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Kalliopaljastumia on noin 2 % Suomen maapinta-alasta 
(Maastotietokanta 2016). Tasainen ja melko alava maan-
kamaramme myötäilee suurelta osin kallioperän muo-
toja. Kallioperän pinnanmuotoja tasoittaa geologisesti 
nuori, alle 13 000 vuotta vanha maaperä, joka on syn-
tynyt jääkauden lopulla mannerjäätikön sulamisvai-
heessa.

Kallioiden osuus pinta-alasta on suurimmillaan ete-
lärannikolla, paikoin Järvi-Suomessa sekä Lapin tun-
turialueilla (kuva 7.1a). Tunturi-Lapin kalliot kuvataan 
muiden tunturiluontotyyppien yhteydessä luvussa 9. 
Kalliojyrkänteiden esiintyminen noudattaa suunnilleen 
edellä mainittuja painopistealueita, mutta Pohjanmaan 
kallioisiltakin seuduilta jyrkänteet yleensä puuttuvat 

(kuva 7.1b). Vähiten kallioita on tasaisilla alueilla Poh-
janmaalla sekä Keski- ja Etelä-Lapissa. Kallioiden pal-
jastuneisuuden alueellisten erojen taustalla on useita 
syitä. Kaikille kalliokohoumille ei ole alun perinkään 
kerrostunut maalajeja (Kujansuu ja Niemelä 1990). 
Salpausselkien pohjoispuolella ja Lounais-Suomessa 
mannerjäätikkö puhdisti loppuvaiheessaan kallioita 
irtomaista. Veden peitossa olleella alueella rantavoimat 
ovat puolestaan paljastaneet moreenipeitteiden alta kal-
lioita Itämeren eri vaiheissa. Myös vedenkoskematto-
malla alueella esimerkiksi Lapissa, jossa maa ei jäänyt 
jäätikön alta paljastuttuaan veden peittoon, kallioita on 
huuhtoutunut puhtaaksi jäätikön alla virranneiden su-
lamisvesien ansiosta.

Kuva 7.1. Kalliopaljastumien (a) ja kalliojyrkänteiden (b) esiintyminen 10 km x 10 km -ruuduilla maastotietokannan (2016) 
mukaan.
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Kivikkoja ja louhikkoja on noin 0,5 % Suomen maa-
pinta-alasta (Kujansuu ja Niemelä 1990). Kiviaines on 
alun perin lähtöisin kallioperästä, mutta kivikoiden ja 
louhikoiden syntytavassa on vaihtelua. Kivikoilla tar-
koitetaan tässä luontotyyppiluokittelussa kivistä tai loh-
kareista muodostuneita tiiviitä kivi- tai lohkarekasau-
mia, jotka on jaettu ryhmiin geologisen syntytapansa 
perusteella. Kivikoita on syntynyt yhden tai useamman 
geologisen prosessin tuloksena. Niitä esiintyy koko 
maassa tunturien lakiosista Itämeren rannoille asti. Ki-
vikoiden kivien ja lohkareiden koko, muoto ja pyöris-
tyneisyysaste vaihtelevat suuresti kivikoiden syntyyn 
vaikuttaneiden geologisten prosessien ja alkuperäisen 
lähtöaineksen ominaisuuksien mukaan.

Suomen kallioperä kuuluu prekambriseen Pohjois- 
ja Itä-Euroopan peruskalliolohkoon, joka on Euroopan 
mantereen vanhinta osaa. Suomen vanhinta arkeeista, 
3 500–2 500 miljoonan vuoden ikäistä kallioperää esiin-
tyy Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta Etelä-Lappiin 
Kemin ja Kuusamon tasalle ulottuvilla kallioperäloh-
koilla sekä Länsi-Lapin Käsivarren, Taka-Lapin ja 
Itä-Lapin alueilla. Muu osa Suomen maankamarasta 
on pääasiassa varhaisproterotsooista 1 930–1 800 mil-
joonaa vuotta vanhaa kallioperää, ja vain pieni osa 
kallioperästämme on 1 800 miljoonaa vuotta nuorem-
paa. Merkittävimpiä nuorista muodostumista ovat 
Etelä-Suomen 1 650–1  540 miljoonan vuoden ikäiset 
rapakivigraniitit.

Suomen kallioperä muodostuu synnyltään ja koos-
tumukseltaan useista erilaisista kivilajeista. Kalliope-
rän kemiallinen keskikoostumus lähestyy runsaspii-
happoisen granodioriittisen syväkiven koostumusta, 
jossa piidioksidia on noin 67 % (Simonen 1990). Lius-
kevyöhykkeet koostuvat metamorfoituneista kivistä, 
jotka ovat alkuaan olleet sedimenttejä, esimerkiksi 
hiekkaa ja savea, tai vulkaanisia kiviä. Vuorenpoi-
muttumisessa muinaiset sedimentit ja vulkaaniset 
kivet ovat liuskettuneet, poimuttuneet ja uudelleen-
kiteytyneet eli metamorfoituneet kiteisiksi liuskeiksi. 
Liuskevyöhykkeiden välissä on laajoja syväkivialueita, 
jotka koostuvat enimmäkseen granodioriiteista ja gra-
niiteista. Yleisiä ovat myös graniittien muodostamat 
seoskivet eli migmatiitit.

Kallioihin liittyvä Suomen luonnon biodiversiteetti 
on suurempi kuin kallioiden pinta-alaosuuden perus-
teella voisi päätellä (Auvinen ym. 2005). Lähes 20 000 
eliölajista, joiden elinympäristö on pystytty määritte-
lemään, noin 6 % on kallioilla eläviä. Kallioiden lajisto 
koostuu pääasiassa jäkälistä ja sammalista, joiden osuus 
on yhteensä 84 %. Kallioilla tai kivikoissa kasvillisuu-
den pohjakerros on usein ainoa tai ainakin lajistollisesti 
monimuotoisin kasvillisuuskerros. Tästä syystä kallio- 
ja kivikkoluontotyyppien kuvauksissa mainitaan mui-
ta luontotyyppiryhmiä runsaammin juuri sammal- ja 
jäkälälajistoa.

Kalliot tarjoavat lajistolle hyvin monenlaisia elinym-
päristöjä (mm. Alavuotunki 1989; Heikkinen ja Byholm 
1998; Kontula ym. 2005). Kallioilla kivilajit, pinnanmuo-
dot sekä valaistus- ja kosteusolosuhteet voivat vaihdella 
pienellä alalla ja luoda myös hyvin pienipiirteistä kas-
villisuusmosaiikkia. Kallioluontotyyppien jako karuihin 

kallioihin, keskiravinteisiin kallioihin, kalkkikallioihin 
ja serpentiinikallioihin kuvastaa kallion ja siitä rapau-
tuneen maan kemiallisia ominaisuuksia ja happamuus-
astetta. Suomen kalliot sisältävät yleensä runsaasti piitä 
ja alumiinia, joten ne ovat kasvien kannalta karuja kas-
vualustoja. Kasvupaikkaolojen perinteinen kolmijako 
oligo-, meso- ja eutrofisiin on käytössä myös kallioiden 
luonnehdinnassa. Samoja nimityksiä on ollut tapana 
käyttää tietynlaisille kasvupaikoille ominaisista kasvi-
lajeista ja kasviyhdyskunnista (mm. Kalliola 1973; Haa-
pasaari ja Fagerstén 1987; Pykälä 1992). Kivilajien omi-
naisuuksista ja suhteista kasvillisuuteen kerrotaan tar-
kemmin alla kallioluontotyyppien ryhmäkuvauksissa.

Kalliomuotojen vaihtelu selittää myös suuren osan 
kasvillisuusvaihtelusta, niinpä loivien tai laakeiden 
kalliopintojen kasvipeite poikkeaa selvästi seinämä-
kasvillisuudesta. Vielä tarkemmassa jaottelussa kallio-
seinämiltä löytyy mitä moninaisimpia pienympäristö-
jä, joihin liittyy omanlaistaan kasvillisuutta: eri tavoin 
paahteisia tai varjoisia viistoja, pystyjä ja ylikaltevia 
kalliopintoja, ehjiä tai rakoisia kallioseiniä, onkaloita 
ja halkeamia, vesien valumareittejä. Laakeilla pinnoil-
la kasvillisuuden yleispiirteet vaihtelevat lähinnä hu-
mus- tai mineraalimaakerroksen paksuuden mukaan. 
Aivan paljailla kallioilla menestyvät vain jäkälät ja 
sammalet, kun taas putkilokasvit tarvitsevat ohuen 
maapeitteen, vähimmillään vaikkapa pieneen kallion-
koloon kertyneenä. Kivilajin ja kalliomuotojen sekä 
valo- ja kosteusolojen lisäksi kalliokasvillisuuteen ja 
-lajistoon vaikuttaa myös kallion lähiympäristö. Kal-
lion sijainti rannalla on otettu luontotyyppien luokit-
teluperusteeksi. Lähellä rantaviivaa kalliolajiston ja 
-kasvillisuuden vaihtelun yleispiirteet liittyvät vähem-
män kivilajien vaihteluun kuin muualla, minkä vuok-
si rantakallioiden jakaminen kivilajiominaisuuksien 
mukaan ei ehkä olisi tarpeen. Silikaattiset rantakalliot 
on kuitenkin alla jaettu karuihin ja keskiravinteisiin 
kallioihin. Mitä pidemmälle rannasta edetään, sitä 
selvemmäksi käy kivilajin vaikutus, joten laajempina 
kokonaisuuksina rantakallioiden jaottelu ravinteisuus-
luokkiin on perusteltua.

Kivikoiden kasvillisuusvaihtelu liittyy kivikon koon, 
sijainnin, syntyhistorian ja kiviaineksen ominaisuuk-
sien vaihteluun. Mitä laajempi kivikko, sitä ääreväm-
mät ovat sen kasvuolosuhteet. Laajoilla kivikoilla yk-
sittäisten lohkareiden kasvillisuus on niukkaa, yleensä 
jäkälävaltaista ja muistuttaa kivilajiltaan vastaavien 
paahteisten kallioiden kasvillisuutta. Metsän suojaa-
missa pienialaisissa kivikoissa ja kivikoiden metsäisillä 
reunoilla kivipinnoilla on laajempia sammalpeitteitä ja 
lohkareiden väleihin kertyneellä maalla kasvaa esimer-
kiksi metsävarpuja. Kivikoiden kasvillisuutta ja niille 
tyypillistä lajistoa kuvaillaan tarkemmin kivikkoluon-
totyyppien kuvauksissa.

Kallio- ja kivikkoluontotyyppien luokittelun tar-
kemmat periaatteet, uhanalaisuusarvioinnin toteutus 
sekä arvioihin käytetyt aineistot ja asiantuntija-arvion 
osuus on esitelty tarkemmin loppuraportin ensimmäi-
sessä osassa (osa 1, luku 5.6) yhdessä uhanalaisuusar-
vioinnin tulosyhteenvedon ja toimenpide-ehdotusten 
kanssa.
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K1

Karut ja keskiravinteiset kalliot 

Karut ja keskiravinteiset kalliot edustavat Suomen luon-
nossa pinta-alaltaan kahta ylivoimaisesti suurinta kal-
lioluontotyyppiryhmää. Karuihin ja keskiravinteisiin 
kallioihin lukeutuvat kaikki muut kalliot paitsi kalkki-
kivi- ja serpentiinikalliot, eli yli 99 % Suomen kalliopal-
jastumien pinta-alasta. Tämän pääryhmän kallioluon-
totyyppeihin sisältyvät kalliojyrkänteet latvuspeittä-
vyydestä riippumatta sekä avoimet ja harvapuustoiset 
laakeat kalliot, joissa puuston latvuspeittävyys on alle 
30 %. Kalliometsät, joissa latvuspeittävyys on yli 30 %, 
käsitellään metsissä.

Jako karuihin ja keskiravinteisiin kallioihin tehdään 
ensisijaisesti kalliokasvillisuuden perusteella. Yleensä 
keskiravinteiset kalliot muodostuvat kivilajeista, joissa 
esiintyy vähemmän piidioksidia kuin karuissa kalliois-
sa. Kalliolajistoa ovat jaotelleet trofiatason mukaan mm. 
Koponen ja Suominen (1965) ja Haapasaari ja Fagerstén 
(1987). Vaateliainta eli ns. eutrofista lajistoa kuvataan kalk-
kikallioiden yhteydessä. Lähinnä mesotrofisiksi on sam-
malista ehdotettu mm. ketohavusammalta (Abietinella  
abietina), kalliotöppösammalta (Cnestrum schisti), viuh-
kasammalta (Homalia trichomanoides), kivikutrisammal-
ta (Homalothecium sericeum), oravisammalta (Leucodon 
sciuroides), härmäsammalta (Saelania glaucescens), raunio-
paasisammalta (Schistidium apocarpum) ja ketopartasam-
malta (Syntrichia ruralis). Ainakin runsaina kasvustoina 
näiden lajien voidaan katsoa indikoivan vähemmän ha-
panta kasvualustaa. Erilaisille karuille ja keskiravin-
teisille kallioille luonteenomaista lajistoa kuvaillaan 
tarkemmin luontotyyppikuvauksissa.

Kallioiden ja kalliokasvillisuuden jako oligo- ja me-
sotrofisiin tai karuihin ja keskiravinteisiin on luonnossa 
usein vaikeaa, koska samalla kalliolla saattaa esiintyä 
erilaisia kivilajeja vieri vieressä (mm. kivilajien kerros-
vaihtelu tai kivilajisulkeumat). Kallioille ominainen il-
miö on myös ns. rakomesotrofia, jossa kalliokasvillisuus 
on valtaosin oligotrofista, mutta kalliosta rapautunutta 
hienoainesta keränneissä raoissa tai seinämäpinnalle 
ravinteisia valuvesiä syöttävissä halkeamissa kasvaa 
vaateliaampaa lajistoa. Luokittelun kannalta ongelmal-
lisen kivilajiryhmän muodostavat myös Suomen kal-
lioperälle ominaiset seoskivet eli migmatiitit (noin 22 %  
kallioperästä). Migmatiitit muodostuvat eri suhteissa 
toisiinsa sekoittuneesta vaaleasta graniittisesta osasta 
(karu) ja tummasta, usein kiillepitoisesta vanhemmasta 
osasta (lähinnä keskiravinteinen).

Vaikka kasvualustan happamuuden ilmenemistä 
kalliokasvillisuudessa ei voi varmasti ennustaa kivila-
jitiedon perusteella, on kivilajeja pyritty jaottelemaan 
kasvillisuuden kannalta karuihin ja keskiravinteisiin. 
Karuina kivilajeina on pidetty esimerkiksi graniittia, 
granuliittia, hiekkakiveä sekä kvartsiittia ja keskiravin-
teisina mm. kiilleliusketta, diabaasia, gabroa, dioriit-
tia ja amfiboliittia (Kalliola 1973; Pykälä 1992). Jos tällä 
periaatteella luokitetaan Suomen 1:200 000 kallioperä-
kartan (Kallioperäkartta 1:200 000) kivilajit, saadaan 
keskiravinteisten kallioiden osuudeksi paljastumien 

pinta-alasta noin 6 % tai jyrkänteistä noin 7 %. Karujen 
tai enimmäkseen karujen kallioiden osuus lienee to-
dellisuudessa kuitenkin paljon suurempi. Esimerkiksi 
gabroalueilla kalliokasvillisuus on useimmiten oligot-
rofista (Kallioaluetietokanta 2017). Jos keskiravinteiset 
kalliot rajataan tiukemmin eli vain niihin kivilajeihin 
(amfiboliitti ja emäksiset vulkaniitit), joiden kasvilli-
suus on useimmiten mesotrofista, on keskiravinteisten 
kivilajien osuus vielä huomattavasti pienempi, vain alle 
2 % kalliopaljastumista ja jyrkänteistä.

K1.01 

Karut merenrantakalliot 
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi

Träskö, Kirkkonummi. Kuva: Jari Teeriaho

Luonnehdinta: Merenrantakallioiden kasvillisuudessa 
olennainen piirre on vyöhykkeisyys. Kallioiden alim-
man vedenpäällisen osan eli geolitoraalin vyöhykkei-
syys näkyy parhaiten ulkosaaristossa, jossa murtoveden 
vaikutukseen yhdistyy lintujen lannoittava vaikutus 
(Kärenlampi 1966). Sisäsaaristossa vyöhykkeisyys nä-
kyy heikommin, koska ylempää metsämaalta tuleva ha-
pan valuvesi on voimakkaampi kallion kasvillisuuteen 
vaikuttava tekijä.

Avoimilla, vallitsevien tuulten puoleisilla eli ekspo-
noituneilla merenrantakallioilla tyrskyjen vaikutus on 
voimakas ja ulottuu korkealle (Kärenlampi 1966). Näi-
den geolitoraali on talvella lumeton, mutta alaosastaan 
jäiden peittämä. Kallioilla näkyy yleensä kolme kasvil-
lisuusvyöhykettä, joita luonnehtivat seuraavat jäkälät: 
merimustuainen (Hydropunctaria maura) ja nuijajäkälä 
(Lichina confinis) alaosassa, mustakultajäkälä (Caloplaca 
aractina) ja merikehräjäkälä (Lecanora actophila) keski-
osassa sekä merikultajäkälä (Athallia scopularis), nysty-
keltajäkälä (Polycauliona verruculifera), suolakultajäkälä 
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(Variospora thallincola) ja linnunmannajäkälä (Circinaria 
leprosescens) yläosassa (myös Brenner 1921). Suojaisilla 
rantakallioilla geolitoraalin ylärajan määrää lähinnä 
korkean veden raja. Lintuvaikutus on yleensä heikko. 
Geolitoraalin alaosassa kasvaa yleensä tällilimanuk-
ka (Calothrix scopulorum), mutta keski- ja yläosa eivät 
yleensä erotu toisistaan. Ylempänä kalliokasvillisuus 
voi muistuttaa jo tavallista sisämaan kalliota. Kuhmu-
jäkälä (Lasallia pustulata) on usein näkyvin jäkälä jyrkillä 
seinämillä, minkä lisäksi merinapajäkälä (Umbilicaria 
spodochroa) kuuluu etelärannikolla rantajyrkänteiden 
tyyppilajistoon. Pärskevyöhykkeen sammallajistoa 
edustaa meripaasisammal (Schistidium maritimum) (Ul-
vinen ym. 2002).

Rantakallioiden raoissa tai pienillä niittylaikuilla kas-
vavia suolaisuutta suosivia putkilokasveja ovat esimer-
kiksi luotosorsimo (Puccinellia capillaris), suolasolmukki 
(Spergularia marina) ja suolavihvilä (Juncus gerardii) (mm. 
Vaahtoranta 1964). Ylempänä merenrantakalliolla tapaa 
usein ruoholaukan (Allium schoenoprasum), punanadan 
(Festuca rubra), rentohaarikon (Sagina procumbens), kelta- 
ja isomaksaruohon (Sedum acre, Hylotelephium telephium) 
sekä etelänmerisaunion (Tripleurospermum maritimum 
ssp. maritimum). Kataja (Juniperus communis) kasvaa 
matalana kalliopainanteissa. Karut merenrantakalliot 
voidaan jakaa tarkemmin kaltevuuden mukaan loiviin 
merenrantakallioihin ja merenrantakalliojyrkänteisiin. 
Yllä kuvattu vyöhykkeisyys näkyy periaatteessa sekä 
loivilla että jyrkillä kalliopinnoilla, mutta loivasti nouse-
villa kallioilla eri vyöhykkeet peittävät laajempia aloja. 
Merenrannan kalliojyrkänteillä kasvillisuus voi pärske-
vyöhykkeen yläpuolella muistuttaa muiden avoimien ja 
karujen kalliojyrkänteiden kasvillisuutta.
Maantieteellinen vaihtelu: Olennaisin vaihtelu liittyy 
sisä- ja ulkosaariston eroihin sekä meriveden suolapi-
toisuuden vaihteluun. Yllä kuvattu rantakalliokasvilli-
suuden vyöhykkeisyys on edustavimmillaan ulkosaa-
ristossa ja eksponoituneilla rannoilla. Suurilmaston tai 
suolapitoisuuden vaihteluun liittyvää eliömaantieteel-
listä vaihtelua ei tunneta, mutta rantakallioiden valtala-
jistossa on todennäköisesti eroja esimerkiksi Perämeren 
ja Saaristomeren välillä. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Geolitoraalia 
lukuun ottamatta merenrantakallioiden kasvillisuus voi 
muistuttaa suuresti muiden avoimien kallioiden kasvil-
lisuutta. Vaihettuminen tavalliseksi sisämaan kallioksi 
on vähittäistä. Muiden kallioiden tapaan merenranta-
kalliotkin muodostuvat usein mosaiikista, jossa var-
sinaisten kalliopintojen ja kalliokasvillisuuden lisäksi 
esiintyy metsäkasvillisuutta sekä kalliopainanteissa 
pieniä soistumia ja sade- tai murtovesilammikoita. Ul-
kosaariston kallioluodot on kuvattu rannikkoluonto-
tyyppien yhteydessä.
Esiintyminen: Meren rantaviiva on Suomessa noin  
46 000 km pitkä (1:20 000 kartalla) ja noin 42 % siitä on 
kalliota (Granö ym. 1999). Meren rannassa rantavaikut-
teisen kallion ulottuminen rantaviivasta sisämaahan 
päin vaihtelee mm. rannan avoimuuden ja suunnan, 
kallion topografian sekä puustoisuuden mukaan. Esi-
merkiksi leveydellä 40 m karujen avoimien tai harva-
puustoisten merenrantakallioiden laskennalliseksi 

pinta-alaksi saadaan noin 24 000 ha (Corine maanpeite 
2012; Maastotietokanta 2016; Kallioperäkartta 1:200 000).

Merenrantakalliot ovat keskittyneet lounaiselle ja 
eteläiselle rannikko- ja saaristoalueelle, mutta ne ovat 
varsin yleisiä myös Pohjanlahden rannikolla. Meren-
rannan jyrkänteet sen sijaan lähes puuttuvat Porin poh-
joispuolelta. Enintään 20 m:n etäisyydellä merestä on 
noin 500 km peruskarttaan merkittyjä kallioperältään 
karuja kalliojyrkänteitä (Maastotietokanta 2016; Kal-
lioperäkartta 1:200 000). 

Karut merenrantakalliot

© SYKE 
(lähde: Maanmittauslaitos, GTK)

Uhkatekijät: Rakentaminen (R 2), Itämeren rehevöity-
minen (Vre 2), kuluminen (Ku 1), rehevöittävä laskeuma 
(Rl 1).
Romahtamisen kuvaus: Merenrantakallio katsotaan 
hävinneeksi, jos sen kallioperä louhitaan tai peitetään. 
Kallio voidaan katsoa tämän luontotyypin esiinty-
mänä romahtaneeksi myös silloin, jos karulle meren-
rantakalliolle luonteenomainen kasvillisuus ja lajisto 
muusta syystä puuttuvat. Laatumuutosten arvioinnissa 
romahdusta tarkasteltiin teoreettisesti rakentamisen ja 
rannikkoveden tilan kautta. Luontotyypin katsottiin ro-
mahtavan tilanteessa, jossa sen kaikki esiintymät sijait-
sevat alle 25 metrin etäisyydellä rakennuksista ja ovat 
ekologiselta tilaltaan huonon rannikkoveden äärellä.
Arvioinnin perusteet: Karut merenrantakalliot arvioi-
tiin säilyväksi luontotyypiksi (LC). Niiden määrän tai 
laadun ei katsota muuttuneen tai muuttuvan merkit-
tävästi 50 vuoden ajanjaksolla tai pidemmällä aikavä-
lillä (A1–A3, CD1–CD3: LC), eivätkä ne ole harvinaisia 
(B1–B3: LC). 

Merenrantakallioiden laatumuutoksia arvioitaessa 
selvitettiin rantarakentamista sekä vesien tilaa. Arvio 
muutosten suhteellisesta vakavuudesta pitkällä aikavä-
lillä oli 15–30 %, mikä vastaa luokkaa säilyvä (CD3: LC). 
Samaan luokkaan päädyttiin myös lähimmän 50 vuo-
den tarkastelussa (CD1 & CD2a: LC). Rantarakentaminen 
vaikuttaa rantakallioon mökin tai huvilan rakentamisen 
kautta ja myös rakennuksen ympäristöön kulutuksen, 
pihamaiden tai laiturin rakentamisen ja vieraslajien 
leviämisen kautta. Rehevöityminen vaikuttaa ranta- 
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kallioilla haitallisesti ainakin alimman vyöhykkeen 
eliöyhteisöihin, kun rannoille ajautuvat levämassat 
peittävät alleen alimpia jäkälävyöhykkeitä. Rantakal-
liomaisemat ja eliöyhteisöt saattavat muuttua myös um-
peenkasvun myötä kallion suojaisammissa yläosissa. 
Kasvillisuuden vähittäisen runsastumisen syinä liene-
vät typpilaskeuma ja metsäpalojen väheneminen. Meren-
rantakalliot ovat usein suosittuja ulkoilupaikkoja, joten 
kasvillisuus on paikoin kulunutta.

Karujen merenrantakallioiden rakentamisastetta 
selvitettiin rakennus- ja huoneistorekisteriaineistosta 
(Valmiit rakennukset 2014) ja vesienlaatua pintavesien 
ekologisen tilan aineistosta (Vesipuitedirektiivin mu-
kaiset vesimuodostumat 2013). Arviot rakentamisas-
teesta vaihtelivat 6–14 % välillä (25 metrin puskuri). 
Karut merenrantakalliot painottuvat melko vahvasti 
lounaiselle ja eteläiselle rannikkoalueelle, jossa ran-
nikkovesien tila on varsin heikko. Karut merenran-
takalliot sijoittuvat keskimäärin hieman tyydyttävää 
heikommassa tilassa olevien rannikkovesien äärelle. 
Kallioiden laatumuutosten suhteellista vakavuutta 
arvioitaessa rakentamisen vaikutuksia painotettiin 
vedenlaatua enemmän.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kasvipeitteiset merenranta-
kalliot (1230). Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön kalliot, kivikot ja louhikot. 
Vastuuluontotyyppi: Sisältyy osittain (silokalliot) vas-
tuuluontotyyppiin avoimet silokalliot.

K1.02

Karut järvenrantakalliot 
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC (LC–NT) =
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Järvien ja lampien rantakallioilla alin 
vyöhyke on veden ja jään vaikutuksesta varsin paljas. 
Kallion raoissa ja painanteissa kasvaa rantakasveja, 
kuten rantakukkaa (Lythrum salicaria) ja saroja (Carex 
spp.). Vesirajan alapuolella elävät kallioon kiinnittynei-
nä mm. näkinsammalet (Fontinalis spp.) ja sammakon-
sammalet (Hygroamblystegium spp.) (Parnela ja Arkkio 
2015). Tyypillistä rantasammallajistoa edustavat myös 
saukonsammal (Leptodictyum riparium), rantapörrösam-
mal (Hymenoloma crispulum) ja siipisammalet (Fissidens 
spp.). Hiirensammalet (Bryum spp.) ja luhtasammalet 
(Calliergonella spp.) viihtyvät rantakallioiden märissä 
painanteissa. Rantavaikutteisilla kivipinnoilla elää 
muihin kallioihin nähden suhteessa enemmän myös ki-
visammalia (Grimmia spp.), paasisammalia (Schistidium 
spp.), tierasammalia (Racomitrium spp.) sekä suonihuo-
pasammalta (Aulacomnium palustre). Pärskevyöhykkeen 
yläpuolella kasvillisuus muistuttaa muiden karujen 
valoisien kalliojyrkänteiden kasvillisuutta. Rantakal-
lioiden lajistossa painottuvat kuitenkin sellaiset lajit, 

jotka hyötyvät järven läheisyydestä esimerkiksi muita 
avoimia kallioita tasaisempien lämpö- ja kosteusolojen 
kautta.

Järvenrantakallioiden jäkälälajistoa on tutkittu hy-
vin vähän. Rantakallioiden tyypillisiä jäkäliä ovat mm. 
karttajäkälät (Rhizocarpon spp.), kiventierat (Aspicilia 
spp.), mustuaiset (Verrucaria spp.) sekä rantaraspijäkälä 
(Staurothele fissa). Rantakallioiden alaosassa jäkälälajisto 
muistuttanee Hakulisen (1962) tutkimien luotokivien la-
jistoa. Runsaimpiin luotojäkäliin kuuluvat mm. harmaa-
kiventiera (Aspicilia cinerea), kaarrekarve (Arctoparmelia 
centrifuga), kyhmyruskokarve (Montanelia sorediata), 
silokeltakarve (Xanthoparmelia stenophylla) ja liuskana-
pajäkälä (Umbilicaria polyphylla). Hyvin aallokkoisilla 
paikoilla menestyvät mm. vainiokehräjäkälä (Protopar-
meliopsis muralis), karstakeltakarve (X. conspersa), kyh-
myruskokarve, sinilaakajäkälä (Physcia caesia), kalliolaa-
kajäkälä (Phaeophyscia endococcina) ja kalliokarvajäkälä 
(Ephebe lanata) (Hakulinen 1962). Talvisen lumirajan kor-
keudella tavataan vyömäisinä kasvustoina sinilaakajä-
kälää, karstanapajäkälää (U. deusta) sekä kuhmujäkälää 
(Lasallia pustulata). Ylempänäkin kuhmujäkälä on usein 
silmiinpistävän runsas.

Järvenrantakallioihin sisältyvät myös lintuluodot, 
joissa näkyy lannoitevaikutus. Lintukiviä suosivia lajeja 
ovat mm. korallikeltuaisjäkälä (Candelariella coralliza), 
sinilaakajäkälä, seinälaakajäkälä (Physcia dubia) ja sei-
näkeltajäkälä (Polycauliona candelaria) (Hakulinen 1962).

Karut järvenrantakalliot voidaan jakaa tarkemmin 
kaltevuuden mukaan loiviin rantakallioihin ja ranta-
kalliojyrkänteisiin. 
Maantieteellinen vaihtelu: Rantakallioiden valtala-
jistossa lienee eroja etelän ja pohjoisen välillä, mutta 
vaihtelua ei tunneta. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kun etäisyys 
rannasta kasvaa ja puusto tihenee, rantavaikutus heik-
kenee ja kallio vaihettuu tavalliseksi kallioksi. Ran-
takallioille ominaista kasvillisuutta voi löytää myös 
rantaluontotyyppeihin kuuluvista rantakivikoista tai 
-lohkareikoista.

Haukkavuori, Hirvensalmi. Kuva: Jari Teeriaho
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Karut järvenrantakalliot

Tunturialue arvioitu 
Tunturit-luvussa

© SYKE 
(lähde: Maanmittauslaitos, GTK)

Esiintyminen: Karujen rantakallioiden esiintymistä 
voidaan suurpiirteisesti arvioida maastotietokannan 
kallioaineistojen sekä 1:200 000 kallioperäkartan avul-
la (Maastotietokanta 2016; Kallioperäkartta 1:200 000). 
Järvenrantakallioiden esiintyminen painottuu Jär-
vi-Suomeen, mutta niitä tavataan varsin tasaisesti ym-
päri maata lukuun ottamatta Pohjanmaata ja Kes-
ki-Lappia. Esiintymiä on runsaasti myös saaristossa, 
sillä vesialtaan koolle ei asetettu kokorajaa, vaan mu-
kana ovat myös pienten kalliorantaisten lampien kal-
liot. Harmaat ruudut osoittavat tunturialueella olevia 
karuja järvenrantakallioita, jotka sisältyvät tunturien 
kalliotyyppeihin.

Rantakallioiden pinta-alan arvioiminen on vaikeaa ja 
riippuu siitä, kuinka pitkälle rannasta rantakallion katso-
taan ulottuvan. Luontotyypin kokonaispinta-alasta saa-
daan em. aineistojen avulla lähinnä suuruusluokka-ar-
vioita. Esimerkiksi rantavyöhykkeen leveydellä 20 m  
saadaan karujen järvenrantakallioiden laskennalliseksi 
pinta-alaksi enimmillään noin 13 000 ha tunturialueen 
ulkopuolella tai vain 700 ha, jos kohteet rajataan avoi-
miin ja harvapuustoisiin (Corine maanpeite 2012). Jär-
vien rannoilla olevien karujen jyrkänteiden yhteispituus 
on tunturialueen ulkopuolella enimmillään noin 270 km 
(10 m etäisyys rannasta).
Uhkatekijät: Rakentaminen (R 2), vesien säännöstely 
(Vs 2), vesien rehevöityminen (Vre 1), kuluminen (Ku 1),  
rehevöittävä laskeuma (Rl 1).
Romahtamisen kuvaus: Järvenrantakallio katsotaan 
hävinneeksi, jos sen kallioperä louhitaan tai peitetään. 
Kallio voidaan katsoa tämän luontotyypin esiinty-
mänä romahtaneeksi myös silloin, jos karulle järven-

rantakalliolle luonteenomainen kasvillisuus ja lajisto 
muusta syystä puuttuvat. Laatumuutosten arvioinnissa 
romahdustilalle asetettiin teoreettinen ala- ja yläraja. 
Laatutarkastelussa painotettiin rakentamista (paino-
arvo 0,6), mutta otettiin huomioon myös järviveden 
tila (0,2) sekä järven säännöstely (0,2). Romahdustilan 
alarajalla kaikki esiintymät sijaitsevat alle 25 metrin 
etäisyydellä rakennuksista, ovat ekologiselta tilaltaan 
huonon järviveden äärellä ja kaikki kyseiset järvet ovat 
säännösteltyjä. Romahdustilalle oletettiin myös varo-
vaisempi yläraja, jossa mahdollisesta kokonaislaadun 
enimmäismuutoksesta on tapahtunut 80 % (esim. kaikki 
esiintymät lähellä rakennuksia ja järvien ekologinen tila 
huono, mutta järviä ei säännöstellä). 
Arvioinnin perusteet: Karut järvenrantakalliot arvi-
oitiin säilyväksi luontotyypiksi (LC) koko maassa ja 
osa-alueilla. Niiden määrän tai laadun ei katsota muut-
tuneen tai muuttuvan merkittävästi 50 vuoden ajanjak-
solla tai pidemmällä aikavälillä (A1–A3, CD1–CD3: LC), 
eivätkä ne ole harvinaisia (B1–B3: LC). 

Järvenrantakallioiden laatumuutoksia arvioitaessa 
selvitettiin rantarakentamista sekä järvien säännöstelyä 
ja järvivesien tilaa. Arvio muutosten suhteellisesta vaka-
vuudesta menneen 50 vuoden aikana oli koko maassa 
keskimäärin 8–17 % ja pitkällä aikavälillä 11–22 %, mitkä 
vastaavat luokkaa säilyvä (CD1 & CD3: LC). Osa-alueilla 
arviot olivat samaa suuruusluokkaa, mutta Etelä-Suo-
messa arvion yläraja ylsi hieman yli 20 %:n (CD1:n vaih-
teluväli LC–NT). Myös tulevaisuuden muutosten oletet-
tiin olevan varsin vähäisiä (CD2a: LC). Ranta-asutuksesta 
seuraavia laadullisia muutoksia rantakallioilla voivat 
olla esimerkiksi kuluminen, vieraat lajit ja nuotiopaikat. 
Rantakallioihin kohdistuu muita kallioita enemmän vir-
kistyskäyttöä, joten kasvillisuus on paikoin rakentamat-
tomillakin rannoilla kulunutta. Säännöstelyn vaikutuk-
sia rantakallioiden eliöyhteisöihin ei ole tutkittu, mutta 
luonnosta poikkeavan vedenkorkeusvaihtelun rytmin ja 
voimakkuuden voidaan olettaa vaikuttavan niihin haital-
lisesti. Vesien rehevöitymisellä on ilmeisesti negatiivisia 
vaikutuksia rantakallioiden eliöyhteisöihin. Rantakal-
liomaisemat ja eliöyhteisöt ovat saattaneet muuttua myös 
umpeenkasvun myötä kallion suojaisammissa yläosissa. 
Kasvillisuuden vähittäisen runsastumisen syinä lienevät 
typpilaskeuma ja metsäpalojen väheneminen.

Karujen järvenrantakallioiden rakentamisastetta 
selvitettiin rakennus- ja huoneistorekisteriaineistosta 
(Valmiit rakennukset 2014) ja vesienlaatua pintavesien 
ekologisen tilan aineistosta (Vesipuitedirektiivin mu-
kaiset vesimuodostumat 2013). Lisäksi tarkasteltiin 
rantakallioiden painottumista säännöstellyille järville. 
Arviot keskimääräisestä rakentamisasteesta vaihtelivat 
7–17 % välillä (Etelä-Suomessa 8–23 %, Pohjois-Suomes-
sa 0,5–1 %). Keskimäärin 23 % rantakallioista sijaitsee 
säännösteltyjen järvien rannoilla (Etelä-Suomessa 22 %,  
Pohjois-Suomessa 47 %). Järvivesien ekologinen tila on 
keskimäärin hyvä. Kun laatumuutosten suhteellista 
vakavuutta arvioitiin, rakentamisen haitallisia vai-
kutuksia rantakallioihin painotettiin enemmän kuin 
vedenlaadun ja säännöstelyn aiheuttamia vaikutuksia.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
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Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin kallioiden pioneerikas-
villisuus (8230). Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön kalliot, kivikot ja louhikot.

K1.03 

Karut joenrantakalliot 
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (LC–NT) CD1 =
Etelä-Suomi NT (LC–NT) CD1 =
Pohjois-Suomi NT (LC–NT) CD1 =

Luonnehdinta: Jokien ja purojen rantakallioilla alin 
vyöhyke on veden virtauksen ja jään kulutuksen vai-
kutuksesta varsin paljas ja painanteisiin voi kasaantua 
hiekkaa. Kallion raoissa ja painanteissa voi kasvaa ran-
takasveja, kuten saroja (Carex spp.). Rantavyöhykkeen 
sammaliin kuuluvat tierasammalet (Racomitrium spp.), 
paasisammalet (Schistidium spp.), mm. koski- ja puro-
paasisammal (S. agassizii, S. rivulare), rantasuikerosam-
mal (Sciuro-hypnum plumosum) ja purokinnassammal 
(Scapania undulata). Virtaavan veden rantaviivassa (ja 
upoksissakin) viihtyvät isonäkinsammal (Fontinalis 
antipyretica), koskikoukkusammal (Dichelyma falcatum) 
sekä purosammalet (Hygrohypnum spp.). Tyypillisiä jä-
käliä ovat mm. mustuaiset (Verrucaria ssp.) ja tulvaleh-
tojäkälä (Bacidina inundata).

Karut joenrantakalliot voidaan jakaa tarkemmin 
kaltevuuden mukaan loiviin rantakallioihin ja ranta-
kalliojyrkänteisiin. Rantajyrkänteillä kasvillisuus muis-
tuttaa pärskevyöhykkeen yläpuolella muiden avoimien 
ja karujen kalliojyrkänteiden kasvillisuutta. Jokivarsien 
jyrkänteiden erikoistapaus ovat vesiputoukset ja kön-
käät eli jyrkkäputouksiset kosket, joissa kasvillisuus 
ja lajisto voivat ryöppyävän veden vaikutuksesta olla 
aivan omanlaistaan.
Maantieteellinen vaihtelu: Rantakallioille luonteen-
omaisessa lajistossa on eroja etelän ja pohjoisen välillä. 
Esimerkiksi purosammallajeista suurinta osaa tavataan 
vain pohjoisessa. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kun etäi-
syys rannasta kasvaa ja puusto tihenee, rantavaikutus 
heikkenee ja kallio vaihettuu tavalliseksi kallioksi. 
Joenrantakallioille ominaista kasvillisuutta voi usein 
löytää myös rantaluontotyyppeihin kuuluvilta jokien 
kivikko- ja lohkarerannoilta. Vesiputoukset ja könkäät 
eli jyrkkäputouksiset kosket on erotettu omaksi luonto- 
tyypikseen.
Esiintyminen: Joenrantakallioita esiintyy siellä täällä 
ympäri Suomea. Ne ovat kuitenkin selvästi harvinai-
sempi ja pinta-alaltaan vähäisempi luontotyyppi kuin 
järvenrantakalliot.

Karujen rantakallioiden esiintymistä voidaan suur-
piirteisesti arvioida maastotietokannan kallioaineis-
tojen sekä 1:200 000 kallioperäkartan avulla (Maas-
totietokanta 2016; Kallioperäkartta 1:200 000). Kartta 
kuvaa jokien ja purojen potentiaalisten rantakallioiden 
esiintymistä, mutta tausta-aineistossa ovat olleet vir-
tavesinä mukana myös ojat, joten kartassa lienee myös 

virheellisiä ruutuja. Harmaat ruudut osoittavat tunturi-
alueella olevia karuja joenrantakallioita, jotka sisältyvät 
tunturiryhmän kalliotyyppeihin.

Luontotyypin kokonaispinta-alasta saadaan em. ai-
neistojen avulla vain enimmäispinta-alojen suuruus-
luokka-arvioita. Rantavyöhykkeen leveydellä 25 m saa-
tava karujen joenrantakallioiden enimmäispinta-ala on 
noin 600 ha tunturialueen ulkopuolella (mukana kaikki 
maanpeiteluokat; Corine maanpeite 2012). Jokivarsilla 
sijaitsevien karujen jyrkänteiden yhteispituus on enim-
millään noin 50 km.

Karut joenrantakalliot

Tunturialue arvioitu 
Tunturit-luvussa

© SYKE 
(lähde: Maanmittauslaitos, GTK)

Uhanalaistumisen syyt: Vesien säännöstely (Vs 2), ve-
sirakentaminen (Vra 2), vesien rehevöityminen (Vre 1), 
rakentaminen (R 1), jokivesien happamoituminen (Kh 
1), kuluminen (Ku 1).
Uhkatekijät: Vesien säännöstely (Vs 2), vesirakentami-
nen (Vra 2), vesien rehevöityminen (Vre 1), rakentami-
nen (R 1), jokivesien happamoituminen (Kh 1), kulumi-
nen (Ku 1).
Romahtamisen kuvaus: Joenrantakallio katsotaan hä-
vinneeksi, jos sen kallioperä louhitaan tai peitetään tai 
jos se esim. jää patoaltaan alle. Kallio voidaan katsoa 
tämän luontotyypin esiintymänä romahtaneeksi myös 
silloin, jos karulle joenrantakalliolle luonteenomainen 
kasvillisuus ja lajisto muusta syystä puuttuvat. Joen-
rantakallioiden romahdustilaa pyrittiin määrittelemään 
periaatteessa samalla tavoin kuin järvenrantakallioi-
den, mutta käyttämällä vain tietoja rakentamisesta ja 
säännöstelystä. Luontotyyppi katsottiin romahtaneeksi 
viimeistään silloin, kun kaikki sen esiintymät sijaitsevat 
alle 25 metrin etäisyydellä rakennuksista ja kaikki joet 
ovat säännösteltyjä.
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Arvioinnin perusteet: Karut joenrantakalliot arvioitiin 
silmälläpidettäviksi (NT) sekä koko maassa että osa-alu-
eilla luontotyypin laatumuutosten vuoksi (CD1). 

Joenrantakallioiden määrän muutosta ei arvioitu. 
Rantakallioita on jokien säännöstelyn myötä peittynyt 
veden alle patojen yläpuolella. Patojen alapuolella kal-
lioita on puolestaan ajoittain paljaina enemmän kuin 
luontaisesti, kun vettä kerätään patoaltaisiin (A1–A3: 
NE). Karut joenrantakalliot eivät ole harvinaisia (B1–
B3: LC).

Joenrantakallioiden laatumuutoksia pyrittiin selvit-
tämään tarkastelemalla kallioiden rakentamisastetta 
(vertailu Valmiit rakennukset 2014 -aineistoon) ja toi-
saalta virtavesien säännöstelyastetta. Säännöstelyn 
vaikutuksista rantakallioiden eliöyhteisöihin on vain 
vähän tietoa, mutta oletettavasti vedenkorkeuden vaih-
telun luonnosta poikkeava rytmi ja voimakkuus vaikut-
tavat niihin haitallisesti. Rakentamattomien jokien kor-
kealle ulottuva tulva esimerkiksi poistaa jokirannoilta 
kuollutta kasvimassaa ja tekee tilaa kalliolajeille. Sään-
nöstellyn joen rantakallioilla vesi nousee vähemmän ja 
tulvan puhdistava vaikutus on heikompi.

Virtavesien säännöstelyasteen selvittäminen on han-
kalaa ja epävarmaa. Joenrantakallioiden esiintymistie-
dot ovat epätarkkoja ja koottua tietoa säännöstellyistä 
virtavesistä ja säännöstelyn alkamisesta ei ole, vaan tar-

kastelussa jouduttiin käyttämään tietoja patojen sijain-
nista (VESTY 2016). Jos em. epävarmoilla aineistoilla tar-
kastellaan joenrantakallioita, arviot säännöstelyasteesta 
vaihtelevat Etelä-Suomessa 12–28 % ja Pohjois-Suomes-
sa 1–24 %, kun käytetään koko virtavesiaineistoa, jos-
sa suurin osa vesistä on pieniä puroja tai jopa ojia. Jos 
tarkastelu rajataan sen sijaan leveämpiin jokiin, arviot 
säännöstelyasteesta lähestyvät 50 %:a. Kallioiden raken-
tamisasteet olivat sen sijaan sangen matalia. 

Rantakallioiden eliöstöä uhkaavat myös jokivesien 
rehevöityminen ja etenkin Pohjanmaalla happamoi-
tuminen. Rantakallioihin kohdistuu muita kallioita 
enemmän virkistyskäyttöä, joten kasvillisuus on pai-
koin rakentamattomillakin rannoilla kulunutta. Asian-
tuntija-arviona päädyttiin siihen, että kokonaismuu-
tosten suhteellinen vakavuus ylittää 20 % menneen 50 
vuoden aikana (CD1: NT, vaihteluväli LC–NT) kaikilla 
tarkastelualueilla. Historiallisten ja tulevaisuudessa 
tapahtuvien laatumuutosten voimakkuutta ei pystytä 
arvioimaan (CD2a & CD3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
kalliot, kivikot ja louhikot.

Koitelinkoski, Oulu. Kuva: Jari Teeriaho
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K1.04 

Karut kalliotierasammalkalliot 
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC (LC–NT) =
Etelä-Suomi LC (LC–NT) =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Karuilla kalliotierasammalkallioilla 
tarkoitetaan yleensä meren läheisyydessä sijaitsevia, 
hyvin huuhtoutuneita ja hioutuneita laajoja silokallioi-
ta. Niiden tyypillinen esiintymisalue on Etelä-Suomen 
rannikko, jossa avoimia, kasvillisuudeltaan karuja ja 
laakeita pintoja esiintyy kallioselänteiden lakiosissa ja 
rinteillä yleisemmin rantaviivasta ylöspäin 30 metrin 
korkeustasolle saakka. Hieman harvinaisempina niitä 
esiintyy vielä 30–60 metrin ja poikkeuksellisesti jopa 
100–110 metrin korkeudella merenpinnasta. Sijainnista 
ja korkeustasostaan riippuen esiintymien ikä vaihte-
lee huomattavasti. Suurelta osin ne ovat paljastuneet 
2 500–8 000 vuotta sitten Litorina-merivaiheen aikana. 
Vanhimmat avoimet kalliot paljastuivat vedestä Kaak-
kois-Suomessa jo Yoldia-merivaiheessa 11 000 vuotta 
sitten. Länsirannikolla Satakunnassa ja Pohjanmaalla 
niiden esiintyminen rajoittuu lähemmäs nykyistä me-
renpinnan tasoa, ja ne ovat paljastuneet merestä Lito-
rina-vaiheen aikana. Luontotyypin esiintymisen kan-
nalta parhaita kivilajeja ovat homogeeniset ja ehjät kar-
kearakeiset porfyyriset graniitit ja granodioriitit ja kar-
kearakeiset rapakivigraniitit. Laajimmin luontotyyppiä 
esiintyy yleensä kallioselänteiden länsi- ja luoteisosissa, 
joita mannerjäätikkö on hionut tehokkaimmin.

Luontotyyppiin kuuluvat kalliot eivät ole enää 
merenrantakallioita, mutta mereisyys näkyy edel-
leen niiden maisemassa ja lajistossa. Rannikolla hy-
vin huuhtoutuneiden, avoimien kallioiden kasvilli-
suus on useimmiten mereisen kalliotierasammalen  
(Racomitrium lanuginosum) luonnehtimaa. Kalliokas-
villisuuden sukkessiovaiheita kuvannut Jalas (1961) 
on erottanut lehtijäkäläisen vaiheen jälkeen sammal- 
ja sammal-poronjäkälävaiheen, jolle ovat tyypillisiä 
laajat kalliotierasammalpatjat. Mitä kauemmas ran-
nikosta tai pidemmälle kasvillisuuden sukkessiossa 
edetään, sitä runsaampia ovat kalliotierasammalen 
kanssa vuorottelevat poronjäkäläpatjat (Cladonia spp.). 
Lajistoon kuuluvat myös torvi-, tina- ja hirvenjäkälät 
(Cladonia spp., Stereocaulon spp., Cetraria spp.). Kal-
liotierasammal- ja poronjäkäläpatjojen väleissä pin-
nat ovat rupi- ja lehtijäkäläisiä, ja lajisto on pääosin 
samaa kuin poronjäkälä-sammalkallioilla. Runsaita 
sammalia ovat kalliokarstasammal (Andreaea rupestris), 
kivitierasammal (R. microcarpon), karhunsammalet  
(Polytrichum spp.), kynsisammalet (Dicranum spp.) 
ja nuokkuvarstasammal (Pohlia nutans). Mereisten 
kallioiden tyyppisammaliin kuuluu hohkasammal 
(Leucobryum glaucum). Putkilokasveista kallionraoissa 
viihtyvät mm. kalliohatikka (Spergula morisonii), kal-
liokohokki (Atocion rupestre), ahosuolaheinä (Rumex 
acetosella), lampaannata (Festuca ovina) ja metsälauha 
(Avenella flexuosa) (Jalas 1961; Kalliola 1973).

Maantieteellinen vaihtelu: Kalliokasvillisuuden suk-
kessiovaihtelu muodostanee keskeisimmän maantie-
teellisen vaihtelusuunnan. Vain rupi- ja lehtijäkälien 
sekä kalliotierasammalen hallitsemat kalliot ovat pai-
nottuneet saaristoon ja rannikolle. Mitä kauemmas si-
sämaahan edetään, sitä suurempi on yleensä poronjä-
käläisten pintojen osuus. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
vaihettuu väliastein puustoisiin kallioihin sekä poronjä-
kälä-sammalkallioihin. Kalliotierasammalkallioiksi tai 
poronjäkälä-sammalkallioiksi luetaan avoimet ja har-
vapuustoiset laakeat kallioalat, joissa puuston latvus-
peittävyys on alle 30 %. Puustoltaan tiheämmät kalliot 
luetaan kalliometsiin.
Esiintyminen: Luontotyypin esiintyminen on keskit-
tynyt rannikkokaistaleelle ja runsaimmillaan ne ovat 
alle 10 km:n etäisyydellä merestä. Kalliotierasammal-
kallioita tavataan kuitenkin jopa 100 metrin korkeudella 
sisämaassa hyvin huuhtoutuneilla ja jäätikön sileiksi 
hiomilla kallioperältään ehjillä kalliomäillä.

Esiintymiskartta on tuotettu yhdistäen tietoa todel-
lisista luontotyyppihavainnoista (Kallioaluetietokanta 
2017) ja paikkatietoaineistojen perusteella mallinnetuis-
ta mahdollisista esiintymistä (Maastotietokanta 2016; 
Kallioperäkartta 1:200 000). Luontotyypin pinta-ala on 
oletettujen kallioalueiden perusteella noin 25 000 ha ra-
jattuna avoimiin ja harvapuustoisiin kalliomaihin (vrt. 
Corine maanpeite 2012), mutta on epäselvää, kuinka 
suuri osa kyseisistä alueista on avoimia tai harvapuus-
toisia hakkuiden vuoksi.
Uhkatekijät: Kaivannaistoiminta (Ks 1), rakentaminen 
(R 1), kuluminen (Ku 1), rehevöittävä laskeuma (Rl 1), 
metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 1).
Romahtamisen kuvaus: Kallio katsotaan karuna kal-
liotierasammalkalliona romahtaneeksi, jos sen kalliope-
rä louhitaan tai peitetään tai jos luonteenomainen kas-
villisuus ja lajisto muusta syystä puuttuvat.

Karut
kalliotierasammalkalliot

© SYKE 
(lähde osin: Maanmittauslaitos, GTK)
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Arvioinnin perusteet: Karut kalliotierasammalkalliot ar-
vioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, D3). 

Luontotyypin laajimmat ja edustavimmat esiinty-
mät keskittyvät ehjille graniiteille, jotka ovat kiinnos-
tavia rakennuskiven louhinnan kannalta. Esiintymiä 
lienee kuitenkin tuhoutunut louhinnassa ja erilaisissa 
rakentamishankkeissa menneisyydessä vain vähän, ei-
kä määrän vähenemisen uskota tulevaisuudessakaan 
huomattavasti kiihtyvän (A1–A3: LC).

Luontotyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen ko-
ko ylittävät B-kriteerin raja-arvot ja se on säilyvä myös 
B3-kriteerin perusteella (B1–B3: LC). Kallioalueinven-
toinnissa tutkittuja kalliotierasammalkallioita on 32 
esiintymisruudulla (Kallioaluetietokanta 2017), mutta 
kokonaisuudessaan luontotyypin esiintymisruutujen 
määrä on huomattavasti suurempi (todettujen ja mal-
linnettujen ruutujen yhteismäärä 475).

Laakeiden kallioiden laatua pyrittiin yleisemmällä 
tasolla tarkastelemaan VMI11:n luonnontilaisuusmuut-
tujan (VMI11 2016) sekä asiantuntija-arviona annetun 
muun kasvillisuuden muuttuneisuuden perusteel-
la tarkastellen pitkän aikavälin bioottisia muutoksia 
(D3), koska muutoksia 1960-luvulta ei tunneta eikä 
niitä pystytty päättelemään (D1: DD). Ryhmäarvioin-
nissa päädyttiin luokkaa silmälläpidettävä (NT) vas-
taavaan bioottiseen muuttuneisuuteen, mutta karujen 
kalliotierasammalkallioiden katsottiin muuttuneen 
keskimääräistä vähemmän. Karut kalliotierasammal-
kalliot ovat olleet toista karujen laakeiden kallioiden 
tyyppiä avoimempia, joten metsätalousvaikutukset 
ovat todennäköisesti olleet niissä vähäisempiä. Lisäksi 
viime vuosikymmeninä kangasmetsissä vähentyneen 
poronjäkälän (ks. Reinikainen ym. 2000) osuus on ollut 
niissä alun perinkin pienempi. Näin ollen karut kallio-
tierasammalkalliot arvioitiin säilyväksi (D3: LC, vaihte-
luväli LC–NT) myös D-kriteerin perusteella. Paikallisia 
kasvillisuusmuutoksia voi kuitenkin näkyä virkistys-
käytön aiheuttaman kuluneisuuden vuoksi. Lisäksi 
typpilaskeuma on saattanut kiihdyttää umpeenkasvua 
kalliotierasammalkallioilla jonkin verran.

Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
kalliot, kivikot ja louhikot. 
Vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
avoimet silokalliot.

K1.05 

Karut poronjäkälä-sammalkalliot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC (LC–NT) =
Etelä-Suomi NT (LC–VU) D3 –
Pohjois-Suomi LC (LC–NT) =

Luonnehdinta: Karuja poronjäkälä-sammalkallioita 
esiintyy sisämaassa huuhtoutuneiden ja sileiden kal-
lioiden rinteillä ja lakiosissa. Rannikolla ja sen lähei-
syydessä olevat, kalliotierasammalen (Racomitrium  
lanuginosum) luonnehtimat avokalliot on erotettu omaksi 
luontotyypikseen. Yleisintä poronjäkälä-sammalkallioi-
den esiintyminen on alueilla, jotka jääkauden jälkeisissä 
Itämeren eri vaiheissa ovat olleet veden peitossa. Keski- 
ja Itä-Suomen sekä Lapin vedenkoskemattomilla alueil-
la ne ovat harvinaisempia. Laajimmat avokalliopinnat 
ovat syntyneet ehjiin kallioperän kohtiin, jossa kiviaines 
on hyvin harvarakoista. Kyseistä luontotyyppiä esiintyy 
yleisesti Etelä- ja Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Lou-
nais-Lapissa ja Savossa. Laajimmat pinnat ovat etenkin 
kallioselänteiden luoteeseen ja länteen viettävillä silo-
kalliopinnoilla. Lounais-Lapin vaara-alueilla esiintyy 
vastaavia avoimia pintoja eniten vaarojen kallioisilla 
länsisivuilla. Esiintymisen kannalta parhaita kivilajeja 
ovat karkearakeiset porfyyriset graniittiset syväkivet 
ja karkearakeiset rapakivigraniitit, joissa kivilaatu on 
usein homogeenista ja ehjää.

Karuja poronjäkälä-sammalkallioita luonnehtii 
yleensä poronjäkälävaltainen (Cladonia spp.) kasvil-
lisuus. Poronjäkälien lisäksi kalliota peittävät torvi-, 
tina- ja hirvenjäkälät (Cladonia spp., Stereocaulon spp., 
Cetraria spp.) sekä sammalet, mm. karhunsammalet 
(Polytrichum spp.) ja kynsisammalet (Dicranum spp.). 
Kalliopainanteissa ja halkeamissa kasvaa jonkin ver-
ran varpuja kuten kanervaa (Calluna vulgaris), varik-
senmarjaa (Empetrum nigrum), puolukkaa (Vaccinium 
vitis-idaea), sianpuolukkaa (Arctostaphylos uva-ursi) 
ja muita putkilokasveja, mm. kultapiiskua (Solidago  
virgaurea), huopavoikeltanoa (Pilosella officinarum), roh-
totädykettä (Veronica officinalis), ahosuolaheinää (Rumex 
acetosella), lampaannataa (Festuca ovina) ja metsälauhaa 
(Avenella flexuosa). Puustoa ja pensaita on niukasti. 
Luontotyyppiin luetaan avoimet ja harvapuustoiset 
kallioalat, joissa latvuspeittävyys on alle 30 %, mutta 
on huomattava, että latvuspeittävyysarviot riippuvat 
tarkastelun mittakaavasta. Useimmilta kallioilta löy-
tyy avoimia kohtia ja toisaalta enimmäkseen avoimil-
la kallioilla kasvaa usein harvakseltaan tai ryhminä 
puita, joiden ympäristön voisi tarkassa kuvioinnissa 

Daladanten, Kemiönsaari. Kuva: Jukka Husa
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sijoittaa myös latvuspeittävyydeltään 30 %:a ylittäviin 
kalliometsiin. Mitä puustoisempi alue on kyseessä, sitä 
suurempi osuus pohjakerroksen kasvillisuudesta muo-
dostuu yleensä tavallisista metsäsammalista.

