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E S I P U H E

Ympäristöministeriön toimeksiannosta erilaisten geologisten muodostumien luonnon- ja 
maisemansuojelullisten arvojen inventointia on tehty maassamme 1980-luvun lopulta läh-
tien. Työ on tehty kiireellisyysjärjestyksessä siten, että tutkimuksia on kohdennettu niille 
alueille ja niihin muodostumiin, joiden kiviaineksen taloudelliset hyödyntämispaineet ovat 
olleet kaikkein suurimmat.

Tämä valtakunnallisesti arvokkaiden kivikkojen inventointi on tehty valtakunnallisena tut-
kimushankkeena Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyö-
nä. Hankkeen rahoituksesta ovat vastanneet Geologian tutkimuskeskus, ympäristöminis-
teriö ja Suomen ympäristökeskus.

Kivikkokerrostumien valtakunnallinen inventointi aloitettiin vuonna 2010 inventoinnin 
taustatietojen kokoamisella ja inventoitavien kohteiden valinnalla. Inventoinnin maasto-
työt käynnistettiin vuonna 2012 ja viimeinen maastotyövuosi oli 2015. Valtakunnallinen 
inventointiaineisto viimeisteltiin ja tallennettiin Suomen ympäristökeskuksessa tietokan-
taan sekä kivikkoalueiden rajaukset digitoitiin paikkatiedoksi. Tämä loppuraportti koottiin 
inventointiaineistojen tulosten pohjalta vuosien 2016–2017 aikana. 

Tämä inventointi ei ole suojeluohjelma eikä sillä ole suoraan lakiin perustuvia oikeusvai-
kutuksia. Inventointi on kuitenkin tietopohja ja tausta-aineisto esimerkiksi alueidenkäytön 
suunnittelussa sekä maa-ainesten ottoa koskevassa lupaharkinnassa. Lisäksi inventointi on 
tuottanut perustietoa Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointia varten ja se palve-
lee luontotyyppien tilan parantamiseen tähtäävän toimintasuunnitelman toteutumista 
sekä antaa osaltaan tietopohjaa maa-aineslain mukaiseen lupamenettelyyn.

Tässä raportissa esitetään inventoinnin tulokset lähes koko Suomen osalta. Ainoastaan 
Ahvenanmaa, saaristoalueet, sotilasalueet ja joitakin alueita Lapin pohjoisimmista osista 
on jätetty inventoinnin ulkopuolelle. Tähän julkaisuun on koottu tietoa kivikkokerrostu-
mien syntymekanismista, levinneisyydestä ja kivikkojen luontotyypeistä. Raportin liittee-
nä on luettelona (Liite 1) ne kivikkoalueet, jotka sisältävät sellaisia geologisia, biologisia tai 
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 maisemallisia arvoja, joilla on selvityksen mukaan valtakunnallista tai muutoin huomatta-
vaa merkitystä luonnonsuojelun kannalta. Raportissa kuvataan esimerkkien avulla edusta-
via kivikkokerrostumia.

Tässä ”Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot – osa 1” -raportissa ei ole ollut mahdollista esit-
tää yhteensä 472 valtakunnallisesti merkittävän alueen tietoja ja alueen rajauksia yksityis-
kohtaisesti. Näiden kaikkien valtakunnallisesti arvokkaiden kohteiden kartta- ja raportti-
tulokset esitetään ”Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot – osa 2” -verkkojulkaisussa. Inven-
toinnin kohdekohtaiset tiedot ja arvoluokat sekä kivikkoalueiden rajaukset on tallennettu 
Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään tietokantaan, josta ne ovat erikseen saatavissa.

Ympäristöministeriö asetti hankkeelle ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimi ym-
päristöneuvos Markus Alapassi ympäristöministeriöstä vuosina 2010–2011 ja varapu-
heenjohtajana ohjelmajohtaja Hannu Idman (GTK). Vuosina 2012–2018 puheenjohtajana 
toimi neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson. Ohjausryhmän jäseninä toimivat erikois-
suunnittelija Marja Hokkanen Metsähallituksesta, ylitarkastaja Ilpo Huolman Uudenmaan 
ELY-keskuksesta, vanhempi tutkija Jukka Husa ja erikoistutkija Tytti Kontula Suomen ym-
päristökeskuksesta, järjestöpäällikkö Tarja Ketola Suomen luonnonsuojeluliitosta, luon-
nonhoidon asiantuntija Sanna Kotiharju Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta, johtaja 
Petri Lintinen Geologian tutkimuskeskuksesta, ympäristöasiantuntija Anne Savola Sata-
kuntaliitosta, diplomi-insinööri Pia Rämö Infra ry:stä, ympäristöntarkastaja Silja Suominen 
Janakkalan kunnasta sekä johtaja Markku Tornberg Maa- ja metsätaloustuottajain Keskus-
liitosta (2010–2014). Ohjausryhmän sihteerinä toimi vanhempi tutkija Jari Teeriaho Suo-
men ympäristökeskuksesta. Ohjausryhmän määräaika päättyi 31.12.2016. 

Useiden työryhmän jäsenten siirryttyä eläkkeelle tai uusiin tehtäviin, päätti ympäristömi-
nisteriö inventointityön ja raportoinnin loppuun saattamiseksi nimetä projektille uuden 
ohjausryhmän, jonka toimikausi alkoi 2.10.2017 ja sen määräaika päättyi 30.4.2018. Työ-
ryhmän puheenjohtajana toimi neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson ympäristö-
ministeriöstä. Työryhmän sihteerinä on toiminut vanhempi tutkija Jari Teeriaho Suomen 
ympäristökeskuksesta. Ohjausryhmän jäseninä olivat erikoissuunnittelija Marja Hokkanen 
Metsähallituksesta, ylitarkastaja Ilpo Huolman Uudenmaan ELY-keskuksesta, vanhempi 
tutkija Jukka Husa ja erikoistutkija Tytti Kontula Suomen ympäristökeskuksesta, asiamies 
Tarja Ketola Suomen luonnonsuojeluliitosta, projektipäällikkö Lauri Saaristo Tapio Oy:stä, 
tutkija Tapio Kananoja Geologian tutkimuskeskuksesta, ympäristöasiantuntija Anne Savola 
Satakuntaliitosta, Juha Laurila Infra ry:stä, ympäristövalvontapäällikkö Silja Suominen Hy-
vinkään kaupungista sekä Anna-Rosa Asikainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskus liitto 
MTK ry:stä. MTK ry on osallistunut ohjausryhmän työskentelyyn vain hankkeen alku- ja 
loppuvaiheissa, eikä se siten ole ollut täysipainoisesti mukana hankkeen toteuttamises-
sa ja loppuraportin laatimisessa. Tästä johtuen MTK ry on tätä loppuraporttia viimeistel-
täessä esittänyt ohjausryhmässä kommentteja, joiden mukaan hankkeen toteuttamisen 



13

SUOMEN YMPÄRISTÖ 2/2018 VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT KIVIKOT

ja  tulosten jalkauttamisessa olisi ollut tarpeen huomioida paremmin alueiden maanomis-
tusolosuhteet ja omistajien tiedottaminen hankkeesta sekä inventoinnin vaikutusten se-
lostamisesta raportissa. 

Inventointityön projektipäällikkönä toimi vuosina 2010–2014 geologi Kalevi Mäkinen 
Geologian tutkimuskeskuksesta. Hänen eläkkeelle siirtymisen jälkeen projektipäällikkönä 
hankkeessa on toiminut geologi Jukka Räisänen Geologian tutkimuskeskuksesta. Inven-
tointityön käytännön toteutuksesta ovat vastanneet geologi Jukka Räisänen, tutkija Tapio 
Kananoja ja tutkija Hannu Rönty Geologian tutkimuskeskuksesta sekä vanhempi tutki-
ja Jari Teeriaho Suomen ympäristökeskuksesta. Lisäksi loppuraportin visualisointiin ovat 
osallistuneet geologi Harri Kutvonen ja valmistelija Viena Arvola Geologian tutkimuskes-
kuksesta.
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1 Johdanto
Kivikoiden valtakunnallisen inventoinnin tavoitteena oli saada kattava kuva erityyppisis-
tä kivikkokerrostumista ja tuottaa niistä yhtenäinen luonnontieteellinen luokitusaineisto. 
Kivikkokerrostumat on tässä inventoinnissa arvotettu niiden geologisten, biologisten ja 
maisemallisten ominaisuuksien perusteella. Arvotukseen ovat vaikuttaneet myös kivikoi-
den luonnontilaisuus, kulttuurihistoriallinen arvo sekä niiden merkitys virkistyskäytölle ja 
vesihuollolle.

Kivikkokerrostumista, kuten muistakin geologisista muodostumista, tarvitaan ympäristö-
perusteista tietoa ennen muuta alueidenkäytön suunnittelun ja maa-aineslain (MAL 555/ 
1981) edellyttämän lupaharkinnan tarpeita varten. Maa-aineslain viimeisimmässä uudis-
tuksessa (424/2015) on yhdenmukaistettu muun muassa maa-aineslain mukaista lupa-
menettelyä ympäristönsuojelulain kanssa ja siinä on säädetty maa-aineslain ja ympäris-
tönsuojelulain mukaisen luvan yhteiskäsittelystä. Edellä mainittuun uudistukseen liittyvät 
säädökset ovat tulleet voimaan 1.7.2016.

Suomessa on 1980-luvun loppupuolelta lähtien arvotettu geologisista muodostumis-
ta valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) toimes-
ta sekä moreenimuodostumat (Mormi) ja tuuli- ja rantakerrostumat (Tuura) Geologian 
tutkimus keskuksen (GTK) ja SYKE:n yhteishankkeena. Tuura-hankkeessa on muinais-
rantojen yhteydessä käyty läpi merkittävimmät muinaisrantojen huuhtoutumisvyöhyk-
keissä syntyneet lohkareikot ja kivikot. Näiden lisäksi maassamme esiintyy geologiselta 
syntytavaltaan erilaisia kivikoita, joita ei ole aikaisemmissa inventointihankkeissa voi-
tu ottaa riittävässä määrin huomioon. Kivikoita on aikaisemmin kartoitettu osana GTK:n 
maaperä kartoitusohjelmaa. Ainoat yhtenäiset, koko valtakunnan kattavat aineistot, ovat 
1:1 000 000 ja 1:200 000 mittakaavaisissa maaperäkartoissa. Nämä aineistot ovat kuitenkin 
yleispiirteisiä, eikä niissä ole luokiteltu kivikoita eri tyyppeihin. Osasta Suomea on laadittu 
mittakaavaan 1:20 000 ja 1:50 000 tarkempia maaperäkarttoja, joissa kivikkorajaukset ovat 
tarkempia. 

Kivikoita esiintyy rantakerrostumina Itämeren eri vaiheiden rantavyöhykkeillä tai jää-
järvien peittämillä alueilla, virtaavan veden kerrostamina mm. harjuissa ja deltoissa sekä 
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kuivuneiden jokiuomien pohjalla. Kivikoita on syntynyt myös pakkasrapautumisen syn-
nyttäminä rakkoina pääasiassa tunturien laki- ja rinnealueilla. Jyrkillä rinteillä rapautu-
misen irrottamat kivet ja lohkareet vyöryvät rinteen juurelle talusmuodostumiksi. Rou-
dan nostamia uhkurakkoja esiintyy maastopainanteissa, joissa pohjaveden pinta on 
lähellä maan pintaa. Moreenialueilla esiintyy siirtolohkareita ja harvahkoa pintakivikkoa. 
Kumpumoreeni muodostumien pinnalla on usein hyvinkin runsasta pintakivikkoa. Kivikot 
muodostuvat usein kahdesta tai useammasta syntytavaltaan poikkeavasta osa-alueesta. 
Tällöin käytetään termiä kompleksinen kivikko. Kompleksiset kivikot on tässä selvityksessä 
luokiteltu päätyypin mukaan. 

Kansainvälisessä tieteellisessä kirjallisuudessa kivikoista käytetään termejä blockfield ja 
blockstream tai felsenmeer (Ballantyne 2013), tavanomaisemmassa käytössä usein myös 
nimitystä boulder field. Suomessa kivikoista on käytetty myös nimityksiä rakka, louhikko 
tai lohkareikko. 

 Kivilajien ravinteisuudella on suuri merkitys kivikkoalueiden kasvillisuuteen ja siten niiden 
biologiseen monimuotoisuuteen. Kivikoiden biologiseen monimuotoisuuteen vaikuttavat 
myös muut seikat, esim. kosteusvaihtelu. Kivikoilla on tärkeä maisemallinen merkitys var-
sinkin maaston kohomuodoilla. Myös avokivikoiden sisäiset avoimet maisemat voivat toi-
sinaan olla maisemallisesti hyvin edustavia. Kivikoilla voi lisäksi olla harvoissa tapauksissa 
taloudellista merkitystä hiekan ja soran puutealueilla niitä korvaavana murskekelpoisena 
maa-aineksena. Kivikoita ja niiden syntyä on tutkittu varsin vähän. Osalla kivikoista onkin 
selkeitä tieteellisiä ja opetuksellisia arvotekijöitä.

Kivikot ovat lajitteeltaan kiviä ja lohkareita. Kivien halkaisija on 60–600 mm ja lohkareiden 
yli 600 mm (Salonen ym. 2002). Joissakin tapauksissa on kohderajaukseen sisällytetty ai-
nekseltaan soraa olevia alueita. Soran raekoko on 2–60 mm. Kivien ja lohkareiden pyöristy-
neisyys vaihtelee kivikoiden syntytavan mukaan. Rapautumisen seurauksena syntyneiden 
kivikkotyyppien kivet ovat yleensä pyöristymättömiä, kun taas virtaavan veden synnyt-
tämien kivikoiden kivet ovat paikoitellen täysin pyöristyneitä. Kivikoiden osuus Suomen 
maa-alasta on hyvin pieni. Maanmittauslaitoksen kivikkoaineiston perusteella kivikkoja on 
Suomessa 1 218 km², josta osa on jo Tuura-hankkeessa käsiteltyjä rantakivikoita.

Suomessa erityisen tärkeitä kivikkokerrostumia ovat Pohjois-Suomen korkeiden vaaro-
jen  ja tunturien laki- ja rinneosien laajat rakkakivikot (kuva 1). Näiden näkyvyys on muihin 
kivikkotyyppeihin verrattuna omaa luokkaansa. Myös suuret taluskivikot ja niihin liitty-
vät kallioseinämät tai rotkolaaksot muodostavat usein maisemallisesti erittäin arvokkaita 
kokonaisuuksia. Kivilaji vaikuttaa selvästi kivikon ja sen ympäristön kasvillisuuteen. Varsin-
kin kalkkikiven ja ultramafisten kivilajien, kuten serpentiniitin esiintyminen kivikoissa lisää 
kivikkokohteen biologista merkitystä suuresti. Maantieteelliset erot kivikoiden laajuudessa   
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ja arvokkuudessa ovat Suomen eri osissa huomattavat. Parhaat kivikot ovat pääasiassa 
Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Keski-Suomessa edustavia kivikoita esiintyy laajemmin lähinnä 
Keski-Pohjanmaalla. 

Tässä inventoinnissa kivikot on arvotettu viiteen luokkaan. Arvoluokkiin 1–4 kuulu-
vat  kivikkokerrostumat ovat selvityksen mukaan valtakunnallisesti arvokkaita. Nämä 
kohteet on rajattu peruskartalle rasterikuviolla geologisina muodostumakokonaisuuk-
sina ja niistä on laadittu myös aluekohtaiset yleiskuvaukset. Arvoluokkaan 5 sijoitetut 
kivikko kerrostumat, joilla ei ole valtakunnallista merkitystä, on jätetty selvityksen tausta- 
aineistoksi.

Kuva 1. Pohjois-Suomen alueella esiintyvät rakat edustavat laajimpia ja näyttävimpiä kivikoita 
Suomessa. Kuvassa rakkakivikkoa Yllästunturilla. Kuva J. Räisänen, GTK.
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2 Kivikoiden suojelu, maa-aineslain 
soveltaminen ja muu maankäyttö

Kivikkokerrostumat ovat Suomessa laajoilla alueilla merkittäviä muodostumia, joiden syn-
tytavat ja ulkoasut ovat hyvin vaihtelevia. Niihin liittyy runsaasti erilaisia luonnon moni-
muotoisuustekijöitä. Kivikoilla on luonnon- ja maisemansuojelullista, opetuksellista sekä 
virkistys- ja ulkoilukäyttöön liittyvää yleistä merkitystä. 

Maa-aineslain (MAL 555/1981) säännökset koskevat myös kivikkokerrostumien aineksen 
ottamista samaan tapaan kuin esimerkiksi harjujen ja kallioiden kiviaineksen ottamista. 
Maa-aineslain tavoite on ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla 
(MAL 1 a §). Tavoitteen toteutuminen edellyttää tietoja mm. geologisten muodostumien 
luonnonarvoista ja niiden pohjavesioloista sekä toisaalta hyödyntämiskelpoisten kiviai-
nesten määristä, laaduista ja kulutuksesta. Tämän selvityksen yhtenä päätavoitteena onkin 
antaa tietopohjaa sovellettaessa maa-aineslain säännöksiä tai suunniteltaessa alueiden 
maankäyttöä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) edellyttämällä tavalla. Selvitystä 
voidaan hyödyntää myös muussa suunnittelussa ja esimerkiksi opetuskäytössä. Tällä selvi-
tyksellä ei kuitenkaan ole suoraan lakiin perustuvia oikeudellisia vaikutuksia maa-ainesten 
oton tai maankäytön suunnittelun osalta.

Maa-aineslain mukaiset päätökset maa-ainesten ottamisesta kunkin kunnan alueella rat-
kaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) mukainen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen. Lupaharkinta on oikeusharkintaa ja se tehdään maa-ai-
neslain säännösten pohjalta. Maa-aineslain mukaisten lupien lupaharkinnassa ja lupaeh-
doissa otetaan huomioon mm. maa-aineslain 3 §:ssä säädetyt ainesten ottamisen rajoituk-
set mm. kauniiseen maisemakuvaan ja luonnonolosuhteiden muutoksiin liittyen. Maa- 
aineslain 3.4 §:n mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä 
niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisim-
man vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti 
eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin 
vältettävissä olevaa haittaa. Tämän vuoksi maa-aineslain soveltaminen edellyttää tietoa 
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suunnitellun ottamisalueen luonnonolosuhteista, maisemasta sekä ottamisen mahdollisis-
ta vaikutuksista ottamisalueeseen ja sen lähiympäristöön.

Tässä inventoinnissa muodostumat on jaettu arvotettavien kriteerien perusteella viiteen 
arvoluokkaan. Luokkiin 1–4 kuuluvat kivikkokerrostumat sisältävät sellaisia geologisia, 
biologisia tai maisemallisia arvoja, joilla on selvityksen mukaan maa-aineslain 7 §:ssä tar-
koitettua valtakunnallista tai muutoin huomattavaa merkitystä luonnonsuojelun kannal-
ta. Tähän liittyen maa-aineslain 7.2 §:ssä säädetään, että mikäli maa-ainesten ottaminen 
kohdistuu alueille, joilla on valtakunnallista tai muutoin huomattavaa merkitystä luon-
nonsuojelun kannalta tai alueella on merkitystä vesien suojelun kannalta tai ainesten 
ottaminen vaikuttaa välittömästi toisen kunnan alueeseen, kunnan lupaviranomaisen on 
pyydettävä lupahakemuksesta ELY-keskuksen lausunto. Lisäksi lausunto on pyydettävä 
maa-aines asetuksen (926/2005) 4 §:n mukaisissa tapauksissa. Lausunto tulee pyytää mm. 
siinä tapauksessa, jos alueella on huomattavaa merkitystä maakuntakaavoituksen kannal-
ta. Toiselta kunnalta on pyydettävä lausunto, jos ainesten ottaminen saattaa aiheuttaa toi-
sessa kunnassa maa-aineslain 3 §:ssä tarkoitettuja seurauksia. Museoviraston lausunto on 
tarpeen, mikäli ottamisalueella on muinaisjäännöksiä.

Metsätaloudessa kivikoiden luontoarvoja turvataan metsälain kautta. Kivikko tai louhik-
ko on metsälain 10 § mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, mikäli kohde on luonnon-
tilainen tai luonnontilaisen kaltainen, erottuu ympäröivästä metsäluonnosta selvästi sekä 
on pienialainen tai metsätaloudellisesti vähämerkityksellinen. Tällöin kohteen ominais-
piirteenä oleva harvahko puusto tulee säilyttää. Metsälain mukaisessa kivikossa tai louhi-
kossa voidaan erityistä varovaisuutta noudattaen kuljettaa puutavaraa, mutta metsätien 
teko on kielletty. Metsälaki sallii kohteilla varovaiset poimintaluonteiset hakkuut siten, että 
säilytetään vanhimmat ja kuolleet sekä lahot puut.  Metsänhoidon suositusten mukaan 
toimittaessa kohteet jätetään pääsääntöisesti käsittelyjen ulkopuolelle luontaisten rajojen-
sa mukaisesti. 

Inventoinnin aikana kävi ilmi, että maa-aineksen ottopaineet tässä selvityksessä käsitellyil-
le kivikkokerrostumatyypeille ovat tällä hetkellä todennäköisesti pienet. Valtakunnallises-
ti arvokkaaksi todettuja kivikkoja ei sijoitu nykyisille maa-ainesten ottoalueille. Harjujen 
ydinkivikot muodostavat merkittävän kiviainesvarannon, mutta ydinkivikot ovat kuitenkin 
yleensä piilossa hiekka- tai sora-aineksen alla. Pintaan asti ulottuvia, tähän selvitykseen 
mukaan otettuja ydinkivikoita on melko vähän. Kivikoiden aineksen käyttö voi kuitenkin 
jatkossa kasvaa hiekan ja soran puutealueilla, niitä korvaavana murskauskelpoisena 
aineksena. 

Yleispiirteisin suunnitelma alueiden käytöstä on maakuntakaava, jonka sisältövaatimuk-
sista säädetään MRL 28 §:ssä. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa 
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yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön 
järjestämiseksi. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä ase-
makaavan alueella. Maakuntakaavan, kuten myös muiden kaavojen, tulee MRL 9 §:n ja sitä 
tarkentavan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 1 §:n mukaan perustua riittä-
viin tutkimuksiin ja selvityksiin, jotta kaavan toteuttamisen vaikutukset voidaan tarpeelli-
sessa määrin tunnistaa, ennakoida ja ottaa huomioon kaavaa laadittaessa ja hyväksyttäes-
sä. Osana näitä kaavoituksen lähtötietoja käytetään esimerkiksi eri inventoinneista saata-
via tietoja. Kaavoituksessa käytettävien selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voi-
daan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset 
esimerkiksi ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön ja maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan 
ja ilmastoon. Tarvittaessa laaditaan uusia selvityksiä.

Kaavoituksen osallistumisen ja vuorovaikutuksen lähtökohdista säädetään MRL 6 §:ssä. 
MRL 62–67 §:n mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdis-
ta, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tulee tiedottaa niin, 
että osallistuminen on mahdollista. Näin muun muassa alueen maanomistajilla ja niillä, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, 
sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), 
on mahdollista osallistua kaavan valmistelun eri vaiheissa. Osallisilla on aina mahdollisuus 
 arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 

Maakuntakaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle ase-
tettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan maakuntakaava-aluetta suunnitelta-
essa tai rakennettaessa (maakuntakaavamääräykset). Maakuntakaavassa voidaan antaa 
myös  suojelumääräyksiä, jos jotakin aluetta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun 
ympä ristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi 
suojeltava. Kaavamääräyksistä ei saa aiheutua maanomistajalle kohtuutonta haittaa. 
 Suojelumääräyksellä ei voida velvoittaa maanomistajaa aktiivisiin toimenpiteisiin maa-
kuntakaavan toteuttamisen edistämiseksi.

Voimassa olevissa maakuntakaavoissa on osoitettu varsin vähän aluevarauksia selvi-
tyksen valtakunnallisesti arvokkaille kivikkokohteille. Lähinnä niitä on Lapissa, jossa 
kymmenen selvityksessä nimettyä kohdetta sijaitsee matkailupalveluiden alueilla ja kaksi 
taajamatoimintojen (kuva 2) alueilla. 
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Kuva 2. Täytemaata on siirretty valtakunnallisesti arvokkaaksi inventoidun uhkurakan päälle Kemi-
järven Raiviolla (KIVI-19-038). Noin neljännes kivikon pinta-alasta on peittynyt. Kohde sijaitsee Ke-
mijärven taajamatoimintojen alueella. Kuva J. Räisänen, GTK.



22

3 Tutkimusmenetelmät

3.1 Selvityksen vaiheet

Kivikkokerrostumien inventointi eteni työalueittain esivalintavaiheen kautta varsinai-
seen inventointivaiheeseen. Esivalinnassa kohteita arvioitiin niiden kehittyneisyyden, 
synty tavan, mahdollisten erityispiirteiden ja saavutettavuuden osalta. Tämän jälkeen osa 
kohteista valittiin lähempään tarkasteluun. Inventoinnin maastotyövaiheessa geologi ja 
osalla kohteista biologi tekivät maastotarkistukset ja arvottivat kohteen geologiset, mai-
semalliset ja biologiset tekijät (kts. luku 6 Arvotusperusteet) sekä huomioivat mahdolliset 
muut arvot. Samalla tarkistettiin ja täsmennettiin kohteiden rajaukset. Maastotyövaiheen 
jälkeen kohteiden rajaukset digitoitiin paikkatietojärjestelmään ja kohteiden ominaisuus-
tiedot tallennettiin tietokantaan.

Kivikkokerrostumien arvotarkastelu pohjautuu pääosin maa-aineslain mukaisiin ympä-
ristö  kriteereihin. Lain tavoitteena on suojella geologisesti, maisemallisesti ja biologisesti 
arvokkaita maa- ja kallioperän muotoja. Toisaalta lain tavoitteena on myös ohjata maa- 
ainesten ottamista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Selvityksen tavoittee-
na oli tuottaa objektiivinen, kattava ja tutkimustietoon pohjautuva paikkatietoaineisto 
ja kohde kuvaukset Suomen edustavimmista kivikkokerrostumista ennen muuta maa- 
aineslain mukaisen lupaharkinnan ja alueidenkäytön suunnittelun tausta-aineistoksi.

3.2 Lähdeaineistot

Inventoinnin geologisena tausta-aineistona ovat olleet mm. Geologian tutkimuskeskuksen 
(GTK) eri mittakaavaiset maaperäkartat (1:1 000 000, 1:100 000, 1:50 000 ja 1:20 000). Geo-
logiset retkeilykartat (1:50 000 ja 1:100 000) toimivat tärkeänä tausta-aineistona etenkin 
Pohjois-Suomen alueella. Myös kallioperäkartat (1: 100 000) ja valtakunnallinen muinais-
ranta-aineisto olivat tarpeellisia. Inventoinnin lähdeaineistona käytettiin lisäksi erilaisia 
tieteellisiä, geologisia ja geomorfologisia julkaisuja, kokoomateoksia sekä opinnäytetöitä. 
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Kivikkokerrostumista ja niiden synnystä on kuitenkin varsin vähän kirjallisuutta. Laajempia 
selvityksiä kivikoista ovat laatineet lähinnä Hänninen 1994, Johansson ja Kujansuu (toim.) 
2005, Kejonen 2001 ja 2007, Kontula ym. 2008, Kesäläinen & Kejonen 2014, Norokorpi ym. 
2008 ja Söderman 1980. Geologi Aimo Kejosen tähän selvitykseen tausta- aineistoksi 
antama tietokanta geologisesti arvokkaista erityiskohteista toimi myös soveltuvin osin 
lähdeaineistona (Kejonen 2013). Luonnollisesti aikaisemmat inventointiselvitykset val-
takunnallisesti arvokkaista moreenimuodostumista (Mäkinen ym. 2007), tuuli- ja ranta-
kerrostumista (Mäkinen ym. 2011) sekä kallioalueista (Kallio-tietokanta 2016) olivat olen-
naista tausta-aineistoa.

Paikkatieto-ohjelmiston (ArcGis) käytön yhteydessä käytettiin apuna Maanmittauslaitok-
sen (MML) kivikkotietokantaa, jota muokattiin SYKE:n toimesta tämän selvityksen tarpei-
siin sopivaksi. MML:n aineistosta myös ilmakuvat, varsinkin väärävärikuvat (kuva 3) oli-
vat hyvin tarpeellisia. Kohteiden kivilajimäärityksen tukena oli GTK:n digitaalinen kallio-
peräkartta-aineisto, joka kattaa koko Suomen alueen (DigiKP200 2010). MML:n tuottamaa 
 laserkeilausaineistoa (LiDAR) hyödynnettiin kivikoiden korkeuksien arvioinnissa sekä joi-
denkin kohteiden visualisoinnissa. 

Biologisessa inventoinnissa on käytetty apuna myös Natura 2000-tietokantaa, ja 
Ympäristö hallinnon eliötietojärjestelmää (Hertta-tietojärjestelmä 2016).

Inventoinnin lähdeaineistona käytettiin lisäksi tietoja luonnonsuojelu- ja maisema-arvois-
ta. Näitä tietoja saatiin valtakunnallisten suojeluohjelmien kuten harjujen, lehtojen, lin-
tuvesien, maiseman, rantojen, soiden ja vanhojen metsien suojeluohjelmien sekä Natura 
2000 -verkoston alueita koskevista kuvauksista. Kulttuurihistorian ja arkeologian lähde-
aineistona on ollut valtakunnallisesti merkittävien muinaisjäännösten luettelo (Muinais-
jäännösrekisteri 2016). Pohjavettä koskevat tiedot saatiin SYKE:n ylläpitämästä pohjavesi-
alueet-aineistosta.

Kuva 3. Väärävärikuva oli hyvä tausta-aineisto kivikoiden rajauksen apuna. Kuvassa uhkurakka 
 (KIVI-19-127) erottuu selvästi metsämaastosta Savukosken Naltiohaarassa.
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3.3 Esivalinta

Kivikoiden esivalinnassa Suomi oli jaettu kolmeen pääalueeseen GTK:n aikaisempien alue-
toimistojen sovittujen toiminta-alueiden mukaisesti. Tutkijat tekivät esivalinnat keväisin 
ennen maastokauden alkua. Esivalinnan alkuvaiheessa kivikkokohteita haettiin MML:n 
kivikkoalueaineiston avulla tietyn maakunnan alueelta karttalehti kerrallaan. Potentiaa-
liseksi havaitulta kohteelta tarkastettiin siitä mahdollisesti löytyvä geologinen tutkimus-
aineisto ja kirjallisuus. Osa kohteista saatiin suoraan kirjallisuuden tai muun tutkimusai-
neiston perusteella. Esimerkiksi Suomen rotkot -teoksesta (Kesäläinen & Kejonen, 2014), 
saatiin suoraan joukko arvokkaita kivikkokohteita sijaintitietoineen. MML:n väärävärikuvia 
apuna käyttäen saatiin kohteen laajuus ja ydinkivikon kohta hyvin selville. Kohteen saavu-
tettavuus tarkastettiin Haltikin tai MML:n kartta-aineistojen avulla. Osa jatkoselvitykseen 
valituista kohteista oli hyvin laajoja, ja niiden läpikäyminen kokonaisuudessaan olisi ollut 
ajallisesti mahdotonta. Esivalinnan yhteydessä tehtiin reittisuunnitelmat näiden laajojen 
kivikoiden kiinnostavimmille kohdille. Esivalinnassa pyrittiin huomioimaan myös koh-
teiden mahdollinen sijoittuminen muinaisen Itämeren eri vaiheiden peittämälle ts. sub-
akvaattiselle alueelle. Aikaisemmassa Tuura-inventoinnissa on jo käyty läpi tärkeimmät 
rantakerrostumakivikot, joten tämän selvityksen subakvaattiselle tai muinaisten jääjärvien 
alueille sijoittuvia kivikkokohteita haettaessa pyrittiin etsimään pääasiassa muulla tavoin 
syntyneitä kivikoita. Antropogeeniset eli ihmisen toiminnan aikaansaamat kivikot kuten 
kuiville jääneet joen uomat voimalaitosten yhteydessä tai jätekivikasat jätettiin jo esi-
valintavaiheessa pois.

Esivalintaa tehtäessä kiinnitettiin huomiota erityisesti kohteiden oletettuun kivikko-
tyyppiin, kehittyneisyyteen, geomorfologisiin muotoihin, kivilajiin ja pinta-alaan. Ennen 
projektin maastotöitä tehtiin luokittelu syntytavoiltaan erilaisista kivikkotyypeistä, joita 
tässä työssä käytetään. Esivalinnassa pyrittiin saamaan mukaan riittävä määrä eri alueiden 
eri tavoin syntyneitä kivikkotyyppejä. Harvinainen syntytapa tai mahdollinen kalkkikiven 
tai ultramafisten kivilajien esiintyminen vaikutti muutoin etukäteen geologisesti vaatimat-
tomaksi arvioidun kivikon mukaan ottamiseen jatkotarkasteluun. Esivalinnat tehtiin pää-
asiassa oletettujen geologisten arvojen perusteella. Biologisin perustein valittuja kohteita 
oli hyvin vähän. Esivalinnassa maastotarkistuksiin valittiin noin 1000 kohdetta. Näistä osa 
osoittautui paikan päällä selvästi arvotukseen kelpaamattomiksi, eikä niistä tehty kohde-
kuvausta. Maastossa inventoitiin tarkemmin joko valtakunnallisesti tai paikallisesti arvok-
kaiksi yhteensä 640 kohdetta. 
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3.4 Inventoinnin toteutus

Kivikkokerrostumien valtakunnallinen inventointi aloitettiin vuonna 2010, jolloin kerättiin 
taustatietoja toiminnan suunnittelun pohjaksi. Inventointityö alkoi täysipainoisesti vuonna 
2012, jolloin käytiin läpi olemassa olevat tietokannat ja kerättiin muut lähtöaineistot. Myös 
maastotyöt aloitettiin vuonna 2012 Pohjois-Suomen yksikön alueella. GTK:n Itä- ja Etelä- 
Suomen yksiköt ja SYKE käynnistivät kohteiden maastotarkistukset vuonna 2013.  Ennen 
maastokautta luotiin tietokanta paikkatieto-ohjelmalle ja laadittiin maastotyön avuksi tie-
donkeruulomake kohteen geologisten, maisemallisten ja biologisten ominaisuuksien mää-
rittämistä varten. Maastossa suunnistuksen ja sijaintitiedon tallentamisen apuna oli kan-
nettava maastotallennin, jossa gps:n sijaintitarkkuus on alle 10 metriä. Maastotallentimeen 
voitiin syöttää tarvittaessa myös kohdekohtaisia tietoja. Maastossa inventointityö suoritet-
tiin tarkastelemalla kohdetta silmämääräisesti. Kivilajin varmistamiseksi kohteilta otettiin 
toisinaan näytteitä, jos kohde ei sijoittunut suojelualueelle. Kairauksia tai kaivauk sia ei teh-
ty. Kohteilla joskus olleita leikkauksia, esimerkiksi metsäautoteiden varsilla, hyödynnettiin 
kivikoiden kerrosrakenteen määrittämiseksi. Valokuvia otettiin runsaasti jokaiselta koh-
teelta. Esivalinnan ja maastotöiden aikana kohteille annettiin työtunnus, joka tarkennettiin 
myöhemmin varsinaiseksi kohdetunnukseksi esim. KIVI-17-003, jossa luku 17 tarkoittaa 
maakuntaa ja 003 kohteen juoksevaa järjestysnumeroa maakunnan sisällä.  

Inventointi- ja arvotustyötä aloitettaessa tavoitteena oli tehdä muodostumien arvotustyö 
koko maasta lukuun ottamatta Ahvenanmaata, sotilasalueita, saaristoa ja saaria. Inven-
toinnin edetessä todettiin tärkeäksi myös joidenkin rajavyöhykkeellä sijaitsevien kohtei-
den ottaminen mukaan arvotusaineistoon valtakunnallisen kattavuuden parantamiseksi. 
Suojelualueille sijoittuvien kohteiden kartoitustarvetta pohdittiin hankkeen alkuvaiheis-
sa. Nämä kohteet päätettiin ottaa työhön mukaan täysmääräisesti, koska suojelualueille 
todettiin sijoittuvan lukuisia tieteellisiltä ja opetuksellisilta arvoiltaan hyvin merkittäviä 
kohteita. Maastotöiden edetessä huomattiin, varsinkin Pohjois-Suomessa, että osa koh-
teista on tiettömyyden tai muiden seikkojen takia vaikeita saavuttaa. Tämän takia suuri osa 
Käsivarren ja Inarijärven itäpuoleisen Vätsärin alueen laajoista kivikoista jäi selvityksestä 
pois. Maastotyöt tehtiin pääasiassa yksin, joten vaellukset kaukaisille kohteille maastossa 
yöpymisineen eivät turvallisuusseikkojen takia olleet mahdollisia. Poikkeuksena oli viimei-
senä maastotyövuonna 2015 Käsivarren kalottireitille sijoittunut usean päivän kestänyt 
retkeily, joka tehtiin työparina. Kalottireitin varrelta inventoitiin useita erittäin arvokkaita 
kivikkokohteita. 

Kivikot-projektin maastokäynneistä tehtiin lehdistötiedote ennen kenttäkauden alkua. 
GTK:n ja SYKE:n kotisivuilla oli projektin kenttätöistä yksityiskohtaisempi tiedonanto. 
Maastokäynneistä ei jäänyt kohteille jälkiä tai aiheutunut muuta sellaista haittaa, joka olisi 
edellyttänyt lupaa maanomistajilta. 
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4 Kivikkokerrostumat, niiden synty ja 
levinneisyys

Maapallon kivikot sijaitsevat yleensä alueilla, joilla vallitsevat tai ovat aikaisemmin vallin-
neet periglasiaaliset olosuhteet, joiden pääpiirteitä ovat ilmaston kylmyys ja toistuvasta 
veden jäätymisestä ja sulamisesta johtuvat prosessit kuten routa, pakkasrapautuminen ja 
massaliikunnot (Embleton & King 1975, Aartolahti 1980). Kivikoita on pääasiassa pohjoisen 
pallonpuoliskon arktisilla alueilla, mannerjäätiköiden aikoinaan peittämillä alueilla sekä 
keskileveysasteiden vuoristoissa, mm. Pohjois-Amerikan pohjoisosissa, Grönlannissa ja 
Pohjois-Euroopassa (Rea 2007, Ballantyne 2013). Kivikoita on kuitenkin jonkin verran myös 
lauhkeammassa ilmastossa ja aavikoilla, missä ne ovat usein rapautumisen tuotetta. 

Kivikot esiintyvät Suomessa huomattavan jakautuneesti. Ylivoimaisesti suurin osa Suomen 
kivikoista sijaitsee Pohjois-Suomessa, missä ne ovat keskittyneet muutamille ydin alueille, 
erityisesti Itä- ja Keski-Lappiin, Inarin ja Utsjoen kuntiin sekä Käsivarren Lappiin. Kivi-
kot ovat Pohjois-Suomessa myös pinta-alaltaan huomattavasti Etelä-Suomen kivikoita 
laajem pia lähinnä rakkakivikoiden suuren koon takia. Tuura-raportissa käsiteltyjen ranta-
kivikoiden ydinalue kulkee Ancylusjärven ylimmän rannan tasoa noudattaen Pohjois-
Pohjan maalta Lounais-Lappiin. Etelä- ja Keski-Suomessa kivikoita on melko runsaasti vain 
Perämereltä Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen kautta Savoon kulkevalla vyöhykkeellä 
sekä paikoin Pohjois-Karjalassa ja Satakunnassa. Kivikot sijaitsevat paikallisesti hyvin vaih-
televissa ympäristöissä merenpinnan tasolta aina korkeimpien tuntureiden lakiosiin asti. 

Suomen kivikoista on olemassa sekä Maanmittauslaitoksen (MML) että Geologian 
tutkimus keskuksen (GTK) tekemiä kivikkoalueiden rajauksia. MML:n maastotietokan-
nan kivikkorajaukset ovat tarkin saatavissa oleva aineisto, mutta niitä ei ole tehty täysin 
yhdenmukaisesti koko maan alueelta. GTK:n koko maan kattavat kivikkorajaukset ovat 
puolestaan varsin yleistettyjä, ja tarkkoja kartoituksia on tehty vain osasta maata. Maan-
mittauslaitoksen maastotietokannan kivikkorajausten kokonaispinta-ala on noin 1 218 km² 
(2017) eli noin 0,4 % Suomen maapinta-alasta (303 900 km², Tilastokeskus 2016). Pohjois- 
Suomessa kivikoiden osuus maapinta-alasta on 1,6 % (Johansson & Kujansuu 2005). On 
huomattava, että kohdekivikoiden kivitiheys on pääosin 90–100 %, kun Maanmittaus-
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laitoksen aineiston kivikoiden kivitiheys on taas yleensä huomattavasti pienempi. Voimak-
kaasti yleistetty kartta Suomen kivikoiden sijoittumisesta on esitetty kuvassa 4. 

Tähän selvitykseen pyrittiin rajaamaan edustavimmat alueet Suomen kivikoista. Inven-
toitujen kivikoiden pinta-ala on noin 39 km², joten niiden pinta-ala on noin 3 % kaikista 
 Suomen kivikoista. 

0 200100 kmKarttatuloste © Geologian tutkimuskeskus
Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2016 ja
Hallinnon tietotekniikkakeskus 3/2013

Kivikkoalue

Vakavesi

Kuva 4. Voimakkaasti yleistetty kartta Suomen kivikoiden sijoittumisesta. Maanmittaus-
laitoksen kivikkoaineistoa on suurennettu erottuvuuden parantamiseksi.
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4.1 Kivikoiden aines

Kivikko on kerrostumatyyppi, jonka aines koostuu pääasiassa kivistä ja lohkareista. Kivien 
raekoko on geoteknisen maalajiluokittelun (mm. Salonen ym. 2002) mukaan 60–600 mm, 
ja lohkareiden raekoko yli 600 mm. Kivikoissa on yleensä myös jonkin verran soraa (rae-
koko 2–60 mm). 

Kivikoiden aineksen keskimääräinen koko vaihtelee jonkin verran sekä eri kivikkotyyppien 
että samaa kivikkotyyppiä edustavien kivikoiden välillä. Aineksen kokoon vaikuttavat kivi-
laji ja sen ominaisuudet, mm. rakoilu ja kulutuskestävyys sekä aineksen kulkeutumistapa ja 
kulumiseen kulunut aika. Kivikoiden pinnalla näkyvän aineksen keskikoko vaihtelee tavalli-
sesti muutamasta senttimetristä 1–2 metriin, mutta suurimmat yksittäiset lohkareet voivat 
olla halkaisijaltaan jopa toistakymmentä metriä. Suurimmat kivet ja lohkareet sijaitsevat 
tavallisesti kivikoiden pinnalla, ja aineksen koko pienenee alaspäin. 

Kivikoiden aineksen pyöristyneisyys vaihtelee kivikkotyypin mukaan särmikkäästä täy-
sin pyöristyneeseen. Kivien kulkeutumistapa vaikuttaa oleellisesti niiden pyöristyneisyys-
asteeseen. Kalliojyrkänteeltä irronneet ja pudonneet kivet ovat varsin särmikkäitä. Jääti-
kön kuljettamien kivien särmät ovat sen sijaan jo melko kuluneet, ja jäätikköjokikuljetuk-
sessa, virtaavan veden ja rantavoimien kuluttamina hioutuneet kivet ovat usein varsin 
pyöristyneitä. Pakkasrapautuminen tuottaa toisaalta kiviin jatkuvasti uusia teräviä särmiä. 
Tässä selvityksessä käytetyssä kivien pyöristyneisyysluokituksessa luokka 1 on pyöristymä-
tön (särmikäs) ja luokka 5 täysin pyöristynyt (kuva 5).

Kuva 5. Esimerkki kivien pyöristyneisyydestä. Kuvassa vasemmalla pyöristymätön, keskellä keskin-
kertaisesti pyöristynyt- ja oikealla hyvin pyöristynyt kivi. Kuva J. Räisänen, GTK.
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Kiviaineksessa voidaan toisinaan havaita selvää suuntautuneisuutta. Massaliikunto-
jen synnyttämissä kivikoissa kivien pituusakseli on usein kallellaan alarinteen suuntaan 
(Ballantyne 2013) ja virtaavan veden synnyttämissä kivikoissa muinaisen virtauksen suun-
taan. Roudan synnyttämissä kivikoissa lohkareet ovat usein asettuneet siten, että niiden 
pituusakseli on jokseenkin pystysuorassa (Aartolahti 1971).

Kivikkokerrostumien paksuus vaihtelee kiviaineksen koon ja kivikkotyypin mukaan. Suuris-
ta lohkareista koostuvat kivikot ovat paksumpia kuin pienistä kivistä koostuvat kivikot, ja 
rinteiden juurelle kerrostuneet kivikot ovat yleensä paksumpia kuin muut kivikot. Kerros-
paksuudet ovat suurimmat taluksissa, ohuimmat taas uhkurakoissa sekä rakoissa. Kivikko-
kerrostumien tarkkoja paksuuksia oli inventoinnin yhteydessä kuitenkin vaikea määrittää 
leikkaushavaintojen puutteen takia.

4.2 Kivikoiden kivilajijakauma

Kivikoiden kivilajijakauma heijastaa melko tarkoin alustansa tai lähiympäristönsä kallio-
perää. Kun kivikon aines on syntynyt paikallaan rapautuneesta kalliosta, kivilajit vastaavat 
täysin alustaa, ja kivikon pinnassa voivat edelleen hahmottua kallion alkuperäiset raken-
teet ja kivilajivaihtelut. Jyrkänteiltä pudonneen ja rinteitä alas valuneen kivikkoaineksen 
kivilajit vastaavat niin ikään hyvin tarkoin alustan kallioperää. 

Kun kiviaines on mannerjäätikön kuljettamaa ja kerrostunut alun perin moreeniaineksen 
mukana, se on Suomessa kulkeutunut lähtöalueeltaan jäätikön virtaussuunnassa mat-
kan, joka vaihtelee muutamasta sadasta metristä joihinkin kilometreihin. Pieni osa kivi- 
ja lohkare aineksesta voi kuitenkin olla peräisin jopa kymmenien tai satojen kilometrien 
päästä (Salonen 1986, Salonen ym. 2002). Lapin jäänjakaja-alueella ja ns. distaalikivikoiden 
 yhteydessä kuljetusmatka on voinut olla hyvinkin lyhyt.

Jäätikköjokitunneleissa kerrostuneiden harjukivikoiden kiviaines on kulkeutunut jonkin 
verran kauemmas lähtöalueeltaan kuin jäätikkökuljetuksessa, yleensä noin 5–10 km ja 
 kulutusta kestävien kivien osalta jopa 20 km päähän (Kujansuu 1992). 

Tämän selvityksen yhteydessä tehdyt havainnot kivikoissa esiintyvistä kivilajeista on esi-
tetty yhteenvetona taulukossa 1. Mukana ovat myös arvoluokkaan 5 kuuluvilta kivikoilta 
tehdyt kivilajihavainnot. Kaikkiaan havaintoja tehtiin 1154 kappaletta ja ne jakautuivat 60 
eri kivilajiin ja yleistettynä 15 kivilajiryhmään. Kivilajihavainnot antavat yleispiirteisen ja 
lähinnä suuntaa-antavan kuvan yleisimmin kivikoissa esiintyvistä kivilajeista, sillä kaikkia 
kivikoissa esiintyviä kivilajeja ei ole ollut mahdollista havaita. Havaintojen perusteella ei 
voida myöskään päätellä, mikä on eri kivilajien osuus kunkin kivikon kivistä. Tavallisesti  
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Taulukko 1. Kivikoissa esiintyvät kivilajiryhmät.

Yhteenveto kivikoissa tehdyistä kivilajihavainnoista (havaintoja yhdistelty ja ryhmitelty)

Graniitit 359 kpl 31,1%

Granodioriitti-kvartsidioriitti 275 23,8

Gneissit ja migmatiitit 147 12,7

Kiillegneissi-kiilleliuske 136 11,8

Kvartsiitit 80 6,9

Vulkaniitit 36 3,2

Ambfiboliitti-sarvivälkegneissi 24 2,1

Gabrot-dioriitit 24 2,1

Hiekkakivi-kvartsi-maasälpäliuske 20 1,7

Granuliitit 18 1,6

Ultraemäksiset kivet 12 1,0

Rapakivigraniitit 9 0,8

Kalkkikivet 7 0,6

Diabaasi 6 0,5

Rautamuodostuma 1 0,1

Yhteensä 1154 100

yksittäisessä kivikossa oli vallitsevana 1–2 kivilajia. Enimmillään yksittäisellä kohteella 
saattoi olla 5 eri kivilajia. Kivilajien lukumäärä kohteilla on selvästi suoraan verrannollinen 
kivien kulkeutumismatkaan. Mitä pidempi kulkeutumismatka on, sen enemmän vaihtelua 
on kivilajeissa. 

Ylivoimaisesti yleisimmät kivikoissa havaitut kivilajiryhmät ovat graniitit (31,1 %) ja grano-
dioriitit (23,8 %). Seuraavaksi yleisimpiä kivilajiryhmiä ovat erilaiset gneissit ja migmatiitit 
(yhteensä 12,7 %), kiillegneissi-kiilleliuske (11,8 %) sekä kvartsiitit (6,9 %). Pelkästään näi-
hin kivilajiryhmiin kuuluvien kivilajien osuus kaikista havainnoista oli yhteensä 86 %. Kivi-
lajiluokitus noudattaa GTK:n DigiKP-kallioperäkartan luokittelua.

Graniittisille kiville (graniitti, granodioriitti, tonaliitti ym.), ja myös gneisseille on tyypillistä 
kuutiorakoilu ja melko pieni rakotiheys. Rakoilevista kivilajeista muodostuneiden kallio-
kohoumien yli virrannut mannerjäätikkö on pystynyt louhimaan ja poimimaan mukaan 
kuljetukseen runsaasti suurikokoisia lohkareita, jolloin kulutusta melko hyvin kestävien 
graniittisten ja gneissisten kivilajien osuus maaperän kivistä ja lohkareista on voinut 
kasvaa varsin suureksi. Myös pakkasrapautuminen massaliikuntoineen on ollut voima-
kasta avokallioalueilla, jotka muodostuvat näistä kivilajeista. Kvartsiittikivikoita esiin-
tyy korostetun runsaasti varsinkin korkeiden kvartsiittisten vaarojen ja tunturien rinteil-
lä, koska  kvartsiitin kerroksellinen rakenne on erityisen otollinen pakkasrapautumiselle. 
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 Laattamainen kvartsiittikiviaines myös liukuu ja vyöryy helposti alaspäin painovoiman 
vaikutuksesta (kuva 6). Kvartsiitti on hyvin kestävä kivilaji joten se säilyy lähes pyöristymät-
tömänä  moreenikuljetuksenkin yhteydessä.

4.3 Kivikkotyypit, niiden syntytapa ja syntyvaiheet 

Suomen kivikkokerrostumien muodostuminen on ollut voimakkainta heti Veiksel-jää-
kauden päättymisen jälkeen. Jääkautta seuranneiden Itämeren vaiheiden ja jääjärvien 
aikana muodostui pääosa Suomen muinaisrantakivikoista. Kivikoita on syntynyt paikoitel-
len myös mannerjäätikön sulamisvaiheessa, maanpinnan samalla huuhtoutuessa. Myö-
hemmin pakkasrapautuminen ja routa ovat synnyttäneet ja muokanneet kivikoita etenkin 
viileiden ja kosteiden ilmastovaiheiden aikana. Vaikka suurimmassa osassa kivikoista kehi-
tys on sittemmin pysähtynyt ja ne ovat peittyneet kasvillisuuteen, ovat kivikoita synnyttä-
vät prosessit varsinkin ilmastollisesti ankarimmilla alueilla edelleen toiminnassa. 

Yleisellä tasolla kivikot voidaan jakaa kolmeen tyyppiin, paikallaan rapautumalla syntynei-
siin autoktonisiin kivikoihin, massaliikuntojen rinteitä alas kuljettamiin para- autoktonisiin 
kivikoihin ja kauempaa kulkeutuneesta aineksesta koostuviin, pääasiassa jäätiköiden 

Kuva 6. Kerroksellisen kvartsiittikallion rapautumista Pyhätunturin Isokurussa, kohteen 
 KIVI-19-069 vieressä. Kuva P. Johansson, GTK.
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toiminnan synnyttämiin alloktonisiin kivikoihin. Tässä selvityksessä Suomen kivikot on 
luokiteltu seitsemään kivikkotyyppiin, joista edellä mainittuja autoktonisia kivikoita ovat 
pakkasrapautumisen synnyttämät rakkakivikot, para-autoktonisia kivikoita kalliosta ra-
pautuneet ja rinteille kerrostuneet taluskivikot sekä alloktonisia kivikoita mannerjäätikön 
kuljettamat ja kerrostamat moreenikivikot, roudan toiminnan synnyttämät uhkurakat ja 
kuviomaakivikot, mannerjäätikön sulamisvesien ja muiden virtavesien toiminnan synnyt-
tämät virtaavan veden kerrostamat kivikot, rantavoimien synnyttämät rantakivikot sekä 
mannerjäätikön kuljettamat siirtolohkareet. Kivikot ovat voineet syntyä ja kehittyä myös 
polygeneettisesti usean eri prosessin tuloksena, joten ne ovat usein kompleksisia eli niissä 
on havaittavissa kahta tai useampaa kivikkotyyppiä. 

Selvityksestä on jätetty pois muista kivikkotyypeistä ulkoasultaan selvästi poikkeavat har-
vinaiset rapaumat, joihin kuuluvat moro- ja rapakalliosoraikot, sekä kiinteistä rapautumis-
jäännöksistä raukit. Ihmistoiminnasta syntyneitä kivikoita ei otettu myöskään itsenäisinä 
kohteina mukaan tähän selvitykseen. Rantakivikot on jätetty melko vähälle huomiolle, 
koska niitä on käsitelty aikaisemmin jo Tuura-raportissa. Samoin siirtolohkareita ja kuvio-
maakivikkoja otettiin kohteina mukaan vain pienehkö määrä. 

