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Hyypiänvaara TOHMAJÄRVI
Karttalehti: 4232 05

Alueen pinta-ala: 34 Korkeus: 170 Suhteellinen korkeus: 80

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Hyypiänvaara on korkea, jyrkkäpiirteinen, luode-kaakkosuuntainen, peitteinen kallioselänne, joka rajautuu vaaramaisten 
kallioselänteiden reunustamaan peltomaisemaan. Kallioita on paljastuneena runsaammin ainostaan rinteiden jyrkänteisillä kohdilla.
Hyypiänvaaran laki kohoaa parhaimmillaan 80 metriä ympäristöään korkeammalle, ja sen itäjyrkänne näkyy lähivaaroille ja ehkä 
kauemmaskin. Itäjyrkänteen päältä on melko avara näköala parin männyn välistä idästä pohjoiseen. Pohjoisessa ja koillisessa näkyy
etualan koivikkoa, peltoja, lähivaaroja sekä muutama talo. Jyrkänteen päällä, ylärinteessä kasvaa varttunutta kuusi- ja koivumetsää. 
Laen kalliolta näkyy taimikon ylitse yli 10 kilometrin päähän läntisille vaaroille. 

Hyypiänvaaran vallitseva kivilaji on Tohmajärven vulkaanisen kompleksin metadiabaasi. Itäjyrkänteen alaosassa esiintyy raitaista
tuffiittia, jossa on paksumpia vaaleita kvartsipitoisia raitoja ja ohuempia vihreitä raitoja. Itäjyrkänteen alaosassa on 20 metriä korkea 
viistoseinämä. Seinämässä on myös sileä ja hyvin jyrkkä, 6 metriä korkea kohta. Seinämän yläpuolella, loivemmalla, pääasiassa 
peitteisellä rinteellä on kallionnokkia. Jyrkänteen eteläosassa on porrasmaisesti päällekkäin muutamia 2 metriä korkeita, ylikaltevia 
pintoja.

Hyypiänvaaran itäjyrkänteen tyvellä, jyrkänteen molemmissa päissä on ravinteisia lippoja ja onkaloita. Jyrkänteen keskikohta on
viistompi ja karumpi lukuun ottamatta pieniä ravinteisia koloja ja onkaloita. Harvinaisista sammalista jyrkänteellä kasvaa 
etelänraippasammalta (VU) (Hertta 2012),  kaihelehväsammalta (RT), kimmelsammalta (RT), lukinsammalta (RT) ja 
pohjanvaskisammalta (NT/RT). Muista keski-runsasravinteisista lajeista jyrkänteellä viihtyvät isoriippusammal, kalkkikarvasammal,
kalkkikiertosammal, kalliolähdesammal, ketopartasammal, kujasammal, oravisammal, pallosammal, paakku-uurnasammal, 
pikkuruostesammal, ripsikellosammal, savikkosiipisammal, sirosuikerosammal, taljaruostesammal ja vemmelvaskisammal (osin 
Haapasaari ja Fagerstén 1987). Jäkälistä seinämillä kasvaa mm. raidankeuhkojäkälää (NT). Sanikkaisista haurasloikkoa on 
runsaasti. Lehtokasvillisuus nousee jyrkänteen alimmille hyllyille ja rinteelle. Niillä kasvaa mm. kissankelloa, lehtonurmikkaa ja 
sormisaraa. Paisteisimmilla yläterasseilla on poronjäkälälaikkuja ja joitakin paksuja mäntyjä. Jyrkänteen laen puusto on hakattu ja 
vallitseva puusto on koivuvaltaista, kastikkaista taimikkoa (MT-OMT).

Hyypiänvaaran itäpuolisen vaaran luoteis- ja koillisjyrkänteillä ja osin myös itärinteellä on enimmäkseen karuja seinämiä mutta
myös paikoin ravinteisempaa kiveä, joiden sammallajisto on vaateliasta. Jyrkänteillä kasvaa mm. kalkkikahtaissammalta, 
kalkkikiertosammalta, kalliopunatyvisammalta, kielikellosammalta, lenkosammalta, nevasirppisammalta, paakku-uurnasammalta, 
pahtaomenasammalta, pallosammalta, suippuväkäsammalta, ripsikellosammalta ja turrisammalta (NT) (Haapasaari ja Fagerstén 
1987). Mäen metsät on aikoinaan hakattu ja ne ovat nykyään nuoria kasvatusmetsiä. Makkaravaaran koillisrinteessä on 4–8 m 
korkea jyrkänne peltoaukean reunalla, kuusivaltaisessa metsässä. Jyrkännepintoja peittävät metsäsammalten ohella lähinnä karujen
pintojen lajit. Tyvellä on lehtomaista kasvillisuutta. Jyrkänteellä kasvaa kuitenkin mm. karvalaakasammalta, pohjanvaskisammalta
(NT/RT) ja pahtaomenasammalta (Haapasaari ja Fagerstén 1987). Kaikilla edellä mainituilla kalliojyrkänteillä tavataan lisäksi keski-
runsasravinteisista sammaleista härmäsammalta, nuorasammalta, pikkunokkasammalta, rauniopaasisammalta, siloriippusammalta, 
tummauurnasammalta ja viuhkasammalta (Haapasaari ja Fagerstén 1987). Tavanomaista alueen kalliolajistoa edustavat runsaina 
kasvavat kalliopalmikkosammal, kallio-omenasammal ja kiviturkkisammal.

Hyypiänvaaran itäjyrkänteen lehtomaisella tyvellä on monipuolisia lehtoja mm. myyränporras- ja ukonhattulehtoa (AegFiT, AT, 
AthAssT, DiplT, OFiT, OMaT, ORT). Alueella kasvaa uhanalaisen lehtoukonhatun (VU) lisäksi tikankonttia (NT), korpinurmikkaa 
(NT/RT) ja pesäjuurta (RT) (Hertta 2012, Hakalisto 1987). Lehdoissa kasvaa lisäksi mm. kaiheorvokkia, kevätlinnunhernettä, 
koiranvehnää, kulleroa, lehtoarhoa, lehtomataraa, lehto-orvokkia, mustakonnanmarjaa ja tesmaa. Itärinteen ja aivan tyven puusto on 
varttunutta, harvaa kuusikkoa, ja sekapuuna on mm. haapaa ja pihlajaa. Sen edustalla on nuorempi harmaaleppävaltainen 
lehtimetsikkö. Pensaista lehdoissa kasvaa karjalanruusua, lehtokuusamaa ja näsiää.  Kallioalueelta havaittiin myös kissankäpälä
(NT). Eläimistä Hyypiänvaaralla elelee mm. aarnikiiltokääriäinen (VU), nunnamittari (EN) ja liito-orava (VU) (Hertta 2012).

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Sijainti: Tohmajärveltä 2 km länsiluoteeseen.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
 Alueella on yksityinen suojelualue (YSA072283), vanhojen metsien suojelualue (VMA070053), vanhojen metsien suojeluohjelman 

alue (AMO070084) ja Natura 2000 -alue (FI0700038).

KAO070028
56
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Jalajanvaara - Talonvaara TOHMAJÄRVI
Karttalehti: 4232 05

Alueen pinta-ala: 37 Korkeus: 145 Suhteellinen korkeus: 60

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Jalajanvaaran ja Talovaaran muodostama peitteinen kallioselännejakso kohoaa kumpuilevasta peltojen ja soiden kirjomasta 
metsämaastosta massiivisena mäkenä ja erottuu ympäröivään maisemaan hyvin. Kallioalue rajautuu selkeästi ympäröiviin tasaisiin 
pelto- ja suoalueisiin. Selännejakson korkein kohta on alueen koillisosassa, jossa Jalavanvaaran lakiosa kohoaa jyrkkäpiirteisesti
ympäröivää maastoa 60 metriä korkeammalle. Sen koillisjyrkänteen yläosa näkyy lähiteille, ja jyrkänteen otsalta aukeaa avarat 
näköalat luoteesta pohjoisen kautta koilliseen. Maisemaa hallitsevat korkeat lähivaarat, rinnepellot ja niitä reunustava haja-asutus. 
Lounaispuoleisen kumpareen länsirinteeltä on luontainen näköala luoteeseen, jossa metsämaisemaa hallitsevat lähivaarat, pellot ja 
asutus. Kallioalueen länsireunalla virtaa pieni Luosujoki, joka laskee vetensä hieman kauempana olevaan Vääränlahteen. 
Jalajanvaaran halki kulkee luontopolku.

Kallioalueen kivilaji on pääasiassa Tohmajärven vulkaanisen kompleksin metadiabaasia, jonka yhteydessä esiintyy liuskeista 
emäksistä tuffiittia. Talovaaran länsirinteellä Luosojoen itäpuolella on joen mutkan kohdalla pieni kalkkikivipaljastuma, jossa
kivilaji on dolomiittia ja kalsiittia (Nykänen 1968 ja Haapasaari & Fagerstén 1987). Jalavanvaaran pohjoisemman jyrkänteen länsi- 
ja pohjoiskärjen alarinteessä on hyvin liuskeista ja hienorakeista tuffiittia, jossa näkyy selvä raitaisuus. Kalliopinnoilla näkyy 
kivessä paikoin syvemmälle rapautuneita kerroksia, joissa on sulfideja ja ruosteisuutta. Tuffiitin liuskeisuudesta johtuen seinämään 
on syntynyt rosoisia ja teräviäkin kallionnokkia. Jalavanvaaran eteläisemmän selänteen luoteisreunalla on louhikkoinen, 10 metriä
korkea kalliojyrkänne. Pohjoisemman selänteen pohjois- ja koillisreunalla on 30–40 metriä korkea, louhikkoinen, viistojyrkänteinen 
kallioseinämä, joka on monin kohdin rakoillut ja lohkeillut. Korkein pystyseinä on 5 metriä korkea ja rosoinen. Kallioseinämissä on 
edustavia, liuskeisuuden aiheuttamia kallionokkia. Muilta osin kallioselänteet ovat ohuen moreenin peittämiä ja rinteillä olevat
kalliopaljastumat ovat pienialaisia. 