Avokallioiden kasvillisuus voi olla hyvin niukkaa, 
mutta täysin kasvittomia pintoja ei juuri luonnonkal-
lioilta löydy. Vain rupi- ja lehtijäkälien peittämiä laakei-
ta kallioita voi löytää laajempina pintoina esimerkiksi 
Metsä-Lapin kvartsiittivaarojen lakiosista tai toisaalta 
etelästäkin kuluneilta kallioilta. Pienialaisina laikkui-
na rupi- ja lehtijäkäläpintoja esiintyy ehkä useimmilla 
kallioilla, kallioiden eksponoituneimmilla eli paahteelle 
ja tuulille alttiimmilla kohdilla. Rupi- ja lehtijäkäläkal-
lioilla runsaimpiin jäkäliin ja sammaliin kuuluvat mm. 
karttajäkälät (Rhizocarpon spp.), nystyjäkälät (Lecidea 
spp.), kehräjäkälät (Lecanora spp.), karpeet (mm. Arcto-
parmelia-, Parmelia- ja Xanthoparmelia-suvut), napajäkälät 
(Umbilicaria spp.), tinajäkälät (Stereocaulon spp.), kallio-
karstasammal (Andreaea rupestris), nuokkukivisammal 
(Grimmia muehlenbeckii), kiviharmosammal (Hedwigia 
ciliata) ja kivitierasammal (Racomitrium microcarpon). 
Vaihtelua kasvillisuuteen ja kallion pienmaisemaan 
tuovat valuvesirinteet sekä kallioaltaiden soistumat ja 
lammikot. Valuvesikohtien lajistoa kuvataan jyrkäntei-
den yhteydessä. Sammaleisten tai varvikkoisten kalli-
osoistumien lajistoon kuuluvat paakku- ja kangasrahka-
sammal (Sphagnum compactum, S. capillifolium), korpi- ja 
rämekarhunsammal (Polytrichum commune, P. strictum) 
sekä juolukka (Vaccinium uliginosum) ja suopursu (Rhodo- 
dendron tomentosum). 
Maantieteellinen vaihtelu: Subakvaattisilla eli Itäme-
ren eri järvi- tai merivaiheissa veden peitossa olleilla 
alueilla avokalliot ovat laajempia kuin vedenkoskemat-
tomilla seuduilla. Kalliokasvillisuuden valtalajistossa ja 
runsaudessa lienee pohjois-eteläsuuntaista vaihtelua. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyyppi 
vaihettuu väliastein kalliometsiin ja kalliotierasammal-
kallioihin. Kalliotierasammalkallioiksi tai poronjäkä-
lä-sammalkallioiksi luetaan avoimet ja harvapuustoiset 
laakeat kallioalat, joissa puuston latvuspeittävyys on 
alle 30 %. Puustoltaan tiheämmät kalliot luetaan kal-
liometsiin.

! !
!

!

! !

! !

!

!

! Esiintyminen: Luontaisesti avoimien ja 
harvapuustoisten kallioiden pinta-alan 
arvioiminen ei onnistu käytettävissä ole-
vista aineistoista, koska huomattava osa 
maanpeiteaineistoissa avoimina tai har-
vapuustoisina esiintyvistä kallioista on 
erilaisia hakkuita (Maastotietokanta 2016; 
Corine maanpeite 2012). Kaikkien avoimi-
en kalliopaljastumien pinta-ala on Corine 

maanpeite -aineiston mukaan Suomessa tunturialuetta 
lukuun ottamatta noin 40 000 ha ja harvapuustoisten 
kalliopaljastumien noin 80 000 ha.

Luontotyypin esiintymisen arvioiminen on sidoksis-
sa siihen vähimmäispinta-alaan, joka avoimelta kalliolta 
vaaditaan. Pienialaiset avoimet, laakeat kalliolaikut ovat 
yleisiä ja niitä on miltei kaikkialla Suomessa. Luonto-
tyypin esiintyminen noudattanee kalliopaljastumien 
yleistä esiintymistä (vrt. kuva 7.1a) sillä erolla, että suuri 
osa rannikon ja saariston kalliopaljastumista kuuluu 

kalliotierasammalkallioihin. Tunturialueen kallioita 
esitellään luvussa 9. 
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoito-
toimet (M 2), rehevöittävä laskeuma (Rl 1), kaivannais-
toiminta (Ks 1), rakentaminen (R 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), 
rehevöittävä laskeuma (Rl 1), kaivannaistoiminta (Ks 1), 
rakentaminen (R 1).
Romahtamisen kuvaus: Kallio katsotaan karuna 
poronjäkälä-sammalkalliona romahtaneeksi, jos sen 
kallioperä louhitaan tai peitetään tai jos luonteenomai-
nen kasvillisuus ja lajisto muusta syystä puuttuvat. 
Laatumuutosten arviointivaihtoehdoissa luontotyyppi 
katsottiin romahtaneeksi, jos 100 % tai keskimäärin yli 
80 % sen esiintymien pohja- ja kenttäkerroksesta on 
epätyypillistä ja lisäksi puusto (luontotyyppi sisältää 
latvuspeittävyydeltään alle 30 % olevat kalliot) on voi-
makkaasti muuttunut. Kasvillisuudeltaan epätyypilli-
sinä voidaan pitää esimerkiksi paljaaksi kuluneita tai 
rehevöitymisen myötä umpeutuneita kallioita. Puusto-
muutokset koskevat vain luontaisesti puustoista osaa 
luontotyypistä ja sitä jouduttiin tarkastelemaan yhdis-
tettyjen metsä- ja kitumaiden VMI-tulosten perusteella 
(VMI11 2016), koska arviota ei ollut saatavana pelkille 
kitumaille. Myös puustomuutosten arvioinnissa käy-
tettiin eri vaihtoehtoja. Voimakkaasti muuttuneena 
pidettiin varovaisessa vaihtoehdossa tilannetta, jossa 
puustorakenne on kaikkialla tasainen ja lahopuuta 
on niukasti tai ei lainkaan ja vähemmän varovaisessa 

Rajavuori, Juupajoki. Kuva: Anne Raunio
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vaihtoehdossa tilannetta, jossa sekä elävä että kuollut 
puusto on ihmisen toimesta kokonaan poistettu.
Arvioinnin perusteet: Karut poronjäkälä-sammal-
kalliot arvioitiin koko maassa ja Pohjois-Suomessa 
säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, D3). 
Etelä-Suomessa luontotyyppi arvioitiin silmälläpidet-
täväksi (NT) bioottiseen laatuun liittyvien muutosten 
vuoksi (D3).

Kalliokiven louhinta, rakentaminen ja umpeenkasvu 
ovat vähentäneet luontotyypin pinta-alaa jonkin verran, 
mutta kokonaisuuden kannalta vaikutus on ollut vähäi-
nen, eikä määrän vähenemisen uskota tulevaisuudessa-
kaan huomattavasti kiihtyvän (A1–A3: LC). Kallioiden 
lähialueiden aktiivinen metsittäminen ja metsälannoi-
tuksen lisääminen voivat kuitenkin jossain määrin no-
peuttaa kallioiden umpeenkasvua.

Karu poronjäkälä-sammalkallio on yleinen ja suh-
teellisen runsas luontotyyppi ja sen levinneisyys- ja 
esiintymisalueen koko sekä esiintymispaikkojen määrä 
ylittävät B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC).

Laakeiden kallioiden laatua pyrittiin yleisellä tasol-
la tarkastelemaan VMI11:n luonnontilaisuusmuuttujan 
(VMI11 2016) sekä asiantuntija-arviona annetun muun 
kasvillisuuden muuttuneisuuden perusteella. Molemmat 
laatutekijät ovat varsin huonosti tunnettuja. Luonnonti-
laisuusmuuttujasta saadaan kuitenkin viitteitä metsätalo-
uden vaikutuksista kallioiden puustoon (esim. lahopuun 
väheneminen). VMI11:n mukaan kallioista ja kivikoista 
on Etelä-Suomessa säilynyt runsaslahopuustoisina vain 
pieni osa, alle 7 %, kun taas Pohjois-Suomessa vastaava 
luku yltää lähes 40 %:iin. Muiden kasvillisuuskerrosten 
muutoksista on kallioilla aineistoa vähemmän, mutta 
niillä oletetaan tapahtuneen samansuuntaisia muutok-
sia kuin kivennäismaiden metsissä yleisesti (Reinikainen 
ym. 2000). Esimerkkinä muutoksista on poronjäkälien 
väheneminen, mikä liittyy Pohjois-Suomessa porolai-
dunnukseen. Poronjäkälän osalta Pohjois-Suomessa tosin 
oletettiin, ettei kovin suuri osa laakeista karuista kalliois-
ta ole alun perinkään ollut runsaiden poronjäkäliköiden 
peittämiä, vaan kasvillisuudeltaan niukempia. Myös Ete-
lä-Suomessa on tapahtunut pohja- tai kenttäkerroksen 
kasvillisuusmuutoksia, joiden syyt ovat osin epäselvät. 
Mahdollisia muutosten aiheuttajia ovat ainakin ilman-
saasteet ja metsäpalojen tehokas torjunta. 

Bioottisiin muutoksiin liittyvät tarkastelut ja asian-
tuntija-arviot tehtiin vain pitkän aikavälin muutoksille 
(D3), koska muutoksia 1960-luvulta ei tunneta eikä niitä 
pystytty päättelemään (D1: DD). Vaihtoehtoisilla tarkas-
telutavoilla saatuja vaihteluvälejä bioottisen muutoksen 
suhteelliselle vakavuudelle pidettiin epävarmuusteki-
jöistään huolimatta suuntaa-antavina: Etelä-Suomessa 
36–56 %, Pohjois-Suomessa 25–41 % ja koko maassa 
30–48 %. Arvioita vastaavat todennäköisimmät uhan- 
alaisuusluokat ovat koko maalle ja Pohjois-Suomelle 
säilyvä (D3: LC, LC–NT) ja Etelä-Suomelle silmälläpi-
dettävä (D3: NT, LC–VU).
Luokkamuutoksen syyt: Etelä-Suomessa tiedon kasvu.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Pohjois-Suomessa va-
kaa, Etelä-Suomessa heikkenevä. Etelä-Suomessa kaik-
kien kasvillisuuskerrosten haitallisten, joskin vähittäis-
ten muutosten katsotaan edelleen jatkuvan.

Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
kalliot, kivikot ja louhikot. 
Vastuuluontotyyppi: Sisältyy osittain (silokalliot) vas-
tuuluontotyyppiin avoimet silokalliot.

K1.06 

Karut valoisat kalliojyrkänteet 
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Karuihin valoisiin kalliojyrkänteisiin 
luetaan tässä yhteydessä etelään, lounaaseen ja länteen 
suuntautuneet kalliot. Jako on tehty yksinkertaisuuden 
vuoksi ilmansuuntien mukaan, vaikka todellisuudessa 
myös etelänpuoleinen seinämä voi olla suojaavan puus-
ton vuoksi varjoisa. Suojattomilla etelä–länsijyrkänteillä 
kasvillisuus on yleensä niukempaa kuin suojaisemmilla 
paikoilla. Rupi- ja lehtijäkälien sekä kuivuutta kestävien 
sammalten osuus on pystyillä tai viistoilla seinämillä 
yleensä suuri. Paljaimmilla pinnoilla kasvaa vain rupi-
jäkäliä, esimerkiksi kiventieroja (Aspicilia spp.), kehrä-
jäkäliä (Lecanora spp.), nystyjäkäliä (Lecidea spp.), jauhe-
jäkäliä (Lepraria spp.), karttajäkäliä (Rhizocarpon spp.) ja 
tuulirokkojäkälää (Ophioparma ventosa). Lehtijäkäläisillä 
seinämillä runsaimpia lajeja tai jäkäläryhmiä ovat mm. 
karpeet (mm. Arctoparmelia-, Parmelia- ja Xanthoparmelia- 
suvut), napajäkälät (Umbilicaria spp.) ja kuhmujäkälä 
(Lasallia pustulata, etenkin rannikolla). Laajoja paljaita 
tai vain rupi- ja lehtijäkälien peittämiä pintoja löytyy 
esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomen kvartsiittivaarojen 
seinämiltä, joiden tunnuslajina voidaan pitää paasisuo-
likarvetta (Brodoa intestiniformis).

Melko paahteisillakin seinämillä kasvaa yleensä ai-
nakin jonkin verran myös kuivuutta kestäviä sammalia, 
kuten kalliokarstasammalta (Andreaea rupestris), torasam-
malia (Cynodontium spp.), kivisammalia (Grimmia spp.), 
kiviharmosammalta (Hedwigia ciliata), tierasammalia (Ra-
comitrium spp.), pohjantakkusammalta (Ulota curvifolia) ja 
karvakarhunsammalta (Polytrichum piliferum) (mm. Par-
nela ja Arkkio 2015). Kallionraoissa viihtyy joitakin put-
kilokasveja, esimerkiksi karvakiviyrttiä (Woodsia ilvensis), 
liuskaraunioista (Asplenium septentrionale) (Etelä-Suomes-
sa) tai liesua (Cryptogramma crispa) (Pohjois-Suomessa).

Jyrkänteet laskevat vain harvoin yhtenäisinä jyrkki-
nä pintoina laelta tyvelle. Yleensä jyrkkiä pintoja kat-
kaisevat erilaiset hyllyt ja terassit, joiden kasvillisuus 
voi muistuttaa lakikallioiden kasvillisuutta. Hyllyille 
kertyneellä humuksella kasvaa monenlaisia kuivuutta 
kestäviä ruohoja ja varpuja.
Maantieteellinen vaihtelu: Valtalajistossa on eroja 
Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä, mutta vaihtelu tun-
netaan huonosti. Eräät luontotyypille tunnusomaiset 
lajit ovat eteläisiä, kuten nuokkukivisammal (Grimmia  
muehlenbeckii), toiset taas pohjoisia, kuten pohjankivi-
sammal (G. longirostris). 
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Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Selvästi ka-
rujen tai keskiravinteisten kalliojyrkänteiden lisäksi 
esiintyy runsaasti välimuotoja. Myös kallion muodot 
vaihtelevat usein pienipiirteisesti siten, että samalla 
jyrkännejaksolla voi olla myös ylikaltevia osia tai valu-
vetisiä viisto-pystyseinämiä, jotka luetaan omiin luon-
totyyppeihinsä.
Esiintyminen: Rantakalliot ja tunturialue pois lukien 
karttaan merkittyjä ja kallioperältään karuja etelä–län-
sijyrkänteitä on vähintään 5 000 km (Maastotietokanta 
2016; Kallioperäkartta 1:200 000). Jyrkänteiden esiinty-
misessä on selviä painopistealueita (kuva 7.1b). Runsas-
jyrkänteisiä seutuja on etenkin Suomenselän etelä- ja 
kaakkoispuolella. Harmaat ruudut osoittavat tunturi-
alueella olevia karuja valojyrkänteitä, jotka sisältyvät 
tunturiryhmän kalliotyyppeihin.
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 1), 
rakentaminen (R 1).
Romahtamisen kuvaus: Kallio katsotaan karun valo-
jyrkänteen luontotyyppiesiintymänä romahtaneeksi, 
jos sen kallioperä louhitaan tai jos luonteenomainen 
kasvillisuus ja lajisto muusta syystä puuttuvat. Valo-
jyrkänteiden laatumuutokset pääteltiin vastaavista 
varjojyrkänteiden tarkasteluista, eikä valojyrkänteille 
määritetty omia teoreettisia romahdusarvoja.

Karut valoisat kalliojyrkänteet

Tunturialue arvioitu 
Tunturit-luvussa

© SYKE 
(lähde: Maanmittauslaitos, GTK)

Arvioinnin perusteet: Karut valoisat kalliojyrkänteet 
arvioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi koko maassa 
ja osa-alueilla (A1–A3, B1–B3, D1 & D3). 

Luontotyypin kokonaismäärään nähden hyvin pieni 
osa esiintymiä on saattanut tuhoutua esim. erilaisissa 
rakentamishankkeissa (ml. vesirakentaminen) sekä kal-
liokiviaineksen otossa. Määrän vähenemisen ei uskota 
tulevaisuudessa huomattavasti kiihtyvän (A1–A3: LC).

Karu valoisa kalliojyrkänne on yleinen ja runsas 
luontotyyppi ja sen levinneisyys- ja esiintymisalueen 
koko ylittävät B-kriteerin raja-arvot (B1–B2: LC). Tyyppi 
on säilyvä myös B3-kriteerin perusteella.

Asiantuntija-arviona katsottiin, etteivät karujen va-
lojyrkänteiden eliöyhteisöt ole merkittävästi taantuneet 
koko maassa tai osa-alueilla menneen 50 vuoden tai 
pidemmän aikavälin tarkastelussa (D1 & D3: LC). Arvio 
perustuu varjojyrkänteille tehtyihin tarkasteluihin sekä 
olettamaan, etteivät valojyrkänteiden eliöyhteisöt ole 
metsien hakkuille yhtä herkkiä kuin varjojyrkänteiden 
yhteisöt.

Korkeita valojyrkänteitä sisältyy metsälain erityisen 
tärkeään elinympäristöön jyrkänteet ja niiden välittö-
mät alusmetsät, mutta lain jyrkänteitä suojaavaa vaiku-
tusta vähentää se, että lakikohteilta edellytetään pienia-
laisuutta ja metsätaloudellista vähämerkityksellisyyttä. 
Bioottisia laatumuutoksia ei pyritty ennustamaan tule-
vaisuuteen (D2a: NE).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luonto-
direktiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Korkeat 
jyrkänteet voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

Haukkakallio, Lapinjärvi. Kuva: Jukka Husa
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K1.07 

Karut varjoisat kalliojyrkänteet 
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (LC–NT) D3 –
Etelä-Suomi NT (LC–NT) D3 –
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Karuihin varjoisiin kalliojyrkänteisiin 
luetaan tässä pohjoiseen–itään suuntautuneet kalliot. 
Varjoisat kalliojyrkänteet ovat usein, mutta eivät aina 
sammaleisempia ja kasvillisuudeltaan ylipäätään run-
saampia kuin valoisat jyrkänteet. Kasvillisuudeltaan 
niukimmat kohdat löytyvät yleensä vähärakoisilta hä-
märiltä pystyseinämiltä, joilla vallitsevat rupi- ja jauhe-
jäkälät tai levät. Varjoisimmissakin kohdissa menesty-
vät esimerkiksi varjorikkijäkälä (Chrysothrix chlorina), 
lankajäkälä (Cystocoleus ebeneus), siimeskirppujäkälä 
(Gyrographa gyrocarpa), seinäonkalojäkälä (Haematomma 
ochroleucum) sekä jauhejäkälät (Lepraria spp.). Ylikal-
tevat seinämät käsitellään omana luontotyyppinään. 
Hieman valoisammilla tai runsaammin rakoilevilla 
pinnoilla sammalet ovat yleensä runsaita, mutta eivät 
välttämättä vallitsevia jäkäläisiin tai leväisiin pintoi-
hin verrattuna. Seinämien tyville ja rakoihin muodos-
taa laajoja peitteitä kallio-omenasammal (Bartramia  
pomiformis), jonka seurana voi olla kierrekivisammal-
ta (Grimmia torquata) sekä uurnasammalia (Amphidium  
spp.). Raoissa ja tyvillä, joihin on valuvesien tai vieri-
vän rapautuma-aineksen ansiosta muodostunut ra-
vinteikkaampia kasvualustoja, esiintyy myös meso- 
trofista lajistoa. Pystypinnoilta löytyy usein runsaana 
hiirenhäntäsammalta (Isothecium myosuroides), kun taas 
raoissa tai kolojen rapautumamaalla kasvaa tyypillisesti 
hohtovarstasammal (Pohlia cruda) ja kolokiiltosammal 
(Pseudotaxiphyllum elegans). Tavallisimpia karujen var-
joseinämien putkilokasveja ovat kallio- ja metsäimarre 
(Polypodium vulgare, Gymnocarpium dryopteris) sekä kar-
vakiviyrtti (Woodsia ilvensis).

Usein vielä sammaleisempia ovat ainakin paikoin viis-
tot seinämät. Sammalistot voivat olla esimerkiksi lovi-
sammalten (Lophozia spp.), pykäsammalten (Barbilophozia  
spp.), kynsisammalten (Dicranum spp.) ja palmikkosam-
malten (Hypnum spp.) muodostamia sekakasvustoja tai 
melkein kokonaan yhden lajin, esimerkiksi kalliopal-
mikkosammalen (Hypnum cupressiforme), kiviturkkisam-
malen (Paraleucobryum longifolium) tai laakasammalten 
(Plagiothecium spp.) muodostamaa peitettä. Sammalten 
päällä tai väleissä kasvaa useimmiten myös jäkäliä, 
esimerkiksi nahkajäkäliä (Peltigera spp.) ja karvejäkä-
liä (mm. Parmelia saxatilis, Hypogymnia physodes ja H. 
vittata). Varsinkin pienilmastoltaan tasaisen kosteilla 
varjojyrkänteillä viihtyvät myös naavat (Usnea spp.) ja 
lupot (Bryoria spp., Alectoria spp.). Jyrkänteiden hyllyjä 
ja terasseja peittävät yleensä metsäsammalet ja niiden 
kenttäkerros muodostuu varvuista ja ruohoista.

Valuvetisyys luo vaihtelua varjojyrkänteiden kasvil-
lisuuteen. Valuvetisiä seinämiä kuvataan omana luon-
totyyppinään. 
Maantieteellinen vaihtelu: Vaihtelua ei ole tutkittu, mutta 
valtalajistossa lienee eroja Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä.

Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Karujen kal-
lioiden otollisimmista kohdista (esimerkiksi rapautu-
mamaata ja valuvesiä keräävät halkeamat tai alimmat 
hyllyt) voi löytää myös keskiravinteisille kallioille omi-
naista kasvillisuutta. Myös kallion muodot vaihtelevat 
usein pienipiirteisesti siten, että samalla jyrkännejak-
solla voi olla myös ylikaltevia osia tai valuvetisiä viis-
to-pystyseinämiä, jotka luetaan omiin luontotyyppei-
hinsä.

Karut varjoisat kalliojyrkänteet

Tunturialue arvioitu 
Tunturit-luvussa

© SYKE 
(lähde: Maanmittauslaitos, GTK)

Esiintyminen: Rantakalliot ja tunturialue pois lukien 
karttaan merkittyjä ja kallioperältään karuja pohjois–
itäjyrkänteitä on vähintään 5 400 km (Maastotietokanta 
2016; Kallioperäkartta 1:200 000). Jyrkänteet ovat yleisiä 
Pohjanmaata lukuun ottamatta koko Suomessa, mutta 
niiden määrällisessä esiintymisessä on selviä paino-
pistealueita (kuva 7.1b). Runsasjyrkänteisiä seutuja on 
etenkin Suomenselän etelä- ja kaakkoispuolella. Har-
maat ruudut osoittavat tunturialueella olevia karuja 
varjojyrkänteitä, jotka sisältyvät tunturiryhmän kallio-
tyyppeihin.
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoito-
toimet (M 2), rakentaminen (R 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), 
rakentaminen (R 1).
Romahtamisen kuvaus: Kallio katsotaan karun var-
jojyrkänteen luontotyyppiesiintymänä romahtaneeksi, 
jos sen kallioperä louhitaan tai jos luonteenomainen 
kasvillisuus ja lajisto muusta syystä puuttuvat. Laatu-
muutosten arvioinnissa teoreettisena laatumuuttujana 
pidettiin ihmisen toiminnan seurauksena muuttuneen 
seinämäkasvillisuuden osuutta, jonka romahdusarvo-
jen vaihteluväliksi sovittiin 80–100 %.
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Ulvinsalo, Kuhmo. Kuva: Jari Teeriaho

Arvioinnin perusteet: Karut varjoisat kalliojyrkänteet 
arvioitiin koko maassa ja Etelä-Suomessa silmälläpidet-
täväksi (NT) bioottiseen laatuun liittyvien muutosten 
vuoksi (D3). Pohjois-Suomessa luontotyyppi arvioitiin 
säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, D1 & D3). 

Luontotyypin kokonaismäärään nähden hyvin pieni 
osa esiintymiä on saattanut tuhoutua esim. erilaisissa 
rakentamishankkeissa (ml. vesirakentaminen) sekä kal-
liokiviaineksen otossa. Määrän vähenemisen ei uskota 
tulevaisuudessa huomattavasti kiihtyvän (A1–A3: LC).

Karu varjoisa kalliojyrkänne on yleinen ja runsas 
luontotyyppi ja sen levinneisyys- ja esiintymisalueen 
koko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kri-
teerin raja-arvot (B1–B3: LC).

Karujen varjojyrkänteiden katsotaan taantuneen 
bioottiselta laadultaan koko maassa ja Etelä-Suomessa 
pitkän aikavälin tarkastelussa (D3: NT). Tärkeimpänä 
syynä taantumiseen ovat liian lähelle jyrkännettä ulot-
tuvat metsänhakkuut, jotka muuttavat pienilmastoa 
kuivemmaksi ja äärevämmäksi. Tämän seurauksena 
kosteaa ja varjoisaa kasvupaikkaa vaativat lajit hä-
viävät tai ne säilyvät vain suojaisimmissa onkaloissa 
(mm. Haapasaari ja Fagerstén 1987). Bioottisten laa-
tumuutosten arvioinnissa teoreettinen laatumuuttuja 
on ihmisen toiminnan seurauksena muuttuneen sei-
nämäkasvillisuuden osuus. Metsänkäsittelyjen lisäksi 
muutoksia ovat aiheuttaneet mm. ilmansaasteet. Koska 
muuttuneen seinämäkasvillisuuden osuudesta ei kui-
tenkaan ole aineistoa, korvaavana muuttujana käytet-
tiin jyrkännemetsien ikää ja oletettiin sen korreloivan 

metsänkäsittelyistä johtuvien seinämäkasvillisuuden 
häiriöiden kanssa. Jyrkännemetsän keski-ikä laskettiin 
25 m:n puskurilla varjojyrkänteille mVMI11:n puuston 
ikäaineistosta (Monilähde-VMI11 2013). Vaikka mVMI- 
11-aineisto ei anna luotettavia tuloksia paikkatarkasti 
yksittäiselle kohteelle, lienevät tulokset vähintäänkin 
suuntaa-antavia kohteiden suuren lukumäärän vuoksi 
(ks. osa 1, kuva 5.76).

Tarkastelu osoitti, että vanhojen metsien osuus on 
Etelä-Suomen jyrkännemetsissä hyvin pieni ja metsät 
ovat intensiivisessä talouskäytössä. Luontotyypin ko-
konaislaadussa pitkällä aikavälillä tapahtuneen muu-
toksen suhteellisen vakavuuden arviossa otettiin huo-
mioon asiantuntija-arviona myös metsänkasvun sykli-
syys, talousmetsissä vaikuttavat metsänhoitotoimet, 
kuten lehtipuun poisto, sekä Etelä-Suomessa ilmansaas-
teet. Bioottisten muutosten suhteelliseksi vakavuudeksi 
arvioitiin Etelä-Suomessa 30–50 %, Pohjois-Suomessa 
15–25 % ja koko maassa 30–50 %. Todennäköisimpinä 
uhanalaisuusluokkina pidettiin luokkaa silmälläpidet-
tävä (D3: NT, vaihteluväli LC–NT) Etelä-Suomelle ja 
koko maalle ja luokkaa säilyvä (LC) Pohjois-Suomelle.

Korkeita varjojyrkänteitä sisältyy metsälain erityisen 
tärkeään elinympäristöön jyrkänteet ja niiden välittö-
mät alusmetsät, mutta lain jyrkänteitä suojaavaa vaiku-
tusta vähentää se, että lakikohteilta edellytetään pienia-
laisuutta ja metsätaloudellista vähämerkityksellisyyttä. 
Bioottisia laatumuutoksia ei pyritty ennustamaan tule-
vaisuuteen (D2a: NE). Niiden kehitys menneen 50 vuo-
den ajanjaksolla (D1) on koko maassa ja Etelä-Suomessa 
puutteellisesti tunnettu (DD). Pohjois-Suomessa karujen 
varjojyrkänteiden bioottisten laatumuutosten oletetaan 
olleen vähäisiä (D1: LC). 
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Metsätalouden katso-
taan edelleen Etelä-Suomessa ja samalla koko maassa ai-
heuttavan varjojyrkänteiden eliöyhteisöjen taantumista.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luonto-
direktiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Korkeat 
jyrkänteet voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

K1.08 

Karut ylikaltevat kallioseinämät 
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (LC–NT) D3 –
Etelä-Suomi NT (LC–NT) D3 –
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Useimmat ylikaltevat seinämät ovat laa-
jemman kalliojyrkänteen osia, jotka sijaitsevat muuten 
pystyn jyrkänteen tyvellä, mutta toisinaan myös muissa 
kohdissa. Ne ovat yleensä varsin suojaisia ja varjoisia 
kasvupaikkoja, mutta esimerkiksi korkeiden jyrkäntei-
den yläosissa tai vain lievästi ylikaltevilla jyrkänteillä 
voi esiintyä myös puolittain paisteisia osia. Yli 10 met-
riä korkeat ylikaltevat, yhtenäiset jyrkännepinnat ovat 
varsin harvinaisia. Ylikaltevat seinämäpinnat liittyvät 
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usein kalliolippojen alla oleviin puoliluoliin tai jyrkän-
teiden tyviosien rakoiluluoliin. Seinämäpinnat noudat-
tavat usein kallion kivilajille luonteenomaisen rakoilun 
suuntia tai niitä voi syntyä kohtiin, jossa esimerkiksi 
liuskeisempaa kiveä esiintyy toisen kivilajin sulkeuma-
na. Komeimmat ja helpoimmin saavutettavat kohteet 
voivat olla paikallisesti tunnettuja nähtävyyksiä.

Hämärillä ylikaltevilla seinämillä vallitsevat yleensä 
rupi- ja jauhejäkälät tai levät. Jäkälälajistoon kuuluvat 
esimerkiksi varjorikkijäkälä (Chrysothrix chlorina), lan-
kajäkälä (Cystocoleus ebeneus), jauhejäkälät (Lepraria spp.) 
sekä tyynyjäkälät (Micarea spp.). Myös valoisammilla 
ylikaltevilla seinämillä kasvillisuutta luonnehtivat 
yleensä lähinnä jauhemaiset ja rupimaiset jäkälät, mutta 
lajisto poikkeaa varjopaikkojen lajistosta. Ylikaltevien 
pintojen tavallisimpia sammalia karuilla kallioilla ovat 
mm. hiirenhäntäsammal (Isothecium myosuroides), ryp-
pyriippusammal (Neckera oligocarpa) sekä viuhkasam-
mal (Homalia trichomanoides) ja ketjusammal (Lejeunea  
cavifolia), joista viimeksi mainitut ovat kuitenkin run-
saampia vastaavilla keskiravinteisilla seinämillä. Seinä-
mien tyvillä ja raoissa kasvaa uurnasammalia (Amphidium  
spp.), kallio-omenasammalta (Bartramia pomiformis) ja 
muita rikkonaisilla varjoseinämillä viihtyviä lajeja (ks. 
K1.07).

Ylikaltevien seinämien tyvet tarjoavat suojaisia pesä-
paikkoja monille eläimille, mm. huuhkajalle (Bubo bubo).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Ylikaltevat 
seinämät ovat usein muunlaisten jyrkänteiden osia. 
Pääosin karulta seinämältä voi löytää myös keskiravin-
teisille kallioille ominaista kasvillisuutta esimerkiksi 
rapautumamaalta ja valuvesiä keräävistä halkeamista.

! !
!

!

! !

! !

!

!

! Esiintyminen: Ylikaltevia seinämiä on 
useita tuhansia, jos lyhyetkin jaksot laske-
taan mukaan. Yhtenäisesti ylikaltevia, 
korkeita ja pitkiä jyrkännejaksoja löytyy 
Suomesta kuitenkin hyvin vähän. Kal-
lioalueinventoinnin aineistossa 18 %:lla 
tutkituista kallioalueista esiintyi yksi tai 
useampia ylikaltevia seinämäjaksoja 
(Kallioaluetietokanta 2017). Tämä ei täy-

sin kuvaa ylikaltevien seinämien esiintyvyyttä tavan-
omaisessa kallioluonnossa, koska inventointiin on vali-
koitunut runsasjyrkänteisimpiä alueita.

On oletettavaa, että luontotyypin esiintymisen pai-
nopisteet ovat alueilla, joilla jyrkänteiset kalliot ovat 
muutenkin yleisimpiä (kuva 7.1b).
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoi-
totoimet (M 2), kuluminen (Ku 1), rakentaminen (R 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), 
kuluminen (Ku 1), rakentaminen (R 1).
Romahtamisen kuvaus: Kallio katsotaan karun yli-
kaltevan seinämän luontotyyppiesiintymänä romah-
taneeksi, jos sen kallioperä louhitaan tai jos luonteen-
omainen kasvillisuus ja lajisto muusta syystä puuttu-
vat. Ylikaltevien seinämien laatumuutokset pääteltiin 
vastaavista varjojyrkänteiden tarkasteluista, eikä niille 
määritetty omia teoreettisia romahdusarvoja.

Pirunkirkko, Heinola. Kuva: Jari Teeriaho

Arvioinnin perusteet: Karut ylikaltevat seinämät ar-
vioitiin koko maassa ja Etelä-Suomessa silmälläpidet-
täviksi (NT) bioottiseen laatuun liittyvien muutosten 
vuoksi (D3). Pohjois-Suomessa luontotyyppi arvioitiin 
säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, D1 & D3). 

Luontotyypin kokonaismäärään nähden hyvin pieni 
osa esiintymiä on saattanut tuhoutua esim. erilaisissa 
rakentamishankkeissa (ml. vesirakentaminen) sekä kal-
liokiviaineksen otossa. Määrän vähenemisen ei uskota 
tulevaisuudessa huomattavasti kiihtyvän (A1–A3: LC).

Massiiviset ylikaltevat seinämät ovat harvinaisia, 
mutta vähintään pienialaisia ylikaltevia pintoja esiin-
tyy melko yleisenä koko maassa. Kallioalueinventoin-
nin aineistossa ylikaltevia karuja seinämiä on yli 250 
esiintymisruudulla (Kallioaluetietokanta 2017). Luon-
totyypin levinneisyys- ja esiintymisalueen koko sekä 
esiintymispaikkojen määrä ylittävät B-kriteerin raja-ar-
vot (B1–B3: LC).

Ylikaltevien seinämien tarkka sijainti ei ole tiedossa, 
joten luontotyypille ei voitu tehdä omia, sijaintiin perus-
tuvia laatutarkasteluja. Laadun katsottiin muuttuneen 
keskimäärin samoin kuin karuilla varjojyrkänteillä. Nii-
den arvioitiin taantuneen bioottiselta laadultaan koko 
maassa ja Etelä-Suomessa pitkän aikavälin tarkastelus-
sa (D3: NT, vaihteluväli LC–NT). Tärkeimpänä syynä 
taantumiseen ovat liian lähelle jyrkännettä ulottuvat 
metsänhakkuut, jotka muuttavat pienilmastoa kuivem-
maksi ja äärevämmäksi. Tämän seurauksena kosteaa 
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ja varjoisaa kasvupaikkaa vaativat lajit häviävät tai ne 
säilyvät vain suojaisimmissa onkaloissa (mm. Haapa-
saari ja Fagerstén 1987). Ylikaltevien jyrkänteiden alusia 
on käytetty siellä täällä leiriytymis- ja suojapaikkoina, 
jolloin niiden eliöyhteisöt ovat voineet kärsiä myös nuo-
tionpoltosta, kulumisesta ja roskaantumisesta. 

Korkeita ylikaltevia seinämiä sisältyy metsälain 
erityisen tärkeään elinympäristöön jyrkänteet ja nii-
den välittömät alusmetsät, mutta lain kalliojyrkäntei-
tä suojaavaa vaikutusta vähentää se, että lakikohteil-
ta edellytetään pienialaisuutta ja metsätaloudellista 
vähämerkityksellisyyttä. Bioottisia laatumuutoksia ei 
pyritty ennustamaan tulevaisuuteen (D2a: NE). Niiden 
kehitys menneen 50 vuoden ajanjaksolla (D1) on koko 
maassa ja Etelä-Suomessa puutteellisesti tunnettu (DD). 
Pohjois-Suomessa karujen ylikaltevien seinämien bioot-
tisten laatumuutosten oletetaan olleen vähäisiä (D1 & 
D3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Metsätalouden kat-
sotaan edelleen Etelä-Suomessa ja samalla koko maas-
sa aiheuttavan ylikaltevien jyrkänteiden eliöyhteisöjen 
taantumista.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luonto-
direktiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Korkeat 
seinämät voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

K1.09 

Karut ja keskiravinteiset valuvesiseinämät
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Viistopintaisia tai pystyasentoisia va-
luvesiseinämiä esiintyy kalliojyrkänteissä, joissa kiven 
ehjyyden vuoksi valuvedet eivät löydä kallion rakoihin, 
vaan valuvat kallion pintaa pitkin alaspäin. Runsaim-
min ja jatkuvimmin valuvetisten seinämien yläpuolel-
la on yleensä suhteellisen laaja ja laakea lakialue, jolle 
sadevesiä kertyy runsaasti ja jolta se valuu esimerkiksi 
soistumien kautta tasaisesti pois. Valuvetisyyttä esiin-
tyy periaatteessa sekä varjo- että valoseinämillä, mutta 
sen vaikutus kalliokasvillisuudessa näkyy selvimmin 
varjokallioilla.

Valuvetisyyttä sietävät tai vaativat kalliolla vain tie-
tyt lajit, esimerkiksi kallioahmansammal (Kiaeria blyttii), 
monet tiera-, pussi- ja kinnassammallajit (Racomitrium 
spp., useimmiten R. fasciculare, Marsupella spp., Scapania  
spp.), suomulimijäkälä (Vahliella leucophaea) sekä karva- ja 
kilpijäkälät (Ephebe spp., Dermatocarpon spp.). Myös eräs 
tavallisten kuivien kallioiden valtalaji, kalliokarstasam-
mal (Andreaea rupestris) muodostaa erikoisen kukoista-
via, lähes lajipuhtaita kasvustoja juuri valuvesipinnoil-
le. Sen sukulaislaji suonikarstasammal (A. crassinervia)  

on puolestaan rajoittunut lähes yksinomaan viistopinto-
jen valuvesijuotteihin (Parnela ja Arkkio 2015).

Sopivia kasvupaikkoja valuvetisiltä seinämiltä ovat 
löytäneet eräät ensisijaisesti soilla tavattavat sammalet, 
kuten suonihuopasammal (Aulacomnium palustre), neva-
sirppisammal (Warnstorfia fluitans) ja nevaruoppasam-
mal (Gymnocolea inflata). Valuvesipinnoilla viihtyvät 
myös lähdesammalet (Philonotis spp.), siipisammalet 
(Fissidens spp.), rantasuikerosammal (Sciuro-hypnum 
plumosum), haapasuomusammal (Radula complanata) ja 
kalliopunossammal (Porella cordaeana), joita pidetään 
hieman vaateliaampina lajeina (Ulvinen ym. 2002). Run-
saat valuvedet mahdollistavat puolivaateliaan lajiston 
esiintymisen aivan karullakin kasvualustalla. Voimak-
kaasti valuvetisillä seinämillä voi tavata jopa lettola-
jistoa, esimerkiksi punasirppisammalta (Warnstorfia  
sarmentosa), lettohiirensammalta (Ptychostomum pseu-
dotriquetrum) tai kultasammalta (Tomentypnum nitens)  
(Eskelinen 2003; Kallioaluetietokanta 2017).

Hieman loivemmilla viistoilla valuvetisillä seinä-
millä tai niiden hyllyillä tavataan paksuja rahkasam-
malpeitteitä (Sphagnum spp.), joiden päällä kasvaa usein 
pohjankorvajäkälää (Nephroma arcticum). Talvisin va-
luvesikohdille kertyvät jäät voivat repiä pudotessaan 
kalliokasvillisuutta, jolloin syntyy uutta kolonisoitavaa 
kalliopintaa. 
Maantieteellinen vaihtelu: Valtalajistossa on jonkin 
verran vaihtelua Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Osa 
luontotyypille tunnusomaisesta lajistosta on eteläistä, 
esimerkiksi purotierasammal ja tihkutierasammal (Ra-
comitrium aciculare, R. aquaticum), ja osa pohjoista lajistoa. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Valuvetiset sei-
nämät ovat usein osa muunlaista pidempää jyrkänne-
jaksoa. Yläosistaan ne voivat liittyä laakeisiin kallioihin. 

! !
!

!

! !

! !

!

!

! Esiintyminen: Luontotyypin esiintymiä 
lienee tuhansia, jos lyhyetkin jaksot las-
ketaan mukaan. Laajoja valuvetisiä viis-
tojyrkänteitä löytyy Suomesta kuitenkin 
hyvin vähän. Luontotyypin esiintymistä 
ei tunneta tarkemmin. Kallioalueinven-
toinnin aineistossa vajaalla 6 %:lla tutki-
tuista kallioalueista esiintyi yksi tai 
useampia valuvetisiä seinämäjaksoja 

(Kallioaluetietokanta 2017).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 1), 
rakentaminen (R 1).
Romahtamisen kuvaus: Kallio katsotaan valuvesi-
seinämän luontotyyppiesiintymänä romahtaneeksi, 
jos sen kallioperä louhitaan, vesivalunta lakkaa tai jos 
luonteenomainen kasvillisuus ja lajisto muusta syystä 
puuttuvat.
Arvioinnin perusteet: Karut ja keskiravinteiset valu-
vesiseinämät arvioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi 
koko maassa ja osa-alueilla (A1–A3, B1–B3, D1 & D3).

Luontotyypin kokonaismäärään nähden hyvin pieni 
osa esiintymiä on saattanut tuhoutua esim. erilaisissa 
rakentamishankkeissa (ml. vesirakentaminen) sekä kal-
liokiviaineksen otossa. Määrän vähenemisen ei uskota 
tulevaisuudessa huomattavasti kiihtyvän (A1–A3: LC).

Maukosvuori, Rautalampi. Kuva: Juha Nykänen 
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Laajat valuvesipinnat ovat kallioilla varsin harvi-
naisia, mutta vähintään pienialaisia valuvesiseinämiä 
esiintyy melko yleisenä koko maassa. Kallioalueinven-
toinnin aineistossa valuvesiseinämiä on 150 esiintymis-
ruudulla (Kalliotietokanta 2017). Luontotyypin levin-
neisyys- ja esiintymisalueen koko ylittävät B-kriteerin 
raja-arvot (B1–B2: LC, myös B3: LC).

Valuvesiseinämien bioottisen laadun ei ole havaittu 
eikä päätelty heikentyneen merkittävästi 1960-luvulta 
tai pidemmällä aikavälillä (D1 & D3: LC). Jyrkänne-
metsien hakkuilla ja metsittämisellä voi olla haitallista 
vaikutusta eliöyhteisöihin, mutta vaikutus ei liene yhtä 
suuri kuin esimerkiksi varjojyrkänteillä keskimäärin. 
Viistojyrkänteet eivät ole erityisen varjoisia luonnos-
taankaan, sillä seinämä kaatuu poispäin suojaavasta 
puustosta. Lisäksi valuvesiseinämien eliöyhteisöjen 
koostumusta ylläpitää veden valunta, johon edustan 
hakkuut eivät yleensä kovin voimakkaasti vaikuta.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luonto-
direktiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Korkeat 
seinämät voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

K1.10 

Karut ja keskiravinteiset kalliorapaumat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa DD B2, D1–D3 ?
Etelä-Suomi DD B1, B2, D1–D3 ?
Pohjois-Suomi DD B1, B2, D1–D3 ?

Suuri Sikovuori, Hamina. Kuva: Jukka Husa

Luonnehdinta: Kalliorapaumat ovat poikkeuksellinen 
osa suomalaista kallioluontoa. Viimeisen kvartäärikau-
den aikana peräkkäiset jääkaudet ovat louhineet ja hio-
neet tehokkaasti Suomen maankamaran kalliopinnasta 
heikomman irtaimen aineksen pois, jolloin graniittises-
ta kallioperästämme on jäänyt jäljelle tervein ja kovin 
pintaosa. Jäätikön kulutus ei kuitenkaan kaikkialla ole 
ollut yhtä voimakasta. Jäätikön heikkoa kulutustoimin-
taa kuvastavat parhaiten Keski-Lapin alueella laajalti 
esiintyvät rapakalliot, jotka ovat mekaanisesti rikkou-
tuneita ja kemiallisesti rapautuneita kallioita. Rapa-
kallioita esiintyy jäänjakaja-alueella yleensä maaston 
alimmissa kohdissa ja loivapiirteisillä kohoumilla. Ra-
pakallioita peittää useimmiten ohut irtomaakerros, joka 
on yleensä moreenia. Tunnusomaista rapakallioalueelle 
on korkokuvan pienipiirteinen tasaisuus sekä kalliopal-
jastumien, louhikkojen ja kivikkojen vähäisyys (Johans-
son ja Kujansuu 2005).

Rapautunutta kalliomoroa esiintyy Etelä-Suomen 
rapakivigraniittialueilla. Kallion rapautunut pintaosa 
eli moro on syntynyt sekä ennen että jälkeen viimeistä 
jääkautta fysikaalisen ja kemiallisen rapautumisen tulok-
sena. Karkearakeinen rapakivigraniitti rapautuu helposti 
mineraalirakeiden rajapintoja ja kivessä olevia mikrora-
koja pitkin irrallisiksi mineraalirakeiksi eli moroksi. Pit-
källe rapautunut moro muistuttaa karkeaa soraa. Moroa 
esiintyy vaihtelevan paksuisina, alle 1–10 m:n kerroksina 
kallioiden pinnoilla. Jyrkänteissä ne muodostavat joskus 
pieniä vyörysoramaisia esiintymiä. Pinnaltaan morou-
tuneita, karkearakeisia, porfyyrisia, graniittisia kiviä 
tunnetaan myös Keski-Suomen granitoidikompleksin 
alueelta ja sen ympäristöstä. Helposti rapautuvaan por-
fyyriseen granodioriittiin liittyvät myös Etelä-Savoon 
Puulan rannoille keskittyneet erikoiset raukit eli ranta-
voimien kallioon veistämät kivipilarit (ks. K5.08.01), joi-
den juurilla rantasoraikko on entistä rapautunutta ran-
takalliota (Rahkonen 1999). Vyöryuria pitkin sortunutta 
kiviainesta kasaantuu vyörysorakeiloiksi rinteen juurelle 
etenkin tuntureilla, joiden vyörysorat esitellään erikseen 
luvussa 9 . Vyörysoria voi löytää muutamin paikoin myös 
eteläisemmästä Suomesta.

Kalliorapaumien kasvillisuus voi olla varsin moni-
muotoista. Syvälle ja yhtenäisesti moroutuneilla kal-
lioilla kasvillisuus voi muistuttaa tavallisen kangas-
maan sulkeutunutta metsäkasvillisuutta, jolloin alue 
lukeutuu kangasmetsätyyppeihin. Tavallisempi tilanne 
on kuitenkin se, että kallioisuus näkyy kasvipeittees-
sä tavalla tai toisella. Lakikallioita ja alempia terasseja 
luonnehtivat poronjäkälien (Cladonia spp.) ja kallio-
tierasammalen (Racomitrium lanuginosum) muodosta-
ma mosaiikki sekä sianpuolukka- ja kanervakasvustot 
(Arctostaphylos uva-ursi, Calluna vulgaris). Rapaumilla 
kasvaa usein harvakseltaan myös metsälauhaa (Avenella  
flexuosa), ahosuolaheinää (Rumex acetosella) ja toisinaan 
kalliohatikkaa (Spergula morisonii). Paikoin voi olla kallio-
ketomaisia paikkoja, joilla kasvaa edellisten lajien lisäk-
si mm. ahomansikkaa (Fragaria vesca), isomaksaruohoa 
(Hylotelephium telephium), kalliokieloa (Polygonatum  
odoratum), kalliokohokkia (Atocion rupestre), keltamak-
saruohoa (Sedum acre), ahokissankäpälää (Antennaria  
dioica), kultapiiskua (Solidago virgaurea), lampaan- 
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nataa (Festuca ovina), mäkikuismaa (Hypericum perfora-
tum), mäkitervakkoa (Viscaria vulgaris) ja rohtotädykettä  
(Veronica officinalis). Hieman harvemmin rapaumilla 
tavataan myös pikkutervakkoa (Viscaria alpina) ja ruo-
hosipulia (Allium schoenoprasum) sekä harvinaista vuo-
rimunkkia (Jasione montana) ja hietaneilikkaa (Dianthus 
arenarius). Viettävät vyörysoramaiset kohdat eivät kasva 
umpeen, vaan niiden kasvillisuus on niukkaa. Näillä koh-
din voi kasvaa liuskaraunioista (Asplenium septentrionale),  
kissankelloa (Campanula rotundifolia), hentolituruohoa 
(Arabidopsis thaliana), ruotsinlituruohoa (Arabidopsis  
suecica) ja hieman ravinteisemmilla paikoilla haurasloik-
koa (Cystopteris fragilis) tai tummaraunioista (Asplenium 
trichomanes). Sammalista karujen tavanomaisten lajien 
lisäksi voi ravinteisuutta ilmentävistä lajeista löytää niu-
kahkosti kalkkikiertosammalta (Tortella tortuosa), kallio- 
punatyvisammalta (Bryoerythrophyllum recurvirostrum), 
kalliouurresammalta (Zygodon rupestris), ketopartasam-
malta (Syntrichia ruralis), riippusammalia (Exsertotheca 
crispa, Neckera spp.), ruostesammalia (Anomodon spp.) ja 
uurnasammalia (Amphidium spp.).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kalliorapaumat 
ja rapautumattomat kalliopinnat esiintyvät useimmilla 
muodostumilla rinnakkain, joten rapaumien kasvillisuus 
liittyy kiinteästi tavanomaisempaan kalliokasvillisuu-
teen. Kasvillisuus voi vaihettua myös kangasmetsäkas-
villisuudeksi. Tähän luontotyyppiin luetaan avoimet ja 
harvapuustoiset kalliorapaumat, joissa latvuspeittävyys 
on alle 30 %. Keski-Lapin rapakallioalueella osa kalliora-
paumista liittyy ultraemäksisiin kiviin ja niitä käsitellään 
serpentiinikivikoiden ja -soraikoiden yhteydessä. Kal-
liorapaumien tyviosassa luontotyyppi vaihettuu usein 
lehtomaiseksi kasvillisuudeksi. 

! !
!

!

! g

g

!

!

g Esiintyminen: Luontotyypin esiintymiä 
on ainakin karkearakeisen ja porfyyrisen 
rapakivigraniitin alueella ja paikoin 
myös Keski-Suomen ja Etelä-Savon rapa-
kivigraniittia muistuttavilla svekofen-
nialaisilla karkearakeisilla ja porfyyrisil-
la graniiteilla. Keski-Lapissa on laaja ra-
pakallioalue, joka on kuitenkin suureksi 
osaksi moreenin alla, eikä sen tarkkaa 

esiintymistä tunneta. Yksittäisiä luontotyyppiin luetta-
via pakkasrapautumisen synnyttämiä kalliorapaumia 
esiintyy myös Keski-Lapin alueella.
Uhkatekijät: Kaivannaistoiminta (Ks 2), metsien uudis-
tamis- ja hoitotoimet (M 2).
Romahtamisen kuvaus: Kalliorapaumat katsotaan 
luontotyyppinä romahtaneeksi, jos rapauma kaivetaan 
tai louhitaan pois, peitetään tai jos se esim. umpeen-
kasvun seurauksena muuttuu sulkeutuneeksi metsä-
kasvillisuudeksi.
Arvioinnin perusteet: Karut ja keskiravinteiset kal-
liorapaumat arvioitiin puutteellisesti tunnetuksi (DD) 
luontotyypiksi koko maassa ja osa-alueilla (koko maa: 
B2, osa-alueet: B1 & B2, kaikilla myös D1–D3).

Kalliorapaumien määrämuutoksista ei ole seuran-
ta-aineistoa. Kalliorapaumia on tuhoutunut jonkin ver-
ran maa-aineksen otossa, varsinkin Kaakkois-Suomes-
sa. Suuri osa rapautuneen rapakivigraniitin eli moron 

otosta lienee ollut ja on edelleen varsin pienimuotoista 
toimintaa, esimerkiksi metsäauto- tai mökkiteiden ra-
kentamiseen liittyen. Paikoin metsäautoteitä rakennet-
taessa on syntynyt myös laaja-alaisia, mutta matalia 
moron kuorinta-aloja. Umpeenkasvukehityksen myötä 
avoimia rapaumia on voinut myös muuttua tavallisen 
metsäkasvillisuuden peittämiksi alueiksi. Luontotyy-
pin esiintymien vähenemisen oletetaan kuitenkin ko-
konaisuudessaan olleen ja tulevaisuudessakin olevan 
vähäistä 50 vuoden aikajänteellä (A1 & A2a: LC).

Kalliorapaumien geologinen tausta tunnetaan mel-
ko hyvin, mutta avoimien rapaumien esiintyminen sen 
sijaan hyvin huonosti, joten levinneisyys- ja esiintymis- 
alueen kokoa ei pystytä päättelemään osa-alueilla (B1 
& B2: DD, B3: LC). Koko maan tasolla levinneisyysalu-
een koko todennäköisesti ylittää B1-kriteerin raja-arvot, 
mutta esiintymisruutujen määrä on tuntematon (B1 & 
B3: LC, B2: DD). Avoimet kalliorapaumat ovat vähintään 
suhteellisen harvinaisia ja ilmeisesti lähes poikkeukset-
ta hyvin pienialaisia.

Avoimia rapaumia uhkaa maa-ainesten oton ja raken-
tamishankkeiden lisäksi varsinkin umpeenkasvu. Met-
sätalous vaikuttaa haitallisesti esim. tiheiden istutustai-
mikoiden kautta avopintojen umpeutumista kiihdyttäen. 
Myös metsäpalojen tehokas torjunta on voinut lisätä um-
peenkasvua. Bioottisten laatumuutosten voimakkuutta ei 
kuitenkaan pystytä arvioimaan (D1–D3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos (IUCN- 
menetelmä vaatisi harvinaisuusasteen tai bioottisten 
muutosten parempaa tuntemista uhanalaisuusluokan 
määrittämiseksi).
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). 
Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäris-
töön kalliot, kivikot ja louhikot. 
Vastuuluontotyyppi: Sisältyy osittain vastuuluonto-
tyyppiin moroutuvat rapakivikalliot.

K1.11 

Keskiravinteiset merenrantakalliot 
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (LC–NT) CD1 –
Etelä-Suomi NT (LC–NT) CD1 –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Geolitoraalissa eli kallioiden alimmassa 
vedenpäällisessä osassa keskiravinteisten merenranta-
kallioiden lajistoa säätelevät pikemminkin rantavoimat 
kuin kivilajin ominaisuudet, joten kasvillisuuden vyö-
hykkeisyys ja lajisto lienee samantapaista kuin karuil-
la merenrantakallioilla. Kallioilla näkyy yleensä kolme 
kasvillisuusvyöhykettä, joiden alinta osaa hallitsee 
useimmiten merimustuainen (Hydropunctaria maura). 
Pärskevyöhykkeen sammallajistoa edustaa meripaa-
sisammal (Schistidium maritimum) (Ulvinen ym. 2002). 
Lounaissaaristossa keskiravinteisten merenrantakal-
lioiden tunnusomaiseen lajistoon kuuluu myös rannik-
kotakkusammal (Ulota phyllantha).
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Kuparivuori, Naantali. Kuva: Kimmo Syrjänen

Keskiravinteisten merenrantakallioiden painan-
teissa kasvavat ruohostot ovat runsaampia ja niiden 
lajisto on monipuolisempi kuin karuilla kallioilla. 
Suolaisuutta suosivien luotosorsimon (Puccinellia  
capillaris), suolasolmukin (Spergularia marina) ja suola-
vihvilän (Juncus gerardii) lisäksi tyypillisiä putkilokas-
veja ovat ruohosipuli (Allium schoenoprasum), kelta- ja 
isomaksaruoho (Sedum acre, Hylotelephium telephium) 
sekä etelänmerisaunio (Tripleurospermum maritimum 
ssp. maritimum) (mm. Vaahtoranta 1964). Kallion ylem-
missä osissa ketomaisia laikkuja voivat muodostaa esi-
merkiksi kiiltoketomaruna (Artemisia campestris ssp. 
campestris), hoikkahopeahanhikki (Potentilla argentea),  
kallioketokeltto (Crepis tectorum ssp. tectorum), lit-
teänurmikka (Poa compressa), keto-orvokki (Viola  
tricolor) ja lounaissaaristossa kalliokäärmeenpistoyrtti  
(Vincetoxicum hirundinaria).

Keskiravinteisten merenrantakallioiden sammal- ja 
jäkälälajisto muistuttaa korkeammalla tai kauempana 
rannasta muiden avoimien keskiravinteisten kallioi-
den lajistoa. Rupijäkälien ohella karve-, laaka- ja napa-
jäkälät (Parmelia sensu lato, Physcia spp., Phaeophyscia 
spp., Umbilicaria spp.) peittävät laajoja pintoja. Karpei-
den joukossa esiintyy silokeltakarvetta (Xanthoparmelia 
stenophylla), joka puuttuu karuimmilta kallioilta. Sam-
malista rantakallioilla menestyvät paahdetta sietävät 
lajit, kuten rauniopaasisammal (Schistidium apocarpum), 
kalliohiippasammal (Orthotrichum rupestre) ja monet 
kivisammalet, mm. isokivisammal (Grimmia elatior). 
Kuhmujäkälä (Lasallia pustulata) on usein näkyvin jä-
kälä jyrkillä seinämillä, minkä lisäksi merinapajäkä-
lä (U. spodochroa) kuuluu etelässä rantajyrkänteiden 
tyyppilajistoon.

Keskiravinteiset merenrantakalliot voidaan jakaa 
tarkemmin kaltevuuden mukaan loiviin merenranta-
kallioihin ja merenrantakalliojyrkänteisiin. 
Maantieteellinen vaihtelu: Olennaisin vaihtelu liit-
tyy sisä- ja ulkosaariston eroihin sekä meriveden suo-
lapitoisuuden vaihteluun. Rantakalliokasvillisuuden 

vyöhykkeisyys on edustavimmillaan ulkosaaristossa 
ja avoimilla, vallitsevien tuulten puoleisilla rannoilla. 
Suurilmaston tai suolapitoisuuden vaihteluun liittyvää 
eliömaantieteellistä vaihtelua ei tunneta, mutta ranta-
kallioiden valtalajistossa on todennäköisesti eroja esi-
merkiksi Perämeren ja Saaristomeren välillä. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Geolitoraalia 
lukuun ottamatta merenrantakallioiden kasvillisuus 
muistuttaa muiden avoimien kallioiden kasvillisuutta. 
Vaihettuminen tavalliseksi sisämaan kallioksi on vähit-
täistä. Muiden kallioiden tapaan merenrantakalliotkin 
muodostuvat usein mosaiikista, jossa varsinaisten kallio- 
pintojen ja kalliokasvillisuuden lisäksi esiintyy metsä-
kasvillisuutta sekä kalliopainanteissa pieniä soistumia 
ja sade- tai murtovesilammikoita. Pienimpien Itämeren 
saarten rantakalliot vaihettuvat kallioluodoiksi (R8.04). 
Esiintyminen: Keskiravinteisten merenrantakallioiden 
esiintyminen tunnetaan melko huonosti. Esiintymistä 
voidaan suurpiirteisesti arvioida maastotietokannan 
kallioaineistojen sekä 1:200 000 kallioperäkartan avul-
la (Maastotietokanta 2016; Kallioperäkartta 1:200 000), 
mutta on epäselvää, mikä osa keskiravinteisiksi tulki-
tuista kivilajeista rapautuu niin hyvin, että ravinteisuus 
todellisuudessa näkyy myös kasvillisuudessa.

