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Mäenvuori JUUKA
Karttalehti: 4311 08

Alueen pinta-ala: 3 Korkeus: 245 Suhteellinen korkeus: 35

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kumpuilevassa, pienten peltolaikkujen kirjomassa, metsävaltaisessa maastossa sijaitseva Mäenvuori on jyrkkä metsäinen 
kallioselänne, joka erottuu selvästi viereiselle maantielle ja länsipuoleiselle peltoalueelle. Mäenvuori kohoaa jyrkkäpiirteisesti 35 
metriä viereistä pellon pintaa korkeammalle halliten länsipuolen viljelysmaisemaa. Sen länsirinne rajautuu jyrkästi peltoon, mutta
ylärinteiden avoimet kalliopinnat eivät erotu puuston seasta lähimaisemassa. Laelta avautuu vartevan puuston lomitse kumpuileva,
metsäinen vaaramaisema kauemmas ympäristöön. 

Mäenvuoren kivilaji on kvartsiittia ja amfiboliitti. Vaaleaa kvartsiittia on paljastuneena rinteen tyvellä ja keskiosassa, kun taas 
yläosassa on vallitsevana kivilajina tumma amfiboliittia. Kvartsiitti on Karjalaisten muodostumien läntisten Juuanvaarojen 
kvartsiittia. Amfiboliitti esiintyy pienenä linssimäisenä esiintymänä laajan kvartsiittialueen sisällä. Kivilajien liuskeisuus kaatuu 
loivasti itään, jonka vuoksi rosoisessa kalliossa on runsaasti lippoja, kuten jyrkänteen yläosassa.  Länsijyrkänteen yläosassa on 8 
metriä korkea viistojyrkänteinen amfiboliittiseinämä. Sen alapuolella rinteessä on kvartsiitilla selvä vaaka- ja vinorakoilu. Alun 
perin Juuanvaarojen kvartsiitti kerrostui kvartsihiekkana jatulivaiheessa tasaiselle mannerreunalle jokitoiminnan seurauksena 
matalassa meressä ja metamorfoituivat svekofennisessä vuorijononpoimutuksessa 1910–1890 miljoonaa vuotta sitten kvartsiitiksi 
(Korsman ja Koistinen 1998 ja Laajoki 1998).

Länsijyrkänteen yläosassa on koko jyrkänteen pituudelta edustavia, ravinteisia pystypintoja. Ravinteisin osa on korkeimman 
seinämän pohjoispuolella. Näillä kohdin on monipuolinen sammallajisto. Seinämillä kasvaa runsainten kalkkikiertosammalta, 
kalkkikahtaissammalta, kielikellosammalta ja kallio-omenasammalta. Vaateliaista tai harvinaisista sammalista kalliolla kasvaa mm. 
haprakiertosammalta (RT), härmäsammalta, kaihelehväsammalta (RT), kalkkikarvasammalta, kalkkikynsisammalta (RT), 
kalliopunatyvisammalta, kalliotöppösammalta (RT), kujasammalta, limisiimasammalta (RT), oravisammalta, pallosammalta, 
pikkunokkasammalta, pikkuruostesammalta, ripsikellosammalta, sirosuikerosammalta, suippuväkäsammalta (RT), 
tummauurnasammalta, vemmelvaskisammalta ja viuhkasammalta (osin Fagerstén1991). Myös jäkäliä on jonkin verran mm. 
suoninahkajäkälää (NT). Sanikkaisista jyrkänteellä on runsaasti haurasloikkoa, rinteillä lehtokasvillisuutta, kissankäpälää (NT) ja 
sienistä maatähtiä. Tyvellä on muutamia alle kuution kokoisia sammalpeitteisiä lohkareita. Itäjyrkänne on hieman vaatimattomampi,
mutta sillä kasvaa kuitenkin runsaasti kalkkikahtaissammalta ja kalkkikiertosammalta.

Länsijyrkänteen tyvellä on kuusivaltaista, kuivaa ja ruohoista lehtoa. Kuusikon seassa on lepikkoa, haavikkoa ja koivikkoa. Jyrkässä 
rinteessä on myös joitakin kilpikaarnaisia mäntyjä. Tyven lehdossa kasvaa runsaasti kieloa, ketunleipää, lehto-orvokkia, 
nuokkuhelmikkää, mustakonnanmarjaa, oravanmarjaa ja sormisaraa. Muita ruohoja on vähemmän kuten kaiheorvokkia, 
sudenmarjaa, tesmaa ja valkolehdokkia. Laelta kallioalue on metsäinen ja jyrkänteiden otsille saakka moreenin peittämä. Otsilla on 
varttunutta sekapuista kuusikkoa. Sekapuina kasvaa mäntyä, koivua, haapaa ja raitaa. Lounaisrinteen alaosassa on koivuntaimikkoa,
ja itärinteessä on haavan sekaista kuusitaimikkoa.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Sijainti: Juuasta 24 km lounaaseen, Hamulanmäen kylässä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070020
15
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Polvivaara JUUKA
Karttalehti: 4311 09

Alueen pinta-ala: 93 Korkeus: 265 Suhteellinen korkeus: 95

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Polvivaara on peräkkäisten kallioselänteiden muodostama kokonaisuus, joka ulottuu Polvivaaralta Polviniemeen metsäisenä ja 
melko massiivisena vaarajonona. Haastinvaaran ja Polvivaaran koillissivut kohoavat jyrkänteisinä, mutta niiden paljaat 
seinämäpinnat eivät kuitenkaan erotu kovin etäälle rinnepuuston seasta. Polvivaaran koillisjyrkänteen pohjoisreunan laelta aukeaa
muutaman puun varjostamat näköalat luoteesta kaakkoon. Vaaran suuntaisesti maisemat ovat enemmän puuston peittämät, mutta 
Haastinvaaran laesta näkyy pilkahdus. Itään päin näkee hyvin varttuneen kuusisekametsän ylitse Polvijärven Simolanselälle ja sen
takaa loivasti nousevaan metsämaastoon. Lähimaisemassa erottuu hyvin Simolan vaaratila, ja siitä etelään maisema sulkeutuu 
metsäiseen Repovuoreen. Aivan laella puusto rajoittaa enemmän näkymiä. Haastinvaaran lakialueella ja itärinteellä on taimikoitunut 
avohakkuualue, josta näkyy hakkuun vuoksi luoteen ja kaakon välillä peltoja, järviä ja kumpuilevia vaaroja.

Alueen kivilaji on Juuanvaarojen Jatulin harmaanvalkoista ortokvartsiittia. Kvartsiitti kerrostui 2200–1970 miljoonaa vuotta sitten 
tasaiselle mannerreunalle jokitoiminnan seurauksena matalassa meressä ja metamorfoitui svekofennisessä vuorijononpoimutuksessa 
1910–1890 miljoonaa vuotta sitten (Laajoki 1998, Korsman ja Koistinen 1998). Polvivaaran porrasmaisen koillisjyrkänteen 
kokonaiskorkeus on lähes 35 metriä. Laen kohdalla on yhtenäinen 16-metrinen seinämä, jonka yläosassa on 8 metrin pystysuora osa.
Kvartsiitin kerroksellisuus kaatuu hyvin loivasti länteen, mutta se ei ole saanut aikaan juurikaan lippoja, vaan seinämä on melko 
tasainen. Muutamassa paikassa on tyvellä pieni lippa tai onkalo. Alhaalla on hieman ylikalteva seinä, jonka korkeus on 8 metriä.
Matalammassa 25 metriä korkeassa Haastinvaaran jyrkänteisessä rinteessä on 8 metriä korkea viistoseinä.

Polvivaaran koillisrinteen jyrkännekasvillisuus on karua, ja kosteilla pinnoilla on runsaasti kallio-omenasammalta, kohtalaisesti
laakasammalia, kallioahmansammalta, kalliokarstasammalta, metsäsammalia ja maksasammalia mm. pikkusahasammalta (NT/RT). 
Polvivaaran ylärinne on jyrkänteen otsalta lähtien harvapuustoinen ja varvikkoinen. Laella on tehty harvennushakkuita, ja 
eteläosassa on taimikkoa. Koillisjyrkänteen tyvellä on vanhaa metsää mm. muutamia järeitä kuusia, koivuja ja haapoja. Kuusia 
lahottaa kuusenkääpä, ja raidalla kasvaa raidankeuhkojäkälää (NT). Kostealla metsänpohjalla kasvaa yksittäin sudenmarjaa ja 
suokelttoa. Haastinvaaran koillisrinteen jyrkännepinnat ovat karuja, kaarrekarve- ja kalliokarstasammalvaltaisia. Puusto on laajalti 
hakattu, ja koillisrinteen tyvellä on koivutaimikkoa. Terassit ovat varpuisia kuten edellä.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Juuasta 18 km lounaaseen, Polviniemessä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070098
16
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Repovuori JUUKA
Karttalehti: 4311 09

Alueen pinta-ala: 35 Korkeus: 252 Suhteellinen korkeus: 72

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Repovuori käsittää laajemman loivarinteisesti kohoavan vaaraselänteen paremmin paljastuneen lakialueen ja sen ylärinteiden osat,
jotka rajautuvat vaihettumalla vaaran peitteisimpiin osiin. Repovuoren korkein laki kohoaa loivarinteisesti yli 70 metriä 
pohjoispuolen Polvijärven pinnasta. Kallioalue rajautuu osittain viljeltyihin peltokaistaleisiin ja asutukseen. Ympäristöön Repovuori 
erottuu laakeana, metsäisenä vaaraselänteenä. Matalat kalliopaljastumat ja jyrkänteet jäävät rehevän puuston peittoon eivätkä erotu 
lähimaisemaa kauemmaksi. Laki- ja rinnepuusto rajoittavat näkyvyyttä olennaisesti, mutta suojelualueen eteläpuolella olevan 
avohakkuualueen yli näkyy toistaiseksi länsipuolella oleville lähivaaroille. Hepolammen rinnelehdon jyrkänne on 
pienmaisemallisesti erikoinen nähtävyys. Seinämässä on rakoilun aikaansaamia muotoja ja kasvillisuus on rehevää.

