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Pärnävaara LIPERI
Karttalehti: 4223 06

Alueen pinta-ala: 20 Korkeus: 166 Suhteellinen korkeus: 76

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Pärnävaara erottuu kaukaa korkeana, metsäisenä, massiivisena vaarana, jonka koillis-itäsivu on 30 metriä korkea ja jyrkänteinen.
Jyrkänteisellä osalla on laikuittaisesti, etupäässä viistoja, noin 4–5 m korkeita ja paikoin epämääräisesti porrasmaisia paljastumia 
siellä täällä tyveltä laelle asti. Jyrkänteen alaosassa on myös pieniä, 2 m korkuisia, pykälämäisiä, ylikaltevia pintoja. Laelta aukeaa 
näköaloja moneen suuntaan hakkuiden ja virkistyskäytön takia. Luontaisesti edustavimmat näköalat aukeavat puuston välistä itään,
Leinosen Ruostelahden ylitse laajalle Pyhäselälle. Etelästä Jyrinjärvestä näkyvät molemmat päät. Muutoin maisemat ovat aika 
tasaisen metsäiset. Varttunutta lakipuustoa on koillisen kvartsiittijyrkänteen yläpuolella, ja se myös estää näköalat siihen suuntaan. 
Joensuun kaupungin valoja näkyy idästä, Oriveden Pyhäselän takaa. Laella ja tyvellä on runsaasti erilaisia ulkoilureittejä, latuja, 
polkuja, teitä ja laella on linkkitorni. Pohjoisosan leikkaa voimalinja, ja koillisjyrkänteen tyvellä on Pohjois-Karjalan suurin
hiihtokilpailukeskus reitteineen ja ampumarata. Koillisjyrkänteessä on ympärivuotinen kalliokiipeilyreitistö ja kaakkoisrinteellä
entinen laskettelurinne.

Kivilaji on Sotkuman kupolin arkeeista kvartsidioriittigneissiä, jota leikkaavat nuoremmat diabaasijuonet (Korsman ym. 1997). 
Alueen kallioperä on paikoin kalkkipitoinen. Pärnävaaran koillisjyrkänne on kaksiosainen ja korkein porrasmainen seinämä on 10 
metriä korkea. Suurimmaksi osaksi koillisrinne on kuitenkin peitteinen.

Koillisjyrkänteen pysty- ja viistopinnat ovat enimmäkseen karuja, mutta paikoin on myös keskiravinteisia kohtia. Tavanomaisilla
pinnoilla kasvaa runsaasti kalliokarstasammalta, joissakin raoissa tummauurnasammalta, tyviraoissa tyypilliseen tapaan kallio-
omenasammalta, hohtovarstasammalta, pystypinnoilla mm. harmosammalta ja kiviturkkisammalta. Kosteimmilla seinämillä ja 
viistopinnoilla on rahkasammallaikkuja. Paikoin jyrkänteet, myös näyttävin jyrkänne on kalliokiipeilijöiden kuluttama, ja sen takia 
rinteet ovat laajalti paljaita sammalista ja jäkälistä kallion tyveltä laelle asti. Jyrkänteellä on lisäksi kiipeilijöiden kiinnittämiä 
koukkuja yms. Koillisjyrkänteen edustavimmat osat ovat eteläosassa, jonka pystypinnoilla on isoja tummauurnasammalpaakkuja, 
kimpputierasammalta ja nuorasammalta. Tyvionkaloissa on jäljellä vähän kalkkikiertosammalta, kiilto-omenasammalta, 
kivikutrisammalta, siloriippusammalta ja vuoririippusammalta. Koillisjyrkänteen eteläosassa kasvaa pahtarikkoa (RT), kissankelloa
ja samaten kalliokeuhkojäkälää (VU) (Hertta 2012), jonka seuralaisena on raidankeuhkojäkälää (NT) ja jauhemunuaisjäkälää. 
Kallioilta on tavattu myös kalliokieloa, mäkitervakkoa, pikkutervakkoa, vahamaksaruohoa sekä hietaorvokkia, kanervisaraa ja 
vuorimunkkia (VU) (Simanainen 2005), joka on lajin pohjoisin kasvupaikka maailmassa (Huttunen ym. 1988).  Alueen kallioilta on 
tavattu lisäksi tummaraunioista ja muista elinympäristöistä mm. kalkkimaariankämmekkää (NT) kirkiruohoa, lehmusta, 
mustakonnanmarjaa ja tunturikurjenhernettä (Huttunen ym. 1988).  Alueelta on ilmoitettu myös hirvenkello (VU) ja varmistamaton 
tummaneidonvaippa (VU) -havainto (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, suull. Tiedonanto 2012). Alueella kasvaa lisäksi kissankäpälää 
(NT). Koillisia rinteitä peittää enimmäkseen varttunut männikkö, sekapuuna on koivua, kuusta ja paikoin riukumaisia haapoja. 
Lakiosassa on täysikasvuisen männikön lisäksi myös nuorta mäntytaimikkoa. Laella on kulttuurilajeja. Koillisjyrkänteen eteläosan
tyvellä on rinnelehtoa. Eräällä lahopuulla kasvaa varjojäkälää (VU) (Hertta 2012).

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Sijainti: Joensuusta 12 km länsiluoteeseen, Liperin Ylä-Myllyltä 4 km pohjoiseen.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070038
42
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Riihivaara NURMES
Karttalehti: 4314 06

Alueen pinta-ala: 42 Korkeus: 185 Suhteellinen korkeus: 78

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Mätäsvaaran koillispuolella, Konnanlammen etelärantaan rajautuva Riihivaara erottuu ympäristöön massiivisena, metsäisenä 
selänteenä. Parhaiten Riihivaara erottuu pohjoisen ja koillisen suunnasta, jonne sen avokallioiset, jyrkänteiset, pohjois- ja 
koillissivujen kalliopinnat erottuvat osittain rinnepuuston seasta. Etenkin alarinteiden avoimet kalliopinnat näkyvät alapuolisen ranta-
alueen puuston yli maisemassa. Parhaimmat näköalat avautuvat lakialueen pohjoisreunalta, pohjois- ja koillisjyrkänteiden päältä ja 
rinteiden yläosasta. Pohjoisen ja koillisen suunnalla maisemaa hallitsee Konnanlammen avarat vedet ja sen pohjoisrantaa 
reunustavat viljellyt peltoalueet. Kaukomaisema on lievästi kumpuilevaa vaarametsikköä. Pohjois- ja koillisjyrkänteiden 
avokallioiset, melko jylhät pienmaisemat ovat alueen parasta antia. Muutoin Riihivaaran lakiosa on tasaista, moreenipeitteistä 
metsämaastoa. 

Kallioalueen kivilaji on Itä-Suomen arkeeisen pohjagneissialueen punaista, tasa-keskirakeista graniittigneissiä. Graniittigneissin
liuskeisuuden kulku noudattelee luode-kaakkosuuntaa ja liuskeisuus on melko pystyasentoinen kaatuen heikosti koilliseen. 
Riihivaaran lakialuetta ja ylärinteitä peittää ohut moreeni. Kalliopaljastumia esiintyy runsaammin 140 metrin korkeustasosta 
alaspäin, jolla tasolla näkyy alueella ollut korkein ranta selkeänä vaaran länsi-, itä- ja pohjoisrinteitä vyömäisesti kiertävänä 
huuhtoutumisrajana. Laajimmin paljastuneena ovat pohjois- ja koillisrinteiden jyrkänteiset kohdat. Pohjois- ja koillissivulla on 40 
metriä korkea, yläosastaan viistojyrkkinä porrasmaisten hyllyjen erottamina kalliopintoina kohoava, kasvillisuuden osittain peittämä 
kalliorinne. Pohjoisrinteen alaosassa on 10–15 metriä korkea, laatta- ja kiilarakoillut pystyseinämä, jossa on pieniä kielekkeitä ja 
onkaloita. Seinämän alla on suurilohkareista taluslouhikkoa, jossa lohkareiden läpimitta on 1–3 metriä. Koillissivulla, rinteen
alaosassa on 8–10 metriä korkea, lähes pystyseinämäinen kohta, joka on kohtalaisesti jäätikön hioma.

Pohjois-pohjoiskoillisrinteiden yläosassa on pieniä, porrasmaisia jyrkänteitä, joita peittää lähes kunttamainen, paksu sammalpeite.
Alajyrkänteen viistopinnoilla kasvaa runsaasti kalliokarstasammalta ja pystypinnoilla kaarrekarvetta. Aivan tyvellä on pieniä 
tyvionkaloita, joissa on runsaasti kallio-omenasammalta. Rahkaisilla pinnoilla on myös kohtalaisesti pohjankorvajäkälää ja 
himmeänahkajäkälää. Kosteimman seinämän tyvionkalossa on vähän tummauurnasammalta, haurasloikkoa, rantasiipisammalta ja 
vuoririippusammalta. Tyvijyrkänteen kosteilla seinämillä on myös kimpputierasammalkasvustoja ja valuvesipintaa, joissa on 
runsaasti rahkasammalta, hetesirppisammalta ja maksasammalia. Ketunleipä nousee heikosti alimmille hyllyille. Tyvilouhikko on 
sammaleiden ja varvikon peittämä. 