Kivikoiden biologiset luontotyypit on esitetty tämän raportin luvussa 5. Biologiset luonto-
tyypit eroavat geologisista jonkin verran. Esimerkiksi siirtolohkareiden osalta biologi-
sia tyyppejä on useita kun taas geologisesti siirtolohkareet on käsitelty yhtenä kokonai-
suutena. 

4.3.1 Rakat
Rakat eli rakkakivikot ovat syntyneet kalliosta toistuvan, pitkään jatkuneen veden jääty-
misen ja sulamisen aiheuttaman pakkasrapautumisen seurauksena. Lapissa käytetään 
”rakka”-nimitystä yleisesti kaikista kivikoista ja louhikoista, joten rakkakivikoita voidaan 
kutsua myös kalliorakoiksi erotuksena esim. roudan toiminnan synnyttämistä uhkurakoista 
(Kujansuu 2005). 

Maanpintaan paljastuneessa kalliossa on mm. paineen ja jännitystilan vähenemisestä 
ja kivilajin ominaisuuksista johtuvia rakoja ja mikrorakoja. Kun kallion rakoihin joutunut 
vesi jäätyy, sen tilavuus kasvaa aiheuttaen voimakkaan paineen, joka laajentaa rakoja. 
Kun raoissa oleva vesi jäätyy ja sulaa toistuvasti, raot kasvavat jään kiilaamina vähitellen 
suuremmiksi ja kallion pintaosa pirstoutuu lopulta kulmikkaiksi kappaleiksi. Rapautumis-
prosessin edetessä alun perin suurehkot, usein laattamaiset lohkareet särkyvät ja kuluvat 
pienemmiksi kiviksi (kuva 7). 
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Kuva 7. Karipaljakka (KIVI-19-002) Ranualla on esimerkki lähes tasaiselle maastonkohdalle sijoit-
tuvasta rakkakivikosta. Kohde sijoittuu graniittivyöhykkeelle ja on yksi eteläisimpiä inventoituja 
rakkakohteita. Kuva J. Räisänen, GTK.

Tasaisilla lakialueilla alkuperäisen kallion rakenteet voivat pysyä kauan näkyvissä,  mutta 
rinteillä kallion rakenne rikkoutuu nopeammin ja kivet sekä lohkareet alkavat liikkua 
 hitaasti rinnettä alas muodostaen kivivirtoja, kielekkeitä tai laajoja lohkarepeitteitä. Osa 
rinteiden rakkakivikoista voi kehittyä aineksen valumisen seurauksena taluksiksi. Rakan 
ja kalliomaan välissä voi olla ohut moreenikerros, jonka läpi routa on nostanut kallios-
ta  rapautuneet kivet pinnalle. (Kujansuu & Hyyppä 1995, Kujansuu 2005). Monin paikoin 
rakka- ja taluskivikoiden, moreenikivikoiden ja roudan nostamien kivikoiden raja on varsin 
liukuva. Periaatepiirros rakan synnystä on esitetty kuvassa 8.
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Rakkakivikoiden koko vaihtelee muutaman neliömetrin kokoisista pakkasrapautumi-
sen rikkomista kalliopaljastumista satojen hehtaarien laajuisiin, kokonaisia tuntureita ja 
tunturi ryhmiä peittäviin rakkoihin. Rakkakivikoiden muodot kartalla vaihtelevat tunturin 
lakea peittävistä pyöreähköistä, tai kapeista ja kehämäisistä kivikoista laajimpien kivikoi-
den hyvinkin rikkonaisiin ja haaroittuneisiin muotoihin. Rakkakivikoiden kivitiheys on 
usein suurimmillaan loivilla rinteillä. Rakkojen kiviaines on yleensä pyöristymätöntä tai 
aineksen vierimisen seurauksena heikosti pyöristynyttä. Rakoissa voi olla pieniä painan-
teita, joissa on pienikokoista suhteellisen pyöristynyttä kiveä. Nämä ovat syntyneet myös 
aineksen vierimisen yhteydessä, kun pienemmät kivet ovat hioutuneet suurempien kivien 
välissä. Jos rakkakerroksen alla on moreenia, on routa voinut nostaa moreenin pyöreäm-
piä kiviä särmikkäämpien joukkoon. Nämä kivet erottuvat yleensä kivilajiltaan paikallisista, 
rapautumalla syntyneistä kivistä.

Rakkakivikot ovat Pohjois-Suomessa kehittyneet vaihtelevalla nopeudella pääasiassa 
nykyisen holoseenikauden aikana. Jäkälätutkimuksista saadut tulokset osoittavat, että 
rakka- ainesta tuottavat rapautumisprosessit olivat aktiivisimmillaan heti jäätikön sulami-
sen jälkeen sekä 5 000–4 000 vuotta sitten vallinneen kylmän kauden aikana (Hänninen 
1994). Myös kiviainesta siirtävät rinneprosessit olivat erityisen aktiivisia kylmän kauden ai-
kana. Pieni osa rakkakivikoista on kuitenkin huomattavasti vanhempia. Veiksel-jää kauden 
varhaisvaiheissa 100 000–70 000 vuotta sitten Pohjois-Suomi oli ajoittain jäätön, ja alueella 
vallitsivat tuolloin todennäköisesti hyvin ankarat periglasiaaliset olosuhteet, jotka suosivat 
rakkakivikoiden muodostumista (vrt. Kleman ym. 1997). Nämä vanhat rakat ovat voineet 
säilyä paikoin lähes muuttumattomina Pohjois-Suomea myöhemmin peittäneen man-
nerjäätikön kylmäpohjaisten osien alla. Vanhat rakat ovat voineet myös siirtyä  jäätikön 

Kuva 8. Rakan synty. Piirros H. Rönty, GTK & H. Kutvonen, GTK.

rakka kehittyy rakoilleen 
kallion pinnan rapautuessa 
irtonaisiksi kappaleiksi

rakkakivikon kivet 
ovat pyöristymättömiä

rakkakivikko voi 
valua rinnettä 
alas moreenin 
päälle

moreenia voi esiintyä kallion päällä 
ja rakkakivikerroksen alla

kulutusjäännös 
eli toori
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Kuva 9. Tor-muodostuma Pyhä-Nattasen laella. Kuva J. Räisänen, GTK.

mukana lyhyen matkan esimerkiksi nuoremman rakkakerrostuman viereen kivikko-
hännäksi. Vastaavanlaisia vanhoja rapautumia edustavat myös harvinaiset tor-muodostu-
mat (kuva 9). Vanhat rakat ja tor-muodostumat sijoittuvat lähinnä Keski-Lapin jäänjakaja- 
alueelle. (Kujansuu 2005).

Pääosa Suomen rakkakivikoista sijaitsee 65. leveyspiirin pohjoispuolella. Niitä esiintyy eri-
tyisen runsaasti korkeilla tunturialueilla, joiden vuotuinen keskilämpötila on nolla   astetta 
tai alempi. Itä-Lapin rakkakivikoiden leveä vyöhyke ulottuu Sallasta Savu kosken, Pelkosen-
niemen ja Sodankylän tunturialueiden kautta Saariselälle ja edelleen Lemmenjoen 
 tuntu ri alueen ja Inarin länsiosien kautta Utsjoen pohjoisosiin. Länsi- Lapissa rakkavyöhyke 
kulkee Kolarin pohjoisosista Kittilän kautta Muonioon ja Enontekiölle. Enontekiön Ounas-
tuntureilla on poikkeuksellisen vähän rakkoja (Kujansuu 2005). Käsivarren Lapin rakat 
Enon tekiöllä sijoittuvat Lätäsenon länsipuolisille, Suomen korkeimmille suur tuntureille. 
Kuvassa 10 on esitetty rakkojen valtakunnallista sijoittumista 10 x 10 km ruuduilla Geo-
logian tutkimuskeskuksen 1:200 000 mittakaavaisen maaperäkartan rakkakivikko- luokit-
telun perusteella. Muutama esiintymisruutu on saatu kivikko-inventoinnin maastohavain-
noista. On huomattava, että maaperäkartta on varsin epätarkka, inventointi aineiston ensi-
sijaisesti rakoiksi määritetyistä kivikoista vain alle puolet eli 32/75 osuu maaperäkartassa 
rakoiksi määritetyille kivikoille. Inventoidut kohteet sijoittuvat enimmäkseen jäänjakaja-
vyöhykkeelle, jossa rakkakivikot olivat edustavia ja kohtalaisen hyvin saavu tettavissa. 
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4.3.2 Talukset
Talukset ovat rapautumisen ja massaliikuntojen yhteistoiminnan synnyttämä kivikko-
tyyppi. Rapautumisen yhteydessä kallioseinämistä tai jyrkkien rinteiden kalliopaljastu-
mista irtoaa kiviä ja lohkareita, jotka putoavat, vyöryvät tai valuvat hitaasti kallioseinämän 
juurelle tai rinnettä peittäväksi kivikoksi. Alas pudonneet tai vyöryneet kivet ja lohka-
reet muodostavat toisinaan alaspäin levenevää viuhkaa tai puolikartiota muistuttavan 

Kuva 10. Suuntaa-antava kartta rakkojen sijoittumisesta Suomessa. Tieto-
pohjana on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkarttaa 
1:200 000, sekä joissakin ruuduissa kivikko-inventoinnin maastohavaintoja.

0 200100
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Karttatuloste © Suomen ympäristökeskus
Maaperäkartta 1:200 000 © Geologian tutkimuskeskus
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 muodon, jota kutsutaan talukseksi. Talukset saattavat kehittyä tiimalasimaisiksi, tällöin 
kivikon ylä puolella on ylöspäin levenevä rapautumissyventymä (kuva 11). Hyvin kehitty-
neiden, rinteen muodosta riippumattomien taluksien pinnan jyrkkyys on noin 25–45 as-
tetta. Hyvin kehittyneille taluksille on ominaista myös pinnan kupera muoto. Heikommin 
kehittyneiltä taluksilta puuttuu viuhkamaisuus ja kupera muoto kokonaan. Tällöin talukset 

Kuva 11. Piippukallio (KIVI-19-106) on yksittäinen talusmuodostuma Posion Korouomassa. Kivikon 
yläpuolella on selkeä rapautumissyvänne. Kuva J. Räisänen, GTK
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ovat  selkeästi erottuvia, mutta hahmottomia kalliorinteiden aluslohkareikkoja. Talukset 
esiintyvät usein vierekkäisinä muodostumina. Pisimmät, useasta vierekkäisestä taluksesta 
muodostuvat kokonaisuudet voivat olla mitaltaan 1–2 kilometriä. 

Taluskivikoiden kivet ja lohkareet ovat usein hyvin särmikkäitä lyhyen kulkeutumis matkan 
ja kulumisajan takia. Ominaista on myös aineksen karkea lajittuminen siten, että suurim-
mat lohkareet ovat rinteellä alinna ja pienimmät ylinnä (Kejonen 2005). Kivikerrostumien 
paksuudet taluksissa ovat tyypillisesti muita kivikkotyyppejä suuremmat. Toisinaan taluk-
sien yksittäiset lohkareet voivat olla halkaisijaltaan kymmenen metrin luokkaa. Rotkoissa 
esiintyvien talusten paksuus voi olla jopa lähes vastaava muodostuman korkeuden kanssa. 
Usein talusten alla on kuitenkin moreenikerros, jonka pintaa alas vierineet kivet peittävät 
vaihtelevan paksuisena kerroksena. Talusten ja kallioseinämän välissä voi toisinaan olla ka-
pea, metsittynyt kaistale. Jos taluskivikko sijaitsee kallioperän ruhjeessa, jossa on virrannut 
jäänalainen sulamisvesivirta tai jos ruhje on toiminut jääjärven purkausuomana, voi kivi-
kon alla olla hiekkaa tai soraa. Taluksen yleinen rakenne on esitetty kuvassa 12.

Taluksien koko vaihtelee tavallisesti muutamista aareista muutamiin hehtaareihin, laa-
jimmillaan muutamiin kymmeniin hehtaareihin. Korkeus vaihtelee muutamasta metristä 
muutamiin kymmeniin metreihin, ja usein kivikoiden yläpuolella on vielä korkeudeltaan 
yhtä vaihteleva kalliojyrkänne. Tässä selvityksessä taluskivikoiden yhteydessä olevat kallio-
jyrkänteet ovat mukana kohderajauksessa. 

Kuva 12. Taluksen rakenne. Piirros H. Rönty, GTK & H. Kutvonen, GTK.

pakkasrapautuminen rikkoo kallion 
seinämän irtonaisiksi kappaleiksi, jotka 
putoilevat ja valuvat alas rinteeseen

taluskivikon kivet ovat lähes 
pyöristymättömiä

pienimmät kivet ovat yleensä taluksen 
yläosassa ja suurimmat alaosassa

suurimpien lohkareiden 
alla voi olla luolia

taluksen juurella voi 
olla moreenikivikkoa
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Suuri osa Suomen taluksista on ilmeisesti alkanut muodostua jo mannerjäätikön sula-
misvaiheessa heti maaston jäästä paljastumisen jälkeen. Jäätikön pohjalla vaikuttanei-
den sulamis- ja jäätymisprosessien rikkomista kalliokohoumista ja jyrkistä kalliorinteistä 
irtosi runsaasti kiviä ja lohkareita, kun jää suli pois niiden ympäriltä. Toisinaan jopa koko-
naiset kallioseinämät ovat voineet sortua alas. Jos ainesta on sortunut jäätikön päälle, 
kivikko on voinut liikkua jään sulaessa kauemmas rinteen edustalle (kuva 13). Talusten 
muodostuminen lienee ollut nopeinta heti jääkauden jälkeen ja kylmän vaiheen aikana 
noin 5 000–4 000 vuotta sitten. Jääkauden loppuvaiheessa nopeasta maankohoamisesta 
johtuneet voimakkaat maanjäristykset ovat todennäköisesti irrottaneet kiviainesta kallio-
seinämistä runsaasti. Kallioiden hidas rapautuminen ja taluskivikoiden kehittyminen jat-
kuu nykyäänkin, ja toisinaan kivikoissa näkyy aivan äskettäin kalliosta irronneita lohkarei-
ta ja jyrkänteillä erottuu tuoreita sortumakohtia. Varsinkin keväiset lumivyöryt irrottavat 
mukaansa satunnaisia lohkareita. Tuoreissa lohkareissa ei ole jäkäläpintaa. Nybergin (1985) 
mukaan kestää 10–15 vuotta ennen kuin kivipinta saa ensimmäiset näkyvät jäkälät. Kuva-
sarjassa 14 on esitetty taluskivikon kehittyminen jääkauden lopusta nykymuotoonsa.

Taluksia esiintyy lähes koko Suomessa sopivasti paljastuneen, rapautumiselle altistuneen 
kallioperän ja jyrkkäpiirteisen korkokuvan alueella. Pienet ja melko heikosti kehittyneet 
talukset tai lähinnä sortumalla kalliojyrkänteiden juurelle kertyneet lohkarekasaumat ovat 

Kuva 13. Kulkeutunut taluskivikko Kuusamon Valtavaaran laella. Kuva J. Räisänen, GTK
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Kuva 14. Taluskivikon muodostuminen jääkauden loppuvaiheesta nyky-
aikaan. Piirros H. Kutvonen, GTK.
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jopa melko yleisiä, mutta pääosa niistä on jäänyt tämän selvityksen tausta-aineistoksi. 
Avokallioisissa rotkoissa esiintyy hyvin usein vaihtelevasti kehittyneitä taluksia. Taluksia 
ei esiinny juuri lainkaan tasaisimmilla ja paksujen maa- ja turvekerrostumien peittämillä 
seuduilla, kuten esimerkiksi Pohjanmaan rannikkovyöhykkeellä. Suurehkot ja vähintään 
kohtalaisesti kehittyneet talukset sijoittuvat Etelä-Suomessa tyypillisesti murroslaaksojen 
rikkomille ja jyrkkäpiirteisille kalliomäki- ja vaaraseuduille. Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa 
huomattavimmat talukset sijoittuvat Joensuusta Puolangalle ulottuvan pitkän ja korkean 
kvartsiittivaarajonon rinteille. Pohjois-Suomessa taluksia on niin ikään rikkonaisen kallio-
maaston hallitsemilla alueilla ja jyrkkärinteisten vaarojen yhteydessä mm. Posiolla, Kuusa-
mossa ja Sallassa. Savukoskella, Inarissa ja Utsjoella taluksia on lisäksi varsinkin syvien jo-
kilaaksojen ja kurujen rinteillä. Suuria ja hyvin kehittyneitä taluksia on erityisesti Pelkosen-
niemen Pyhätunturilla (Hänninen 1994, Söderman 1980), Lemmenjoen laaksossa ja 
Kevon kanjonissa (Hietaranta 1989). Suomen suurimmat ja parhaiten kehittyneet talukset 
löyty vät kuitenkin aivan Käsivarren Lapin luoteisosasta Enontekiöltä, missä ne sijoittuvat 
 arkeeisen kallioperän päälle työntyneen, Kaledonidien vuorijonoon kuuluvan liuskeisen 
kvartsiittilaatan voimakkaasti rapautuneille jyrkille rinteille (Norokorpi 2008). Siellä esiintyy 
myös harvinaisia kalkkikivestä syntyneitä kivivyöryjä ja taluksia (kuva 15). 

Kuva 15. Kalkkikivivyöry Kuonjarjoen laaksossa, Enontekiöllä. Kuva J. Räisänen, GTK.



42

4.3.3 Moreenikivikot 
Moreenikivikot koostuvat mannerjäätikön kerrostaman pohjamoreenin sekä kumpu- ja 
reunamoreenimuodostumien pintaosan kivisestä ja lohkareisesta aineksesta. Kumpu- ja 
reunamoreenimuodostumien pinta on usein hyvin kivinen tai lohkareinen, vaikka pääosa 
muodostuman aineksesta on hienorakeisempaa lajitetta. Moreenikivikoiden kiviaines on 
mannerjäätikön kauempaa kuljettamaa eikä edusta suoraan alla olevaa kallioperää. Kivi-
aines voi olla peräisin jäätikön louhimista kallioista tai aikaisemmin kerrostuneesta ainek-
sesta, ja se on voinut olla useita kertoja mukana jäätikkökuljetuksessa. Kivet ovat yleensä 
kohtalaisesti kuluneita tai pyöristyneitä.

Moreenikivikoihin voidaan lukea lisäksi ns. distaalikivikot (kuvat 16 ja 85), jotka ovat 
syntyneet kun mannerjäätikkö on louhinut kivi- ja lohkareainesta rikkonaisesta kallio-
kohoumasta ja kerrostanut sen hyvin lyhyen kuljetuksen jälkeen kalliokohouman suo-
ja- eli distaalipuolelle (Kejonen 1993). Aines on yleensä peräisin kalliokohouman päältä 
tai  suojapuolelta, mutta toisinaan myös kallion vastapuolelta, eli jäätikön tulosuunnasta. 
Tällöin kallioalueen edustalla voi olla kaariallas. Distaalilouhikoiden kiviaines on selvästi 
muita moreenikivikoita heikommin pyöristynyttä, ja kerrostumat muistuttavat toisinaan 
talus- tai rakkakivikoita. 

Moreenikivikoiden koko vaihtelee pienistä muutaman aarin kokoisista lohkaretihenty-
mistä kymmenien hehtaarien laajuisiin kivikoihin. Reunamoreeneihin liittyvät kivikot ovat 

Kuva 16. Moreenin distaalikivikon (KIVI-19-035) sijoittuminen Pyhänulkin kallioseinämän edustalle 
Kemijärven Pyhärovan alueella. Muokannut J.Räisänen, GTK.
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usein muodoltaan kapeita ja esiintyvät parvina. Kumpumoreenialueiden yhteydessä ole-
vat moreenikivikot puolestaan peittävät kumpuja hyvin vaihtelevan muotoisina alueina, ja 
kivikot vaihtuvat usein tavanomaiseksi moreenimaastoksi ilman selvää rajaa.

Moreenikivikot ovat syntyneet suurelta osin vasta mannerjäätikön sulamisvaiheessa noin 
12 000–10 000 vuotta sitten. Osa kivikoiden aineksesta on kuitenkin voinut kerrostua 
pohja moreenialueilla ja distaalilouhikoissa sekä tietyillä kumpumoreenialueilla jo aikai-
semmin jäätikön virtausvaiheessa. Reunamoreenikivikot ovat syntyneet jään työntämäs-
tä aineksesta jäätikön reunalla. Kumpumoreenikivikot ovat syntyneet jäätikön reuna-
vyöhykkeeseen kertyneestä kiviaineksesta niin ikään pääasiassa jäätikön reunalla jään 
sulaessa. Jäätikön reunalla oli sulamisvaiheessa yleisesti railoja, joihin kiviainesta saattoi ri-
kastua. Railoissa virranneet sulamisvedet huuhtoivat kiviainesta, ja jäätikön sulettua jäljelle 
jäi kivisiä harjanteita. Jäätikön liikesuuntaan nähden poikittaisiin ribbed- moreeneihin liit-
tyvät pintakivikot ovat syntyneet jo jäätikön virtausvaiheessa kylmä- ja lämmin pohjaisten 
jäätikönosien rajalle (Sarala 2006). Moreenikivikoiden synty on esitetty kuvassa 17.

Subakvaattisilla eli vedenpinnan alla olleilla alueilla rantavoimat ovat voineet huuhtoa 
moreenikerrostumien pintaosasta hienorakeista ainesta pois, jolloin kivet ja lohkareet ovat 
rikastuneet. Jos rantatoiminta on ollut riittävän voimakasta ja pitkäaikaista moreenikivikko 
on kehittynyt rantakivikoihin kuuluviksi huuhtoutumiskivikoiksi tai pirunpelloiksi. Kiviset 
ja lohkareiset moreenikivikot ovat toimineet alavilla mailla usein lähtöalueina myös rou-
dan toiminnan myöhemmin synnyttämille uhkurakoille. 

jäätikön virtaussuunta

jäätikkö voi louhia 
kalliota ja kerrostaa 
ainesta suojasivulle ns. 
distaalilouhikoksi

moreenikivikkoa esiintyy 
usein moreenikumpujen 
pinnalla, missä kiviä on 
enemmän kuin varsinai-
sessa moreeniaineksessa

moreenikivikon kivet ovat 
melko pyöristyneitä ja 
kivitiheys voi olla muita 
kivikoita pienempi 

kapeat reunamoreenivallit 
ja DeGeer-moreenit voivat 
olla hyvin kivisiä

Kuva 17. Moreenikivikon synty. Piirros H. Rönty, GTK & H. Kutvonen, GTK.
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Moreenikivikoita esiintyy melko runsaasti koko Suomessa, mutta niiden kivitiheys on 
useimmiten selvästi pienempi kuin muissa kivikkotyypeissä. Moreenikivikoiden suuret 
kivitiheydet keskittyvät yleensä kumpumoreenialueiden ja reunamoreeniselänteiden 
 yhteyteen, harvemmin tavanomaisille pohjamoreenialueille. Tiheimmillään moreeni
kivikko on kuitenkin kalliokohoumien suojasivurinteille kerrostuneissa distaalilouhikoissa. 
Vaikka pääosa moreenikivikoista on vähäisen kivitiheyden takia jäänyt pois tästä selvityk
sestä, on näitä harvakivisiä moreenikivikoita huomioitu melko runsaasti aikaisemman mo
reenimuodostumien valtakunnallisen inventoinnin yhteydessä useilta kumpu ja reuna
moreenikohteilta (Mäkinen ym. 2007). Huomattavia moreenikivikoita on mm. Varsinais 
Suomen länsiosassa, Satakunnan kumpumoreenialueelta Pirkanmaan ja KantaHämeen 
kautta ItäUudellemaalle ja Kymenlaaksoon ulottuvalla vyöhykkeellä, Vaasan ympäristön 
kumpu ja reunamoreenialueilla, KeskiPohjanmaalta KeskiSuomeen ja Savoon ulottuvilla 
kumpumoreenialueilla, PohjoisKarjalan keskiosissa, KeskiLapin eteläosissa Kemijärven ja 
Rovaniemen kumpumoreenialueilla sekä Inarin itäosan kumpumoreenialueilla (kuva 18). 
Moreenikivikoita esiintyy puolestaan jonkin verran tavallista vähemmän seuduilla, joilla 
glasiaalieroosio on ollut vähäistä, kuten jäänjakajavyöhykkeellä.  Moreeni kivikoita on suh
teellisen vähän myös alueilla, joita peittävät laajat hienoaines tai turve kerrostumat.

Kuva 18. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on tiheää moreenin pintakivikkoa Inarijärven lähistöl-
lä olevan Vaadinsalon kumpumoreenialueella (KIVI-19-176). Oikeanpuoleisessa kuvassa on tie-
leikkaus samalta alueelta. Kuvasta voidaan havaita kiviaineksen rikastuminen moreenikummun 
pintaosaan. Kuvat J. Räisänen, GTK.



45

SUOMEN YMPÄRISTÖ 2/2018 VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT KIVIKOT

4.3.4 Uhkurakat 
Uhkurakat eli lohkarepainanteet ovat roudan nostavan ja lajittelevan toiminnan tuloksena 
syntyneitä kivi- tai lohkarealueita. Uhkurakkojen syntytapa ja ulkoasu on eri kuin rakoil-
la, joten nimi on hieman harhaanjohtava. Koska uhkurakka on kuitenkin yleisesti tunnet-
tu termi, käytetään sitä myös tässä raportissa. Uhkurakat sijaitsevat alavissa maaston-
kohdissa, notkelmissa ja painanteissa, joissa pohjavedenpinta on lähellä maanpintaa ja 
moreeni on routivaa eli moreenin hienoainespitoisuus, pohjaveden kapillaarinen nousu-
korkeus ja maaperän vedenjohtavuus ovat riittävän suuria kerrosroudan syntymiseen (vrt. 
Kujansuu 2005, Salonen ym. 2002). Myös moreeniaineksen kivi- ja lohkarepitoisuus on 
uhkurakka- alueilla normaalia suurempi. 

Kerrosroudan maanpintaa nostava vaikutus perustuu päällekkäisten linssimäisten jää-
kerrosten muodostumiseen. Pinnalta jäätyvä maa aiheuttaa kuivuessaan kapillaarisen 
imun, joka nostaa alhaalta vettä routarajalle jäätyviksi linsseiksi. Kasvaessaan jäälinssit ko-
hottavat maanpintaa. Pakkasten jatkuessa routaraja laskee alemmaksi ja sinne muodostuu 
uusia jäälinssejä, jotka kasvaessaan kohottavat maanpintaa yhä enemmän. Toisinaan routa 
voi nostaa maanpintaa jopa yli puoli metriä (Salonen ym. 2002, Seppälä 2005). Osa maan-
pinnan kohoamisesta johtuu myös jäätyvän veden laajenemisesta. Jäälinssejä muodostuu 
myös moreeniaineksessa olevien kivien ja lohkareiden alapinnoille, ja kasvaessaan nekin 
nostavat kiviä ja lohkareita ylöspäin. Roudan sulaessa keväällä maanpinta laskee, mutta 
kivet ja lohkareet eivät pääse laskeutumaan entiselle paikalleen, koska niiden alapinnalta 
sulaneen jään tilalle valuu maa-ainesta (Aartolahti 1979, 1980). Tällainen toistuva ja pit-
kään kestävä routiminen johtaa vähitellen kivien ja lohkareiden nousemiseen ja rikastumi-
seen maanpinnalle painanteiden pohjia peittäviksi uhkurakoiksi (kuva 19). Rantavoimien 

uhkurakan kivet ovat melko 
pyöristyneitä, ja isot kivet 
ovat päällä ja pienemmät 
pohjalla

uhkurakan 
laattamaiset 
kivet voivat olla 
pystyssä

uhkurakka vaihettuu 
usein moreenikivikkoon

uhkurakka voi 
kehittyä myös 
suon tai järven 
rantaan

pohjaveden 
kyllästämää 
moreenia

uhkurakkakivikko kehittyy 
painanteisiin, joissa pohjavesi 
on lähellä maanpintaa

uhkurakka kehittyy yleensä 
runsaslohkareiseen ja riittävän 
hienoainespitoiseen moreeniin

Kuva 19. Uhkurakan synty. Piirros H. Rönty, GTK & H. Kutvonen, GTK.
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toiminta ja jäätikön sulamisvaiheessa moreeniainesta huuhtoneet vedet ovat lisäksi usein 
huuhtoneet uhkurakka-alueita alustavasti esiin. Sutinen ja muut (2009) ovat esittäneet 
maaston painanteissa olevien kivikoiden syntyneen maanjäristysten seurauksena. Jäätikön 
sulamisvaiheen aikana jään alla oli laajoja vesipatjoja, joissa tapahtui voimakkaita sula-
misvesien purkauksia maanjäristysten seurauksena. Nämä huuhtoivat moreenin hieno-
aineksen pois, ja jäljelle jäi laajoja kivikkoja. Maanjäristykset ovat olleet erityisen voimak-
kaita Pohjois-Suomen alueella (Mäkelä 2012). Tämän takia maanjäristys- ja sulamisvesi-
teoria on otettu vaihtoehtoisena syntytapana esille muutamassa Lapin supra-akvaattisen 
alueen kohdekuvauksessa, joissa uhkurakka on päämuodostumatyyppi.

Uhkurakkojen kivet ja lohkareet ovat yleensä kohtalaisesti kuluneita ja pyöristyneitä, sillä 
ne ovat peräisin mannerjäätikön kuljettamasta moreenista, eivätkä edusta suoraan alla 
olevaa kallioperää. Roudan nosto kääntelee ja lajittelee uhkurakkojen ainesta tavallisesti 
siten, että suurimmat kivet ja lohkareet kulkeutuvat kerrostuman pinnalle asettuen usein 
pystyasentoon, ja pienimmät kivet jäävät tai putoavat kerrostuman pohjalle. Uhkurakoissa 
on usein myös kohtia, joissa pienet kivet ovat lajittuneet roudan toiminnan seurauksena 
läjiksi isompien kivien joukkoon (kuva 20). Uhkurakat ovat yleensä jokseenkin tasapintaisia 
tai loivasti viettäviä (Aartolahti 1971).

Kuva 20. Roudan lajitteleva toiminta näkyy kivikoon paikallisena vaihteluna uhkurakoissa. Kuva 
J. Räisänen, GTK.
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Pohjavedenpinta on usein näkyvissä uhkurakkojen pohjalla, muodostaen kivikkoon toisi-
naan pieniä allikoita. Myös notkojen pohjalla näkymättömissä kivikkokerroksen alla virtaa-
vat piilopurot ovat melko yleisiä. Soiden reunoilla olevat uhkurakat voivat jäädä osittain 
turvekerrostumien alle. Uhkurakoissa esiintyy myös erilaisia pieniä kasvillisuuden peittä-
miä laikkuja, kapeita kannaksia tai pieniä moreenikumpuja, joista osa voi olla roudan nos-
ton synnyttämiä.

Uhkurakkojen koko vaihtelee muutaman neliömetrin kokoisista kivi- ja lohkarekuopis-
ta useiden hehtaarien kokoisiin lohkarekenttiin. Laajimmillaan kivikoista voi muodostua 
muutamien kymmenien hehtaarien laajuisia, hyvin rikkonaisia uhkurakkakokonaisuuksia. 
Muodoltaan yksittäiset uhkurakka-altaat ovat yleensä soikeita, kapeita tai lähes nauhamai-
sia, ja ne myötäilevät varsin tarkasti painanteiden ja notkelmien muotoja. Joskus uhku-
rakat ympäröivät kehämäisesti pieniä soita ja lampia (kuva 21).

Uhkurakkojen kehittyminen on käytännössä voinut alkaa Suomessa vasta Veiksel-jää-
kauden lopussa maaston vapauduttua jäästä ja kohottua vedenpinnan yläpuolelle (Kejo-
nen 1978). Pohjois- ja Itä-Suomessa uhkurakkoja on voinut syntyä jo yli 10 000 vuotta sit-
ten, mutta maan länsiosissa huomattava osa nykyisistä uhkurakoista on noussut vedenpin-
nan yläpuolelle vasta alle 8 000 vuotta sitten. On kuitenkin todennäköistä, että uhkurakko-
jen kehittyminen ei ole ollut kovin aktiivista jääkauden jälkeen vallinneiden  lämpökausien 

Kuva 21. Väärävärikuva uhkurakasta, joka reunustaa pientä lampea. 
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aikana, vaan suurin osa kehityksestä on tapahtunut viileiden ja kosteiden kausien aikana. 
(vrt. Kejonen 1978, Karlsson 1979, Koivisto (toim.) 2004). Uhkurakan vaiheittainen kehit-
tyminen on esitetty kuvasarjassa 22. Nykyisin roudan toiminta lienee päättynyt suuressa 
osassa uhkurakoista, mikä näkyy mm. kivien ja lohkareiden sammaloitumisena. Lähes kas-
vittomia ja ilmeisesti edelleen kehittyviä uhkurakkakivikoita esiintyy kuitenkin yhä Poh-
jois-Suomen ilmastollisesti ankarimmilla alueilla (vrt. Aartolahti 1971).

Kuva 22. Uhkurakan vaiheittainen kehittyminen jäätikön vetäytymisen jälkeisestä ajasta nyky-
aikaan. Piirroksen mallina on käytetty kohdetta KIVI-19-003. Piirros H. Kutvonen, GTK.
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Uhkurakkakivikoita esiintyy kohtalaisen yleisesti lähes koko Suomessa, tyypillisesti samoil-
la seuduilla kuin runsaslohkareista moreenia ja moreenikivikoitakin. Uhkurakkakivikot ovat 
tällöin kuitenkin sijoittuneet maaston alaviin kohtiin, notkelmiin ja painanteisiin, jotka 
ovat ympäristöään kylmempiä ja joissa pohjavedenpinta on lähellä maanpintaa. Uhku-
rakkoja on paikoitellen melko runsaasti varsinkin soiden reunoilla sekä lampien ja järvien 
rannoilla. Uhkurakkoja on Etelä- ja Keski-Suomessa runsaimmin hyvin lohkareisten kum-
pumoreenialueiden yhteydessä erityisesti Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaan etelä-
osissa, Keski-Suomen pohjoisosissa sekä Pohjois-Savon eteläosissa. Lisäksi uhkurakkoja on 
mm. Päijänteen itäpuolella sekä Pielisen ympärillä. Pohjois-Suomessa uhkurakkoja on mm. 
Posiolla, Kemijärvellä ja Enontekiöllä sekä varsinkin Inarin kunnan itäosissa Inarijärven itä- 
ja pohjoispuolella.

4.3.5 Virtaavan veden kerrostamat kivikot
Virtaavan veden kerrostamat kivikot voidaan jakaa kahteen ryhmään. Virtaava vesi on voi-
nut kerrostaa kivikoita, joiden paksuus vaihtelee suuresti. Kivikot, jotka ovat paljastuneet 
yleensä moreeniaineksesta virtaavan veden huuhdottua hienomman aineksen pois, edus-
tavat puolestaan kulutusmuotoja.

Harjut ovat syntyneet mannerjäätikön sulamisvesien kerrostamina kapeissa jäätikkö-
jokitunneleissa tai railoissa. Harjujen, ja niihin liittyvien deltojen, sandurien ja suppa-
kumpu kenttien pinnoissa on joskus kivikkoisia osa-alueita, jolloin muodostuman sisäl-
lä oleva ydinkivikko on paljastunut esiin (kuva 23). Kivikko on vedenkoskemattomilla eli 

Kuva 23. Kumpuilevan deltamuodostuman ydinkivikkoa Kotalamminharjun luoteisreunalla 
 (KIVI-12-006). Kuva H. Rönty, GTK.
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supra- akvaattisilla alueilla yleensä paljastunut, kun sama jäätikköjoki joka kerrosti harju-
muodostuman, jatkoi toimintaansa huuhtoen samalla aiemmin kerrostuneen harjun ydin-
kivikkoa esiin. Subakvaattisilla alueilla eli muinaisen Itämeren varhaisvaiheiden peittämäl-
lä alueella ovat myös rantavoimat voineet huuhtoa ydinkivikkoa esiin. Yleensä harjuihin 
liittyvät kivikot ovat pieniä ja heikosti hahmottuvia. Käsivarren Lapissa on kuitenkin harju-
ja, jotka muodostuvat paikoin pelkästään ydinkivikkoaineksesta. 

Uomiin ja kuruihin liittyy usein virtaavan veden kuluttamia tai kerrostamia kivikoita. Suurin 
osa uomista on syntynyt mannerjäätikön sulamisvaiheessa joko jäätikön reunalle patou-
tuneiden jääjärvien tai jäätikön alle kertyneiden sulamisvesien purkautuessa. Purkaus-
uomat voivat sijaita maaston painanteissa tai ne ovat voineet leikkautua paksuihin maa-
kerroksiin tai rikkonaiseen kallioon. Purkautuneet vesimassat ovat voineet huuhtoa hieno-
rakeisemman aineksen mukanaan, jolloin uoman pohjalle on jäänyt vain kiviä ja lohkareita 
(Kujansuu 2005). Kivet ja lohkareet ovat voineet myös kulkeutua jonkin matkaa purkauk-
sen mukana ja kerrostua uoman pohjalle tai suulle purkauskivikkokerrostumaksi (kuva 24). 
Nämä kerrostumat ovat kohtalaisen harvinaisia ja niitä esiintyy vain supra-akvaattisella 
alueella. Mannerjäätikön sulamisen aikana saattoi jään ja moreenirinteen kontaktiin syntyä 
sulamisvesien huuhtomia kivikoita, jotka muistuttavat rantakivikoita. Myös näitä esiintyy 
vain supra-akvaattisella alueella. 

Kuva 24. Purkauskivikkokerrostuma Pyhätunturin Tajukankaalla (KIVI-19-066). Kuva J. Räisänen, 
GTK.
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Mannerjäätikön sulamisen jälkeen kivisiä ja lohkareisia kuivia uomia on syntynyt, kun 
järvien lasku-uomat ovat vaihtaneet paikkaa maankohoamisen seurauksena, ja entiset 
lasku-uomat ovat kuivuneet. Myös jokien vanhoissa suistoissa ja suurten jokilaaksojen 
pohjalla on maankohoamisen kuiville jättämiä uomia. Omat kivikkotyyppinsä ovat lisäksi 
ihmisen aiheuttamien järvenlaskujen sekä vesistö- ja voimalaitosrakentamisen yhteydessä 
kuiville jääneet uomat. Varsinkin entisten koskien pohjat voivat olla hyvin kivisiä ja lohka-
reisia. Tässä selvityksessä näitä ihmistoiminnan aiheuttamia kivikoita ei inventoitu. 

Virtaavan veden kerrostamien kivikoiden aineksen pyöristyneisyys voi vaihdella melko 
heikosti pyöristyneestä täysin pyöristyneeseen. Varsinkin harjujen kiviaines voi olla hy-
vin pyöristynyttä. Kivikoiden muoto on tavallisesti kapeahko ja noudattelee kerrostuman 
tai uoman muotoa. Kivikoiden koko vaihtelee muutaman aarin kokoisista kivikkolaikuista 
useiden hehtaarien laajuisiin rikkonaisiin harjukomplekseihin tai purkauskivikoihin.

Virtaavan veden kerrostamia kivikoita esiintyy siellä täällä koko Suomessa, mutta suurin 
osa näistä yleensä melko vaatimattomista kivikoista on jäänyt tämän inventoinnin ulko-
puolelle. Eniten erityyppisiä virtaavan veden toiminnan synnyttämiä kivikoita esiintyy 
supra- akvaattisilla alueilla Pohjois-Pohjanmaan koillisosissa, Keski- ja Itä-Lapissa sekä Käsi-
varren ja Ylä-Lapin alueilla, joilla on virrannut runsaasti mannerjäätikön sulamisvesiä jää-
tikön alla tai edustalla. Osa kuruista on jääjärvien purkausuomia. Purkauskivikkokerrostu-
mista edustavimmat sijoittuvat Pyhätunturin alueelle. Kivikkoisia harjukerrostumia on run-
saimmin Käsivarren tunturialueilla. Nykyisten virtavesien merkittävimmät kuiville jääneet 
kivikot sijaitsevat Tenojoen laakson pohjalla. Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa on joitakin 
virtaavan veden synnyttämiä kivikoita, jotka ovat tyypiltään pääasiassa jääjärvien purkau-
suomien kivikoita. Etelä- ja Keski-Suomessa on lisäksi jonkin verran reunamuodostumiin ja 
harjuihin liittyviä kivikoita. 

4.2.6 Rantakivikot 
Rantakivikot, jotka tässä selvityksessä ovat pääosin muinaisrantakivikkoja, ovat rannan 
huuhtoutumisvyöhykkeeseen syntyneitä, rinteensuuntaisia kivikoita tai lohkareikkoja, 
jotka ovat syntyneet rantavoimien eli aallokon, tyrskyjen ja jäiden kuluttavan ja kerrosta-
van toiminnan tuloksena. Aallokko on yleensä huuhtonut soran ja sitä hienorakeisemman 
aineksen pois. 

Merkittävimmät rantakivikot ovat mäkien ja vaarojen rinteillä, muinaisen Itämeren ylim-
män rannan alapuolella sijaitsevia huuhtoutumiskivikoita, jotka ovat muodostuneet ranta-
voimien rinteistä esiin huuhtomasta aineksesta. Huuhtoutumiskivikoiden kivet ovat yleen-
sä kohtalaisen hyvin pyöristyneitä. Laajimpia huuhtoutumiskivikoita kutsutaan pirun-
pelloiksi. Rinteitä peittävä rantakivikoiden lähtöaines on ollut tyypillisesti mannerjäätikön 
kerrostamaa moreenia. Ylimpänä rinteessä on usein heikosti pyöristyneistä lohkareista 
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koostuvia huuhtoutumislohkareikkoja ja niiden alapuolella osin ylempää huuhtoutunees-
ta aineksesta koostuvia, kohtalaisen hyvin pyöristyneistä kivistä koostuvia huuhtoutumis-
kivikoita (Mäkinen ym. 2011). Pinnaltaan huuhtoutumiskivikot ovat usein melko tasaisia, 
ja niissä on tavallisesti rinteen suuntaisia kivistä ja lohkareista koostuvia aallokon ja jään 
työnnön kerrostamia, allekkaisia rantavalleja. Laajimmat huuhtoutumiskivikot ovat kym-
menien hehtaarien kokoisia. Huomattavasti pienempiä rantakivikkotyyppejä ovat lisäksi 
kapeat rinteensuuntaiset lohkare- ja kivivyöt sekä lohkareiset ja kiviset jään rannoille työn-
tämät rantapalteet (kuva 25).

Rantakivikoita syntyi varsinkin mannerjäätikön sulamisvaiheessa ja sen jälkeen muinaisen 
Itämeren ylimpien rantavaiheiden aikana. Parhaiten kehittyneet huuhtoutumiskivikot syn-
tyivät Itämeren Ancylusjärvivaiheessa noin 10 000 vuotta sitten, kun rantavoimien vaiku-
tus oli laajan avoimen ulapan äärellä maan länsiosissa nopeasti vedestä kohoavilla saa-
rilla suurimmillaan. Pieniä rantakivikoita on puolestaan syntynyt jatkuvasti koko rannan-
siirtymishistorian ajan maan sisäosien mäkien rinteille ja kokoaan muuttaneiden järvien 
rannoille. Rantakivikoiden kehitys jatkuu edelleen nykyisen Itämeren ja järvien rannoilla. 

Kuva 25. Moreeni- ja kallioalueiden rantakivikoita. Piirros H. Kutvonen, GTK.
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Rantakivikoita esiintyy lähes koko Suomessa subakvaattisilla eli veden peitossa olleilla 
alueilla. Kivikot sijaitsevat kullakin seudulla ylimmän Itämeren rannan tasalla ja sen ala-
puolisilla alueilla sekä paikallisten jääjärvien ylimmän rannan alapuolella. Laajimmat ja 
parhaiten kehittyneet rantakivikot ovat Lounais-Lapissa, Pohjois-Pohjanmaan keskiosissa 
sekä Etelä-Pohjanmaan eteläosissa korkeiden vaarojen rinteillä ja laella. Itämeren ylimmän 
rannan taso vaihtelee Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 100–120 metristä Etelä-, Keski- ja 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntien ja Lounais-Lapin 200–215 metriin. Suomen korkeimmal-
la sijaitsevat Itämeren ylimmän rannan rantakivikot ovat Tervolan Vammavaaralla (219,5 m 
nykyisen merenpinnan yläpuolella).

Rantakivikoita on aikaisemmin inventoitu tuuli- ja rantakerrostumien valtakunnallisen 
inventoinnin yhteydessä (Mäkinen ym. 2011), joten tässä selvityksessä on mukana vain vä-
hän aiemmin inventoimattomia rantakivikkokohteita. Jos kivikko sijoittui Tuura-raportissa 
käsitellyn kohteen rajauksen sisälle, voitiin kivikko ottaa mukaan tähän selvitykseen valta-
kunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi, jos sen syntyyn on oleellisesti vaikuttanut rantavoimi-
en lisäksi jokin muu tekijä, tai jos kivikolta huomattiin merkittäviä geologisia arvoja, jotka 
olivat jääneet Tuura-inventoinnin yhteydessä huomioimatta. Tuura-raportissa käsiteltyjen 
rantakivikoiden sijainnit on esitetty liitteessä 9. Rantakivikoita inventoitiin ennen kaikkea 
sekundäärisinä kivikkotyyppeinä pääsyntytavaltaan muunlaisen kivikon yhteydessä.

4.3.7 Siirtolohkareet
Siirtolohkareet ovat mannerjäätikön kalliosta irrottamia ja jäätikön tai jäävuorien kuljetta-
mia poikkeuksellisen suuria lohkareita (kuva 26), jotka ovat jään sulettua jääneet maanpin-
nalle tai hautautuneet osittain maakerrosten alle. Vain vähän liikkuneet lohkareet voivat 
heijastaa alustan kallioperää, mutta hyvin kauas lähtöalueeltaan kulkeutuneet siirtoloh-
kareet voivat poiketa täysin ympäristönsä kallioperästä. Siirtolohkareet esiintyvät usein 
pieninä parvina tai kasautumina, jotka ovat toisinaan syntyneet suuremman lohkareen 
rikkoutuessa (kuva 27). Suomen suurimmat tämän tyyppiset lohkarekasaumat ovat halkai-
sijaltaan noin 40–50 metrin kokoisia. Suurimmat yksittäiset siirtolohkareet ovat sen sijaan 
tyypillisesti parikymmentä metriä pitkiä ja leveitä ja hieman yli kymmenen metriä korkeita. 
Suomen suurin hyvin tunnettu siirtolohkare on Turun Ruissalon edustalla oleva Kukkaro-
kivi, jonka vedenpinnan yläpuolella oleva osa on noin 40 x 30 x 12 metrin kokoinen. Suo-
mesta on kuitenkin havaittu huomattavasti suurempiakin, mutta osittain maahan hautau-
tuneita lohkareita (Kejonen 2001). 

Siirtolohkareita esiintyy koko Suomessa, ja niitä on runsaimmin suunnilleen samoilla 
 alueilla kuin moreenikivikoitakin. Erityisen runsaasti suuria siirtolohkareita on Perä meren 
rannikolta itään ja kaakkoon Pohjois- ja Etelä-Karjalaan, Uudenmaan itäosaan sekä Kymen-
laaksoon ulottuvalla alueella, joka oli Veiksel-jääkauden lopussa suurimmaksi osaksi Järvi- 
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Suomen jäätikkökielekkeen vaikutuspiirissä ja jonka yhteydessä on runsaasti murros-
laaksojen rikkomaa, jäätikön kuluttamaa, kallioista mäkimaastoa. Varsinkin Etelä- Savossa 
on useita hyvin tunnettuja siirtolohkareita. Pohjois-Suomessa suuria siirto lohkareita 
esiintyy runsaimmin Inarijärven ympäristössä, kuten Vätsärin alueella. Melko vähän 

Kuva 27. Siirtolohkareen tai -parven synty. Piirros H. Rönty, GTK & H. Kutvonen, GTK.

Kuva 26. 16 metriä korkea Ilveskivi (KIVI-15-008) on Suomen tunnetuimpia siirtolohkareita. 
Kuva T. Kananoja, GTK.

jäätikön virtaussuunta

jäätikkö on voinut louhia siirtolohkareen 
lähiympäristön kalliosta, jolloin sen 
kulkeutumismatka on lyhyt

siirtolohkareet ovat usein 
rikkonaisia ja ne voivat muodostaa 
hyvin suurista kivistä koostuvaa 
louhikkoa

siirtolohkareiden 
yhteydessä on usein 
luolia, ja osa kivistä            
      voi “kiikkua”
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 siirto lohkareita on sen sijaan Keski-Lapin jäänjakajavyöhykkeellä, missä jäätikön glasiaali-
eroosio on ollut vähäistä. Kuvassa 28 on esitetty yli 2,5 metriä korkeiden tai selvästi ympä-
ristöstään erottuvien lohkareiden lukumäärä 10 x 10 km ruuduilla (Maanmittauslaitoksen 
maasto tietokohteet 2016). 

 Tässä selvityksessä koko maan siirtolohkareita ei inventoitu kattavasti, vaan mukaan otet-
tiin lähinnä muutamia hyvin edustavia kohteita (vrt. Kejonen 2001, 2013). 
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Kuva 28. Siirtolohkareiden esiintyminen Suomen alueella.
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4.3.8 Kuviomaakivikot
Kuviomaat ovat maa-alueita, joissa esiintyy roudan toiminnan ja kiviaineksen hitaan va-
lumisen synnyttämiä kuvioita. Kiviset kuviomaat syntyvät, kun routa nostaa maa- aineksia 
pintaan ja pyrkii lajittelemaan niitä siten, että hienorakeiset ainekset jäävät keskelle ja 
kivet rikastuvat ympärille kehäksi. Kehien muodon ja ryhmittymisen sekä aineksen lajittu-
neisuuden mukaan kuviomaita voidaan kutsua esim. kivirenkaiksi, kivipolygoneiksi tai kivi-
verkoiksi (Kejonen 2005). Loivilla rinteillä roudan nosto ja aineksen valuminen lajittelee ki-
vet rinnettä alas virtaaviksi kivijuoviksi, kivikielekkeiksi tai kivivirroiksi. Kuviomaiden  synty 
edellyttää periglasiaalista tai sitä lähellä olevaa ilmastoa, joten niitä esiintyy Suomessa 
vain Pohjois-Lapissa Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueilla sekä Keski-Lapin suur tunturien 
 alueilla. Tämän selvityksen kuviomaat esiintyvät pääasiassa sekundäärisinä tyyppeinä 
 rakkojen yhteydessä ja ne ovat yleensä kivivirtoja tai kapeampia kivijuovia (kuva 29).

4.3.9 Useista kivikkotyypeistä koostuvat kompleksiset kivikot
Kompleksiset eli polygeneettiset kivikot ovat syntytavaltaan useasta eri kivikkotyypistä 
koostuvia kivikoita. Kompleksisia kivikoita esiintyy kaikkialla Suomessa, missä on muitakin 
kivikoita. Kivikko on voinut kehittyä joko usean prosessin tuloksena eri aikoina tai saman-
aikaisesti, tai kivikossa on eri tyypeistä koostuvia osa-alueita. Esimerkiksi moreenikivikko 

Kuva 29. Kivivirtoja Vuoltistunturin pohjoisrinteellä. Kuva J. Räisänen, GTK.
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Kuva 30. Uhkurakkojen ja moreenikivikoiden yhdistymät ovat tyypillisimpiä kompleksikivikkoja 
(KIVI-13-043). Kuva H. Rönty, GTK.

on voinut joutua rantavoimien huuhtomaksi ja sen jälkeen alttiiksi roudan toiminnalle. 
Rakkakivikko on voinut kehittyä osittain taluskivikoksi, joka on valunut moreenikivikon 
päälle. Jäätikön sulamisvedet ovat voineet kerrostaa kivikkoa kurun pohjalle, ja kurun 
seinämille on syntynyt taluskivikkoa. Uhkurakan reunoilla voi olla eri aikoina syntynyttä 
 moreenikivikkoa, siirtolohkareita, rantakivikkoa ja pieniä taluksia (kuva 30). Lapin tuntu-
reilla rakkakivikoiden yhteydessä on usein kuviomaita, jotka ovat yleensä kivivirtoja. Kaik-
kien kivikkotyyppien yhdistelmät ovat ainakin periaatteessa mahdollisia, joskaan jokaises-
ta yhdistelmästä ei tämän selvityksen yhteydessä ole tehty havaintoja. Selvityksen kohteis-
ta kompleksisia kivikoita oli noin puolet. 
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5 Kivikoiden luontotyypit

Kivikoista on tässä luvussa kuvattu keskeisimmät niihin liittyvät luontotyypit, joita on 
luonnehdittu myös Suomen luontotyyppien uhanalaisuus -julkaisussa (Raunio ym. 2008). 
Lisäksi rantakivikoita on luonnehdittu Tuura-julkaisussa (Mäkinen ym. 2011) ja tunturien 
vyörysoraikoita ja lohkareikkoja Natura 2000 -luontotyyppioppaassa (Airaksinen & Karttu-
nen 2011). Kohdekuvauksissa on lisäksi hyvin lyhyitä luonnehdintoja kivikkoja ympäröivis-
tä luontotyypeistä. Luontotyyppien kuvauksessa keskitytään lähinnä kasvillisuuteen ja sii-
hen liittyviin tekijöihin. Geologiset luonnehdinnat on käsitelty luvussa 4.3. Luonto tyyppien 
ja lajien uhanalaisuusluokat on esitetty taulukossa 2.

Kivikoiden luontotyypit kuvataan yleensä syntytavan mukaan. Poikkeuksena ovat ultra-
emäksiset kivikot ja kalkkivaikutteiset-kalkkikivikot, joita on luonnossa ja inventointi-
aineistossa suhteellisen vähän. Tunturialueen kivikkoisia luontotyyppejä ei kuvata katta-
vasti. Näistä kivikkotyypeistä mm. vyörysoratyyppien ja kuviomaiden osalta saa lisätietoa 
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus -julkaisun Tunturit-osiosta (Norokorpi ym. 2008). 

