimakkaasti 
umpeenkasvun uhkaama ja pienentynyt selvästi 
1980-luvun lopulta. Välittömästi kasvuston ympä-
rillä kasvavien kuusten ja koivujen lisäksi lähiym-
päristön täysikasvuista puustoa tulee harventaa. 
Harvennusten yhteydessä syntyvät hakkuutähteet 
tulee poistaa kasvupaikalta, jotta kalliorikolle so-
pivat kasvukohdat säilyisivät avoimina. Lisäksi 
avokallioita peittävää kariketta ja sammalia tulee 
poistaa laikuittain kasvupaikalta.

Kasvupaikka kuuluu luonnonsuojelulailla to-
teutettuun Natura 2000 –alueeseen (Kemiönsaaren 
kalliot FI0200113).

7.2.30 
Näsudden itä, Kemiönsaari (Västanfjärd)

Yhtenäiskoordinaatit: A: 666883:326478; 
B: 6668837:3264849; C: 6668857–66:3264913–62

Kalliorikon kasvupaikka sijaitsee Näsuddenin 
pohjoisrannan jyrkillä kalkkikallioilla. Alueelta on 
löytynyt eri vuosina kolme eri kalliorikon osakas-
vustoa. Vuonna 2006 alueelta löytyi yhteensä 33 
kukkivaa ja kymmenen ruusuketta kahdesta eri 
osakasvustosta. 

Aikaisemmin kuvattua osakasvustoa A ei löyty-
nyt. Vuoden 1988 kuvaukseen sijainnin perusteella 
sopiva rannan kalkkipitoinen kalliolaikku on reu-

Kuva 40. Kalliorikon esiintymä Kemiönsaaren Näsuddenilla 
(E).

noiltaan leväinen ja kalliorikolle sopimaton. Esiin-
tymä oli pienialainen jo vuonna 1988, ja kalliorikko 
lienee sittemmin hävinnyt paikalta olosuhteiden 
muututtua. 

Osakasvusto B sijaitsee venevajan kaakkoispuo-
len pienialaisella, pohjoiseen laskevalla kalkkikal-
liolaikulla. Vuonna 2006 paikalta löytyi kuusi pie-
nikokoista kukkivaa yksilöä alle neliömetrin alalta. 
Noin yhden neliömetrin kokoinen avokalliolaikku 
on reunoiltaan rehevän kasvillisuuden peitossa. 
Laikun reunoilla kasvaa runsaasti mm. mesianger-
voa (Filipendula ulmaria), vuohenputkea (Aegopodia 
podagraria) ja nokkosta (Urtica dioica). Avokalliolai-
kulla sinnittelivät silti kalliorikon lisäksi mm. ke-
väthanhikki (Potentilla crantzii), keto-orvokki (Viola 
tricolor) ja mäkirikko (Saxifraga tridactylites). Kallion 
lounaispuolella kasvaa varjostavia mäntyjä ja koi-
vuja.

Osakasvusto C kasvaa jyrkällä ja avoimella, 
pohjoiseen laskevalla rantakalliolla edellisestä kas-
vustosta noin 80 metriä itään. Vuonna 2006 kolmes-
ta eri kasvustolaikusta yhteensä 50 metrin matkalta 
löytyi 27 kukkivaa yksilöä ja noin kymmenen ruu-
suketta. Pienin kasvustolaikku oli laajuudeltaan 
vain 0,2 x 0,2 metriä ja suurin 4,5 x 3,5 metriä. Kas-
vupaikka jyrkällä rantakalliolla säilynee luonnos-
taan melko avoimena. Kalliorikon seuralaislajeja 
ovat mm. verikurjenpolvi (Geranium sanguineum), 
sormisara (Carex digitata), kissankäpälä (Antenna-
ria dioica) ja sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi). 
Kallion päällä kasvaa nuorehko männikkö, jota on 
viime vuosina harvennettu. Lisäksi kalliorinteessä 
kasvaa useita katajia. Aiemmin paikalta on löyty-
nyt kalkkikuppijäkälä (Solorina saccata) Västanfjär-
din ainoalta kasvupaikaltaan (Pykälä 1989). Lisäksi 
1960-luvulla paikalta on kerätty silmälläpidettävä 
(NT) kalkkikinnassammal (Scapania calcicola) (H. 
Roivainen, H). 

Aiemmat tiedot:
1930-luku B. Olsoni (Olsoni 1937) ?
1988 J. Pykälä, 438 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
2004 T. Korvenpää, lajia ei löytynyt (maastolomake)

Hoito ja suojelu

Osakasvusto B on umpeenkasvun uhkaama ja vaa-
tii hoitoa. Kalliolaikkua ympäröivää rehevää kas-
villisuutta tulee niittää jotta kasvupaikka säilyisi 
riittävän avoimena. Kallion pohjois- ja luoteispuo-
lella kasvavia varjostavia kuusia ja koivuja tulee 
harventaa kasvupaikan valaistusolosuhteiden pa-
rantamiseksi.

Osakasvusto C ei vaadi nykyisellään erityisiä 
hoitotoimenpiteitä. Rinteen yläosan männikön 
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säännöllinen harventaminen on kuitenkin tarpeen 
myös jatkossa. 

Näsuddenin kärjen jyrkät rantakalliot kuuluvat 
Natura 2000 –alueeseen, jonka toteuttamiskeino-
na on luonnonsuojelulaki (Kemiönsaaren kalli-
ot FI0200113). Sen ulkopuolelle jäävät kuitenkin 
osakasvustot A ja B. Osakasvuston B kasvupaikka 
tulee tarvittaessa rajata erityisesti suojeltavan lajin 
kasvupaikkana.

7.2.31

Näsudden länsi, Kemiönsaari (Västanfjärd)

Yhtenäiskoordinaatit: 6668714−90:3264612−708

Matalalta, metsäiseltä ja länteen viettävältä kal-
lioalueelta löytyi vuonna 2006 kolme kalliorikon 
osakasvustoa, joissa kasvoi yhteensä 31 kukkivaa 
yksilöä ja noin kymmenen ruusuketta. 

Osakasvusto A sijaitsee kuusi- ja mäntyvaltai-
sen, varjoisan metsän keskellä olevan laakean ja 
kalkkipitoisen kalliokumpareen reunalla. Noin 
4,3 x 1,7 metrin alalla kasvoi 16 kukkivaa yksilöä. 
Esiintymä on umpeenkasvun uhkaama ja ympäröi-
vän puuston varjostama. Seuralaislajeja olivat mm. 
kalkkikiertosammal (Tortella tortuosa), tummarau-
nioinen (Asplenium trichomanes) ja karvakiviyrtti 
(Woodsia ilvensis). 

Osakasvusto B sijaitsee jäkäläisen ja pohjoi-
seen laskevan kalkkipitoisen rantakallion päällä. 
1,5 x 3,1 metrin alalla kasvoi neljä pientä kukkivaa 
kalliorikkoa. Kalliolla kasvaa harvakseen keskiko-
koisia mäntyjä ja tammen taimia ja kasvupaikka 

Kuva 41. Kalliorikon esiintymä Kemiönsaaren Näsuddenilla 
(W).

Kuva 42. Piirros kalliorikon kasvupaikasta Näsuddenilla 
(W) Kemiönsaarella, osakasvusto C.

on edellistä valoisampi. Kalliorikon seuralaislajeja 
ovat mm. verikurjenpolvi (Geranium sanguineum), 
ruoholaukka (Allium schoenoprasum) ja keto-orvok-
ki (Viola tricolor).

Osakasvusto C sijaitsee talon laakealla ja kalk-
kipitoisella pihakalliolla. Talon koillis-itäpuolella, 
yhteensä noin 30 x 20 metrin alalla kasvoi kesäl-
lä 2006 harvakseen 29 kukkivaa yksilöä, osa ai-
van talon seinustalla. Piha-alueella on runsaasti 
paljasta kalliopintaa, mutta toisaalta ehkä liiaksi 
kulutusta. Kiinteistön omistajien mukaan kalliori-
kon esiintymä on ollut runsaimmillaan 1990-luvun 
alussa, jolloin kallioilta oli poistettu säännöllisesti 
kariketta lajin hoitamiseksi. Sittemmin esiintymä 
on taantunut, mutta kalliorikkoa on kuitenkin ta-
vattu paikalla vuosittain. Seuralaislajeja ovat mm. 
tummaraunioinen (Asplenium trichomanes), veri-
kurjenpolvi (Geranium sanguineum), keväthanhikki 
(Potentilla crantzii), karvakiviyrtti (Woodsia ilven-
sis), lituruoho (Arabidopsis thaliana), tuoksusimake 
(Anthoxanthum odoratum), huopakeltano (Pilosella 
offi cinarum) ja kissankäpälä (Antennaria dioica).  

Aiemmat tiedot:
1930-luku B. Olsoni (Olsoni 1937)
1988 J. Pykälä, 32 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
2004 T. Korvenpää, 1 yksilö (maastolomake)

Hoito ja suojelu

Osakasvuston A kasvupaikalla puustoa tulee har-
ventaa umpeenkasvun estämiseksi ja kasvupaikan 
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valaistusolojen parantamiseksi. Kasvupaikka on 
nykyisellään hyvin varjostunut ja sulkeutunut. 
Osakasvuston B kasvupaikalla voidaan puuston 
harventamisen lisäksi poistaa avokalliota peittävää 
kariketta ja jäkälää, jolloin alueelle syntyy kalliori-
kon vaatimia avokalliolaikkuja. Osakasvusto C oli 
vuonna 2006 kolmesta kasvustosta elinvoimaisin. 
Kalliorikko hyötyisi karikkeen säännöllisestä pois-
tamisesta kalliolta myös jatkossa. 

Osakasvustot A−C tulisi liittää Näsuddenin 
luonnonsuojelualueeseen tai rajata erityisesti suo-
jeltavan lajin kasvupaikkana.

7.2.32 
Stenholmen, Kemiönsaari (Kemiö)

Yhtenäiskoordinaatit: A: noin 66704–5:32652–3; 
B: noin 66704–5:32654

Kalliorikkoa on kasvanut vanhan ja hylätyn 
kalkkiluohoksen ympäristössä kahdessa eri osa-
kasvustossa, mutta kesällä 2006 lajia ei havaittu 
kummallakaan paikalla. Osakasvuston A kasvu-
paikka vanhan louhoskuopan pohjoisreunalla oli 
pensoittunut, ja runsaan taikinamarjakasvuston 
ympäröimänä kasvaa vain mäkirikkoa (Saxifraga 
tridactylites).  

Myös niemen itäosan pihapiirin laakealla ja 
avoimella kalkkikalliolla kasvaa runsaasti mäki-
rikkoa, mutta kalliorikkoa ei etsinnästä huolimat-
ta löytynyt. Kulttuurivaikutteisella kalkkikalliolla 

Kuva 43. Kalliorikon esiintymä Kemiönsaaren Stenholme-
nilla.

kasvaa mm. ketomarunaa (Artemisia campestris), 
keväthanhikkia (Potentilla crantzii), kangasaju-
ruohoa (Thymus serpyllum), mäkikauraa (Avenula 
pubescens), tummaraunioista (Asplenium trichoma-
nes) ja istutettuna kaukasianmaksaruohoa (Sedum 
spurium).

Aiemmat tiedot:
1911 K. Linkola (H)
1986 V.-P. Rautiainen ja U. Laine, kaksi yksilöä (nyk. osa-

kasvusto A) (Rautiainen & Laine 1989)
1988 J. Pykälä, 32 + 95 kukkivaa yksilöä (nyk. osakasvustot 

A ja B) (Pykälä 1989)
1989 J. Pykälä, n. 50 + n. 20 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1990 R. ja K. Alho, U. Laine (TUR)
2004 T. Korvenpää, lajia ei löytynyt (maastolomake)

Hoito ja suojelu

Osakasvusto A on saattanut niukentua kasvupai-
kan pensoittumisen seurauksena. Louhoksen poh-
joisreunalta on hyvä poistaa varjostavaa puustoa 
ja pensaita. Osakasvuston B kasvupaikka vaikuttaa 
lajille sopivalta, avoimelta ja puuttomalta kalkki-
kalliolta. Kalliorikkoa tulee etsiä alueelta jatkossa 
ja hoito- ja suojelutoimia tulee tarvittaessa arvioida 
uudelleen. 

7.2.33 
Strömmen, Kemiönsaari (Västanfjärd)

Yhtenäiskoordinaatit: 6663905:3261857

Kalliorikolla on useita esiintymiä Strömmenin 
salmen läheisyydessä. Kapean salmen länsipuo-
lella, alle sadan metrin päässä, sijaitsee kalliorikon 
Ängesholmarnan kasvupaikka. Lisäksi noin 200 
metrin säteellä sijaitsee neljä muuta kalliorikon 
kasvupaikkaa. 

Vuonna 2006 avoimelta ja loivasti länteen laske-
valta rantakalliolta löytyi kolme kukkivaa yksilöä 
alle neliömetrin alalta runsaan mäkirikkokasvus-
ton seasta. Kasvupaikka sijaitsee kahden pienen 
venevajan välissä kapean salmen itärannalla. Ku-
lutus kasvupaikalla on selvästi runsasta ja kallio 
on lähes paljas. Rantakallion itä- ja pohjoispuolella 
kasvaa puustoa, joka ei kuitenkaan varjosta valoi-
saa ja avointa kasvupaikkaa.

Kalliorikon seuralaislajeja ovat mm. mäkirikko 
(Saxifraga tridactylites), ketokäenminttu (Satureja 
acinos), mäkikattara (Bromus hordeaceus), ranta-
tädyke (Veronica longifolia), ruoholaukka (Allium 
schoenoprasum) ja haisukurjenpolvi (Geranium ro-
bertianum).
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Kuva 44. Kalliorikon esiintymä Kemiönsaaren Strömme-
nillä.