Vaaran laki on taimikon peitossa. Pohjoisrinteen otsalla on harvaa taimikkoa tai kasvatusmännikköä. Pohjoisrinne on varvikkoinen
ja valurahkainen. Paikoin paksusammaleisella kuntalla on laajoja kanervan, juolukan ja variksenmarjan muodostamia varvikoita, 
joissa on myös vähän suopursua. Poronjäkälää on vain niukalti, laikuittaisesti jyrkännepintojen päällä. Jyrkänteen tyvellä on joitakin 
kilpikaarnaisia palokoromäntyjä, joissa on vähintään kaksi paloarpea. Rinteen edustan lohkareiden välissä on harvaa hieskoivikkoa,
ja louhikon sekä rannan välissä on lehtipuunsekaista mäntytaimikkoa ja varttunutta nuorehkoa kuusikkoa (MT). Lehtomaista 
kangasta on vähän luoteiskulman tyvellä.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Nurmeksesta 22 km kaakkoon, Konnalammen etelärannalla.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070008
43
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Kallioalue
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Pyssyvaara - Välivaara NURMES
Karttalehti: 4323 01

Alueen pinta-ala: 332 Korkeus: 235 Suhteellinen korkeus: 120

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lipinlahden kylän viljelysmaisemaa reunustava Pyssyvaara - Välivaaran kallioalue on laaja, 3 km pitkä kallioselänteiden jakso, joka 
rajautuu pääasiassa metsäiseen rauhallisesti kohoilevaan vaaramaastoon. Kallioiset vaaraselänteet kohoavat metsämaisemassa melko
huomaamattomasti. Parhainten erottuu yli 100 metriä ympäristöstään, loivarinteisesti kohoava Pyssyvaara, joka näkyy lännestä 
Lipinlahden peltomaisemasta katsottaessa korkeana, loivapiirteisenä vaaraselänteenä. Alueen lounaisreunalla Pyssyvaaran alarinteen 
jyrkänteiset kalliot rajautuvat kapeaan Pyssylampeen ja erottuvat lähimaisemassa lammen vastarannalle huomiota herättävästi. 
Vaara-alueelta ympäristöön avautuvat maisemat ovat metsävaltaiset ja kumpuilevien vaarojen luonnehtimat. Ehkä paras 
näköalapaikka sijaitsee Hiidenportin itäpuolen jyrkänteen päällä, jolta avautuu avara maisema etelästä lännen kautta luoteeseen.
Lähimpänä näkyy Lipinlahden peltoja, asutusta ja lähimetsää. Taustalla näkyy metsäisiä vaaroja ja aavistus Pielisen pinnasta. 
Etelässä ja lounaassa kohoaa Kohtavaaran kaksi korkeampaa selännettä. Pyssylammen rantakallioilta avautuu mukavia lähimaisemia 
lammelle. Vaara-alueen kallioiden lähimaisemia luonnehtivat karut avoimet kalliopinnat ja pitkien jyrkänteisten rotkomaisten 
muotojen ja viistojyrkänteisten kallioseinämien muovaamat pienmaisemat. Hakkuut ovat monin paikoin kuitenkin muuttaneet alueen 
sisäosien metsämaisemaa. Hiidenportin rotkolle johtaa retkeilypolku, joka jatkuu opastettuna laavulle.

Alueen kallioperän kivilajit kuuluvat Itä-Suomen arkeeiseen lohkoon ja vaihtelevat vaaleasta, suuntautumattomasta graniitista 
vaaleanharmaaseen keskirakeiseen gneissiin. Alueen graniitti kuuluu nuorempaan arkeeiseen intrusiivikompleksiin, jonka ikä on 
2,74–2,65 miljardia vuotta, kun taas alueen gneissi kuuluu 3,1–2,6 miljardin vuoden ikäiseen Nurmeksen paragneissikompleksiin. 
Tasa-keskirakeista paragneissiä on paljastuneena mm. Pyssyvaaran länsirinteellä ja sen seassa on karkeampia graniittisia osueita,
kun taas Välivaaran kalliot ovat vaaleaa suuntautumatonta graniittia. Paragneissi on ollut alun perin sedimenttisyntyinen kivilaji, 
joka on metamorfoitunut. Luukkosen ja Sorjonen-Wardin (1998) mukaan Nurmeksen paragneissien lähtökivilaji on ollut tuffiittinen. 
Kontisen (1991) mukaan sen lähtömateriaali edustaa arkeeisten granitoidien ja arkeeisten vihreäkivivyöhykkeiden 
rapautumistuotetta. 

Alueen vaaraselänteiden lakialueet ja rinteet ovat kohtalaisen hyvin paljastunutta kalliomaastoa, jossa jyrkänteet ovat melko matalia.
Edustavimmat muodostumat ovat Hiidenportin rotkossa ja Välivaaran pitkässä kallioseinämässä alueen itäosassa. Hiidenportti on 
pienehkö rotkomuodostuma, jonka itäpuolen seinämä kohoaa viistojyrkänteisenä 12 metriä korkeana ja 100 metriä pitkänä 
silokallioseinämänä. Pyssyvaaran korkeimman laen länsisivulla on pohjois-eteläsuuntainen, pitkä, 2–3 metriä korkea kallioseinämä. 
Pyssylammen rannassa on 7 metriä korkea silokallioseinämä. Välivaaran edustavin viistojyrkänteinen, sileä seinämä on pituudeltaan 
250 metriä ja korkeudeltaan 7 metriä. Jyrkänne jatkuu pohjoisluoteeseen matalampana. Välivaaran pienen rotkon viistoseinämässä 
on graniitille tyypillistä kuutiorakoilua.

Kallioalueen länsijyrkänteet ovat pitkälti kosteita, karuja ja kalliokarstasammalvaltaisia. Kaarrekarvetta ja kivitierasammalta on 
myös runsaasti. Silokalliot ovat pääosin poronjäkälien peittämiä. Notkelmissa on kanervikkoa. Kalliokohokkia (RT) seuranaan 
rohtotädykettä kasvaa eteläosan silokallioilla. Kalliokohokkia on myös Pyssylammen rantajyrkänteellä. Etenkin pohjoisosa, 
Hiidenportin pohjoispuolelta on laajalti hakattu. Eteläosaa on vähemmän hakattu. Rantajyrkänteiden ja Pyssyvaaran väliset 
kangasmaat ovat taimikkoina tai kasvatusmetsinä.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Nurmeksesta 10 km itäkaakkoon, Lipinlahden itäpuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070087
44
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Hovivaara - Suoniemenkallio POLVIJÄRVI
Karttalehti: 4224 02

Alueen pinta-ala: 12 Korkeus: 110 Suhteellinen korkeus: 20

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Ojitetun Paljakansuon etelälaidalla sijaitsevat Hovivaara ja Suoniemenkallio ovat vierekkäisiä matalia kallioselänteitä, jotka 
kohoavat tasaisesta ympäristöstä 20 metriä. Selänteet erottuvat pohjoispuolen suolta kahtena metsäisenä kumpareena ja rajautuvat
etelä- ja länsisivuilla osittain peltokaistaleisiin. Suoniemenkallion laella on nuorta metsää ja pienellä alueella varttunutta metsää. 
Puuston lomitse avautuu näköala ainoastaan lähimetsiin, mutta ei kauemmaksi. Hovivaaralla kasvaa lähes täysikasvuista männikköä,
ja sen laelta avautuu puuston rajoittama maisema muutaman kilometrin päähän. Paljastuma-alueiden silokalliot ja pienet 
jyrkännepinnat ovat selänteiden pienmaiseman parasta antia. Alueiden läpi kiertää eräpolku ja Hovivaaralla on satumetsäpolku. 
Suoniemenkallion länsilaidalla on kivikautinen asuinpaikka. 

Hovivaaran ja Suoniemenkallion kivilaji on serpentiniittiä, joka esiintyy kallioperässä laajempana linssimäisenä muodostumana 
kiillegneissien ja mustaliuskeiden ympäröimänä.  Kallioalueella serpentiniitin väri vaihtelee vaaleanvihreästä kirkkaanvihreään, joka 
näkyy parhaiten märällä, kiillottuneella silokalliopinnalla. Serpentiniitin tuore murrospinta on tumman vihertävä. Höytiäisen 
järvialueen kallioperässä esiintyvät serpentiniitit epäyhtenäisinä vyöhykkeinä kiillegneississä Sotkuman arkeeisen gneissikupolin 
länsipuolella olevassa geosynkliinialtaassa (Huhma 1975). Serpentiniitit ovat keskeinen ja yhdistävä tekijä erikoiselle Outokumpu-
assosiaatiolle, johon kuuluu myös kvartsikiviä, karsikiviä ja karbonaattikiviä. Serpentiniitit ovat alun perin ultraemäksisiä 
magmakiviä ja kuuluvat muinaiseen valtamerenpohjaan, ofioliittiin, jonka ikä on 1970 miljoonaa vuotta (Koistinen 1993). 
Hovivaaran luoteiskulmalla on viistojyrkkä lähes 10 metriä korkea silokalliorinne. Paljastuma-alueen länsisivulla on matala, 
voimakkaasti ylikalteva, 2 metriä korkea seinämäpinta.

Hovivaaran länsirinteen ylikaltevalla jyrkänteellä on ultraemäksistä kasvillisuutta, ja jyrkänteellä kasvaa sanikkaisista mm. 
viherraunioista ja haurasloikkoa. Jyrkänteeltä on havaittu lisäksi kalliouurresammal (RT), kantoritvasammal (NT), 
liuskalapasammal (NT/RT) ja turrisammal (NT) (Fagerstén 1991). Hieman vaateliaista sammalista kalliolla kasvaa myös 
niukahkosti mm. haapasuomusammalta, isotumpurasammalta, kalkkikiertosammalta, karvahiirensammalta, 
kesantotumpurasammalta, ketohavusammalta, kielikellosammalta, pikkutumpurasammalta, rauniopaasisammalta ja 
siloriippusammalta (osin Fagerstén 1991). Lakipuusto on harvaa, nuorehkon puoleista, varttunutta männikköä. Aluskasvillisuutta 
laikuittavat poronjäkälä- ja isohirvenjäkäläkasvustot. Laella on myös puolukkavarvikkoa ja kastikkalaikkuja. Avoimilla paikoilla on 
jonkin verran ketomaista kasvillisuutta, kuten ahomansikkaa, keltamaksaruohoa, keto-orvokkia, kissankelloa, kivikkoalvejuurta, 
mäkitervakkoa ja rohtotädykettä.  Polkujen vierestä kasvillisuus on vähän kulunutta. Koillisrinne on loivahko ja pitkälti 
metsäsammalten peittämä. Alueelta on havaittu lisäksi hietaorvokkia, ketonoidanlukkoa (NT/RT) (Hertta 2012) ja lehtopähkämöä 
(Fagerstén 1991).