Taulukko 2. Luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusluokkien lyhenteet (Raunio ym. 2008, Rassi ym. 2010). 
Alueelliset luokat (RE, RT) koskevat vain lajiston arviointia. Uhanalaisia ovat luokkiin CR, EN ja VU kuuluvat 
luontotyypit ja lajit.

CR Äärimmäisen uhanalaiset Critically Endangered

EN Erittäin uhanalaiset Endangered

VU Vaarantuneet Vulnerable

NT Silmälläpidettävät Near Threatened

LC Säilyvät luontotyypeillä, Elinvoimaiset lajeilla Least Concern

DD Puutteellisesti tunnetut Data Deficient

RE Alueellisesti hävinneet Regionally Extinct

RT Alueellisesti uhanalaiset Regionally Threatened
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Suurin osa kivikoista on puustoltaan avoimia tai puita on harvassa. Peitteisemmät kivikot 
ovat aikojen kuluessa lähinnä jääneet metsäkasvillisuuden tai karikkeen alle siten, että 
vain isoimmat kivet erottuvat metsämaastosta eivätkä ne muodosta yhtenäisiä kivikoi-
ta. Metsämaan yksittäisilläkin kivillä saattaa olla omaa erikoislajistoaan, kuten esimerkik-
si lehtokivillä lehtokivisammalta (Grimmia hartmanii), lenkosammalta (Homomallium 
incurvatum), koukkusuikerosammalta (Sciuro-hypnum reflexum) tai turrisammalta (Oxys-
tegus tenuirostris) (NT) (kuva 31). Avoimet kivikot ovat yleensä paisteisia lukuun ottamat-
ta jyrkänteiden ja kurujen varjoseinämien tyvikivikoita. Avoimilla kivikoilla putkilokasveja 
esiintyy yleensä hyvin niukasti. Avokivikoiden kasvillisuus on jäkälä- ja sammalvaltaista 
ja varsinkin jäkälien lajimäärä voi olla hyvin suuri. Osa jäkälistä, etenkin rupijäkälät tun-
netaan edelleen huonosti. Kivikoiden levistä tunnetaan lähinnä näyttävimmät lajit, kuten 
punertavat Trentepohlia-viherlevät. Pienpiirteisesti avokivikoista löytyy erilaisia kasvu-
paikkoja niille erikoistuneelle lajistolle. Osa lajeista viihtyy paremmin kivien päällä, osa 
kivien sivuilla tai kivien väleissä. Kivikoon kasvaessa kivien väliin ja alle muodostuu kolo-
ja, onkaloita ja kattopintoja, joissa on omaa hämärään tottunutta lajistoaan. Onkaloissa 
kosteus voi lisääntyä ja etenkin uhkurakoissa onkalot voivat olla pohjaveden peittämiä ja 
niissä esiintyy usein suosammalia. Myös virtavesi voi soljua piilossa kivien välissä, mikä voi 
luoda omat erikoispiirteensä kivikon lajistoon. Vedenpinnan luontaiset vaihtelut saattavat 
myös vaikuttaa lajistoon. Kivikkokerrostuman paksuuden kasvaessa valo ei enää tunkeudu 
syvimpiin onkaloihin, ja ne ovat kasvittomia. Lohkarekoko vaikuttaa kivikoiden kasvillisuu-
teen ja lajistoon. Mitä isompia lohkareet ovat, sitä monipuolisempaa lajistoa niillä on. Suu-
rimpien siirtolohkareiden lajisto muistuttaa samasta kivilajista koostuvan kallion lajistoa. 

Kuva 31. Jaanankallion (KIVI-01-017) lehtomaista kivikkoa. Kuva J. Teeriaho, SYKE.
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Avo kivikoiden reunamilla varjostus lisääntyy, mikä näkyy usein lajistossa metsäsammalten 
ja -jäkälien runsastumisena. Esimerkiksi poronjäkäliä on kivikoiden reunamilla enemmän 
kuin keskellä. Kivikoiden yksittäiset puut, etenkin kelot ja kivikkoon maatuneet maapuut, 
voivat tuoda lajistoon omia erikoispiirteitä. Varsinkin harmaatorvijäkälä (Cladonia deformis) 
kasvaa paikoissa, joissa on lahonneita keloja. Samanlaisilta paikoilta voi löytää vaarantu-
nutta (VU) hongantorvijäkälää (Cladonia parasitica) (kuva 32).

Kivikkojen lajistoon vaikuttaa myös kivilajin ravinteisuus. Selkeimmin kivilajin mukaan 
voidaan jakaa talukset, rakat ja siirtolohkareet, muut kiviainekseltaan yleensä sekoittu-
neet kivikkotyypit hieman heikommin. Rakat heijastavat hyvin alla olevaa ja talukset yllä 
olevan jyrkänteen kallioperää. Suurin osa kivikoista on karuja (graniitti, granuliitti, hiekka-
kivet ja kvartsiitit; n. 80 % kalliopaljastumista), kun taas keskiravinteisia kivikoita tavataan 
vähemmän (kiilleliuskeet, diabaasi, gabro, dioriitti ja amfiboli; n. 19 % kalliopaljastumista). 
Harvinaisimpia ovat ravinteiset (kalkkikivi, dolomiitti; alle 1 % kalliopaljastumista) ja ultra-
emäksiset kivikot (peridotiitti, duniitti, serpentiniitti ja vuolukivi; alle 1 % kalliopaljastumis-
ta). Kivikoiden tai kivien kasvillisuuseroja voi nähdä jo karuissakin kivikoissa, joissa graniit-
tisilla ja kvartsiittisilla kivillä on toisistaan hieman poikkeavaa lajistoa. Kivikon pääkivilajista 
poikkeavat kivet saattavat erottua siten myös kasvilajistonsa puolesta muusta kivikosta. 
Yleisesti näyttää siltä, että mitä avoimempi kivikko on, sitä karumpi kivilaji on kyseessä. 
Osa jo keskiravinteisista kivikoista näyttää olevan osin umpeenkasvaneita ja ravinteiset 
kivikot ovat metsävyöhykkeellä lähes kokonaan peitteisiä. Keskiravinteisten kivikoiden 

Kuva 32. Reunavaikutteinen Pättäräisen (KIVI-19-010) kivikko ja maatuva kelo. Kuva J. Teeriaho, 
SYKE.
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umpeenkasvun syynä saattaa olla myös niiden pienialaisuus ja siten reunavaikutus on suu-
rempi kuin laaja-alaisemmissa kivikoissa. Ultraemäksiset kivikot pysyvät paremmin auki 
monelle kasvilajille epäedullisen kasvualustan takia.

5.1 Rakat 

Rakat heijastavat hyvin alla olevaa kallioperää ja ne voidaan kivilajien ravinteisuuden mu-
kaan jakaa karuihin, keskiravinteisiin, ravinteisiin ja ultraemäksisiin kivikoihin. Inventointi-
aineiston rakoista karuja on 92 %, keskiravinteisia 2 %, ravinteisia 0 % ja ultraemäksisiä 6 % 
aineistosta. Vastaavasti maaperäkartan 1:200 000 (2009) rakoista karuja on 92 %, keski-
ravinteisia 7 %, ravinteisia 0,01 % ja ultraemäksisiä 1 %. 

Vertailussa on käytetty apuna kallioperäkartta-aineistoa (DigiKP200 2010), joka on jaet-
tu kivilajeittain ravinteisuuden mukaan. 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 puolit-
tain tunturialueella (kuva 10 ja Tunturialueet 2017). Rakat ovat kasvuolosuhteiltaan enim-
mäkseen kuivia ja paisteisia, koska ne sijaitsevat vaarojen ja tunturien lakiosissa tai rin-
teillä. Lajistossa saattaa olla pientä vaihtelua pohjois–eteläsuuntaisuuden lisäksi itä–länsi-
suunnassa, mutta sitä ei jäkälä- tai sammallajiston suhteen hyvin tunneta. Rakoissa voi olla 
harvinaisena pieniä kausikosteita kasvittomia kivipainanteita, pohjavesipainanteita tai pie-
niä lampia, kuten on esimerkiksi Enontekiön Saitsijärven kivikossa (KIVI-19-208) (kuva 33).

Kuva 33. Kausikostea, kasviton kivipainanne Saitsijärven kivikossa (Kivi-19-208). Kuva J. Teeriaho, 
SYKE.
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Karuilla kivikoilla valtalaji on yleensä kaarrekarve (Arctoparmelia centrifuga). Lähes yhtä 
runsaita ovat tummat rupi- ja karttajäkälät (Rhizocarpon spp.). Kellertäviä karttajäkäliä 
on tavallisesti vähemmän, mutta tuntureiden ylärinteillä tai laella niitä tavataan toisi-
naan vallitsevasti. Graniittisia kiviä täplittää usein myös sinertävä kalliomaljajäkälä (Dip-
loschistes scruposus) ja paikoin on myös paasisuolikarvetta (Brodoa intestiniformis), joka 
on yleensä runsaampi kvartsiittisilla kivillä. Mustaröyhelöä (Melanelia hepatizon) ja sysi-
ruskokarvetta (Melanelia stygia) on kivien kulmissa. Kaarrekarpeen seurana on usein 
myös pallo karvetta (Arctoparmelia incurva). Napajäkälistä kasvaa runsaasti ryhmynapa-
jäkälää (Umbilicaria hyperborea) ja hieman kärsänapajäkälää (U. proboscidea), toisinaan 
risanapa jäkälää (U. torrefacta) ja harvemmin karstanapajäkälää (U. deusta) ja ripsinapa-
jäkälää (U. cylindrica). Kvartsiittikivien päällä kasvaa paikoin villakarvetta (Pseudephebe sp). 
Usein kivikkoa värittävät myös oranssiset nystyjäkälälaikut, mm. liuskenystyjäkälä (Lecidea 
lithophila). Kallioisokarvetta (Parmelia saxatilis) esiintyy usein paikoissa, joita puusto hie-
man varjostaa. Isommilla, yleensä graniittisilla kivillä on useasti tuulirokkojäkälää (Ophio-
parma ventosa) ja harmaakiventieraa (Aspicilia cinerea). Kvartsiittiset kivet ovat yleensä 
pienempiä ja eri tavalla lohkoutuneita eikä niiden alle jää isompia koloja. Usein graniittis-
ten rakkojen kuivista onkaloista pilkistää kellertävä varjorikkijäkälä (Chrysothrix chlorina). 
Kivien päällä kasvavia pensasmaisia jäkäliä ovat mm. isohirvenjäkälä (Cetraria islandica 
ssp. islandica), pikkuhirvenjäkälä (Cetraria ericetorum), okahirvenjäkälä (Cetraria odontella) 
ja tunturihirvenjäkälä (Cetraria nigricans). Tinajäkäliä (Stereocaulon spp.) näyttäisi kasvavan 
enemmän graniittisilla kuin kvartsiittisilla rakoilla. Isoimmilla kivillä voi kasvaa myös melko 
runsaasti pikkukorallijäkälää (Sphaerophorus fragilis), lankajäkälää (Cystocoleus ebeneus), 
rakkaluppoa (Alectoria ochroleuca) ja tummaluppoa (Bryoria fuscescens s.lato). Kivillä 
elää lisäksi useita torvijäkäliä (Cladonia spp.), joista louhikkotorvijäkälä (C. amaurocraea), 
 suppilotorvijäkälä (C. pleurota) ja tähtitorvijäkälä (C. crispata var crispata) ovat runsaim-
pia. Torvijäkälät mukaan lukien poronjäkälät kasvavat runsaimpina kivikoiden puustoisissa 
reunaosissa tai rakkojen kosteahkoissa painanteissa. Graniittisissa kivikoissa on enemmän 
porojen laidunnukselta suojaavia koloja, joissa voi olla mm. kulumattomia palleroporon-
jäkälätuppaita (Cladonia stellaris) seuranaan valkoporonjäkälää (C. arbuscula) ja lapalumi-
jäkälää (Flavocetraria  nivalis) (kuva 34).

Sammalista rakkojen runsaimpia lajeja ovat kivitierasammal (Racomitrium microcarpon), 
louhisammal (Tetralophozia setiformis) ja kivien sivuilla kalliokarstasammal (Andreaea 
 rupestris). Myös isokorallisammal (Ptilidium ciliare) ja isoraippasammal (Sphenolobus 
 saxicola) ovat tavallisia lajeja, mutta niiden peittävyys on yleensä edellisiä pienempi. Mai-
nitut 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 kuivemmissa torasamma-
lia (Cynodontium spp.). Tunturirakoissa tavataan kalliotierasammalta (Racomitrium lanu-
ginosum) ja kosteissa painanteissa mm. korpikarhunsammalta (Polytrichum commune). 
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 Rakoissa kasvaa lisäksi paikoin mm. karvakarhunsammalta (Polytrichum piliferum) ja kallio-
ahmansammalta (Kiaeria blyttii). 

Rakkakivikoissa kasvaa vain yksittäisiä mäntyjä, koivuja ja tunturissa tunturikoivuja ja 
vaivais koivuja. Matalakasvuista haapaa, katajia, pihlajan vesoja, pajuja ja jokusen raidan 
voi myös tavata kivikoista. Kuuset ovat rakoissa harvinaisia. Männyt ovat edustavimmillaan 
eri-ikäisiä, vanhimpien ollessa kilpikaarnaisia ja lyhytkasvuisia, tanakoita tappeja. Myös 
koivut ovat matalakasvuisia, osin vesasyntyisiä ja pensasmaisia. Samoilla kohdilla puiden 
kanssa on usein myös puolukan, mustikan ja variksenmarjan muodostamia varpulaikku-
ja. Toisinaan tavataan myös sianpuolukkaa, suopursua ja juolukkaa. Tuntureilla varvikkoa 
voivat muodostaa myös riekonmarja, kurjenkanerva, sielikkö, sammalvarpio ja liekovarpio, 
jota esiintyy vain Enontekiöllä. Tunturialueen kangassaarekkeiden tyypillisiä liekoja ovat 
pohjanketunlieko, pohjankeltalieko, pohjanriidenlieko, pohjankatinlieko ja tunturilieko. 
Pohjoisen rakoista voi tavata yksittäin tunturivihvilää ja lapinkastikkaa sekä harvinaisena 
liesua. Tavanomaisista kasveista rakoissa voi kasvaa mm. hiirenporrasta, korpi-imarretta, 
metsäimarretta, kultapiiskua, maitohorsmaa, metsätähteä, vanamoa ja lampaannataa.

Keskiravinteisissa kivikoissa lajisto on ilmeisesti monipuolisempaa, mutta tarkemmin näi-
tä kivikkoja ei tunneta. Inventointiaineistossa kivilajin mukaan amfiboliittisia kivikoita on 
vain kaksi: Muonion Pallaskero (KIVI-19-115) ja Enontekiön Vuopmegašoaivin länsipuo-
li (KIVI-19-188). Näitä kohteita ei ole biologisesti inventoitu. Ravinteisia rakkakivikoita ei 

Kuva 34. Karua rakkakivikkoa, Ristilaki (KIVI-19-123). Kuva J. Teeriaho, SYKE.
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 inventointiaineistossa ole. Ultraemäksisiä rakkoja tai rakan ja muun kivikon yhdistelmiä 
on inventointiaineistossa seitsemän kohdetta ja niitä kuvataan ultraemäksisten kivikoiden 
 yhteydessä (luku 5.9). Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa rakat on luokitettu säily-
viksi (LC) ja ne ovat jakautuneet metsävyöhykkeen pakkasrapautumakivikoihin (Kontula 
ym. 2008) sekä tunturialueen kivikoihin (Norokorpi ym. 2008).

5.2 Talukset 

Talukset voidaan jakaa kivilajin mukaan eri ravinteisuusryhmiin. Talukset ovat useimmiten 
karuja, harvemmin keskiravinteisia ja hyvin harvoin ravinteisia tai ultraemäksisiä. Ravintei-
suuden lisäksi taluksien lajistoon vaikuttavat varjostus- ja valaistussuhteiden erot. Täs-
sä  selvityksessä useimmat edustavat talukset ovat puuston suhteen valoisia, harvemmin 
puolivarjoisia ja vain poikkeustapauksissa varjoisia. Puustoltaan varjoisat kivikot peitty-
vät useimmiten metsäkasvillisuuden alle ja menettävät siten kivikoille luonteenomaiset 
piirteensä. Taluksien onkalot ovat useimmiten kuivia etenkin lähempänä jyrkännettä, ja 
kosteampia onkaloita löytää yleensä taluksien reunoilta silloin, kun ne rajoittuvat soihin 
tai vesistöihin. Valuvetiset jyrkänneseinämät ja varjosuuntaiset (luoteesta pohjoisen kautta 
kaakkoon suuntautuneet) jyrkänteet voivat kuitenkin tuoda kosteutta myös taluksien ylä-
rinteisiin ja onkaloihin. Taluksien lajistoon vaikuttaa myös jyrkänteiden rapautumisnopeus. 
Useimmat talukset ja niiden jyrkänteet ovat hyvin stabiileja ja lajistossa ei näy rapautumi-
sen suhteen eroja. Toisinaan nämäkin jyrkänteet voivat paikoittain pienialaisesti lohkoon-
tua, jolloin lohkopinnat ovat muutamia vuosia paljaita kasvillisuudesta ja peittyvät yleensä 
ensin levien, myöhemmin jäkälien ja lopulta olosuhteiden mukaan osittain pensasmais-
ten jäkälien tai sammalien alle. Aktiivisesti rapautuvat jyrkänteet ovat hyvin harvinaisia. 
Tällaisena pienkivisesti rapautuvana jyrkänteenä voi pitää esim. Korouoman Piippukal-
liota (KIVI-19-016), jonka rapautumiseen ilmeisesti vaikuttaa myös valuvetisyys (kuva 11). 
Vyöry sorakeiloja on lähinnä tunturialueilla. Kalkkipitoisia rapautumissoraikoita on tunturi-
alueiden lisäksi Kuusamon ja Sallan kalkkikalliojyrkänteillä. Alla kuvataan taluksen eri osien 
(kts. kuva 12) kasvillisuutta ja lajistoa tarkemmin.

Ylärinne 
Jyrkänteen ja avoimen kivikon väliin jää usein 5–10 m leveä harvapuustoinen vyöhyke. 
Kivet ovat myös pienempikokoisempia kuin alempana rinteessä. Aluskasvillisuus on var-
puista ja muodostuu variksenmarja-, puolukka-, mustikka-, kanerva- tai sianpuolukka-
kasvustoista. Pohjoisessa voi olla myös vaivaiskoivu- ja riekonmarjalaikkuja sekä sielikköä. 
Pohjakerros on usein seinäsammaleinen (Pleurozium schreberi) ja poronjäkäliköt ovat yh-
tenäisempiä kuin alarinteen avoimessa kivikossa. Pienillä kivillä tai niiden väleissä saattaa 
kasvaa myös pohjankallioimarretta, liekoja, pohjankorvajäkälää (Nephroma arcticum) ja 
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pilkkunahkajäkälää (Peltigera aphthosa). Puusto on usein varttunutta, harvaa, erirakenteis-
ta männikköä, jonka seassa on pienempiä koivuja ja usein riukumaista haapaa ja pensaista 
katajaa, joskus pajuja. Edustavimmillaan osa männyistä on keloina. Kaatuneita kelomaa-
puita voi kivikossa olla toisinaan runsaastikin. Järeimmät männyt voivat olla 40 cm pak-
suja, kilpikaarnaisia ja palokoroisia. Lahopuiden lajisto voi monipuolistaa muuten karujen 
taluksien ja niiden jyrkänteiden lajistoa. Tunturialueella puusto voi puuttua (kuva 35).

Kivikko
Karuja kivikoita kirjovat vahvasti kaarrekarve, kivien sivuja tummat karttajäkälät ja silmiin-
pistävästi kellertävät karttajäkälät. Kivien kulmissa kasvaa myös sysiruskokarvetta ja 
musta röyhelöä ja muita karujen pintojen rupijäkäliä. Isoimmilla kivillä voi elää myös 
tuuli rokkojäkälää. Kiviä täplittävät myös napajäkälät, joista runsain on ryhmynapajäkälä. 
Niukempina tavataan kärsänapa- ja risanapajäkälää. Kivikoiden isoimpia onkaloita värjää 
monin paikoin varjorikkijäkälä, jonka seurana tavataan jauhejäkäliä (Lepraria spp.), kivien 
kattopinnoilla hiirenhäntäsammalta (Isothecium myosuroides) sekä hyvin harvoin silo-
riippusammalta (Alleniella complanata) ja pohjantakkusammalta (Ulota curvifolia). Tyvil-
lä on toisinaan hohtovarstasammalta (Pohlia cruda). Kiven välissä ja osin päällä on mel-
ko runsaasti kivitierasammalta ja isokorallisammalta sekä valuvesipinnoilla kalliokarsta-
sammalta ja hieman vähemmän kangaskarhunsammalta (Polytrichum juniperinum). 
Onkaloissa kasvaa runsaammin louhisammalta ja raippasammalia (Sphenolobus spp.) sekä 
kosteammissa onkaloissa lovisammalia (Lophozia spp.), pykäsammalia ja muita maksa-

Kuva 35. Kulmakurussa (KIVI-19-185) erottuu hyvin pensaikkoinen ylärinne. Kuva J. Teeriaho, SYKE.
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sammalia. Kivien sivuilla voi olla niukasti kyhmytorasammalta (Cynodontium strumiferum) 
tai kalliotorasammalta (C. tenellum). Pensasmaisista jäkälistä kasvaa yleensä runsaasti 
 louhikkotorvijäkälää, suppilotorvijäkälää ja tinajäkäliä. Monissa kivikoissa kasvaa runsaasti 
myös sysiporonjäkälää (Cladonia stygia) ja palleroporonjäkälää. Poronhoitoalueella poron-
jäkäliä on monesti laidunnettu vaikeapääsyisempiä kivikoita lukuun ottamatta. Pohjoises-
sa poronjäkälien seurana on usein lapalumijäkälää. Muista torvijäkälistä yleisimpiä ovat 
mm. puikkotorvijäkälä (Cladonia cornuta) ja okatorvijäkälä (Cladonia uncialis ssp. uncialis) 
sekä hirvenjäkälistä mm. okahirvenjäkälä. Taluksissa, joissa on tuoreehkoja rapautuma-
pintoja tai kääntyneitä lohkareita, voi olla Trentepohlia-viherjäkälän osin punaiseksi värjää-
miä kiviä sekä kasvittomia kivipintoja (kuva 79). 

Varjoisat kivikot ovat päältä usein laajalti metsäsammaleisia tai poronjäkälälaikkujen 
peittämiä. Isoilla, hieman lehtomaisilla lohkareilla kasvaa varpujen ohella etenkin Ete-
lä-Suomessa runsaasti ruohoja, kuten pohjankallioimarretta, haisukurjenpolvea, mai-
tohorsmaa ja vadelmaa. Näiden kivien väliin voi tunkea pensaikkotatarta, lehtoarhoa, 
lehto nurmikkaa ja myös muuta lehtolajistoa, kuten mustakonnanmarjaa ja harvinaise-
na velholehteä. Isoimpien kivien pystypinnoilla voi kasvaa runsaasti kalliopalmikkosam-
malta (Hypnum cupressiforme), laakasammalia (Plagiothecium spp.) ja kiviturkkisammal-
ta (Paraleucobryum longifolium), joskus myös kiviharmosammalta (Hedwigia ciliata) ja 
kivikynsi sammalta (Dicranum scoparium). Näitä voi tavata niukkana myös paisteisimmis-
ta taluksista ja varjojyrkänteillä ne ovat hyvin yleisiä. Kivien väleissä on toisinaan kosteita 
ja kylmiä onkaloita, joissa voi kasvaa rahkasammalia (Sphagnum spp.), karhunsammalia 
(Polytrichum spp.), joskus nuppihuopasammalta (Aulacomnium androgynum), harvinai-
sena isosahasammalta (Bazzania trilobata) ja suonlaitojen lohkareiden vesikoloissa mm. 
kilpilehväsammalta (Rhizomnium punctatum). Pohjoisessa pohjakorvajäkälä on varjoisten 
kivikoiden tyyppilaji. Putkilokasveista kivien väleistä voi löytää lisäksi alvejuuria, metsäi-
marretta, ketunliekoa ja varpuja sekä ruohoista mm. horsmia, keltamoa ja tavanomaisia 
metsäruohoja.

Keskiravinteiset talukset eroavat niukasti karuista taluksista. Lajisto on usein hieman moni-
puolisempaa. Puolivarjoisat kivikot voivat olla hieman lehtomaisempia ja erot näkyvät 
lähinnä putkilokasveissa. Kivikoissa voi tällöin kasvaa kivien väleissä ja osin päällä runsaah-
kosti ketunleipää, oravanmarjaa, lehtonurmikkaa, nuokkuhelmikkää ja joskus kissan kelloa. 
Ravinne-ero karuihin kiviin näkyy paremmin jyrkännelajistossa ja epäsuorasti talusten 
aluslehdoissa.

Jyrkänne
Jyrkänteiden kasvillisuus on melko samanlaista, mutta monilajisempaa kuin kivikossa. 
Pysty pintoja peittävät kaarrekarpeen ja tummien karttajäkälien lisäksi laajalti kallioiso-
karve ja jauhejäkälät. Kalliopinnoilla kasvaa lisäksi sammalia, kuten pohjantakku sammalta, 
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laakasammalia, kalliopalmikkosammalta, kyhmytorasammalta, lovisammalia sekä hyl-
lyillä samoja pensasmaisia jäkäliä ja sammalia kuin kivikossa. Jyrkänteillä yleisempiä ja 
niiden kivikoissa harvinaisia ovat mm. raoissa kasvavat karvakiviyrtti, tunturikiviyrtti sekä 
raunioiset, hyllyillä kasvavat lampaannata ja sormisara sekä nahkanapajäkälä, tumma-
luppo, kiviharmosammal, riippusammalet (Alleniella spp., Exsertotheca ssp., Neckera spp.) 
ja omenasammalet (Bartramia spp.). Ravinteisimmilla jyrkänteillä voi kasvaa melko ylei-
sesti uurnasammalia (Amphidium spp.), paasisammalia (Schistidium spp.), niukasti kalkki-
kiertosammalta (Tortella tortuosa), haapasuomusammalta (Radula complanata), raidan-
keuhkojäkälää (Lobaria pulmonaria) (NT), kalliokeuhkojäkälää (L. scrobiculata) (VU), suoni-
nahkajäkälää (Peltigera venosa) (NT) ja putkilokasveista haurasloikkoa, tummaraunioista 
ja pahtarikkoa. Käsivarressa talusjyrkänteillä voi esiintyä harvinaisena silomunaisjäkälää 
(Nephroma bellum) (NT), kesämaksaruohoa, pohjannoidanlukkoa (VU), kalliosirkunjyvää 
(VU) ja ruusujuurta. Jyrkänteillä tavataan toisinaan myös peto- tai varislintujen pesiä, jotka 
lisäävät niiden läheisyydessä typensuosijalajistoa.

Rotkot–kurut–rotkolaaksot
Rotkojen (sis. kurut ja rotkolaaksot) kivikot koostuvat pääosin taluskivikoista, mutta 
myös osittain virtavesien purkautumiskivikoista ja rakkakivikoista. Ilmasto-olosuhteil-
taan rotkot ovat erikoisia. Riittävän leveissä rotkoissa paisterinteet voivat tarjota eliöstöl-
le ympäristöään lämpimämmän ja vastaavasti varjorinteet viileämmän ja kosteamman 
kasvupaikan. Suojaisten rotkojen pohjakivikoissa on toisinaan hyvin kylmät kasvuolo-
suhteet ja onkaloissa voi olla jäljellä jäätä pitkälle kesään. Samoin lumien sulaminen on 
ympäristöä hitaampaa, mikä lyhentää kasvukautta. Rotkojen pohjalla lohkareiden välissä 
soljuu toisinaan piilo puroja ja paikoin vesi on näkyvissä kivien onkaloissa. Näissä kylmis-
sä koloissa voi kasvaa sahasammalia (Bazzania spp.), lettotihkusammalta (Oncophorus 
virens), kalliokieli sammalta (Diplophyllum taxifolium), harvinaisena pohjanpussisammal-
ta (Marsupella sphacelata) (VU), napakinnassammalta (Scapania spitsbergensis) (VU) ja 
muita maksa sammalia sekä joskus joitakin tunturilajeja, kuten tunturivihvilää. Kivikkoi-
sissa piilo puroissa voi harvinaisena havaita myös hajuheinän (NT). Kosteissa onkaloissa ja 
noroissa voi kasvaa lisäksi muita kinnassammalia (Scapania spp.), metsäkamppisammal-
ta (Sanionia uncinata), kultasirppisammalta (Loeskypnum badium), siipisammalia mm. 
rantasiipi sammalta (Fissidens osmundoides), saksipihtisammalta (Cephalozia bicuspidata) 
ja harvinaisena särmäsammalta (Conostomum tetragonum). Paikoin voi myös olla pieniä 
soistumia, rahka sammalia, korpikarhunsammalta ja pajukkoa. Rinnekivikot muistuttavat 
lajistoltaan enemmän taluskivikoita. Yleisesti rotkoissa voi olla normaalia jyrkännekivikkoa 
suurempi lajidiversiteetti johtuen lukuisista erilaisista kasvupaikoista ja niihin vaikuttavista 
tekijöistä (kuva 36).

Luontotyyppien uhanalaisluokituksessa talukset sisältyvät jyrkänteiden aluslohkareikkoi-
hin (LC) ja rotkot rotkolaaksoihin sekä rotkoihin ja kuruihin (LC) (Kontula ym. 2008).
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5.3 Moreenikivikot

Moreenikivikoista kivikkoisimmatkin ovat metsävyöhykkeellä useimmiten puuston var-
jostamia ja kariketta kerääviä. Lajisto on enimmäkseen karua ja tavanomaista. Isokivi-
set  moreenikivikot ovat lajistoltaan monipuolisempia kuin pienikiviset. Kivet ovat pääl-
tä yleensä poronjäkälien, torvijäkälien, tinajäkälien, metsäsammalten ja joskus karhun-
sammalten laikuttamia. Torvijäkälistä runsaimpia ovat louhikkotorvijäkälä, suppilotorvi-
jäkälä, valkoporon-, palleroporon- ja sysiporonjäkälä. Isoimmilla lakikivillä kasvaa usein 
myös pohjankallioimarrekasvustoja ja kulmissa joskus tuulirokkojäkälää. Pienimmillä 
välikivillä on runsaammin isokorallisammalta, kalliokarstasammalta, kivitierasammalta ja 
louhisammalta. Kivien sivuilla kasvaa runsaasti mm. kallioisokarvetta, karttajäkäliä, jauhe-
jäkäliä, kulmissa kaarrekarvetta ja vähemmän mustaröyhelöä sekä sysirusko karvetta. 
Napa jäkälistä runsaimpia ovat karstanapajäkälä, liuskanapajäkälä (Umbilicaria polyphyl-
la) ja ryhmynapajäkälää. Lohkareiden sivulla voi kasvaa lisäksi kiviharmosammalta, kallio-
palmikkosammalta, kivikynsisammalta, kiviturkkisammalta, raippasammalia ja tora-
sammalia. Kosteammilla kohdilla on laakasammalia. Suurimpien lohkareiden alla on kuivia 
onkaloita, joissa kasvaa yleensä hiirenhäntäsammalta ja niukalti jauhejäkälien seurana 
varjorikkijäkälää. Kosteahkoissa onkaloissa kasvaa yleensä varstasammalia (Pohlia spp.) ja 
maksasammalia, mm. metsäpykäsammalta, saksipihtisammalta ja lovisammalia. Onkalot 
voivat joskus olla myös soistuneita. Karikkeisuuden vuoksi kivillä on myös runsaahkosti 

Kuva 36. Kulmakuru (KIVI-19-185) pohjalta käsin. Kuva J. Teeriaho, SYKE.
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yleensä puilla kasvavia jäkäliä kuten kärsäpaisukarvetta (Hypogymnia tubulosa) sekä toi-
sinaan naavoja (Usnea spp.) tai luppoja (Bryoria spp). Karikevaikutteisissa onkaloissa on 
tavanomaisia metsäsammalia (kuvat 37 ja 83).

Kivien väliset kangasmaalaikut ovat seinäsammal–kynsisammalvaltaisia, poronjäkälä-
laikkuisia ja osin puolukka- ja mustikkavarvikkoisia. Paikoin kasvaa myös vähän metsä-
lauhaa, sanikkaisia ja muita tavanomaisia metsäkasveja. Metsänkäsittelyn seurauksena, 
kuten hakkuuaukioilla tai taimikoissa, sammalet karisevat paisteisuuden lisääntymisen 
takia suurimmaksi osaksi lohkareiden päältä pois. Hakkuaukioiden kivillä on myös yleen-
sä pil likkeitä, keltamoa ja vadelmaa. Luontotyyppien uhanalaisluokituksessa moreeni-
kivikot käsitellään moreenilohkareikkojen yhteydessä ja ne on arvioitu säilyviksi (LC) 
(Kontula ym. 2008).

5.4 Uhkurakat eli lohkarepainanteet 

Uhkurakat ovat pinnaltaan enimmäkseen suurilohkareisia ja joskus paikoin röykkiömäi-
siä, jolloin kivikon alle jää erikokoisia onkaloita ja pienempiä koloja. Usein kivikoissa on 
näkyvissä pohjavesi, joka luo kylmänkosteita ja varjoisia kasvupaikkoja vastapainoksi 

Kuva 37. Poronjäkäläpeitteistä moreenikivikkoa, Viinakorven kivikot (KIVI-13-039). Kuva J. Teeri-
aho, SYKE.
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 paahteiselle pintakasvillisuudelle. Puuston suhteen kivikot ovat enimmäkseen avoimia ja 
paisteisia. Ravinteisuudeltaan ne ovat yleensä karuja tai enintään keskiravinteisia (ku-
va 38). Ultraemäksisen alustan uhkurakat ovat harvinaisia. Kivikoissa voi havaita yksittäin 
 kauempaa kulkeutuneita kalkkipitoisia kiviä lähinnä seuduilla, joissa on normaalia enem-
män kalkkikiveä kallioperässä.

Kivikot ovat päältä enimmäkseen vihertävien ja mustien karttajäkälien värittämiä tai 
kaarre karpeen kirjomia. Muista rupijäkälistä voi kasvaa jonkin verran mm. kalliomalja-
jäkälää ja oranssisia nystyjäkäliä (Lecidea spp.). Napajäkälistä kasvaa eniten ryhmynapa-
jäkälää, karstanapajäkälää, melko runsaasti risanapajäkälää ja niukemmin liuskanapa-
jäkälää. Kivien kulmissa kasvaa yleisesti mustaröyhelöä ja sysiruskokarvetta. Näiden seu-
rana voi kasvaa harvakseltaan mm. pallokarvetta. Pensasmaisista jäkälistä kivien päällä ja 
kolokivillä on yleisesti suppilotorvijäkälää, okatorvijäkälää ja tähtitorvijäkälää. Louhikko-
torvijäkälää on ehkä enemmän kuivemmilla kivikoilla. Hirvenjäkälistä yleisiä ovat oka-
hirvenjäkälä ja pohjoisessa tunturihirvenjäkälä. Kivien päällä on yleisesti myös tinajäkäliä 
ja poronjäkäliä. Keskiravinteisilla kivillä edellisiä lajeja on ehkä enemmän kuin karummilla 
kivillä. 

Sammalet viihtyvät yleensä paremmin hieman suojaisammilla kivillä, isompien loh-
kareiden välissä. Näistä runsaimmin kasvaa yleensä kivitierasammalta. Syvemmäl-
lä kasvaa enemmän mm. kallioahmansammalta, louhisammalta, raippasammalia, 

Kuva 38. Vionharjunluolikon (KIVI-16-025) ravinteisuudeltaan karua uhkurakkaa. J. Teeriaho, SYKE.
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 isokoralli sammalta ja syvimmissä onkaloissa metsäpykäsammalta ja varstasammalia. Ki-
vien pystypinnoilla voi olla niukasti torasammalia ja kiviturkkisammalta. Valuvesipinnoilla 
on yleensä runsaasti kalliokarstasammalta. Kosteammissa paikoissa kasvaa saksipihtisam-
malta, metsä kamppisammalta, paikoin lovisammalia, korpikarhunsammalta ja erikoisuute-
na toisinaan isosahasammalta. Pohjavesivaikutteisissa kivikoissa kasvaa lisäksi suosamma-
lia kuten hetesirppisammalta (Sarmentypnum exannulatum), kinnassammalia ja rahka-
sammalia, mm. kangasrahkasammalta (Sphagnum capillifolium). Ravinteisimmissa ”suoki-
vikoissa” voi tavata kultasirppisammalen tai rimpisirppisammalen (Scorpidium revolvens). 
Sammalet saattavat myös puuttua pohjavesivaikutteisten kivikoiden onkaloista ehkä liial-
lisen varjos tuksen tai epäsuotuisten vedenpinnan vaihtelujen takia. Kuivat uhkurakat ovat 
yleensä sammalien suhteen kuitenkin vähälajisempia kuin pohjavesivaikutteiset kivikot.

Varsinkin kuivissa uhkurakoissa on putkilokasveja niukalti. Pohjavesivaikutteisissa kivi-
koissa (kuva 39) voi kasvaa yksittäin mm. korpi-imarretta, metsäalvejuurta, maitohorsmaa, 
 kurjenjalkaa, suokukkaa, myrkkykeisoa, järviruokoa, järvikortetta, lampaannataa, polku-
saraa, harmaasaraa ja kivikoiden liepeillä suopursua ja juolukkaa.

Uhkurakoissa kasvaa yleensä vain muutamia lyhytkasvuisia mäntyjä. Vanhemmat puut 
ovat edustavimmallaan keloja, kilpikaarnamäntyjä tai tykkyvaurioisia aihkeja eli iki-
mäntyjä. Osa näistä makaa yksittäisinä maapuina. Paikoin voi olla myös pensasmaisia 
koivuja ja pajuja. Muut puut ja pensaat ovat harvinaisempia. Puita ympäröivät usein 

Kuva 39. Uhkurakan kivien välissä näkyy vähän pohjavettä ja myrkkykeisoa. Kuva J. Teeriaho, SYKE.
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 variksenmarja-puolukkavarvikot sekä seinäsammalkasvustot. Metsän tai laajempien 
metsä saarekkeiden aiheuttaman reunavaikutuksen takia kivikkoreunoilla on yhtenäisem-
piä varpu-poronjäkälälaikkuja lisääntyneen karikevaikutuksen ja varjostuksen takia. Näillä 
kohdin voi olla laajoja poronjäkälien mm. sysiporonjäkälän ja palleroporonjäkälä muodos-
tamia laikkukasvustoja (kuva 40). Luontotyyppien uhanalaisluokituksessa uhkurakat kuu-
luvat roudan nostamiin kivikoihin, jotka on arvioitu säilyviksi (LC) (Kontula ym. 2008).

5.5 Virtaavan veden kerrostamat kivikot 

Suurin osa virtaavan veden muodostamista kivikoista on jäätikkösyntyisiä kuiville jääneitä 
purkautumisuomia, osittain harjusta paljastuneita kivikkoja, harvemmin maankohoamisen 
seurauksena kuiville jääneitä joenpohjakivikoita ja vain pieni osa nykyisiä harjuainekses-
ta huuhtoutuneita joenrantakivikoita. Virtavesikivikot liittyvät myös usein syntytavaltaan 
kompleksisiin kivikkoihin. Tässä selvityksessä ei käsitellä nykyisistä virtavesikivikoista kos-
kia eikä ihmistoiminnan vaikutuksesta vesivoimaloiden rakentamisen yhteydessä kuiville 
jääneitä jokien pohjakivikoita. 

Virtavesikivikot ovat usein kapea-alaisia ja siten laajalti reunavaikutteisia eli alttii-
ta puuston varjostukselle ja karikkeen kerääntymiselle kivien väliin. Moniin vanhoihin 
purkautumis uomakivikkoihin ja kuiviin joenpohjakivikoihin liittyy lisäksi lumen sulamisen 
aikaisia puroja, jotka muina aikoina toimivat kivisinä piilopuroina. Harjukivikot ovat usein 

Kuva 40. Uhkurakan luonnontilaista männikköä, Lantoluolat (KIVI-13-037). Kuva J. Teeriaho, SYKE.
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kapeita, metsäalueella reunavaikutteisia ja kuivia kasvuympäristöjä. Nykyiset tulvavesi-
vaikutteiset laajat joenrantakivikot ovat harvinaisia. Ainakin osalle näistä kivikoista oma 
erikoinen piirteensä on virtaveden kuljettama hiekka ja sora, mikä vaikuttaa kasvillisuuden 
koostumiseen. Virtavesikivikoiden kasvillisuuden heterogeenisyyttä lisäävät myös erikoiset 
kauempaa kulkeneet kivet, joilla voi olla muusta kivikosta poikkeavaa kasvillisuutta. Kivien 
kokoon vaikuttaa myös vallitseva kivilaji. Kvartsiittikivikot ovat yleensä pienikivisempiä 
ja -koloisempia, kuten on todettu rakkakivikoiden yhteydessä. Joskus kivikoissa voi olla 
myös erikokoista lajittunutta ainesta, mikä vaikuttaa myös kasvillisuuden koostumukseen. 
Synty tavan monimuotoisuuden ja kompleksisen rakenteen takia kasvillisuuden kuvaus 
esitetään esimerkkien avulla.

Purkautumiskivikot muistuttavat etenkin loivilla ja laakeilla alustoilla kasvillisuuden suh-
teen hyvin pitkälti pohjavesivaikutteisia uhkurakkoja. Monesti ne ovat myös syntytaval-
taan virtavesikivikon ja uhkurakan synnyttämiä kompleksisia kivikoita. Tyypillistä uhku-
rakkamaista kivikkoa edustaa hyvin Porttivaaran kuru (KIVI-17-019), jossa kivien välissä on 
koloja ja onkaloita, joissa pohjavesi on paikoin näkyvissä. Kivillä vallitsevat karttajäkälät ja 
kivien kulmia kirjoo kaarrekarve. Napajäkälistä on runsaimmin ryhmynapajäkälää. Kivien 
päällä kasvaa runsaasti kivitierasammalta, tinajäkäliä ja kalliokarstasammalta. Kulmissa 
on siellä täällä liuskenystyjäkälää ja vähän mustaröyhelöä. Kivien kosteahkoissa kolois-
sa on paikoin melko runsaasti isohirvenjäkälää sekä vesipinnoilla rantakinnassammalta, 
hetesirppisammalta ja suohorsmaa. Muuten onkaloissa kasvaa metsäkamppisammalta 
ja pykäsammalia sekä muita maksasammalia. Kuivemmat kolot ovat kivitierasammalen 
valtaamia. Torvijäkäliä on varsin vähän, lähinnä suppilotorvijäkälää ja tähtitorvijäkälää. 
Samantapaista, mutta kasvillisuuden suhteen hieman erikoista kivikkoa edustaa Otsa-
kankaan kivikko (KIVI-12-008). Kivien koloissa kasvaa mm. rantasiipisammalta, mäyrän-
sammalta ja hieman suppeammalla alueella ravinteisuutta ilmentävää pikkutihkusammal-
ta (Oncophorus wahlenbergii.). Kivikon erikoisuutta edustaa yksittäinen kalkkilohkare, jolla 
on paasisammalta ja kalkkikiertosammalta. Kivikossa on myös harvinaisen paljon ruoho-
vartista kasvillisuutta ja haurasloikkoa, jota harvemmin tapaa kivikoista (kuva 41).

Kapeammissa uomissa purkautumiskivikot ovat enemmän virtavesi- ja reunavaikuttei-
sia. Kivien välissä soljuvat keväisin sulamisvedet ja muina aikoina ne ovat osin avoimia tai 
piilo puromaisia noroja. Veden vaikutuksesta kivien väleissä on suokasvillisuutta ja ylem-
millä kuivilla rinteillä karikevaikutteista metsäkasvillisuutta. Tällaista kausikosteaa ja tulva-
vesivaikutteista kivikkoa edustaa Kiristäjäntuore (KIVI-19-056). Uoman pohjalla, tilapäisesti 
veden alla kasvaa runsaasti saksipihtisammalta seuranaan muita maksasammalia. Lajisto 
on melko niukkaa vedenpinnan suuren vaihtelun takia. Paikoin kivien välit ovat soistuneet, 
ja niissä kasvaa paakkurahkasammalta (Sphagnum compactum) ja korpikarhunsammalta. 
Kivikon reunalla on osin jo varjostuksen takia pohjankorvajäkälää ja kuivemmilla kohdilla 
kivien päällä tavanomaista lajistoa. Karikkeisten kivien väleissä kasvaa metsäsammalia ja 
varvikkoa, mm. sianpuolukkaa (kuva 42).
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Kuva 41. Otsakankaan kivikon (KIVI-12-008) keskiravinteisuus ilmenee etenkin kivien välikasvilli-
suudessa. Kuva J. Teeriaho, SYKE.

Kuva 42. Kausikostea, tulvavesivaikutteinen kivikko, Kiristäjäntuore (KIVI-19-056). Kuva J. Teeriaho, 
SYKE.
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Jyrkillä rinteillä purkautumiskivikot ovat kasvillisuuden suhteen usein kuivempia ja vielä 
enemmän reunavaikutteisia. Helvetinkuopan (KIVI-18-018) jyrkässä rinteessä kivikko on 
suhteellisen puuton, mutta reunavaikutteinen. Kivikot ovat laajalti poronjäkäläpeitteisiä. 
Kivillä tai niiden välissä kasvaa pallero-, valko-, harmaa- ja sysiporonjäkälää sekä louhikko-
torvijäkälää. Näiden lisäksi on hieman vähemmän mm. tähtitorvijäkälää, okatorvijäkälää 
ja keltatorvijäkälää. Paljaampia kivipintoja peittävät kaarrekarve, tummat karttajäkälät, 
jonkin verran myös kellertävät karttajäkälät ja ryhmynapajäkälä. Joskus kivikoissa voi olla 
erikokoista lajittunutta ainesta kuten Autsasenkursussa (KIVI-19-199). Isoja lohkareita kir-
jovat normaaliin tapaan kaarrekarve ja sivuja karttajäkälät. Pienkivisillä penkoilla on run-
saahkosti tinajäkäliä. Isoimmilta lohkareilta tinajäkälät lähes puuttuvat. Penkoilla on myös 
enemmän lapalumijäkälää (kuva 43). Purkautumiskivikon erikoisuutena, kivien kylmissä 
onkaloissa kasvaa arktista napakinnassammalta (VU), jota löytyy myös Joensuun Pieni 
 Valkean kivikon (KIVI-12-006) harjusupasta.

Harvinaista maankohoamisen seurauksena kuiville jäänyttä, vanhaa jokikivikkoa edustaa 
Palovaaran länsipuolen kivikko (KIVI-19-177). Uoman kivikko on osittain puuton ja pai-
koitellen pensaikon ja varvikon peitossa. Kivet ovat hyvin tummia ja pioneerirupijäkälien 
peittämiä. Lähellä vesipintaa on vaaleampia jäkälälaikkuja. Lehtimäiset ja pensasmaiset 
jäkälät lähes puuttuvat. Kivillä kasvaa lähinnä suomutorvijäkälää (Cladonia squamosa) ja 
sammalista metsäkamppisammalta. Kivien koloissa ja päällä on vähän kivitierasammalta, 

Kuva 43. Pien- ja isokivisessä kivikossa on hieman erilaista kasvillisuutta, Autsasenkursu 
( KIVI-19-199). Kuva J. Teeriaho, SYKE.
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 kalliokarstasammalta, kivisammalia (Grimmia spp.) ja varvikoissa isokorallisammalta. Pen-
saikot muodostuvat pohjanpajuista, lettopajuista ja yksittäisistä koivupensaista. Varvuista 
kasvaa vaivaiskoivua ja juolukkaa. Näiden seassa kasvaa jokapaikansaraa, tunturikirjosaraa, 
tupasluikkaa, kurjenjalkaa ja niukasti vilukkoa (kuva 44).

Harjukivikoiden kasvillisuus muistuttaa lähinnä kuivia ja reunavaikutteisia muinaisranta-
kivikoita. Iso-Ypykän (KIVI-18-032) kivikkoa kirjovat aika vahvasti kaarrekarve ja sivuja 
kartta jäkälät. Napajäkälistä kasvaa runsaimmin ryhmy- ja karstanapajäkälää. Kivien väleis-
sä ja osin päällä on runsaasti poron- ja torvijäkäliä kuten valko-, harmaa- (Cladonia rangife-
rina), pallero- ja sysiporonjäkälää sekä louhikkotorvijäkälää, joista sysiporonjäkälää paikoin 
vallitsevasti. Kivillä on paikoin myös tinajäkäliä, limiruskokarvetta (Melanelia panniformis) 
ja sammalista runsaimmin isokorallisammalta, kivitierasammalta, louhisammalta, kallio-
karstasammalta ja harvemmin kivillä kasvavaa kyhmytorasammalta. Kuivissa onkaloissa on 
saksipihtisammalta sekä metsäpykäsammalta. Kivikoita reunustavat varvikot kuten sian-
puolukkalaikut, puolukka ja mustikka. Tunturialueella on edustavia puuttomia harju- ja 
ydinharjukivikoita, joista ei ole kasvillisuuskuvauksia.

Nykyisiä laajoja joenrantakivikoita on lähinnä Tenojoen varrella. Näistä edustavin on 
 Boratbovccisin kivikot (KIVI-19-205). Pääsääntöisesti ylärinteestä kivikko on kuivan niittyi-
nen ja alaosasta puhtaamman kivikkoinen. Monin kohdin kivien välissä on hiekkaa ja soraa. 

Kuva 44. Kasvittoman näköinen kivikko, joka on alun perin ollut uomaansa maankohoamisen seu-
rauksena vaihtaneen joen pohjaa, Palovaaran länsipuolen kivikko (KIVI-19-177). Kuva J. Teeriaho, 
SYKE.
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Kivitiheys pienenee yläreunaa kohden, ja osin kivet peittyvät väleistä kasvillisuuden alle. 
Kivikon lajisto koostuu etupäässä runsaslajisesta kivien välisestä putkilokasvillisuudesta 
ja joistakin sammalista sekä muutamista jäkälistä. Putkilokasveista kasvaa mm. tenonaju-
ruohoa, kissankäpälää (NT), lillukkaa, haproa, tenonsuolaheinää, tunturihärkkiä, punanataa, 
lampaannataa ja pohjanrölliä. Parissa kohtaa on erikoisuutena rantavehnää ja ketonoidan-
lukkoa (NT). Jäkälistä kasvaa lähinnä kivien välissä tinajäkäliä ja kivillä karttajäkäliä, nysty-
jäkäliä ja ryhmynapajäkälää sekä sammallista lähinnä hiekalla hietikkotierasammalta (Ra-
comitrium canescens), karvakarhunsammalta, metsäkulosammalta (Ceratodon purpureus), 
ojakielisammalta (Diplophyllum obtusifolium), pohjanvarstasammalta (Pohlia drummondii), 
röyhelösammalta (Blasia pusilla) ja törmähiekkasammalta (Pogonatum urnigerum). Pensais-
ta on monipuolisesti pajuja, katajaa ja matalia koivupensaita. Kivikkoa monipuolistaa lisäksi 
jokeen laskevan puron niittykasvillisuus, jossa on mm. vilukkoa, siniyökönlehteä, kirjo-
kortetta, mähkää, kaarlenvaltikkaa ja väinönputkea. Myös muut Tenojoen joenrantakivikot 
ovat harvinaisen monilajisia erityisesti putkilokasvilajiston suhteen (kuvat 45 ja 46).

Luontotyyppien uhanalaisluokituksessa virtaavan veden kerrostamat kivikot käsitellään 
kivikkotyypissä virtaavan veden muovaamat kivikot ja -lohkareikot (Kontula ym. 2008) 
ja tunturialueen osalta tyypissä tunturien karut ja keskiravinteiset kivikot (Norokorpi ym. 
2008). Molemmat tyypit on arvioitu säilyväksi (LC). Nykyisten jokien rantakivikot sisältyvät 
luontotyyppiarvioinnissa virtavesityyppeihin (Leka ym. 2008).

Kuva 45. Tenojoen joenrantakivikko, Boratbovccisin kivikot (KIVI-19-205). Kuva J. Teeriaho, SYKE.
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5.6 Rantakivikot

Rantakivikot on aikaisemmin inventoitu tuuli- ja rantakerrostumien valtakunnallisen in-
ventoinnin yhteydessä (Tuura) (Mäkinen ym. 2011). Alla oleva kuvaus perustuu hieman 
lyhennettynä tähän julkaisuun.

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus -julkaisussa rannoille syntyneet kivikot jaetaan lä-
hellä nykyistä merenrantaa sijaitseviin maankohoamisrantakivikoihin (alle 20 m mpy / kor-
keintaan 2 000 vuotta vanhoja) sekä niitä vanhempiin muinaisrantakivikoihin, jotka ovat 
syntyneet jääkauden lopulla mannerjäätikön sulaessa ja myöhemmin Itämeren eri vaiheis-
sa 2 000–12 000 vuotta sitten (Kontula ym. 2008). Rannikon läheisyydessä esiintyvät maan-
kohoamisrantakivikot ovat puustoltaan avoimempia kuin kauempana rannasta olevat kivi-
kot. Muinaisrantakivikoihin verrattuna maankohoamisrantakivikot ovat kasvillisuudeltaan 
mereisempiä. Maankohoamisrantakivikoiden lajisto on luultavimmin melko yksipuolista 
kivikoiden pienen keskimääräisen pinta-alan ja varsin huomattavan metsänreunavaikutuk-
sen vuoksi. Kivikoissa kasvillisuuden yleispiirteisiin vaikuttavat merkittävinä tekijöinä kivi-
laji, kivikon koko ja avoimuus. Parhaimmillaan ne ovat lähes puuttomia kivipeltoja, joissa 
kivet ja lohkareet ovat lähinnä jäkälien peitossa.

