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5.1 Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet
Kallioalueet on lueteltu kunnittain kasvavan karttalehtinumeron mukaisessa järjestyksessä.

Nro Tunnus Nimi Kunta Karttalehti Arvo-
luokka

1 KAO070090 Rotjankalliot - Rautaportti ILOMANTSI 4331 07 4
2 KAO070012 Kolvananuuro JOENSUU, KONTIOLAHTI 4224 12, 4242 03 1
3 KAO070065 Livuksenkalliorotko JOENSUU 4241 02 4
4 KAO070014 Kalkunmäki - Hyypiänvaara JOENSUU 4241 04 3
5 KAO070111 Vuorivaara JOENSUU 4241 05 4
6 KAO070070 Riuttakallio JOENSUU 4242 02 3
7 KAO070007 Iso Suppuravaara JOENSUU 4242 03 4
8 KAO070071 Pahakallio - Uuro JOENSUU 4242 03 4
9 KAO070006 Suppuravaara JOENSUU 4242 03 4
10 KAO070002 Kuljunvaara - Paakinvaara JOENSUU 4242 03, 4331 01 3
11 KAO070001 Helvetinportti JOENSUU 4242 04 4
12 KAO070036 Sarvinginjoen kalliot JOENSUU 4242 04 4
13 KAO070113 Moisseenvaara JOENSUU 4313 10, 4331 01 3
14 KAO070003 Hiisvaara JOENSUU 4331 01 3
15 KAO070020 Mäenvuori JUUKA 4311 08 3
16 KAO070098 Polvivaara JUUKA 4311 09 4
17 KAO070021 Repovuori JUUKA 4311 09 2
18 KAO070099 Juuanvaara JUUKA 4311 12 4
19 KAO070073 Luulamminvaara JUUKA 4311 12 4
20 KAO070022 Saunavaara JUUKA 4311 12 3
21 KAO070023 Perävaaran Volokinrinne JUUKA 4312 10 4
22 KAO070076 Härkilouhi JUUKA 4312 12 3
23 KAO070101 Koposenvaara JUUKA 4313 06 4
24 KAO070009 Mustanvaara JUUKA 4313 06 2
25 KAO070024 Porttikallio JUUKA 4313 06 2
26 KAO070100 Sumukanvaara JUUKA 4313 06 4
27 KAO070010 Telynvaara JUUKA 4313 06 4
28 KAO070085 Karhunniemi JUUKA 4314 01, 02 4
29 KAO070060 Väistönlammen jyrkänteet KITEE 4231 02 4
30 KAO070053 Salminuuro KONTIOLAHTI 4224 12 4
31 KAO070082 Heraniemenkoli KONTIOLAHTI 4313 10 4
32 KAO070083 Ryläys - Sammakkovaara KONTIOLAHTI, LIEKSA 4313 10, 4313 11 2
33 KAO070095 Honkavaara - Pieni Honkavaara LIEKSA 4313 09 4
34 KAO070011 Kolvanankallio LIEKSA 4313 09 4
35 KAO070004 Käränkävaara LIEKSA 4313 12 4
36 KAO070080 Rintasenvaara LIEKSA 4313 12 2
37 KAO070089 Ruosmanjärven kalliot LIEKSA 4314 12, 4323 10 4
38 KAO070092 Pässivaara LIEKSA 4332 01 4
39 KAO070093 Mustavaara LIEKSA 4332 03 4
40 KAO070122 Louhiniemi LIPERI 4223 03 4
41 KAO070048 Oinaanvaara LIPERI 4223 04 4
42 KAO070038 Pärnävaara LIPERI 4223 06 3
43 KAO070008 Riihivaara NURMES 4314 06 4
44 KAO070087 Pyssyvaara - Välivaara NURMES 4323 01 4
45 KAO070018 Hovivaara - Suoniemenkallio POLVIJÄRVI 4224 02 4
46 KAO070016 Kuikkavaara POLVIJÄRVI 4224 02 4
47 KAO070015 Nistinvaara POLVIJÄRVI 4224 02 2
48 KAO070017 Repokallio - Repovaara POLVIJÄRVI 4224 02 3
49 KAO070054 Syvälahdenvaara POLVIJÄRVI, KONTIOLAHTI 4224 04, 05 4
50 KAO070109 Huhmarisvaara POLVIJÄRVI 4224 05 4
51 KAO070025 Hiidenvaara - Hernevaara TOHMAJÄRVI 4232 04 2
52 KAO070030 Kypärävaara TOHMAJÄRVI 4232 04 4
53 KAO070033 Porttivaara TOHMAJÄRVI 4232 04, 05 4
54 KAO070026 Piilovaara TOHMAJÄRVI 4232 04, 07 2
55 KAO070032 Hernevaara TOHMAJÄRVI 4232 05 4
56 KAO070028 Hyypiänvaara TOHMAJÄRVI 4232 05 2
57 KAO070027 Jalajanvaara - Talonvaara TOHMAJÄRVI 4232 05 2
58 KAO070035 Kanalanvaara TOHMAJÄRVI 4232 05 3
59 KAO070029 Lähdesuo - Havukkavaara TOHMAJÄRVI 4232 05 2
60 KAO070031 Oravaara TOHMAJÄRVI 4232 05 4
61 KAO070062 Kangasvaara TOHMAJÄRVI 4232 08 4
62 KAO070061 Saarionvaara TOHMAJÄRVI 4232 08 3
63 KAO070063 Sääperinvaara TOHMAJÄRVI 4232 11 4



22  Suomen ympäristö  21 | 2012

Rotjankalliot - Rautaportti ILOMANTSI
Karttalehti: 4331 07

Alueen pinta-ala: 103 Korkeus: 207 Suhteellinen korkeus: 47

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Rotjankalliot - Rautaportti on vajaa 4 km pitkä, luode-kaakkosuuntainen, Haukijoen uomaa reunustava, hajanainen, jyrkänteisten 
kallioselänteiden jakso, johon liittyy rotkomaisia muotoja. Kolmesta erillisestä osa-alueesta koostuvan kalliojakson maisemallisesti 
jyhkeimmät kalliomuodot ovat jakson luoteisosassa, Rotjansalmessa, jossa Haukijoen rantoja reunustavat 25–40 metriä korkeat, 
jyrkänteiset kalliorinteet, kun taas kallioselännejakson kaakkoispäätä hallitsee Rautaportin matalammat, jokiuomaa reunustavat 
rotkomaiset muodot. Kallioselänteiden jakso piiloutuu melko hyvin osaksi metsäistä ympäristöä. Lähiympäristössä korkeat ja 
osittain puuston varjostamat kallioseinät ovat osa Haukijokiuoman maisemaa, ja ne erottuvat hallitsevina muotoina metsäisiltä 
rannoilta. Matalia rantakallioita on myös siellä täällä näkyvissä joen virta- ja suvantopaikkojen reunamilla mm. Riihilammen 
eteläpuolella olevalla kallioalueella. Kalliojyrkänteiden päältä avautuu useasta paikasta hienoja näköaloja luonnontilaiselle 
jokiuomalle ja paikoin metsäisille vastarinteille. Rotjankallioiden itäpäässä on hakattu puustoa, jonka vuoksi jyrkänteen päältä
näkyy kauempia itäkaakon metsäisiä vaaroja. Alueen kaakkoispäässä, Rautaportin kautta kulkee retkeilyreitti ja joen yli johtaa 
puusilta.  

Kallioalueen kivilaji on arkeeista graniittia ja granodioriittia. Rotjansalmen kalliolla kivilaji on punainen, keskirakeinen graniitti, 
jossa on kohtalaisen runsaasti tummanvihreää sarvivälkettä. Kaakkoispäässä, Rautaportin alueella kivilaji on selvästi liuskeisempaa 
graniittigneissiä kuin Rotjansalmessa. Alueen kivilajit kuuluvat iältään syn- tai myöhäisorogeenisiin eli nuorempiin arkeeisiin
syväkiviin (Korsman  ym. 1997).

Haukijokiuomaa reunustava kalliomaasto on monin kohdin heikosti paljastunutta ja ohuen moreenin peitossa. Kalliopaljastumia 
esiintyy hajanaisesti lähinnä rinteiden jyrkemmissä kohdissa ja lakiselänteiden reunoilla. Rotjansalmessa, joen pohjoisrannalla on 
25–30 metriä korkea porrasjyrkänteinen seinämä, jossa yksittäiset pystyseinämäpinnat ovat 5 metriä korkeita. Seinämän alla on 
edustava särmikkäiden lohkareiden muodostama louhikko, 100 x 20 metrin alalla. Lohkareiden keskikoko on noin puoli metriä. 
Eräällä kohdalla seinämään on syntynyt kurumainen muoto, ja sitä reunustavassa seinämässä on pieni kalliokieleke, joka ulkonee 
metrin. Rotjansalmen lounaisrantaa reunustaa taas porrasmainen osittain peitteinen, enimmillään 10 metriä korkea jyrkänne. 
Kaakkoisosassa Rautaportin pohjoispuoleinen kalliojyrkänne vaihtelee rosoisesta ja paikoin kiilarakoilleesta seinämästä ehjään ja 
lähes pystyasentoiseen 14 metriä korkeaan kallioseinämään, kun taas joen etelärannan seinämät ovat selvästi matalampia 
viistojyrkänteisiä kallioita. Rautaportin pohjoisseinämän alla on myös pieni taluslouhikko.

Rotkorinteiden kalliokasvillisuus on etupäässä karua ja vain paikoin lievästi ravinteisia lukuun ottamatta Rautaportin joitakin keski-
runsasravinteisia jyrkänteitä. Tavanomaista lajistoa edustavat etenkin ylä- ja paistejyrkänteiden kaarrekarve-, harmosammal-, 
kalliokarstasammalkasvustot. Alempana ja varjorinteillä on mm. kalliopalmikkosammalta, torasammalia ja kosteimmissa paikoissa 
kallio-omenasammalta. Onkaloissa piilottelee paikoin myös kiilto-omenasammalta, siloriippusammalta ja vuoririippusammalta. 
Lievää ravinteisuutta ilmentäviä sammalia kuten tummauurnasammalta, härmäsammalta ja sanikkaista haurasloikkoa on niukasti 
alueen rotkojyrkänteiden kätköissä. Rautaportin jyrkänteillä, etenkin kallion tyvionkaloissa tai ylikaltevilla pinnoilla kasvaa
edellisten lisäksi haapasuomusammalta, kalkkikiertosammalta, oravisammalta, paakku-uurnasammalta, ripsikellosammalta ja 
hieman valoisimmilla paikoilla nuorasammalta ja paasisammalia. Putkilokasveista näillä jyrkänteiden kapeilla terasseilla viihtyvät 
mm. ahomansikka, kissankello, kissankäpälä (NT) ja lehtonurmikka. Yleensä kapeat terassit ja samaten jyrkänteen päälliset ovat 
kapealti poronjäkälävaltaisia. Otsilla on lisäksi kanerva- ja variksenmarjakasvustoja. Rotjankallion kallionaluslouhikot ovat hyvin 
poronjäkäläisiä ja niukasti mäntyisiä. Alueen puusto on rotkoissa varttunutta männikköä tai kuusikkoa, mutta etenkin kurun 
ulkopuolella on eri-ikäisiä kasvatusmänniköitä, -kuusikoita tai sekametsiä. Paikoin järviä reunustaa avoimet, kapeat ja karut nevat. 
Rautaportin rotkossa on myös rehevämpää, sanikkaisvaltaista, varttunutta kuusikkoa, jossa kasvaa mm. mustakonnanmarjaa, tesmaa 
ja sudenmarjaa. Rautaportin retkipolun vieressä on mm. karajalanruusua ja sillan alapuolella majavan pato.