Aiemmat tiedot:
1930-luku B. Olsoni (Olsoni 1937)
1988 J. Pykälä, 97 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1989 J. Pykälä (Pykälä 1989)
2004 T. Korvenpää, lajia ei löytynyt (maastolomake)

Hoito ja suojelu

Vaikka kasvupaikka on avoin, valoisa ja kalkkipi-
toinen rantakallio, kalliorikon esiintymä vaikuttaa 
niukentuneen. Syynä saattaa olla liiallinen kulutus 
venerannalla. Toisaalta populaatiokokojen suuri 
vuosittainen vaihtelu on kalliorikolle tyypillistä. 
Esiintymän tilaa tulee seurata jatkossa, mutta hoi-
totoimille ei toistaiseksi nähdä tarvetta.

Kasvupaikka kuuluu luonnonsuojelulailla to-
teutettavaan Natura 2000 –alueeseen (Kemiönsaa-
ren kalliot FI0200133). 

7.2.34 
Strömmenistä itään, 
Kemiönsaari (Västanfjärd)

Yhtenäiskoordinaatit: 66635–8:32619–23

Kalliorikon kasvupaikka noin 200–400 metriä 
Strömmenin salmen itäpuolella on yksi Suomen 
hienoimmista ja parhaiten säilyneistä, laajois-
ta kalkkikallioista. Kalkkipitoinen ja karu kallio 
vuorottelevat alueella mosaiikkimaisesti. Kalli-
on ympärys on pääosin mäntyvaltaista metsää, 
koillispuolella kulkee hiekkatie ja rannoille, alu-

Kuva 45. Kalliorikon esiintymä Kemiönsaaren Strömme-
nissä (E).

een lounaisreunassa osin kallionkin puolelle, on 
rakennettu kesämökkejä. Louhimatonta ja luon-
nontilaista kalkkikalliota on tien ja rannan välissä 
kuitenkin ainakin viiden hehtaarin alalla. Paikalta 
on löydetty vuosien saatossa lukuisia harvinaisia 
ja vaateliaita lajeja.  

Vuonna 2006 kallioalueelta löytyi yhteensä 56 
kukkivaa kalliorikkoa useasta eri kohdasta. Kallio 
on laajoilta alueilta avoin ja lajistoltaan edustava, 
ja kalliorikolle soveliaan tuntuista elinympäristöä 
on tarjolla runsaasti. Paikoitellen alueella kasvaa 
nuorehko männikkö, ja koko kallioalueella kasvaa 
runsaasti katajia. Myös nuoria lehtipuiden taimia 
kasvaa harvakseen koko alueella. 

Kalliorikon seuralaislajeja ovat mm. ahopella-
va (Linum catharticum), verikurjenpolvi (Geranium 
sanguineum), liuskaraunioinen (Asplenium septent-
rionale), seinäraunioinen (Asplenium ruta-muraria), 
kalkkitummaraunioinen (Asplenium trichomanes 
ssp. quadrivalens), keltamaksaruoho (Sedum acre), 
mäkirikko (Saxifraga tridactylites), nyylähaarikko 
(Sagina nodosa) ja haisukurjenpolvi (Geranium ro-
bertianum). Paikalta on aikaisemmin löydetty mm. 
harvinainen lännenhernesara (Carex demissa) ja 
sammalkultajäkälä (Caloplaca sinapisperma).

Aiemmat tiedot:
1930-luku B. Olsoni (Olsoni 1937)
1978 H. Roivainen (H)
1988 J. Pykälä, 250 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1989 J. Pykälä (Pykälä 1989)
2004 T. Korvenpää, 46 yksilöä (maastolomake)
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Hoito ja suojelu

Kalliolla kasvavaa harvahkoa nuorta männiköä 
tulee harventaa säännöllisesti, jotta kasvupaikat 
eivät umpeutuisi ja varjostuisi. Harvennusten yh-
teydessä syntyvien hakkuutähteiden poistaminen 
alueelta on tärkeää, jotta kalliorikolle sopivat kas-
vukohdat säilyisivät avoimina. 

Kasvupaikka sijaitsee luonnonsuojelulailla to-
teutettavalla Natura 2000 –alueella (Kemiönsaaren 
kalliot FI0200133).

7.2.35 
Strömmenistä koilliseen, 
Kemiönsaari (Västanfjärd)

Yhtenäiskoordinaatit: A: 6663972–3:3262011–24; 
B: 6663978:3262046; C: 666405:326191

Strömmenin salmen koillispuolelta, noin 100–200 
metrin päässä rannasta sijaitsevat kalliorikkokas-
vustot kuuluvat samaan, laajaan kalliorikkopopu-
laatioon kuin kaksi edellistä esiintymää. 

Osakasvusto A sijaitsee tien länsipuoleisella 
avoimella kalkkikalliolla, joka laskeutuu jyrkästi 
länteen, talon pihapiiriin. Alueella kasvavaa nuor-
ta männikköä on viime vuosina harvennettu, ja 
harvennusten seurauksena kasvupaikka on valoisa 
ja paahteinen. Toisaalta paikalle jääneet hakkuu-
tähteet saattavat peittää kalliorikolle sopivia kas-
vukohtia. Kallion länsireunalle on kuitenkin jäänyt 

Kuva 46. Kalliorikon esiintymä Kemiönsaaren Strömmenin 
koillispuolella.

Kuva 47. Piirros kalliorikon kasvupaikasta Strömmenin koillispuolella Västanfjärdissä.

pieniä avokalliolaikkuja, joilta löytyi 15 kukkivaa 
yksilöä. Kalliorikot kasvoivat noin 10 x 1,5 met-
rin alalla, kallion reunan suuntaisella kaistaleel-
la. Kalliorikon lisäksi paikalla kasvoi mm. mäki-
virvilää (Vicia tetrasperma), ruoholaukkaa (Allium 
schoenoprasum), mäkitervakkoa (Lychnis viscaria), 
ukontulikukkaa (Verbascum thapsus) ja kalliokieloa 
(Polygonatum odoratum).
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Tien itäpuolella männikön varjostus on voi-
makkaampaa ja kallio nousee loivasti koilliseen. 
Kenttäkerroksen kasvillisuus on rehevämpää, ja 
avoimia laikkuja on tarjolla niukasti. Kesällä 2006 
paikalta löytyi viisi kukkivaa yksilöä, jotka kas-
voivat harvakseltaan seitsemän metrin matkalla. 
Kalliorikon seuralaislajeja ovat mm. verikurjenpol-
vi (Geranium sanguineum), nurmihärkki (Cerastium 
fontanum), kissankäpälä (Antennaria dioica) ja kur-
jenkello (Campanula persicifolia).

Vuonna 2006 uutena löytynyt osakasvusto C 
sijaitsee noin 120 metriä luoteeseen kasvustoista 
A ja B, hiekkateiden risteyksessä olevalla pienellä, 
loivasti lounaaseen laskevalla kalliopaljastumalla. 
Muutaman neliömetrin alalla kasvoi 22 kukkivaa 
yksilöä ja noin 60 lehtiruusuketta. Kasvukohta on 
avoin, mutta tien länsipuoleisen männikön var-
jostama.

Aiemmat tiedot:
1930-luku B. Olsoni (Olsoni 1937) ?
1988 J. Pykälä, kahdessa osakasvustossa 161 kukkivaa 

yksilöä (Pykälä 1989)

Hoito ja suojelu

Osakasvuston A ympäristöstä tulisi poistaa paikal-
le jääneet hakkuutähteet. Osakasvustoa B ympäröi-
vää männikköä tulee harventaa ja puiden taimia 
poistaa. Osakasvusto C hyötyisi tien länsipuolen 
täysimittaisen männikön harventamisesta, jolloin 
kasvupaikka säilyisi paisteisempana ja avoimem-
pana. 

Kaikki osakasvustot sijaitsevat Natura 2000 –
alueella (Kemiönsaaren kalliot FI0200133), mutta 
eivät kuulu sen luonnonsuojelulailla toteutettaviin 
osiin. Kalliorikon suojelemiseksi osakasvustot A ja 
B tulee liittää luonnonsuojelualueeseen tai rajata 
erityisesti suojeltavan lajin kasvupaikkana. 

7.2.36 
Svinberget, Kemiönsaari (Västanfjärd)

Yhtenäiskoordinaatit: 6667605-8231:3261669-2079

Svinberget on Billbölen kylän pohjoispuolella si-
jaitseva 1,5 km pitkä ja 80–100 metriä leveä kallio, 
joka on Etelä-Suomen laajimpia yhtenäisiä kalkki-
kallioita. Kalkkia on louhittu alueen pohjoisosista, 
mutta eteläosat on jätetty melko luonnontilaisiksi. 
Vuonna 2006 alueelta löytyi kolmetoista kalliori-
kon osakasvustoa, joissa kasvoi yhteensä noin 360 
kukkivaa yksilöä ja yli tuhat kukkimatonta ruusu-
ketta hieman alle kilometrin matkalla. Kukkivia 
yksilöitä laskettiin eri osakasvustoissa 1–70.

Kallioalue on pääosin mäntyvaltainen ja monin 
paikoin harvapuinen tai avoin. Alueella kasvaa 

Kuva 48. Kalliorikon kasvupaikka Kemiönsaaren Svinber-
getillä.

myös suurehkoja kuusia sekä lehtipuita, pääasi-
assa pihlajia ja koivuja. Alueella oli runsaasti eri 
kokoisia kalliopaljastumia ja jyrkänteitä, jotka 
ovat kalliorikolle sopivan avoimia kasvupaikko-
ja. Erityisesti alueen keskiosan laajat ja yhtenäiset 
kalkkikalliot edustavat kasvillisuudeltaan kalkki-
kallioiden parhaimmistoa. Alueelta on aikaisem-
min löydetty mm. käärmeenkieli (Ophioglossum 
vulgatum) ja Etelä-Suomessa hyvin harvinainen 
idänkellosammal (Encalypta affi nis).

Osakasvusto A sijaitsee alueen pohjoisosassa, 
louhoskuopan pohjoispuoleisella luoteeseen viet-
tävällä avoimella kalliolla. Lajistoltaan edustava 
kasvupaikka vaikuttaa kalliorikolle hyvin sopival-
ta ja puuston varjostus on melko vähäistä. Noin 
8 x 3 metrin alalla kasvoi yhteensä 22 kukkivaa 
kalliorikkoa sekä useita kymmeniä lehtiruusukkei-
ta. Seuralaislajeja paikalla olivat mm. mäkikaura 
(Avenula pubescens) ja haisukurjenpolvi (Geranium 
robertianum).

Osakasvusto B sijaitsee kasvuston A lounais-
puolella, jyrkästi lounaaseen laskevan kallionjyr-
känteen reunalla. Avoimella kallionreunalla kasvoi 
noin viiden metrin matkalla kahdeksan kukkivaa 
yksilöä ja parikymmentä lehtiruusuketta. Kallio-
rikon seuralaislajeja olivat mm. lituruoho (Arabi-
dopsis thaliana), heinätähtimö (Stellaria graminea) ja 
tummaraunioinen (Asplenium trichomanes).

Osakasvusto C sijaitsee edellä kuvaillun lou-
naaseen laskevan kallionjyrkänteen reunalla, osa-
kasvustosta B etelään. Muutaman neliömetrin alal-
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la kasvoi 13 kukkivaa yksilöä. Osa yksilöistä kasvoi 
kallionseinämällä ja osa jyrkänteen päällä. Alueella 
on runsaasti kalliorikolle soveliaan tuntuista kas-
vuympäristöä, mutta osittain kalliorinteet ovat 
puuston varjostamia. 

Osakasvusto D sijaitsee edellisistä osakasvus-
toista noin 70 metriä lounaaseen, seuraavalla kor-
keammalla kallionkumpareella. Esiintymä sijaitsee 
länteen laskevalla avoimella kallionseinämällä, 
noin 16 metrin matkalla pohjois-eteläsuuntaisella 
kaistaleella. Kasvupaikka on avoin ja valoisa ja 
vaikuttaa lajille hyvin sopivalta. Paikalla kasvoi 
yhteensä 70 kukkivaa kalliorikkoa sekä useita 
kymmeniä lehtiruusukkeita.

Osakasvusto E sijaitsee parikymmentä metriä 
länteen osakasvustosta D, avoimella länteen laske-
valla kalliolla. Noin viiden metrin matkalla kasvoi 
yhteensä 25 kukkivaa yksilöä ja noin sata lehti-
ruusuketta. Kalliorikon seuralaislajeja olivat mm. 
mäkikaura (Avenula pubescens), keltamaksaruoho 
(Sedum acre), verikurjenpolvi (Geranium sanguine-
um), tummaraunioinen (Asplenium trichomanes) ja 
kissankäpälä (Antennaria dioica).

Osakasvusto F sijaitsee talolle johtavalla polulla, 
noin 18 x 2 metrin alalla koillis-lounas -suuntaisella 
kaistaleella. Paikalla kasvoi 53 kukkivaa yksilöä ja 
noin sata lehtiruusuketta. Joukossa oli runsaasti 
suurikokoisia ja runsaasti kukkivia yksilöitä. Kal-
liorikon seuralaislajeja olivat mm. verikurjenpolvi 
(Geranium sanguineum), mäkivirvilä (Vicia tetras-
perma), keto-orvokki (Viola tricolor), ruoholaukka 
(Allium schoenoprasum) ja ketokäenminttu (Satureja 
acinos).

