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Väistönlammen jyrkänteet KITEE
Karttalehti: 4231 02

Alueen pinta-ala: 23 Korkeus: 160 Suhteellinen korkeus: 40

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Väistönlammen itärantaa reunustavat kallioselänteiden lakiosat kohoavat lammen pinnasta jyrkänteisesti noin 40 metriä 
korkeammalle. Lakiosan moreenipeitteinen maasto jatkuu itäpuolella rauhallisesti kumpuilevana ja metsäisenä, jonne rajautuminen
on vaiheittaista. Väistönlammen itärannan keskijyrkänne näkyy hyvin lammelle, lähes puuttomana ja vaaraselänteen jyrkänteiset 
rinteet kohoavat massiivisina muotoina halliten Väistölammen maisemia. Rantajyrkänteen päältä avautuu avarat näköalat suoraan 
Väistönlammelle ja puuston välistä sen päihin. Vastakkainen rantarinne estää kuitenkin näköalat kauemmaksi. Metsäisellä 
vastarinteellä on asutusta, rinnepeltoja ja rannasta erottuu kesämökki. Kalliojyrkänteiden pienmaisemat ovat alueella monin kohdin 
jylhät. 

Väistönlammen kivilaji on harmaata ja punertavaa, tasa- ja pienirakeista granodioriittia. Granodioriitti kuuluu myöhäisorogeenisiin 
syväkiviin ja on iältään 1890–1870 miljoonaa vuotta vanhaa (Korsman ym. 1997).  Kalliota on paljastuneena lähinnä rinteiden 
jyrkänteisissä osissa. Väistönlammen lounaaseen antavan, keskimmäisen jyrkänteen kokonaiskorkeus on 20 metriä. Pystyseinän 
korkeus on 9 metriä, ja sen yläosa on viistojyrkänteinen. Kuutiollinen lohkeavuus näkyy seinämäpinnoilla hyvin, ja kallionlohkoja 
on pudonnut alas aiheuttaen seinämään ulkonemia ja lippoja. Lounaisrinteen pohjois- ja kaakkoisosassa olevat muut jyrkänteet ovat 
keskiosan seinää matalampia.

Rantajyrkänteiden kasvillisuus on karua ja jäkälävaltaista. Jäkälistä runsaimpia ovat jauhejäkälät, sammalista kalliokarstasammal,
kallio-omenasammal, kiviturkkisammal ja kivikynsisammal. Paikoin on vähän kalliopalmikkosammalta ja eräällä kohtaa 
haurasloikkoa. Jyrkänteiden otsilla on 5–10 m leveä poronjäkälävyö. Muuten rinteiden yläosia vallitsee kanerva ja puolukka.  
Mustikkaa ja sianpuolaa on vähän niukemmin. Ylärinteellä on myös pientä ketomaisuutta, mm. aho-orvokkia, huopakeltanoa ja 
rohtotädykettä. Eteläisimmän, Vuorelan jyrkänteen edusta on hakattu. Muuten jyrkänteiden tyvellä on varttunutta kuusikkoa ja 
koivikkoa (MT), jolleivat ne rajoitu suoraan veteen. Eteläisemmän kallion laella on varttunutta männikköä ja kallioiden välinen
notkelma sekä pohjoisemman kallion laki on avohakattu. Jyrkänteiden otsille on jätetty harvennuksen jälkeen vankkoja kuusia, 
koivuja ja mäntyjä. Jyrkänteiden välissä on hiirenporrasreunainen puro tai noro (Ath-FT). Alueella elelee liito-oravia (VU) (Hertta
2011).

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Kiteeltä 11 km etelään, Juurikan kylän itäpuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070060
29
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Kallioalue

Suojelu-, suojeluohjelma-alue, Natura 2000 -alue



80  Suomen ympäristö  21 | 2012

Salminuuro KONTIOLAHTI
Karttalehti: 4224 12

Alueen pinta-ala: 66 Korkeus: 155 Suhteellinen korkeus: 25

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Salminuuro on kahden kilometrin mittainen luode-kaakkosuuntainen rotkolaakso, joka rajautuu suovaltaiseen metsämaastoon. 
Kaakkoispuolella olevan pienen Musta-Kurkon vedet laskevat Salminuuron kautta luoteessa olevaan pitkään ja kapeaan 
Kalliojärveen. Rotkolaakson pohjalla virtaa Salminuuron suoreunainen puro, joka monin kohdin laajentuu nevareunaisiksi 
lampareiksi. Osa lammista on syntynyt majavan patoamina. Salminuuron rinteet ovat jyrkkiä tai jyrkänteisiä kalliorinteitä, jotka
kohoavat parhaimmillaan 25 metriä rotkolaakson pohjaa ylemmäs. Rotkolaakson maisemia hallitsevat monin kohdin jyrkänteet ja 
kallioiset sekä metsäiset rinteet, joiden päältä avautuu paikoin maisemia myös ympäristöön. Lähinnä rotkolaakson luoteispään 
kalliojyrkänteiden päältä avautuu näköaloja viereiselle Kalliojärvelle. Oman leimansa Salminuuron tuo lounaaseen avautuvan 
rinteen kalliokynnyksen yli kuohuva Sahinsalon puro. Alueella on jonkin verran retkeilty, ja kallioiden päällä on nuotiopaikkoja.

Kallioperä on kivilajiltaan hienorakeista, liuskeista fylliittiä ja jossain määrin ainekseltaan hieman karkeampaa liuskeista 
kiilleliusketta ja kiillegneissiä. Aivan kaakkoispäässä, Kiies-Kurkko -lammen eteläpuolen seinämässä näkyy kalliopinnoilla 
vuorottelevia kiilleliuske- ja arkosiittikerroksia. Alueen kivilajit ovat 2000 miljoonaa vuotta sitten kerrostuneita hienorakeisia 
Kaleva-ryhmän Höytiäisen altaan sedimenttejä, jotka ovat myöhemmin metamorfoituneet vuorijononpoimutuksessa (Kohonen ja 
Marmo 1992, Korsman ym. 1997).

Salminuuro sijaitsee luode-kaakkosuuntaisessa kallioperän murrosvyöhykkeessä. Jyrkänteiden kokonaiskorkeus on monin kohdin 
rotkolaaksoa 20–25 metriä, kun taas jyrkänteiden yksittäisten pystyseinämien korkeus on  5–10 metriä. Rotkon pohjoispuoleiset 
seinämät ovat eteläpuolen seinämäpintoja rosoisemmat. Rotkon luoteisosan pohjoisseinämässä on eräällä kohdalla 10 metriä 
korkea, hyvin rikkonainen pystyseinä, jonka tyvellä on onkalo ja edustalla kohtalainen louhikko. Keskiosan Soilukan ja luoteisosan 
Sahinlampien kohdalla etelärannan kallioseinämät rajautuvat suoraan veteen.

Salminuuron jyrkänteillä on tavanomaisen lajiston lisäksi keskiravinteisuutta ilmentävää lajistoa. Etenkin lounaaseen avautuvilla
jyrkänteillä kasvaa kohtalaisesti hohtovarstasammalta, kalkkikiertosammalta, tummauurnasammalta ja jonkin verran myös 
härmäsammalta, paasisammalia ja vuoririippusammalta. Tavanomaisimmista sammalista runsaimpia ovat kallio-omenasammal, 
kivikynsisammal, laakasammalet, torasammalet, kalliokarstasammal ja useat maksasammalet. Jäkälistä runsaimpia ovat 
jauhejäkälät, karvejäkälät, liuskajauhejäkälä ja napajäkälät. Sanikkaisista jyrkänteillä viihtyvät haurasloikko, karvakiviyrtti, korpi-
imarre ja metsäimarre. Jyrkänteiden päällä on paikoin myös pientä ketomaisuutta. Näillä kohden jäkälikössä kasvaa mm. 
huopakeltanoa, kissankäpälää (NT) ja rohtotädykettä. Kurun rinteet ovat varttuneen, suhteellisen luonnontilaisen puuston peitossa. 
Rinteillä on kanervan ja puolukan muodostamaa varvikkoa. Poronjäkälälaikkuja on enemmän jyrkänteiden otsilla.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Kontiolahdelta 11 km pohjoiskoilliseen, Kalliojärven kaakkoispuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070053
30
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Heraniemenkoli KONTIOLAHTI
Karttalehti: 4313 10

Alueen pinta-ala: 34 Korkeus: 195 Suhteellinen korkeus: 85

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kallioalueen vierekkäiset vaaraselänteet näkyvät massiivisina Herajärvelle. Alue rajautuu eri suunnilta alarinteiden tyvitaipeisiin. 
Heraniemenkolin ja Kolinvaaran itärinteiden jyrkänteiset kallioseinämät eivät erotu tiheän puuston seasta lähiympäristöään 
kauemmaksi. Kolinvaaran pohjoispään jyrkänteen päältä näkyy luontaisesti muutaman rinnepuu raidoittamana lännestä pohjoisen 
kautta itään. Herajärveltä erottuu heikosti lähempi Kekosaari ja jo paremmin kauemmat Kierinsaaret. Herajärven takaa maisemat 
sulkeutuvat Vesivaaran rinteeseen. Rannalta erottuu Heraniemen tilan niittyjä. Pohjoisesta näkyvää Sammakkovaara hallitsee 
metsän ympäröimä Vähätila niittyineen. Länteen avautuu maisema vain lähivaaroille. Heraniemenkolilta rinnepuusto estää aika 
hyvin näköalat Herajärvelle. Kolinvaaran kautta kulkee Heraniemenkierros -niminen retkeilypolku.