Kartta kuvaa potentiaalisten keskiravinteisten 
merenrantakallioiden esiintymistä, joka painottuu 
selvästi etelä- ja lounaisrannikolle. Luontotyypin ko-
konaispinta-alasta saadaan em. aineistojen avulla lä-
hinnä enimmäispinta-alojen suuruusluokka-arvioita. 
Esimerkiksi rantavyöhykkeen leveydellä 40 m saadaan 
keskiravinteisten avoimien tai harvapuustoisten meren-
rantakallioiden laskennalliseksi pinta-alaksi 230–1 800 
ha (ravinteisin osa – kaikki keskiravinteisiksi tulkitut). 
Merenrannalla olevien mahdollisesti keskiravinteisten 
jyrkänteiden yhteispituus on vastaavasti enimmillään 
noin 3–30 km (20 m etäisyys rannasta).
Uhanalaistumisen syyt: Rakentaminen (R 2), Itämeren 
rehevöityminen (Vre 2), hapan laskeuma (Kh 1), kulu-
minen (Ku 1), rehevöittävä laskeuma (Rl 1).
Uhkatekijät: Rakentaminen (R 2), Itämeren rehevöity-
minen (Vre 2), kuluminen (Ku 1), hapan laskeuma (Kh 
1), rehevöittävä laskeuma (Rl 1).

Keskiravinteiset
merenrantakalliot

© SYKE 
(lähde: Maanmittauslaitos, GTK)
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Romahtamisen kuvaus: Merenrantakallio katsotaan 
hävinneeksi, jos sen kallioperä louhitaan tai peitetään. 
Kallio voidaan katsoa tämän luontotyypin esiintymä-
nä romahtaneeksi myös silloin, jos keskiravinteiselle 
merenrantakalliolle luonteenomainen kasvillisuus 
ja lajisto muusta syystä puuttuvat. Laatumuutosten 
arvioinnissa romahdusta tarkasteltiin teoreettisesti 
rakentamisen ja rannikkoveden tilan kautta. Luon-
totyypin katsottiin romahtavan tilanteessa, jossa sen 
kaikki esiintymät sijaitsevat alle 25 metrin etäisyydel-
lä rakennuksista ja ovat ekologiselta tilaltaan huonon 
rannikkoveden äärellä.
Arvioinnin perusteet: Keskiravinteiset merenrantakal-
liot arvioitiin silmälläpidettäväksi luontotyypiksi (NT) 
abioottisen ja bioottisen taantumisen vuoksi (CD1).

Keskiravinteisten merenrantakallioiden määrän ei 
katsota muuttuneen tai muuttuvan merkittävästi 50 
vuoden ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä (A1–A3: 
LC). Arviot niiden levinneisyys- ja esiintymisalueen 
koosta ovat epävarmoja. Jos mukaan luetaan kaikki 
keskiravinteisiksi luokitellut kivilajit, ulottuu levinnei-
syysalue koko rannikolle ja esiintymisruutujen mää-
räarvio on lähes 200. On kuitenkin epäselvää, kuinka 
usein kivilajin ravinteisuus näkyy myös kasvillisuu-
dessa, ja lajistoltaan keskiravinteiset merenrantakalliot 
saattavat olla todellisuudessa harvinaisia (B1–B2: DD, 
B3: LC). 

Keskiravinteisten merenrantakallioiden laatumuu-
toksia selvitettiin pääosin samaan tapaan kuin karujen 
merenrantakallioiden eli käyttämällä lähtökohtana ran-
tarakentamista sekä vesien tilaa. Keskiravinteisten me-
renrantakallioiden esiintymäverkosto tunnetaan kui-
tenkin hyvin huonosti, mikä aiheuttaa epävarmuutta 
muuttuneisuusarvioihin. Jos käytetään laajaa, kaikkiin 
keskiravinteisiin kivilajeihin perustuvaa paikkatietoai-
neistoa, arvio muutosten suhteellisesta vakavuudesta 
menneen 50 vuoden aikana oli 14–22 %, mikä vastaa 
luokkia säilyvä tai silmälläpidettävä. Luokkaa silmäl-
läpidettävä pidettiin todennäköisemmin oikeana luok-
kana, koska keskiravinteisten merenrantakallioiden 
eliöyhteisöt ovat altistuneet myös happamoittavalle 
laskeumalle, jonka vaikutusta ei otettu vielä em. las-
kelmassa huomioon (CD1: NT, vaihteluväli LC–NT). 
Pidemmän ajan tarkastelussa arvio muutoksen suh-
teellisesta vakavuudesta oli 25–30 % (CD3: LC). Tule-
vaisuuden laatumuutosten voimakkuutta ei pystytä 
ennustamaan (CD2a: DD).

Rantarakentaminen vaikuttaa rantakallioon mökin 
tai huvilan rakentamisen kautta ja myös rakennuksen 
ympäristöön kulutuksen, pihamaiden tai laiturin ra-
kentamisen ja vieraslajien leviämisen kautta. Rehevöi-
tyminen vaikuttaa rantakallioilla haitallisesti ainakin 
alimman vyöhykkeen eliöyhteisöihin, kun rannoille 
ajautuvat levämassat peittävät alleen alimpia jäkä-
lävyöhykkeitä. Rantakalliomaisemat ja eliöyhteisöt 
saattavat muuttua myös umpeenkasvun myötä kal-
lion suojaisammissa yläosissa. Kasvillisuuden vähit-
täisen runsastumisen syinä lienevät typpilaskeuma 
ja metsäpalojen puute. Merenrantakalliot ovat usein 
suosittuja ulkoilupaikkoja, joten kasvillisuus on pai-
koin kulunutta.

Keskiravinteisten merenrantakallioiden rakenta-
misastetta pyrittiin selvittämään rakennus- ja huo-
neistorekisteriaineistosta (Valmiit rakennukset 2014) ja 
vesien laatua pintavesien ekologisen tilan aineistosta 
(Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat 2013). 
Laajaa keskiravinteisiin kivilajeihin perustuvaa paik-
katietoaineistoa käyttäen arviot rakentamisasteesta 
vaihtelevat 4–12 % välillä. Samassa laajassa aineistossa 
keskiravinteiset merenrantakalliot sijoittuvat keskimää-
rin tyydyttävää heikommassa tilassa olevien rannikko-
vesien äärelle. Laatumuutosten suhteellista vakavuutta 
arvioitaessa rakentamisen vaikutuksia painotettiin ve-
denlaatua enemmän.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Keskiravinteisten meren-
rantakallioiden eliöyhteisöjen arvioidaan edelleen jat-
kavan taantumista mm. rantarakentamisen vaikutusten 
sekä umpeenkasvun vuoksi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kasvipeitteiset merenranta-
kalliot (1230). Voi sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön kalliot, kivikot ja louhikot.

K1.12 

Keskiravinteiset järvenrantakalliot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (LC–NT) CD1 –
Etelä-Suomi NT (LC–NT) CD1 –
Pohjois-Suomi LC =

Ryömälänvuori, Sastamala. Kuva: Anne Raunio
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Keskiravinteiset järvenrantakalliot

Tunturialue arvioitu 
Tunturit-luvussa

© SYKE 
(lähde: Maanmittauslaitos, GTK)

Luonnehdinta: Lähellä rantaviivaa kalliolajiston ja 
-kasvillisuuden vaihtelun yleispiirteet eivät välttämättä 
selity kivilajien vaihtelulla. Ilmeisesti tästä syystä sel-
keästi mesotrofisia kallioita on lähellä vesirajaa vähän. 
Kauempana rantaviivasta kivilajin vaikutus on selvem-
pi. Emäksisillä kallioilla vesirajan lajisto voi kuitenkin 
poiketa selvästi happamien kallioiden lajistosta. Keski-
ravinteisten järvenrantakallioiden ominaispiirteet tun-
netaan kaiken kaikkiaan heikosti.

Rantakallioilla alin vyöhyke on veden ja jään vai-
kutuksesta varsin paljas, ja alimmassa osassa lajisto 
saattaa olla pääosin samanlaista kuin karuilla järven-
rantakallioilla. Vesirajan alapuolella voidaan tavata 
mm. näkin- ja sammakonsammalia (Fontinalis spp., 
Hygroamblystegium spp.) (Parnela ja Arkkio 2015). Ran-
tavaikutteisten kallioiden tyypillisiä sammalia ovat 
myös kivi-, paasi-, tiera- ja siipisammalet (Grimmia spp., 
Schistidium spp., Racomitrium spp., Fissidens spp.) sekä 
rantasuikerosammal (Sciuro-hypnum plumosum). Vaate-
liaampaa rantasammallajistoa voi edustaa esimerkiksi 
järvihiirensammal (Bryum knowltonii). Rantakallioiden 
jäkälälajistoon kuuluu sinilevällisiä jäkälälajeja ja mm. 
mustuaisia (Verrucaria spp.), rantaraspijäkälä (Staurothele  
fissa), karttajäkäliä (Rhizocarpon spp.), napajäkäliä  
(Umbilicaria spp.), laakajäkäliä (Physcia spp., Phaeophyscia 
spp.) ja karvejäkäliä (Parmelia sensu lato). Kuhmujäkälä 
(Lasallia pustulata) on usein silmiinpistävän runsas.

Pärskevyöhykkeen yläpuolella rantakallioiden kas-
villisuus muistuttaa muiden keskiravinteisten valoi-
sien kalliojyrkänteiden kasvillisuutta. Paahdepinnoil-
la menestyvät mm. rauniopaasisammal (Schistidium  
apocarpum), kalliohiippasammal (Orthotrichum rupestre), 
pohjantakkusammal (Ulota curvifolia) ja monet kivisam-

malet (Grimmia spp.). Varsin harvinaisia rantakallioita 
suosivia kivisammalia ovat tiera-, iso- ja etelänkivisam-
mal (G. ramondii, G. elatior, G. unicolor). Rantakallioiden 
lajistossa painottuvat sellaiset lajit, jotka hyötyvät järven 
läheisyydestä esimerkiksi muita avoimia kallioita tasai-
sempien lämpö- ja kosteusolojen vuoksi.

Keskiravinteiset järvenrantakalliot voidaan jakaa tar-
kemmin kaltevuuden mukaan loiviin rantakallioihin ja 
rantakalliojyrkänteisiin. 
Maantieteellinen vaihtelu: Vaihtelua ei ole tutkittu, 
mutta rantakallioiden valtalajistossa lienee eroja etelän 
ja pohjoisen välillä. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kallion alinta 
osaa lukuun ottamatta rantakallioiden kasvillisuus voi 
muistuttaa suuresti muiden avoimien kallioiden kasvil-
lisuutta. Vaihettuminen tavalliseksi sisämaan kallioksi 
on vähittäistä. Rantakallioille ominaista kasvillisuutta 
voi löytää myös rantaluontotyyppeihin kuuluvilta jär-
vien kivikko- ja lohkarerannoilta. 
Esiintyminen: Keskiravinteisten järvenrantakallioiden 
esiintyminen tunnetaan melko huonosti. Ylipäätänsä 
rantakalliot painottuvat Järvi-Suomeen, jossa saattaa 
olla valtaosa myös keskiravinteisista järvien rantakal-
lioista. Myös läntisen Uudenmaan pienissä ja keskiko-
koisissa järvissä on runsaasti kalliorantoja, joista osa on 
keskiravinteisia.

Keskiravinteisten rantakallioiden esiintymistä voi-
daan suurpiirteisesti arvioida maastotietokannan kal-
lioaineistojen sekä 1:200 000 kallioperäkartan avulla 
(Maastotietokanta 2016; Kallioperäkartta 1:200 000), 
mutta on epäselvää, mikä osa keskiravinteisiksi tulki-
tuista kivilajeista rapautuu niin hyvin, että ravinteisuus 
todellisuudessa näkyy myös kasvillisuudessa. Kartta 
kuvaakin nimenomaan mahdollisesti keskiravinteis-
ten järvenrantakallioiden esiintymistä. Harmaat ruu-
dut osoittavat tunturialueella olevia keskiravinteisia 
järvenrantakallioita, jotka sisältyvät tunturiryhmän 
kalliotyyppeihin.

Luontotyypin kokonaispinta-alasta saadaan em. ai-
neistojen avulla lähinnä suuruusluokka-arvioita. Esi-
merkiksi rantavyöhykkeen leveydellä 20 m saadaan 
keskiravinteisten järvenrantakallioiden laskennalliseksi 
pinta-alaksi enimmillään noin 200–650 ha tunturialueen 
ulkopuolella (ravinteisin osa – kaikki keskiravinteisiksi 
tulkitut) tai vain 20–35 ha, jos kohteet rajataan avoimiin 
ja harvapuustoisiin (vrt. Corine maanpeite 2012). Jär-
vien rannoilla olevien mahdollisesti keskiravinteisten 
jyrkänteiden yhteispituus on vastaavasti enimmillään 
noin 4–15 km (10 m etäisyys rannasta).
Uhanalaistumisen syyt: Rakentaminen (R 2), vesien 
säännöstely (Vs 2), vesien rehevöityminen (Vre 1), ha-
pan laskeuma (Kh 1), kuluminen (Ku 1), rehevöittävä 
laskeuma (Rl 1).
Uhkatekijät: Rakentaminen (R 2), vesien säännöstely 
(Vs 2), hapan laskeuma (Kh 1), vesien rehevöityminen 
(Vre 1), kuluminen (Ku 1), rehevöittävä laskeuma (Rl 1).
Romahtamisen kuvaus: Järvenrantakallio katsotaan 
hävinneeksi, jos sen kallioperä louhitaan tai peitetään. 
Kallio voidaan katsoa tämän luontotyypin esiintymä-
nä romahtaneeksi myös silloin, jos keskiravinteiselle 
järvenrantakalliolle luonteenomainen kasvillisuus ja 
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lajisto muusta syystä puuttuvat. Laatumuutosten arvi-
oinnissa romahdustilalle asetettiin teoreettinen ala- ja 
yläraja. Laatutarkastelussa painotettiin rakentamista 
(painoarvo 0,6), mutta otettiin huomioon myös järvive-
den tila (0,2) sekä järven säännöstely (0,2). Romahdusti-
lan alarajalla kaikki esiintymät sijaitsevat alle 25 metrin 
etäisyydellä rakennuksista, ovat ekologiselta tilaltaan 
huonon järviveden äärellä ja kaikki kyseiset järvet ovat 
säännösteltyjä. Romahdustilalle oletettiin myös varo-
vaisempi yläraja, jossa mahdollisesta kokonaislaadun 
enimmäismuutoksesta on tapahtunut 80 % (esim. kaikki 
esiintymät lähellä rakennuksia ja järvien ekologinen tila 
huono, mutta järviä ei säännöstellä).
Arvioinnin perusteet: Keskiravinteiset järvenrantakal-
liot arvioitiin koko maassa ja Etelä-Suomessa silmälläpi-
dettäviksi (NT) menneen 50 vuoden aikana tapahtunei-
den abioottisten ja bioottisten muutosten vuoksi (CD1). 
Pohjois-Suomessa luontotyyppi arvioitiin säilyväksi 
(LC) luontotyypiksi (A1–A3, B3, CD1 & CD3). 

Keskiravinteisten järvenrantakallioiden määrän ei 
katsota muuttuneen tai muuttuvan merkittävästi 50 vuo-
den ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä (A1–A3: LC). 
Arviot niiden levinneisyys- ja esiintymisalueen koosta 
ovat epävarmoja. Jos mukaan luetaan kaikki keskira-
vinteisiksi luokitellut kivilajit, ulottuu levinneisyysalue 
suurimpaan osaan maata ja esiintymisruutujen määrä-
arvio on useita satoja. On kuitenkin epäselvää, kuinka 
usein kivilajin ravinteisuus näkyy myös kasvillisuu-
dessa. Lajistoltaan keskiravinteiset järvenrantakalliot 
saattavat olla todellisuudessa harvinaisia ja varsinkin 
niiden esiintymisruutujen määrä saattaa olla pieni (B1: 
LC koko maassa ja Etelä-Suomessa, B1: DD Pohjois-Suo-
messa, B2: DD ja B3: LC kaikilla tarkastelualueilla). 

Keskiravinteisten järvenrantakallioiden laatumuu-
toksia selvitettiin pääosin samaan tapaan kuin karu-
jen järvenrantakallioiden eli käyttämällä lähtökohtana 
rantarakentamista, järvien säännöstelyä sekä vesien 
tilaa. Keskiravinteisten järvenrantakallioiden esiinty-
mäverkosto tunnetaan kuitenkin hyvin huonosti, mikä 
aiheuttaa epävarmuutta muuttuneisuusarvioihin. Jos 
käytetään laajaa, kaikkiin keskiravinteisiin kivilajeihin 
perustuvaa paikkatietoaineistoa, arvio laatumuutosten 
suhteellisesta vakavuudesta menneen 50 vuoden aikana 
oli koko maassa keskimäärin 7–17 %, Etelä-Suomessa 
8–19 % ja Pohjois-Suomessa 3–6 %. Muutosarviot vas-
taavat luokkaa säilyvä, mutta laadun kokonaismuutos 
katsottiin Etelä-Suomessa ja koko maassa laskennalli-
sesti saatavaa arviota vakavammaksi happamoittavan 
laskeuman vuoksi. Näin ollen todennäköisimmin oi-
keana uhanalaisuusluokkana pidettiin koko maassa ja 
Etelä-Suomessa silmälläpidettävää (CD1: NT, vaihtelu-
väli LC–NT) ja Pohjois-Suomessa säilyvää (CD1: LC). 
Pidemmän ajan tarkastelussa arviot muutoksen suhteel-
lisesta vakavuudesta vastasivat luokkaa säilyvä (CD3: 
LC kaikilla alueilla). Tulevaisuuden laatumuutosten 
voimakkuutta ei pystytä ennustamaan (CD2a: DD).

Ranta-asutuksesta seuraavia laadullisia muutok-
sia rantakallioilla voivat olla esimerkiksi kuluminen, 
vieraat lajit ja nuotiopaikat. Rantakallioihin kohdistuu 
muita kallioita enemmän virkistyskäyttöä, joten kas-
villisuus on paikoin rakentamattomillakin rannoilla 

kulunutta. Säännöstelyn vaikutuksia rantakallioiden 
eliöyhteisöihin ei ole tutkittu, mutta luonnosta poikkea-
van vedenkorkeusvaihtelun rytmin ja voimakkuuden 
voidaan olettaa vaikuttavan niihin haitallisesti. Vesien 
rehevöitymisellä on ilmeisesti negatiivisia vaikutuksia 
rantakallioiden eliöyhteisöihin.

Keskiravinteisten järvenrantakallioiden rakenta-
misastetta selvitettiin rakennus- ja huoneistorekiste-
riaineistosta (Valmiit rakennukset 2014) ja vesienlaatua 
pintavesien ekologisen tilan aineistosta (Vesipuitedirek-
tiivin mukaiset vesimuodostumat 2013). Lisäksi tarkas-
teltiin rantakallioiden painottumista säännöstellyille 
järville. Arviot rakentamisasteesta vaihtelivat 8–24 % vä-
lillä (Etelä-Suomessa 9–27 %, Pohjois-Suomessa 4–8 %).  
Keskimäärin 22 % rantakallioista sijaitsee säännöstelty-
jen järvien rannoilla (Etelä-Suomessa 24 %, Pohjois-Suo-
messa 5 %). Järvivesien ekologinen tila on keskimäärin 
hyvä. Laatumuutosten suhteellista vakavuutta arvioita-
essa rakentamisen vaikutuksia painotettiin vedenlaatua 
ja säännöstelyä enemmän.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heikke-
nevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Etelä-Suomessa ja samal-
la koko maassa keskiravinteisten järvenrantakallioiden 
eliöyhteisöjen arvioidaan edelleen jatkavan taantumista 
mm. rantarakentamisen vaikutusten ja umpeenkasvun 
vuoksi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
luontodirektiivin luontotyyppiin kallioiden pioneerikas-
villisuus (8230). Voi mahdollisesti sisältyä metsälain 
erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, kivikot ja lou-
hikot.

K1.13 

Keskiravinteiset joenrantakalliot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (LC–NT) CD1 =
Etelä-Suomi NT (LC–NT) CD1 =
Pohjois-Suomi NT (LC–NT) CD1 =

Luonnehdinta: Lähellä rantaviivaa kalliolajiston ja 
kasvillisuuden vaihtelun yleispiirteet eivät välttämättä 
selity kivilajien vaihtelulla. Ilmeisesti tästä syystä sel-
keästi mesotrofisia kallioita on lähellä vesirajaa vähän. 
Mitä pidemmälle rannasta edetään, sitä selvemmäksi 
käy kivilajin vaikutus. Keskiravinteisten joenrantakal-
lioiden ominaispiirteet tunnetaan kaiken kaikkiaan 
heikosti. Jokien ja purojen rantakallioilla alin vyöhyke 
on veden virtauksen ja jään kulutuksen vaikutukses-
ta varsin paljas. Alimmassa osassa lajisto saattaa olla 
pääosin samanlaista kuin karuilla joenrantakallioilla. 
Sammalkasvillisuudessa on muihin kallioihin verrattu-
na enemmän mm. paasi- ja tierasammalia (Schistidium 
spp., Racomitrium spp.). Virtaavan veden rantaviivassa 
ja upoksissa viihtyvät isonäkinsammal (Fontinalis anti-
pyretica), koskikoukkusammal (Dichelyma falcatum) sekä 
purosammalet (Hygrohypnum spp.). Virtavesien ranta-
kallioille tyypillistä jäkälälajistoa edustaa puroranta-
tiera (Ionaspis odora).
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Pyhäportti, Tervola. Kuva: Jukka Husa

Ylempänä keskiravinteisen joenrantakallion sam-
mal- ja jäkälälajisto lienee samantapaista kuin muilla 
keskiravinteisilla avoimilla laakeilla kallioilla ja va-
loisilla kalliojyrkänteillä. Paahdepinnoilla menestyvät 
mm. rauniopaasisammal (Schistidium apocarpum), kal-
liohiippasammal (Orthotrichum rupestre) ja monet kivi-
sammalet (Grimmia spp.).

Keskiravinteiset joenrantakalliot voidaan jakaa tar-
kemmin kaltevuuden mukaan loiviin rantakallioihin ja 
rantakalliojyrkänteisiin. Jokivarsien jyrkänteiden erikois-
tapaus ovat kallioputoukset (ks. V3.01.05 ja V3.02.11), joissa 
kasvillisuus ja lajisto voivat ryöppyävän veden vaikutuk-
sesta olla aivan omanlaistaan. Esimerkiksi Korouoman 
putousten pärskeseinämiltä mainitaan letto- ja virtave-
sisammalia, kuten purosuikerosammalta (Brachythecium 
rivulare), purosammalia (Hygrohypnum spp.), tihkusäi-
läsammalta (Blindia acuta) sekä kinnas- ja korvasammalia 
(Scapania spp., Jungermannia spp.) (Eskelinen 2003). 
Maantieteellinen vaihtelu: Rantakallioille luonteen-
omaisessa lajistossa on eroja etelän ja pohjoisen välillä. 
Esimerkiksi purosammalista (Hygrohypnum spp.) ja vir-
tavesissä elävistä korvasammalista (Jungermannia spp.) 
suurinta osaa tavataan vain pohjoisessa. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Alinta osaa lu-
kuun ottamatta rantakallioiden kasvillisuus voi muis-
tuttaa suuresti muiden avoimien kallioiden kasvilli-
suutta. Vaihettuminen tavalliseksi sisämaan kallioksi 
on vähittäistä. 
Esiintyminen: Keskiravinteisten joenrantakallioiden 
esiintyminen tunnetaan erittäin huonosti. Jokien ranta-
kallioita esiintyy Suomessa siellä täällä, mutta vain pieni 

osa niistä on keskiravinteisia. Joenrantakalliot ovat koko-
naisuudessaankin selvästi harvinaisempi ja pinta-alal-
taan vähäisempi luontotyyppi kuin järvien rantakalliot.

Keskiravinteisten rantakallioiden esiintymistä voi-
daan suurpiirteisesti arvioida maastotietokannan kal-
lioaineistojen sekä 1:200 000 kallioperäkartan avulla 
(Maastotietokanta 2016; Kallioperäkartta 1:200 000), 
mutta on epäselvää, mikä osa keskiravinteisiksi tulki-
tuista kivilajeista rapautuu niin hyvin, että ravinteisuus 
todellisuudessa näkyy myös kasvillisuudessa. Kartta 
kuvaakin nimenomaan virtavesien mahdollisesti kes-
kiravinteisten rantakallioiden esiintymistä. Harmaat 
ruudut osoittavat tunturialueella olevia keskiravintei-
sia joenrantakallioita, jotka sisältyvät tunturiryhmän 
kalliotyyppeihin.

Luontotyypin kokonaispinta-alasta saadaan em. 
aineistojen avulla lähinnä enimmäispinta-alojen suu-
ruusluokka-arvioita. Rantavyöhykkeen leveydellä 25 
m saatava keskiravinteisten joenrantakallioiden las-
kennallinen pinta-ala on hyvin pieni, enimmillään-
kin vain muutamasta kymmenestä alle 100 hehtaariin 
(ravinteisin osa tai kaikki keskiravinteisiksi tulkitut). 
Jokirantaan ulottuvien mahdollisesti keskiravinteisten 
jyrkänteiden yhteispituus on vastaavasti enimmillään 
vain noin 2–4 km.
Uhanalaistumisen syyt: Vesien säännöstely (Vs 2), ve-
sirakentaminen (Vra 2), vesien rehevöityminen (Vre 1), 
rakentaminen (R 1), hapan laskeuma ja jokivesien hap-
pamoituminen (Kh 1), kuluminen (Ku 1).
Uhkatekijät: Vesien säännöstely (Vs 2), vesirakentami-
nen (Vra 2), vesien rehevöityminen (Vre 1), rakentami-
nen (R 1), hapan laskeuma ja jokivesien happamoitumi-
nen (Kh 1), kuluminen (Ku 1).

Keskiravinteiset joenrantakalliot

Tunturialue arvioitu 
Tunturit-luvussa

© SYKE 
(lähde: Maanmittauslaitos, GTK)
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Romahtamisen kuvaus: Joenrantakallio katsotaan 
hävinneeksi, jos sen kallioperä louhitaan tai peitetään 
tai jos se esim. jää patoaltaan alle. Kallio voidaan kat-
soa tämän luontotyypin esiintymänä romahtaneeksi 
myös silloin, jos keskiravinteiselle joenrantakalliolle 
luonteenomainen kasvillisuus ja lajisto muusta syystä 
puuttuvat. Joenrantakallioiden romahdustilaa pyrit-
tiin määrittelemään periaatteessa samalla tavoin kuin 
järvenrantakallioiden, mutta käyttämällä vain tietoja 
rakentamisesta ja säännöstelystä. Luontotyyppi katsot-
tiin romahtaneeksi viimeistään silloin, kun kaikki sen 
esiintymät sijaitsevat alle 25 metrin etäisyydellä raken-
nuksista ja kaikki joet ovat säännösteltyjä.
Arvioinnin perusteet: Keskiravinteiset joenranta-
kalliot arvioitiin silmälläpidettäviksi (NT) sekä koko 
maassa että osa-alueilla luontotyypin laatumuutosten 
vuoksi (CD1). 

Joenrantakallioiden määrän muutosta ei arvioitu. Ran-
takallioita on jokien säännöstelyn myötä peittynyt veden 
alle patojen yläpuolella. Patojen alapuolella kallioita on 
puolestaan ajoittain paljaina enemmän kuin luontaisesti, 
kun vettä kerätään patoaltaisiin (A1–A3: NE).

Luontotyypin levinneisyyttä ja esiintymistä ei juuri-
kaan tunneta. Kallioinventoinnissa ei ole kertynyt mer-
kittävästi tietoa tästä luontotyypistä (Kalliotietokanta 
2017), eivätkä muut yleisemmät lähtöaineistot ole riittä-
vän tarkkoja luontotyypin esiintymien tunnistamiseen. 
Sekä levinneisyysalueen koko että esiintymisruutujen 
määrä katsotaan puutteellisesti tunnetuiksi koko maas-
sa ja osa-alueilla (B1–B2: DD, B3: LC).

Arviot keskiravinteisten joenrantakallioiden laatu-
muutoksista perustuvat koko joenrantakallioiden ole-
tetun esiintymäjoukon tarkasteluun. Laatumuutoksia 
pyrittiin selvittämään kallioiden rakentamisasteen 
(vertailu Valmiit rakennukset 2014 -aineistoon) ja toi-
saalta virtavesien säännöstelyasteen kautta. Säännös-
telyn vaikutuksista rantakallioiden eliöyhteisöihin on 
vain vähän tietoa, mutta oletettavasti vedenkorkeuden 
vaihtelun luonnosta poikkeava rytmi ja voimakkuus 
vaikuttavat niihin haitallisesti. Rakentamattomien jo-
kien korkealle ulottuva tulva esimerkiksi poistaa jo-
kirannoilta kuollutta kasvimassaa ja tekee tilaa kalli-
olajeille. Säännöstellyn joen rantakallioilla vesi nousee 
vähemmän ja tulvan puhdistava vaikutus on heikompi.

Tarkastelu sisältää monia epävarmuustekijöitä, koska 
keskiravinteisten joenrantakallioiden esiintyminen tun-
netaan huonosti ja lisäksi virtavesien säännöstelyasteen 
selvittäminen on hankalaa ja epävarmaa. Säännöstellyis-
tä virtavesistä ja säännöstelyn alkamisesta ei ole koottua 
tietoa, vaan tarkastelussa jouduttiin käyttämään tietoja 
patojen sijainnista (VESTY 2016). Jos em. epävarmoilla 
aineistoilla tarkastellaan joenrantakallioita, arviot sään-
nöstelyasteesta vaihtelevat Etelä-Suomessa 12–28 % ja 
Pohjois-Suomessa 1–24 %, kun käytetään koko virtave-
siaineistoa, jossa suurin osa vesistä on pieniä puroja tai 
jopa ojia. Jos tarkastelu rajataan sen sijaan leveämpiin 
jokiin, arviot säännöstelyasteesta lähestyvät 50 %:a. Kal-
lioiden rakentamisasteet olivat sen sijaan sangen matalia.

Rantakallioiden eliöstöä uhkaavat myös hapan laskeu-
ma, jokivesien rehevöityminen ja etenkin Pohjanmaal-
la happamoituminen. Asiantuntija-arviona päädyttiin 

siihen, että kokonaismuutosten suhteellinen vakavuus 
ylittää 20 % menneen 50 vuoden aikana (CD1: NT, vaihte-
luväli LC–NT) kaikilla tarkastelualueilla. Historiallisten 
ja tulevaisuudessa tapahtuvien laatumuutosten voimak-
kuutta ei pystytä arvioimaan (CD2a & CD3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
mahdollisesti sisältyä metsälain erityisen tärkeään eli-
nympäristöön kalliot, kivikot ja louhikot.

K1.14 

Keskiravinteiset avoimet laakeat kalliot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT A1 –
Etelä-Suomi NT A1 –
Pohjois-Suomi LC =

Ryövärinholma, Kaarina. Kuva: Tytti Kontula

Luonnehdinta: Keskiravinteiset avokalliot ovat huo-
nosti tunnettu luontotyyppi tai luontotyyppien ryhmä, 
joka esiintyy parhaiten kehittyneenä kasvillisuuden 
kannalta parempina pidetyillä keskiravinteisilla kivil-
lä, kuten amfiboliiteilla tai emäksisillä vulkaniiteilla ja 
joskus myös gneisseillä. Keskiravinteisten kallioiden 
laakeiden pintojen kasvillisuutta ei ole juurikaan ku-
vattu tutkimuksissa tai kuvaukset koskevat lähinnä 
putkilokasveja. Keskiravinteiset avokalliot ovat yleensä 
karuja kallioita ruohoisempia, ja kasvien lajimäärä on 
korkeampi kuin karuilla kallioilla. Sammal- ja jäkälä- 
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lajistossa on karuilta kallioilta yleensä puuttuvaa lajis-
toa, kuten jauhetappijäkälää (Pilophorus cereolus), silo-
keltakarvetta (Xanthoparmelia stenophylla), karstanah-
kajäkälää (Peltigera praetextata), kalliovelhonsammalta 
(Mannia gracilis), ketohavusammalta (Abietinella abietina) 
ja ketopartasammalta (Syntrichia ruralis). Laakeiden avo-
kallioiden putkilokasveista esimerkiksi mäkitervakko 
(Viscaria vulgaris), harjuajuruoho (Thymus serpyllum  
ssp. serpyllum), suomumaksaruohot (Sedum. spp.), pölkky-
ruoho (Turritis glabra), kalliokielo (Polygonatum odoratum)  
ja ahomansikka (Fragaria vesca) ja isomaksaruoho  
(Hylotelephium telephium) indikoivat ainakin runsaina 
kasvustoina karua parempaa kasvualustaa. Lisäksi yk-
sivuotisia kasvilajeja, mm. hentolituruohoa (Arabidopsis 
thaliana), kesämaksaruohoa (Sedum annuum) ja keto- ja 
kevättädykettä (Veronica arvensis, V. verna) on enemmän 
kuin karuilla kallioilla.

Keskiravinteisia avoimia ja laakeita kallioita ei ole 
jaettu rannikon ja sisämaan suhteen, koska on selvittä-
mättä, poikkeavatko ne merkittävästi kasvillisuudeltaan 
toisistaan.
Maantieteellinen vaihtelu: On epäselvää, millaisia 
avoimet keskiravinteiset kalliot ovat pohjoisessa. Suurin 
osa yllä mainitusta luontotyypille ominaisesta lajistosta 
on eteläistä. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Laakeiden 
keskiravinteisten kallioiden suhde karuihin kallioi-
hin ja toisaalta laidunnuksen muovaamiin kallioke-
toihin on epäselvä. Jyrkännekasvillisuutensa puolesta 
selvästi keskiravinteinen kallio ei useinkaan poikkea 
lakiosissaan karusta kalliosta. Pensasmaiset jäkäläla-
jit, esimerkiksi poronjäkälät (Cladonia spp.), ovat usein 
vallalla, kuten karummillakin kallioilla. Suoraan kiveen 
kiinnittyvistä jäkälistä saattaisi löytyä luontotyypille 
painottuneita lajeja, mutta asiaa ei ole tutkittu. Kallion 
runsasta ruohoisuutta pidetään yleensä merkkinä karua 
paremmasta kasvualustasta, mutta runsaasti ruohoiset 
kalliot vaihettuvat puolestaan kalliokedoiksi, joita kä-
sitellään perinnebiotooppien yhteydessä (luku 8, P02). 

! !
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! !
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! Esiintyminen: Ilmeisesti ainakin kasvil-
lisuudeltaan edustavat keskiravinteiset 
avokalliot ovat harvinaisia. Luontotyy-
pin levinneisyys tunnetaan huonosti ja 
sitä pystytään arvioimaan vain sen kans-
sa todennäköisesti korreloivien keskira-
vinteisten kivilajien levinneisyyksien 
kautta. Esimerkiksi amfiboliitteja ja 
emäksisiä vulkaniitteja esiintyy liuskea-

lueilla ympäri Suomea, erityisen runsaasti niitä on Kit-
tilän vihreäkivivyöhykkeellä. Näitä kivilajeja on vä-
hemmän tai ne puuttuvat laajoilta graniittivaltaisilta 
alueilta, joita on Keski-Suomessa, Keski-Lapissa Rova-
niemen pohjoispuolella Pellosta Sallaan ulottuvalla 
alueella, Kaakkois-Suomen ja Lounais-Suomen rapaki-
vialueilla sekä Ahvenanmaan rapakivialueella.
Uhanalaistumisen syyt: Rehevöittävä laskeuma (Rl 2), 
metsien uudistamis- ja hoitoimet (M 2), hapan laskeuma 
(Kh 1), rakentaminen (R 1), kaivannaistoiminta (Ks 1).
Uhkatekijät: Rehevöittävä laskeuma (Rl 2), metsien uu-
distamis- ja hoitotoimet (M 2), hapan laskeuma (Kh 1), 
rakentaminen (R 1), kaivannaistoiminta (Ks 1).

Romahtamisen kuvaus: Kallio katsotaan hävinneeksi, 
jos sen kallioperä louhitaan tai peitetään tai jos luon-
teenomainen kasvillisuus ja lajisto muusta syystä puut-
tuvat. Kasvillisuudeltaan epätyypillisinä voidaan pitää 
esimerkiksi paljaaksi kuluneita tai metsäkasvillisuuden 
peittämiä kallioita.
Arvioinnin perusteet: Keskiravinteiset avoimet laa-
keat kalliot arvioitiin koko maassa ja Etelä-Suomessa 
silmälläpidettäviksi (NT) menneen 50 vuoden aikana 
tapahtuneen määrän vähenemisen vuoksi (A1). Poh-
jois-Suomessa luontotyyppi arvioitiin säilyväksi (A1–
A3: LC). 

Keskiravinteiset laakeat kalliot ovat sekä esiintymi-
seltään että ominaisuuksiltaan huonosti tunnettu luon-
totyyppi. Ne esiintynevät yleensä metsäympäristössä 
pieninä laikkuina ja siten todennäköisesti umpeenkas-
vavat herkästi. Jonkin verran luontotyypin esiintymiä 
on saattanut tuhoutua myös rakentamishankkeissa ja 
kiviaineksen otossa. Menneen 50 vuoden aikana tapah-
tuneen määrän vähenemisen uskotaan ylittävän 20 %:n 
raja-arvon Etelä-Suomessa ja koko maassa, mikä vastaa 
luokkaa silmälläpidettävä (A1: NT). Pohjois-Suomessa 
umpeenkasvu ei oletettavasti ole ollut yhtä voimakasta, 
eikä määrän arvioida siellä vähentyneen merkittävästi 
(A1: LC). Riittävien hoitotoimien ja esimerkiksi metsä-
palojen puuttuessa luontotyypin esiintymät todennä-
köisesti jatkavat edelleen umpeenkasvuaan Etelä-Suo-
messa, mutta umpeenkasvun nopeutta ei tunneta (Ete-
lä-Suomi ja koko maa A2a: DD, Pohjois-Suomi A2a: LC). 
Pidemmällä tarkastelujaksolla määrän väheneminen ei 
todennäköisesti ylitä 40 %:n raja-arvoa millään tarkas-
telualueella (A3: LC).

Luontotyyppi saattaa olla sangen harvinainen, mutta 
harvinaisuusastetta ei pystytä arvioimaan. Luontotyyp-
pi on levinneisyys- ja esiintymisalueiden koon suhteen 
puutteellisesti tunnettu (B1 & B2: DD) sekä koko maassa 
että osa-alueilla. Esiintymispaikkoja on kaikilla tarkas-
telualueilla todennäköisesti enemmän kuin 5 (B3: LC).

Keskiravinteisten laakeiden kallioiden uskotaan 
taantuneen bioottisilta ominaisuuksiltaan (esim. lajisto) 
umpeenkasvun ja happamoittavan laskeuman vuoksi 
etenkin Etelä-Suomessa. Seuranta-aineistoa ei kuiten-
kaan ole, eikä laatutarkastelua voida tehdä myöskään 
lähiympäristön muutoksiin (esim. metsätalous) liitty-
vien korvikemuuttujien avulla, koska luontotyypin 
esiintymäverkostoa ei juurikaan tunneta. Näistä syistä 
luontotyyppi katsotaan D-kriteerin perusteella puut-
teellisesti tunnetuksi (D1–D3: DD) sekä menneisyydessä 
että tulevaisuudessa koko maassa ja osa-alueilla.

Etelä-Suomessa luontotyypin esiintymiin laajimmin 
vaikuttavia uhkia ovat todennäköisesti umpeenkasvu 
sekä metsien uudistamis- ja hoitotoimet. Umpeen-
kasvun taustalla on useita tekijöitä, mm. rehevöittävä 
laskeuma sekä tiheät istutustaimikot, joiden tuottama 
karike nopeasti peittää pienet paljastumat, metsäpalojen 
vähentyminen ja ilman hiilidioksidipitoisuuden nou-
su. Metsäympäristön voimakas kuusettuminen, puus-
ton tihentyminen ja happaman karikkeen kertyminen 
köyhdyttävät keskiravinteisten kallioiden lajistoa. Lajis-
ton köyhtymistä on todennäköisesti aiheuttanut myös 
happamoittava laskeuma.
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Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa todennäköisesti vakaa. On 
oletettavaa, että luontotyypin esiintymien umpeenkas-
vu jatkuu etenkin Etelä-Suomessa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
kalliot, kivikot ja louhikot.

K1.15 

Keskiravinteiset valoisat kalliojyrkänteet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Keskiravinteisiksi valojyrkänteiksi on 
tässä luettu keskiravinteisten kallioiden etelä- ja län-
siseinämät. Kasvillisuus muistuttaa ulkoasultaan vas-
taavien karujen valoisten jyrkänteiden kasvillisuutta 
(ks. K1.06). Lajisto on myös osin samaa kuin karuilla 
kallioilla. Keskiravinteisilla jyrkänteillä tavataan kui-
tenkin karuilta kallioilta yleensä puuttuvaa, hieman 
vaateliaampaa lajistoa. Paljaimmilla pinnoilla kasvavat 
esimerkiksi kultajäkälät (mm. Athallia spp., Calogaya 
spp., Caloplaca spp.), kalliokeltuaisjäkälä (Candelariella 
aurella), jauherustojäkälä (Ramalina pollinaria) ja keh-
räjäkälät (Lecanora spp.). Toisaalta karuille kallioille 
tyypilliset keltaisenvihreät karttajäkälät (Rhizocarpon 
spp.) yleensä puuttuvat (Räsänen 1953). Lehtijäkäläi-
sillä seinämillä vaateliaampaa lajistoa edustavat mm. 
silokeltakarve (Xanthoparmelia stenophylla) sekä monet 
laakajäkälät (Physcia spp., Phaeophyscia spp.). Paahde-
pinnoilla sammalet esiintyvät yleensä pieninä tup-
paina, joissa kasvaa esimerkiksi rauniopaasisammalta 
(Schistidium apocarpum), etelässä kalliohiippasammalta 
(Orthotrichum rupestre) ja mustakivisammalta (Grimmia 
ovalis) (Koponen ja Suominen 1965) sekä pohjoisessa 
pahtahiippasammalta (O. alpestre) (Ulvinen ym. 2002).

Vähemmän paahteisilla, mutta edelleen lämpimil-
lä seinämillä sammalkasvillisuus on runsaampaa ja 
tyyppilajeina kasvavat esimerkiksi kivikutrisammal 
(Homalothecium sericeum), oravisammal (Leucodon sciu-
roides), haapasuikerosammal (Sciuro-hypnum populeum) 
ja ketopartasammal (Syntrichia ruralis). Kallionraoista 
löytyy esimerkiksi kalliotöppö- ja kiilto-omenasammal-
ta (Cnestrum schisti, Bartramia ithyphylla). Maksasamma-
lista päivänpuoleisilla seinämillä viihtyvät mm. runko-
karvesammal (Frullania dilatata), haapasuomusammal 
(Radula complanata) sekä lämpimien seinämien raoissa 
ja hyllyillä elävä kalliovelhonsammal (Mannia gracilis) 
(Parnela ja Arkkio 2015). Hyllyjen putkilokasvilajistoa 
edustavat hentolituruoho (Arabidopsis thaliana), ruotsinli-
turuoho (Arabidopsis suecica), ukontulikukka (Verbascum  
thapsus), ahomansikka (Fragaria vesca), sormisara (Carex 
digitata) ja pahtanurmikka (Poa glauca).

Luontotyyppiin kuuluva erityisryhmä ovat ns. etelä-
vuoret, joilla tarkoitetaan korkeita, lämpimiä eteläpuolen 

jyrkänteitä, joilla esiintyy seudulta muuten puuttuvaa 
eteläistä lajistoa. Etelävuorina pidetyt kalliot muodostu-
vat yleensä kasvillisuuden kannalta edullisesta kivilajis-
ta, esimerkiksi amfiboliitista. Eteläisen Suomen merkit-
tävin etelävuori lienee Korpilahden Vaaruvuori, jonka 
lajisto on seudulle poikkeuksellisen monimuotoista ja 
vaateliasta (Saari 1978). Pirkanmaan etelävuoria kuvaavat 
Parnela ja Arkkio (2015).
Maantieteellinen vaihtelu: Keskiravinteisten kallioi-
den valtalajistossa tiedetään olevan eroja Etelä- ja Poh-
jois-Suomen välillä, mutta maantieteellistä vaihtelua ei 
ole tarkemmin tutkittu. Luontotyypille tunnusomaises-
ta lajistosta esimerkiksi kalliohiippasammal, oravisam-
mal, ketopartasammal ja kivikutrisammal harvinaistu-
vat kohti pohjoista. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Selvästi karujen 
tai keskiravinteisten kallioiden lisäksi esiintyy runsaas-
ti välimuotoja. Myös kallion muodot vaihtelevat usein 
pienipiirteisesti siten, että samalla jyrkännejaksolla voi 
olla myös ylikaltevia osia tai valuvetisiä viisto-pystysei-
nämiä, jotka luetaan omiin luontotyyppeihinsä. 

Keskiravinteiset valoisat kalliojyrkänteet

Tunturialue arvioitu 
Tunturit-luvussa

© SYKE 
(lähde: Maanmittauslaitos, GTK)

Esiintyminen: Luontotyypin esiintymäverkosto tun-
netaan vain keskiravinteisten kivilajien ja jyrkänteiden 
levinneisyyden kautta (Maastotietokanta 2016; Kalliope-
räkartta 1:200 000), mutta on epäselvää, mikä osa keski-
ravinteisiksi tulkituista kivilajeista rapautuu niin hyvin, 
että ravinteisuus todellisuudessa näkyy myös kasvilli-
suudessa. Kartta kuvaakin nimenomaan mahdollisesti 
keskiravinteisten valojyrkänteiden esiintymistä. Har-
maat ruudut osoittavat tunturialueella olevia keskira-
vinteisia valojyrkänteitä, jotka sisältyvät tunturiryhmän 
kalliotyyppeihin.
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Peruskartoille merkittyjä ja potentiaalisesti keskira-
vinteisia etelä- ja länsipuolen kalliojyrkänteitä on enim-
millään noin 90–400 kilometriä. 
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 1), 
rakentaminen (R 1), hapan laskeuma (Kh 1), rehevöittävä 
laskeuma (Rl 1).
Romahtamisen kuvaus: Kallio katsotaan keskira-
vinteisen valojyrkänteen luontotyyppiesiintymänä 
romahtaneeksi, jos sen kallioperä louhitaan tai jos 
luonteenomainen kasvillisuus ja lajisto muusta syystä 
puuttuvat. Valojyrkänteiden laatumuutokset päätel-
tiin vastaavista varjojyrkänteiden tarkasteluista, eikä 
valojyrkänteille määritetty omia teoreettisia romah-
dusarvoja.
Arvioinnin perusteet: Keskiravinteiset valoisat kal-
liojyrkänteet arvioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi 
koko maassa ja osa-alueilla (A1–A3, B1–B3, D1 & D3). 

Luontotyypin kokonaismäärään nähden hyvin pie-
ni osa esiintymiä on saattanut tuhoutua esim. erilai-
sissa rakentamishankkeissa (ml. vesirakentaminen) 
sekä kalliokiviaineksen otossa. Määrän vähenemisen 
ei uskota tulevaisuudessa huomattavasti kiihtyvän 
(A1–A3: LC).

Keskiravinteinen valoisa kalliojyrkänne on varsin 
yleinen luontotyyppi ja sen levinneisyys- ja esiintymi-
salueen koko ylittä vät B-kriteerin raja-arvot (B1–B2: LC, 
myös B3: LC) koko maassa ja osa-alueilla. Kun esiin-
tymisruutujen määriä arvioidaan keskiravinteisiksi 
tulkittujen kivilajien kautta, ovat arviot suuria: Ete-
lä-Suomessa yli 670, Pohjois-Suomessa yli 90 ja koko 
maassa noin 770. On oletettavaa, että kasvillisuudeltaan 
mesotrofiset kalliot ovat harvinaisempia, mutta ero ei 
välttämättä ole kovin merkittävä levinneisyysalueen tai 
esiintymisalueen koossa.

Asiantuntija-arviona katsottiin, etteivät keskiravin-
teisten valojyrkänteiden eliöyhteisöt ole merkittävästi 
taantuneet koko maassa tai osa-alueilla menneen 50 
vuoden tai pidemmän aikavälin tarkastelussa (D1 & 
D3: LC). Arvio perustuu varjojyrkänteille tehtyihin tar-
kasteluihin sekä olettamaan, etteivät valojyrkänteiden 
eliöyhteisöt ole metsien hakkuille yhtä herkkiä kuin 
varjojyrkänteiden yhteisöt. Eliöyhteisöihin ovat kuiten-
kin vaikuttaneet haitallisesti hapan laskeuma ja myös 
umpeenkasvukehitys. Vaikka happamoittavan laskeu-
man määrä on kääntynyt laskuun, palautumista ei ole 
kalliolajistossa vielä havaittu.

Korkeita keskiravinteisia valojyrkänteitä sisältyy 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön jyrkän-
teet ja niiden välittömät alusmetsät, mutta lain jyrkän-
teitä suojaavaa vaikutusta vähentää se, että lakikohteilta 
edellytetään pienialaisuutta ja metsätaloudellista vähä-
merkityksellisyyttä. Bioottisia laatumuutoksia ei pyritty 
ennustamaan tulevaisuuteen (D2a: NE).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luonto-
direktiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Korkeat 
jyrkänteet voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

K1.16 

Keskiravinteiset varjoisat kalliojyrkänteet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (LC–VU) D3 –
Etelä-Suomi NT (LC–VU) D3 –
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Keskiravinteisiksi varjojyrkänteiksi kat-
sotaan tässä keskiravinteisten kallioiden pohjois–itä-
seinämät. Paljaimmat varjoseinämät löytyvät yleensä 
vähärakoisilta pystyseinämiltä, joilla vallitsevat rupi- 
ja jauhejäkälät tai levät. Rikkonaisille keskiravinteisille 
pystyseinämille ovat luonteenomaisia palleromaiset 
uurnasammaltyynyt (Amphidium spp.) sekä rakosani-
aiset, lähinnä haurasloikko (Cystopteris fragilis) ja tum-
maraunioinen (Asplenium trichomanes). Jyrkänteiden 
ravinteikkaimmissa kasvupaikoissa, joita ovat esimer-
kiksi rapautumaonkalot ja valuvetiset raot, tavataan 
toisinaan myös kalkkikallioille ominaista lajistoa, mm. 
kalkkikiertosammalta (Tortella tortuosa), kalkkikahtais-
sammalta (Distichium capillaceum), kalliopunatyvisam-
malta (Bryoerythrophyllum recurvirostrum) sekä ruoste-
sammalia (Anomodon spp.).

Luontotyyppiin kuuluvat myös varjonpuoleiset viis-
tot, runsassammaleiset, -ruohoiset ja -pensaiset keskira-
vinteiset kalliot. Sammalpeite muodostuu tyypillisesti 
mm. seuraavista lajeista: ketohavusammal (Abietinella 
abietina), rihmahiirensammal (Ptychostomum moravicum), 
lehtokivisammal (Grimmia hartmanii), kivikutrisammal 
(Homalothecium sericeum), ketopartasammal (Syntrichia 
ruralis), taljaruostesammal (Anomodon attenuatus) ja ha-
vusammalet (Thuidium spp.). Edellä mainittujen sammal-
ten lisäksi Parnela ja Arkkio (2015) mainitsevat tällaisil-
ta kallioilta Pirkanmaalta mm. karvahiirensammalen  
(Ptychostomum capillare), kimmelsammalen (Taxiphyllum 
wissgrillii) sekä suikalesammalen (Metzgeria furcata). La-
jistossa näkyvä mesotrofia ei välttämättä selity suoraan 
kivilajilla, vaan ravinteita voi valua myös multavilta leh-
tohyllyiltä tai edustan lehtipuista (Ulvinen ym. 2002). 
Kallioiden hyllyjä täyttää usein runsas ruohosto ja pen-
sasto: mustakonnanmarja (Actaea spicata), vadelma (Rubus 
idaeus), kivikkoalvejuuri (Dryopteris filix-mas), haisukur-
jenpolvi (Geranium robertianum), lehtoarho (Moehringia 
trinervia), lehtonurmikka (Poa nemoralis), lehtokuusama 
(Lonicera xylosteum) ja taikinamarja (Ribes alpinum).

Varjoseinämien tyvien ja onkaloiden tyypillisim-
piä asukkeja ovat mm. lehväsammalet (Mnium spp.,  
Plagiomnium spp.), härmäsammal (Saelania glaucescens) 
ja pikkunokkasammal (Eurhynchiastrum pulchellum). 
Varjoisten hyllyjen tyyppilaji on lehtokarhunsammal  
(Polytrichum formosum). Keskiravinteisille varjoisille tai 
puolivarjoisille kallioille tunnusomaisia jäkäliä ovat keuh-
kojäkälät (Lobaria spp.), jauhemunuaisjäkälä (Nephroma  
parile), nahkajäkälät (Peltigera spp.) sekä kermajauhejä-
kälä (Lepraria diffusa).

Valuvetisyys luo vaihtelua varjojyrkänteiden kasvil-
lisuuteen. Valuvetisiä seinämiä kuvataan omana luon-
totyyppinään. 
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Maantieteellinen vaihtelu: Vaihtelua ei ole laajemmin 
tutkittu. Kallioiden ruohoisuus vähenee pohjoiseen ja 
siten ainakin kasvillisuudeltaan rehevimmät ja run-
saimmat kalliot rajoittuvat etelään. Keskiravinteisten 
kallioiden valtalajistossa on eroja Etelä- ja Pohjois-Suo-
men välillä. Luontotyypille tunnusomaisesta lajistosta 
esimerkiksi ketohavu-, ketoparta- ja kivikutrisammal 
harvinaistuvat kohti pohjoista. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Selvästi karujen 
tai keskiravinteisten kallioiden lisäksi esiintyy runsaasti 
välimuotoja. Ravinteisten jyrkänteiden tyvillä kasvaa 
usein lehtoja. Myös kallion muodot vaihtelevat usein 
pienipiirteisesti siten, että samalla jyrkännejaksolla voi 
olla myös ylikaltevia osia tai valuvetisiä viisto-pystysei-
nämiä, jotka luetaan omiin luontotyyppeihinsä.
Esiintyminen: Luontotyypin esiintymäverkosto tun-
netaan vain keskiravinteisten kivilajien ja jyrkänteiden 
levinneisyyden kautta (Maastotietokanta 2016; Kal-
lioperäkartta 1:200 000), mutta on epäselvää, mikä osa 
keskiravinteisiksi tulkituista kivilajeista rapautuu niin 
hyvin, että ravinteisuus todellisuudessa näkyy myös 
kasvillisuudessa. Kartta kuvaakin nimenomaan mah-
dollisesti keskiravinteisten varjojyrkänteiden esiinty-
mistä. Harmaat ruudut osoittavat tunturialueella olevia 
keskiravinteisia varjojyrkänteitä, jotka sisältyvät tuntu-
riryhmän kalliotyyppeihin.

Peruskartoille merkittyjä mahdollisesti keskiravin-
teisia pohjois- ja itäpuolen kalliojyrkänteitä on enim-
millään noin 90–400 kilometriä. 

Karnainen, Lohja. Kuva: Tytti Kontula

Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoito-
toimet (M 2), rakentaminen (R 1), hapan laskeuma (Kh 
1), rehevöittävä laskeuma (Rl 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), 
rakentaminen (R 1), hapan laskeuma (Kh 1), rehevöittävä 
laskeuma (Rl 1).
Romahtamisen kuvaus: Kallio katsotaan keskira-
vinteisen varjojyrkänteen luontotyyppiesiintymänä 
romahtaneeksi, jos sen kallioperä louhitaan tai jos 
luonteenomainen kasvillisuus ja lajisto muusta syystä 
puuttuvat. Laatumuutosten arvioinnissa teoreettisena 
laatumuuttujana pidettiin ihmisen toiminnan seurauk-
sena muuttuneen seinämäkasvillisuuden osuutta, jonka 
romahdusarvojen vaihteluväliksi sovittiin 80–100 %.
Arvioinnin perusteet: Keskiravinteiset varjoisat kal-
liojyrkänteet arvioitiin koko maassa ja Etelä-Suomessa 
silmälläpidettäviksi (NT) bioottiseen laatuun liittyvien 
muutosten vuoksi (D3). Pohjois-Suomessa luontotyyppi 
arvioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, 
D1 & D3). 

Luontotyypin kokonaismäärään nähden hyvin pieni 
osa esiintymiä on saattanut tuhoutua esim. erilaisissa 
rakentamishankkeissa (ml. vesirakentaminen) sekä kal-
liokiviaineksen otossa. Määrän vähenemisen ei uskota 
tulevaisuudessa huomattavasti kiihtyvän (A1–A3: LC).

Keskiravinteinen varjoisa kalliojyrkänne on varsin 
yleinen luontotyyppi ja sen levinneisyys- ja esiintymi-
salueen koko sekä esiintymispaikkojen määrä ylittä-
vät B-kriteerin raja-arvot (B1–B3: LC) koko maassa ja 
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osa-alueilla. Kun esiintymisruutujen määriä arvioidaan 
keskiravinteisiksi tulkittujen kivilajien kautta, ovat ar-
viot suuria: Etelä-Suomessa noin 690, Pohjois-Suomessa 
noin 110 ja koko maassa noin 800. On oletettavaa, että 
myös kasvillisuudeltaan mesotrofiset kalliot ovat harvi-
naisempia, mutta ero ei välttämättä ole kovin merkittävä 
levinneisyysalueen tai esiintymisalueen koossa.

Tarkastelu osoitti, että vanhojen metsien osuus on 
Etelä-Suomen jyrkännemetsissä hyvin pieni ja met-
sät ovat intensiivisessä talouskäytössä. Luontotyypin 
kokonaislaadussa pitkällä aikavälillä tapahtuneen 
muutoksen suhteellisen vakavuuden arviossa otettiin 
huomioon asiantuntija-arviona myös metsänkasvun 
syklisyys, talousmetsissä vaikuttavat metsänhoitotoi-
met, kuten lehtipuun poisto, sekä Etelä-Suomessa il-
mansaasteet. Eliöyhteisöihin ovat vaikuttaneet haital-
lisesti hapan laskeuma ja myös umpeenkasvukehitys. 
Vaikka happamoittavan laskeuman määrä on kääntynyt 
laskuun, palautumista ei ole kalliolajistossa vielä havait-
tu. Bioottisten muutosten suhteelliseksi vakavuudeksi 
arvioitiin Etelä-Suomessa 40–55 %, Pohjois-Suomessa 
20–30 % ja koko maassa 40–50 %. Todennäköisimpinä 
uhanalaisuusluokkina pidettiin luokkaa silmälläpidet-
tävä (NT, vaihteluväli LC–VU) Etelä-Suomelle ja koko 
maalle ja luokkaa säilyvä (LC) Pohjois-Suomelle.