Jalajanvaaran koillisrinteellä on monipuolisia, keski-runsasravinteisia kalliopintoja vaateliaille kalliolajeille, ja se on Tohmajärven 
metadiabaasialueen lajistollisesti edustavampia jyrkänteitä (Haapasaari ja Fagerstén 1987). Ravinteisia, hieman vaatimattomampia
seinämiä on myös Jalajanvaaran läntisemmän luoteisjyrkänteen seinämällä. Yleisistä sammalista jyrkänteillä kasvaa runsaasti mm.
kalkkikiertosammalta, kalkkikahtaissammalta, kalliopalmikkosammalta ja kallio-omenasammalta. Uhanalaisista sammalista 
Jalavanvaaran jyrkänteillä viihtyvät hammasrahtusammal (CR), peltohankasammal (EN) ja siloruutusammal (EN) (Hertta 2012). 
Alueellisesti uhanalaisista tai silmälläpidettävistä sammalista jyrkänteillä kasvaa aarnisammalta (NT), idänhitusammalta (NT/RT),
kaihelehväsammalta (RT), kalkkisuikerosammalta (RT), kalliopahkurasammalta (NT/RT), limisiimasammalta (RT), 
loukkokinnassammalta (NT/RT), lukinsammalta (RT), metsäloukkosammalta (NT), ruusukehankasammalta (RT), 
tunturihopeasammalta (RT) ja vesikonsammalta (RT) (Haapasaari ja Fagerstén 1987, Hertta 2012). Ravinteisuutta vaativista lajeista
kallioilla kasvaa mm. härmäsammalta, ituhammassammalta (Hertta 2012), kalkkiharasammalta, kalkkikarvasammalta, 
kalliopunatyvisammalta, kielikellosammalta, korpilehväsammalta, kujasammalta, niittyhavusammalta, pallosammalta, 
pikkunokkasammalta, pikkuruostesammalta, päärynäsammalta, ripsikellosammalta, suippuväkäsammalta, taljaruostesammalta ja 
uurrenukkasammalta. Muista harvinaisista kalliolajeista jyrkänteiltä löytyy kalliokaviosammalta, kalliovelhonsammalta (Hertta 
2012), savikkosiipisammalta, säiläsammalta, törrökarvasammalta ja viuhkasammalta (Haapasaari ja Fagerstén 1987). Sanikkaisista 
jyrkänteillä on runsaasti haurasloikkoa, yksittäisiä viherraunioisia, kissankelloa, lehtonurmikkaa ja erikoisuutena vilukkoa. 
Lehtokasvillisuus nousee jyrkänteiden hyllyille. Lehdossa elelee lisäksi metsäharjaetana (NT) (Hertta 2012).

Moreenimaat tulevat suoraan jyrkänteen otsalle ja kallion lakikasvillisuus lähes puuttuu lukuun ottamatta jyrkänteen yläterasseja. 
Laella on kastikkaista tai mustikkaista varttunutta kuusikkoa (MT, osin OMT), jossa pensaista kasvaa muutama lehtokuusama ja 
ruohoista kevätlinnunherne. Koillisrinteessä on kuusivaltaista lehtoa (kuivaa lehtoa, OMaT, SaL). Varttuneen kuusikon sekapuuna
on jonkin verran haapaa ja koivua, ja myös ohuita maapuita on jonkin verran. Pensaista lehtokuusamaa on hyvin runsaasti. Notkon
pohjalla rinnettä reunustaa myyränporraskasvustot. Sitä on myös muilla rinteillä. Rinnekuusikon varjossa kasvaa runsaasti 
nuokkuhelmikkää, ketunleipää ja sanikkaisia. Rehevissä lehdoissa kasvaa myös mm. kaiheorvokkia, kevätlinnunhernettä, 
koiranvehnää, kotkansiipeä, lehtoarhoa, lehtomataraa, lehto-orvokkia, lehtopähkämöä, lehtotähtimöä, mustakonnanmarjaa, 
nokkosta, näsiää, soikkokaksikkoa, sudenmarjaa, tesmaa, tesmayrttiä, tikankonttia (NT) (Hertta 2012) ja velholehteä. Rinneniityllä
kasvaa ahokirkiruohoa (VU) seuranaan mm. kesämaitiaista, keltanokitkeröä, peurankelloa ja päivänkakkaraa (Hertta 2012). 
Kalkkikalliokedolta on löydetty myös ahopellavaa (RT) (Hakalisto 1987). Rinneniityllä elelevät hyönteisistä ketolahopoukko, 
sukaokakärsäkäs, suruhaiskiainen (RT) ja vähämultapallokas (VU) (Hertta 2012).

Talonvaaran ja Hintikkavaaran rinteillä on vähän karuja, suurimmaksi osaksi keskiravinteisia seinämiä ja lähinnä lounaisrinteellä
ravinteisia kalkkiseinämiä, joilla kasvaa vaateliaita kalkkilajeja kuten kalkkipahkurasammalta (RT), kalkkisuikerosammalta (RT),
kimmelsammalta (RT), lukinsammalta (RT), nokkalehväsammalta (NT/RT), viherpahkurasammalta (NT/RT), 
kalkkipalmikkosammalta, lenkosammalta ja suippuväkäsammalta (Haapasaari ja Fagerstén 1987). Alueen länsirinteen lehtokivillä 

Sijainti: Tohmajärveltä 2 km etelälounaaseen.

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueella on lehtojensuojeluohjelman alue (LHO070306) ja Natura 2000 -alue (FI0700038).

KAO070027
57

kasvaa myös idänlehväsammalta (VU) (Haapasaari ja Fagerstén 1987, Hertta 2012).

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

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

Alueen pinta-ala: 13 Korkeus: 125 Suhteellinen korkeus: 35

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kanalanvaara sijaitsee laajan Hirvisuon länsilaidalla ja kohoaa selkeänä kumpareena tasaisesta ympäristöstään erottuen 
lähimaisemaan selvästi. Kanalanvaaran itäpuolella, laajahkon peltokaistaleen takana on pieni Muskonlampi. Kanalanvaaran 
länsijyrkänteen tyvellä on tiheää taimikkoa, mutta rinteen yläosan paljaat kalliopinnat saattavat erottua suolta katsottaessa. 
Jyrkänteen päältä näkyy toistaiseksi matalan taimikon yli lähes esteettömästi laaja Hirvisuo ja sen takaiset matalat vaarat. Ajan 
kuluessa laki- ja rinnetaimikko sulkevat näköalaa jonkin verran.

Geologisesti Kanalanvaara sijaitsee Tohmajärven 2100 miljoonan vuoden ikäisen vulkaanisen kompleksin alueella ja sen kivilajit 
vaihtelevat diabaasista liuskeiseen amfiboliittiin. Kalliopaljastumia on runsaammin kallioselänteen länsi- ja pohjoisrinteillä.
Länsisivulla on 10 metriä korkea viistojyrkänne, jossa on yksittäinen, 3 metriä korkea pystyseinämä.

Loivahko länsijyrkänne tai jyrkkä kalliorinne on alhaalta ylös asti paisteinen ja ravinteisen ketomainen osin luonnostaan ja osin 
hakkuiden takia. Jyrkänteisellä rinteellä kasvaa runsaasti ruohoja kuten ahomansikkaa, hietaorvokkia, huopakeltanoa, häränsilmää,
karvakiviyrttiä, kissankäpälää (NT) ja piennarnurmihärkkiä. Pienten pystypintojen tyvellä on lisäksi haurasloikkoa. Sammalista 
kalliorinteellä tai pienillä seinämillä kasvaa runsaasti mm. harmosammalta, kalkkikiertosammalta, kalliopalmikkosammalta, 
nuokkukivisammalta ja paasisammalia. Ylempänä rinteessä ja jyrkänteen otsalla on laajalti poronjäkäliä ja kanervaa. Uhanalaisista
sammalista rinteellä on havaittu tuoksukäppyräsammalta (EN) (Hertta 2012), etelänhankasammalta (EN) (Hertta 2012) ja 
lukinsammalta (RT) (Haapasaari ja Fagerstén 1987). Muista vaateliaista tai harvinaisista sammalista jyrkänteellä kasvaa 
härmäsammalta, isoruostesammalta, isotuppisammalta, kalkkiharasammalta, kalliopunatyvisammalta, ketopartasammalta, 
kielikellosammalta, kivikutrisammalta, pallosammalta, pikkunokkasammalta, pikkuruostesammalta, ripsikellosammalta, 
suippuväkäsammalta, törrökarvasammalta, vemmelvaskisammalta ja viuhkasammalta (Haapasaari ja Fagerstén 1987).  Laki, rinne ja 
oikeastaan koko vaara on ylempää mäntyvaltaista ja alempaa koivuvaltaista taimikkoa. Länsijyrkänteen loivahko keskirinne on 
luonnostaan vähäpuustoinen. Aivan puuston peittämällä länsirinteen tyvellä, riukumaisten koivujen ja pensaiden varjossa kasvaa 
kastikoiden seassa mm. myyränporrasta, kevätlinnunhernettä, lehtokuusamaa, lehtohorsmaa, metsävirnaa ja mustakonnanmarjaa.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Sijainti: Tohmajärveltä 6 km luoteeseen, Hirvisuon itäpuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070035
58
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Lähdesuo - Havukkavaara TOHMAJÄRVI
Karttalehti: 4232 05

Alueen pinta-ala: 69 Korkeus: 163 Suhteellinen korkeus: 75

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Voimakkaasti kumpuilevassa vaaramaastossa sijaitseva Havukkavaara on itäreunastaan jyrkänteinen selänne, jonka laki nousee 75 
metriä itäpuolella olevia peltokaistaleita korkeammalle. Moreenipeitteinen vaaraselänne on massiivinen ja sen itäreunan korkeimmat 
jyrkännepinnat erottuvat selvästi ympäristöön, vaikka niiden edustalla onkin monin paikoin tiheää puustoa. Havukkavaaran 
pohjoisemman itään suuntautuneen jyrkänteen päältä on lähes esteettömät näköalat ympäristöön. Koillisesta erottuu lähimetsää, 
peltoja ja vastakkaisella vaaranrinteellä olevaa asutusta. Kaakosta näkyy Tohmajärven kirkonkylän asunrakennuksia ja vesitorni.
Välittömästi jyrkänteen päällä on tiheä vesaikko, mutta lakialue on avohakattu, jonka takia kauas pohjoiseen avautuu erinomainen
näköala. Lähimaisemassa alueen jyrkänteet ovat näyttäviä.

Havukkavaaran kivilaji vaihtelee Tohmajärven vulkaanisen kompleksin metadiabaasista emäksiseen vulkaniittiin, joka on 
nykyasussaan liuskeista amfiboliittia. Havukkavaaran kaakkoisreunalla, Kärensärkän eteläpuolella olevassa itäkaakkoon 
suuntautuneessa jyrkänteessä on 25 metrin korkuinen viistoseinämä, jonka alapuolella on massiivista louhikkoa. Pohjoisempi 
Havukkavaaran pitkä koillisreunan diabaasiseinämä on yläosastaan viistojyrkänteinen ja melko sileä. Seinämän alaosassa on 
matalia, ylikaltevia seinämäpintoja. Eteläosassa, Lähdesuon viistoinen diabaasijyrkänne on 12 metriä korkea. Jyrkänteessä on 
yksittäisiä 3–6 metrin korkuisia pystypintoja. Tyvellä on kohtalaisen massiivista louhikkoa, jossa lohkareiden keskikoko on yli puoli 
metriä. Havukkavaaran pohjoispäässä on 10–15 metriä korkea, itäkoillinen, viistopintainen jyrkänne, jonka tyvellä on hieman 
louhikkoa. 