Heraniemenkolin kivilaji on arkosiittia ja Kolinvaaralla kvartsiittia. Molemmat kivilajit kuuluvat karjalaisten liuskeiden Herajärvi-
ryhmän Jero-muodostumaan (Kohonen ja Marmo 1992, Pekkarinen ym. 2006). Kivilajit ovat kerrostuneet 2300–2100 miljoonaa 
vuotta sitten kvartsi- ja maasälpähiekkakerrostumiksi ja muuttuneet myöhemmin vuorijononpoimutuksessa kvartsiitiksi ja 
arkosiitiksi. Stratigrafisesti sijaitsee Heraniemenkolin arkosiitti muodostumassa alempana ja Kolinvaaran kvartsiitti on kerrostunut 
sen päälle. Heraniemenkolin arkosiittiseinämässä kerroksellisuus kaatuu loivasti itään ja seinämässä on nähtävissä havainnollisesti
edustavaa ristikerroksellista rakennetta, joka osoittaa sedimenttikerrosten nuorentuvan länteen päin mentäessä. 

Heraniemenkolin itärinteessä on reilu 200 metrin mittainen, porrasmainen jyrkänne, jonka kokonaiskorkeus on 20 metriä. 
Jyrkänteen alimmainen seinämä on kauttaaltaan 6–7 metriä korkea, lähes pystyasentoinen ja rikkonainen. Loiva kerroksellisuuden 
suuntainen rakoilu näkyy seinämässä päällekkäin olevina laattamaisina kielekkeinä ja ylikaltevina pintoja. Seinämän alla on 
sammalpeitteistä lohkareikkoa. Kolinvaaran koillissivulla oleva seitsemän metriä korkea kvartsiittiseinämä on ehjä. Osa 
seinämäpinnoista on 2–3 metriä korkeita, ylikaltevia tai epäsäännöllisen kupuraisia.

Heranimenkolin itäjyrkänteellä on pienialaisesti keskiravinteisia seinämiä ja tyvellä paikoin lehtoa. Tyvellä ja raoissa on vähän 
uurnasammalta sekä haurasloikkoa. Pystypintoja peittävät suurimmaksi osaksi jauhejäkälät. Eräällä seinämällä on lisäksi 
raidankeuhkojäkälää (NT). Tavallista lajistoa edustavat mm. kiviturkkisammal, kalliopalmikkosammal, metsäkamppisammal sekä 
maksasammalet. Koloissa on runsaasti hohtovarstasammalta ja kallio-omenasammalta. Jyrkänteen tyvellä on lehtomaista kuusikkoa 
(OMT, OMaT) ja paikoin sammaleista, pienikivistä lohkareikkoa. Kuusten seassa kasvaa järeää haapaa ja raitaa. Alempana 
rinteessä on riukumaista haavikkoa. Puuston varjossa viihtyvät mm. ketunleipä, lehtomatara, lehtonurmikka, metsäkurjenpolvi, 
mustakonnanmarja, sormisara, sudenmarja, velholehti, alempana sanikkaat kuten kivikkoalvejuuri, metsäalvejuuri ja metsäimarre. 
Mäen laki on avohakattu. Aivan jyrkänteen otsalle on jätetty kapea kaistale kuusikkoa. Metsäkasvillisuus tulee aivan otsalle. 
Kolinvaaran karun jyrkänteen yläosaa kirjoo kaarrekarve. Otsat ovat tyypillisesti varvikon vallassa. Jyrkänteen tyvellä on taimikkoa 
ja kasvatuskuusikkoa. Rinteessä kasvaa varttunutta kuusisekametsää (MT). Aivan laella on koivutaimikkoa ja myös kaistale 
varttunutta kuusikkoa (MT).

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Kolilta 13 km kaakkoon, Herajärven länsirannalla.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalue kuuluu suurimmaksi osaksi valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (MA0070100).

KAO070082
31
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Ryläys - Sammakkovaara KONTIOLAHTI, LIEKSA
Karttalehti: 4313 10, 4313 11

Alueen pinta-ala: 437 Korkeus: 315 Suhteellinen korkeus: 215

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Ryläyksen ja Sammakkovaaran muodostama vaara-alue on laaja, reilu 6 km pitkä, luode-kaakkosuuntainen vaaraselännejakso, joka 
kohoaa parhaimmillaan yli 300 metriä ympäristöään korkeammalle. Vaara-alue rajautuu koillisesta alavampaan metsäiseen 
maastoon, kun taas muista suunnista vaara-alueen rajautuminen on epäselvempää. Vaara-alueen metsäiset itärinteet erottuvat 
massiivisina Herajärveltä ja muualta itäpuolen ympäristön avoimilta paikoilta katsottaessa. Ryläyksen lakialue kohoaa yli 200 
metriä Herajärven pintaa korkeammalle, ja se on yksi Kolin alueen parhaita näköalapaikkoja. Metsäisyydestä huolimatta Ryläyksen
vaaraselänteen koillissivun paljaat jyrkännepinnat erottuvat suuren korkeuseron takia mm. pohjoispuolella olevalle Kotaniemen 
tielle. Itse Ryläys erottuu kauaksi muille itäisille korkeille näköalapaikoille. Eteläosan Sammakkovaara näkyy Herajärveltä ja sen 
takaa leveänä ja massiivisena vaarajaksona. Sammakkovaaran pohjoisosassa itärinteen jyrkänteiset avokalliopinnat erottuvat 
paikoin puuston lomasta alapuoliselta suolta ja Herajärven itäpuolelta katsottaessa, mutta muutoin rinnepuusto peittää kalliopinnat 
kohtalaisen hyvin. Paras näköalapaikka sijaitsee Ryläyksen koillisjyrkänteen päällä, josta avautuu laaja ja avara näköala lännestä 
pohjoisen kautta itään. Maisemakuva on kaunis ja monipuolinen järvineen ja kumpuilevine vaaroineen. Koillisesta näkyy 
Koppolinvaaran takaa Herajärvi, Pielinen saarineen ja horisontin sinertävät vaarat. Luoteen suunnalla on Verkkovaara ja kaukana 
Jerojärven takaa nousee Kolin vaarajakso. Lähimaisemassa aukeaa Koppolinvaaran 20 m korkea luoteisjyrkänne, ja Ryläyksen 
aluslouhikko erottuu selvästi ylärinteen otsalle. Eteläosan Sammakkovaaran koillisrinteeltä avautuu luontaisesti puuston rajoittamia 
näköaloja idän suuntaan, jossa Herajärven vesien takana näkyy vaaroja ja Pielisen selkä. Sammakkovaaran laelta avautuu luontainen 
näköala lounaassa oleviin lähimetsiin. Vaaraselännettä pohjoiseen kuljettaessa avautuu retkeilypolun varrelta hakkuiden takia 
huomattavasti avarampiakin näköaloja itäpuolelle, jotka luontaisesti olisivat puuston siivilöimiä. Pohjoisesta alkaen näkyy 
Lomakolin Rintasenvaaran ja Käränkävaaran kautta Kolille ja edelleen Mäkrän varaselänteelle jatkuen Jauholavaaralle ja 
Vesivaaralle. Kauempana aukeaa Pielisen selkävesiä ja järven eteläpäästä Uimaharjun tehdas. Lounaasta pilkottaa heikosti 
Höytiäinen. Myös vaara-alueen muista osista avautuu hienoja näköaloja ympäristöön. Koppolinvaaran koillisjyrkänteeltä näkyy 
Herajärvelle ja sen takana olevalle Pieliselle, mutta osittain rinnepuuston rajoittamana. Suurten korkeusvaihteluiden ja paljaiden, 
rikkonaisten kalliojyrkänteiden takia alueen sisäosiin avautuvat kalliomaisemat ovat paikoin hyvin jylhät ja vaikuttavat. Ryläyksen 
koillisjyrkänne louhikkoineen ja Koppolinvaaran lounaisjyrkänne muodostavat alueen näyttävimmän kalliomaisema kokonaisuuden. 
Alueen läpi kulkee suosittu Herajärven kierros -retkeilyreitti pitkospuineen. Ryläyksen koillisreunalla on näkötorni ja kota 
nuotiopaikkoineen. 