Suoniemenkallion laen kaakkoispuolella on laaja hakkuualue ja länsirinteen pohjoisosan kasvillisuutta on tuhottu geologisten 
tutkimusten yhteydessä. Näiden väliin jää noin 50 m pituinen koskemattomampi kaistale. Jyrkännekasvillisuudelle sopivaa 
loivahkoa, lounaaseen avautuvaa, kalkkipitoista serpentiniittijyrkännettä on noin 30 m pituudelta ja 5 m korkeudelta, mutta siltä
kohdin sammaleet on laajalti poistettu ja eduspuusto hakattu kasvillisuuden kärsiessä normaalia kovemmasta paisteesta. Jyrkänteen 
häiriöttömissä kohdissa kasvaa runsaasti kalkkikiertosammalta ja paasisammalia. Rinteeltä on havaittu lisäksi ennen 
kalliokasvillisuuden myllertämistä ja hakkuita mm. etelänsuikerosammalta (NT/RT), kalliouurresammalta (RT), lukinsammalta 
(RT), kalkkiharasammalta, kalkkikahtaissammalta, kalkkikarvasammalta, kalliopunatyvisammalta, oravisammalta, 
pikkunokkasammalta, suippuväkäsammalta ja vemmelvaskisammalta (Fagerstén 1991). Ainakin osa näistä lajeista on ilmeisesti 
hävinnyt alueelta. Ylärinteessä on ketomaista kasvillisuutta kuten ahomansikkaa, hopeahanhikkia, isomaksaruohoa, keto-orvokkia,
ketunliekoa, kissankelloa, metsäruusua, mäkitervakkoa, sormisaraa, sudenmarjaa, rohtotädykettä, ruusuruohoa ja sammalista vähän
kalkkikiertosammalta. Länsirinteen eteläosan rinteillä kasvaa riukumaista haavikkoa. Kaadetun haavan kannon kuorella kasvoi 
kuitenkin pikkuruostesammalta. Se lienee jäänne 75 cm korkeudelle nousseesta erikoisesta haavanrungon ruostesammalkasvustosta 
(Fagerstén 1991). Muut rinteet ovat karuja ja viistoja. Laella on enimmäkseen nuorehkoa mäntymetsää.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Polvijärveltä 7 km etelään, Solan kylässä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueen pohjoisosassa on yksityinen suojelualue (YSA076925).

KAO070018
45
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Kuikkavaara POLVIJÄRVI
Karttalehti: 4224 02

Alueen pinta-ala: 6 Korkeus: 105 Suhteellinen korkeus: 20

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Ojitetun Kuikkasuon keskellä sijaitseva Kuikkavaara on pieni, matala kallioselänne, joka erottuu ympäristöstään metsäisenä 
kumpareena. Se kohoaa tasaisesta ympäristöstään noin 20 metriä korkeammalle kohtalaisen jyrkin rintein. Kuikkavaaran laella on 
nuorta puustoa. Laki on maisemallisesti sulkeutunut eikä sieltä avaudu näköaloja ympäristöön. Vaaran laen kautta kulkee eräpolku. 

Kuikkavaaran kivilaji on serpentiniittiä, joka esiintyy kallioperässä pienenä linssinä kiillegneissien ja mustaliuskeiden 
ympäröimänä. Serpentiniittilinssin yhteydessä on kallioperässä myös karsikiveä kapeana samansuuntaisena vyöhykkeenä. 
Höytiäisen järvialueen kallioperässä esiintyvät serpentiniitit epäyhtenäisinä vyöhykkeinä kiillegneississä Sotkuman arkeeisen 
gneissikupolin länsipuolella olevassa geosynkliinialtaassa (Huhma 1975). Serpentiniitit ovat keskeinen ja yhdistävä tekijä 
erikoiselle Outokumpu-assosiaatiolle, johon kuuluu myös kvartsikiviä, karsikiviä ja karbonaattikiviä. Serpentiniitit ovat alun perin 
ultraemäksisiä magmakiviä ja kuuluvat muinaiseen valtamerenpohjaan, ofioliittiin, jonka ikä on 1970 miljoonaa vuotta (Koistinen 
1993). Kuikkavaaran länsi- ja pohjoisrinteillä on kalliota paljastuneena, mutta muuten rinteet ovat peitteiset. Pohjoiskärjen 
korkeimmalla lakikumpareella on kaareva, jäätikön hioma avokallioselänne.

Kuikkavaaran molemmin puolin on viistoja, kalkkivaikutteisia serpentiinijyrkänteitä. Itäpuolen viistopinnat ovat 1–3  m korkeita ja 
länsirinteessä on parhaimmillaan 5 m korkeita viistohkoja pintoja. Etenkin länsirinteessä näkyy hyvin ultraemäksisen kiven 
rokkoisuus. Seinämiä peittävät valtaosin metsäsammalet, mutta myös ravinteisuutta ilmentävät kalliolajit, joista runsaimpana 
kalkkikiertosammal. Sen seurana kasvaa paikoin runsaahkosti kalkkikarvasammalta, kalkkikahtaissammalta, kielikellosammalta ja 
paasisammalia. Jyrkänteillä kasvaa myös kalliouurresammalta (RT), etelänsuikerosammalta (NT/RT) ja lukinsammalta (RT) 
(Fagerstén 1991). Muista jonkin verran vaateliaista sammalista kalliolla kasvaa haapasuomusammalta, hiidensammalta, 
isoriippusammalta, ketopartasammalta, nuorasammalta, pikkunokkasammalta, pikkuruostesammalta, siloriippusammalta ja 
taljaruostesammalta. Sanikkaista haurasloikko ja kallioimarre ovat runsaita. Jyrkänteiden tyvellä ja hyllyillä kasvaa lehtokasveja 
kuten ketunleipää, koiranvehnää, lehtonurmikkaa, sormisaraa, sudenmarjaa ja myös laella tavattavia ketokasveja. 

Alueen puusto on kymmenmetristä mäntytaimikkoa tai kasvatusmännikköä. Sekapuuna kasvaa jonkin verran koivua, leppää, kuusta, 
pensaista katajaa, paikoin myös jokunen metsäruusu ja tuomi. Laella ja jyrkänteiden päällä on ketomaista kasvillisuutta, joka 
sekoittuu tavanomaisempaan kallio- ja metsälajistoon. Paikoin laki on kulunut retkeilypolun takia. Laella kasvaa runsaasti mm. 
kanervaa, kissankelloa, mäkitervakkoa, nurmitädykettä, rohtotädykettä seuranaan hieman niukempina mm. ahomansikkaa, 
ahopukinjuurta, ahosuolaheinää, heinätähtimöä, hietakastikkaa, ketonoidanlukkoa (NT/RT), kissankäpälää (NT), ruusuruohoa ja 
tuoksusimaketta. Pohjakerros on lähinnä metsäsammalten ja poronjäkälälaikkujen vallitsema. Paikoin on myös 
kalkkikiertosammalta, ketohavusammalta ja paasisammallaikkuja.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Polvijärveltä 8 km etelään, Solan kylässä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
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Nistinvaara POLVIJÄRVI
Karttalehti: 4224 02

Alueen pinta-ala: 2 Korkeus: 90 Suhteellinen korkeus: 15

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Nistinvaara on Solansaaressa sijaitseva pieni, pohjois-eteläsuuntainen, matalahko, mutta jyrkkäpiirteinen kallioselänne, joka 
rajautuu itäreunaltaan peltoalueeseen ja pohjois- ja eteläreunastaan Viinijärveen. Selänteen eteläosassa on lakialueen korkein kohta, 
joka kohoaa 15 m ympäristöään korkeammalle. Jyrkänteet eivät erotu puiden välistä kuin heikosti lähimmälle mökkitielle. 
Kallioisella lakialueella kasvaa muutamia täysikasvuisia kalliomäntyjä, mutta muutoin lakialueen nuorehko puusto estää näköalat
mökkitietä kauemmaksi ympäristöön. 

Nistinvaaran kivilaji on serpentiniittiä, joka esiintyy kallioperässä pienenä linssinä kiillegneissien ja mustaliuskeiden ympäröimänä. 
Nistinvaaran serpentiniittiesiintymän yhteydessä on kallioperässä myös kvartsikiveä kapeana samansuuntaisena vyöhykkeenä. 
Serpentiniitit esiintyvät Höytiäisen järvialueen kallioperässä epäyhtenäisinä vyöhykkeinä kiillegneississä Sotkuman arkeeisen 
gneissikupolin länsipuolella olevassa geosynkliinialtaassa (Huhma 1975). Serpentiniitit ovat keskeinen ja yhdistävä tekijä 
erikoiselle Outokumpu-assosiaatiolle, johon kuuluu myös kvartsikiviä, karsikiviä ja karbonaattikiviä. Serpentiniitit ovat alun perin 
ultraemäksisiä magmakiviä ja kuuluvat muinaiseen valtamerenpohjaan, ofioliittiin, jonka ikä on 1970 miljoonaa vuotta (Koistinen 
1993). Nistinvaaran eteläosan serpentiniittikallion itäjyrkänteessä on 6 metriä korkea viistoseinämä, mutta ei ylikaltevia pintoja eikä 
louhikoita.