Lähdesuon itäjyrkänne ja Havukkavaaran kaakkoisjyrkänne ovat lajistoltaan hieman samankaltaisia. Jyrkänteillä on tavanomaisen 
lajiston lisäksi vaateliaampaa lajistoa, ja paistepintoja vallitsevat jäkälät. Alemmat jyrkänteet ovat enemmän sammaleisia. 
Lähdesuon jyrkänteellä alueellisesti uhanalaisista sammalista kasvaa pohjanvaskisammalta (NT/RT) (Hertta 2012) ja 
kimmelsammalta (RT). Eräässä kohtaa on lisäksi kalliokeuhkojäkälälää (VU). Keski-runsasravinteinen sammalisto on runsas ja 
molemmilla jyrkänteillä kasvaa mm. härmäsammalta, kalkkikiertosammalta, kalliohiippasammalta, kalliopunatyvisammalta, 
ketopartasammalta, lenkosammalta, näädänsammalta, paasisammalia, pikkunokkasammalta, pikkuruostesammalta, 
ripsikellosammalta, taljaruostesammalta, vemmelvaskisammalta ja viuhkasammalta. Lähdesuon kalliolla kasvaa lisäksi 
isoruostesammalta, kujasammalta, oravisammalta ja sirosuikerosammalta. Havukkavaaran kaakkoisjyrkänteellä alueellisesti 
uhanalaisista lajeista on kimmelsammalta (RT), lehtoväkäsammalta (RT), pahtahiippasammalta (RT), pohjanvaskisammalta 
(NT/RT) (Hertta 2012) ja rosopurosammalta (RT). Muista vaateliaista sammalista kaakkoisjyrkänteellä viihtyvät edellä mainittujen
yhteislajien lisäksi mm. kalkkikahtaissammal, kivikutrisammal, kielikellosammal, korpilehväsammal, pallosammal, 
pikkutumpurasammal, purolähdesammal, savikkosiipisammal, suippuväkäsammal ja säiläsammal (Haapasaari ja Fagerstén 1987).
Sanikkaisista jyrkänteillä kasvaa paikoin runsas haurasloikko ja karvakiviyrtti.  Havukkavaaran koillisjyrkänne on edellisiä karumpi, 
mutta jyrkänteeltä löytyy kuitenkin uhanalainen siloruutusammal (EN) (Hertta 2012) ja savikkosiipisammal sekä suippuväkäsammal 
(Haapasaari ja Fagerstén 1987). Havukkavaaran luoteispään koillisjyrkänteellä on enintään keskiravinteisuutta ilmentäviä sammalia 
(Haapasaari ja Fagerstén 1987). Lisäksi Havukkavaran länsiosasta on löydetty röyhelökarvetta (EN) (Hertta 2012). Havukkavaaran 
kaakkoisjyrkänteen ja Lähdesuon itäjyrkänteen tyven avoimia lohkareikkoja peittävät lähinnä poronjäkäläkasvustot, rupijäkälät ja
sanikkaisista paikoin runsas kallioimarre. Jyrkänteiden tai rinnelohkareikkojen tyvellä on lehtomaista, varttunutta kuusikkoa ja
lehtipuuvesakkoista koivikkoa. Alusmetsissä kasvaa mm. lehtokuusamaa, lehtomataraa, lehto-orvokkia, kaiheorvokkia, 
kevätlinnunhernettä, metsävirnaa, mustakonnanmarjaa ja sudenmarjaa.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

Sijainti: Tohmajärveltä 3 km luoteeseen.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070029
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Kallioalue

Suojelu-, suojeluohjelma-alue, Natura 2000 -alue



142  Suomen ympäristö  21 | 2012

Oravaara TOHMAJÄRVI
Karttalehti: 4232 05

Alueen pinta-ala: 3 Korkeus: 137 Suhteellinen korkeus: 30

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Oravaara on pieni jyrkänteinen selänne, joka sijaitsee Tohmajärven kylää reunustavassa, metsäisessä vaaramaisemassa varsinaisen
Oravaaran selänteen itäliepeellä. Kallioselänne kohoaa itäreunan suo- ja peltonotkelmaa 30 metriä korkeammalle, mistä sen 
jyrkänteiset kalliopinnat erottuvat myös lähimaisemassa vastakkaiselle rinnepellolle. Laella on puustoa harvennettu jonkin verran, 
jonka takia etelästä avautuu puuston rajoittama metsäinen vaaramaisema. Koilliseen antavan jyrkänteen päältä avautuu näköala 
kilometrin etäisyydellä oleviin lähivaaroihin. Koillisjyrkänteen kallioiset pienmaisemat ovat näyttäviä ja poikkeavat edukseen 
alueen muista osista. Oravaaralle johtaa luontopolku.

Kallioalueen kivilaji on Tohmajärven vulkaaniseen kompleksin liuskeista amfiboliittia, jossa on sinikvartsijuonia. Oravaaran 
kallioperässä esiintyy lisäksi 5–20 metrin vahvuisina välipatjoina kerroksellista sädekivi-kloriitti-albiitti-kvartsiliusketta, joka lienee 
ollut alun perin hapanta natrium- ja karbonaattipitoista tuffiittia (Nykänen 1968). Koilliseen avautuva, viistojyrkkä, kallioinen rinne 
on korkeudeltaan 20 metriä. Kalliorinteessä amfiboliitin pystyasentoinen liuskeisuus on saanut aikaan näyttäviä, 1–2 metriä korkeita 
kallionnokkia.

Koillisjyrkänteen kasvillisuus on suurimmaksi osaksi karua, mutta jyrkänteen luoteispäässä on enemmän keski-runsasravinteista 
lajistoa. Ylimmät pystypinnat ovat luontaisesti kuivahkon oloisia ja pitkälti jauhejäkälien ja kivijäkälien valtaamia. Tyvellä on 
enemmän sammalia, runsaimpana kallio-omenasammal, kalliopalmikkosammal ja tummauurnasammal. Alueellisesti uhanalaisista 
sammalista kalliolla kasvaa kaihelehväsammalta (RT), lukinsammalta (RT) ja nokkalehväsammalta (NT/RT). Muista vaateliaista tai 
kalliolla harvinaisista sammalista jyrkänteillä viihtyvät mm. härmäsammal, isoruostesammal, isotuppisammal, kalkkiharasammal, 
kalkkikahtaissammal, kalkkikiertosammal, kalliopunatyvisammal, kujasammal, niittyhavusammal, paasisammalet, pallosammal, 
pikkunokkasammal, ripsikellosammal, silotierasammal, sirohavusammal, säiläsammal ja viuhkasammal (Haapasaari ja Fagerstén 
1987). Raoissa kasvaa runsaasti haurasloikkoa, kalliokiviyrttiä ja jokunen viherraunioinen. Lehtoisuus nousee jyrkänteelle. Kivillä 
on runsaasti kallioimarretta.

Jyrkänteen tyvellä ja rinteessä on varttunutta kuusilehtoa (OMaT), jossa kasvaa sekapuuna haapaa ja koivua. Näiden alla on 
runsaasti lehtokuusamapensaita, muutama näsiä, mustaherukkaa, terttuseljaa, tuomea, harmaaleppiä ja pihlajaa. Aluskasvillisuus on 
ruohoista ja sanikkaista.  Ruohoisuus on vallitsevampaa luoteisosassa. Sanikkaisista kasvaa runsaasti kivikkoalvejuurta ja muita
tavallisia suursaniaisia sekä metsäimarretta.  Ruohoista runsain on ketunleipä. Sen lisäksi lehdossa viihtyvät ahomansikka, 
kaiheorvokki, lehtomatara, lehto-orvokki, lehtopähkämö, kevätlinnunherne, metsävirna, mustakonnanmarja, nokkonen ja tesma. 
Alueella kasvaa myös tikankonttia (NT), vähän myyränporrasta (Hertta 2012) ja kissankäpälää (NT). Laella on mustikkaista, vähän
kastikkaista, harvennettua männikköä (MT). Jyrkänteen otsat ovat moreeni- ja varpupeitteisiä.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Tohmajärven keskustan eteläpuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueella on yksityinen suojelualue (YSA076898), lehtojensuojeluohjelman alue (LHO070307) ja Natura 2000 -alue (FI0700038).

KAO070031
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Kangasvaara TOHMAJÄRVI
Karttalehti: 4232 08

Alueen pinta-ala: 5 Korkeus: 142 Suhteellinen korkeus: 57

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kangaskosken alavasta pelto- ja metsämaasta kohoava Kangasvaara erottuu maisemassa kohtalaisen massiivisena vaaraselänteenä 
tasaisten peltojen yli. Länsijyrkänteet näkyvät kauaksi lähimaastoon ja läheisille kukkuloille. Kangasvaaran ydinosan muodostaa 
luode-kaakkosuuntainen, kapeahko, länsireunastaan jyrkänteinen, metsäinen selänne, jonka laki on moreenipeitteinen. Se kohoaa 57
metriä länsipuolen tasaisilta pelloilta. Jyrkänteen päältä avautuu luontainen näköala lännen ja lounaan suuntiin, tasaiseen 
metsämaastoon yli läheisten peltokaistaleiden ja maatilarakennuksien. Kauempana taustalla näkyy hieman kumpuilevia vaaroja. 
Laen itä- ja koillisosasta avautuu maisemia laen ja rinteiden avohakkuiden takia. Myös länsijyrkänteen pohjoisosan päältä avautuu
alarinteen taimikon yli, puuston siivilöimänä vaaramaisema pohjoiseen.

Geologisesti Kangasvaara sijaitsee laajan arkeeisen pohjagneissialueen länsireunalla lähellä proterotsooisen karjalaisen liuskealueen 
kontaktia. Kivilaji on arkeeista kataklastista keski- ja karkearakeista leukogranodioriittia. Kulutusta kestävämpänä kivenä se näkyy 
myös laajemmin maisemassa muodostaen hieman epäyhtenäisen, 6 km pitkän vaaraselänteiden jonon, joka ulottuu kaakosta 
Saarionvaaralta luoteeseen Kangasvaaralle saakka. Kangasvaaralla, heti vaaraselänteen länsipuolella, peltojen kohdalla muuttuu 
kallioperä karjalaisen muodostuman liuskeiksi. Lounaisjyrkänteen alaosassa näkyy leukogranodioriitissa kvartsijuoni ja ohut 
liuskeinen rapautunut amfiboliittijuoni.

Kangasvaaran lounaisjyrkänne kohoaa yli 20 metriä korkeana, viistojyrkkänä seinämänä, jonka alaosassa olevan rapautuneen 
amfiboliitin kattopuolelle on syntynyt metrin levyinen, ulkoneva lippa. Jyrkänteen pohjoisosassa muuttuu rikkonainen seinämä 8 
metriä korkeaksi, lähes pystyasentoiseksi, ja sen yläpuolella alkaa laen loiva kalliotasanne. Kangasvaaran kalliorinteitä on 
jääkauden lopulla huuhtonut aluetta peittäneen jääjärven vedet. Tuohon aikaan Kangasvaaran moreenipeitteinen laki on ollut 
kuitenkin vedenkoskematonta maastoa.

Lounaisjyrkänteen eteläosan tyvilipoissa ja rapautumaonkaloissa on hieman vaateliaampaa lajistoa kuten härmäsammalta, kiilto-
omenasammalta, nuorasammalta, pahtaomenasammalta, paasisammalia, ripsikellosammalta, tummauurnasammalta ja sanikkaista 
haurasloikkoa. Muuten lähinnä viistoilla jyrkänteillä kasvaa runsaasti harmosammalta, kalliokarstasammalta ja kivikynsisammalta.
Hieman varjoisimmilla paikoilla on mm. kallio-omenasammalta ja kalliopalmikkosammalta. Loivahkoilla kalliopinnoilla kasvaa 
runsaasti poronjäkäliä. Ylärinteellä on lievähköä ketomaisuutta mm. huopakeltanoa, karvakiviyrttiä ja kissankäpälää (NT). 
Jyrkänteen otsaa vallitsevat kanervakasvustot. Lakipuusto on kuusitaimikkoa tai kasvatusmetsää (MT). Siellä täällä rinteessä on
joitakin nuoria mäntyjä ja koivuja. Jyrkänteen hakatulla tyvellä on lievää lehtoisuutta. Taimikon kastikka- ja 
maitohorsmakasvustoissa kasvaa mm. mustakonnanmarjaa ja ketunleipää.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Tohmajärveltä 8 km koilliseen, Kangaskosken kylässä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueen pohjoisosassa on yksityinen suojelualue (YSA070062).