GEOLOGINEN ARVO: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3
MAISEMA ARVO: 3

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Ilomantsista 38 km luoteeseen, Uimaharjusta 10 km itäkoilliseen, Kivilahden lounaispuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070090
1
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1   Rotjankalliot - Rautaportti, ILOMANTSI

Kallioalue

Suojelu-, suojeluohjelma-alue, Natura 2000 -alue
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Kolvananuuro JOENSUU, KONTIOLAHTI
Karttalehti: 4224 12, 4242 03

Alueen pinta-ala: 221 Korkeus: 260 Suhteellinen korkeus: 93

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kolvananuuro on Pohjois-Karjalan tunnetuin, maisemallisesti jylhä, noin 4 km pitkä ja kapeimmalta kohdalta noin 30 metriä leveä
rotkolaakso. Alue on geologisesti poikkeuksellisen monimuotoinen ja edustava. Pahtojen jyrkänteillä kohtaavat niin eteläiset kuin 
pohjoiset kalliokasvit rotkolaaksojen erikoisen pienilmaston takia. Kolvananuuron kurun pohjaa ja alarinteitä peittävät erilaiset
lehdot, louhikot, suot ja pienet lammet, joita yhdistää toisiinsa paikoin kivien välissä virtaava puro. Kurua pitkin kulkee retkeilyreitti 
ja reitin lähtöpisteissä on opastauluja, joissa kerrotaan alueen luontoarvoista. Maisemallisesti jylhimmän osan muodostaa Suuren
Koirilammen eteläpuolella oleva rotkolaakso, jossa 15–60 metriä korkeat, louhikkoiset, hyvin paljastuneet, viistojyrkänteiset 
kalliorinteet reunustavat kapeaa soistunutta ja lohkareista rotkon pohjaa. Jyrkänteisimmillä kohdilla lähes pystyasentoiset, 
rikkonaiset seinämäpinnat ovat 30–40 metriä korkeita. Kolvananuuron rotkolaakson keskiosaa hallitsee jyrkkien rinteiden 
reunustama Suuri Koirilampi, joka laskee vetensä Pienen Koirilammen kautta kaakkoon pitkin soistuneen ja louhikkoisen 
rotkolaakson pohjaa. Kolvananuuro on syntynyt pitkäaikaisen rapautumisen ja kulutuksen seurauksena luode-kaakkosuuntaiseen 
kallioperän vanhaan siirrokseen. Jääkauden lopulla rotkolaakson kautta virranneet mannerjäätikön sulamisvedet puhdistivat 
Kolvananuuron kallioiset rinteet ja pohjan irtaimesta hienommasta aineksesta, joka kerrostui kauemmas alueen eteläpuolelle laajaksi 
sorasta ja hiekasta koostuvaksi deltaksi. Kolvananuuroa reunustavien selänteiden kallioiset lakiosat ovat olleet viimeisen jääkauden 
jälkeisenä aikana vedenkoskematonta aluetta, jossa maasto on suurimmaksi osaksi ohuen moreenin peittämää. 

Kolvananuuron kallioperä kuuluu varhaisproterotsooisen karjalaisen liuskealueen itäiseen osaan, joka reunustaa arkeeista 
peruskalliolohkoa. Alueen kallioperä on monien siirrosten lohkomaa mosaiikkia, jossa kivilajit vaihtelevat alueella 
kvartsiserisiittiliuskeesta konglomeraattiin, kiilleliuskeeseen, arkoosiin, kvartsiittiin ja diabaasiin. Muinaisten sedimenttien
alkuperäiset kerrostumisrakenteet ovat Kolvanauuron kallioissa kuitenkin erinomaisesti säilyneitä. Kivilajien rakenteista on voitu 
päätellä millaisissa olosuhteissa ja minkälaisten geologisten prosessien vallitessa ne ovat syntyneet. Kolvananuuro ympäristöineen 
on ainoa paikka Suomessa, jossa kallioperästä on voitu varmuudella todeta kivilajien kerrostuneen muinaisen jääkauden 
olosuhteissa. Kolvananuuron kivilajien rakenteissa on nähtävissä muinaisen mannerjäätikön synnyttämät sedimenttirakenteet 
moreenista sorakerrostumiin, kerrallisiin saviin vajokivineen. Näitä kivilajeja edustavat stratigrafiassa alimpana olevat Kyykkä-
ryhmään kuuluvat Urkkavaara-muodostuman arkoosi, kiilleliuske ja polymiktinen konglomeraatti. Ne ovat kerrostuneet 
diskordantisti arkeeisen pohjan päälle noin 2350 miljoonaa vuotta sitten, kun tuolloin alueella ollut mannerjäätikkö suli. 
Polymiktista konglomeraattia on näkyvissä Suuren Koirilammen eteläpuolella rotkolaaksoa reunustavilla jyrkänteisillä 
kalliopinnoilla. Suuren Koirilammen itäpuolella olevat kalliot ovat laajalti harmaata kvartsiserisiittiliusketta, joka edustaa ns. 
Hokkalampi-rapaumaa. Runsaasti alumiinia sisältävä kemiallinen rapauma syntyi kuumassa ja kosteassa ilmastossa, kun Urkkavaara-
muodostuman sedimentit olivat kerrostuneet. Voimakkaan rapautumisjakson jälkeen kerrostui alueella matalassa meressä Koli-
muodostuman kvartsihiekkoja, jotka nykyasussaan ovat kvartsiitteja. Kvartsiittia on paljastuneena Suuren Koirilammen länsipuolen
kallioissa. Noin 2100 miljoonaa vuotta sitten alueella oli runsaasti tulivuoritoimintaa, mistä ovat peräisin alueen magmasyntyiset 
diabaasit. Diabaasi esiintyy Kolvananuuron alueella ja sen ympäristössä pitkinä luode-kaakkosuuntaisina juonimaisina kerrostumina 
(Kohonen ja Marmo 1992, Laajoki 1998).

Kolvananuuro löydettiin kasvistollisesti 1950-luvulla. Kasvimaantieteellisesti rotkolaaksoa on pidetty yhtenä Laatokan ja 
Kuusamon alueita yhdistävänä etappina, jossa esiintyy jäänteenä, reliktinä, suotuisten paikallisten ilmasto-olosuhteiden takia 
normaalisti pohjoisempana kuin etelämpänä tavattavia lajeja. Merkkinä tästä alueen rinteillä kasvaa seuraavat pohjoiset kalliokasvit 
kuten pahtarikko, tunturihärkki, tunturikiviyrtti, viherraunioinen, ja eteläisistä lajeista isomaksaruoho ja kalliokielo (Kallio 1952, 
Natura 2000-tietokanta). Vaateliasta kalliolajistoa on havaittu lähinnä varsinaisessa Kolvananuurossa. Sen ravinteisilla rinteillä 
viihtyvät sammalista mm. idänlehväsammal (VU), kaihelehväsammal (RT), kalkkisuikerosammal (RT), limisiimasammal (RT), 
lukinsammal (RT), nokkalehväsammal (NT/RT), pohjanvaskisammal (NT/RT), poimusammal (RT), viherpahkurasammal (NT/RT) 
ja purokivellä kalliosuomusammal (VU) (Hertta 2012, Fagerstén 1974).

Kurun pohjalla ja paikoin rinteillä on kuivia, tuoreita ja kosteita lehtoja. Puroa vierustavat lehdot ja lehtokorvet ovat hiirenporras-, 
kotkansiipi- ja paikoin myyränporrasvaltaisia. Lehdoissa kasvaa edellisten lisäksi mm. kaiheorvokkia, lehtopähkämöä, lehtomataraa,
lehtoneidonvaippaa, mustakonnanmarjaa, tuoksumataraa, sudenmarjaa ja velholehteä. Puusto on kurussa kuusivaltaista ja hyvin 
luonnontilaista. Sekapuuna kasvaa järeää haapaa ja raitoja. Pensaista kurussa viihtyvät mm. lehtokuusama, näsiä ja metsälehmus.
Rinteen otsilla on varttunutta männikköä. Luonnontilaisuutta ilmentävät myös puita lahottavat käävät kuten haaparaspi (VU), 
harjasorakas (NT), korpiludekääpä (NT/RT), kultakurokka, raidantuoksukääpä (NT/RT), rusokantokääpä (NT), rustikka (NT), 
sirppikääpä (NT), turkkiorakas (NT) ja puilla elävät jäkälät kuten karstajäkälä (NT) ja varjojäkälä (VU) (Hertta 2012). Alueelta on 
tavattu lisäksi raidankeuhkojäkälä (NT) ja suovalkku (NT) (Natura 2000 -tietokanta). Alueella elelee myös liito-orava (VU) (Hertta 

Sijainti: Joensuusta 32 km pohjoiseen, Enosta 10 km luoteeseen, Heinikkovaaran eteläpuolella.

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Keskeisin osa alueesta kuuluu vanhojen metsien suojelualueeseen (VMA0700052), joka muodostuu osittain vanhojen metsien 
(AMO070060, AMO070412), lehtojen- (LHO070289) ja soiden- (SSO070198) suojeluohjelman alueista. Edelliset alueet kuuluvat 
myös suurimmaksi osaksi Natura 2000 -alueeseen (FI0700023).

KAO070012
2

2012) ja lepakoiden kannalta Kolvananuuro on merkittävä esiintymispaikka (Vihervaara 2006). Kurun ylärinteiden puustoa on 
monin paikoin hakattu.

GEOLOGINEN ARVO: 1
BIOLOGINEN ARVO: 1
MAISEMA ARVO: 3

Historialliset arvot: 4
Monikäyttöarvot: 2
Muuttuneisuus: 1
Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 1

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
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2   Kolvananuuro, JOENSUU, KONTIOLAHTI

Kallioalue

Suojelu-, suojeluohjelma-alue, Natura 2000 -alue
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Livuksenkalliorotko JOENSUU
Karttalehti: 4241 02

Alueen pinta-ala: 38 Korkeus: 130 Suhteellinen korkeus: 25

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Rauhallisesti kumpuilevassa metsämaastossa sijaitseva Livuksenkallio on luode-kaakkosuuntainen, näyttävä, yli kilometrin 
mittainen rotko, jonka kaakkoisosassa on kapea Suuri Kalliojärvi. Luoteeseen päin mentäessä rotko muuttuu suopohjaiseksi. 
Korkeimmat kalliojyrkänteet sijaitsevat rotkomuodostuman keskiosassa, Suuren Kalliojärven luoteispäässä noin 400 metrin 
matkalla. Suurta Kalliojärveä reunustavat kallioseinämät ovat lähimaisemassa varsin näyttäviä. Eräällä kohdalla massiivinen 
kallioseinämä kohoaa suoraan järvestä. Rotkoa reunustavien kalliojyrkänteen päältä avautuu paikoin edustavia metsämaisemia 
ympäristöön muutaman kilometrin etäisyydelle. Kuitenkin näköalat puustoisten, rosoisten kallioseinämien reunustamaan rotkoon ja
järvelle ovat alueen parasta antia. Alue on paikallisesti tunnettu retkeilykohde. Rotkon yli on pitkospuut ja opastettu polku.