Karut muinaisrantakivikot, joita suurin osa rantakivikoista on, ovat etenkin vihertävien 
karttajäkälien kirjomia. Paikoin myös kaarrekarve on isoimmilla kivillä silmiinpistävän 

Kuva 46. Kivien välissä hiekalla ja soralla on monilajista kasvillisuutta, Boratbovccisin kivikot 
 (KIVI-19-205). Kuva J. Teeriaho, SYKE.
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 runsas. Toisinaan edelliset lajit esiintyvät rinnan vyömäisinä kasvustoina, mikä saattaa 
johtua kivivöiden vallimaisuudesta ja sen aiheuttamista varjostuseroista, pinnan alaisesta 
hienommasta aineksesta vallien pohjalla, lumen paksuuden eroista ja sen epätasaisesta 
sulamisesta. Muita runsaita jäkäliä ovat napajäkälät luonnehtijalajinaan ryhmynapajäkälä 
sekä rupijäkälät kuten nystyjäkälät, isonystyjäkälät (Porpidia spp.) ja kehräjäkälät (Lecanora 
spp.). Paisteisilla paikoilla menestyvät mm. paasisuolikarve, pallokarve, ruskokehräjäkälä 
(Protoparmelia badia), mustaröyhelö, sysiruskokarve, isoimmilla lohkareilla louhikkotorvi-
jäkälä ja laakeiden kivien päällä isovillakarve (Pseudephebe pubescens).

Pintalohkareiden välissä voi kasvaa poron- ja torvijäkäliä, mm. puikkotorvijäkälää ja tähti-
torvijäkälää sekä hirvenjäkäliä ja tinajäkäliä, etenkin paljastinajäkälää (Stereocaulon ve-
suvianum). Torvijäkälät, varsinkin harmaatorvijäkälä, ovat runsaita paikoissa, joissa kaa-
tuneita keloja on lahonnut kivikkoon. Sammalia on yleensä varsin niukasti. Kivien väli-
sistä painanteista tapaa tavallisia karujen paikkojen sammalia kuten isokorallisammalta, 
kallio karstasammalta, karhunsammalia, kivikynsisammalta, kivisammalia, tierasammalia 
ja toisinaan louhisammalta. Kääntyneillä kivillä voi vallita pioneerilajina punainen Trente-
pohlia-viherlevä. Karikkeisilla kohdilla leviää mattomaisia varvikkolaikkuja, jotka useimmi-
ten ovat sianpuolukka-, variksenmarja- tai mustikkavaltaisia. Näillä kohdin on useimmiten 
myös yksittäisiä mäntyjä, keloja, katajapensaita ja toisinaan koivuja. Kivikoiden reunaosiin 
voi levitä tavallista metsälajistoa (kuvat 47 ja 96). 

Kuva 47. Pyöristynyttä ja pienkivistä muinaisrantakivikkoa, joiden välit ovat laajalti poronjäkälien 
peittämiä, Ruokosharju KIVI-15-014. Kuva J. Teeriaho, SYKE.
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Keskiravinteisia kivikoita on Tuura- aineistossa lähinnä yksittäisinä kivinä ja laajemmin 
Etelä-Lapin Penikoilla, joiden kuvaus perustuu laajalti Räsäsen (1953) jäkäläkasvisto-
selvitykseen. Keskiravinteisilla liuskelohkareilla on todettu olevan niukasti karttajäkäliä, ja 
niille ominaisia ovat ruosteenväriset ja harmaat nystyjäkälät. Luontotyyppien uhanalais-
luokituksessa rantakivikot käsitellään maankohoamis- ja muinaisrantakivikoissa (Kontu-
la ym. 2008). Maankohoamisrantakivikot arvioitiin säilyviksi (LC) ja muinaisrantakivikot 
 silmälläpidettäviksi (NT).

5.7 Siirtolohkareet 

Isojen siirtolohkareiden lajisto muistuttaa pitkälti monipuolisen kallion kasvillisuutta. Kivi-
lajin lisäksi lohkareiden kasvillisuuteen vaikuttaa lohkareen koko, pinnanmuodot sekä 
valaistus- ja kosteusolosuhteet. 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 vaihte-
levat kattopinnoista ylikaltevien ja pystysuorien pintojen kautta viistoihin. Näitä pintoja on 
edustavasti joka ilmansuuntaan, mikä tarjoaa monipuolisesti erilaisia varjoisia ja valoisia 
kasvupaikkoja lohkareiden lajistolle. Etelään ja osin länteen aukeavat pystyseinämät ovat 
paisteisempia ja kuivempia, kuten myös miltei kaikki lohkareen yläosan pinnat. Vastaavasti 
pohjois- ja itäseinämät sekä lohkareiden halkeamapinnat ovat varjoisempia ja kosteampia. 
Valoisilla ja kuivilla pinnoilla viihtyvät yleensä jäkälät, varjoisilla ja kosteilla pinnoilla sam-
malet ja hämärissä oloissa rupi- ja jauhejäkälät tai levät. Putkilokasveja on yleensä lohka-
reiden 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 puuston varjostus. Siirtolohkareiden tyvien kas-
villisuuteen vaikuttaa maaperä, jolle lohkare on siirtynyt. Tyviosat voivat olla hiekka- ja 
moreeni kankaasta johtuen kuivia, jolloin etenkin ylikaltevien seinämien alla on usein 
kivestä rapautunutta maata, tai soistuneita, jolloin tyvillä on suokasvillisuutta. Isoimmat, 
maakunnallisesti tunnetut siirtolohkareet kärsivät jonkin verran matkailun aiheuttamasta 
kulutuksesta (kuva 26).

5.7.1 Karut ja keskiravinteiset siirtolohkareet
Suurin osa siirtolohkareiden pystypinnoista on levien, jauhejäkälien ja muiden rupi-
jäkälien mm. karttajäkälien ja kehräjäkälien peittämiä. Lehtimäisistä jäkälistä runsaimpia 
ovat karpeet, mm. kallioisokarve. Kivien kulmissa kasvaa usein kaarrekarvetta, toisinaan 
kiventieroja ja tuulirokkojäkälää. Napajäkälistä on yleensä runsaimmin liuskanapajäkälää, 
vähemmän karstanapajäkälää ja joskus nahkanapajäkälää. Kuivuutta sietävistä sammalis-
ta runsaimpia ovat kiviharmosammal, kivisammalet, pohjantakkusammal, torasammalet, 
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isokorallisammal ja louhisammal. Kalliokarstasammalta kasvaa yleisesti runsaasti kaikil-
la valuvesipinnoilla. Valuvesipinnoilla voi olla myös laajoja harmaanapajäkälä kasvustoja 
 (Umbilicaria hirsuta). Pystypinnoilta voi tavata myös vähän tummaluppoa, harmaa-
röyhelöä (Platismatia glauca), mustaröyhelöä ja mustakarpeita (Melanelia spp).

Varjoisilla pystypinnoilla on sammalista tyypillisesti kalliopalmikkosammalen, kiviturkki-
sammalen, kivikynsisammalen ja laakasammalten mm. kantolaakasammalen (Plagiothe-
cium laetum) kasvustoja. Ylikaltevilla pinnoilla hiirenhäntäsammalen seurana voi kasvaa 
ryppy riippusammalta (Neckera oligocarpa), siloriippusammalta ja lankajäkälää. Kostei-
den pystyseinämien tyvellä kasvaa usein kallio-omenasammalta seuranaan hohtovarsta-
sammalta ja suikerosammalia (Brachythecium spp.). Kosteilla paikoilla on lisäksi maksa-
sammalia, kuten pykäsammalia, lovisammalia ja kalliokielisammalta. Pikku- (Sphenolobus 
minutus) ja isoraippasammalta tapaa vähemmässä määrin monilta pinnoilta. Varjoisimmis-
sa onkaloissa piilottelee toisinaan pikkukiiltosammal (Isopterygiopsis pulchella) ja kuivissa 
koloissa jauhejäkälien ohella keltainen varjorikkijäkälä. Kosteimmilla pinnoilla saattaa olla 
myös rahkasammalia. Tyvilippojen alla mineraalimaata voivat peittää mm. nuppihuopa-
sammal, korpipaanusammal (Calypogeia integristipula) ja kangasnahkajäkälä (Peltigera 
occidentalis). Soistuneimmilla kohdilla voi olla esimerkiksi kilpilehväsammalta. Kivien rako-
jen ja osin laakapintojen tyypillisempiä sanikkaisia ovat pohjankallioimarre, karvakiviyrtti, 
metsäimarre ja toisinaan ketunlieko sekä metsäalvejuuri (kuva 99).

Keskiravinteisuutta ilmentävät kuivilla viisto- ja pystypinnoilla kalliotöppösammal 
(Cnestrum schisti), ketohavusammal (Abietinella abietina), ketopartasammal (Syntrichia 
ruralis), paasisammalet ja etelässä oravisammal (Leucodon sciuroides). Varjoisimmilla sei-
nämillä voi olla runsaasti uurnasammalia, rotanhäntäsammalta (Isothecium alopecuroides) 
ja ylikaltevilla pinnoilla isoriippusammalta (Exsertotheca crispa). Yksittäisiltä lohkareilta voi 
löytää myös kalkkikahtaissammalta (Distichium capillaceum) ja kielikellosammalta (Enca-
lypta streptocarpa). Sanikkaisista lievää ravinteisuutta ilmentää haurasloikko.

Lohkareiden laet ovat usein metsäsammalten, poronjäkälien tai torvijäkälien mm. 
louhikko torvijäkälän laikuttamia. Tavanomaisen kivitierasammalen ohella voi kasvaa myös 
kalliotierasammallaikkuja. Sammalista yleisiä ovat myös mm. kuivien paikkojen karhun-
sammalet. Laella kasvaa usein myös metsävarpuja eli lähinnä mustikkaa ja puolukkaa 
seuranaan vadelmaa, maitohorsmaa, pillikkeitä ja matalampien lohkareiden päälle tunkee 
myös tavallisia metsäruohoja. Lohkareilla voi olla myös puita, useimmiten kitukasvuisia 
mäntyjä, mutta usein myös pensasmaisia pihlajia, koivuja, harvemmin kuusia ja haapoja. 
Puustoa kasvaa myös usein lohkareiden välissä. Luontotyyppien uhanalaisluokituksessa 
karut ja keskiravinteiset siirtolohkareet kuuluvat luontotyyppiin karut ja keskiravinteiset 
siirto- ja rapautumalohkareet (LC) (Kontula ym. 2008).
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5.7.2 Kalkkisiirtolohkareet
Kalkkisiirtolohkareita edustaa inventointiaineistossa parhaiten Kiimingin laaja, satoja 
siirto lohkareita sisältävä siirtolohkareviuhka (KIVI-17-079). Yksittäisiä pieniä kalkkisiirto-
lohkareita on inventointiaineistossa myös muutamassa muussa kivikossa. Useamman 
kalkkisiirtolohkareen ryhmiä tunnetaan Etelä-Suomesta Karkkilan Haavistosta (Pykälä ym. 
2009) ja Lohjanharjulta (Lohjanharjun kalkkilohkareet, KIVI-01-031, paikallinen kohde). 
Yksittäisiä tai muutamia kalkkisiirtolohkareita on mainittu mm. valtakunnallisen kallioin-
ventoinnin kohdekuvauksissa (Kallio-tietokanta 2016). Yleisesti kalkkisiirtolohkareita on 
 alueilla, joissa on muutenkin kalkkikiveä, mutta joitakin lohkareita tiedetään olevan alueil-
la, joiden kallio perästä ei ole löydetty kalkkia. 

Kiimingin lohkareiden kivilaji on pääosin mafista vulkaniittia, jossa on karbonaattikerrok-
sia. Suurimmat lohkareet ovat kooltaan 5 x 5 x 3 metriä. Pehmeänä kivilajina kalkkikivi-
lohkareet kestävät heikosti mekaanista kulutusta ja rapautumisherkkinä ne ovat keski-
määrin pienikokoisempia ja sivuiltaan pyöristyneitä (Kontula ym. 2008). Muiden kovem-
pien kivilajien suojaamana kalkkikivivälikerroksia voi olla myös suuremmilla lohkareilla. 
Kalkkisiirtolohkareiden kasvillisuus muistuttaa pitkälti kalkkikallioiden kasvillisuutta. 
Kasvillisuudeltaan edustavimmat kivet ovat yleensä suurikokoisia pienimpien peittyessä 
metsäympäristössä suurimmaksi osaksi tavallisen metsäkasvillisuuden alle. Saman kalkki-
kivilohkareen koon edullisen vaikutuksen lajistoon ovat todenneet mm. Virtanen & Oksa-
nen (2007) (kuva 48).

Kuva 48. Kiimingin siirtolohkareviuhkan (KIVI-17-079) karbonaattipitoinen siirtolohkare. Kuva J. 
Teeriaho, SYKE.
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Kiimingin siirtolohkareiden korkean karbonaattipitoisuuden ansiosta kalkkisammalet ja 
-jäkälät esiintyvät kivipinnoilla vallitsevina ja muodostavat kalkkilohkareille ominaisia 
kasviyhteisöjä. Lohkareilta on havaittu useita uhanalaisia, silmälläpidettäviä, harvinaisia ja 
vaateliaita sammalia, jonkin verran jäkäliä ja muutamia putkilokasveja. Kivien päälliset ovat 
monin paikoin kokonaan tai osittain metsäsammaleiden ja osin putkilokasvien peittämiä, 
samoin pohjoissivut ovat keskimäärin umpeenkasvaneempia kuin paisteisemmat etelä- 
ja länsisivut. Pienemmät kivet ja loivemmat pinnat ovat myös luonnostaan peitteisempiä 
kuin suuremmat lohkareet ja pystymmät pinnat. Monien lohkareiden päällä kasvaa lisäk-
si yksittäisiä puita ja pensaita sekä heiniä ja ruohoja. Sanikkaisista pystypinnoilla kasvaa 
yleisesti karvakiviyrttiä ja haurasloikkoa. Muutamilla lohkareilla on nurmihärkkiä ja hento-
kortetta. Lohkareiden sammalista runsaita ovat kalkkikiertosammal, kalkkikahtaissammal, 
kalkkikarvasammal (Ditrichum flexicaule), kalkkipalmikkosammal (Hypnum recurvatum), 
kalkkiharasammal (Campylidium calcareum), kalliopunatyvisammal (Bryoerythrophyllum re-
curvirostrum), kielikellosammal, paasisammalet ja ruostesammalet (Anomodon spp.). Katto-
pinnoilla on lisäksi riippusammalia ja muutamilla lohkareilla isoriippusammalta. Jäkäliä 
on lohkareiden peitteisyyden takia niukemmin. Niitä saattaa olla paremmin havaittavissa 
avoimilla kasvupaikoilla. Sammalien päällä tai humuksella kasvaa jonkin verran nahka-
jäkäliä, torvijäkäliä mm. kalkkitorvijäkälää (Cladonia symphycarpa) ja joidenkin isompien 
kivien paljailla pinnoilla niukasti loistokeltajäkälää (Rusavskia elegans) sekä haavankelta-
jäkälää (Xanthoria parietina). Lohkareilla on myös sinilimijäkälää (Fuscopannaria praetermis-
sa) (NT), kalkkikuoppajäkälää (Acarospora glaucocarpa), nuijasilmäjäkälää (Lecania sordida), 
suomukonnanjäkälää (Agonimia tristicula), rusoruskeista (Bilimbia sabuletorum), kalkki-
kypäräjäkälää (Farnoldia jurana) ja karstamustuaista (Verrucaria epilithea), savumustuaista 
(Verrucaria kalenskyi) ja muurimustuaista (Verrucaria muralis) (Kontula ym. 2015). Harvi-
naista lohkareilta aiemmin havaittua lajistoa edustavat mm. isoruostesammal (Anomodon 
viticulosus), pikkuruostesammal (A. longifolius), taljaruostesammal (A. attenuatus), iso-
tumpurasammal (Didymodon fallax), isotuppisammal (Timmia austriaca), kalkkikinnassam-
mal (Scapania calcicola) (VU), kalkkikynsisammal (Dicranum brevifolium), kimmel sammal 
(Taxiphyllum wissgrillii), loukkokinnassammal (Scapania gymnostomophila) (NT), lukin-
sammal (Platydictya jungermannioides), mustapaasisammal (Schistidium trichodon) (NT), 
pohjanvaskisammal (Pseudoleskeella papillosa) (NT), suippuväkäsammal (Campyliadelphus 
chrysophyllus) ja uurrenukkasammal (Dicranella grevilleana) (osin Hertta 2016) (kuva 49).

Luontotyyppien uhanalaisluokituksen kalkkisiirtolohkarekuvaukseen verrattuna Kiimingin 
siirtolohkareet ovat hyvin kuvauksen kaltaisia. Julkaisussa mainitaan lisäksi jäkälistä kalkki-
siirtolohkareilla kasvavan mm. kalkkia suosivat jauhejäkälät, kalkkikuppijäkälä (Solorina 
saccata), kalkkinuppujäkälä (Protoblastenia rupestris), kultajäkälät (Caloplaca spp. s.lato), 
mustuaiset (Verrucaria spp.) ja vahajäkälät (Gyalecta spp.) (Kontula ym. 2008). Räsänen 
(1953) mainitsee lisäksi Etelä-Lapin Kivaloiden pieniltä dolomiittikiviltä isomustejäkälän 
(Placynthium nigrum) ja sen seuralaisena pohjantuoksujäkälän (Hymenelia heteromorpha). 
Kiimingin siirtolohkareiden kalkin vaikutus näkyy myös muussa lohkareita ympäröivässä 
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Kuva 49. Karbonaattipitoisen siirtolohkareen halkeamassa on mm. ruostesammalia (Anomodon 
spp.), Kiimingin siirtolohkareviuhka, KIVI-17-079. Kuva J. Teeriaho, SYKE.

kasvillisuudessa. Metsät ovat lehtoja tai lehtomaisia kankaita ja suot erilaisia lettoja. Näis-
sä ympäristöissä tavataan myös uhanalaisia ja vaateliaita kasveja. Yleisesti suurten kalkki-
lohkareiden vaikutus voi ulottua jopa 10–15 metrin päähän etenkin lohkareelta alaspäin 
viettävillä mailla (Kontula ym. 2008). Luontotyyppien uhanalaisluokituksessa kalkkisiirto-
lohkareet on arvioitu silmälläpidettäviksi (NT) (Kontula ym. 2008).

5.7.3 Ultraemäksiset siirtolohkareet
Ultraemäksisiä siirtolohkareita edustavat inventointiaineistossa ainoastaan Luotosen kaksi 
siirtolohkaretta (KIVI-11-004). Lohkareet ovat melko isoja, noin 15 x 8–10 x 5–8 metrin ko-
koisia ja ne ovat lohkeilleet muutamaan osaan. Lohkareissa on viistoja, pystyjä, ylikaltevia 
ja rapautumapintoja. Siirtolohkareiden kivilaji on tummanruskeaa serpentiniittiä, jossa on 
mukana mm. kromitremoliittia. Lohkareet ovat laajalti ruskean, serpentiinialustaa suosi-
van suomulimijäkälän (Fuscopannaria leucophaea) peitossa. Muuten lohkareiden kasvilli-
suus muistuttaa kuivia keskiravinteisia lohkareita. Kiven lievää ravinteisuutta ilmentävät 
paasisammalet, haapasuomusammal ja haurasloikko. Tavallisesta lajistosta kivillä on mm. 
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kiviharmosammalta ja metsäkamppisammalta. Ylikaltevilla pinnoilla ja kuivissa varjoko-
loissa kasvaa suhteellisen runsaasti ryppyriippusammalta, hiirenhäntäsammalta ja jau-
hejäkäliä. Kivien päällä kasvaa lisäksi vähän poronjäkäläpeitteitä ja mm. metsäkastikkaa, 
lehto nurmikkaa, metsäimarretta, pohjankallioimarretta ja metsäruohoja (kuva 50). Ultra-
emäksisten siirtolohkareiden kasvillisuus voi olla hyvin samankaltaista kuin serpentiini-
kallioilla (Kontula ym. 2008), mutta ultraemäksisten siirtolohkareiden kasvillisuus tunne-
taan näitä heikommin. Ultraemäksisten kivikkojen kasvillisuus kuvataan kappaleessa 5.9. 
Luontotyyppien uhanalaisluokituksessa ultraemäksiset siirtolohkareet kuuluvat luonto-
tyyppiin serpentiinisiirtolohkareet, joka on arvioitu silmälläpidettäväksi (NT) (Kontula ym. 
2008).

Kuva 50. Luotosen (KIVI-11-004) ultraemäksinen siirtolohkare. Kuva J. Teeriaho, SYKE.
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5.8 Kalkkivaikutteiset kivikot

Havumetsävyöhykkeellä kalkkivaikutteisia kivikoita tunnetaan Oulangan rotkolaaksoista ja 
tunturialueelta kalkkikivikoita Enontekiön suurtuntureilta Käsivarresta. Kalkkivaikutteisia 
kivikoita on lähinnä taluksien ja harvoin moreenikivikoiden yhteydessä. Oulangalla kalkki-
vaikutteisia kivikoita on Sallan Kallioniitynkurussa (KIVI-19-206) ja Kuusamon Juuman vuo-
missa, joita inventointiaineistossa edustaa Jäkälävuoma (KIVI-17-017). Oulangalla yksit-
täisiä kalkkilohkareita voi olla useammissakin taluksissa kuten Kuusamon Mataraniemen 
(KIVI-17-012) ja Kitkajoen kivikossa (KIVI-17-016) (kuva 51). Lisäksi kalkkipitoista vyörysoraa 
on useampienkin jyrkänteiden yhteydessä kuten Sallan Vasajängänojalla (Husa ja Teeriaho 
2015). Tunturialueen kalkkikivikoista on kivikkoaineistossa Saanan kivikot (KIVI-19-200) 
ja Kuonjarjoen laakson kivikko (KIVI-19-191). Tunturialueelta tunnetaan edelliset mukaan 
lukien kahdeksan kalkkikalliota–kivikkoa sekä neljä kalkkivyörysoran esiintymisaluetta 
(Noro korpi ym. 2008). Tunturialueen dolomiittipitoiset kalkkikivikot ovat lähinnä pakkas-
rapautumisen tuloksena syntyneitä rakkoja tai taluksia. Metsävyöhykkeellä taluksien yh-
teydessä esiintyvät kalkkivaikutteiset kivikot ovat kivilajikoostumukseltaan samantapai-
sia kuin yläpuoliset kalliot. Oulangan vuomissa dolomiittia ilmenee muiden kivien kuten 
kvartsiittien, saviliuskeiden ja vulkaniitin yhteydessä kapeina välikerroksina, sulkeumina ja 
pirotteena karumpien kivien seassa. Kalkkipitoisia kiviä on suhteessa yhtä paljon kivikossa 
kuin sen yläpuolisessa jyrkänteessä. Osin pehmeämpänä kivenä dolomiittilohkareet ovat 
voineet rapautua myös enemmän kovempien kivien väliin. Avoimet kivikot ovat kivi lajien 
suhteen yleisilmeeltään karuja ja vain siellä täällä on havaittavissa yksittäisiä paisteisia 
kalkkilohkareita. Peitteisemmissä kivikoissa kalkkilohkareita on ehkä suhteessa enemmän, 
mutta edullisemman kasvualustan suhteen etenkin pienemmät kivet jäävät laajalti metsä-
kasvillisuuden alle. Isommilla lohkareilla on kasvupintaa jäljellä paremmin vaateliaammalle 
lajistolle. Kalkkivaikutus seinämien tyvillä perustuu ilmeisesti kalliosta tuleviin valuvesiin ja 
karbonaattipitoisiin rapautumatuotteisiin, mikä näkyy etenkin vaateliaiden putkilo kasvien 
esiintymisenä. Samaa ilmiötä on havaittavissa paikoin kalkkilohkareiden ympäristössä. 

Tunturialueella kalkkikivikot ovat puustoltaan avoimia ja kalkkikivitiheys on joillakin rin-
teillä suurempi kuin metsävyöhykkeessä. Saanan edustavammilla kalkkikivirinteillä kivistä 
noin kymmenesosa on kalkkivaikutteisia, mutta etenkin pahdan alaosan ja kivien välisessä 
soraikossa kalkkivaikutus on ilmeinen. Kuonjarjoen laakson taluskivikon kivien keskikoko 
on 0,1–0,4 metriä, ja alaosissa on suurempia kiviä, joiden koko on 1–2 metriä. Aivan ylä-
osan kivet ovat osaksi soramaista silppua. Noin puolet kivistä on dolomiittia, mikä on poik-
keuksellisen korkea määrä. Rakkamaisissa kalkkikivikoissa kalkkikivien määrä voi olla myös 
paikoin suuri. Ylipäätänsä Oulangan kalkkivaikutteiset kivikot ja Käsivarren kalkki kivikot 
jyrkänteineen ovat kasvillisuudeltaan erittäin arvokkaita kokonaisuuksia harvinaisen, vaa-
teliaan ja uhanalaisen lajiston suhteen. Useita näillä alueilla tavattavia kasvilajeja ei tavata 
Suomessa muualta. Harvinainen kasvilajisto heijastuu myös erikoiseen kalkkikasveista riip-
puvaiseen hyönteislajistoon. 
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Jäkälävuoman (KIVI-17-017) harvinaisilla avoimilla kalkkilohkareilla kasvaa niukasti 
kalkki kiertosammalta, enemmän paasisammalia, kalkkikarvasammalta ja kalkkikahtais-
sammalta. Näillä kohdin voi olla myös mätäsrikkoa (RT), tunturikiviyrttiä ja hauras loikkoa. 
Peitteisemmissä kivikoissa on runsaammin kalkkipitoisia lohkareita ja enimmäkseen ne 
ovat iso kokoisia. Pienemmät kivet peittyvät metsäsammalten, lähinnä kerrossamma-
len ja poikkeuk sellisen runsaiden sulkasammalkasvustojen (Ptilium crista-castrensis) 
alle. Näillä isommilla kivillä tavataan edellä mainittuja kalkinsuosijasammalten lisäk-
si kielikello sammalta, pallosammalta (Plagiopus oederianus), kalkkipalmikkosammalta, 
kattopinnoilla esim. isoriippusammalta, kalkkikuppijäkälää ja haurasloikkoa. Lohkareilla 
ja kalliojyrkänteillä kasvaa lisäksi mm. arnikkia (EN), kultarikkoa, kangasajuruohoa, lapin-
vuokkoa, mätäsrikkoa (RT), pahtarikkoa, tunturikiviyrttiä ja viherraunioista. Peitteisten 
ja suurten  lohkareiden välinen kasvillisuus on pitkälti samanlaista kuin metsäsammal-
peitteisillä rinteillä. Lohkareiden harvinaista lajistoa edustavat kururaippasammal 
(Schizophyllopsis sphenoloboides) (EN), piilohitusammal (Seligeria subimmersa) (VU), 
pohjanlehväsammal (Plagiomnium curvatulum) (NT/RT), polkukämmensammal (Tritoma-
ria exsectiformis) (NT/RT), taigapalmikkosammal (Hypnum subimponens) (VU), vuoma-
palmikkosammal (Hypnum holmenii ) (NT/RT), haaratappijäkälä (Pilophorus robustus) (EN), 
palleropaanu jäkälä (Psora globifera) (EN), vuomanahkajäkälä (Peltigera retifoveata) (CR) 
ja ruskopalmikko sammal (Hypnum bambergeri) (NT/RT), jota kasvaa myös jyrkänteellä 
(Hertta 2016). Kalkkijäkälät enimmäkseen puuttuvat kivipinnoilta. Rotkon jyrkännelajisto 
on hieman monipuolisempi ja vaateliaan lajisto suurempi kuin kivikoissa. Miltei  kokonaan 

Kuva 51. Ruskeita kalkkikiviä vaaleampien kvartsiittikivien seassa Kitkajoen taluksessa 
 (KIVI-17-016). Kuva J. Teeriaho, SYKE.



88

metsäkasvillisuuden peittämillä kivikkorinteillä on harvinaisen laajoja myyränporras-
kasvustoja ja monin paikoin mm. neidonkenkää (VU). Näillä sekä kosteammissa paikois-
sa ja paljaalla kivennäismaalla, kangasmaalla tai turpeella kasvaa myös omaa erikoista 
lajistoa. Kallioniitynkurussa (KIVI-19-206) vaatelias lajisto näkyy lähinnä jyrkännelajistos-
sa ja isommilla jyrkänteistä irronneilla dolomiittipitoisilla lohkareilla. Kivien pystypinnoil-
la kasvaa ketohavusammalta, runsaahkosti kalkkikiertosammalta, kalkkikahtaissammal-
ta, kalkki karvasammalta, kielikellosammalta, isoruostesammalta, pikkuruostesammalta, 
paasi sammalia, hohtovarstasammalta ja kalkkikuppijäkälää. Isompien lohkareiden päällä 
tai sivuilla on mm. lapinvuokkoa, viherraunioista, pahtarikkoa, kaljukiviyrttiä (NT/RT) ja 
haurasloikkoa (kuva 52).

Saanan (KIVI-19-200) lounaisrinteen luoteisosassa on edustavaa kalkkikivikkoa ja vyöry-
sorarinteitä. Muuten lounaisrinteen kivikossa on vain muutamia kalkkilohkareita, ja koillis-
rinteessä sivukivenä on vain yksittäisiä pieniä kalkkilohkareita. Kivilaji on enimmäkseen 
saviliusketta, jossa saattaa olla lisäksi pieninä välikerroksina tai pirotteena kalkkia, jota on 
silmämääräisesti vaikea havaita. Kalkin vaikutus kaikissa soraikoissa on ilmeinen. Pienet-
kin murskeet lisäävät ravinteisuutta ja siten kalkinvaatija tai -suosijalajistoa. Pahdalle on 
keskittynyt suurin osa uhanalaisesta lajistosta, mutta myös kivikossa on vaateliasta lajistoa. 
Dolomiittilohkareiden raoissa tai suojapaikoissa on melko runsaasti kalkkikarvasammal-
ta, kalkkikahtaissammalta, kalkkipalmikkosammalta ja paikoin kellosammalia (Encalypta 
spp.). Paisteiset pystypinnat ovat kuitenkin melko kasvittoman näköisiä, lukuun ottamat-
ta keltajäkälien mm. loistokeltajäkälä- ja ryynikeltajäkälälaikkuja (Rusavskia sorediata). 

Kuva 52. Jäkälävuoman (KIVI-17-017) isoimmat kalkkipitoiset lohkareet erottuvat metsäsammal-
peitteisestä kivikosta. Kuva J. Teeriaho, SYKE.
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 Harvinaisesta lajistosta lohkareilla kasvaa mm. kaarihitusammalta (Seligeria campylopoda) 
(VU), kuurakellosammalta (Encalypta brevipes) (CR) ja tunturisilmäjäkälää (Halecania alpiva-
ga) (VU) sekä myös kalliopinnalla isokivisammalta (Grimmia elatior) (RT), lapinkehräjäkälää 
(Lecanora marginata) (NT), nappihyytelöjäkälää (Enchylium polycarpon) (NT) ja sormiraspi-
jäkälää (Staurothele pulvinata) (VU) (Hertta 2016). Putkilokasveista kiviltä tavattua vaate-
liaasta lajistoa edustavat mm. mätäsrikko, tummakallioinen, kalliosara (NT), lumi kynsimö 
(NT), nokisara (NT), pahta-ailakki (NT), pahtahanhikki (NT), rusonätä (VU), tunturi nätä (VU) 
ja valkokämmekkä (NT) (Hertta 2016). Silikaattikivet ovat yleisilmeeltään melko tavanomai-
sen näköisiä, mutta niillä tavataan myös ravinteisuutta ilmentäviä lajeja. Pysty pinnoilla 
näistä kasvaa myös keltajäkäliä, kalkkikiertosammalta ja paasisammalia. Joillakin silikaatti-
kivillä on lisäksi sinirikkoa ja pahtarikkoa. Soraikoissa kasvaa suhteellisen runsaasti putkilo-
kasveja, joista monet ovat vaateliaita tai uhanalaisia. Tarkemmin vyöry sorien kasvillisuutta 
on kuvattu kohdekuvauksessa (kuvat 53 ja 54). Vastaavaa kasvillisuutta kuin Saanalla on 
todennäköisesti myös Kuonjarjoen laakson (KIVI-19-191) kivikoissa, jonka dolomiitti kiviltä 
tai kalkkipitoisella maalta on havaittu poronsuikerosammalta (Brachythecium coruscum) 
(VU), idänkellosammalta (Encalypta affinis ssp. affinis) (RT), tunturikellosammalta (Encalypta 
alpina) (RT), mustapaasisammalta (Schistidium trichodon) (NT/RT), arnikkia (EN) ja lumi-
kynsimöä (NT) (Hertta 2016) (kuva 13). Tunturialueen vyörysorien kasvillisuutta on kuvattu 
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus -julkaisussa (Norokorpi ym. 2008). 

Kuva 53. Saanan (KIVI-19-200) lounaisrinteen kivikkoa, taustalla luoteessa Siilasjärvi J. Teeriaho, 
SYKE.
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Tuuli- ja rantakerrostumien inventoinnissa (Mäkinen ym. 2011) havaittiin kalkkikiviä lähin-
nä yksittäin ja laajemmin Etelä-Lapin Penikoilla (TUU-13-129 ja -130), joiden kuvaus perus-
tuu laajalti Räsäsen (1953) jäkäläkasvistoselvitykseen. Räsäsen mukaan dolomiittilohkareil-
la kasvaa yleisesti isomustejäkälää (Placynthium nigrum) seuranaan pohjantuoksujäkälää 
(Hymenelia heteromorpha), joillakin kvartsijuonisilla dolomiittilohkareilla pahtahyytelö-
jäkälää (Collema glebulentum) (VU) ja sormikesijäkälää (Scytinium teretiusculum) (NT). 
 Monesti näiden lohkareiden pinnat ovat paljaita jäkälistä. 

Luontotyyppien uhanalaisluokituksessa kalkkikivikoita ei erotettu omana luonto-
tyyppinään, vaan ne sisältyivät valoisiin kalkkikalliojyrkänteisiin (NT), varjoisiin kalkki-
kalliojyrkänteisiin (VU) (Kontula ym. 2008), tunturien kalkkikallioihin ja -kivikoihin (NT) 
sekä kalkkivyöry soriin (NT) (Norokorpi ym. 2008). 

Kuva 54. Saanan (KIVI-19-200) vaatelias tunturilajisto viihtyy paremmin vyörysorilla kuin isommilla 
kivillä. Kuva J. Teeriaho, SYKE.
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5.9 Ultraemäksiset kivikot

Varsinaisia ultraemäksisiä kivikoita on inventointiaineistossa vain muutama: Salmen-
tauksen kivikot (KIVI-18-017), Kuskoivan Pirunkirkko (KIVI-19-147), Matala-Aittalompolon 
kivikko (KIVI-19-186) ja Haltitunturi (KIVI-19-186). Monissa kivikoissa ultraemäksisiä kiviä 
on yksittäin tai sekakivinä muiden tavanomaisten kivien joukossa. Serpentiinilohkarei-
ta on Pitkänperän pohjoispuolisissa kivikoissa (KIVI-17-026), peridotiittilohkareita Vares-
ahon rämeen kivikossa (KIVI-17-062) ja Kulolanluolikot–Ketunpesäkankaan kivikossa 
 (KIVI-17-064), ultraemäksisiä kiviä Kannusvaaralla (KIVI-19-110), ultramafiittisia kiviä Tulp-
pion Kaitavaarassa (KIVI-19-129) ja Niekan kivikkorinteellä (TUU-19-134). Luotosen siirto-
lohkare (KIVI-11-004) on kuvattu ultraemäksisten siirtolohkareiden yhteydessä. Kivikko-
muodostumien suhteen yhtenäisempiä ultraemäksisiä kivikoita on ehkä pohjoisesta si-
jainnista johtuen hieman enemmän rakoilla kuin muilla muodostumilla. Serpentiinikallioi-
den, -kivikoiden ja -soraikoiden geologia, kasvillisuus ja yleispiirteet on kuvattu kattavasti 
 Suomen luontotyyppien uhanalaisuus -julkaisussa (Kontula ym. 2008). 

Kittilän Matala-Aittalompolon serpentiinipitoinen kivikko (KIVI-19-186) edustaa hyvin pit-
källe rapautunutta–moroutunutta, avointa ultraemäksistä kivikkoa. Sen kasvillisuus on 
varsin edustavaa ja monipuolista. Serpentiinialustaa ilmentävistä lajeista alueella kasvaa 
serpentiinipikkutervakkoa (NT/RT), tunturihärkkiä (NT/RT) sekä lapinnätää (NT/RT) (Hert-
ta 2016, Eeronheimo 2003). Yllä mainittujen serpentiinilajien lisäksi soraikoiden luonneh-
tijalajeja ovat viherraunioinen, lampaannata ja kissankäpälä (NT). Alueen niukan puuston 
muodostavat vain muutama mänty ja pienemmät koivut (kuva 92). Lajistollisesti vastaavia 
Keski-Lapin serpentiinialueita on kuvattu Sorosen (2002) raportissa, joista osa mainitaan 
myös Lapin arvokkaiden kallioalueiden yhteydessä (Husa ja Teeriaho 2015). Suurin osa 
näistä on puustoltaan avoimia–harvapuustoisia mineraalimaita, joissa aluskasvillisuus on 
laikuittaisesti avointa ja mineraalimaa on laajasti paljas. Näitä ei voi pitää luontotyypiltään 
varsinaisesti kivikkoina.

Sallan Kuskoivan Pirunkirkon (KIVI-19-147) peridotiittipitoiset kallio- ja kivipinnat ovat hy-
vin avoimia ja kasvittomia jäkäliä lukuun ottamatta. Kivikoko on varsin suurta, 1–3 metriä.  
Kivikossa kasvaa serpentiinikallioille tyypillistä viherraunioista seuranaan ketunliekoa ja 
lampaannataa. Talusjyrkänteen edustalla on laajalti kivien päällä kalliotierasammalta. Huo-
mattavasti niukemmin pystypinnoilla on mm. paasisammalia ja metsäkamppi sammalta, 
kosteilla kohdilla pikkukiiltosammalta. Isoilla lohkareilla ja kalliolla on helposti erotetta-
vissa loistokeltajäkälä ja heikommin viihtyvää kultajäkälää. Kosteammissa tyviosissa niin 
jyrkänteellä kuin taluksessa on lisäksi suhteellisen runsaasti oranssista Trentepohlia au-
rea -viherlevää. Vain kosteiden kallio-onkaloiden pohjalta löytyy muutamista paikoista 
ultra emäksisillä kallioilla tavattavaa kalliovelhonsammalta (Mannia gracilis) (RT) ja hiiren-
sammalta. Alemmilla avokivikoilla kauempana jyrkänteistä kivikon lajisto on yksipuolisem-
paa ja selvät ultraemäksiset lajit puuttuvat tai ne ovat vaikeasti tunnistettavia rupijäkäliä 
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Kuva 56. Suonlaidan ultraemäksistä kivikkoa, Kuskoivan Pirunkirkko (KIVI-19-147). Kuva J. Teeri-
aho, SYKE.

Kuva 55. Kuskoivan Pirunkirkon (KIVI-19-147) ruskeaa taluskivikkoa. Kuva J. Teeriaho, SYKE.

(kuva 55). Eteläinen kivikko suonlaidassa on hieman harvakivisempi ja kiviä ympäröi osin 
suovesi (kuva 56). Näissä pienissä allikoissa kasvaa paikoin lettolierosammalta (Scorpidium 
scorpioides). Hieman ylempänä kasvaa ruijanvihvilää (EN) seuranaan mm. lettonuppisaraa 
(RT) (Hertta 2016).
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Kuhmon Salmentauksen serpentiiniittipitoinen rantakivikko (KIVI-18-017) on 450 m pitkä 
ja 20–40 metriä leveä. Kivikoko rannassa on varsin suurta, suurimpien ollessa 2–3,5 met-
rin  kokoisia. Sisämaan uhkurakoissa kivikoko on pienempi. Kivien lajisto on enimmäkseen 
varsin tavanomaista. Rannassa on muutamilla isommilla kivillä serpentiinilajistoa, kuten 
serpentiinipikkutervakkoa (NT/RT), tunturihärkkiä ja viherraunioista. Sammalista näiden 
seurana kasvaa mm. kalkkikiertosammalta, kalkkikarvasammalta, pohjankivisammalta 
(Grimmia longirostris), kyläkeltuaisjäkälää (Candelariella vitellina), kosteimmissa onkalois-
sa pykä sammalia, lovisammalia ja rannassa pikkutihkusammalta (Oncophorus wahlen-
bergii) ja rantasiipisammalta. Uhkurakoissa kivien keskikoko on 0,1–1,5 metriä, ja ultra-
emäksisyyttä osoittaa vain eräässä kivikossa kasvava serpentiinipikkutervakko seuranaan 
lampaan nata ja ketunlieko. Alueen välittömässä läheisyydessä olevalla kallioalueella on 
edellä mainittuja lajeja, mutta myös mm. serpentiinivaikutusta ilmentävistä lajeista sini-
heinää ja ojasykerösammalta (Weissia controversa) (RT). Kalliolla on lisäksi ravinteisuutta 
osoittavista lajeista kalkkikiertosammalkasvustoja, suippuväkäsammalta (RT), rauniopaasi-
sammalta (Schistidium apocarpum) ja kalliouurresammalta (Zygodon rupestris) (RT) (Hertta 
2016) (kuva 88).

Käsivarren Haltitunturin (KIVI-19-187) rakkakivikon kivilaji on rinteen yläosassa oliviini- 
gabroa ja alaosassa duniittia. Kivien koko on 0,2–0,4 metriä, ja raekooltaan lähinnä soraa 
olevia alueita esiintyy paikoittain. Alueen kasvillisuus on niukkaa ja erikoistunutta. Tyypilli-
siä kasveja alueella ovat mm. tunturihärkki, lumihaarikko (NT) ja tunturikohokki (Virtanen 
& Väre 1990). Tarkempia biologisia kuvauksia ei alueesta ole. Biologisesti inventoiduista 
Sodankylän Kannusvaaran (KIVI-19-110), Savukosken Tulppion Kaitavaaran (KIVI-19-129) 
ja Niekan (TUU-19-134) ultraemäksisiä kiviä sekakivenä omaavista kivikoista ei havaittu 
serpentiinilajistoa. Ultraemäksisiä lohkareita omaavista kivikoista Taivalkosken Pitkän perän 
pohjoispuolisia kivikkoja (KIVI-17-026), Sievin Varesahonrämeen kivikkoa (KIVI-17-062) ja 
Ylivieskan Kulolanluolikot–Ketunpesäkankaan kivikkoa (KIVI-17-064) ei ole biologisesti in-
ventoitu eikä niiden lajistosta ole tarkempaa tietoa.

Tuuli- ja rantakerrostumien inventoinnissa (Mäkinen ym. 2011) havaittiin ultraemäksisiä 
kiviä lähinnä yksittäin ja laajemmin Etelä-Lapin Penikoilla (TUU-13-129 ja -130), joiden 
kuvaus perustuu laajalti Räsäsen (1953) jäkäläkasvistoselvitykseen. Räsäsen mukaan 
ultraemäksi sillä liuskelohkareilla on niukasti karttajäkäliä, ja niille ominaisia ovat ruosteen-
väriset ja harmaat nystyjäkälät. Näillä kivillä ei ole yhtenäistä jäkäläpeitettä, tai niillä kas-
vavat jäkälät ovat hyvin huomaamattomia. Kivillä kasvaa mm. soratyynyjäkälää (Micarea 
erratica) ja  Calvitimela aglaea -mustakehräjäkälää. Näiltä Penikan ultraemäksisiltä lohka-
reilta on havaittu myös kaitalaakajäkälää (Physcia phaea) (CR) (Hertta 2016).

Lajistollisesti ultraemäksiset kivikot näyttävät olevan serpentiinilajiston suhteen vaati-
mattomampia kuin kivilajiltaan vastaavat kalliot kuten käy ilmi Kuskoivan Pirunkirkon 
 (KIVI-19-147) ja Salmentauksen (KIVI-19-187) kivikoiden suhteen. Lisäksi serpentiinilajistoa 
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esiintyy todennäköisemmin isompikokoisilla kuin pienillä lohkareilla. Toisaalta ultraemäk-
siset kivikot näyttävät olevan lajistollisesti vaatimattomampia kuin pitkälle osin soraikoik-
si rapautuneet kivikot kuten Matala-Aittalompolon kivikko (KIVI-19-186) tai Keski-Lapin 
mineraalimaiden kivikot. Soraikoiden–mineraalimaiden edullisuutta serpentiinilajistolle 
saattavat selittää erot kosteuden ja ravinteiden saannin suhteen. Näillä kosteusolot ovat 
tasaisemmat ja ravinteet ovat ilmeisesti helpommin saatavilla kuin hieman isommilta, hei-
kommin rapautuneilta kiviltä. Luontotyyppien uhanalaisluokituksessa ultraemäksiset kivi-
kot käsitellään serpentiinikivikoiden ja -soraikoiden yhteydessä (NT) (Kontula ym. 2008). 
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6 Arvotusperusteet

6.1 Yleistä

Kivikkokerrostumien arvotus perustuu tässä selvityksessä maa-aineslain mukaisiin lupa-
harkinnan kriteereihin. Arvotus perustuu pääasiassa geologisiin tekijöihin sekä osin bio-
logisiin ja maisemallisiin tekijöihin. Myös muut tekijät (virkistyskäyttö, kulttuurihistoria, 
pohjavesi, luonnontilaisuus ja lähiympäristö) ovat joissakin tapauksissa saattaneet hieman 
vaikuttaa kohteen arvoon.

Arvotuksessa tarkasteltiin kivikkokerrostumia tyypeittäin huomioiden esiintymisen alueel-
lista yleisyyttä, edustavuutta ja monipuolisuutta. Samalla huomioitiin kivikon merkitys 
tutkimuksen, retkeilyn ja opetuksen kannalta. Kaikkein arvokkaimmissa ja Suomen oloissa 
ainutlaatuisimmissa kivikkokohteissa on yksi tai useampi poikkeuksellinen erityisominai-
suus. Vähiten arvokkaissa, ts. paikallisissa kohteissa ei erityispiirteitä esiinny. Tutkimuksen 
ja tieteen kannalta arvokkaat kohteet ovat suojelun kannalta erityisen tärkeitä. 

6.2 Geologiset arvot

Geologinen arvo perustuu muodostuman tai kerrostuman syntyhistoriaan ja muihin geo-
logisiin piirteisiin sekä geomorfologisiin piirteisiin. Geologisessa arvotuksessa tarkasteltiin 
kivikkokerrostuman geologisia arvoja oman syntytyyppinsä puitteissa. Suuri osa kohteis-
ta muodostui kuitenkin useammasta, vaihtelevasti kehittyneestä kivikkotyypistä, mikä 
aiheut ti jonkin verran ongelmia kivikon geologisen kokonaisluokan arviointiin. 

6.2.1 Syntyhistoria ja muut geologiset piirteet
6.2.1.1 Kivikkotyyppi ja kivikon kompleksisuus
Kivikot jaettiin eri tyyppeihin niiden syntytavan perusteella. Syntyhistorian tarkastelus-
sa kiinnitettiin huomiota muun muassa kivikon syntyajankohtaan, joka saattoi vaihdella 
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kohteen eri osissa. Poikkeava syntyajankohta nosti toisinaan kivikon syntyhistorian arvoa. 
Kivikko saattoi olla esimerkiksi syntynyt jo ennen viimeistä jäätiköitymisvaihetta. Synty-
historian arvoon vaikutti myös kivikon maantieteellinen sijainti. Esimerkiksi rakkakivikon 
sijoittuminen poikkeuksellisen etelään nosti syntyhistorian arvoa. Sama asia vaikutti nega-
tiivisesti, jos kivikko sijoittui alueelle, missä on runsaasti vastaavantyyppisiä kivikoita. Kivi-
kon korkea edustavuus oman tyyppinsä sisällä nosti lisäksi syntyhistorian arvoa.

Noin puolet kohteista oli synnyltään kompleksisia, eli niiden syntyyn oli vaikuttanut kaksi 
tai useampia prosesseja. Varsinkin laajimmat kivikot olivat usein kompleksisia. Kohteen 
tarkastelussa oli tärkeä määrittää, mikä oli ensisijainen, eli primääri syntytapa, koska koh-
teet luokiteltiin sen mukaisesti. Eri tavoin syntyneet kohdat samassa kivikossa saattoivat 
olla kehitykseltään ja edustavuudeltaan hyvinkin vaihtelevat, jolloin primäärin synty tavan 
määrittäminen oli joskus vaikeaa. Näissä tapauksissa kompleksisuus saattoi vaikuttaa 
kohteen syntyhistorian arvoon negatiivisesti. Toisinaan kivikon eri tavoin syntyneet osat 
liittyivät kronologisesti toisiinsa. Esimerkiksi talus-purkauskivikko-komplekseissa rotkois-
sa ja Pohjois-Lapin rakka-kuviomaa-komplekseissa synnyn monimuotoisuus lisäsi kohteen 
syntyhistorian arvoa. Syntyhistorian pisteytys perustui usean syntyhistorian osatekijän 
yhteisarvoon tai ainoastaan yhden, poikkeuksellisen merkittävän tekijän painottamiseen 
pisteytyksessä. 

6.2.1.2 Kivien koko, pyöristyneisyys, suuntautuneisuus ja kivitiheys
Inventoinnissa kivien ja lohkareiden koon ja pyöristyneisyyden määritys oli tärkeää, vaik-
ka sillä ei varsinaisesti ollut suoraa merkitystä kivikon geologisen arvon määräytymiseen 
siirtolohkareita lukuun ottamatta. Kivien koko ja pyöristyneisyys antoivat lisätietoa kivi-
kon syntytavan selvittämiselle. Ne vaikuttivat myös jonkin verran kivikon sisäisen maise-
man  arvoon. Inventoinnissa määritettiin myös suurimpien lohkareiden koko. Ne erottuivat 
usein muusta kivikosta ja saattoivat myös osaltaan lisätä kivikon maisemallista arvoa. 
Myös kivien koon vaihtelu kohteen eri osissa huomioitiin. Kivien suuntautuneisuudella ei 
ollut sinällään vaikutusta kivikon geologiseen arvoon. Suuntautuneisuus saattoi paikoin 
indikoi da jäätikön liikesuuntaa. Toisinaan voitiin havaita rinteen vieton mukaista kivien 
suuntautuneisuutta rakoissa tai taluskivikoissa. 

Kivitiheys oli inventoinnin merkittävimpiä tekijöitä määritettäessä kivikon geologista 
 arvoa. Kohde voitiin katsoa kivikkokerrostumaksi, jos sen kivitiheys oli 100 % (kuva 57) tai 
lähellä sitä. Poikkeuksena olivat moreenin pintakivikot, jossa kivitiheyskriteeri oli väljempi. 
Myös rakka-alueilla esiintyvät kalliopaljastumat saattoivat alentaa kivitiheyttä, mutta jos 
nämä kalliopaljastumat olivat selvästi rapautumisvaiheessa olevia, ei niiden sisältyminen 
kohderajaukseen alentanut kohteen geologista tai maisemallista arvoa. 
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6.2.1.3 Kivilaji ja sen kulkeutuneisuus, leikkaus-, rakenne-, pohjavesipinta-, rantataso- 
ja rantavaihetiedot

Inventoidut kivikkokerrostumat muodostuivat yhdestä tai useammasta kivilajista. Paikal-
leen rapautuneet kivikkokerrostumat eli talukset ja rakat koostuivat yleensä yhdestä 
paikallisesta kivilajista. Varsinkin kompleksisissa kivikoissa esiintyi sitä vastoin tavallises-
ti vähintään kahta tai useampaa kivilajia. Kivilaji tai kivilajien vaihtelevuus vaikutti kivi-
kon  arvoon joissakin tapauksissa. Kivilaji saattoi olla harvinainen, jolloin se nosti kohteen 
geologista arvoa. Myös erikoiset rapautumisrakenteet kivien pinnoilla tai aallonmerkit 
korottivat geologista arvoa. Jos kivilajin väri teki kohteen ulkonäöstä erikoisen, vaikutti se 
kohteen maisemalliseen arvoon. Kohteen biologiseen arvoon kivilajilla oli huomattavaa 
välillistä merkitystä, jos kivilaji oli dolomiittia, kalkkikiveä tai serpentiniittiä. 

Kivilajin kulkeutuneisuus on vähäisintä yleensä paikalleen syntyneissä taluksissa ja rakois-
sa. Moreenin pintakivikoiden, rantakivikoiden ja uhkurakkojen kivien kulkeutuneisuus 
vaihtelee lähes paikallisesta useisiin kilometreihin. Virtaavan veden kerrostamien kivikoi-
den kivien kulkeutuneisuus voi olla kymmeniä kilometrejä. Kivilajin kulkeutuneisuuden 
 arvioiminen toimi apuna kohteen geologisen syntyhistorian selvittelyssä, mutta varsinais-
ta vaikutusta kohteen geologiseen arvoon sillä ei ollut.

Kuva 57. Uhkurakkojen kivitiheys on yleensä 100 %. Kuva H. Rönty, GTK.
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Leikkaus- ja rakennetietoa saatiin kohteilta lähinnä metsäautoteiden oja- tai tienreuna-
leikkauksista. Leikkaukset antoivat tietoa kivikkokerrostuman paksuudesta. Leikkaukset 
kohottivat jonkin verran kohteen geologista arvoa niiden antaman rakennetiedon takia. 
Toisaalta leikkauksen vaikutus kohteen maisemalliseen arvoon saattoi olla negatiivinen. 

Pohjaveden pinta näkyy yleisesti kivien väleistä kosteampien paikkojen kivikoissa, kuten 
uhkurakoissa. Pohjavedenpinnan näkymistä ei kuitenkaan pidetty inventoinnissa geo-
logisen pisteytyksen kannalta erityisen merkittävänä seikkana. Lähinnä se antoi pientä 
lisäarvoa kohteen sisäiselle maisemalle. Joidenkin kivikoiden pohjaosissa virtasi puro. Jos 
puronkohta näkyi kivikossa poikkeavana pinnanmuotona, lisäsi sen esiintyminen kohteen 
geologista arvoa. Kivikon syntyhistoriaan vaikuttava tärkeä tekijä subakvaattisilla alueilla 
on kohteen sijainti tietyllä korkeustasolla. Tämä sitoo ne tunnettuihin Itämeren tai jää-
järvien kehitysvaiheisiin. Tärkeä seikka on myös kohteen mahdollinen sijoittuminen jää-
järvien muinaisiin purkausuomiin.