Alueen kallioperä on Pohjois-Karjalan liuskealueen Herajärvi-ryhmän Jero-muodostuman serisiittikvartsiittia ja arkosiittia, jotka 
kerrostuivat 2200–2100 miljoonaa vuotta sitten tasaiselle mannerreunalle jokitoiminnan seurauksena matalassa meressä paksuiksi 
kvartsi- ja maasälpähiekkakerrostumiksi. Alueen sedimenteille tyypillinen hyvin säilynyt loiva-asentoinen kerroksellisuus on 
paikoin nähtävissä vaarajakson jyrkännepinnoilla. Ryläyksen koillisjyrkänteen aluslouhikon yhdestä kvartsiittilohkareesta löytyi
aallonmerkkejä. Koppolinvaaran lounaisseinämässä näkyy hyvin hienorakeisen serisiittikvartsiitin laattamainen lohkeavuus. 

Kallioselänteiden luode-kaakkosuuntaiset jyrkänteet noudattelevat kallioperän sedimenttikivien litologista suuntausta. Selänteiden 
lakialueet ja rinteet ovat monin kohdin peitteistä maastoa vaikka kalliota on kohtalaisen runsaasti paljastuneena alueen 
jyrkänteisemmissä osissa. Porrasmaisesti kohoavien jyrkänteiden yksittäiset viistojyrkänteiset ja pystyasentoiset seinämäpinnat ovat 
korkeudeltaan muutamasta metristä noin kymmeneen metriin. Jyrkänteisten ja rikkonaisten kallioseinämien alarinteitä reunustavat
taluslouhikot ovat alueella yleisiä. Kallioalueen pohjoisosassa Ryläyksen koillisjyrkänne louhikkoineen on alueen näyttävin kohta.
Noin 30 metriä korkean, jyrkänteisen kalliorinteen yläosassa on kiilamaisesti lohkoutunut, 10 metriä korkea, heikosti porrasmainen 
seinämä, jossa on kolmemetrisiä pystyseiniä. Seinämän alapuolella olevassa 50 metriä korkeassa rinteessä on kymmenien metrien 
matkalla massiivista taluslouhikkoa, jossa lohkareiden koko vaihtelee puolesta metristä metriin. Koppolinvaaran jyrkänteisen, yli 80 
metriä korkean koillisrinteen keskiosassa on lähes pystyasentoinen, 10 metriä korkea, rikkonainen seinämä, jonka tyvellä on 100 x 
20 metriä laaja louhikko. Koppolinvaaran koillisrinteen yläosassa oleva 10 metriä korkea kvartsiittiseinämä kohoaa 
viistojyrkänteisenä ja on paikoin lohkoutunut suuriksi lohkoiksi. Kallioalueen keskiosassa Huurunlammen eteläpään kohdalla 
vaaran itärinteellä on 35 metrin korkuinen koilliseen viettävä viistojyrkänne, jossa on lähes pystysuora, 8 metriä korkea seinämä ja 
alaosassa 4 metriä korkea, ylikalteva seinämäpinta. Jyrkänteen päällä lakialueella on kuperia jäätikön hiomia silokallioita. Jakson 
eteläpäässä kohoaa Sammakkovaaran lounaisjyrkänne 15 metriä korkeana, viistojyrkänteisenä seinämänä. Sammakkovaaran 
koillisrinne on peitteisempi ja sen porrasmaisessa, ylärinteen jyrkänteessä on 2–4 metriä korkea, melko pystyasentoinen seinämä.
Alarinteen jyrkänteessä on eräällä kohdalla ylikalteva, 4 metriä korkea seinämä.

Alueen karuja kvartsiittikallioita kirjovat kaarrekarve, kalliokarstasammal, kiviturkkisammal ja torasammalet. Kosteissa koloissa 
viihtyy etenkin kallio-omenasammal, ja varjoisilla seinämillä on runsaasti maksasammalia. Sammakkovaaran tyven ylikaltevalla 

Sijainti: Kolilta 6 km etelään, Jero -järven eteläpuolella ja Herajärven länsipuolella.

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueella on yksityinen suojelualue (YSA205391), vanhojen metsien suojeluohjelman alue (AMO070421), Natura 2000 -alue 
(FI0700021) ja kallioalue sivuaa soidensuojeluohjelman aluetta (SSO070215). Suurin osa alueesta kuuluu lisäksi valtakunnallisesti 
arvokkaaseen maisema-alueeseen (MAO070100).

KAO070083
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seinämällä kasvaa niukasti lievää ravinteisuutta ilmentävää haapasuomusammalta, hohtovarstasammalta, nuorasammalta, 
pahtaomenasammalta, pörrökynsisammalta ja vuoririippusammalta. Viistoille pinnoille tulee jo metsäsammalia ja suhteellisen 
runsaasti pohjankorvajäkälää. Sammakkovaaran alimmalla koillisjyrkänteellä on runsaasti raidankeuhkojäkälää (NT), jota kasvaa 
myös edustan haavoilla, koivuilla ja raidoilla. Ryläyksen koillisrinteen taluslouhikko, ja myös alueen muut louhikot ovat karuja.
Etenkin Ryläyksen louhikko on puuton ja jäkäläinen. Louhikossa on vain muutamia ohuita koivuja. Lohkareiden päällä on 
poronjäkäläkasvustoja ja hieman kivitierasammalta. Kivien sivuja ja päällisiä kirjovat kaarrekarve, karttajäkälät, napajäkälät ja 
louhisammal. Varjoisimmilla kivikoilla on jo enemmän metsälajistoa. Sammakkovaaran retkeilypolun viereisellä siirtolohkareelta 
löytyy raidankeuhkojäkälää (NT) ja ravinteisuutta ilmentävää pikkuruostesammalta. Jyrkänteiden laet ja terassit ovat etupäässä 
varvikoiden ja osin poronjäkälien peittämiä. Sammakkovaaran viisto luoteisjyrkänne on poronjäkälävaltainen. 

Puusto jyrkänteiden kohdilla ja jyrkillä rinteillä on varttunutta kuusikkoa ja paikoin männikköä. Edustavimmillaan koillisrinteessä 
on luonnontilaisenkaltaista vanhaa kuusimetsää, jossa on sekapuuna järeitä haapoja, koivuja ja lahopuita. Parilta raidalta on löydetty 
raidantuoksukääpä (NT/RT) (Hertta 2012). Paikoin rinteiden tyvillä on myös lehto- ja korpikasvillisuutta. Rinteillä kasvaa paikoin 
mm. ketunleipää, lillukkaa, metsäimarretta, mustakonnanmarjaa, sudenmarjaa tesmaa ja pensaista koiranheittä. Eräällä rinteellä 
kasvaa metsänemää (VU) ja myyränporrasta (Hertta 2012). Alueelta on löydetty sammalista kaihelehväsammalta (RT), 
kantoraippasammalta (NT/RT), pikkulovisammalta (VU), pohjanhuurresammalta (NT/RT), turrisammalta (NT) ja jäkälistä 
samettikesijäkälää (NT) (Hertta 2012). Lakiosissa ja notkelmissa on enemmän hakkuita ja taimikoita. Alueella elelee lisäksi liito-
orava (VU) (Hertta 2012).