Repovuoren kivilajit ovat pääasiassa karsikiveä ja karbonaattikiveä, jota esiintyy kallioperässä kapeina linssimäisinä vyöhykkeinä. 
Repovuoren itäreunalla karsikivivyöhyke rajoittuu kiillegneissiin ja länsipuolella karsikivi- ja karbonaattikivivyöhykkeillä on
kontakti Juuanvaarojen kvartsiittiin, joka jatkuu lännessä laajana vyöhykkeenä. Karbonaattikiveä esiintyy Repovuoren länsireunalla,
jossa sitä on parhaiten paljastuneena länsirinteen lyhyessä kallioseinämässä. Kerroksellisen karbonaattikiven rapautunut pinta on 
hyvin tumma, ja lohkopinnalla on runsaasti kiillettä, joka Huhman (1975) mukaan on luonteenomaista liuskemuodostuman 
karbonaattikiville. Seinämässä on osa kerroksista paksumpia ja ehjempiä johtuen ilmeisesti kivessä olevien silikaattimineraalien
erilaisesta määrästä kivessä. Repovuoren lakialueen paljastumat ovat karsikiveä, joka seudun kallioperässä on koostumukseltaan 
hyvin vaihtelevaa ja yleensä hyvin epähomogeenista (Huhma 1975). Alueen karbonaatti ja karsikivet kuuluvat Karjalaisten 
muodostumien Jatulin yläosaan ja ovat iältään noin 2000 miljoonaa vuotta vanhoja.

Kallioalue on kohtalaisesti paljastunutta maastoa, jossa kalliopinnat ovat suurelta osin kuitenkin pinnanmyötäisen kasvillisuuden 
peitossa. Repovuoren länsirinteessä, Hepolammen rinnelehdon kohdalla on 7 metriä korkea pystyseinämä, jossa karbonaattikivessä 
on hyvin kehittynyt kerroksellisuuden suuntainen vaakarakoilu. Vaaka- ja viistorakoilu yhdessä aikaansaavat pienimuotoisen 
porrasmaisen lohkeavuuden hieman ylikaltevassa seinämässä. Seinämän tyvellä on karbonaattikiven heikompi, loiva-asentoinen 
kerros rapautunut syvemmälle, ja sen kattopuolella on metrin syvyinen kalliolippa.

Kallioalueella on luonnontilaisia jyrkänteitä ja useita lajistollisesti luonnontilaistuneita kalkkilouhoksia, kalkkikuoppia ja 
kalkinpolttouuneja. Vain osa seinämistä ja louhoksista on erotettavissa peruskartasta. Kalkkikallioiden peruslajistoon kuuluvat
sanikkaisista viherraunioinen ja haurasloikko. Sammalista runsaita ovat mm. hohtovarstasammal, kalkkikahtaissammal, 
kalkkikarvasammal, kalkkikiertosammal, kielikellosammal, tummauurnasammal, paasisammalet ja sinilehväsammal. Alueellisesti 
uhanalaisista lajeista kallioilla kasvaa isoruostesammalta (RT), isotuppisammalta (RT), suippuväkäsammalta (RT), 
kalkkiharasammalta (RT), suippuväkäsammalta (RT), kalkkisuikerosammalta (RT), limisiimasammalta (RT), lukinsammalta (RT), 
nokkalehväsammalta (NT/RT) ja suippuväkäsammalta (RT) (Fagérsten ja Haapasaari 1987). Lisäksi joillakin kallioilla tai 
louhoksilla on suhteellisen runsaasti sahahitusammalta (NT/RT) (Hertta 2012). Muista vaateliaista sammalista kallioilta löytyy mm. 
hiidensammalta, härmäsammalta, kalkkipalmikkosammalta, kalliopunatyvisammalta, kujasammalta, lettosiipisammalta, 
pahtaomenasammalta, pallosammalta, pikkunokkasammalta, pikkuruostesammalta, vemmelvaskisammalta ja vuoririippusammalta. 
Jäkälistä kallioilla kasvaa mm. kalkkikuppijäkälää.

Alueen puusto on luonnontilaisimmillaan varttunutta kuusivaltaista sekametsää, ja hakatuilla aukoilla on tiheää lehtipuuvitikkoa.
Pensaista kasvaa mm. lehtokuusamaa, näsiää ja tuomea. Mäkien laet ovat lehtomaisia (OMT) metsiä ja etenkin rinteet ja 
jyrkänteiden alaosat lehtometsiä (OMaT). Kenttäkerroksessa kasvaa mm. ahomansikkaa, ketunleipää, kieloa, kivikkoalvejuurta, 
koiranvehnää, lehtokortetta, lehtonurmikkaa, lehto-orvokkia, mustakonnanmarjaa, nokkosta, nuokkuhelmikkää, oravanmarjaa, 
sormisaraa, sudenmarjaa ja tesmaa. Myyränporrasta ja kalkkimaariankämmekkää (Hertta 2012) on Repovuoren länsijyrkänteen 
tyvellä. Länsirinteellä on myös huurresammallähteitä, joissa kasvaa pohjanhuurresammalta (NT) ja sirppihuurresammalta (NT) 
(Hertta 2012). Raidalla kasvaa raidankeuhkojäkälää (NT).

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

Historialliset arvot: 3
Monikäyttöarvot: 4
Muuttuneisuus: 2
Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Sijainti: Juuasta 17 km lounaaseen, Pääkylässä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
 Alueen länsiosassa on lehtojen- (LHO070292), soidensuojeluohjelman alue (SSO070203) ja Natura 2000 -alue (FI0700013).

KAO070021
17
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Juuanvaara JUUKA
Karttalehti: 4311 12

Alueen pinta-ala: 212 Korkeus: 317 Suhteellinen korkeus: 145

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Juuanjärven eteläpuolella oleva Juuanvaara kuuluu loivarinteisenä kohoavaan laajempaan vaarajaksoon. Juuanvaaran kallioalue 
käsittää vaaraselänteen lakialueen ja rinteiden keskeiset osat, jotka rajautuvat suurelta osin epäselvästi vaihettumalla samankaltaisiin 
loivasti kumpuileviin kallioisiin metsiin. Vaaran itäreunalla rajautuminen on hieman selkeämpää alarinteen peitteisiin mäntymetsiin. 
Juuanvaaran lakialueella on kolme pientä kalliolampea, jotka sijaitsevat yli 290 metriä mpy. Juuanvaara erottuu itäpuolelta korkeana 
metsäisenä vaaraselänteenä. Pohjoispuolelta läheiseltä maantieltä katsottaessa erottuvat louhikkoisten jyrkänteiden ylimmät kalliot 
puuston seasta osittain luontaisesti. Itärinteen alaosassa Hanhilammen kohdalla oleva kalliojyrkänne erottuu erittäin hyvin 
Hanhilammen rannalle ja viereiselle tielle osittain kuitenkin hakkuiden takia. Eri puolilta Juuanvaaran itärinnettä avautuu hyvin 
edustavia ja avaria metsävaltaisia maisemia pohjoiseen, itään ja kaakkoon osittain kylläkin alueella tehtyjen hakkuiden takia. 
Edustavimmat näköalat aukeavat Juuanvaaran lakiselänteen tuntumasta, louhikkoisen koillisjyrkänteen päältä luoteesta pohjoisen ja 
idän kautta kaakkoon. Kumpuilevaa metsäistä vaaramaisemaa viiruttavat useat vesistöt. Pohjoisesta erottuu Valkealampi ja 
Juuanjärvi, kaukaa koillisesta kajastaa lisäksi Pielinen saarineen. Idästä kaukomaisemaa rajoittaa hieman viereinen kallioinen 
nyppylä, mutta sen eteläpuolelta avautuu Kolin vaarajakso, itse Koli, Verkkovaaran masto ja Kolin vaarojen eteläistä häntää. Sieltä
täältä pilkahtaa harvaa vaara-asutusta metsien keskeltä. Hanhilammen kohdalla, alarinteellä olevan jyrkänteen päältä avautuu laaja 
näköala viereiselle Hanhilammelle. Avoimilta kohdilta erottuu myös viereisten jyrkänteiden paljaita ja jyrkkiä kalliomuotoja 
lähimaisemassa.

Alueen kivilaji on hienorakeista, vaaleansiniharmaata Jatulin ortokvartsiittia. Se on Juuanvaarojen kvartsiittia, jota esiintyy Pohjois-
Karjalan liuskealueen luoteiskolkassa. Kallioalueella kvartsiitin kerroksellisuus kaatuu melko loiva-asentoisena itäkoilliseen.
Kvartsiitti kerrostui 2200–1970 miljoonaa vuotta sitten tasaiselle mannerreunalle jokitoiminnan seurauksena matalassa meressä ja
metamorfoitui svekofennisessä vuorijononpoimutuksessa 1910–1890 miljoonaa vuotta sitten (Laajoki 1998, Korsman ja Koistinen 
1998).