6.2.2 Geomorfologiset piirteet
6.2.2.1 Kivikon koko, muoto ja kehittyneisyys
Kivikkokerrostuman tiheäkivisen, hyvin kehittyneen osan pinta-ala oli inventoinnin 
tärkeim piä tekijöitä kivikon geologisen arvon määräytymisessä. Pinta-alan arvo oli kuiten-
kin riippuvainen kivikkotyypistä. Esimerkiksi uhkurakat ovat yleisesti kooltaan paljon pie-
nempiä kuin rakat, jotka edustavat laaja-alaisinta kivikkotyyppiä. Muutaman hehtaarin ko-
koisen uhkurakan pinta-alan arvo saattoi olla sama kuin neliökilometrin laajuisella rakka- 
alueella. Hyvin pienet eli alle hehtaarin kokoiset kivikkoalueet saattoivat saada kuitenkin 
hyvän geologisen arvon, jos kohteella oli muita tärkeitä geologisia tai geomorfologisia 
erityispiirteitä.

Kivikon kaksiulotteisella kartalla näkyvällä muodolla ei ollut varsinaista merkitystä kohteen 
arvon kannalta. Kohteen poikkeavat pinnanmuodot kuten kummut, aaltoilu, harjanteet tai 
kynnykset toivat kuitenkin kohteelle geomorfologista lisäarvoa. 

Kohteen kehittyneisyyttä arvioitiin kivikon reunan kontaktin terävyydellä ympäristöönsä, 
yleisellä kivitiheydellä, kohteen laajuudella ja kohderajauksen sisällä olevien kalliopaljastu-
mien määrällä. Taluksilla myös muodostuman korkeus, muodon kuperuus ja alaspäin leve-
nevä viuhkamaisuus kertoivat korkeasta kehittyneisyysasteesta. 

6.2.2.2 Kerrostumismuodon korkeus, rinteet ja niiden jyrkkyys
Kivikkokerrostuman korkeutta arvioitiin muodostuman korkeudella, jossa kivikon korkeus 
oli sen ylärajan ja alarajan korkeuksien (m mpy) erotus. Taluksien yhteydessä ylärajaksi 
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tulkittiin niiden kallioseinämien yläraja, joista muodostuman kiviaines on peräisin. Muo-
dostuman korkeudella oli merkitystä geomorfologisen arvon kannalta talusten ja rakkojen 
 yhteydessä, jolloin suuremmalla muodostuman korkeudella oli parempi arvo kuin pienem-
mällä. Esimerkiksi uhkurakat ovat yleensä melko tasaisilla alueilla, eikä muodostuman kor-
keutta käytetty niiden arvotuksessa. 

Kivikkokerrostuman paksuus vaihtelee suuresti kivikkotyyppien välillä. Esimerkiksi rakoissa 
ja uhkurakoissa kivikkokerrostumat ovat ohuita (< 2 m), kun taas virtaavan veden kerros-
tamat kivikot ja varsinkin talukset saattavat olla hyvin paksuja. Näissä kivikon paksuus on 
verrannollinen niiden kehittyneisyysasteeseen ja lisää osaltaan kivikon geologista arvoa. 
Kivikkokerrostumien paksuuksien tarkka määritys ilman leikkaustietoa oli kuitenkin useim-
miten mahdotonta, ja kohdekuvauksissa esitetyt muotopaksuudet ovat pääosin arvioita.

Kivikon rinteiden jyrkkyyttä arvioitiin lähinnä talusten ja rakkojen yhteydessä. Suuremmat 
rinnekaltevuudet kuvastavat talusten yhteydessä korkeampaa kehittyneisyyden astet-
ta. Suuri rinnekaltevuus rakoissa tarkoittaa puolestaan sitä, että kiviaines on voinut vieriä 
rapautumisalueelta jopa satojen metrien päähän. Tällöin rinteeseen on usein tullut geo-
morfologista arvoa kohottavaa pinnanmuotoa, kuten harjannemaisuutta. Uhkurakat ovat 
yleensä lähes täysin tasaisia. Joissakin tapauksissa niihin sisältyy kuitenkin lievää viettoa, 
joka saattoi hieman lisätä kohteen geomorfologista arvoa.

6.3 Biologiset arvot

Kivikoiden biologinen arvotus tehtiin valtaosin luontotyyppien sekä kasvillisuuden ja 
kasvi lajiston avulla. Inventoinnissa voitiin ottaa huomioon vain helpoimmin havaitta-
vat  eliöryhmät, ja muu lajisto selvitettiin mahdollisimman hyvin ennalta tai jälkikäteen 
erilaisten tietokantojen ja julkaisujen avulla. Lajistotietoa saatiin ympäristöhallinnon 
eliötietojärjestelmästä (Hertta-tietojärjestelmä 2016), ja kohdetietoa joidenkin kohteiden 
osalta arvokkaat kalliot -tietokannasta (Kalliot-tietokanta 2016), arvokkaat moreeni-
muodostumat-tietokannasta (Mormi-tietokanta 2007), arvokkaat tuuli- ja rantakerros tuma 
-tietokannasta (Tuura-tietokanta 2011) sekä joistakin erillisjulkaisuista. 

Kivikoiden biologinen arvo muodostuu kolmesta osatekijästä: luontotyyppien harvinai-
suus ja monipuolisuus, eliölajiston harvinaisuus ja uhanalaisuus sekä alueen luonnon-
tilaisuus. Menetelmä pohjautuu tuuli- ja rantakerrostumien, moreenimaiden ja kallio-
alueiden inventoinnissa käytettyyn arvotukseen (Hamari ym. 1992, Kontula & Raunio 1999, 
Mäkinen ym. 2007, Mäkinen ym. 2011) kivikoille sovellettuna.
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6.3.1 Luontotyyppien harvinaisuus ja monipuolisuus
Luontotyyppeihin perustuvat arvot pohjautuvat uhanalaisiin, silmälläpidettäviin tai mui-
den harvinaisiksi arvioitujen luontotyyppien esiintymiseen inventointikohteilla. Kivikoiden 
harvinaisuutta ja monipuolisuutta arvioitaessa on käytetty apuna Suomen luontotyyppien 
uhanalaisuus -julkaisua (Raunio ym. 2008). Uhanalaisuusluokat on esitetty taulukossa 2. 

Laajoja ja avoimia kivikoita voidaan pitää harvinaisina Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomes-
sa kivikkojen harvinaisuusarvoa on nostanut esimerkiksi ravinteisten tai ultraemäksisten 
lohkareiden sekä niihin liittyvän harvinaisen kasvillisuuden esiintyminen kohteella. Karut 
kivikot ovat verrattain yleisiä, keskiravinteiset harvinaisia ja ravinteiset hyvin harvinaisia. 
Ultraemäksiset kivikot, joissa on niille ominaista serpentiinikasvillisuutta, ovat myös hyvin 
harvinaisia. Keskiravinteiset ja etenkin ravinteiset kivikot ovat kasvistolle edullisemman 
kasvualustan takia enemmän alttiita metsittymiselle ja umpeenkasvamiselle verrattuina 
karuihin kivikoihin. Syynä saattaa olla myös se, että karummat kivikot ovat laaja-alaisempia 
ja kasvavat siten hitaammin umpeen kuin ravinteisemmat kivikot. Ultaraemäksiset karut 
kivikot pysyvät luonnostaan kasveille epäedullisen kasvualustan takia paremmin avoime-
na puustosta. Kalkkipitoisissa ultraemäksissä kivikoissa kasvualustan ”myrkyllisyys” ei ole 
yhtä selvästi havaittavissa (Kontula ym. 2008). Harvinaisina kivikkoina voidaan pitää myös 
lähinnä tunturialueelta tavattavia vyörysorakivikoita ja kuviomaita sekä Käsivarren ja jos-
sain määrin Utsjoelta tavattavia kivikoita, joissa on omanlaistaan tunturikasvillisuutta. Kivi-
koiden alueellista harvinaisuusarvoa lisää eteläisissä kivikoissa tavattava pohjoinen lajisto, 
ja päinvastoin pohjoisissa kivikoissa elävä eteläinen lajisto.

Monipuolisina voidaan pitää laajoja avoimia kivikoita vaihtelevan kokoisine lohkareikkoi-
neen. Kivien suuri lohkarekoko tarjoaa eliöstölle erilaisia kasvupaikkoja paisteisista pin-
noista varjoisiin koloihin ja laakeista alustoista pysty- ja ylikalteviin seinämiin tai katto-
pintoihin. Monipuolisuutta nostavat lisäksi vallitsevasta kivilajista poikkeavat kivet, joilla 
voi olla omanlaistaan kasvilajistoa. Pohjaveden vaikutus voi lisätä kasvupaikkojen diversi-
teettiä luomalla kosteita ja vesivaikutteisia kasvupaikkoja. Uhkurakoissa on kivien koloissa 
usein havaittavissa oligotrofista–mesotrofista ja joskus eutrofista suokasvillisuutta. Van-
hoissa purkautumisuomakivikoissa on toisinaan havaittavissa piilopuromaisesti virtaveden 
tai kausittain sula- ja tulvavesien vaikutusta. Joskus pohjavesi voi vaikuttaa myös kivikoi-
den kolojen lajistoa vähentävästi ehkä tulvavaikutuksen takia muuttamalla rajusti kas-
vuolosuhteita äärimmäisyydestä toiseen. 

Kivikoista talukset ovat kasvupaikkojen ja siten lajiston suhteen usein monipuolisia. Ki-
vikoissa on monesti vaihtelevan kokoista lohkareikkoa isoista paasista pieniin kiviin ja 
erikokoisia koloja vallitsevista kuivista koloista alarinteen kosteisiin onkaloihin. Toisinaan 
rinteeltä valuvat vedet voivat tuoda kosteutta myös ylärinteen kivikkoon. Erityisesti ta-
luksen jyrkänne lisää lajiston monipuolisuutta. Usein jyrkännelajisto on vaihtelevampi ja 



101

SUOMEN YMPÄRISTÖ 2/2018 VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT KIVIKOT

 monipuolisempi kuin kivikon lajisto ja jyrkänteellä kasvaa lajistoa joita kivikosta harvoin 
tapaa. Kivikoissa on myös omaa lajistoaan, jota harvoin on jyrkänteillä. Isot siirtolohkareet 
ovat usein myös lajistoltaan monipuolisia ja muistuttavat kasvillisuudeltaan enemmän kal-
lioita kuin kivikoita. Myös luonnontilaisella puustolla tai puilla avoimien kivikoiden reuna-
milla tai ympäröimänä voi olla hieman kivikon monipuolisuutta lisääviä tekijöitä. 

6.3.2 Eliölajiston harvinaisuus ja uhanalaisuus 
Eliölajistoon perustuva arvo pohjautuu uhanalaisten, silmälläpidettävien tai muiden kes-
kimääräistä harvinaisempien, erityisesti kivikkoon liittyvien lajien esiintymiseen inven-
tointikohteilla. Arvotuksessa erotetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset sekä 
silmällä pidettävät lajit. Kivikoissa vallitsevat lähinnä jäkälät, ja sammalia on lähinnä kivien 
välisissä koloissa ja onkaloissa. Putkilokasveja on avoimilla paikoilla vain yksittäin. Kivikoi-
den kasvilajistosta ei ole kovin kattavia luontotyyppikohtaisia selvityksiä ja niiden eläimis-
tö on vielä huonommin tunnettu. Eliölajistoa on kuvattu tarkemmin kivikoiden luonto-
tyyppien yhteydessä (luku 5). Harvinaista ja uhanalaista lajistoa on enemmän ravinteisilla 
ja jossain määrin ultraemäksisillä kivillä. Tuntureilla on myös omanlaistaan kasvillisuutta. 
Kivikoita ympäröivistä metsistä tai kivikossa olevilta puilta saattaa löytää lahopuuta lahot-
tavia sieniä, lähinnä kääväkkäitä, ja lahopuusta riippuvaisia hyönteisiä ja muita eliöitä, jois-
ta osa on harvinaisia ja uhanalaisia (kuva 58).

Kuva 58. Talusjyrkänteellä kasvaa kallio- ja raidankeuhkojäkälää, Pättäräinen (KIVI-19-010). J. Teeri-
aho, SYKE.
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Valtakunnallisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien arviointi noudattaa uusinta 
uhanalaisarviointia ja luokitusta (Rassi et al. 2010). Paikallisesti uhanalaisten lajien tarkas-
telu perustuu Suomen ympäristökeskuksen julkaisemaan taulukkoon (Alueellisesti uha-
nalaiset lajit 2010). Uhanalaisuusluokat on esitetty taulukossa 2. Kohdekuvauksissa lajin 
yhteydessä oleva merkintä ilmoittaa valtakunnallisen tai alueellisen uhanalaisuusluokan. 
Alueellisesti uhanalaiset lajit (RT) ovat vain osassa Suomea uhanalaisia. Silmälläpidettävät 
lajit (NT) voivat olla myös alueellisesti uhanalaisia, jolloin merkintä on (NT/RT).

6.3.3 Luonnontilaisuus 
Kivikoita voidaan pitää luonnontilaisina, jos ne ovat kehittyneet ilman ihmisen aiheut-
tamia suoraan tai epäsuorasti vaikuttavia tekijöitä, jotka heikentävät alueen tai luonto-
tyyppien ominaispiirteitä. Avoimet kivikot ovat pysyneet hyvin luonnontilaisina vähäisen 
käytön vuoksi. Yleisesti kivikoiden luonnontilaa heikentävät mm. virkistyskäyttö, rakenta-
minen, rehevöityminen, vieraslajit, roskaantuminen, sisävesillä vedenpinnan säännöstely 
ja suoalueella ojitus. Puustoisiin kivikoihin vaikuttavat epäsuorasti metsätalouden hak-
kuut. Maa-aineksen otto tai toisarvoinen käyttö esimerkiksi täytemaa- tai rakennusalueena 
on uhkana lähinnä satunnaisesti tai paikallisesti. 

Pienialaisesti kivikoiden luonnontilaisuutta voivat heikentää metsäkoneiden tekemät 
ajourat, kivikon läpi tehdyt tiet, virkistyspolut yms. Tällöin osa kivikosta on voinut jäädä 
maamassojen alle. Pientä kulutusta ja muuttumista aiheuttaa kivien latominen keoiksi 
varsinkin näköalapaikoille. Samalla syntyy myös pieniä kaivantoja. Vanhimmat kasautu-
mat voivat olla muinaishistoriallisia, pronssikautisia hautoja ja kaivannot ”jätin jääkaappe-
ja”, joissa säilytettiin elintarvikkeita kesäaikaan. Jotkut pienet latomukset voivat olla myös 
muinaishistoriallisia tai sitä nuorempia rajapyykkejä. Muutamissa kivikoissa on havaitta-
vissa vanhoja kiviaidan jäänteitä, kodan pohjia ja nuotiopaikkoja. Vanhojen kaivantojen ja 
 latomusten lajisto ei yleensä eroa muusta kivikosta. Nuoremmat muutokset näkyvät lajis-
tossa kymmeniä tai korkeintaan muutamia satoja vuosia (kuva 59).

Vanhaa rakennuskantaa vaara- ja tunturikivikoilla edustavat entiset palovartiomökit ja jo 
lähes täysin lahonneet kolmiomittaustornien jäänteet. Nykyistä rakennuskantaa edusta-
vat linkkitornit ja niille johtavat tiet sekä lähinnä rannoilla loma-asutus. Matkailukeskuk-
sissa rinnekivikot ovat voineet muuttua laskettelurinteiden maarakentamisen yhteydessä. 
Tulevaisuudessa vaara- ja tunturikivikoiden uhkana voi olla paikallisesti tuulivoimaloiden 
rakentaminen. Yksittäistapauksisissa kivikkojen ainesta on voitu käyttää erilaiseen rakenta-
miseen (kuva 60).
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Kuva 59. Ristilaen (KIVI-19-123) rakassa on näkyvissä vanha kodan pohja. Katso myös yleiskuva 74 
samasta paikasta. J. Teeriaho, SYKE.

Kuva 60. Entinen palovartiomökki Nivatunturin (KIVI-19-077) laella. J. Teeriaho, SYKE.
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Kivikoiden reunapuuston hyödyntäminen vaikuttaa kivikon valaistusolosuhteisiin ja ka-
rikkeen kertymiseen. Hakkuut saattavat siis väliaikaisesti hidastaa avointen kivikoiden 
reunojen peittymistä karikkeen ja metsänpohjasammalien alle. Usein avoimia kivikkoja 
 ympäröivä puusto on tai ainakin niiden metsäsaarekkeiden puusto on jätetty hyödyntä-
mättä jo niiden heikkokasvuisuuden (jouto- tai kitumaata) takia. Moreenikivikot ovat 
vähintään harvapuustoisia ja luonnostaan puolivarjoisia. Näiden kivikoiden hakkuut ja 
maapohjan muokkaukset vaikuttavat varjo-olosuhteisiin sopeutuneeseen lajistoon kui-
vattamalla ja muuttamalla kivien päällä ja sivustoilla viihtyvää lajistoa. Vuosikymmenen 
päästä sama kivikko voi peittyä ylitiheän taimikon alle. Poronhoitoalueella porojen liika-
laidunnus vaikuttaa vahvasti etenkin pensasmaisiin jäkäliin ja muuttaa kasvillisuuden 
rakenne piirteitä laidunnusta sietäviä sammalia suosivammaksi. Hyvin louhikkoiset kivi-
kot ovat  rakennepiirteidensä takia paremmin suojassa vahvalta laidunnukselta. Taajamis-
sa luonnon tilaisuuteen voi vaikuttaa myös kulutus, tallaus ja maastoajelu. Maakunnal-
lisina nähtävyyksinä tunnetut siirtolohkareet kärsivät myös jonkin verran kulutuksesta. 
Jossain määrin luonnontilaisuuteen vaikuttavat myös kivikoiden ulkopuolella tapahtu-
neet luonnon tilan heikentämiset. Uhkurakkojen viereiset ojitukset voivat alentaa pohja-
vedenpinnan tasoa, jolloin kivenkolojen kasvupaikat kuivahtavat ja muuttuvat lajistoltaan 
 köyhemmiksi.

6.4 Maisemalliset arvot

Kivikkokerrostumien maisemallisia arvoja on määritelty kolmen arviointikriteerin perus-
teella (Mäkinen ym. 2007, 2011).

6.4.1 Ympäristöstä hahmottuminen
Ympäristöstä hahmottumisella tarkoitetaan alueen tai muodostuman erottumista maise-
massa omana muotonaan. Mitä selkeämmin alue erottuu, sitä arvokkaampi se on maise-
mallisesti. Hahmottumista parantaa mm. alueen avoimuus, muodostuman rinteiden 
jyrkkyys ja alueen sijainti maisemaelementtien, kuten vesistöjen, soiden ja peltoaukeiden 
rajalla. Hahmottumisessa on mukana myös rajautuminen, millä tarkoitetaan alueen rajat-
tavuutta kartalla.

Kivikkokerrostumat ovat yleensä melko heikosti ympäristöstään hahmottuvia varsinkin 
kauempaa tarkasteltuna. Puusto peittää helposti maaston painanteisiin tai vaarojen ala-
rinteille sijoittuvat kivikot. Parhaiten ympäristöstään hahmottuvia kivikkotyyppejä ovat 
Pohjois-Lapin rakat, jotka sijoittuessaan vähäpuustoisten tai puuttomien vaarojen ja 
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tuntu reiden lakiosiin saattavat erottua selkeästi kilometrienkin päästä (kuva 61). Myös 
Käsi varren alueen suurimmat talusmuodostumat näkyvät hyvinkin kaukaa. Kivikoiden 
rajat ovat toisaalta esimerkiksi uhkurakoilla usein selkeät, joten lähietäisyydeltä kivikko-
muodostuman erottaminen ympäristöstään on yleensä helppoa. Runsas puusto kohde-
kivikon sisällä ja kivien voimakas pintasammaleisuus saattoivat kuitenkin heikentää kivi-
kon hahmottumista toisinaan varsin paljon.

6.4.2 Ympäristöön avautuva maisema
Ympäristöön avautuvan maiseman arvo on sitä suurempi, mitä parempi näkyvyys alueel-
ta tai muodostumalta on. Alueelta avautuvassa maisemassa arvioidaan puolestaan sen 
vaihtelevuutta ja häiriöttömyyttä. Maisemallisesti moni-ilmeiset, korkeuseroiltaan vaihte-
levat, vesistöjen ja viljelysten kirjomat maisemat ovat arvokkaampia kuin vaikkapa tasaiset 
metsämaisemat tai avoimet suo- ja merimaisemat (kuva 62). Maiseman arvoa alentavina 
häiriötekijöinä voidaan pitää esimerkiksi teollisuusympäristöjä, aineksenottoalueita, laajo-
ja hakkuita tai voimalinjoja.

Kuva 61. Tuntureiden ja vaarojen lakiosien rakkakivikot näkyvät kaukaa. Kuvassa Vasatunturin-
niekka (KIVI-19-125) Savukoskella. Kuva J. Räisänen, GTK.
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Näkyvyys erityyppisiltä kivikkokerrostumilta vaihteli huomattavasti. Korkeiden tuntu-
rien lakiosien rakoilta näkyvyys saattoi olla kymmeniä kilometrejä, kun taas metsäisten 
laaksonkohtien uhkurakoilta oli näkymiä pelkästään ympäröivään metsään. Uhkurakoilta 
saattoi avautua kuitenkin hienojakin maisemia, jos vieressä on vesistöä tai avosuota. Koh-
teille sijoittuu joitakin näköalapaikkoja varsinkin Pohjois-Suomen talusten ja rakkojen yh-
teyteen.

6.4.3 Sisäinen maisema
Sisäisellä maisemalla tarkoitetaan alueen sisäisiä näkymiä ja niiden vaihtelevuutta. Arvo 
riippuu maaston pienipiirteisyydestä, suhteellisista korkeuseroista ja pienkohteiden, kuten 
lampien, soiden ja purojen määrästä. Arvo on sitä suurempi, mitä edustavampi ja vaihte-
levampi sisäinen maisema on. Kivikon geomorfologinen arvo ja sisäisen maiseman arvo 
vaikuttivat olevan kohteiden pisteytyksessä usein lähellä toisiaan.

Kivikoiden sisäiseen maisemaan tuo vaihtelevuutta yleisimmin kivien vaihteleva ko-
ko, varsinkin suuret yksittäiset lohkareet muun kivikon yhteydessä. Kivien alla olevat 

Kuva 62. Tenojoen lähistöllä sijaitsevan Nuvvoskáidin länsirinteellä olevalta kohteelta (KIVI-19-184) 
avautuu hieno maisema Tenojoen laaksoon ja Norjan puolen suurtuntureille. Kuva J. Räisänen, GTK.



107

SUOMEN YMPÄRISTÖ 2/2018 VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT KIVIKOT

 kallio muodot vaikuttavat toisinaan kivikon pinnanmuotoon, nostaen osaltaan sisäisen 
maiseman arvoa. Kivilajien vaihtelevuus saattoi nostaa sisäisen maiseman arvoa, jos sa-
man kohteen eri kivilajit erosivat toisistaan esim. värin perusteella. Pienet lammet ja sois-
tumat kivikon sisällä ovat yleisiä sisäisen maiseman arvoa nostavia tekijöitä (kuva 63). Suu-
rin vaihtelevuus kivikon sisäisessä maisemassa oli yleensä laajoilla kompleksisilla kivikoilla. 
Kohteen laajuus ja avoimuus olivat vaihtelevuuden ohella hyvin tärkeitä kivikon sisäisen 
maiseman arvoa nostavia tekijöitä. 

6.5 Muut arvot

Kivikoiden muut arvot koostuvat virkistyskäytön, kulttuurihistorian ja arkeologian, pohja-
veden, lähiympäristön sekä luonnontilaisuuden osatekijöistä. Rajatapauksissa nämä osa-
tekijät ovat voineet nostaa muodostuman lopullista arvoluokkaa.

Kuva 63. Sisäisen maiseman vaihtelua Vinkkelikankaalla (KIVI-16-012). Kuva H. Rönty, GTK.
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Kuva 64. Hiidenportin kivikoiden (KIVI-18-007) alueella kulkee retkeilypolku, ja varsinaisen Hiiden-
portin poikki on rakennettu portaat. Kuva H. Rönty, GTK.

6.5.1 Virkistyskäyttö
Alueen virkistyskäyttö on huomioitu kunkin alueen arvotuksessa. Kivikoiden virkistys-
käytöstä kertovat mm. retkeilyreitit ja luontopolut sekä nuotio- ja näköalapaikat (kuva 64). 
Kivikkoalueiden reunoilla voi toisinaan olla myös loma-asuntoja.
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Kuva 65. Jääkolun uhkurakkakivikolla (KIVI-17-047) on pystyyn nostettu suuri kivi, jossa on kaiver-
ruksia. Kyseessä on rajapyykki, joka on todennäköisesti pystytetty vuonna 1762, jolloin Vaasan lää-
ni perustettiin (Schulz 2014). Kuva H.Rönty, GTK.

6.5.2 Kulttuurihistoria ja arkeologia
Mikäli alueeseen liittyi tiedossa olevia merkittäviä esihistoriallisia ja historiallisia arvoja, ne 
saattoivat nostaa alueen arvoa. Kivikoissa voi olla mm. esihistoriallisia muinaisjäännöksiä 
tai historiallisia muistomerkkejä (kuva 65). Kivikko voi olla myös osa kulttuurihistoriallisesti 
arvokasta maisemaa.
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6.5.3 Pohjavesi
Mikäli alueella on vesihuollollista merkitystä pohjavesialueena tai alueella on lähteitä, 
 tämä otettiin huomioon alueen arvoa lisäävänä tekijänä.

6.5.4 Luonnontilaisuus
Luonnontilaisuuden osalta on arvioitu mm. kivikon koskemattomuutta ja kasvillisuudel-
taan luonnontilaisen kaltaisen alan osuutta alueesta sekä maaston kuluneisuutta ja ros-
kaantumista. Kivikoiden luonnontilaisuutta on käsitelty tarkemmin luvussa 6.3.3.

6.5.5 Lähiympäristö
Kivikoiden sijainti suojelualueella tai suojelualueen välittömässä läheisyydessä on tapaus-
kohtaisesti otettu huomioon aluetta arvotettaessa. Myös merkittävät geologiset muodos-
tumat (kuva 66) kohteiden läheisyydessä on otettu huomioon. 

6.6 Arvojen pisteytys

Inventointia varten kehitetyn pisteytysjärjestelmän tavoitteena on ollut luoda mahdolli-
simman objektiivinen perusta kivikoiden arvottamiselle ja keskinäiselle vertailulle. Arvotus 
voidaan ottaa huomioon alueiden maankäytön suunnittelussa ja esimerkiksi maa-ainesten 

Kuva 66. Vuontiskeron rakan (KIVI-19-161) alareunan vieressä on näyttäviä, 2-4 metrin syvyisiä 
nielu- uomia. Kuva J. Räisänen, GTK.
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oton lupakäsittelyssä. Valintatilanteissa voidaan maa-ainesten ottoa ohjata vaihtoehtoisille 
kohteille ja säilyttää edustavimmat kivikot osana luonnon monimuotoisuutta.

6.6.1 Tekijöiden pistearvot
Kivikoiden lopullisen arvoluokan määräytymisessä sovellettiin kallioalueiden, moreeni-
muodostumien sekä tuuli- ja rantakerrostumien luokituksessa käytettyä pisteytysjärjestel-
mää (Hamari ym. 1992, Mäkinen ym. 2007, Mäkinen ym. 2011). Pääsääntönä on, että tekijä 
(geologia, biologia tai maisema) voi saada arvoja 1,00–4,00, joista arvo 1,00 on paras.

Kunkin tekijän pisteet on käytännössä muodostettu osatekijöiden keskiarvona. Geologian 
ja biologian osalta keskiarvon sijasta käytettiin korotettua pistearvoa, jos jokin yksittäinen 
osatekijä on muita huomattavasti merkittävämpi. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi 
silloin, kun geomorfologialtaan tavanomainen kivikko on syntyhistorialtaan valtakunnalli-
sesti erittäin merkittävä, tai kun kasvistoltaan tavanomaisessa ja lajistoltaan yksipuolisessa 
kivikossa on valtakunnallisesti erittäin uhanalaisen lajin esiintymä.

Kivikkokohteet on arvotettu koko aineiston osalta samalla menetelmällä ja samoin kritee-
rein. Arvotuksessa on huomioitu kuitenkin myös alueelliset tekijät, joilla tarkoitetaan geo-
logisten luonnonolojen eroavaisuuksia esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä.

6.6.2 Kivikoiden arvoluokan määräytyminen
Kivikoiden arvoluokka muodostettiin pääsääntöisesti geologisen tekijän pistearvon mu-
kaan (Taulukko 3). Biologisen ja maisemallisen tekijän saama poikkeuksellisen hyvä piste-
arvo on kuitenkin vaikuttanut kohteen arvoluokkaan seuraavasti:

• Mikäli geologisten pisteiden mukaan arvoluokkiin 3 tai 4 sijoittu-
neen kohteen biologinen tai maisemallinen pistearvo oli 1,00–1,50, 
kohteen arvoluokkaa korotettiin kahdella arvoluokalla. Mikäli lähtö-
arvoluokka oli entuudestaan 2, kohteen arvoluokkaa korotettiin 
 yhdellä arvoluokalla.

• Mikäli geologisten pisteiden mukaan arvoluokkiin 3 tai 4 sijoittu-
neen kohteen biologinen pistearvo oli 1,75–2,25, kohteen arvo-
luokkaa korotettiin yhdellä arvoluokalla.

• Mikäli geologisten pisteiden mukaan arvoluokkaan 4 sijoittuneen 
kohteen maisemallinen pistearvo oli 1,75–2,25, kohteen arvo-
luokkaa korotettiin yhdellä arvoluokalla.
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Taulukko 3. Kivikoiden jako arvoluokkiin geologisen pistearvon mukaan.

Geologiset pisteet Muodostuman arvoluokka

1,00–1,50 1

1,75–2,25 2

2,50–2,75 3

3,00–3,50 4

3,75–4,00 5

Muiden tekijöiden (virkistyskäyttö, kulttuurihistoria ja arkeologia, pohjavesi, luonnon-
tilaisuus ja lähiympäristö) huomioon ottaminen tuli kyseeseen lähinnä arvoluokkien rajalla 
olevissa tapauksissa. Arvoluokkiin 1–4 sijoittuvilla kivikoilla on maa-aineslaissa mainittua 
valtakunnallista merkitystä. Arvoluokan 1 kivikoista osa on kansainvälisesti arvokkaita. 
Arvo luokkaan 5 sijoittuneet kivikot jäävät selvityksen tausta-aineistoksi.

6.7 Rajausperusteet

Kivikot valittiin ja rajattiin alustavasti esivalinnan yhteydessä, ja rajausta tarkistettiin 
maasto inventoinnin perusteella. Rajaukset tehtiin pääasiassa geologisin ja geomorfologi-
sin perustein. Suot, järvet ja lammet ym. on yleensä jätetty rajausten ulkopuolelle, samoin 
kalliot (taluksia lukuun ottamatta) ja alueiden sisällä olevat vähäkiviset tai kasvillisuuden 
peittämät laikut. Kivikkorajausten sisään voitiin poikkeustapauksissa jättää edellä mainit-
tuja alueita, jos ne lisäsivät kohteen geologista monimuotoisuutta. Myös biologinen edus-
tavuus ja monimuotoisuus tai maisemalliset erityispiirteet ovat voineet joissakin tapauk-
sissa vaikuttaa kohteen rajaukseen. Rajaukset tehtiin pääsääntöisesti Maanmittauslaitok-
sen vääräväri- ja ilmakuva-aineistojen ja maastokartta- aineistojen, Maanmittauslaitoksen 
ja GTK:n kivikkorajausten sekä maastohavaintojen perusteella.

6.8 Arvotustietojen tallennus

Inventoinnissa ja arvotuksessa syntyneet paikka- ja ominaisuustiedot sekä digitaaliset 
valokuvat on arkistoitu ja tallennettu GTK:n ja SYKE:n tietojärjestelmiin. Maastotarkistus-
vaiheessa tiedot ja maastohavainnot kerättiin lomakkeille, kartoille, muistikirjoihin tai 
maastotietokoneille. Maastossa tarkentuneet rajaukset digitoitiin polygonitiedostoiksi ja 
kohteiden ominaisuustiedot tallennettiin tietokantaan. Tietokannan rakenne pohjautuu 
valtakunnallisesti arvokkaiden moreenimuodostumien sekä tuuli- ja rantakerrostumien 
 inventoinnissa käytettyyn rakenteeseen (Mäkinen ym. 2007, 2011). 
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Tietokannassa on erilliset kentät tarkkoja ominaisuustietoja varten ja vapaat tekstikentät 
geologisten, biologisten ja maisemallisten maastohavaintojen sekä muun tutkimuksellisen 
tiedon tallentamiseen. Tietokannassa olevia ominaisuustietoja ovat mm. kohteen tun-
nus ja nimi, sijaintikunta, pinta-ala, koordinaatit, karttalehti, korkeustiedot, kivikko tyyppi, 
kivilajitiedot sekä geologiset, biologiset ja maisemalliset arvotuspisteet ja arvoluokka. 
 Tekstikenttiin kirjoitetuista maastohavainnoista koottiin lisäksi kunkin kivikon kohde-
kuvaus. Kohdekuvaukset ja ominaisuustiedot on yhdenmukaistettu ja viimeistelty tieto-
kantaan valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden osalta (arvoluokka 1–4), mutta kaikkien 
paikallisesti arvokkaiden kivikoiden (arvoluokka 5) osalta yhtenäistämistä ja viimeistelyä ei 
ole tehty. 

Lopuksi jokaisesta kohteesta tuotettiin tulosteraportti, johon kuuluvat kohteen rajauksen 
sisältävä karttatuloste, ominaisuustiedot ja maastohavainnot sisältävä kohdekuvaus sekä 
mahdolliset valokuvaliitteet.
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7 Arvotustulokset

7.1 Kivikoiden sijoittuminen arvoluokkiin ja kokonaistulokset

Maastotarkastusten yhteydessä inventoitiin ja arvotettiin 640 kohdetta, joista 74 oli rakko-
ja, 95 taluksia, 84 moreenikivikkoja, 271 uhkurakkoja, 39 rantakivikkoja, 22 siirtolohkarei-
ta, 54 virtaavan veden kerrostamaa kivikkoa ja 1 kuviomaakivikko. Kohteista noin puolet 
oli kompleksisia, eli ne koostuivat kahden tai useamman kivikkotyypin yhdistelmästä. 
Kompleksiset kivikot sijoitettiin kivikkoluokkiin niiden primäärin, eli ensisijaisen synty-
tavan mukaisesti. Kivikoiden sekundääriset, eli toissijaiset tyypit on luetteloitu liitteessä 1. 
Kivikoiden sijoittuminen viiteen arvoluokkaan määritettiin ensisijaisesti geologisen tekijän 
pistearvon mukaisesti. Biologisen ja maisemallisen tekijän pistearvo on kuitenkin vaikut-
tanut kohteen arvoluokkaan nostamalla sitä yhden tai kaksi luokkaa (kts. 6.5.2 Kivikoiden 
arvoluokan määräytyminen). Arvoluokkiin 1–4 kuuluvat ovat valtakunnallisesti arvokkai-
ta ja luokkaan 5 kuuluvilla kohteilla on vain paikallista merkitystä. Arvotusaineistossa on 
yhteensä 472 valtakunnallisesti arvokasta kohdetta (kuva 67 ja liite 1), joista 68 on rakkoja 
(Liite 2), 76 taluksia (liite 3), 49 moreenikivikkoja (liite 4), 206 uhkurakkoja (liite 5), 18 ran-
takivikkoja (liite 6), 16 siirtolohkareita (liite 7), 38 virtaavan veden kerrostamaa kivikkoa 
(Liite 8) ja 1 kuviomaakivikko (Liite 7). 

Valtakunnallisesti arvokkaista kivikoista luokkaan 1 eli erittäin arvokkaisiin kuuluu 12 koh-
detta (Taulukko 4). Valtakunnallisesti hyvin arvokkaita, arvoluokkaan 2 kuuluvia kohteita 
on yhteensä 45 kappaletta. Valtakunnallisesti arvokkaita, arvoluokkaan kolme kuuluvia 
kohteita on yhteensä 144 kappaletta. Valtakunnallisesti melko arvokkaita, arvoluokkaan 
neljä sijoittuvia kohteita on yhteensä 271 kappaletta. Selvityksen tausta-aineistoksi jääviä, 
arvoluokkaan 5 kuuluvia paikallisia kohteita on 168 kpl.

Valtakunnallisesti arvokkaimmat kohteet keskittyvät selkeästi Lappiin ja Pohjois-Pohjan-
maan koillisosaan. Myös Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan alueella on runsaasti kor-
kealle arvotettuja kohteita. Eteläisimmän Suomen ja rannikkoalueen arvokkaat kohteet 
sijoittuvat yleensä arvoluokkaan neljä.
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Valtakunnallisesti erittäin arvokkaita taluksia ovat Aittakuru (KIVI-19-064), Linkkapahta 
 (KIVI-19-182), Meekonpahta (KIVI-19-189), Ánnjaloanjebákti (KIVI-19-190) ja Saanan kivikot 
(KIVI-19-200). Rakoista valtakunnallisesti erittäin arvokkaita ovat Juuvaara (KIVI-19-001), 
Koukkutunturi (KIVI-19-139), Pallaskero (KIVI-19-115) ja Ukko-Luosto (KIVI-072). Uhku-
rakoista valtakunnallisesti erittäin arvokkaita ovat Pättikkäjänkkän-Hapakkajänkkän kivi-
kot (KIVI-19-193) ja Töppösenluolikot (KIVI-16-001). Virtaavan veden kerrostamista kivikois-
ta valtakunnallisesti erittäin arvokas on Peuraharju (KIVI-19-070).

Kaikkien valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden yhteenlaskettu pinta-ala on 3 687 
heh taaria (Taulukko 5). Paikallisten kohteiden yhteenlaskettu pinta-ala on 239 hehtaaria. 
Inventoitujen kivikoiden pinta-ala on noin 3 % MML:n valtakunnallisen kivikkoaineiston 
pinta-alasta. Inventoidut kohteet ovat edustavin osa Suomen kivikoista. Ainoastaan poh-
joisimpiin osiin Suomea jäi merkittäviä kivikoita inventoimatta, niiden liian vaikean saavu-
tettavuuden takia. 

Taulukko 4. Kivikoiden lukumäärä arvoluokittain ja muodostumatyypeittäin.

Muodostumatyyppi Arvoluokka Valtakunnalliset 
muodostumat (yht)1 2 3 4

Rakat kpl 4 13 34 17 68

Talukset kpl 5 15 30 26 76

Moreenikivikot kpl 0 4 11 34 49

Uhkurakat kpl 2 10 46 148 206

Rantakivikot kpl 0 1 1 16 18

Siirtolohkareet kpl 0 1 5 10 16

Virtaavan veden kerrostamat kivikot kpl 1 1 17 19  38

Kuviomaakivikot kpl 0 0 0 1 1

Yhteensä 12 45 144 271 472

Taulukko 5. Kivikoiden pinta-ala (ha) arvoluokittain ja muodostuma tyypeittäin

Muodostumatyyppi Arvoluokka Valtakunnalliset 
muodostumat (yht)1 2 3 4

Rakat ha 551,8 560,2 804,3 100,3 2016,6

Talukset ha 81,1 61,8 96,5 27,8 267,2

Moreenikivikot ha 0 31,1 144,9 67,2 243,2

Uhkurakat ha 110,5 156,8 325 420,1 1012,4

Rantakivikot ha 0 6,5 4,2 15,3 26

Siirtolohkareet ha 0 0,3 3,4 3 6,7

Virtaavan veden kerrostamat kivikot 10,4 3,6 76,9 23,4  114,3

Kuviomaakivikot 0 0 0 0,2 0,2

Yhteensä 753,8 820,3 1455,2 657,3 3686,6
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Kuva 67. Valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden arvoluokat.
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Arvotetuista valtakunnallisista kohteista laajin on Koukkutunturin rakkakivikko 
 (KIVI- 19-139), jonka pinta-ala on 189 hehtaaria. Taluksista laajin on Ánnjaloanjebákti 
 (KIVI- 19-190), jonka pinta-ala kalliopahta mukaan laskettuna on noin 18 hehtaaria. 
Moreeni kivikoista suurin pinta-ala on Haavikkolehdon-Ison Kurikan kivikoilla (KIVI-11-012) 
noin 104 hehtaaria. Uhkurakoista laajin on lukuisista uhkurakka-altaista koostuva 
Töppösen luolikot (KIVI-16-001), jonka pinta-ala kokonaisuudessaan on noin 67 hehtaaria. 
Rantakivikoista laajin on Raura (KIVI-17-048), jonka pinta-ala on noin 7 hehtaaria. Siirto-
lohkarekivikoista laajin on kymmenistä erillisistä lohkareista koostuva Kiimingin siirto-
lohkareviuhka (KIVI-17-079). Lohkareiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 3 hehtaaria. 
Virtaavan veden kerrostamista kivikoista on pinta-alallisesti laajin Boratbovccisin kivikot 
(KIVI- 19-205), jonka pinta-ala on noin 32 hehtaaria. Ainoan kuviomaakivikon, eli Kenes-
kosken länsipuolen kivikon (KIVI-19-181) pinta-ala on 0,2 hehtaaria. Laajoja kuviomaa-
kivikoita esiintyy kuitenkin rakkojen yhteydessä toissijaisina kivikkotyyppeinä. Niiden 
pinta- alaa ei rajausten yhteydessä eritelty. Yleensä pinta-alaltaan pienimpiä ovat siirto-
lohkareet ja eräät uhkurakat. Pinta-alat ovat näissä pienimmillään 0,1 hehtaaria. 

Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot sijoittuvat pinta-alallisesti selvästi Lappiin, jossa ar-
vokkaiden kohteiden yhteispinta-ala on noin 2 578 hehtaaria, mikä on noin 70 % koko 
 Suomen arvokkaista kivikoista. Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa on ko-
konaisuudessaan suhteellisen pienellä alueella myös runsaasti laaja-alaisia, arvokkaita 
kivikoita. Näiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 580 hehtaaria, mikä on 16 % kaikista 
arvokkaista kivikoista. 

7.2 Geologisen arvioinnin tulokset

Kivikoiden geologinen pistearvo määräytyi syntyhistorian, muiden geologisten piirteiden 
ja geomorfologisten piirteiden perusteella. Kohteille annettiin näiden osatekijöiden keski-
arvot (kuva 68). 

Valtakunnallisesti arvokkaista kivikoista 8 kappaletta (2 %) sijoittuu geologiseen piste-
luokkaan 1,00–1,50 (erittäin merkittävä), pisteluokkaan 1,75–2,25 (hyvin merkittävä) 34 
kohdetta (7 %), pisteluokkaan 2,50–2,75 (merkittävä) 107 kohdetta (23 %) ja pisteluokkaan 
3,00–3,50 (vähemmän merkittävä) 323 kohdetta (68 %) (taulukko 6). Parhaat geologia-
pisteet 1,25 sai taluskivikoita edustava Ánnjaloanjebákti (KIVI-19-190), joka on poikkeuk-
sellisen edustava lukuisista vierekkäisistä talusmuodoista koostuva taluskokonaisuus Käsi-
varren alueella. Geologiapisteiltään erittäin edustavia 1,50 olivat taluksista lisäksi Aittakuru 
(KIVI-19-064) ja Linkkapahta (KIVI-182), rakoista Juuvaara (KIVI-19-001) ja Koukkutunturi 
(KIVI-19-139), uhkurakoista Töppösenluolikot (KIVI-16-001) ja Pättikkäjänkkän- Hapakka-
jänkkän kivikot (KIVI-19-193) sekä virtaavan veden kerrostamista kivikoista Peuraharju 
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Kuva 68. Valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden geologiapisteet.
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 (KIVI-19-070). Geologisesti parhaiksi arvotetuista kohteista (pisteet 1,00–2,25) on 13 rakka-
kohdetta, 11 taluskohdetta, 3 moreenikivikkokohdetta, 12 uhkurakkakohdetta, 2 virtaavan 
veden kerrostamaa kivikkokohdetta ja 1 rantakivikkokohde.

Parhaita geologiapisteitä saaneet kohteet sijoittuvat pääasiassa Lappiin, missä kylmä 
 ilmasto sekä maaston topografia ovat vaikuttaneet varsinkin rapautumalla syntyneiden 
kivikoiden syntyyn. Lapin olosuhteet ovat olleet suotuisat myös laajojen uhkurakkojen ke-
hittymiselle. Eteläisemmässä Suomessa Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen pohjoisosan 
alueilla on myös selkeä keskittymä korkeita geologiapisteitä saaneita uhkurakkakohteita. 
Edustavien kohteiden suuri määrä tällä alueella selittyy uhkurakkojen synnylle otollisilla 
maastonmuodoilla sekä alueen moreeniaineksen runsaskivisyydellä.

Taulukko 6. Valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden geologiset pisteet.

Geologiset pisteet kpl %

1,00–1,50 Erittäin merkittävä 8 2

1,75–2,25 Hyvin merkittävä 34 7

2,50–2,75 Merkittävä 107 23

3,00–3,50 Vähemmän merkittävä 323 68

7.3 Biologisen arvioinnin tulokset

Valtakunnallisesti arvokkaista kivikoista on biologisesti arvotettu 179 kohdetta, joista on 
maastossa inventoitu kivikkoina 126 kohdetta. Loppujen 53 kohteen arvo on saatu aikai-
semmin tehdyistä valtakunnallisista kallio-, moreeni- tai tuuli- ja rantakerrostumainven-
toinneista sekä vähäisessä määrin uhanalaistiedoista (Hertta 2016). Valtakunnallisesti 
arvokkaista muodostumista biologiseen pisteluokkaan 1–1,5 (erittäin merkittävä) arvotet-
tiin 5 %, pisteluokkaan 1,75–2,25 (hyvin merkittävä) 12 %, pisteluokkaan 2,5–3,0 (merkit-
tävä) 45 % ja pisteluokkaan 3,25–4,0 (vähemmän merkittävä) 38 % kohteista (Taulukko 7, 
Kuva 69). Arvotettu aineisto painottuu kivikoiden edustavimpaan osaan, mikä näkyy nor-
maalia korkeampina osuuksina arvokkaimmissa ja normaalia matalimpana osuuksina bio-
logisissa pisteluokissa.

Erittäin merkittävistä yhdeksästä kohteesta neljä on kalkkipitoisia tai -vaikutteisia taluksia: 
Jäkälävuoma (KIVI-17-017), Kuonjarjoen laakso (KIVI-19-191), Saanan kivikot (KIVI-19-200) 
ja Kallioniitynkuru (KIVI-19-206). Kolme on runsasravinteisia taluksia, joiden kallioperäs-
sä ei tiedetä olevan näkyvästi kalkkia, mutta ovat lajistollisesti merkittäviä: Linkkapah-
ta (KIVI-19-182), Ánnjaloanjebákti (KIVI-19-190) ja Muotkatakan itäpuoli (KIVI-19-202). 
Kaksi on ultraemäksisiä, luontotyypiltään serpentiinikivikoihin ja -soraikoihin kuuluvia 
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Kuva 69. Valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden biologiapisteet.
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 rakkoja ja taluksia: Kuskoivan Pirunkirkko (KIVI-19-147) ja Matala-Aittalompolon kivikko 
(KIVI-19-186). 

Hyvin merkittäväksi arvioitiin uhkurakoista Salmentauksen kivikot (KIVI-18-017), virtaavan 
veden kerrostuman kivikoista Boratbovccisin kivikot (KIVI-19-205) ja Otsakankaan kivikot 
(KIVI-12-008), moreenikivikoista Kivikuru (KIVI-10-006) ja siirtolohkareista Kiimingin siirto-
lohkareviuhka (KIVI-17-079). Rantakivikot on arvotettu aikaisemmin Tuuli- ja rantakerrostu-
ma inventoinnin yhteydessä (Mäkinen ym. 2011). 

Biologisesti edustavimmat kivikot keskittyvät Lappiin ja Pohjois-Suomeen, jossa geologi-
set olosuhteet ovat kivikoiden kehittymiselle suotuisammat kuin eteläisemmässä Suomes-
sa. Kalkkivaikutteiset ja serpentiinipitoiset kivikot sijaitsevat samaten pohjoisessa. Lisäksi 
harvinaista kivikoiden tunturilajistoa tavataan lähinnä Käsivarren suurtuntureilla ja jonkin 
verran Utsjoella. Kivikkotyypeistä lajistollisesti edustavampia ovat talukset, joissa kivikko-
aluetta monipuolistaa kivikkokasvillisuuden lisäksi jyrkänteiden lajisto.

Taulukko 7. Valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden biologiset pisteet.

Biologiset pisteet kpl %

1,00–1,50 Erittäin merkittävä 9 5

1,75–2,25 Hyvin merkittävä 21 13

2,50–2,75 Merkittävä 79 43

3,00–3,50 Vähemmän merkittävä 70 39

7.4 Maisemallisen arvioinnin tulokset

Maisemallisessa arvotuksessa jokaista kohdetta arvioitiin kolmen tekijän eli ympäristös-
tä hahmottumisen, kohteelta ympäristöön avautuvan maiseman sekä sisäisen maiseman 
perusteella. Kohteelle annettiin maisemapistearvoksi näiden osatekijöiden keskiarvo 
(kuva 70).

Valtakunnallisesti arvokkaista kivikoista 5 kappaletta (1 %) sijoittuu maisemalliseen piste-
luokkaan 1,00–1,50 erittäin merkittävä, pisteluokkaan 1,75–2,25 (hyvin merkittävä) 93 koh-
detta (20 %), pisteluokkaan 2,50–3,00 (merkittävä) 184 kohdetta (39 %) ja pisteluokkaan 
3,25–4,00 190 kohdetta (40 %) (taulukko 8).

Parhaat maisemapisteet 1,50 on saanut 5 kohdetta. Saanan kivikot (KIVI-19-200) ovat 
Saanatunturin rinteellä olevia taluksia. Kohteelta avautuu upea maisema Kilpisjärvelle ja 
Norjan lumilakisille suurtuntureille. Myös kivikoiden yläpuolinen kalliopahta on  vaikuttava 
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Kuva 70. Valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden maisemapisteet.
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nähtävyys. Meekonpahta (KIVI-19-189) ja Ánnjaloanjebákti (KIVI-19-190) ovat lähellä toi-
siaan sijaitsevia erittäin näyttäviä taluksia Käsivarren alueella. Ukko-Luosto (KIVI-072) ja 
Pallaskero (KIVI-19-115) ovat tuntureiden lakiosissa olevia laajoja rakkoja. Ne näkyvät 
maastosta hyvin kaukaa, samoin niiltä avautuva maisema on poikkeuksellisen edustava.

Parhaita maisemapisteitä saaneiden kohteiden joukossa on runsaasti Lapin alueen tuntu-
reilla ja korkeilla vaaroilla olevia rakkakivikoita. Nämä erottuvat vähäpuustoisuuden takia 
usein jo hyvin kaukaa. Lisäksi niiltä avautuu yleensä lähes esteetön maisema ympäristöön-
sä. Eteläisemmässä Suomessa korkeita maisemapisteitä saaneita kohteita on eniten vesis-
töjen rannoilla, joissa varsinkin ympäristöön avautuvan maiseman arvo on korkea. Hei-
koimpia maisemapisteitä saivat yleensä uhkurakat ja moreenikivikot, jotka hahmottuvat 
ympäröivän puuston takia vasta lähietäisyydeltä. Nämä saattoivat saada kuitenkin toisi-
naan kohtalaisen korkeita maisema-arvoja, jos sisäisen maiseman arvo oli suuri.

Taulukko 8. Valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden maisemalliset pisteet.

Maisemalliset pisteet kpl %

1,00–1,50 Erittäin merkittävä 5 1

1,75–2,50 Hyvin merkittävä 93 20

275–3,00 Merkittävä 184 39

3,25–4,00 Vähemmän merkittävä 190 40
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8 Edustavat kivikot
Tässä kappaleessa esitellään esimerkkejä valtakunnallisesti arvokkaista kivikkokohteista. 
Esittelykohteilla (kuva 71) on geologisesti, biologisesti tai maisemallisesti yksi tai useam-
pi erityisominaisuus, joka tekee kohteesta kivikkotyyppinsä sisällä erityisen edustavan. 
Biologisesti edustavia kivikoita on esitelty myös kivikoiden luontotyyppien kuvausten 
yhteydessä (luku 5). Kaikkien valtakunnallisesti arvokkaiden kohteiden kartta- ja raportti-
tulosteet esitetään Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot osa 2 -verkkojulkaisussa.

8.1 Esimerkkejä rakkakivikoista

Juuvaara (KIVI-19-001) on edustava ja geologisesti merkittävä rakkakivikko Kemi järven  
Juuvaaran rinteillä ja laella. (kuva 72). Kohde on pinta-alaltaan (96 ha) selkeästi suurin 
eteläisen Lapin rakoista. Samoin sen korkeus on huomattavan suuri. Kivikko alkaa noin 
15 metriä Juujärven rantaa ylempää ulottuen aina vaaran huipulle asti. Peittävää kasvilli-
suutta on vain vähän, joten paljaat kivikko-osat erottuvat poikkeuksellisen laajoina kent-
tinä. Rinteen kaade vaihtelee laki- ja pohjoisosien tasaisista alueesta eteläosan jyrkkyydel-
tään noin 20-asteisiin rinteisiin. Juuvaaran kallioalueen kivilaji on Keski-Lapin graniitti-
kompleksin keskirakeista graniittia, jossa on heikkoa suuntautuneisuutta. Graniitin seassa 
on runsaasti karkea-suurirakeista pegmatiittia. Kohdekivikon kivet ja lohkareet ovat samaa 
kivilajia kuin kallioperäkin. Kivien koko on keskimäärin noin 0,4–0,8 metriä. Joukossa on 
myös runsaasti suurempiakin lohkareita. Kivikko on syntynyt pääosin pakkasrapautumisen 
seurauksena. 