Kallioalueen itään aukeavalla viistojyrkänteellä on kalkkivaikutteista serpentiinikasvillisuutta ja useita uhanalaisia tai harvinaisia 
lajeja. Edustavin kohta on jyrkänteen eteläpäässä. Pystypinnat ovat lähes kokonaan sammaleiden valtaamia. Jyrkempiä pintoja 
vallitsee kalkkikiertosammal, mutta myös kalliopalmikkosammal, ketohavusammal, nuorasammal, oravisammal ja paasisammalet 
ovat runsaita. Varsinaista ultraemäksisyyttä ilmentäviä kasveja on vähän, lähinnä vain etelänuurresammal (EN) ja ojasykerösammal
(RT) (Hertta 2012 ja Fagerstén 1991). Jollain tavalla uurnasammalten puuttuminen viittaa myös ultraemäksiseen ympäristöön. Muut
lajit ilmentävät lähinnä kalkkivaikutusta tai hieman lievempää ravinteisuutta kuten haapasuomusammal, isoriippusammal, 
isoruostesammal, isotuppisammal, kalliouurresammal (RT), kalkkikarvasammal, ketopartasammal, kielikellosammal, 
lettokynsisammal, lukinsammal (RT), pikkunokkasammal, pikkuruostesammal, suikalesammal, turrisammal (NT) ja 
vemmelvaskisammal (Fagerstén 1991). Jäkäliä on huomattavasti vähemmän, mutta kuitenkin tavanomaisten poronjäkälien ja 
torvijäkälien lisäksi seinämillä kasvaa siimesjäkälää (EN) (Hertta 2012). Viistommilla pinnoilla on jo enemmän metsäsammalia. 
Sanikkaisista jyrkänteellä viihtyvät haurasloikko ja kallioimarre. Jyrkänteen hyllyt ja jyrkänteen tyvi ovat kapealti lehtomaisen 
kasvillisuuden peittämiä. Näillä kohdin kasvaa mm. ketunleipää, kieloa, kivikkoalvejuurta, lehtonurmikkaa, mustakonnamarjaa, 
nuokkuhelmikkää, pukinjuurta, sormisaraa, sudenmarjaa ja tavallisia metsävarpuja. Länsirinne on loivahkoa ja jo pitkälti 
metsäkasvillisuuden peitossa. Paikoin rinteellä näkee kuitenkin vähän kalkkikiertosammalta. 

Kallion lakipuusto on nuorehkoa, harvaa männikköä, ja niiden alla kasvaa runsaasti katajaa. Kallion laen aluskasvillisuus on osin 
kulunutta, ja vähemmän kuluneissa paikoissa on poronjäkälälaikkuja, notkoissa ruohoja ja kanervaa. Laella on myös vähän 
ketomaista kasvillisuutta, kuten ahosuolaheinää, isomaksaruohoa, keto-orvokkia, ketosilmäruohoa, kissankelloa, mäkitervakkoa, 
nuokkuhelmikkää, oravanmarjaa, rohtotädykettä ja sammalista mm. ketohavusammalta, kivisammalia, paasisammalia ja matalilla 
viistopinnoilla kalkkikiertosammalta. Pohjoispään laella runsaan kielon ja muiden edellä mainittujen kera kasvaa pari 
ketonoidanlukkoa (NT/RT).

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Sijainti: Polvijärveltä 12 km etelälounaaseen, Viinijärven itärannalla, Solansaaressa.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueella on erityisesti suojeltavien lajien esiintymisalueiden rauhoituspäätös  (ERA203540).
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Repokallio - Repovaara POLVIJÄRVI
Karttalehti: 4224 02

Alueen pinta-ala: 5 Korkeus: 114 Suhteellinen korkeus: 29

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Repokallion ja Repovaaran kallioalue käsittää kahden peräkkäisen kallioselänteen paljastuma-alueet, jotka rajautuvat rinteisiin ja 
lakialueisiin vaihettumalla. Eteläisemmän Repovaaran alueella on vanha, veden valtaama talkkilouhos. Paljastuma-alueet sijaitsevat 
selänteiden lakiosissa ja ylärinteillä, ja ne kohoavat ympäristöstään loivapiirteisesti parhaimmillaan lähes 30 metriä. Alempana
ympäristössä loivat metsäiset rinteet rajautuvat itä- ja länsipuolella peltoihin. Paljastuma-alueiden päältä avautuu puuston siivilöimiä 
kohtalaisen edustavia maisemia ympäristöön. Repokallion laella kasvaa vartevaa männikköä. Lännen suunnalla näkyy laajasti 
puiden rajoittamana peltoja, asutusta, Horsmanahon talkkilouhoksen sivukivikasa ja Viinijärven selkävedet sekä taustalla 
vaaramaisemaa. Jyrkänteen edustalta on ehkä joskus harvennettu puustoa, joten maisema ei ole välttämättä aivan luontainen. 
Repokallion eteläpuolella, entisellä laitumella kasvaa pelkästään nuorehkoa metsää. Repovaaran laella, louhoksen vieressä on 
aidattu luonnonkirkko, jolta näkyy vain lähimetsiin. Kirkon kautta kulkee eräpolku ja sivupolkuja, jotka kiertävät kalliota joka
kolkalta.

Repokallion ja Repovaaran kivilaji on serpentiniittiä, joka esiintyy kallioperässä kahtena vierekkäisenä linssinä kiillegneissien ja 
mustaliuskeiden ympäröimänä. Serpentiniittiesiintymien yhteydessä on kallioperässä myös kvartsikiveä kapeana samansuuntaisena 
vyöhykkeenä. Höytiäisen järvialueen kallioperässä esiintyvät serpentiniitit epäyhtenäisinä vyöhykkeinä kiillegneississä Sotkuman
arkeeisen gneissikupolin länsipuolella olevassa geosynkliinialtaassa (Huhma 1975). Serpentiniitit ovat keskeinen ja yhdistävä tekijä 
erikoiselle Outokumpu-assosiaatiolle, johon kuuluu myös kvartsikiviä, karsikiviä ja karbonaattikiviä. Serpentiniitit ovat alun perin 
ultraemäksisiä magmakiviä ja kuuluvat muinaiseen valtamerenpohjaan, ofioliittiin, jonka ikä on 1970 miljoonaa vuotta (Koistinen 
1993). Alueen jyrkänteet ovat melko matalia. Repokallion luoteisrinteessä on 4 metriä korkea pystyseinämä ja 5 metriä korkea 
viistoseinämä. Repovaaran paljastuma-alue sijaitsee vanhan louhoksen vieressä, luonnonkirkon kohdalla. Luonnonkirkon vieressä, 
länsirinteessä on viisto sammalpeitteinen 4 metriä korkea kallioseinämä.

Repokallion rokkopintainen luoteisjyrkänne on ultraemäksinen ja lajistosta päätellen hyvin kalkkipitoinen. Jyrkänteellä kasvaa 
runsaasti harmosammalta, kalkkikiertosammalta, kielikellosammalta ja paasisammalia. Silmälläpidettävistä sammaleista kalliolla 
kasvaa lukinsammalta (RT) ja ultraemäksisyyttä ilmentävät ainoastaan sirosuikerosammal ja suippuväkäsammal. Muista vaateliaista
sammalista jyrkänteellä kasvaa mm. isoriippusammalta, isoruostesammalta, kalkkikarvasammalta, kalliouurresammalta, 
kivikutrisammalta, ketopartasammalta, ketohavusammalta, oravisammalta, pikkunokkasammalta, pikkuruostesammalta, 
siloriippusammalta, suikalesammalta, taljaruostesammalta, vemmelvaskisammalta ja viuhkasammalta (Fagerstén 1991). Jäkälistä 
erillisillä lohkareilla kasvaa erittäin uhanalaista siimesjäkälää (EN) ja verilaikkajäkälää (NT/RT) (Hertta 2012). Yläjyrkänteen
pohjoispäässä on lisäksi raidankeuhkojäkälää (NT). Paikoin on myös aika sammaleettomia ultraemäksisiä jyrkänteitä ja tyvilippoja. 
Näiden pintojen raoissa kasvaa kuitenkin runsaahkosti mm. kalkkikiertosammalta, kielikellosammalta ja oravisammalta. 
Sanikkaisista jyrkänteellä viihtyy kallioimarre ja haurasloikko. Jyrkänteen tyvellä ja osin hyllyillä on lehtomaista kasvillisuutta. 
Niillä kasvaa mm. ketunleipää, kivikkoalvejuurta, koiranvehnää, metsäimarretta, mustakonnanmarjaa, nokkosta, nuokkuhelmikkää 
ja sudenmarjaa. Repokallion edustalla on mäntytaimikoita ja kasvatusmänniköitä. Kallion laella on eri-ikäistä männikköä. 
Aluskasvillisuus on aika tavallisen tuntuista, ehkä hieman ketomaista. Poronjäkälä-, seinäsammal-, isohirvenjäkälälaikkujen ja 
puolukkavarvikon lomassa kasvaa mm. ahomansikkaa, keltamaksaruohoa, ketohopeahanhikkia, keto-orvokkia, kissankäpälää (NT), 
lehtonurmikkaa, kissankelloa, nurmihärkkiä, ruusuruohoa ja tuoksusimaketta. 

Repovaaran jyrkänteet ovat myös ultraemäksisiä ja kalkkipitoisia. Koillispäässä on vähän tihkupintaa. Pystypinnoilla kasvaa 
runsaasti kalkkikiertosammalta, paasisammalia ja ultraemäksisyyttä ilmentävää viherraunioista. Vanhalla louhoksella kasvaa useita
Repokalliolla mainittuja sammalia ja lisäksi mm. kalliolähdesammalta. Alueelta on löydetty ultraemäksisyyttä ilmentävää 
ojasykerösammalta (RT) (Fagerstén 1991, Hertta 2012). Laen kasvillisuus on jonkin verran kulunut retkeilykäytön takia ja 
lakimäntyjen lomassa on hieman ketomaista kasvillisuutta kuten isomaksaruohoa, keto-orvokkia, keltamaksaruohoa, mäkitervakkoa, 
nurmihärkkiä ja rohtotädykettä. Kalliopintaa laikuittavat lisäksi poronjäkälät, isohirvenjäkälä, kulosammal ja paasisammalet. 
Jyrkänteiden tyviä reunustaa korkeintaan lehtomainen kasvillisuus (MT-OMT).