Alueen kivilaji on hienorakeista kerroksellista kiilleliusketta, jonka kerroksellisuuden kulku leikkaa vinosti Livuksenkalliorotkon 
pituussuuntaa, ja se kaatuu 75 asteen kulmassa itäkoilliseen. Kiilleliuske kuuluu karjalaisten liuskeiden Kaleva-ryhmän kiviin, jotka 
kerrostuivat noin 2000 miljoonaa vuotta sitten Höytiäisen altaaseen (Nykänen 1971). Kiilleliuskeen kerroksellisuutta myötäilevä
rakoilu on aiheuttanut kallioseinämäpinnoilla rosoisuutta ja pykällystä. Korkeimmat jyrkännepinnat ovat 15 metrisiä, 
viistojyrkänteisiä seinämäpintoja. Korkein pystyseinä on 12 metriä korkea, ja sen yläosassa on 2 metrin korkuinen ylikalteva 
kieleke. Pieniä ylikaltevia pintoja on muuallakin seinämän yläosassa, ja tyvellä on pieni louhikko. Rotkon eteläpuolella, 
pitkospuiden kohdalla on 8 metriä korkea viistoseinä.

Kurun lounaaseen avautuvat jyrkänteet ovat aika paisteisia ja jäkälävaltaisia paikoin aivan tyvelle asti. Onkaloissa ja etenkin
kuusten varjostamilla kohdilla on myös keskiravinteista lajistoa kuten tummauurnasammalta, haapasuomusammalta, 
härmäsammalta, kalkkikahtaissammalta, kalkkikiertosammalta, ketopartasammalta, kivikutrisammalta, nuorasammalta, 
oravisammalta, paasisammalia, riippusammalia, ripsikellosammalta, tummauurnasammalta ja jäkälistä suoninahkajäkälää (NT/RT). 
Seinämillä kasvaa myös tavanomaisempaa lajistoa. Kallioiden raoissa on sanikkaisista suhteellisen runsaasti karvakiviyrttiä, hieman 
vähemmän haurasloikkoa ja eräässä kohtaa myös tummaraunioista. Putkilokasveista kallioilla viihtyvät mm. ahomansikka, 
huopakeltano, ketunleipä, kissakäpälä (NT), kissankello, lehtonurmikka, nuokkuhelmikkä, oravanmarja ja sormisara. Jyrkänteiden 
tyven irtolohkareet ovat sammaloituneet. Jyrkänteiden otsat ovat varpuvaltaisia, ja niitä laikuittavat lähinnä kanervakasvustot,
vähemmässä määrin puolukka- ja poronjäkälälaikut. Paikoin kasvillisuus on retkeilypolkujen kohdalta ja näköalapaikoilta vähän 
kulunutta. Eräällä jyrkänteellä on korpin pesä. 

Puusto on kurussa, rinteiden tyvellä ja järven rannoilla lähinnä varttunutta, tuoreen kankaan ja aivan pienialaisesti lehtomaista
kuusikkoa. Luoteisosassa on enemmän hakkuualoja. Kurun jyrkänteiden otsilla on kapealti varttunutta, järeähköä männikköä. 
Joissakin puissa on palokoroja. Kauempana jyrkänteiden laesta on nuorta kasvatusmännikköä. Kurun pohjasuota reunustavat 
varvikkoiset rämeet, ja luoteesta suo on hyvin kuivan tuntuista, puustoista kasvatusmetsää tai taimikkoa. Järven rannat ovat paikoin 
nevareunaisia.

GEOLOGINEN ARVO: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3
MAISEMA ARVO: 3

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Joensuusta 19 km kaakkoon, Pyhäselältä 7 km koilliseen, Satulavaaran länsipuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070065
3
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Kalkunmäki - Hyypiänvaara JOENSUU
Karttalehti: 4241 04

Alueen pinta-ala: 79 Korkeus: 202 Suhteellinen korkeus: 75

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kallioalue muodostuu viisi kilometriä pitkästä, hajanaisesta kallioselänteiden jaksosta, joka on geologisesti arvokas ja 
maisemallisesti ja biologisesti monipuolinen kokonaisuus. Kallioalueeseen kuuluu pohjoisimpana oleva Piippolanmäki ja siitä 
etelään oleva Hyypiänvaaran selännejakso. Alueen keskiosan muodostaa Pölkkylampea ja Särkilampea reunustavat länsipuolen 
kallioselännejakso ja itäpuoleiset kaksi pienempää paljastuma-aluetta sekä eteläisimpänä selänteenä oleva Kalkunmäen alue. 
Ympäristö on viljelysvaltaista, pienten lampien kirjomaa metsämaastoa, jossa yksittäiset selänteet rajautuvat monin paikoin 
peltoihin ja liepeillä olevaan asutukseen. Korkeimmat vaarat erottuvat terävinä. Hyypiänvaara erottuu jyrkkänä kumpuna etelän 
suunnasta katsottaessa. Paikoin kalliopinnat erottuvat myös hakkuiden takia lähiympäristöön, mm. Särkilammen länsirannan 
selänteen itärinteen jyrkänteen kalliopinnat erottuvat läheiselle peltoaukealle osittain hakatun rinteen vuoksi. Hyypiänvaaran 
koillisrinteen otsalta näkee luontaisesti puiden välistä itään. Lähimaisemassa aukeaa Haukilampi, kumpuilevaa metsämaisemaa, jota
sieltä täältä kirjoo vaara-asutus. Pölkky- ja Särkilampien jyrkänteiden päältä aukeaa samantapaisia maisemia kuin edellä. 
Kalkunmäen länsijyrkänteen päältä, puiden välistä avautuu näköala länteen, jossa tasainen metsämaasto hallitsee näköalaa 2–3
kilometrin päähän. Alueella on tehty jonkin verran hakkuita. Hyypiänvaaran laella on palovartiotorni, ja Pölkkylammen länsirannan 
vaaran kautta kulkee luontopolku.

Kallioalue sijaitsee arkeeisen peruskallion ja sen päälle kerrostuneiden karjalaisten muodostumien kontaktivyöhykkeessä. Alueen
kalliopaljastumissa on nähtävissä edustavasti ja monipuolisesti molempien muodostumien kivilajeja. Geologisena retkeilykohteen 
tunnetun alueen keskeisimmän osan muodostaa Pölkkylammen ja Särkilammen ympäristön kalliot. Siellä on nähtävissä arkeeisen 
peruskallion ja proterotsooisten muodostumien kontakti, jossa arkeeinen gneissigraniitti on idässä ja karjalaisten muodostumien
pohjakonglomeraatti lännessä. Pölkkylammen ja Särkilammen välissä olevilla kalliopaljastumilla on nähtävissä hienorakeista ja 
tummanvihreää kloriittiliusketta, joka edustaa arkeeisen gneissigraniitin muinoin rapautunutta pintaa. Heti kloriittiliuskeen päällä on 
särmikäsmukulaista konglomeraattia, jolla on kulmadiskordanssi alla olevaan gneissigraniitin saproliittiseen rapaumaan (Carlson
1967, Nykänen 1971 ja Pekkarinen 1979). Länteen päin mentäessä lampien välisellä pienellä kumpareella vaihettuu 
pohjakonglomeraatti karjalaisten muodostumien jatuliseksi serisiittikvartsiitiksi. Samaa jatulikvartsiittia on nähtävissä laajemmin 
Särkilammen länsipuolelta pohjoiseen jatkuvilla selänteillä aina Piippolanmäelle saakka. Alueen kvartsiiteissa on paikoin 
havaittavissa kerroksellisuutta, virtakerroksellisuutta ja aallonmerkkejä. Alueen eteläosassa Kalkunmäellä on paljastuneena 
hienorakeista tummanvihreää tuffiittia. Mäen länsirinteessä, pellon vieressä on rakeista ja paikoin punertavaa kvartsiittia, joka 
Nykäsen (1971) mukaan on alueen serisiittikvartsiittia nuorempaa ja se on kerrostunut vulkaanisten kerrostumien yhteyteen 
vuorokerrostumina. 

Kalkunmäen länsirinteessä, peltotien vieressä on 5 metriä korkea, lähes pysty seinämä. Sileässä seinämässä on muutamia koloja, 
joihin on muodostunut lippoja. Pohjoisempana, Pölkkylammen länsirannan selänteen itäjyrkänteen pohjoispään edustalla on 
massiivinen louhikko, jossa osa lohkareista on 2 metrin pituisia. Porrasmaisen jyrkänteen alaosassa on kuusimetrinen pystyseinämä, 
jonka yläpuolella on pienen tasanteen erottamana 3 metriä korkea pystyseinämä ja ylikaltevaa seinämäpintaa. Jyrkänteen eteläpäässä 
on myös tyvilouhikkoa seinämän edustalla. Alueen pohjoispäässä, Piippolanmäellä on viisto, lähes 20 metriä korkea koillisjyrkänne. 
Yksittäiset pystyseinämät ovat kolme metriä korkeita.

Kalkunmäen länsijyrkänteen eteläosaa laikuittavat keski- ja runsasravinteisuutta ilmentävät sammalet kuten kalkkikarvasammal, 
kalkkikiertosammal ja kalkkikahtaissammal. Alueellisesti uhanalaisista sammalista löytyy haprakiertosammalta (RT) ja 
kalkkipalmikkosammalta (RT). Muista vaateliaista sammalista mainittakoon härmäsammal, kalliopunatyvisammal, 
ketohavusammal, ketopartasammal, kivikutrisammal, lenkosammal, pikkunokkasammal, pikkupalmikkosammal, 
pikkuruostesammal, päärynäsammal, rauniopaasisammal ja vemmelvaskisammal. Jyrkänteellä kasvaa myös kiilto-omenasammalta, 
rantapörrösammalta, ja jyrkänteen tyvellä on lisäksi hiidensammalta (Fagerstén 1991). Sanikkaisista jyrkänteellä viihtyy mm. 
haurasloikko. Kalkunmäen pohjoisosan länsijyrkänteet ja alueen muut jyrkänteet ovat karumpia, ja niillä kasvaa etupäässä 
tavanomaista lajistoa. Piippolanmäen koillisjyrkänteiltä on löydetty kuitenkin ravinteisuutta ilmentävää kalkkikarvasammalta ja
lisäksi kiilto-omenasammalta (Fagerstén 1991). Särkilammin länsipuolisen vaaran koillisjyrkänteellä kasvaa silmälläpidettävää 
pikkusahasammalta (NT). Kalkunmäen länsijyrkänteen tyvellä on kastikkaista lehtoa, jossa on riukumaista lehtipuustoa. Siellä täällä
on myös karjalanruusua ja eteläosassa myyränporraskasvusto. Lehdossa kasvaa lisäksi mm. kaiheorvokkia, koiranvehnää, 
lehtokortetta, lehtomataraa ja lehtonurmikkaa. Särkilammin länsipuolisen varan koillisjyrkänteen tyveä reunustaa varttunut 
lehtokuusikko ja -lepikko. Aluskasvillisuus on isoalvejuuri- ja ketunleipävaltaista. Mäkien laet ovat monin paikoin hakattuja, 
moreenin peitossa ja luonnontilaisimmillaan laella kasvaa varttunutta, kuusivaltaista sekametsää (MT). Alueella elelee liito-orava 
(VU) (Hertta 2012).