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
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32   Ryläys - Sammakkovaara, KONTIOLAHTI, LIEKSA

Kallioalue

Suojelu-, suojeluohjelma-alue, Natura 2000 -alue
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Honkavaara - Pieni Honkavaara LIEKSA
Karttalehti: 4313 09

Alueen pinta-ala: 45 Korkeus: 270 Suhteellinen korkeus: 150

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kallioalue on kahden vierekkäisen vaaraselänteen muodostama kokonaisuus, joka erottuu massiivisina, korkeina vaaraselänteinä 
maisemassa. Honkavaaran länsirinne kohoaa kohtalaisen jyrkkärinteisenä länsipuolella olevasta alavasta, peltotilkkujen kirjomasta,
metsävaltaisesta maastosta. Suppea-alaiselle laelle korkeuseroa kertyy peräti 150 metriä. Honkavaaran luoteeseen viettävät 
ylärinteen jyrkännepinnat pilkottavat paikoin puuston lomitse kauemmas ympäristöön. Honkavaaran laen kohdalla on hirsinen 
laavu, jonka vierestä, jyrkänteen päältä on erittäin avarat luontaiset näkymät etelästä lännen kautta pohjoiseen Pieliselle. Vaaran 
laella on varttunutta melko tiheää kuusikkoa, mutta laen eteläpuolella on matalaa kuusitaimikkoa, jonka yli näkyy eteläisen 
Räsävaaran pohjoisjyrkänne ja luoteisrinteen taimikko. Lounaasta erottuu aika tasainen metsälaakso muutamine pienine järvineen.
Lännestä pohjoiseen maisemaa hallitsee Pielinen saarineen ja lahtineen. Vaaran tyveltä erottuu vielä harvaa lähiasutusta, 
peltotilkkuja ja niittyjä. Honkavaaran pohjoisjyrkänteen päältä on luontainen näkymä luoteeseen Aataminvaaralle, jonka puustoa on 
hakattu, ja sen takana olevalle Pieliselle. Myös Pienen Honkavaaran pohjoisimman kallion päältä näkyy luontaisesti pohjoiseen 
Kotvanankalliolle, Aataminvaaralle ja Pieliselle. Idän suuntaan ei ole näkymiä puuston peitosta johtuen.

Alueen kivilaji on homogeenista, kerroksellista Jatuli-kvartsiittia, joka kuuluu 2200–2100 miljoonan vuoden ikäiseen Herajärvi-
ryhmän Koli-muodostumaan. Pienen Honkavaaran länsijyrkänteen eteläosa on viistopintainen, porrasmainen ja valtaosaltaan 
kasvillisuuden peittämä. Männikköisen viistojyrkänteisen seinämän kokonaiskorkeus on 15 metriä ja yksittäiset viistoseinämäpinnat
ovat noin 10 metriä korkeita. Tyvellä notkon puolivälissä on jonkin verran louhikkoa. Pohjoisosa on eteläosaa jyrkempi ja 
paremmin paljastunut. Honkavaaran laen kohdalla länsijyrkänne on 25 metriä korkea. Noin 10 metriä korkeat, viistojyrkänteiset, 
jäätikön hiomat jyrkännepinnat ovat osittain paljastuneena tai ohuen moreenin peitossa.

Honkavaaran viistoa länsijyrkännettä kirjoo kaarrekarve ja runsaasti kasvaa myös kalliokarstasammalta, kangaskarhunsammalta, 
torasammalia, isokorallisammalta ja napajäkäliä. Laen paljastumilla on samanlaista kasvillisuutta ja lisäksi ahopukinjuurta, 
ahosuolaheinää, ahomansikkaa, pikkulaukkua, rohtotädykettä ja valkoapilaa, joista osa on kulttuurilajeja. Länsirinteen alaosa on jo 
täysin varvikkovaltainen. Jyrkänteen tyveä reunustaa varttunut, pitkähkö kuusikko (MT). Pieni Honkavaaran viistot länsijyrkänteet
ovat samaten karuja ja pieniä paljastumia kirjoo kaarrekarve. Alueen metsiä on laajalti käsitelty etenkin etelärinteillä, ja nykyinen 
puusto on enimmäkseen kasvatuskuusikoita ja taimikoita (MT). Honkavaaran pohjoisella laella on harvahkoa männikköä ja 
koivikkoa, ja vaarojen välisessä notkossa on ehkä lähdevaikutteinen, ruohokorpireunainen puro.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Kolilta 6 km luoteeseen, Lahnalammen länsipuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
 Alueen pohjoisosassa on yksityinen suojelualue (YSA205889) ja kallioalue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-

alueeseen (MAO070100).

KAO070095
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Kallioalue

Suojelu-, suojeluohjelma-alue, Natura 2000 -alue
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Kolvanankallio LIEKSA
Karttalehti: 4313 09

Alueen pinta-ala: 6 Korkeus: 150 Suhteellinen korkeus: 50

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kolvanankallio on jyrkänteinen, pieni ja rinteiltään hyvin paljastunut kallioselänne, joka sijaitsee laajemman vaaraselännejakson 
pohjoisreunalla. Pohjoisesta Lahnalammen peltoihin rajautuva Kolvanankallio näkyy lähiympäristöön melko massiivisena 
selänteenä. Parhaiten se erottuu pohjoispuolella olevalta peltoaukealta, jossa sen takaa kohoavat vielä korkeammat Honkavaaran ja 
Iso Honkavaaran metsäiset selänteet. Kolvanankallion pohjoisrinteen kalliopinnat erottuvat harvahkon rinnepuuston seasta 
viereiselle paikallistielle ja hieman etäämmällekin. Selänteen lakialueelta avautuu hieno järvinen vaaramaisema eri suuntiin. 
Erityisesti kauempana etelässä näkyy Kolin vaarajaksojen jyrkkäpiirteiset muodot ja ympärillä aukeaa Pielisen laajat selkävedet.
Laen ja rinteiden harvamännikköinen ja osin avokallioinen maisema jyrkännemuotoineen on selvästi tavanomaista metsämaastoa 
avarampi ja pienpiirteissään vaihteleva. 

Kallioalueen kivilaji on Koli-muodostuman hienorakeista, kerroksellista ortokvartsiittia, joka näkyy kiven pinnalla tummempien ja 
vaaleampien raitojen vuorotteluna. Koli-muodostuman kvartisiitin kerrostuminen tapahtui 2200 miljoonaa vuotta sitten Jatuli-
sedimentaatiovaiheen aikana. Ortokvartsiitin yhteydessä esiintyy myös jonkin verran serisiittikvartsiittia, jota on paljastuneena 
Kolvanankallion länsirinteen alaosassa. Alueen kvartsiitin kerroksellisuus noudattelee suurin piirtein pohjoiskoillis-
etelälounaissuuntaa ja se kaatuu vinoasentoisesti länsiluoteeseen (Kohonen ja Marmo 1992, Pekkarinen 2004).

Kolvanankallio rajautuu pohjoispuolella kallioperän siirros- tai ruhjevyöhykkeeseen, joka maisemassa näkyy luode-
kaakkosuuntaisena pitkänomaisena peltolaaksojonona ja Pielisen lahtien ja pienten järvien muotoina. Kolvanankallion länsirinne on 
viistojyrkänteisenä kohoava, louhikkoinen rinne, jonka eteläpäässä on pieniä 5–7 metrin korkuisia laattarakoilleita, ylikaatuvia
seinämäpintoja. Kolvanankallion kaakkoon antava seinämä on yhtenäisempi. Itärinteen pohjoisosassa on 20 metriä korkea 
viistojyrkänteinen seinämä. Kalliopinnat ovat kuperia ja mannerjäätikön hiomia. Selänteen lakialue on ohuen moreenin peittämää 
männikkökangasta.

Viistoisten jyrkänteiden kasvillisuus on karua ja kalliopintoja kirjovat kaarrekarve, kalliokarstasammal ja kiviturkkisammal. Pieniä 
laakapintoja peittävät poronjäkäläkasvustot. Laella on myös kanervakasvustoja ja variksenmarjalaikkuja. Laella on varttunutta, 
nuorehkoa männikköä ja haapakasvusto. Tyvellä on pienialaisia hakkuita. Tien vieressä on ultraemäksinen siirtolohkare. Sillä 
kasvaa tavanomaisen karun lajiston lisäksi Pohjois-Karjalassa harvinaista tunturitierasammalta ja keskiravinteisuutta ilmentävää
oravisammalta.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Kolilta 7 km luoteeseen, Lahnalammen länsipuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070011
34



91Suomen ympäristö  21 | 2012

3639000 3640000

70
07

00
0

70
08

00
0

70
09

00
0

0 500250 m $

34   Kolvanankallio, LIEKSA
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Käränkävaara LIEKSA
Karttalehti: 4313 12

Alueen pinta-ala: 37 Korkeus: 262 Suhteellinen korkeus: 156

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Käränkävaara muodostaa maisemassa selvästi ympäristöstä kohoavan, korkean, jyrkkäpiirteisen vaaraselänteen, jonka muodot 
yhdessä viereisten vaarojen kanssa hallitsevat alueen maisemaa. Itärinteen vaaleat kvartsiittikalliot erottuvat selvästi itäpuolen 
lähiympäristöön rinteellä tehtyjen hakkuiden takia. Luontaisesti rinnepuusto peittäisi vaaleat kalliopinnat tehokkaammin. Laelta
siivilöityy rinnepuuston lomitse kaunis järvimaisema, jossa edustalla erottuu viereinen Käränkälampi ja taustalla Pielinen. 
Rinnepuusto rajoittaa monin kohdin luontaisia näköaloja. Lakialueen ja rinteiden varttunut kuusi- ja mäntyvaltainen puusto on 
maisemiltaan kuitenkin kohtalaisen avaraa ja itärinteen kallioiset seinäpinnat muodostavat monin kohdin lähimaisemallisesti 
näyttäviä ja kohtalaisen jylhiä pienmaisemia. Käränkävaaran laen ylitse menee retkeilypolku.