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Sijainti: Polvijärveltä 7 km etelälounaaseen, Solan kylässä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Repokalliolla on erityisesti suojeltavien lajien esiintymisalueiden rauhoituspäätös (ERA203582).
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Syvälahdenvaara POLVIJÄRVI, KONTIOLAHTI
Karttalehti: 4224 04, 05

Alueen pinta-ala: 82 Korkeus: 160 Suhteellinen korkeus: 73

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Ylä-Verkkolammen ja Syvälahden välisen korkeamman kallioisen kannaksen muodostava Syvälahdenvaaran lakialue kohoaa 
parhaimmillaan yli 70 metriä korkeammalle kuin itäpuolella oleva Höytiäisen kapea ja pitkä Syvälahti. Länsireunastaan kallioalue
rajautuu jyrkänteisenä Yläverkkolampeen, jonka pinta on 26 metriä Höytiäisen pintaa korkeammalla. Syvälahdenvaaran itäsivua 
hallitsee yli kilometrin pituinen jyrkänne, joka pohjoisosastaan rajautuu suoraan Syvälahteen. Muilla suunnilla rajautuminen on
vaiheittaisempaa kumpuilevaan, kallioiseen metsämaastoon. Syvälahdenvaara erottuu massiivisena selänteenä etenkin itä- ja 
koillispuolelle Syvälahden selälle ja sen vastarannalle, jonne erottuvat myös itäjyrkänteen kalliopinnat. Itäjyrkänteen päältä avautuu 
näköala Syvälahden takana oleville lähivaaroille, muttei sen kauemmaksi ympäristöön. Alempaa Syvälahden rantakallioilta avautuu
myös avara maisema Syvälahden järven selälle ja sitä reunustaviin rantametsiin. Länsireunalla parhaat näköalat avautuvat Ylä-
Verkkolammen itärannan jyrkänteeltä. Lakialueella kalliopintoja peittää suurelta osin ohut moreenikerros, ja pienmaisemat ovat 
sulkeutuneita taimikon ja nuoren männikön takia. Alueen poikki kulkee leveä sähkölinja.

Syvälahdenvaara sijaitsee arkeeisella peruskallioalueella ja sen pääkivilaji on Sotkuman kupolin 3,1–2,6 miljardin vuoden ikäinen 
granodioriittigneissi, jonka seassa esiintyy amfiboliittia kerrosjuonimaisina linsseinä (Huhma 1975). Amfiboliittia on paljastuneena 
mm. itäjyrkänteen kallioseinämissä. Massiivisimmat jyrkännemuodot sijaitsevat Syvälahdenvaaran itäsivulla, itäkoilliseen antavalla
jyrkänteisellä kalliorinteellä. Jyrkännejakson eteläosassa on Ruotavaaran kohdalla 20 metriä korkea, viisto ja osin porrasmainen
jyrkänne, jossa on 6 metriä korkeita pystyseiniä ja 3–4 metriä korkeita, ylikaltevia pintoja. Rikkonaisen seinämän tyvellä on 
pienehkö 40 metriä leveä louhikko. Pohjoisempana jyrkänne ei ole yhtä korkea, mutta 10 metriä korkeita viistoseiniä on rinteillä
yleisesti. Syvälahden pohjukan länsirannalla järveen rajautuvat yksittäiset pystyseinämät ovat 4–6 metriä korkeita. Ylä-
Verkkolampeen rajautuva rantajyrkänne on parhaimmillaan noin 10 metriä korkea. Syvälahden pohjukan länsirannan alimmat 
kalliojyrkänteet ovat paljastuneet vedestä vasta vuonna 1859 kun Jaamankankaan kanavatyömaan patorakennelmat pettivät ja 
Höytiäisen vedenpinta laski sen seurauksena reilun kuukauden aikana kahdeksan metriä. Myöhemmin kanavan pohjaa syvennettiin 
jonkin verran lisää niin, että vedenpinnan kokonaislaskuksi tuli kaiken kaikkiaan 9,5 metriä (Tikkanen 1990).

Syvälahdenvaaran koilliseen avautuvalla jyrkänteellä on lomikkain karuja ja keskiravinteisia kalliopintoja. Ravinteista kasvillisuutta 
on etenkin jyrkänteiden alaosien ylikaltevilla pinnoilla ja rapautumaonkaloissa. Näillä kohdin kasvaa runsaahkosti 
kalkkikiertosammalta, kalliopaasisammalta, tummauurnasammalta, vähemmän paakku-uurnasammalta ja ylikaltevilla pinnoilla 
hieman vuoririippusammalta. Eräässä kohtaa on niukahkosti kiilto-omenasammalta. Kallion raoissa kasvaa paikoin kissankelloa ja 
haurasloikkoa. Karuilla seinämillä on tavanomaisempaa lajistoa, kuten kalliokarstasammalta, kallio-omenasammalta, 
kiviturkkisammalta ja sanikkaisista kallioimarretta ja karvakiviyrttiä. Paikoin seinämät ovat hyvin kosteita ja näillä kohdin on
runsaasti maksasammalia, kalliokarstasammalta, kimpputierasammalta ja kierrekivisammalta. Viistopinnat ja leveämmät terassit 
ovat paikoin varvikkoisia ja rahkaisia. Jyrkänteen yläseinämät ovat hieman jäkäläisempiä. Niillä kasvaa paikoin runsaasti 
kaarrekarvetta, jauhejäkäliä, etenkin rantajyrkänteellä liuskajauhejäkälää, napajäkäliä, varjorikkijäkälää ja pienillä hyllyillä
poronjäkäliä. Laella on kuivan kankaan (CT) kasvatusmännikköä ja mäntytaimikoita. Syvälahdenvaaran eteläosan koillisjyrkänteen 
louhikko on lähes puuton. Louhikon edustalla virtaa nuorehkon kuusikon varjostama puro, jota reunustaa hiirenporras ja 
kotkansiipikasvustot (Lhk, SaK).

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Polvijärveltä 17 km kaakkoon, Syvälahden rannalla.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070054
49
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49   Syvälahdenvaara, POLVIJÄRVI, KONTIOLAHTI

Kallioalue

Suojelu-, suojeluohjelma-alue, Natura 2000 -alue
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Huhmarisvaara POLVIJÄRVI
Karttalehti: 4224 05

Alueen pinta-ala: 17 Korkeus: 147 Suhteellinen korkeus: 59

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Huhmarisvaara on Höytiäisen länsirannalla sijaitseva luode-kaakkosuuntainen, jyrkkäpiirteinen kallioselänne. Sen kapea-alainen 
laki kohoaa lähes 60 metriä Höytiäisen pintaa korkeammalle, ja sen itäsivun massiivinen kalliorinteen profiili erottuu puuston 
lomitse kauas järvelle. Huhmarisvaaran viistojyrkän, noin 50 metriä korkean kalliorinteen kapeilla hyllyillä kasvaa nuoria mäntyjä. 
Lakialueen itäreunalta, jyrkänteen päältä avautuu nuoren kalliomännikön lomitse Höytiäisen kaunis saaristo. Näköalapaikalta on 
raivattu jonkin verran puustoa. Laen yli kiertävän luontopolun varresta, korkeimman laen pohjoispuolelta on myös hyvät näköalat 
järvelle. Varsinaisella lakialueella ja sen eteläpuolella, polun varressa on varttunutta männikköä. Vaaran päällä on nähtävyydeksi 
kunnostettu Salpalinjan tykkiasema. Laelle johtaa hyvin kivetty retkeilytie.

Huhmarisvaaran kivilaji on arkeeisen Sotkuman kupolin keskirakeista granodioriittigneissiä, jossa esiintyy 1–2 cm:n kokoisia 
maasälpähajarakeita. Kalliopinnoilla näkyy monin kohdin granodioriittigneissin sulkeumana olevaa amfiboliittia, joka on 
tunkeutunut diabaasijuonina peruskallion rakoihin 2500–1970 miljoonaa vuotta sitten. 

Huhmarisvaaran jyrkänteinen itä- ja pohjoisrinne on hyvin paljastunut, mutta lakialue ja muut rinteet ovat peitteisempiä. Kallioinen 
itärinne kohoaa viistojyrkkänä, hieman porrasmaisesti. Viistojyrkät, jäätikön hiomat kalliopinnat ulottuvat osittain veteen saakka. 
Yksittäiset viistojyrkänteiset seinämäpinnat ovat kohtalaisen matalia, alle 10 metriä korkeita. Kallioisen rinteen alaosassa vesirajan 
yläpuolella on paikoin vyömäistä rantalohkareikkoa, jossa kiviaines on paikoin pyöristynyttä. Huhmarisvaaran rantalohkareikot ja 
alimmat rantajyrkänteet paljastuivat vedestä vuonna 1859 kun Jaamankankaan kanavatyömaan patorakennelmat pettivät ja 
Höytiäisen vedenpinta laski sen seurauksena reilun kuukauden aikana kahdeksan metriä. Myöhemmin kanavan pohjaa syvennettiin 
jonkin verran lisää niin, että vedenpinnan kokonaislaskuksi tuli kaiken kaikkiaan 9,5 metriä (Tikkanen 1990).  

Koillisjyrkänteen pystypinnat ovat karuja, ja niitä laikuittavat kalliokarstasammalkasvustot ja kaarrekarve. Kalliopintoja peittävät 
myös kivitierasammal, karttajäkälät, napajäkälät ja pieniä terasseja poronjäkälät. Tyviraoissa kasvaa runsaasti kallio-
omenasammalta ja hohtovarstasammalta. Muita lajeja on vähemmän. Eräässä raossa kasvaa niukasti pahtaomenasammalta. 
Silokallioiden kasvillisuus on vähän kulunutta. Kalliojyrkänteen terasseilla kasvaa harvaa kasvatusmännikköä ja koivuja (VT-CT). 
Aluskasvillisuus on enimmäkseen varpuvaltaista. Alajyrkänteen terasseilla on runsaasti metsävarpujen lisäksi juolukkaa ja 
suopursua. Kalliolla kasvaa myös kissankäpälää (NT). Loivilla rinteillä on rahkasammalpatjoja.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Polvijärveltä 10 km kaakkoon, Höytiäisen länsirannalla.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueella on kaksi yksityistä suojelualuetta (YSA206449, YSA206506).