Kohteella esiintyy erikoisena piirteenä heikkoja rantavalleja. Samoin pienemmissä kivis-
sä on havaittavissa pientä pyöristyneisyyttä. Nämä muodot esiintyvät noin 205 metrin 
korkeustasolla, mikä vastaa muinaisen Itämeren vaiheen, Ancylusjärven ylintä tasoa tällä 
alueella. Näin ollen kivikon on täytynyt olla olemassa osittain jo Ancylusjärvivaiheen aika-
na. Rakat ovat kuitenkin yleensä syntyneet vasta jääkauden ja Itämeren vaiheiden jälkeen. 
Jääkautta aikaisempia kivikoita esiintyy harvinaisina lähinnä vain Keski-Lapin jäänjakaja- 
alueella. Tämä seikka tekee Juuvaaran rakka-alueesta geologisesti erittäin merkittävän. 
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Juuvaaran rakka hahmottuu laajuutensa ansiosta hyvin usealta suunnalta, parhaiten kui-
tenkin Juujärven länsipuolelta. Muodostuman rinteiltä ja varsinkin laelta avautuu hieno 
maisema Juujärven / Kemijoen laaksoon. Juuvaaran laella on perimätiedon mukaan mui-
nainen uhripaikka. Paikalle johtaa osittain pitkostettu polku, joka kulkee paikoin kivikon 
halki. 

Pallaskero (KIVI-19-115) on laaja ja näyttävä rakkakivikko Muonion Pallaskeron laella 
ja rinteillä. Kivien seassa on runsaasti kalliopaljastumia, jotka paikoin ovat rapautumas-
sa  kivikoksi. Kallionmuodot luovat kivikkoon kynnyksellisyyttä ja harjanteisuutta. Myös 
moreeni peitteisiä varvikkoalueita on runsaasti rajauksen sisällä. Kivikon lakiosassa ja rin-
teiden loivissa osissa on mosaiikkimaisia kuviomaita, jotka ovat lähinnä toisiinsa yhtyviä 
kivivirtoja. Kivet ovat pääasiassa tummaa amfiboliittia. 

Kivikko on syntynyt pakkasrapautumisen seurauksena. Kallion raoissa olleen veden tois-
tuva jäätyminen ja sulaminen on tehokkaasti irrottanut kiviä ja lohkareita ja siirtänyt niitä 
gradientin suunnassa alaspäin. Rapautuminen jatkuu samanlaisena nykyisinkin. Uusia 
lohkareita irtoaa kalliosta ja olemassa olevat kivet ja lohkareet pilkkoutuvat pienemmiksi. 
Kivivirrat ovat syntyneet roudan toiminnan ja kiviaineksen hitaan valumisen seurauksena. 

Kuva 72. Juuvaaran rakkakivikkoa. Kuva J. Räisänen, GTK.
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Kohteesta tekee erityisen arvokkaan sen maisemalliset arvot. Pallasjärven suunnasta 
Pallas keron kivikkoinen itärinne näkyy erittäin vaikuttavana (kuva 73). Kohteelta, varsinkin 
sen lakiosista avautuu hieno tunturi- ja vaaramaisema, johon laajana avautuva Pallasjärvi 
tuo oman lisänsä. Kivien tumma sävy ja kallionmuodoista johtuva harjanteisuus lisäävät 
kivikon poikkeuksellista maisemallista edustavuutta. Pallaskeron lähistöllä kulkee retkeily-
reitti. Pallaskeron huippu sieltä avautuvine maisemineen on myös helposti saavutettavissa.

Ristilaki (KIVI-19-123) Sodankylässä on laaja ja edustava rakkakivikko (kuva 74). Se on 
hyvä esimerkki Keski-Lapin jäänjakaja-alueen rakoista. Kivikon lakiosa on yhtenäistä ja vai-
kuttavan näköistä kivimerta. Kohdealueella on jonkin verran rapautuvia kalliopaljastumia. 
Kallion muodot näkyvät kivikolla harjanteina ja kumpuiluna varsinkin kivikon alarinteillä. 
Kivikko sijaitsee laella ja rinteessä, jonka kaade vaihtelee 5 ja 15 asteen välillä. Kivikon ja 
moreenimaan kontakti on erittäin terävä. Kivet ovat usein muodoltaan laattamaisia, ja ne 
ovat suuntautuneet rinteen suuntaisesti. Kivilaji on paikallista kvartsiittia. Joissakin laatta-
maisissa kivissä on havaittavissa heikkoja aallonmerkkejä. 

Kivikko on syntynyt pääosin pakkasrapautumisen seurauksena. Kallion raoissa olleen ve-
den toistuva jäätyminen ja sulaminen on tehokkaasti irrottanut kiviä ja lohkareita, jonka 

Kuva 73. Pallaskeron laen ja itärinteen rakka avautuu vaikuttavana läheiseltä maantieltä. Kuva. J. 
Räisänen, GTK.
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jälkeen painovoima siirtänyt niitä rinnettä pitkin alaspäin. Kivikko sijoittuu Keski-Lapin 
jäänjakajavyöhykkeelle, missä mannerjäätikkö oli liikkumaton tai virtasi hyvin hitaasti. 
On mahdollista, että kivikko on ollut osittain olemassa jo ennen viimeistä jäätiköitymis-
vaihetta. Kivikko näkyy maastossa kaukaa lähes joka suunnasta.

Kivikkoa värittävät laajalti kellertävät karttajäkälät ja yleisilmeeltään kivikko on harmaan 
vihertävä. Kaarrekarvetta on enemmän lähinnä laella. Muuten kivikkoa vallitsevat tummat 
karttajäkälät ja muut rupijäkälät. Napajäkäliä on kohtalaisesti, runsaimpana ryhmynapa-
jäkälä, mutta myös paikoin on runsaahkosti kärsänapajäkälää ja risanapajäkälää. Kivien 
kulmissa kasvaa sysiruskokarvetta ja mustaröyhelöä. Paikoin kivikkoa värittävät yksittäiset 
oranssiset rupijäkälät. Kivikossa kasvaa yksittäisiä mäntyjä, tunturikoivupensaita ja muu-
tama raita. Laella on lähinnä kataja- ja pihlajapensaita. Ylärinteessä ja laella on jo tunturi-
kasveja kuten tunturivihvilää, pohjankeltaliekoa ja tunturiliekoa. Alarinteessä kivikko rajau-
tuu luonnontilaiseen männikköön.

Koukkutunturi (KIVI-19-139) on Savukoskella sijaitseva maisemallisesti edustava ja 
geo lo gisen kehityshistorian kannalta merkittävä rakkakivikko. Kohde on tämän selvityk-
sen laajimmaksi rajattu kivikko. Kohteen ympäristössä on hyvin laajalla alueella muita-
kin rakka kivikkoja. Kivikko vaihettuu asteittain kalliomaaksi tunturin laelle mentäessä. 

Kuva 74. Avointa rakkakivikkoa Ristilaen rinteellä, Sodankylässä. Kuva J. Räisänen, GTK.
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 Kivikossa on rinteen vieton suuntaisia uomia, jotka ovat moreenipeitteisiä ja puustoisia. 
Kivikerros on yleisesti melko ohut, varsinkin kivikon yläosissa. Kivikon reunojen kontaktin 
terävyys moreenimaihin on selkeä, mutta vaihettuminen yläosan kallioalueeseen on epä-
selvä. Kivet ovat usein laattamaisia ja suuntautuneet rinteen vieton suuntaisesti. Kivilaji on 
paikallista kiillegneissiä. Kohdealueella on runsaasti rapautuvia kalliopaljastumia ja kohde 
onkin erinomainen esimerkki rakkakivikosta, jossa näkyvät pakkasrapautumisen eri vai-
heet lähes ehjästä kalliosta puhtaaseen rakkakivikkoon. 

Koukkutunturilta etelään avautuu poikkeuksellisen vaikuttava kivikkomaisema. Varsinai-
sen kohdekivikon lisäksi laajassa laaksossa näkyy runsaasti muitakin kivikoita. Myös ete-
lään avautuva tunturimaisema on komea. Kivikko on poikkeuksellisen laaja ja sen yläosista 
tarkasteltuna kivilaakson avaruus on lähes henkeäsalpaava (kuva 75).

Matala-Aittalompolon kivikko (KIVI-19-186) Kittilän pohjoisosassa on kivilajiltaan 
pääosin serpentiniittiä oleva rakkakivikko, jonka biologiset arvot ovat huomattavat. 
Kohde on rakkakivikoksi melko pieni. Kohderajauksen sisällä on pieniä, rapautuvia kal-
liopaljastumia. Raekooltaan kohteen aines on puoleksi soraa. Kalliopaljastumien lähei-
syydessä on kuitenkin suurikokoisempaa kiviainesta. Kohteen tekee erikoiseksi serpen-
tiniittiä oleva kivilaji (kuva 76). Serpentiniitti rapautuu yleensä nopeasti, joten kohteen 

Kuva 75. Koukkutunturin etelärinteen kivistä avaruutta. Kuva J. Räisänen, GTK.
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kaltaisia  kivikoita/ soraikoita on harvassa (Kontula ym. 2008). Serpentiniitin sisältämäs-
tä magnesium- pitoisesta oliviinimineraalista aiheutuu myös alueen vaaleanruskea  väri. 
 Serpentiniitin lisäksi osa  paljastumista on graniittia ja granodioriittia. Aivan reunoilla 
on myös vulkaniittipaljastumia. Kivikko on syntynyt pakkasrapautumisen seurauksena. 
 Serpentiniittiä olevat kivet ovat ajan saatossa rapautuneet pieneksi silpuksi. 

Kivikoissa ja soraikoissa tavataan valtakunnallisesti harvinaista serpentiinivaikutteista 
kasvillisuutta, joka on tällä kohteella edustavaa ja varsin monipuolista. Serpentiinialustaa 
ilmentävistä lajeista alueella kasvaa serpentiinipikkutervakkoa, tunturihärkkiä sekä lapin-
nätää. Alueen niukan puuston muodostavat vain muutama mänty ja pienemmät koivut. 
Pensaana kasvaa jonkin verran matalaa katajikkoa. Soraikoilla kasvaa laikuittain variksen-
marjaa, lampaannataa, viherraunioista ja soraikon reunamilla myös kanervaa.

Kohde avautuu erikoisena vaaleanruskeana alueena noin kahdensadan metrin päästä. 
Kohteen ympäristössä näkyy kalliopaljastumia ja länsipuolella rehevä suo. Suolta päin kat-
sottuna kivikko on pienestä koostaan huolimatta melko näyttävä.

Kuva 76. Matala-Aittalompolon serpentiniittikivikko Kittilässä. Kuva J. Räisänen, GTK.
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8.2 Esimerkkejä taluskivikoista

Lahnavuori (KIVI-08-005) Kouvolan Jaalassa on maisemallisesti näyttävä, noin 20 met-
riä korkea, jylhän kalliojyrkänteen juurella oleva taluskivikko (kuva 77). Vesirajaan ulottuva 
kivikko on syntynyt, kun pakkasrapautuminen on irrottanut Lahnavuoren itäjyrkänteestä 
lohkareita, jotka ovat kasautuneet jyrkänteen juurelle massiviseksi, melko jyrkkärinteisek-
si talusmuodostumaksi. Muodostuman kiviaines on graniittia. Lohkareiden koko on 1,5–3 
metriä. Muutamat lohkareet ovat läpimitaltaan jopa yli 5 metriä. Taluksen yläpuolinen 
 kallioseinämä on noin 30 metriä korkea. 

Jyrkänteen laella on kalliomännikköä ja karua jäkälikköä, mutta juurella järven rannassa 
myös hieman lehtokasvillisuutta. Kivet ovat osittain jäkälien peittämiä, sammalia on niu-
kalti. Lahnavuoren taluskivikko ja jyrkänne erottuvat kauas järvelle. Jyrkänteen laelta avau-
tuu avaria näkymiä järvelle ja kumpuilevaan metsämaastoon.

Ryläyksen kiviputous (KIVI-12-014) Pohjois-Karjalassa Kontiolahdella on maisemalli-
sesti näyttävä, lähes 50 metriä korkea jyrkkärinteinen pieni taluskivikko (kuva 78). Kivi-
kon pääosa syntyi, kun Ryläyksen kvartsiittivaaran koillisrinne paljastui jäästä jääkauden 
lopussa. Rikkonaisesta kalliojyrkänteestä sortui lyhyessä ajassa runsaasti ainesta jyrkkään 
rinteeseen ja sulavan mannerjäätikön päälle. Jään päälle sortunut aines kerrostui rinteen 
juurelle leveäksi kielimäiseksi laajentumaksi varsinaisen taluksen edustalle. Pakkasrapau-
tuminen on jatkunut ja kiviä on irronnut jyrkänteestä ja pudonnut alas rinteeseen.  Lähes 

Kuva 77. Lahnavuorella sijaitseva talus ulottuu vesirajaan asti. Kuva T. Kananoja, GTK.
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Kuva 78. Ryläyksen kiviputous. Kuva H. Rönty, GTK.

 puuttoman taluskivikon kiviaines on arkoosikvartsiittia. Kivissä ja lohkareissa erottuu pai-
koin kerroksellisuutta ja aallonmerkkejä. Taluksen yläpuolella on noin 25 metriä korkea 
lohkeillut kalliojyrkänne, jonka laelta avautuu poikkeuksellisen laaja ja avara näköala itään 
ja pohjoiseen Kolin ja Pielisen suuntaan. 

Ryläyksen kiviputous kuuluu Ryläyksen–Sammakkovaaran valtakunnallisesti arvokkaaseen 
kallioalueeseen ja Kolin valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen. Jyrkän-
teen laen vierestä kulkee retkeily- ja luontopolku.
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Kometon kivikot (KIVI-18-024) Kainuussa Puolangalla on kolmesta erillisestä talus- ja 
moreenikivikkoalueesta koostuva kokonaisuus, jonka luoteispään taluskivikko on maise-
mallisesti vaikuttava (kuva 79). Kivikot sijaitsevat Siikavaaran pohjoiskärjen muodostavan 
Kometon selänteen jyrkällä ja korkealla koillisrinteellä ja sen juurella. 

Kivikot ovat syntyneet jääkauden lopussa ja sen jälkeen. Aluksi vaaran rinteeseen kerrostui 
mannerjäätikön kalliosta irrottamaa ja kerrostamaa distaalilouhikon tyyppistä moreeni-
kivikkoa. Jäätikön sulaessa ja rinteen vapautuessa jäästä varsinkin alueen luoteisosan 

Kuva 79. Kometon kivikoiden talusosa. Kuva H. Rönty, GTK.
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 rikkonaisista kalliojyrkänteistä sortui runsaasti ainesta. Vaaran juurelle ulottuneen jää-
järven purkautuessa rinteet huuhtoutuivat voimakkaasti. Jääkauden päätyttyä pakkas-
rapautuminen on jatkanut kivien irrottamista jyrkänteistä. Luoteisosan kivikot koostuvat 
useista vierekkäisistä 10–40 metriä korkeista taluskivikoista, joiden yläpuolella on 5–20 
metriä korkeita kalliojyrkänteitä. Lähes puuttomien taluskivikoiden kiviaines on kvartsiit-
tia. Kiviaineksen koko vaihtelee talusten yläosien 0,1 m kokoisista kivistä rinteen juurella 
röykkiöinä esiintyviin 2–3 metrin kokoisiin lohkareisiin. 

Taluskivikon ja jyrkänteiden lajisto on karua. Kiviä kirjoo vahvasti kaarrekarve ja kivien 
sivuja tummat karttajäkälät. Kellertäviä karttajäkäliä on niukasti. Kiviä täplittävät ryhmy-
napajäkälä, vähemmän kärsänapa- ja risanapajäkälä. Karstanapajäkälää on vain kivikon 
yläosassa. Kivien kulmissa on vähän myös sysiruskokarvetta ja mustaröyhelöä. Pensasmai-
sista jäkälistä kivien koloissa kasvaa runsaiten sysiporonjäkälää ja louhikkotorvijäkälää. 
Kivien onkaloita värjää monin paikoin varjorikkijäkälä. Itäosan pienilohkareisissa taluksissa 
on Trentepohlia -viherjäkälän osin punaiseksi värjäämiä kiviä sekä kasvittomia kivipintoja. 
Lohkareiden välissä on runsaiten louhisammalta, kivien valuvesipinnoilla korallisammal-
ta, karstasammalta ja alaosassa enemmän kangaskarhunsammalta. Kivitierasammalta on 
hyvin vähän. Joissakin koloissa on kyhmytorasammalta. Kosteimmissa onkaloissa kasvaa 
lovisammalia ja pikkuraippasammalta.

Luoteisosan talusten yläosista ja kalliojyrkänteiden laelta avautuu näköaloja itään ja koilli-
seen metsäiseen vaaramaastoon. Kometon kivikot kuuluvat Siikavaaran Natura-alueeseen. 
Kometon vaaraselänteen laella ja vaaran juurella kivikoiden edustalla kulkee retkeilypolku.

Aittakuru (KIVI-19-064) on vaikuttava, lukuisista vierekkäisistä taluksista koostuva yh-
tenäinen kivikkokokonaisuus Pyhätunturin vieressä sijaitsevassa Aittakurussa (kuva 80). 
Talusten korkeus on 20–40 metriä ja niiden huiput nousevat monin paikoin kolmiomaisi-
na muotoina ylös kallioseinämiä, joissa rapautumiskohdat näkyvät selkeästi. Länsipäässä 
kurua talukset ulottuvat paikoin aivan kallioseinämien yläosaan asti. Kurun pohjalla, sen 
puolivälissä on kivien peittämä kallionmuoto, joka tekee eräänlaisen kynnyksen kivikko-
kokonaisuuteen. Talusten kivilaji on pääosin paikallista kvartsiittia. Sen vinokerrokselli-
nen rakenne näkyy selvästi kallioseinämillä. Aivan kurun itäpäässä on paljastuma, joka on 
konglomeraattia. Osassa kiviä on aallonmerkkejä. Kurun puolivälissä olevan kynnyskohdan 
paikkeilla on muutamia pyöristyneempiä graniittisia kiviä.

Aittakuru on mannerjäätikön reunalla virranneiden sulamisvesien kuluttama uoma, joka 
on syntynyt kallioperän ruhjeeseen (Mäkinen ym. 2008). Kerroksellinen kvartsiitti on ollut 
otollinen kivilaji laajan ja hyvin kehittyneen talusmuodostuman synnylle. Samoin Aitta-
kurun kostea pienilmasto on vaikuttanut rapautumisen voimakkuuteen. Rapautumis-
prosessi jatkuu kurussa edelleen, mutta voimakkainta se lienee ollut heti jääkauden jäl-
keen.



135

SUOMEN YMPÄRISTÖ 2/2018 VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT KIVIKOT

Kivien koko on vaihteleva ja näiden alla on paikoin onkaloita. Kivikon kosteus ilmeisesti 
kasvaa kurun pohjaa kohden, mikä näkyy lajiston jakautumisessa. Kivikkoa kirjoo kaarre-
karve ja myös tummat karttajäkälät ovat runsaita. Vihertäviä karttajäkäliä on vähem-
män. Paasisuolikarve on myös runsas kvartsiittikivillä. Pohjoiseen avautuvalla rinteellä 
on paikoin pienkivistä hieman vierivää lohkareikkoa, mm. lavan takana 50 m leveydeltä 
ja lännempänä kurun yläosassa, jotka ovat punertavien Trentepohlia -viherlevien värjää-
miä. Napajäkälistä kasvaa runsaasti ryhmynapajäkälää ja hieman kärsänapajäkälää. Kurun 
pohjakivikossa on kivien välissä runsaasti torvijäkäliä ja louhisammalta. Muita sammalia on 
niukemmin. Kurun pohjalla, kosteilla kivillä on runsaahkosti karstasammalta, ja isoimmissa 
onkaloissa maksasammalia.

Aittakurun pohjalla kulkevat pitkospuut, jolta kivikoita on helppo tarkastella. Talus-
muodos tumat ovat poikkeuksellisen näyttäviä. Niiden pinta myös aaltoilee erikoisesti 
pysty suunnassa. Paikoittaiset suuret lohkareet lisäävät osaltaan kohteen vaikuttavuut-
ta. Ensivaikutelma kivikosta on Aittakuruun pitkospuita pitkin saavuttaessa suorastaan 
hätkähdyttävä. Aittakurun pohjalle on rakennettu amfiteatterimainen Kuruteatteri, jossa 
on 400 hengen katsomo. Se on Pyhätunturin kesätapahtumien perinteinen esityspaikka. 
Kohde soveltuu helposti saavutettavana hyvin tieteelliseksi opetuskohteeksi edustavana 
talus kivikkona.

Kuva 80. Aittakurun taluskivikot näkyvät hyvin kurussa kulkevilta pitkospuilta. Kuva J. Räisänen, 
GTK.
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Linkkapahta (KIVI-19-182) on hieman yli kilometrin mittainen talusseinämä Kevon 
 kanjo nin itärinteellä (kuva 81). Kevon kanjonissa on lukuisia muitakin talusmuodostumia 
(Hietaranta 1989), mutta Linkkapahdan talus lienee niistä edustavin. Linkkapahdan talus-
kivikko on erittäin hyvin kehittynyt ja poikkeuksellisen laaja. Se muodostuu useista vierek-
käisistä taluksista, joilla on selkeä alaspäin levenevää viuhkaa muistuttava muoto. Pinnan 
kuperuus on myös erittäin hyvin esillä. Talusten korkeus on noin 30–50 metriä ja kallio-
seinämien korkeus noin 50–60 metriä. Kallioseinämät ovat pääosin pystysuoria, mutta 
ylikaltevuuttakin on havaittavissa paikoitellen. Kallioseinämissä on selkeitä värisävy eroja. 
Kallion vino lohkorakenne näkyy myös selvästi. Kivilaji on paikallista kvartsi-maasälpä-
gneissiä, joka kuuluu osana laajaan granuliittikaareen. 

Kivikko on syntynyt pakkasrapautumisen seurauksena. Rapautuminen on irrottanut kallio-
perästä kiviä ja lohkareita, jotka ovat liikkuneet painovoiman ansiosta alaspäin. Samalla 
kivet ja lohkareet ovat voineet hieman pyöristyä. Gneissin kerroksellinen lohkorakenne on 
ollut suotuisa rapautumisen kannalta. Voimakkainta rapautuminen on ollut heti jääkauden 
jälkeen, Jäämereltä Kevon kanjoniin ulottuneen vuonon aikana. 

Linkkapahdan kalliot ja kivikot ovat kasvistollisesti erittäin arvokkaita ja valtakunnal-
lisesti ainutlaatuisia. Kivikko-alueen pahdoilla ja osin kivikossa kasvaa monin kohdin 

Kuva 81. Linkkapahdan talusseinämä avautuu vaikuttavana Kevon kanjonin itärinteellä. Kuva J. 
Räisänen, GTK.
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mm.  kallio keuhkojäkälää, raidankeuhkojäkälää, napakinnassammalta, tuoksualvejuurta, 
kaljukivi yrttiä, ketonoidanlukko, pohjannoidanlukkoa, isokynsimöä, kalliosirkunjyvää, lapi-
nesikkoa, lapinleinikkiä, pahtakelttoa, pahtahanhikkia, ruijanpahtahanhikkia ja tunturiveh-
nää. Kivikon reunoilla kasvaa runsaasti tunturikoivua ja vähäisemmin mäntyä. Koivuja on 
runsaasti myös kivikon ja kallion välissä.

Kohde näkyy erinomaisesti kanjonin pohjalta, jossa kulkee vanha kalastajien polku. Sisäi-
nen maisema on muodostuman leveydestä ja korkeudesta johtuen hyvin vaikuttava. Kivi-
kon juurella on hyvin suuria, halkaisijaltaan jopa kymmenmetrisiä lohkareita. Korkea kallio 
värivaihteluineen on myös erittäin näyttävä. Talusten viuhkamaiset ja kuperat muodot 
ovat edustavat. Kevon retkeilyreitti kulkee kivikon yläpuolisella alueella. Kohde kuuluu 
 Kevon luonnonsuojelualueeseen, jossa liikkuminen on luvanvaraista. 

Ánnjaloanjebákti (KIVI-19-190) on laaja ja erittäin hyvin kehittynyt taluskivikko 
Ánnjaloan je báktin (pahdan) seinämässä, laajan Ánnjaloanji- nimisen tunturialueen 
eteläreunalla Käsivarressa. Kohde koostuu lukuisista vierekkäisistä talusmuodoista, 
kokonais leveyden ollessa lähes kaksi kilometriä (kuva 82). Korkeutta taluksilla on 40–60 
metriä. Yläpuoli nen, pääosin pysty kallioseinämä on korkeudeltaan 50–70 metriä. Ta-
luksista lähtee kolmiomaisia huippuja ylös kallioseinämiä. Hyvin kehittyneille taluksille 

Kuva 82. Ánnjaloanjebáktin talusseinämän kokonaispituus on lähes kaksi kilometriä. Kuva J. 
 Räisänen, GTK.
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 tyypillinen kupera pinnanmuoto voidaan havaita selkeästi. Talusten rajaus yläpuoliseen 
kallioon on selkeä. Ympäristön puuttomuus tunturikoivuja lukuun ottamatta tekee koh-
teesta erinomaisesti erottuvan. Kivilaji on paikallista arkoosikvartsiittia tai saviliusketta. 
Kivilajien kerrosrakenne on ollut suotuisa voimakkaalle rapautumiselle. 

Ánnjaloan je báktin pahdoilla, pahdan niityillä, valuvetisillä seinämillä, hyllyillä, kallio-
raoissa ja lohkareilla kasvaa vaateliasta ja uhanalaista kallio- ja kivikko- ja tunturi lajistoa. 
Lajis toon kuuluvat sammalista ja jäkälistä mm pahtasuikerosammal (Brachythecia strum 
 trachypodium) (NT), isokivisammal (RT), viherpahkurasammal (Gymnostomum 
 aerugi nosum) (NT/RT), oravisammal (RT), kalliopunossammal (Porella cordaeana) (VU) 
ja kalliokeuhkojäkälä (VU) sekä putkilokasveista kaljukiviyrtti (NT), suippohärkylä (NT), 
keto noidanlukko (NT), pohjannoidanlukko (VU), arnikki (EN), isokynsimö (VU) kesämaksa-
ruoho, karvamaksaruoho (VU), kissankäpälä (NT), lapinalppiruusu (NT), pahtahanhikki 
(NT), ruijanpahtahanhikki (NT/RT), varputädyke (NT), kalliosara (NT) ja mustasara (NT) 
(Hertta 2016). Hyönteisistä alueelta on havaittu tunturiseppä Berninelsonius hyperboreus 
(Ascoliocerus hyperboreus) (NT) ja pohjanvalkotäpläpaksupää -perhonen (Hesperia comma 
ssp. catena) (VU) (Hertta 2016). Kivikon alaosassa kasvaa runsaasti tunturikoivua.

Kalottireitti kulkee kohteelta noin pari kilometriä länteen. Kohde näkyy reitin eri osiin erin-
omaisesti. Kivikolta etelään avautuu hyvin laaja ja edustava kaukomaisema tuntureineen. 
Tunnettu Saivaara näkyy lähikohteista erinomaisesti. Meekonjärvi ja muut  lähiympäristön 
järvet luovat lisäksi hienon vesistöelementin maisemaan. Kohde on todennäköisesti Suo-
men edustavin lukuisista vierekkäisistä taluksista koostuva kokonaisuus. Kohde saikin 
korkeimmat geologiapisteet kaikista arvotetuista kohteista. Kohde kuuluu Ánnjalonjin 
luonnon suojelualueeseen, jossa liikkuminen ilman lupaa on kielletty.

8.3 Esimerkkejä moreenikivikoista

Haavikkolehdon–Iso-Kurikan kivikot (KIVI-11-012) Pohjois-Savossa Suonenjoella ovat 
edustava esimerkki monimuotoisesta ja hyvin laajasta moreenikivikkoalueesta (kuva 83). 
Kivikot sijaitsevat hyvin runsaskivisten kumpumoreenikerrostumien osittain peittämässä 
rikkonaisessa kalliomäkimaastossa. Kokonaisuudessaan yli sadan hehtaarin laajuinen ki-
vikkoalue koostuu kymmenestä osa-alueesta, joista osa rajautuu järviin, lampiin ja soihin. 
Tiheää ja suurelta osin puuston peittämää kivikkoa on runsaasti koko alueella, ja eten-
kin rinteiden juurella. Maaston painanteissa on pieniä ja lähes puuttomia kivikkotihenty-
miä. Kiviaines on pääasiassa karkearakeista porfyyristä graniittia, jota mannerjäätikkö on 
louhinut ja kuljettanut lyhyen matkan alueen luoteispuoliselta hyvin rikkonaiselta kallio-
mäkialueelta. Kivien ja lohkareiden keskikoko on poikkeuksellisen suuri, noin 1–4 metriä. 
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Alueella esiintyy yleisesti 5–7 metrin kokoisia lohkareita ja muutamia yli 10 metrin kokoisia 
siirtolohkareita ja lohkareröykkiöitä, joiden yhteydessä on luolia. 

Haavikkolehdon–Iso-Kurikan moreenikivikkoalueen länsiosa kuuluu laajaan Keurunmäen–
Haavikkolehdon Natura-alueeseen, joka on suurelta osin vanhan metsän peitossa. Itä-
osissa on sen sijaan hakkuita ja taimikoita. Alueen sisäinen maisema on hyvin vaihteleva. 

Kukkolanlouhi (KIVI-12-003) Pohjois-Karjalassa Joensuussa on esimerkki reunamoreeni-
selänteen yhteyteen syntyneestä kivikosta (kuva 84). Kivikko koostuu kahdesta osakivikos-
ta, jotka sijaitsevat pohjois-eteläsuuntaisen Tuupovaaran reunamuodostuman laella ja 
rinteillä.

Kivikko syntyi jääkauden lopussa sulavan mannerjäätikön reunan pysytellessä jonkin ai-
kaa lähes paikallaan, jolloin reunan eteen kerrostui jäätikön kuljettamasta ja työntämästä 
aineksesta pitkä ja hieman katkonainen moreeniselänne. Jäästä esiin sulanut ja valunut, 
sulamisvesien huuhtoma moreeniaines rikastui selänteen päälle lähes paljaaksi kivikok-
si. Kivikon kivet ovat pääasiassa paikallista granodioriittia, graniittigneissiä ja graniittia. 
Reunamoreeniselänne on Kukkolanlouhen kohdalla kooltaan melko vaatimaton, eikä sen 

Kuva 83. Haavikkolehdon-Iso-Kurikan kivikot on laaja-alainen moreenikivikko Suonenjoella. Kuva 
H. Rönty, GTK.
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päällä olevissa kivikoissa ole erityisiä vallimaisia muotoja vaan ne muodostavat lähinnä 
tiheän, maastoa myötäilevän peitteen. Osa kivikoista on kehittynyt suon reunalla uhku-
rakkatyyppiseksi. Alueen sisäinen maisema on melko vaihteleva, mutta ympäristöön ei 
avaudu näköaloja.

Pyhärova (KIVI-19-035) Kemijärven Pyhärovalla on esimerkki laajasta moreenikivikosta, 
josta pääosa on hyvin kehittynyttä distaalikivikkoa. Kohteessa on myös uhkurakan, taluk-
sen ja virtaavan veden kerrostaman kivikon piirteitä. Kivikon pinta on selvästi kumpuileva 
ja osittain harjanteinen. Kivilaji on paikallista graniittia. Kivien alla kulkee useita puroja, jot-
ka saavat alkunsa Pyhärovan yläosan soista. 

Kivi- ja lohkaremateriaali on lähtöisin Pyhänulkin alueelta, jonka kallioalueiden päältä 
virrannut jäätikkö louhi materiaalia irti ja kuljetti sitä lyhyen matkaa kerrostaen aineksen 
nykyisen kivikon alueelle moreenin distaalikivikoksi. Myöhemmin, kun peräytyvän jäätikön 
reuna oli kohdekivikon paikkeilla, huuhtoivat jäätikön reunalta valuneet sulamisvedet ai-
kaisemmin kerrostunutta kohdekivikkoa paremmin esiin. Tätä seuranneen Sallan jääjärvi-
vaiheen aikana vedenpinta kohosi ja kivikko oli kokonaan veden peitossa. Jääjärvivaihe oli 
kuitenkin lyhytaikainen ja kohdekivikko on maastonkohdassa, jossa aallokon toiminta ei 

Kuva 84. Reunamoreeniselänteen pintalohkareikkoa Joensuun Kukkolanlouhessa. Kuva H. Rönty, 
GTK.
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ole voinut olla kovin voimakasta. Rantavoimat ovat kuitenkin myös voineet hieman huuh-
toa kivikkoa esiin. 

Kivikkoa vallitsee kaarrekarve ja tummat karttajäkälät ovat runsaita. Vähemmän on viher-
täviä karttajäkäliä. Sammalista runsaimpia ovat kivitierasammal, louhisammal, pensasmai-
sista jäkälistä tinajäkälät. Kivien välissä on paikoin monilajisesti torvijäkäliä. Enemmän niitä 
on kuitenkin kangasmaisissa kohdissa, joissa lisäksi vähän lapalumijäkälää. Torvijäkälistä 
runsain on louhikkotorvijäkälä. Kivikossa on myös piilopuromaisia ja kausikosteita kohtia, 
joissa on tierasammalta runsaasti. Muut sammalet lähes puuttuvat näistä sulavesipuroista 
ja pienistä kausikosteista kivipainanteista. Muut ylärinteen onkalot ovat kuivempia. Pai-
koin kivikossa on pieniä varvikkoisia kangasmaalaikkuja, joissa on erirakenteista männik-
köä ja kilpikaarnaisia mäntyjä sekä pensasmaista koivua. Kivet ovat näillä kohdin enem-
män sammalien peittämiä.

Maisemallisesti distaalikivikko on avoin ja edustava osa-alue laajassa kompleksikivikos-
sa (kuvat 16, 85). Siinä esiintyvät suuret lohkareet ja pinnan kumpuilevuus luovat hienoa 
vaihtelua sisäiseen maisemaan.

Kuva 85. Kumpuilevaa distaalikivikkoa Pyhärovan kivikolla. Taustalla näkyy kallioseinämä, josta 
jäätikkö on louhinut irti pääosan kohteen kiviaineksesta. Kuva J. Räisänen, GTK.
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8.4 Esimerkkejä uhkurakkakivikoista

Isokolu (KIVI-13-003) Keski-Suomessa Toivakan ja Joutsan rajalla on maisemallisesti ja 
geologisesti edustava, melko helposti saavutettava ja ympäristöstä selkeästi rajautuva 
 uhkurakkakivikko (kuva 86). Alue koostuu kahdesta jokseenkin samankokoisesta, puolisen 
kilometriä pitkästä ja 100 metriä leveästä osakivikosta, jotka sijoittuvat matalien moreeni-
peitteisten kalliomäkien välisiin painanteisiin. Pitkät ja kapeat, hieman mutkaiset kivikot 
ovat lähes puuttomia. Eteläinen kivikko ympäröi kahta pientä soistumaa. Kivikoiden kivi-
aines on pääasiassa paikallista granodioriittia. 

Isokolun uhkurakat ovat syntyneet mannerjäätikön kerrostamasta runsaskivisestä 
moreeni aineksesta. Kun alue kohosi jääkauden päätyttyä vedenpinnan tasoon, painantei-
siin kerrostuneen moreeniaineksen pinta huuhtoutui, minkä jälkeen routa on nostanut 
kivet ja lohkareet painanteiden pinnalle. 

Kivikkoa kirjovat vihertävät ja tummat karttajäkälät. Kaarrekarvetta on hieman vähem-
män. Paikoin sammalta on kivien päällä suhteellisen runsaasti, lähinnä kiviterasammalta, 
vähemmän isokorallisammalta. Paikoin kivien päällä on myös laajahkoja tinajäkälä laikkuja 
ja valko- ja palleroporonjäkälää sekä yleisiä torvijäkäliä kuten suppilotorvijäkälää ja tähti-
torvijäkälää. Napajäkälistä runsain on karstanapajäkälä seuranaan ryhmynapa jäkälä. 

Kuva 86. Isokolun uhkurakka erottuu ympäristöstä selkeästi. Kuva H. Rönty, GTK
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Muutamien puiden lähellä on hieman runsaammin kalliomaljajäkälää, ja sysiruskokarve 
on suhteellisen runsas. Kivikon alla on monin paikoin pohjavesi näkyvissä. Laajimmissa 
vesipinnoissa kasvaa paikoin hetesirppisammalta ja suohorsmaa. Kosteissa onkaloissa on 
myös maksasammalia. Yksittäin voi kivikon liepeillä nähdä metsäalvejuurta ja pohjan-
kallioimarretta. Eteläisemmän uhkurakan reunalla, lähteessä kasvaa hetekaalia (RT) ja vie-
reisessä korvessa hentosaraa (NT/RT) ja korpisaraa (RT) (Hertta 2016).

Mäntymetsän ympäröimältä alueelta ei ole erityisiä näkymiä ympäristöön, mutta kivikoi-
den sisäinen maisema on kohtalaisen vaihteleva. 

Töppösenluolikot (KIVI-16-001) Keski-Pohjanmaalla Halsualla on tämän selvityksen 
laajin uhkurakkakivikko, minkä vuoksi se on arvotettu ainoana Etelä- ja Keski-Suomen 
kivikko kohteena arvoluokkaan 1 (kuva 87). Muodoltaan hyvin rikkonainen ja kymmenistä 
osakivikoista koostuva kivikkoalue on kooltaan lähes 70 hehtaaria ja sen pituus on noin 2,5 
kilometriä ja leveys 1,5 kilometriä. Yksittäiset uhkurakkakivikot ovat muodoiltaan soikeita, 
kapeita tai haaroittuneita, ja niiden pituus ja leveys vaihtelee kymmenestä metristä usei-
siin satoihin metreihin. Suurimmat kivikot ovat lähes puuttomia. Kivikot sijaitsevat laajalla 
kumpumoreenikentällä kumpujen välisissä painanteissa ja soiden reunoilla. Uhkurakkoja 
reunustavien moreenikumpujen rinteillä on jonkin verran moreenikivikkoa. Pohjavesi peit-
tää alueen luoteisosassa kivikoita paikoin laajoina allikoina, ja kivikoiden alla on muutamia 
piilopuroja. Kivikoiden kiviaines on pääasiassa paikallista granodioriittia ja graniittia. 

Kuva 87. Töppösenluolikon uhkurakat avautuvat laajoina kivialtaina. Kuva H. Rönty, GTK.
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Töppösenluolikot ovat syntyneet mannerjäätikön kuljettamasta runsaskivisestä moreeni-
aineksesta, jota on kerrostunut hyvin runsaasti kumpumoreenikentän yhteyteen. Kun alue 
kohosi jääkauden päätyttyä vedenpinnan tasoon, sen pinta huuhtoutui ensin voimakkaas-
ti, ja painanteita peittävät kerrostumat altistuivat sen jälkeen roudan toiminnalle. 

Laajoja, avoimia kivikoita joita erottavat toisistaan kangasmaakielekkeet ja pienet suot. 
Kiviä kirjovat karttajäkälät ja kaarrekarve. Muut rupijäkälät ovat runsaita. Napajäkäliä on 
suhteellisen vähän mm. karstanapajäkälää, liuskanapajäkälää ja risanapajäkälää. Samma-
lista runsaimpia ovat kiviterasammal ja louhisammal. Joillakin kivillä on lisäksi kalliotiera-
sammalta ja okahirvenjäkälää ja harvinaisena suohirvenjäkälää (Cetrariella delisei) (NT). 
Torvijäkäliä on vähän. Varjorikkijäkälää on jonkin verran kivien koloissa. Kivikot rajautuvat 
paikoin soihin, jolloin suokasveja näkee yksitellen kivikon märimmissä onkaloissa mm. 
villa pääluikkaa, raatetta, joitakin suosaroja ja järviruokoa.

Matalan mäntymetsän, rämeiden ja nevojen ympäröimältä alueelta ei ole erityisiä näkymiä 
ympäristöön, mutta kivikoiden sisäinen maisema on melko vaihteleva. Töppösenluolikot 
on paikallinen nähtävyys, ja kivikon eteläosassa oleville pitkospuille on opastus.

Salmentauksen kivikot (KIVI-18-017) Kainuussa Kuhmossa on näyttävä ja havainnol-
linen esimerkki harvinaisen kivilajin esiintymisestä uhkurakassa (kuva 88). Alue koostuu 
450 metriä pitkästä, lähes puuttomasta Kellojärven rantavyöhykkeessä olevasta kapeasta 

Kuva 88. Serpentiinipitoista uhkurakkaa ja rantakivikkoa, Salmentauksen kivikot (KIVI-18-017). 
 Kuva J. Teeriaho, SYKE.
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uhkurakkakivikosta ja pienemmistä, melko puustoisista sisämaan uhkurakoista. Kivikoiden 
liepeillä on lisäksi vähän moreenikivikkoa. Kivikoiden kiviaines on pääasiassa paikallista 
serpentiniittiä ja mafista vulkaniittia. Rapautuneet, pinnaltaan poikkeuksellisen kuoppai-
set ja tummasävyiset kivet poikkeavat ulkoasultaan selvästi kivikoissa yleisimmin esiinty-
vistä graniittisista kivilajeista, ja niiden yhteydessä esiintyy myös harvinaista serpentiniitti-
kasvillisuutta, jonka lajistoon kuuluvat mm. serpentiinipikkutervakko, tunturihärkki ja 
viherraunioinen. 

Kivikot ovat syntyneet mannerjäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, josta 
suurin osa lienee peräisin alueen länsipuolisista serpentiniittikallioista. Jääkauden päätyt-
tyä alue oli aluksi Sotkamon jääjärven peitossa. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen 
pinta huuhtoutui, ja kerrostumat altistuivat sen jälkeen roudan toiminnalle. Lisäksi ranta-
voimat vaikuttavat edelleen jonkin verran rantavyöhykkeessä olevaan kivikkoon. 

Salmentauksen kivikot kuuluvat Salmentauskallion valtakunnallisesti arvokkaaseen kallio-
alueeseen ja Kellojärven ranta-alueiden ja saarien Natura-alueeseen.

Tuomaanniemi (KIVI-19-098) on laaja, erikoisesti kehittynyt uhkurakka Sodankylän Una-
rin kylän alueella. Kohde koostuu lukuisista kivikoista. Laajin, yhtenäinen kivikon osa kier-
tää kapeana kaistaleena Unarijärven rantaa. Sisämaassa olevat kivikot ovat omalaatuista 
uhkurakan ja puustoisten kangasmaajuottien mosaiikkia (kuva 89). Kivet ovat liuskeisia ja 
laattamaisia ja niillä on jonkin verran suuntausta vaaka- tai vinoasentoon. Kivilaji on pää-
asiassa paikallista arkoosigneissiä. Pieni osa kivistä on kvartsiittia. 

Alue on ollut moreenin runsaskivisyyden ja kostean maastonkohdan takia otollinen uhku-
rakan synnylle. Unarijärven jäät ovat myös liikutelleet rannan reunan kiviä jonkin verran. 

Sisämaan kivikot ovat vihertävien ja tummien karttajäkälien vallitsemia. Hieman vähem-
män on kaarrekarvetta. Napajäkälistä runsaiten on ryhmynapajäkälää, ja harvinaisen pal-
jon on myös kärsänapajäkälää. Lisäksi kivien kosteissa onkaloissa on vähän liuskanapa-
jäkälää. Kivien välissä on jonkin verran torvijäkäliä, runsaahkosti tinajäkäliä ja hirven-
jäkälää. Sammalista runsaiten on kivitierasammalta niin kivien välissä kuin päällä. Paikoin 
kosteissa onkaloissa on useita maksasammallajeja mm. saksipihtisammalta. Pohjoisosan 
rantakivikossa runsastuvat pensasmaiset jäkälät kuten tinajäkälät ja sammalet. Lajistoon 
ilmaantuu pikkuhirvenjäkälä, ja karstanapajäkälää on runsaasti kivillä. Kivien päällä kasvaa 
myös heiniä kuten lampaannataa, kivien alla olevissa, osin vetisissä onkaloissa hetesirppi-
sammalta ja kosteissa kohdissa suonihuopasammalta (Aulacomnium palustre). Lisäksi 
kivien päällyksiä vallitsee ilmeisesti kalliotierasammal kivitierasammalen sijaan. Erikoisuu-
tena kivikossa kasvaa yksittäinen mustaherukkapensas. Ruohomaisista kasveista kivien 
välissä on niukasti metsäimarretta ja maitohorsmaa. Länsiosan rantakivikko on edellisen 
kaltainen, mutta kuivempi, ja ehkä tulvavaikutuksen takia onkalot ovat kasvittomampia. 
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Rantavaikutus vähenee kohti kangasmaata mennessä, mutta säilyy heikkona kivikon ra-
jaan saakka. Kivet ovat myös hieman isompia kuin pohjoisrannalla, ja kaarrekarvetta on 
hieman enemmän. Kangasmaajuotteja vallitsevat ohuehkot männyt, jotka ovat suomänty-
jen tapaisia. Sekapuuna kasvaa pensasmaisia koivuja. Pensaista erikoisuutena kasvaa yksit-
täinen juolukkapaju.

Kivikko näkyy hyvin Unarijärveltä. Rannan kivikolta avautuu kaunis maalaismaisema järven 
taakse. Taustalla näkyy myös matalahkoja vaaroja. Ranta-alueen kivikko on sisäisen mai-
seman osalta selkeä ja edustava. Kivikoiden kuviomaisuus sisämaan alueella on näyttävä 
erikoispiirre.

Kannusvaaran itäpuoli (Kivi-19-111) on Sodankylässä sijaitseva esimerkki hyvin kehitty-
neestä uhkurakasta. Kohde sijoittuu loivan laaksokohdan pohjalle. Kivikko on hyvin 
terävä rajainen ja lähes puustoton. Kivikon reunalta saa vaikutelman eräänlaisesta kivi-
järvestä (kuva 90), mikä on yleinen piirre hyvin kehittyneille uhkurakoille. Kivikko sijoittuu 
maaston painanteeseen, joka on kosteutensa takia ollut otollinen muodostumispaikka 
roudan aikaansaamalle uhkurakalle. Lisäksi kohdealueen ja sen ympäristön moreeniaines 
on runsaskivistä. Kivilaji on paikallista arkoosikvartsiittia. Kohderajauksen eteläpuolella 
 kivikon halki kulkee lähdeperäinen piilopuro.

Kuva 89. Uhkurakka-altaiden ja kangasmaajuottien mosaiikkia Tuomaanniemessä. Kuva J. 
 Räisänen, GTK.
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Kivikko on hyvin kuiva eikä kosteita onkaloita ole havaittavissa. Kivikkoa värittävät vah-
vasti kellertävät karttajäkälät ja myös tummat karttajäkälät sekä rupijäkälät ovat vallitse-
via. Kaarrekarvetta on vähemmän seuranaan pallokarve. Kulmissa kasvaa myös musta-
röyhelöä, sysiruskokarvetta, ja läiskittäin ruskeaa rupijäkälää sekä kalliomaljajäkälää. Siellä 
täällä on myös oranssisia rupijäkäliä. Napajäkälistä kasvaa runsaiten ryhmy-, vähemmän 
risanapajäkälää. Pensasmaisia jäkäliä on heikosti, lähinnä kivien suojissa kasvaa tähtitorvi-
jäkälää ja suppilotorvijäkälää. Sammalia on niukasti, lähinnä vain kivitierasammalta, kivi-
turkkisammalta ja saksipihtisammalta.

Kivikolta ei avaudu kaukomaisemaa ja se erottuu vasta lähietäisyydeltä. Sisäisen maiseman 
arvo on kuitenkin korkea, mikä johtuu kivikon kivijärvimäisestä vaikutelmasta.

Juovâ-Njähijáávrášin kivikko (KIVI-19-179) Inarissa on laaja, erinomaisesti kehittynyt 
uhkurakka. Kivikko reunustaa Juovâ-Njähijáávrášjärveä kauttaaltaan. Kohteen itäosassa 
kivikko on laajimmillaan ja sen leveys on siellä noin 200 metriä. Kivikon sisällä on pie-
ni  moreenikumpu ja pari pientä lampea. Kohteen kaakkoisosassa on lisäksi vesiruoppia. 
Kivikon reunat ovat melko terävät. Kiviä ja lohkareita pilkistää myös järvestä. Järvessä on 
myös yksittäinen, noin 5 metriä halkaisijaltaan oleva siirtolohkare. Kivilajiltaan kohteen 
kivet ovat erilaisia gneissejä. Kivet ovat asettuneet paikoitellen toistensa päälle. Tämä sekä 

Kuva 90. Kannusvaaran itäpuolella sijaitseva kivijärvimäinen uhkurakka. Kuva J. Räisänen, GTK.
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suurien lohkareiden olemassaolo tekee kivikon pinnasta melko kumpuilevan. Inarijärven 
alueen moreeniaines on laajalti erittäin lohkareista. Tämä johtuu Inarijärven altaan hyvin 
rikkonaisesta kallioperästä, jota mannerjäätikkö pystyi louhimaan voimakkaasti. Lohkarei-
nen moreeniaines ilmenee paikoitellen kohteen kaltaisina, laajoina uhkurakkoina, jotka 
usein sijoittuvat lampien tai järvien rannoille.

Kivikko on syntynyt pääasiallisesti roudan toiminnan seurauksena jääkauden jälkeen. 
Myös Juovâ-Njähijáávrášin järven rantavoimien toiminta on vaikuttanut hieman kivikon 
syntyyn. Kivikko on laaja ja selkeärajainen. Kivien ja lohkareiden suuri koko lisää kivikon 
vaikuttavuutta. Järvi luo lisämaustetta sisäiseen maisemaan. Kivikon tekee poikkeukselli-
seksi se, että se reunustaa koko järveä (kuva 91).

8.5 Esimerkkejä virtaavan veden kerrostamista kivikoista

Kusikankaan kivikko (KIVI-12-033) Pohjois-Karjalassa Nurmeksessa on havainnollinen 
esimerkki Itä-Suomessa tyypillisestä jäätikön sulamisvesien purkauksen synnyttämäs-
tä kivikosta (kuva 92). Kapea, 400 metriä pitkä kivikko sijoittuu Kusikankaan moreeni-
selänteen poikki koillisesta lounaaseen leikkautuneen purkausuoman suulle. Uoma on 

Kuva 91. Juovâ-Njähijáávrášjärveä reunustaa laaja uhkurakkakivikko. Kuva J. Räisänen, GTK. 
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noin  kilometrin pituinen, 100–150 metriä leveä ja 5–15 metriä syvä. Uoma on paikoin hy-
vin jyrkkäreunainen, ja sen tasainen pohja on pääosin soistunut. Kivikon kivien keskikoko 
on noin 0,3–0,8 metriä, ja niiden pyöristyneisyys on 2,5–4,5. Pienimmät ja pyöristyneim-
mät kivet ovat kivikon lähes puuttomassa, pinnaltaan kohtalaisen tasaisessa lounaisosassa. 
Kusikankaan kivikon kiviaines lienee suurelta osin peräisin mannerjäätikön kerrostaman 
moreeniselänteen kiviaineksesta.

Kivikko syntyi, kun jäätikön pohjalle tai sen edustalle patoutui jääkauden lopulla runsaasti 
sulamisvesiä, jotka purkautuivat kovalla paineella jäätikön alitse tai sen reunan editse ku-
luttaen nopeasti suuren uoman moreeniselänteeseen. Voimakas virtaus kuljetti, lajitteli ja 
kerrosti kivikkoa uoman pohjalle ja huuhtoi sitä paljaaksi. Virtauksen päätyttyä kivikko jäi 
kuivilleen ja altistui roudan toiminnalle, jonka jälkeen se on kehittynyt vähitellen osittain 
uhkurakkakivikoksi.

Iso-Ypykän kivikot (KIVI-18-032) Kainuussa Hyrynsalmella ovat geologisesti ja maise-
mallisesti näyttäviä harjukivikoita (kuva 93). Kivikot sijoittuvat poikkeuksellisen korkean 
ja jyrkkärinteisen Iso-Ypykän harjumuodostuman luoteispään alarinteille. Kapeat kivikot 
ovat noin 100–200 metriä pitkiä ja 10–30 metriä leveitä, ja ne nousevat 3–18 metriä rintei-
tä ylöspäin. Kivikko peittää myös pientä suppaa ylempänä harjun rinteessä. Laajimmat ja 

Kuva 92. Kusikankaan kivikko on syntynyt jäätikön purkausvesien toiminnan seurauksena. Kuva 
H Rönty, GTK.
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 jyrkimmillä rinteillä sijaitsevat kivikot ovat pysyneet lähes puuttomina. Kivet ovat pieni-
kokoisia ja varsin pyöristyneitä. Kivilaji on pääasiassa migmatiittista tonaliittigneissiä, tona-
liittia ja graniittia.

Iso-Ypykän kivikot ovat syntyneet mannerjäätikön alun perin louhimasta ja kuljettamasta 
kiviaineksesta, joka on joutunut jääkauden lopussa jäätikön sulamisvesien kuljettamak-
si ja kuluttamaksi ja kerrostunut lopulta suureksi harjuksi supra-akvaattiseen maastoon 
Itä meren ylimmän rannan yläpuolelle. Iso-Ypykän muodostuma on ainekseltaan varsin 
karkearakeinen, ja sen on arvioitu koostuvan suurelta osin lohkareista, kivistä ja kivisestä 
sorasta. Mannerjäätikön sulamisvedet ja myöhemmässä vaiheessa purkautuneen jää järven 
vedet ovat kuluttaneet muodostuman kaakkoispuolisiin sora- ja hiekkakerrostumiin run-
saasti uomia. 