Kallioalueen kivilaji on pääasiassa Pohjois-Karjalan itäisen kvartsiittijakson Koli-muodostuman hienorakeista, kerroksellista 
kvartsiittia, jonka kerrostuminen tapahtui 2200 miljoonaa vuotta sitten Jatuli-sedimentaatiovaiheen aikana. Käränkävaaran itärinteen 
alaosassa muuttuu kivilaji Hokkalampi-rapauman kvartsi-serisiittiliuskeeksi, jonka tyyppipaikka sijaitsee hieman pohjoisempana 
Rintasenvaaralla. Kvartsi-serisiittiliuske on litostratigrafiassa Koli-muodostuman kvartsiitin alapuolella ja edustaa kuumassa ja 
kosteassa ilmastossa syntynyttä kemiallista rapaumaa, joka on keskeinen johtohorisontti Karjalaisten liuskeiden litostratigrafian 
selvittelyssä Kolin, Kaltamon ja Nunnalahden alueella. Käränkävaaran itärinteen alla muuttuu kallioperän kivet arkeeisen Ipatin
vihreäkivivyöhykkeen metavulkaniitiksi (Kohonen ja Marmo 1992). 

Käränkävaara muodostaa kallioperässä erillisen tektonisten liikuntojen erottaman lohkon, jota vaaran pohjois- ja eteläpäässä 
rajaavat luode-kaakkosuuntaiset siirrokset. Käränkävaaran itäsivu kohoaa 80 metriä korkeana jyrkänteisenä, osin kallioisena 
rinteenä, joka alaosastaan kaartuu loivempana ja peitteisempänä rajautuen kauempana Käränkälammen rantaan. Jyrkänteisessä 
rinteessä on 15–25 metriä korkeita viistojyrkänteisiä, porrasmaisia kallioseinämiä, joiden alapuolella rinne jatkuu jyrkkänä ja 
lohkareisena. Itärinteen yläosassa on paikoin tavanomaista selvästi laaja-alaisempia jäätikön hiomia silokallioita. Käränkävaaran 
kapeahko lakialue ja jyrkkä länsirinne ovat pääosin ohuen moreenikerroksen peitossa. Kalliopaljastumia esiintyy laikkuina siellä
täällä pitkin länsirinnettä.

Kallioalueen jyrkänteet ovat karuja ja niillä on tavanomaista lajistoa. Paljastumia peittävät mm. kaarrekarve, harmosammal, 
kalliokarstasammal ja kiviturkkisammal. Alueella kasvaa kissankäpälää (NT). Pohjoisosassa on mäntytaimikkoa ja eteläosa on 
varttunutta tuoreen kankaan kuusimetsää (MT). Laella, tyvellä ja rinteellä on varttunutta kalliomännikköä. Lahopuita ei juuri ole.
Mäen tyvellä on taimikoita.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Kolilta 4 km koilliseen, Käränkälammen länsipuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueen eteläosa kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (MAO070100).

KAO070004
35
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Rintasenvaara LIEKSA
Karttalehti: 4313 12

Alueen pinta-ala: 38 Korkeus: 230 Suhteellinen korkeus: 135

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Rintasenvaara sijaitsee pohjois-eteläsuuntaisen, viisi kilometriä pitkän ja itään Pielisen rantaan jyrkkärinteisesti viettävän 
selännejakson pohjoispäässä. Idästä Pieliseltä se erottuu kilometrien päästä ja näkyy massiivisena vaarana mm. etelästä Kolin 
rantatieltä. Pohjoisosasta Rintasenlampien kohdalta katsottuna Rintasenvaaran itärinne näkyy korkeana ja metsäisenä, jossa puuston 
seasta ei kallioita juuri erotu. Osa kallioseinämistä sen sijaan erottuu kauempaa Pieliseltä katsottaessa. Käräjäkallion jyrkänne näkyy 
hyvin koko korkeudeltaan Rintasenlammelle ja yläosa myös Pieliselle. Vaaraselänne rajautuu korkean itärinteen alaosassa pieniin 
lampiin, kun taas muilla suunnilla ovat rinteet matalampia ja rajautuvat metsämaastoon. Rintasenvaaran eteläosassa on 
laskettelukeskus rinteineen. Avarimmat näköalat avautuvat Käräjäkalliolta muutaman puun siivilöimänä, mutta laajimmat näköalat 
aukeavat Rintasenvaaran lakiotsilta, joista puiden runkojen ja latvuston välistä näkee saarten viiruttamalle Pieliselle ja vastarannan 
kaukaa sinertäville mäille. Lähimaisemassa erottuu Rintasenlammen pinta ja Käräjäkallion lakimäntyjä. Vielä laajemmat ja 
avarammat näköalat aukeavat toistaiseksi laen yläosan taimikoilta.

Rintasenvaaralla on paljastuneena vanhan arkeeisen pohjagneissialueen ja sen päälle kerrostuneiden paleoproterotsooisten 
svekokarjalaisten sedimenttien kontakti. Kohosen ja Marmon (1992) mukaan alueen luoteisosassa Käräjäkalliolla on kontaktissa 
nähtävissä arkeeisen Ipatin vihreäkivivyöhykkeen metavulkaniitin ja Pohjois-Karjalan itäisen kvartsiittijakson epäjatkuvuus. 
Sedimenttisarjassa alimpana on Kyykkäryhmän Hattusaari-muodostuman polymiktista konglomeraattia, joka kerrostumissarjan 
yläosassa muuttuu vaihettain hienorakeisemmaksi arkosiitiksi. Niiden kerrostuminen alkoi 2350 miljoonaa vuotta sitten ja ne 
edustavat Karjalaisten muodostumien Sariolan sedimentaatiovaihetta. Stratigrafiassa ylöspäin mentäessä Hattusaari-muodostuman 
kivet vaihettuvat Hokkalampi-rapauman kvartsi-serisiittiliuskeeksi, jonka tärkeä tyyppipaikka on Rintasenvaaran alarinteessä 
Käräjäkallion kohdalla. Kvartsi-serisiittiliuske edustaa kuumassa ja kosteassa ilmastossa syntynyttä kemiallista rapaumaa, joka 
sisältää runsaasti alumiinia. Hokkalampi-rapauma on tärkeä, keskeinen johtohorisontti, kun Kolin, Kaltamon ja Nunnalahden alueen 
Karjalaisten liuskeiden litostratigrafiaa on selvitelty. Stratigrafiassa Hokkalampi-rapauman päällä on vaaleaa Koli-muodostuman 
kvartsiittia, joka on Rintasenvaaralla vallitsevin kivilaji. Sitä esiintyy laajalti Rintasenvaaran laella ja itäjyrkänteen kallioissa. 
Kvartsiitin kerrostuminen tapahtui 2200 miljoonaa vuotta sitten Jatuli-sedimentaatiovaiheen aikana. Alueen nuorinta kivilajia 
edustaa Rintasenlampien länsipuolella oleva tumma hienorakeinen metadiabaasi, jota on paljastuneena Käräjäkalliolla ja siitä 200 
metriä kaakkoon pienellä kalliolla.