Osakasvusto G sijaitsee samalla talolle johta-
valla polulla kuin osakasvusto F, noin sata metriä 
talosta koilliseen. Kulutus kallion ylitse kulkevalla 
polulla pitää kasvupaikkaa avoimena, ja kalliorik-
ko on selvästi hyötynyt siitä. Muutaman neliömet-
rin alalla kasvoi 49 kukkivaa yksilöä ja noin 350 
ruusuketta. Suurin osa kalliorikoista kasvoi keskel-
lä polkua, jossa kulutus on suurinta ja avokalliota 
on paljastunut eniten. Kasvupaikalla oli näkyvissä 
edellisenä vuonna kukkineiden yksilöiden kuollei-
ta rankoja. Kalliorikon seuralaislajeja olivat mm. 
lampaannata (Festuca ovina), ahomansikka (Fra-
garia vesca), kalliokielo (Polygonatum odoratum) ja 
hiirenvirna (Vicia cracca). 

Osakasvusto H sijaitsee noin 50 metriä talon pi-
hapiirissä sijaitsevasta vajasta pohjoiseen pienel-
lä avokalliolaikulla. Paikalla kasvoi yksi kukkiva 
kalliorikko ja mm. verikurjenpolvea (Geranium 
sanguineum) nuokkuhelmikkää (Melica nutans) ja 
lampaannataa (Festuca ovina).

Osakasvusto I sijaitsee Svinbergetin kallioalu-
een keskiosissa pienialaisella avoimella kalliopal-
jastumalla, metsän keskellä. 2,0 x 0,4 metrin alalla 

kasvoi yhteensä 56 kukkivaa yksilöä ja noin kym-
menen lehtiruusuketta. Kalliorikon seuralaislajeja 
olivat mm. hiirenvirna (Vicia cracca), heinätähtimö 
(Stellaria graminea), kalliokielo (Polygonatum odora-
tum) ja kallioimarre (Polypodium vulgare).   

Osakasvusto J sijaitsee luoteeseen laskevalla 
kallionrinteellä, noin 80 metriä lounaaseen osa-
kasvustosta I. Paikalla kasvoi kuusi kukkivaa kal-
liorikkoa noin seitsemän metrin matkalla ja tästä 
noin kymmenen metriä koilliseen kaksi kukkivaa 
yksilöä. Rinteen alosassa kasvaa tiheä kuusikko 
ja kasvupaikalla useita keskikokoisia mäntyjä ja 
kuusen taimia. Kasvupaikka on varjostunut ja um-
peenkasvun uhkaama. Kalliorikon lisäksi paikalla 
kasvoi mm. tummaraunioista (Asplenium trichoma-
nes) ja mäkirikkoa (Saxifraga tridactylites).

Osakasvusto K sijaitsee länteen laskevalla kal-
lionjyrkänteellä noin 15 metrin päässä kallion län-
sipuolella kulkevasta hiekkatiestä. Kallion päällä 
oli näkyvissä useita kymmeniä edellisenä vuonna 
kukkineiden kalliorikkojen kuolleita rankoja. Noin 
kuuden metrin matkalta pohjois-etelä -suuntaisel-
ta kaistaleelta löytyi yhteensä yhdeksän kukkivaa 
kalliorikkoa ja parikymmentä lehtiruusuketta. 
Kalliorikon seuralaislajeja olivat mm. kalliokielo 
(Polygonatum odoratum), sormisara (Carex digitata), 
keltamaksaruoho (Sedum acre) ja karvakiviyrtti 
(Woodsia ilvensis).

Osakasvusto L muodostuu kolmesta eri kasvus-
tolaikusta, joissa kasvoi yhteensä 21 kukkivaa kal-
liorikkoa. Kaikki kasvustolaikut sijaitsevat jyrkästi 
länteen laskevilla kalliokumpareilla. Rinteen ylä-
osan kasvustolaikku sijaitsee pienialaisella avoi-
mella kalliolaikulla runsaan poronjäkälän keskellä. 
1,3 x 0,7 metrin alalla kasvoi 11 kukkivaa yksilöä, 
joiden seuralaislajeja olivat mm. nuokkuhelmikkä 
(Melica nutans), ahomansikka (Fragaria vesca) ja ho-
peahanhikki (Potentilla argentea). Rinteen keskiosan 
kasvustolaikku sijaitsee jyrkän kalliokumpareen 
päällä, lähes kallionseinämällä. Täysin avoimella 
kohdalla kasvoi kaksi suurikokoista kukkivaa yk-
silöä, ja lisäksi mm. mäkitervakkoa (Lychnis visca-
ria) ja tummaraunioista (Asplenium trichomanes). 
Kolmas kasvustolaikku sijaitsee rinteen alla kul-
kevan hiekkatien itäpuolella, jyrkänteen alla ole-
valla laakealla kalliolla. Noin kymmenen metrin 
matkalla kasvoi kahdeksan kukkivaa kalliorikkoa. 
Kalliorikon seuralaislajeja olivat mm. kurjenkello 
(Campanula persicifolia), keväthanhikki (Potentilla 
crantzii) ja keltamaksaruoho (Sedum acre).

Osakasvusto M sijaitsee länteen laskevas-
sa rinteessä, jolla kasvaa runsaasti poronjäkäliä. 
Kasvupaikka on avoin, mutta nuoren männikön 
ympäröimä. Rinteessä kasvaa myös useita kata-
jia, pihlajantaimia ja nuorehko rauduskoivu. 7,5 x 
8,0 metrin alalla kasvoi 52 kukkivaa kalliorikkoa 
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ja useita kymmeniä ruusukkeita. Lajille sovelias-
ta avointa kasvutilaa on noin kahden aarin alalla. 
Seuralaislajeina paikalla kasvoivat mm. ahopellava 
(Linum catharticum), keväthanhikki (Potentilla crant-
zii) ja tummaraunioinen (Asplenium trichomanes).

Aiemmat tiedot:
1937 B. Olsoni (Olsoni 1937)
1988 J. Pykälä, 1,3 kilometrin matkalla n. 2200 kukkivaa 

kalliorikkoa (Pykälä 1989)
1989 J. Pykälä (Pykälä 1989) 
2004 T. Korvenpää, 113 kalliorikkoa, joista 42 oli kukkivia 

(T. Korvenpää, maastolomake) 

Hoito ja suojelu

Kallioalueella kasvavan männikön harventaminen 
on tarpeen kaikkien osakasvustojen ympäristössä 
(A−M). Harvennuksen yhteydessä syntyvät hak-
kuutähteet tulee poistaa kallioalueelta, jotta kallio-
rikolle soveltuvat kasvukohdat säilyvät avoimina. 
Puuston harvennuksen lisäksi erityisesti kallio-
alueen pohjoisosissa, osakasvustojen B ja C ym-
päristössä kasvavia nuoria koivuja tulee poistaa. 
Osakasvustojen I ja J ympäristössä kasvavia täy-
sikasvuisia kuusia ja kalliota ympäröiviä mäntyjä 
tulee harventaa, sillä molemmat kalliorikon kasvu-
paikat ovat voimakkaasti umpeenkasvun uhkaa-
mia. Osakasvustojen L ja M kasvupaikalla männi-
kön harventamisen lisäksi kalliolta tulee poistaa 
varovasti kariketta ja poronjäkälää laikuittain, jotta 
kasvupaikalle syntyisi sopivia avokalliolaikkuja. 

Svinbergetin kalkkikallioalue kuuluu kokonai-
suudessaan luonnonsuojelulailla toteutettavaan 
Natura 2000 –alueeseen (Kemiönsaaren kalliot 
FI0200133).

7.2.37 
Tallholmen, Kemiönsaari (Kemiö)

Yhtenäiskoordinaatit: 6668214−39:3266923−52

Kasvupaikka on putkilokasvilajistoltaan edustava 
ja puuton merenrannan kalkkikallio Tallholmenin 
saaren lounaiskärjessä. Vuonna 2006 paikalta löy-
tyi 73 kukkivaa yksilöä ja useita kymmeniä ruu-
sukkeita. Kalliorikko kasvoi avokalliolla kalkki-
juonteissa noin 35 x 3 metrin matkalla koillis-lou-
nais -suuntaisella kaistaleella saaren lounaiskärjen 
jyrkänteelle asti. Esiintymä vaikutti hyvinvoivalta 
ja kasvupaikka lajille hyvin soveliaalta. Tallholme-
nin lounaisosassa on runsaasti kalliorikolle sopivaa 
puutonta ja paljasta kalliota, ja esiintymä voi levitä 
kasvupaikalla laajemmalle alueelle.

Kalliorikon seuralaislajeja olivat mm. mäkirik-
ko (Saxifraga tridactylites), kangasajuruoho (Thymus 
serpyllum), mäkikuisma (Hypericum perforatum), 
keltamaksaruoho (Sedum acre), haisukurjenpolvi 

Kuva 49. Kalliorikon esiintymä Kemiönsaaren Tallholme-
nilla.

(Geranium robertianum), rantatädyke (Veronica lon-
gifolia), karvakiviyrtti (Woodsia ilvensis), merisaunio 
(Tripleurospermum maritimum), keltakannusruoho 
(Linaria vulgaris), ruoholaukka (Allium schoenopra-
sum), rantaukonnauris (Erysimum strictum) ja ran-
tamatara (Galium palustre).

Aiemmat tiedot:
1936 B. Olsoni (H)
1986 L. Lindgren (Pykälä 1989)

Hoito ja suojelu

Kasvupaikka vaikuttaa säilyvän luontaisesti avoi-
mena, eikä kalliorikon esiintymä Tallholmenilla 
vaadi nykyisellään erityisiä hoitotoimia. Suurin 
uhka esiintymälle lienee rakentaminen.

Hienon merenrannan kalkkikallion sekä kal-
liorikon esiintymän suojelemiseksi Tallholmenin 
saari tulee rauhoittaa luonnonsuojelualueeksi tai 
rajata erityisesti suojeltavan lajin kasvupaikkana.

7.2.38 
Ängesholmarna, Kemiönsaari (Västanfjärd)

Yhtenäiskoordinaatit: 666388:326180

Ängesholmarnan kalliorikkoesiintymä kuuluu sa-
maan populaatioon kuin Strömmenin salmen itä-
puolen esiintymät. Vuonna 2006 itään laskevalta 
kalkkipitoiselta rantakalliolta löytyi 55 kukkivaa 
kalliorikkoa ja useita kymmeniä ruusukkeita nuo-
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Kuva 50. Kalliorikon kasvupaikka Kemiönsaaren Ängeshol-
marnalla.

ren männikön ympäröimänä. Näkyvissä oli myös 
runsaasti edellisenä vuonna kukkineiden yksilöi-
den kuolleita rankoja. 

Kalliorikot kasvoivat yhteensä noin 30 x 15 met-
rin alalla kohdissa, joissa kalliota on paljastunut 
ja maakerros kallion päällä on ohut. Esiintymän 
länsipää ulottui kallion huipulle, joka laskeutuu 
jyrkästi rakenteilla olevan kesämökin pihalle. Kas-
vuston pohjoispää ulottui noin kaksi metriä rinteen 
päällä sijaitsevasta sähkölinjan pylväästä luotee-
seen. Etenkin rinteen yläosa on puustoinen ja var-
jostunut, mutta kasvupaikalla on useita avoimia ja 
valoisia kohtia.

Kalliorikon seuralaislajeja ovat mm. mäkirikko 
(Saxifraga tridactylites), ahopukinjuuri (Pimpinella 
saxifraga), kelta- ja isomaksaruoho (Sedum acre ja 
S. telephium), haisukurjenpolvi (Geranium robertia-
num), hopeahanhikki (Potentilla argentea), kallio-
kielo (Polygonatum odoratum) ja tummaraunioinen 
(Asplenium trichomanes). Paikalta on aikaisemmin 
löydetty Lounais-Suomessa harvinainen nappi-
hyytelöjäkälä (Collema polycarpon) (Pykälä 1989) ja 
1960-luvulla haprakiertosammal (Tortella fragilis) 
(H. Roivainen, H).

Aiemmat tiedot:
1930-luku B. Olsoni (Olsoni 1937)
1962 H. Roivainen (H)
1988 J. Pykälä, noin 280 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
1989 J. Pykälä (Pykälä 1989)
2004 T. Korvenpää, 31 yksilöä (maastolomake)

Hoito ja suojelu

Rinteessä kasvavaa varjostavaa männikköä tulee 
harventaa lähivuosina. Nykyisellään alue on kal-
liorikolle pääosin riittävän avoin, mutta kasvaes-
saan männyt tulevat varjostamaan kasvupaikkaa 
ja avoimia kohtia uhkaa hidas umpeutuminen. 
Harvennuksen yhteydessä syntyvät hakkuutähteet 
tulee poistaa alueelta.

Kasvupaikka kuuluu luonnonsuojelulailla to-
teutettavaan Natura 2000 –alueeseen (Kemiönsaa-
ren kalliot FI0200133).

7.2.39 
Ängesholmarnasta länteen, 
Kemiönsaari (Västanfjärd)

Yhtenäiskoordinaatit: A−C:
6663883−94:3261589−621; D: noin 666392:326151

Laakealta, noin sata metriä merenrannasta luotee-
seen sijaitsevalla kalkkipitoisella kalliolta löytyi 
kesällä 2006 kolme lähekkäistä kalliorikon osakas-
vustoa. Yhteensä noin 50 x 30 metrin alalla kasvoi 
yhteensä 27 kukkivaa yksilöä ja useita kymmeniä 
ruusukkeita. Kasvupaikka on avoin, loivasti ete-
lään laskeva kalkkipitoinen kallio. Kallion ympäril-
lä kasvaa nuoria mäntyjä ja kalliolla useita katajia. 
Kallion reunasta noin 50 metriä luoteeseen kulkee 
uusi hiekkatie, joka johtaa lähistölle rakennetulle 
kesämökille.