KAO070109
50
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Kallioalue

Suojelu-, suojeluohjelma-alue, Natura 2000 -alue
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Hiidenvaara - Hernevaara TOHMAJÄRVI
Karttalehti: 4232 04

Alueen pinta-ala: 32 Korkeus: 150 Suhteellinen korkeus: 70

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kallioalue muodostuu vierekkäisistä Hiidenvaaran ja Hernevaaran jyrkkäpiirteisistä kallioselänteistä, jotka kohoavat 50–70 metriä 
Tohmajärven pintaa korkeammalle. Metsäiset kallioselänteet näkyvät korkeina, massiivisina muotoina ympäristöön, erottuen 
pitkälle vesistön suuntaisesti, kohtalaisen etäälle pohjoiseen ja etelään alavassa, peltovaltaisessa maisemassa. Selänteiden 
koillissivuilla olevat kallioseinämät näkyvät hyvin viereiselle kapealle lahdelle. Selänteiden lakialueella varteva puusto rajoittaa 
selvästi näköaloja ympäristöön, mutta rantajyrkänteiden päältä avautuu rinnepuuston lomitse kauniita maisemia pohjoiseen ja 
kaakkoon. Puuston välistä erottuu Leviäjoki -salmi, Vääränlahti ja vastarannan loivien mäkien takaa suhteellisen voimakkaasti 
kumpuileva metsämaasto sekä jokunen rinnepelto. Jyrkän itärinteen pienmaisemat ovat rehevän kasvillisuuden lisäksi melko jylhiä 
rosoisine jyrkännepintoineen. Lakialue on moreenipeitteistä, vartevaa ja rauhallisesti kumpuilevaa metsää, jota on joskus 
harvennettu.

Geologisesti kallioalue sijaitsee 2100 miljoonaa vuotta vanhan Tohmajärven vulkaanisen kompleksin eteläosassa. Kallioalueen 
kivilaji on hienorakeista tummanharmaata tuffiittia, jolla on selvä liuskeisuus. Tuffiitin kerroksellisuus näkyy kalliopinnoilla 
vaaleiden ja tummien raitojen vuorotteluna. Tohmajärven vulkaaninen kompleksi on 25 kilometriä pitkä muodostuma. Se sijaitsee 
mantereen sisäisessä repeämäaltaassa ns. Höytiäisen altaassa, jonka alkuvaiheeseen Tohmajärven vulkaaninen toiminta liittyy 
(Laajoki 1998 ja Nykänen 1992). Tohmajärven kompleksin kivet edustavat iältään Jatulin yläosaa ns. Merijatulia (Nykänen 1992).

Itäreunalla osittain porrasmaisesti kohoavat jyrkännepinnat ovat suurimmaksi osaksi kasvillisuuden peittämiä. Vinoasentoisena, 
pohjoiskoilliseen kaatuva tuffiitin liuskeisuus näkyy kallioseinämillä hieman ulkonevina, rosoisina, pystyasentoisina ja ylikaltevina 
kallionokkina. Korkein yksittäinen jyrkänne on Hiidenvaaran koillisrinteen yläosassa, jossa kalliota on paremmin paljastuneena. 
Rosoisen 15 metriä korkean pystyseinämän juurella on pienehkö louhikko. Alueella on kaksi lohkareluolaa. Luolien lattiat ovat 
kalliota ja suuremmassa on nuotiopaikka (Kejonen ym. 2006).

Hiidenvaaran ja Hernevaaran koillisjyrkänteet erilaisine pystyseinineen, ravinteisuus-, varjostus-, sekä kosteuseroineen tarjoaa 
kalliosammalille ehkä monipuolisimmat olosuhteet Tohmajärven metadiabaasialueella (Haapasaari ja Fagerstén 1987). Jyrkänteen 
alaosat ja pienemmät jyrkänteet ovat sammalten, osin metsäsammalten peittämiä. Osa kallioista tipahtaa suoraan veteen. Yläosassa 
on jäkäläpintoja ja näissä kohdin kasvaa paahdelajeja. Kallion otsat ovat kokonaan metsäkasvillisuuden ja puuston peitossa. 
Jyrkänteillä kasvaa useita harvinaisia tai uhanalaisia sammalia kuten haprakiertosammalta (RT), idänlehväsammalta (VU), 
kaihelehväsammalta (RT), kimmelsammalta (RT) koloriippusammalta (NT/RT), lehtoväkäsammalta (RT), lukinsammalta (RT) ja 
metsäloukkosammalta (RT) (Haapasaari ja Fagerstén 1987). Ravinteisista lajeista jyrkänteillä kasvaa mm. kalkkikarvasammalta, 
kalkkikiertosammalta, kalliopunatyvisammalta, kielikellosammalta, lettoväkäsammalta, pikkuruostesammalta, 
pikkutumpurasammalta, päärynäsammalta ja suippuväkäsammalta. Keskiravinteista lajistoa edustavat mm. haapasuikerosammal, 
haapasuomusammal, härmäsammal, kalkkikahtaissammal, ketohavusammal, ketopartasammal, kivikutrisammal, lettohiirensammal, 
lettosiipisammal, paasisammalet, pallosammal, pikkunokkasammal, ripsikellosammal, sirppiluhtasammal ja vemmelvaskisammal. 
Muista osin harvinaisista lajeista mainittakoon kantoharasammal, kallioahmansammal, kalliolähdesammal, kiilto-omenasammal, 
koskikoukkusammal, niittyhavusammal, pahtaomenasammal, savikkosiipisammal, silotierasammal, sirohavusammal, 
sirosuikerosammal, säiläsammal, törrökarvasammal ja viuhkasammal (Haapasaari ja Fagerstén 1987). Aivan tavanomaista, mutta 
runsaista sammaleista kallioilla kasvaa mm. kallio-omenasammalta, kalliopalmikkosammalta ja tummauurnasammalta. Jäkälistä 
kalliolla kasvaa mm. raidankeuhkojäkälää (NT). Kallion raoissa kasvaa runsaasti haurasloikkoa, viherraunioista ja hyllyillä mm. 
ahomansikkaa ja kissankelloa. Jyrkänteiltä on löydetty myös tunturihärkkiä ja pahtarikkoa (Hakalisto 1987). Alarinteitä varjostavat 
lehtomaiset kangasmetsät ja lehtokasvillisuus nousee myös jyrkänteiden hyllyille. 

Vesistöön päin viettävät rinteet ovat varttuneen kuusikon peitossa. Muilta osin metsät on laajalti hakattu. Laen vähän harvennetun, 
varttuneen, tuoreen kankaan kuusikon (MT) seassa on muutama kelo, puumaisia raitoja, haapoja ja jokunen tykyn runtelema pihlaja. 
Isoista kuusista on muistona vain kannot. Laella ja painanteissa on myös lehtomaisen kankaan laikkuja. Rantaan päin viettävillä 
rinteillä on alueen edustavimmat lehdot. Lehtojen puusto on kuusivaltaista, mutta seassa on myös vanhoja lehtipuita. Kasvillisuus on 
pääosin hiirenporras- ja isoalvejuurivaltaista saniaislehtoa, mutta paikoin on myös pienialaisesti myyränporraslehtoa ja kuivia rinne- 
tai kalliolehtoja (VRT).  Harvinaisimmista lajeista myyränportaan ohella rinteillä kasvaa mm. metsänemää (VU) ja tikankonttia 
(NT) (Hertta 2012). Sammalista lehtikarikkeella kasvaa idänlehväsammalta (NT) (Hertta 2012). Muita vaateliaita lähinnä lehdoissa 
kasvavia lajeja ovat mm. kaiheorvokki, kevätlinnunherne, lehtomatara, lehtoneidonvaippa, lehto-orvokki, lehtopähkämö, 
mustakonnanmarja, sudenmarja ja velholehti. Pensaista alueella kasvaa mm. lehtokuusamaa, karjalanruusua, metsäruusua ja näsiää.

Sijainti: Tohmajärveltä 3 km lounaaseen, Tohmajärven Leviäjoen rannalla.

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueella on neljä yksityistä suojelualuetta (YSA076860, YSA076861, YSA076863, YSA206593), lehtojensuojeluohjelman alue 
(LHO070309) ja Natura 2000 -alue (FI0700038).

KAO070025
51

GEOLOGINEN ARVO: 3
BIOLOGINEN ARVO: 1
MAISEMA ARVO: 2

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
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Kypärävaara TOHMAJÄRVI
Karttalehti: 4232 04

Alueen pinta-ala: 9 Korkeus: 155 Suhteellinen korkeus: 61

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kypärävaara on luode-kaakkosuuntainen, jyrkkäpiirteinen vaaraselänne, joka sijaitsee kapean Pitkälammen ja Kypärälammen 
välisellä maakannaksella, ja muodostaa sen maisemallisesti näyttävimmän osan. Vaaran laki kohoaa Kypärälammen pinnasta 
jyrkkärinteisenä yli 60 metriä. Peltoihin ja lampiin rajautuva vaaraselänne näkyy idästä katsottaessa massiivisena kohomuotona.
Itärinteen päällä kasvaa täysikasvuisia kuusia ja haapoja, joiden lomasta näkyy itään puiden rajoittamana Kypärälammelle ja 
kannaksen yli Keltalammelle sekä läheisille vaaroille 2–3 kilometrin päähän. Laella on jonkin verran varttuneita puita, mutta etelä- 
ja länsipuolen matalan taimikon yli avautuu toistaiseksi näköala länteen ja etelään. Rinteessä on erikoisen näköisiä seinämiä jyrkän 
liuskeisuustason vuoksi.