Sijainti: Joensuusta 34 km kaakkoon, Kiihtelysvaarasta 5 km eteläkaakkoon, Hyypiän kylässä.

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alue kuuluu Hyypiä - Raatevaaran maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.

KAO070014
4

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
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Kallioalue

Suojelu-, suojeluohjelma-alue, Natura 2000 -alue
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Vuorivaara JOENSUU
Karttalehti: 4241 05

Alueen pinta-ala: 11 Korkeus: 185 Suhteellinen korkeus: 65

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kumpuilevassa metsämaastossa sijaitseva Vuorivaara on lounaisreunastaan jyrkänteinen, luode-kaakkosuuntainen vaaraselänne, 
joka erottuu korkeana, metsäisenä mäkenä länsi- ja lähiympäristöön. Sen laki kohoaa viereisestä metsänotkelmasta melko 
jyrkkärinteisenä 60 metriä. Vuorivaaran kallioiset, 15–20 m korkeat seinämäpinnat näkyvät lounaispuolella olevalle kylätielle 
kuitenkin suurelta osin rinteen edustan koivutaimikon takia. Luontaisesti jyrkänteen tyvi jäisi puuston peittoon. Jyrkänne leikkaa 
rinnettä noin puolivälistä. Jyrkänteen päällä ja tyvellä on loivempaa rinnettä. Ylärinteestä pilkottaa sieltä täältä pieniä kallionokkia. 
Edustavimmat näköalat aukeavat jyrkänteen länsiosan päältä. Otsalta näkee lännestä Kortelammin eteläpään ja siitä etelään lievästi
kumpuilevaa metsämaata noin 10 km päähän, kunnes maisema sulkeutuu etelästä vähitellen Sahinvaaran vastamäkeen. Aivan 
lähinotkelma on koivutaimikon vallassa. Näköalapaikan kohdalla on myös kalliokiipeilijöiden suosima jyrkänne, ja jyrkänteen 
lisäksi lakiosa on myös kulunut tältä kohden. Seinämään on kiinnitetty kiipeilyrenkaita, ja seinämän tyvelle johtaa polku.

Vuorivaaran kivilaji on arkeeista, harmaata, pienirakeista granodioriittigneissiä, jossa on runsaasti pegmatiittisuonia. Vaaraselänteen 
laki ja loivahkosti kohoavat rinteet ovat suurelta osin ohuen moreenin peittämää metsämaastoa. Kalliota on paljastuneena lähinnä
lounaisjyrkänteen alueella. Korkein jyrkänne on lähes 20 metriä korkea, ja sen alaosassa on lähes pystyasentoinen, 10 metriä korkea 
kallioseinämä, joka yläosastaan kaartuu viistojyrkänteiseksi. Lounaisseinämillä on paikoin kohtalaisen edustavasti jäätikön hiomia 
ja pyöristämiä muotoja. Seinämien tyvillä on pieniä onkaloita, ja paikoin matalat pystypinnat kaartuvat hieman ylikaltevina ulospäin 
seinämästä. Eräällä kohdalla ylikaltevan pinnan korkeus on viisi metriä.

Lounaisjyrkänteen pystypinnat ovat karuja, mutta raoissa ja tyvellä viihtyy jonkin verran keskiravinteista lajistoa kuten 
haurasloikkoa, kiilto-omenasammalta, tummauurnasammalta, nuorasammalta ja vuoririippusammalta. Pystypinnoilla yleisesti 
kasvaa mm. kallio-omenasammalta, kalliokarstasammalta, harmosammalta, kalliopalmikkosammalta ja jäkälistä paisteisilla 
pinnoilla jauhejäkäliä, kallioisokarvetta, napajäkäliä sekä sanikkaisista karvakiviyrttiä ja kallio-imarretta. Ylikaltevan 
kiipeilyjyrkänteen lajisto on kulunutta, mutta tältä kohden löytyy vähän tummauurnasammalta, pystypinnalta kalliokeuhkojäkälää 
(VU), jyrkänteen tyvilohkareelta viuhkasammalta ja suikalesammalta. Jyrkänteen tyven lehtomaisessa koivuvesakossa kasvaa lisäksi
karjalanruusua, koiranheittä, ketunleipää ja sudenmarjaa. Alueella kasvaa myös kissankäpälää (NT). Kallion lakiosa on 
lehtipuuvesaikon peittämä, ja vain ylärinteeseen on jätetty riukumaista männikköä.

GEOLOGINEN ARVO: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3
MAISEMA ARVO: 3

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Joensuusta 24 km itään, Heinävaarasta 4 km itäkaakkoon.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070111
5
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Riuttakallio JOENSUU
Karttalehti: 4242 02

Alueen pinta-ala: 10 Korkeus: 210 Suhteellinen korkeus: 86

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Riuttakallion massiivinen vaara rajautuu keskiosastaan Riuttalampeen, lounaasta suohon ja muilta suunnilta epäselvemmin mäen 
liepeisiin. Laen silokalliot näkyvät puuston lomitse Riuttalammelle, Kasivaaralle ja muille länsipuolen lähivaaroille. Länsirinteen 
louhikko jää tiheän puuston varjoon eikä erotu kauemmaksi. Laelta aukeaa avarat näköalat etelästä lännen kautta pohjoiseen. 
Etelästä ja pohjoisesta näköalat ovat jo vähän puuston sulkemat. Etelään on näkyvyyttä lähes esteettömästi useita kymmeniä 
kilometrejä. Mäeltä erottuu selkeästi Riuttalampi ja vastarannan voimakkaasti kumpuilevat vaarametsät. Rannalla on muutama 
mökki, ja lammen länsipuolella on avohakkuita ja taimikoita. Pohjoisrinteellä on kesämökki. GT-kartassa kallio on merkitty 
näköalapaikaksi.

Kallioperä on pääasiassa hienorakeista harmaata kvartsiittia, jossa esiintyy konglomeraattia välikerroksina. Pohjoisrinteen 
kalliopinnoilla näkyy kvartsiitissa satunnaisesti pienikokoisia vaaleita kvartsiittipalloja konglomeraattisissa välikerroksissa.
Kvartsiitin ohella Riuttakallion laella ja länsirinteellä esiintyy myös hienorakeista ja tummanvihertävää metadiabaasia. Alueen
kvartsiitti kuuluu karjalaisen liuskealueen Jatuli-ryhmän sedimentteihin, ja sitä leikkaava metadiabaasi on karjaliittista tyyppiä oleva 
kerrosjuoni (Kohonen ja Marmo 1992). Karjaliittiset diabaasit ovat 2200 miljoonan vuoden ikäisiä, ja ne esiintyvät arkeeisen ja
proterotsooisen kallioperän rajalla kerrosjuonina (Vuollo 1991 ja Piirainen ym. 1992). 

Riuttakallion jyrkänteinen lounaisrinne ja länsireunan laki ovat hyvin paljastunutta aluetta, kun taas loivempi itärinne on peitteinen. 
Porrasmaisen lounaisjyrkänteen kokonaiskorkeus on 30 metriä, ja sen eteläpäässä on kuusi metriä korkea lähes pysty seinämä. 
Kallioisen lounaisrinteen alla, eteläosassa on 2 metriä korkean pystyseinämän tyvellä massiivinen, mutta hieman epäyhtenäinen, 60
x 20 metrin laajuinen louhikko, jossa isoimpien lohkareiden koko on puoli kuutiota. Riuttakallion länsireunalla laen ja ylärinteen 
jyrkät silokalliopinnat ovat hieman rosoisia. 

Länsijyrkänteen laella ja ylärinteessä on kallioketolaikkuja. Pienialaisia ketoja erottavat toisistaan pohjoiseen viettävät 
harvapuustoiset terassit. Ylimmällä kalliokedolla on hieman vähemmän poronjäkälää kuin muilla. Kalliokedoilla on runsaasti 
ahomansikkaa, ahosuolaheinää, huopakeltanoa, kissankelloa, karvakiviyrttiä ja mäkitervakkoa. Harvemmassa kasvaa mm. 
isomaksaruohoa ja kissankäpälää (NT). Kalliopaljastuman reunalla on aho-orvokkia, kivikkoalvejuurta, rohtotädykettä, 
tuoksusimaketta ja rinteessä sianpuolalaikkuja. Aivan laella on myös tulokkaina muutamia mehitähtiä ja kalliotierasammalta. 
Kanervikkoa on kapealti jyrkänteen otsan takana ja länsirinteen yläosassa. Pisimmän länsijyrkänteen pohjoispään alaosassa, 
viistoilla avokalliopinnoilla on samanlaista ketomaista kasvillisuutta kuin ylärinteellä. Edellä mainittujen lajien lisäksi kasvaa mm. 
harvinaisehkoa pölkkyruohoa, ahopukinjuurta, paimenmataraa ja päivänkakkaraa. Alapuolelta ketoa reunustaa tiheä 
kivikkoalvejuurikasvusto. Riuttakallion etelärinteen yläosan rikkonaisella jyrkänteellä kasvaa vallitsevan kalliopalmikkosammalen 
seurana lievää ravinteisuutta ilmentäviä lajeja kuten tummauurnasammalta, paasisammalia, ketohavusammalta, jonkin verran 
siloriippusammalta, vuoririippusammalta ja tyvellä kiilto-omenasammalta. Sanikkaisista kasvaa runsaasti haurasloikkoa ja 
karvakiviyrttiä. Keskiosan lohkareikko on jäkäläinen. Sillä kasvaa runsaasti poronjäkäliä, tinajäkäliä ja karttajäkäliä. Louhikon 
alaosaa reunustaa rehevä kasvillisuus, mm. riukumainen haavikko, lehtokuusama-, näsiä-, tuomipensaat ja 
mustakonnanmarjakasvustot. Mäen pohjoispuoleisessa notkossa on myös rehevää kasvillisuutta. Muuten moreenipeitteisen mäen 
metsät ovat varttuneita hyvin lehtipuusekoitteistia tuoreita kankaita (MT). Länsijyrkänteen tyvellä on tiheää koivutaimikkoa tai
nuorta kasvatusmetsää.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Sijainti: Joensuusta 28 km koilliseen, Enosta 5 km länteen, Louhiojan pohjoispuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070070
6
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Iso Suppuravaara JOENSUU
Karttalehti: 4242 03

Alueen pinta-ala: 12 Korkeus: 234 Suhteellinen korkeus: 89

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Melko voimakkaasti kumpuilevassa metsämaastossa sijaitseva Iso Suppuravaara erottuu lähiympäristöön massiivisena selänteenä 
etenkin pohjoispuolelta ja näkyy hyvin vielä kauempaa pohjoisen lisäksi idän suunnalta katsottaessa. Valkoiset kvartsiittirinteet
piirtyvät osittain puuston seasta pohjoispuolen peltoaukealle. Eteläpuolelta, läheisen Suppuravaaran laelta erottuu lakialueen 
kvartsiittikalliot hakkuiden takia, mutta puuston kasvaessa ne peittyvät metsämaisemaan. Iso Suppuravaaran pyöreämuotoiselta, 
hyvin paljastuneelta laelta avautuu puuston siivilöimiä metsäisiä vaaramaisemia kauas ympäristöön. Uimaharjun tehtaat näkyvät 
hyvin idässä, ja siitä pohjoiseen pilkistää Pielisen selät parista kohtaa. Pohjois- ja koillissuunnalla metsämaisemaa elävöittää
notkelmien peltolaikut. Iso Suppuravaaran kalliomännikköinen lakiselänne ja jyrkänteisten rinteiden kapeat hyllyt ovat 
maisemallisesti avaria ja luonnontilaisia. Laella on paikallinen näköalapaikka, jonka kautta kulkee retkeilyreitti.