Kiviä kirjoo aika vahvasti kaarrekarve ja sivuja tummat ja edellisiä vähemmän kellertävät 
karttajäkälät. Napajäkälistä kasvaa runsaiten ryhmy- ja karstanapajäkälää. Kivien väleissä ja 
osin päällä on runsaasti poron- ja torvijäkäliä kuten valko-, harmaa-, pallero- ja sysiporon-
jäkälää sekä louhikkotorvijäkälää. Kivillä on paikoin myös tinajäkäliä, limiruskokarvetta ja 
sammalista runsaiten isokorallisammalta, kivitierasammalta, louhisammalta, kalliokarsta-
sammalta ja niukasti kyhmytorasammalta. Kuivissa onkaloissa on saksipihtisammalta sekä 
metsäpykäsammalta. Pohjoisrinteen kivikot ovat hieman peitteisempiä ja poronjäkälistä 

Kuva 93. Iso-Ypykän harjukivikon kivet ovat hyvin pyöristyneitä. Kuva H Rönty, GTK.
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kasvaa yllättävän runsaasti sysiporonjäkälää, länsipäässä vallitsevasti. Kivikoita reunustavat 
varttuneet, erirakenteiset ja luonnontilaltaan edustavat kuusisekametsät ja männiköt.

Iso-Ypykän kivikoiden yläosista avautuu paikoin varsin erämaisia näkymiä ympäröivään 
metsäiseen vaaramaastoon.

Peuraharju (KIVI-19-070) Sodankylän Pyhätunturin alueella on erinomaisesti kehittynyt 
purkauskivikko Peurakurun suulla. Se on saanut korkeimmat geologiset pisteet kaikis-
ta valtakunnan virtaavan veden kerrostamista kivikoista. Peuraharjun kivikko on laajuu-
deltaan hieman yli kymmenen ha ja sen pinnanmuoto on suppakuopista johtuen hyvin 
kumpuileva (kuva 94). Kivikossa on jonkin verran puustoa kasvavia kohtia, mutta yleensä 
kivipeitto on täysin yhtenäistä, mikä on harvinaista virtaavan veden kerrostamille kivikoil-
le. Kivikon rajaus ympäröivään metsämaastoon on erittäin terävä. Kivet ovat kohtalaisesti 
pyöristyneitä ja niiden pinnoilla on paikoin havaittavissa kuluneita aallonmerkkejä. Kivilaji 
on pääosin kvartsiittia ja vähäisemmin graniittia ja konglomeraattia.

Peurakurussa virtasi jääkauden lopussa jäänalainen sulamisvesijoki. Voimakkaan paineen 
alla tapahtunut virtaus irrotti Peurakurun kallioseinämistä ja pohjalta kiviainesta ja kul-
jetti ja kerrosti sen Peuraharjuksi (Mäkinen ym. 2008). Kohde on Peurakurun suulla oleva 
purkauskivikko, joka on osa Peuraharjua. Kivikko on kuitenkin syntynyt  myöhemmässä 

Kuva 94. Peuraharjun kivikon pinta on suppakuopista johtuen kumpuileva. Kuva J. Räisänen, GTK.
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vaiheessa kuin Peuraharju. Peurakurun pohjoispäästä perääntyvän jäätikön reunalta käyn-
nistynyt voimakas sulamisvesipurkaus kuljetti nopeasti kiviainesta kurussa ja kerrosti sen 
Peurakurun eteläosan edustalle. Aikaisemmin muodostuneet Peuraharjun hiekka- ja so-
rakerrostumat jäivät kivikon alle. Kivikon kerrostumisen jälkeen perääntyvältä jäätiköltä 
virtasi vielä jonkin aikaa sulamisvesiä, jotka huuhtoivat aikaisemmin kerrostuneen kivikon 
pintaa. Kivikon keskellä olevat suppakuopat ovat syntyneet, kun kiviaineksen sisällä olleet 
suuret jääkappaleet ovat sulaneet myöhemmin paikalleen. 

8.6 Esimerkkejä rantakivikoista

Riitakankaan kivijata (KIVI-14-002) Lauhanvuoren kansallispuistossa, Isojoella, on hyvin 
kehittynyt, näyttävä muinaisrantakivikko Lauhanvuoren lounaisrinteen tyvellä (kuva 95). 
Noin 800 metriä pitkä ja 150 metriä leveä kivikko kaareutuu loivasti korkeuskäyrien mu-
kaan. 

Kokonaan vendikauden aikaan 650–570 miljoonaa vuotta sitten syntyneestä hiekkakivestä 
muodostunut kivikko on syntynyt mannerjäätikön vetäydyttyä ja vuoren kohottua veden 
pinnan yläpuolelle. Lauhanvuoren huippu on ollut jääkauden jälkeen veden koskematon-
ta aluetta. Länsirinteelle on kehittynyt rantakivikoita laajalta ulapalta lyöneiden tyrskyjen 

Kuva 95. Riitakankaan kivijatan kivet ovat varsin särmikkäitä, mikä on poikkeuksellista rantakivi-
koille. Kuva T. Kananoja, GTK.
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huuhdottua moreenista hienon aineksen pois. Lauhanvuoren hiekkakivessä on havaitta-
vissa sedimenttikiville tyypillisiä rakenteita, kuten virtakerroksellisuus. Kivissä on myös al-
keellisten matojen ryömimisjälkiä. Kivien keskimääräinen koko on 0,2–0,7 metriä ja pyöris-
tyneisyys on 2–3. Osa kivistä on varsin särmikkäitä. Ne ovat ilmeisesti jääkauden jälkeisen 
pakkasrapautumisen pilkkomia. Kivikossa on useita tyrskyjen ja jään kasaamia rantavalleja. 
Kohteen geologista arvoa lisää kivikon halki kulkeva, jääkauden jälkeen syntynyt (post-
glasiaalinen) kallioperän siirros. 

Metsän keskellä oleva kivikko rajautuu ympäristöstään selkeästi ja näkyy suhteellisen 
kauas. Kivikon pinnalla olevat rantavallit elävöittävät sisäistä maisemaa. Vaikka Riita-
kankaan kivijata on mukana valtakunnallisessa tuuli- ja rantakerrostumien inventoinnissa, 
on se otettu mukaan myös tähän selvitykseen kivikon sisältämien huomattavien geologis-
ten erityispiirteiden takia.

Raura (KIVI-17-048) Pohjois-Pohjanmaalla Reisjärvellä on edustava esimerkki hyvin kehit-
tyneestä laajahkosta rantakivikosta (kuva 96). Aluetta ei ole aikaisemmin huomioitu ranta-
kerrostumien inventoinnin (Tuura) yhteydessä. Kivikko sijoittuu melko tasaisesta maastos-
ta selkeästi esiin kohoavan leveän kalliomäen laelle ja ylärinteille. Alue koostuu kolmesta 
lähes puuttomasta osakivikosta, jotka ovat noin 200–350 metriä pitkiä ja 70–130 metriä 

Kuva 96. Rantavallit erottuvat selkeästi Rauran rantakivikossa. Kuva H. Rönty, GTK.
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leveitä. Kivikoissa on allekkain 4–7 loivapiirteistä, noin 0,5–1,5 metrin korkuista kivistä 
ranta vallia, joiden ulapan puoleinen rinne on jyrkempi ja korkeampi kuin sisämaan puo-
leinen rinne. Alueen länsipäässä rantavallit kaartuvat mäenrinteen ympärille hyvin erottu-
vina portaina. Kivikoihin on kasattu pieniä kivilatomuksia. Kivilaji on pääasiassa paikallista 
granodioriittia ja graniittia. 

Rauran kivikot ovat syntyneet mannerjäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviainekses-
ta, jota on kerrostunut kalliomäen laelle ja rinteille. Osa kivikosta voi olla myös viimeistä 
jäätiköitymistä vanhempaa, alun perin rakkatyyppistä ainesta. Kun Rauran alue vapau-
tui  jäästä Itämeren Ancylusjärvivaiheessa, mäen laki oli aluksi noin 30 metrin syvyydessä 
veden pinnan alla. Kun laki kohosi yksinäisenä luotona vedenpinnan tasoon, se huuhtoutui 
voimakkaasti, ja rantavoimat alkoivat maan edelleen kohotessa kerrostaa kivikkoa allekkai-
siksi valleiksi mäen rinteille. 

Kivikot erottuvat hyvin ympäristöstä, mutta mäen laelta ei avaudu mainittavia näköaloja. 
Mäen laella on näkötorni. Rauran kivikot kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen Rauran-
kallion kallioalueeseen.

8.7 Esimerkkejä siirtolohkareista

Rakokivet (KIVI-10-014) Etelä-Savossa Puumalassa ovat edustava esimerkki suurten 
siirto lohkareiden muodostamasta maisemallisesti näyttävästä louhikosta (kuva 97). Loi-
valla kalliomäen rinteellä harjun vieressä sijaitseva Rakokivien louhikko on kokonaisuu-
dessaan noin 55 metriä pitkä ja 35 metriä leveä, ja se koostuu noin kymmenestä hyvin 
suuresta lohkareesta ja niitä ympäröivistä pienemmistä lohkareista ja kivistä. Neljä suurin-
ta lohkaretta alueen keskellä ovat noin 12–20 metriä pitkiä, 10–15 metriä leveitä ja 6–10 
metriä korkeita, ja niiden ympärillä on useita halkaisijaltaan 3–9 metrin kokoisia lohkarei-
ta. Suurimpien lohkareiden muodostaman linnamaisen kokonaisuuden keskellä on tilava 
”sisäpiha”, ja lohkareiden alla ja välissä on muutamia kapeita käytäviä, holveja ja luolia. Osa 
lohkareista on hyvin rikkonaisia. Lohkareiden kiviaines on paikallista porfyyristä graniittia 
ja suonigneissiä. 

Rakokivet ovat luultavasti syntyneet muutamasta mannerjäätikön kalliosta irrottamasta ja 
kuljettamasta suurlohkareesta, jotka ovat rikkoutuneet lyhyen kuljetuksen loppuvaiheessa 
pienemmiksi lohkareiksi. 

Lohkareiden välissä on solia, luolia ja onkaloita, ja kivien pinnat vaihtelevat ylikaltevista 
pystysuorien pintojen kautta viistoihin. Näitä pintoja on edustavasti joka ilmansuuntaan 
tarjoten monipuolisesti erilaisia kasvupaikkoja lohkareiden lajistolle. Lohkareiden päällä 
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on joitakin kalliomäntyjä, pihlajaa ja koivua, ja lakipinta on poron- torvijäkälien laikuttama. 
Paikoin on myös metsäsammalia sekä mustikka- ja puolukkavarvustoa. Laella, hieman viis-
tommilla paikoilla on kalliotierasammalkasvustoja tavanomaisen kivitierasammalen ohel-
la. Suurin osa pystypinnoista on ruskean levän, jauhejäkälien ja muiden rupijäkälien mm. 
karttajäkälien peittämiä. Koloja värjää keltaisiksi varjorikkijäkälä. Pystypinnoilla sammalis-
ta kasvaa runsaasti kyhmytorasammalta ja louhisammalta, jonkin verran kiviharmosam-
malta ja isoraippasammalta. Kaikilla valuvesipinnoilla on runsaasti kalliokarstasammalta. 
Varjoisilla pysty–viistopinnoilla on runsaasti kiviturkkisammalta, kalliopalmikkosammal-
ta ja kivikynsisammalta. Muutamissa kohdissa ylikaltevilla pinnoilla kasvaa ryppyriippu-
sammalta ja siloriippusammalta. Länsisivulla kasvaa myös vähän uurnasammalta seura-
naan hohtovarsta sammalta ja suikerosammalta. Tyvillä kasvaa jonkin verran kallio-omena-
sammalta. Siirtolohkareilla on kohtalaisesti myös sanikkaisia kuten pohjankallioimarretta, 
karvakiviyrttiä, metsäimarretta ja metsäalvejuurta. Lohkareiden väleissä on vahvat polut, 
joista paistaa hiekkainen pohjamaa ja ”sisäpihalla” kasvaa muutama suurempi kuusi. Siirto-
lohkareiden ympärillä on varttunutta kuivahkon kankaan mäntyvaltaista sekametsää.

Ympäristöstään hyvin erottuvat Rakokivet ovat tunnettu paikallinen nähtävyys ja tavallista 
helppopääsyisempi kivikkokohde. Kivien ympäri kulkee polku, ja maasto on hieman tallau-
tunutta. Kivien vieressä on parkkipaikka, ja alueelle on selkeä opastus maantieltä.

Kuva 97. Rakokivien lohkareikon siirtolohkareet ovat huomattavan suuria. Kuva H. Rönty, GTK.
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Julunkivi (KIVI-10-017) Etelä-Savossa Savonlinnassa on huomattavan suuri ja vaikutta-
van näköinen yksittäinen siirtolohkare (kuva 98). Muodoltaan soikeahko ja laeltaan suippo 
lohkare sijaitsee loivassa rinteessä metsäisten kalliokumpujen välissä lähellä rantaa. Massii-
visen lohkareen koko on noin 20 x 17 x 12 metriä, joskin sen rinteeseen nojaava  etelä kylki 

Kuva 98. Julunkiven siirtolohkareen kärjessä on lippaluola, joka näyttää avonaiselta kidalta. Kuva 
H. Rönty, GTK.
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on vain kolmisen metriä korkea. Muuten jokseenkin ehjän lohkareen luoteiskärjessä on 
tilava lippaluola, joka näyttää rannalta katsottuna hieman avonaiselta kidalta. Kiviaines on 
paikallista karkearakeista porfyyristä graniittia, ja lohkare on kalliosta lohjettuaan kulkeu-
tunut mannerjäätikön mukana ilmeisesti vain lyhyen matkan. Lohkareen päällä kasvaa 
muutamia pieniä puita ja pensaita. 

Julunkivi on rauhoitettu paikallinen nähtävyys, ja sen kautta kulkee retkeilypolku. Lippa-
luolassa on nuotiopaikka, ja rinteen juurella Kalaveden rannassa on rantautumispaikka. 
 Julunkivi kuuluu Julunkiven suojelualueeseen ja Sulkavan ja Punkaharjun vanhojen met-
sien Natura-alueeseen.

Pesäkivi (KIVI-16-038) on useaan osaan lohjennut, valtavan kokoinen pegmatiitti-
graniittilohkare Kokkolan Kälviällä. Pesäkiveä lähestyttäessä lohkareet näyttävät mänty-
kankaalla olevilta suurilta, harjakattoisilta teltoilta (kuva 99). Lohkareista suurin on noin  10 
metriä korkea, muut ovat korkeudeltaan 5–6 metriä. Noin 50 x 50 metrin alalle levinneet 
lohkareet ovat varsin särmikkäitä ja niiden väleihin jää kapeita kuiluja ja luolamaisia tiloja. 

Pesäkiven lohkareet ovat syntyneet ilmeisesti yhdestä, mannerjäätikön paikalle kuljetta-
masta, valtavasta lohkareesta, joka on hajonnut useaan osaan todennäköisesti pakkas-
rapautumisen seurauksena. Lohkareiden läheisyydessä hiekkakankaalla on muinaisia 
ranta valleja ja dyynejä. 

Kuva 99. Pesäkiven siirtolohkare on lohjennut useaan osaan. Kuva J.Teeriaho, SYKE.
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Siirtolohkareen lajisto muistuttaa karun kallion kasvillisuutta. Aivan lievää mesotrofiaa on 
havaittavissa eräällä ylikaltevalla pinnalla. Lajistolle on tarjolla eri ilmansuuntiin avautuvia 
viistoja, pystyjä, ylikaltevia ja kattopitoja sekä onkaloita ja luolia. Tyviosat hiekkakankaasta 
johtuen ovat kuivia. Siirtolohkareen pystypinnat ovat suurelta osin jäkälävaltaisia. Samma-
lia on enemmän pohjois- sekä itäseinämillä, muilla varjopinnoilla, lohkojen raoissa ja valu-
vesipinnoilla. Pystypinnoilla on runsaasti tummia ja vähän kellertäviä karttajäkäliä, kallio-
isokarvetta, kaarrekarvetta ja jauhejäkäliä. Napajäkälistä on runsaiten liuskanapajäkälää, 
vähemmän karstanapajäkälää. Lohkareet ovat laelta enimmäkseen kaltevia eikä lakikasvil-
lisuudelle ole paljon tilaa. Lakiosissa on sopivissa paikoissa muutamia poron jäkälälaikkuja 
ja karhunsammalia. Sammalista raoissa kasvaa torasammalia, varjopinnoilla kalliopalmik-
kosammalta, maksasammalia ja pikkukiiltosammalta, viistopinnoilla kynsi sammalta, kivi-
turkkisammalta ja isokorallisammalta. Kalliokarstasammalta on valuvesipinnoilla. Eräällä 
ylikaltevalla seinämällä on hyväkuntoinen siloriippusammalkasvusto seuranaan hiiren-
häntäsammalta. Sanikkaisista raoissa viihtyy niukkana metsäimarre ja pohjankallio imarre, 
varvuista puolukka ja variksenmarja. Kulttuurivaikutuksen takia lohkareilla kasvaa run-
saahkosti polkusaraa, lampaannataa, vähemmän vadelmaa ja maitohorsmaa sekä erääs-
sä kohtaa nurmipuntarpäätä. Lohkareilla kasvaa muutamia pieniä mäntyjä ja lohkareiden 
välissä yksittäinen varttunut mänty sekä kuusi. Siirtolohkaretta ympäröi kapealti varttu-
nut, harvennettu kuivan kankaan männikkö. Pesäkivi on suosittu retkeily- ja myös kiipeily-
kohde.

8.8 Esimerkkejä kompleksisista kivikoista

Kivikuru (KIVI-10-006) Etelä-Savossa Pieksämäellä on edustava esimerkki useita eri 
kivikko tyyppejä sisältävästä pienestä kompleksisesta kivikosta (kuva 100). Kivikko on vain 
230 metriä pitkä ja 90 metriä leveä, ja se sijaitsee syvässä laaksomaisessa painantees-
sa korkean kalliomäen ja matalamman kumpumoreenipeitteisen kallioselänteen välissä. 
Painanteen pohjaa peittävä lähes puuton kivikko on tyypiltään uhkurakkaa, ja kalliose-
länteen 10–20 metriä korkeassa jyrkässä kaakkoisrinteessä on tiheää moreenikivikkoa ja 
siirto lohkareita. Alueen lounaispäässä on lisäksi pieniä kalliojyrkänteitä ja vähän kalliosta 
lohjennutta kivikkoa, ja rinteen yläosassa hahmottuu heikosti ylimmän rannan huuhtou-
tumisraja. Kiviaines on pääasiassa paikallista porfyyristä graniittia. Kivien ja lohkareiden 
keskikoko on 0,5–2 metriä. Suurimmat siirtolohkareet ovat kuitenkin jopa 6–10 metrin 
kokoisia. Alueen länsipuolelta on lisäksi mukana rajauksessa kaksi suurehkoa päällekkäistä 
lohkaretta. 

Kivikurun kivikot ovat syntyneet mannerjäätikön louhimasta ja kuljettamasta kivikkoises-
ta moreeniaineksesta, jota on kerrostunut hyvin runsaasti rikkonaiseen kalliomaastoon 
kumpumoreenikentän yhteyteen. Kun alue vapautui jäästä jääkauden lopussa, ylin ranta 
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sijaitsi moreenikivikon peittämän rinteen yläosassa, ja rinteen alaosan kivikko huuhtoutui. 
Alueen kohottua kokonaan vedenpinnan yläpuolelle painanteen pohjalla olleet kerrostu-
mat altistuivat roudan toiminnalle ja kehittyivät uhkurakaksi.

Uhkurakan ja rinteen moreenikivikot sekä siirtolohkareet eroavat lajistollisesti jonkin 
verran toisistaan. Uhkurakan kivien päällä on laajoja tinajäkäläkasvustoja, louhikkotorvi-
jäkälää,  vähän poronjäkäliä ja sammalista runsaiten kalliokarstasammalta ja kivitierasam-
malta, kuivissa onkaloissa louhisammalta. Kivien kulmia kirjovat kaarrekarve ja pystypin-
toja enimmäkseen tummat karttajäkälät. Kivillä viihtyvät torvijäkälistä mm. suppilotor-
vijäkälä ja okatorvijäkälä. Varjoisissa onkaloissa on runsaahkosti varjorikkijäkälää. Putki-
lokasveista kasvaa yksittäin korpi-imarretta, metsäalvejuurta ja suon laidalla suopursua. 
Rinnekivikossa lajisto pikkuhiljaa muuttuu uhkurakasta noustessa toisenlaiseksi. Alarin-
teessä paistavat vielä laajat kaarrekarvekasvustot ja mm. karstanapajäkälän ohella on ryh-
mynapajäkälää. Ylärinteessä puuston varjostuksen lisääntyessä varsinkin isoilla lohkareilla 
on karuille kallioille tyypillisempää lajistoa. Isoimmat siirtolohkareet ovat näistä edusta-
vampia. Näillä kasvaa runsaasti mm. kallioisokarvetta, jauhejäkäliä, harmaaröyhelöä, varjo-
paikoissa varjorikkijäkälää ja sammalista mm. kyhmytorasammalta, ryppyriippusammalta, 

Kuva 100. Kivikuru on yhdistelmä uhkurakkaa, moreenikivikkoa ja siirtolohkareita. Kuva H. Rönty, 
GTK.
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kiviharmo sammalta, isoraippasammalta, kallio-omenasammalta ja pohjantakkusammalta. 
Lohkareiden päällä on paikoin pohjankallioimarrekasvustoja.

Kivikurun ydinalueet erottuvat hyvin ympäristöstä, ja kurun pohjalle ja viereiselle korkeal-
le kalliomäelle avautuu melko erämaisia näkymiä. Kurussa on hyvä akustiikka, ja mäen-
rinteen juurelle kivikkoa vastapäätä on aikoinaan rakennettu pieni ulkoilmanäyttämö ja 
katsomo esityksiä varten.

Iso Kivimäki (KIVI-13-006) Keski-Suomessa Pihtiputaalla on geologisesti monipuolinen 
moreenikivikon, rantakivikoiden ja uhkurakkojen muodostama kompleksinen kivikkoalue 
(kuva 101). Pienen kalliomäen loivalla itärinteellä heti vedenkoskemattoman laen ala-
puolella on melko särmikkäistä kivistä ja lohkareista koostuvaa, lähinnä distaalilouhikon 
tyyppistä tiheää moreenikivikkoa. Kivikon yläosassa on pienemmistä ja pyöristyneemmis-
tä kivistä muodostuneita matalia rantavalleja, ja alimpana pohjoisessa suon reunalla on 
lisäksi hieman uhkurakkakivikkoa. Kivikoiden kiviaines on pääasiassa paikallista kvartsi-
maasälpä liusketta. 

Moreenikivikko on ilmeisesti syntynyt pääosin jääkauden lopulla jäätikön louhimas-
ta ja kuljettamasta aineksesta. Kalliomäen rinteillä on kuitenkin voinut olla kalliosta 

Kuva 101. Iso Kivimäki on monipuolinen kompleksikivikko Pihtiputaalla. Kuva H. Rönty, GTK.
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 rapautunutta rakkakivikon tyyppistä kivikkoa jo ennen kuin jäätikkö peitti alueen. Ison 
Kivimäen  vapauduttua jäästä sen laki ulottui pienenä luotona vedenpinnan yläpuolelle, ja 
ranta voimat kerrostivat sen pohjoisrinteelle rantakivikkoa. Uhkurakat kehittyivät roudan 
 toiminnan vaikutuksesta viimeisinä vasta alueen kohottua kokonaan vedenpinnan ylä-
puolelle. 

Rinnekivikko on täysin kaarrekarpeen kirjoma ja karttajäkäliä on hieman vähemmän. Kivil-
lä kasvaa sammalista runsaasti kalliokarstasammalta ja kivien välissä kivitierasammalta ja 
syvemmissä koloissa louhikkosammalta ja raippasammalia. Onkaloissa on lisäksi kyhmy-
torasammalta ja varjo-onkaloissa niukasti varjorikkijäkälää. Napajäkälistä kasvaa runsaas-
ti karstanapajäkälää, vähemmän liuskanapajäkälää sekä risanapajäkälää. Torvi jäkälistä on 
runsaiten suppilotorvijäkälää ja louhikkotorvijäkälää. Kivien kulmissa on lisäksi sysirusko-
karvetta sekä mustaröyhelöä. Karikevaikutteisissa onkaloissa on tavanomaisia metsä-
sammalia. Ylärinteen isojen lohkareiden varjossa kasvaa laakasammalia. Putkilo kasveista 
kivikossa viihtyy niukkana ketunlieko. Erillinen uhkurakka on mäenrinteen kivikkoa 
pensas jäkälä- ja sammalpeitteisempi. Kivien koko on myös pienempi eikä niiden alle muo-
dostu kunnollisia onkaloita eikä pohjavesi ole näkyvissä. Jäkälistä on runsaasti tinajäkäliä 
ja sammalista kivitierasammal. Muuten peruslajisto on aika samanlaista kuin edellä.

Kivikkoalueen yläosasta avautuu vaihtelevia näkymiä itään ja pohjoiseen. Mäen laella on 
näkötorni ja luontopolku.

Pyssylouhu (KIVI-13-017) on maisemallisesti edustava esimerkki Keski- ja Itä-Suomessa 
yleisestä uhkurakan, moreenikivikon ja rantakivikon muodostamasta kompleksisesta kivi-
kosta (kuva 102). Kivikon rakenne ja syntyhistoria on niin ikään seudulle tyypillinen. Alue 
koostuu noin kilometrin pituisesta ja 20–50 metriä leveästä rantavyöhykettä reunustavasta 
lähes puuttomasta kivikosta ja noin 200 x 50 metrin kokoisesta ylempänä loivassa rintees-
sä olevasta hieman peitteisemmästä, varttuneen männikön ympäröimästä kivikosta. Kivi-
koiden välissä on jyrkähkö, paikoin kivikkoinen muinaisrantatörmä. Kiviaines on paikallista 
granodioriittia, graniittia ja intermediääristä vulkaniittia. Rinteessä oleva kivikko on pinnal-
taan hyvin epätasainen. 

Pyssylouhun kivikot ovat syntyneet mannerjäätikön louhimasta ja kuljettamasta runsas-
kivisestä moreeniaineksesta, jota on kerrostunut seudulle tavallista runsaammin. Kun alue 
vapautui jäästä Itämeren Ancylusjärvivaiheen alussa, se oli aluksi jopa 70 metrin syvyy-
dessä vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta huuhtoutui, ja 
kerrostumat altistuivat roudan toiminnalle. Roudan toiminta on jäänyt rinteellä olevassa 
kivikossa vähäisemmäksi kuin rinteen juurella. Rantavyöhykkeessä oleva kivikko jäi toista-
miseen veden alle, kun vesi kohosi Muinais-Päijännevaiheessa rinteeseen, ja kivikoiden vä-
liin kehittyi hieman rantakivikkoa. Muinais-Päijänteen järvivaiheen päättyessä vedenpinta 
laski, ja roudan ja rantavoimien toiminta rantavyöhykkeen kivikossa on jatkunut 
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nykyhetkeen saakka. Rannan kivikosta avautuu avaria ja vaihtelevia näkymiä Vuosjärvelle. 
Pyssylouhun kivikot kuuluvat Kylkisaarten–Raakkipuron metsän–Pohjois kallion Natura- 
alueeseen.

Sorvortanmännikön pohjoispuoli (KIVI-19-136) Savukoskella edustaa näyttävää usealla 
tavalla syntynyttä kompleksista kivikkotyyppiä (kuva 103). Kohde on primäärityypiltään 
rakkakivikkoa, jonka lisäksi siihen liittyy myös selkeitä taluskivikon ja jäätikön sulamis-
vesien synnyttämän kivikon piirteitä. Kivikko sijoittuu leveähköön kallioperän ruhjeeseen, 
ja kivikerrostuma peittää laakson reunojen lisäksi myös pohjaosan lähes kauttaaltaan. 
Laakson pohjaosissa on useita rapautuvia kalliopaljastumia. Kalliokohdat näkyvät laak-
son pituussuunnan mukaisina kivisinä harjanteina selkeästi. Kivikon muoto on pitkulai-
nen laakson suuntaisesti. Laakson pohjalla virtaa piilopuro kivien alla. Kivilaji on paikallista 
gneissiä, tai kauempaa kulkeutunutta graniittia.

Kivikko sijoittuu kallioperän ruhjeeseen, joka on paljastunut jäätikön ja sen sulamisvesien 
toiminnan seurauksena. Jääkauden aikaisesta jäätikköjoesta kertovat myös harjumuodos-
tumat, joita sijaitsee ruhjeen luoteispuolella. Heti jääkauden jälkeen kohteen alue on ollut 
hyvin kallioinen, ja sulamisvesivirtojen mukanaan tuomaa kivikkoa oli lähinnä laakson 
pohjalla. Myöhemmin pakkasrapautuminen alkoi irrottamaa kiviä ruhjeen seinämiltä, ja 

Kuva 102. Pyssylouhu on maisemallisesti edustava uhkurakan, moreenikivikon ja rantakivikon 
 yhdistelmä. Kuva H. Rönty, GTK. 
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samalla myös laakson pohjaosan kalliot alkoivat rapautua. Reunoilta kivet valuivat alas-
päin, ja muodostivat taluksia jyrkänteiden alaosiin. Nykyisellään kivikko ulottuu seinämien 
yläosiin saakka, joten selkeitä taluksia ei ole enää havaittavissa. Sulamisvesivirtojen kerros-
tamia kivikoita on havaittavissa kohteen itäosassa. 

Kivikko ei ole kovin laaja, mutta se on erittäin näyttävä. Kivikko peittää muutamaa kallio-
paljastumaa lukuun ottamatta koko laakson, mikä tekee sisäisestä maisemasta vaikutta-
van. Myös kivikon alla olevat harjanteiset kalliomuodot lisäävät kivikon näyttävyyttä.

Kuva 103. Kivikko Sorvortanmännikön pohjoispuolella on primäärityypiltään rakkakivikkoa, jon-
ka lisäksi siihen liittyy myös selkeitä taluskivikon ja jäätikön sulamisvesien synnyttämän kivikon 
 piirteitä. Kuva J. Räisänen, GTK.
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9 Yhteenveto
Kivikoiden valtakunnallisen inventoinnin tavoitteena oli saada kattava kuva erityyppisistä 
kivikkokerrostumista ja tuottaa niistä yhtenäinen ympäristöperusteinen luokitusaineisto. 
Kivikkokerrostumien arvotarkastelu pohjautuu pääosin maa-aineslain mukaisiin ympäris-
tökriteereihin. Kivikkokerrostumat ovat Suomessa laajoilla alueilla merkittäviä muodos-
tumia, joiden syntytavat ja ulkoasut ovat hyvin vaihtelevia. Niihin liittyy runsaasti erilaisia 
luonnon monimuotoisuustekijöitä. 

Tässä selvityksessä Suomen kivikot on luokiteltu kahdeksaan kivikkotyyppiin, joita ovat 
pakkasrapautumisen synnyttämät rakkakivikot, kalliosta rapautuneet ja rinteille valuneet 
taluskivikot, mannerjäätikön kuljettamat ja kerrostamat moreenikivikot, roudan toimin-
nan synnyttämät uhkurakat ja kuviomaakivikot, mannerjäätikön sulamisvesien ja muiden 
virtavesien toiminnan synnyttämät virtaavan veden kerrostamat kivikot, mannerjäätikön 
kuljettamat siirtolohkareet sekä rantavoimien synnyttämät rantakivikot, joista pääosa on 
huomioitu jo valtakunnallisesti arvokkaiden tuuli- ja rantakerrostumien inventoinnin yh-
teydessä. Kivikot ovat voineet syntyä ja kehittyä myös polygeneettisesti usean eri proses-
sin tuloksena, joten ne ovat usein kompleksisia eli niissä on havaittavissa kahta tai useam-
paa kivikkotyyppiä. 

Kivikot esiintyvät Suomessa huomattavan jakautuneesti. Ylivoimaisesti suurin osa Suomen 
kivikoista sijaitsee Pohjois-Suomessa, missä ne ovat keskittyneet muutamille ydin alueille, 
erityisesti Itä- ja Keski-Lappiin, Inarin ja Utsjoen kuntiin sekä Käsivarren Lappiin. Kivikot 
ovat Pohjois-Suomessa myös pinta-alaltaan huomattavasti Etelä-Suomen kivikoita laajem-
pia lähinnä rakkakivikoiden suuren koon takia. Etelä-Suomessa kivikoita on melko runsaas-
ti vain Perämereltä Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen kautta Savoon kulkevalla vyöhyk-
keellä sekä paikoin Pohjois-Karjalassa ja Satakunnassa. Kivikot sijaitsevat paikallisesti hyvin 
vaihtelevissa ympäristöissä merenpinnan tasolta aina korkeimpien tuntureiden lakiosiin 
asti. 

Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan kivikkorajausten kokonaispinta-ala on noin 
1 218 km² (2017) eli noin 0,4 % Suomen maapinta-alasta. Tähän selvitykseen pyrittiin 
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 rajaamaan edustavimmat alueet Suomen kivikoista. Inventoitujen kivikoiden pinta-ala on 
noin 39 km², joten niiden pinta-ala on noin 3 % kaikista Suomen kivikoista.

Kivikkokerrostumien inventointi alkoi täysipainotteisesti vuonna 2012. Esivalintaa tehtä-
essä kiinnitettiin huomiota erityisesti kohteiden oletettuun kivikkotyyppiin, kehittynei-
syyteen, geomorfologisiin muotoihin, kivilajiin ja pinta-alaan. Maastotyövaiheessa geo-
logi ja biologi tekivät maastotarkistukset ja arvottivat kohteen geologiset, maisemalliset 
ja biologiset tekijät sekä huomioivat mahdolliset muut arvot. Maastotyövaiheen jälkeen 
kohteiden rajaukset digitoitiin paikkatietojärjestelmään ja kohteiden ominaisuustiedot 
tallennettiin tietokantaan. Esivalinnassa maastotarkistuksiin valittiin noin 1000 kohdetta. 
Näistä osan huomattiin paikan päällä olevan selkeästi arvotukseen kelpaamattomia. Maas-
tossa inventoitiin tarkemmin yhteensä 640 kohdetta, joko valtakunnallisesti arvokkaiksi 
tai paikallisesti arvokkaiksi. Inventointi- ja arvotustyötä aloitettaessa tavoitteena oli tehdä 
muodostumien arvotustyö koko maasta lukuun ottamatta Ahvenanmaata, sotilasalueita, 
saaristoa ja saaria. Inventoinnin edetessä todettiin tärkeäksi myös joidenkin rajavyöhyk-
keellä sijaitsevien kohteiden ottaminen mukaan arvotusaineistoon valtakunnallisen kat-
tavuuden parantamiseksi. Suojelualueille sijoittuvien kohteiden mukaanottoa pohdittiin 
hankkeen alkuvaiheissa. Nämä kohteet päätettiin ottaa työhön mukaan täysmääräisesti, 
koska suojelu alueille todettiin sijoittuvan lukuisia hyvin arvokkaita kohteita, joiden tieteel-
liset ja opetukselliset arvot ovat myös suuria.

Kivikkokerrostumat on tässä inventoinnissa arvotettu niiden geologisten, biologisten ja 
maisemallisten ominaisuuksien perusteella. Arvotukseen ovat vaikuttaneet myös kivikoi-
den luonnontilaisuus, kulttuurihistoriallinen arvo sekä niiden merkitys virkistyskäytölle ja 
vesihuollolle.

Geologinen arvo perustuu muodostuman tai kerrostuman syntyhistoriaan ja muihin geo-
logisiin piirteisiin sekä geomorfologisiin piirteisiin. Geologisessa arvotuksessa tarkasteltiin 
kivikkokerrostuman geologisia arvoja oman syntytyyppinsä puitteissa. Suuri osa kohteista 
edusti kuitenkin useampaa vaihtelevasti kehittynyttä kivikkotyyppiä, mikä aiheutti jonkin 
verran ongelmia kivikon geologisen kokonaisluokan arvioinnissa. Parhaita geologiapistei-
tä saaneet kohteet sijoittuvat pääasiassa Lappiin, missä kylmä ilmasto sekä maaston topo-
grafia ovat vaikuttaneet varsinkin rapautumalla syntyneiden kivikoiden syntyyn. Lapin olo-
suhteet ovat olleet suotuisat myös laajojen uhkurakkojen kehittymiselle. Eteläisemmässä 
Suomessa Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen pohjoisosan alueilla on myös selkeä keskit-
tymä korkeita geologiapisteitä saaneita uhkurakkakohteita.

Kivikkokerrostumien maisemallisia arvoja määritettiin kolmen arviointikriteerin perusteel-
la; ympäristöön hahmottuminen, ympäristöön avautuva maisema ja sisäinen maisema. 
Parhaiten ympäristöstään hahmottuvia kivikkotyyppejä ovat Pohjois-Lapin alueen rakat, 
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jotka sijoittuessaan vähäpuustoisten tai puuttomien vaarojen ja tuntureiden  lakiosiin saat-
tavat erottua selkeästi kilometrienkin päästä. Myös Käsivarren alueen suurimmat talus-
muodostumat näkyvät hyvinkin kaukaa. Näkyvyys erityyppisiltä kivikkokerrostumilta vaih-
telee huomattavasti. Korkeiden tunturien lakiosien rakoilta näkyvyys voi olla kymmeniä 
kilometrejä, kun taas metsäisten laaksonkohtien uhkurakoilta on näkymiä pelkästään ym-
päröivään metsään. Uhkurakoilta voi avautua kuitenkin hienojakin maisemia, jos vieressä 
on vesistöä tai avosuota. Sisäisellä maisemalla tarkoitetaan kivikon sisäisiä näkymiä ja nii-
den vaihtelevuutta. Suurin vaihtelevuus kivikon sisäisessä maisemassa on yleensä laajoilla 
kompleksisilla kivikoilla.

Kivikoiden lopullisen arvoluokan määräytymisessä sovellettiin kallioalueiden, moreeni-
muodostumien sekä tuuli- ja rantakerrostumien luokituksessa käytettyä pisteytysjärjes-
telmää. Pääsääntönä on, että tekijä (geologia, biologia tai maisema) voi saada pistearvoja 
väliltä 1,00–4,00, joista arvo 1,00 on paras. Kivikoiden kokonaisarvo muodostettiin pää-
sääntöisesti geologisen tekijän pistearvon mukaan. Biologisen ja maisemallisen tekijän 
saama poikkeuksellisen hyvä pistearvo saattoi kuitenkin nostaa arvoluokkaa yhdellä tai 
kahdella pykälällä. Arvoluokkiin 1–4 sijoittuvilla kivikoilla on maa-aineslaissa mainittua 
valta kunnallista merkitystä. Arvoluokan 1 kivikoista osa on kansainvälisesti arvokkai-
ta. Arvoluokkaan 5 sijoittuneet, paikallisesti arvokkaat kivikot jäävät selvityksen tausta- 
aineistoksi.

Arvotusaineistossa on yhteensä 472 valtakunnallisesti arvokasta kohdetta, joista 68 on 
 rakkoja, 76 taluksia, 49 moreenikivikkoja, 206 uhkurakkoja, 18 rantakivikkoja, 16 siirto-
lohkareita, 38 virtaavan veden kerrostamaa kivikkoa ja 1 kuviomaakivikko. Arvoluokkaan 5 
sijoittuneita, paikallisesti arvokkaita kohteita on 168 kappaletta. Valtakunnallisesti arvok-
kaista kivikoista luokkaan 1 eli erittäin arvokkaisiin kuuluu 12 kohdetta. Valtakunnallises-
ti hyvin arvokkaita, arvoluokkaan 2 kuuluvia kohteita on yhteensä 45 kappaletta. Valta-
kunnallisesti arvokkaita, arvoluokkaan kolme kuuluvia kohteita on yhteensä 144 kappalet-
ta. Valtakunnallisesti melko arvokkaita, arvoluokkaan neljä sijoittuvia kohteita on yhteensä 
271 kappaletta. Valtakunnallisesti arvokkaimmat kohteet keskittyvät selkeästi Lappiin ja 
Pohjois-Pohjanmaan koillisosaan. Myös Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan alueella on 
runsaasti korkealle arvotettuja kohteita. Eteläisimmän Suomen ja rannikkoalueen arvok-
kaat kohteet sijoittuvat yleensä arvoluokkaan neljä. Kaikkien valtakunnallisesti arvokkai-
den ja paikallisten kivikoiden yhteenlaskettu pinta-ala on 3 926 hehtaaria. Tästä valta-
kunnallisesti arvokkaiden kivikoiden osuus on 3 687 hehtaaria ja paikallisten kohteiden 
239 hehtaaria.
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Sanasto
aallonmerkki tuulen, virtaavan veden tai aaltojen sedimenttiin tekemä pieni harjanne, joka 

 näkyy sedimentistä muodostuneessa kivessä

alloktoninen muualla syntynyt ja nykyiselle paikalleen kulkeutunut

Ancylusjärvi Itämeren jääkauden jälkeinen järvivaihe

antropogeeninen ihmisen toiminnan tuloksena syntynyt

arkoosi  runsaasti maasälpää sisältävä hiekkakivi

autoktoninen esiintymispaikallaan kerrostunut

De Geer -moreeni jäätikön reunaan tai reunan poikittaiseen halkeamaan syntynyt, jään reunan 
suuntainen moreenivalli, joka esiintyy usein peräkkäisten vallien muodostamina 
parvina 

delta  joen tai jäätikköjoen suisto; joen veteen kerrostama lajittuneen  aineksen 
 muodostuma

distaalikivikko mannerjäätikön kalliosta louhima kivikko, joka on siirtynyt jään mukana lyhyen 
matkan kallion suojapuolelle 

diversiteetti vaihtelu

drumliini mannerjäätikön liikkeen suuntainen, pohjamoreenista syntynyt, virtaviivainen 
selänne

eroosio jäätikön, virtaavan veden, tuulen tms. aiheuttama kuluminen

eutrofinen runsasravinteinen

geomorfologia oppi maanpinnan muodoista

glasiaalinen jääkauden aikainen, jäätikkö-

glasifluviaalinen jäätikön sulamisvesivirtojen muodostama, jäätikköjoki-

holoseenikausi nykyinen geologinen aikakausi, joka alkoi ilmaston lämmetessä viimeisimmän 
jääkauden jälkeen

intermediäärinen magmakivilaji, jonka piihappopitoisuus (SiO2) on 52–63 %
(kivilaji) 

jääjärvi mannerjäätikön patoama makeavetinen vesiallas

jäänjakaja mannerjäätikön keskusalue, jossa jää ei juuri liikkunut

jäätikköjoki jäätikön piirissä toimiva ja jäätikön sulamisesta vetensä saava joki

kaariallas kalliokohouman edustalle jäätikön kuluttamana syntynyt kaaren muotoinen 
 painanne
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kerroksellisuus sedimentin tai sedimenttikiven rakenne, jossa esim. koostumus, väri tai raekoko 
vaihtelee kerroksesta toiseen

kivivirta roudan ja aineksen valumisen seurauksena syntynyt kivijuotti tunturien loivilla 
rinteillä

konglomeraatti sorasta kivettynyt sedimenttikivi, joka koostuu pääosin pyöristyneistä kivilaji-
kappaleista

kumpumoreeni moreeniaineksesta koostuva kumpu tai selänne, joka on syntynyt kuolleen, 
 paikalleen sulaneen jään oloissa jäätikön pinnalle vapautuvasta aineksesta tai 
jäätikön pohjakontaktissa, jään sulaessa vähitellen pois

kuviomaa aineksen lajittumisen tai kasvillisuuden aiheuttama toistuvakuvioinen rakenne 
maanpinnalla

Litorinameri jääkauden jälkeisen lämpökauden aikainen Itämeren vaihe

mafinen (kivilaji) runsaasti tummia, magnesium- ja rautapitoisia mineraaleja sisältävä kivilaji

mesotrofinen keskiravinteinen

metamorfoosi geologinen tapahtuma, jossa kivilajin alkuperäinen rakenne ja/tai mineraali-
koostumus muuttuvat kallioperän liikuntojen tai muuttuneiden lämpötila- ja 
 paineolosuhteiden vuoksi

moreeni jäätikön kuljettamasta, kasaamasta ja kerrostamasta aineksesta syntynyt seka-
lajitteinen maalaji

oligotrofinen niukkaravinteinen

pakkasrapautuminen lämpötilavaihteluiden ja jäätyvän veden aiheuttama kivilajin halkeilu ja sen 
 seurauksena rikkoontuminen

para-autoktoninen lähellä syntypaikkaansa oleva kerrostuma

periglasiaalinen jäätikön edustan oloihin liittyvä

polygeneettinen monen tekijän vaikutuksesta syntynyt

porfyyrinen hajarakeita sisältävä

purkauskivikko jäätiköltä virranneiden sulamisvesipurkauksien kuljettama kivikko kurujen suulla

raukki järven tai meren rannalla oleva, rapautumalla syntynyt kivinen pilari

reunamoreeni jäätikön reunaan syntynyt, reunan suuntainen moreenivalli tai -selänne

reunamuodostuma jäätikön reunaan syntynyt, lajittunutta ainesta ja usein moreenia sisältävä, reunan 
suuntainen muodostuma

ribbed-moreeni kumpumoreenityyppi, jonka selänteet ovat yleensä poikittain jäätikön liike-
suuntaan nähden 

ruhje  kohta, missä kallioperän lohkot ovat liikuntojen aikana ruhjoutuneet toisiaan 
 vasten

subakvaattinen vedenpinnan alapuolella syntynyt, veden alla ollut, veden peittämä, veden-
koskema

subglasiaalinen jäätikön alla, jäätikön pohjassa tapahtuva

suppa mannerjäätiköstä irronneen, hiekkaan ja soraan hautautuneen jäälohkareen 
 sulaessa maaperään syntynyt suppilomainen kuoppa

supra-akvaattinen vedenpinnan yläpuolella syntynyt, jääkauden jälkeen vedenpinnan yläpuolelle 
jäänyt, vedenkoskematon
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syväkivi kivisulasta syvällä maan kuoressa kiteytynyt kivilaji

talus  vyörykeila; rapautumisen ja massaliikuntojen tuloksena muodostunut kivikko-
kerrostuma

toori  kalliopaasi, joka on jäänyt jäljelle ympäröivän rapautuneen aineksen kulkeudut-
tua pois

uhkurakka roudan noston synnyttämä kivikko; lohkarepainanne

umpeenkasvu luontaista nopeampi, usein välillisesti ihmisen toiminnasta johtuva avoimien 
alueiden kasvittuminen, joka vähentää alueen luontotyyppien ja lajiston moni-
muotoisuutta.