Kuva 51. Kalliorikon kasvupaikka Kemiönsaaren Ängeshol-
marnalla (W).
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Osakasvustossa A kasvoi kolme kukkivaa yksi-
löä ja noin kymmenen ruusuketta vain 0,15 x 0,15 
metrin alalla, osakasvustossa B kasvoi 14 kukkivaa 
yksilöä 2,0 x 1,2 metrin alalla ja osakasvustossa C 
kymmenen kukkivaa yksilöä ja useita kymmeniä 
ruusukkeita 6,2 x 2,1 metrin alalla. Osakasvustot 
A ja C sijaitsevat laakealla ja avoimella kalliolla 
ja osakasvusto B lounaaseen laskevalla kallionjyr-
känteellä. Kalliorikolle soveltuvinta elinympäris-
töä on eniten alueen koillisreunassa.

Kalliorikon seuralaislajeja ovat mm. mäkikuis-
ma (Hypericum perforatum), mäkivirvilä (Vicia tetras-
perma), kalliokielo (Polygonatum odoratum), sormi-
sara (Carex digitata), tummaraunioinen (Asplenium 
trichomanes), mäkirikko (Saxifraga tridactylites), 
haurasloikko (Cystopteris fragilis), ukontulikukka 
(Verbascum thapsus) ja rantatädyke (Veronica lon-
gifolia). Osakasvuston A läheisyydestä löytyi myös 
harvinainen ketonoidanlukko (Botrychium lunaria).

Kalliorikkoa kasvoi vuonna 1991 myös vierei-
sellä kallionmäellä (osakasvusto D), edellisistä 
kasvustoista noin sata metriä luoteeseen (R. Heik-
kinen, suull.). Tältä paikalta kalliorikkoja ei etsitty 
vuonna 2006. 

Aiemmat tiedot:
1930-luku B. Olsoni (Olsoni 1937)
1991 R. Heikkinen (maastolomake)

Hoito ja suojelu

Osakasvustojen A–C kasvupaikan länsireunassa 
kasvavia varjostavia mäntyjä tulee harventaa lä-
hivuosina. Hakkuutähteet tulee poistaa alueelta, 
jotta kalliorikolle sopivat kasvukohdat säilyisivät 
avoimina. 

Kasvupaikka kuuluu luonnonsuojelulailla to-
teutettavaan Natura 2000 –alueeseen (Kemiönsaa-
ren kalliot FI0200133).

7.2.40 
Östergård, Kemiönsaari (Västanfjärd)

Yhtenäiskoordinaatit: noin 666869-71:326377-81

Östergårdin kalkkikallio kuuluu edustavimpiin ja 
putkilokasvilajistoltaan hienoimpiin kalliorikon 
kasvupaikkoihin. Kasvupaikka on avoin ja paah-
teinen, noin 20 metriä merenpinnan yläpuolella 
sijaitseva ja loivasti pohjoiseen laskeva kalkkikallio 
Sundvikin kylän keskellä. Kallio on asuinraken-
nusten ympäröimänä selvästi kulttuurivaikuttei-
nen.  

Vuonna 2006 paikalta löytyi 89 kukkivaa yksilöä 
ja noin 30 ruusuketta yhteensä noin 25 x 16 metrin 
alalta. Kalliorikko kasvaa avoimella kalliolla har-

Kuva 52. Kalliorikon kasvupaikka Kemiönsaaren Östergår-
dissa.

vakseen siellä täällä. Kesä 2006 oli poikkeuksel-
lisen vähäsateinen, ja myös kalliorikko näyttäisi 
kärsineen kasvupaikan äärimmäisestä kuivuudes-
ta. Kuivuutta lukuun ottamatta kallio vaikuttaa 
edelleen lajille soveliaalta kasvupaikalta.

Kalliorikon seuralaislajeja ovat mm. mäkirikko 
(Saxifraga tridactylites), liuskaraunioinen (Asplenium 
septentrionale), ukontulikukka (Verbascum thapsus), 
karvakiviyrtti (Woodsia ilvensis), jäykkäpitkäpalko 
(Arabis hirsuta), heinäratamo (Plantago lanceolata), 
mäkikaura (Avenula pubescens), peltovirvilä (Vicia 
tetrasperma), ahopellava (Linum catharticum), huo-
pakeltano (Pilosella offi cinarum) ja päivänkakkara 
(Leucanthemum vulgare). Kalliolle on myös istutet-
tu mm. valko- ja kaukasianmaksaruohoa (Sedum 
album ja S. spurium). Östergårdin kalliolta on ai-
kaisemmin löydetty myös Etelä-Suomessa hyvin 
harvinainen idänkellosammal (Encalypta affi nis) 
(Pykälä 1989). 

Aiemmat tiedot:
1920-luku B. Olsoni (Olsoni 1927)
1988 J. Pykälä, 1250 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)
2004 T. Korvenpää, 52 kukkivaa yksilöä ja parikymmentä 

ruusuketta (maastolomake)

Hoito ja suojelu

Kasvupaikka avoimella kalliolla talojen pihapiiris-
sä vaikuttaa säilyvän luonnostaan avoimena. Lie-
vä kulutus pihapiirin kalliolla lienee kalliorikolle 
eduksi. Esiintymä on kuitenkin selvästi pienenty-
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nyt 1980-luvun lopulta. Sitä tulisi seurata jatkossa 
säännöllisesti, ja tarvittaessa kasvupaikan hoitotar-
vetta on arvioitava uudelleen. 

Östergårdin kalkkikallio kuuluu Natura 2000 –
alueeseen (Kemiönsaaren kalliot FI0200113) ja se 
on suojeltu maanomistajan kanssa tehdyn sopi-
muksen perusteella. 

7.2.41 
Lesniemi, Salo (Särkisalo)

Yhtenäiskoordinaatit: 6670997−1021:3268829−907

Kalliorikon kasvupaikka Lesniemen pohjoisran-
nalla on loivasti rantaan viettävä mäntyvaltainen 
kalliorinne, jolla on runsaasti avointa kalkkikalli-
opintaa. Alueella kasvaa kolme hyvinvoivaa osa-
kasvustoa, joissa on yhteensä 503 kukkivaa yksilöä 
ja useita satoja ruusukkeita. Esiintymä on yksilö-
määriltään ja laajuudeltaan erittäin runsas; vuonna 
2006 kukkivien yksilöiden lukumäärän perusteella 
se on Suomen toiseksi suurin esiintymä. 

Osakasvustossa A kasvoi 104 kukkivaa yksilöä 
ja noin sata ruusuketta loivasti pohjoiseen laske-
valla avoimella kalkkikalliolla, noin 30 x 15 metrin 
alalla nuoren männikön ympäröimänä. Kasvusto 
ulottui lähes vesirajaan asti, ja osakasvusto sijaitsee 
lähempänä rantaa kuin vuonna 1988. Kalliolla on 
selviä kalkinsyöpymisjuonia, joilla osa yksilöistä 
kasvaa. 

Osakasvusto B sijaitsee edellisestä kasvustosta 
parikymmentä metriä kaakkoon. Kasvusto oli yk-

Kuva 53. Kalliorikon esiintymä Salon Lesniemellä.

silömäärältään runsas: 34 x 23 metrin alalla kasvoi 
385 kukkivaa yksilöä ja useita satoja ruusukkeita 
osittain hyvin tiiviinä kasvustoina. Kasvupaikka 
sijaitsee hieman ylempänä rinteessä kuin osakas-
vusto A. Kalliorikot kasvavat usealla eri avokalli-
olaikulla, osittain nuoressa männikössä ja muuta-
massa kohdassa erikoisesti heinätuppaiden keskel-
lä. Suurin osa kalliorikoista havaittiin kasvupaikan 
avoimessa ja valoisassa keskiosassa.

Osakasvusto C sijaitsee edellisestä osakasvus-
tosta noin 50 metriä länteen itärannan pienellä, 
jyrkällä ja kalkkijuovaisella kalliokumpareella, 2,1 
x 3,0 metrin alalla. Paikalla kasvoi 14 kukkivaa yk-
silöä ja muutamia ruusukkeita.  Kasvupaikka on 
avoin ja sillä on runsaasti avokalliota kalkkijuontei-
neen, mutta rantakallion länsipuolinen männikkö 
varjostaa kasvupaikkaa.

Kalliorikon lisäksi alueella kasvoi mm. mäki-
rikkoa (Saxifraga tridactylites), keto-orvokkia (Viola 
tricolor), kangasajuruohoa (Thymus serpyllum), kar-
vakiviyrttiä (Woodsia ilvensis), hietakastikkaa (Ca-
lamagrostis epigejos) tummaraunioista (Asplenium 
trichomanes), ahopellavaa (Linum catharticum) ja 
kissankäpälää (Antennaria dioica). Vuonna 1980 pai-
kalta on kerätty silmälläpidettävää kalkkitumma-
raunioista (Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens) 
(H. Roivainen, H).

Aiemmat tiedot:
1980 H. Roivainen (H)
1988 J. Pykälä, 280 kukkivaa yksilöä (Pykälä 1989)

Hoito ja suojelu

Osakasvustojen A ja B hoitamiseksi kasvupaikoil-
ta ja niiden lähiympäristöstä tulee poistaa nuoria 
mäntyjä, jotka osittain varjostavat esiintymiä. Myös 
yksittäisiä suurempia varjostavia mäntyjä voidaan 
poistaa. Myös osakasvuston C länsipuolella kas-
vavaa varjostavaa männikköä tulee harventaa. Li-
säksi hietakastikan leviämistä kasvupaikoilla tulee 
seurata ja tarvittaessa kastikkaa tulee poistaa. 

Kasvupaikat sijaitsevat luonnonsuojelulailla 
toteutettavalla Natura 2000 –alueella (Särkisalon 
kalliot FI 0200133).

7.2.42

Vähämaankaulan itäpuoli, Salo (Särkisalo)

Yhtenäiskoordinaatit: 6670788−945:3270481−758

Vähämaankaulan itäpuolen laakea kalkkikallio-
alue on laajuudeltaan noin neljä hehtaaria. Alueen 
kaakkoisreunasta on louhittu kalkkia ja muualla-
kin kallioalueella on paikoitelleen pieniä hylättyjä 
louhoskuoppia. Alueella on runsaasti myös lähes 



54  Suomen ympäristö  30 | 2009

Kuva 54. Kalliorikon esiintymä Salon Vähämaankaulan 
itäpuolella.

luonnontilaisia ja lajistoltaan edustavia kalkkikal-
lioita.

Vuonna 2006 alueelta löytyi yhteensä viidestä 
isommasta osakasvustosta (A−E) noin 980 kukki-
vaa kalliorikkoa ja satoja ruusukkeita. Esiintymä 
oli yksilömäärältään vuonna 2006 kartoitetuista 
selvästi suurin. Selvästi erotettavissa olevien suu-
rempien osakasvustojen lisäksi alueen keski- ja ete-
läosissa kasvoi yksittäisiä kalliorikkoja avoimilla 
kalkkikalliokohdilla. 

Osakasvusto A sijaitsee tien pohjoispuolella 
olevan vanhan, veden täyttämän louhoskuopan 
kaakkoispuolella. Vuonna 2006 tien ja louhosku-
opan välisillä laakeilla ja avoimilla kalkkikallioil-
la kasvoi yhteensä 177 kukkivaa yksilöä neljänä 
kasvustolaikkuna. Itäisin kasvustolaikku sijaitsee 
aivan louhoskuopan reunalla. Yksilömäärältään 
suurin kasvustolaikku (107 kukkivaa ja satoja ruu-
sukkeita) sijaitsee alueen länsireunassa, pohjois-
eteläsuuntaisella n. 1,3 metriä leveällä kalliojuo-
nella noin kymmenen metrin matkalla. Kalliori-
kon seuralaislajeja olivat mm. ahopellava (Linum 
catharticum), kissankäpälä (Antennaria dioica) sekä 
karvakiviyrtti (Woodsia ilvensis). 

Osakasvusto B sijaitsee louhoskuopan luoteis-
puoleisella laakealla, paahteisella ja avoimella 
kalkkikalliolla. Lähes pohjois-etelä -suuntaiselta, 
noin 60 x 10 metrin kaistaleelta löytyi 330 kukki-
vaa yksilöä ja useita satoja ruusukkeita. Itäisimmät 
yksilöt kasvoivat aivan louhoskuopan reunalla. 
Kalliorikon lisäksi paikalla kasvoi mm. tumma-

raunioista (Asplenium trichomanes) ja kissankäpälää 
(Antennaria dioica).

Osakasvusto C sijaitsee aivan kallioalueen 
itäreunassa, kallion itäpuolisen pellon kulmasta 
noin 5 metriä lounaaseen. Vanhoilla, heinittyvillä 
ja sammaloituvilla ajourilla kasvoi 39 ja tästä noin 
10 metriä luoteeseen 32 kukkivaa yksilöä. Kalliori-
kon seuralaislajistoon tällä edellisiä varjoisammal-
la kasvupaikalla kuuluivat mm. ahopellava (Linum 
catharticum), keltamaksaruoho (Sedum acre), ruo-
holaukka (Allium schoenoprasum) ja mäkitervakko 
(Lychnis viscaria).

Osakasvusto D sijaitsee noin 30 metriä länteen 
osakasvustosta B ja hiekkatiestä noin 30 metriä 
pohjoiseen. Vuonna 2006 noin 30 metrin matkal-
la luode-kaakko -suuntaisesti kasvoi hajallaan 
yhteensä 108 kukkivaa yksilöä. Kasvupaikka on 
avoin, katajien ja mäntyjen reunustama laakea 
kalkkikallio. Kalliota reunustaa mäntyvaltainen 
metsä. Kalliorikon seuralaislajeja ovat mm. karva-
kiviyrtti (Woodsia ilvensis) sekä iso- ja keltamaksa-
ruoho (Sedum telephium ja S. acre).