Kalliota on paljastuneena pieninä laikkuina siellä täällä pitkin Juuanvaaran lakiosia ja rinteitä, jotka ovat suurimmaksi osaksi
kuitenkin peitteistä metsämaastoa. Louhikkoiset jyrkänteet ovat korkeimmat vaaraselänteen pohjoisosassa itärinteellä. Korkein 
kvartsiittiseinämä on 15 metrinen, ja sen alaosassa on kohtalaisen edustava viistojyrkkä silokallioseinämä. Seinämän yläpuolella, 6 
metriä korkeassa pystyseinämässä näkyy myös mannerjään hiomia merkkejä. Jyrkänteiden kvartsiittiseinämät ovat lohkeilleet 
osittain laattamaisesti ja kuutiorakoillen muodostaen seinämiin paikoin kerroksellisuutta myötäileviä pieniä kielekkeitä. 
Jyrkänteisten seinämien alle on kasautunut paikoin laaja taluslouhikko, jossa suurimmat yksittäiset lohkareet ovat usean 
kuutiometrin kokoisia. Lohkareiden läpimitta on kuitenkin keskimäärin puolimetriä.

Alueen jyrkänteet ovat karuja, ja lajisto on pääosin tavanomaista. Kaarrekarve kirjoo lohkareita. Lisäksi karttajäkäliä, napajäkäliä, 
kalliokarstasammalta, korallisammalta ja kivitierasammalta on runsaasti kivipinnoilla. Louhikoiden onkaloissa on maksasammalia,
mm. alueellisesti uhanalaista isosahasammalta (RT). Jyrkänteiden otsat ovat varvikkoisia ja osin myös poronjäkälälaikkuisia. 
Alueen metsiä on laajalti hakattu. Jyrkänteiden tyville on kuitenkin pääosin jätetty varttuneempia tuoreen kankaan metsiköitä, 
lähinnä kuusikoita. Itärinteellä on myös joitakin kilpikaarnamäntyjä ja keloja. Kääväkkäistä alueelta on löydetty ruostekääpä ja
rusokantokääpä (NT) (Hertta 2012). Aluskasvillisuus on varvikkovaltaista.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Juuasta 9 km lounaaseen, Polvelan kylän länsipuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070099
18
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Kallioalue

Suojelu-, suojeluohjelma-alue, Natura 2000 -alue
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Luulamminvaara JUUKA
Karttalehti: 4311 12

Alueen pinta-ala: 67 Korkeus: 305 Suhteellinen korkeus: 110

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Luulammenvaaran laki kohoaa yli 100 metriä Luulammen pintaa korkeammalle, ja sen kallioiset rinteet rajautuvat osittain 
jyrkänteisinä vesistöön. Kallioalue rajautuu itäosastaan pieneen Louhilampeen, jonka vedet ovat Luulammenvaaran kalliot 
padonneet peräti 65 metriä länsipuolella olevaa Luulammen pintaa korkeammalle. Luulammenvaaran metsäiset kalliorinteet 
kohoavat jyrkkinä Luulammen itärannalla ja erottuvat massiivisina metsärinteinä ympäristöön. Jyrkänteiset kalliopinnat pilkottavat 
paikoin rinnepuuston lomitse Luulammelle ja sen rannoille. Muutoin kallioalue rajautuu kalliokumpareiden ja pienten suojuottien
kirjomaan metsämaastoon epäselvästi vaihettumalla. Parhaat näköalat avautuvat alueen länsireunan jyrkänteisiltä kalliorinteiltä.
Länsirinteen luoteisosan ylärinteestä avautuu luontaisesti vain hieman rinnepuuston rajoittama maisema luoteen ja pohjoisen 
suuntiin, jossa Luulammen takaa erottuu etäämmällä olevia metsäisiä vaaroja, joitakin pieniä lampia ja soita sekä harvaa vaara-
asutusta. Rinteessä on ollut joskus metsäpalo. Vähän etelämpää louhikkoisen kallioseinämän päältä avautuu luontaisesti avara, 
metsäinen vaaramaisema lännestä pohjoiseen. Myös itäosassa Louhilammen rantakallioilta avautuu pienpiirteisiä 
metsälampimaisemia. Länsireunan kallioseinämät ovat paikoin melko jylhiä ja sisältävät pienmaisemallisesti erikoisia muotoja.

Vaara-alueen kallioperä on suurimmaksi osaksi kvartsiittia, jonka kerroksellisuus on melko loiva ja viettää länteen 30 asteen 
kaltevuudella. Kapean Kylänlahden pohjukan rantakalliot ovat tummaa amfiboliittia. Alueen kvartsiitti on Karjalaisen muodostuman 
jatulikvartsiittia ja kuuluu osana läntisten Juuanvaarojen kvartsiittijaksoa, joka on osittain kiinni arkeeisessa pohjassa. Kvartsiitti on 
kerrostunut 2200–1970 miljoonaa vuotta sitten tasaiselle mannerreunalle jokitoiminnan seurauksena tai matalan meren ympäristössä 
(Laajoki 1998).

Luulamminvaaran länsirinne Kylänlahdelta pohjoiseen on pääasiassa peitteistä, ja siinä olevat kalliopinnat muodostavat sileitä 3–4
metrin korkuisia, viistojyrkänteisiä seinämäpintoja. Parhaimmillaan viistojyrkänteisen kalliorinteen kokonaiskorkeus on kuitenkin 
20 metriä. Luulamminvaaran länsirinteen keskiosassa, ylärinteessä on edustava 12 metriä korkea pystyseinämä, jossa kvartsiitissa on 
runsaasti vaaka- ja pystyrakoja. Seinämä on lohkoutunut osittain tyvelle, jossa se muodostaa laajan ja jyrkän louhikkorinteen. 
Länsirinteen pohjoisosassa oleva itä-länsisuuntainen kvartsiittiseinämä on pystyasentoinen ja 6 metriä korkea. Seinämässä on loivan 
kerroksellisuuden suuntaisen rakoilun synnyttämiä pieniä kielekkeitä.

Kallioalueen jyrkännelajisto on karua ja tavanomaista. Varsinkin viistot länsijyrkänteet ovat kaarrekarpeen kirjomia. Seassa kasvaa 
myös runsaasti kalliokarstasammalta ja muita jäkäliä. Pohjoisjyrkänteellä on edellisten lisäksi runsaasti varjorikkijäkälää, 
karttajäkälää, raoissa nuppihuopasammalta, kallio-omenasammalta, isokorallisammalta, pikkuraippasammalta ja muita 
maksasammalia. Pienillä terasseilla kasvaa poronjäkäliä. Loiva länsirinne on harvakseltaan puustoinen ja luonnontilaisen kaltainen. 
Puusto on palannut ainakin kolmeen kertaan. Useissa kilpikaarnamännyissä on mustuneita palokoroja. Rinteessä on myös runsaasti 
keloja ja jonkin verran pienehköjä mänty-, kuusi- ja koivumaapuita. Ylempänä rinteessä on nuorempaa kuusikkoa. Rinteet ovat 
pitkälti kanerva-puolukka-mustikkavarvikkovaltaisia ja poronjäkälälaikkuisia. Rehevimmissä, kosteissa metsäpainanteissa kasvaa 
hieman sudenmarjaa.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Juuasta 14 km lounaaseen, Aisus -järven pohjoispuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070073
19
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Kallioalue

Suojelu-, suojeluohjelma-alue, Natura 2000 -alue
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Saunavaara JUUKA
Karttalehti: 4311 12

Alueen pinta-ala: 15 Korkeus: 200 Suhteellinen korkeus: 25

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Saunavaara on kahden matalan ja pitkänomaisen kallioselänteen muodostama jakso, joka sijaitsee Juuanvaaran itärinteen kainalossa,
ja rajautuu metsävaltaisessa maastossa osittain kapeisiin, viljeltyihin peltoihin ja asutukseen. Kallioalue muodostuu kahdesta 
erillisestä peräkkäisestä kallioselännealueesta. Kuusikkoiset, melko heikosti paljastuneet selänteet kohoavat kohtalaisen 
jyrkkärinteisinä 15–25 metriä korkeammalle ympäristöstään. Matalat selänteet eivät erotu kovin selkeinä kohomuotoina metsäisessä
ympäristössä vaan sulautuvat osaksi pienpiirteisesti kumpuilevaa maisemaa. Eteläisempi selänne erottuu kohtalaisesti ainoastaan
lähimaisemassa pohjois- ja eteläsuunnasta, avoimilta kohdilta katsottaessa. Selänteiden lakiosista ja rinteiltä maisemat ovat puuston 
sulkemat. Eteläisen selänteen päältä erottuu lännestä korkea Juuanvaara puiden välistä heikosti. Avarampia näköaloja 
lähiympäristöön avautuu ainoastaan hakkuiden takia. Metsäiset pienmaisemat laella ja rinteillä ovat pääosin rehevän puuston 
sulkemat.