KAO070062
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Saarionvaara TOHMAJÄRVI
Karttalehti: 4232 08

Alueen pinta-ala: 36 Korkeus: 162 Suhteellinen korkeus: 87

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Saarionvaara edustaa maisema-alueen keskeisintä osaa. Vaaraa ympäröivä puoliavoin viljelysmaisema on geologisesti, 
maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta Laatokan-Karjalan seudun vaararinne- ja ranta-asutusta (Mietintö 66/1992
1993b). Vaara erottuu ympäristöön massiivisena, metsäisenä selänteenä ja hallitsee lähiympäristön maisemaa keskeisenä 
elementtinä. Sen moreenipeitteinen lakialue kohoaa 87 metriä viereisen Pitkälammen pinnasta. Rinteet ovat suurelta osin 
jyrkänteiset ja hyvin paljastuneet. Lähimaisemassa kalliopinnat erottuvat paikoin ympäristöön rinnepuuston lomitse. Jyrkänteisten 
kallioseinämien päältä avautuu eri suuntiin hyvin vaihteleva ja loivasti kumpuileva viljelys- ja kylämaisema. Lounaisreunan 
jyrkänteeltä näkyy asutuksen ja peltojen reunustama Pitkälampi, ja kauempana taustalla erottuu metsäistä vaaramaisemaa. Itärinteen 
näköalapaikoilta avautuu vastaavasti kaunis viljelysvaltainen maisema Jänisjokea reunustavaan laaksoon. Pohjoisjyrkänteen päältä
näkyy hieman puuston rajoittamana laajat näköalat peltojen ylitse metsien ja peltojen kirjomaan laaksoon, jonka taustalla kohoaa
lievästi kumpuileva metsämaisema. Lakialue on varttuneen kuusikon sulkema eikä näköaloja avaudu ympäristöön. Laelle johtaa 
vähän käytetty, merkitty polku.

Geologisesti Saarionvaara sijaitsee arkeeisen pohjagneissialueen ja proterotsooisen Karjalaisen liuskealueen kontaktissa, joka 
sijaitsee Saarionvaaran lounaisrinteessä luode-kaakkosuuntaisena. Pääosa Saarionvaaran selänteestä on kivilajiltaan arkeeista 
kataklastista leukogranodioriittia, joka raekooltaan vaihtelee keskirakeisesta karkearakeiseen (Nykänen 1968). Saarionvaaran 
länsiosan, pitkä, viljelyksiin rajautuva lounaisjyrkänne on kivilajiltaan karjalaisen muodostuman vaaleanharmaata hienorakeista
kerroksellista kvartsiittia. Aivan kalliorinteen alaosassa, tien vieressä olevassa jyrkänteessä esiintyy myös vaaleanpunertavaa
arkosiittia. 

Saarionvaaran lakiosaa jyrkänteisenä vyönä kiertävät kalliorinteet ovat hyvin paljastuneet ja mannerjäätikön hiomat. Selvimmin 
mannerjäätikön kulutustyö näkyy pohjoisrinteen alaosassa 6 metriä korkeina, viistojyrkänteisinä silokallioina. Rinne on 
valtaosaltaan kiipeämiskelpoinen. Lounaaseen aukeavan pitkän jyrkänteen eteläpäässä sen sijaan on 15 metriä korkeat kalliopinnat
epäsäännöllisesti porrasmaisia. Saarionvaaran läntisimmän reunan porrasmaisella, lounaaseen suuntautuvalla kvartsiittiseinämällä
on korkeutta 12 metriä. Kiilamainen rakoilu on saanut aikaan lähes kolme metriä korkeita syvennyksiä. Seinämän tyvellä on 6 
metrin pitkä, vaaka-asentoinen syvennys, eräänlainen luola, jonka syvyys on 2 metriä. Kvartsiittiseinämä on eräällä kohdalla sileä,
viisi metriä korkea ja ylikalteva. Saarionvaaran peitteinen lakialue on vedenkoskematon, mutta rinteet ovat osittain veden 
huuhtomia.  Alueella oleva korkein ranta on syntynyt jääkauden lopulla aluetta peittäneen lyhytaikaisen jääjärven rannan tasoon.

Saarionvaaran jyrkänteiden kasvillisuus on karua tai keskiravinteista ja lajistoltaan aika tavanomaista. Hyllyillä kasvaa ketunleipää, 
metsäimarretta ja raoissa sekä tyvionkaloiden katoissa haurasloikkoa ja riippusammalia. Pystypintoja peittävät 
kalliopalmikkosammal - kiviturkkisammalkasvustot ja lisäksi on mm. kyhmytorasammal-, kalliokarstasammallaikkuja, 
nuorasammalta, jauhejäkäliä ja kallioisokarvetta. Tyvellä kasvaa kastesammalia ym. kosteiden paikkojen lajeja. Onkaloissa 
viihtyvät kallio-omenasammal ja hohtovarstasammal. Pahtaomenasammalta kasvaa pohjoiseen kääntyvän jyrkänteen solassa. 
Jyrkänteitä varjostaa varttunut, paikoin haavan sekainen kuusikko, joka on paikoin lehtoa (OMaT), lehtomaista (OMT) tai tuoretta
(MT) kangasta. Hakkuita on vasta rinteen notkelmassa. Jyrkänteen tyvellä kasvaa harvakseltaan mustakonnanmarjaa. 
Lounaisjyrkänteen eteläpään tyvellä on laajalti hiirenporrasta seuranaan mesiangervoa, ketunleipää, pohjannokkosta (RT) ja 
velholehteä. Pensaista kasvaa pari terttuseljapensasta ja jokunen karjalanruusu. Viistolle koillisjyrkänteelle tunkee laajalti 
metsäsammalia ja rahkasammalkasvustoja. Pohjoisosan tyven louhikossa kasvaa lisäksi harvinaisehkoa myyränporrasta, tesmaa ja 
ketunleipää, Joillakin lohkareilla on myös tummauurnasammalta. Koillisjyrkännettä varjostavat lähinnä nuoret haavikot, koivikot ja 
pihlajakasvustot. Etelärinteellä on pieni ketomainen kalliopaljastuma, jolla kasvaa mm. ahomansikkaa, ahopukinjuurta, 
ahosuolaheinää, hopeahanhikkia, huopakeltanoa, kissankelloa, peurankelloa, purtojuurta, päivänkakkaraa, nurmikohokkia, 
silmäruohoa ja särmäkuismaa. Keto vaihettuu reunoilta tiheäkasvuiseksi niityksi. Alueella kasvaa myös kissankäpälää (NT). Laella
kasvaa varttunutta tuoreen kankaan (MT) kuusikkoa, ja pohjoisosassa on vähän taimikkoa ja kasvatusmetsää.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

Sijainti: Tohmajärveltä 13 km itään, Savikon kylässä.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:
Alue kuuluu kokonaan valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (MAO070090).
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62



147Suomen ympäristö  21 | 2012

3680000 3681000

69
10

00
0

69
11

00
0

0 500250 m $

62   Saarionvaara, TOHMAJÄRVI

Kallioalue

Suojelu-, suojeluohjelma-alue, Natura 2000 -alue



148  Suomen ympäristö  21 | 2012

Sääperinvaara TOHMAJÄRVI
Karttalehti: 4232 11

Alueen pinta-ala: 98 Korkeus: 165 Suhteellinen korkeus: 85

Yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Sääperinvaara sijaitsee Sääperinjärveä ympäröivän peltolakeuden pohjoispuolella olevalla metsäisellä vaaraselänteiden alueella.
Sen länsipuolella sijaitsee laaja Suurisuon alue. Sääperinvaara erottuu eteläpuolelle, alavaa viljelysmaisemaa reunustavana, 
massiivisena vaaraselänteenä, joka on osa laajempaa, ylänköistä vaaraselänteiden jaksoa. Vaaran lakiosat kohoavat loivarinteisenä 
eteläpuoleisesta Savikon viljelysmaisemasta 85 metriä ylemmäs. Länsirinne viettää hieman jyrkemmin 75 metriä alempana olevalle 
Suurisuolle. Kohtalaisesti paljastunut Sääperinvaaran kallioalue muodostuu useammasta, vierekkäisestä lakiselänteestä ja niiden 
notkelmista, jotka rajautuvat ympäristön kalliometsiin epäselvästi. Näköalat metsäisiltä selänteiltä on monin kohdin puuston 
rajoittamat. Selänteiden, matalien kalliojyrkänteiden päältä avautuu kohdittain, puuston rajoittamia, kohtalaisia näköaloja kauas 
alavampaan ympäristöön. Sääperinvaaran kaakkoisjyrkänteen päältä näkyy mm. puiden välistä eteläkaakkoon Sääperinjärvelle ja 
sitä reunustaville viljelyksille.

Sääperinvaara sijaitsee arkeeisen pohjagneissialueen ja sitä nuorempien proterotsooisten karjalaisten liuskeiden kontaktissa, joka 
tekee kallioperässä erillisen mutkan Sääperinjärven pohjoispuolelta ja on näkyvissä Sääperinvaaralla (Nykänen 1967 ja Pekkarinen
1979). Sääperinvaaran jyrkänteiden rajaama korkein lakiselänne ja sen pohjoispuoleiset kalliot ovat kivilajiltaan pääasiassa 
arkeeista raitaista vaaleanharmaata granodioriittigneissiä, jonka ikä on 3,1–2,6 miljardia vuotta. Granodioriittigneissin seassa on 
myös jonkin verran punertavaa graniittia ja metadiabaasijuonia. Lakiselänteen kaakkoisjyrkänteen eteläpuoleiset kalliot ovat 
karjalaisen muodostuman kerroksellista arkosiittia ja siitä etelään päin mentäessä muuttuu arkosiitti serisiittikvartsiitiksi. Sitä on 
paljastuneena Sääperinvaaran loivilla etelärinteillä. Pekkarisen (1979) mukaan arkeeisen granodioriittigneissin ja karjalaisen 
muodostuman arkosiitin kontaktissa on granodioriittigneissin yläosassa muutaman metrin paksuudelta jäänteitä muinaisesta 
rapautumisbreksiasta. Laajoen (1998) mukaan vastaava fysikaalinen rapautuminen on tapahtunut Kuolan niemimaan kallioperässä 
2450–2330 miljoonaa vuotta sitten. Sääperinvaaran lakialueet ja rinteet ovat suurelta osin moreenipeitteistä metsämaastoa, jossa
kalliopaljastumat esiintyvät laikuittaisesti rinteiden jyrkimmissä kohdissa. Jyrkänteiden seinämät ovat matalia, alle 10 metrin
korkuisia, viistojyrkänteisiä pintoja.