Osakasvusto E sijaitsee kallioalueen länsireu-
nassa, puhelinlinjan länsipuoleisella, lounaaseen 
laskevalla kalkkikalliolla. Osittain louhitulla kalk-
kikalliokedolla kasvoi noin 15 x 20 metrin alalla 
292 kukkivaa kalliorikkoa. Kasvupaikka on avoin 
ja paisteinen ja sillä on runsaasti avokalliota. Kal-
liorikon seuralaislajeja olivat mm. mäkitervakko 
(Lychnis viscaria), lituruoho (Arabidopsis thaliana), 
mäkikattara (Bromus hordeaceus), mäkivirvilä (Vicia 
tetrasperma), ruoholaukka (Allium schoenoprasum) ja 
keto-orvokki (Viola tricolor).

Aikaisemmin kalliorikkoja on löydetty myös 
osakasvustoista F ja G. Ensin mainittu on sijain-
nut tien pohjoispuolen avoimella ja pienialaisella 
kalliolaikulla, joka on nykyisellään  pensoittunut 
ja puiden varjostama. Osakasvusto G on sijainnut 
puhelinlinjan läheisillä kalkkikalliolla, ja juuri tältä 
paikalta ei löytynyt kalliorikkoja kesällä 2006. 

Aiemmat tiedot:
1930-luku B. Olsoni (Olsoni 1937)
1986 K. Alho, U. Laine ja T. Lempiäinen (TUR)
1988 J. Pykälä, yhdeksässä osakasvustossa n. 1100 kukkivaa 

yksilöä (Pykälä 1989 ja 2006)
2004 T. Korvenpää, 84 kukkivaa yksilöä (maastolomake)

Hoito ja suojelu

Laakealla kalliolla kasvavaa puustoa, pääosin ta-
saikäistä männikköä, on tarpeen harventaa etenkin 
alueen keskiosissa (osakasvustot C, D, F). Harven-
nusten yhteydessä syntyvät hakkuutähteet tulee 
poistaa kallioalueelta, jotta kalliorikolle soveltuvat 
kasvukohdat säilyisivät avoimina. 
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Lisäksi osakasvuston C kasvupaikalla heinik-
koa voidaan tarvittaessa niittää. Osakasvuston F 
ympäristössä tulee puuston harvennuksen lisäksi 
poistaa pensaita. Alueelle on nousemassa runsaasti 
nuoria haapoja, jotka kasvaessaan tulevat entises-
tään varjostamaan kasvupaikkaa.

Vähämaankaulan kalkkikalliot kuuluvat Natu-
ra 2000 –alueeseen, jonka toteuttamiskeinona on 
luonnonsuojelulaki (Särkisalon kalliot FI0200133).

7.2.43

Vähämaankaulan länsipuoli, Salo (Särkisalo)

Yhtenäiskoordinaatit: 6670652-760:3270253-82

Vähämaankaulan länsipuolen kannaksen kalkki-
kallio on itäpuolen kalliota selvästi pienempi ja 
metsittyneempi. Myös länsipuolella on louhittu 
kalkkia, mutta vähemmän kuin itäpuolella. Kalk-
kikalliot muodostavat alueella eri kokoisia kallio-
kumpareita ja paikoin laakeampia kallioalueita. 
Kalliot ovat suurelta osin täysikasvuisen kuusikon 
varjostamia. Vuonna 2006 alueelta löytyi yhteensä 
neljä kalliorikon osakasvustoa, joissa kasvoi 178 
kukkivaa yksilöä ja noin 160 ruusuketta.

Osakasvusto A sijaitsee kallioalueen koillis-
osassa, matalan louhoskuopan reunalla kulkeval-
la polulla, jota kulutus pitää avoimena. 1,6 x 0,4 
metrin alalla kasvoi 26 kukkivaa yksilöä ja noin 
30 ruusuketta heinikossa ja nuorten mäntyjen ym-
päröimänä. Kalliorikon seuralaislajeja olivat mm. 

Kuva 55. Kalliorikon esiintymä Salon Vähämaankaulan 
länsipuolella.

tummaraunioinen (Asplenium trichomanes), met-
sämaitikka (Melampyrum sylvaticum), kevätpiippo 
(Luzula pilosa) ja mäkivirvilä (Vicia tetrasperma).

Osakasvusto B sijaitsee laakealla kalliolla edel-
lisestä osakasvustosta etelään. Noin 3 x 1,5 metrin 
alalla ja tästä kuusi metriä etelään yhden neliö-
metrin alalla kasvoi 53 kukkivaa yksilöä ja noin 30 
ruusuketta. Kalliorikon seuralaislajeja olivat mm. 
hietakastikka (Calamagrostis epigejos), rantamatara 
(Galium palustre), vadelma (Rubus idaeus) ja ketokä-
enminttu (Satureja acinos). 

Osakasvusto C kasvaa suuremman louhosku-
opan länsipuoleisella laakealla avokalliolla, noin 
kymmenen metrin päässä louhoksen reunasta 
länteen. 1,7 x 0,8 metrin alalla kasvoi 12 kukkivaa 
yksilöä. Kasvupaikan ympärillä louhoksen ympä-
ristö on heinittynyt, avokallio jäkälöitynyt ja kuus-
ten varjostama. Kalliorikon seuralaislajeja olivat 
mm. mäkivirvilä (Vicia tetrasperma), huopakeltano 
(Pilosella offi cinarum), nurmihärkki (Cerastium fon-
tanum), tummaraunioinen (Asplenium trichomanes) 
ja nurmipiippo (Luzula multifl ora) . 

Osakasvusto D sijaitsee kallioalueen eteläosis-
sa, itään laskevan kalkkipitoisen kalliokumpareen 
reunalla. 4,5 x 12 metrin alalla kasvoi 87 kukki-
vaa yksilöä ja noin sata ruusuketta paikoin tiheinä 
kasvustoina. Kalliorikon seuralaislajeja olivat mm. 
ahomansikka (Fragaria vesca), kurjenkello (Campa-
nula persicifolia), ketokäenminttu (Satureja acinos), 
haurasloikko (Cystopteris fragilis) ja rohtotädyke 
(Veronica offi cinalis). 

Aiemmat tiedot:
1930-luku B. Olsoni (Olsoni 1937)
1988 J. Pykälä, kolmessa osakasvustossa 94 kukkivaa 

yksilöä (Pykälä 1989)
2004 T. Korvenpää, 4 kukkivaa yksilöä ja 15 ruusuketta 

(maastolomake)

Hoito ja suojelu 

Kalliorikon esiintymää uhkaa pääasiassa puuston 
kasvusta johtuva varjostuminen ja kasvupaikko-
jen umpeenkasvu. Kallioalueella kasvavaa puus-
toa tulee harventaa lähivuosina. Harvennusten 
yhteydessä syntyvät hakkuutähteet tulee poistaa 
alueelta, jotta kalliorikolle sopivat kasvukohdat 
säilyisivät avoimina.

Osakasvustoa A uhkaa varjostumista seuraava 
umpeenkasvu. Alarinteen kookkaita kuusia tulee 
harventaa ja kasvuston ympärillä kasvavia mänty-
jä poistaa. Esiintymä hyötyisi myös säännöllisesti 
tehtävästä niitosta. 

Osakasvustoa B uhkaa vadelman ja hietakas-
tikan leviäminen laajemmalle alueelle kasvupai-
kalla. Vadelmapensaat tulisi poistaa kasvuston 
ympäriltä, heinää tulisi niittää ja kasvupaikan 
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7.3.3

Degertal, Kemiönsaari (Kemiö)

Yhtenäiskoordinaatit: noin 6685:3255

Jarl Rosenblad on kerännyt kalliorikkonäytteitä 
Degertalin alueelta vuonna 1947 (TURA). Tarkem-
pi havaintopaikka ei ole tiedossa, eikä esiintymän 
myöhempiä vaiheita tunneta. Esiintymää ei ole 
etsitty.

7.3.4 
Norrsundvik, Kemiönsaari (Kemiö)

Yhtenäiskoordinaatit: noin 6680:3254

Börje Olsoni on kerännyt kalliorikkonäytteitä Norr-
sundvikistä vuonna 1926 (H), mutta tarkkaa kerä-
yspaikkaa ei tunneta. Esiintymää ei ole sittemmin 
etsitty eikä sen myöhemmistä vaiheista ole tietoa.

7.3.5 
Pedersjö, Kemiönsaari (Kemiö)

Yhtenäiskoordinaatit: noin 667:326

Börje Olsoni on löytänyt kalliorikkoa Kemiön Pe-
dersjöstä 1930-luvulla (Olsoni 1937). Esiintymän 
tarkempi sijainti ei ole tiedossa. Vuonna 1988 la-
jia etsittiin tuloksetta Pedersjön alueelta (Pykälä 
1989). Lajia tulisi etsiä uudelleen.

7.3.6 
Förbyn satama, Salo (Särkisalo)

Yhtenäiskoordinaatit: noin 6671:3270

Leo Lindgren on kerännyt kalliorikkonäytteitä För-
byn vanhan kalkkikaivoksen luota metsän keskellä 
olevalta kalliolta ja louhimattomalta kalkkijuotilta 
vuonna 1953 (TUR). 1970-luvun puolivälissä För-
byn sataman luota kalkkikallioilta löytyi kallio-
rikkoja (P. Uotila ja H. Toivonen, maastolomake). 
1980-luvulla paikkaa on etsitty tuloksetta (Pykälä 
1989). Esiintymä on ilmeisesti hävinnyt satama-
alueen rakentamisen ja siihen liittyvien piha-alu-
eiden kunnostamisen, maansiirtotöiden ja raken-
tamisen myötä.

välittömässä läheisyydessä kasvavia mäntyjä har-
ventaa. Lisäksi kasvupaikalle kertyvää kariketta 
ja poronjäkälää tulisi poistaa varovasti siten, että 
paikalle muodostuisi avokalliolaikkuja.

Osakasvustot C ja D hyötyisivät esiintymiä ym-
päröivien kuusten harvennuksesta ja säännöllisesti 
tehtävästä niitosta. Lisäksi poronjäkälän ja karik-
keen laikuittainen poistaminen loisi kasvupaikalle 
lajin vaatimia avokalliokohtia. 

Kasvupaikka kuuluu Natura 2000 –alueeseen, 
jonka toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulaki 
(Särkisalon kalliot FI0200133).

7.3 
Mahdollisesti hävinneet 
esiintymät

Uudenmaan ympäristökeskus

7.3.1 
Mailasta lounaaseen, Karjalohja

Yhtenäiskoordinaatit: 6684:3323

Mailan talon lounaispuolelta on ilmeisesti kerätty 
kalliorikkoa jo 1800-luvulla (Pykälä 1989).  1950-lu-
vulla Vilho A. Pesola on havainnut kalliorikon il-
meisesti samalla paikalla (Pesola 1952). Vuonna 
1988 alueelta löytyi sopivan tuntuinen kalkkikallio, 
mutta kalliorikkoa ei havaittu. Esiintymän nykyti-
laa ei tunneta.

7.3.2 
Painiemi, Lohja

Yhtenäiskoordinaatit: 6683:3326

C. E. Boldt on kerännyt kalliorikkonäytteitä Loh-
jan Painiemeltä vuonna 1913 (H), mutta tarkkaa 
paikkaa ei tunneta. Vuonna 1988 sopivan oloisel-
ta kalkkipitoiselta kalliolta löytyi seinäraunioista 
(Asplenium ruta-muraria) ja jäykkäpitkäpalkoa (Ara-
bis hirsuta), mutta kalliorikkoa ei havaittu (Pykälä 
1989). Soveliasta kasvualustaa arvioitiin olevan 
noin 0,6 aarin alalla. Lajia on etsitty paikalta tu-
loksetta myös vuosina 1990 ja 1997 (Pykälä 2006). 
Kalliorikko on saattanut hävitä kasvupaikalta um-
peenkasvun seurauksena.

Painiemen keto on valtakunnallisesti arvokas 
perinnebiotooppi, jolla tavataan monia harvinai-
sia kasvilajeja (Pykälä & Bonn 2000). Kalliorikkoa 
tulisi edelleen etsiä paikalta.

Lounais-Suomen ympäristökeskus
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7.3.7 
Brännboda, Kemiönsaari (Västanfjärd)

Yhtenäiskoordinaatit: noin 6666:3261

Börje Olsoni on löytänyt kalliorikkoa Brännbodan 
alueelta 1930-luvulla (Olsoni 1937). Tarkka paikka 
ei ole kuitenkaan tiedossa. Vuonna 1988 alueelta 
löytyi sopivan oloisia kalkkikallioita, mutta kallio-
rikkoa etsittiin tuloksetta (Pykälä 1989). 

7.3.8

Gräggnas, Kemiönsaari (Västanfjärd)

Yhtenäiskoordinaatit: noin 6665:3259

Heikki Roivainen on kerännyt kalliorikkonäyt-
teitä Gräggnasista vuonna 1962 (H). 1980-luvulla 
Gräggnäsistä löytyi kesähuvilatontilta lähes ko-
konaan nurmikolla peitetty kalkkikallio (Pykälä 
1989). Esiintymän alkuperäistä sijaintia ei kuiten-
kaan tiedetä.

Hämeen ympäristökeskus

7.3.9a

Nikkilän kallio, Hattula 

Nikkilän kallio, yhtenäiskoordinaatit: 667717:33551

Kettulanmäen pohjoispuolella sijaitseva kalliori-
kon kasvusto lienee ollut alueen runsain, sillä il-

Kuva 56. Kalliorikon esiintymä Hattulan Nikkilässä.

meisesti suuri osa 1800-luvun lopulla kerätyistä 
näytteistä on kerätty juuri tältä alueelta. Tuolloin 
paikalta on kerätty vuosittain jopa 50 kalliorikkoa.  