Rintasenvaaran itäjyrkänteessä on vaikuttavia vaaka- ja pystyrakoilun lohkomia, porrasmaisia kallioseinämiä. Esimerkiksi 
Kuikkalammen kohdalla on porrasmainen kvartsiittiseinämä, jonka kokonaiskorkeus on 30 metriä. Yksittäinen seinämä on 10 metriä 
korkea ja siinä on vaaka- ja pystyrakoilun synnyttämiä pieniä kielekkeitä ja pykäliä. Pohjoisosassa, Käräjäkallion itärinteessä 
pystyseinän korkeus on 8 metriä. Jyrkänteisen kalliorinteen kokonaiskorkeus on 50–60 metriä, mutta siinä olevat kalliopinnat ovat 
osittain peitteisiä. Kalliorinteen alaosan jyrkässä rinteessä on paikoin melko massiivista, sammalpeitteistä louhikkoa. 
Rintasenvaaran lakiosa ja rinteiden yläosat ovat suurelta osin ohuen moreenin peitossa. Itärinteen alaosassa näkyy 
Yoldiamerivaiheen aikainen ylin ranta. Huuhtoutumisraja on noin 130 metrin tasolla, ja sen alapuolella on peräkkäin kolme hyvin 
tai melko hyvin kehittynyttä rantatasoa jyrkällä moreenipeitteisellä rinteellä. Pielisen jääjärvi kuroutui Yoldiamerestä noin 11 200 
vuotta sitten ja sen lasku-uomana toimi aluksi Uimaharjun uoma. Koposenvaaran uoma avautui noin 100 vuotta myöhemmin, jolloin 
vedenpinta laski Pielisen altaassa noin kuusi metriä ja Uimaharjun kynnys jäi kuiville (Miettinen 1994). 

Rintasenvaaran kvartsiittijyrkänteiden pystypinnat ovat karuja. Niitä laikuittavat karvejäkälät ja jauhejäkälät. Raoissa kasvaa mm. 
kalliotorasammalta, kallio-imarretta, karvakiviyrttiä ja vähän kissankelloa. Ylikaltevilla seinämillä on enemmän tummaluppoa, 
kantolaakasammalta, maksasammalia ja pohjoispään seinämällä niukasti tummauurnasammalta. Tyvionkaloita peittävät kallio-
omenasammalen ja hohtovarstasammalen muodostamat kasvustot ja katot ovat varjorikkijäkälän kellertämiä. Jyrkänteen 
alapuolisessa rinteessä on lähinnä sammaleista lohkareikkoa, joiden päällä on toisinaan kallioimarretta. Terasseilla on harvakseltaan 
varttuneita mäntyjä, joitakin kilpikaarnaisia petäjiä, jokunen kelo, palokanto ja joissakin männyissä on palokoroja. Rinnepuusto on 
varttunutta, järeähköä kuusikkoa. Sekapuuna kasvaa mäntyjä, koivuja ja tykyn runtelemia haapoja. Rinteessä on myös jonkun verran 
järeitä maapuita. Laella ja itärinteen yläosassa on pienialaisia koivunsekaisia kuusitaimikoita, kasvatuskuusikoita ja lepikkoa (MT). 
Jyrkänteen otsa ja laki ovat varvikkoisia. Ylärinteessä kasvaa suhteellisen runsaasti myös metsämaitikkaa ja valkolehdokkia. 
Itäjyrkänteen yläosassa on pieniä, lehtomaisia laikkuja, joissa kasvaa mm. ahomansikkaa, harvinaisehkoa kalliokieloa, ketunleipää, 
metsäkurjenpolvea, metsäorvokkia, sudenmarjaa ja tesmaa. Pohjoispään itäjyrkänteen tyvellä on suursanikkaita. Käräjäkallion 
itäjyrkänteen yläosaa kirjoo kaarrekarve, alaosassa on runsaasti kalliokarstasammalta, varjorikkijäkälää ja maksasammalia. 
Alimman jyrkänteen pystypinnalla on myös runsaasti nahkanapajäkälää ja tummaluppoa. Alimman jyrkänteen päällä on vähän 
pahtanurmikkaa (RT). Otsalla on poronjäkäläpeitteitä ja taaempana laella kanervikkoa. Puusto on varttunutta, aika tavanomaista 
kalliomännikköä.

Sijainti: Kolilta 9 km pohjoiseen, Niinilahden eteläpuolella.

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueella on  yksityinen suojelualue (YSA206449).

KAO070080
36

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
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Kallioalue

Suojelu-, suojeluohjelma-alue, Natura 2000 -alue
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Ruosmanjärven kalliot LIEKSA
Karttalehti: 4314 12, 4323 10

Alueen pinta-ala: 176 Korkeus: 227 Suhteellinen korkeus: 79

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Ruosmanjärven hajanainen kallioalue koostuu lähekkäisistä, jyrkkäpiirteisistä vaaraselänteistä, jotka sijaitsevat kapeiden lampien ja 
järvien kirjomassa metsämaastossa. Alue koostuu Pientä Ruosmanjärveä ja Alimmaista ja Ylimmäistä Louhilampea reunustavista 
kallioselännejaksoista, joista itäpuolinen jakso ulottuu etelämmäksi aina Louhilamminvaaralle saakka. Lisäksi alueeseen kuuluu 
erillinen Ruosmanjärven Piilolahteen rajautuva Piilovaaran alue. Vaaraselänteiden moreenipeitteiset lakiosat kohoavat 50–70 metriä
ympäristöään korkeammalle. Monin kohdin terävästi vesistöihin rajautuvat vaaraselänteet rajautuvat myös osittain rauhallisesti 
vaihettumalla kumpuileviin vaarametsiin. Selänteiden jyrkänteiset, paljaat kalliorinteet erottuvat monin kohdin viereisille järville ja 
niiden rannoille rinnepuuston seasta. Kohtalaisen avoimilta kalliojyrkänteiltä avautuu puuston lomitse vaihtelevia lampien ja järvien 
kirjomia metsämaisemia. Osittain laella ja rinteillä tehdyt hakkuut ovat avartaneet ympäristöön avautuvia maisemia entisestään.
Luontaisesti näköalat olisivat monin kohdin puuston rajoittamat. Alueen topografia on vaihteleva, ja osa jyrkänteiden 
pienmaisemista on hienoja. Avohakkuita on alueella kuitenkin melko runsaasti.

Alueen kivilaji on vaaleaa, keskirakeista ja suuntautunutta arkeeista granodioriittigneissiä, jossa esiintyy pegmatiittisuonia yleisesti. 
Vaaraselänteiden jyrkänteiset rinteet ovat kallioisia, hyvin paljastuneita ja monin kohdin mannerjäätikön edustavasti hiomia pintoja, 
kun taas vaarojen lakialueet ja rinteiden loivemmat osat ovat pääasiassa ohuen moreenin peitossa. Pienen Ruosmanjärven itärannan
luode-kaakkosuuntaisessa jyrkännejaksossa on edustavia mannerjäätikön hiomia viistojyrkänteisiä seinämiä. Varsinkin 
jyrkännejakson luoteispäässä on 150 metrin matkalla viistojyrkänteinen silokallioseinämä, jonka korkeus on enimmillään 15 metriä.
Seinämän sileässä pinnassa näkyy seinämän suunnassa alaspäin viettävä kourumainen muoto. Kallioalueen pohjoispäässä on 
pohjois-eteläsuuntainen länteen antava viistojyrkänteinen ja rosoinen kallioseinämä, jonka korkeus pohjoispäässä on 12–13 metriä. 
Kallioalueen muissa osissa ovat jäätikön hiomat viisto- ja porrasjyrkänteiset seinämät selvästi matalampia. Esimerkiksi alueen 
kaakkoispäässä, Louhilamminvaaralla on yksittäisten seinämäpintojen korkeus 3–4 metriä.

Alueen biologisesti edustavimmat jyrkänteet ovat Pieni Ruosmanjärven itäpuolella, jonka länsijyrkänne on pohjoisosasta osin 
kostea, valuvetinen ja eteläosasta kuiva. Pystypinnoilla on laikkumaisesti tavanomaisia sammalia kuten kalliokarstasammalta, kallio-
omenasammalta, kalliopalmikkosammalta, kiviturkkisammalta, laakasammalia ja jäkälistä lähinnä jauhejäkäliä. Pientä ravinteisuutta
ilmentävät niukanlaiset hohtovarstasammal, kilpilehväsammal, nuorasammal, rantasiipisammal, rantasuikerosammal, 
rauniopaasisammal, tummauurnasammal ja sanikkaisista haurasloikko. Lohkoutuneella osuudella, alaterasseilla ja vanhassa 
kallionaluslehtokuusikossa on mm. myyränporrasta, kaiheorvokkia, lehtomataraa, metsäimarretta, mustakonnanmarjaa, 
sudenmarjaa, sormisaraa, tesmaa ja tähtitalvikkia. Sekapuuna kasvaa järeitä haapoja ja raitaa. Jyrkänteen otsalla on varttunutta
männikköä ja kuusikkoa. Osa männyistä on kelottunut, ja joissakin männyissä on palokoro. Aluskasvillisuus on mustikka-
puolukkavarvikkoa. Mäen eteläpuolella, varttuneessa, aika luonnontilaisessa kuusikossa virtaa piilopuro, jonka varrella on järeitä
maapuita ja vähän ohuempia pystylahopuita.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Lieksasta 21 km luoteeseen, Ruosmanjärven itärannalla.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070089
37
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Kallioalue