Korkeita keskiravinteisia varjojyrkänteitä sisältyy 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön jyrkän-
teet ja niiden välittömät alusmetsät, mutta lain jyrkän-
teitä suojaavaa vaikutusta vähentää se, että lakikoh-
teilta edellytetään pienialaisuutta ja metsätaloudellista 
vähämerkityksellisyyttä. Bioottisia laatumuutoksia ei 
pyritty ennustamaan tulevaisuuteen (D2a: NE). Niiden 
kehitys menneen 50 vuoden ajanjaksolla (D1) on koko 
maassa ja Etelä-Suomessa puutteellisesti tunnettu (DD). 
Pohjois-Suomessa keskiravinteisten varjojyrkänteiden 
bioottisten laatumuutosten oletetaan olleen vähäisiä 
(D1: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Metsätalouden katso-
taan edelleen Etelä-Suomessa ja samalla koko maassa ai-
heuttavan varjojyrkänteiden eliöyhteisöjen taantumista.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luonto-
direktiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Korkeat 
jyrkänteet voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

K1.17 

Keskiravinteiset ylikaltevat kallioseinämät
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (LC–VU) D3 –
Etelä-Suomi NT (LC–VU) D3 –
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Ylikaltevien kalliopintojen geomorfolo-
giaa on kuvattu karujen ylikaltevien seinämien yhtey-
dessä. Ylikaltevat seinämät ovat yleensä varsin suojaisia 
ja varjoisia kasvupaikkoja, joilla esiintyy aivan oman-
laistaan lajistoa.

Hämärillä ylikaltevilla seinämillä vallitsevat yleensä 
rupi- ja jauhejäkälät tai levät. Ylikaltevien karujen ja kes-
kiravinteisten kallioiden jäkälä- tai levälajistojen eroja ei 
juuri tunneta. Seinämien siimeksessä voivat viihtyä esi-
merkiksi varjo- ja katvekultajäkälä (Leproplaca chrysodeta,  
L. obliterans). Tyypillisiä sammalia ovat riippusam-
malet (Exsertotheca crispa, Neckera spp.), viuhkasammal  

Keskiravinteiset varjoisat 
kalliojyrkänteet

Tunturialue arvioitu 
Tunturit-luvussa

© SYKE 
(lähde: Maanmittauslaitos, GTK)

Keskiravinteisten varjojyrkänteiden katsotaan taan-
tuneen karujen varjojyrkänteiden tapaan bioottiselta 
laadultaan koko maassa ja Etelä-Suomessa pitkän ai-
kavälin tarkastelussa (D3: NT, vaihteluväli LC–VU). 
Tärkeimpänä syynä taantumiseen ovat liian lähelle 
jyrkännettä ulottuvat metsänhakkuut, jotka muuttavat 
pienilmastoa kuivemmaksi ja äärevämmäksi. Tämän 
seurauksena kosteaa ja varjoisaa kasvupaikkaa vaativat 
lajit häviävät tai ne säilyvät vain suojaisimmissa onka-
loissa (mm. Haapasaari ja Fagerstén 1987). D-kriteerin 
arvioinnissa teoreettinen laatumuuttuja on ihmisen 
toiminnan seurauksena muuttuneen seinämäkasvil-
lisuuden osuus. Metsänkäsittelyjen lisäksi muutoksia 
ovat aiheuttaneet mm. ilmansaasteet. Koska muuttu-
neen seinämäkasvillisuuden osuudesta ei kuitenkaan 
ole aineistoa, korvaavana muuttujana käytettiin jyrkän-
nemetsien ikää ja oletettiin sen korreloivan metsänkä-
sittelyistä johtuvien seinämäkasvillisuuden häiriöiden 
kanssa. Jyrkännemetsän keski-ikä laskettiin 25 m:n pus-
kurilla varjojyrkänteille mVMI11:n puuston ikäaineis-
tosta (Monilähde-VMI11 2013). Vaikka mVMI11-aineisto 
ei välttämättä anna luotettavia tuloksia paikkatarkasti 
yksittäiselle kohteelle, lienevät tulokset vähintäänkin 
suuntaa-antavia kohteiden suuren lukumäärän vuoksi.
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(Homalia trichomanoides) ja etelässä myös luutasammal 
(Thamnobryum alopecurum). Seinämien tyvillä ja raoissa 
kasvaa yleensä uurnasammalia (Amphidium spp.) suu-
rina puolipallonmuotoisina tuppaina. 
Maantieteellinen vaihtelu: Maantieteellistä vaihtelua ei 
ole laajemmin tutkittu. Valtalajistossa on eroja Etelä- ja Poh-
jois-Suomen välillä. Esimerkiksi viuhkasammal ja riip-
pusammalet ryppyriippusammalta (Neckera oligocarpa)  
lukuun ottamatta harvinaistuvat kohti pohjoista. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Ylikaltevat 
seinämät ovat usein muunlaisten jyrkänteiden osia. 
Selvästi karujen tai keskiravinteisten kallioiden lisäksi 
esiintyy runsaasti välimuotoja. Tunturialueen ylikalte-
vat seinämät sisältyvät tunturien karuihin ja keskira-
vinteisiin jyrkänteisiin.

! !
!

!

! !

! !

!

!

! Esiintyminen: Ylikaltevia seinämiä lie-
nee yhteensä tuhansia, jos lyhyetkin jak-
sot lasketaan mukaan, mutta vain pieni 
osa näistä on kasvillisuudeltaan keskira-
vinteisia. Yhtenäisesti ylikaltevia, korkei-
ta ja pitkiä jyrkännejaksoja löytyy Suo-
mesta hyvin vähän. Kallioalueinventoin-
nin aineistossa vajaalla 3 %:lla tutkituista 
kallioalueista esiintyi yksi tai useampia 

ylikaltevia seinämäjaksoja, joilla tavattiin keskiravin-
teista kasvillisuutta (Kallioaluetietokanta 2017). Luon-
totyypin esiintymäverkostoa voidaan arvioida katta-
vammin vain keskiravinteisten kivilajien ja jyrkäntei-
den levinneisyyden kautta. Tämän arvion mukaan 
keskiravinteisten jyrkänteiden esiintyminen painottuu 
Etelä-Savoon ja Uudellemaalle. 
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoi-
totoimet (M 2), kuluminen (Ku 1), rakentaminen (R 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), 
kuluminen (Ku 1), rakentaminen (R 1).
Romahtamisen kuvaus: Kallio katsotaan keskiravin-
teisen ylikaltevan seinämän luontotyyppiesiintymänä 
romahtaneeksi, jos sen kallioperä louhitaan tai jos luon-
teenomainen kasvillisuus ja lajisto muusta syystä puut-

tuvat. Ylikaltevien seinämien laatumuutokset pääteltiin 
vastaavista varjojyrkänteiden tarkasteluista, eikä niille 
määritetty omia teoreettisia romahdusarvoja.
Arvioinnin perusteet: Keskiravinteiset ylikaltevat 
seinämät arvioitiin koko maassa ja Etelä-Suomessa sil-
mälläpidettäviksi (NT) bioottiseen laatuun liittyvien 
muutosten vuoksi (D3). Pohjois-Suomessa luontotyyppi 
arvioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, 
D1 & D3). 

Luontotyypin kokonaismäärään nähden hyvin pieni 
osa esiintymiä on saattanut tuhoutua esim. erilaisissa 
rakentamishankkeissa (ml. vesirakentaminen) sekä kal-
liokiviaineksen otossa. Määrän vähenemisen ei uskota 
tulevaisuudessa huomattavasti kiihtyvän (A1–A3: LC).

Massiiviset keskiravinteiset ylikaltevat seinämät lie-
nevät hyvin harvinaisia, mutta vähintään pienialaisia 
ylikaltevia pintoja esiintyy yleisemmin. Kallioaluein-
ventoinnin aineistossa keskiravinteisia ylikaltevia 
seinämiä on koko maassa 70–135 esiintymisruudulla 
(Kalliotietokanta 2017). Pohjois-Suomessa on kallioin-
ventoinnissa tutkittuja luontotyypin esiintymiä vain 
jokunen, mutta kokonaismäärän arvioidaan olevan 
huomattavasti suurempi. Luontotyypin levinneisyys- 
ja esiintymisalueen koon sekä esiintymispaikkojen 
määrän arvioidaan ylittävän B-kriteerin raja-arvot koko 
maassa ja osa-alueilla (B1–B3: LC).

Keskiravinteisten ylikaltevien seinämien tarkka si-
jainti ei ole tiedossa, joten luontotyypille ei voitu teh-
dä omia, sijaintiin perustuvia laatutarkasteluja. Laa-
dun katsottiin muuttuneen keskimäärin samoin kuin 
keskiravinteisilla varjojyrkänteillä. Niiden arvioitiin 
taantuneen bioottiselta laadultaan koko maassa ja Ete-
lä-Suomessa pitkän aikavälin tarkastelussa (D3: NT, 
vaihteluväli LC–VU). Tärkeimpänä syynä taantumiseen 
ovat liian lähelle jyrkänteen juurta ulottuvat metsän-
hakkuut, jotka muuttavat pienilmastoa kuivemmaksi ja 
äärevämmäksi. Tämän seurauksena kosteaa ja varjoisaa 
kasvupaikkaa vaativat lajit häviävät tai ne säilyvät vain 
suojaisimmissa onkaloissa (mm. Haapasaari ja Fagers-
tén 1987). Ylikaltevien jyrkänteiden alusia on käytetty 
siellä täällä leiriytymis- ja suojapaikkoina, jolloin niiden 
eliöyhteisöt ovat voineet kärsiä myös nuotionpoltosta, 
kulumisesta ja roskaantumisesta. 

Korkeita ylikaltevia seinämiä sisältyy metsälain eri-
tyisen tärkeään elinympäristöön jyrkänteet ja niiden 
välittömät alusmetsät, mutta lain kalliojyrkänteitä suo-
jaavaa vaikutusta vähentää se, että lakikohteilta edelly-
tetään pienialaisuutta ja metsätaloudellista vähämer-
kityksellisyyttä. Bioottisia laatumuutoksia ei pyritty 
ennustamaan tulevaisuuteen (D2a: NE). Niiden kehitys 
menneen 50 vuoden ajanjaksolla (D1) on koko maassa 
ja Etelä-Suomessa puutteellisesti tunnettu (DD). Poh-
jois-Suomessa keskiravinteisten ylikaltevien seinämien 
bioottisten laatumuutosten oletetaan olleen vähäisiä (D1 
& D3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa vakaa. Metsätalouden kat-
sotaan edelleen Etelä-Suomessa ja samalla koko maas-
sa aiheuttavan ylikaltevien jyrkänteiden eliöyhteisöjen 
taantumista.Hiidenvaara, Tohmajärvi. Kuva: Kimmo Syrjänen
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Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Kor-
keat seinämät voivat sisältyä metsälain erityisen tär-
keään elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

K2 

Kalkkikalliot

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa NT A3, D1, D3 –
Etelä-Suomi VU A3, D1, D3 –
Pohjois-Suomi NT B1,2a(iii)b ?

Luonnehdinta: Kalkkikallioilla tarkoitetaan tässä yh-
teydessä osin tai kokonaan kalsiittisen kalkkikiven ja 
dolomiitin muodostamia kalliopaljastumia. Kalkkikal-
lioihin luetaan myös kalliot, joissa kalkkikiveä ja dolo-
miittia esiintyy välikerroksina silikaattisten kivilajien 
seassa. Kalkkikallioiden kasvipeitteestä huomattavan 
osan muodostavat ns. kalkinvaatija- ja kalkinsuosija-
lajit. Paitsi kivilajeista kalkkikallion voikin tunnistaa 
useimmiten juuri sammallajiston perusteella. Useim-
milla kalkkikallioilla kasvaa runsaasti esimerkiksi 
kalkkikierto-, kielikello-, kalkkikahtais- ja kalkkikar-
vasammalta (Tortella tortuosa, Encalypta streptocarpa, 
Distichium capillaceum, Ditrichum flexicaule). Jäkälät ovat 
vielä sammalia parempia kalkkikallion indikaattoreita. 
Maapeitteettömillä kalkkikallioilla on lähes aina suo-
raan kivessä kiinni kasvavia kalkinvaatijajäkäliä (esim. 
mustuaiset Verrucaria spp., kalkkirakojäkälä Clauzadea 
monticola). Kalkkikallioita muistuttavaa kasvillisuutta 
voi löytää myös muualta kuin varsinaisilta kalkkikivil-
tä, jos kiven karbonaattipitoisuus on riittävä (esimerkik-
si oliviinidiabaasi ja serpentiniitti).

Suomen kalkkikivet esiintyvät kallioperässä muiden, 
karumpien sedimenttisyntyisten kivilajien seassa ka-
peina ja pitkinä kaistaleina, jotka voivat ulottua syvälle 
kallioon kerroksenmuotoisina pystysuorina tai jyrkän-
kaltevina massoina (Eskola ym. 1919). Maanpinnalla 
niiden sivuprofiilit näkyvät kapeina suikaleina, joiden 
leveys voi tavallisesti vaihdella muutamasta kymme-
nestä senttimetristä sataan metriin. Laajimmat yhtenäi-
set kalkkikiviesiintymät voivat olla monien kilomet-
rien mittaisia, ja niiden leveys voi olla jopa useita satoja 
metrejä. Useimmiten kalkkikivissä on välikerroksina 
silikaattisia epäpuhtauksia, jolloin leveimmät kalkki-
kivihorisontit silikaattikivineen voivat olla vahvuudel-
taan muutaman kilometrin. Joskus voi kapeaakin kalk-
kikivihorisonttia seurata maastossa sitä ympäröivien 
kivilajikerrosten kulun suunnassa monia kilometrejä.

Kalkkikiveä esiintyy harvemmin kalliopaljastumis-
sa. Herkemmin rapautuvana sitä on yleensä irtainten 
maalajien peittämänä maaston alavimmissa kohdissa. 
Siellä missä kalkkikiveä on nähtävissä kalliopinnoilla, 
on se muiden kulutusta kestävämpien kivilajien an-
siosta jäänyt suojaan mannerjäätikön kulutukselta tai 
jäätikön kulutustyö on ollut alueella muuten vähäis-
tä. Kalkkikalliot ovat pääosin loivapiirteisiä, lisäksi 
niiden kalliorinteet ja -seinämät ovat yleensä matalia. 

Korkeampia porrasmaisia ja pystyjä jyrkänteitä sekä 
louhikoita löytyy esimerkiksi Kuusamon dolomiitti-
alueilta ja Enontekiöltä Kaledonidien ylityöntölaatan 
reunalta. Tunturialueen kalkkikallioita kuvataan lu-
vussa 9. 

Kalkkikalliot ovat pääsääntöisesti rapautumispin-
naltaan vaihtelevasti syöpyneitä ja rosoisia. Paikoin 
niissä on epäpuhtauksina kovempia silikaattimineraa-
leja, jotka näkyvät nystyröinä tai kapeina kohoumina 
kiven pinnalla. Kalkkikiven rapautumispinta vaihtelee 
väriltään kellertävästä hiekanruskeaan tai lähes mus-
taan. Kalkkikivikalliot ovat kooltaan yleensä pienialai-
sia esiintymiä. Niiden koko voi vaihdella kämmenen 
kokoisista hajanaisista laikuista tai muutaman sentti-
metrin levyisistä vyöhykkeistä laajempiin useamman 
aarin kokoisiin paljastumiin, mutta jo muutaman sadan 
metrin läpimittaiset kalkkikivikalliot ovat Suomessa 
hyvin harvinaisia.

Kalkkikallioiden kasvillisuuden vaihtelu heijaste-
lee hyvin pienipiirteisesti myös kallion pinnanmuo-
tojen sekä kosteus- ja valaistusolosuhteiden vaihtelua. 
Yleensä kalkkikallioilla tavataan myös keskiravintei-
sille ja karuille kallioille ominaista kasvilajistoa, joten 
kasvillisuus voi olla hyvin monimuotoista. Laakeilla 
ja vain ohuelti peitteisillä kalkkikallioilla voi esiintyä 
ketomaista kasvillisuutta. Jyrkänteiden paisteseinämil-
lä ovat vallalla kuivuutta sietävät jäkälä-, sammal- ja 
putkilokasvilajit, kun taas varjoseinämillä sammalten ja 
leveälehtisten ruohojen osuus on suurempi. Kalkkikal-
lioiden eliölajisto on poikkeuksellisen runsas, etenkin 

Kiutaköngäs, Kuusamo. Kuva: Anne Raunio
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suhteessa niiden pinta-alaan. Kaikista kalliolajeista pe-
räti 32 % on kalkkikallioiden lajeja (Auvinen ym. 2005). 
Maantieteellinen vaihtelu: Kalsiittisen kalkkikiven ja 
dolomiitin esiintymisessä on alueellista painottumista. 
Yleensä Etelä- ja Länsi-Suomessa kalkkikalliot ovat kal-
siittista kalkkikiveä, kun taas Itä- ja Pohjois-Suomessa 
esiintyy yleisimmin dolomiittia. Maantieteellinen jako 
on kuitenkin häilyvä ja poikkeuksia esiintyy runsaas-
ti. Eliömaantieteellisen vaihtelun pääpiirteet liittyvät 
suurilmastoon ja siten lajien levinneisyyksiin. Suuri 
osa kalkkikallioiden eliölajeista esiintyy vain osalla 
kalkkikallioiden levinneisyysaluetta, yleensä joko Lou-
nais-Suomessa tai Lapissa. Tunturialueen kalkkikallioi-
ta kuvataan luvussa 9.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Usein kalkki-
kivi tai dolomiitti esiintyy kalliossa muiden, karumpien 
kivilajien ohessa esimerkiksi välikerroksina tai sulkeu-
mina. Tällöin myös kalkkikallioille luonteenomainen 
kasvillisuus esiintyy mosaiikkina muunlaisen kallio-
kasvillisuuden seassa. Kalkkikallioilla ja niiden ym-
päristössä varsinainen kalliokasvillisuus vaihettuu tai 
sekoittuu usein lehtokasvillisuuden kanssa. 

Kalkkikalliot

Tunturialue arvioitu 
Tunturit-luvussa

© SYKE 
(lähde osin: Metsähallitus)

Esiintyminen: Kalkkikivi ja kalkkikalliopaljastumat 
ovat Suomessa hyvin harvinaisia. Kalsiittisen kalk-
kikiven ja dolomiitin osuus Suomen kallioperästä on 
vain 0,15 % (Kallioperäkartta 1:200 000), ja osuus kal-
liopaljastumista on vielä pienempi. Kalkkikiviesiinty-
mien yleislevinneisyys kattaa lähes koko maan, mutta 
esiintymisessä on selviä keskittymiä: lounaisrannikko, 
Pohjois-Savo, Kainuun vaarajakso, Tornion ja Tervolan 
seutu (Lapin kolmio), Pohjois-Kuusamo, Kittilä sekä Pel-
kosenniemen–Sallan seutu. Kalkkikiviesiintymistä on 
paljastuneina keskimäärin erittäin pieni osuus, jopa alle 

0,5 %, mutta eteläiset esiintymät ovat yleensä paremmin 
paljastuneita kuin pohjoiset. Tunturialueen varmat ja 
mahdolliset kalkkikalliot ovat kartassa harmaalla sä-
vyllä ja niitä kuvataan tarkemmin luvussa 9.
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta (Ks 3), met-
sien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), rehevöittävä las-
keuma (Rl 2), rakentaminen (R 2), vesien rehevöityminen 
(Vre 1), vesirakentaminen (Vra 1), hapan laskeuma (Kh 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), 
rehevöittävä laskeuma (Rl 2), rakentaminen (R 2), kai-
vannaistoiminta (Ks 2), vesien rehevöityminen (Vre 1), 
hapan laskeuma (Kh 1).
Romahtamisen kuvaus: Kalkkikallio katsotaan hävin-
neeksi, jos sen kallioperä louhitaan tai peitetään. Kalk-
kikallio voidaan katsoa romahtaneeksi myös silloin, jos 
kalkkikalliolle luonteenomainen kasvillisuus ja lajisto 
ovat muusta syystä, esimerkiksi umpeenkasvun myötä, 
hävinneet. 
Arvioinnin perusteet: Kalkkikalliot arvioitiin koko 
maassa silmälläpidettäviksi (NT) ja Etelä-Suomessa 
vaarantuneiksi (VU) pitkällä aikavälillä tapahtuneen 
määrän vähenemisen (A3) sekä pitkällä aikavälillä ja 
menneen 50 vuoden aikana tapahtuneen bioottisen 
laadun heikkenemisen vuoksi (D1 & D3). Kalkkikalliot 
arvioitiin silmälläpidettäviksi (NT) myös Pohjois-Suo-
messa, jossa uhanalaisuusluokka määräytyi pienen le-
vinneisyys- ja esiintymisalueen koon sekä taantumisen 
perusteella (B1 & B2). 

Menneen 50 vuoden aikana kalkkikallioiden määrä 
on vähentynyt ainakin louhinnan ja rakentamisen sekä 
umpeenkasvun seurauksena, mutta määrän vähenemi-
sen ei katsota yltävän 20 %:iin millään tarkastelualueella 
(A1: LC). Määrän ei arvioida vähenevän yli 20 % myös-
kään tulevan 50 vuoden aikana (A2a: LC). Kalkin lou-
hinta on tällä hetkellä varsin keskittynyttä ja suureksi 
osaksi maanalaista toimintaa, mutta taloussuhdantei-
den muuttuessa kaivannaistoimintaa voidaan edelleen 
pitää uhkatekijänä taloudellisesti merkittävimmillä 
esiintymillä. Etelä-Suomessa noin 4 % kohteista, joilla 
vielä on luonnonkalliota jäljellä, on kaivospiirien, kai-
vosalueiden, valtausten tai malminetsintälupien alueel-
la (Kaivosrekisteri 2016). Etelä-Suomessa kalkkikallioita 
on tuhoutunut ja on edelleen vaarassa tuhoutua myös 
erilaisissa rakennushankkeissa. Noin 30 % Etelä-Suo-
men kohteista on suojeltu tai tulossa suojeluun.

Kalkkikallioita on louhittu jo satoja vuosia (kalkin-
poltto) ja ja Etelä-Suomen laajimmat kalkkikallioalueet 
on suurimmaksi osaksi louhittu (esimerkiksi Parainen). 
Historiallisen vähenemisen (A3) suuruusluokkaa arvi-
oitiin sekä selvittämällä, kuinka suurta osaa kalkkikal-
liokohteista on louhittu jo 1900-luvun alussa (Eskola 
ym. 1919), että louhinnan jäljistä nykyisessä kalkkikal-
lioaineistossa (Kalkkikalliotietokanta 2017). Jo 1900-lu-
vun alussa Etelä-Suomen kalkkikiviesiintymistä 43–53 
%:lla oli kalkkikivilouhos. Pohjois-Suomessa vastaava 
luku on 7–8 % Eskolan ym. (1919) kuvausten mukaan. 
Vastaavasti nykyisessä aineistossa kokonaan tai osin 
louhittuja on Etelä-Suomessa 41 % tunnetuista kalk-
kikalliokohteista ja Pohjois-Suomessa noin 2 %. Lou-
hinta on kohdistunut erityisesti laaja-alaisempiin kalk-
kikiviesiintymiin, joten louhittujen pinta-alaosuus on  
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todennäköisesti suurempi kuin niiden lukumääräinen 
osuus. Luontotyypin määrän vähenemisen pääteltiin 
historiallisessa tarkastelussa todennäköisesti ylittävän 
koko maassa 40 % ja Etelä-Suomessa 50 %, mikä vastaa 
uhanalaisuusluokkia silmälläpidettävä (koko maa NT) 
ja vaarantunut (Etelä-Suomi VU). Pohjois-Suomessa 
määrän väheneminen arvioitiin vähäisemmäksi (A3: 
LC), mutta sielläkin useita kalkkikallioesiintymiä on 
tuhoutunut esimerkiksi vesirakentamisen vuoksi. Kal-
kinlouhinnan vaikutus ei ole ollut yksinomaan tuhoava 
tai köyhdyttävä, vaan louhimalla on myös luotu geo-
morfologista vaihtelua eli seinämiä, louhikoita ja paljai-
ta kalliopintoja ennestään loivapiirteisille ja peitteisille 
kallioselänteille. 

Kalkkikallioiden levinneisyysalueen koko ylittää 
koko maassa ja Etelä-Suomessa B1-kriteerin raja-arvot, 
mutta Pohjois-Suomessa levinneisyysalue on tunturi-
alueen ulkopuolella suppea, noin 40 000 km2. Tunnet-
tujen esiintymien perusteella esiintymisruutujen määrä 
on Etelä-Suomessa lähes 140, Pohjois-Suomessa yli 40 ja 
koko maassa lähes 180. Näin ollen myös B2-kriteerin ra-
ja-arvot ylittyvät koko maassa ja Etelä-Suomessa, mutta 
Pohjois-Suomessa kalkkikalliot luokittuvat silmälläpi-
dettäviksi (NT), koska metsätaloustoimien katsotaan 
aiheuttavan jossain määrin taantumista (B1,2a(iii)b). 
Metsien käytön intensiteetin arvioitiin kasvavan Poh-
jois-Suomessa, mutta kohteista suurin osa (67 %) on suo-
jeltu tai tulossa suojeluun, joten jatkuvan taantumisen 
ehtojen ei katsottu täyttyvän täysimääräisinä. 

Kalkkikallioiden laatumuutoksista ei ole tutkimus-
aineistoa, vaan arvio perustui asiantuntija-arvioihin 
ja epäsuoraan päättelyyn luontotyypin ominaispiirtei-
siin (rakenne, lajisto, toiminta) vaikuttaneista tekijöistä. 
Kalkkikalliot ovat muuttuneet peitteisemmiksi ja niiden 
lajisto on köyhtynyt. Kalkkikalliot arvioitiin koko maas-
sa silmälläpidettäviksi (NT) ja Etelä-Suomessa vaaran-
tuneiksi (VU) sekä pitkällä aikavälillä että menneen 50 
vuoden aikana tapahtuneen bioottisen laadun heikke-
nemisen vuoksi (D1 & D3). Pohjois-Suomessa umpeen-
kasvun ja metsätaloustoimien vaikutuksia ei katsottu 
yhtä voimakkaiksi ja kalkkikalliot arvioitiin D-kriteerin 
perusteella säilyviksi (D1 & D3: LC).

Tällä hetkellä kalkkikallioihin laajimmin vaikuttavia 
uhkia ovat Etelä-Suomessa metsien uudistamis- ja hoito-
toimet sekä umpeenkasvu. Metsäympäristön voimakas 
kuusettuminen, puuston tihentyminen ja happaman 
karikkeen kertyminen ovat köyhdyttäneet kalkkikal-
lioiden lajistoa. Lajiston köyhtymistä on todennäköisesti 
aiheuttanut myös happamoittava laskeuma. Varjokal-
lioilla hakkuut ovat heikentäneet kosteaan ja tasaiseen 
pienilmastoon sopeutuneiden eliöyhteisöjen elinoloja.

Umpeenkasvun taustalla on useita tekijöitä, mm. ti-
heät istutustaimikot, joiden tuottama karike nopeasti 
peittää pienet paljastumat, metsäpalojen vähentyminen 
sekä rehevöittävä laskeuma ja ilman hiilidioksidipitoi-
suuden nousu. Umpeenkasvu selittää ilmeisesti osaksi 
sen, ettei osaa Eskolan ym. (1919) luettelemista kalkki-
kallioista enää löydy.

Kalkkikallioita on jäänyt jonkin verran asutuksen 
(ml. kesämökit) piiriin, jolloin esiintymiä on peittynyt 
mm. rakennusten tai pihamaan alle tai ne ovat muuttu-

neet eliöyhteisöiltään voimakkaan kulttuurivaikuttei-
siksi. Rantakallioita uhkaa varsinkin Itämeren rannoilla 
myös vesien rehevöityminen.
Luokkamuutoksen syyt: Koko maassa menetelmän 
muutos.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heikke-
nevä, Pohjois-Suomessa ei tiedossa. On oletettavaa, että 
luontotyypin esiintymien umpeenkasvu jatkuu etenkin 
Etelä-Suomessa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Vastaa luon-
todirektiivin luontotyyppiä kalkkikalliot (8210). Korkeat 
jyrkänteet voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät. Muut vä-
häpuustoiset tai avoimet kalkkikalliot voivat sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot.

K2.01 

Merenrantakalkkikalliot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa EN B1a(ii,iii)b –
Etelä-Suomi EN B1a(ii,iii)b –
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Merenrantakalkkikalliot ovat useimmi-
ten loivapiirteisiä kallioita tai portaisia, matalia törmiä 
ja niillä kalkkikivi esiintyy yleensä pienialaisina ker-
roksina muiden kivilajien seassa. Kalliot ovat alaosis-
taan rantavoimien vaikutuksessa. Kuten rantakallioilla 
yleensä, myös kalkkikallioilla voi erottua kasvillisuu-
den vyöhykkeisyys, joka on edustavimmillaan yleensä 
ulkosaaristossa. Avoimilla, vallitsevien tuulten puolei-
silla rantakallioilla tyrskyjen vaikutus ulottuu korkeal-
le (Kärenlampi 1966). Yläveden ja jäiden välittömässä 
vaikutuspiirissä oleva osa on yleensä täysin paljas kas-
villisuudesta, väriltään vaalea ja kallion pintarakenteet 
erottuvat hyvin. Kalkkikalliolle on tyypillistä rakenne, 
jossa puhtaasta kalsiitista kohoaa ylös rinnakkaisia ja 
kapeita pitkittäislamelleja.

Kasvillisuudeltaan niukoilla merenrannan kalk-
kikallioilla kallion pintarakenne on hyvin näkyvissä. 
Kasvittoman vyöhykkeen yläpuolinen, ajoittain pärs-
keinen osa on tavallisesti rupimaisten jäkälien, levien 
ja matalakasvuisten sammaltuppaiden kirjavoimaa ja 
tummentamaa. Tämän vyöhykkeen yläpuolella voi olla 
laaja sammaltuppaiden vallitsema vyöhyke, jossa kalk-
kikallio tai kalkkilamellien harjat pistävät siellä täällä 
pintaan. Matalia putkilokasveja ja makrojäkäliä esiin-
tyy paikoitellen. Kalliohalkeamissa, painanteissa ja pai-
koilla, joihin on kertynyt humusta, esiintyy ketomaista 
kasvillisuutta. Sisämaan kalkkikallioista poiketen saa-
riston ja rannan kalkkikalliot ovat tuulen ja kuivumisen 
vaikutuksesta usein niukkapuustoisia tai puuttomia. 
Pensasto saattaa olla hyvin kehittynyt, lajistoon kuulu-
vat kataja (Juniperus communis), heleäorjanruusu (Rosa 
dumalis), taikinamarja (Ribes alpinum), lehtokuusama 
(Lonicera xylosteum) ja orapaatsama (Rhamnus cathartica).

Tyrskyvyöhykkeessä voi esiintyä harvakseltaan 
rantalajistoa, joka on kalkkikivelläkin osin samaa kuin 
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rantojen silikaattikallioilla. Ylempänä kallio voi muis-
tuttaa tavallista avointa kalkkikalliota. Tyypillisiä put-
kilokasveja kallionraoissa ovat esimerkiksi ruohosipuli 
(Allium schoenoprasum), keltamaksaruoho (Sedum acre), 
ketokäenminttu (Acinos arvensis), nyylähaarikko (Sagina 
nodosa), mäkiarho (Arenaria serpyllifolia), haurasloikko 
(Cystopteris fragilis), mäkirikko (Saxifraga tridactylites), 
haisukurjenpolvi (Geranium robertianum) sekä kevät-
hanhikki (Potentilla crantzii) (mm. Stjernberg ym. 1974). 
Varsinkin lounaissaariston kalkkikallioilla esiintyy 
myös yleisesti lämpöhakuista luotokasvillisuutta, kuten 
kalliokäärmeenpistoyrttiä (Vincetoxicum hirundinaria), 
mäkimeiramia (Origanum vulgare), maarianverijuurta 
(Agrimonia eupatoria), keihäsvuohennokkaa (Scutellaria 
hastifolia) ja kiiltokurjenpolvea (Geranium lucidum) sekä 
ketolajistoa, kuten sikoangervoa (Filipendula vulgaris), 
ketomarunaa (Artemisia campestris) ja jäykkäpitkäpal-
koa (Arabis hirsuta) (Eklund 1948). Sammalista tyypilli-
siä ovat kalkkikiertosammal (Tortella tortuosa) ja kalkki-
karvasammal (Ditrichum flexicaule), jotka muodostavat 
laajoja kuvioita. Jäkälistä kalkkitorvijäkälä (Cladonia 
symphycarpa) on hyvin tavanomainen. Merenrannan 
kalkkikallioilla voidaan tavata myös pienialaisesti 
kalkkikosteikkoja ja paikoin lettomaista kasvillisuutta. 
Uhanalaisista tai silmälläpidettävistä sammalista kau-
sikosteissa kalkkipainanteissa viihtyvät kalkkijalosam-
mal (Drepanocladus lycopodioides) ja rantaväkäsammal 
(Campyliadelphus elodes). 
Maantieteellinen vaihtelu: Merenrantakalkkikalliot 
sijaitsevat varsin suppealla alueella, eikä niissä esiin-
ny merkittävää maantieteellistä vaihtelua. Vaihtelua on 
havaittavissa lähinnä lounaisen ulkosaariston ja man-
tereen sekä suojaisan sisäsaariston välillä, sillä ulkosaa-
riston kalkkikalliot ovat selvästi avoimempia. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Merenranta-
kalkkikalliot vaihettuvat melko joustavasti kalkkikal-
lioketoihin, kuiviin lehtoihin ja kalkkivaikutteisiin met-
siin. Paikoin on myös pienialaisesti kalkkikosteikkoja 
tai lettomaista kasvillisuutta. Jos kalkkikallio jatkuu 
rannasta pitkälle sisämaahan, voitaneen ylintä osaa pi-
tää tavallisena sisämaan kalkkikalliona. 
Esiintyminen: Lähellä merenrantaa sijaitsevat kalk-
kikiviesiintymät ovat voimakkaasti keskittyneet lou-
naissaaristoon ja läntiselle Suomenlahdelle. Lähellä 
merenrantaa sijaitsevia kalkkikiviesiintymiä on kal-
lioperäkarttojen mukaan useita satoja, mutta suurinta 
osaa näistä ei voida pitää varsinaisina merenrantakalk-
kikallioina. Arviointia varten kootussa aineistossa on 
155 varmaa tai mahdollista merenrantakalkkikalliota. 
Esiintymien yhteispinta-alaa ei tunneta, mutta useim-
mat kohteet ovat hyvin pienialaisia.

Merenranta-
kalkkikalliot
© SYKE 

Stora Limskär, Parainen. Kuva: Kimmo Syrjänen

Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta (Ks 3), 
rakentaminen (R 3), Itämeren rehevöityminen (Vre 3), 
rehevöittävä laskeuma (Rl 2), happamoittava laskeuma 
(Kh 1).
Uhkatekijät: Rakentaminen (R 3), Itämeren rehevöi-
tyminen (Vre 3), rehevöittävä laskeuma (Rl 2), hapan 
laskeuma (Kh 1).
Romahtamisen kuvaus: Merenrantakalkkikallio kat-
sotaan hävinneeksi, jos sen kallioperä louhitaan tai 
peitetään. Kallio voidaan katsoa tämän luontotyypin 
esiintymänä romahtaneeksi myös silloin, jos merenran-
takalkkikalliolle luonteenomainen kasvillisuus ja lajisto 
muusta syystä puuttuvat. Laatumuutosten arvioinnissa 
romahdustilalle asetettiin teoreettinen ala- ja yläraja. 
Laatutarkastelussa painotettiin rakentamista (painoar-
vo 0,6), mutta otettiin huomioon myös rannikkoveden 
tila (0,4). Romahdustilan alarajalla kaikki esiintymät 
sijaitsevat alle 25 metrin etäisyydellä rakennuksista ja 
ovat ekologiselta tilaltaan huonon rannikkoveden äärel-
lä. Romahdustilalle oletettiin myös varovaisempi ylära-
ja, jossa mahdollisesta kokonaislaadun enimmäismuu-
toksesta on tapahtunut 80 %.
Arvioinnin perusteet: Merenrantakalkkikalliot arvi-
oitiin erittäin uhanalaiseksi luontotyypiksi (EN) levin-
neisyysalueen pienen koon ja luontotyypin taantumisen 
vuoksi (B1). 

Menneen 50 vuoden aikana merenrantakalkkikal-
lioita on tuhoutunut rakentamisen sekä todennäköisesti 
myös kesämökkien pihatöiden ja umpeenkasvun yhteis-
vaikutuksena. Luontotyypin pinta-alan väheneminen 
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K
alliot ja kivikot

voi ylittää 20 %, ja varovaisuusperiaatetta noudattaen 
A1-kriteerin mukainen uhanalaisuusluokka on silmäl-
läpidettävä (NT, vaihteluväli LC–NT). Kesäasutukseen 
liittyvä toiminta merenrantakalkkikallioiden läheisyy-
dessä ja umpeenkasvu voivat kiihtyä tulevaisuudessa 
ja jonkin verran rakentamista tulla lisää, mutta tule-
van 50 vuoden aikana ei uskota tapahtuvan yli 20 %:n 
lisävähenemistä, joten A2a-kriteerin mukainen uhan-
alaisuusluokka on säilyvä (LC). Historiallista määrän 
vähenemistä pyrittiin arvioimaan louhostietojen avulla. 
Ainakin osittain louhittujen kohteiden osuuden arvioi-
tiin ylittävän 30 % merenrantakalkkikallioiden yhteis-
pinta-alasta. Kun otetaan huomioon myös rakentamisen 
ja mahdollisen umpeenkasvun vaikutukset, voi vähe-
neminen ylittää 40 %:n raja-arvon (A3: NT, vaihteluväli 
LC–NT).

Merenrantakalkkikallioiden levinneisyysalue on 
noin 18 000 km2 ja esiintymisruutujen määrä noin 40 
tunnettujen esiintymien perusteella arvioituna. Yhtään 
tunnettua esiintymää ei ole hyvässä tai erinomaises-
sa tilassa olevan rannikkoveden äärellä, ja noin 25 % 
esiintymistä on alle 25 m:n päässä rakennuksista, joten 
sekä abioottinen että bioottinen taantuminen katsotaan 
jatkuvaksi ja myös tulevaisuuteen ulottuvaksi. Luon-
totyyppi luokittuu erittäin uhanalaiseksi (EN) B1-kri-
teerin perusteella (B1a(ii,iii)b) ja vaarantuneeksi (VU) 
B2-kriteerin perusteella.

Merenrantakalkkikallioiden laatumuutoksia selvitet-
tiin samaan tapaan kuin muiden merenrantakallioiden 
eli käyttämällä lähtökohtana rantarakentamista sekä 
vesien tilaa. Arvio muutosten suhteellisesta vakavuu-
desta menneen 50 vuoden aikana oli 29–39 % sen mu-
kaan, miten luontotyypin romahtaminen määriteltiin. 
Todennäköisimmin oikeana uhanalaisuusluokkana 
pidettiin vaarantunutta (CD1: VU), koska taantumista 
ovat vesien tilan ja rantarakentamisen ohella aiheut-
taneet myös muut vaikeammin tarkasteltavat tekijät, 
kuten umpeenkasvu ja mahdollisesti myös ilmansaas-
teet. Pidemmän ajan tarkastelussa arvio muutoksen 
suhteellisesta vakavuudesta oli 40–50 % (CD3: NT). Tu-
levaisuuden laatumuutosten voimakkuutta ei pystytä 
ennustamaan (CD2a: DD).

Rantarakentaminen vaikuttaa rantakallioon mökin 
tai huvilan rakentamisen kautta ja myös rakennuksen 
ympäristöön kulutuksen, pihamaiden tai laiturin ra-
kentamisen ja vieraslajien leviämisen kautta. Vesien 
rehevöityminen vaikuttaa rantakallioilla haitallisesti 
ainakin alimman vyöhykkeen eliöyhteisöihin, kun 
rannoille ajautuvat levämassat peittävät alleen alim-
pia jäkälävyöhykkeitä. Rantakalkkikalliot ja niiden 
eliöyhteisöt ovat todennäköisesti muuttuneet myös 
umpeenkasvun myötä. Tämän taustalla on mm. re-
hevöittävä typpilaskeuma ja laidunnuksen loppumi-
nen. Lounaissaaristossa suurin osa kalkkikallioista 
on ollut laidunnettuja, mutta laidunnus ja muu perin-
teinen maankäyttö on loppunut useimmilla paikoilla 
1960–1970-luvuilla. Etenkin välisaariston ja rannikon 
kalkkikallioilla on tapahtunut umpeenkasvua, jolla 
on ollut haitallisia lajistovaikutuksia. Ulkosaariston 
kalkkikalliot ovat säilyneet selvästi paremmin laidun-
nuksen loppumisesta huolimatta.

Muuttuneisuustarkasteluja varten merenrantakalk-
kikallioiden rakentamisastetta selvitettiin rakennusai-
neistoista (Valmiit rakennukset 2014 ja Maastotietokanta 
2016) ja vesienlaatua pintavesien ekologisen tilan aineis-
tosta (Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat 
2013). Rakentamisen vaikutuksia painotettiin laatuar-
viossa vedenlaatua enemmän.
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Todennäköisesti heikkenevä. On oletet-
tavaa, että umpeenkasvu jatkuu ainakin osalla meren-
rantakalkkikallioita.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kalkkikalliot (8210). Voi sisäl-
tyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot.

K2.02 

Järvenrantakalkkikalliot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU B2a(ii,iii)b –
Etelä-Suomi EN B2a(ii,iii)b –
Pohjois-Suomi VU B1,2c ?

Huosiaisniemi, Kuopio. Kuva: Kimmo Syrjänen

Luonnehdinta: Järvien ja lampien rannoilla olevat 
kalkkikalliopaljastumat ovat alaosistaan rantavoimien 
vaikutuksessa. Alimmat osat pysyvät aallokon ja jäiden 
vuoksi paljaana, ja rantavyöhykkeessä kallioilla esiintyy 
rantakasveja. Rantavoimien vaikuttamat kasviyhteisöt 
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eroavat suuresti muista kalkkikallioiden yhteisöistä. 
Rantakalkkikallioille tyypillistä jäkälälajistoa ovat esi-
merkiksi mustuaiset (Verrucaria spp.), poimukesijäkä-
lä (Scytinium plicatile), hyytelöjäkälät (Lathagrium spp.), 
ruskokilpinen (Placidium rufescens) ja limipullokas  
(Endocarpon psorodeum). Näiden lisäksi kaikenlaisilla 
rantakallioilla tavataan esimerkiksi rantaraspijäkälää 
(Staurothele fissa) sekä sinileviä. Kalkkivaikutteisilta ran-
takallioilta tai -kivikoista voidaan löytää myös lettosii-
pisammalta (Fissidens adianthoides) tai harvinaisemmista 
lajeista esimerkiksi kalkkipurosammalta (Hygrohypnum 
luridum) ja kalkkikinnassammalta (Scapania calcicola). 
Rantajyrkänteiden yläosia luonnehtii valoisuus ja eten-
kin etelärinteillä paahteisuus, ja niiden lajisto muistuttaa 
muiden avointen ja valoisien kalkkikallioiden lajistoa.

Järvenrantakalkkikalliot voidaan jakaa tarkemmin 
laakeisiin ja jyrkänteisiin rantakalkkikallioihin. 
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. Järvien ranta-
kalkkikalliot sijaitsevat hajallaan maan eri osissa, joten 
niiden eliöstön maantieteellinen vaihtelu saattaa olla 
suurta. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rannasta al-
kavalla laajalla kalkkikallioalueella rantakalkkikalliot 
voivat vaihettua ylempänä tavallisiksi kalkkikallioiksi. 
Esiintyminen: Rantakalkkikalliot ovat hyvin harvinai-
sia ja yleensä erittäin pienialaisia. Järvien rantakalkki-
kallioita esiintyy ilmeisesti harvakseltaan kalkkikal-
lioalueilla. Kartta-aineistot eivät ole riittävän tarkkoja 
esiintymien tunnistamiseen, vaan näkemys niistä pe-
rustuu noin 90 tunnettuun varmaan tai mahdolliseen 
esiintymään. Rantakalkkikalliot ovat kooltaan hyvin 
pieniä. 

Järvenrantakalkkikalliot

Varma

© SYKE 

Mahdollinen

Uhanalaistumisen syyt: Rakentaminen (R 3), kaivan-
naistoiminta (Ks 2), rehevöittävä laskeuma (Rl 2), vesien 
rehevöityminen (Vre 1), metsien uudistamis- ja hoitotoi-
met (M 1), hapan laskeuma (Kh 1).
Uhkatekijät: Rakentaminen (R 3), rehevöittävä laskeu-
ma (Rl 2), vesien rehevöityminen (Vre 1), metsien uu-
distamis- ja hoitotoimet (M 1), hapan laskeuma (Kh 1).
Romahtamisen kuvaus: Järvenrantakalkkikallio kat-
sotaan hävinneeksi, jos sen kallioperä louhitaan tai 
peitetään. Kallio voidaan katsoa tämän luontotyypin 
esiintymänä romahtaneeksi myös silloin, jos järvenran-
takalkkikalliolle luonteenomainen kasvillisuus ja lajisto 
muusta syystä puuttuvat. Laatumuutosten arvioinnissa 
romahdustilalle asetettiin teoreettinen ala- ja yläraja. 
Laatutarkastelussa painotettiin rakentamista (paino-
arvo 0,6), mutta otettiin huomioon myös järviveden 
tila (0,2) sekä järven säännöstely (0,2). Romahdustilan 
alarajalla kaikki esiintymät sijaitsevat alle 25 metrin 
etäisyydellä rakennuksista, ovat ekologiselta tilaltaan 
huonon järviveden äärellä ja kaikki kyseiset järvet ovat 
säännösteltyjä. Romahdustilalle oletettiin myös varo-
vaisempi yläraja, jossa mahdollisesta kokonaislaadun 
enimmäismuutoksesta on tapahtunut 80 % (esim. kaikki 
esiintymät lähellä rakennuksia ja järvien ekologinen tila 
huono, mutta järviä ei lainkaan säännöstellä).
Arvioinnin perusteet: Järvenrantakalkkikalliot arvi-
oitiin erittäin uhanalaisiksi (EN) Etelä-Suomessa sekä 
vaarantuneiksi (VU) Pohjois-Suomessa ja koko maas-
sa levinneisyys- ja esiintymisalueen pieneen kokoon, 
esiintymispaikkojen vähäiseen lukumäärään ja luon-
totyypin taantumiseen liittyvien seikkojen vuoksi (Ete-
lä-Suomi ja koko maa: B2, Pohjois-Suomi: B1 & B2).

Menneen 50 vuoden aikana järvenrantakalkkikal-
lioita on todennäköisesti tuhoutunut rakentamisen, 
kesämökkien pihatöiden ja umpeenkasvun yhteisvai-
kutuksena varsinkin Etelä-Suomessa. Luontotyypin 
pinta-alan väheneminen voi ylittää 20 % Etelä-Suo-
messa ja koko maassa, ja varovaisuusperiaatetta nou-
dattaen A1-kriteerin mukainen uhanalaisuusluokka 
on näillä tarkastelualueilla silmälläpidettävä (A1: NT, 
LC–NT). Kesäasutukseen liittyvä toiminta järvenranta-
kalkkikallioiden läheisyydessä ja umpeenkasvu voivat 
kiihtyä tulevaisuudessa ja jonkin verran rakentamista 
tulla lisää, mutta tulevan 50 vuoden aikana ei uskota 
tapahtuvan yli 20 %:n lisävähenemistä, joten A2a-kri-
teerin mukainen uhanalaisuusluokka on säilyvä (LC) 
kaikilla tarkastelualueilla. Historiallista määrän vähe-
nemistä pyrittiin haarukoimaan louhostietojen avulla. 
Etelä-Suomen järvien rantakalkkikallioita on louhittu 
jo varhain (esimerkiksi Juankosken Ala-Siikajärven 
ja Lohjanjärven kalkkikalliot), minkä lisäksi valtaosa 
mökkirakentamisesta on tapahtunut jo aiemmin kuin 50 
vuotta sitten. Rakentamisen, louhinnan ja umpeenkas-
vun yhteisvaikutus voi nousta yli 40 %:n Etelä-Suomessa 
ja koko maassa, ja varovaisuusperiaatetta noudattaen 
A3-kriteerin mukainen uhanalaisuusluokka on näillä 
tarkastelualueilla silmälläpidettävä (A3: NT, LC–NT).

Järvenrantakalkkikalliot ovat Suomessa harvinai-
sia. Tunnettujen varmojen ja mahdollisten lisäesiinty-
mien perusteella arvioituna levinneisyysalueen koko 
on Etelä-Suomessa 44 000–57 000 km2, Pohjois-Suo-
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messa 7000–20 000 km2 ja koko maassa noin 150 000 
km2. Esiintymisruutujen määräksi arvioidaan 15–19 
Etelä-Suomessa, 5–11 Pohjois-Suomessa ja 20–30 ko-
ko maassa. Etelä-Suomessa lähes 40 % ja koko maassa 
noin 35 % esiintymistä on alle 25 m:n päässä rakennuk-
sista. B-kriteerin lisäehtojen katsottiin täyttyvän Ete-
lä-Suomessa ja koko maassa abioottisen ja bioottisen 
laadun heikkenemisen sekä tulevaisuudessa edelleen 
jatkuvan taantumisen kautta sekä Pohjois-Suomessa 
esiintymispaikkojen pienen lukumäärän vuoksi (6–10). 
Näin ollen luontotyyppi on B-kriteerin perusteella 
Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen (EN) (B2a(ii,iii)
b), Pohjois-Suomessa vaarantunut (VU) (B1, 2c) ja koko 
maassa vaarantunut (VU) (B2a(ii,iii)b).

Järvenrantakalkkikallioiden laatumuutoksia ar-
vioitaessa selvitettiin rantarakentamista sekä järvien 
säännöstelyä ja vesien tilaa. Arvio muutosten suhteel-
lisesta vakavuudesta menneen 50 vuoden aikana oli 
koko maassa keskimäärin 9–13 % (Etelä-Suomi 9–14 %,  
Pohjois-Suomi 5–6 %), mikä vastaa luokkaa säilyvä 
(CD1: LC). Pidemmän ajan tarkastelussa arviot muu-
toksen suhteellisesta vakavuudesta olivat Etelä-Suo-
messa ja koko maassa korkeammat (ES: 40–50 %, PS: 
10–12 % ja koko maa 36–45 %). Kun otettiin huomioon 
myös tarkastelusta puuttuvat laatua heikentävät tekijät, 
kuten umpeenkasvu ja ilmansaasteet, Etelä-Suomessa 
järvenrantakalkkikalliot arvioitiin pidemmän aikavälin 
laatumuutosten perusteella vaarantuneiksi (VU, vaihte-
luväli NT–VU) ja koko maassa silmälläpidettäviksi (NT). 
Pohjois-Suomessa arvioidut pitkän ajan laatumuutokset 
vastannevat luokkaa säilyvä (CD3: LC). Tulevaisuuden 
laatumuutosten voimakkuutta ei pystytä ennustamaan 
(CD2a: DD).

Rantarakentaminen vaikuttaa rantakallioon mökin 
tai huvilan rakentamisen kautta ja myös rakennuksen 
ympäristöön kulutuksen, pihamaiden tai laiturin ra-
kentamisen ja vieraslajien leviämisen kautta. Vesien 
rehevöityminen vaikuttaa rantakallioilla haitallisesti 
ainakin alimman vyöhykkeen eliöyhteisöihin. Sään-
nöstelyn vaikutuksia rantakallioiden eliöyhteisöihin ei 
ole tutkittu, mutta luonnosta poikkeavan vedenkorke-
usvaihtelun rytmin ja voimakkuuden voidaan olettaa 
vaikuttavan niihin haitallisesti. Rantakalkkikalliot ja 
niiden eliöyhteisöt ovat todennäköisesti muuttuneet 
myös umpeenkasvun myötä. Tämän taustalla on mm. 
rehevöittävä typpilaskeuma ja laidunnuksen loppu-
minen. Rantakalkkikalliot rajautuvat useimmiten 
metsiin, joiden uudistamis- ja hoitotoimilla voi myös 
olla niihin haitallisia vaikutuksia. Muuttuneisuustar-
kasteluja varten järvenrantakalkkikallioiden rakenta-
misastetta selvitettiin rakennusaineistoista (Valmiit 
rakennukset 2014 ja Maastotietokanta 2016) ja vesien-
laatua pintavesien ekologisen tilan aineistosta (Ve-
sipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat 2013). 
Rakentamisen vaikutuksia painotettiin laatuarviossa 
vedenlaatua enemmän.
Luokkamuutoksen syyt: Etelä-Suomessa ja Poh-
jois-Suomessa menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heikke-
nevä, Pohjois-Suomessa ei tiedossa. On oletettavaa, että 
umpeenkasvu jatkuu etenkin Etelä-Suomessa.

Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kalkkikalliot (8210). Voi sisäl-
tyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot.

K2.03 

Joenrantakalkkikalliot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (LC–EN) A1, B1,2a(ii)b ?
Etelä-Suomi EN B1,2a(ii)bc –
Pohjois-Suomi NT (LC–EN) A1, B1,2a(ii)b ?

Sakattipahta, Sodankylä. Kuva: Jari Teeriaho

Luonnehdinta: Jokien ja purojen rannoilla olevat kalk-
kikalliopaljastumat ovat alaosistaan rantavoimien vai-
kutuksessa. Alimmat osat pysyvät virtauksen ja jäiden 
vuoksi paljaana ja rantavyöhykkeessä voi kallioilla 
esiintyä rantakasveja. Rakentamattomissa joissa tul-
vahuiput vaikuttavat varsin korkealle rantakallioon, 
esimerkiksi poistaen kuollutta kasvimassaa, jolloin 
kasvutilaa vapautuu kalliolajeille. Rantavoimien vai-
kuttamat kasviyhteisöt eroavat muista kalkkikallioiden 
yhteisöistä, mutta kaiken kaikkiaan eliölajisto tunne-
taan huonosti.

Joenrantakalkkikallioille tyypillistä jäkälälajistoa 
ovat esimerkiksi mustuaiset (Verrucaria spp.). Näiden 
lisäksi kaikenlaisilla rantakallioilla tavataan esimerkik-
si rantaraspijäkälää (Staurothele fissa) sekä sinileviä. 
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Varma

© SYKE 

Mahdollinen

Kalkkipurosammal (Hygrohypnum luridum) on kalkki-
vaikutteisille rantakallioille ja -kivikoille tunnusomai-
nen, joskin harvinainen sammal. Kalkkivaikutteisilla 
koskipaikoilla ja rannoilla voidaan tavata myös ahdin-
sammalta (Rhynchostegium riparioides), rantaväkäsam-
malta (Campyliadelphus elodes) ja huurresammalia  
(Palustriella spp.) (Ulvinen ym. 2002). Joenrantakalkki-
kalliot voidaan jakaa tarkemmin laakeisiin ja jyrkäntei-
siin joenrantakalkkikallioihin.
Maantieteellinen vaihtelu: Joenrantakalkkikalliot si-
jaitsevat melko suppealla alueella, joten maantieteelli-
nen vaihtelu voi olla niillä vähäistä. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rannasta al-
kavalla laajalla kalkkikallioalueella rantakalkkikalliot 
voivat vaihettua ylempänä tavallisiksi kalkkikallioiksi. 
Kohteet, joissa kalkkikivi on virrassa pienempinä lohka-
reina ja kivinä, kuuluvat puro- ja jokiluontotyyppeihin.
Esiintyminen: Rantakalkkikalliot ovat harvinaisia. 
Joenrantakalkkikallioiden esiintymisen painopistealue 
on Kuusamossa ja Sallassa, mutta luontotyyppiä esiin-
tyy myös Peräpohjolassa, Lapin kolmion alueella sekä 
Pohjanmaalla. Yksi tuhoutunut esiintymä on ollut myös 
Etelä-Suomessa Mustionjoen varressa. Kartta-aineistot 
eivät ole riittävän tarkkoja joenrantakalkkikallioiden 
tunnistamiseen, vaan näkemys niistä perustuu ainoas-
taan tunnettuihin esiintymiin. Varmoja tai mahdollisia 
joenrantakalkkikallioita on arviointia varten kootussa 
aineistossa 61. Esiintymien yhteispinta-alaa ei ole pys-
tytty arvioimaan. 
Uhanalaistumisen syyt: Vesirakentaminen (Vra 2), 
vesien säännöstely (Vs 2), rakentaminen (R 1), metsien 
uudistamis- ja hoitotoimet (M 1), vesien rehevöityminen 
(Vre 1).
Uhkatekijät: Vesirakentaminen (Vra 2), vesien säännös-
tely (Vs 2), rakentaminen (R 1), metsien uudistamis- ja 
hoitotoimet (M 1), vesien rehevöityminen (Vre 1).
Romahtamisen kuvaus: Joenrantakalkkikallio katso-
taan hävinneeksi, jos sen kallioperä louhitaan tai peite-
tään tai jos se esim. jää patoaltaan alle. Kallio voidaan 
katsoa tämän luontotyypin esiintymänä romahtaneek-
si myös silloin, jos joenrantakalkkikalliolle luonteen-
omainen kasvillisuus ja lajisto muusta syystä puuttuvat. 
Joenrantakallioiden romahdustilaa pyrittiin määritte-
lemään periaatteessa samalla tavoin kuin järvenranta-

kallioiden, mutta käyttämällä vain tietoja ranta- ja vesi-
rakentamisesta. Luontotyyppi katsottiin romahtaneeksi 
viimeistään silloin, kun kaikki sen esiintymät sijaitsevat 
alle 25 metrin etäisyydellä rakennuksista ja kaikki joet 
ovat rakennettuja (yläjuoksulla patoja).
Arvioinnin perusteet: Joenrantakalkkikalliot arvioi-
tiin erittäin uhanalaisiksi (EN) Etelä-Suomessa levin-
neisyys- ja esiintymisalueen pienen koon ja luontotyy-
pin taantumisen vuoksi (B1 & B2). Pohjois-Suomessa 
ja koko maassa luontotyyppi arvioitiin silmälläpidet-
täväksi (NT) levinneisyys- ja esiintymisalueen pienen 
koon ja luontotyypin taantumisen vuoksi (B1 & B2) ja 
myös lähimmän 50 vuoden aikana tapahtuneen olete-
tun määrän vähenemisen vuoksi (A1). 

Joenrantakalkkikallioita on tuhoutunut etenkin vesi-
rakentamisen yhteydessä. Lähimmän 50 vuoden aikana 
tapahtunut väheneminen voi ylittää 20 % esiintymien 
lukumäärästä Pohjois-Suomessa, jonne luontotyypin 
levinneisyys painottuu. Luontotyyppi on A1-kriteerin 
perusteella Etelä-Suomessa säilyvä (LC) ja Pohjois-Suo-
messa sekä koko maassa silmälläpidettävä (NT, vaih-
teluväli LC–NT). Pidemmän ajan historialliset sekä 
tulevaisuuden ennustetut määrämuutokset arvioitiin 
vähäisemmiksi (A2a & A3: LC). Joenrantakalkkikallioi-
ta lienee louhittu jossain määrin vähemmän kuin muita 
kalkkikalliotyyppejä.