Lakiosat ovat moreenin peitossa, ja otsilla ei ole oikeastaan kunnollista kalliokasvillisuutta. Jyrkänteiset kalliopinnat ovat karuja. 
Näillä kasvaa mm. harmosammalta, kiviturkkisammalta, alaosissa kallio-omenasammalta ja hohtovarstasammalta. Paikoin viistoja 
pintoja peittävät metsäsammalet. Alueen puusto vaihtelee varttuneista kuusikoista avohakkuualoihin ja taimikoihin. Kallion laella ja 
tyvellä on lähinnä tuoreen kankaan (MT) kuusikkoa, paikoin lehtomaisia painanteita ja aivan pienialaisesti kuusisia lehtoja, kuten 
Ryhännotkon itärinteen notkossa, jossa metsäkastikan seassa kasvaa mm. kevätlinnunhernettä, lehto-orvokkia, mustakonnanmarjaa, 
tesmaa ja näsiää. Ryhännotkossa, tien vieressä on kotkansiipikasvusto.

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

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

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

Sijainti: Tohmajärveltä 14 km itään, Värtsilän kylältä 2 km pohjoiseen, Sääperi -järven luoteispuolella.

Tärkeimpien tekijöiden arviointi: Muut arvot:

ha mmpy

Maankäytön suunnittelutilanne:

KAO070063
63
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Liite 1. Paikallisesti arvokkaat ja vähemmän merkittävät kallioalueet (arvoluokat 5-6).

Kallioalueet on lueteltu kunnittain kasvavan karttalehtinumeron mukaisessa järjestyksessä.

Tunnus Nimi Kunta Karttalehti Arvoluokka

KAO070094 Havukkakallio ILOMANTSI 4343 03 5
KAO070123 Vatala-Valkiavaara JOENSUU, TOHMAJÄRVI 4232 06, 09, 4241 04 5
KAO070066 Jyrkänkallio JOENSUU 4241 05 5
KAO070125 Rasisuon kalliot JOENSUU 4241 05, 08 6
KAO070112 Ukkovaara JOENSUU 4241 06 6
KAO070067 Sitkansola JOENSUU 4241 07 5
KAO070115 Vatasenniemi JOENSUU 4241 07 5
KAO070037 Paaskallio JOENSUU 4241 08 6
KAO070068 Kivivaara JOENSUU 4241 11 6
KAO070127 Kasivaara JOENSUU 4242 04 5
KAO070072 Huuhkajanvaara JUUKA 4311 08 5
KAO070005 Riuttavaara JUUKA 4312 07 5
KAO070077 Kortevaara JUUKA 4313 03 5
KAO070116 Rasivaara JUUKA 4313 08 6
KAO070079 Huuhkajavaara JUUKA 4313 09 5
KAO070124 Pöllänniemi KESÄLAHTI 4124 12 6
KAO070114 Jyrkätkalliot KESÄLAHTI 4213 07 5
KAO070040 Jätösvuori - Partasvuori KITEE 4213 11 5
KAO070059 Riuttavuori KITEE 4231 09 5
KAO070050 Karsikkovaara KONTIOLAHTI 4224 11 6
KAO070051 Salmivaarat-Uuro KONTIOLAHTI 4224 11 5
KAO070118 Ylä-Salmilampi KONTIOLAHTI 4224 11 5
KAO070052 Kyykän kalliot KONTIOLAHTI 4224 12 5
KAO070119 Töppösuo KONTIOLAHTI 4242 01 6
KAO070069 Hevosvaara - Kissakallio KONTIOLAHTI 4242 02 5
KAO070078 Räsävaara LIEKSA 4313 09 5
KAO070081 Sutkanvaara LIEKSA 4313 09, 12 5
KAO070096 Katajanvaara LIEKSA 4323 09 6
KAO070088 Kalliojärven kalliot LIEKSA 4323 10 5
KAO070091 Mustauuro LIEKSA 4331 09 5
KAO070097 Salmijärven kalliot LIEKSA 4332 04 5
KAO070042 Kesselinvuori LIPERI 4221 11 6
KAO070043 Ylimmäisenvuori LIPERI 4221 12 6
KAO070121 Leppälahti LIPERI 4223 01 5
KAO070120 Myhkänsuo LIPERI 4223 01 5
KAO070049 Riionniemi LIPERI 4223 04 5
KAO070110 Riikolanvaara LIPERI 4224 04 5
KAO070103 Lingonvaara NURMES 4321 08, 10, 11 6
KAO070102 Rahkosenuuro NURMES 4321 09, 12 5
KAO070106 Louhivaara NURMES 4321 10 5
KAO070105 Vinkervaara NURMES 4321 10, 11 6
KAO070086 Hammasvaara NURMES 4321 11 5
KAO070104 Liisanvaara NURMES 4321 11 6
KAO070107 Kirkkosärkkä NURMES 4323 02 5
KAO070108 Sarvivaara NURMES 4323 05, 06 6
KAO070044 Suurimäki-Porttikallio OUTOKUMPU 4222 04 6
KAO070046 Paasiniemi OUTOKUMPU 4222 05 5
KAO070045 Usinmäki OUTOKUMPU 4222 05 6
KAO070117 Ilveskallio POLVIJÄRVI 4222 12 5
KAO070047 Pehmytkallio POLVIJÄRVI 4222 12 6
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Tunnus Nimi Kunta Karttalehti Arvoluokka

KAO070057 Rukkovaara POLVIJÄRVI 4224 02 5
KAO070056 Jyrkkävaara POLVIJÄRVI 4224 05 5
KAO070055 Suojavaara POLVIJÄRVI 4224 05 5
KAO070058 Murtojänkä POLVIJÄRVI 4224 06 6
KAO070075 Hanhivaara POLVIJÄRVI 4311 10 6
KAO070074 Hepovaara POLVIJÄRVI 4311 10 5
KAO070041 Laakianlahden kalliot RÄÄKKYLÄ 4214 06 6
KAO070034 Kuhasenvaara TOHMAJÄRVI 4232 04 5
KAO070064 Mieronvaara TOHMAJÄRVI 4232 11 5
KAO070039 Jysmänvaara VALTIMO 4322 05 5

LIITE 1/2



154  Suomen ympäristö  21 | 2012

Liite 2. Valtakunnallisesti arvokkailla kallioalueilla sijaitsevien suojelualueiden, suojelu-
ohjelma-alueiden, maisema-alueiden ja Natura 2000 -alueiden tunnukset ja nimet
(Tilanne 1.1.2012).

Vanhojen metsien suojeluohjelma
AMO070060 Kolvananuuro
AMO070084 Hyypiänvaara
AMO070412 Kolvananuuro
AMO070421 Huurunrinne

Erityisesti suojeltavien lajien esiintymisaluiden rauhoituspäätökset
ERA000019 Mustavaara ja Porttikallio
ERA203540 Nistinvaara
ERA203582 Repokallio

Natura 2000 -alueet
FI0700012 Polvelan luontokokonaisuus
FI0700013 Petrovaaran luontokokonaisuus
FI0700015 Härkinpuro ja serpentiiniraunioisalueet
FI0700021 Huurunlampi - Sammakkolampi - Huurunrinne
FI0700023 Kolvananuuro ja lähialueet
FI0700038 Tohmajärven lehdot

Lehtojensuojeluohjelma
LHO070289 Kolvanauuron lehto
LHO070291 Koivikkolan lehto
LHO070292 Hepolammen rinnelehto
LHO070306 Jalajanvaaran lehto
LHO070307 Pikku Palovaaran rinnelehto
LHO070308 Hernevaaran rinnelehto
LHO070309 Hiidenvaaran rinnelehto

Lintuvesiensuojeluohjelma
LVO070158 Vuokonjärvi (etelä- ja pohjoisosat)

Maisemakokonaisuudet
MAO070090 Saario
MAO070100 Koli

Soidensuojeluohjelma
SSO070198 Kolvananuuro-Kaitajoki
SSO070203 Juuan letot (Aventolammit, Hepolampi, Moskuunsuo,Savijärvi, Valkealampi)
SSO070215 Huurunlampi-Sammakkolampi

Vanhojen metsien suojelualueet
VMA070052 Kolvananuuron suojelualue
VMA070053 Hyypiänvaaran suojelualue
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Yksityiset suojelualueet
YSA071647 Kemien ukonhattulehto
YSA072283 Hyypiänvaaran lehdon luonnonsuojelualue
YSA076859 Koivikkolan luonnonsuojelualue
YSA076860 Hernevaaran luonnonsuojelualue
YSA076861 Hiidenvaaran luonnonsuojelualue 1
YSA076862 Hiidenvaaran luonnonsuojelualue 2
YSA076882 Oravaaran luonnonsuojelualue
YSA076883 Mustanvaaran luonnonsuojelualue
YSA076898 Oravaaran luonnonsuojelualue 2
YSA076916 Vuokonjärven luonnonsuojelualue
YSA076925 Hovivaaran luonnonsuojelualue
YSA076954 Piilovaaran luonnonsuojelualue 1
YSA076958 Piilovaaran luonnonsuojelualue 2
YSA200097 Mustavaaran luonnonsuojelualue 2
YSA200123 Taka-aarnion luonnonsuojelualue
YSA205183 Kypärävaaran luonnonsuojelualue
YSA205391 Koukkelonrinteen luonnonsuojelualue
YSA205831 Kuljunvaaran luonnonsuojelualue
YSA205889 Honkakallion luonnonsuojelualue
YSA206249 Koivikkolan luonnonsuojelualue 2
YSA206379 Oinaanvaaran luonnonsuojelualue
YSA206449 Käräjäkallion luonnonsuojelualue
YSA206506 Huhmarisvaaran luonnonsuojelualue
YSA206506 Huhmarisvaaran luonnonsuojelualue
YSA206508 Hiisvaaran luonnonsuojelualue
YSA206593 Hiidenvaaran luonnonsuojelualue 3
YSA990909 Salmilampien luonnonsuojelualue
YSA990912 Vaaranpää luonnonsuojelualue
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Liite 3. Tekstissä mainittujen kasvien, sienten ja eläinten suomenkieliset ja tieteelliset nimet.