Iso Suppuravaaran kivilaji on hienorakeista kerroksellista kvartsiittia, joka kuuluu Jatuli-vaiheen aikana kerrostuneeseen Herajärvi-
ryhmän Puso-muodostumaan (Kohonen ja Marmo 1992). Kvartsiitti on kallioalueella pääasiassa vaaleaa ortokvartsiittia, jonka 
kerroksellisuus on pohjoisluode-eteläkaakkosuuntainen, ja kaade on vinosti länsilounaaseen. Itärinteen seinämillä esiintyy paikoin 
karkearakeiseksi kiteytynyttä kvartsikiveä, joka kalliopinnoilla on rapautunut jossain kohdin onteloiksi. Kvartsiitin seassa esiintyy 
myös hieman karkerakeista pegmatiittia.

Iso Suppuravaaran pohjois- ja koillisrinteellä on pienialaisia, viistopintaisia silokallioita, jotka eivät ole kovin hyvin hioutuneita. 
Kallioinen pohjois–itärinne on 45 metriä korkea. Rinteillä on noin 10 metrin korkuisia, viistojyrkänteisiä seinämäpintoja, joissa 
kvartsiitin kerroksellisuuden suuntainen laattarakoilu näkyy pintojen epätasaisuutena. Varsinaisia pystyseinämäpintoja ei rinteillä
esiinny.

Pohjois–koillisrinteen jyrkänteet ovat karuja. Pystypintoja kirjoo mm. kaarrekarve, kallioisokarve, kallio-omenasammal, 
kiviturkkisammal ja maksasammalet. Jyrkänteiden hyllyt ovat rahkaisia, ja variksenmarja, suopursu ja juolukka nousevat rinteelle.
Pohjankorvajäkälää kasvaa tyvijyrkänteillä. Tyvipuuston varttuneessa kuusikossa on luonnontilaisuuden piirteitä. Sekapuuna kasvaa
järeää koivua, haapaa ja raitaa. Edellisiä on myös maapuina. Laella on varttunutta, harvaa, varvikkoista kuusi-mäntysekametsää.
Itärinteellä on mänty-koivutaimikkoa ja haavan vesakkoa.

GEOLOGINEN ARVO: 4
BIOLOGINEN ARVO: 4
MAISEMA ARVO: 2

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Joensuusta 34 km pohjoiskoilliseen, Enosta 11 km pohjoisluoteeseen, Suppuran kylän eteläpuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070007
7
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Pahakallio - Uuro JOENSUU
Karttalehti: 4242 03

Alueen pinta-ala: 95 Korkeus: 195 Suhteellinen korkeus: 50

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pahakallio - Uuron kallioalue on kohtalaisesti paljastunut kapeiden kallioselänteiden ja rotkomaisten muotojen luonnehtimaa 
kalliomaastoa, joka rajautuu itäreunastaan Ylä-Paukkajan -järveen, muilta suunnilta selvimmin suonotkelmiin, pieniin lampiin ja
epämääräisesti pienipiirteisesti kumpuilevaan metsäkalliomaastoon. Alueen edustavimmat osat ovat hyvin louhikkoinen Pahakallion
rotkomainen notkelma ja pimeähkö, kasvillisuudeltaan rehevä Uuron rotko. Alueen itäreunalla Louhiniemen rantakalliot erottuvat 
hyvin järvelle. Myös eteläosassa oleva Ruukkivaaran selänne ja luoteisosan kapeat lampiin rajautuvat kallioselänteet näkyvät 
lähimaisemassa selvästi, kun taas Pahakallion ja Uuron rotkomuodot jäävät selkeästi maaston peittoon. Louhiniemen rantakalliolta 
näkyy esteettömästi järvelle ja vastarannalle. Alueen muista osista avautuu vaihtelevia näköaloja viereisille lammille ja kauemmas 
lähivaaroille. Osittain maisemat ovat hakkuiden avaamia, kuten Pahakallion jyrkänteen päältä, josta näkyy koillisesta avohakkuuala
ja sen takainen vaara. Rotkon jyrkänteiden otsilta näkee hyvin vastakkaiselle puolelle. Vanhaa metsää on jäljellä lähinnä rotkoissa. 
Muuten metsät on laajalti hakattu. Louhiniemessä on kivikautinen asuinkenttä, ja Ruukkivaarassa on vanhoja 1800-luvun lopulla 
toimineita rautakaivoksia.

Alueen kallioperä muodostuu karjalaisen alueen liuskeista ja metadiabaasista. Vallitsevana kivilajina esiintyy Herajärvi-ryhmään
kuuluvaa Jero-muodostuman arkosiittia, jossa on paikoin kvartsipalloista konglomeraatia välikerroksina. Koli-muodostuman 
kvartsiittia esiintyy suppealla alueella Louhiniemen rantakalliolla. Vaaleanharmaa kvartsiitti on kerroksellista, ja Louhiniemen
rantakalliolla kerroksellisuus kaatuu 30 asteen kulmassa itäkoilliseen. Sen tyvilouhikon yhdessä kvartsiittilohkareessa on 
aallonmerkkejä. Alueen kvartsipalloisessa konglomeraatissa on satunnaisesti 1–3 cm kokoisia palloja. Konglomeraattia esiintyy 
mm. Louhiniemessä, Pahakallion jyrkänteessä ja Uuron länsipäässä, jyrkänteen päällä olevalla silokallioilla. Kallioalueella 
arkosiittia leikaavaa metadiabaasia esiintyy kallioperässä leveänä kaakko-luodesuuntaisena juonena, joka ulottuu Ruukkivaaralta
Pahakallion ja Uuron välistä pohjoiseen Sikolammin länsipuolen kallioille saakka. Alueen liuskeet kuuluvat Jatuli-ryhmän 
sedimentteihin, ja niitä leikkaava metadiabaasi on karjaliittista tyyppiä oleva kerrosjuoni (Kohonen ja Marmo 1992). Karjaliittiset
diabaasit ovat 2200 miljoonan vuoden ikäisiä, ja ne esiintyvät arkeeisen ja proterotsooisen kallioperän rajalla kerrosjuonina (Vuollo 
1991 ja Piirainen ym. 1992). 

Alueen kallioissa näkyy kaksi toisiaan leikkaavaa jyrkänteisten linjojen suuntaa. Keskiosassa olevat kaakko-luodesuuntaiset 
jyrkänteet kuvaavat kallioperässä olevan metadiabaasijuonen suuntaa ja sijaintia, kun taas Pahakallion ja Uuron rotkomaiset muodot 
näkyvät alueella karkeasti itä-länsisuuntaisina linjoina. Yksittäisten kallioseinämien korkeus on alueella yleensä 4–7 metriä. 
Pahakallion pohjoiseen avautuva jyrkänne kohoaa kuitenkin 12 metriä korkeana, rikkonaisena pystyseinämänä. Sen alla on 
massiivinen ja laaja louhikko, joka on Pohjois-Karjalan edustavimpia. Pahakallion ja Ruukkilammen välissä on 6–7 -metrisiä 
pystyasentoisia seinämiä. Louhiniemen rantakalliossa on 4–6 metrin korkuisia pystyseiniä, joissa kallioiden vaakarakoilu noudattaa
kvartsiitin kerroksellisuuden suuntaa. Seinämä on paikoin rikkonainen, ja lohkoutuneeseen osaan on muodostunut porrasmainen 
lippa. Seinämän tyvellä on edustava louhikko. Uuron seinämillä, molemmin puolin rotkoa on ravinteisia, erikokoisia seinämiä, 
teräviä lohkareita ja onkaloita. Uuroa reunustavat kalliorinteet kohoaavat noin 20 metriä rotkon pohjalta. Yksittäiset pystyseinämät 
ovat rikkonaisia ja 1–3 metriä korkeita, mutta korkein, lähes pysty seinämä on 9 metriä korkea. Pohjalla on paikoin sammalpeitteistä 
louhikkoa.

Uuron jyrkänteisen pohjoisrinteen yläosassa on kylmätuulisia onkaloita, "jääkaappeja". Uuro on kokonaisuudessaan hyvin kostea, 
varjoinen ja kylmänoloinen rotko.  Etelään avautuva rinne on vähän aurinkoisempi, mutta suurta eroa ei rinteiden välillä ole. 
Molemmilla rinteillä kasvaa runsaasti haurasloikkoa ja keski-runsasravinteisia sammalia kuten haapasuomusammalta, 
kalkkikahtaissammalta, kalkkikiertosammalta, nuorasammalta, pahtaomenasammalta, siloriippusammalta, sinilehväsammalta, 
suikalesammalta, tummauurnasammalta ja vuoririippusammalta. Eteläjyrkänteeltä löytää lisäksi ketohavusammalta, 
kielikellosammalta, ripsikellosammalta ja pohjoisrinteeltä tupsuluppoa ja isotuppisammalta. Lohkareiden alla on hieman 
harvinaisehkoa isosahasammalta. Varjoseinämien tavanomaista lajistoa edustavat runsaina kallio-omenasammal ja 
hohtovarstasammal. Tyveä reunustaa lehtomainen kasvillisuus, mm. kaiheorvokkia, lehtomataraa ja mustakonnanmarjaa. Rotkon 
pohjalla on erikokoista, sammaleista lohkareikkoa, saniaislehtoa tai -korpea (AthAssT, LhK), jossa kasvaa mm. runsaasti 
mesiangervoa ja tuoksumataraa (NT/RT). Lohkareiden alla virtaa piilopuro. Rotkon puusto on varttunutta kuusikkoa. Rinteellä on 
muutamia keloja ja maapuita. Rotkoa reunustaa varttunut, nuorehko männikkö.

Pahakallion rotko ei ole yhtä varjoinen ja rehevä kuin Uuro. Varjoisin kohta on rotkon itäsuulla. Pohjoiseen avautuvaa jyrkännettä
laikuittavat poronjäkälät ja kaarrekarve, jauhejäkälät sekä muut rupijäkälät. Eteläjyrkänne on täysin poronjäkälävaltainen, paikoin 
rinteellä on kissankelloa. Jyrkänteen itäinen nokka on muuta jyrkännettä hieman ravinteisempi. Nokan raoissa kasvaa 
ripsikellosammalta, seinämällä kalkkikiertosammalta, rotanhäntäsammalta ja karuista lajeista mm. kierrekivisammalpaakkuja, 
karvakiviyrttiä ja kissankäpälää (NT). Rotkon varjoseinämillä on tavallisia sammalia kuten kallio-omenasammalta, 
hohtovarstasammalta ja raoissa haurasloikkoa. Pohjalla virtaa ruohoinen piilopuro (RhK), jossa kasvaa runsaasti mesiangervoa ja

Sijainti: Joensuusta 37 km pohjoiskoilliseen, Enosta 15 km luoteeseen, Ylä-Paukkajan rannalla.