Joenrantakalkkikalliot ovat Suomessa harvinaisia. 
Tunnettujen varmojen ja mahdollisten lisäesiintymien 
perusteella arvioituna levinneisyysalueen koko on Ete-
lä-Suomessa vain 5 500 km2, Pohjois-Suomessa noin 25 
000 km2 ja koko maassa noin 54 000 km2. Esiintymis-
ruutujen määräksi arvioidaan 4–5 Etelä-Suomessa, 11–14 
Pohjois-Suomessa ja 15–19 koko maassa. Osa luonto-
tyypin esiintymistä sijaitsee Oulangan kansallispuis-
tossa, jossa ne ovat turvassa useimmilta uhkatekijöiltä 
(esim. rakentaminen ja vesirakentaminen). B-kriteerin 
lisäehdot täyttyvät Etelä-Suomessa ja lähes täyttyvät 
Pohjois-Suomessa ja koko maassa vesirakentamiseen 
sekä säännöstelyyn liittyvän taantumisen vuoksi (suo-
jelualueiden ulkopuolella). Näiden tekijöiden katsotaan 
vaikuttavan haitallisesti rakennetuissa joissa myös tu-
levaisuudessa. Etelä-Suomessa luontotyyppi on myös 
hyvin harvinainen, koska tunnettuja esiintymispaik-
koja on vain 4 tai 5. Näin ollen luontotyyppi on B-kri-
teerin perusteella Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen 
(EN) (B1,2a(ii)bc) ja Pohjois-Suomessa sekä koko maassa 
silmälläpidettävä (NT, vaihteluväli LC–EN) (B1,2a(ii)b). 
Uhanalaisuusluokan epävarmuus Pohjois-Suomessa ja 
koko maassa liittyy siihen, kuinka vakavana luontotyy-
pin taantumista pidetään.

Joenrantakalkkikallioiden laatumuutoksia selvitet-
tiin samaan tapaan kuin muiden joenrantakallioiden 
eli käyttämällä lähtökohtana ranta- ja vesirakentamista. 
Rakennettujen jokien osuus on 10–20 % joenrantakalk-
kikallioiden virtavesistä ja kesämökkirakentamista on 
varsin vähän. Kokonaisarviot muutosten suhteellisesta 
vakavuudesta menneen 50 vuoden aikana olivat alle 
10 % kaikilla tarkastelualueilla, mikä vastaa luokkaa 
säilyvä (CD1: LC). Myös pidemmän ajan tarkasteluis-
sa muutosarviot olivat pieniä suhteessa CD3-kriteerin 
raja-arvoihin (LC). Muuttuneisuustarkasteluja varten 
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joenrantakalkkikallioiden rakentamisastetta selvitettiin 
rakennusaineistoista (Valmiit rakennukset 2014 ja Maas-
totietokanta 2016) ja jokien rakentamista patoaineistoista 
(VESTY 2016). Ranta- ja vesirakentamisen vaikutuksia 
painotettiin laatuarviossa yhtä paljon.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Etelä-Suomessa heikkenevä, koko 
maassa ja Pohjois-Suomessa ei tiedossa. On oletettavaa, 
että umpeenkasvu jatkuu etenkin Etelä-Suomessa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kalkkikalliot (8210). Voi sisäl-
tyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot.

K2.04 

Avoimet laakeat kalkkikalliot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa EN A1, A3, B2a(iii)b –
Etelä-Suomi EN A1, A3, B2a(iii)b –

Pohjois-Suomi DD A1–A3, B1–B3, 
D1, D3 ?

Luonnehdinta: Luontotyypillä tarkoitetaan kalkkikal-
lioiden lakiosissa tai loivilla rinteillä olevia yleensä avoi-
mia tai vähäpuustoisia ohuthumuksisia kallioita, joilla 
usein ei ole laidunkäyttöhistoriaa. Luontotyypin rajaus 
kalkkikallioketoihin on tulkinnanvarainen ja epäselvä. 
Sammal- ja jäkäläkasvillisuus on vallalla, mutta myös 
ruohoja voi olla runsaasti. Tyypillisiä sammalia ovat 
mm. ketohavusammal (Abietinella abietina), pikkutum-
purasammal (Barbula convoluta), kalkkikarvasammal 
(Ditrichum flexicaule), havusammalet (Thuidium spp.), 
kiertosammalet (Tortella spp.) ja kalkkikynsisammal 
(Dicranum brevifolium). Jäkälistä tyypillisiä ovat mm. 
kalkkitorvijäkälä (Cladonia symphycarpa), hyytelöjäkälät 
(mm. Lathagrium spp., Enchylium spp.), risakesijäkälä 
(Scytinium lichenoides s. lato), ruskonahkajäkälä (Peltigera 
rufescens), ruskeiset (Bilimbia spp.), isomustejäkälä 
(Placynthium nigrum) sekä mustuaiset (Verrucaria spp.). 

Avoimet laakeat kalkkikalliot

© SYKE 
(pohjakartta: Maanmittauslaitos)

Myös varsin paljaita tai rupijäkälien, esimerkiksi mus-
tuaisten ja huurremannajäkälän (Circinaria contorta) 
peittämiä kalliopintoja esiintyy etenkin tuulisilla, paah-
teisilla tai kuluneilla kallioilla. Putkilokasvilajisto on 
pääosin samaa kuin kalkkivaikutteisilla kalliokedoilla, 
mutta putkilokasvien peittävyys ja lajimäärä ovat kal-
lioilla alhaisempia kuin kedoilla. Osa putkilokasveista 
on puolestaan yhteisiä keskiravinteisten kallioiden 
kanssa, esimerkiksi ketokäenminttu (Acinos arvensis), 
keväthanhikki (Potentilla crantzii) ja keltamaksaruoho 
(Sedum acre).

Yllä lajistoa on kuvattu eteläisten esiintymien pe-
rusteella, koska Pohjois-Suomesta ei ole tiedossa kui-
via ja avoimia laakeita kalkkikallioita. Lapin kolmiossa 
(Tervola, mahdollisesti muuallakin) esiintyy kuitenkin 
harvinaisia kalkkipohjaisia ja tyypillisesti kausikostei-
ta loivapiirteisiä painanteita, joissa paljas kalkkikallio 
vuorottelee vaihtelevan paksuisen turvekerroksen 
kanssa. Näillä kalkkikallioilla sammalista tavallisia 
ovat mm. väkäsirppisammal (Drepanocladus polygamus), 
lettoväkäsammal (Campylium stellatum), sirppisammalet  
(Scorpidium spp.), kalkkikiertosammal (Tortella tortuosa) 
sekä parhailla paikoilla jalosammalet (Drepanocladus 
angustifolius, D. lycopodioides).
Maantieteellinen vaihtelu: Valtalajeissa ja muussa lajis-
tossa on suurta vaihtelua Etelä- ja Pohjois-Suomen välil-
lä, mm. siitä syystä, että eteläiset esiintymät ovat kuivia 
ja usein ketomaisia, kun taas Pohjois-Suomen tunnetut 
esiintymät ovat kausikosteita. Tunturialueen kalkkikal-
liot ja -kivikot luetaan omaan luontotyyppiinsä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Avoimet ja 
laakeat kalkkikalliot liittyvät usein erottamattomasti 
kalkkikallioiden muihin luontotyyppeihin sekä kalk-
kikallioketoihin. 
Esiintyminen: Avoimet laakeat kalkkikalliot keskitty-
vät Lounais-Suomeen. Niitä saattaa löytyä muualtakin 
kalkkialueilta, mutta vedenkoskemattomilla seuduilla 
niitä esiintyy todennäköisesti vain hyvin pieninä laik-
kuina, jos ollenkaan. Pohjoisen Suomen esiintymät ovat 
epävarmoja. Tunturialueen avoimet kalkkikalliot puut-
tuvat kartasta (ks. luku 9). Luontotyypin kokonaispin-
ta-alaa ei tunneta.
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta (Ks 3), re-
hevöittävä laskeuma (Rl 3), metsien uudistamis- ja hoito-
toimet (M 2), rakentaminen (R 2), hapan laskeuma (Kh 1).
Uhkatekijät: Rehevöittävä laskeuma (Rl 3), metsien 
uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), rakentaminen (R 2), 
kaivannaistoiminta (Ks 2), hapan laskeuma (Kh 1).
Romahtamisen kuvaus: Kallio katsotaan hävinneeksi, 
jos sen kallioperä louhitaan tai peitetään. Avoin kalkki-
kallio voidaan katsoa tämän luontotyypin esiintymänä 
romahtaneeksi myös silloin, jos sille luonteenomainen 
kasvillisuus ja lajisto muusta syystä puuttuvat. Kasvil-
lisuudeltaan epätyypillisinä voidaan pitää esimerkiksi 
paljaaksi kuluneita tai metsäkasvillisuuden peittämiä 
kallioita.
Arvioinnin perusteet: Avoimet laakeat kalkkikalliot 
arvioitiin koko maassa ja Etelä-Suomessa erittäin uhan- 
alaisiksi (EN) menneen 50 vuoden aikana ja pidem-
mällä aikavälillä tapahtuneen määrän vähenemisen 
vuoksi (A1 & A3) sekä suppeaan esiintymisalueeseen 
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yhdistyvän taantumisen vuoksi (B2). Pohjois-Suomessa 
luontotyyppi on puutteellisesti tunnettu (A1–A3, B1–B3, 
D1 & D3). 

Avoimet laakeat kalkkikalliot esiintyvät tyypillisesti 
pieninä laikkuina metsäympäristössä ja ovat siten erit-
täin alttiita umpeenkasvulle. Luontotyypin pinta-alasta 
ei ole seuranta-aineistoa, mutta sen määrän arvioidaan 
vähentyneen Etelä-Suomessa ja samalla koko maassa yli 
50 % menneen 50 vuoden aikana ja yli 70 % pidemmällä 
tarkastelujaksolla (A1 & A3: EN, vaihteluväli VU–EN 
A3:ssa). Pohjois-Suomessa mennyttä määrän kehitystä 
ei osata arvioida (A1 & A3: DD). Asiantuntija-arviot pe-
rustuvat osin kalkkikallioiden yleisiin vähenemisarvi-
oihin. Määrän vähenemistä ovat umpeenkasvun lisäksi 
aiheuttaneet menneisyydessä etenkin kalkinlouhinta ja 
jossain määrin myös rakentaminen. Riittävien hoitotoi-
mien, metsäpalojen ja laidunnuksen puuttuessa avoimet 
laakeat kalkkikalliot todennäköisesti jatkavat edelleen 
umpeenkasvuaan tulevaisuudessa, mutta umpeenkas-
vun nopeutta ei tunneta (A2a: DD). Myös rakentaminen 
ja kaivannaistoiminta voivat edelleen uhata luontotyy-
pin esiintymiä.

Luontotyypin esiintymät keskittyvät Lounais-Suo-
meen. Tunnettujen varmojen ja mahdollisten esiinty-
mien perusteella arvioituna levinneisyysalueen koko 
on Etelä-Suomessa noin 66 000 km2 ja esiintymisruutu-

ja on 19. Suppea esiintymisalue yhdistettynä umpeen-
kasvun aiheuttamaan jatkuvaan taantumiseen johtaa 
B2-kriteerin perusteella Etelä-Suomessa ja samalla koko 
maassa luokkaan erittäin uhanalainen (EN, vaihteluväli 
VU–EN, B2a(iii)b). Pohjois-Suomessa tyypin esiintymi-
nen on epävarmaa ja luokka on B-kriteerin perusteella 
puutteellisesti tunnettu (B1–B3: DD). 

Avoimien kalkkikallioiden laatumuutoksista ei ole 
seuranta-aineistoja. Arvio niiden bioottisista muutok-
sista noudatti yleistä kalkkikallioiden D-kriteeriarviota 
eli perustui asiantuntija-arvioihin ja epäsuoraan päät-
telyyn luontotyypin ominaispiirteisiin (rakenne, lajis-
to, toiminta) vaikuttaneista tekijöistä. Kalkkikallioista 
juuri avoimet laakeat pinnat ovat voimakkaimmin um-
peenkasvaneet ja samalla niiden lajisto on köyhtynyt. 
Luontotyyppi arvioitiin koko maassa ja Etelä-Suomessa 
vaarantuneeksi (VU) sekä pitkällä aikavälillä että men-
neen 50 vuoden aikana tapahtuneen bioottisen laadun 
heikkenemisen vuoksi (D1 & D3). Pohjois-Suomessa 
luontotyyppi on puutteellisesti tunnettu myös bioot-
tisten muutosten suhteen (D1 & D3: DD).

Etelä-Suomessa avoimiin laakeisiin kalkkikallioihin 
laajimmin vaikuttavia uhkia ovat umpeenkasvu sekä 
metsien uudistamis- ja hoitotoimet. Umpeenkasvun taus-
talla on useita tekijöitä, mm. rehevöittävä laskeuma sekä 
tiheät istutustaimikot, joiden tuottama karike nopeasti 

Alhonmäki, Salo. Kuva: Kimmo Syrjänen
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peittää pienet paljastumat, metsäpalojen vähentyminen 
ja ilman hiilidioksidipitoisuuden nousu. Metsäympäris-
tön voimakas kuusettuminen, puuston tihentyminen ja 
happaman karikkeen kertyminen köyhdyttävät kalkki-
kallioiden lajistoa. Lajiston köyhtymistä on todennäköi-
sesti aiheuttanut myös happamoittava laskeuma.
Luokkamuutoksen syyt: Koko maassa ja Etelä-Suomes-
sa menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heikke-
nevä, Pohjois-Suomessa ei tiedossa. On oletettavaa, että 
umpeenkasvu jatkuu etenkin Etelä-Suomessa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kalkkikalliot (8210). Voi sisäl-
tyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot.

K2.05 

Puustoiset laakeat kalkkikalliot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (LC–VU) A3 –
Etelä-Suomi VU (NT–VU) A3 –
Pohjois-Suomi DD B1, B2, D1, D3 ?

Luonnehdinta: Puustoiset laakeat kalkkikalliot sijait-
sevat kalkkikallioiden lakiosissa tai loivilla rinteillä. 
Ne ovat sammaloituneita ja osittain karikkeen tai mi-
neraalimaan peittämiä kallioita. Kasvillisuutta luon-
nehtii enimmäkseen tavanomainen metsäsammalisto 
ja -varvusto tai lehtomaisuutta ilmentävä metsälajisto, 
mutta paljaammilla kohdilla näkyy varsinaista kal-
liokasvillisuutta sekä kalkinvaatija- ja kalkinsuosi-
jalajistoa. Näiden avoimien kohtien kasvillisuus voi 
muistuttaa edellisen luontotyypin kasvillisuutta (ks. 
K2.04). Luontotyypillä tavattavia jäkäliä ovat mm. 
pullokansijäkälä (Bagliettoa baldensis) ja mustuaiset  
(Verrucaria spp.).

Puustoisilla kalkkikallioilla pensaskerroksessa on 
usein runsaasti kotikatajaa (Juniperus communis) ja tai-
kinamarjaa (Ribes alpinum). 
Maantieteellinen vaihtelu: Ainakin putkilokasvien 
osalta valtalajeissa lienee suurta vaihtelua Etelä- ja Poh-
jois-Suomen välillä. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Puustoiset loivat 
ja laakeat kalkkikalliot vuorottelevat yleensä kalkkikal-
lioiden muiden luontotyyppien kanssa. Kalkkikallioilla 
ja niiden ympäristössä varsinainen kalliokasvillisuus 
vaihettuu tai sekoittuu usein lehtokasvillisuuden kanssa. 

! !
!

!

! !

! !

!

!

! Esiintyminen: Puustoisten laakeiden 
kalkkikallioiden esiintyminen tunne-
taan heikosti, mutta niitä esiintynee mui-
den kalkkikallioluontotyyppien kanssa 
samoilla alueilla eri puolilla Suomea. 
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoi-
minta (Ks 3), rehevöittävä laskeuma (Rl 
3), metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 
2), rakentaminen (R 2).

Uhkatekijät: Rehevöittävä laskeuma (Rl 3), metsien 
uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), rakentaminen (R 2), 
kaivannaistoiminta (Ks 2).

Romahtamisen kuvaus: Kallio katsotaan hävinneeksi, 
jos sen kallioperä louhitaan tai peitetään. Puustoinen 
kalkkikallio voidaan katsoa tämän luontotyypin esiin-
tymänä romahtaneeksi myös silloin, jos sille luonteen-
omainen kasvillisuus ja lajisto muusta syystä puuttu-
vat. Kasvillisuudeltaan epätyypillisinä voidaan pitää 
esimerkiksi täysin metsäkasvillisuuden tai karikkeen 
peittämiä kallioita, joilta kalkkialustaa osoittava lajisto 
on hävinnyt.
Arvioinnin perusteet: Puustoiset kalkkikalliot arvi-
oitiin koko maassa silmälläpidettäviksi (NT) ja Ete-
lä-Suomessa vaarantuneiksi (VU) pitkällä aikavälillä 
tapahtuneen määrän vähenemisen (A3) vuoksi. Poh-
jois-Suomessa puustoiset kalkkikalliot arvioitiin puut-
teellisesti tunnetuiksi (DD) sekä esiintymiseen että 
laatumuutoksiin liittyvän tiedon puutteiden vuoksi 
(B1, B2, D1, D3). 

Puustoiset kalkkikalliot tunnetaan yleisesti ottaen 
huonosti. Niiden määrämuutosten arvioidaan noudatta-
neen karkeasti kalkkikallioiden ryhmätason muutoksia. 
Luontotyypin esiintymiä on todennäköisesti tuhoutu-
nut etenkin Etelä-Suomessa menneen 50 vuoden aika-
na kalkinlouhinnassa ja rakentamishankkeissa sekä 
mahdollisesti myös muuttunut metsäluontotyypeiksi 
umpeenkasvun myötä. Toisaalta jonkin verran lisä-
pinta-alaa on voinut syntyä avoimien kalkkikallioiden 
umpeenkasvaessa ja metsittyessä. Määrän vähenemisen 
ei katsota yltäneen 20 %:iin millään tarkastelualueella 
(A1: LC). Määrän ei arvioida vähenevän yli 20 % myös-
kään tulevan 50 vuoden aikana (A2a: LC), vaikka edellä 
mainitut uhanalaistumisen syyt voivat pienentää luon-
totyypin pinta-alaa edelleen tulevaisuudessa.

Luontotyypin määrän vähenemisen pääteltiin his-
toriallisessa tarkastelussa todennäköisesti ylittävän 
koko maassa 40 % ja Etelä-Suomessa 50 %, mikä vastaa 
uhanalaisuusluokkia silmälläpidettävä (koko maa NT, 
vaihteluväli LC–VU) ja vaarantunut (Etelä-Suomi VU, 
vaihteluväli NT–VU). Pohjois-Suomessa määrän vähe-
neminen arvioitiin vähäisemmäksi (A3: LC). Pidemmän 
ajan määrätarkastelua kuvataan tarkemmin kalkkikal-
lioiden ryhmätason arviointiperusteissa.

Puustoisten kalkkikallioiden levinneisyys- ja esiin-
tymisaluetta ei pystytä arvioimaan nykytietojen perus-
teella (B1 & B2: DD; B3: LC). Myös luontotyypin mah-
dolliset laatumuutokset ovat kaikilla tarkastelualueilla 
hyvin heikosti tunnettuja (D1 & D3: DD). Todennä-
köisesti puustoiset kalkkikalliot ovat kalkkikallioiden 
yleisen umpeenkasvukehityksen tapaan muuttuneet 
peitteisemmiksi. Luultavasti myös metsien uudista-
mis- ja hoitotoimet, metsien kuusettuminen, puuston 
tihentyminen ja happaman karikkeen kertyminen ovat 
köyhdyttäneet kalkkikallioiden lajistoa. 
Luokkamuutoksen syyt: Koko maassa ja Pohjois-Suo-
messa menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heikke-
nevä, Pohjois-Suomessa ei tiedossa. On oletettavaa, että 
umpeenkasvu jatkuu etenkin Etelä-Suomessa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kalkkikalliot (8210). Voi sisäl-
tyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot.
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K2.06 

Valoisat kalkkikalliojyrkänteet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU B2a(iii)b, D1 –

Etelä-Suomi VU A3, B2a(iii)b, 
D1, D3 –

Pohjois-Suomi NT (LC–EN) B1,2a(iii)b ?

Luonnehdinta: Valoisiksi kalkkikalliojyrkänteiksi 
katsotaan tässä kalkkikallioiden etelä–länsisivujen sei-
nämät, vaikka niiden valo-olosuhteet todellisuudessa 
vaihtelevat seinämän korkeuden ja lähiympäristön mu-
kaan. Avoimeen tai harvapuustoiseen ympäristöön ra-
jautuvat tai puuston yli nousevat kalkkikallioseinämät 
ovat valoisia tai jopa paahteisia ja kasvillisuudeltaan 
yleensä varsin niukkoja, kun taas puuston varjostamien 
seinämien kasvillisuus voi olla pohjois–itäseinämien 
kaltaista. Rupi- ja lehtijäkälien sekä kuivuutta kestävien 
sammalten osuus on pystyillä tai viistoilla seinämil-
lä yleensä suuri. Tyypillisiä jäkäliä ovat mm. vihertu-
lijäkälä (Gyalolechia flavovirescens), hyytelökesijäkälä 
(Scytinium parvum (Collema parvum), pääasiassa Kuusa-
mossa), loisto- ja ryynikeltajäkälä (Rusavskia elegans, R. 
sorediata) sekä suomukonnanjäkälä (Agonimia tristicula),  
valkokonnanjäkälä (Polyblastia albida), kehräjäkälät  
(Lecanora spp., Myriolecis spp.) sekä mustuaiset (Verrucaria 
spp.). Seinämillä voidaan tavata myös keskiravinteisten 
kallioiden lajistoa, kuten kalliokeuhkojäkälää (Lobaria 
scrobiculata). Sammallajistoon kuuluu esimerkiksi tum-
purasammalia (Barbula convoluta, Didymodon spp.), kivi-
kutrisammal (Homalothecium sericeum), hiippasammalia 
(Orthotrichum spp.) ja paasisammalia (Schistidium spp.). 
Kalkkikalliojyrkänteiltä voidaan erottaa omaksi ala-
tyypikseen kallioiden rinteille ja aluksille sijoittuvat 
rapautumapinnat ja -soraikot. Rapautumapinnoilla uut-
ta vapaata kasvutilaa syntyy nopeammin kuin muissa 
kallion osissa ja niillä tavataan harvinaista pioneeri-
alustaa vaativaa lajistoa. Rapautumapinnoista hyöty-
viä uhanalaisia putkilokasvilajeja ovat mm. idänkyn-
simö (Draba cinerea), pahtakeltto (Crepis tectorum subsp.  
nigritula), siroarnikki (Arnica angustifolia), kangasraunik-
ki (Gypsophila fastigiata) ja tummaneidonvaippa (Epipactis  
atrorubens). Harvinaisia rapautumapintojen lajeja ovat 
mm. pikkutervakko (Viscaria alpina), tunturiarho (Arenaria  
pseudofrigida) ja ajuruoho (Thymus serpyllum).

Tunturialueen kalkkikalliot ja -kivikot kuvataan lu-
vussa 9.
Maantieteellinen vaihtelu: Edustavimmat ja korkeim-
mat valoisat tai paahteiset kalkkikalliojyrkänteet löy-
tyvät Kuusamon–Sallan rotkolaaksoista. Etelämpänä 
kalkkikallioiden jyrkät osat ovat yleensä varsin matalia. 
Valtalajeissa on vaihtelua Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kalliojyrkän-
teillä kivilaji ja seinämän muodot vaihtelevat usein 
pienipiirteisesti. Kalkkikalliopinnat saattavat esiintyä 
mosaiikkina karumpien kalliopintojen kanssa. Jyrkän-
teen tyviosassa luontotyyppi vaihettuu usein lehdoksi.
Esiintyminen: Matalia kalkkikallioiden etelä–länsisei-
nämiä on siellä täällä kalkkiseuduilla ympäri maata, 
mutta korkeiden valoseinämien painopiste on selvästi 

Kuusamon–Sallan rotkolaaksoissa. Arviointia varten 
kootussa aineistossa on noin 200 kohdetta, kun matalat-
kin seinämät lasketaan mukaan. Tunturialueen kalkki-
kallioseinämät puuttuvat kartasta (ks. luku 9).

Harvinaisena alatyyppinä mainittuja rapautuneita 
kalkkikallioita esiintyy etenkin Savinajoen sekä Ou-
lankajoen yläjuoksun rantakallioilla Sallassa Oulangan 
kansallispuistossa ja sen ulkopuolella. Laajimmat ra-
pautumat löytyvät etelärinteiltä, mutta alatyypin esiin-
tyminen ei rajoitu yksinomaan paahderinteisiin, vaan 
esiintymistä määrittävät myös kivilajin ominaisuudet. 

Valoisat kalkkikalliojyrkänteet

© SYKE 

Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta (Ks 3), 
metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), rakentaminen 
(R 2), rehevöittävä laskeuma (Rl 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), 
rakentaminen (R 2), rehevöittävä laskeuma (Rl 1), kai-
vannaistoiminta (Ks 1).
Romahtamisen kuvaus: Kallio katsotaan valoisan 
kalkkikalliojyrkänteen esiintymänä romahtaneeksi, jos 
sen kallioperä louhitaan tai jos luonteenomainen kasvil-
lisuus ja lajisto muusta syystä puuttuvat.
Arvioinnin perusteet: Valoisat kalkkikalliojyrkänteet 
arvioitiin koko maassa ja Etelä-Suomessa vaarantuneek-
si (VU) esiintymisalueen pienen koon (B2) ja bioottiseen 
laatuun liittyvien muutosten vuoksi (Etelä-Suomi: D1 & 
D3, koko maa D1) ja Etelä-Suomessa myös historiallisen 
määrän vähenemisen (A3) vuoksi. Pohjois-Suomessa 
luontotyyppi arvioitiin silmälläpidettäväksi (NT) levin-
neisyys- ja esiintymisalueen pienen koon vuoksi (B1 & B2). 

Luontotyypin esiintymien määrän väheneminen 
tunnetaan varsin heikosti, mutta arviossa oletettiin, et-
tei umpeenkasvun, louhinnan ja rakentamisen yhteis-
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vaikutus yllä yli 20 %:iin tarkastelualueilla menneen 
50 vuoden aikana (A1: LC). Myös tulevan 50 vuoden 
aikana määrämuutokset arvioidaan vähäisiksi (A2a: 
LC). Kalkin louhinta on tällä hetkellä varsin keskitty-
nyttä ja suureksi osaksi maanalaista toimintaa, mutta 
taloussuhdanteiden muuttuessa kaivannaistoimintaa 
voidaan edelleen pitää uhkatekijänä taloudellisesti 
merkittävimmillä esiintymillä. Etelä-Suomessa kalk-
kikallioseinämiä lienee tuhoutunut ja on edelleen vaa-
rassa tuhoutua myös erilaisissa rakennushankkeissa.

Kalkkikallioita on louhittu jo satoja vuosia ja histo-
riallisen vähenemisen (A3) suuruusluokkaa arvioitiin 
selvittämällä, kuinka suurta osaa kalkkikalliokohteista 
on louhittu jo 1900-luvun alussa (Eskola ym. 1919). Luon-
totyypin määrän vähenemisen pääteltiin historiallises-
sa tarkastelussa todennäköisesti ylittävän koko maassa 
40 % ja Etelä-Suomessa 50 %, mikä vastaa uhanalaisuus-
luokkia silmälläpidettävä (koko maa NT, vaihteluväli 
LC–VU) ja vaarantunut (Etelä-Suomi VU, vaihteluväli 
NT–VU). Pohjois-Suomessa määrän väheneminen arvi-
oitiin vähäisemmäksi (A3: LC).

Valoisien kalkkikalliojyrkänteiden levinneisyys-
alueen koko ylittää koko maassa ja Etelä-Suomessa 
B1-kriteerin raja-arvot, mutta Pohjois-Suomessa levin-
neisyysalue on suppea (20 000–50 000 km2). Tunnettu-
jen esiintymien perusteella esiintymisruutujen määrä 
on Etelä-Suomessa yli 30, Pohjois-Suomessa reilu 10 ja 
koko maassa alle 50. Jatkuvan taantumisen ehdon kat-
sotaan täyttyvän sekä menneisyydessä että tulevaisuu-
dessa Etelä-Suomessa ja koko maassa metsätaloustoi-
mien sekä umpeenkasvun vaikutusten vuoksi. Metsien  

käytön intensiteetin arvioitiin kasvavan Pohjois-Suo-
messa, mutta kohteista suurin osa on suojeltu, ja suo-
jelemattomista kohteista osa on paikoissa, joissa met-
sänkäsittelyt olisivat hankalia toteuttaa, joten jatkuvan 
taantumisen ehtojen ei katsottu täyttyvän täysimääräi-
sinä. Valoisat kalkkikalliojyrkänteet arvioitiin B-kri-
teerin perusteella vaarantuneiksi (VU) koko maassa ja 
Etelä-Suomessa (B2a(iii)b) sekä silmälläpidettäviksi (NT, 
vaihteluväli LC–EN) Pohjois-Suomessa (B1,2a(iii)b). Poh-
jois-Suomen B-kriteeriarvion epävarmuus liittyy siihen, 
kuinka vakavana luontotyypin taantumista pidetään.

Luontotyypin laatumuutoksista ei ole tutkimusai-
neistoa, vaan arvio perustui asiantuntija-arvioihin ja 
epäsuoraan päättelyyn luontotyypin ominaispiirteisiin 
(rakenne, lajisto, toiminta) vaikuttaneista tekijöistä. 
Hakkuiden vaikutus ei ole valoisilla kallioilla välttä-
mättä ollut yhtä voimakas kuin varjokallioilla. Voi-
makas kuusettuminen, puuston tihentyminen ja hap-
paman karikkeen lisääntyminen ovat köyhdyttäneet 
lajistoa kalkkikallioilla. Valoisat kalkkikalliojyrkänteet 
arvioitiin Etelä-Suomessa bioottisen taantumisen vuok-
si vaarantuneiksi (VU) sekä 50 vuoden että pidemmän 
ajan tarkastelussa (D1 & D3: VU), koko maassa vaaran-
tuneiksi (VU) 50 vuoden ajanjaksolla (D1: VU, vaihtelu-
väli NT–VU, D3: LC) ja Pohjois-Suomessa säilyväksi (LC) 
molemmilla alakriteereillä (D1 & D3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Koko maassa ja Etelä-Suomes-
sa menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa ei tiedossa. On oletettavaa, 
että metsätaloustoimien haitalliset vaikutukset sekä 
umpeenkasvu jatkuvat etenkin Etelä-Suomessa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kalkkikalliot (8210). Korkeat 
jyrkänteet voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

K2.07 

Varjoisat kalkkikalliojyrkänteet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU (NT–VU) D1 –

Etelä-Suomi VU A3, B2a(iii)b, 
D1, D3 –

Pohjois-Suomi NT (LC–EN) B1,2a(iii)b ?

Luonnehdinta: Varjoisiin kalkkikalliojyrkänteisiin 
luetaan tässä yhteydessä kalkkikallioiden pohjois–itä-
seinämät. Kasvillisuuden ulkoasun perusteella var-
jojyrkänteitä voidaan jakaa esimerkiksi runsassam-
maleisiin sekä kasvillisuudeltaan niukempiin, lähinnä 
jäkäläisiin seinämiin. Runsassammaleisissa seinämis-
sä on yleensä runsaasti rikkonaisuutta, viistopintoja 
tai hyllyjä, jotka mahdollistavat kukoistavien sammal-
kasvustojen ja myös ruohostojen kiinnittymisen kal-
lioon. Tunnusomaisia sammalia ovat mm. ruostesam-
malet (Anomodon spp.), väkäsammalet (Campylium spp.,  
Campyliadelphus spp.), harasammalet (Campylophyllum 

Paavola, Lohja. Kuva: Tytti Kontula 
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spp.), kalkkikahtaissammal (Distichium capillaceum), 
kalkkikarvasammal (Ditrichum flexicaule), kielikello-
sammal (Encalypta streptocarpa), kalkkipalmikkosam-
mal (Hypnum recurvatum), pallosammal (Plagiopus  
oederianus), tuppisammalet (Timmia spp.), kalkkikierto-
sammal (Tortella tortuosa) ja ituhammassammal (Leiocolea  
heterocolpos). Jäkälälajisto on moninaista ja näky-
vimpiä lajeja edustavat mm. nahkajäkälät (Peltigera  
spp.). Seinämien raoissa ja hyllyillä viihtyvät ruohot, 
esimerkiksi raunioiset (Asplenium spp.), kivikkoal-
vejuuri (Dryopteris filix-mas), kissankello (Campanula  
rotundifolia) ja haurasloikko (Cystopteris fragilis) sekä har-
vinaisena tunturikiviyrtti (Woodsia alpina). Seinämän 
tyvellä kasvaa usein lehtokasveja, esimerkiksi musta-
konnanmarjaa (Actaea spicata). Pohjoisten kalkkikal-
lioiden tyyppilajistoa edustavat kaljukiviyrtti (Woodsia  
glabella), punakonnanmarja (Actaea erythrocarpa),  
lapinvuokko (Dryas octopetala), viherraunioinen (Asple-
nium viride) sekä kulta- ja pahtarikko (Saxifraga aizoides, 
Micranthes nivalis). Edellistä jyrkemmillä ja ehjemmillä 
kalkkikallioseinämillä sammal- ja ruohokasvustojen 
osuus on pienempi. Jäkälät tai sinilevät peittävät laajoja 
pintoja ja sammalet ovat keskittyneet rakoihin ja sei-
nämien tyville. Valtasammalia edustavat esimerkiksi 
kalkkikahtaissammal, kalkkikiertosammal, kalliopu-
natyvisammal (Bryoerythrophyllum recurvirostrum), kie-
likellosammal sekä ylikaltevilla pinnoilla riippusam-
malet (Exsertotheca crispa, Neckera spp.). Jäkälistä tyy-
pillisiä ovat mm. hattarajäkälä (Botryolepraria lesdainii), 
kalkkikuppijäkälä (Solorina saccata), kalkkinuppujäkälä 
(Protoblastenia rupestris), kultajäkälät (mm. Caloplaca 
s. lato spp.), kalkkihattujäkälä (Catillaria lenticularis), 
mustuaiset (Verrucaria spp.) ja vahajäkälät (Gyalecta 
spp.). Tyviseinämiä värittää usein oranssi Trentepohlia 
aurea -viherlevä.

Varjoisilla kalkkikalliojyrkänteillä voidaan tavata 
pienialaisina myös rapautumapintoja, joiden kasvilli-
suutta on kuvattu valoisien kalkkikalliojyrkänteiden 
yhteydessä. Jyrkänteiden pienmuotoihin kuuluvat myös 
ylikaltevat seinämäpinnat, jotka ovat laajoina esiintymi-
nä hyvin harvinaisia. Ylikaltevien seinämien lajistoon 
kuuluvat edellä mainittujen hattarajäkälän ja vahajäkä-
lien lisäksi mm. kalkkirakojäkälä (Clauzadea monticola), 
härmämarmorijäkälä (Diplotomma alboatrum), tumma-
silmäjäkälä (Lecania suavis) sekä jauhejäkälät (Lepraria 
spp.) Hämärien ylikaltevien seinämien alla tavataan 
mm. varjojäkälää (Chaenotheca gracilenta).

Etenkin Pohjois-Suomessa pohjoiseen viettävillä 
kalkkikalliojyrkänteillä voidaan tavata myös valuvetisiä 
pintoja. Laajimmillaan kalkkikallioiden valuvesialueet 
voivat olla useiden aarien kokoisia, mutta tyypillisem-
min valuvetinen osa on kapea ja pitkä juotti kalkkikal-
lion keskikorkeudelta tai jopa päältä alas kallion juu-
relle. Keväällä kalliota pitkin valuva vesimäärä voi olla 
suurikin, mutta kesällä valuvetisyys näyttäytyy vain 
kallion kosteana pintana ja vain harvoin vesitihkuna.

Valuvesijuottien putkilokasvilajistoon kuuluu hei-
kosti kilpailua sietäviä lajeja ja lajistossa on runsaasti 
pohjoisen levinneisyysryhmän kasveja, kuten tuntu-
riarhoa (Arenaria pseudofrigida), kaljukiviyrttiä, kulta-
rikkoa, valkoyökönlehteä (Pinguicula alpina), taigasaraa 

(Carex media), pahtarikkoa, hentokortetta (Equisetum  
scirpoides), mähkää (Selaginella selaginoides) ja varvas-
saraa (Carex glacialis). Sammalista vallitsevat lettojen 
sammallajit, esimerkiksi letto- ja rimpisirppisammal 
(Scorpidium cossonii, S. revolvens) sekä lettomarrassam-
mal (Tayloria lingulata). Tyypillisiä jäkäliä kalkkikallioi-
den valuvesipinnoilla ovat esimerkiksi valulaakajäkälä 
(Phaeophyscia sciastra), pikkukesijäkälät (Scytinium spp.), 
hyytelöjäkälät (Collema spp.), mustuaiset ja pohjoisessa 
myös kilpijäkälät (Dermatocarpon spp.). Tunturialueen 
kalkkikalliot ja -kivikot kuvataan luvussa 9.
Maantieteellinen vaihtelu: Ruohoisuus ja ylipäätään 
kallion kasvipeitteen runsaus ilmeisesti vähenevät 
pohjoiseen. Ainakin osa eteläisten kalkkikallioiden 
valtalajeista on niukkoja pohjoisimmassa Suomessa, esi-
merkiksi ruostesammalet. Osa luontotyypillä tavatta-
vista lajeista tunnetaan vain joko Lounais-Suomesta tai 
Kuusamosta. Etelä-Suomessa suurin osa esiintymistä on 
matalia, pienialaisia seinämiä, mutta Kuusamon–Sallan 
rotkolaaksojen varjorinteiltä löytyy myös massiivisia 
dolomiittijyrkänteitä. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kalliojyrkän-
teillä kivilaji ja seinämän muodot vaihtelevat usein 
pienipiirteisesti. Kalkkikalliopinnat saattavat esiintyä 
mosaiikkina karumpien kalliopintojen. Jyrkänteen ty-
viosassa kallioluontotyyppi vaihettuu usein lehdoksi. 
Esiintyminen: Matalia kalkkikallioiden pohjois–itäsei-
nämiä on siellä täällä kalkkiseuduilla eri puolilla Suo-
mea, mutta korkeiden kalkkipitoisten varjoseinämien 
painopiste on selvästi Kuusamon ja Sallan rotkolaaksois-
sa. Arviointia varten kootussa aineistossa varjoseinämiä 
on yli 200, kun matalatkin seinämät lasketaan mukaan. 

Varjoisat kalkkikalliojyrkänteet

© SYKE 



620  Suomen ympäristö  5 | 2018  Osa 2

Varsinkin Etelä-Suomessa ne ovat hyvin matalia, toi-
sinaan vain törmämäisiä. Luontotyyppi on Suomessa 
varsin harvinainen ja pienialainen. Tunturialueen kalk-
kikallioseinämät puuttuvat kartasta (ks. luku 9).
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta (Ks 3), 
metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), rakentaminen 
(R 2), rehevöittävä laskeuma (Rl 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), 
rakentaminen (R 2), rehevöittävä laskeuma (Rl 1), kai-
vannaistoiminta (Ks 1).
Romahtamisen kuvaus: Kallio katsotaan varjoisan 
kalkkikalliojyrkänteen esiintymänä romahtaneeksi, jos 
sen kallioperä louhitaan tai jos luonteenomainen kasvil-
lisuus ja lajisto muusta syystä puuttuvat.
Arvioinnin perusteet: Varjoisat kalkkikalliojyrkänteet 
arvioitiin koko maassa ja Etelä-Suomessa vaarantuneek-
si (VU) bioottiseen laatuun liittyvien muutosten vuoksi 
(Etelä-Suomi: D1 & D3, koko maa D1) ja Etelä-Suomessa 
myös historiallisen määrän vähenemisen (A3) sekä esiin-
tymisalueen pienen koon vuoksi (B2). Pohjois-Suomessa 
luontotyyppi arvioitiin silmälläpidettäväksi (NT) levin-
neisyys- ja esiintymisalueen pienen koon vuoksi (B1 & B2). 

Luontotyypin esiintymien määrän väheneminen 
tunnetaan varsin heikosti, mutta arviossa oletettiin, et-
tei umpeenkasvun, louhinnan ja rakentamisen yhteis-
vaikutus yllä yli 20 %:iin tarkastelualueilla menneen 50 
vuoden aikana (A1: LC). Myös tulevan 50 vuoden aikana 
määrämuutokset arvioidaan vähäisiksi (A2a: LC).  

Kalkin louhinta on tällä hetkellä varsin keskittynyttä 
ja suureksi osaksi maanalaista toimintaa, mutta talous-
suhdanteiden muuttuessa kaivannaistoimintaa voidaan 
edelleen pitää uhkatekijänä taloudellisesti merkittävim-
millä esiintymillä. Etelä-Suomessa kalkkikallioseinä-
miä lienee tuhoutunut ja on edelleen vaarassa tuhoutua 
myös erilaisissa rakennushankkeissa.

Kalkkikallioita on louhittu jo satoja vuosia ja histo-
riallisen vähenemisen (A3) suuruusluokkaa arvioitiin 
selvittämällä, kuinka suurta osaa kalkkikalliokohteista 
on louhittu jo 1900-luvun alussa (Eskola ym. 1919). Luon-
totyypin määrän vähenemisen pääteltiin historiallises-
sa tarkastelussa todennäköisesti ylittävän koko maassa 
40 % ja Etelä-Suomessa 50 %, mikä vastaa uhanalaisuus-
luokkia silmälläpidettävä (koko maa NT, vaihteluväli 
LC–VU) ja vaarantunut (Etelä-Suomi VU, vaihteluväli 
NT–VU). Pohjois-Suomessa määrän väheneminen arvi-
oitiin vähäisemmäksi (A3: LC).

Varjoisien kalkkikalliojyrkänteiden levinneisyysalu-
een koko ylittää koko maassa ja Etelä-Suomessa B1-kritee-
rin raja-arvot, mutta Pohjois-Suomessa levinneisyysalue 
on suppea (20 000–50 000 km2). Tunnettujen esiintymien 
perusteella esiintymisruutujen määrä on Etelä-Suomes-
sa noin 30, Pohjois-Suomessa noin 20 ja koko maassa 
hieman yli 50. Jatkuvan taantumisen ehdon katsotaan 
täyttyvän sekä menneisyydessä että tulevaisuudessa 
Etelä-Suomessa ja koko maassa metsätaloustoimien 
sekä umpeenkasvun vaikutusten vuoksi. Metsien käy-
tön intensiteetin arvioitiin kasvavan Pohjois-Suomessa, 
mutta kohteista suurin osa on suojeltu, ja suojelematto-
mista kohteista osa on paikoissa, joissa metsänkäsittelyt 
olisivat hankalia toteuttaa, joten jatkuvan taantumisen 
ehtojen ei katsottu täyttyvän täysimääräisinä. Varjoisat 

kalkkikalliojyrkänteet arvioitiin B-kriteerin perusteella 
vaarantuneiksi (VU) Etelä-Suomessa (B2a(iii)b) sekä sil-
mälläpidettäviksi (NT) Pohjois-Suomessa (B1,2a(iii)b) ja 
koko maassa (B2a(iii)b). Pohjois-Suomen B-kriteeriarvio 
on epävarma (vaihteluväli LC–EN), koska luontotyypin 
taantumisen voimakkuutta on vaikea arvioida.

Luontotyypin laatumuutoksista ei ole tutkimus-
aineistoa, vaan arvio perustui asiantuntija-arvioihin 
ja epäsuoraan päättelyyn luontotyypin ominaispiir-
teisiin (rakenne, lajisto, toiminta) vaikuttaneista te-
kijöistä. Hakkuut ovat heikentäneet varjokallioiden 
kosteaan ja tasaiseen pienilmastoon sopeutuneiden 
eliöyhteisöjen elinoloja etenkin Etelä-Suomessa, kun 
taas Pohjois-Suomessa laadullinen heikkeneminen 
on ilmeisesti ollut jossain määrin vähäisempää. Myös 
voimakas kuusettuminen, puuston tihentyminen se-
kä happaman karikkeen ja metsäsammalten lisään-
tyminen ovat köyhdyttäneet lajistoa kalkkikallioilla. 
Varjoisat kalkkikalliojyrkänteet arvioitiin Etelä-Suo-
messa bioottisen taantumisen vuoksi vaarantuneiksi 
(VU) sekä 50 vuoden että pidemmän ajan tarkastelussa 
(D1 & D3: VU), koko maassa 50 vuoden ajanjaksolla 
vaarantuneiksi (D1: VU, vaihteluväli NT–VU, D3: LC) 
ja Pohjois-Suomessa säilyväksi (LC) molemmilla ala- 
kriteereillä (D1 & D3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa ei tiedossa. On oletettavaa, 
että metsätaloustoimien haitalliset vaikutukset sekä 
umpeenkasvu jatkuvat etenkin Etelä-Suomessa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin kalkkikalliot (8210). Korkeat 
jyrkänteet voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

K3 

Serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot 

Serpentiinikallioilla tarkoitetaan tässä luokittelussa 
kallioperäkartalle serpentiniittinä eli serpentiiniki-
venä tai vuolukivenä merkittyjä kallioita tai muusta 
ultraemäksisestä tai emäksisestä kivestä muodostuvia 
kallioita, joilla tavataan serpentiinikasveja. Uhanalai-
suusarvioissa ja alla esitellyissä aineistoissa arvioitu-
jen esiintymien joukkoon on voitu sisällyttää myös 
sellaisia kallioita, joiden kivilaji on epävarma, mutta 
kasvillisuudessa on selviä viitteitä serpentiinialus-
tasta. Luontotyyppiryhmän rajaaminen on vaikeaa, 
koska serpentiinipitoisista kivilajeista muodostuvien 
kallioiden kasvillisuus ei aina poikkea selvästi muusta 
kalliokasvillisuudesta, ja toisaalta tyypillistä serpen-
tiinikasvillisuutta tavataan toisinaan myös muilla ki-
vilajeilla. Serpentiinikalliot on varsin monimuotoinen 
luontotyyppiryhmä johtuen mm. suuresta kemiallises-
ta ja fysikaalisesta vaihtelusta.

Serpentiinikalliot ovat Suomessa harvinaisia ja ne 
painottuvat Itä-Suomeen ja Keski-Lappiin (kuva 7.2a). 
Tunnettuja serpentiinipaikkoja on yli 300 (Serpen-
tiinikalliotietokanta 2017). Jos luontotyyppiryhmän 
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esiintymien pinta-alaa arvioidaan mahdollisten ser-
pentiniitti-, duniitti- ja vuolukiviesiintymien ja niiden 
alueella olevien kalliopaljastumien perusteella, pin-
ta-ala-arvio on noin 160 hehtaaria. On mahdollista, että 
tyypillisen serpentiinikasvillisuuden omaavia alueita 
on vielä tätä vähemmän. 

Serpentiinikasvillisuutta on useimmiten luonneh-
dittu silmiinpistävän niukaksi (mm. Mikkola 1938; 
Rune 1953; Vuokko 1978; Takala 1986). Kasvillisuuden 
niukkuutta ja toisaalta erikoista lajikoostumusta selit-
tävät ilmeisesti useat tekijät, jotka voivat vaihdella kal-
lioittain tai vaikuttaa yhdessä (Proctor ja Woodell 1975; 
Brooks 1987; Jeffrey 1987). Ultraemäksisissä kivissä on 
magnesiumia poikkeuksellisen runsaasti kalsiumiin 
nähden. Magnesium on korkeina pitoisuuksina kas-
veille myrkky, jonka vaikutus on voimakkainta silloin, 
kun kalsiumia on niukasti saatavilla (Brady ym. 2005). 
Serpentiinikasvillisuuden erityispiirteitä on selitetty 
myös raskasmetallimyrkytyksellä, jonka taustalla ovat 
etenkin kromin ja nikkelin korkeat pitoisuudet ultra- 
emäksisissä kivissä (Lounamaa 1956; Kotilainen 1960). 
Kolmas mahdollisesti ratkaiseva tekijä on tärkeiden 
ravinteiden, typen, fosforin ja kaliumin niukkuus. Ser-
pentiinialustan oksidi- ja alkuainepitoisuuksia raportoi 
mm. Takala (1986).

Ultraemäksiset kivilajit = Kivilajit, joita luonnehtii 
alhainen piidioksidipitoisuus (SiO2 alle 45 %) ja korkea 
magnesiumoksidipitoisuus. 
Peridotiitti = Ultraemäksinen syväkivi, jonka päämi-
neraalit ovat oliviini, pyrokseenit ja sarvivälke. Oliviinia 
on yli 40 %. 
Duniitti = Ultraemäksinen peridotiittiluokan syväkivi, 
jossa on oliviinia yli 90 % kivestä. 
Serpentiniitti = Ultraemäksinen oliviinikivien muuttu-
mistulos, joka muodostuu pääasiassa serpentiinimineraa-
lista. Muina mineraaleina esiintyvät usein talkki, kloriitti, 
karbonaatti ja tremoliitti. 
Vuolukivi = Ultraemäksinen oliviinikivien muuttumis-
tulos, joka muodostuu pääasiassa talkista ja karbonaa-
tista. Muina mineraaleina esiintyvät kloriitti, magnesiitti 
ja serpentiini. 

Serpentiinikallioiden, -kivikoiden ja -soraikoiden 
kasvillisuus muodostuu yleensä sekä serpentiini-
lajeista tai -roduista että muusta yleisemmästä lajis-
tosta. Serpentiinikasvien osuus on suurin avoimilla, 
niukkahumuksisilla kasvupaikoilla. Tällaisten kallioi-
den ja soraikoiden tyyppilajeja ovat esimerkiksi oja-
sykerösammal (Weissia controversa), viherraunioinen 
(Asplenium viride) sekä Pohjois-Suomessa serpentiini- 

Kuva 7.2. Tunnettujen serpentiinipaikkojen 10 km x 10 km -esiintymisruudut (a) ja niiden yleisimmät geologiset ympäristöt 
(b). Harmaat ruudut osoittavat tunturialueen esiintymiä, joita käsitellään luvussa 9. Kivilajialueet on yksinkertaistettu Suo-
men kallioperäkartasta 1:1 000 000 (Korsman ym. 1997) ja niiden kokoa on liioiteltu erottumisen parantamiseksi.

Serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot

Tunturialue arvioitu 
Tunturit-luvussa

© SYKE 
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pikkutervakko (Viscaria alpina var. serpentinicola), tuntu-
rihärkin (Cerastium alpinum) serpentiinirotu, lapinnätä 
(Cherleria biflora) ja tunturiarho (Arenaria pseudofrigida) 
(Mikkola 1938; Kotilainen 1944; Suominen 1965; Vuok-
ko 1974; Kärkkäinen 1989). Harvinaisempia serpentii-
nikasveja ovat seitahiirensammal (Bryum intermedium 
ssp. nitidulum), etelänuurresammal (Zygodon conoideus), 
serpentiiniraunioinen (Asplenium adulterinum), kai-
nuunnurmihärkki (Cerastium fontanum ssp. vulgare var. 
kajanense) ja pulskaneilikan (Dianthus superbus) Kaavin 
serpentiinirotu. Alueellisissa selvityksissä on havaittu, 
että tietyt kalliokasvit voivat suosia serpentiinialustaa 
nimenomaan levinneisyysalueensa reunoilla. Esimer-
kiksi Itä-Suomessa tällaisia lajeja ovat nyylähaarikko 
(Sagina nodosa), mäkitervakko (Viscaria vulgaris) sekä 
iso- ja keltamaksaruoho (Hylotelephium telephium, Sedum 
acre) (Suominen 1965). Serpentiinilajien seuralaisina 
esiintyvät usein poronjäkälät (Cladonia spp.), siniheinä 
(Molinia caerulea), lampaannata (Festuca ovina), metsä-
lauha (Avenella flexuosa), kanerva (Calluna vulgaris) ja 
kataja (Juniperus communis). Serpentiinikallioiden jäkä-
lälajisto tunnetaan edelleen eräitä poikkeuksia lukuun 
ottamatta huonosti (Hakulinen 1958; Takala ja Seaward 
1978; Takala 1986). Tiedot ovat kuitenkin joidenkin ser-
pentiinialueiden osalta täydentyneet 2000-luvulla (Jääs-
keläinen 2008; 2013; Pykälä 2014). Serpentiinialustan 
karttajiksi mainitaan kalliokasveista esimerkiksi kar-
vakiviyrtti (Woodsia ilvensis) ja kalliokielo (Polygonatum 
odoratum) (Suominen 1965).

Vaikka edustavimpana pidetty, avoin ja niukka ser-
pentiinikasvillisuus toistuu eri alueilla varsin saman-
laisena, vaihtelee serpentiinikallioiden luonne suuresti 
mm. kasvillisuuden sukkessiovaiheen mukaan. Tyy-
pillinen serpentiinikasvillisuus muodostaa humusta 
erittäin hitaasti, jos ollenkaan (mm. Vuokko 1974). Um-
peenkasvu alkaa yleensä kallion tai soraikon reunoilta, 
johon kariketta kertyy ympäristöstä. Ohuetkin humus-

kerroslaikut tarjoavat jalansijaa runsaammalle kasvil-
lisuudelle ja häiriöttömän sukkession päätepisteenä 
voi olla aivan tavanomainen tai serpentiinilajistolla 
höystetty kangasmetsäkasvillisuus (vrt. Kärkkäinen 
1989). Serpentiinipaikkojen yleisilme vaihtelee myös 
kiven rapautuneisuusasteen mukaan. Hitaimmin ra-
pautuvat ultraemäksiset kalliot erottuvat linnamaisen 
jyhkeinä maisemassa, jossa muu kallioperä on kulunut 
jopa kymmeniä metrejä syvemmälle. Toista maisema-
tyyppiä edustavat pitkälle moroutuneet eli sora- tai 
kivikkovainioiksi muuttuneet kalliot, joita löytyy 
etenkin Lapista. Serpentiinikallioiden kasvillisuu-
den monimuotoisuudessa heijastuvat edelleen kiven 
kemialliset ominaisuudet, mm. karbonaattipitoisuus, 
joka näyttää vaihtelevan kalliossa toisinaan hyvin-
kin pienipiirteisesti. Serpentiinikasvillisuus ei kehity 
luonteenomaiseksi paikoilla, joissa kiven karbonaat-
tipitoisuus on korkea (mm. Rune 1953; Takala 1986). 
Korkean karbonaattipitoisuuden vuoksi ultraemäksis-
ten kallioiden kasvillisuus voi toisinaan muistuttaa 
jopa kalkkikallioiden kasvillisuutta. Edustava ser-
pentiinikasvillisuus näyttää liittyvän ennen kaikkea 
voimakkaasti muuttuneisiin ultraemäksisiin kiviin. 
Primääristen mineraalien, kuten oliviinin ja pyrok- 
seenien, muuttuessa metamorfoosissa voi syntyä eri 
suhteissa serpentiiniä, kloriittia, karbonaattia, talkkia 
ym. sekundäärisiä mineraaleja. Näiden mineraalien 
määräsuhteiden vaikutusta kasvillisuuteen ei yksityis-
kohtaisesti tunneta. Useimmissa kohteissa serpentiini-
mineraalia on ilmeisesti ainakin kohtalaisen runsaasti. 
Yli 80 % tunnetuista serpentiinipaikoista liittyy arkeei-
siin vihreäkivivyöhykkeisiin ja varhaisproterotsooi-
siin ofioliittiympäristöihin. Itä-Suomessa Jormuan ja 
Outokummun ofioliittikompleksit ja Keski-Lapin ofio-
liittiset esiintymät ovat osia muinaisen merenpohjan 
emäksisestä ja ultraemäksisestä kallioperästä. Arkeei-
set vihreäkivivyöhykkeiden ultraemäksiset kivet ovat 
puolestaan vulkaanisten ympäristöjen maanpinnalle 
purkautuneita laavoja tai niiden syväkivikumulaatteja 
(kuva 7.2b). Tarkemmin serpentiinipaikkojen geologiaa 
käsittelevät Kontula ym. (2006).

K3.01

Serpentiinirantakalliot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa NT (LC–EN) B1,2a(iii)b –
Etelä-Suomi NT (LC–EN) B1,2a(iii)b –
Pohjois-Suomi EN B1,2c ?

Luonnehdinta: Rantakalliot ovat serpentiinikallioiden 
erikoistapaus, joissa jo yllä kuvattuun serpentiinikas-
villisuuteen tuo omaa ilmettään rantalajisto. Tällaisia 
kohteita on laajemmin kuvattu vain Kuhmon Kellojär-
vellä ja Sotkamon Jormasjärvellä (Husa ym. 2000). Kello-
järven serpentiinirantakallioilla ja -kivikoissa kasvavat 
mm. rönsyrölli (Agrostis stolonifera), siniyökönlehti (Pin-
guicula vulgaris), tupas- ja villapääluikka (Trichophorum  
cespitosum, T. alpinum) sekä keltasara (Carex flava) (Ta-
kala 1986). Vesirajan kallionkoloissa tai soraikoilla viih-

Hirvilauttanen, Sodankylä. Kuva: Jari Teeriaho
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tyvät myös karttusara (Carex buxbaumii), sirohernesa-
ra (Carex viridula var. pulchella), suovilukko (Parnassia 
palustris) ja mähkä (Selaginella selaginoides). Ilmeisesti 
rannan läheisyys vaikuttaa myös ylempänä seinä-
mien jäkälälajistoon, jossa tavataan hentolaakajäkälää 
(Physcia tenella) sekä hyvin runsaasti loistokeltajäkälää 
(Rusavskia elegans). Rantakallioilla tavattavia lajeja ovat 
myös silokeltakarve (Xanthoparmelia stenophylla), pihla-
janlaakajäkälä (Physconia enteroxantha), vemmelvaski-
sammal (Pseudoleskeella nervosa) sekä paasisammalet 
(Schistidium spp.).

Sotkamon Jormasjärven rantakallioiden ja -kivikoi-
den sammallajistoon kuuluvat mm. rantaväkäsammal 
(Campyliadelphus elodes), luhtakilpisammal (Cinclidium 
subrotundum) ja pikkuvesikonsammal (Dichodontium 
pellucidum). 
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Serpentiini-
rantakalliot vaihettuvat ylempänä tavallisiksi serpen-
tiinikallioiksi. 
Esiintyminen: Serpentiinirantakallioita on löytynyt 
Suomesta 30–40 kohdetta ja ne sijoittuvat valtaosin 
Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kainuun serpentii-
nialueille (Serpentiinikalliotietokanta 2017). 
Uhanalaistumisen syyt: Rakentaminen (R 1–2), vesien 
säännöstely (Vs 1–2), metsien uudistamis- ja hoitotoimet 
(M 1).
Uhkatekijät: Rakentaminen (R 1–2), vesien säännöstely 
(Vs 1–2), metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 1), kai-
vannaistoiminta (Ks 1).
Romahtamisen kuvaus: Serpentiinirantakallio kat-
sotaan hävinneeksi, jos sen kallioperä louhitaan tai 
peitetään. Kallio voidaan katsoa tämän luontotyypin 
esiintymänä romahtaneeksi myös silloin, jos serpentii-
nirantakalliolle luonteenomainen kasvillisuus ja lajisto 
muusta syystä puuttuvat. Romahtamista laatumuutok-
sen kautta ei määritelty.
Arvioinnin perusteet: Serpentiinirantakalliot arvioi-
tiin koko maassa ja Etelä-Suomessa silmälläpidettäviksi 
(NT) ja Pohjois-Suomessa erittäin uhanalaisiksi (EN) 
levinneisyys- ja esiintymisalueen kokoon, esiintymis-
paikkojen lukumäärään ja taantumiseen liittyvien seik-
kojen vuoksi (B1 & B2).