Kallioalue on karsikiveä ja karbonaattikiveä. Geologisesti karsikivi muodostaa alueen kallioperässä laajemman nauhamaisen 
vyöhykkeen, jonka yhteydessä on karbonaattikiveä pieninä linssimäisinä esiintyminä. Karsikivivyöhyke rajautuu hieman 
lännempänä Juuanvaarojen jatulikvartsiittiin ja idässä kiillegneissiin. Karbonaattikiveä on hyvin paljastuneena Saunavaaran 
eteläisemmän selänteen itärinteen kaksi metriä korkeassa, rosoisessa pystyseinämässä. Karbonaattikivessä näkyy kalliopinnoilla 
vaihtelevia määriä diopsidi- ja tremoliitti/aktinoliittipitoisia raitoja, joista osa on kulunut syvemmälle, ja lujemmat 
vihertävänharmaat kerrokset ovat jääneet koholle. Liuskeisuus kaatuu vinosti itään 30–40 asteen kaltevuudella. Karbonaattikiveä 
esiintyy myös pohjoisemman Saunavaaran selänteen alueella. Alueen karsikivet ovat koostumukseltaan hyvin vaihtelevia ja yleensä
hyvin epähomogeenisia (Huhma 1975). Alueen karbonaatti ja karsikivet kuuluvat Karjalaisten muodostumien Jatulin yläosaan ja 
kerrostuivat 2100–1970 miljoonaa vuotta sitten. Kalliopaljastumat alueella ovat yleensä matalia, alle metrin ympäristöstään 
kohoavia kasvillisuuden peittämiä pintoja. Seinämäpinnat ovat parhaimmillaan parin metrin korkuisia.

Lajistollisesti edustavin kallio on eteläisemmän selänteen itään avautuva, noin 20 m pitkä, puuston varjostama kalkkijyrkänne. 
Yläjyrkänne on 5 m korkea, rikkonainen ja yhtenäiset pinnat ovat enintään 2 m korkeita. Alajyrkänne on hieman matalampi. 
Itärinteessä on lisäksi pieniä, 1–2 m korkuisia, lajistollisesti vaatimattomampia kalkkipaljastumia. Jyrkänteet ovat aika kuivia ja 
vesivalumia on niukasti. Itärinteen yläjyrkänteellä kasvaa runsaasti viherraunioista ja alajyrkänteellä haurasloikkoa. Sammalista
runsaimpia ovat kalkkikiertosammal, kalkkisuikerosammal (RT), kielikellosammal ja pikkuruostesammal. Kalliolla kasvaa lisäksi 
vaateliaista, harvinaisista tai alueellisesti uhanalaisista sammaleista mm. hitusammalia, härmäsammalta, ituhammassammalta, 
kaihelehväsammalta (RT), kalkkikahtaissammalta, kalkkikarvasammalta, kalkkipalmikkosammalta, kalliopunatyvisammalta, 
limisiimasammalta (RT), loukkokinnassammalta (NT/RT), lukinsammalta (RT), nokkalehväsammalta (NT/RT), paasisammalia, 
pallosammalta, pikkunokkasammalta, ripsikellosammalta, suippuväkäsammalta (RT), vemmelvaskisammalta ja viuhkasammalta 
(osin Fagerstén 1987). Viistopinnoilla on jo runsaasti metsäsammalia. Puusto on varttunutta kuusikkoa, jossa on sekapuuna 
harvakseltaan haapaa, raitaa, koivua ja mäntyä. Itärinteen pohjoisosa on tuoretta lehtoa ja eteläosa sekä laki enemmän lehtomaista 
(OMT) kuusikkoa ja paikoin tuoretta kangasta (MT). Lahopuita on jonkin verran. Pensaista kasvaa lehtokuusamaa ja näsiää. 
Lehtometsissä kasvaa runsaasti lehto-orvokkia, ketunleipää ja kohtalaisesti ahomansikkaa, kieloa, metsäimarretta, 
metsäkurjenpolvea, mustakonnanmarjaa ja sudenmarjaa. Lisäksi kasvaa jonkin verran tai muutamin paikoin mm. 
maariankämmekkää, lehtoneidonvaippaa (RT), metsänemää (VU), soikkokaksikkoa, tikankonttia (NT) (Hertta 2012) ja 
tähtitalvikkia. Alueella elelee lisäksi liito-orava (VU) (Hertta 2012).

Pohjoisemman selänteen eteläosassa on pieniä, lajistoltaan vaatimattomampia kalkkiseinämiä ja myös muutamia muutaman kuution 
kokoisia kalkkilohkareita, joilla kasvaa tyypillisen lajiston lisäksi alueellisesti uhanalaisista sammalista edellä mainitut 
kalkkisuikerosammal (RT), suippuväkäsammal (RT), kaihelehväsammal (RT), lukinsammal (RT), nokkalehväsammal (RT) ja 
lisäksi lenkosammal (RT), tihkulehväsammal (RT) ja kimmelsammal (RT). Pohjoisemman selänteen pohjoisosan kalliot ovat karuja 
paria pientä koillisrinteen kalkkiseinämää lukuun ottamatta. Näillä kasvaa edellä mainituista alueellisesti uhanalaisista sammalista
kalkkisuikerosammalta (RT), suippuväkäsammalta (RT), kaihelehväsammalta (RT) ja lukinsammalta (RT). Pohjoisemmalla 
selänteellä on myös lehtomaisia metsiä, joista osa on varttuneita kuusikoita ja osa taimikkoina (osin Fagerstén 1987).

Sijainti: Juuasta 11 km lounaaseen, Polvelan kylän länsipuolella.

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
  Eteläisen selänteen alueella on kaksi yksityistä suojelualuetta (YSA076859, YSA206249), lehtojensuojeluohjelman alue 

 (LHO070291) ja Natura 2000 -alue (FI0700012).

KAO070022
20

GEOLOGINEN ARVO: 3
BIOLOGINEN ARVO: 1
MAISEMA ARVO: 4

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
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20   Saunavaara, JUUKA

Kallioalue

Suojelu-, suojeluohjelma-alue, Natura 2000 -alue
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Perävaaran Volokinrinne JUUKA
Karttalehti: 4312 10

Alueen pinta-ala: 51 Korkeus: 290 Suhteellinen korkeus: 104

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Perävaaran Volokinrinne muodostuu laajemman vaara-alueen jyrkkärinteisestä, teräväpiirteisestä pohjoispäästä ja sen kallioisesta
koillisrinteestä. Alue rajautuu lännestä ja etelästä vähitellen vaihettumalla vaaran moreenipeitteisiin osiin ja koillisesta alavampaan 
suo- ja metsämaastoon. Volokinrinteen pohjoispää erottuu hyvin massiivisena vaaramuotona katsottaessa selännettä pohjois- ja 
länsipuolen melko tasaisesta maastosta. Pohjoispään kallioseinät erottuvat selkeästi puuston seasta läheiselle hiekkatielle ja 
kalkkikivilouhoksen tienhaaraan. Puuston vanhetessa jyrkänteet peittyvät jonkin verran enemmän. Yläjyrkänteen otsalta ja monin 
kohdin myös alemmilta jyrkänteiltä aukeaa erittäin avarat ja metsäiset näköalat luoteesta kaakkoon. Rinteen suuntaisesti näköalat
ovat heikommat. Pohjoiseen päin katsottaessa maisemat ovat loivahkoa metsämaastoa, koillisesta erottuu kalkkilouhos 
rakennuksineen, ja sen lähellä on vaara-asutusta peltoineen. Horisontissa siintää Pielisen pinta ja kaukaisia vaaroja. Idässä on vähän 
kumpuilevaa metsämaastoa, jokunen järvi ja harvaa vaara-asutusta. Kaakossa metsämaisemaa elävöittää Juuanjärvi. 
Lähimaisemassa erottuu Volokinlampi, ja lähimetsät ovat kasvatusmänniköitä. Pienmaisemallisesti vaikuttavimpia ovat 
Volokinrinteen pohjoisreunan jyrkät kallioseinämät kielekkeineen.

Alueen kivilaji on Pohjois-Karjalan liuskealueen kerroksellista jatulikvartsiittia, joka kuuluu läntisten Juuanvaarojen 
kvartsiittijaksoon. Selänteen laella on vallitsevana kivilajina ortokvartsiitti, kun taas itä- ja pohjoisrinteellä on kvartsiitissa 
arkosiittisia välikerroksia. Jatulikvartsiitti on syntynyt 2200–1970 Ma sitten, kun tasaiselle mannerreunalle jokitoiminnan 
seurauksena matalassa meressä kerrostui paksuja kvartsihiekkakerrostumia (Laajoki 1998). Myöhemmin 1910–1890 miljoonaa 
vuotta sitten ne metamorfoituivat Svekofennisessa vuorijononpoimutuksessa kvartsiitiksi (Korsman ja Koistinen 1998). Alueen 
kallioseinämissä on pitkällä matkalla runsaasti kielekkeitä johtuen kvartsiitin loivasta kerroksellisuudesta. Jyrkänteisissä kohdissa 
on parhaimmillaan 10 metriä korkeita, lähes pystyasentoisia seinämiä. Seinämäpinnat ovat osittain jäätikön hiomia.