Kypärävaaran kivilaji on tummaa, hienorakeista, liuskeista tuffiittia ja amfiboliittia.  Nykäsen (1967) mukaan Kypärävaara kuuluu 
pohjois-eteläsuuntaiseen amfiboliitti/tuffiitti-vyöhykkeeseen, joka edustaa Tohmajärven vulkaanisen kompleksiin eteläistä osaa.
Kypärävaaran lakiosa ja rinteet ovat suurelta osin ohuen moreenin peittämää metsämaastoa. Itäkoilliseen avautuva jyrkkä rinne on
alaosastaan pääasiassa peitteinen, mutta rinteen portaittain jyrkänteisessä yläosassa on 15 metrin korkeudelta paremmin 
paljastunutta kallioista rinnettä, jossa tuffiitin raitaisuuden mukainen liuskeisuus kaatuu jyrkästi noin 75 asteen kulmassa itään, 
jonka vuoksi rinteeseen on syntynyt 3–4 metrin korkuisia laattamaisia kallionnokkia. Enimmillään pystypinnat ovat 7 metriä 
korkeita. Tuffiitissa on sinikvartsijuonia.

Itärinteen jyrkänteiden lajisto on keski-runsasravinteista, ja jyrkänteillä kasvaa runsaasti kalkkikiertosammalta, ketohavusammalta,
ja paljaampia pintoja peittävät jauhejäkälät. Näiden seurana kasvaa paikoin mm. aarnisammalta (NT), lukinsammalta (RT), 
härmäsammalta, isoruostesammalta, isotuppisammalta, kalkkiharasammalta, kalkkikahtaissammalta, kalkkikarvasammalta, 
kalliopunatyvisammalta, kielikellosammalta, paasisammalia, pallosammalta, pikkunokkasammalta, pikkuruostesammalta, 
ripsikellosammalta, suippuväkäsammalta, taljaruostesammalta, tummauurnasammalta ja viuhkasammalta (Haapasaari ja Fagerstén 
1987). Sanikkaisista jyrkänteellä kasvaa haurasloikkoa. Jyrkänteen otsalla ei ole kalliokasvillisuutta kuin muutamissa ketomaisissa 
laikuissa. Itärinteen puusto on lehtipuuvaltaista varttunutta lehtometsää. Puusto koostuu lähinnä kuusista, koivuista ja haavoista, ja 
näiden alla on lehtokuusamapensaita, karjalanruusua ja näsiää. Maapuita on myös jonkin verran. Aluskasvillisuutta vallitsevat 
metsäkastikka ja nuokkuhelmikkä. Näiden seassa kasvaa mm. lehtomataraa, lehto-orvokkia, lillukkaa, kaiheorvokkia, ketunleipää, 
kevätlinnunhernettä, kivikkoalvejuurta, mustakonnanmarjaa ja sudenmarjaa. Laella ja etelärinteellä on hakkuita laikuittaisesti.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Tohmajärveltä 7 km lounaaseen, Tohmajärvi–Kitee maantien itäpuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Koillisrinteessä on yksityinen suojelualue (YSA205183).

KAO070030
52
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Porttivaara TOHMAJÄRVI
Karttalehti: 4232 04, 05

Alueen pinta-ala: 5 Korkeus: 112 Suhteellinen korkeus: 20

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Tohmajärven kumpuilevassa pelto- ja vaaramaisemassa sijaitseva Porttivaara on luode-kaakkosuuntainen moreenipeitteinen 
kallioselänne, jonka eteläpään koillissivu on jyrkkäpiirteinen ja paremmin paljastunut. Matalahko kallioselänne ei hahmotu 
maisemassa erityisen selvästi vaan sulautuu osaksi kumpuilevaa metsämaastoa. Kaakkoisosan jyrkänteiset kalliopinnat eivät 
luontaisesti erottuisi ympäristöön, mutta näkyvät toistaiseksi lähimaisemassa jyrkänteen edustalla olevan avohakatun kaistaleen yli. 
Porttivaaran laella kasvaa vartevia kuusia ja mäntyjä, ja maisemat ovat peitteiset. Kaakkoisosassa kalliojyrkänteen päältä näkyy
puiden rajoittamana vastakkaisen vaaran rinteeseen. 

Porttivaaran kivilajit vaihtelevat Tohmajärven vulkaaniseen kompleksiin kuuluvasta metadiabaasista amfiboliittiin. Metadiabaasi on 
liuskeista ja rakenne on ofiittinen, kun taas amfiboliitti on tummaa ja hienorakeista. Kivilajien liuskeisuus kaatuu koilliseen, ja se on 
synnyttänyt kalliorinteeseen porrasmaisia kallionokkia. Koilliseen viettävä kalliorinne on viisto ja 12 metriä korkea.

Koillisjyrkänteen kalliokasvillisuus on keski-runsasravinteista, ja matalampi luoteispää on kaakkoispäätä rehevämpi. Jyrkänteellä
kasvaa runsaasti kalkkikiertosammalta, kalliopalmikkosammalta, kallio-omenasammalta ja metsäsammalia. Muita sammalia on 
vähemmän. Uhanalaisista sammalista jyrkänteellä kasvaa siloruutusammalta (EN) (Hertta 2012), kalkkikynsisammalta (RT), 
kaihelehväsammalta (RT) ja koloriippusammalta (NT/RT). Näiden seurana on lisäksi vaateliaita tai harvinaisia sammalia kuten 
härmäsammalta, isoruostesammalta, isotuppisammalta, kalkkikahtaissammalta, kalkkikarvasammalta, kalliohiippasammalta, 
kalliopunatyvisammalta, kielikellosammalta, kivikutrisammalta, kujasammalta, lenkosammalta, niittyhavusammalta, paasisammalia, 
pallosammalta, pikkunokkasammalta, pikkuruostesammalta, pikkutumpurasammalta, rantasiipisammalta, ripsikellosammalta, 
sirosuikerosammalta, suippuväkäsammalta, säiläsammalta, tummauurnasammalta ja viuhkasammalta (Haapasaari ja Fagerstén 
1987). Sanikkaisista kasvaa runsaasti haurasloikkoa ja ruohoista mm. kissankelloa. Jyrkännettä reunustaa lähes kokonaan varttunut 
lehtipuinen kuusikko. Aivan kaakkoisosan tyvipuusto on hakattu. Pensaista kasvaa mm. lehtokuusamaa ja näsiää. Jyrkänteen tyvellä
kasvaa myyränporrasta (Hertta 2012) seuranaan mm. runsaan ketunleivän ohella kaiheorvokki, kevätlinnunherne, kotkansiipi, lehto-
orvokki ja mustakonnamarja. Laella on varttunutta, mustikkaista kuusikkoa (MT). Mäen eteläpää on harvennushakattu.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Tohmajärveltä 2 km etelään.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070033
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Piilovaara TOHMAJÄRVI
Karttalehti: 4232 04, 07

Alueen pinta-ala: 102 Korkeus: 140 Suhteellinen korkeus: 45

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Piilovaara on laajahko, eteläosastaan loivapiirteinen selänne, joka kohoaa jyrkkäpiirteisesti 45 metriä pohjoispuolen pelloilta.
Piilovaara ei erotu loivapiiteisyytensä takia kovin hyvin ympäristöön. Pohjoisreunan jyrkät metsärinteet erottuvat viereisille 
peltokaistaleille lähinnä lähimaisemassa. Metsäisyyden takia kallioselänteiden päältä ja rinteiltä ei avaudu juuri maisemia 
ympäristöön. Piilovaaran pohjoisreunan rinteet ovat kasvillisuudeltaan reheviä, mikä erottuu alueen muista osista 
pienmaisemallisesti edukseen. Piilovaaraa kiertelee suojellun lehdon kautta kulkeva luontopolku.

Alueen kallioperä koostuu 2100 miljoonaa vuotta vanhan Tohmajärven vulkaanisen kompleksin emäksisistä vulkaniiteista ja 
konglomeraatista. Piilovaara sijaitsee Tohmajärven vulkaanisen kompleksin eteläosassa ja sen kivilajit muodostavat kompleksin 
keskeisimmän osan. Vulkaaninen kompleksi sijaitsee poimutuksessa syntyneessä Höytiäisen altaassa, joka koostuu pääasiassa 
Kalevan kiilleliuskeista ja turbidiittisista metahiekkakivistä. Höytiäisen allas on mantereen sisäinen repeämäallas, jonka 
alkuvaiheeseen Tohmajärven vulkaaninen toiminta liittyy (Nykänen 1993 ja Laajoki 1998). Stratigrafiassa Tohmajärven kompleksi 
sijoittuu jatulin yläosaan ns. merijatuliin (Nykänen 1993). Piilovaaran laajahko selänne on kokonaan emäksisistä vulkaniittia, joka 
on alun perin ollut laavaa ja tuhkakerrostumia. Vulkaniitit vaihtelevat tummista hienorakeisista amfiboliitista, metadiabaasiin tai 
porfyriittisiin muunnoksiin, agglomeraattiin, breksiarakenteiseen vulkaniittiin ja tyynylaavaan, joka on osoitus veteen 
purkautuneesta laavasta. Piilovaaran koillispuolella oleva matalampi Kissavaaran selänne on kallioperältään hyvin säilynyttä 
polymiktista konglomeraattia. Se tunnetaan paremmin Tohmajärven Kirkkoniemen konglomeraattina, joka on alkujaan ollut 
vierinkivisoraa. Konglomeraatin mukulat ovat venyneet ja pyöristyneet vain vähän. Suurimmat mukulat ovat läpimitaltaan 40–50
cm, mutta yleisemmin 5–10 cm:n kokoisia.  Polymiktisen konglomeraatin mukuloista 70–80 % on pohjagneissialueen kiviä ja loput 
karjalaisia liuskeita, mikä osoittaa sen olevan synnyltään muodostuman sisäinen konglomeraatti. Piilovaaran konglomeraatin 
eteläreunalla on parinkymmenen metrin vahvuinen breksiavyöhyke, joka poikkeaa rakenteeltaan ja koostumukseltaan alueen muusta 
konglomeraatista (Nykänen 1968). Breksia on koostumukseltaan emäksistä, rakenteeltaan konglomeraattimaista tai 
rapautumisbreksiaa ja siinä on vulkaanisia piirteitä. Vyöhykkeen eteläreunalla se vaihettuu gabromaiseksi metadiabaasiksi tai 
metabasaltiksi.  