Vuonna 1957 Jussi Pitkänen löysi pihapiirin kal-
liolta noin 40 kalliorikkoa (Uotila 1985). Viimeiset 
havainnot kalliorikosta paikalla on tehty ilmeisesti 
1990-luvun alkupuolella. Esiintymän taantumisen 
syynä pidettiin tuolloin pihapiirin heinittymistä ja 
sammaloitumista laidunnuksen loputtua. 

Vuonna 2006 kasvupaikan todettiin tuhou-
tuneen. Kalliolle oli osittain istutettu nurmikko 
golf-kenttää varten, ja avoimen kohdan päälle oli 
rakennettu katselulava. Kallion ylemmät osat oli-
vat muuttuneet paksusammalisiksi ja varjoisiksi 
ja siten kalliorikolle täysin sopimattomiksi. Golf-
kentän rakentamisen myötä alueelta oli kuiten-
kin kaadettu puita, ja lähistölle oli syntynyt uusia 
kalliorikolle soveltuvan oloisia kasvupaikkoja (P. 
Uotila, henk. koht. tiedonanto). Kalliorikkoa tu-
lee etsiä kasvupaikalta ja aluetta tulee tarvittaessa 
hoitaa siten, että lajin palautuminen maaperän sie-
menpankista olisi mahdollista.

7.3.9b 
Kettulanmäki pohjoinen, Hattula

Yhtenäiskoordinaatit: 67716:33550

Vuonna 1957 Jussi Pitkänen löysi metsässä si-
jaitsevalta kalliolta noin kymmenen kalliorikon 
kasvuston. Seuraavana vuonna 1958 muutaman 
neliömetrin laajuiselta kalliotasanteelta löytyi 
useita kymmeniä kalliorikkoja. 1970-luvun lopulta 
1980-luvun alkupuolelle kasvupaikalta ei löydetty 
lajia. Syynä kasvuston taantumiseen oli ilmeisesti 
kallion juurella kasvaneiden kuusten kasvaminen 
ja niiden aiheuttama varjostus. 1980-luvun alku-
puolella paikalta oli siirretty turvemaata ilmeisesti 
kallioperäkartoitusten yhteydessä ja avokalliota oli 
paljastunut. Tämän seurauksena kalliorikko ilmes-
tyi paikalle kahtena seuraavana vuonna siemen-
pankista. Vuoden 1984 jälkeen lajia ei enää havaittu 
paikalla. Kasvupaikka on heinittynyt ja sammaloi-
tunut ja jäänyt kuusten varjostamaksi. (Uotila 1985)

7.3.9c 
Kettulanmäki etelä, Hattula 

Yhtenäiskoordinaatit: 67715:33550

Vuonna 1985 Pertti Uotila löysi kalliorikkoa Kettu-
lanmäen etelärinteestä, muutamasta kalliorinteen 
raosta. Kalliorikkoa ei ole havaittu paikalla tämän 
jälkeen. Kalliorikkoa on etsitty tuloksetta viimeksi 
vuonna 2001. Mahdolliset syyt häviämiselle saat-
toivat olla liiallinen keräys tai tallaantuminen.
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7.4 
Hävinneet esiintymät

Uudenmaan ympäristökeskus

7.4.1 
Mustio, Raasepori (Karjaa)

Yhtenäiskoordinaatit: noin 6677:3324

Kalliorikko on löydetty Mustiosta 1800-luvun lo-
pussa (Pykälä 1989). Lajia on etsitty paikalta tulok-
setta vuosina 1982 ja 1988 (Pykälä 1989). Alueelta 
on louhittu kalkkikiveä, ja kasvupaikka on mitä to-
dennäköisimmin hävinnyt louhinnan yhteydessä.

7.4.2 
Rauhala, Karjalohja

Yhtenäiskoordinaatit: 6683456:3323819

Juha Pykälä löysi kalliorikon esiintymän noin sata 
metriä Mailan tienhaarasta lounaaseen sijaitsevilta 
Rauhalan kalkkikalliolta vuonna 1990 (J. Pykälä, 
maastolomake). Esiintymä oli jo tuolloin niukka; 
metsäisillä ja matalilla kalkkikalliokumpareilla 
kasvoi vain muutamia kukkivia yksilöitä. Vuonna 
2003 kasvupaikalle rakennettiin talo. 

Vuonna 2006 alue tarkastettiin jälleen, ja kallio-
rikon kasvukohdan todettiin mitä luultavimmin 
jääneen talon tai sen muokatun pihapiirin alle. Ta-
lon länsipuolella sijaitsevat osittain kalkkipitoiset 
kalliot ovat kalliorikolle kasvupaikaksi liian var-
joisia ja umpeenkasvaneita. Paikalla kasvoi kui-
tenkin mm. tummaraunioinen ja eräitä harvinaisia 
kalkkijäkäliä. 

7.4.3 
Torhola, Lohja

Yhtenäiskoordinaatit: noin 6686:3326

Vilho Pesola on kerännyt kalliorikkoa Lohjan Tor-
holasta vuonna 1916 (H). Sittemmin lajia on etsitty 
alueelta tuloksetta 1980- ja 1990-luvuilla. Kyseessä 
on myös saattanut olla virheellinen näytteen eti-
kettitieto, ja näyte onkin ehkä kerätty lähialueella 
olevasta Karkalin kalliorikkoesiintymästä (Pykälä 
2006). Mikäli kalliorikko on kasvanut Torholassa, 
on todennäköisin kasvupaikka ollut Torholan luo-
lan itäpuolella sijaitseva Lohjanjärven rannan kalk-
kikallio, jolle on sittemmin rakennettu kesähuvila 
(Pykälä 1989).

7.4.4 
Kauppilanvuori, Vihti

Yhtenäiskoordinaatit: 6707:3355

Vihdin Kauppilanvuorelta on kerätty runsaasti 
kalliorikkonäytteitä 1800–1900 lukujen vaihtees-
sa, mm. vuosina 1869 (G. Hällström, H), 1880 (A. 
Kihlman, KUO), 1898 (G. Lång, H) ja 1911 (B. Jur-
velius, H). Esiintymä on ilmeisesti ollut runsas ja 
laajalti tunnettu, mutta sen tarkkaa sijaintipaikkaa 
ei nykyään tunneta. 1980-luvulla kalliorikkoa on 
etsitty alueelta tuloksetta. Laji on saattanut hävitä 
umpeenkasvun tai tien rakentamisen seurauksena. 
(Pykälä 1989)

7.4.5 
Koivistonmäki, Vihti

Yhtenäiskoordinaatit: noin 6708:3355

Alueelta on kerätty kalliorikkonäytteitä vuosina 
1878 ja 1903 (G. Hällström, H). Tämän jälkeen la-
jista ei kuitenkaan ole tehty havaintoja. Tarkkaa 
alkuperäistä havaintopaikkaa ei tunneta, ja vuoden 
1988 etsintöjen perusteella alue vaikuttaa metsitty-
neeltä ja lajille sopimattomalta (Pykälä 1989).  

Lounais-Suomen ympäristökeskus

7.4.6  
Alitupa, Paimio

Yhtenäiskoordinaatit: 67066−7:32590

Alituvan pohjoispuolella sijaitsevalta kalliolta löy-
tyi parikymmentä kalliorikkoa vuonna 1955 (Kuk-
konen 1956). Kasvupaikka oli kaakkoon viettävä ja 
avoin, mutta tuulensuojainen rinne. Kallion pinta 
oli selvästi rapautunut ja sen päälle oli kertynyt 
paksu maannos. Paikalla kasvoivat tuolloin kal-
liorikon lisäksi mm. tumma- ja liuskaraunioinen, 
nurmilaukka, mäkilemmikki ja kangasajuruoho. 
Kasvi havaittiin vielä vuonna 1958, mutta tämän 
jälkeen havaintoja ei ole tehty. Lajia on etsitty mm. 
vuosina 1984 (U. Laine, maastolomake) ja 1988 (J. 
Pykälä, maastolomake). Kalliorikon esiintymää on 
pidetty sittemmin hävinneenä, mutta häviämisen 
syytä ei tunneta.
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8   Suojelu- ja hoitotarve

Kesän 2006 kartoituksen perusteella kalliorikkoa 
esiintyy Suomessa noin neljälläkymmenellä kas-
vupaikalla maantieteellisesti suppealla alueella, 
pääasiallisesti Lohjansaaressa ja Kemiönsaarella. 
Tutkituista 35:stä kalliorikon populaatiosta lähes 
80 % oli alle sadan kukkivan yksilön kokoisia ja 
noin puolet alle 50 kukkivan yksilön kokoisia 
(kuva 6). Lisäksi kahdeksassa olemassa olevassa 
esiintymässä kalliorikkoa ei havaittu kesällä 2006 
lainkaan. Erityisesti yksilömääriltään pieniä esiin-
tymiä uhkaa nopea häviäminen kasvupaikkaolo-
suhteiden muuttuessa.

Monet Etelä-Suomen kalkkikallioista ovat laa-
keita ja pienialaisia ja umpeenkasvun uhkaamia. 
Vielä viime vuosisadan alkupuolella yleinen met-
sälaidunnus piti kallioita osaltaan avoimena. Myös 
metsäpalot ovat hyödyttäneet kalliorikkoa, sillä ne 
ovat säännöllisesti avanneet kasvupaikkoja ja luo-
neet niille kasvin vaatimaa paljasta kalliopintaa. 
Tehokas kulontorjunta, metsälaidunnuksen täy-
dellinen loppuminen ja laakeiden kallioalueiden 
metsittäminen ovatkin ensisijaisia syitä kalliorikon 
taantumiselle.

Kalkkikiven louhinta oli pitkään uhkana kalk-
kikalliokedoille, ja luultavasti monet lajistoltaan 
arvokkaat eteläsuomalaiset kalkkikalliot ovat lou-
hinnan myötä tuhoutuneet ainakin osittain. Nyky-
ään avolouhinta on harvinaista, ja luonnontilaisten 
kalkkikallioiden suurin uhka on rakentaminen. 
Etelä-Suomessa tarve uusille mökkitonteille on 
suurta, ja laakeat rantakalliot soveltuvat hyvin 
kesämökkirakentamiseen. Kalliorikon kasvupaik-
kojen rajaaminen erityisesti suojeltavan lajin kas-
vupaikkoina onkin monen esiintymän kohdalla 
tärkeää ja kiireellistä. 

Rakennusten pihapiireissä kasvavia kalliorik-
koesiintymiä uhkaa lisäksi kesämökkikulttuurin 
muutos. Aiemmin mökkitonttien kalliot on yleen-
sä jätetty suhteellisen luonnontilaisiksi, mutta ny-
kyisin tontit muistuttavat yhä enenevissä määrin 
kaupunkien omakotitalojen pihapiirejä. Etenkin 
maaperän muokkaaminen koristekasvien kasva-
tusta varten uhkaa kalkkikallioluontoa kesämök-
kitonteilla. 

Kalkkikallioiden suojelutilanne on Suomessa 
ollut pitkään hyvin huono. Nykyään laajimmat 
luonnontilaiset kalkkikalliot kuuluvat Natura 2000 
-verkostoon, mutta valtaosa Etelä-Suomen kalkki-
kallioista on edelleen suojelematta. Näillä kohteil-
la rauhoitus luonnonsuojelualueeksi olisi tarpeen 
paitsi kalliorikon, myös Etelä-Suomessa harvinais-
ten kalkkikallioekosysteemien suojelemiseksi. 

Valtaosa kalliorikon kasvupaikoista on lajille 
nykyisellään liian metsittyneitä, ja siten tärkein 
hoitotoimi on puuston harventaminen. Pensoittu-
neilla ja heinittyneillä paikoilla myös niittäminen 
on tarpeen. Avokallioilla neulas- ja lehtikariketta 
tulee varovaisesti poistaa useilta kasvupaikoilta, 
jolloin kalliorikon siemenet voisivat itää. Myös 
maannoksen varovainen ohentaminen ja maan 
pinnan rikkominen parantavat siementen itämis-
mahdollisuuksia. Siementen tiedetään säilyttävän 
itämiskykynsä maaperän siemenpankissa jopa 
vuosikymmeniä, joten hoitotoimien kohdistami-
nen nykyisten kasvupaikkojen lisäksi myös viime 
vuosikymmeninä hävinneiden esiintymien kasvu-
paikoille on tärkeää. 
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9   Tarvittavat tutkimukset

Kalliorikkoa käsittelevää kirjallisuutta on julkais-
tu Suomessa kohtalaisesti ja esiintymien tilaa on 
seurattu melko säännöllisesti. Varsinaisia lajia kä-
sitteleviä tutkimuksia on Suomessa kuitenkin tehty  
vähän. 

Kalliorikon siemenvaraston hyödyntämistä 
hävinneiden populaatioiden elvyttämisessä tulisi 
tutkia. Tätä varten lajin siementen itävyyttä suh-
teessa eri ympäristömuuttujiin voitaisiin testata 
kontrolloiduissa olosuhteissa. Lisäksi siementen 
itämiskyvyn säilyvyys maaperän siemenpankissa 
tulee selvittää ja entisiä kasvupaikkoja hoitaa siten, 
että lajin palautuminen kasvupaikalle siemenpan-
kista olisi mahdollista. 

Jotta hoitotoimet osattaisiin jatkossa suunnata 
oikein, tulee yksittäisiä hoitotoimia tutkia kokei-
lemalla niiden vaikutuksia lajiin sen nykyisillä 
kasvupaikoilla. Sopivia hoitotoimia ovat esiinty-
miä ympäröivän puuston harventaminen ja pui-
den taimien poisto sekä niittäminen, sammalen ja 
poronjäkälän laikuittainen poistaminen umpeutu-
neilta kallioilta, karikkeen poisto kasvualustalta ja 
mahdollisesti jopa pienialainen kulottaminen. 