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070071
8

jonkin verran myös keltasaraa. Rotko ja rinne ovat lähes puuttomia.

GEOLOGINEN ARVO: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3
MAISEMA ARVO: 3

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:



37Suomen ympäristö  21 | 2012

3653000 3654000

69
82

00
0

69
83

00
0

0 500250 m $

8   Pahakallio - Uuro, JOENSUU

Kallioalue

Suojelu-, suojeluohjelma-alue, Natura 2000 -alue



38  Suomen ympäristö  21 | 2012

Suppuravaara JOENSUU
Karttalehti: 4242 03

Alueen pinta-ala: 17 Korkeus: 222 Suhteellinen korkeus: 73

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Suppuravaara erottuu lähiympäristössä etenkin pohjois- ja itäpuolelle jyrkkäpiirteisenä, korkeana vaaraselänteenä. Sen itä- ja 
koillisrinteellä olevat jyrkänteiset kalliopinnat erottuvat puuston lomitse viereisen Suppuralammen vastarannalle. Suppuravaaran
pyöreämuotoiselta, hyvin paljastuneelta laelta avautuu puuston siivilöimiä metsäisiä vaaramaisemia. Itäpuolelta avautuu kaunis 
näköala alapuolella olevalle, erämaiselle Suppuralammelle. Pohjoisesta erottuu hyvin Iso Suppuravaara ja kaukana koillisesta 
Uimaharjun tehdas. Suppuravaaran kalliomännikköinen lakiselänne ja jyrkänteinen itärinne ovat maisemallisesti avaria ja 
luonnontilaisia. Laella on paikallinen näköalapaikka, jonka kautta kulkee retkeilyreitti.

Suppuravaaran kivilaji on hienorakeista kerroksellista karjalaisiin muodostumiin kuuluvaa Jatulin kvartsiittia, joka kuuluu Herajärvi-
ryhmän Puso-muodostumaan (Kohonen ja Marmo 1992). Kvartsiitin koostumus kallioalueella vaihtelee vaaleasta ortokvartsiitista 
arkoosikvartsiitiksi. Kvartsiitin väri vaihtelee vaaleanharmaasta vaalean vihertäväksi. Suppuravaaran pohjois- ja itärinteen 
seinämillä esiintyy paikoin karkearakeista kvartsikiveä, jossa kvartsia on omamuotoisina rakeina. Paikoin vaalea kvartsikivi breksioi 
vaaleanharmaata ja vaaleanvihertävää kvartsiittia, joiden teräväsärmäisiä fragmentteja esiintyy kvartsikiven seassa. Itäseinämillä
karkearakeinen kvartsikivi on syöpynyt paikoin koloiksi.

Suppuravaara pohjoisrinteellä on pienialaisia, viistopintaisia, kasvillisuuden peittämiä silokalliota, jotka eivät ole kovin hyvin 
hioutuneita. Kallioinen itärinne on 50 metriä korkea. Rinteessä on noin 10 metrin korkuisia, viistojyrkänteisiä seinämäpintoja ja 2–3 
metriä korkeita pystyseinämiä. Itäjyrkänteen kaakkoiskulman alaosassa on massiivinen 150 x 100 metrin laajuinen 
kvartsiittilouhikko jyrkässä rinteessä. Lohkareet ovat läpimitaltaan 20–50 cm ja laattarakoilleita.

Pohjoisrinne on harvakseltaan harvan, erirakenteisen männikön peittämä. Hyllyt ovat paikoin valurahkaisia ja juolukka-, 
variksenmarja-, suopursulaikkuja on siellä täällä. Aivan alaosan sammalpeitteillä kasvaa myös pohjankorvajäkälää. 
Kvartsiittipaljastumien lajisto on karua. Viistopintoja kirjoo kaarrekarvejäkälä ja sammalista kasvaa yleisiä sammalia kuten 
kiviturkkisammalta, kallio-omenasammalta ja maksasammalia. Jyrkänteiden otsilla on heikko poronjäkäläpeite. Tyven 
lohkareikossa on varttunutta, tuoreen kankaan (MT) kuusikkoa. Paikoin tyvipuusto on hakattu. Lounaisrinteellä kasvaa runsaasti 
ketunleipää.

GEOLOGINEN ARVO: 3
BIOLOGINEN ARVO: 4
MAISEMA ARVO: 2

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Joensuusta 33 km pohjoiskoilliseen, Enosta 10 km pohjoisluoteeseen, Kuusjärven itäpuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070006
9
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Kuljunvaara - Paakinvaara JOENSUU
Karttalehti: 4242 03, 4331 01

Alueen pinta-ala: 150 Korkeus: 237 Suhteellinen korkeus: 123

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Voimakkaasti kumpuilevassa metsämaastossa sijaitseva Kuljunvaaran ja Paakinvaaran kallioalue muodostuu vierekkäisistä 
vaaraselänteistä, joiden välisessä kapeassa ja syvässä notkelmassa on pieni suorantainen Härkölampi. Kuljunvaaran jyrkkä länsisivu 
kohoaa 60–80 metriä korkeana rinteenä lammen pintaa korkeammalle. Selänteiden rinteiltä avautuu puuston siivilöimiä, metsäisiä 
vaaramaisemia ympäristöön. Pohjoisessa erottuu Kousanlampi ja Pielinen. Paakinvaaran itärinteeltä, jyrkänteiden päältä avautuu 
näköala myös viereiselle Kuljunvaaralle. Paakinvaaran 40 metriä korkean itärinteen paljaat kallioseinämät erottuvat puuston lomitse
selvästi lähimaisemaan. Näköalat selänteeltä toiselle ovat luontaisesti avarat ja melko jylhät johtuen maaston suurista 
korkeuseroista.  Paakinvaaran itärinteen alla, Härkölammen luoteispuolella on paikallinen soranotto muuttanut jonkin verran alueen 
luontaista maisemaa.

Geologisesti alue sijaitsee arkeeisen pohjagneissien ja paleoproterotsooisten liuskeiden kontaktissa. Kuljunvaaran kalliot ovat
kivilajiltaan arkeeista migmatiittista ja gneissimäistä keskirakeista tonaliittia. Sen kontakti nuorempaan Pohjois-Karjalan 
liuskealueen kvartsiittiin sijaitsee Kuljunvaaran länsirinteellä, jossa rinteen alaosassa on paljastuneena Herajärvi-ryhmän Koli-
muodostuman jatulikvartsiittia.  Paakinvaaran kalliot ovat pääasiassa tummaa, emäksistä keskirakeista metadiabaasia. Paakinvaaran 
selännejakson eteläpäässä, Ylä-Härkölammen luoteispuolella muuttuu kivilaji vuorostaan vaaleanharmaaksi arkoosiksi, jonka 
välikerroksena on kvartsi-maasälpäpalloista konglomeraattia. Kivilajien sedimenttirakenteet ovat hyvin säilyneet, ja ne molemmat
kuuluvat Herajärvi-ryhmän Jero-muodostuman kiviin, jotka litostratigrafisesti sijoittuvat Koli-muodostuman kvartsiitin päällä. 
Kivilajien kontaktit ovat alueella liikuntojen rajaamat (Kohonen ja Marmo 1992).

Alueen rinteitä ja lakiosia peittää pääasiassa ohut moreeni. Kalliopaljastumia on kohtalaisesti rinteiden jyrkimmillä kohdilla ja 
lakiosien kapeilla harjanteilla. Kuljunvaaran länsirinteen alaosassa on viistojyrkkä kallioseinämä. Sen alaosassa on 5–10 metriä 
korkea, rakoilun lohkoma pystyseinämä, jonka alla, jyrkässä rinteessä on suurikokoista louhikkoa. Paakinvaaran itärinteessä on 
10–15 metriä korkeita, lähes pystyseinämäisiä pintoja, jossa näkyy heikosti porrasmainen pystyrakoilu. Selännejakson 
pohjoispäässä, rinteen alla on suurikokoista louhikkoa, jossa on onkaloita ja luolamaisia koloja. Yhtenäiset mannerjäätikön hiomat 
silokalliot ovat laella ja rinteillä pienialaisia.

Alueen kalliokasvillisuus on pääosin karua ja tavanomaista. Muutamissa kohdin Paakinvaaran itäjyrkännettä on ravinteisuutta 
ilmentävää kalkkikiertosammalta ja lievää ravinteisuutta ilmentävää tummauurnasammalta ja haurasloikkoa. Valtalajeina ovat 
kiviturkkisammal ja kalliokarstasammal. Jyrkänteiden onkaloissa kasvaa lisäksi mm. siloriippusammalta ja kiilto-omenasammalta. 
Kuljunvaaran jyrkänteet ovat karuja ja jäkäläisiä. Tyvellä on jäkäläistä lohkareikkoa ja tuoreen kankaan kuusikkoa (MT). Laakeilla
kalliopinnoilla on runsaasti kivitierasammalta, poronjäkäliä ja paikoin myös kalliotierasammalta. Viereväkiven louhikossa on 
samaten kohtalaisesti poronjäkälää, louhisammalta ja suhteellisen runsaasti ketunliekoa. 

Rinteet ovat puustoisia lukuun ottamatta Viereväkiven louhikkoista jyrkännettä. Lehtoa on Paakinvaaran jyrkänteiden välisellä 
rinteellä (FT, OMaT). Itärinteen ja lehdon puusto on järeää kuusikkoa. Seassa kasvaa myös runsaasti järeitä koivuja, haapoja ja
raitoja. Eri lahoasteisia, järeähköjä maapuita on jyrkänteen tyvellä, rinteellä ja laella suhteellisen runsaasti. Lehdossa kasvaa
mustakonnanmarjaa kohtalaisen runsaasti. Jyrkänteiden otsilla on varttunutta männikköä. Muuten alueen puusto on sekapuista 
mäntytaimikkoa tai kasvatusmetsää.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Sijainti: Joensuusta 39 km pohjoiskoilliseen, Enosta 16 km pohjoisluoteeseen, Ahvenisesta 2 km länteen.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueen itäosassa on yksityinen suojelualue (YSA205831).

KAO070002
10
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Helvetinportti JOENSUU
Karttalehti: 4242 04

Alueen pinta-ala: 34 Korkeus: 187 Suhteellinen korkeus: 51

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Helvetinportti on luode-kaakkosuuntainen, hieman yli kilometrin mittainen, rotkomainen, suoreunaisten pienten lampien 
muodostama notkelma, jonka pohjalla virtaa paikoin kivien alla piilotteleva, läheiseen Mäntylampeen laskeva puro. Helvetinportin
jyrkänteinen itärinne kohoaa pohjoispäässä parhaimmillaan 20 metriä korkeana. Yksittäiset seinämät ovat jäätikön hiomia, 10–15 
metriä korkeita viistojyrkänteisiä kalliopintoja, jotka rajautuvat osin alapuoliseen lampeen. Rotkomaista notkelmaa reunustavat
hieman porrasmaisina kohoavat ylärinteet. Sen sijaan selänteiden tasaisemmat laet ovat moreenipeitteisiä. Helvetinportin 
kallioseinämät eivät erotu metsäisyyden takia juuri lähiympäristöä kauemmaksi. Parhaiten ne näkyvät rotkon pohjalla oleville 
lammille, jotka yhdessä muodostavat erämaisen, luonnontilaisen ja kauniin pienmaiseman. Alueen pohjoisosasta, itäjyrkänteen 
päältä avautuu näköala myös alueen ulkopuoliseen metsämaastoon. Rotkon puusto on vanhaa metsää. Kauempaa rotkoa reunustaa 
tavanomaiset, aikoinaan hakatut metsiköt. Helvetinportti on paikallinen nähtävyys, joka on merkitty myös GT-karttaan. Rotkolle 
johtaa viitoitettu retkipolku.