Piilovaaran kallioalue on suurimmaksi osaksi ohuen moreenikerroksen peittämää metsämaastoa. Kalliopaljastumia esiintyy lähinnä 
selänteiden ja pienien kumpareiden jyrkemmissä osissa. Jyrkännepinnat ovat kallioalueella vaatimattomia muutamien metrien 
korkuisia seinämiä. Piilovaaran pohjoisrinteellä, ukonhattulehtojen yläpuolen katkonaisilla jyrkännepinnoilla kasvaa vähä-
runsasravinteista sammalkasvillisuutta kuten harsulaakasammalta, kalkkiväkäsammalta, säiläsammalta ja siloruutusammalta (EN) 
(Hertta 2012, Haapasaari ja Fagerstén 1987). Itäosan koillisrinteen seinämillä on lähinnä vähä-keskiravinteisia sammalia. 
Jyrkänteellä kasvaa runsaasti kallio-omenasammalta, hieman vähemmän kalliopalmikkosammalta ja tummauurnasammalta. 
Onkaloissa kasvaa siloriippusammalta, vuoririippusammalta ja viuhkasammalta. Harvinaisimmista sammalista kalliolla kasvaa 
kallionahmansammalta (Haapasaari ja Fagerstén 1987).  Kalliolla on myös pieni sekovarsi raidankeuhkojäkälää (NT) ja itäpäässä 
kalliokeuhkojäkälää (VU). Jyrkänteen tyvellä on myyränporrasta. Eteläosan muutaman metrin korkuisilla koillisjyrkänteillä, 
Särkkälän peltojen länsipuolella on keski-runsasravinteista sammalkasvillisuutta kuten idänhitusammalta (NT/RT) ja kalliolla 
harvinaisehkoa pohjankerrossammalta sekä sirohavusammalta. Rinteellä kasvaa myös myyränporrasta (Haapasaari ja Fagerstén 
1987). Keskiosan pienillä ja matalilla kalliopaljastumilla on vähä-keskiravinteista lajistoa. Kalliolla kasvaa mm. 
kalliovaskisammalta (RT), lukinsammalta (RT), metsäloukkosammalta (NT), turrisammalta (NT), lenkosammalta ja 
sirosuikerosammalta (Haapasaari ja Fagerstén 1987). Alueen kalliolla kasvaa lisäksi ravinteisuutta vaativista sammalista 
härmäsammalta, isoruostesammalta, kalkkikahtaissammalta, kalkkikiertosammalta, kalliopunatyvisammalta, ketopartasammalta, 
kielikellosammalta, pallosammalta, pikkunokkasammalta, pikkuruostesammalta ja suippuväkäsammalta (Haapasaari ja Fagerstén 
1987). Alueen kallioseinämien pienille hyllyille nousee lehtomaista kasvillisuutta ja sanikkaisista haurasloikko on monin kohdin
runsas. Jyrkänteiden otsat ja kallioiden laet ovat lähinnä metsävarpujen peittämiä.

Piilovaaran pohjoisrinteellä, suojelualueella on laajahko noin kilometrin pituinen lehtoukonhattulehto. Tällaisia lehtoja on 
Suomessa vain Tohmajärvellä ja Kiteellä. Lehtoukonhattua (VU) kasvaa paikoin hyvinkin tiheästi. Alueen lehdoissa kasvaa myös 
kevätlinnunhernettä, kotkansiipeä, kulleroa, lehto-orvokkia, lehtopähkämöä, lehtotähtimöä, mustakonnanmarjaa, myyränporrasta, 
sudenmarjaa ja pensaista mm. koiranheittä, lehtokuusama, mustaherukkaa ja näsiää. Lehtoukonhattua on myös suojelualueen 
ulkopuolella.  Alueen moreeniset metsiköt vaihtelevat lehtipuusekoitteista taimikoista kasvatusmetsiin ja varttuneisiin kuusikoihin 
(MT-OMT). Lähinnä alueen lehdoissa elelee myös harvinaisia hyönteisiä kuten lehtohopeatäplä (EN), pantterimittari (EN), 
pihlajayökkönen (NT), tuomiyökkönen, ukonhattukimalainen (EN) ja vasamayökkönen (EN) (Hertta 2012).

Sijainti: Tohmajärveltä 3 km kaakkoon, Tohmajärven pohjoisrannalla.

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueella on kolme yksityistä suojelualuetta (YSA071647, YSA076954, YSA076958) ja Natura 2000 -alue (FI0700038).
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GEOLOGINEN ARVO: 3
BIOLOGINEN ARVO: 1
MAISEMA ARVO: 3

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:
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Hernevaara TOHMAJÄRVI
Karttalehti: 4232 05

Alueen pinta-ala: 13 Korkeus: 130 Suhteellinen korkeus: 25

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Tohmajärven kylää reunustavassa, metsäisessä vaaramaisemassa sijaitsevat Hernevaaran kallioselänteet rajautuvat jyrkin rintein 
metsä- ja peltonotkelmiin, joista lakiselänteet kohoavat parhaimmillaan noin 30 metriä ylemmäs. Lähimaisemassa koillissivun 
jyrkänteiset kalliopinnat voivat näkyä jonkin matkan päähän tai Oravaaran rinteelle. Lakiosassa, jyrkänteen päältä avautuu puuston 
rajoittamia näköaloja viereisen Oravaaran rinteelle mutta ei kauemmaksi. 

Hernevaaran kivilajit vaihtelevat Tohmajärven vulkaaniseen kompleksin metadiabaasista emäksiseen tuffiittiin. Hernevaaran 
jyrkänteiden sileässä seinämässä erottuu tuffiitin tummanvihreitä hienorakeisia raitoja ja vaaleanharmaita kvartsirikkaita raitoja, 
joiden paksuus on yleensä 0,5–1 cm. Vaaleat raidat ovat paikoin poimuttuneet pallomaiseksi rakenteeksi. Metadiabaasi on tummaa 
hienorakeista kiveä, jossa esiintyy sinikvartsijuonia. Koillissivulla olevien jyrkänteiden korkeudet ovat 10–15 metriä. Luoteessa, 
diabaasia olevasta jyrkänteestä on irronnut isoja lohkareita alapuoliseen rinteeseen, ja jyrkänteessä on 5 metriä korkea portaittainen 
ylikalteva seinämäpinta.

Hernevaaran koillisemman selänteen koillisjyrkänne on keski-runsasravinteinen. Rehevin kohta on läntisimmän koillisjyrkänteen 
itäkulmassa. Edellisten väliin jäävä pohjoiskoillisjyrkänne on vähän karumpi. Monin kohdin jyrkänteet ovat hyvin peitteisiä ja 
metsäsammalten valtaamia. Jäkäläiset pinnat ovat jauhejäkälien valtaamia. Rehevimmissä kohdissa kasvaa runsaasti 
kalkkikiertosammalta seuranaan mm. kalkkikarvasammalta ja kalkkikahtaissammalta. Alueellisesti uhanalaisista sammalista 
kalliolla kasvaa kimmelsammalta (RT) ja lukinsammalta (RT). Muita kalliolla tavattavia sammalia ovat mm. härmäsammal, 
isotuppisammal, kalliopunatyvisammal, paakku-uurnasammal, pallosammal, pikkunokkasammal, päärynäsammal, paasisammalet, 
ripsikellosammal, suippuväkäsammal, säiläsammal, tummauurnasammal ja viuhkasammal (Haapasaari ja Fagerstén 1987).
Sanikkaisista kalliolla kasvaa runsaasti haurasloikkoa ja ruohoista kissankelloa. Jyrkänteen otsa on varpuinen. Jyrkänteen tyvipuusto 
on aikoinaan hakattu ja nykyinen puusto on lähinnä lehtomaista lehtipuuvitikkoa, lepikkoa ja pihlajikkoa. Pensaista kasvaa runsaasti 
lehtokuusamaa, vähän näsiää ja tuomea. Sanikkaista kasvaa runsaasti kivikkoalvejuurta, myyränporrasta (Hertta 2012) ja hieman 
kotkansiipeä. Näiden seurana kasvaa runsaan ketunleivän ohella kaiheorvokkia, kevätlinnunhernettä, lehtomataraa, lehto-orvokkia,
mustakonnanmarjaa, sudenmarjaa ja velholehteä. Laella kasvaa lehtoista ja lehtomaista harvennettua koivikkoa tai haavikkoa ja 
paikoin myös tiheää kuusikkoa. Paikoin laella on hiirenporras- ja kotkansiipilaikkuja.

Lounaisemman Hernevaaran pohjoisjyrkänne on koillisempaa selännettä hieman karumpi. Sen sammallajisto on pääosin vähä-
keskiravinteista. Kalliolla kasvaa kuitenkin mm. härmäsammalta, isokarvasammalta, kalkkikarvasammalta, pallosammalta, 
pikkunokkasammalta, paasisammalia, ripsikellosammalta, tummauurnasammalta ja viuhkasammalta (Haapasaari ja Fagerstén 1987).
Jyrkänteen tyvellä on kivikkoinen, varttunut, puustoinen rinnelehtokuusikko (OMaT, paikoin DiplT). Sekapuuna kasvaa koivua, 
pihlajaa, tuomea ja pensaista mm. lehtokuusamaa. Lehdossa kasvaa hajuheinää (NT) ja myyränporrasta seuranaan mm. 
kaiheorvokkia, kevätlinnunhernettä, koiranvehnää, lehto-orvokkia, lehtotähtimöä, lehtokortetta, mustakonnanmarjaa ja tesmaa 
(Hertta 2012).

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Tohmajärveltä kilometri etelään.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueella on yksityinen suojelualue (YSA076882), lehtojensuojeluohjelman alue (LHO070308) ja Natura 2000 -alue (FI0700038).
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