Veiksel-jääkausi Pohjois-Euroopassa käytetty nimitys viimeisestä jääkaudesta

vieraslaji alun perin Suomen luontoon kuulumaton laji, joka on levinnyt ihmisen mukana 
joko tahattomasti tai tarkoituksella. Osa vieraslajeista voi syrjäyttää alkuperäis-
lajistoa kuten kurtturuusu.

ylin ranta muinaisen vedenpinnan ylintä asemaa osoittava rannan merkki
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Liitteet

Liite 1. Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot maakunnittain ja kunnittain
* lyhenteet taulukon lopussa

Tunnus Nimi Kunta Muodos tuma-
tyyppi

Arvo-
luokka

Pinta-
ala ha

Geologia-
pisteet

Biologia-
pisteet

Mai sema-
pisteet

Sekun dääriset 
muodos tuma-
tyypit

UUSIMAA
KIVI-01-001 Katajasuon kivikko Espoo Talus 4 0,4 3,5 2,75 3,25
KIVI-01-002 Romvuori Espoo Talus 3 0,6 2,75 2,25
KIVI-01-004 Komiharju Vihti Rantakivikko 4 1,1 3,5 3 3,25 Mr
KIVI-01-006 Rönni Vihti Rantakivikko 4 0,4 3,5 3
KIVI-01-009 Saarilammin kivikko Lohja Talus 4 0,8 3,5 3
KIVI-01-015 Stormossa Raasepori Rantakivikko 4 0,7 3,25 3,25
KIVI-01-024 Usminkallio Hyvinkää Talus 3 2,3 3,5 2,25 3,25
KIVI-01-026 Haukankallio Askola Talus 4 0,5 3,5 2,75 3,25
KIVI-01-027 Mossakärrs berget Myrskylä Talus 4 0,9 3,5 3,75
KIVI-01-028 Övre Björk kärretin 

kivikko
Loviisa Uhkurakka 4 0,5 3,5 3,75 Mr

KIVI-01-029 Bässkärrsbergen Loviisa Moreenikivikko 4 2,6 3,5 3,5
KIVI-01-030 Kattilakallio Loviisa Uhkurakka 4 0,2 3,5 3,5 Mr
VARSINAIS-SUOMI
KIVI-02-002 Korkiavuori Salo Moreenikivikko 4 1,5 3,5 3,5 3,5
KIVI-02-006 Louruvuori Paimio Talus 4 1,1 3,5 3,25
KIVI-02-009 Ruoksuon kivikko Mynämäki Moreenikivikko 4 2,4 3,5 3,5 Uh
KIVI-02-012 Hernemaansuon ki-

vikko
Mynämäki Moreenikivikko 4 0,3 3,5 3,5 3,75

KIVI-02-013 Uusiniittu Mynämäki Moreenikivikko 4 1,7 3,5 3,75
SATAKUNTA
KIVI-04-002 Röyskynkallio Eura Moreenikivikko 4 0,6 3,5 3,25 3,25 Ta
KIVI-04-003 Jaakkola Eurajoki Uhkurakka 4 0,5 3,5 3,75 Mr
KIVI-04-008 Salmisen kivikko Ulvila Moreenikivikko 4 1,6 3,5 3,75
KIVI-04-009 Ahvenlammin  kivikko Ulvila Moreenikivikko 4 1,9 3,5 3,5 3,5 Uh
KIVI-04-013 Kourijärven  kivikko II Ulvila Moreenikivikko 4 0,7 3,5 3 3,25 Uh
KIVI-04-015 Osalamminkallio Ulvila Uhkurakka 4 1,7 3,5 3,25 3,75 Mr
KIVI-04-016 Metsälä Ulvila Moreenikivikko 4 0,4 3,5 3,25
KIVI-04-017 Vihdanmäenkallion 

kivikot
Ulvila Moreenikivikko 4 5,7 3,5 4 Uh

KIVI-04-019 Ruokaviidankorpi I Pori Moreenikivikko 4 1,2 3,5 3,25
KANTA-HÄME
KIVI-05-001 Istuinkivi Loppi Siirtolohkare 4 0,1 3 2,75
KIVI-05-004 Pässinlukot Hausjärvi Virtaavan  veden 

kerrostama 
 kivikko

3 1,8 2,75 2,75 Ran

KIVI-05-005 Heiskankallio Hämeenlinna Uhkurakka 4 0,2 3,5 3,5
KIVI-05-006 Isonkivenmaa Hämeenlinna Uhkurakka 4 0,2 3,5 3,5
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Tunnus Nimi Kunta Muodos tuma-
tyyppi

Arvo-
luokka

Pinta-
ala ha

Geologia-
pisteet

Biologia-
pisteet
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PIRKANMAA
KIVI-06-001 Sulininvuori Urjala Talus 4 0,8 3,5 3,25
KIVI-06-002 Rantalanvuori Urjala Moreenikivikko 4 0,8 3,5 3,5 Uh
KIVI-06-003 Laonnutvuori Akaa Talus 4 0,8 3,25 2,75 2,5 Mr
KIVI-06-004 Lähdevuori Vesilahti Moreenikivikko 4 0,7 3 2,75 2,5 Ta,Uh
KIVI-06-005 Pupukallio Vesilahti Uhkurakka 4 0,8 3,5 3,75 Mr
KIVI-06-013 Pikku Kupulavuori Sastamala Rantakivikko 4 0,4 3,25 3
KIVI-06-014 Pääjärven kivikko Sastamala Uhkurakka 4 0,9 3,5 3,25 Mr
KIVI-06-016 Lamminsuon  kivikko Nokia Uhkurakka 4 0,6 3,5 2,75 3,5 Mr
KIVI-06-018 Rämeikkösuon  kivikko Nokia Uhkurakka 4 0,3 3,25 3,25
KIVI-06-019 Kalliojärven kivikko Ruovesi Talus 4 0,4 3,25 2,75 2,75
KIVI-06-021 Isomäenvuori Parkano Rantakivikko 4 0,5 3,25 2,75
PÄIJÄT-HÄME
KIVI-07-001 Kettuvuoren  kivikot Hartola Uhkurakka 4 1,4 3,5 3,5
KIVI-07-002 Tohtaanjärven  kivikko Hartola Moreenikivikko 4 1,1 3,25 2,75 Uh
KIVI-07-003 Kammiovuoren ki-

vikko
Sysmä Talus 2 1,8 2,25 2,75 2 Mr

KIVI-07-004 Kankara Hollola Virtaavan  veden 
kerrostama 
 kivikko

4 1,8 3,25 3,25 Ku

KIVI-07-006 Valkearimmin  kivikko Padasjoki Virtaavan  veden 
kerrostama ki-
vikko

4 1,8 3,25 3 3,25 Ran

KIVI-07-007 Ahvenusjärven 
 kivikko

Padasjoki Virtaavan  veden 
kerrostama 
 kivikko

4 2,8 3 3 3,25 Ran

KIVI-07-009 Kaitajärven kivikko Padasjoki Virtaavan  veden 
kerrostama 
 kivikko

4 0,6 3 2,75 Ran

KIVI-07-010 Huntuvuori Padasjoki Uhkurakka 4 0,3 3,5 3,75
KIVI-07-012 Liikkuvakivi Sysmä Siirtolohkare 4 0,2 3 2,75
KIVI-07-013 Tohtaanjärven 

 pohjoinen kivikko
Hartola Uhkurakka 4 0,8 3 2,5 Mr

KIVI-07-017 Ison Kalliojärven län-
tinen kivikko

Hartola Uhkurakka 4 0,8 3,25 2,75 Mr

KIVI-07-018 Ison Kalliojärven itäi-
nen kivikko

Hartola Uhkurakka 4 0,6 3,25 2,75 Mr

KIVI-07-019 Kulonpalo Hartola Uhkurakka 4 1,1 3,5 3,75 Mr
KYMENLAAKSO
KIVI-08-005 Lahnavuori Kouvola Talus 3 1,3 2,5 3 1,75
KIVI-08-007 Kaisavuori Kouvola Talus 4 2,6 3,25 2,75
KIVI-08-008 Murjanvuori Kouvola Talus 4 0,5 3,5 3
KIVI-08-010 Tiilikallio Virolahti Rantakivikko 4 0,5 3,5 2,75 3
ETELÄ-KARJALA
KIVI-09-002 Heiluvakivi Lemi Siirtolohkare 4 0,1 3,5 3,5
KIVI-09-003 Ristinotkonmäki Taipalsaari Rantakivikko 4 0,9 3 3,5 Ve
KIVI-09-004 Patalahden kivikko Imatra Uhkurakka 4 0,2 3,25 3 Ran,Mr
KIVI-09-005 Haukkavuori Rautjärvi Talus 4 1 3,25 2,75 2,75
ETELÄ-SAVO
KIVI-10-001 Hukkavuoren  kivikko Heinävesi Uhkurakka 4 0,9 3,5 3,5
KIVI-10-003 Mäntylahden  kivikot Savonlinna Uhkurakka 4 4,1 3,25 2,75 Mr,Ran
KIVI-10-004 Laajan kaarteen niemi Savonlinna Uhkurakka 4 3,6 3,25 2,75 Mr,Ran
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KIVI-10-005 Hiisivuoren kivikko Heinävesi Talus 3 1,9 3 3 2,25 Mr
KIVI-10-006 Kivikuru Pieksämäki Moreenikivikko 2 1,5 2,75 2,25 2,5 Uh,Si
KIVI-10-007 Linnakivi Pieksämäki Siirtolohkare 4 0,2 3,25 2,75
KIVI-10-008 Rajasuon kivikot Mikkeli Uhkurakka 4 1 3,5 3,5
KIVI-10-009 Vierivuori Mikkeli Talus 3 0,7 2,75 3 2 Mr
KIVI-10-010 Kortteen kankaan 

kivikot
Hirvensalmi Uhkurakka 4 2,9 3,25 2,75 3,25

KIVI-10-011 Kirkkokivet Mikkeli Siirtolohkare 2 0,3 2,75 2,25 2,5
KIVI-10-012 Vattuvuoren  kivikko Kangasniemi Uhkurakka 4 0,7 3,5 3,5
KIVI-10-014 Rakokivet Puumala Siirtolohkare 3 0,3 2,75 2,75 2,25
KIVI-10-015 Karvuoren kivikko Puumala Moreenikivikko 3 0,8 3,25 2,25 2,5 Ta
KIVI-10-016 Tervolankirkko Savonlinna Siirtolohkare 4 0,2 3 2,75 2,75
KIVI-10-017 Julunkivi Savonlinna Siirtolohkare 3 0,1 3,25 2,25
KIVI-10-019 Palkkivuoren  kivikot Juva Moreenikivikko 4 9,1 3,25 2,75 Si
KIVI-10-020 Kuusilammen  kivikko Pieksämäki Virtaavan  veden 

kerrostama 
 kivikko

4 1,6 3,25 2,75

KIVI-10-021 Leväniemen kivikot Pieksämäki Uhkurakka 3 4,4 3 2,75 2,25 Mr,Si
POHJOIS-SAVO
KIVI-11-001 Pirunkuokos Lapinlahti Uhkurakka 4 2 3,25 3,5
KIVI-11-002 Lahdentakasen ki-

vikot
Pielavesi Uhkurakka 4 1,4 3,5 3

KIVI-11-003 Vuorilammen  kivikko Kuopio Talus 3 5,8 3,25 2,25 2,5 Mr,Ran
KIVI-11-004 Luotosen siirto-

lohkareet
Kaavi Siirtolohkare 3 0,1 3,5 2,25 3

KIVI-11-005 Vierunvuori Kuopio Talus 3 1,8 2,75 2,75 2 Mr
KIVI-11-006 Juonionjoen kivikot Leppävirta Uhkurakka 4 5,6 3,25 2,75
KIVI-11-007 Pirunkirkon kivikko Leppävirta Uhkurakka 4 2 3,25 3,5
KIVI-11-008 Laajalahden–

Arkkuselän kivikot
Leppävirta Uhkurakka 3 6,5 3,25 2,25 Mr,Ran

KIVI-11-009 Karhusuon kivikko Leppävirta Uhkurakka 4 2,1 3,5 3,5
KIVI-11-011 Sorvanloilon  kivikko Rautalampi Moreenikivikko 3 4,5 3,25 2,25 2,75 Ta
KIVI-11-012 Haavikkolehdon – 

Iso-Kurikan kivikot
Suonenjoki Moreenikivikko 3 104,4 3 2,5 2,25 Si,Uh

KIVI-11-013 Kiviniemi Vesanto Uhkurakka 4 2,3 3,5 2,75 Mr,Ran
KIVI-11-015 Mustavuoren  kivikot Suonenjoki Moreenikivikko 4 1,6 3,25 3 Uh,Ta
KIVI-11-016 Talaslouhu Kuopio Uhkurakka 4 3,1 3,25 2,75 Mr,Ran
KIVI-11-018 Tuppi-Valkeisen ki-

vikot
Tervo Uhkurakka 4 3,4 3,25 2,75 Mr,Ran,Si

KIVI-11-020 Saarisen kivikot Suonenjoki Uhkurakka 4 2,7 3,5 3,5
KIVI-11-021 Matolahden kivikot Suonenjoki Uhkurakka 4 2,4 3,5 3,25 Mr
KIVI-11-022 Leppäniemen  kivikot Kuopio Uhkurakka 4 2,8 3,25 3,25 Mr
POHJOIS-KARJALA
KIVI-12-001 Kiviojan kivikot Tohmajärvi Uhkurakka 4 3,3 3,5 3,5 Mr
KIVI-12-003 Kukkolanlouhi Joensuu Moreenikivikko 4 0,9 3,25 3,5 3,25 Uh
KIVI-12-004 Pamilon kivikot Joensuu Virtaavan  veden 

kerrostama 
 kivikko

3 2,5 3 3,5 2,25 Uh,Ta

KIVI-12-006 Pieni-Valkean  kivikot Joensuu Virtaavan  veden 
kerrostama 
 kivikko

3 2,1 2,75 2,75 2,5 Mr
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KIVI-12-007 Katajasuon kivikko Lieksa Virtaavan veden 
kerrostama ki-
vikko

4 0,9 3,5 3,25 Uh

KIVI-12-008 Otsakankaan  kivikot Lieksa Virtaavan veden 
kerrostama ki-
vikko

3 1,9 3 2,25 3 Uh

KIVI-12-009 Äijänlouhi–
Ämmänlouhi

Lieksa Uhkurakka 4 2 3,5 3,5 Mr

KIVI-12-010 Repouuron kivikko Lieksa Virtaavan veden 
kerrostama ki-
vikko

4 0,5 3,5 3,25 Uh

KIVI-12-011 Ripulisuon kivikko Lieksa Virtaavan veden 
kerrostama ki-
vikko

4 0,9 3,5 3,25 Uh

KIVI-12-012 Kolvananuuron ki-
vikot

Joensuu Talus 2 1,3 2,75 2 2,75 Mr

KIVI-12-013 Suppuravaaran 
 kivikko

Joensuu Talus 3 0,3 3,25 3,25 2,25

KIVI-12-014 Ryläyksen kiviputous Kontiolahti Talus 2 0,6 2,25 2,75 1,75 Mr
KIVI-12-015 Juuanvaaran  kivikot Juuka Talus 3 0,9 3 2,75 2,25
KIVI-12-016 Pirunkirnun kivikot Juuka Talus 4 0,6 3,25 2,75 Ve
KIVI-12-017 Tetriniemen kivikko Juuka Uhkurakka 3 5,4 2,75 3 2 Mr,Ran
KIVI-12-018 Kojonniemen  kivikot Juuka Uhkurakka 3 3,4 3,25 3,25 2,25 Mr,Ran
KIVI-12-019 Saarikosken kivikko Lieksa Uhkurakka 4 0,4 3,25 3,5 Ve
KIVI-12-020 Jynkänsärkän  kivikko Lieksa Virtaavan veden 

kerrostama ki-
vikko

4 0,2 3,5 3,25

KIVI-12-021 Tialankankaan  kivikko Lieksa Uhkurakka 3 2,4 3,25 2,25 Mr,Ran
KIVI-12-022 Ilveslouhi Lieksa Talus 4 0,7 3,25 2,75
KIVI-12-023 Lounatlammen ki-

vikot
Nurmes Uhkurakka 4 2,1 3,25 3,5 3 Ran

KIVI-12-024 Ruunalouhi Nurmes Uhkurakka 4 0,6 3,5 3,25
KIVI-12-027 Purnunlouhi Nurmes Moreenikivikko 3 0,4 3 2,75 2,25 Ta
KIVI-12-028 Koposen Porttikallion 

 kivikko
Juuka Virtaavan veden 

kerrostama ki-
vikko

3 0,6 2,75 2,75 3 Uh

KIVI-12-029 Päivölän kivikot Juuka Uhkurakka 4 1,1 3,25 3,25 3,25 Mr,Ran,Ve
KIVI-12-030 Rajamäen eteläpuoli-

set kivikot
Valtimo Uhkurakka 4 1,3 3,25 3,5 Mr

KIVI-12-031 Pönkäkankaan  kivikot Valtimo Uhkurakka 4 1,4 3,5 3,25 3,25 Mr,Ta
KIVI-12-032 Rahkosenuuron ki-

vikko
Nurmes Talus 3 0,7 3 3,25 2,25 Mr

KIVI-12-033 Kusikankaan  kivikko Nurmes Virtaavan veden 
kerrostama ki-
vikko

4 1,1 3 3,25 Uh

KIVI-12-034 Karhukivi Nurmes Siirtolohkare 4 0,1 3,5 2,75
KESKI-SUOMI
KIVI-13-001 Mäkrämäen kivikot Viitasaari Uhkurakka 4 4,4 3,25 3 Mr,Ran
KIVI-13-002 Huuvuoren kivikko Toivakka Talus 3 1 2,75 2,75 2,25 Mr
KIVI-13-003 Isokolu Joutsa, 

Toivakka
Uhkurakka 3 9,3 2,5 2,75 2,75

KIVI-13-004 Peltomaanriutta Toivakka Uhkurakka 4 2,3 3,5 3,5 Mr
KIVI-13-005 Kapealammen  kivikko Toivakka Uhkurakka 4 2,1 3,25 3,25
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KIVI-13-006 Iso Kivimäki Pihtipudas Moreenikivikko 2 6,2 2,25 3,25 2,25 Ran,Uh
KIVI-13-007 Antinkankaan  kivikot Pihtipudas Uhkurakka 4 1,8 3,5 3,25
KIVI-13-008 Hakkio Pihtipudas Uhkurakka 3 9,7 2,75 3,25 3
KIVI-13-009 Kanasenkangas Pihtipudas Uhkurakka 3 11,8 2,75 3 2,75
KIVI-13-010 Kivilahden kivikko Pihtipudas Uhkurakka 3 4 3,25 2 Mr,Ran
KIVI-13-011 Iso Susivuori–

Käärmekallio
Pihtipudas Moreenikivikko 4 1,2 3,25 3 Ran

KIVI-13-012 Nasakkakangas Pihtipudas Uhkurakka 4 9,6 3 2,75 Mr
KIVI-13-013 Näpinkangas Pihtipudas Uhkurakka 4 6,3 3 2,75
KIVI-13-014 Nuorasen kivikot Pihtipudas Uhkurakka 3 21,9 2,5 2,5 Mr
KIVI-13-015 Piehtaroisen  kivikot Pihtipudas Uhkurakka 3 12,2 2,5 2,5
KIVI-13-016 Viirikangas Kinnula Uhkurakka 4 4 3,25 3,25 Mr
KIVI-13-017 Pyssylouhu Kannonkoski Uhkurakka 3 4,4 3 2,25 Mr,Ran
KIVI-13-018 Hintonlouhu Kannonkoski Uhkurakka 3 1,4 3,25 2 Mr,Ran
KIVI-13-019 Pitkäsen kivikot Kannonkoski Uhkurakka 4 1,7 3,5 3,5
KIVI-13-020 Hiidenlahden  kivikot Kivijärvi Uhkurakka 3 9,8 2,75 2 Mr,Ran
KIVI-13-021 Hiidenkallion  kivikot Kivijärvi Moreenikivikko 2 11,6 2,25 1,75 Uh,Ran
KIVI-13-022 Varpusenvuoren ki-

vikko
Kannonkoski Moreenikivikko 4 2,3 3,5 3,25 Uh

KIVI-13-023 Koiralammen  kivikko Kannonkoski Uhkurakka 4 1,1 3,5 3,25 Mr
KIVI-13-024 Soidinkorpi Kinnula, 

Lestijärvi
Uhkurakka 4 13,2 3 3,25 Mr

KIVI-13-025 Rautavuoren  kivikot Kinnula Uhkurakka 3 13,1 2,75 3,25 2,5
KIVI-13-026 Jataniemen–

Soukkalahden  kivikot
Kinnula Uhkurakka 3 7,7 3 2,25 Mr,Ran

KIVI-13-028 Rumavuori Karstula Moreenikivikko 3 3 3 2 Uh,Ran,Ta
KIVI-13-031 Ruuhipuron kivikot Kivijärvi Uhkurakka 3 8,5 2,75 3
KIVI-13-032 Ruohosuon kivikot Kivijärvi Uhkurakka 4 11 3 3,25
KIVI-13-033 Rapinaluolat Kinnula, 

Kivijärvi
Uhkurakka 4 8,3 3 3,25

KIVI-13-034 Oravaluolat Kinnula Uhkurakka 3 17,5 2,75 3,5 2,75 Mr
KIVI-13-035 Nurkkaluolat Kinnula Uhkurakka 2 20,9 2,25 2,25
KIVI-13-036 Luolasaarenkangas Kinnula Uhkurakka 3 16,1 2,5 3,25 2,5
KIVI-13-037 Lantoluolat Kinnula Uhkurakka 2 10,5 2,25 3 2,75 Mr
KIVI-13-038 Kattilapuron  kivikot Viitasaari Uhkurakka 4 3,2 3,25 3,25 Mr
KIVI-13-039 Viinakorven kivikot Kivijärvi Uhkurakka 4 10,2 3 2,75 3,25 Mr
KIVI-13-041 Vasikkalammen ki-

vikko
Keuruu Talus 4 0,8 3,25 2,75 2,5 Mr

KIVI-13-042 Haukkavuoren  kivikko Jyväskylä Talus 3 0,5 3,25 3,25 2,25 Mr
KIVI-13-043 Sonnamanlammen 

kivikot
Jyväskylä Uhkurakka 4 1,9 3,25 2,75 Mr

KIVI-13-044 Hepokivien kivikko Jyväskylä Moreenikivikko 4 3 3,25 3,5 2,75 Uh,Ran
KIVI-13-045 Rutaniemen kivikot Jyväskylä Moreenikivikko 3 3,8 3 2,25 Uh,Ran
KIVI-13-046 Sulunlouhu Jyväskylä Uhkurakka 4 3 3,25 3,25 3,5
KIVI-13-048 Rajuniemen kivikot Äänekoski Uhkurakka 4 2,9 3,5 3,5 Mr
KIVI-13-049 Kuulakivikot Kinnula Uhkurakka 2 12,3 2,25 2,75 Mr
KIVI-13-050 Sulunkangas–

Kuusikkokangas
Kinnula Uhkurakka 3 18,6 2,75 3,25 Mr

ETELÄ-POHJANMAA
KIVI-14-001 Korsukankaan  kivijata Isojoki Rantakivikko 4 0,7 3 3,25
KIVI-14-002 Riitakankaan  kivijata Isojoki Rantakivikko 3 4,2 2,5 2,75
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KIVI-14-004 Iso Tiiliharju Kauhajoki Rantakivikko 4 0,6 3,25 3,25 3,5
KIVI-14-005 Kovanpruukin  kivijata Kauhajoki Rantakivikko 4 1 3,25 3,25 3,75
POHJANMAA
KIVI-15-003 Tjädermossenin ki-

vikko
Vaasa Moreenikivikko 4 3,2 3,5  4

KIVI-15-005 Stormossenin  kivikko Mustasaari Moreenikivikko 4 2,2 3,25 3,75 3,5
KIVI-15-008 Ilveskivi Pedersören 

kunta
Siirtolohkare 3 0,2 2,75 2,75 2,75

KIVI-15-013 Landsbacken Pedersören 
kunta

Moreenikivikko 4 2,8 3,5 4 Ran,Uh

KIVI-15-014 Ruokosharju Kristiinan-
kaupunki

Rantakivikko 4 0,5 3,5 3,5 3,75

KESKI-POHJANMAA
KIVI-16-001 Töppösenluolikot Halsua Uhkurakka 1 67,2 1,5 3 2,75 Mr
KIVI-16-002 Iso Haudanmaa Halsua Uhkurakka 2 22,1 2,25 3,25 3 Mr
KIVI-16-003 Kiviojan kivikot Halsua Uhkurakka 3 9,2 2,75 3,25 3,25
KIVI-16-004 Kivimäki Lestijärvi Uhkurakka 4 3,6 3,25 3,5
KIVI-16-005 Eliaksensalmen-

luolikot
Halsua Uhkurakka 2 19,1 2,25 2,5 Mr

KIVI-16-006 Kato-ojan kivikot Halsua Uhkurakka 2 20 2,25 2,75
KIVI-16-007 Myllyahon kivikot Perho Uhkurakka 4 4,9 3,25 3,5
KIVI-16-008 Pajulamminluolat Perho Uhkurakka 3 5,4 3,25 2,25
KIVI-16-009 Telakosken kivikot Perho Uhkurakka 4 2,7 3,25 3,5
KIVI-16-010 Hongikonojan  kivikot Halsua Uhkurakka 4 6,4 3 3 Mr
KIVI-16-011 Kaihianlatvankangas Halsua Uhkurakka 4 8,5 3 3,25
KIVI-16-012 Vinkkelikangas Halsua Uhkurakka 3 11 2,75 2,75
KIVI-16-013 Katajajärvennevan 

kivikot
Halsua Uhkurakka 4 3,3 3 2,75 Mr

KIVI-16-014 Petäjäkankaan  kivikot Lestijärvi Uhkurakka 4 3,3 3,25 3,25 Mr
KIVI-16-015 Pitkärämeen  kivikot Lestijärvi Uhkurakka 4 4,8 3,25 3,25
KIVI-16-016 Raikoharju Toholampi Rantakivikko 4 1,6 3,25 3 Mr
KIVI-16-017 Vaaramakangas Kannus, 

Toholampi
Uhkurakka 4 16,6 3 3,5 Mr,Si

KIVI-16-018 Honkirämeen  kivikot Kalajoki, 
Kannus

Uhkurakka 4 8,3 3 3,25 Mr,Si

KIVI-16-019 Haapalaksonkangas Kannus Uhkurakka 4 5,3 3 3 3,25 Mr
KIVI-16-020 Österharju Kaustinen Uhkurakka 4 5,7 3,5 4 Mr
KIVI-16-022 Ojalanhautakangas Kannus Moreenikivikko 4 5 3,5 4 Uh
KIVI-16-025 Vionharjunluolikon 

kivikot
Kokkola Uhkurakka 3 9,7 2,5 2,75 3

KIVI-16-031 Koniharjun kivikot Kokkola Uhkurakka 4 9,8 3,5 4 Mr
KIVI-16-038 Pesäkivi Kokkola Siirtolohkare 4 1,2 3,25 3 3 Mr
KIVI-16-041 Kivihaankangas Kannus Uhkurakka 4 0,5 3,25 3,5 Mr
POHJOIS-POHJANMAA
KIVI-17-001 Pikku-Ölkky Kuusamo Talus 2 3,1 2,75 2,25 2,75
KIVI-17-002 Valkeaisenvaara Kuusamo Talus 3 2,6 2,5 3,25 2,75
KIVI-17-004 Taskunlammen 

 kivikko
Kuusamo Virtaavan  veden 

kerrostama 
 kivikko

3 0,5 2,75 3 Uh,Ran

KIVI-17-006 Maahalsi Kuusamo Virtaavan  veden 
kerrostama 
 kivikko

4 0,3 3 2,75 3,5 Ta,Ve
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KIVI-17-007 Niittysuonlammen 
kivikko

Kuusamo Virtaavan  veden 
kerrostama 
 kivikko

4 0,8 3 3,5 Uh

KIVI-17-009 Kuusinkijoen pohjois-
puolen  kivikot

Kuusamo Virtaavan  veden 
kerrostama 
 kivikko

4 0,3 3,25 3,75

KIVI-17-010 Riihirova Kuusamo Talus 4 0,4 3,5 3,5 Rak
KIVI-17-012 Mataraniemi Kuusamo Talus 3 0,2 3,25 2,25 3,5
KIVI-17-013 Väisäsenvaaran ki-

vikot
Taivalkoski Uhkurakka 4 0,7 3,5 3,5

KIVI-17-014 Kaupinmutka Taivalkoski Virtaavan  veden 
kerrostama 
 kivikko

3 0,9 2,75 3,25

KIVI-17-015 Takkupuron kivikko Kuusamo Uhkurakka 4 1,4 3,25 3,25
KIVI-17-016 Kitkajoen kivikko Kuusamo Talus 4 0,2 3,5 2,75 2,75
KIVI-17-017 Jäkälävuoma Kuusamo Talus 2 7,6 3 1 3
KIVI-17-018 Valtavaara Kuusamo Talus 3 0,3 2,75 2,75 2,75
KIVI-17-019 Porttivaaran kuru Pudasjärvi Virtaavan  veden 

kerrostama 
 kivikko

3 1 2,75 3,25 3,5

KIVI-17-021 Portinloma Taivalkoski Talus 4 1 3 2,75 3,5
KIVI-17-026 Pitkäperän pohjois-

puolen kivikot
Taivalkoski Virtaavan  veden 

 kerrostama 
 kivikko

4 0,7 3,25 3,25 Uh

KIVI-17-027 Siiranvaaranpalon 
kivikot

Taivalkoski Uhkurakka 4 0,5 3,25 3,5

KIVI-17-029 Vuorimaa Pudasjärvi Uhkurakka 4 0,2 3,25 3,25 Ran
KIVI-17-032 Lehtiaho Kuusamo Uhkurakka 4 2 3,5 3,5
KIVI-17-033 Saukkoharju Kuusamo Virtaavan  veden 

kerrostama 
 kivikko

3 0,4 2,75 3,5

KIVI-17-037 Kirppumaa Pudasjärvi Uhkurakka 4 0,2 3,5 3,5
KIVI-17-038 Sarvivaara Pudasjärvi Moreenikivikko 3 1,1 2,75 3 Ve
KIVI-17-041 Vattukuru Pudasjärvi Talus 4 1 3,25 3,25
KIVI-17-042 Luokanvaaranhalkein Taivalkoski Rakka 4 1,4 3,25 3,25
KIVI-17-043 Tiironlammen  kivikko Taivalkoski Virtaavan  veden  

kerrostama 
 kivikko

3 0,3 2,75 2,75

KIVI-17-044 Kulmalamminkukkula Pudasjärvi Uhkurakka 4 0,7 3 3,75 Ve
KIVI-17-046 Jonasuon kivikot Pyhäjärvi Uhkurakka 4 2,1 3,25 3 3,25
KIVI-17-047 Jääkolu Kinnula, 

Pihtipudas, 
Reisjärvi

Uhkurakka 3 8,5 2,75 2,75

KIVI-17-048 Raura Reisjärvi Rantakivikko 2 6,5 2,25 3,5 2,5
KIVI-17-049 Korkiakoskenkankaan 

kivikot
Reisjärvi Uhkurakka 4 6,4 3 3,25 3,25 Mr

KIVI-17-050 Kurkinevan kivikot Reisjärvi Uhkurakka 4 7,3 3 3,25
KIVI-17-052 Konttisuon kivikot Pyhäjärvi Uhkurakka 4 2,4 3,5 3,5
KIVI-17-054 Soidinnevan kivikot Pyhäjärvi Uhkurakka 4 3,4 3,25 3,75
KIVI-17-055 Häntälammen  kivikot Reisjärvi Uhkurakka 4 8 3 3,25 Mr
KIVI-17-056 Luolakankaan  kivikot Sievi Uhkurakka 4 2,5 3,25 3,5
KIVI-17-057 Iso-Kuuhingon  kivikot Haapajärvi Uhkurakka 4 5,8 3,5 3,5 Mr
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KIVI-17-058 Tynnyrikangas Kalajoki Uhkurakka 4 6 3,25 3,5 Mr
KIVI-17-060 Riutankangas Kalajoki Siirtolohkare 4 0,7 3 3 Mr
KIVI-17-061 Tuppuraharjun  kivikot Sievi Uhkurakka 3 7,9 2,75 2,75 3
KIVI-17-062 Varesahonrämeen 

kivikot
Sievi Uhkurakka 4 5,2 3,25 3,5 Mr

KIVI-17-063 Malkarämeen  kivikot Sievi Uhkurakka 4 3,3 3,25 3,25 Mr, Ran
KIVI-17-064 Kulolanluolikot–

Ketunpesäkangas
Ylivieska Uhkurakka 3 17,2 2,75 3,25 Mr

KIVI-17-065 Ukkovaara Raahe Rantakivikko 4 4,2 3,25 3,25 2,75 Mr
KIVI-17-067 Aakonvuori Haapavesi Rantakivikko 4 0,6 3 2,75
KIVI-17-069 Rahkovuori Haapavesi Rantakivikko 4 0,8 3 2,75
KIVI-17-070 Kallomaa–Uusi 

Kallomaa
Kalajoki Uhkurakka 4 19,4 3 3 Mr,Si

KIVI-17-072 Ristikankaan  kivikot Siikalatva Uhkurakka 4 1,1 3,25 3,25
KIVI-17-073 Murtomäen kivikot Siikalatva Uhkurakka 4 2,7 3,5 3,5
KIVI-17-074 Louhikkosaari Tyrnävä Moreenikivikko 4 0,9 3,25 3,25 3 Uh
KIVI-17-075 Uusisuon kivikot Tyrnävä Uhkurakka 4 5,1 3,25 3 Mr
KIVI-17-076 Mäntyvaaran  kivikot Utajärvi Rantakivikko 4 0,8 3,25 2,75
KIVI-17-077 Jämpänselkä Utajärvi Uhkurakka 4 1,5 3,25 3,75
KIVI-17-079 Kiimingin siirto-

lohkareviuhka
Oulu Siirtolohkare 3 2,7 3,5 1,75 3,75 Mr

KIVI-17-080 Hautakankaan länsi-
puoliset  kivikot

Vaala Uhkurakka 4 1,1 3,25 3 3,5

KAINUU
KIVI-18-001 Kangasjärven etelä-

puoliset  kivikot
Kuhmo Uhkurakka 4 1,7 3,5 3,5 Ve

KIVI-18-002 Solukoiden kivikot Sotkamo Uhkurakka 4 1,8 3,25 3,25 Mr,Ve
KIVI-18-003 Kontiokankaan 

 kivikko
Kuhmo Moreenikivikko 4 1,5 3 2,75 2,75 Ta,Uh

KIVI-18-004 Heporinteen  kivikko Kuhmo Uhkurakka 4 1,1 3,25 3,5 3,5
KIVI-18-005 Kalliojärvenkankaan 

kivikot
Kuhmo Uhkurakka 4 1,3 3,5 3,5 Mr

KIVI-18-006 Pahavaaran kivikot Kuhmo Uhkurakka 4 2 3,25 3
KIVI-18-007 Hiidenportin  kivikot Sotkamo Talus 3 0,8 2,5 2 Ve,Mr
KIVI-18-009 Kattilamäen kivikot Kajaani Virtaavan veden 

kerrostama ki-
vikko

4 3,7 3,25 3,5 3,25 Mr

KIVI-18-011 Kylmäjärvenkankaan 
kivikot

Paltamo Uhkurakka 4 1,4 3,5 3,25

KIVI-18-013 Laajalahdenkankaan 
kivikot

Kuhmo Uhkurakka 3 4 3 2,25 Mr,Ran

KIVI-18-014 Mustankankaan 
 kivikot

Kuhmo Uhkurakka 4 3 3,5 3,5 Mr

KIVI-18-015 Kokkoharjun  kivikot Ristijärvi Uhkurakka 4 3,9 3,25 3
KIVI-18-016 Pirunkirkkokankaan 

kivikot
Kuhmo Uhkurakka 4 0,6 3,25 3,25 2,75 Mr,Ta,Ran

KIVI-18-017 Salmentauksen 
 kivikot

Kuhmo Uhkurakka 3 2 3 2 2,5 Mr,Ran

KIVI-18-018 Helvetinkuoppa Puolanka Virtaavan  veden 
kerrostama 
 kivikko

4 1,3 3,25 3,25 3 Ta

KIVI-18-020 Naapurinlouhi Sotkamo Talus 4 1,3 3 3,25 2,75
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KIVI-18-021 Kuusilehdon kivikot Suomussalmi Uhkurakka 4 2,6 3 3 3,25
KIVI-18-024 Kometon kivikot Puolanka Talus 2 3,5 2,25 2,75 2 Mr
KIVI-18-025 Järventausromeikko Suomussalmi Uhkurakka 4 3,4 3,25 2,75 2,75 Mr
KIVI-18-026 Karhuniemen kivikot Suomussalmi Uhkurakka 4 1,5 3,5 3,25 Ran
KIVI-18-027 Leväkankaan kivikot Suomussalmi Uhkurakka 4 2,1 3,25 3 Mr,Ran
KIVI-18-028 Pääkankaan kivikko Suomussalmi Uhkurakka 4 0,7 3,5 3,5
KIVI-18-029 Kokalmuspuron 

 kivikot
Suomussalmi Uhkurakka 4 1 3,5 3,25

KIVI-18-030 Kärsämönkankaan 
kivikot

Puolanka Uhkurakka 4 1,7 3,5 3,5

KIVI-18-031 Pahakallion kivikot Puolanka Uhkurakka 4 2,1 3 3,5 3 Mr,Ta
KIVI-18-032 Iso-Ypykän kivikot Hyrynsalmi Virtaavan  veden 

kerrostama 
 kivikko

3 0,7 2,75 2,75 2,25

LAPPI
KIVI-19-001 Juuvaara Kemijärvi Rakka 1 95,9 1,5 3,25 2 Ran
KIVI-19-002 Karipaljakka Ranua Rakka 3 2,6 2,75 3
KIVI-19-003 Välimaan itäosa Posio Uhkurakka 4 0,2 3,25 3,5
KIVI-19-004 Lopsauslammen 

 kivikko
Posio Uhkurakka 3 1,8 2,75 3

KIVI-19-007 Mäntyvaaran itäosan 
kivikot

Posio Uhkurakka 4 0,6 3,25 3,5

KIVI-19-008 Hautamaa Posio Uhkurakka 4 0,3 3,25 3,25
KIVI-19-010 Pättäräinen Pello Talus 3 1,8 3,25 2,25 3,25 Ran
KIVI-19-012 Kaihuanvaaran kivikot Rovaniemi Uhkurakka 2 17 2 3,25 2,75 Mr
KIVI-19-014 Suovalahti Posio Uhkurakka 3 1,1 2,75 3
KIVI-19-016 Piippukallio Posio Talus 2 0,6 2 2 2,5
KIVI-19-020 Lamminvaara Posio Uhkurakka 4 1,2 3,25 3,5
KIVI-19-021 Kuovitunturinlammen 

kivikot
Posio Moreenikivikko 4 2,1 3 3 Ve,Uh

KIVI-19-022 Tyyräsenjärven 
 kivikot

Ranua Moreenikivikko 4 1,3 3 3,25 Ve,Uh,Ran

KIVI-19-025 Kälkkäjävaara Ranua Uhkurakka 4 0,9 3 3,25 3 Ran
KIVI-19-026 Niesikivalo Rovaniemi Moreenikivikko 3 3,3 2,75 3,25 3,25 Ve
KIVI-19-027 Katuvaara Rovaniemi Uhkurakka 4 0,5 3,5 3,5
KIVI-19-028 Kalliokumpu Rovaniemi Uhkurakka 4 1 3,25 3,5 Ran
KIVI-19-029 Hierikkovaaran etelä-

osa
Kemijärvi Rakka 3 2,3 2,75 3 3 Ran

KIVI-19-030 Honkamukka Kemijärvi Uhkurakka 4 2 3 3 Ra
KIVI-19-031 Honkaojan pohjois-

puolen kivikko
Kemijärvi Uhkurakka 4 1,1 3 3,5

KIVI-19-032 Iso Tossanvaara Kemijärvi Uhkurakka 3 2,6 2,5 3,25 3,25 Ve
KIVI-19-033 Isonkivenmaa Kemijärvi Moreenikivikko 4 3,9 3 3,25 Ta,Uh
KIVI-19-034 Kuusilahden kivikot Kemijärvi Uhkurakka 4 5,9 3,25 3,5 Ve
KIVI-19-035 Pyhärova Kemijärvi Moreenikivikko 2 11,8 2,25 3 3 Uh,Ve, Ta
KIVI-19-037 Karppisenvaara Kemijärvi Talus 4 1,1 3,5 3
KIVI-19-038 Raivion kivikot Kemijärvi Uhkurakka 2 10,8 2,25 2,75 Ran
KIVI-19-039 Housulahden pohjois-

puoli
Kemijärvi Uhkurakka 4 0,8 3 3,5 3,25 Mr

KIVI-19-040 Revonlamminvaara Kemijärvi Uhkurakka 4 2,1 3 3,25 Mr
KIVI-19-041 Palo-Pirttivaaran 

eteläosa
Kemijärvi Uhkurakka 4 1,9 3 3,5 3,25 Mr
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KIVI-19-042 Ristiaavan rakka Simo Uhkurakka 4 0,5 3 3,25 Rak
KIVI-19-043 Huhtalammen 

kaakkois puolen 
 kivikko

Simo Uhkurakka 4 1,6 3 3,25

KIVI-19-044 Riekkosuon pohjois-
puoli

Simo Rakka 3 1,8 2,75 3,75 3,25 Uh

KIVI-19-047 Romakan itäpuoli Ylitornio Talus 3 2,9 2,75 3,25 2,5
KIVI-19-050 Aavasaksa Ylitornio Talus 2 11,6 2,25 2,25 1,75 Ran
KIVI-19-051 Korkiavaaran eteläosa Rovaniemi Uhkurakka 4 0,4 3 2,75 3,5 Ve,Mr
KIVI-19-053 Montosenlammen 

pohjoispuolen kivikko
Rovaniemi Moreenikivikko 4 0,5 3,5 3,5

KIVI-19-055 Lehtikumpu Rovaniemi Uhkurakka 4 0,5 3,25 3
KIVI-19-056 Kiristäjäntuore Rovaniemi Virtaavan  veden 

kerrostama 
 kivikko

4 0,5 3 3,25 3,5

KIVI-19-057 Loljunrakan luoteis-
puoli

Keminmaa Uhkurakka 3 0,9 2,75 3 Rak

KIVI-19-058 Inginpalo Rovaniemi Uhkurakka 4 0,6 3 3 Mr
KIVI-19-059 Hyypiönkukkura Kemijärvi Moreenikivikko 3 5,4 2,75 2,75 3 Uh,Ve
KIVI-19-060 Moitakangas Kemijärvi Uhkurakka 4 1,3 3,25 3,5 Mr
KIVI-19-061 Mairivaara Pelkosen-

niemi
Rakka 3 11,4 2,5 3 1,75

KIVI-19-062 Keski-Luosto Sodankylä Rakka 2 25,7 2,25 1,75
KIVI-19-063 Keski-Luoston 

pohjois puoli
Sodankylä Rakka 3 26 2,5 2

KIVI-19-064 Aittakuru Pelkosen-
niemi

Talus 1 5,1 1,5 3,25 2 Ve

KIVI-19-065 Orresokka Sodankylä Rakka 3 7,2 2,5 3,25 2 Ta
KIVI-19-066 Tajukangas Pelkosen-

niemi
Virtaavan  veden 
kerrostama 
 kivikko

2 3,6 2 3,25 1,75 Rak

KIVI-19-067 Isonkurunkangas Pelkosen-
niemi

Virtaavan  veden 
kerrostama 
 kivikko

3 0,8 2,75 2,5

KIVI-19-068 Isokuru Pelkosen-
niemi

Talus 2 5,2 2 2

KIVI-19-069 Pyhäkasteenlammen 
kivikot

Pelkosen-
niemi

Talus 2 2,2 2,25 1,75 1,75

KIVI-19-070 Peuraharju Kemijärvi Virtaavan  veden 
kerrostama 
 kivikko

1 10,4 1,5 2,25

KIVI-19-072 Ukko-Luosto Sodankylä Rakka 1 172,7 2 2,5 1,5 Ku
KIVI-19-073 Rykimäkero Pelkosen-

niemi
Rakka 3 3,7 3 2,25

KIVI-19-074 Rykimäkeron kuru Pelkosen -
niemi

Talus 3 1,8 2,5 2,75 Ve

KIVI-19-075 Soutaja Pelkosen-
niemi

Rakka 3 6,8 3 2

KIVI-19-076 Ukonhattu Pelkosen-
niemi

Rakka 2 12 2 2 Ku

KIVI-19-077 Nivatunturi Pelkosen-
niemi, 
Savukoski

Rakka 3 87,8 2,5 2,75 2,25
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KIVI-19-079 Karasinvaara Pelkosen-
niemi

Talus 3 2,8 2,75 3,25 3

KIVI-19-080 Jauratsiselkä Pelkosen-
niemi

Talus 4 0,9 3 3,75 3

KIVI-19-081 Keskimmäinen 
Paloselkä

Salla Uhkurakka 4 2,5 3,25 3 Ve

KIVI-19-082 Jaurutunturi Salla Rakka 4 3,6 3 3,25 2,75
KIVI-19-084 Sallatunturi Salla Talus 3 1 2,75 3,25 3
KIVI-19-085 Iso Pyhätunturi Salla Rakka 2 20 2,25 2 Mr
KIVI-19-086 Pikku 

Kaipiaisenvaaran itä-
puoli

Salla Uhkurakka 4 1,1 3 3

KIVI-19-087 Latvavaara Salla Rakka 3 13,8 2,75 2,25 Mr
KIVI-19-088 Tarpomoiva Salla Moreenikivikko 4 0,5 3 3,25
KIVI-19-089 Aukianseljävaaran 

eteläpuoli
Salla Rakka 4 11,9 3 2,75 Mr

KIVI-19-090 Rohmuharjun 
pohjois puoli

Salla Uhkurakka 3 3,8 2,5 2,75 Uh

KIVI-19-091 Välimaan itäpuoli Salla Uhkurakka 4 0,9 3,25 3,5
KIVI-19-092 Siekavaaran lounais-

puoli
Salla Uhkurakka 3 1,6 2,75 3 3,25

KIVI-19-093 Sulahaaran lammen 
kivikko

Salla Talus 3 4,1 2,5 2,75 2,75 Rak,Ve

KIVI-19-094 Karhutunturin 
pohjois puoli

Salla Uhkurakka 3 1,4 2,75 3,25 2,75

KIVI-19-095 Laukkuvaara Salla Talus 4 2,9 3 3,25 2,75 Rak
KIVI-19-096 Martinrovan länsi-

puoli
Salla Moreenikivikko 4 1,1 3 3,25 Rak

KIVI-19-097 Homevaara Rovaniemi Moreenikivikko 4 1 3 3,25
KIVI-19-098 Tuomaanniemi Sodankylä Uhkurakka 2 7,4 2,25 2,5 2,25 Ran
KIVI-19-099 Miskisvaara Sodankylä Rakka 4 1,2 3 2,75 Mr
KIVI-19-100 Joukola Sodankylä Uhkurakka 3 1,7 2,75 3,25 2,75 Rak
KIVI-19-101 Huotarinvaara Sodankylä Rakka 4 4,4 3 3,25 2,75 Mr
KIVI-19-102 Käyräsvaara Sodankylä Rakka 3 15,1 2,5 3,25 2 Mr
KIVI-19-103 Heikkilänvaara Sodankylä Rakka 4 22,4 3 2,75
KIVI-19-104 Kotaojan kivikko Sodankylä Uhkurakka 3 1,6 2,75 3 3,25
KIVI-19-105 Pyhä-Nattanen Sodankylä Rakka 3 11,8 3 2,5 2
KIVI-19-106 Riskaskama Sodankylä Rakka 3 6,1 3 2,25
KIVI-19-107 Rakkavaaran etelä-

puoli
Sodankylä Uhkurakka 4 1,1 3 3,25

KIVI-19-108 Rakkavaara Sodankylä Rakka 3 44,8 2,5 2 Uh
KIVI-19-109 Eksymäselän eteläosa Sodankylä Rakka 4 3,7 3 3,25 Uh
KIVI-19-110 Kannusvaara Sodankylä Rakka 2 22,5 2 2,75 2,25 Mr
KIVI-19-111 Kannusvaaran itä-

puoli
Sodankylä Uhkurakka 3 5,2 2,5 3 3

KIVI-19-112 Sattasvaara Sodankylä Talus 3 9,7 2,5 3 2,5
KIVI-19-113 Levin itärinne Kittilä Rakka 3 11,3 3 2,25
KIVI-19-114 Särkijärven kivikko Muonio Uhkurakka 3 3,2 2,75 3,25
KIVI-19-115 Pallaskero Muonio Rakka 1 93,8 2,5 1,5 Ku
KIVI-19-116 Louhikko Muonio Uhkurakka 4 1,7 3 3,25
KIVI-19-117 Yllästunturi Kolari Rakka 2 107,9 2,25 1,75 Ku
KIVI-19-118 Moloslaki Kittilä Rakka 2 102,5 2,25 1,75 Ku
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KIVI-19-120 Niesakero Kolari Rakka 4 7,9 3,25 3 2,75
KIVI-19-121 Kumputunturi Kittilä Rakka 3 36 2,5 2 Ta
KIVI-19-122 Sadintieva Kittilä Rakka 4 4,2 3 3,5 Uh
KIVI-19-123 Ristilaki Sodankylä Rakka 2 30,4 2,25 2,75 2,25
KIVI-19-124 Sotsonportti Savukoski Talus 3 2,7 2,5 2,5
KIVI-19-125 Vasatunturinniekka Savukoski Rakka 3 49,6 2,5 2 Ku
KIVI-19-126 Naltiotunturi Savukoski Rakka 3 16,5 3 2,25 Ku
KIVI-19-127 Naltiohaara Savukoski Uhkurakka 3 5,8 2,5 3,25
KIVI-19-128 Saukkokoski Savukoski Talus 3 13,7 2,5 2,25 Rak
KIVI-19-129 Tulppion Kaitavaara Savukoski Rakka 4 1,8 3 3,25 3 Mr
KIVI-19-130 Maaimmainen 

Sotatunturi
Savukoski Rakka 2 76,5 2,25 3,25 2 Mr

KIVI-19-131 Rannimmainen 
Sotatunturi

Savukoski Rakka 3 37,9 2,75 2,25

KIVI-19-133 Sulkarikuru Savukoski Talus 3 2 2,5 2,75 Rak,Ve
KIVI-19-134 Niekka Savukoski Rakka 3 15,1 3 2,75 2,25
KIVI-19-135 Sorvortantunturin 

koillispuoli
Savukoski Rakka 3 29,8 2,75 2,25

KIVI-19-136 Sorvortanmännikön 
pohjoispuoli

Savukoski Rakka 2 4,5 2 2,75 Ta,Ve

KIVI-19-137 Piippuseljät Savukoski Uhkurakka 4 4,5 3 3,25 3,25
KIVI-19-138 Pietsivaara Savukoski Rakka 4 2,6 3,25 2,75
KIVI-19-139 Koukkutunturi Savukoski Rakka 1 189,4 1,5 2
KIVI-19-140 Vuoltistunturi Sodankylä Rakka 3 135,8 2,5 2,25 Ku
KIVI-19-141 Kokkoaavanpalo Sodankylä Rakka 3 3,9 2,5 2,75 Ta,Ve
KIVI-19-142 Muotkavaara Savukoski Rakka 4 9,2 3,25 2,75
KIVI-19-143 Järvimuotka Savukoski Rakka 3 17,8 2,75 2,5 Ta
KIVI-19-144 Ettisselän kuru Savukoski Rakka 3 3,4 3 2,25 3,25 Ta
KIVI-19-145 Rautakurunselkä Savukoski Uhkurakka 4 2,7 3 3,25
KIVI-19-146 Takatunturi Savukoski Rakka 3 19,2 2,75 2,5
KIVI-19-147 Kuskoivan Pirunkirkko Salla Talus 2 3,1 3 1,5 2,75 Ta
KIVI-19-148 Paha Kaakkurivaara Savukoski Rakka 3 4,1 2,75 2,75 Ta
KIVI-19-149 Purkavaaran luoteis-

osa
Salla Rakka 4 8,3 3 2,75

KIVI-19-150 Sätsivaaran syväkuru Salla Virtaavan veden 
kerrostama ki-
vikko

3 6 2,5 3 Ta

KIVI-19-152 Iso Marjavaara Savukoski Rakka 4 3,1 3 2,75
KIVI-19-153 Pyörreseljänlaki Savukoski Rakka 3 4,4 3,25 2,25
KIVI-19-154 Alimmainen 

Angelvaara
Savukoski Talus 3 3,1 2,75 3,25 2,75

KIVI-19-155 Nuolikuru Sodankylä Talus 4 0,5 3,25 3,5 2,75
KIVI-19-156 Likkusojanrakka Sodankylä Rakka 3 9,3 2,75 3
KIVI-19-158 Kaltiojänkkän kivikko Muonio Uhkurakka 4 0,6 3,25 3,25 Rak
KIVI-19-159 Pursavaaran koillis-

puoli
Enontekiö Uhkurakka 4 1,3 3 3,25

KIVI-19-160 Angeljärven luoteis-
rannan kivikko

Enontekiö Uhkurakka 4 0,7 3 3 2,75 Rak

KIVI-19-161 Vuontiskero Enontekiö Rakka 3 10,7 3 2 Ku
KIVI-19-162 Kesänkitunturi Kolari Rakka 2 41,2 2,25 1,75 Ku
KIVI-19-163 Mettisojan kivikko Kittilä Uhkurakka 4 1,1 3,25 3,5
KIVI-19-165 Virttiövaara Sodankylä Rakka 4 2,9 3 3,25 2,75
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Sekun dääriset 
muodos tuma-
tyypit

KIVI-19-166 Eskottijoenkurun 
etelä osa

Inari Talus 4 4,5 3 3

KIVI-19-167 Iso-Palsi Inari Talus 3 8,6 2,5 2,25
KIVI-19-168 Karhunpesäkivi Inari Siirtolohkare 4 0,1 3 3
KIVI-19-169 Ukonperä Inari Uhkurakka 3 3,7 2,75 3 Ran
KIVI-19-170 Karekkilompolon 

 kivikko
Inari Uhkurakka 3 2,2 2,75 3 Ran,Mr

KIVI-19-171 Jänisjärven kivikko Inari Uhkurakka 3 10,5 2,75 2,5 Ran
KIVI-19-172 Sollomusjärven 

pohjois puolen kivikot
Inari Uhkurakka 4 5,1 3 2,5 Ran,Ve

KIVI-19-173 Kiilopää Inari, 
Sodankylä

Rakka 3 6 3,25 2,25 Ku

KIVI-19-174 Kuutamokuru Sodankylä Rakka 2 8,2 2,75 2,25 2,25 Ta
KIVI-19-175 Pahtavaara Inari Talus 4 0,1 3 3
KIVI-19-176 Vaadinselkä Inari Moreenikivikko 3 12,5 2,75 3 Ve
KIVI-19-177 Palovaaran länsipuoli Inari Virtaavan  veden 

kerrostama 
 kivikko

4 2,6 3 2,75 3 Uh

KIVI-19-178 Mutkalammen kivikot Inari Uhkurakka 4 11,7 3 3 Ve
KIVI-19-179 Juovâ-Njähijáávrášin 

kivikko
Inari Uhkurakka 2 16,7 2,25 2,75 Ve

KIVI-19-180 Kenesvaara Utsjoki Rakka 3 102,2 3 2,25 Mr
KIVI-19-181 Keneskosken länsi-

puolen kivikko
Utsjoki Kuviomaa-kivikko 4 0,2 3,5 3,25

KIVI-19-182 Linkkapahta Utsjoki Talus 1 11,7 1,5 1 2,25
KIVI-19-183 Dálvadas Utsjoki Virtaavan  veden 

kerrostama 
 kivikko

3 2,5 3 2,5 1,75

KIVI-19-184 Giisávzi Utsjoki Talus 3 4,7 3,25 2,75 2
KIVI-19-185 Kulmakuru Inari Talus 2 16,5 2,5 2,25 2,5
KIVI-19-186 Matala-

Aittalompolon kivikko
Kittilä Rakka 2 1,6 3 1,5 3

KIVI-19-187 Haltitunturi Enontekiö Rakka 2 107,2 2,75 2,5 1,75
KIVI-19-188 Vuopmegašoaivin 

länsipuoli
Enontekiö Rakka 3 4,4 3 2,25

KIVI-19-189 Meekonpahta Enontekiö Talus 1 7,9 1,75 1,5 Uh
KIVI-19-190 Ánnjaloanjebákti Enontekiö Talus 1 18 1,25 1,25 1,5
KIVI-19-191 Kuonjarjoen laakso Enontekiö Talus 2 0,8 3,25 1,5 2,25
KIVI-19-192 Teemalovaaran etelä-

puoli
Enontekiö Uhkurakka 4 2 3,25 2,75

KIVI-19-193 Pättikkäjänkkän–
Hapakkajänkkän 
kivikot

Enontekiö Uhkurakka 1 43,3 1,5 2,5 Ve,Ran

KIVI-19-194 Kalkkoaivin kivikko Enontekiö Virtaavan  veden 
kerrostama 
 kivikko

3 18 2,5 2,25 Rak

KIVI-19-195 Ailakkapahta Enontekiö Talus 3 15,9 2,5 2,25
KIVI-19-196 Juovvagielasin itä-

puoli
Enontekiö Uhkurakka 3 7,1 2,5 2,5

KIVI-19-197 Lammasoaivi Enontekiö Rakka 3 45,7 2,5 3 2,25 Mr
KIVI-19-198 Lammas kosken 

 kivikot
Enontekiö Uhkurakka 3 7,8 2,5 2,5
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KIVI-19-199 Autsasenkursu Enontekiö Virtaavan  veden 
kerrostama 
 kivikko

4 1 3 2,75 3,25

KIVI-19-200 Saanan kivikot Enontekiö Talus 1 38,4 2,5 1 1,5
KIVI-19-201 Tsahkaljärven etelä-

puolen kivikko
Enontekiö Moreenikivikko 3 5,7 3 2,25 Uh

KIVI-19-202 Muotkatakan itäpuoli Enontekiö Talus 2 3,7 3 1,5 2,25
KIVI-19-203 Somosen kirkko Rovaniemi Siirtolohkare 4 0,1 3,5 3,25
KIVI-19-204 Siskelijärven etelä-

puolen kivikko
Inari Uhkurakka 4 1,8 3 2,75 3 Ran

KIVI-19-205 Boratbovccisin kivikot Utsjoki Virtaavan  veden 
kerrostama 
 kivikko

3 32 3 2 3

KIVI-19-206 Kallioniitynkuru Salla Talus 2 0,2 3,5 1,25 3,25 Mr
KIVI-19-207 Geaidnogeahči Utsjoki Virtaavan  veden 

kerrostama 
 kivikko

3 4,9 3 2,5 2

KIVI-19-208 Saitsijärven kivikko Enontekiö Rakka 4 6,2 3,5 3 2,75
KIVI-19-209 Mukkavaara Enontekiö Rakka 4 5,5 3,5 3 2,75 Ta
KIVI-19-210 Rovapää Sodankylä Talus 4 2 3,25 2,75 2,75

Lyhenteet:
Ku = kuviomaakivikko
Mr = moreenikivikko
Rak = rakka
Ran = rantakivikko
Si = siirtolohkare
Ta = talus
Uh = uhkurakka
Ve = virtaavan veden kerrostama kivikko
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Liite 9. TUURA-raportissa valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltujen 
rantakivikoiden sijainti
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.

Julkaisu on ympäristöministeriön, Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen 

ympäristökeskuksen Valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden yhteisprojektin 

loppuraportti. Projektin tarkoituksena oli luoda kattava kuva Suomen kivi-

koista ja tuottaa niistä yhtenäinen ympäristöperusteinen luokitusaineisto.

Kivikkokerrostumat ovat Suomessa laajoilla alueilla merkittäviä muodostumia, 

joiden syntytavat ja ulkoasut ovat hyvin vaihtelevia. Niihin liittyy runsaasti eri-

laisia luonnon monimuotoisuustekijöitä. 

Kivikot on arvotettu niiden geologisten, biologisten ja maisemallisten ominai-

suuksien perusteella. Arvotustyö on tehty Ahvenanmaata ja saaristoa lukuun 

ottamatta koko maasta. Valtakunnallisesti arvokkaiksi todettiin 472 kivikkoa, 

joiden kokonaispinta-ala on 3 687 hehtaaria. Kivikoiden kartat ja kohdeku-

vaukset on esitetty maakunnittain Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot osa 

2-verkkojulkaisussa.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää maa-ainesoton lupaharkinnan ja 

maankäytön suunnittelun lisäksi muun muassa ympäristönsuojelussa sekä 

opetus- ja tutkimustoiminnassa. Tulokset luovat lisäksi pohjaa geologisen ja 

biologisen monimuotoisuuden arvioimiselle. Selvitys palvelee myös luonnosta 

kiinnostuneita kansalaisia. 

ISBN 9789521147951 (PDF)
ISSN 17961637 (verkkoj.)
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