Koillisjyrkänteet ovat kauttaaltaan karuja kvartsiittiseinämiä. Jyrkänteillä kasvaa runsaasti kaarrekarvetta, kiviturkkisammalta,
kivikynsisammalta, korallisammalta ja muita maksasammalia. Paikoin on myös valuvesipintoja, joilla kasvaa mm. 
hetesirppisammalta. Perävaaran laella on myös muutamia 1–3 kuution kokoisia kalkkipitoisia siirtolohkareita. Näillä kasvaa hyvää 
kalkkilajistoa kuten kalkkikahtaissammalta, kalliopunatyvisammalta, kielikellosammalta, lukinsammalta (RT), 
pikkuruostesammalta, pikkutumpurasammalta ja suippuväkäsammalta (RT). Siirtolohkareiden ympärillä ei ole lehtokasveja 
(Fagérsten 1987). Lakipuusto on harvaa kasvatusmännikköä, jonka seassa on pensasmaista koivua. Koillisrinteen puusto on 
enimmäkseen kasvatusmännikköä ja -koivikkoa. Jyrkänteiden alla on myös nuorta haavikkoa ja paikoin vanhempaa kuusikkoa. 
Jyrkänteiden yläterasseilla on pohjoisia piirteitä harvoine puineen, variksenmarja- ja juolukka- ja suopursulaikkuineen. Suurin osa 
varvikosta on kuitenkin mustikka- ja puolukkavaltaista. Jonkin verran kasvaa myös kanervaa.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Juuasta 11 km länsilounaaseen, Mataran kylän eteläpuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070023
21
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Kallioalue
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Härkilouhi JUUKA
Karttalehti: 4312 12

Alueen pinta-ala: 8 Korkeus: 155 Suhteellinen korkeus: 59

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Härkilouhin massiivinen kalliojyrkänne sijaitsee jyrkkärinteisen Ruottilansaaren itärinteellä, Vuokonjärven rannalla. Koilliseen
antavat jyrkänteiset ja louhikkoiset kallioseinämät rajautuvat lähes 500 metrin matkalla Vuokonjärven rantaan, ja kallioseinämät
näkyvät paikoin selvästi jyrkänteen tyveltä laelle asti, harvan puuston täplittämänä vastarannan peltomaisemaan. Ylikaltevin osuus
jää kuitenkin rantapuuston peittoon. Ylärinteen puusto on melko vartevaa männikköä, jonka lomitse avautuu selvästi puuston 
rajoittamia, jylhiä näköaloja itäpuolelle, jossa järven rantaa reunustavien peltojen ja rakennusten takana kohoaa metsäisen Tievaaran 
länsirinne. Pohjoisen suuntaan avautuu maisema kapea-alaisesti pitkin Vuokonjärveä kaukaisimmille vaaraselänteille. Vastarantaa
hallitsee asutuksen ja kesäteatterin reunustama rinnepelto. Härkilouhin seinämien ja aluslouhikoiden pienmaisemat ovat jylhät ja
erikoiset.

Kallioalueen kivilaji on harmaata, ohutraitaista arkeeista gneissiä, jonka koostumus on granodioriittinen tai tonaliittinen. Alueen 
gneissiä leikkaa kallioalueella nuoremmat diabaasijuonet. Jyrkänteisen kalliorinteen kokonaiskorkeus on 55 metriä, ja melko 
luonnontilaisen jyrkänteen korkeus on 25–30 metriä. Yksittäiset seinämäpinnat ovat 10–15 metriä korkeita. Eräällä kohdalla on 10
metriä korkea, pystyasentoinen ja osin ylikalteva seinämä. Toisessa paikassa 8 metriä korkean pystyseinämän erottaa toisesta 
samankorkuisesta pystypinnasta kapea terassi. Seinämäpinnat ovat paikoin runsasrakoisia, ja muutamissa kohdin on kallionlohkoja
pudonnut alas synnyttäen seinämiin pieniä kielekkeitä ja ylikaltevia pintoja. Jyrkännejakson keskiosassa, kesäteatterin kohdalla
jyrkänteen tyvilouhikko on laajimmillaan.

Edustavimmat jyrkännepinnat sijaitsevat alajyrkänteen tyvellä, jonka raoissa ja jonkin verran myös pystypinnoilla on ravinteisuutta 
ilmentävää lajistoa. Näillä kohdin kasvaa runsaasti tummauurnasammalta, vähemmän kalkkikiertosammalta, kielikellosammalta, 
oravisammalta, paasisammalia ja isoruostesammalta (RT), jota on myös tyvilohkareilla. Pystypinnoilla on runsaasti 
kierrekivisammalpaakkuja ja liuskajauhejäkälää. Tyvionkaloissa viihtyvät tavanomaisen kallio-omenasammalen ja 
hohtovarstasammalen lisäksi karvahiirensammal, kolo- ja pikkukiiltosammal ja silo- sekä vuoririippusammal. Sanikkaisista raoissa
on runsaasti haurasloikkoa ja kallioimarretta. Yläjyrkänteen pienet porraspinnat ovat lajistoltaan tavanomaisia. Lohkojyrkänteen
pohjoispuolella on vielä pykälämäinen, viistopintainen valuvesijyrkänne, jossa on 5 m leveydeltä runsaasti rahkasammalta ja 
hetesirppisammalta. Jyrkänteen edustan lohkareikko on enimmäkseen jäkäläpeitteistä. Lohkareita kirjovat kaarrekarve, 
isokorallisammal ja päältä pienet poronjäkäläkasvustot, kivitierasammal ja kallioimarre. Puustoisimmissa kohdissa lohkareet ovat jo 
enemmän metsäsammaleiden peittämiä. Lohkareiden alapinnoilla kasvaa vuoririippusammalta ja maksasammalia. Rinteessä ja 
rannalla on varttunutta, sekapuista, tuoreen kankaan kuusikkoa (MT), ja jyrkänteen otsalla on lähinnä varttunutta männikköä. 
Taaempaa laella puustoa on hakattu. Otsaa peittää metsävarvikko.

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

Historialliset arvot: 4
Monikäyttöarvot: 3
Muuttuneisuus: 2
Lähiympäristön arvot: 1

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Sijainti: Juuasta 17 km pohjoisluoteeseen, Ruottilansaaressa.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue sivuaa yksityistä suojelualuetta (YSA076916) ja lintuvesiensuojeluohjelman aluetta (LVO070158).

KAO070076
22
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Koposenvaara JUUKA
Karttalehti: 4313 06

Alueen pinta-ala: 50 Korkeus: 152 Suhteellinen korkeus: 37

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Koposenvaara on matalahko, luode-kaakkoissuuntainen kallioselännejakso, jonka länsireunalla on Pielisen jääjärven vanha, kuiville 
jäänyt lohkareinen lasku-uoma. Koposenvaara kohoaa melko huomaamattomasti rauhallisesti kumpuilevassa metsämaisemassa, 
jossa ympäröivä lähimaisema koostuu matalista metsäisistä vaaranrinteistä ja rämejuoteista, joihin kallioalue rajautuu itä- ja 
länsireunastaan. Alueella tehtyjen hakkuiden takia rinteiden jyrkähköt, reunimmaiset kalliot erottuvat lähiympäristöön ja viereisille
vaaroille kohtalaisen hyvin. Rinteiden jyrkänteisiltä kohdilta avautuu paikoin näköaloja hakkuiden muuttamiin lähimetsäisiin sekä 
kauemmas vaaramaisemaan. Alueen lakiosat ovat monelta kohdin tiheää taimikkoa tai maisemallisesti avarampaa avohakkuualuetta. 
Rinteillä puusto on paikoin vankempaa kuten lounaisosassa, jossa viistokallioiden välisillä portailla kasvaa vartevia mäntyjä. Alueen 
eteläosassa lohkareinen lasku-uoma ja erityisesti sen kaakkoisosan lohkareikko erottuvat selkeästi ympäristöstä ollen 
pienmaisemallisesti edustava. 

Kallioalue koostuu pääosin sedimenttisyntyisistä kivilajeista, jotka vaihtelevat serisiittikvartsiitista arkosiittiin ja kvartsipalloiseen 
konglomeraattiin, edustaen 2300–2100  miljoonan vuoden ikäisiä Jatuli-vaiheen sedimenttejä. Kallioalueen keskiosassa niitä 
leikaavat metadiabaasijuonet. Sedimenttikivien rakennepiirteitä on monin kohdin hyvin nähtävissä Koposenvaaran kalliopinnoilla,
joissa erottuvat mm. harvakseltaan esiintyvät pienikokoiset kvartsipallot hienorakeisemman konglomeraattiaineksen seasta.  
Kerroksellisuuden kaade viettää alueen sedimenttikivillä lounaaseen noin 60 asteen kaltevuudella. Koposenvaaran laella, 
keskiselänteellä on paljastuneena runsaammin hienorakeista tummaa metadiabaasia, mutta selänteen lounaisreunalla on jälleen 
serisiittikvartsiittia, jossa esiintyy jonkin verran venyneitä kvartsipalloja. 