Luontotyypin esiintymien määrän ei arvioida vähen-
tyneen lähimmän 50 vuoden tai pidemmän ajan tarkas-
telussa, eikä vähenevän merkittävästi myöskään tule-
vaisuudessa (A1–A3: LC). Yksi kohde on kaivospiirin 
alueella ja näin ollen jonkinlaisen tuhoutumisuhan alla.

Serpentiinirantakalliot ovat hyvin harvinaisia. 
Tunnettujen esiintymien perusteella arvioitu levinnei-
syysalueen koko on Etelä-Suomessa alle 10 000 km2, 
Pohjois-Suomessa noin 5 000 km2 ja koko maassa noin 
50 000 km2. Esiintymisruutujen arvioidut määrät ovat 
Etelä-Suomessa 10, Pohjois-Suomessa vain 2 ja koko 
maassa 12. Jatkuvan taantumisen ehdon katsotaan lä-
hes täyttyvän sekä menneisyydessä että tulevaisuudes-
sa luontotyypin esiintymillä metsätaloustoimien ja osin 
myös umpeenkasvun vaikutusten vuoksi. Luontotyyp-
pi arvioitiin B1- ja B2-kriteerien perusteella (B1,2a(iii)
b) Etelä-Suomessa ja koko maassa silmälläpidettä-
väksi (NT, vaihteluväli LC–EN). Uhanalaisuusluokan  

epävarmuus liittyy siihen, kuinka vakavana luonto-
tyypin taantumista pidetään. Pohjois-Suomessa luon-
totyyppi on erittäin uhanalainen (EN) esiintymispaik-
kojen vähyyden vuoksi (B1,2c).

Pieni osa serpentiinikallioista on säännösteltyjen 
järvien rannoilla tai lähellä rakennuksia. Nämä seikat 
voivat vaikuttaa kallioiden ominaispiirteisiin, esimer-
kiksi eliölajistoon, mutta vaikutusta ei pyritty kvanti-
fioimaan eikä C-kriteeriä sovellettu (abioottiset muu-
tokset). Metsätalousvaikutukset arvioitiin serpentiini-
rantakallioilla yleisesti ottaen pienemmiksi kuin muilla 
serpentiinikallioilla. Hakkuiden lisäksi myös niiden 
jälkeen istutettavat tiheät taimikot voivat kuitenkin 
aiheuttaa taantumista myös rantakallioiden reunoilla 
liiallisen varjostuksen ja kariketuoton vuoksi. Näiden 
vaikutusten voimakkuutta ei kuitenkaan ollut mahdol-
lista arvioida, joten D-kriteeriä ei sovellettu (bioottiset 
muutokset).
Luokkamuutoksen syyt: Koko maassa ja Etelä-Suomes-
sa menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Koko maassa ja Etelä-Suomessa heik-
kenevä, Pohjois-Suomessa ei tiedossa. Metsätalous-
toimien sekä umpeenkasvun katsotaan aiheuttavan 
Etelä-Suomessa ja samalla koko maassa jossain määrin 
taantumista myös serpentiinirantakallioiden eliöyh-
teisöissä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
kalliot, kivikot ja louhikot.

Serpentiinirantakalliot

© SYKE 
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K3.02

Laakeat serpentiinikalliot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU (NT–VU) B2a(iii)b –
Etelä-Suomi VU (VU-EN) B2a(iii)b –
Pohjois-Suomi VU B2a(iii)b –

ja, lähinnä kanervaa (Calluna vulgaris), lisäksi kataja voi 
olla runsas. Puusto on harvaa männikköä. 
Maantieteellinen vaihtelu: Tyypillinen avoin ja niukka 
serpentiinikasvillisuus toistuu samantapaisena kaik-
kialla. Kasvillisuuden peittävyys kuitenkin vähenee 
kohti pohjoista. Serpentiinikallioille tunnusomaisessa 
lajistossa on alueellista vaihtelua. Esimerkiksi tuntu-
riarho (Arenaria pseudofrigida) ja lapinnätä puuttuvat 
etelästä. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Laakeiden ser-
pentiinikallioiden kasvillisuus voi muuttua sukkession 
myötä serpentiinivaikutteiseksi kangasmetsäkasvilli-
suudeksi (ks. M3.05). Toisinaan serpentiinikalliokas-
villisuus muistuttaa suuresti karujen lakikallioiden 
kasvillisuutta. 
Esiintyminen: Laakeita serpentiinikallioita voi olla siel-
lä, missä serpentiinikallioita ylipäätäänkin on. Edusta-
vat esiintymät, joilla avoin ja niukka serpentiinikasvilli-
suus on vallalla, ovat kuitenkin erittäin vähälukuisia ja 
yleensä pienialaisia. Kerätyn aineiston valossa näyttää 
siltä, että laajat avoimet serpentiinikalliot yleistyvät 
pohjoista kohden (Serpentiinikalliotietokanta 2017). 
Kartta sisältää varmat ja mahdolliset esiintymisruudut. 
Harmaat ruudut osoittavat tunturialueen esiintymiä, 
joita käsitellään luvussa 9. 
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoi-
totoimet (M 2), kaivannaistoiminta (Ks 2), vesirakenta-
minen (Vra 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), 
kaivannaistoiminta (Ks 2).
Romahtamisen kuvaus: Kallio katsotaan hävinneeksi, 
jos sen kallioperä louhitaan tai peitetään. Kallio voidaan 
katsoa tämän luontotyypin esiintymänä romahtaneek-
si myös silloin, jos sen luonteenomainen kasvillisuus 
ja lajisto muusta syystä puuttuvat. Kasvillisuudeltaan 
epätyypillisinä voidaan pitää esimerkiksi paljaaksi ku-
luneita tai metsäkasvillisuuden peittämiä kallioita.
Arvioinnin perusteet: Laakeat serpentiinikalliot arvi-
oitiin koko maassa ja osa-alueilla vaarantuneiksi (VU) 
esiintymisalueen pienen koon ja bioottisen taantumisen 
vuoksi (B2). 

Joitakin laakeita serpentiinikallioita lienee tuhoutu-
nut kaivostoiminnan ja rakentamisen yhteydessä, mutta 
suhteessa luontotyypin kokonaismäärään arvioitu vä-
heneminen ei yllä A-kriteerin raja-arvoihin 50 vuoden 
ajanjaksolla tai pidemmällä aikavälillä (A1 & A3: LC). 
Yhteensä noin kuuden luontotyypin esiintymän arvioi-
daan olevan kaivospiirien tai -alueiden sisällä. Lapissa 
ultraemäksisiä kallioita on jäänyt ainakin Lokan tekoal-
taan alle, mutta on epävarmaa, onko samalla tuhoutu-
nut tämän luontotyypin esiintymiä. Laakeiden serpen-
tiinikallioiden häviämisen uhka saattaa jossain määrin 
nousta tulevien 50 vuoden aikana vuolukiviteollisuuden 
myötä, koska vuolukiviesiintymien yhteydessä tavataan 
usein myös serpentiniittejä. Tunnetuista ja mahdollisis-
ta laakeista serpentiinikallioista 10–23 % on kaivospii-
reissä, kaivosalueilla, valtauksilla tai malminetsintälu-
pa-alueilla. Koska kaivoksiksi perustetaan vain pieni osa 
valtauksista ja malminetsintälupa-alueista, määrällisen 
vähenemisen arvioidaan jäävän alle 20 %:n myös tule-
vien 50 vuoden aikana (A2a: LC).

Luonnehdinta: Laakeisiin serpentiinikallioihin luetaan 
suhteellisen vaakasuorat kalliopinnat sekä loivat kallio-
rinteet. Edustavimmillaan laakeiden serpentiinikallioi-
den kasvillisuus on erittäin niukkaa. Sammalia ja put-
kilokasveja kasvaa lähinnä kallionraoissa ja poron- ja 
tinajäkäliä (Cladonia spp., Stereocaulon spp.) voi esiintyä 
pieninä peitteinä. Varpuja on vähän, katajaa (Juniperus  
communis) voi kasvaa jonkin verran painanteissa ja 
puusto puuttuu tai on niukkaa. Tyypillistä lajistoa 
edustavat ojasykerösammal (Weissia controversa), kalk-
kikynsisammal (Dicranum brevifolium), viherraunioinen  
(Asplenium viride) sekä Lapissa serpentiinipikkuter-
vakko (Viscaria alpina var. serpentinicola), tunturihärkki  
(Cerastium alpinum), lapinnätä (Cherleria biflora), lam-
paannata (Festuca ovina) ja siniheinä (Molinia caerulea). 
Tällaista kasvillisuutta on nimitetty Suomessa viherrau-
niois- tai viherrauniois-pikkutervakkotyypin kasvilli-
suudeksi (Vuokko 1974; Kärkkäinen 1989). Vuokko (1974) 
kuvaa serpentiinialustalta myös lampaannata-tyypin, 
jossa maa on kallion päällä edellistä tyyppiä hienompaa 
ja jossa lampaannataa kasvaa runsaampana. Laakeiden 
serpentiinikallioiden kasvillisuus poikkeaa usein yllä 
kuvatusta tyypillisemmästä tapauksesta. Kasvillisuu-
den sukkession edetessä ja humuskerroksen muuttues-
sa yhtenäisemmäksi kalliokasvillisuus väistyy vähitel-
len kangasmetsäkasvillisuuden tieltä. Toisaalta varsin 
avoimiltakin kallioilta, jotka geologisten tietojen perus-
teella ovat serpentiniittiä, voivat puuttua serpentiini-
kasvillisuuden piirteet. Tällöin kasvillisuus muistut-
taa yleensä tavallisen karun lakikallion kasvillisuutta. 
Pohjakerroksessa ovat vallalla poronjäkälät, torvijäkälät 
(Cladonia spp.) ja isohirvenjäkälä (Cetraria islandica ssp. 
islandica) sekä sammalista esimerkiksi karhunsammalet 
(Polytrichum spp.). Painanteissa esiintyy heiniä ja varpu-
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Laakeat serpentiinikalliot

Tunturialue arvioitu 
Tunturit-luvussa

© SYKE 
(lähde osin: GTK, Metsähallitus)

Laakeiden serpentiinikallioiden levinneisyysalueen 
koon arvioidaan ylittävän B1-kriteerin raja-arvot koko 
maassa ja osa-alueilla (B1: LC). Tunnettujen ja mahdol-
listen esiintymien perusteella arvioidut esiintymisruu-
tujen määrät ovat Etelä-Suomessa noin 20, Pohjois-Suo-
messa noin 30 ja koko maassa noin 50. Jatkuvan taantu-
misen ehdon katsotaan täyttyvän sekä menneisyydessä 
että tulevaisuudessa sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa 
metsätaloustoimien ja umpeenkasvun vaikutusten 
vuoksi. Laakeat serpentiinikalliot arvioitiin esiintymi-
salueen pienen koon perusteella vaarantuneiksi (VU) 
sekä koko maassa että osa-alueilla (B2a(iii)b). Uhanalai-
suusluokan vaihteluväli on NT–VU koko maan arviossa 
ja VU–EN Etelä-Suomen arviossa.

Hakkuiden lisäksi myös niiden jälkeen istutettavat 
tiheät taimikot ovat ongelmallisia serpentiinikallioiden 
lähiympäristössä liiallisen varjostuksen ja kalliopinto-
jen peittymistä aiheuttavan kariketuoton vuoksi. Laa-
keat avoimet serpentiinikalliopinnat esiintyvät usein 
pieninä metsien ympäröiminä laikkuina. Myös muista 
syistä johtuva umpeenkasvu vaikuttaa epäedullisesti 
luonnehtijalajistoon. Näiden vaikutusten voimakkuutta 
ei kuitenkaan ollut mahdollista arvioida, joten D-kritee-
riä ei sovellettu (bioottiset muutokset).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Metsätaloustoimien sekä 
umpeenkasvun katsotaan aiheuttavan jossain määrin 
taantumista serpentiinikallioiden eliöyhteisöissä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
kalliot, kivikot ja louhikot.

K3.03

Karut serpentiinijyrkänteet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU B2a(iii)b –
Etelä-Suomi EN (VU–EN) B2a(iii)b –
Pohjois-Suomi EN B2a(iii)b –

Luonnehdinta: Karuilla serpentiinijyrkänteillä kivipin-
nat ovat usein ruskeita ja luonteenomaisen kuoppaisik-
si syöpyneitä. Kiven oman rapautumispinnan väritys 
näkyy, koska kallioon kiinnittyviä jäkäliä on niukasti 
(Vuokko 1978). Kivi on usein harvarakoista ja karbo-
naattipitoisuus on yleensä pieni. Seinämäkasvillisuus 
on kaiken kaikkiaan hyvin niukkaa, minkä vuoksi jyr-
känteistä voi saada äärikarun vaikutelman.

Sammalia ja putkilokasveja on lähinnä kallion-
raoissa, tyvillä ja hyllyillä. Tyypillistä kallionrako-
lajistoa edustavat esimerkiksi lampaannata (Festuca  
ovina), viherraunioinen (Asplenium viride), nyylähaarikko  
(Sagina nodosa) ja ojasykerösammal (Weissia controversa). 
Rakojen ja hyllyjen harvinaisempaa lajistoa ovat tunturi-
härkki (Cerastium alpinum) sekä vain muutamalla paikal-
la Suomessa esiintyvä serpentiiniraunioinen (Asplenium  
adulterinum). Suippuväkäsammal (Campyliadelphus  
chrysophyllus) on usein sammalten kokonaispeittävyyteen 
nähden erikoisen runsas. Serpentiinialustaa sietäviä sam-
malia ovat esimerkiksi rauniopaasisammal (Schistidium  
apocarpum), metsäkamppisammal (Sanionia uncinata),  
sirosuikerosammal (Brachytheciastrum velutinum),  
jota tavataan myös lehtomaalla ja lahopuilla, sekä mä-
rillä pinnoilla lettoväkäsammal (Campylium stellatum) 
(Rune 1953; Suominen 1965). Näitä lajeja esiintyy myös 
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muunlaisissa elinympäristöissä ja muilla kallioilla, 
mutta suhteessa sammalten yleiseen niukkuuteen 
serpentiinijyrkänteillä nämä lajit ovat usein erikoisen 
runsaita. Harvinaisena serpentiinijyrkänteillä tava-
taan myös etelänuurresammalta (Zygodon conoideus). 
Selviä serpentiinikallioiden karttajia ovat sen sijaan 
eräät muuten yleiset kalliolajit, mm. kimpputierasam-
mal (Racomitrium fasciculare), kallio-omenasammal  
(Bartramia pomiformis) ja tummauurnasammal (Amphidium  
lapponicum) (Suominen 1965). Hyllyjä ja terasseja peit-
tävät yleensä poronjäkälät (Cladonia spp.) tai tavalliset 
metsäsammalet, useimmiten seinäsammal (Pleurozium 
schreberi). Kauas näkyvien jäkälien peittävyys on hyvin 
pieni, mutta jäkälien kokonaispeittävyyttä on vaikea 
arvioida. Toisinaan myös levät voivat ilmeisesti olla jä-
käliä runsaampia. Varjoseinämien tyville luovat väri-
läikkiä jauhekultajäkälä (Flavoplaca citrina) sekä oranssi 
Trentepohlia-levä. Valoisammilla pinnoilla kasvaa usein 
pieninä ruusukkeina laakajäkäliä, esimerkiksi valulaa-
kajäkälää (Phaeophyscia sciastra). Myös loistokeltajäkälää 
(Rusavskia elegans) voidaan pitää serpentiinijyrkänteiden 
luonnehtijalajina (Vuokko 1974). Esimerkiksi karttajä-
kälät (Rhizocarpon spp.) näyttävät sen sijaan useimmi-
ten puuttuvan. Kaiken kaikkiaan serpentiinikallioiden 
jäkälät ja levät ovat vielä huonosti tunnettuja. Räsänen 
(1953) mainitsee serpentiini-peridotiitilta yleisinä myös 
Calvitimela aglaea -jäkälälajin, soratyynyjäkälän (Micarea 
erratica), sammallaakajäkälän (Physconia muscigena), kal-
liolaakajäkälän (Phaeophyscia endococcina), paasijäkäläla-
jin Miriquidica complanata ja suomulimijäkälän (Vahliella 
leucophaea). 
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. Kalliokasvilli-
suuden peittävyys on etelässäkin yleensä pieni, mutta 
vähenee vielä kohti pohjoista. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Serpentiini-
jyrkänteillä karut ja kalkkivaikutteiset kalliopinnat 
näyttävät toisinaan vaihtelevan hyvin pienipiirteisesti 
kiven karbonaattipitoisuuden tai muun syyn mukaan. 
Jyrkänteiden yhteydessä tavataan myös loivia serpentii-
nikalliopintoja sekä tyvilouhikoita. 
Esiintyminen: Karujen serpentiinijyrkänteiden levin-
neisyys noudattelee serpentiinikallioiden yleislevinnei-
syyttä. Tiedossa on yli 60 varmaa tai mahdollista esiin-
tymää. Kartta sisältää tunnetut varmat ja epävarmat 
esiintymisruudut (Serpentiinikalliotietokanta 2017).
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoi-
totoimet (M 2), kaivannaistoiminta (Ks 2), vesirakenta-
minen (Vra 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), 
kaivannaistoiminta (Ks 2).
Romahtamisen kuvaus: Kallio katsotaan hävinneeksi, 
jos sen kallioperä louhitaan tai peitetään. Kallio voi-
daan katsoa tämän luontotyypin esiintymänä romah-
taneeksi myös silloin, jos karulle serpentiinijyrkänteelle 
luonteenomainen kasvillisuus ja lajisto muusta syystä 
puuttuvat. Romahtamista laatumuutoksen kautta ei 
määritelty. 
Arvioinnin perusteet: Karut serpentiinijyrkänteet ar-
vioitiin osa-alueilla erittäin uhanalaisiksi (EN) ja koko 
maassa vaarantuneiksi (VU) esiintymisalueen pienen 
koon ja bioottisen taantumisen vuoksi (B2). 

Karut serpentiinijyrkänteet

© SYKE 
(lähde osin: GTK)

Jo tuhoutuneita karuja serpentiinijyrkänteitä ei tun-
neta, mutta muutama luontotyypin nykyinen esiintymä 
on kaivospiirien tai -alueiden sisällä. Lapissa ultraemäk-
sisiä kallioita on jäänyt ainakin Lokan tekoaltaan alle, 
mutta on epävarmaa, onko samalla tuhoutunut tämän 
luontotyypin esiintymiä. Menneen määrällisen vähe-
nemisen suhteen luontotyyppi arvioidaan säilyväksi 
(A1 & A3: LC). Luontotyypin esiintymiin kohdistuva 
häviämisen uhka saattaa jossain määrin nousta tulevien 
50 vuoden aikana vuolukiviteollisuuden myötä, koska 
vuolukiviesiintymien yhteydessä tavataan usein myös 
serpentiniittejä. Tunnetuista ja mahdollisista karuista 
serpentiinijyrkänteistä 8–25 % on kaivospiireissä, kai-
vosalueilla, valtauksilla tai malminetsintälupa-alueilla 
(Kaivosrekisteri 2016). Koska kaivoksiksi perustetaan 
vain pieni osa valtauksista ja malminetsintälupa-alueista, 
määrällisen vähenemisen arvioidaan jäävän alle 20 %:n  
myös tulevien 50 vuoden aikana (A2a: LC).

Karujen serpentiinijyrkänteiden levinneisyysalue 
on tunnettujen ja mahdollisten esiintymien perus-
teella arvioituna noin 30 000 km2 Etelä-Suomessa, alle 
50 000 km2 Pohjois-Suomessa ja noin 110 000 km2 ko-
ko maassa. Esiintymisruutujen arvioidut määrät ovat 
Etelä-Suomessa 12–20, Pohjois-Suomessa 11–17 ja koko 
maassa 23–37. Jatkuvan taantumisen ehdon katsotaan 
täyttyvän sekä menneisyydessä että tulevaisuudessa 
sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa metsätaloustoimien 
ja osin myös umpeenkasvun vaikutusten vuoksi. Karut 
serpentiinijyrkänteet arvioitiin B2-kriteerin perusteella 
erittäin uhanalaisiksi (EN, vaihteluväli Etelä-Suomessa 
VU–EN) osa-alueilla ja vaarantuneiksi (VU) koko maas-
sa (B2a(iii)b).
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Hakkuiden lisäksi myös niiden jälkeen istutettavat 
tiheät taimikot ovat ongelmallisia serpentiinikallioiden 
lähiympäristössä liiallisen varjostuksen ja kariketuoton 
vuoksi. Myös muista syistä johtuva umpeenkasvu vaikut-
taa epäedullisesti luonnehtijalajistoon. Näiden vaikutus-
ten voimakkuutta ei kuitenkaan ollut mahdollista arvioi-
da, joten D-kriteeriä ei sovellettu (bioottiset muutokset).
Luokkamuutoksen syyt: Etelä- ja Pohjois-Suomessa 
menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Metsätaloustoimien sekä 
umpeenkasvun katsotaan aiheuttavan jossain määrin 
taantumista serpentiinikallioiden eliöyhteisöissä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luonto-
direktiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Korkeat 
jyrkänteet voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

K3.04

Kalkkivaikutteiset serpentiinijyrkänteet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU B2a(iii)b –
Etelä-Suomi EN B2a(iii)b –
Pohjois-Suomi EN B2a(iii)b –

Luonnehdinta: Kalkkivaikutteisilla serpentiinijyr-
känteillä kasvillisuus on yleensä hieman runsaampaa 
kuin edellisellä luontotyypillä. Kiveen kiinnittyvien 
jäkälien peittävyys on suurempi ja rakosammalistoja 
on enemmän. Selvästi kalkkivaikutteisten serpentiini- 

jyrkänteiden raoissa ja tyvillä tavataan yleisesti esimer-
kiksi kielikellosammalta (Encalypta streptocarpa) ja kalkki-
kiertosammalta (Tortella tortuosa), mutta ne eivät yleensä 
muodosta yhtä kukoistavia kasvustoja kuin kalkkikal-
lioilla. Kivilajieron lisäksi kalkkivaikutteiset serpen-
tiinijyrkänteet eroavat kalkkikallioista huomattavasti 
niukemman kasvillisuuden perusteella. Kalkkia vaativa 
lajisto on myös köyhempää, vaikkakin lajistoon voi niuk-
koina esiintyminä kuulua myös muita kalkkikallioiden 
tyyppilajeja, kuten ruostesammalia (Anomodon spp.), kal-
liopunatyvisammal (Bryoerythrophyllym recurvirostrum),  
kalkkikahtaissammal (Distichium capillaceum), limisiima-
sammal (Myurella julacea) sekä pallosammal (Plagiopus 
oederianus). Viherraunioisen (Asplenium viride) lisäksi 
raoissa kasvaa usein haurasloikkoa (Cystopteris fragilis). 
Vain lievästi kalkkivaikutteisilla ultraemäksisillä jyr-
känteillä lajistosta puuttuvat varsinaiset kalkinvaatijat, 
mutta kasvillisuus on edelleen runsaampaa kuin yllä 
kuvatuilla karuilla serpentiinijyrkänteillä. Mesotrofinen 
lajisto ja runsaampi seinämäkasvillisuus voivat karbo-
naatin lisäksi selittyä esimerkiksi kiven rikkonaisuudella 
tai kasvupaikan suojaisuudella. Lievästi kalkkivaikut-
teiset jyrkänteet muodostavat hankalan rajatapauksen 
serpentiinikallioiden ja tavanomaisten keskiravinteisten 
kallioiden välille. Kasvillisuus- tai lajistoeroja ei ole jär-
jestelmällisesti tutkittu, mutta eräitä erottavia tekijöitä 
on havaittu. Mesotrofisilla serpentiinikallioilla kasvaa 
usein viherraunioista ja lähes aina suippuväkäsammalta 
(Campyliadelphus chrysophyllus), jotka harvemmin kuu-
luvat tavallisen keskiravinteisen kallion lajistoon. Myös 
limijäkälät (Vahliella leucophaea, Protopannaria pezizoides) 
ovat runsaampia kuin keskiravinteisilla kallioilla. Toi-
saalta keskiravinteisten kallioiden tyyppilaji tummauur-
nasammal (Amphidium lapponicum) usein puuttuu tai on 
suhteellisen niukka serpentiinijyrkänteillä. Myös vaihet-
tuminen karuihin serpentiinijyrkänteisiin voi olla vä-
hittäistä. Vähintään jossain määrin kalkkivaikutteisten 
serpentiinijyrkänteiden kasvillisuus on kuitenkin run-
saampaa kuin karujen serpentiinijyrkänteiden ja täysin 
paljaita kivipintoja on vähemmän.

Kaiken kaikkiaan serpentiinikallioiden jäkälät ovat 
vielä huonosti tunnettuja. Kalkkivaikutteisilta serpen-
tiinijyrkänteiltä on tavattu esimerkiksi seuraavia laje-
ja (Husa ym. 2000; 2001): katvekultajäkälä (Leproplaca 
obliterans), kyläkeltuaisjäkälä (Candelariella vitellina), 
jauherustojäkälä (Ramalina pollinaria), sinilimijäkälä 
(Fuscopannaria praetermissa), hattarajäkälä (Botryolepraria 
lesdainii), siimesjäkälä (Heterodermia speciosa), jauhemu-
nuaisjäkälä (Nephroma parile), kalkkitorvijäkälä (Cladonia  
symphycarpia), loistokeltajäkälä (Rusavskia elegans), li-
mi- ja idänlaakajäkälä (Physconia perisidiosa, P. detersa), 
hentolaakajäkälä (Physcia tenella), silokeltakarve (Xantho- 
parmelia stenophylla) ja vainiokehräjäkälä (Protoparmeliopsis  
muralis). Varjoisilla tyvillä kasvaa usein oranssi Trentepohlia  
aurea -viherlevä. 
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. Serpentiini-
kalliokasvillisuuden peittävyys on etelässäkin yleensä 
varsin pieni, mutta vähenee vielä kohti pohjoista. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Serpentiini-
jyrkänteillä karut ja kalkkivaikutteiset kalliopinnat 
näyttävät toisinaan vaihtelevan hyvin pienipiirteisesti 

Juuka. Kuva: Jari Teeriaho



628  Suomen ympäristö  5 | 2018  Osa 2

kiven karbonaattipitoisuuden tai muun syyn mukaan. 
Jyrkänteiden yhteydessä tavataan myös loivia serpentii-
nikalliopintoja sekä tyvilouhikoita. Kalkkivaikutteisten 
serpentiinijyrkänteiden alla tavataan toisinaan lettoja. 
Esiintyminen: Kalkkivaikutteiset serpentiinijyrkänteet 
ovat muiden serpentiinikallioiden tapaan harvinaisia. 
Esiintyminen keskittyy jossain määrin Etelä-Suomeen 
eli Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kainuun serpen-
tiinialueille. Tiedossa on yli 70 varmaa tai mahdollista 
esiintymää. Kartta sisältää tunnetut varmat ja epävarmat 
esiintymisruudut (Serpentiinikalliotietokanta 2017).
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoi-
totoimet (M 2), kaivannaistoiminta (Ks 2), vesirakenta-
minen (Vra 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), 
kaivannaistoiminta (Ks 2).
Romahtamisen kuvaus: Kallio katsotaan hävinneeksi, 
jos sen kallioperä louhitaan tai peitetään. Kallio voidaan 
katsoa tämän luontotyypin esiintymänä romahtaneeksi 
myös silloin, jos kalkkivaikutteiselle serpentiinijyrkän-
teelle luonteenomainen kasvillisuus ja lajisto muusta 
syystä puuttuvat. Romahtamista laatumuutoksen kaut-
ta ei määritelty.
Arvioinnin perusteet: Kalkkivaikutteiset serpentiini-
jyrkänteet arvioitiin osa-alueilla erittäin uhanalaisiksi 
(EN) ja koko maassa vaarantuneiksi (VU) esiintymisalu-
een pienen koon ja bioottisen taantumisen vuoksi (B2). 

Jo tuhoutuneita kalkkivaikutteisia serpentiinijyrkän-
teitä ei tunneta, mutta muutama luontotyypin nykyinen 
esiintymä on kaivospiirien tai -alueiden sisällä. Lapissa 
ultraemäksisiä kallioita on jäänyt ainakin Lokan tekoal-
taan alle, mutta on epävarmaa, onko samalla tuhou-
tunut tämän luontotyypin esiintymiä. Menneen mää-
rällisen vähenemisen suhteen luontotyyppi arvioidaan 
säilyväksi (A1 & A3: LC). Luontotyypin esiintymiin 
kohdistuva häviämisen uhka saattaa jossain määrin 
nousta tulevien 50 vuoden aikana vuolukiviteollisuu-
den myötä, koska vuolukiviesiintymien yhteydessä ta-
vataan usein myös serpentiniittejä. Tunnetuista ja mah-
dollisista kalkkivaikutteisista serpentiinijyrkänteistä 
7–18 % on kaivospiireissä, kaivosalueilla, valtauksilla tai 
malminetsintälupa-alueilla (Kaivosrekisteri 2016). Kos-
ka kaivoksiksi perustetaan vain pieni osa valtauksista ja 
malminetsintälupa-alueista, määrällisen vähenemisen 
arvioidaan jäävän alle 20 %:n myös tulevien 50 vuoden 
aikana (A2a: LC).

Kalkkivaikutteisten serpentiinijyrkänteiden levin-
neisyysalueen koon arvioidaan ylittävän B1-kriteerin 
raja-arvot koko maassa ja Etelä-Suomessa (B1: LC). 
Tunnettujen ja mahdollisten esiintymien perusteella 
arvioitu levinneisyysalueen koko on Pohjois-Suomessa 
noin 45 000 km2. Esiintymisruutujen arvioidut määrät 
ovat Etelä-Suomessa 18–19, Pohjois-Suomessa 5–11 ja 
koko maassa noin 23–30. Jatkuvan taantumisen ehdon 
katsotaan täyttyvän sekä menneisyydessä että tulevai-
suudessa sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa metsäta-
loustoimien ja osin myös umpeenkasvun vaikutusten 
vuoksi. Kalkkivaikutteiset serpentiinijyrkänteet arvi-
oitiin B2-kriteerin perusteella erittäin uhanalaisiksi 
(EN) osa-alueilla ja vaarantuneiksi (VU) koko maassa 
(B2a(iii)b).

Kalkkivaikutteiset 
serpentiinijyrkänteet
© SYKE 
(lähde osin: GTK)

Hakkuiden lisäksi myös niiden jälkeen istutettavat 
tiheät taimikot ovat ongelmallisia serpentiinikallioiden 
lähiympäristössä liiallisen varjostuksen ja kariketuo-
ton vuoksi. Myös muista syistä johtuva umpeenkasvu 
vaikuttaa epäedullisesti luonnehtijalajistoon. Näiden 
vaikutusten voimakkuutta ei kuitenkaan ollut mahdol-
lista arvioida, joten D-kriteeriä ei sovellettu (bioottiset 
muutokset).
Luokkamuutoksen syyt: Etelä- ja Pohjois-Suomessa 
menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Metsätaloustoimien sekä 
umpeenkasvun katsotaan aiheuttavan jossain määrin 
taantumista serpentiinikallioiden eliöyhteisöissä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luonto-
direktiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Korkeat 
jyrkänteet voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään 
elinympäristöön jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

K3.05

Serpentiinikivikot ja -soraikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU B2a(iii)b –
Etelä-Suomi EN B2a(iii)b –
Pohjois-Suomi VU B2a(iii)b –

Luonnehdinta: Osa varsinkin Lapin ultraemäksisis-
tä kallioista on rapautunut kivikoiksi tai soraikoiksi, 
joissa ehjää kalliota on vain pieninä nokkina näky-
vissä. Keski-Lapin rapakallioaluetta ja sen geologiaa 
kuvaillaan yleisemmin karujen ja keskiravinteisten 
kalliorapaumien kohdalla. Kuivilla ja humuksesta 
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paljailla kohdilla serpentiinikivikoiden ja -soraikoiden 
kasvillisuus on tyypillistä, erittäin niukkaa serpentii-
nikasvillisuutta, jota tavataan myös ehjillä serpentii-
nikallioilla. Tyyppilajistoon kuuluvat viherraunioinen 
(Asplenium viride), serpentiinipikkutervakko (Viscaria 
alpina var. serpentinicola), tunturihärkki (Cerastium  
alpinum), lapinnätä (Cherleria biflora), lampaannata  
(Festuca ovina), rönsyrölli (Agrostis stolonifera), siniheinä 
(Molinia caerulea) ja kataja (Juniperus communis) (Mikko-
la 1938; Vuokko 1978; Soronen 2002; Eeronheimo 2003). 
Varpukasvillisuus on vallitsevana pidemmälle kasvit-
tuneilla soraikoilla (Soronen 2002). Kenttäkerrokses-
sa kasvaa serpentiinilajien ohella esimerkiksi varik-
senmarjaa (Empetrum nigrum), juolukkaa (Vaccinium  
uliginosum) ja kanervaa (Calluna vulgaris). Katajaa on 
usein runsaasti ja harva puusto on kitukasvuista män-
tyä (Pinus sylvestris). 

Kuivien soraikoiden lisäksi Lapista on kuvattu eri-
koisia, vaihtelevasti kosteita serpentiinialustoja. Mikko-
la (1938) mainitsee Itä-Lapista avoimia tai harvapuustoi-
sia vettyviä soraikoita, joissa soistuminen ei kuitenkaan 
etene. Näillä paikoilla kasvaa harvakseltaan mäntyä, 
mättäittäin sammalia ja varpuja, serpentiinikasveja, si-
niheinää sekä yleensä runsaasti lettonuppisaraa (Carex 
capitata). Vuokko (1974; 1978) kuvaa serpentiinialueilta 
myös siniheinä- sekä tupasluikkaniittyjä (Trichophorum 
cespitosum), joissa mineraalimaata peittää yleensä pak-
suhko humuskerros.

Soraikoiden ohella tähän luontotyyppiin luetaan 
mukaan syntyhistoriasta riippumatta serpentiniitistä 
tai muista ultraemäksisistä kivilajeista muodostuneet 

kivikot, jos niillä tavataan yllä kuvattua kasvillisuutta. 
Varsinkin Etelä-Suomen kohteet ovat moroutumattomia 
lohkareikkoja ja Kuhmosta tunnetaan myös serpentii-
nikivikoksi luettava järvenrantakivikko.
Maantieteellinen vaihtelu: Moroutuneet serpentii-
nisoraikot keskittyvät Keski-Lappiin, kun taas eteläi-
semmät luontotyypin esiintymät muodostuvat yleensä 
suuremmista kivistä ja lohkareista. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Pitkälle um-
peenkasvaneet alueet lähestyvät serpentiinivaikutteisia 
kangasmetsiä (ks. M3.05). Vain osittain rapautuneella 
kalliolla soraikot ja kivikot vaihtelevat ehjien serpentii-
nikallioiden kanssa. 
Esiintyminen: Laajoja serpentiinisoraikoita esiintyy 
Pohjois-Suomessa serpentiinialueilla. Myös Etelä-Suo-
mesta tunnetaan joitakin serpentiinivaikutteisia kivi-
koita tai lohkareikkoja. Kartassa ovat tunnettujen var-
mojen ja oletettujen kohteiden esiintymisruudut. Tun-
turialueen esiintymät ovat kartassa harmaalla sävyllä 
ja niitä kuvataan tarkemmin luvussa 9.
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoito-
toimet (M 2), kaivannaistoiminta (Ks 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), 
kaivannaistoiminta (Ks 1).
Romahtamisen kuvaus: Serpentiinisoraikko tai -kivik-
ko katsotaan hävinneeksi, jos sen kiviaines louhitaan tai 
peitetään. Soraikko tai kivikko voidaan katsoa tämän 
luontotyypin esiintymänä romahtaneeksi myös silloin, 
jos serpentiinialustalle luonteenomainen kasvillisuus 
ja lajisto muusta syystä puuttuvat. Romahtamista laa-
tumuutoksen kautta ei määritelty.

Matala-Aittalompolo, Kittilä. Kuva: Jari Teeriaho
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Serpentiinikivikot ja -soraikot

Tunturialue arvioitu 
Tunturit-luvussa

© SYKE 
(lähde osin: GTK)

Arvioinnin perusteet: Serpentiinikivikot ja -soraikot 
arvioitiin Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisiksi (EN) 
ja koko maassa sekä Pohjois-Suomessa vaarantuneiksi 
(VU) esiintymisalueen pienen koon ja oletetun biootti-
sen taantumisen vuoksi (B2). 

Jo tuhoutuneita serpentiinikivikoita tai -soraikoita ei 
ole tiedossa. Lapissa ultraemäksisiä kallioita on jäänyt 
ainakin Lokan tekoaltaan alle, mutta on epävarmaa, 
onko samalla tuhoutunut tämän luontotyypin esiinty-
miä. Menneen määrällisen vähenemisen suhteen luon-
totyyppi arvioidaan säilyväksi koko maassa ja osa-alu-
eilla (A1 & A3: LC). Jokunen luontotyypin nykyinen 
esiintymä on valtauksilla tai malminetsintälupa-alueilla 
(Kaivosrekisteri 2016), mutta kokonaisuudessaan mää-
rällisen vähenemisen uhka katsotaan tulevaisuudessa 
varsin vähäiseksi kaikilla tarkastelualueilla (A2a: LC).

Serpentiinikivikot ja -soraikot ovat harvinaisia ja 
pohjoiseen painottuneita. Tunnettujen ja mahdollisten 
esiintymien perusteella arvioitu levinneisyysalueen ko-
ko on Etelä-Suomessa 19 000–25 000 km2, Pohjois-Suo-
messa 52 000–66 000 km2 ja koko maassa 103 000–111 
000 km2. Esiintymisruutujen arvioidut määrät ovat Ete-
lä-Suomessa 4–8, Pohjois-Suomessa 26–29 ja koko maas-
sa noin 30–37. Jatkuvan taantumisen ehdon katsotaan 
täyttyvän sekä menneisyydessä että tulevaisuudessa 
sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa metsätaloustoimien ja 
osin myös umpeenkasvun vaikutusten vuoksi. Luonto-
tyyppi arvioitiin B2-kriteerin perusteella Etelä-Suomes-
sa erittäin uhanalaiseksi (EN) ja Pohjois-Suomessa sekä 
koko maassa vaarantuneeksi (VU) (B2a(iii)b).

Luontotyypin esiintymät ovat pääosin metsätalous- 
mailla ja varsinkin hakkuiden jälkeen istutettavat tiheät 
taimikot lienevät ongelmallisia serpentiinikivikoille ja 

-soraikoille kiihtyvän umpeenkasvun vuoksi. Haitallis-
ten vaikutusten voimakkuutta ei kuitenkaan ole mahdol-
lista arvioida, joten D-kriteeriä ei sovellettu. Esiintymillä 
näkyy merkkeinä kaivannaistoiminnan kiinnostukses-
ta tutkimuskaivantoja. Soraikoiden kaivannot saattavat 
hyödyttää joitakin serpentiinilajeja avatessaan uutta kas-
vualaa, mutta samalla ne muuttavat maa- tai kallioperän 
luonnontilaista rakennetta.
Luokkamuutoksen syyt: Koko maassa ja Pohjois-Suo-
messa menetelmän muutos ja Etelä-Suomessa tiedon 
kasvu.
Kehityssuunta: Heikkenevä. Metsätaloustoimien sekä 
umpeenkasvun katsotaan aiheuttavan jossain mää-
rin taantumista serpentiinikivikoiden ja -soraikoiden 
eliöyhteisöissä.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Serpentiiniki-
vikot voivat sisältyä metsälain erityisen tärkeään eli-
nympäristöön kalliot, kivikot ja louhikot.

K4 

Kiisupitoiset kalliot

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Geologisesti erikoislaatuisiin kivilajei-
hin liittyy usein erityistä kasvillisuutta. Kiisupitoisilla 
kallioilla viitataan tässä yhteydessä metallien sulfidimi-
neraaleja sisältäviin kallioihin, joissa metallit esiintyvät 
rikin yhdisteinä eli sulfideina. Maankuoren yleisimmät 
sulfidit ovat rautakiisuja, joita ovat rikkikiisu eli FeS2 ja 
magneettikiisu FeS. Muita luonnossa esiintyviä kiisu-
mineraaleja ovat mm. arseenikiisu (FeAsS), kuparikii-
su (CuFeS2), lyijyhohde (PbS), molybdeenihohde (MoS2), 
sinkkivälke (ZnS) ja pentlandiitti ((FeNi)9S8). Varsinkin 
magneettikiisu on erittäin helposti rapautuva mineraa-
li, jonka rapautumistuloksena syntyy rautasulfaatteja, 
rikkihappoa ja rautahydroksideja. Kiisumineraalien ra-
pautuminen näkyy kiven pinnalla ruosteisuutena. Ete-
lä-Suomen vanhat rautapitoiset louhoskuopat sisältävät 
pääasiassa rautaoksidimineraaleja eivätkä siten pääosin 
kuulu kiisupitoisten kallioiden joukkoon. Pieniä määriä 
rautaa, kuparia ja muita jalometalleja sisältäviä sulfidi-
sia mineralisaatioita esiintyy siellä täällä kallioperässä.

Luonnonympäristöissä kiisupitoiset kasvualustat 
esiintyvät yleensä pienialaisina laikkuina, esimerkiksi 
kapeina vyöhykkeinä muunlaisen kiven seassa. Kiisu-
kalliot ovat kasvualustana hyvin happamia, niissä voi 
esiintyä korkeita haitallisten metallien pitoisuuksia (Zn, 
Cu, Ni, As, Cd, Hg), ja metalli-ionit ovat niissä helposti 
irtoavassa muodossa, joten vaikutukset kalliokasvilli-
suuteen ja -lajistoon ovat yleensä selvästi nähtävissä. 
Rautapitoisille kallioille luonteenomaisia ovat ruos-
tekuoppajäkälän (Acarospora sinopica) luonnehtimat 
yhteisöt (Purvis ym. 1996). Suomessa rautapitoisten 
kallioiden kasvillisuudesta ja lajistosta on tehty vain 
hajahavaintoja (Huuskonen 1949; Räsänen 1953; Lommi 
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2001). Tunnusomaisia lajeja ovat ruostekuoppajäkälän 
lisäksi uhanalainen rotkokehräjäkälä (Lecanora epanora), 
nystyjäkäliin kuuluva Lecidea auriculata, okranystyjä-
kälä (L. silacea), ruostepaasijäkälä (Miriquidica atrofulva), 
lapinkiekkojäkälä (Porpidia flavicunda), ruostekarttajäkä-
lä (Rhizocarpon oederi) ja ruostejäkälä (Tremolecia atrata). 
Myös kuparipitoisiin kallioihin liittyy omanlaistaan 
kasvillisuutta. Kuparipitoisten kallioiden tunnusomais-
ta sammallajistoa ovat pohjoiset ja hyvin harvinaiset 
nuokku- ja kuparikiisusammal (Mielichhoferia elongata, 
M. mielichhoferiana) sekä kuparikivisammal (Grimmia 
atrata). 
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kiisupitoiset 
kalliopinnat ovat useimmiten kapeahkoja vyöhykkeitä 
muunlaisen kiven seassa, joten esiintymät muodostavat 
yleensä pieniä laikkuja muiden kallioluontotyyppien 
esiintymien sekaan. Hylätyt kaivokset jätekivikasoi-
neen muodostavat tärkeän uusympäristön. 
Esiintyminen: Kiisukallioiden esiintymisen selvittä-
miseksi tarkasteltiin GTK:n kivilajihavaintoaineistosta 
(Kallioperähavainnot 2016) poimittuja mustaliuske- ja 
grafiittihavaintoja, jotka useimmiten liittyvät kiisui-
hin, sekä kiisukallioiden tyyppilajien havaintotietoja 
(Eliölajit-tietojärjestelmä 2017; Lajitietokeskus 2017). 
Kivilaji- ja lajihavainnot osuvat samoille alueille vain 
muutamassa tapauksessa, mikä johtunee geologisten 
aineistojen karkeudesta. Kiisuja esiintyy tyypillisim-
min mustaliuskeessa, mutta niitä esiintyy myös emäk-
sisten vulkaniittien ja amfiboliittien yhteydessä. La-
jihavaintojen vähyyden syy suhteessa tarjolla oleviin 
potentiaalisiin kasvualustoihin ei ole selvillä, mutta 
voi olla, ettei havaintoja vain yksinkertaisesti ole ker-
tynyt enempää näistä varsin vaikeasti tunnistettavista 
lajeista. Ruutukartta esittää kiisukallioiden potentiaa-
lisia esiintymisalueita sekä kivilaji- että lajiaineistojen 
perusteella. Harmaat ruudut osoittavat tunturialueella 
olevia kiisukallioita, jotka on käsitelty tunturiryhmän 
kallio- ja kivikkotyypeissä. Kiisukallioista ei ole koottu 
havaintoaineistoa, joten tarkempaa esiintymiskarttaa ei 
ole mahdollista tuottaa.
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2), 
kaivannaistoiminta (Ks 1), rakentaminen (R 1).
Romahtamisen kuvaus: Kiisukallio katsotaan hävin-
neeksi, jos se louhitaan tai peitetään. Kallio voidaan 
katsoa tämän luontotyypin esiintymänä romahtaneeksi 
myös silloin, jos kiisukallioille luonteenomainen kasvil-
lisuus ja lajisto muusta syystä puuttuvat. Romahtamista 
laatumuutoksen kautta ei määritelty.
Arvioinnin perusteet: Kiisupitoiset kalliot arvioitiin 
säilyväksi (LC) luontotyypiksi kaikilla tarkastelualu-
eilla (A1–A3, B1–B3).
Sulfidimineraaleista jalostetaan eräitä tärkeimpiä me-
tallejamme (Cu, Ni, Co, Zn, Pb, Mo). Suurina esiintymi-
nä sulfidimalmit ovat kiinnostavia kaivosteollisuuden 
raaka-ainelähteitä. Kiisupitoiset kalliot liittyvät usein 
malmiesiintymiin ja voivat olla siten kaivostoimin-
nan uhkaamia. Tosin kiisupitoisissa kallioissa metallit 
esiintyvät yleensä vähäisinä pitoisuuksina eivätkä siten 
ole taloudellisesti kiinnostavia. Kiisupitoisten kallioi-
den määrän ei arvioida merkittävästi muuttuneen 50 

vuoden tai pidemmällä ajanjaksolla, eikä muuttuvan 
merkittävästi tulevaisuudessa (A1–A3: LC). Kalliope-
rän pintaan puhjenneet malmit löydettiin pitkälti sotien 
jälkeen esim. malminetsinnässä käytettävien lohkare-
viuhkojen avulla ja tuolloin perustetuissa kaivoksissa 
on voinut tuhoutua joitakin luontotyypin esiintymiä. 
Uudemmat malmilöydöt on tehty syvemmältä kalliope-
rästä maapeitteiden alta, joten kiisukallioiden määrä ei 
todennäköisesti ole viime vuosikymmeninä vähentynyt 
merkittävästi. Kaivosalueisiin liittyvät maanpäälliset 
rakenteet voivat kuitenkin edelleen peittää tai hävittää 
myös maan pinnalla olevia luonnonkallioita. Yksittäi-
siä luontotyypin esiintymiä on voinut ja voi edelleen 
tuhoutua myös rakentamishankkeissa. 

Kiisukallioesiintymät tunnetaan kokonaisuudes-
saan heikosti. Niihin liittyvät kivilajit ja jäkälälajit eivät 
kuitenkaan ole kovin harvinaisia Suomessa, joten sekä 
levinneisyys- että esiintymisalueen koon oletetaan ylit-
tävän B-kriteerin raja-arvot kaikilla tarkastelualueilla 
(B1–B3: LC). Esiintymät ovat yleensä hyvin pienialaisia.

Metsänhoitotoimien vaikutusta luontotyypin esiin-
tymiin ei pystytä määrällisesti tarkastelemaan (D1 & 
D3: DD), mutta osan luonteenomaisesta lajistosta arvel-
laan olevan herkkää tehometsätalouteen kuuluville ti-
heille vesaikko/taimikkovaiheille ja osan mahdollisesti 
myös avohakkuille.
Luokkamuutoksen syyt: Koko maassa ja Etelä-Suomes-
sa menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Sisältyy luon-
todirektiivin luontotyyppiin silikaattikalliot (8220). Voi 
sisältyä metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön 
kalliot, kivikot ja louhikot tai jyrkänteet ja niiden alusmetsät.

Kiisukalliot (mahdollisia esiintymiä)

Tunturialue arvioitu 
Tunturit-luvussa

© SYKE 
(lähde: GTK,Eliölajit-
tietojärjestelmä, Metsähallitus)
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K5 

Kivikot

Kivikot on jaettu syntytavan perusteella veden muovaa-
miin kivikoihin, pakkasrapautumisen synnyttämiin 
kivikoihin, moreenikivikoihin ja roudan nostamiin ki-
vikoihin. Kivikoiden yhteydessä esitellään myös siir-
tolohkareet omana ryhmänään. Tunturialueen kivikot 
on käsitelty tunturiluontotyyppien (luku 9) yhteydessä 
ja rantaan rajoittuvat kivikot Itämeren sekä sisävesien 
rantaluontotyyppien (luvut 3 ja 4) yhteydessä. Sanoja 
kivi ja kivikko käytetään tässä vapaamuotoisesti eli 
niillä ei viitata vain rakennus- tai geoteknisen luoki-
tuksen (mm. Geologian tutkimuskeskus 2007) tiettyyn 
raekokoon.

Kivikoita
ha / 10 x 10 km2

© SYKE 
(Lähde: Maanmittauslaitos)

Kuva 7.3

0 ha

0,1–20

20–100

100–500

500–2 500

Yli 2 500

Kuva 7.3. Kivikoiden esiintyminen 10 km x 10 km -ruuduil-
la maastotietokannan (2016) mukaan.

Alla esitellään kasvillisuudeltaan karut ja keskira-
vinteiset sekä kalkkivaikutteiset kivikkokasvupaikat. 
Serpentiinikivikot käsitellään omana tyyppinään lu-
kuun ottamatta siirtolohkareita. Kivikoiden ravintei-
suus heijastaa vaihtelevasti viereisen tai alla olevan 
kallioperän ravinteisuutta. Jyrkänteiden aluslohkareik-
kojen ja pakkasrapautumakivikoiden ravinteisuus on 
suorassa suhteessa paikalliseen kallioon. Veden muo-
vaamat kivikot, moreenikivikot ja roudan nostamat ki-
vikot ovat sen sijaan syntyneet paikalle kulkeutuneesta 
materiaalista, eikä niiden ravinteisuus yleensä kuvasta 

suoraan paikallisen kallioperän kivilajien ravinteisuut-
ta. Karuista kivikoista voi löytää yksittäisiä ravintei-
sempia lohkareita kaukokuljetuksen seurauksena. Laa-
jat kivikot ovat yleensä paisteisia kasvupaikkoja, mutta 
pienialaiset metsän ympäröimät kivikot voivat olla var-
joisia ja suojaisia. Kivikoiden kasvillisuus on yleensä 
jäkälä- ja sammalvaltaista, ja jäkälien kokonaismäärä 
voi olla hyvin suuri. Putkilokasveja on enemmän jyr-
känteiden aluslohkareikoissa, joissa jyrkänteet ja puus-
to voivat varjostaa aluslohkareikkoa ja kiville ja niiden 
väliin kertyy putkilokasvien tarvitsemaa kariketta.

Kivikkotyyppien tarkemmat kasvillisuuskuvaukset 
perustuvat pitkälti Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot 
-julkaisuun (Räisänen ym. 2018) ja muinaisrantakivikoi-
den osalta Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja ranta-
kerrostumat -julkaisuun (Mäkinen ym. 2011).

Kujansuun ja Niemelän (1990) mukaan kivikoita ja 
louhikoita on Suomessa noin 152 000 ha eli noin 0,5 % 
maapinta-alasta. Tiiviitä kivikoita tai lohkareikkoja on 
puolestaan maastotietokannan (2016) mukaan noin 124 
000 ha koko maassa ja noin 58 000 ha tunturialueen 
ulkopuolella (kuva 7.3). Edellä mainittujen pinta-ala-ar-
vioiden ero selittynee sillä, että maastotietokannan arvi-
oon on laskettu mukaan vain tiiviit kivikot, ei harvaksi 
louhikoksi merkittyjä alueita.

K5.01

Maankohoamisrantakivikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi

Luonnehdinta: Maankohoamisrantakivikoilla tarkoi-
tetaan muinaisrantakivikoita nuorempia, melko lähellä 
merenrantaa sijaitsevia entisiä rantakivikoita, jotka ovat 
maankohoamisen myötä nousseet nykyisen rannan ylä-
puolelle. Niiden ikä vaihtelee maankohoamisnopeuden 
mukaan muutamasta sadasta vuodesta pariin tuhan-
teen vuoteen eli ne liittyvät Itämeren geologisessa his-
toriassa sen viimeisimpään merivaiheeseen. Ne ovat 
syntyneet aallokon kuluttavan ja kasaavan toiminnan 
tuloksena, ja niitä esiintyy eri rannikkoalueilla muuta-
masta metristä noin kymmenen metrin korkeustasol-
le saakka. Merenpinnasta samalla korkeudella olevat 
maankohoamisrantakivikot ovat nuorimpia Pohjan-
maan rannikolla.

Rannan läheisyydessä esiintyvät maankohoamisran-
takivikot ovat puustoltaan avoimempia kuin kauem-
pana rannasta olevat kivikot. Muinaisrantakivikoihin 
verrattuna maankohoamisrantakivikot ovat kasvilli-
suudeltaan mereisempiä. Varsinainen kivikkolajisto on 
luultavimmin melko yksipuolista kivikoiden pienen 
keskimääräisen pinta-alan ja varsin huomattavan met-
sänreunavaikutuksen vuoksi. 
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Maanko-
hoamisrantakivikot vaihettuvat vähitellen nykyisiin 
rantakivikoihin ja muinaisrantakivikoihin. 
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Långören, Hanko. Kuva: Jari Teeriaho

Esiintyminen: Maankohoamisrantakivikot keskittyvät 
samoille alueille kuin nykyiset merenrantakivikot. Poh-
janlahdella rannikon kivisimpiä alueita ovat Torniosta 
Ouluun, Rahjasta Lohtajalle ja Kokkolasta Pietarsaa-
reen ulottuvat rannikkoalueet. Saaristomerellä maanko-
hoamisrantakivikoita esiintyy etenkin Uudestakaupun-
gista Kolmannelle Salpausselälle (Jurmo) ulottuvalla 
alueella (myös Ahvenanmaalla). Suomenlahden ran-
nikko on kivikkoisinta Porkkalasta Virolahdelle ulottu-
valla alueella, jossa kivikkojen osuus kasvaa varsinkin 
Pernajasta eli rapakivialueen rajalta itään päin. Esiinty-
miskarttaan on luettu mukaan alle yhden kilometrin 
etäisyydellä merenrannasta olevat kivikot, jos ne ovat 
Torniosta Vaasaan ulottuvalla alueella korkeimmillaan 
10 metrin korkeudessa, Vaasasta Poriin 5 metrin korkeu-
dessa ja Saaristomerellä sekä Suomenlahdella 3,5 metrin 
korkeudessa (Maastotietokanta 2016).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 1).

Maankohoamisrantakivikot

© SYKE 
(lähde osin: Maanmittauslaitos, GTK)

Romahtamisen kuvaus: Maankohoamisrantakivikko 
katsotaan hävinneeksi, jos sen kiviaines on kaivettu 
pois tai peitetty. Kivikko voidaan katsoa tämän luon-
totyypin esiintymänä romahtaneeksi myös silloin, jos 
kivikkokasvillisuus on umpeenkasvun myötä korvau-
tunut metsäkasvillisuudella.
Arvioinnin perusteet: Maankohoamisrantakivikot ar-
vioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi (A1–A3, B1–B3, 
D1–D3).

Niiden määrän ei katsota muuttuneen tai muuttuvan 
50 vuoden aikana tai pidemmällä ajanjaksolla (A1–A3: 
LC).

Maankohoamisrantakivikoiden levinneisyysalueen 
koko on noin 188 000 km2 ja esiintymisruutuja arvioi-
daan olevan yli 110. Luontotyyppi on B-kriteerin perus-
teella säilyvä (B1–B3: LC).

Maankohoamisrantakivikoiden laadun ei katsota 
muuttuneen merkittävästi lyhyellä eikä pitkällä aikavä-
lillä, eikä sen uskota heikkenevän merkittävästi myös-
kään tulevan 50 vuoden aikana (D1–D3: LC). Hakkuut 
ja metsittämiset voivat mm. valaistusolosuhteita muut-
tamalla vaikuttaa luontotyypin kasvillisuuteen kivikon 
reuna-alueilla. Maankohoamisrantakivikoiden raken-
nepiirteitä (mm. rantavallit) voi tuhoutua metsänhoidon 
yhteydessä, jos metsäkoneilla ajetaan kivikoiden yli.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot. 
Vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
vanhat rantakivikot.

K5.02

Muinaisrantakivikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Muinaisrantakivikoilla tarkoitetaan 
maankohoamisrantakivikoita vanhempia eli noin 2 
000–12 000 vuotta sitten syntyneitä rantakivikoita. Nuo-
rimmat niistä ovat syntyneet nykyisen Itämeri-vaiheen 
aikana ja vanhimmat jääkauden lopulla mannerjääti-
kön sulaessa. Muinaisrantakivikoita eli ns. pirunpeltoja 
on syntynyt aallokon, tyrskyjen ja jäiden kuluttavan 
ja kasaavan toiminnan tuloksena (Mäkinen ym. 2011). 
Niitä esiintyy rannikon tuntumasta pitkälle sisämaa-
han, vedenkoskemattoman maan rajalle saakka. Itä-
meren muinaisten vaiheiden korkeimman rannan taso 
vaihtelee maan eri osissa. Itämeren kehitykseen liitty-
vät, korkeimmalla sijaitsevat muinaisrantakivikot ovat 
Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa noin 100 metrin 
korkeudella, ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Lounais-Lapis-
sa yli 200 metrin korkeudella. Muinaisrantakivikoita 
syntyi myös mannerjäätikön sulamisvaiheessa patoa-
mien lyhytaikaisten jääjärvien rannoilla mm. Lapissa. 
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Lisäksi niitä syntyi eri korkeuksille sisämaan isojen 
järvien kuroutuessa irti muinaisesta Itämerestä.

Muinaisrantakivikoita esiintyy yleensä mäkien ja 
selänteiden lakiosissa tai rinteiden loivemmilla osilla. 
Niiden koko vaihtelee muutamista aareista useisiin heh-
taareihin. Laajimmissa muinaisrantakivikoissa on usein 
eri korkeustasoille syntyneitä rantavalleja. Komeimmat 
pirunpellot ovat syntyneet ulapan ympäröimille yksi-
näisille saarille (Johansson ym. 2000). Muinaisrantakivi-
koiden kiviaines on yleensä kohtalaisen pyöristynyttä, 
mutta yksittäisten lohkareiden ja kivien muotoon vaikut-
tavat myös kivilajin ominaisuudet. Kvartsiittikivikoissa 
kiviaines on usein muodoltaan laattamaista, kun taas 
graniittikivikoissa aines on muodoltaan pyöreämpää.