Geologisesti Helvetinportti sijaitsee arkeeisella pohjagneissialueella. Helvetinportin kalliot koostuvat arkeeisesta 
granodiorittigneissistä ja siinä juonimaisena muodostumana olevasta emäksisestä metadiabaasista. Alueen granodioriittigneissi on
hieno-keskirakeista, kohtalaisen liuskeista kiveä, jonka liuskeisuuden kulku noudattelee rotkolaakson suuntaa, ja sen liuskeisuus
kaatuu 60–70 asteen kulmassa koilliseen. Alueen keskirakeinen metadiabaasi on taas rakenteeltaan suuntautumaton kivilaji. Sitä 
esiintyy siellä täällä rotkolaakson itärinteellä ja sen pohjalla olevissa kalliopaljastumissa vuorotellen granodioriittigneissin kanssa. 
Niiden ohella esiintyy kalliopaljastumissa paikoin karkearakeista pegmatiittia. Paikoin näkyy metadiabaasissa selvää hiertymisen
aiheuttamaa myloniittiutumista mineraalien suuntautumisena. Jyrkänteiden granodioriittigneissiä olevat seinämät ovat osittain 
selvästi laattarakoilleita. Silokalliot ovat heikosti kehittyneet rikkonaisen kivilaadun takia. 

Enimmäkseen jyrkänteet ovat karuja ja varjoisia. Kalliopaljastumat ovat pieniä, ja niillä on tavanomaista lajistoa. Pystypinnoilla
kasvaa runsaasti mm. kallio-omenasammalta, kiviturkkisammalta ja jonkin verran torasammalia. Kosteista onkaloista löytyy mm. 
lettosiipisammalta, kilpilehväsammalta ja hohtovarstasammalta. Seinämillä on runsaasti myös maksasammalia mm. 
kalliokielisammalta ja pohjoista, alueellisesti uhanalaista (RT) tunturihopeasammalta. Sanikkaisista jyrkänteillä viihtyvät niukkaa 
ravinteisuutta ilmentävän haurasloikon lisäksi kallioimarre, metsäimarre, korpi-imarre ja karvakiviyrtti.

Rotkon rinteillä on vanhaa, luonnontilaisenkaltaista, tuoreen kankaan kuusikkoa (MT) ja paikoin männikköä. Rotkon länsiosassa on
hieman lehtomaista kangasta (OMT). Sekapuina kasvaa järeitä koivuja sekä haapoja. Osa männyistä on kilpikaarnaisia ja 
palokoroisia. Maassa makaa runsaasti, järeitä edellä mainittujen lajien maapuita. Raidalla kasvaa raidankeuhkojäkälää (NT). Puron 
reunukset ovat ruohokorpisia. Lampien rannat ovat rämeisiä ja aivan rantaa reunustaa sarareunus. Keskimmäinen lampi on majavien
patoama.

GEOLOGINEN ARVO: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3
MAISEMA ARVO: 3

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Joensuusta 33 km koilliseen, Enosta 11 km kaakkoon, Sikrenvaaran eteläpuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070001
11
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Kallioalue
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Sarvinginjoen kalliot JOENSUU
Karttalehti: 4242 04

Alueen pinta-ala: 96 Korkeus: 185 Suhteellinen korkeus: 95

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Sarvinginjoen kalliot on noin 3 km pitkä, Pohjan kylältä Sarvinkiin ulottuva kallioselännejakso, joka pohjoisosastaan reunustaa
Pohjan kylän viljelysmaisemaa. Selännejakson eteläosassa Sarvinginjokea reunustava viljelysmaisema kapenee ja muuttuu lopulta 
jokiuomaa reunustaviksi metsiksi. Alue rajautuu lännessä peltoihin ja idästä lähinnä tasaiseen metsämaahan. Kallioalue näkyy 
massiivisena, metsäisenä kohoumana lännestä, peltoaukealta katsottaessa, jyrkänteiden jäädessä metsän peittoon. Uutelan itäpuolen 
lohkareisen moreenimäen ja myös Uutelan lounaisjyrkänteen päältä, latvuston välistä näköalat aukeavat luoteesta etelään läheisille
pelloille ja laakson vastakkaisille lievästi kumpuileville mäille. Luoteesta erottuu muutamia korkeampien vaarojen siluetteja. Alue 
on kohtalaisen luonnontilainen lukuun ottamatta pieniä hakkuita. Lähiympäristössä on peltoa ja asutusta. Alueen kaakkoispäässä on 
Sarvingin muinaisjärven lasku-uoma, joka purkautui hallitsemattomasti kaivuukanavan töiden yhteydessä 1743. Se on maamme 
ensimmäinen laskettu järvi (Ahonen 2004). Purkautumispaikan reunat ovat nykyään viistot ja moreenin sekä hiekkamaan peittämät. 
Maantieltä menee opastettu polku lasku-uomalle.

Alueen pääkivilaji on arkeeista pohjagneissikompleksin keskirakeista punaista graniittia. Alueen graniitissa kvartsi on 
tummanharmaata, ja kivessä ei esiinny juurikaan kiillemineraaleja, joka on Kesolan (1998) mukaan luonteenomaista seudun 
graniiteille. Rakoilu on kiilamaista eikä graniitille tyypillistä kuutiollista. Kallioselännejakson eteläosassa, Heinävaaran 
lounaispuolella olevan selänteen paljastumissa on jonkin verran arkeeista kvartsi- ja granodioriittista gneissiä. Alueen kallioperässä 
esiintyy kaksi kapeaa metadiabaasijuonta Kolisevankalliolla sekä eteläisen osan selänteellä, jossa ne leikkaavat alueen arkeeisia
kivilajeja. Kolisevankallion metadiabaasijuoni näkyy maastossa selvänä harjanteena, ja sen reunaosat ovat raekooltaan hienot, 
keskiosan ollessa hyvin karkearakeinen (Kesola 1998). Graniitti on 2740–2650 miljoonaa vuotta vanhaa, ja se kuuluu nuorempiin 
arkeeisiin syväkiviin (Korsman ym. 1997).

Ylä-Pohjan itäpuoleisista jyrkänteistä pohjoisemmassa on viisto, kymmenmetrinen silokallioseinämä, jonka pituus on 70 metriä. Sen 
pohjoispäässä, seinämän puolessa välissä on 80 cm leveä ruhje, joka kulkee vinosti seinämässä. Eteläisemmässä jyrkänteessä on 
paikoin sileämpiä kohtia ja mahdollisesti jäätikön silottama pieni kouru. Jyrkänteen edustalla on pieni aluslouhikko. Alueen 
kaakkoispäässä lähellä järven laskupaikkaa on jyrkkä ja melko tasainen kallio. Sillanpään pellon koillispuolella jyrkänteen juurella
on pienehkö aluslouhikko, jossa on sammaleen peittämiä 30–40 cm mittaisia lohkareita. Vieressä oleva etelään avautuva jyrkänne 
on porrasmainen ja 12 metriä korkea. Sen yläosassa on neljämetrinen pysty osa. Kolisevankallioiden eteläpuolella metsätieura 
kulkee kallioseinien välissä. Jyrkänne on porrasmainen ja enintään 12 metriä korkea. Kallioiden reunat ovat pyöristyneet. 
Jyrkänteessä on neljämetrinen ylikalteva seinämä. Pohjan kylän peltotasanko on ollut jääkauden lopulla kapeana pohjoiseen 
avautuvana merenlahtena. Tuolloin Sarvinginjoen kallioselänteiden alarinteitä on huuhdellut vesi, mutta ylärinteet ja lakialueet ovat 
olleet vedenkoskematonta maastoa. Alueen korkein ranta on ollut noin 110 metrin tasolla.

Kallioalueen kasvistollisesti edustavimmat jyrkänteet ovat alueen keskiosassa, suurin piirtein Uutelan, Rämenotkon ja Ylä-Pohjan
välissä. Kolisevankallio lounais- ja eteläjyrkänteillä on tavanomaisia karuja seinämiä. Rämenotkon länteen ja osin etelään 
avautuvilla jyrkänteiden raoissa kasvaa hieman  lievää ravinteisuutta ilmentävää tummauurnasammalta, nuorasammalta ja 
haurasloikkoa. Paikoin on myös kosteita seinämiä, koloja ja valuvesipintoja, joista löytää mm. lettosiipisammalta, 
kilpilehväsammalta ja kimpputierasammalta. Tavanomaista lajistoa edustavat mm. kalliopalmikkosammal, kiviturkkisammal, kallio-
omenasammal, laakasammalet ja metsäsammalet. Osa jyrkänteistä on jäkälävaltaisia ja etenkin yläosastaan paisteisia. Näitä 
seinämiä peittävät jauhejäkälät mm. liuskajauhejäkälä, kallioisokarve ja kalliokarstasammal. Viistoilla pinnoilla on poronjäkäliä.
Jyrkänteen otsat ovat kapealti poronjäkälävaltaisia, taaempaa kanervavaltaisia tai vaihettuvat suoraan otsalta kangasmaaksi. 

Rämenotkon pitkien länsijyrkänteiden alimmille hyllyille nousee lehtokasveja kuten lehtomataraa ja kaiheorvokkia. Jyrkänteen 
tyvellä on hiirenporrasvaltaista saniaislehtokuusikkoa (AthAssT), jossa on runsaasti myös isoalvejuurta. Paikoin on myös 
piensaniaislaikkuja mm. metsäimarretta ja korpikastikkaa. Alempana rinteessä on ruohoisempaa lehtoa. Lehdossa kasvaa runsaasti 
mm. ahomansikkaa, ketunleipää, kieloa, lillukkaa, mesiangervoa, nokkosta ja jonkin verran kaiheorvokkia, lehtomataraa, sormisaraa
ja sudenmarjaa. Lehtokuusikon keskellä on kivinen piilopuro, pientä lähteisyyttä ja myös maapuita. Muuten jyrkänteiden edustalla
on tuoretta kangasta (MT) tai sen soistumia. Puusto on etupäässä varttunutta havupuuvaltaista sekametsää. Paikoin on taimikkoa tai
nuorta kasvatusmetsää. Eteläosassa on keski-runsasravinteisia lähteitä.

Sijainti: Joensuusta 27 km koilliseen, Enosta 8 km eteläkaakkoon, Sarvigin kylän pohjoispuolella.