PUTKILOKASVIT
Aconitum lycoctonum lehtoukonhattu ahokirkiruoho Gymnadenia conopsea var. conopsea
Actaea spicata mustakonnanmarja ahomansikka Fragaria vesca
Adoxa moschatellina tesmayrtti aho-orvokki Viola canina
Alnus glutinosa tervaleppä ahopellava Linum catharticum
Alnus incana harmaaleppä ahopukinjuuri Pimpinella saxifraga
Antennaria dioica kissankäpälä ahosuolaheinä Rumex acetosella
Anthoxanthum odoratum tuoksusimake haapa Populus tremula
Arabis glabra pölkkyruoho hajuheinä Cinna latifolia
Arctostaphylos uva-ursi sianpuolukka harmaaleppä Alnus incana
Asplenium adulterinum serpentiiniraunioinen haurasloikko Cystopteris fragilis
Asplenium septentrionale liuskaraunioinen heinätähtimö Stellaria graminea
Asplenium trichomanes tummaraunioinen hieskoivu Betula pubescens
Asplenium viride viherraunioinen hietakastikka Calamagrostis epigejos
Astragalus alpinus tunturikurjenherne hietaorvokki Viola rupestris
Athyrium filix-femina hiirenporras hiirenporras Athyrium filix-femina
Betula pubescens hieskoivu hirvenkello Campanula cervicaria
Botrychium lunaria ketonoidanlukko huopakeltano Pilosella officinarum
Calamagrostis arundinacea metsäkastikka häränsilmä Hypochoeris maculata
Calamagrostis epigejos hietakastikka isoalvejuuri Dryopteris expansa
Calamagrostis purpurea ssp. 
phragmitoides

korpikastikka isomaksaruoho Sedum telephium

Calluna vulgaris kanerva juolukka Vaccinium uliginosum
Campanula cervicaria hirvenkello järvikorte Equisetum fluviatile
Campanula glomerata peurankello kaiheorvokki Viola selkirkii
Campanula rotundifolia kissankello kallioimarre Polypodium vulgare
Carex digitata sormisara kalliokielo Polygonatum odoratum
Carex ericetorum kanervisara kalliokohokki Silene rupestris
Carex flava keltasara kanerva Calluna vulgaris
Cerastium alpinum tunturihärkki kanervisara Carex ericetorum
Cerastium fontanum ssp. vulgare var. 
vulgare

piennarnurmihärkki karjalanruusu Rosa acicularis

Cinna latifolia hajuheinä karvakiviyrtti Woodsia ilvensis
Circaea alpina velholehti kataja Juniperus communis
Convallaria majalis kielo keltamaksaruoho Sedum acre
Crepis paludosa suokeltto keltanokitkerö Picris hieracioides
Cypripedium calceolus tikankontti keltasara Carex flava
Cystopteris fragilis haurasloikko kesämaitiainen Leontodon hispidus
Dactylorhiza maculata maariankämmekkä ketohopeahanhikki Potentilla argentea
Daphne mezereum näsiä ketonoidanlukko Botrychium lunaria
Deschampsia flexuosa metsälauha keto-orvokki Viola tricolor
Diplazium sibiricum myyränporras ketosilmäruoho Euphrasia stricta
Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri ketunleipä Oxalis acetosella
Dryopteris expansa isoalvejuuri ketunlieko Huperzia selago
Dryopteris filix-mas kivikkoalvejuuri kevätlinnunherne Lathyrus vernus
Elymus caninus koiranvehnä kielo Convallaria majalis
Empetrum nigrum variksenmarja kirkiruoho Gymnadenia conopsea
Epilobium angustifolium maitohorsma kissankello Campanula rotundifolia
Epilobium montanum lehtohorsma kissankäpälä Antennaria dioica
Epipactis atrorubens tummaneidonvaippa kivikkoalvejuuri Dryopteris filix-mas
Epipactis helleborine lehtoneidonvaippa koiranheisi Viburnum opulus
Epipogium aphyllum metsänemä koiranvehnä Elymus caninus
Equisetum fluviatile järvikorte korpi-imarre Phegopteris connectilis
Equisetum pratense lehtokorte korpikastikka Calamagrostis purpurea ssp. 

phragmitoides
Euphrasia sp. silmäruohot korpinurmikka Poa remota
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Euphrasia stricta ketosilmäruoho kotkansiipi Matteuccia struthiopteris
Festuca ovina lampaannata kullero Trollius europaeus
Filipendula ulmaria mesiangervo kuusi Picea abies
Fragaria vesca ahomansikka lampaannata Festuca ovina
Galium album paimenmatara lehtoarho Moehringia trinervia
Galium odoratum tuoksumatara lehtohorsma Epilobium montanum
Galium triflorum lehtomatara lehtokorte Equisetum pratense
Geranium sylvaticum metsäkurjenpolvi lehtokuusama Lonicera xylosteum
Gymnadenia conopsea kirkiruoho lehtomatara Galium triflorum
Gymnadenia conopsea var. conopsea ahokirkiruoho lehtoneidonvaippa Epipactis helleborine

Gymnocarpium dryopteris metsäimarre lehtonurmikka Poa nemoralis
Hammarbya paludosa suovalkku lehto-orvokki Viola mirabilis
Huperzia selago ketunlieko lehtopähkämö Stachys sylvatica
Hypericum maculatum särmäkuisma lehtotähtimö Stellaria nemorum
Hypochoeris maculata häränsilmä lehtoukonhattu Aconitum lycoctonum
Jasione montana vuorimunkki lillukka Rubus saxatilis
Juniperus communis kataja liuskaraunioinen Asplenium septentrionale
Knautia arvensis ruusuruoho maariankämmekkä Dactylorhiza maculata
Lathyrus vernus kevätlinnunherne maitohorsma Epilobium angustifolium
Ledum palustre suopursu mehitähdet Sempervium  sp.
Leontodon hispidus kesämaitiainen mesiangervo Filipendula ulmaria
Leucanthemum vulgare päivänkakkara metsäalvejuuri Dryopteris carthusiana
Linnaea borealis vanamo metsäimarre Gymnocarpium dryopteris
Linum catharticum ahopellava metsäkastikka Calamagrostis arundinacea
Listera ovata soikkokaksikko metsäkurjenpolvi Geranium sylvaticum
Lonicera xylosteum lehtokuusama metsälauha Deschampsia flexuosa
Lychnis alpina pikkutervakko metsälehmus Tilia cordata
Lychnis viscaria mäkitervakko metsämaitikka Melampyrum sylvaticum
Maianthemum bifolium oravanmarja metsänemä Epipogium aphyllum
Matteuccia struthiopteris kotkansiipi metsäorvokki Viola riviniana
Melampyrum sylvaticum metsämaitikka metsäruusu Rosa majalis
Melica nutans nuokkuhelmikkä metsävirna Vicia sylvatica
Menyanthes trifoliata raate mustaherukka Ribes nigrum
Milium effusum tesma mustakonnanmarja Actaea spicata
Moehringia trinervia lehtoarho mustikka Vaccinium myrtillus
Molinia caerulea siniheinä myyränporras Diplazium sibiricum
Moneses uniflora tähtitalvikki mäkitervakko Lychnis viscaria
Neottia nidus-avis pesäjuuri mänty Pinus sylvestris
Oxalis acetosella ketunleipä nokkonen Urtica dioica
Paris quadrifolia sudenmarja nuokkuhelmikkä Melica nutans
Parnassia palustris vilukko nurmikohokki Silene vulgaris
Phegopteris connectilis korpi-imarre nurmitädyke Veronica chamaedrys
Picea abies kuusi näsiä Daphne mezereum
Picris hieracioides keltanokitkerö oravanmarja Maianthemum bifolium
Pilosella officinarum huopakeltano pahtanurmikka Poa glauca
Pimpinella saxifraga ahopukinjuuri pahtarikko Saxifraga nivalis
Pinus sylvestris mänty paimenmatara Galium album
Platanthera bifolia ssp. latiflora valkolehdokki pesäjuuri Neottia nidus-avis
Poa glauca pahtanurmikka peurankello Campanula glomerata
Poa nemoralis lehtonurmikka piennarnurmihärkki Cerastium fontanum ssp. vulgare var. 

vulgare
Poa remota korpinurmikka pihlaja Sorbus aucuparia
Polygonatum odoratum kalliokielo pikkulaukku Rhinanthus minor
Polypodium vulgare kallioimarre pikkutervakko Lychnis alpina
Populus tremula haapa pohjannokkonen Urtica dioica ssp. sondenii
Potentilla argentea ketohopeahanhikki puolukka Vaccinium vitis-idaea
Prunus padus tuomi purtojuuri Succisa pratensis
Rhinanthus minor pikkulaukku päivänkakkara Leucanthemum vulgare
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Ribes nigrum mustaherukka pölkkyruoho Arabis glabra
Rosa acicularis karjalanruusu raate Menyanthes trifoliata
Rosa majalis metsäruusu raita Salix caprea
Rubus saxatilis lillukka rohtotädyke Veronica officinalis
Rumex acetosella ahosuolaheinä ruusuruoho Knautia arvensis
Salix caprea raita serpentiiniraunioinen Asplenium adulterinum
Sambucus racemosa terttuselja sianpuolukka Arctostaphylos uva-ursi
Saxifraga nivalis pahtarikko silmäruohot Euphrasia sp.
Sedum acre keltamaksaruoho siniheinä Molinia caerulea
Sedum telephium isomaksaruoho soikkokaksikko Listera ovata
Sempervium sp. mehitähdet sormisara Carex digitata
Silene rupestris kalliokohokki sudenmarja Paris quadrifolia
Silene vulgaris nurmikohokki suokeltto Crepis paludosa
Sorbus aucuparia pihlaja suopursu Ledum palustre
Stachys sylvatica lehtopähkämö suovalkku Hammarbya paludosa
Stellaria graminea heinätähtimö särmäkuisma Hypericum maculatum
Stellaria nemorum lehtotähtimö terttuselja Sambucus racemosa
Succisa pratensis purtojuuri tervaleppä Alnus glutinosa
Tilia cordata metsälehmus tesma Milium effusum
Trifolium repens valkoapila tesmayrtti Adoxa moschatellina
Trollius europaeus kullero tikankontti Cypripedium calceolus
Urtica dioica nokkonen tummaneidonvaippa Epipactis atrorubens
Urtica dioica ssp. sondenii pohjannokkonen tummaraunioinen Asplenium trichomanes
Vaccinium myrtillus mustikka tunturihärkki Cerastium alpinum
Vaccinium uliginosum juolukka tunturikiviyrtti Woodsia alpina
Vaccinium vitis-idaea puolukka tunturikurjenherne Astragalus alpinus
Veronica chamaedrys nurmitädyke tuoksumatara Galium odoratum
Veronica officinalis rohtotädyke tuoksusimake Anthoxanthum odoratum
Viburnum opulus koiranheisi tuomi Prunus padus
Vicia sylvatica metsävirna tähtitalvikki Moneses uniflora
Viola canina aho-orvokki valkoapila Trifolium repens
Viola mirabilis lehto-orvokki valkolehdokki Platanthera bifolia ssp. latiflora
Viola riviniana metsäorvokki vanamo Linnaea borealis
Viola rupestris hietaorvokki variksenmarja Empetrum nigrum
Viola selkirkii kaiheorvokki velholehti Circaea alpina
Viola tricolor keto-orvokki viherraunioinen Asplenium viride
Woodsia alpina tunturikiviyrtti vilukko Parnassia palustris
Woodsia ilvensis karvakiviyrtti vuorimunkki Jasione montana