Kalliota on paljastuneena Koposenvaaran selänteillä suhteellisen runsaasti. Alueen pohjoisreunalla on kohtalaisen edustavia ja 
tavanomaista laajempia silokallioita, joita esiintyy rinteessä porrasmaisesti. Koposenvaaran lakiselänteen lounaisrinne on osittain 
jyrkänteinen. Pystyasentoisten seinämäpintojen korkeus on 2–5 metriä, kun viistosti kerroksellisuuden suunnassa viettävät 
viistojyrkännepinnat ovat 5–10 metriä korkeita. Koposenvaaran eteläosassa on nähtävissä Pielisen jääjärven vanha, kuiville jäänyt 
lohkareinen lasku-uoma. Tämä Koposen Porttikallion loivasti kaakkoon viettävä lohkareuoma on reilu 400 metriä pitkä ja 50 metriä
leveä. Lohkareet ovat 1–3 metrin kokoisia ja jonkin verran pyöristyneitä. Uomassa on myös runsaasti suuria laattamaisia lohkareita,
joista osa on työntynyt virtauksen voimasta pystyyn. Uoman reunat ovat osittain paljaaksi huuhtoutuneita kallioita. Pielisen 
jääjärven ylin ranta on ollut seudulla noin 130 metrin tasolla. Koposen Porttikallion uoma syntyi, kun jäätikön reuna oli vetäytynyt 
Nunnanlahden luoteispuolelle ja Pielisen jääjärven vedet pääsivät purkautumaan Koposen Porttikallion kautta kohti Höytiäistä, joka 
oli vielä yhteydessä Yoldiamereen. Purkaus aiheutti Pielisen jääjärvessä noin kuuden metrin suuruisen vedenpinnan laskun. 
Vedenpinnan laskiessa virtaus väheni Porttikallion uomassa ja pääuomaksi jäi Koposenvaaran itäreunalla oleva soistunut laakson 
pohja. Laaja Porttikallion lohkareikko todistaa Pielisen jääjärven vesien purkautuneen voimakkaasti, mutta luultavasti Porttikallion 
uoma toimi varsinaisena lasku-uomana varsin lyhyen aikaa. Koposenvaaran alue toimi myöhemmin myös Sotkamon jääjärven lasku-
uomana noin 300 vuoden ajan. Koposenvaaran uoma kuivui, kun Sotkamon jääjärvi purkautui Kajaanin eteläpuolella Ancylusjärven 
tasoon (Miettinen 1996). 

Paisteiset lounaisjyrkänteet ovat kaarrekarven kirjomia ja kalliokarstasammalen laikuittamia. Kiviturkkisammalta on jyrkänteen 
alaosassa. Tyvellä on kuivahkoa kuusikkoa (MT, VT). Kallioalueen puusto on enimmäkseen karua, tiheää mäntytaimikkoa tai 
harvaa, varttunutta männikköä. Paikoin on myös pieniä, karuja soistumia. Lakimetsien aluskasvillisuutta vallitsevat kanervan lisäksi 
poronjäkäläkasvustot. Jyrkänteiden terassit ja otsat ovat myös poronjäkälävaltaisia.

Jääjärven muinainen uomanpohjakivikko on parhaimmillaan 150 x 50 m alalta puuton. Kivien alla on kosteita onkaloita ja laajalti
vettä muodostaen omanlaisen piilolammen. Kivillä kasvaa runsaasti kivitierasammalta, pikkuokajäkälää, poronjäkäliä, tinajäkäliä ja 
torvijäkäliä. Kivipintoja kirjovat karttajäkälät, jonkin verran kaarrekarve, napajäkälät, useat rupijäkälät ja levät. Onkaloissa on 
enemmän sammalia kuten kiviturkkisammalta, isokorallisammalta, metsäpykäsammalta ja useita muita maksasammalia. Joidenkin 
kivien välissä kasvaa järvikortetta. Kivikkoa ympäröivä puusto on lähinnä kasvatusmännikköä, ja suo on karua saravaltaista rämettä
tai avosuota.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Juuasta 15 km kaakkoon, Vaaralammin eteläpuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070101
23
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Mustanvaara JUUKA
Karttalehti: 4313 06

Alueen pinta-ala: 68 Korkeus: 142 Suhteellinen korkeus: 54

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Nunnalahden kaivos- ja louhosalueen kaakkoispuolella oleva Mustanvaaran kallioalue on kalliokumpareiden muodostama 
metsäinen alue, joka erottuu itäpuolella olevalta maantieltä metsämaastosta hieman koholla olevana muotona. Kumpareiden matalat
ja osin avoimet kalliopinnat jäävät kuitenkin kokonaan puuston peittoon eivätkä erotu ympäristöön. Mustanvaaran länsi- ja 
eteläreunan korkeimpien kumpareiden päältä avautuu paikoin länsipuolelle kohtalaisen avaria näköaloja tasaiseen metsämaastoon. 
Harvamännikköiset kalliokumpareet ja niiden välissä vuorottelevat kosteammat soistuneet notkot ovat maisemallisesti kohtalaisen
avaria. 

Kallioalueen kivilajit ovat kallioperässä melko harvinaisena esiintyvää arkeeista ultraemäksistä serpentiniittiä ja vuolukiveä, jotka 
kuuluvat geologisesti arkeeiseen Nunnalahden vihreäkivivyöhykkeeseen. Kallioperässä ultraemäksiset kivet esiintyvät 
pitkänomaisena kohtalaisen suppea-alaisena pahkuna amfiboliittia ja sarvivälkegneissiä olevien metavulkaniittien yhteydessä. 
Nunnalahden vihreäkivivyöhykkeen kivet ovat monivaiheisen deformaation runtelemia ja niiden kontaktit ympäröivien karjalaisten 
liuskeiden kanssa ovat tektoniset. Kallioalueella vihreäkivivyöhykkeen kivilajeja leikkaavat varhaisproterotsooiset 
metadiabaasijuonet (Kohonen ym. 1989). Serpentiniitin ja vuolukiven rapautumispinta vaihtelee väriltään tummanruskeasta 
ruosteenruskeaan. Kiviaines on koostumukseltaan hetorogeenista, hienorakeista, osin liuskeista pääasiassa serpentiiniä, talkkia ja 
karbonaattia sisältävää massaa. Mineraalit ovat paikoin hyvin havainnollisesti nähtävissä kallioiden pinnoilla. Serpentiiniä esiintyy 
kuitumaisena, juonen suuntaan poikittain kiteytyneenä mineraaliaineksena kapeissa juonissa. Talkki on kalliopinnoilla kämmenen 
kokoisina laikkuina ja karbonaattia on raontäytteenä, osin omamuotoiseksi kiteytyneinä mineraalirakeina. Magnetiittia esiintyy 
kivessä myös laikuittaisina osueina.  

Mustanvaaran kallioalue on matalien kalliokumpareiden ja niiden välisten suopainanteiden ja -juottien muodostamaa metsämaastoa.
Korkeuserot maastossa ovat 10–15 metriä. Kalliopinnat ovat paljastuneet kohtalaisen hyvin kalliokumpareiden alueella, jossa 
jäätikön hiomat silokalliot ovat paikoin tavanomaista laajempia. Maininnan arvoisin jyrkänne on alueen eteläosassa, Mustalammen
eteläpuolella olevalla kalliokumpareikon lounaissivulla, jossa 10 metriä korkea pystyseinämä on heikosti ylikalteva ja kiilarakoilun 
lohkoma.

Mustanvaaran kallioalueella on useita serpentiinijyrkänteitä ja pyöristyneitä kallionlakia, jotka ovat jokseenkin kasvillisuudesta 
paljaita. Etenkin paisteseinämät ovat vähälajisia joko luonnostaan tai jyrkänteiden edustalla tehtyjen hakkuiden takia. Lajistoa
löytyy paremmin kallion koloista, raoista ja valuvesikohdista. Varjoseinämät ovat paremmin sammalten peittämiä. Useissa kallioissa 
on kalkkivaikutusta, joka lieventää serpentiinikiven myrkyllisyyttä osaan kasvistoa. Sanikkaista seinämillä on runsaasti 
viherraunioista, parissa kohtaa liuskaraunioista ja myös uhanalaista (VU) serpentiiniraunioista. Kalkkivaikutteisilla 
serpentiinikallioilla kasvaa runsaasti mm. kalkkikarvasammalta, kalkkikiertosammalta, kielikellosammalta, lettoväkäsammalta, 
paasisammalia ja karummilla kohdilla on tavanomaisempaa lajistoa. Alueen kallioilta on havaittu joitakin uhanalaisia, useita 
silmälläpidettäviä ja harvinaisia sammalia ja jäkäliä kuten etelänsuikerosammal (NT), haisumarrassammal (NT/RT), 
kalkkikynsisammal (RT), kalkkilehväsammal (RT), kalliopahkurasammal (NT/RT), kimmelsammal (RT), lehtolaakasammal (RT), 
lehtopalmikkosammal (RT), liuskalapasammal (NT/RT), lukinsammal (RT), ojasykerösammal (RT), savikkolapiosammal (RT), 
uurrekellosammal (RT), sirohuurresammal (RT), suippuväkäsammal (RT), harmaakilpinen (RE), limipullokas (VU), 
nappihyytelöjäkälä (NT/RT), ruskokesijäkälä (NT/RT) ja viherpaanujäkälä (NT/RT) (Fagerstén 1991, Hertta 2012). Kallioilla 
kasvaa myös keski- tai runsasravinteisuutta ilmentäviä sammalia ja jäkäliä kuten hiidensammalta, kalkkikahtaissammalta, 
kalliolähdesammalta, kalliopunatyvisammalta, kielikellosammalta, pikkunokkasammalta, pikkuruostesammalta, 
sirosuikerosammalta, tummauurnasammalta, vemmelvaskisammalta, viuhkasammalta, kalkkikuoppajäkälää, kalliokilpijäkälää, 
ryynikeltajäkälää, suipputorvijäkälää ja tunturikehräjäkälää. Kallion laella on harvaa männikköä ja suhteellisen runsaasti katajaa. 
Putkilokasveista laella kasvaa lampaannadan ohella siniheinää. Laen paljastumia peittävät myös poronjäkäläkasvustot. Jyrkänteiden 
seinämiä on paikoin pienialaisesti louhittu, ja Mustanmonttu, alueen rajalla on kokonaan vanhaa louhosta. Kasvistollisesti 
louhosseinämät ovat jo suhteellisen hyvin luonnontilaistuneet.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Sijainti: Juuasta 17 km kaakkoon, Joensuu–Kajaani valtatien varrella, Vaaralammin pohjoispuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueella on kaksi yksityistä suojelualuetta (YSA076883, YSA200097) ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymisalueiden 
rauhoituspäätös (ERA000019) sekä Natura 2000 -alue (FI0700015).