Suojelu-, suojeluohjelma-alue, Natura 2000 -alue
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Pässivaara LIEKSA
Karttalehti: 4332 01

Alueen pinta-ala: 20 Korkeus: 185 Suhteellinen korkeus: 60

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kapean Viistonlammen itäpuolella sijaitseva Pässivaara erottuu kohtalaisen massiivisena, jyrkkärinteisenä, metsäisenä selänteenä
etenkin pohjoisen suunnasta katsottaessa. Pässivaaran koillisjyrkänteet näkyvät myös hyvin lähiympäristöön lähes koko vaaran 
ympäri ulottuvan tyvipuuston hakkuiden takia. Pässivaaralla on tehty runsaasti avohakkuita, joiden takia laen lounaisjyrkänteen
reunalta avautuu avara metsävaltainen maisema kauas ympäristöön. Näköalat laelta pohjoiseen ja koilliseen ovat rajoitetumpia 
siivilöityen varttuneemman lakipuuston lomitse kumpuilevaan, metsäiseen ympäristöön. Maisemassa lähivaarojen takaa kohoaa 
jokunen korkeampi kaukainen vaaraselänne. Pässivaaran pohjoispäästä näkyy rinteen alla oleva suorantainen ja pieni Pahalampi. 
Pienmaisemat Pässivaaran koillisjyrkänteessä ovat edustavia erikoisten kalliomuotojen ansioista.

Alueen kivilaji on arkeeista raitaista suonigneissiä, jossa vaaleat neosomiraidat ovat paksumpia kuin tummat paleosomiraidat. 
Paikoin seassa esiintyy myös graniittia. Korsmanin ym. (1997) mukaan alueen suonigneissi kuuluu laajan arkeeisen 
gneissikompleksin vanhempaan osaan, jonka ikä on 2600–3100 miljoonaa vuotta. 

Pässivaara on kokonaisuudessaan vedenkoskematonta maastoa. Korkein ranta on jääkauden lopulla ollut alueella noin 120 m mpy. 
Pässivaaran rinteet ovat jyrkänteisiä ja melko hyvin paljastuneita. Lakipinnat ja alarinteet sen sijaan ovat suureksi osaki ohuen 
moreenin peittämät. Koillissivulla esiintyy 150 metrin matkalla erikoisia, vahvasti ylikaltevia kalliopintoja, jotka ovat sileitä ja viisi 
metriä korkeita. Seinämien ylikaltevuus on yleensä 30 astetta, mutta muutamissa paikoissa seinämät kallistuvat noin 45 asteeseen. 
Myös Pässivaaran pohjoispäässä on lohkoutunutta seinämää, johon on muodostunut gneissin rakoilusuuntiin näyttäviä lippoja ja 
onkaloita. Pohjoisjyrkänteen länteen aukeavassa kaaressa on lisäksi rakoilun lohkomia kielekkeitä. Jyrkänteen alla on lohkareikkoa, 
ja eräässä kohtaa on 6 x 6 x 3 m suuruinen, luolamainen onkalo. 

Kalliokasvillisuus on tavanomaista ja karua lukuun ottamatta Pässivaaran koillisjyrkänteen ylikaltevia pintoja, joilla on jonkin
verran lievää ravinteisuutta ilmentäviä sammalia kuten hohtovarstasammalta, lettosiipisammalta, kilpilehväsammalta, 
siloriippusammalta, sinilehväsammalta ja tummauurnasammalta. Sanikkaisista näillä pinnoilla viihtyy haurasloikko, kallioimarre ja 
metsäimarre. Lisäksi jyrkänteillä kasvaa runsaasti tavanomaista lajistoa kuten harmosammalta, kalliokarstasammalta, kallio-
omenasammalta, kiviturkkisammalta, laakasammalia ja jauhejäkäliä. Otsilla on heikosti poronjäkälälaikkuja ja suurin osa on lähinnä 
mustikka-puolukkavarvikon peittämiä. Pässivaaran laella on mäntyvaltaista, varttunutta sekametsää (MT, VT). Mäen tyvet ovat 
taimikkoina. Rinteillä on myös varttunutta, harvennettua kuusikkoa. Joissakin keloissa, maapuissa ja kannoissa on palokoroja.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Lieksasta 10 km eteläkaakkoon, Matovaaran länsipuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070092
38
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Kallioalue
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Mustavaara LIEKSA
Karttalehti: 4332 03

Alueen pinta-ala: 13 Korkeus: 210 Suhteellinen korkeus: 67

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Mustavaara on Riuttajärven länsirannalla kohoava jyrkänteinen vaaraselänne, jonka laki kohoaa 67 metriä järven pintaa 
korkeammalla. Mustavaara erottuu Riuttajärvelle korkeana ja massiivisena vaaraselänteenä, ja sen itärinteen alaosan jyrkänteiset
rantakalliot näkyvät selvästi järvimaisemassa. Lakialueella ja rinteillä on tehty hakkuita, mutta paikoin jyrkänteisten seinämien 
päältä avautuu luontaisesti puuston rajoittamia näköaloja järvelle ja läheisiin hyvin kumpuileviin vaarametsiin. Luontaisesti näköala 
avautuisi osittain vain puiden rajoittamana. Mustavaaran rinteet ja lakiosa ovat pääasiassa ohuen moreenin peittämää metsämaastoa.
Kalliota on paljastuneena lähinnä itärinteen jyrkänteisemmissä kohdissa. Riuttakallion pienmaisemat ovat erikoisia ylikaltevien ja 
pystyasentoisten kallioseinämien takia.

Mustavaaran kivilaji on arkeeisen gneissikompleksin tonaliittigneissi, jossa esiintyy leikkaavia karkearakeisia pegmatiittijuonia.
Mustavaaran koillisrinteen alaosassa, Riuttakallion lähes pystyasentoisen kallioseinämän kokonaiskorkeus on enimmillään 9 metriä.
Jyrkännejakson kaakkoispäässä, ylempänä rinteessä on eräällä kohdalla 6 metrin korkuinen, ylikalteva seinämä, jonka edustalla on
kohtalaisen runsaasti sammalpeitteisiä lohkareita.

Kallioalueen jyrkänteet ovat pääosin karuja ja puuston varjostamia. Parissa kohtaa Mustavaaran koillisjyrkänteitä on haurasloikkoa 
ja rantajyrkänteellä vähän tummauurnasammalta. Muuten lajisto on tavanomaista, mm. kalliopalmikkosammalta, 
kierrekivisammalta, kiviturkkisammalta, kallioisokarvetta ja jauhejäkäliä. Tyvellä on paikoin sammaloitunutta lohkareikkoa. 
Terassit ovat sammaleisia, mustikka- ja puolukkavarpuisia, ja paikoin niillä on kallioimarrelaikkuja. Vaaran erikoisuutena on 
myyränporraskasvusto koillisjyrkänteen katveessa, kookkaiden kuusten varjossa (OMT, OMaT). Seuralaisena kasvaa mm. 
isoalvejuurta, metsälauhaa, metsäimarretta, oravanmarjaa, sormisaraa, sudenmarjaa ja vanamoa. Rinteessä on myös laajemmin 
varttunutta kookasta kuusikkoa (MT, OMT) sekapuuna muutama haapa. Paikoin on hiirenportaan ja isoalvejuuren muodostamia 
suursaniaislaikkuja. Kuusilla kasvaa kuusenkääpää ja alueella on joitakin maapuita. Rantajyrkänteen laki ja Mustavaaran laki on
aikoinaan laajalti hakattu.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Lieksasta 7 km pohjoiseen, Riuttajärven länsirannalla.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070093
39
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Louhiniemi LIPERI
Karttalehti: 4223 03

Alueen pinta-ala: 3 Korkeus: 90 Suhteellinen korkeus: 11

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Louhiniemi on Viinijärven rannalla oleva kapea, kohtalaisen hyvin paljastunut, pohjois-eteläsuuntainen rantakallioselänne, joka
kohoaa reilu 10 metriä järven pintaa korkeammalle. Länsireunastaan kallioselänne vaihettuu tasaisiin Jaamankankaan harjualueen 
männikkökankaisiin. Louhiniemen avoimet rantakalliot näkyvät selvästi Viinijärven Venepohjan selälle, ja selänne erottuu myös 
matalana kohoumana muuten alavista rantametsistä. Rantakalliolta avautuu luoteesta ja pohjoisesta itään kaunis ja avara 
luonnontilainen järvimaisema pitkin Viinijärven Venepohjan laajaa selkää. Kaukana vastarannalla näkyy matalia vaaraselänteitä. 
Rinteessä kasvaa varttunutta männikköä ja koivikkoa, mutta myös selänteen lakiosista siivilöityy puuston lomitse näköaloja järvelle.
Kallioselänne jatkuu etelään pidemmälle kuin peruskarttaan on merkitty kalliota.