SAMMALET
Abietinella abietina ketohavusammal aarnisammal Schistostega pennata
Amblystegium subtile kantoritvasammal etelänhankasammal Riccia beyrichiana
Amphidium  sp. uurnasammal etelänraippasammal Anastrophyllum michauxii
Amphidium lapponicum tummauurnasammal etelänsuikerosammal Brachythecium campestre
Amphidium mougeotii paakku-uurnasammal etelänuurresammal Zygodon conoideus
Anastrophyllum sp. raippasammal haapasuikerosammal Brachythecium populeum
Anastrophyllum hellerianum kantoraippasammal haapasuomusammal Radula complanata
Anastrophyllum michauxii etelänraippasammal haisumarrassammal Tayloria tenuis
Anastrophyllum minutum pikkuraippasammal hammasrahtusammal Cephaloziella massalongi
Anastrophyllum saxicola isoraippasammal haprakiertosammal Tortella fragilis
Andreaea rupestris kalliokarstasammal harsulaakasammal Plagiothecium succulentum
Anomodon attenuatus taljaruostesammal hetesirppisammal Warnstorfia exannulata
Anomodon longifolius pikkuruostesammal hietikkotierasammal Racomitrium canescens
Anomodon viticulosus isoruostesammal hiidensammal Preissia quadrata
Asterella gracilis kalliovelhonsammal hitusammalet Seligeria sp.
Aulacomnium androgynum nuppihuopasammal hohtovarstasammal Pohlia cruda
Barbilophozia barbata metsäpykäsammal härmäsammal Saelania glaucescens
Barbilophozia lycopodioides vaarapykäsammal idänhitusammal Seligeria diversifolia
Barbula unguiculata kesantotumpurasammal idänlehväsammal Plagiomnium drummondii
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Bartramia halleriana pahtaomenasammal isokarvasammal Ditrichum crispatissimum
Bartramia ithyphylla kiilto-omenasammal isokorallisammal Ptilidium ciliare
Bartramia pomiformis kallio-omenasammal isoraippasammal Anastrophyllum saxicola
Bazzania tricrenata pikkusahasammal isoriippusammal Neckera crispa
Bazzania trilobata isosahasammal isoruostesammal Anomodon viticulosus
Blepharostoma trichophyllum seittisammal isosahasammal Bazzania trilobata
Blindia acuta säiläsammal isotumpurasammal Didymodon fallax
Brachythecium campestre etelänsuikerosammal isotuppisammal Timmia austriaca
Brachythecium glareosum kalkkisuikerosammal ituhammassammal Leiocolea heterocolpos
Brachythecium plumosum rantasuikerosammal kaihelehväsammal Mnium marginatum
Brachythecium populeum haapasuikerosammal kalkkiharasammal Campylophyllum calcareum
Brachythecium velutinum sirosuikerosammal kalkkikahtaissammal Distichium capillaceum
Breidleria pratensis lehtopalmikkosammal kalkkikarvasammal Ditrichum flexicaule
Bryoerythrophyllum recurvirostrum kalliopunatyvisammal kalkkikiertosammal Tortella tortuosa
Bryum capillare karvahiirensammal kalkkikynsisammal Dicranum brevifolium
Bryum pseudotriquetrum lettohiirensammal kalkkilehväsammal Mnium thomsonii
Buxbaumia aphylla kalliokaviosammal kalkkipalmikkosammal Hypnum recurvatum
Calliergonella lindbergii sirppiluhtasammal kalkkisuikerosammal Brachythecium glareosum
Campyliadelphus chrysophyllus suippuväkäsammal kallioahmansammal Kiaeria blyttii
Campylium protensum lehtoväkäsammal kalliohiippasammal Orthotrichum rupestre
Campylium stellatum lettoväkäsammal kalliokarstasammal Andreaea rupestris
Campylophyllum calcareum kalkkiharasammal kalliokaviosammal Buxbaumia aphylla
Campylophyllum sommerfeltii kantoharasammal kalliokielisammal Diplophyllum taxifolium
Cephaloziella massalongi hammasrahtusammal kalliolähdesammal Philonotis tomentella
Ceratodon purpureus metsäkulosammal kallio-omenasammal Bartramia pomiformis
Cnestrum schisti kalliotöppösammal kalliopahkurasammal Hymenostylium recurvirostrum
Conocephalum conicum siloruutusammal kalliopalmikkosammal Hypnum cupressiforme
Cratoneuron filicinum sirohuurresammal kalliopunatyvisammal Bryoerythrophyllum recurvirostrum
Cynodontium sp. torasammalet kalliosuomusammal Radula lindenbergiana
Cynodontium strumiferum kyhmytorasammal kalliotierasammal Racomitrium lanuginosum
Cynodontium tenellum kalliotorasammal kalliotorasammal Cynodontium tenellum
Dichelyma falcatum koskikoukkusammal kalliotöppösammal Cnestrum schisti
Dichodontium pellucidum vesikonsammal kalliouurresammal Zygodon rupestris
Dicranella grevilleana uurrenukkasammal kalliovaskisammal Pseudoleskeella tectorum
Dicranoweisia crispula rantapörrösammal kalliovelhonsammal Asterella gracilis
Dicranum bonjeanii lettokynsisammal kangaskarhunsammal Polytrichum juniperinum
Dicranum brevifolium kalkkikynsisammal kantoharasammal Campylophyllum sommerfeltii
Dicranum montanum pörrökynsisammal kantolaakasammal Plagiothecium laetum
Dicranum scoparium kivikynsisammal kantoraippasammal Anastrophyllum hellerianum
Didymodon fallax isotumpurasammal kantoritvasammal Amblystegium subtile
Diplophyllum taxifolium kalliokielisammal karvahiirensammal Bryum capillare
Distichium capillaceum kalkkikahtaissammal karvalaakasammal Plagiothecium piliferum
Ditrichum crispatissimum isokarvasammal kastesammalet Plagiochila sp.
Ditrichum cylindricum törrökarvasammal kesantotumpurasammal Barbula unguiculata
Ditrichum flexicaule kalkkikarvasammal ketohavusammal Abietinella abietina
Encalypta ciliata ripsikellosammal ketopartasammal Syntrichia ruralis
Encalypta rhaptocarpa uurrekellosammal kielikellosammal Encalypta streptocarpa
Encalypta streptocarpa kielikellosammal kierrekivisammal Grimmia torquata
Eurhynchium pulchellum pikkunokkasammal kiilto-omenasammal Bartramia ithyphylla
Fissidens adianthoides lettosiipisammal kilpilehväsammal Rhizomnium punctatum
Fissidens osmundoides rantasiipisammal kimmelsammal Taxiphyllum wissgrillii
Fissidens viridulus savikkosiipisammal kimpputierasammal Racomitrium fasciculare
Grimmia  sp. kivisammalet kiviharmosammal Hedwigia ciliata
Grimmia muehlenbeckii nuokkukivisammal kivikutrisammal Homalothecium sericeum
Grimmia torquata kierrekivisammal kivikynsisammal Dicranum scoparium
Gymnomitrium concinnatum tunturihopeasammal kivisammalet Grimmia sp.
Gymnostomum aeruginosum viherpahkurasammal kivitierasammal Racomitrium microcarpon
Hedwigia ciliata kiviharmosammal kiviturkkisammal Paraleucobryum longifolium
Homalia trichomanoides viuhkasammal koloriippusammal Neckera besseri
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Homalothecium sericeum kivikutrisammal korpilehväsammal Plagiomnium ellipticum
Homomallium incurvatum lenkosammal koskikoukkusammal Dichelyma falcatum
Hygrohypnum duriusculum rosopurosammal kujasammal Pylaisia polyantha
Hylocomiastrum pyrenaicum pohjankerrossammal kyhmytorasammal Cynodontium strumiferum
Hylocomium splendens metsäkerrossammal laakasammalet Plagiothecium sp.
Hymenostylium recurvirostrum kalliopahkurasammal lehtolaakasammal Plagiothecium ruthei
Hypnum cupressiforme kalliopalmikkosammal lehtopalmikkosammal Breidleria pratensis
Hypnum pallescens pikkupalmikkosammal lehtoväkäsammal Campylium protensum
Hypnum recurvatum kalkkipalmikkosammal lehväsammalet Plagiomnium sp.
Isopterygiopsis pulchella pikkukiiltosammal lenkosammal Homomallium incurvatum
Isothecium alopecuroides rotanhäntäsammal lettohiirensammal Bryum pseudotriquetrum
Kiaeria blyttii kallioahmansammal lettokynsisammal Dicranum bonjeanii
Leiocolea heterocolpos ituhammassammal lettosiipisammal Fissidens adianthoides
Leptobryum pyriforme päärynäsammal lettoväkäsammal Campylium stellatum
Leucodon sciuroides oravisammal limisiimasammal Myurella julacea
Lophozia ascendens pikkulovisammal liuskalapasammal Pellia endiviifolia
Mannia fragrans tuoksukäppyräsammal louhisammal Tetralophozia setiformis
Metzgeria furcata suikalesammal loukkokinnassammal Scapania gymnostomophila
Mnium lycopodioides purolehväsammal lukinsammal Platydictya jungermannioides
Mnium marginatum kaihelehväsammal metsäkamppisammal Sanionia uncinata
Mnium stellare sinilehväsammal metsäkerrossammal Hylocomium splendens
Mnium thomsonii kalkkilehväsammal metsäkulosammal Ceratodon purpureus
Myurella julacea limisiimasammal metsäloukkosammal Tetrodontium ovatum
Neckera  sp. riippusammal metsäpykäsammal Barbilophozia barbata
Neckera besseri koloriippusammal nevasirppisammal Warnstorfia fluitans
Neckera complanata siloriippusammal niittyhavusammal Thuidium recognitum
Neckera crispa isoriippusammal nokkalehväsammal Plagiomnium rostratum
Neckera oligocarpa vuoririippusammal nuokkukivisammal Grimmia muehlenbeckii
Orthotrichum alpestre pahtahiippasammal nuorasammal Pterigynandrum filiforme
Orthotrichum rupestre kalliohiippasammal nuppihuopasammal Aulacomnium androgynum
Oxystegus tenuirostris turrisammal nystypaasisammal Schistidium papillosum
Palustriella decipiens pohjanhuurresammal näädänsammal Platygyrium repens
Palustriella falcata sirppihuurresammal ojasykerösammal Weissia controversa
Paraleucobryum longifolium kiviturkkisammal oravisammal Leucodon sciuroides
Pellia endiviifolia liuskalapasammal paakku-uurnasammal Amphidium mougeotii
Philonotis fontana purolähdesammal paasisammalet Schistidium sp.
Philonotis tomentella kalliolähdesammal pahtahiippasammal Orthotrichum alpestre
Plagiochila sp. kastesammalet pahtaomenasammal Bartramia halleriana
Plagiomnium sp. lehväsammalet pallosammal Plagiopus oederianus
Plagiomnium drummondii idänlehväsammal peltohankasammal Riccia bifurca
Plagiomnium elatum tihkulehväsammal pikkukiiltosammal Isopterygiopsis pulchella
Plagiomnium ellipticum korpilehväsammal pikkulovisammal Lophozia ascendens
Plagiomnium rostratum nokkalehväsammal pikkunokkasammal Eurhynchium pulchellum
Plagiopus oederianus pallosammal pikkupalmikkosammal Hypnum pallescens
Plagiothecium sp. laakasammalet pikkuraippasammal Anastrophyllum minutum
Plagiothecium laetum kantolaakasammal pikkuruostesammal Anomodon longifolius
Plagiothecium piliferum karvalaakasammal pikkusahasammal Bazzania tricrenata
Plagiothecium ruthei lehtolaakasammal pohjanhuurresammal Palustriella decipiens
Plagiothecium succulentum harsulaakasammal pohjankerrossammal Hylocomiastrum pyrenaicum
Platydictya jungermannioides lukinsammal pohjantakkusammal Ulota curvifolia
Platygyrium repens näädänsammal pohjanvaskisammal Pseudoleskeella papillosa
Pleurozium schreberi seinäsammal poimusammal Rhytidium rugosum
Pohlia cruda hohtovarstasammal purolehväsammal Mnium lycopodioides
Polytrichum juniperinum kangaskarhunsammal purolähdesammal Philonotis fontana
Preissia quadrata hiidensammal päärynäsammal Leptobryum pyriforme
Pseudoleskeella nervosa vemmelvaskisammal pörrökynsisammal Dicranum montanum
Pseudoleskeella papillosa pohjanvaskisammal rahkasammalet Sphagnum sp.
Pseudoleskeella tectorum kalliovaskisammal raippasammal Anastrophyllum sp.
Pterigynandrum filiforme nuorasammal rantapörrösammal Dicranoweisia crispula
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Ptilidium ciliare isokorallisammal rantasiipisammal Fissidens osmundoides
Pylaisia polyantha kujasammal rantasuikerosammal Brachythecium plumosum
Racomitrium canescens hietikkotierasammal rauniopaasisammal Schistidium apocarpum
Racomitrium fasciculare kimpputierasammal riippusammal Neckera sp.
Racomitrium heterostichum silotierasammal ripsikellosammal Encalypta ciliata
Racomitrium lanuginosum kalliotierasammal rosopurosammal Hygrohypnum duriusculum
Racomitrium microcarpon kivitierasammal rotanhäntäsammal Isothecium alopecuroides
Radula complanata haapasuomusammal ruusukehankasammal Riccia sorocarpa
Radula lindenbergiana kalliosuomusammal sahahitusammal Seligeria donniana
Rhizomnium punctatum kilpilehväsammal savikkolapiosammal Tortula truncata
Rhytidium rugosum poimusammal savikkosiipisammal Fissidens viridulus
Riccia beyrichiana etelänhankasammal seinäsammal Pleurozium schreberi
Riccia bifurca peltohankasammal seittisammal Blepharostoma trichophyllum
Riccia sorocarpa ruusukehankasammal siloriippusammal Neckera complanata
Saelania glaucescens härmäsammal siloruutusammal Conocephalum conicum
Sanionia uncinata metsäkamppisammal silotierasammal Racomitrium heterostichum
Scapania gymnostomophila loukkokinnassammal sinilehväsammal Mnium stellare
Schistidium sp. paasisammalet sirohavusammal Thuidium assimile
Schistidium apocarpum rauniopaasisammal sirohuurresammal Cratoneuron filicinum
Schistidium papillosum nystypaasisammal sirosuikerosammal Brachythecium velutinum
Schistostega pennata aarnisammal sirppihuurresammal Palustriella falcata
Seligeria sp. hitusammalet sirppiluhtasammal Calliergonella lindbergii
Seligeria diversifolia idänhitusammal suikalesammal Metzgeria furcata
Seligeria donniana sahahitusammal suippuväkäsammal Campyliadelphus chrysophyllus
Sphagnum sp. rahkasammalet säiläsammal Blindia acuta
Syntrichia ruralis ketopartasammal taljaruostesammal Anomodon attenuatus
Taxiphyllum wissgrillii kimmelsammal tihkulehväsammal Plagiomnium elatum
Tayloria tenuis haisumarrassammal torasammalet Cynodontium sp.
Tetralophozia setiformis louhisammal tummauurnasammal Amphidium lapponicum
Tetrodontium ovatum metsäloukkosammal tunturihopeasammal Gymnomitrium concinnatum
Thuidium assimile sirohavusammal tuoksukäppyräsammal Mannia fragrans
Thuidium recognitum niittyhavusammal turrisammal Oxystegus tenuirostris
Timmia austriaca isotuppisammal törrökarvasammal Ditrichum cylindricum
Tortella fragilis haprakiertosammal uurnasammal Amphidium sp.
Tortella tortuosa kalkkikiertosammal uurrekellosammal Encalypta rhaptocarpa
Tortula truncata savikkolapiosammal uurrenukkasammal Dicranella grevilleana
Ulota curvifolia pohjantakkusammal vaarapykäsammal Barbilophozia lycopodioides
Warnstorfia exannulata hetesirppisammal vemmelvaskisammal Pseudoleskeella nervosa
Warnstorfia fluitans nevasirppisammal vesikonsammal Dichodontium pellucidum
Weissia controversa ojasykerösammal viherpahkurasammal Gymnostomum aeruginosum
Zygodon conoideus etelänuurresammal viuhkasammal Homalia trichomanoides
Zygodon rupestris kalliouurresammal vuoririippusammal Neckera oligocarpa