Kasvillisuudeltaan muinaisrantakivikot poikkeavat 
selvästi ympäristöstään. Parhaimmillaan ne ovat lähes 
puuttomia kivipeltoja, joissa kivet ja lohkareet ovat lä-
hinnä jäkälien peitossa. Kivikot ovat etenkin vihertävien 
karttajäkälien (Rhizocarpon spp.) kirjomia. Paikoin myös 
kaarrekarve (Arctoparmelia centrifuga) on isoimmilla ki-
villä silmiinpistävän runsas. Toisinaan edelliset lajit 
esiintyvät rinnan vyömäisinä kasvustoina. Muita run-
saita jäkäliä ovat napajäkälät (Umbilicaria spp.) luonnehti-
jalajina ryhmynapajäkälä (U. hyperborea var. hyperborea) ja 
rupijäkälät, mm. nystyjäkälät (Lecidea spp.), kiekkojäkä-
lät (Porpidia spp.) ja kehräjäkälät (Lecanora spp.). Paistei-
silla paikoilla menestyvät mm. paasisuolikarve (Brodoa 
intestiniformis), pallokarve (Arctoparmelia incurva), rus-
kokehräjäkälä (Protoparmelia badia), mustaröyhelö (Me-
lanelia hepatizon), sysiruskokarve (M. stygia), isoimmilla 
lohkareilla louhikkotorvijäkälä (Cladonia amaurocraea) 
ja laakeiden kivien päällä isovillakarve (Pseudephebe  
pubescens). Pintalohkareiden välissä voi kasvaa poron- ja 
torvijäkäliä (Cladonia spp.), mm. puikkotorvijäkälää (C. 
cornuta) ja tähtitorvijäkälää (C. crispata var. crispata) sekä 
hirvenjäkäliä (Cetraria spp.) ja tinajäkäliä (Stereocaulon  
spp., etenkin S. vesuvianum). Torvijäkälät, varsinkin har-
maatorvijäkälä (Cladonia deformis), ovat runsaita paikois-
sa, joissa kaatuneita keloja on lahonnut kivikkoon.

Sammalia on yleensä varsin niukasti. Kivien välisistä 
painanteista tapaa tavallisia karujen paikkojen samma-
lia kuten isokorallisammalta (Ptilidium ciliare), kallio-
karstasammalta (Andreaea rupetris), karhunsammalia 
(Polytrichum juniperinum, P. piliferum), kivikynsisammal-
ta (Dicranum scoparium), kivisammalia (Grimmia spp.), 
tierasammalia (Racomitrium spp.) ja toisinaan louhisam-
malta (Tetralophozia setiformis). Lounais-Lapin kivikoista 
voi löytää yksittäisiä kalkkilohkareita, joilla voi kasvaa 
mm. kalkkikiertosammalta (Tortella tortuosa). Karikkei-
silla kohdilla leviää mattomaisia varvikkolaikkuja, jotka 
useimmiten ovat sianpuolukka- (Arctostaphylos uva-ursi), 
variksenmarja- (Empetrum nigrum) tai mustikkavaltai-
sia (Vaccinium myrtillus). Näillä kohdin on useimmiten 
myös yksittäisiä mäntyjä (Pinus sylvestris), keloja, ka-
tajapensaita (Juniperus communis) ja toisinaan koivuja 
(Betula spp.). Kivikoiden reunaosiin voi levitä tavallista 
metsälajistoa. Tarkemmin muinaisrantakivikoita on 
luonnehdittu julkaisussa Valtakunnallisesti arvokkaat 
tuuli- ja rantakerrostumat (Mäkinen ym. 2011). 
Maantieteellinen vaihtelu: Maantieteellistä vaihtelua 
on tutkittu hyvin vähän. Yleisistä lajeista mm. paasi-
suolikarve on runsaampi pohjoisessa kuin etelässä, ja 
tummaröyhelöä (Cetrariella commixta) sekä kehräjäkä-
lälajia Lecanora chloroleprosa löytää lähinnä pohjoisista 
kivikoista (Mäkinen ym. 2011). 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Muinaisran-
takivikot vaihettuvat vähitellen maankohoamisranta-
kivikoiksi. Kivikoissa kasvillisuuden yleispiirteisiin 
vaikuttaa merkittävänä tekijänä kivikon koko. Syntyhis-
toriaeroista huolimatta pienet suojaisat muinaisranta-
kivikot voivat olla muiden pienten kivikoiden kaltaisia 
kasvillisuudeltaan ja laajat muinaisrantakivikot voivat 
puolestaan muistuttaa muita laajoja kivikoita. 

! !

!

!

! !

! !

!

!

! Esiintyminen: Muinaisrantakivikoita 
esiintyy rannikon tuntumasta pitkälle 
sisämaahan saakka veden peitossa olleil-
la alueilla. Laajoja muinaisrantakivikoita 
on esimerkiksi Lounais-Lapissa Tornios-
sa ja Tervolassa, Pohjois-Pohjanmaalla 
Pudasjärvellä sekä Etelä-Pohjanmaalla 
Teuvalla, Kurikassa ja Kristiinankaupun-
gissa (Räisänen ym. 2018). Lounais-Suo-

messa merkittävimmät muinaisrantakivikot sijaitsevat 
Turun ja Karjaan välisellä alueella (Johansson ym. 2000). 
Tunturialueen muinaisrantakivikot on sisällytetty arvi-
oinnissa tunturikivikoihin (luku 9).
Uhkatekijät: Kaivannaistoiminta (Ks 1), metsien uudis-
tamis- ja hoitotoimet (M 1).
Romahtamisen kuvaus: Muinaisrantakivikko katso-
taan hävinneeksi, jos sen kiviaines on kaivettu pois tai 
peitetty. Kivikko voidaan katsoa tämän luontotyypin 
esiintymänä romahtaneeksi myös silloin, jos kivikko-
kasvillisuus on umpeenkasvun myötä korvautunut 
metsäkasvillisuudella.
Arvioinnin perusteet: Muinaisrantakivikot arvioitiin 
säilyväksi (LC) luontotyypiksi koko maassa ja osa-alu-
eilla (A1–A3, B1–B3, D1–D3).

Niiden määrän ei katsota muuttuneen tai muuttuvan 
50 vuoden aikana tai pidemmällä ajanjaksolla (A1–A3: 
LC). Edellisessä arvioinnissa rantamuodostumien käyttö- 

Kätkävaara, Tervola. Kuva: Anne Raunio
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paineiden arvioitiin kasvavan tulevaisuudessa, mutta 
määrän vähenemisen ei arvioida saavuttavan 20 %:n 
raja-arvoa tulevan 50 vuoden aikana (A2a: LC). Ranta-
kivikot ovat yleensä varsin ohuita kerrostumia, joten 
kiviainesta pitäisi ottaa hyvin laajalta alueelta, jotta otto-
toiminta olisi taloudellisessa mielessä kannattavaa, eikä 
tällaiseen toimintaan todennäköisesti voi saada ottolupia.

Luontotyypin levinneisyysalue painottuu Etelä-Suo-
meen ja Pohjois-Suomen eteläosaan. Tuuli- ja rantaker-
rostumien sekä kivikoiden inventoinneissa (Mäkinen 
ym. 2011; Räisänen ym. 2018) tutkittuja muinaisranta-
kivikoita on Pohjois-Suomessa 23 esiintymisruudulla 
(Kivikkotietokanta 2017), mutta kokonaisuudessaan nii-
den määrän arvioidaan ylittävän 55 ruudun raja-arvon. 
Etelä-Suomessa tutkittuja muinaisrantakivikoita on 155 
esiintymisruudulla ja levinneisyysalue on laaja (yli 230 
000 km2). Levinneisyysalueen koko ylittää 55 000 km2:n 
raja-arvon myös Pohjois-Suomessa, joten luontotyypin 
katsotaan olevan säilyvä B-kriteerin perusteella koko 
maassa ja osa-alueilla (B1–B3: LC).

Muinaisrantakivikoiden laadun ei katsota muuttu-
neen merkittävästi lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä, 
eikä sen uskota heikkenevän merkittävästi myöskään 
tulevan 50 vuoden aikana (D1–D3: LC). Hakkuut ja met-
sittämiset voivat mm. valaistusolosuhteita muuttamalla 
vaikuttaa luontotyypin kasvillisuuteen varsinkin kivi-
kon reuna-alueilla. Muinaisrantakivikoiden rakenne-
piirteitä (mm. rantavallit) voi tuhoutua metsänhoidon 
yhteydessä, jos metsäkoneilla ajetaan kivikoiden yli.
Luokkamuutoksen syyt: Etelä-Suomessa ja koko maas-
sa menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot. 
Vastuuluontotyyppi: Sisältyy vastuuluontotyyppiin 
vanhat rantakivikot.

K5.03

Virtaavan veden muovaamat  
kivikot ja lohkareikot

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Virtaavan veden muovaamiin kivikoi-
hin ja lohkareikkoihin kuuluvat mannerjäätikön sula-
misvesiuomien kivikot, ydinharjut, jääjärvien lasku-uo-
mien kivikot ja maankohoamisen seurauksena kuiville 
jääneet järvien ja jokien lasku-uomien kivikot. Kuiville 
jääneitä kivikoita on syntynyt myös ihmisen toiminnan 
tuloksena järvenlaskujen ja voimalaitosrakentamisen 
yhteydessä (Räisänen ym 2018). Mannerjäätikön sula-
vesiuomien kivikot ovat virtaavan veden muovaamista 
yleisimpiä. Niitä esiintyy mm. tunturikurujen pohjilla 
(arvioinnissa tunturialueen kivikot on sisällytetty tun-
turikivikoihin, luku 9). Kun mannerjäätikön sulamisve-
det ovat virranneet vaaran rinnettä alas jäätikön edessä 

olevaan veteen, on rinteeseen syntynyt karkearakeinen 
suistomaalohkareikko, esimerkiksi Jaipaljukka Pellossa. 
Harvinaisia ydinharjuja syntyi vedenkoskemattomalla 
alueella. Aines on karkeaa jäätikköjokien kasaamaa loh-
kareikkoa, josta hienoaines usein puuttuu. Ydinharju-
jen lohkareikot sijaitsevat virtauksen suuntaan nähden 
alaspäin viettävillä rinteillä (Koivisto 2004). Veden alla 
olleilla alueilla rantavoimat ovat myös voineet huuhtoa 
harjujen ydinkivikkoa esiin. Jääjärvien lasku-uomat 
ovat useimmiten leikkautuneet moreenikerrostumiin 
ja kalliopinnan päälle on jäänyt vain pitkänomainen 
kivi- ja lohkarekerros.

Virtaavan veden muovaamat kivikot ovat usein ka-
pea-alaisia ja siten laajalti reunavaikutteisia eli alttiita 
puuston varjostukselle ja karikkeen kerääntymiselle 
kivien väliin. Moniin vanhoihin purkautumisuomaki-
vikoihin ja kuiviin joenpohjakivikoihin liittyy lisäksi 
lumen sulamisen aikaisia puroja, jotka ovat muina 
aikoina kivisiä piilopuroja. Harjukivikot ovat usein 
kapeita, metsäalueella reunavaikutteisia ja kuivia 
kasvuympäristöjä. Niiden kiviaines on yleensä hyvin 
pyöristynyttä. Virtavesikivikoiden kasvillisuuden he-
terogeenisyyttä lisäävät erikoiset kauempaa kulkeneet 
kivet, joilla voi olla muusta kivikosta poikkeavaa kas-
villisuutta.

Vallitseva kivilaji vaikuttaa kivien kokoon. Joskus 
kivikoissa voi olla myös erikokoista lajittunutta ainesta, 
mikä vaikuttaa myös kasvillisuuden koostumukseen. 
Purkautumiskivikot muistuttavat etenkin loivilla ja 
laakeilla alustoilla kasvillisuuden suhteen hyvin pit-
kälti pohjavesivaikutteisia uhkurakkoja. Monesti ne 
ovat myös syntytavaltaan virtavesikivikon ja uhkura-
kan synnyttämiä kompleksisia kivikoita. Kapeammissa 
uomissa purkautumiskivikot ovat enemmän virtave-
si- ja reunavaikutteisia. Kivien välissä soljuvat keväisin 
sulamisvedet ja muina aikoina ne ovat osin avoimia tai 
piilopuromaisia noroja. Veden vaikutuksesta kivien vä-
leissä on suokasvillisuutta ja ylemmillä kuivilla rinteillä 
karikevaikutteista metsäkasvillisuutta. Jyrkillä rinteillä 
purkautumiskivikot ovat kasvillisuuden suhteen usein 
kuivempia. Harjukivikoiden kasvillisuus muistuttaa 
lähinnä kuivia ja reunavaikutteisia muinaisrantakivi-
koita. Kivikkotyypin kasvillisuutta on tarkemmin luon-
nehdittu esimerkkikohteiden avulla julkaisussa Valta-
kunnallisesti arvokkaat kivikot (Räisänen ym. 2018).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kasvillisuus 
lienee yleispiirteiltään ja lajistoltaan samantapaista kuin 
muissa melko pienialaisissa ja yleensä metsän ympäröi-
missä kivikoissa. 

!

!

!

! !

! !

!

!

! Esiintyminen: Virtaavan veden muovaa-
mia kivikoita on harvakseltaan koko 
maassa. Painopistealueena on kuitenkin 
Pohjois-Suomi, josta tunnetaan parem-
min erilaisia tyyppiin kuuluvia kivikoita. 
Pohjois-Karjala–Kainuuun kivikot ovat 
enimmäkseen jääjärvien purkautumisuo-
mien kivikoita (Räisänen ym. 2018). Tun-
turialueen virtaavan veden muovaamat 

kivikot on sisällytetty arvioinnissa tunturikivikoihin. 
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 1).
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Romahtamisen kuvaus: Virtaavan veden muovaama 
kivikko tai lohkareikko katsotaan hävinneeksi, jos sen 
kiviaines on kaivettu pois tai peitetty. Kivikko voidaan 
katsoa tämän luontotyypin esiintymänä romahtaneeksi 
myös silloin, jos kivikkokasvillisuus on umpeenkasvun 
myötä korvautunut metsäkasvillisuudella.
Arvioinnin perusteet: Virtaavan veden muovaamat ki-
vikot ja lohkareikot arvioitiin säilyväksi (LC) luontotyy-
piksi koko maassa ja osa-alueilla (A1–A3, B1–B3, D1–D3).

Niiden määrän ei katsota muuttuneen 50 vuoden tai 
pidemmällä ajanjaksolla, eikä muuttuvan merkittävästi 
tulevaisuudessa (A1–A3: LC).

Kivikkoinventoinnissa tutkittuja virtaavan veden 
muovaamia kivikoita ja lohkareikkoja on Etelä-Suo-
messa 33:lla ja Pohjois-Suomessa 44 esiintymisruudul-
la (Kivikkotietokanta 2017). Kokonaisuudessaan niiden 
määrän arvioidaan ylittävän 55 ruudun raja-arvon mo-
lemmilla osa-alueilla. Myös levinneisyysalueen koko  
ylittää B-kriteerin raja-ar vot koko maassa ja osa-alueilla 
(B1–B2: LC, myös B3: LC).

Luontotyypin laadun ei katsota muuttuneen mer-
kittävästi lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä, eikä sen us-
kota heikkenevän merkittävästi myöskään tulevan 50 
vuoden aikana (D1–D3: LC). Hakkuut ja metsittämiset 
voivat mm. valaistusolosuhteita muuttamalla vaikut-
taa luontotyypin kasvillisuuteen varsinkin kivikon 
reuna-alueilla.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot.

K5.04

Pakkasrapautumakivikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Pakkasrapautumalla syntyneitä kivi-
koita nimitetään rakoiksi. Rakat ovat pilkkoutuneet 
kiinteästä kalliosta vähitellen, kun kallionrakoihin 
tunkeutunut vesi vuoroin jäätyy ja sulaa. Vesi laajenee 
jäätyessään ja rikkoo kalliota mekaanisesti lohkareiksi. 
Rakkojen lohkareaines on kulmikasta ja teräväsärmäis-
tä. Koska kalliorakka on pilkkoutunut paikoilleen kiin-
teästä kalliosta, sen lohkareet ovat kivilajeiltaan vähem-
män vaihtelevia kuin esimerkiksi muinaisrantakivikot 
tai moreenilohkareikot. Rakat ovat alla olevan kalliope-
rän kaltaisia ja ne voidaan kivilajien ravinteisuuden mu-
kaan jakaa karuihin, keskiravinteisiin, ravinteisiin ja 
ultraemäksisiin kivikoihin. Karuista rakoista suurin osa 
koostuu graniittisista ja kvartsiittisista kivistä. Yleensä 
graniittiset rakat ovat lajistoltaan monipuolisempia kuin 
kvartsiittiset rakat. Rakkojen lajistoon vaikuttaa lisäksi 
niiden sijainti pohjoisessa ja puolittain tunturialueel-
la (ks. myös T11.06). Rakat ovat kasvuolosuhteiltaan 
enimmäkseen kuivia ja paisteisia, koska ne sijaitsevat 
vaarojen ja tunturien lakiosissa tai rinteillä. Rakoissa 
voi olla harvinaisena pieniä kausikosteita kasvittomia 
kivipainanteita, pohjavesipainanteita tai pieniä lampia.

Pakkasrapautumakivikoiden kasvillisuus on jäkälä- 
ja sammalvaltaista ja jäkälien lajimäärä voi olla hyvin 

Kiristäjäntuore, Rovaniemi. Kuva: Jari Teeriaho
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suuri. Putkilokasveja esiintyy yleensä hyvin niukasti. 
Karuilla kivikoilla valtalaji on yleensä kaarrekarve  
(Arctoparmelia centrifuga). Lähes yhtä runsaita ovat tum-
mat rupi- ja karttajäkälät (Rhizocarpon spp.). Kellertäviä 
karttajäkäliä on tavallisesti vähemmän, mutta tuntu-
rien ja vaarojen laella niitä tavataan toisinaan vallitse-
vasti. Graniittisia kiviä täplittää usein myös sinertävä 
kalliomaljajäkälä (Diploschistes scruposus) ja paikoin on 
myös paasisuolikarvetta (Brodoa intestiniformis), joka 
on yleensä runsaampi kvartsiittisilla kivillä. Musta-
röyhelöä (Melanelia hepatizon) ja sysiruskokarvetta (M. 
stygia) on kivien kulmissa. Kaarrekarpeen seurana on 
usein myös pallokarvetta (Arctoparmelia incurva). Napa-
jäkälistä tavataan mm. ryhmy-, kärsä-, risa-, karsta- ja 
ripsinapajäkälää (Umbilicaria hyperborea var. hyperborea, 
U. proboscidea, U. torrefacta, U. deusta, U. cylindrica var. 
cylindrica). Kvartsiittikivien päällä kasvaa paikoin vil-
lakarvetta (Pseudephebe sp). Usein kivikkoa värittävät 
oranssiset nystyjäkälälaikut, mm. liuskenystyjäkälä 
(Lecidea lithophila). Kallioisokarvetta (Parmelia saxatilis) 
esiintyy usein paikoissa, joita puusto hieman varjostaa. 
Isommilla, yleensä graniittisilla kivillä on useasti tuuli-
rokkojäkälää (Ophioparma ventosa) ja harmaakiventieraa 
(Aspicilia cinerea). Kvartsiittiset kivet ovat yleensä pie-
nempiä ja eri tavalla lohkoutuneita eikä niiden alle jää 
isompia koloja. Usein graniittisten rakkojen kuivista on-
kaloista pilkistää kellertävä varjorikkijäkälä (Chrysothrix  
chlorina). Kivien päällä kasvavia pensasmaisia jäkä-
liä ovat mm. iso-, pikku-, oka- ja tunturihirvenjäkälä  
(Cetraria islandica ssp. islandica, C. ericetorum, C. odontella,  
C. nigricans). Tinajäkäliä (Stereocaulon spp.) näyttää 
kasvavan enemmän graniittisilla kuin kvartsiittisilla 
rakoilla. Isoimmilla kivillä voi kasvaa myös melko run-
saasti pikkukorallijäkälää (Sphaerophorus fragilis), lan-
kajäkälää (Cystocoleus ebeneus), rakkaluppoa (Alectoria 
ochroleuca) ja tummaluppoa (Bryoria fuscescens). Kivillä 
elää lisäksi useita torvijäkäliä (Cladonia spp.), joista lou-
hikko-, suppilo- ja tähtitorvijäkälä (C. amaurocraea, C. 
pleurota, C. crispata var. crispata) ovat runsaimpia. Tor-
vi- ja poronjäkälät kasvavat runsaimpina kivikoiden 
puustoisissa reunaosissa tai rakkojen kosteahkoissa 
painanteissa. Graniittisissa kivikoissa on enemmän 
porojen laidunnukselta suojaavia koloja, joista voi löy-
tää kulumattomia palleroporonjäkälätuppaita (Cladonia 
stellaris) seuranaan valkoporonjäkälää (C. arbuscula) ja 
lapalumijäkälää (Flavocetraria nivalis).

Sammalista rakkojen runsaimpia lajeja ovat kivitiera-
sammal (Racomitrium microcarpon), louhisammal (Tetra-
lophozia setiformis) ja kivien sivuilla kalliokarstasammal 
(Andreaea rupestris). Myös isokorallisammal (Ptilidium 
ciliare) ja isoraippasammal (Sphenolobus saxicola) ovat ta-
vallisia lajeja, mutta niiden peittävyys on yleensä edel-
lisiä pienempi. Mainitut lajit näyttävät louhisammalta 
lukuun ottamatta olevan runsaampia graniittisilla kuin 
kvartsiittisilla kivillä, mikä liittyy mahdollisesti kivien 
kokoeroihin. Rakkojen kosteahkoissa onkaloissa voi 
piilotella pykäsammalia (Barbilophozia spp.) ja kuivem-
missa torasammalia (Cynodontium spp.). Tunturirakoissa 
tavataan kalliotierasammalta (Racomitrium lanuginosum) 
ja kosteissa painanteissa mm. korpikarhunsammalta 
(Polytrichum commune). Rakoissa kasvaa lisäksi paikoin 

mm. karvakarhunsammalta (P. piliferum) ja kallioah-
mansammalta (Kiaeria blyttii). Rakkakivikoissa kasvaa 
vain yksittäisiä mäntyjä (Pinus sylvestris) tai koivuja 
(Betula spp.). Samoilla kohdilla puiden kanssa on usein 
myös puolukka-, mustikka- ja variksenmarjavarvikoita 
(Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Empetrum nigrum).

Pakkasrapautumakivikoita on luonnehdittu laajem-
min Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot -julkaisussa 
(Räisänen ym. 2018).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rapautumisen 
vähetessä pakkasrapautumakivikot vaihettuvat osittain 
rapautuneisiin ja ehjiin kallioihin. Kivikoissa kasvilli-
suuden yleispiirteisiin vaikuttaa merkittävänä tekijänä 
kivikon koko. Syntyhistoriaeroista huolimatta pienet 
suojaisat rakat saattavat olla muiden pienten kivikoiden 
kaltaisia kasvillisuudeltaan ja laajat rakat puolestaan 
muistuttaa muita laajoja kivikoita. 

! !

!

!

! !

! !

!

!

! Esiintyminen: Rakkautunutta kalliota eli 
kalliorakkaa esiintyy etenkin Lapin tun-
tureilla ja vaaroilla. Tunturialueen rakat 
on sisällytetty arvioinnissa tunturikivi-
koihin. Pakkasrapautumakivikoita on 
myös tunturivyöhykkeen eteläpuolen 
vaaroilla ja jonkin verran myös aivan ete-
läisessä Suomessa. 
Uhkatekijät: –

Romahtamisen kuvaus: Pakkasrapautumakivikko kat-
sotaan hävinneeksi, jos sen kiviaines on kaivettu pois 
tai peitetty. Kivikko voidaan katsoa tämän luontotyy-
pin esiintymänä romahtaneeksi myös silloin, jos kivik-
kokasvillisuus on umpeenkasvun myötä korvautunut 
metsäkasvillisuudella.
Arvioinnin perusteet: Pakkasrapautumakivikot ar-
vioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi koko maassa ja 
osa-alueilla (A1–A3, D1–D3, koko maassa myös B1–B3).

Niiden määrän ei katsota muuttuneen 50 vuoden tai 
pidemmällä ajanjaksolla, eikä muuttuvan merkittävästi 
tulevaisuudessa (A1–A3: LC).

Kannusvaara, Sodankylä. Kuva: Jari Teeriaho
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Luontotyypin levinneisyysalue on pohjoispainot-
teinen ja yhtenäinen, eikä sen B-kriteeritarkastelussa 
käytetty osa-aluejakoa. Maaperäkartoille merkittyjen ja 
kivikkoinventoinnissa tutkittujen rakkojen perusteella 
arvioituna levinneisyysalue on noin 87 000 km2 ja esiin-
tymisruutuja on 160 (Kivikkotietokanta 2017, Maaperä 
1:200 000). Levinneisyys- ja esiintymisalueen koko ylit-
tävät B-kriteerin raja-ar vot ja tyyppi on säilyvä myös 
B3-kriteerin perusteella (B1–B3: LC).

Pakkasrapautumakivikoiden laadun ei katsota muut-
tuneen merkittävästi lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä, 
eikä sen uskota heikkenevän merkittävästi myöskään 
tulevan 50 vuoden aikana (D1–D3: LC). Hakkuut ja met-
sittämiset voivat mm. valaistusolosuhteita muuttamalla 
vaikuttaa luontotyypin kasvillisuuteen varsinkin kivi-
kon reuna-alueilla.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot.

K5.05

Roudan nostamat kivikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Kivikoita syntyy maaston notkokohdis-
sa, kun routiminen vähitellen nostaa moreenissa olevia 
kiviä ja lohkareita ylöspäin. Samalla hienompi maa-ai-
nes valuu alaspäin ja täyttää syntyneet kolot. Lohka-
reikossa suuret lohkareet ovat pinnalla ja pienemmät 
syvemmällä. Moreenista routimalla syntyneitä kivikoi-
ta eli lohkarekuoppia tai uhkurakkoja esiintyy koko 
maassa. Niiden lohkareaines on usein pyöristyneempää 
kuin kalliorakkojen lohkare-aines. Moreenista nousseet 
kivikot ovat myös kivilajistoltaan vaihtelevampia kuin 
paikoilleen syntyneet rakkakivikot. Lohkarekuoppia 
ja uhkurakkoja esiintyy maaston notkopaikoissa, jois-
sa pohjavesi on lähellä maanpintaa. Varsinkin soiden 
reunamilla ne muodostavat pitkiä nauhamaisia lohka-
revöitä (Aartolahti 1989).

Uhkurakat ovat pinnaltaan enimmäkseen suuriloh-
kareisia ja joskus paikoin röykkiömäisiä, jolloin kivi-
kon alle jää erikokoisia onkaloita ja pienempiä koloja. 
Usein kivikoissa on näkyvissä pohjavesi, joka luo kyl-
mänkosteita ja varjoisia kasvupaikkoja vastapainoksi 
paahteiselle pintakasvillisuudelle. Puuston suhteen 
kivikot ovat enimmäkseen avoimia ja paisteisia. Ravin-
teisuudeltaan ne ovat yleensä karuja tai enintään kes-
kiravinteisia. Ultraemäksisen alustan uhkurakat ovat 
harvinaisia. Kivikoissa voi havaita yksittäin kauempaa 
kulkeutuneita kalkkipitoisia kiviä lähinnä seuduilla, 
joissa on tavallista enemmän kalkkikiveä kallioperässä.

Uhkurakat ovat päältä enimmäkseen vihertävien ja 
mustien karttajäkälien (Rhizocarpon spp.) värittämiä tai 
kaarrekarpeen (Arctoparmelia centrifuga) kirjomia. Muista  

rupijäkälistä voi kasvaa jonkin verran mm. kalliomalja-
jäkälää (Diploschistes scruposus) ja oranssisia nystyjäkä-
liä (Lecidea spp.). Napajäkälistä yleisimpiä ovat ryhmy-, 
karsta-, risa- ja liuskanapajäkälät (Umbilicaria hyperborea  
var. hyperborea, U. deusta, U. torrefacta, U. polyphylla). 
Kivien kulmissa kasvaa yleisesti mustaröyhelöä (Me-
lanelia hepatizon) ja sysiruskokarvetta (M. stygia) sekä 
harvakseltaan pallokarvetta (A. incurva). Pensasmaisis-
ta jäkälistä kivien päällä ja kolokivillä kasvaa yleisesti 
suppilo-, oka- ja tähtitorvijäkälää (Cladonia pleurota, C. 
uncialis subsp. uncialis, C. crispata var. crispata). Louhik-
kotorvijäkälä (C. amaurocraea) on yleisempi kuivemmilla 
kivikoilla. Hirvenjäkälistä yleisiä ovat okahirvenjäkälä 
(Cetraria odontella) ja pohjoisessa tunturihirvenjäkälä (C. 
nigricans). Kivien päällä kasvaa myös tina- ja poronjäkä-
liä (Stereocaulon spp., Cladonia spp.). Keskiravinteisilla 
kivillä edellisiä lajeja vaikuttaa olevan enemmän kuin 
karummilla kivillä.

Sammalet viihtyvät yleensä paremmin hieman 
suojaisammilla kivillä, isompien lohkareiden välissä. 
Runsain laji on yleensä kivitierasammal (Racomitrium 
microcarpon) ja niukempina tavataan mm. torasamma-
lia (Cynodontium spp.), kalliokarstasammalta (Andreaea  
rupestris) ja kiviturkkisammalta (Paraleucobryum  
longifolium). Kivien väleissä kasvaa syvemmällä mm. kal-
lioahmansammalta (Kiaeria blyttii), louhisammalta (Tetra- 
lophozia setiformis), raippasammalia (Sphenolobus minutus),  
isokorallisammalta (Ptilidium ciliare) sekä syvimmissä 
onkaloissa metsäpykäsammalta (Barbilophozia barbata)  
ja varstasammalia (Pohlia spp.). Kosteissa paikoissa kas-
vaa saksipihtisammalta (Cephalozia bicuspidata), metsä-
kamppisammalta (Sanionia uncinata), paikoin lovisam-
malia (Lophozia spp.), korpikarhunsammalta (Polytrichum 
commune) ja erikoisuutena toisinaan isosahasammalta 
(Bazzania trilobata). Pohjavesivaikutteisissa kivikoissa 
kasvaa lisäksi suosammalia kuten hetesirppisammalta 
(Sarmentypnum exannulatum), kinnassammalia (Scapania 
spp.) ja rahkasammalia, mm. kangasrahkasammalta 
(Sphagnum capillifolium). Ravinteisimmissa ”suokivikois-
sa” voi tavata myös kultasirppisammalen (Loeskypnum 
badium) tai rimpisirppisammalen (Scorpidium revolvens). 
Toisinaan sammalet puuttuvat pohjavesivaikutteisten 
kivikoiden onkaloista ehkä liiallisen varjostuksen tai 
epäsuotuisien vedenpinnan vaihtelujen takia. Kuivat 
uhkurakat ovat yleensä sammalien suhteen kuitenkin 
vähälajisempia kuin pohjavesivaikutteiset kivikot.

Varsinkin kuivissa uhkurakoissa on putkilokasveja 
niukalti. Pohjavesivaikutteisissa kivikoissa voi kasvaa 
yksittäin mm. korpi-imarretta (Phegopteris connectilis), 
metsäalvejuurta (Dryopteris carthusiana), maitohorsmaa 
(Chamaenerion angustifolium), kurjenjalkaa (Comarum 
palustre), suokukkaa (Andromeda polifolia), myrkkykei-
soa (Cicuta virosa), järviruokoa (Phragmites australis), 
järvikortetta (Equisetum fluviatile), polkusaraa (Carex 
brunnescens), harmaasaraa (C. canescens) ja kivikoiden 
liepeillä suopursua (Rhododendron tomentosum) ja juo-
lukkaa (Vaccinium uliginosum). Uhkurakoissa kasvaa 
yleensä vain muutamia lyhytkasvuisia mäntyjä (Pinus 
sylvestris) tai pensasmaisia koivuja (Betula spp.) ja pajuja 
(Salix spp.). Puita ympäröivät usein variksenmarja-puo-
lukkavarvikot (Empetrum nigrum, V. vitis-idaea) sekä sei-
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näsammalkasvustot (Pleurozium schreberi). Metsän tai 
laajempien metsäsaarekkeiden aiheuttaman reunavai-
kutuksen takia kivikkoreunoilla on yhtenäisempiä var-
pu-poronjäkälälaikkuja lisääntyneen karikevaikutuk-
sen ja varjostuksen takia. Näillä kohdin voi olla laajoja 
sysi- ja palleroporonjäkälän (Cladonia stygia, C. stellaris)  
muodostamia laikkukasvustoja. Roudan nostamia ki-
vikkoja eli uhkurakkoja on luonnehdittu laajemmin 
Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot -julkaisussa (Räi-
sänen ym. 2018).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kasvillisuuden 
yleispiirteisiin vaikuttaa merkittävänä tekijänä kivikon 
koko. Pienet puuston varjostamat uhkurakat saattavat 
olla kasvillisuudeltaan muiden pienten kivikoiden kal-
taisia ja laajat uhkurakat muistuttavat muita laajoja, 
avoimia kivikoita. Pohjavesivaikutteisissa uhkurakois-
sa on yhtymäkohtia suokasvillisuutteen. Uhkurakkoja 
esiintyy runsaasti samoilla seuduilla, joilla on runsas-
lohkareisia moreenikivikoita.

!

!

!

! !

! !

!

!

! Esiintyminen: Roudan nostamia lohka-
reikkoja on kohtalaisen yleisesti koko 
Suomessa. Eniten niitä on Lapissa, Poh-
janmaalla ja Keski-Suomessa Suomense-
län alueella. Pienialaisia lohkarekuoppia 
esiintyy myös eteläisemmässä Suomessa. 
Tunturialueen uhkurakat on sisällytetty 
arvioinnissa tunturikivikoihin. 

Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 1).
Romahtamisen kuvaus: Roudan nostama kivikko kat-
sotaan hävinneeksi, jos sen kiviaines on kaivettu pois 
tai peitetty. Kivikko voidaan katsoa tämän luontotyy-
pin esiintymänä romahtaneeksi myös silloin, jos kivik-
kokasvillisuus on umpeenkasvun myötä korvautunut 
metsäkasvillisuudella.
Arvioinnin perusteet: Roudan nostamat kivikot ar-
vioitiin säilyväksi (LC) luontotyypiksi koko maassa ja 
osa-alueilla (A1–A3, B1–B3, D1–D3).

Niiden määrän ei katsota muuttuneen 50 vuoden tai 
pidemmällä ajanjaksolla, eikä muuttuvan merkittävästi 
tulevaisuudessa 50 vuoden aikana (A1–A3: LC). Jos il-
mastonmuutos edelleen etenee voimakkaana, voi tämä 
kivikkotyyppi alkaa pidemmällä aikavälillä roudan hä-
vitessä vähentyä ja kivikkolaikut kasvaa umpeen.

Roudan nostamia kivikoita tavataan koko maassa. 
Kivikkoinventoinnissa tutkittuja roudan nostamia 
kivikoita esiintyy Etelä-Suomessa noin 170:llä ja Poh-
jois-Suomessa noin 70 ruudulla (Kivikkotietokanta 
2017). Levinneisyys- ja esiintymisalueen koko ylittävät 
B-kriteerin raja-ar vot ja tyyppi on säilyvä myös B3-kri-
teerin perusteella (B1–B3: LC).

Luontotyypin laadun ei katsota muuttuneen mer-
kittävästi lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä, eikä sen 
uskota heikkenevän merkittävästi myöskään tulevan 
50 vuoden aikana (D1–D3: LC). Hakkuut ja metsittä-
miset voivat mm. valaistusolosuhteita muuttamalla 

Rautavuoren kivikot, Kinnula. Kuva: Jari Teeriaho
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vaikuttaa luontotyypin kasvillisuuteen varsinkin ki-
vikon reuna-alueilla. Soiden ojituksilla, metsänhak-
kuilla ja muilla pohjaveden pinnan tasoon vaikutta-
villa toimilla saattaa olla vaikutusta routimiseen ja 
kasvillisuuteen.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot.
Vastuuluontotyyppi: Vastaa vastuuluontotyyppiä rou-
dan nostamat kivikot.

K5.06

Moreenikivikot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi LC =

(Räisänen ym. 2018). Karkea aines on saattanut myös 
rikastua entisestään veden peittämillä eli subakvaat-
tisilla alueilla, joissa aallokko on kuljettanut osan hie-
noaineksesta kauemmaksi. Moreenikivikot ovat usein 
harvaan lohkareisia, jolloin niiden lukeutuminen ki-
vikkoluontotyyppien ryhmään on kyseenalaista. Osa 
moreenikivikoista on kuitenkin selvästi kivikoiden 
luontotyyppiryhmään kuuluvia tiiviitä lohkarekenttiä.

Moreenikivikoista kivikkoisimmatkin ovat met-
sävyöhykkeellä useimmiten puuston varjostamia ja 
kariketta kerääviä. Lajisto on enimmäkseen karua ja 
tavanomaista. Isokiviset moreenikivikot ovat lajistol-
taan monipuolisempia kuin pienikiviset. Kivet ovat 
päältä yleensä poronjäkälien, torvijäkälien (Cladonia 
spp.), tinajäkälien (Stereocaulon spp.), metsäsammalten 
ja joskus karhunsammalten (Polytrichum spp.) laikut-
tamia. Torvijäkälistä runsaimpia ovat louhikkotorvi-
jäkälä (C. amaurocraea), suppilotorvijäkälä (C. pleurota) 
sekä poronjäkälät. Isoimmilla lakikivillä kasvaa usein 
myös kallioimarrekasvustoja (Polygonum vulgare) ja kul-
missa joskus tuulirokkojäkälää (Ophioparma ventosa). 
Pienimmillä välikivillä on runsaammin isokorallisam-
malta (Ptilidium ciliare), kalliokarstasammalta (Andreaea  
rupestris), kivitierasammalta (Racomitrium microcarpon) 
ja louhisammalta (Tetralophozia setiformis).

Kivien sivuilla kasvaa runsaasti mm. kallioiso-
karvetta (Parmelia saxatilis), karttajäkäliä (Rhizocarpon 
spp.) ja jauhejäkäliä, kulmissa usein kaarrekarvetta  
(Arctoparmelia centrifuga). Napajäkälistä runsaimpia 
ovat karstanapajäkälä (Umbilicaria deusta), liuskanapa-
jäkälä (U. polyphylla) ja ryhmynapajäkälää (U. hyperborea  
var. hyperborea). Lohkareiden sivulla voi kasvaa lisäksi 
kiviharmosammalta (Hedwigia ciliata), kalliopalmikko-
sammalta (Hypnum cupressiforme), kivikynsisammalta 
(Dicranum scoparium), kiviturkkisammalta (Paraleuco-
bryum longifolium), raippasammalia (Sphenolobus spp.) 
ja torasammalia (Cynodontium spp.). Kosteammilla 
kohdilla on laakasammalia (Plagiothecium spp.). Suu-
rimpien lohkareiden alla on kuivia onkaloita, jois-
sa kasvaa yleensä hiirenhäntäsammalta (Isothecium  
myosuroides) ja niukalti jauhejäkälien seurana var-
jorikkijäkälää (Chrysothrix chlorina). Kosteahkoissa 
onkaloissa kasvaa yleensä varstasammalia (Pohlia 
spp.) ja maksasammalia, mm. metsäpykäsammalta  
(Barbilophozia barbata), saksipihtisammalta (Cephalozia 
bicuspidata) ja lovisammalia (Lophozia spp.). Onkalot 
voivat joskus olla myös soistuneita. Karikkeisuuden 
vuoksi kivillä on myös melko runsaasti yleensä puilla 
kasvavia jäkäliä kuten kärsäpaisukarvetta (Hypogymnia  
tubulosa) sekä toisinaan naavoja (Usnea spp.) tai lup-
poja (Bryoria spp). Karikevaikutteisissa onkaloissa on 
tavanomaisia metsäsammalia. Kivien väliset kangas-
maalaikut ovat seinäsammal–kynsisammalvaltaisia, 
poronjäkälälaikkuisia ja osin puolukka- ja mustikka-
varvikkoisia (Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus). Paikoin 
voi kasvaa myös esim. metsälauhaa (Avenella flexuosa), 
sanikkaisia ja muita tavanomaisia metsäkasveja. Met-
sänkäsittelyn seurauksena, kuten hakkuuaukioilla tai 
taimikoissa, sammalet karisevat paisteisuuden lisään-
tymisen takia suurimmaksi osaksi lohkareiden päältä 
pois. Hakkuuaukioiden kivillä on myös yleensä pillik-

Passisenmaa, Muonio. Kuva: Kalevi Mäkinen

Luonnehdinta: Suomen yleisin maalaji on moreeni, joka 
peittää yli 50 % maapinta-alastamme. Moreeni sisältää 
kaikkia raekokoja savesta lohkareisiin ja on syntynyt 
jäätikön kallioperästä irrottamasta, murskaamasta ja 
hiomasta kiviaineksesta. Jäätikön sisällä ja päällä kul-
keutunut moreenin kiviaines rikastui jäätikön sulaes-
sa sen pinnalle kerrostuen vähitellen pohjamoreenin 
päälle löyhemmäksi, usein karkearakeisemmaksi peit-
teeksi. Tasaisen peitteen lisäksi moreeni muodostaa jos-
kus itsenäisiä moreenimuodostumia. Mannerjäätikön 
kasaamia moreenilohkareikkoja esiintyy siellä täällä 
eri puolilla Suomea. Kivikoita ja louhikoita esiintyy 
runsaasti etenkin kumpumoreenien ja reunamoreeni-
selänteiden yhteydessä sekä alueilla, joilla moreenissa 
on ollut luonnostaan paljon kiviä ja lohkareita. Tiheim-
millään moreenikivikot ovat yleensä kalliokohoumien 
suojasivurinteille kerrostuneissa distaalilouhikoissa 
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keitä (Galeopsis spp.), keltamoa (Chelidonium majus) ja 
vadelmaa (Rubus idaeus). Moreenikivikoita on luonneh-
dittu laajemmin Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot 
-julkaisussa (Räisänen ym. 2018) ja Valtakunnallisesti 
arvokkaat moreenimuodostumat -julkaisussa (Mäki-
nen ym. 2007).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kasvillisuus 
lienee yleispiirteiltään ja lajistoltaan samantapaista kuin 
muissa melko pienialaisissa ja puuston varjostamissa 
kivikoissa. 

! !

!

!

! !

! !

!

!

! Esiintyminen: Moreenikivikoita esiintyy 
melko runsaasti koko Suomessa. Huo-
mattavia moreenikivikoita on Varsi-
nais-Suomen länsiosassa, Satakunnasta 
Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen kautta 
Itä-Uudellemaalle ja Kymenlaaksoon 
ulottuvalla vyöhykkeellä, Vaasan ympä-
ristössä, Keski-Pohjanmaalta Keski-Suo-
meen ja Savoon ulottuvilla alueilla, Poh-

jois-Karjalan keskiosissa, Keski-Lapin eteläosissa ja 
Inarin itäosassa (Mäkinen ym. 2011; Räisänen ym. 2018).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 1), 
kaivannaistoiminta (Ks 1).
Romahtamisen kuvaus: Moreenikivikko katsotaan 
hävinneeksi, jos sen kiviaines on kaivettu pois tai pei-
tetty. Lohkareikko voidaan katsoa tämän luontotyypin 
esiintymänä romahtaneeksi myös silloin, jos kivikko-
kasvillisuus on umpeenkasvun myötä korvautunut 
metsäkasvillisuudella.
Arvioinnin perusteet: Moreenikivikot arvioitiin säi-
lyväksi (LC) luontotyypiksi koko maassa ja osa-alueilla 
(A1–A3, B1–B3, D1–D3).

Niiden määrän ei katsota muuttuneen 50 vuoden tai 
pidemmällä ajanjaksolla, eikä muuttuvan merkittävästi 
tulevaisuudessa (A1–A3: LC). Maa-aineksen otto on ol-
lut moreenimuodostumilla vielä suhteellisen vähäistä, 
mutta tulevaisuudessa niiden käyttöaste saattaa jossain 
määrin kasvaa (Mäkinen ym. 2007).

Moreenikivikkoja tavataan koko maassa. Kivikkoin-
ventoinnissa tutkittuja moreenikivikkoja esiintyy Ete-
lä-Suomessa noin 160:llä ja Pohjois-Suomessa 30–40 
ruudulla (Kivikkotietokanta 2017). Kokonaisuudes-
saan niiden määrän arvioidaan ylittävän 55 ruudun 
raja-arvon myös Pohjois-Suomessa. Levinneisyys- ja 
esiintymisalueen koko ylittävät B-kriteerin raja-ar vot 
ja tyyppi on säilyvä myös B3-kriteerin perusteella (B1–
B3: LC).

Luontotyypin laadun ei katsota muuttuneen mer-
kittävästi lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä, eikä sen us-
kota heikkenevän merkittävästi myöskään tulevan 50 
vuoden aikana (D1–D3: LC). Hakkuut ja metsittämiset 
voivat mm. valaistusolosuhteita muuttamalla vaikut-
taa luontotyypin kasvillisuuteen varsinkin kivikon 
reuna-alueilla. 
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
metsälain erityisen tärkeään elinympäristöön kalliot, 
kivikot ja louhikot.

K5.07

Jyrkänteiden aluslohkareikot

K5.07.01 

Karut ja keskiravinteiset jyrkänteiden 
aluslohkareikot

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Aluslohkareikot eli talukset synty-
vät massaliikuntojen ja pääosin pakkasrapautumisen 
seurauksena jyrkille rinteille ja jyrkänteisiin. Pakkas-
rapautumisessa kallion hienoissa raoissa oleva vesi jää-
tyessään laajenee ja irrottaa kalliosta lohkareen toisen-
sa jälkeen. Irronneet osat vierivät tai liukuvat rinteitä 
alas ja muodostavat vaihtelevan kokoisia lohkareikkoja 
rinteiden alle. Taluksille on ominaista, että suurimmat 
lohkareet ovat alinna ja pienimmät ylinnä. Pakkasra-
pautuminen on pohjoisessa voimakkaampaa kuin ete-
lässä. Tästä syystä edustavimmat taluksetkin löytyvät 
pohjoisesta, vaikka aluslohkareikkoja esiintyy koko 
Suomessa. Tunturialueiden kalliot ja kivikot kuvataan 
erikseen luvussa 9.

Jyrkänteiden aluslohkareikot eli talukset voidaan ja-
kaa kivilajin mukaan eri ravinteisuusryhmiin. Talukset 
ovat useimmiten karuja ja harvemmin keskiravinteisia. 
Hyvin harvinaiset kalkkivaikutteiset talukset esitellään 
erikseen ja serpentiinivaikutteiset sisältyvät serpentii-
nikivikoihin. Ravinteisuuden lisäksi taluksien lajistoon 
vaikuttavat varjostus- ja valaistussuhteiden erot. Puus-
toisimmat kivikot peittyvät useimmiten metsäkasvil-
lisuuden alle ja menettävät siten kivikoille luonteen-
omaiset piirteensä. Taluksien onkalot ovat useimmiten 
kuivia etenkin lähellä jyrkännettä, ja kosteampia onka-
loita löytää yleensä taluksien reunoilta silloin, kun ne 
rajoittuvat soihin tai vesistöihin. Taluksien lajistoon vai-
kuttaa myös jyrkänteiden rapautumisnopeus. Useim-
mat talukset ja niiden jyrkänteet ovat hyvin stabiileja ja 
lajistossa ei näy rapautumisen suhteen eroja. Toisinaan 
nämäkin jyrkänteet voivat paikoittain pienialaisesti loh-
koontua, jolloin lohkopinnat ovat muutamia vuosia pal-
jaita kasvillisuudesta ja peittyvät yleensä ensin levien, 
myöhemmin jäkälien ja lopulta olosuhteiden mukaan 
osittain pensasmaisten jäkälien tai sammalien alle. Ak-
tiivisesti rapautuvat jyrkänteet ovat hyvin harvinaisia.

Jyrkänteen ja avoimen kivikon väliin jää usein 5–10 
m leveä harvapuustoinen vyöhyke. Kivet ovat myös pie-
nempiä kuin alempana rinteessä. Aluskasvillisuus on 
varpuista ja pohjakerros on usein seinäsammaleinen 
(Pleurozium schreberi) ja poronjäkäliköt (Cladonia spp.) 
ovat yhtenäisempiä kuin alarinteen avoimessa kivi-
kossa. Pienillä kivillä tai niiden väleissä saattaa kasvaa 
myös pohjankallioimarretta (Polypodium vulgare), liekoja, 
pohjankorvajäkälää (Nephroma arcticum) ja pilkkunah-
kajäkälää (Peltigera aphthosa). Puusto on usein harvaa 
männikköä, jonka seassa on pienempiä koivuja. Edus-
tavimmillaan osa männyistä on keloina ja maapuina.
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Karuja kivikoita kirjovat vahvasti kaarrekarve (Arcto-
parmelia centrifuga) sekä kivien sivuja tummat ja kellertä-
vät karttajäkälät (Rhizocarpon spp.). Kivien kulmissa kas-
vaa myös sysiruskokarvetta (Melanelia stygia) ja musta-
röyhelöä (M. hepatizon). Isoimmilla kivillä voi elää myös 
tuulirokkojäkälää (Ophioparma ventosa). Kiviä täplittävät 
myös napajäkälät (Umbilicaria spp.), joista runsain on 
ryhmynapajäkälä (U. hyperborea var. hyperborea). Hieman 
suojaisammilla paikoilla voi isoimpien kivien pystypin-
noilla kasvaa runsaasti kalliopalmikkosammalta (Hyp-
num cupressiforme), laakasammalia (Plagiothecium spp.) ja 
kiviturkkisammalta (Paraleucobryum longifolium), joskus 
myös kiviharmosammalta (Hedwigia ciliata) ja kivikyn-
sisammalta (Dicranum scoparium). Kivien välissä ja osin 
päällä on usein melko runsaasti kivitierasammalta (Ra-
comitrium microcarpon) ja isokorallisammalta (Ptilidium 
ciliare) sekä kalliokarstasammalta (Andreaea rupestris).

Kivikoiden isoimpia onkaloita värjää monin paikoin 
varjorikkijäkälä (Chrysothrix chlorina), jonka seurana tava-
taan jauhejäkäliä (Lepraria spp.) sekä kivien kattopinnoil-
la hiirenhäntäsammalta (Isothecium myosuroides). Tyvillä 
on toisinaan hohtovarstasammalta (Pohlia cruda). Onka-
loissa kasvaa mm. louhisammalta (Tetralophozia setiformis) 
ja raippasammalia (Sphenolobus spp.) sekä kosteammissa 
onkaloissa lovisammalia (Lophozia spp.), pykäsammalia 
(Barbilophozia spp.) ja muita maksasammalia.

Pensasmaisista jäkälistä lohkareilla kasvaa yleensä 
runsaasti louhikkotorvijäkälää (Cladonia amaurocraea), 
suppilotorvijäkälää (C. pleurota) ja tinajäkäliä (Stereo-
caulon spp.). Monissa kivikoissa kasvaa runsaasti myös 
sysiporonjäkälää (C. stygia) ja palleroporonjäkälää (C. 
stellaris), joiden seurana pohjoisessa on usein lapalumijä-
kälää (Flavocetraria nivalis). Muista torvijäkälistä yleisim-
piä ovat mm. puikkotorvijäkälä (C. cornuta) ja okatorvi-
jäkälä (C. uncialis ssp. uncialis) sekä hirvenjäkälistä mm. 
okahirvenjäkälä (Cetraria odontella). Taluksissa, joissa on 
melko tuoreita rapautumapintoja tai kääntyneitä loh-
kareita, voi olla Trentepohlia-viherlevän osin punaiseksi 
värjäämiä kiviä sekä kasvittomia kivipintoja.

Varjoisat kivikot ovat päältä usein laajalti metsäsam-
maleisia tai poronjäkälälaikkujen peittämiä. Isoilla, hie-
man lehtomaisilla lohkareilla kasvaa varpujen ohella 
etenkin Etelä-Suomessa runsaasti ruohoja, kuten poh-
jankallioimarretta (Polypodium vulgare), haisukurjenpol-
vea (Geranium robertianum), maitohorsmaa (Chamaenerion  
angustifolium) ja vadelmaa (Rubus idaeus). Varsinkin 
keskiravinteisissa kivikoissa kivien väliin voi tunkea 
pensaikkotatarta (Fallopia dumetorum), lehtoarhoa (Moeh-
ringia trinervia), lehtonurmikkaa (Poa nemoralis) ja myös 
muuta lehtolajistoa. Muuta tyypillistä putkilokasvilajis-
toa ovat alvejuuret (Dryopteris spp.), metsäimarre (Gym-
nocarpium dryopteris), ketunlieko (Huperzia selago) sekä 

Tapolanniemi, Iitti. Kuva: Tytti Kontula
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varvut. Kivien väleissä on toisinaan kosteita ja kylmiä 
onkaloita, joissa voi kasvaa rahkasammalia (Sphagnum 
spp.), karhunsammalia (Polytrichum spp.), joskus nuppi-
huopasammalta (Aulacomnium androgynum), harvinai-
sena isosahasammalta (Bazzania trilobata) ja suonlaito-
jen lohkareiden vesikoloissa mm. kilpilehväsammalta 
(Rhizomnium punctatum). Pohjoisessa pohjankorvajäkälä 
(Nephroma arcticum) on varjoisten kivikoiden tyyppilaji.

Jyrkänteiden aluslohkareikkoja on luonnehdittu laa-
jemmin Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot -julkaisus-
sa (Räisänen ym. 2018).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Jyrkänteiden 
aluslohkareikot liittyvät kiinteästi erilaisiin jyrkänne-
tyyppeihin. Laajoissa aluslohkareikoissa olosuhteet ja 
kasvillisuus voivat muistuttaa muiden laajojen kivikoi-
den kasvillisuutta. 

! !
!

!

! !

! !

!

!

! Esiintyminen: Jyrkänteiden aluslohka-
reikkoja on koko maassa. Yleisimmin 
niitä tavataan samoilla seuduilla kuin 
jyrkänteitäkin eli etenkin Suomenselän 
etelä- ja kaakkoispuolella ja Pohjois-Kar-
jalasta Kainuuseen ulottuvalla kvartsiit-
tivaarajonolla. Pohjois-Suomessa taluksia 
on rikkonaisen kalliomaaston hallitse-
milla alueilla ja jyrkkärinteisten vaarojen 

yhteydessä kuten Posiolla, Kuusamossa ja Sallassa (Räi-
sänen ym. 2018). Tunturialueen osalta jyrkänteiden alus-
lohkareikot on sisällytetty arvioinnissa tunturikivikoi-
hin (luku 9). 
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 1).
Romahtamisen kuvaus: Jyrkänteen aluslohkareikko 
katsotaan hävinneeksi, jos sen kiviaines on kaivettu 
pois tai peitetty. Lohkareikko voidaan katsoa tämän 
luontotyypin esiintymänä romahtaneeksi myös silloin, 
jos kivikkokasvillisuus on umpeenkasvun myötä kor-
vautunut metsäkasvillisuudella.
Arvioinnin perusteet: Karut ja keskiravinteiset jyrkän-
teiden aluslohkareikot arvioitiin säilyväksi (LC) luon-
totyypiksi koko maassa ja osa-alueilla (A1–A3, B1–B3, 
D1–D3).

Niiden määrän ei katsota muuttuneen 50 vuoden tai 
pidemmällä ajanjaksolla, eikä muuttuvan merkittävästi 
tulevaisuudessa (A1–A3: LC). Joitakin yksittäisiä esiin-
tymiä on voinut tuhoutua esim. tierakentamisessa ja 
kalliokiviaineksen otossa. 

Jyrkänteiden aluslohkareikkoja tavataan koko maas-
sa. Kivikkoinventoinnissa tutkittuja taluksia esiintyy 
Etelä-Suomessa noin 160:llä ja Pohjois-Suomessa 30–40 
ruudulla (Kivikkotietokanta 2017). Kokonaisuudessaan 
niiden määrän arvioidaan ylittävän 55 ruudun raja-arvon 
myös Pohjois-Suomessa. Levinneisyys- ja esiintymis- 
alueen koko ylittävät B-kri teerin raja-arvot koko maassa 
ja osa-alueilla (B1–B2: LC, myös B3: LC).

Luontotyypin laadun ei katsota muuttuneen mer-
kittävästi lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä, eikä sen us-
kota heikkenevän merkittävästi myöskään tulevan 50 
vuoden aikana (D1–D3: LC). Luontaisesti valoisien alus-
lohkareikkojen kasvillisuutta voivat muuttaa edustan 
metsittäminen ja varjoisia aluslohkareikkoja puolestaan 
edustan hakkuut. 

Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin jyrkän-
teet ja niiden alusmetsät tai kalliot, kivikot ja louhikot.

K5.07.02 

Kalkkivaikutteiset jyrkänteiden  
aluslohkareikot

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa VU B1,2c ?
Etelä-Suomi
Pohjois-Suomi VU B1,2c ?

Jäkälävuoma, Kuusamo. Kuva: Jari Teeriaho

Luonnehdinta: Kalkkivaikutteiset jyrkänteiden alus-
lohkareikot syntyvät karumpien talusten tapaan eli 
massaliikuntojen ja pakkasrapautumisen seurauksena 
jyrkille rinteille ja jyrkänteisiin. Koska Suomessa on 
hyvin vähän pääosin kalkkikivestä muodostuvia jyr-
känteitä, eivät niiden aluslohkareikotkaan muodostu 
pääosin kalkkikivestä, vaan kalkkipitoiset lohkareet 
ovat karumpien kivien seassa. Lisäksi kalkkipitoiset 
lohkareet murenevat muita lohkareita nopeammin, jo-
ten kalkkivaikutteisuus voi näkyä lähinnä kovempien 
kivien väleihin kertyneellä rapautuneella aineksella. 
Tämä näkyy paikoittain neliömetrien suuruisina epä-
vakaina rapautumapintoina.