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070036
12

GEOLOGINEN ARVO: 3
BIOLOGINEN ARVO: 3
MAISEMA ARVO: 3

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
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Kallioalue
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Moisseenvaara JOENSUU
Karttalehti: 4313 10, 4331 01

Alueen pinta-ala: 99 Korkeus: 240 Suhteellinen korkeus: 80

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kumpuilevassa metsämaastossa sijaitseva Moisseenvaara on luode-kaakkosuuntainen vaaraselänne, joka rajautuu itäsivustaan 
selvästi suojuotteihin ja pieniin lampiin. Vaaraselänteen lounaissivu rajautuu osin Moisseenlampeen, mutta muilla suunnilta alue
rajautuu epämääräisesti moreenipeitteisiin, kallioisiin metsiin. Moisseenvaara erottuu itäpuolelta, Höllärinvaaralta korkeana, 
jyrkänteisenä ja metsäisenä vaaraselänteenä. Pitkät koillisjyrkänteet näkyvät paikoin kokonaan edustan avohakkuiden takia. 
Luontaisesti jyrkänteen alaosat jäisivät puuston peittoon. Edustavimmat näköalat aukeavat vaara-alueen kaakkoisosasta, Ruisvaaran 
koillisjyrkänteeltä, jolta Herajärvi ja Vesivaaran kallioiset profiilit pilkottavat pohjoisesta. Koillisessa Kolin vaaraselänteiden takaa 
aukeaa maisema Pieliselle pienine saarineen, niemennokkineen ja lahtineen, kunnes lähellä oleva massiivinen Höllärivaara sulkee
maisemat itään käännyttäessä. Höllärinvaaran taimikkoiselta rinteeltä erottuu viistojyrkänteisiä kalliomuotoja, ja vaaran 
eteläpuolelta aukeaa taas Pielisen selkävedet ja maisemassa pilkottava Uimaharjun tehdas. Moisseenvaaran itäjyrkänteiltä avautuu
monin kohdin näköaloja viereisille Salmilammille sekä hieman kauempana olevalle Iso Särkilammelle ja Piilolammelle, jossa 
hakkuut ovat muuttaneet osittain luontaista metsämaisemaa. 

Kallioalueen kivilajina on hienorakeinen metadiabaasi, jota esiintyy kallioperässä kohtalaisen laaja-alaisena juonimaisena 
muodostumana karjalaisten liuskeiden keskellä. Metadiabaasi kuuluu Kolin - Kaltimon alueen tholeiittisiin metadiabaaseihin, jotka 
ovat melko homogeenisia ja paikoin lähes muuttumattomia kiviä. Tholeiittiset metadiabaasit ovat samanikäisiä kuin 1970 miljoonan
vuoden ikäiset Outokummun ja Jormuan ofioliitit (Vuollo 1991, Kohonen ja Marmo 1992).

Moisseenvaaran lakiosa on suurelta osin heikosti paljastunutta moreenipeitteistä kalliometsää. Parhaiten on paljastuneena 
koillissivun kalliojyrkänteet, jotka kohoavat heikosti porrasmaisina ja viistojyrkänteisinä 10–25 metriä korkeina seinäminä 100 
metriä korkeassa rinteessä. Paikoin vaihtelevan levyiset, peitteiset, terassimaiset tasanteet erottavat rinteen jyrkänteisiä osia
toisistaan. Moisseenvaaran kaakkoisosassa on noin 500 metriä pitkä, heikosti porrasmainen, 25 metriä korkea kallioseinämä, jonka
kapeilla hyllyillä kasvaa mäntyjä. Seinämä on säännöllisesti pysty- ja vaakarakoillut, ja monin kohdin jyrkännepinnoilla näkyy 
pieniä kalliokielekkeitä. Yksittäiset pystyseinämät ovat 3–12 metrin korkuisia. Pohjoisempana Salmilampien kohdalla jyrkänteet 
kohoavat viistojyrkänteisinä 10–20 metriä korkeina seinäminä. Ehjien kallioseinämien välissä muuttuu kalliorinne louhikkoiseksi ja 
kiipeilykelpoiseksi, hyvin jyrkäksi, kurumaiseksi rinteeksi. 

Kallioalueen koillisjyrkänteet ovat ravinteisia, ja niillä on keski-runsasravinteista lajistoa. Vaara-alueen pohjois- ja keskiosan 
koillisjyrkänteet ovat hieman kosteampia, varjoisempia ja sammaleisempia kuin alemmat kaakkoisosan Ruisvaaran koillisjyrkänteet.
Moisseenvaaralla kasvaa runsaasti kalkkikiertosammalta, kallio-omenasammalta ja paikoin mm. hiidensammalta, kivikutrisammalta, 
pahtaomenasammalta, pallosammalta, viuhkasammalta ja sanikkaisista haurasloikkoa. Jyrkänteen edustalla on hakattua saniaislehtoa
tai lehtokorpea, jossa on lähteisyyttä. Paikoin jyrkänteen tyvellä kasvaa myyränporrasta, kotkansiipeä ja edellisiä runsaammin 
hiirenporrasta. Tyvellä, osin alemmilla terasseilla kasvaa myös mm. lehtomataraa, lehtokuusamaa, karjalanruusua, koiranheittä, 
mustakonnanmarjaa, tesmaa ja suokelttoa. Ylärinteessä on paikoin tiheä lehtipuuvesaikko. 

Ruisvaaran lähes puutonta koillisjyrkännettä vallitsee kalliokarstasammal, ja raoissa on muutamia kissankelloja ja ketunleipää.
Muutamalla seinämällä tai tyvilippojen alla on vähän kalkkikiertosammalta, kivikutrisammalta, paasisammalia, 
pahtaomenasammalta, rantasiipisammalta, seittisammalta ja tummauurnasammalta. Harvinaisena kasvaa purolehväsammalta (RT) ja 
tunturihopeasammalta (RT). Sanikkaisista jyrkänteellä viihtyy haurasloikko, ja eräässä kohtaa on viherraunioista. Vilukko ja 
lehtomatara nousevat paikoin alimmille hyllyille. Tyven louhikkoa peittää poronjäkälien ja seinäsammalen lisäksi kallioimarre ja
ketunlieko. Muuten tyvimetsä on tuoretta kangasta (MT) tai sen soistumaa. Jyrkänteen päällä, otsalla on vähän poronjäkälälaikkuja. 
Lakialue on puolukan, kanervan ja variksenmarjan muodostamaa varvikkoa. Alueella kasvaa myös kissankäpälää (NT).

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Sijainti: Joensuusta 41 km pohjoiskoilliseen, Enosta 18 km pohjoisluoteeseen, Herajärven kaakkoispuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueen koillis-osassa on kaksi yksityistä suojelualuetta (YSA200123, YSA990909).

KAO070113
13
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Kallioalue
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Hiisvaara JOENSUU
Karttalehti: 4331 01

Alueen pinta-ala: 18 Korkeus: 255 Suhteellinen korkeus: 135

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Metsävaltaisessa, hyvin kumpuilevassa maastossa sijaitseva Hiisvaara kohoaa korkeana, jyrkkärinteisenä vaarana, ja sen profiili 
erottuu selvästi lähimaisemassa. Hiisvaara on erotettavissa vielä Pieliseltä metsäisenä vaarana. Rinteiden avoimet kalliopinnat 
erottuvat hakkuiden takia silmiinpistävästi lähimaisemassa, mutta luontaisesti ne jäisivät rinnepuuston peittoon. Hiisvaaran 
itäjyrkänteen eteläosan päältä on luontaiset, lähes avarat näköalat Pielisen suuntaan. Muilta kohdin näköalat olisivat tyvipuuston 
rajoittamat ilman puuston hakkuita. Etelästä erottuu Uimaharjun tehdas ja sieltä koilliseen Kousanlammelle saakka Pielisen pintaa ja 
saaristoa. Höllärinvaara peittää pohjoiset näköalat, mutta sen länsipuolelta aukeaa vielä kaistale Pielistä ja Kolin länsipuolista 
vaarajaksoa. Lähimaisemassa erottuvat hyvin lähilammet ja pohjoispuolen metsämaisemaa halkova maantie.

Alueen kivilaji on arkeeista pohjakompleksin keskirakeista tonaliittista gneissiä, jota esiintyy Hiisvaaran alueella pyöreänä 
pienialaisena doomimaisena muodostumana nuorempien metadiabaasien ja paleoproterotsooisten liuskeiden keskellä (Kohonen ja 
Marmo 1992). Hiisvaaran itäjyrkjänteessä on paljastuneena myös tummaa metadiabaasia gneissiaineksen seassa. Kallioperässä 
oleva doomimainen muoto korostuu myös maisemassa vaaraselänteen muotona, joka on syntynyt kivilajien erilaisen 
kulutuskestävyyden tuloksena. 

Hiisvaara on luode-kaakkosuuntainen, noin 700 metriä pitkä vaaraselänne, jonka itäsivu on jyrkkärinteinen, hyvin paljastunut ja 
porrasmaisesti kohoava. Noin 80 metriä korkean itä-koilliseen suuntautuneen rinteen ylä- ja alaosassa esiintyy 5–10 metriä korkeita 
pystyseinämäpintoja. Muutoin Hiisvaaran lakialue ja rinteet ovat pääosin ohuen moreenin peittämiä. 

Jyrkänteen päälliset ovat miltei kokonaan metsäkasvillisuuden peitossa. Varjoisilla, keskiravinteisilla jyrkänteillä on tavanomaisten 
sammalpatjojen kuten kallio-omenasammalen ja kalliopalmikkosammalen lisäksi paikoin haapasuomusammalta, isoriippusammalta, 
kalkkikiertosammalta, nuorasammalta, rotanhäntäsammalta, siloriippusammalta ja tummauurnasammalta. Putkilokasveista kasvaa 
mm. runsaasti haurasloikkoa, kissankelloa ja koillisjyrkänteen eteläkulmassa kymmenisen alueellisesti uhanalaista (RT) pahtarikkoa 
ja kymmenisen tummarauniotupasta.

Itärinteen yläosassa ja osin jyrkänteiden tyvellä on varttunutta, osin iäkästä, kuusivaltaista sekapuustoa. Paikoin on myös järeitä 
haavikoita ja sekapuuna runsaasti pihlajaa. Osa puista on tykyn vaurioittamia, ja järeää maapuuta on kohtalaisesti. Järeimmät kuuset 
ovat 50–60 cm paksuisia. Lakialuetta ja muita rinteitä peittävät tiheät, nuoret taimikot. Itärinteen metsät ovat metsälauhan ja 
vaarapykäsammalen luonnehtimaa tuoretta kangasta (BaDeMT). Rinteen tyveltä ja osin jo jyrkänteen alahyllyiltä alkaa laajahko, 
kivikkoinen lehto (OMaT, FT, MatT). Lehdossa on laajoja kotkansiipikasvustoja, isoalvejuurta, lehtokortetta ja velholehteä. 
Kuivemmilla paikoilla on mm. ahomansikkaa, ketunleipää, mustakonnanmarjaa, nokkosta, tesmaa ja sormisaraa. Lehdon 
pohjoisosassa kasvaa silmälläpidettävää (NT) hajuheinää.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Sijainti: Joensuusta 39 km pohjoiskoilliseen, Enosta 16 km pohjoisluoteeseen, Paukkajanvaaran kaivoksen koillispuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueen koillisrinteen kalliopaljastumat kuuluvat yksityiseen suojelualueeseen (YSA206508).

KAO070003
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