JÄKÄLÄT
Acarospora glaucocarpa kalkkikuoppajäkälä harmaakilpinen Catapyrenium cinereum
Arctoparmelia centrifuga kaarrekarve himmeänahkajäkälä Peltigera scabrosa
Bryoria furcellata tupsuluppo isohirvenjäkälä Cetraria islandica
Bryoria fuscescens tummaluppo jauhejäkälät Lepraria sp.
Catapyrenium cinereum harmaakilpinen jauhemunuaisjäkälä Nephroma parile
Cetraria islandica isohirvenjäkälä kaarrekarve Arctoparmelia centrifuga
Cetraria muricata pikkuokajäkälä kalkkikuoppajäkälä Acarospora glaucocarpa
Cetrelia olivetorum röyhelökarve kalkkikuppijäkälä Solorina saccata
Chaenotheca gracilenta varjojäkälä kallioisokarve Parmelia saxatilis
Chrysothrix chlorina varjorikkijäkälä kalliokeuhkojäkälä Lobaria scrobiculata
Cladonia sp. torvijäkälät kalliokilpijäkälä Dermatocarpon miniatum
Cladonia acuminata suipputorvijäkälä karstajäkälä Parmeliella triptophylla
Collema polycarpon nappihyytelöjäkälä kehräjäkälät Lecanora sp.
Dermatocarpon miniatum kalliokilpijäkälä limipullokas Endocarpon psorodeum
Endocarpon psorodeum limipullokas liuskajauhejäkälä Lepraria membranacea
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Heterodermia speciosa siimesjäkälä nahkanapajäkälä Umbilicaria vellea
Hypogymnia physodes sormipaisukarve nappihyytelöjäkälä Collema polycarpon
Lecanora sp. kehräjäkälät pikkuokajäkälä Cetraria muricata
Lecanora frustulosa tunturikehräjäkälä pohjankorvajäkälä Nephroma arcticum
Lepraria sp. jauhejäkälät raidankeuhkojäkälä Lobaria pulmonaria
Lepraria membranacea liuskajauhejäkälä ruskokesijäkälä Leptogium gelatinosum
Leptogium gelatinosum ruskokesijäkälä ryynikeltajäkälä Xanthoria sorediata
Leptogium saturninum samettikesijäkälä röyhelökarve Cetrelia olivetorum
Lobaria pulmonaria raidankeuhkojäkälä samettikesijäkälä Leptogium saturninum
Lobaria scrobiculata kalliokeuhkojäkälä siimesjäkälä Heterodermia speciosa
Nephroma arcticum pohjankorvajäkälä sormipaisukarve Hypogymnia physodes
Nephroma parile jauhemunuaisjäkälä suipputorvijäkälä Cladonia acuminata
Parmelia saxatilis kallioisokarve suoninahkajäkälä Peltigera venosa
Parmeliella triptophylla karstajäkälä tinajäkälät Stereocaulon sp.
Peltigera scabrosa himmeänahkajäkälä torvijäkälät Cladonia sp.
Peltigera venosa suoninahkajäkälä tummaluppo Bryoria fuscescens
Pertusaria coccodes verilaikkajäkälä tunturikehräjäkälä Lecanora frustulosa
Psora rubiformis viherpaanujäkälä tupsuluppo Bryoria furcellata
Solorina saccata kalkkikuppijäkälä varjojäkälä Chaenotheca gracilenta
Stereocaulon sp. tinajäkälät varjorikkijäkälä Chrysothrix chlorina
Umbilicaria vellea nahkanapajäkälä verilaikkajäkälä Pertusaria coccodes
Xanthoria sorediata ryynikeltajäkälä viherpaanujäkälä Psora rubiformis

SIENET
Dentipellis fragilis turkkiorakas haaparaspi Radulodon erikssonii
Fomitopsis rosea rusokantokääpä harjasorakas Gloiodon strigosus
Geastrum sp. maatähdet korpiludekääpä Skeletocutis odora
Gloiodon strigosus harjasorakas kultakurokka Sistotrema alboluteum
Haploporus odorus raidantuoksukääpä maatähdet Geastrum sp.
Phellinus ferrugineofuscus ruostekääpä raidantuoksukääpä Haploporus odorus
Protomerulius caryae rustikka ruostekääpä Phellinus ferrugineofuscus
Radulodon erikssonii haaparaspi rusokantokääpä Fomitopsis rosea
Sistotrema alboluteum kultakurokka rustikka Protomerulius caryae
Skeletocutis lenis sirppikääpä sirppikääpä Skeletocutis lenis
Skeletocutis odora korpiludekääpä turkkiorakas Dentipellis fragilis

ELÄIMET
Acronicta strigosa tuomiyökkönen aarnikiiltokääriäinen Cydia cornucopiae
Acronicta tridens vasamayökkönen ketolahopoukko Eucinetus haemorrhoidalis
Baptria tibiale ssp. fennica nunnamittari lehtohopeatäplä Boloria titania
Boloria titania lehtohopeatäplä liito-orava Pteromys volans
Bombus consobrinus ukonhattukimalainen metsäharjaetana Lehmannia marginata
Cydia cornucopiae aarnikiiltokääriäinen nunnamittari Baptria tibiale ssp. fennica
Eucinetus haemorrhoidalis ketolahopoukko pantterimittari Pseudopanthera macularia
Lehmannia marginata metsäharjaetana pihlajayökkönen Trichosea ludifica
Leiodes badia vähämultapallokas sukaokakärsäkäs Trachyphloeus aristatus
Pseudopanthera macularia pantterimittari suruhaiskiainen Silpha tristis
Pteromys volans liito-orava tuomiyökkönen Acronicta strigosa
Silpha tristis suruhaiskiainen ukonhattukimalainen Bombus consobrinus
Trachyphloeus aristatus sukaokakärsäkäs vasamayökkönen Acronicta tridens
Trichosea ludifica pihlajayökkönen vähämultapallokas Leiodes badia
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Valtakunnallisen kallioaluehankeen tavoitteena on luetteloida ja luokitella luonnon- ja 

maisemansuojelun kannalta maamme arvokkaimmat kalliokohteet. Kriteereinä on 

käytetty lähinnä maa-aineslaista johdettuja geologisia, biologisia ja maisemallisia arvoja. 

Inventointia on tehty maassamme kiireellisyysjärjestyksessä. Työ on aloitettu alueilta, 

missä kalliokivi-aineksen taloudelliset hyödyntämispaineet ovat olleet kaikkein suurim-

mat. 

Pohjois-Karjalan maakunnan tulokset on koottu tähän raporttiin. Tutkimusalueelta 

inventoitiin yhteensä 123 kallioaluetta. Valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita on 

Pohjois-Karjalassa yhteensä 63 kappaletta. 

Julkaisussa esitellään lyhyesti tutkimusmenetelmät, alueen yleispiirteet ja tulokset. 

Pääpaino on valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden kuvauksissa ja niiden kartta-

rajauksissa. Kohdekuvauksissa kerrotaan alueen keskeisimmät geologiset, biologiset ja 

maisemalliset arvot. 

Tämä selvitys palvelee ennen muuta alueiden käytön suunnittelua ja maa-aineslain tar-

koittamia lupaviranomaisia, mutta ylipäätään ympäristönsuojelun eri tahoja, luonnontie-

teellisiä museoita sekä luonnosta kiinnostuneita kansalaisia.

LUONNON-
VARAT
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