Kalkkivaikutteisten talusten kasvillisuus on sekoitus 
karujen ja keskiravinteisten kivikoiden, kalkkikallioi-
den ja jossain määrin myös lehtojen lajistoa. Karujen ja 
keskiravinteisten lohkareikkojen kasvillisuutta ja lajis-
toa kuvataan edellisessä alaluvussa. Kuusamon kalk-
kialueiden rinnekivikoissa tavataan etenkin vaateliasta 
putkilokasvilajistoa, kuten viherraunioista (Asplenium 
viride), verkkolehtipajua (Salix reticulata), lapinvuokkoa 
(Dryas octopetala), mätäs-, pahta- ja kultarikkoa (Saxifraga 
cespitosa, S. nivalis, S. aizoides), kalliokynsimöä (Draba 
norvegica), siroarnikkia (Arnica angustifolia), kaljuki-
viyrttiä (Woodsia glabella) ja myyränporrasta (Diplazium 
sibiricum).
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Tähän mennessä tutkituissa kohteissa kalkkivaikut-
teisuus ei ole näkynyt yhtä laaja-alaisesti lohkareiden 
sammal- ja jäkälälajistossa, kenties siitä syystä, että 
kalkkipitoiset lohkareet ovat enimmäkseen murentu-
neet näkymättömiin. Kuusamon kalkkikivikoissa on 
kuitenkin tavattu osin hyvin harvinaista ja uhanalais-
ta jäkälälajistoa: esim. sädelimajäkälä (Lempholemma  
radiatum, Suomen ainoa kasvupaikka), kalkkivahajäkä-
lä (Gyalecta jenensis), kukrinvahajäkälä (G. kukriensis), 
isokaarijäkälä (Henrica theleodes) ja haaratappijäkälä  
(Pilophorus robustus).

Myös tunturialueella on kalkkivaikutteisia jyrkän-
teiden aluslohkareikkoja ja ne sisältyvät tunturiluonto-
tyyppiin tunturien kalkkikalliot ja -kivikot.
Maantieteellinen vaihtelu: Tunturialuetta lukuun ot-
tamatta kalkkivaikutteiset aluslohkareikot esiintyvät 
niin suppealla alueella, että esiintymien välinen vaih-
telu johtuu muista kuin maantieteellisistä syistä.
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Luontotyy-
pin esiintymät sijaitsevat kalkkipitoisten jyrkänteiden 
alapuolella ja niiden kasvillisuus ja lajisto vaihettuvat 
karuihin ja keskiravinteisiin aluslohkareikkoihin sen 
mukaan, kuinka selvä kalkkivaikutus on.
Esiintyminen: Kalkkivaikutteisia jyrkänteiden alus-
lohkareikkoja on tiedossa tunturialueen ulkopuolella 
ainoastaan Sallan ja Kuusamon dolomiittialueilla.
Uhanalaistumisen syyt: Metsien uudistamis- ja hoito-
toimet (M 1).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 1).
Romahtamisen kuvaus: Kalkkivaikutteinen jyrkänteen 
aluslohkareikko katsotaan hävinneeksi, jos sen kiviai-
nes on kaivettu pois tai peitetty. Lohkareikko voidaan 
katsoa tämän luontotyypin esiintymänä romahtaneeksi 
myös silloin, jos kalkkivaikutteinen kivikkokasvillisuus 
on umpeenkasvun myötä korvautunut esimerkiksi met-
säkasvillisuudella.
Arvioinnin perusteet: Kalkkivaikutteiset jyrkänteiden 
aluslohkareikot arvioitiin vaarantuneeksi (VU) luonto-
tyypiksi pienen levinneisyys- ja esiintymisalueen koon 
sekä esiintymispaikkojen pienen määrän perusteella 
(B1 & B2).

Luontotyypin määrän ei katsota muuttuneen 50 
vuoden tai pidemmällä ajanjaksolla, eikä muuttuvan 
merkittävästi tulevaisuudessa (A1–A3: LC). Luonto-
tyyppi on hyvin harvinainen ja tunturialueen ulko-
puolella sitä tavataan ainoastaan Kuusamon ja Sallan 
kalkkialueen laaksoissa. Esiintymispaikkoja tunne-
taan noin 10 ja ne sijaitsevat vain 4 esiintymisruudul-
la. Levinneisyysalueen koko on noin 650 km2. Vaikka 
osa esiintymistä sijaitsee Oulangan kansallispuiston 
ulkopuolella ja metsätalousvaikutukset ovat niillä 
mahdollisia, merkittävää jatkuvaa taantumista tai sen 
uhkaa ei esiintymillä katsottu olevan, vaan luonto-
tyyppi luokittuu B-kriteerin mukaan vaarantuneeksi 
(VU) esiintymispaikkojen vähäisen lukumäärän pe-
rusteella (B1,2c).

Luontotyyppi on altis esimerkiksi umpeenkasvun 
vaikutuksille, mutta laatumuutoksia ei pystytä arvioi-
maan (D1–D3: DD). 
Luokkamuutoksen syyt: Uusi luontotyyppi.
Kehityssuunta: Ei tiedossa.

Kalkkivaikutteiset 
jyrkänteiden aluslohkareikot 

© SYKE 
(lähde osin:Metsähallitus)

Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä 
metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin jyrkän-
teet ja niiden alusmetsät tai kalliot, kivikot ja louhikot.

K5.08

Siirto- ja rapaumalohkareet

Siirtolohkareella tarkoitetaan yleensä kaikkia yksittäin 
esiintyviä huomattavan isokokoisia lohkareita, joita 
mannerjäätikkö tai siitä irtautunut jäävuori on kuljet-
tanut. Rapaumalohkareiksi luetaan harvinaiset toori- 
ja raukkilohkareet (tarkemmin K5.08.01). Siirtolohka-
reelta edellytetään, että se on siirtynyt alkuperäiseltä 
paikaltaan emäkalliosta vähintään kaksi kertaa oman 
pituutensa mittaisen matkan (Kejonen 2001; Hildén 
2001). Suurin Suomesta tunnettu siirtolohkare on ns. 
Kuurnan lohkare, joka sijaitsee Pohjois-Karjalassa Jaa-
mankankaalla. Kuurnan lohkare on noin 100 metriä pit-
kä, 40–50 metriä leveä ja 10–20 metriä paksu (Kejonen 
2001). Siirtolohkareiden koolle ei kirjallisuudessa ole 
määritelty alarajaa.

Suurin osa siirtolohkareista on lähtöisin läheltä pai-
kallisesta kallioperästä, josta ne ovat irronneet jäätikön 
louhintatyön seurauksena muun moreeniaineksen 
sekaan ja kulkeutuneet hyvin lyhyen matkan. Hyvin 
pieni osa lohkareista on kulkeutunut nykyiselle si-
jaintipaikalleen kaukaa mannerjäätikön tai jäävuoren 
kuljettamana. Yleensä jäätikön louhimat ja kuljettamat 
siirtolohkareet ovat kulmikkaita ja sitä kookkaampia, 
mitä lyhyemmän matkan ne ovat kulkeutuneet. Isot 
siirtolohkareet ovat saattaneet halkeilla pienemmiksi 
vierekkäisiksi lohkareiksi muodostaen lohkareryhmiä 
tai louhikoita. Isojen siirtolohkareiden lajisto muistuttaa 
pitkälti monipuolisen kallion kasvillisuutta. Kivilajin 
lisäksi lohkareiden kasvillisuuteen vaikuttavat lohka-
reen koko, pinnanmuodot sekä valaistus- ja kosteusolo-
suhteet. Mitä isompi siirtolohkare on, sitä edustavampi 
kasvillisuus sillä yleensä on. Isoimmat siirtolohkareet 
ovat lähes poikkeuksetta hajonneet useampaan osaan 
muodostaen lohkareiden väliin solia, luolia ja onkaloita. 
Kivien pinnat myös vaihtelevat kattopinnoista ylikal-
tevien ja pystysuorien pintojen kautta viistoihin. Näitä 
pintoja on kaikkiin ilmansuuntiin, mikä tarjoaa moni-
puolisesti erilaisia varjoisia ja valoisia kasvupaikkoja 
lohkareiden lajistolle. Etelään ja osin länteen aukeavat 
pystyseinämät ovat paisteisempia ja kuivempia, kuten 
myös miltei kaikki lohkareiden lakipinnat. Vastaavasti 
pohjois- ja itäseinämät sekä lohkareiden halkeamapin-
nat ovat varjoisempia ja kosteampia. Valoisilla ja kuivilla 
pinnoilla viihtyvät yleensä jäkälät, varjoisilla ja kosteilla 
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pinnoilla sammalet ja hämärissä oloissa rupi- ja jauhe-
jäkälät tai levät. Putkilokasveja on yleensä lohkareiden 
päällä, hyllyillä tai raoissa, jonne on kertynyt kariketta. 
Isoilla lohkareilla voi kasvaa myös muutamia puita ja 
pensaita. Suurin osa siirtolohkareista sijaitsee metsä-
maastossa, jolloin kasvillisuuteen vaikuttaa myös puus-
ton varjostus. Siirtolohkareiden tyvien kasvillisuuteen 
vaikuttaa maaperä, jolle lohkare on siirtynyt. Tyviosat 
ovat hiekka- tai moreenialustan vuoksi kuivia, jolloin 
etenkin ylikaltevien seinämien alla on usein kivestä 
rapautunutta maata, tai soistuneita, jolloin tyvillä on 
suokasvillisuutta.

K5.08.01 

Karut ja keskiravinteiset siirto- ja  
rapaumalohkareet

Uhanalaisuus-
luokka

Kriteerit Kehitys- 
suunta

Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Karuilla ja keskiravinteisilla siirto- ja 
rapaumalohkareilla esiintyvä kasvillisuus on hyvin sa-
mankaltaista kuin karuilla tai keskiravinteisilla kallioil-
la tavattava kasvillisuus. Lohkareiden kasvillisuuteen 
vaikuttavat pinnanmuoto, kosteus- ja valaistusolosuh-

teiden vaihtelu ja lohkareen koko. Suuremmat lohkareet 
tarjoavat kasveille erilaisia ja useammanlaisia kasvu-
paikkoja kuin pienemmät. Siirtolohkareiden laet ovat 
usein metsäsammalten, torvijäkälien (Cladonia spp.) ja 
tierasammalien (Racomitrium spp.) laikuttamia. Yleisiä 
ovat myös mm. kuivien paikkojen karhunsammalet  
(Polytrichum spp.). Toisinaan niillä on niukasti tavan-
omaisia varpuja ja ruohoja, kuten pillikkeitä (Galeopsis 
spp.), maitohorsmaa (Chamaenerion angustifolium) ja va-
delmaa (Rubus idaeus). Lohkareilla voi olla myös puita, 
useimmiten kitukasvuisia mäntyjä (Pinus sylvestris), 
mutta usein myös pensasmaisia pihlajia ja koivuja (Sor-
bus aucuparia, Betula spp.).

Valoisilla ja puolivarjoisilla pystypinnoilla rupi- 
ja lehtijäkälien sekä kuivuutta kestävien sammalten 
osuus on suuri. Näillä seinämillä kasvaa esimerkiksi 
kiventieroja (Aspicilia spp.), kehräjäkäliä (Lecanora spp.), 
jauhejäkäliä (Lepraria spp.), karttajäkäliä (Rhizocarpon 
spp.), napajäkäliä (Umbilicaria spp.) ja karpeita (Parmelia 
sensu lato). Runsaimpia lehtijäkäliä ovat esimerkiksi 
kallioisokarve (Parmelia saxatilis), kaarrekarve (Arcto-
parmelia centrifuga) ja sormipaisukarve (Hypogymnia 
physodes). Sammalista vastaavilla pinnoilla yleisimpiä 
ovat kalliokarstasammal (Andreaea rupestris), torasam-
malet (Cynodontium spp.), kivisammalet (Grimmia spp.), 
kiviharmosammal (Hedwigia ciliata), tierasammalet (Ra-
comitrium spp.) ja pohjantakkusammal (Ulota curvifolia). 

Ebbo, Porvoo. Kuva: Jari Teeriaho



646  Suomen ympäristö  5 | 2018  Osa 2

Pystypinnoilta voi tavata myös tummaluppoa (Bryoria 
fuscenscens) ja röyhelöitä (Platismatia ssp.).

Varjoisilla pinnoilla viihtyvät esimerkiksi kalliopal-
mikkosammal (Hypnum cupressiforme), kiviturkkisam-
mal (Paraleucobryum longifolium), laakasammalet (Plagiot-
hecium spp.) ja kivikynsisammal (Dicranum scoparium). 
Kosteilla paikoilla on lisäksi maksasammalia, kuten py-
kä- ja lovisammalia (Barbilophozia spp., Lophozia spp.) se-
kä kalliokielisammalta (Diplophyllum taxifolium). Hämä-
rillä pystypinnoilla vallitsevat rupi- ja jauhejäkälät tai 
levät. Näillä pinnoilla viihtyvät myös riippusammalet 
(Neckera spp.), hiirenhäntäsammal (Isothecium myos-
uroides) ja lankajäkälä (Cystocoleus ebeneus). Kosteiden 
pystyseinämien tyvellä kasvaa usein kallio-omenasam-
malta (Bartramia pomiformis) seuranaan hohtovarstasam-
malta (Pohlia cruda) ja suikerosammalia (Brachythecium 
spp.). Varjoisimmissa onkaloissa piilottelee toisinaan 
pikkukiiltosammal (Isopterygiopsis pulchella) ja kuivissa 
koloissa jauhejäkälien ohella keltainen varjorikkijäkälä 
(Chrysothrix chlorina). Tyvilippojen alla mineraalimaata 
voivat peittää mm. nuppihuopasammal (Aulacomnium 
androgynum), korpipaanusammal (Calypogeia integristi-
pula) ja kangasnahkajäkälä (Peltigera occidentalis). Sois-
tuneimmilla kohdilla voi olla esimerkiksi kilpileh-
väsammalta (Rhizomnium punctatum). Tavallisimpia sa-
nikkaisia ovat pohjankallioimarre (Polypodium vulgare), 
metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris) ja karvakiviyrtti 
(Woodsia ilvensis).

Sammalista mesotrofisuutta ilmentävät ainakin 
runsaina kasvustoina mm. uurnasammalet (Amphi-
dium spp.), ketohavusammal (Abietinella abietina), kal-
liotöppösammal (Cnestrum schisti), viuhkasammal 
(Homalia trichomanoides), kivikutrisammal (Homalothe-
cium sericeum), oravisammal (Leucodon sciuroides), här-
mäsammal (Saelania glaucescens), monet paasisammalet 
(Schistidium spp.), ketopartasammal (Syntrichia ruralis), 
rotanhäntäsammal (Isothecium alopecuroides) ja isoriip-
pusammal (Exsertotheca crispa). Sanikkaisista hauras-
loikko (Cystopteris fragilis) ilmentää myös jonkinasteis-
ta ravinteisuutta.

Harvinaisiin rapaumalohkareisiin kuuluvat toori- ja 
raukkimuodostumat. Toorilohkareet ovat syntyneet jo 
ennen viimeisintä jäätiköitymistä kemiallisesti rapau-
tumalla. Ne ovat rapautumisjäännöksiä, jotka syntyvät, 
kun niitä ympäröivä kallio kuluu pois (Johansson ja Ku-
jansuu 2005). Tästä syystä ne sijaitsevat liki alkuperäisel-
lä paikallaan. Raukkilohkareet ovat muodoltaan usein 
sienimäisiä lohkareita, jotka ovat syntyneet aallokon 
rapauttavan toiminnan vaikutuksesta. Rapaumalohka-
reiden kasvillisuutta ei juuri tunneta. Karuja ja keskira-
vinteisia siirto- ja rapaumalohkareita on luonnehdittu 
laajemmin Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot -julkai-
sussa (Räisänen ym. 2018).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Siirtolohkarei-
den kasvillisuus muistuttaa kivilajiltaan ja valaistuso-
loiltaan vastaavien kallioluontotyyppien kasvillisuutta. 
Esiintyminen: Siirtolohkareita esiintyy koko Suomes-
sa, ja runsaimmin niitä on suunnilleen samoilla alueilla 
kuin moreenikivikoitakin. Erityisen runsaasti suuria siir-
tolohkareita on Perämeren rannikolta itään ja kaakkoon 

Pohjois- ja Etelä-Karjalaan, Uudenmaan itäosaan sekä 
Kymenlaaksoon ulottuvalla alueella. Pohjois-Suomessa 
suuria siirtolohkareita esiintyy runsaimmin Inarijärven 
ympäristössä. Melko vähän siirtolohkareita on sen sijaan 
Keski-Lapin jäänjakajavyöhykkeellä (Räisänen ym. 2018).

Toorilohkareita esiintyy mm. Lauhavuorella Ete-
lä-Pohjanmaalla ja raukkilohkareita mm. Etelä-Savossa 
Puulan rannoilla ja saarissa. 

Siirtolohkareita / 
10 x 10 km2

0

© SYKE 
(Lähde: Maanmittauslaitos)

1–10
11–40
41–150
151–600

Yli 600

Uhkatekijät: –
Romahtamisen kuvaus: Periaatteessa siirto- tai rapau-
malohkareita voi hävitä laajoissa rakennushankkeissa 
(kiviaineksen murskaus). Romahtamista laatumuutok-
sen kautta ei määritelty.
Arvioinnin perusteet: Karut ja keskiravinteiset siir-
to- ja rapaumalohkareet arvioitiin säilyväksi (LC) luon-
totyypiksi koko maassa ja osa-alueilla (A1–A3, B1–B3, 
D1–D3).

Niiden määrän ei katsota muuttuneen 50 vuoden tai 
pidemmällä ajanjaksolla, eikä muuttuvan merkittävästi 
tulevaisuudessa (A1–A3: LC).

Karuja tai keskiravinteisia siirtolohkareita tavataan 
koko maassa. Levinneisyys- ja esiintymisalueen koko 
ylittävät B-kri teerin raja-arvot koko maassa ja osa-alu-
eilla (B1–B2: LC, myös B3: LC).

Luontotyypin laadun ei katsota muuttuneen merkit-
tävästi lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä, eikä sen uskota 
heikkenevän merkittävästi myöskään tulevan 50 vuo-
den aikana (D1–D3: LC). 
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.
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K5.08.02 

Kalkkisiirtolohkareet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa VU B2a(iii)b –
Etelä-Suomi VU B2a(iii)b –
Pohjois-Suomi EN B2a(iii)b –

Luonnehdinta: Maastossa esiintyvät yksittäiset kalk-
kikivilohkareet ovat kulkeutuneet paikoilleen muiden 
lohkareiden tapaan mannerjäätikön tai jäävuoren kul-
jettamina. Mekaanista kulutusta huonosti kestävinä ja 
rapautumisherkkinä kalkkikivilohkareet ovat muita 
lohkareita keskimäärin pienikokoisempia ja sivuiltaan 
usein pyöristyneempiä. Kasvillisuudeltaan edusta-
vimmat kivet ovat yleensä suurikokoisia pienimpien 
peittyessä metsäympäristössä suurimmaksi osaksi ta-
vallisen metsäkasvillisuuden alle. Kalkkikivilohkareen 
koon edullisen vaikutuksen lajistoon ovat todenneet 
mm. Virtanen ja Oksanen (2007).

Kalkkisiirtolohkareilla esiintyvä kasvillisuus on hy-
vin samankaltaista kuin kalkkikivikallioiden kasvil-
lisuus. Puuston varjostamien ja päältään karikkeisten 
lohkareiden lakia peittävät useimmiten tavanomaiset 
metsäsammalet ja -jäkälät, toisinaan myös varvut ja yk-
sittäiset pensaat. Varsinainen kalkinvaatija- ja kalkin-
suosijalajisto viihtyy yleensä lohkareiden pystypinnoil-
la. Kasvillisuuteen vaikuttavat pinnanmuotojen lisäksi 
kosteus- ja valaistusolosuhteiden vaihtelu. Pohjoissivut 
ovat keskimäärin umpeenkasvaneempia kuin paistei-
semmat etelä- ja länsisivut. Kalkkikivilohkareilla kas-
vaa tyypillisiä ravinteisten kasvupaikkojen sammalia 
kuten kalkkikiertosammalta (Tortella tortuosa), kalkki-
kahtaissammalta (Distichium capillaceum), kalkkikarva-
sammalta (Ditrichum flexicaule), ruostesammalia (Anomo-
don ssp.), kalliopunatyvisammalta (Bryoerythrophyllum 
recurvirostrum) ja kielikellosammalta (Encalypta strep-
tocarpa). Hieman harvinaisempia ovat mm. kalkkipal-
mikkosammal (Hypnum recurvatum), kalkkiharasammal 
(Campylidium calcareum), kalkkikynsisammal (Dicranum 
brevifolium), kimmelsammal (Taxiphyllum wissgrillii) sekä 
eräät kalkkia suosivat kinnassammalet (Scapania ssp.) ja 
paasisammalet (Schistidium ssp.).

Jäkälistä tyypillisiä ovat mm. kalkkia suosivat jau-
hejäkälät, kalkkikuppijäkälä (Solorina saccata), kalkki-
nuppujäkälä (Protoblastenia rupestris), kultajäkälät (Ca-
loplaca spp.), mustuaiset (Verrucaria spp.) ja vahajäkälät 
(Gyalecta spp.). Räsänen (1953) mainitsee Etelä-Lapin 
Kivaloiden pieniltä dolomiittikiviltä isomustejäkälän 
(Placynthium nigrum) ja sen seuralaisena pohjantuoksu-
jäkälän (Hymenelia heteromorpha). Pystypintojen raoissa 
ja hyllyillä viihtyvät ruohot, esimerkiksi sanikkaisista 
raunioiset (Asplenium spp.) ja haurasloikko (Cystopteris 
fragilis). Kiimingin kalkkisiirtolohkareiden lajistosta on 
kooste Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot -julkaisus-
sa (Räisänen ym. 2018). Kalkkisiirtolohkareen vaikutus 
heijastuu myös lohkaretta ympäröivään kasvillisuuteen 
mm. metsämaastossa lehtomaisina piirteinä muuten ka-
ruilla kasvupaikoilla. Suurten lohkareiden vaikutus voi 
ulottua jopa 10–15 metrin päähän lohkareelta alaspäin 
viettävillä mailla.

Maantieteellinen vaihtelu: Kalkkisiirtolohkareiden 
lajiston maantieteellistä vaihtelua ei ole tutkittu, mutta 
oletettavasti se on samankaltaista kuin kalkkikallioilla 
(ks. K2). 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Kalkkisiirto-
lohkareet muistuttavat olosuhteiltaan ja eliölajistoltaan 
pieniä kalkkikallioita. 

! !

!

!

! !

! !

!

g

! Esiintyminen: Kalkkisiirtolohkareet ovat 
harvinaisia. Niitä esiintyy maastossa 
yleensä samoilla alueilla kallioperän 
kalkkikiviesiintymien kanssa (vrt. K2). 
Toisinaan kalkkisiirtolohkareita löyde-
tään myös alueilta, joiden kalliopaljastu-
mista ei tunneta kalkkikiviesiintymiä. 
Maapeitteiden alla piilossa olevia kalkki-
kiviesiintymiä on pystytty paikanta-

maan maastosta löydettyjen kalkkikivilohkareiden 
avulla mannerjäätikön tulosuunnasta. Kalkkisiirtoloh-
kareista ei toistaiseksi ole koottu kattavaa paikkatieto-
aineistoa. 
Uhanalaistumisen syyt: Kaivannaistoiminta (Ks 3), 
metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2).
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 2).
Romahtamisen kuvaus: Kalkkisiirtolohkare häviää, 
jos sen kiviaines esim. murskataan. Romahtamista laa-
tumuutoksen kautta ei määritelty.
Arvioinnin perusteet: Kalkkisiirtolohkareet arvioitiin 
vaarantuneiksi (VU) Etelä-Suomessa ja koko maassa se-
kä erittäin uhanalaisiksi (EN) Pohjois-Suomessa esiin-
tymisalueen pienen koon ja taantumisen vuoksi (B2).

Kalkkisiirtolohkareiden määrän ei oleteta vähenty-
neen eikä vähenevän lähimmän 50 vuoden aikana mer-
kittävästi (A1 & A2a: LC). Joitakin lohkareita on voinut 
tuhoutua suurissa rakentamishankkeissa ja joitakin on 
mahdollisesti vielä murskattu maanparannusaineeksi. 
Kalkkisiirtolohkareiden pidempiaikaista vähenemistä 
ei pystytä arvioimaan (A3: DD), koska alun perin hy-
vin kalkkipitoisten lohkareiden määrää ei lainkaan tun-
neta. Jos sellaisia on ollut, ne ovat varmasti päätyneet 

Isokallio, Nurmijärvi. Kuva: Jari Teeriaho
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hyötykäyttöön jo hyvin varhain. Nykypäiviin säilyneet 
kalkkilohkareet ovat pikemminkin kalkkivaikutteisia 
lohkareita, joissa kalkkikiveä on pienempiä määriä 
jonkin kovemman, rapautumista paremmin kestävän 
kivilajin seassa.

Kalkkisiirtolohkareet ovat kalkkikallioiden tapaan 
harvinaisia. Etelä-Suomessa niiden levinneisyysalue on 
laaja, mutta Pohjois-Suomessa levinneisyysalueen koko 
on vain noin 30 000 km2 tunnettujen esiintymien pe-
rusteella. Esiintymisruutuja tunnetaan Etelä-Suomessa 
25 ja Pohjois-Suomessa 12. Luontotyypin taantumisen 
katsotaan olevan jatkuvaa lähinnä metsätalousvaiku-
tusten ja Etelä-Suomessa myös umpeenkasvun vuoksi. 
Tunnetusta noin 90 kalkkilohkareesta tai kalkkilohka-
realueesta vajaa 30 % on suojelualueilla. Luontotyyppi 
on B-kriteerin perusteella vaarantunut (VU) Etelä-Suo-
messa ja koko maassa ja erittäin uhanalainen (EN) Poh-
jois-Suomessa (B2a(iii)b).

Kalkkisiirtolohkareiden abioottisissa ominaisuuk-
sissa on todennäköisesti tapahtunut negatiivinen muu-
tos, kun kalkkipitoisimmat lohkareet on hyödynnetty 
esim. maanparannusaineena jo varhain ja jäljelle on 
jäänyt lähinnä vähemmän kalkkikiveä sisältäviä loh-
kareita. Tämän muutoksen suhteellista vakavuutta ei 
kuitenkaan pystytä kvantifioimaan (C3: DD).

Metsien hakkuut ja metsittämiset ovat todennäköi-
sesti valaistus- ja pienilmasto-olosuhteita muuttamalla 
vaikuttaneet haitallisesti kalkkisiirtolohkareiden eliös-
töön ja sama voi jatkua tulevaisuudessa, mutta vaiku-
tusten suuruutta ei pystytä arvioimaan (D1–D3: DD).
Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos.
Kehityssuunta: Heikkenevä umpeenkasvun vuoksi.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

K5.08.03 

Serpentiinisiirtolohkareet
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa DD B1, B2, D1–D3 ?
Etelä-Suomi DD B1, B2, D1–D3 ?
Pohjois-Suomi DD B1, B2, D1–D3 ?

Luonnehdinta: Serpentiinisiirtolohkareilla esiintyvä 
kasvillisuus on hyvin samankaltaista kuin serpentii-
nikallioilla tavattava kasvillisuus. Serpentiinikasvil-
lisuutta on useimmiten luonnehdittu silmiinpistävän 
niukaksi ja serpentiinikasvien osuus on suurin avoi-
milla, niukkahumuksisilla kasvupaikoilla. Lohkareen 
koolla on ilmeisesti merkitystä suuremman lohkareen 
luodessa useammanlaisia kasvupaikkoja kuin pienem-
män. Tyyppilajeja ovat esimerkiksi ojasykerösammal 
(Weissia controversa), suomulimijäkälä (Fuscopannaria 
leucophaea), viherraunioinen (Asplenium viride), serpen-
tiinipikkutervakko (Viscaria alpina var. serpentinicola), 
tunturihärkin (Cerastium alpinum) serpentiinirodut 
sekä Pohjois-Suomessa lapinnätä (Cherleria biflora) ja 
tunturiarho (Arenaria pseudofrigida). Serpentiinilajien 
seuralaisina esiintyvät usein poronjäkälät (Cladonia 
spp.), siniheinä (Molinia caerulea), lampaannata (Festuca 
ovina), metsälauha (Avenella flexuosa) ja kanerva (Calluna  
vulgaris). Serpentiinialustojen jäkälälajisto tunnetaan 
eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta huonosti. 
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta, mutta oletet-
tavasti se on samankaltaista kuin serpentiinikallioilla 
(ks. K3). 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Serpentiinisiir-
tolohkareet muistuttavat olosuhteiltaan ja eliölajistol-
taan pienialaisia serpentiinikallioita. 

!

!

! !

!

!

! Esiintyminen: Serpentiinisiirtolohkareet 
ovat Suomessa harvinaisia. Niitä esiintyy 
samoilla alueilla, joilla kallioperässä on 
ultraemäksisiä kivilajiesiintymiä eli lä-
hinnä Itä-Suomessa ja Keski- Lapissa (vrt. 
kuva 7.2). Luontotyypin esiintymistä ei 
ole koottu systemaattisesti tietoa.
Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoi-
totoimet (M 1).

Romahtamisen kuvaus: Periaatteessa serpentiinisiir-
tolohkare voi hävitä laajoissa rakennushankkeissa (ki-
viaineksen murskaus). Romahtamista laatumuutoksen 
kautta ei määritelty.
Arvioinnin perusteet: Serpentiinisiirtolohkareet arvi-
oitiin puutteellisesti tunnetuiksi (DD) koko maassa ja 
osa-alueilla (B1 & B2, D1–D3).

Serpentiinisiirtolohkareiden määrän ei oleteta vä-
hentyneen lähimmän 50 vuoden aikana tai pidemmällä 
aikavälillä eikä vähenevän merkittävästi myöskään tu-
levaisuudessa (A1–A3: LC). Suurissa rakentamishank-
keissa on voinut tuhoutua joitakin yksittäisiä lohkareita.

Serpentiinisiirtolohkareet ovat serpentiinikallioiden 
tapaan harvinaisia, mutta niiden harvinaisuusastetta 
ei tunneta, koska koottua aineistoa on hyvin niukas-
ti. Luontotyyppi on levinneisyys- ja esiintymisalueen 
koon suhteen puutteellisesti tunnettu koko maassa ja 
osa-alueilla (B1 & B2: DD), mutta B3-kriteerin perus-
teella todennäköisesti säilyvä kaikilla tarkastelualueilla 
(LC).

Metsien hakkuut ja metsittämiset ovat saattaneet va-
laistus- ja pienilmasto-olosuhteita muuttamalla vaikut-
taa haitallisesti serpentiinisiirtolohkareiden eliöstöön 
ja sama voi jatkua tulevaisuudessa, mutta vaikutusten 
suuruutta ei pystytä arvioimaan (D1–D3: DD).Juuka. Kuva: Jari Teeriaho
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Luokkamuutoksen syyt: Menetelmän muutos (IUCN- 
menetelmä vaatisi harvinaisuusasteen parempaa tunte-
mista uhanalaisuusluokan määrittämiseksi).
Kehityssuunta: Ei tiedossa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.

K6 

Kallioiden luontotyyppiyhdistelmät

K6.01

Rotkolaaksot
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Kallioperän rikkonaisiin vyöhykkeisiin 
muovautuneet rotkolaaksot ovat jopa kilometrien pitui-
sia, useita kymmeniä metrejä syviä ja jyrkkärinteisiä 
kallioluonnon erikoiskohteita, joiden pohjalla on usein 
joki, lampi, järvi tai suo. Suurimmista rotkolaaksoista 
käytetään myös nimitystä kanjoni. Maisemien, moni-
muotoisen luonnon ja usein myös arvokkaan lajiston 
vuoksi moni kohde on kuuluisa luonnonnähtävyys ja 
sellaisena suojeltu. Kanjoneissa ja rotkolaaksoissa kal-
lioluonto on yleensä monipuolista jo siitäkin syystä, että 
vastakkaiset jyrkänteet voivat olla varjoisuus-paistei-
suusvaihtelun suhteen hyvin erilaisia. Alueiden laajuu-
den vuoksi vaihtelua on useimmiten myös kivilajeissa 
ja sen seurauksena kalliolajistossa. Rinteet eivät yleensä 
ole kauttaaltaan kallioisia, vaan niillä tavataan erilaisia 
kangasmetsiä tai lehtoja, joissa puusto on vaikeakul-
kuisen maaston ansiosta säilynyt keskimääräistä luon-
nontilaisempana.

Rotkolaaksojen paistejyrkänteet voivat tarjota eliös-
tölle ympäristöään lämpimämmän ja vastaavasti var-
jojyrkänteet viileämmän ja kosteamman kasvupaikan. 
Näissä rotkolaaksoissa voi siten olla parhaimmillaan 
eteläisiä ja pohjoisia reliktilajeja. Tunnetuimpia tällai-
sia rotkolaaksoja ovat Oulangan kalkkikallioiset kan-
jonit, joiden paahderinteillä kasvaa mm. ahomansikkaa  
(Fragaria vesca), kangasajuruohoa (Thymus serpyllum), 
kangasraunikkia (Gypsophila fastigiata) ja varjorinteillä 
mm. siroarnikkia (Arnica angustifolia), kultarikkoa (Sa-
xifraga aizoides), lapinvuokkoa (Dryas octopetala), nuokku-
rikkoa (Saxifraga cernua), vuoripahtahanhikkia (Potentilla  
nivea), tunturiarhoa (Arenaria pseudofrigida), tunturiän-
gelmää (Thalictrum alpinum), varvassaraa (Carex glacialis) 
ja verkkolehtipajua (Salix reticulata) (Kalliola 1973).
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rotkolaaksot 
ovat useiden kallio- ja muiden luontotyyppien yhdistel-
miä. Kallio- ja kivikkoluontoa niissä edustavat varjo- ja 
paisteseinämät, yläosien loivemmat kalliopinnat sekä 
rinteiden louhikot. Rinteiden moreenimailla kasvaa 
kangasmetsiä ja lehtoja. Laakson pohjilla on monenlai-

sia soita ja vesistöjä. Tunturialueen rotkolaaksoja kuva-
taan luvussa 9.
Esiintyminen: Rotkolaaksoja on lähinnä Pohjois- ja 
Itä-Suomessa. Ne puuttuvat laajoilta alueilta eteläistä 
Suomea. Kartta on koottu selvimmin rotkolaaksoiksi 
tulkittavien kohteiden perusteella. Harmaat ruudut 
osoittavat tunturialueella olevia rotkolaaksoja, jotka on 
arvioitu tunturiryhmässä.

Eräitä esimerkkejä: 
• Jämsässä sijaitseva Rotko- eli Ruuhijärvi sijaitsee luode–

kaakkosuuntaisessa kallioperän murrosvyöhykkeessä, 
joka jatkuu järveltä molempiin suuntiin ja on kartalta 
hahmotettavissa kymmeniä kilometrejä. Kalliojyrkän-
teet ovat massiivisimmillaan 15–45 metriä korkeat. 
Alueen pääkivilaji on keskirakeista granodioriittia, jon-
ka lisäksi tavataan graniitti- ja kvartsijuonia sekä kiil-
legneissisulkeumia. Alue on kallio- ja metsäluonnoltaan 
arvokas kohde. Kallioilla ja louhikoissa esiintyy myös 
vaateliasta meso-eutrofista lajistoa, ja rotkon pohjalla 
on edustavaa puronvarsilehtoa (Husa ja Kontula 1997). 

• Virtain Torisevan rotkojärvien massiivisimmat jyrkänteet 
sijaitsevat Alainen-Toriseva-järven rannassa, jossa ne ovat 
yhtenäisenä, jopa 20 m korkeana ja paikoin ylikaltevana 
seinämänä yli kilometrin matkalla. Yhteensä rotkolaakso 
on yli 3 km pitkä. Alueen pääkivilaji on sarvivälke-kvartsi-
dioriittigneissi, joka sisältää sulkeumana vulkaniittijääntei-
tä. Alue on biologisesti hyvin arvokas harvinaisten, osin 
uhanalaisten kalliokasviensa sekä edustavien, kosteiden 
kallionaluslehtojensa ansiosta (Husa ym. 1996). 

• Korouoma on noin 30 km pitkä Posiolta Rovaniemen 
puolelle ulottuva rotkolaakso. Muutaman sadan metrin 
levyinen laakso on syvimmillään 100–130 m syvä ja sitä 
reunustavat jopa 50 m korkeat kalliojyrkänteet. Pohjalla 
mutkittelee Korojoki rantaniittyineen. Rinteiden pien- 
ilmastollinen vaihtelu näkyy sekä harvinaisten tunturila-
jien että eteläisten lehtolajien esiintymisenä (Eskelinen 
2003; Aarnio ym. 2010). 

• Oulangan kansallispuistossa (Kuusamo ja Salla) virtaa-
vat Kitkanjoki ja Oulankajoki sivuhaaroineen useissa 
erisuuntaisissa kallioperän murrosvyöhykkeissä. Joki-
laaksot ovat 50–100 m syviä ja monin paikoin jyhkeiden 
kalliojyrkänteiden reunustamia. Oulangan luonto on 
poikkeuksellisen monimuotoinen ja arvokas. Kalliola-
jiston osalta yleistä lajirikkautta ja harvinaisten lajien 
runsautta selittää kalkkikiven laaja-alainen esiintyminen 
alueen kallioperässä (Metsähallitus 2003). 

Uhkatekijät: Metsien uudistamis- ja hoitotoimet (M 1), 
rakentaminen (R 1), kuluminen (Ku 1).
Romahtamisen kuvaus: Rotkolaaksot ovat laajoja luon-
totyyppiyhdistelmiä, joiden perusominaisuuksiin ihmi-
nen ei juuri ole vaikuttanut. Teoriassa rotkolaaksoa voisi 
pitää tämän luontotyyppiyhdistelmän esiintymänä ro-
mahtaneena, jos sen rinteet olisivat laajalti rakennetut 
tai muuten voimakkaan maankäytön muuttamat.
Arvioinnin perusteet: Rotkolaaksot arvioitiin säily-
väksi (LC) luontotyyppiyhdistelmäksi koko maassa ja 
osa-alueilla (A1–A3, B1–B3, CD1–CD3).
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Rotkolaaksot

Tunturialue arvioitu 
Tunturit-luvussa

© SYKE
(lähde: osin Metsähallitus,
Kesäläinen ja Kejonen 2015)

Rotkolaaksot ovat laajoja luontotyyppiyhdistelmiä, 
joiden määrään ihminen ei ole vaikuttanut 50 vuoden tai 
pidemmällä ajanjaksolla (A1 & A3: LC). Määrän ei kat-
sota muuttuvan myöskään tulevaisuudessa (A2a: LC).

Rotkolaaksot ovat varsin vähälukuinen luontotyyp-
piyhdistelmä Suomessa. Kootun aineiston perusteella 
esiintymisruutuja on Etelä-Suomessa 13 ja Pohjois-Suo-
messa tunturialueen ulkopuolella 28. Niiden ei kuiten-
kaan katsota merkittävästi taantuneen, joten ne ovat 
B-kriteerin perusteella säilyviä (B1–B3: LC). Rotkojen 
tapaan rotkolaaksot ovat usein matkailijoita houkuttele-
via luonnonnähtävyyksiä (Kesäläinen ja Kejonen 2015). 
Kohteissa voi olla nähtävissä maaston ja kasvillisuuden 
kuluneisuutta, mutta reitit pyritään sijoittamaan nykyi-
sin siten, että arvokkaimmat paikat säästyvät.

Rotkolaaksojen pinta-alasta vain alle 0,5 % kuuluu 
maankäytöltään muuttuneisiin luokkiin (Corine maan-
peite 2012: rakennetut alueet, tiet, pellot jne). Valtaosa 
rotkolaaksopinta-alasta on talousmetsää, mutta on to-
dennäköistä, ettei ainakaan jyrkimmilllä rinteillä har-
joitettu metsätalous ole kovin intensiivistä. Rotkolaak-
sojen laadun ei kokonaisuudessaan katsota muuttuneen 
merkittävästi lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä, eikä sen 
uskota heikkenevän merkittävästi myöskään tulevan 50 
vuoden aikana (CD1–CD3: LC). 
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Luontotyyp-
piyhdistelmän osia voi sisältyä metsälain erityisen tär-
keään elinympäristöön rotkot ja kurut.

Julmaölkky, Kuusamo. Kuva: Juha Nykänen
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Rotkot ja kurut
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi LC =

Luonnehdinta: Rotkot ovat rotkolaaksoja pienempiä 
kallioperän rikkonaisiin kohtiin syntyneitä kalliomuo-
dostumia, joiden pituus vaihtelee kymmenistä satoihin 
metreihin, ja seinämien korkeus on tyypillisesti 5–20 
metriä. Myös aiemmin luolien kanssa yhdistetyt halkea-
mat on nyt luettu rotkoihin (vrt. Kontula ym. 2008). Ku-
ruja on sekä tunturialueella (ks. luku 9) että etelämpänä 
vaarojen rinteillä paikoissa, joissa jäätikön sulamisve-
det ovat uurtaneet jyrkkärinteisiä tai jyrkänteisiä solia. 
Rotkot ja kurut ovat yleensä niin leveitä muodostumia, 
ettei vastakkaisista seinämistä ole toisilleen täydellistä 
suojaa, vaan ne voivat poiketa voimakkaasti valaistus- ja 
kosteusoloiltaan. Kapeimmissa rotkoissa ja halkeamis-
sa seinämäpinnat ovat niin lähellä toisiaan, että koko 
muodostuma on varjoisa ja suojaisa. Rotkojen ja kurujen 
pohjat ovat usein soistuneita, louhikkoisia ja pohjalla 
virtaa toisinaan puro.

Kesäläinen ja Kejonen (2015) kuvaavat kirjassaan yli 
480 rotkon, kurun ja rotkolaakson ominaispiirteitä ja 
kulttuurihistoriaa.
Maantieteellinen vaihtelu: Ei tunneta. 
Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Rotkot ja 
kurut ovat useiden kallio- ja muiden luontotyyppien 

yhdistelmiä. Kallio- ja kivikkoluontoa edustavat varjo- 
ja paisteseinämät, yläosien loivemmat kalliopinnat se-
kä rinteiden louhikot. Muodostumissa tavataan myös 
kangasmetsiä, lehtoja, soita sekä pieniä vesistöjä.
Esiintyminen: Rotkoja ja kuruja on lähes koko maas-
sa. Enemmän niitä esiintyy Suomen itäosassa ja Poh-
jois-Lapissa. Esiintymiskartta on laadittu Kesäläisen ja 
Kejosen (2015) kokoamasta aineistosta. Harmaat ruudut 
osoittavat tunturialueella olevia rotkoja ja kuruja. Tun-
turialueen vastaavaan arviointiyksikköön on sisälly-
tetty myös jäätikön sulamisvesien synnyttämät lieve- 
ja reunauomat, minkä vuoksi vastaavassa kartassa on 
enemmän ruutuja.

Eräitä esimerkkejä: 

• Laukaan Hitonhauta on edustava noin puoli kilometriä 
pitkä ja 30–40 m leveä rotko, jonka jyrkänteiset, run-
saan rakoilun lohkomat kallioseinämät ovat 10–20 met-
riä korkeita. Alueen kallioperä on porfyyrista graniittia, 
joka on Hitonhaudan alueella voimakkaasti ruhjoutu-
nutta kiveä. Kallioalue on biologisesti hyvin arvokas. 
Kalliolajistoon kuuluvat mm. harvinaiset iso- ja pikku-
sahasammal (Bazzania trilobata, B. tricrenata). Rotkon 
kivikkoisella pohjalla kasvaa myös silmälläpidettävä ha-
juheinä (Cinna latifolia). Muodostuman pohjalta puhkeaa 
lähteitä (Husa ja Kontula 1997).

• Leppävirran Orinnoro on luode-kaakkosuuntainen noin 
200 m pitkä ja 2–20 m leveä rotko, jota reunustavat 
parhaimmillaan 10–12 m korkeat kallioseinämät. Orin-
noro on useiden tasaisen kosteaa pienilmastoa vaativien 
harvinaisten sammalten kasvupaikka. Rotkosta on löy-
detty mm. pohjanpussisammalta (Marsupella sphacelata), 
isosahasammalta ja etelänhopeasammalta (Gymnomitrion 
obtusum) (Husa ym. 2001). 

• Hyrynsalmen Hiidenkirkko on luode-kaakkosuuntainen 
noin 300 m pitkä rotko. Sen syvin kohta on muodos-
tuman luoteispäässä, jossa 2–6 m leveää rotkoa reu-
nustavat 11–13 m korkeat kallioseinämät. Kalliokasvilli-
suus on melko karua, mutta monipuolista vaihtelevien 
valo- ja kosteusolosuhteiden ansiosta. Kostean viileillä, 
osin valuvetisillä seinämillä kasvaa mm. kallioahman-
sammalta (Kiaeria blyttii), kolokiiltosammalta (Pseudo-
taxiphyllum elegans), kultasirppisammalta (Loeskypnum 
badium), lettotihkusammalta (Oncophorus virens) ja ran-
tasiipisammalta (Fissidens osmundoides) (Husa ym. 2000; 
Ari Parnela 2007, suull. tiedonanto). Rotkon pohjalla on 
louhikkoa, rahkasammalpeitteitä, pieni kausikostea lam-
pare ja paikoin jäätä jopa heinäkuussa.

• Lumikeron ja Suastunturin välissä sijaitseva, reilun ki-
lometrin mittainen Suaskuru on Pallastunturin kansal-
lispuiston komein rotko. Suaskurun pohjalla on puro ja 
pieniä lampia. Kurua reunustavat monikymmenmetri-
set, pääosin karut seinämät. Paikoin esiintyvän amfibo-
liitin ansiosta seinämillä tavataan myös vaateliaampaa 
sammallajistoa, kuten uurrekellosammalta (Encalypta  
rhaptocarpa var. rhaptocarpa) ja lukinsammalta (Platydictya  
jungermannioides). Seinämien putkilokasvistoa edustaa 
harvinainen kalliokynsimö (Draba norvegica) (Virtanen 
1990). 

Orinnoron rotko, Leppävirta. Kuva: Tapio Kananoja
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Rotkot ja kurut

Tunturialue arvioitu 
Tunturit-luvussa

© SYKE
(lähde: Kesäläinen ja
Kejonen 2015, Metsähallitus)

Uhkatekijät: Kuluminen (Ku 1), metsien uudistamis- ja 
hoitotoimet (M 1).
Romahtamisen kuvaus: Rotkot ja kurut ovat laajoja 
luontotyyppiyhdistelmiä, joiden perusominaisuuksiin 
ihminen ei juuri ole vaikuttanut. Teoriassa rotkoja tai 
kuruja voisi kadota hyvin suurissa rakentamishank-
keissa tai kaivostoiminnassa. Rotkoa tai kurua voisi 
pitää tämän luontotyyppiyhdistelmän esiintymänä ro-
mahtaneena myös silloin, jos muodostuma-alue olisi 
voimakkaan maankäytön muuttama.
Arvioinnin perusteet: Rotkot ja kurut arvioitiin säily-
väksi (LC) luontotyyppiyhdistelmäksi koko maassa ja 
osa-alueilla (A1–A3, B1–B3, CD1–CD3).

Rotkot ja kurut ovat laajoja luontotyyppiyhdistelmiä, 
joiden määrään ihminen ei tiettävästi ole vaikuttanut 
50 vuoden tai pidemmällä ajanjaksolla (A1 & A3: LC). 
Määrän ei katsota muuttuvan myöskään tulevaisuudes-
sa (A2a: LC).

Rotkoja tai kuruja esiintyy koko maassa ja niiden 
levinneisyys- ja esiintymisalueiden koot ylittävät B-kri-
teerin raja-arvot koko maassa ja osa-alueilla (B1–B3: LC). 
Etelä-Suomessa on esiintymisruutuja nykyisen aineis-
ton perusteella 111 ja Pohjois-Suomessa tunturialueen 
ulkopuolella 156.

Monet rotkot ja kurut ovat matkailijoita houkuttele-
via luonnonnähtävyyksiä (Kesäläinen ja Kejonen 2015). 
Kohteissa voi olla nähtävissä maaston ja kasvillisuu-
den kuluneisuutta, mutta reitit pyritään sijoittamaan 
nykyään siten, että arvokkaimmat paikat säästyvät. 
Monet kohteet ovat suojeltuja, mutta suojelualueiden 
ulkopuolella myös metsätaloustoimet voivat heikentää 
esiintymien laatua.

Rotkojen ja kurujen laadun ei kuitenkaan katsota kes-
kimäärin muuttuneen merkittävästi lyhyellä eikä pitkäl-
lä aikavälillä, eikä sen uskota heikkenevän merkittävästi 
myöskään tulevan 50 vuoden aikana (CD1–CD3: LC).
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Voi sisältyä met-
sälain erityisen tärkeään elinympäristöön rotkot ja kurut.

K6.03

Luolat
Uhanalaisuus-

luokka
Kriteerit Kehitys- 

suunta
Koko maa LC =
Etelä-Suomi LC =
Pohjois-Suomi LC =

Pirunkellarin luola, Kuopio. Kuva: Tapio Kananoja

Luonnehdinta: Suomessa luolaksi määritellään kal-
liossa, louhikossa tai irtomaassa oleva onkalo, jonne 
kolme ihmistä mahtuu sateensuojaan (Kesäläinen ym. 
2015). Luoliin kuuluviksi luetaan lisäksi kalliolipat, joi-
den alla voi oleskella samanaikaisesti noin 10 ihmistä, 
sekä eräitä pienempiä geologiansa tai historiansa puo-
lesta mielenkiintoisia onkaloita. Maamme luolien pituus 
vaihtelee muutamasta metristä yli sataan metriin ja kes-
kikokoinen suomalainen luola on 5–10 m pitkä ja 1–2 m 
leveä ja korkea. Suomessa on inventoitu lähes 1000 luo-
laa (Kesäläinen ym. 2015) ja ne ovat jakautuneet varsin 
tasaisesti ympäri maata. Suomen luolat ovat syntyneet 
usean eri prosessin tuloksena. Osa on syntynyt maan 
sisäisten voimien vaikutuksesta, kuten maanjäristysten 
aiheuttamista kalliolohkojen liikkeistä. Osa on maan-
päällisten voimien, kuten mannerjään, rapautumisen tai 
virtaavan veden aikaansaamia. Myös kalliohalkeama 
voi olla luola, jos sitä esimerkiksi kattaa osittain päälle 
kaatunut lohkare. Suomen luolat jaetaan 14 eri tyyppiin, 
joista yleisimpiä ovat rako- ja lohkareluolat (Kejonen 
1997a; 1997b; Kesäläinen ym. 2015). 
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Luolatyypit
• Rakoluolat ovat syntyneet joko maanjäristysten tai 

mannerjään vaikutuksesta yleensä viimeisen jääkauden 
loppuvaiheessa tai sen jälkeen noin 8 000–12 000 vuot-
ta sitten. Jääkauden loppuvaiheessa mannerjään kylmä 
pohja lohkoi kalliota, jolloin syntyi rakoluolia. Rakoluo-
lat voivat olla useita kymmeniä metrejä pitkiä, kuten 
esimerkiksi 32 m pitkä Puumalan Tupavuorien luola ja 
niihin voi olla useita sisäänkäyntejä. Mannerjään sulaessa 
alas painunut kallioperä kohosi, jolloin maanjäristykset 
synnyttivät rakoluolia, kuten 35 m pitkä Korouoman 
Karhunpesäluola Posiolla ja 31 m pitkä Otsavaaran luo-
la Kemijärvellä. 

• Lohkareluolat ovat usein mannerjään kuljettamien ja 
päällekkäin kasaamien lohkareiden väliin jääviä luolamai-
sia tiloja. Myös ne voivat olla useita kymmeniä metrejä 
pitkiä ja sokkeloisia. Samassa lohkareikossa voi olla usei-
ta eri luolia, kuten Puumalan Rakokivessä. 

• Tafoniluolat ovat syntyneet silikaattikivien onkalo-
rapautumisen seurauksena. Ne ovat preglasiaalisen 
kemiallisen rapautumisen ja postglasiaalisen kemiallis- 
fysikaalisen rapautumisen ja eroosion tulosta. Tafonin 
pohja kohoaa yleensä onkalon peräosaa kohti. Suuau-
kon ollessa peräosaa alempana rapautuva aines pääsee 
valumaan ulos. Tafonien katto-osassa on yleisesti hu-
najakennomaista, rapautumisen tuloksena syntynyttä 
rakennetta. Rapautuminen jatkuu tafoneissa edelleen. 
Suomesta on löydetty noin 300 tafonia 50 eri paikasta. 
Eniten tafoneja on Pohjois-Lapissa, Savossa sekä Hä-
meessä ja Pirkanmaalla. Suomen suurin ja tunnetuin ta-
foni on Karhunpesäkivi Inarissa. Sen läpimitta on reilut 
kaksi metriä. 

• Muut rapautumisluolat ovat syntyneet joko pregla-
siaalisiin rapautumisvyöhykkeisiin tai myös postglasiaa-
lisen rapautumisen tuloksena. Rapautumisluolat ovat 
yleisimpiä rapakivialueilla. Preglasiaalinen rapautumi-
nen on pehmittänyt luolamaisen tai taskumaisen kallion 
osan, joka sitten jääkauden aikana tai sen jälkeen on 
tyhjentynyt irtonaisesta aineksesta mm. virtaavan veden 
vaikutuksesta, esimerkiksi 8 m pitkä Pirunpesä Ylämaan 
Väkeväjärvellä. Harvinaiset postglasiaaliset rapautumis-
luolat ovat syntyneet pakkasrapautumisen tuloksena, 
kuten 5 m pitkä Juuttaantupa Kangasniemellä. 

• Karstiluolat ovat syntyneet kalkkikiven liuetessa. 
Karstiluolat ovat Suomessa harvinaisia, mutta muualla 
maailmassa ne ovat yleisin luolatyyppi. Yleensä kars-
tiluolat ovat syntyneet erityisesti nuoriin eloperäisiin 
kalkkikiviin tai kalkkipitoisiin liuskeisiin. Suomen pre-
kambrisesta kallioperästä tällaiset kivet puuttuvat. Suo-
men pisin, yli 100 m pitkä, veden täyttämä karstiluola 
on Enontekiön Toskaljärvellä Kaledonidien vuorijonon 
alueella. 

• Kideonkalot ovat syntyneet magman kiteytymisen tai 
hydrotermisten liuosten vaikutuksesta. Onkaloiden sei-
nämille on kiteytynyt kidemuotoisia mineraaleja. Suu-
rimmat Suomen tunnetut kideonkalot ovat Korsnäsin 
kaivosalueella (30 m x 10 m x 2–3 m). Ne ovat veden 
täyttämiä. Kideonkaloita on myös rapakivialueilla ja 
Itä-Suomen kvartsiiteissa.

Luolien eliöstöä on tutkittu Suomessa varsin vähän. 
Valon vähyyden vuoksi kasvillisuus keskittyy luo-
lien suuaukoille, mutta varsin pimeiltä perukoiltakin 
voi löytää rapautumismaalta valoa heijastavan aarni-
sammalen (Schistostega pennata). Toisinaan onkaloiden 
katoista löytyvät loukkosammalet (Tetrodontium spp.) 
saattavat olla myös suuremmille luolille tunnusomaisia, 
mutta pienen kokonsa vuoksi ne jäävät usein havaitse-
matta. Monet eläimet ja myös ihmiset ovat käyttäneet 
luolia suojapaikkoina. Pienilmastoltaan suotuisa luola 
voi kelvata suoja-, pesä- tai talvehtimispaikaksi esimer-
kiksi karhulle (Ursus arctos), sudelle (Canis lupus), ke-
tulle (Vulpes vulpes) tai lepakoille (Chiroptera) (Kejonen 
1997a; Kesäläinen ym. 2015). Useimmissa luolissa elelee 
ainakin selkärangattomia, joiden lajistoa on selvitetty 
mm. Lohjan Torholanluolassa (Krogerus 1926; Biström 
ja Hippa 1987). Havaintoja tiukasti luoliin sitoutuneesta 
eläinlajistosta on Suomesta kuitenkin vähän. Tunnetuin 
esimerkki on Ahvenanmaan luolista löydetty luola-auk-
kohämähäkki (Meta menardi) (Väisänen 1983).

Kesäläinen ym. (2015) kuvaavat kirjassaan tarkem-
min luolien geologiaa, ilmastoa, hydrologiaa, eliöstöä 
ja kulttuurihistoriaa.
Maantieteellinen vaihtelu: Maantieteellistä vaihtelua 
on ainakin luolien syntyhistoriassa ja morfologiassa, 
jotka ovat sidoksissa geologiseen ympäristöön (Kejonen 
1997a; 1997b; 1997c; Kesäläinen ym. 2015). Luolien eliös-
töä ei ole tutkittu siinä määrin, että eliömaantieteellistä 
vaihtelua osattaisiin kuvata. 

Luolat

© SYKE 
(lähde: Kesäläinen ym. 2015)
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Liittyminen muihin luontotyyppeihin: Pääosa luolista 
liittyy muihin kallio- ja kivikkoluontotyyppeihin. 
Esiintyminen: Suomesta tunnetaan yli 1000 luolaa, 
jotka sijaitsevat jokseenkin tasaisesti eri puolilla Suo-
mea (kartan aineisto julkaisusta Kesäläinen ym. 2015). 
Kartta on luolien matalamman selvitysasteen vuoksi 
Pohjois-Suomessa todennäköisesti puutteellisempi kuin 
Etelä-Suomessa.
Uhkatekijät: Kuluminen (Ku 1).
Romahtamisen kuvaus: Luola katsotaan hävinneeksi, 
jos sen kallioperä louhitaan tai sen tila täytetään. Myös 
voimakkaasti ihmisvaikutteista luolaa, jossa esim. pol-
tetaan säännöllisesti nuotiota, voisi pitää tämän luonto-
tyyppiyhdistelmän esiintymänä romahtaneena.
Arvioinnin perusteet: Luolat arvioitiin säilyväksi (LC) 
luontotyyppiyhdistelmäksi koko maassa ja osa-alueilla 
(A1–A3, B1–B3, CD1–CD3).

Joitakin luolia on romahtanut, täytetty tai tukittu, 
mutta suhteessa luolien kokonaismäärään määrän vähe-
neminen ei ole ollut merkittävää (A1 & A3: LC). Luolien 
määrän ei odoteta pienenevän myöskään tulevaisuu-
dessa (A2a: LC).

Luolia on koko maassa. Kesäläisen ym. (2015) aineis-
ton perusteella luolien esiintymisruutujen määrä on 
yli 540 Etelä-Suomessa ja 25 Pohjois-Suomessa. Koska 
Pohjois-Suomessa luolien selvitysaste on huomattavasti 
Etelä-Suomea matalampi, on oletettavaa, että 55 ruudun 
raja-arvo todellisuudessa ylittyy myös Pohjois-Suomes-
sa. Luontotyyppiyhdistelmän levinneisyys- ja esiinty-
misalueiden koot ylittävät B-kriteerin raja-arvot koko 
maassa ja osa-alueilla (B1–B3: LC).

Luolia on käytetty kautta historian pako- ja leiripaik-
koina (Kesäläinen ym. 2015), mutta ihmiskäytön ei arvi-
oida vaikuttaneen tai tulevaisuudessakaan vaikuttavan 
kovin merkittävästi luolien laadullisiin ominaisuuksiin, 
esimerkiksi lajistoon (CD1–CD3: LC). Luolien hyvin har-
vinaisista erikoistyypeistä kideonkalot ovat kuitenkin 
vaarantuneet korukivien keräilyn takia. Arviolta 10– 
20 %:ssa Etelä-Suomen luolia on roskaantumista tai merk-
kejä käytöstä nuotiopaikkana. Pohjois-Suomessa luolien 
muuttuneisuusaste on todennäköisesti tätä pienempi.
Luokkamuutoksen syyt: Ei muutoksia.
Kehityssuunta: Vakaa.
Yhteydet hallinnollisiin luokitteluihin: Ei ole.
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