KAO070009
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Porttikallio JUUKA
Karttalehti: 4313 06

Alueen pinta-ala: 23 Korkeus: 135 Suhteellinen korkeus: 21

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Mölön- ja Saarijärven länsirannalla sijaitseva Porttikallion kallioalue on kapeiden selänteiden muodostama matalahko kalliojakso,
joka on geologisesti ja biologisesti merkittävä. Kallioalueella on arkeeisen ja proterotsooisen kallioperän kontakti ja eri-ikäiset
kivilajit havainnollisesti nähtävissä. Porttikallion kallioselännejakson jyrkkäpiirteisellä itäreunalla, järvien rantaan rajautuvat, 
avoimet kalliopinnat erottuvat osittain puuston lomitse järville. Etenkin Mölönjärven eteläpäässä olevat Kannaksenlahden 
rantakalliot näkyvät hyvin lähimaisemassa. Länsireunalla kallioalue rajautuu kumpareiseen, kallio- ja suovaltaiseen metsämaastoon, 
joka etäämmällä kohoaa vaaramaisemaksi. Alueen lounaisosassa olevan jyrkkärinteisen silokallioselänteen päältä avautuu maisema 
lounaaseen, jossa näkyy läheinen Ruohovaara ja kauempaa loivapiirteinen vaaramaisema. Itäosan rantakallioilta taas avautuu 
edustavia näköaloja järvien selille ja osittain vastarannoille.

Alueen keskiosassa, vanhan vuolukivilouhoksen ja arkeeisen serpentiniitin läheisyydessä on paljastuneena proterotsooista Mölön 
konglomeraattia (Kohonen 1995). Geologisesti Mölön konglomeraatti sijaitsee suoraan arkeeisen pohjan päällä, mutta edustaa 
mahdollisesti kallioperässä olevan laajemman arkosiittiesiintymän sisäistä välikerrosta (Kesola 2002, suull. tiedonanto). 
Louhosalueen kallioissa on paljastuneena arkeeista serpentiniittiä ja vuolukiveä, joka rapautumispinnaltaan on vaaleanruskehtava ja 
epäsäännöllisesti rakoillutta. Mölön konglomeraattia ja arkosiittia on paljastuneena vanhan louhoksen lounaispuolella, hiekkatien 
eteläreunan kallioissa, mutta kontakti arkeeiseen serpentiniittiin ja vuolukiveen ei ole paljastuneena. Konglomeraatin pallojen koko 
on yleensä muutamia senttimetrejä, mutta suurimmat lähellä metsäautotietä ovat 10–12 cm:n kokoisia. Useimmat pallot ovat 
graniittisia. Paikka on myös hyvä geologinen retkeilykohde. Kallioalueen kaakkoispäässä Saarijärven rannan kallioissa on 
paljastuneena arkeeista amfiboliittia, joka on tummaa, hyvin hienorakeista ja liuskeista kiveä.  Tummanharmaata ja hienorakeista
arkosiittia on nähtävissä myös Mölönjärven eteläpään jyrkänteellä. 

Kallioselänteiden jyrkännepinnat ovat matalia. Selänteiden länsi- ja luoteissivuilla on paikoin hyvin jäätikön hiomia silokallioita. 
Louhoksesta kaakkoon Porttikallion eteläosassa jyrkänteisellä koillissivulla on eräällä kohdalla seinämää kovera, halkaisijaltaan 
metrin läpimittainen puolikirnu.  Alueen lounaisreunalla arkosiittia olevan kallioselänteen itäsivulla on porrasmainen ja 10 metriä
korkea jyrkänne, jossa on viisimetrinen pystyseinämä ja sen länsisivulla on 20 metriä korkeita, viistojyrkkiä silokallioita. 
Mölönjärven eteläpäässä oleva itään avautuva jyrkänne on porrasmainen, ja portaita erottavat toisistaan 1–1,5 metrin korkuiset,
ylikaltevat, liuskeisuuden suuntaiset pinnat. Alueen kaakkoispään amfiboliittijyrkänne on pääasiassa peitteinen ja 8 metriä korkea.

Ultraemäksinen, kalkkivaikutteinen Porttikallio on luonnontilainen lukuun ottamatta louhittua luoteispäätä. Koillisjyrkänne on 
serpentiinikallioiden tapaan pääosin kasvillisuudesta paljas. Lakiosia peittää nuori mäntytaimikko. Katajaa kasvaa myös runsaasti.
Aluskasvillisuus on poronjäkälälaikkuista, isohirvenjäkälää on runsaasti, ja paikoin on myös kalliotierasammalkasvustoja. 
Painanteissa kasvaa runsaasti kanervaa. Uhanalainen serpentiiniraunioinen (VU) piilottelee jyrkänteiden kalliorakojen runsaissa
viherraunioiskasvustoissa (Hertta 2012). Pahtarikkoa (RT) kasvaa paikoin runsaasti. Kalliolla kasvaa myös mm. haurasloikkoa, 
huopakeltanoa, kalliokieloa (RT), karjalanruusua, kissankelloa, kissankäpälää (NT), keto-orvokkia, kieloa, lampaannataa, 
metsäruusua, mäkitervakkoa, pikkutervakkoa, silmäruohoa, siniheinää ja sormisaraa. Jyrkänteillä sammalista kasvaa runsaasti 
kalkkikiertosammalta, kalliopahkurasammalta (NT/RT), paasisammalia, kalkkikarvasammalta, tummauurnasammalta ja jonkin 
verran mm. kivikutrisammalta (RT), kielikellosammalta, lehtoväkäsammalta, nuorasammalta, suikalesammalta ja viuhkasammalta 
(osin Fagérsten 1991). Lounaispään louhoksessa on myös vilukkoa useassa kohdassa. Kalliota reunustaa muutamat kuuset ja haavat 
sekä lettoiset suot. Saarijärven rantaa lähellä olevalla amfiboliittisella koillisjyrkänteellä kasvaa runsaasti kallio-omenasammalta, 
jonkin verran kalkkikiertosammalta, tummauurnasammalta ja sanikkaisista haurasloikkoa. Karjalanruusu viihtyy hyllyillä ja näsiä
jyrkänteen tyvellä. Jyrkänteen päällä on taimikkoa ja aluskasvillisuus on kanervavaltaista. Jyrkänteen tyveä reunustaa tuoreen 
kankaan, lähes varttunut kuusikko (MT). Konglomeraattijyrkänne tien eteläpuolen läntisimmän selänteen koillisosassa on karumpaa
kiveä, ja sillä on tavanomaista, jäkälävaltaista lajistoa, mm. runsaasti kaarrekarvetta ja koloissa kallio-omenasammalta.

GEOLOGINEN ARVO: 2
BIOLOGINEN ARVO: 1
MAISEMA ARVO: 4

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Sijainti: Juuasta 18 km ja Nunnalahdesta 6 km kaakkoon.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
 Alueella on erityisesti suojeltavien lajien esiintymisalueiden rauhoituspäätös (ERA000019) ja Natura 2000 -alue (FI0700015).
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Sumukanvaara JUUKA
Karttalehti: 4313 06

Alueen pinta-ala: 11 Korkeus: 236 Suhteellinen korkeus: 76

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kaarevan Kovero -järven itärannalla sijaitseva luode-kaakkosuuntainen Sumukanvaara erottuu metsäisenä ja melko jyrkkänä 
selänteenä pohjoispuolen metsäautoteille mutta ei juuri kauemmaksi kumpuilevassa vaarametsämaisemassa. Pohjoisrinteessä kasvaa 
varttunutta puustoa, jonka lomitse ylärinteen kalliopinnat erottuvat selvästi läheltä katsottaessa. Vaaraselänne rajautuu pohjoisessa 
pieneen Sumukanlampeen, lännessä ja idässä kapeisiin suonotkelmiin. Sumukanvaaran laelta avautuu kauas pohjoiseen avara 
metsämaisema, johon vaihtelua tuovat pienet järvet ja vaaraselänteet. Silmiinpistävänä metsän keskeltä näkyy myös Nunnanlahden 
vuolukivilouhoksen sivukivikasa ja kauempana Pielisen Nunnalahti. Pohjoisrinteen alla, lähimaisemassa erottuu Sumukanlampi. 
Myös länteen ja etelään avautuu puuston siivilöimiä metsämaisemia. Lakialueen länsipuolen kalliometsä on melko matalaa ja 
pienmaisemallisesti avarampaa kuin laen kaakkois- ja itäpuolen rehevämmät, kuusikkoiset metsät. Sumukanvaara on paikallinen, 
vähän retkeilty kohde. Laelle johtaa polku kaakkoisrinnettä pitkin.

Sumukanvaaran kivilaji on hienorakeista, tummanvihreää metadiabaasia, joka on pienenä muodostumana jatulin kvartsiittien 
keskellä (Kohonen ym.1990). Sumukanvaaran länsi- ja itärinteillä muuttuu kivilaji hienorakeiseksi arkoosikvartsiitiksi. 
Sumukanvaaran metadiabaasin ofiittinen rakenne näkyy hyvin kallioiden rapautumispinnalla. Moreenipeitteisen selänteen lakialue ja 
rinteet ovat laikuittaisesti paljastuneet. Pohjoiskoilliseen antava jyrkänne on heikosti porrasmainen ja 15 metriä korkea. Seinämissä 
on kiilamaista rakoilua ja pyöristyneitä ulokkeita. Korkein pystyseinämä on 9 metrinen, ja sen yläpuolella on pienen kallioportaan 
erottama 5 metrinen seinämä. Peitteisemmän laen kalliopaljastumat ovat muutoin pienialaisia.