Kalliorikon esiintymien tilaa tulee seurata jat-
kossa säännöllisesti. Populaatioiden suureen yk-
silömäärien vuosittaiseen vaihteluun vaikuttavia 
tekijöitä tulisi selvittää. Hoitotoimien suunnitte-
lemisen kannalta oleellista olisi selvittää tarkem-
min myös kalliorikon kasvupaikkavaatimuksia, 
esimerkiksi sen vaatimia maaperäolosuhteita. 
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Liite 1. Kalliorikon seuralaislajit tutkituilla kasvupaikoilla kesällä 2006. 
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Botrychium lunaria, ketonoidanlukko                 X                 X X  
Asplenium septentrionale, liuskaraunioinen          
Asplenium trichomanes, tummaraunioinen X X   X X X X  
Asplenium ruta-muraria, seinäraunioinen          
Woodsia ilvensis, karvakiviyrtti   X X        
Cystopteris fragilis, haurasloikko X X X X X X X X X X X X X X  
Dryopteris fi lix-mas, kivikkoalvejuuri X X   X X X X  
Phegopteris connectilis, korpi-imarre          
Polypodium vulgare, kallioimarre   X X X X X X X  
Pinus sylvestris, mänty       X    
Picea abies, kuusi   X X X X X X  
Actaea spicata, mustakonnanmarja     X    
Anemone nemorosa, valkovuokko   X X   X X X X X  
Hepatica nobilis, sinivuokko X X X X X X X X X X  
Ranunculus auricomus, kevätleinikki     X    
Ranununculus repens, rönsyleinikki          
Ranunculus polyanthemos, aholeinikki   X X X X  
Chelidonium majus, keltamo     X X X  
Querqus robur, tammi     X X X    
Betula pendula, rauduskoivu   X        
Urtica dioica, nokkonen       X X    
Ribes alpinum, taikinamarja   X     X    
Ribes nigrum, mustaherukka     X    
Ribes rubrum, punaherukka X        
Ribes x pallidum, hollanninpunaherukka       X  
Sedum telephium, isomaksaruoho X X X X     X X X X    
Sedum spurium, kaukasianmaksaruoho          
Sedum album, valkomaksaruoho          
Sedum acre, keltamaksaruoho X X X X X X X X X X X X X  
Saxifraga tridactylis, mäkirikko          
Filipendula ulmaria, mesiangervo     X    
Geum rivale, ojakellukka     X X    
Potentilla erecta, rätvänä   X   X    
Potentilla norvegica, peltohanhikki          
Potentilla argentea, hopeahanhikki X X X   X X X X X    
Potentilla crantzii, keväthanhikki   X   X X X X X X  
Fragaria vesca, ahomansikka X X X X X X X X X X X X X X X X X
Alchemilla sp., poimulehti X X   X X X X X X X    
Rosa majalis, metsäruusu       X  
Rubus idaeus, vadelma       X  
Sorbus aucuparia, pihlaja X X X X X X X X X X X  
Trifolium medium, metsäapila       X    
Trifolium pratense, puna-apila   X   X X X   X
Trifolium repens, valkoapila     X X    
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Vicia sepium, aitovirna   X   X    
Vicia cracca, hiirenvirna X X   X X X X X
Vicia hirsuta, peltovirvilä X        
Vicia tetrasperma, mäkivirvilä     X X X X  
Lathyrus pratensis, niittynätkelmä X   X X X    
Epilobium angustifolium, maitohorsma       X    
Epilobium collinum, mäkihorsma       X    
Acer platanoides, metsävaahtera     X X X X  
Oxalis acetosella, ketunleipä   X X X    
Linum catharticum, ahopellava   X   X X X    
Geranium sanguineum, verikurjenpolvi          
Geranium sylvaticum, metsäkurjenpolvi   X        
Geranium robertianum, haisukurjenpolvi X X X X X X X X X X X X X X  
Anthriscus sylvestris, koiranputki X     X X X X X X
Pimpinella saxifraga, ahopukinjuuri X X X X X X X X X  
Aegopodium podagraria, vuohenputki          
Hypericum maculatum, särmäkuisma   X   X    
Hypericum perforatum, mäkikuisma X X     X X X X X X  
Viola rupestris, hietaorvokki       X  
Viola riviniana, metsäorvokki   X   X X X X  
Viola arvensis, pelto-orvokki       X    
Viola tricolor, keto-orvokki   X     X X X X    
Arabidopsis thaliana, lituruoho     X X X  
Erysimum strictum, rantaukonnauris          
Barbarea vulgaris, peltokanankaali       X X    
Erophila verna, kevätkynsimö       X    
Arabis glabra, pölkkyruoho   X        
Arabis hirsuta, jäykkäpitkäpalko       X X X    
Salix caprea, raita   X      
Salix myrsinifolia, mustuvapaju          
Arctostaphylos uva-ursi, sianpuolukka          
Vaccinium viti-idaea, puolukka       X  
Vaccinium myrtillus, mustikka       X  
Calluna vulgaris, kanerva          
Sagina procumbens, rentohaarikko       X    
Sagina nodosa, nyylähaarikko       X    
Arenaria serpyllifolia, mäkiarho       X    
Stellaria media, pihatähtimö       X X    
Stellaria graminea, heinätähtimö   X     X X X  
Cerastium fontanum, nurmihärkki       X X X  
Cerastium arvense, ketohärkki       X    
Silene vulgaris, nurmikohokki          
Lychnis viscaria, mäkitervakko X X     X X X   X
Rumex acetosella, ahosuolaheinä       X    
Rumex acetosa, niittysuolaheinä       X X X   X
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Galium boreale, ahomatara   X X X   X X X X X X X
Galium palustre, rantamatara          
Galium verum, keltamatara       X    
Galium album, paimenmatara   X   X X X X X    
Lonicera xylosteum, lehtokuusama       X    
Valeriana offi cinalis, rohtovirmajuuri       X    
Valeriana sambucifolia ssp. salina, merivirmajuuri          
Syringa vulgaris, syreeni X        
Myosotis arvensis, peltolemmikki   X     X X    
Myosotis ramosissima, mäkilemmikki       X    
Myosotis stricta, hietalemmikki       X X    
Verbascum thapsus, ukontulikukka       X    
Linaria vulgaris, keltakannusruoho          
Veronica longifolia, rantatädyke          
Veronica verna, kevättädyke     X    
Veronica arvensis, ketotädyke X     X    
Veronica chamaedrys, nurmitädyke     X    
Veronica offi cinalis, rohtotädyke X X X X X X X X  
Rhianthus minor, pikkulaukku       X    
Melampyrum pratense, kangasmaitikka       X    
Melampyrum sylvaticum, metsämaitikka       X    
Plantago major, piharatamo     X    
Plantago lanceolata, heinäratamo   X        
Prunella vulgaris, niittyhumala       X    
Ajuga pyramidalis, kartioakankaali   X   X X X X  
Satureja acinos, ketokäenminttu X X X     X X X X    
Satureja vulgaris, mäkiminttu       X  
Thymus serpyllum, kangasajuruoho     X X X X  
Campanula persicifolia, kurjenkello   X   X X  
Campanula rotundifolia, kissankello     X X X X  
Erigeron acer, karvaskallioinen          
Antennaria dioica, kissankäpälä   X X   X X X  
Achillea millefolium, siankärsämö   X X X X X X X X X X X
Tripleurospermum inodorum, peltosaunio       X    
Tripleurospermum maritimum, merisaunio          
Leucanthemum vulgare, päivänkakkara     X X    
Leontodon autumnalis, syysmaitiainen     X    
Cirsium vulgare, piikkiohdake       X    
Centaurea jacea, ahdekaunokki       X    
Taraxacum sp., voikukka X X X X   X X X X X X  
Mycelis muralis, jänönsalaatti X X   X X X  
Crepis tectorum, ketokeltto   X        
Pilosella offi cinarum, huopakeltano X X X   X X X X X  
Hieracium umbellatum, sarjakeltano     X    
Allium schoenoprasum, ruoholaukka       X    
Maianthemum bifolium, oravanmarja       X    
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Polygonatum odoratum, kalliokielo     X X X X X X  
Convallaria majalis, kielo   X   X X X X
Goodyera repens, yövilkka   X      
Luzula pilosa, kevätpiippo   X X X X X X  
Luzula multifl ora, nurmipiippo     X X X  
Luzula divulgata, mäkipiippo       X  
Carex digitata, sormisara   X X X X X X X X X X X X  
Carex pallescens, kalvassara       X    
Bromus hordeacus, mäkikattara          
Festuca ovina, lampaannata   X X X X   X X X  
Festuca rubra, punanata       X X  
Poa compressa, litteänurmikka   X     X   X
Poa pratensis, niittynurmikka   X     X    

Poa nemoralis, lehtonurmikka       X    
Dactylis glomerata, koiranheinä       X    
Melica nutans, nuokkuhelmikkä X X X X X X X X X X X X X X  
Deschampsia fl exuosa, metsälauha       X    
Avenula pubescens, mäkikaura          
Phleum pratense, nurmitähkiö       X    
Alopecurus pratensis, nurmipuntarpää         X
Hierochloe australis, metsämaarianheinä     X X X  
Anthoxanthum odoratum, tuoksusimake X X   X X X X X    
Calamagrostis epigejos, hietakastikka       X         X   X             X   X
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Liite 2. Kalliorikon nykyiset esiintymät, niiden suojelutilanne ja ehdotetut suojelu- 
ja hoitotoimet.

LHO = lehtojensuojeluohjelma, Natura 2000 (ls-laki) = Luonnonsuojelualueena toteutettava Natura 2000 
-ohjelman kohde, YSA = yksityinen luonnonsuojelualue, RSO = rantojensuojeluohjelma. 
Tilanne toukokuussa 2009.

Kunta Esiintymä Maanomistus Nykyinen 
suojelutilanne

Ehdotettu 
suojelu

Ehdotettu hoito Muuta

Karjalohja Alminmäki Yksityinen - - Puuston ja taimikon harvennus, 
kallion paljastaminen

Sijainti 
piha-alueella

  Karkali Valtio (Metsähallitus) Luonnonpuisto (Natura 2000) - Puuston ja taimikon harvennus, 
kallion paljastaminen

 

  Koivikko Yksityinen YSA (A-kasvusto myös 
Natura 2000)

- Puuston ja taimikon harvennus  

  Mailankallio Yksityinen Natura 2000 (ls-laki) - Puuston ja taimikon harvennus  

  Rinnemäki Yksityinen Natura 2000 (ls-laki) + LHO - Puuston ja taimikon harvennus  

  Tamsaari Yksityinen Natura 2000 (ls-laki) - Tarvittaessa puuston harvennus  

  Ämmänuuninkallio Yksityinen Natura 2000 (ls-laki) + RSO - Tarvittaessa puuston harvennus  

  Ämmänuuninkallion 
länsipuoli

Yksityinen RSO - Tarvittaessa puuston harvennus Sijainti 
piha-alueella

Lohja Hausnummi Yksityinen Natura 2000 (ls-laki) + 
E- ja H-kasvustot YSA

- Puuston ja taimikon harvennus, 
kallion paljastaminen

 

  Kalkkimäennokka Yksityinen - - - Sijainti 
piha-alueella

  Kalkkimäki Valtio (Metsähallitus) Natura 2000 (ls-laki) - -  

  Kyttälä Yksityinen - - - Sijainti 
piha-alueella

  Marttila Yksityinen - Rajauspäätös Puuston ja taimikon harvennus, 
kallion paljastaminen

 

  Mussaari Yksityinen - - Puuston harvennus Sijainti 
piha-alueella

  Männistö Yksityinen - - Puuston ja taimikon harvennus, 
kallion paljastaminen

 

  Hermalan Pietilä Yksityinen - Rajauspäätös Puuston ja taimikon harvennus, 
kallion paljastaminen

 

  Rintelä Yksityinen - Rajauspäätös Puuston harvennus  

  Savilahdensalmi Yksityinen RSO - -  

  Seppälänsaari Yksityinen - Rajauspäätös Puuston ja taimikon harvennus, 
kallion paljastaminen

 

  Sillanpää Yksityinen - Rajauspäätös Puuston harvennus  

  Tolpoonkallio Yksityinen Osakasvustot A - E: YSA + 
Natura 2000 (ls-laki)

Osakasvuston F 
rajaus tarvittaessa

Puuston ja taimikon harvennus, 
kallion paljastaminen

 

  Ylitalosta 
lounaaseen

Yksityinen - - Puuston ja taimikon harvennus, 
kallion paljastaminen

 

Nurmijärvi Vesitorninmäki Kunta Puolittain YSA - Puuston harvennus, kallion 
paljastaminen  

Uudenmaan ympäristökeskus

LIITE 2/1
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LIITE 2/2

Kunta Entinen 
kunta*

Esiintymä Maanomistus Nykyinen 
suojelutilanne

Ehdotettu 
suojelu

Ehdotettu hoito Muuta

Kaarina   Ylikylä Yksityinen Rajattu - Tarvittaessa puuston 
harvennus, niitto

 

Kemiönsaari Västanfjärd Gustavsborg Yksityinen - - A-B: Puuston harvennus, niitto Sijainti 
piha-alueella

  Kemiö Holmudden Yksityinen - Rajauspäätös Puuston harvennus, kallion 
paljastaminen

 

  Västanfjärd Illofl adanista itään Yksityinen Natura 2000 (Ls-laki) - Puuston harvennus  

  Västanfjärd Illogruvan Valtio Natura 2000 (Ls-laki) - Puuston harvennus, kallion 
paljastaminen