Louhiniemi on tunnettu geologinen retkeilykohde. Sen kivilaji on proterotsooista rakenteeltaan kohtalaisen hyvin säilynyttä 
konglomeraattia, jota esiintyy kallioperässä Sotkuman arkeeisen doomin lounaisreunalla kapeana kivilajivyöhykkeenä. Louhiniemen
eteläpäässä, kalliorinteessä konglomeraatti on harmaata liuskeista kiveä, jossa on pieniä 1,5 cm kokoisia kivilajipalloja ja 3–4 mm 
kokoisia kvartsipalloja. Kalliopinnoilla on nähtävissä myös runsaspalloista konglomeraattia, jossa pallojen koko on jopa 7 cm. 
Pallot ovat selvästi venyneitä ja kiven hienorakeisessa aineksessa näkyy raitaisuutta. Konglomeraatti esiintyy kallioperässä puoli 
kilometriä paksuna kerroksena, joka on osittain myloniittiutunut (Laiti 1985).

Jyrkänteet ovat voimakkaasti viistorakoilleet, ja niiden alle on syntynyt pieniä, puoli metriä syviä mutta pitkiä tyvionkaloita. Etenkin 
näillä kohdin ja paikoin myös pystypinnoilla on ravinteisuutta. Rakokasvillisuutta vallitsevat lähinnä kalkkikiertosammal, mutta
myös härmäsammalta on runsaasti. Muita vaateliaampia lajeja on niukemmin. Kosteimmissa raoissa on rantasiipisammalta ja 
lehväsammalia. Raoissa ja pystypinnoilla kasvaa myös paikoin suippuväkäsammalta, haapasuomusammalta, ketohavusammalta, 
nuorasammalta ja nystypaasisammalta. Pystypinnoilla on enemmän tavanomaisempaa lajistoa kuten kalliopalmikkosammalta ja 
kiviturkkisammalta. Kuivemmilla pystypinnoilla vallitsevat karvejäkälät, harmosammal ja torasammalet. Aivan rantaveden 
vaikutuksessa olevilla kallioilla on lisäksi mm. hietikkotierasammalta ja rantasuikerosammalta. Putkilokasveista raoissa on runsaasti 
haurasloikkoa ja paikoin kissankelloa, laella vähän kissankäpälää (NT). Puusto on lähinnä varttunutta, mäntyvaltaista sekametsää,
jossa etenkin koivuja on runsaasti. Jyrkänteen päälliset jäävät mustikkavarvuston peittoon. Metsässä kasvaa lisäksi niukasti 
metsäruusua ja vilukkoa. Etelä- ja lounaispuolella avautuvat Jaamankankaan metsät ovat mäntyä kasvavia puolukka- ja 
mustikkatyypin kankaita.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Liperistä 12 km pohjoiseen, Käsämän pohjoispuolella, Viinijärven etelärannalla.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070122
40
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Oinaanvaara LIPERI
Karttalehti: 4223 04

Alueen pinta-ala: 18 Korkeus: 125 Suhteellinen korkeus: 49

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Niinikkosaaren Salonnenässä, Oriveden rannalla sijaitseva Oinaanvaara kohoaa lähes 50 metriä korkeana, jyrkkäpiirteisenä 
selänteenä, ja sen massiivinen muoto erottuu selkeästi itäpuoleiselle Telmonselälle. Oinaanvaaran itäsivu on satojen metrien 
matkalta jyrkänteinen. Kallioseinämät erottuvat järvelle, vaikka seinämien edessä kasvaakin paikoin isoja kuusia ja mäntyjä. 
Länsireunastaan Oinaanvaara rajautuu kallioisiin loivapiirteisiin metsiin. Itäjyrkänteen kallioseinämien päältä avautuu paikoin hyvät 
näköalat järvelle. Järvimaisema on parhaimmillaan jyrkännejakson eteläosasta, Ruomanaluksen kohdalta katsottaessa, josta 
saaristoinen järvimaisema avautuu hienosti itään. Oinaanvaaran itäjyrkänteiden kallioiset pienmaisemat ovat vaihtelevat erikoisten 
kalliomuotojen ja topografian vaihtelun takia. Oinaanvaaran eteläosassa on kyläyhdistyksen kota.

Oinaanvaaran kivilaji on vaaleaa hienorakeista arkoosia, jossa on osin rapautuneita kiilleliuskevälikerroksia. Kivilajien liuskeisuus 
kaatuu melko loiva-asentoisena itään. Alueen sedimenttikivet kuuluvat karjalaiseen muodostumaan ja ne edustavat kratonin sisäisiä 
tai kratonin reunan kerrostumia, kuten myös idempänä olevan Höytiäisen altaan sedimenttikivet (Korsman ym. 1997). 

Oinaanvaaran itäsivulla on edustavia pysty- ja ylikaltevia jyrkännemuotoja. Jyrkänteiden pystyseinämien korkeus on yleensä 5–10
metriä, mutta korkein pystyseinämä on noin 15-metrinen. Ylikaltevat seinämäpinnat ovat alueella yleisiä ja usein ne ovat kehittyneet 
kivilajien vinokaateisen liuskeisuuden mukaisina pintoina. Esimerkiksi Oinaanvaaran pohjoiskärjen alajyrkänteessä on 5 metriä 
korkea, ylikalteva seinämä, joka on syntynyt, kun arkoosissa oleva kiilleliuskevälipatja on rapautunut pois. Ylikaltevia seiniä on 
useissa paikoissa, joista korkeimmat ovat noin 7-metrisiä pintoja. Liuskeisuutta myötäilevä laattamainen, hyvin loiva-asentoinen
rakoilu on saanut aikaan pieniä kielekemuotoja. Eräällä kohdalla seinämän tyvelle on kehittynyt 4 metriä syvä ja puoli metriä korkea 
luola, jonka edustalla on hieman louhikkoa. Ruonanaluksen kohdalla, itä-länsisuuntaisessa, lyhyessä seinämässä on kookas 
tyvionkalo.

Itäjyrkänteillä on edustavia ylikaltevia pintoja ja matalampia pystypintoja. Tavanomaisten sammalten kuten kallio-omenasammalen,
kalliopalmikkosammalen, kierrekivisammalpaakkujen ja jäkälien kuten jauhejäkälien, varjorikkijäkälän ohella on 
keskiravinteisuutta ilmentäviä lajeja. Ylikaltevilla pinnoilla on nuorasammalta, tummauurnasammalta, vuoririippusammalta ja 
kosteissa raoissa hohtovarstasammalta, härmäsammalta, kilpilehväsammalta, rantasiipisammalta ja viuhkasammalta. Viistopintoja 
peittävät metsäsammalet ja tavanomaiset kalliosammalet. Rapautumisen takia on paikoin täysin kasvittomia kohtia. Putkilokasveista
jyrkänteillä kasvaa mm. haurasloikkoa, karvakiviyrttiä, kallioimarretta ja lehtonurmikkaa. Tyvimetsikkö on pääosin varttunutta 
kuusikkoa (MT), jossa on myös ohutpuisia haapoja. Tyvimetsikössä kasvaa lisäksi mm. ketunleipää, nuokkuhelmikkää, 
lehtomataraa, sormisaraa ja sudenmarjaa. Itärinteen puusto on varttunutta männikköä, ja sen seassa on muutama ohut kelo ja 
haapoja. Varvikko on kanervavaltaista. Paikoin otsilla on karuja, poronjäkälävaltaisia laikkuja, joissa kasvaa lisäksi ahosuolaheinää 
ja rohtotädykettä. Laelta polkujen vierestä ja näköalapaikoilta kalliopaljastumat ovat vähän kuluneita. Aivan lakipuusto on laajalti 
taimikkona. Pienet aluslouhikot ovat sammalten peittämiä.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Liperistä 12 km etelään, Niinikkosaaressa.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Suurin osa alueesta kuuluu yksityiseen suojelualueeseen (YSA206379).
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