Pohjoisjyrkänteen raoissa kasvaa kohtalaisesti lievää ravinteisuutta ilmentävää tummauurnasammalta ja hyvin niukasti 
haurasloikkoa. Sitä vastoin kalliokiviyrttiä ja kissankelloa on suhteellisen runsaasti. Pystypinnat ovat lähinnä jäkäläisiä. 
Kalliokarstasammallaikkuja ja pohjankorvajäkälää on runsaasti. Tyviraoissa on runsaasti kallio-omenasammalta ja 
hohtovarstasammalta. Alueen metsät ovat kohtalaisen luonnontilaisia vanhoista hakkuujäljistä huolimatta. Jyrkänteen tyven puusto
on aikoinaan hakattu. Laella ja jyrkänteen terasseilla on varttunutta, tuoreen kankaan kuusikkoa (MT). Varvikko tulee aivan otsalle
asti ja jäkäliköt puuttuvat. Alarinne on varvikon ja tyvilohkareikko sammalten peittämä. Itärinteen notkelmassa on hieman 
rehevämpää metsäkasvillisuutta.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Juuasta 13 km kaakkoon, Nunnalahdesta 5 km etelään.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070100
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Telynvaara JUUKA
Karttalehti: 4313 06

Alueen pinta-ala: 59 Korkeus: 200 Suhteellinen korkeus: 58

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kumpareisessa metsämaastossa sijaitseva Telynvaara erottuu metsäisenä, korkeana vaaraselänteenä lähiympäristöön. Länsipuolelle,
Suurelle Telynlammelle erottuvat länsirinteen yläosan jyrkänteiset kalliopinnat. Muilla kohdin kallioseinämät eivät juuri erotu
puuston seasta. Telynvaaran itä- ja länsirinteiden kallioisista yläosista avautuu avaria näköaloja lähinnä länteen ja itään mutta myös 
koilliseen Pieliselle ja sen ylitse. Luoteesta näkyy lisäksi Nunnalahden kaivos. Länsirinteen silokalliorinteet ovat maisemallisesti 
avaria ja edustavia. Laen kautta kulkee UKK-retkeilyreitti.

Kallioalueen kivilaji on arkeeista, keskirakeista granodioriittista gneissiä, joka kuuluu Itä-Suomen arkeeiseen pohjagneissialueeseen. 
Granodioriittigneissin liuskeisuuden suunta on luode-kaakkosuuntainen, ja kaade on melko loiva-asentoinen kaatuen koilliseen. 
Pekkarisen (2004) mukaan granodioriittisen gneissin koostumus vaihtelee tonaliittisesta trondhjemiittiseen tai granodioriittiseen ja 
on rakenteeltaan myös migmatiittinen. Kallioalueella granodioriittista gneissiä leikkaavat liuskeisuutta myötäilevät graniittijuonet. 
Telynvaaran länsireunalla muuttuu kallioperä paleoproterotsooisten karjalaisten muodostumien kvartsiiteiksi (Pekkarinen 2004).

Telynvaara on moreenipeitteinen vaara, jonka länsi- ja itärinteet ovat jyrkänteisiä. Kalliota on paljastuneena laaja-alaisemmin
lähinnä itä- ja länsirinteiden yläosassa ja jonkin verran korkeimman laen kumpareilla. Telynvaaran länsi-lounaissivulla on 20–30
metrin korkeita, viistojyrkänteisiä, osin porrasmaisesti kohoavia silokallioseinämiä. Yksittäiset pystyseinämät ovat noin 5 metriä
korkeita. Rinteessä jäätikön hiomat, yhtenäiset silokalliopinnat ovat tavanomaista laajempia. Länsirinteen keskiosan seinämässä on 
eräällä kohdalla pystyhalkeama, joka muodostaa noin 5 metriä pitkän luolan. Telynvaaran osittain jyrkänteinen itärinne on 
selkeämmin porrasmainen. Itärinteen eteläpään kainalossa ovat jyrkänteiset rinteet louhikkoisia. Itärinteen alla on suuri, erillinen, 
siirtolohkaremainen kalliolohko, jonka alle on muodostunut onkalo.

Alueen kallioiset rinteet ovat pääosin viettäviä sekä karuja. Näillä kasvaa runsaasti kiviturkkisammalta ja kalliokarstasammalta.
Paikoin on myös runsaasti kivikynsisammalta, kallio-omenasammalta ja metsäkamppisammalta. Muutamin kohdin on pieniä 
tyvilippoja, joiden alta löytyy siloriippusammalta, haurasloikkoa ja joiltakin seinämiltä haapasuomusammalta. Jyrkänteen otsat ovat 
laikuittaisesti poronjäkäläpeitteisiä. Jyrkänteen alla olevat lohkareikot ovat metsäsammalten peittämiä. Suurin osa rinteistä on
tuoreen kankaan, varttunutta kuusikkoa, ja länsirinteellä on paikoin myös lehtomaista metsää (OMT). Sekapuuna kasvaa järeää 
haapaa ja raitaa. Haapaa on myös maapuuna. Rehevimmillä kohdilla kasvaa mm. ahomansikkaa, ketunleipää, niukasti 
mustakonnanmarjaa, sormisaraa ja velholehteä. Alueella kasvaa myös kissankäpälää (NT). Puustoa on rinteiltä harvennettu sieltä 
täältä, ja laella on harvennuksen lisäksi tehty laajahkoja avohakkuita.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Juuasta 17 km kaakkoon, Pyltsynvaaran kaakkoispuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070010
27
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Karhunniemi JUUKA
Karttalehti: 4314 01, 02

Alueen pinta-ala: 7 Korkeus: 105 Suhteellinen korkeus: 10

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Karhunniemi on Karhusaaren eteläosassa sijaitseva kapea, luode-kaakkosuuntainen, melko luonnontilainen, kallioinen niemi, joka 
rajautuu suurimmaksi osaksi Pieliseen. Kalliomännikön peittämä niemi on matala, ja sen kalliopinnat kohoavat alle kymmenen 
metriä Pielisen pintaa korkeammalle. Parhaiten erottuvat niemen eteläpään rantakalliot, jotka näkyvät luoteispuolelle olevalle 
maantielle ja kauas järvelle. Rantakallioilta avautuu kaunis ja avara järvimaisema kauas kaakkoon Pielisen Koveronselälle ja 
Napaselälle. Lähimaisemassa erottuvat lähimmät läheiset luodot ja saaret. Kaakossa, Pielistä reunustaa kaukaiset ja korkeat 
metsävaarat. Lähellä, idästä erottuu korkea Paalasmaan saari ja lännestä viereinen pienempi Honkasaari. Kaakossa Kolin vaarajakso 
jää Koveronsaaren ja korkeiden niemien taakse piiloon. 

Alueen kivilaji on selvästi suuntautunutta raitaista granodioriittigneissiä, joka kuuluu arkeeiseen, yli 2,5 miljardia vuotta vanhaan 
kallioperään. Karhunniemen eteläkärjessä on edustavia, melko laajoja jäkälän peittämiä silokalliopintoja, jotka viettävät loivasti
etelään. Kallioisen niemen itäsivulla ja eteläpäässä on matalia jyrkännepintoja. Pohjoisosan pitkä koillisjyrkänne on 7 m korkea ja 
leveästi portaittainen kahdessa tai kolmessa eri tasossa. Nousupinnat ovat enimmäkseen viistoseinäisiä, mutta parhaimmillaan 
ylikaltevia ja 3 m korkeita. Silokalliokumpareiden välisissä painanteissa on hieman pyöristynyttä Pielisen muinaisrantakivikkoa.

Jyrkännelajisto on karua ja tavanomaista, mutta silokallioilla on edustavaa kasvillisuutta. Koillisjyrkänteillä kasvaa mm. 
isokorallisammalta, runsaasti isoraippasammalta, kalliokarstasammalta, raoissa kallio-omenasammalta, kiviturkkisammalta, 
kyhmytorasammalta, pohjantakkusammalta ja jäkälistä karvejäkäliä, jauhejäkäliä, sormipaisukarvetta, tummaluppoa, muita 
rupijäkäliä ja hyllyillä metsäkerrossammalta sekä kallioimarretta. Pidemmän koillisjyrkänteen tyvellä on harvennettua, varttunutta,
koivun sekaista männikköä (MT) ja mustikkavarvikkoa. Niemen lyhyemmän koillisjyrkänteen edustalla on matalaa männikköä ja 
tervaleppää. Silokallioilla on edustavaa poronjäkälikköä ja runsaasti (RT) kalliokohokkia pienissä tuppaissa seuranaan aho-
orvokkia, ahosuolaheinää, metsälauhaa ja rohtotädykettä. Notkelmat ovat kanervavaltaisia, ja paikoin on myös 
variksenmarjalaikkuja. Rannassa silokalliot ovat aika kasvittomia. Kiviä kirjoo kaarrekarve. Laelta silokalliot ovat harvapuustoisia 
ja osin puuttomia. Puusto on varttunutta männikköä, ja muutamissa puissa on pari palokoroa.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Juuasta 7 km itäkoilliseen, Pielisen Karhusaaressa.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070085
28
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