 

  Västanfjärd Nydalista kaakkoon Yksityinen YSA (Natura 2000) - Puuston ja taimikon 
harvennus, kallion 
paljastaminen

 

  Västanfjärd Näsudden itä Yksityinen C-kasvusto Natura 
2000 (Ls-laki)

B: Rajauspäätös 
tarvittaessa

B: Puuston harvennus, niitto  

  Västanfjärd Näsudden länsi Yksityinen - Liitäminen läheiseen 
ls-alueeseen tai 
rajauspäätös

A-B: puuston harvennus, A-C: 
kallion paljastaminen

C: Sijainti 
piha-alueella

  Kemiö Stenholmen Yksityinen - - A: Pensaikon raivaaminen Sijainti 
piha-alueella

  Västanfjärd Strömmen Yksityinen Natura 2000 (Ls-laki) - -  

  Västanfjärd Strömmenistä itään Yksityinen Natura 2000 (Pääosin 
ls-laki)

- Tarvittaessa puuston ja 
taimikon harvennus

 

  Västanfjärd Strömmenistä 
koilliseen

Yksityinen Natura 2000 
(Rakennuslaki ja maa-
aineslaki)

Rajauspäätös A: Kallion paljastaminen, B-C: 
puuston harvennus

 

  Västanfjärd Svinberget Valtio (Metsähallitus) Natura 2000 (Ls-laki) - Puuston ja taimikon 
harvennus, kallion 
paljastaminen

 

  Kemiö Tallholmen Yksityinen - Luonnonsuojelualue 
tai rajauspäätös

-  

  Västanfjärd  Ängesholmarna Yksityinen Natura 2000 (Ls-laki) - Puuston ja taimikon 
harvennus, kallion 
paljastaminen

 

  Västanfjärd Ängesholmarnasta 
länteen

Yksityinen Natura 2000 (Ls-laki) - Puuston harvennus  

  Västanfjärd Östergård Yksityinen Natura 2000 (Sopimus 
maanomistajan kanssa)

- - Sijainti 
piha-alueella

Salo Särkisalo Lesniemi Yksityinen Natura 2000 (Ls-laki) - Puuston ja taimikon 
harvennus, kallion 
paljastaminen

 

  Särkisalo Vähämaankaulan 
itäpuoli

Yksityinen Natura 2000 (Ls-laki) - Puuston ja taimikon 
harvennus, kallion 
paljastaminen

 

  Särkisalo Vähämaankaulan 
länsipuoli

Yksityinen Natura 2000 (Ls-laki ja 
maa-aineslaki)

- Puuston ja taimikon 
harvennus, kallion 
paljastaminen

 

Lounais-Suomen ympäristökeskus

* Kasvupaikan sijaintikunta ennen 1.1.2009 voimaan tullutta kuntaliitosta.



72  Suomen ympäristö  30 | 2009

KUVAILULEHTI
Julkaisija Suomen ympäristökeskus Julkaisuaika

Syyskuu 2009

Tekijä(t) Paula Aspelund ja Juha Pykälä

Julkaisun nimi Suomen uhanalaisia lajeja: Kalliorikko (Saxifraga adscendens). Suojeluohjelma

Julkaisusarjan 
nimi ja numero

Suomen ympäristö 30/2009

Julkaisun teema Luonto

Julkaisun osat/
muut saman projektin 
tuottamat julkaisut

Julkaisu on saatavana myös internetistä: www.ymparisto.fi/julkaisut

Tiivistelmä Kalliorikko (Saxifraga adscendens) on rikkokasvien heimoon kuuluva pienikokoinen kasvi, joka on luokiteltu Suo-
messa vaarantuneeksi (VU). Se on luonnonsuojeluasetuksessa rauhoitettu ja erityisesti suojeltava laji. Viimeisen 
noin sadan vuoden aikana kalliorikon esiintymien lukumäärä on vähentynyt noin kolmanneksella. Tämä työ toimii 
lajin yleisesittelyn lisäksi suojeluohjelmana, jossa annetaan kasvupaikkakohtaisia suojelu- ja hoitosuosituksia lajin 
harvinaistumiskehityksen pysäyttämiseksi.

Kalliorikko viihtyy paisteisilla, avoimilla ja kalkkipitoisilla kallioilla Etelä-Suomessa. Sitä tavataan Uudellamaalla 
Lohjanjärven alueella ja Lounais-Suomessa Kemiönsaaressa, Salossa ja Kaarinassa. Kalkkipitoiset kalliot ovat 
Suomessa luonnostaan harvinaisia, ja suurta osaa edustavimmista kalkkikallioistamme on louhittu. Monet kallio-
rikkoesiintymät ovat hävinneet rakentamisen seurauksena. Suurinta osaa nykyesiintymistä uhkaa umpeenkasvu 
metsäpalojen, metsälaidunnuksen ja puun kotitarvekeruun loputtua. Laakeille kallioalueille on myös monin pai-
koin istutettu metsää. Hoitotoimilla kasvupaikkoja voidaan kuitenkin palauttaa lajille sopiviksi ja esiintymien tilaa 
parantaa.

Kalliorikko hyötyy varjostavan ja umpeuttavan puuston harvennuksesta ja puiden taimien poistosta. Kasvupai-
koille kertyvän karikkeen sekä runsaimman sammal- ja jäkäläkasvuston laikuittainen poistaminen edistää kallio-
rikon siementen itämistä. Sopivilla hoitotoimilla laji voidaan myös saada maaperän siemenvarastosta palaamaan 
vanhoille kasvupaikoilleen. Suojelemattomien esiintymien perustaminen luonnonsuojelualueiksi tai rajaaminen 
erityisesti suojeltavan lajin kasvupaikkoina on tärkeää, jotta esiintymät eivät häviäisi esimerkiksi rakentamisen 
seurauksena. 

Asiasanat kalliorikko, Saxifraga adscendens, uhanalaiset lajit, suojeluohjelma, elinympäristöjen hoito

Rahoittaja/  
toimeksiantaja

ISBN
978-952-11-3541-5 (nid.)

ISBN
978-952-11-3542-2 (PDF)

ISSN
1238-7312 (pain.)

ISSN
1796-1637 (verkkoj.)

Sivuja
74

Kieli
suomi

Luottamuksellisuus
julkinen

Hinta (sis. alv 8 %)
20 €

Julkaisun myynti/ 
jakaja

Edita Publishing Oy, PL 780, 00043 EDITA  
Myyntipalvelu: puh. 020 450 05, faksi 020 450 2380 
Sähköposti: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi  
www.edita.fi/netmarket  

Julkaisun kustantaja Suomen ympäristökeskus (SYKE), PL 140, 00251 Helsinki

Painopaikka ja -aika Edita Prima Oy, Helsinki 2009



73Suomen ympäristö  30 | 2009

PRESENTATIONSBLAD
Utgivare Finlands miljöcentral (SYKE) Datum

September 2009

Författare Paula Aspelund och Juha Pykälä

Publikationens titel Suomen uhanalaisia lajeja: Kalliorikko (Saxifraga adscendens). Suojeluohjelma
Hotade växter i Finland: Klippbräckan (Saxifraga adscendens). Skyddsprogram

Publikationsserie
och nummer

Miljön i Finland 30/2009

Publikationens tema Natur

Publikationens delar/
andra publikationer
inom samma projekt

Publikationen finns tillgänglig på internet: www. ymparisto.fi/julkaisut

Sammandrag Klippbräckan (Saxifraga adscendens) är en liten växt som hör till släktet Saxifraga, bräckor. I Finland klassas den 
som hotad. Enligt naturvårdsförordningen är den fridlyst och en art som kräver särskilt skydd. Under de hundra 
senaste åren har antalet förekomstplatser minskat med ungefär en tredjedel. Förutom en allmän beskrivning av 
klippbräckan innehåller denna rapport även ett program för att skydda arten.  För varje ståndort ges råd om 
skydd och skötsel i syfte att motverka artens tillbakagång.

Klippbräckan trivs på soliga, öppna och kalkhaltiga berg i södra Finland. Den förekommer i Nyland kring Lojo 
sjö och i sydvästra Finland på Kimito, i Salo och St Karins. Det är ont om kalkhaltiga berg i Finland och största 
delen av våra bästa kalkberg har exploaterats. Många av klippbräckans ståndorter har försvunnit till följd av att 
bebyggelsen brer ut sig. Största delen av de nuvarande ståndorterna hotas av att växa igen när skogsbetet upp-
hört och likaså veduttaget för eget bruk. Öppna berg har därtill delvis beskogats.  Det är emellertid möjligt att 
sköta ståndorterna så att klippbräckan igen kan växa där. 

Klippbräckan gynnas av att täta och skuggande trädbestånd gallras och trädplantor rensas bort.  Frögroningen 
gynnas av att bergen ställvis rensas fria från alltför tjock förna eller moss- och lavmattor. Med rätta skötselåtgär-
der kan även gamla ståndorter återkoloniseras. Det är viktigt att inrätta icke skyddade bestånd av klippbräcka 
som naturskyddsområden eller att avgränsa växtplatserna för denna art som kräver särskilt skydd så, att växtp-
latserna inte försvinner t ex då bebyggelsen expanderar. 

Nyckelord Saxifraga adscendens, hotade arter, skyddsprogram, naturvård

Finansiär/
uppdragsgivare

ISBN
978-952-11-3541-5 (hft.)

ISBN
978-952-11-3542-2 (PDF)

ISSN
1238-7312 (print)

ISSN
1796-1637 (online)

Sidantal
74

Språk
finska

Offentlighet
offentlig

Pris (inneh. moms 8 %)
20 €

Beställningar/
distribution

Edita Publishing Ab, PB 780, 00043 EDITA
Kundtjänst: tfn +358 20 450 05, fax +358 20 450 2380 
Epost: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi 
www.edita.fi/netmarket 

Förläggare Finlands miljöcentral (SYKE), PB 140, 00251 Helsingfors

Tryckeri/tryckningsort
-år

Edita Prima Ab, Helsingfors 2009



74  Suomen ympäristö  30 | 2009

DOCUMENTATION PAGE
Publisher Finnish Environment Institute (SYKE) Date

September 2009

Author(s) Paula Aspelund and Juha Pykälä

Title of publication Suomen uhanalaisia lajeja: Kalliorikko (Saxifraga adscendens). Suojeluohjelma
Threatened species in Finland: Ascending saxifrage (Saxifraga adscendens). Conservation programme

Publication series
and number

The Finnish Environment 30/2009

Theme of publication Nature

Parts of publication/
other project
publications

The publication is available on the internet: www.ymparisto.fi/julkaisut

Abstract Ascending saxifrage (Saxifraga adscendens)  has been classified as vulnerable (VU) in Finland, it is protected and 
enlisted in the Finnish Conservation Act as a species in need of special conservation. During the last century 
the number of growing sites of Ascending saxifrage has declined by approximately one third. This publication is 
a common introduction to distribution, ecology and biology of the species as well as a conservation strategy 
including management and conservation proposals for each site necessary to prevent the extinction of the 
species.

The Ascending saxifrage grows on open, sun-exposed and mainly calcareous rocks in southern Finland. It is 
found in the Uusimaa region around the lake Lohjanjärvi and in southwestern Finland in the municipalities of 
Kemiönsaari, Salo and Kaarina. Calcareous bedrock is rare in Finland, and most of the larger rocks have been 
mined. Many populations have been destroyed as a result of building activities. Since forest fires, forest grazing 
and domestic harvesting of firewood have ceased completely, most sites have been slowly overgrown  with 
grasses and bushes. Trees have also been planted on many flat rocks. However, with well-planned management 
the populations can be restored.  Ascending saxifrage benefits of cutting of trees and removal of young trees 
and seedlings. Also careful removal of leaf litter and common mosses and lichens expanded to the open be-
drock improves the conditions for germination of the seeds. With management Ascending saxifrage may re-
emerge from the persistent seed bank back to the sites, where it existed before. Protecting the still existing 
unprotected growing sites is also very important in the near future.

Keywords Saxifraga adscendens, threatened species, conservation programme, habitat management

Financier/  
commissioner

ISBN
978-952-11-3541-5 (pbk.)

ISBN
978-952-11-3542-2 (PDF)

ISSN
1238-7312 (print)

ISSN 
1796-1637 (online)

No. of pages
74

Language
Finnish

Restrictions
Public

Price (incl. tax 8 %)
20 €

For sale at/
distributor

Edita Publishing Ltd,  P.O. Box 780, FI-00043 EDITA
Customer service: tel. +358 20 450 05, fax +358 20 450 2380
Mail orders: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi  
www.edita.fi/netmarket 

Financier
of publication

Finnish Environment Institute (SYKE), P.O. Box 140, FIN-00251 Helsinki, Finland

Printing place  
and year

Edita Prima Ltd., Helsinki 2009



YMPÄRISTÖN-

SUOJELU

YMPÄRISTÖNN--

SUOJELU

LUONTO

,!7IJ5C1-bdfebf!

S
U

O
M

E
N

 U
H

A
N

A
L

A
IS

IA
 L

A
JE

JA
: K

A
L

L
IO

R
IK

K
O

 (SA
X

IFR
AG

A
 A

D
SC

E
N

D
E

N
S
) –

 S
U

O
JE

L
U

O
H

JE
L

M
A

SUOMEN YMPÄRISTÖ   30 |  2009  

Suomen uhanalaisia lajeja:
Kalliorikko (Saxifraga adscendens)
Suojeluohjelma

Paula Aspelund ja Juha Pykälä

SSuuuooommmeeeennnn yyyyymmmmppppääärriissstöökkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssskkkkkus

Uhanalainen kalliorikko (Saxifraga adscendens) viihtyy paisteisilla, avoimilla ja kalkkipitoisilla 
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