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Tämä julkaisu sisältää valtakunnallisesti arvokkaiden
kivikoiden sijaintikartat, yksityiskohtaiset kohdekuvaukset
sekä valokuvia edustavimmilta kohteilta. Kohdetiedostot
on sisällytetty maakuntakohtaisiin kansioihin.
Kohdetiedostot on nimetty kohteen tunnusluvun ja nimen
mukaisesti. Maakuntakohtaisten kansioiden
ensimmäisenä tiedostona on kohteiden sijaintikartta
maakunnassa. Sijaintikartoissa on mukana kuntarajat.
Kuntien nimet kohteiden yhteydessä sekä arvoluokat ja
kivikkotyypit on esitetty alla olevassa taulukossa.

Maakuntakohteiden etusivuille pääsee yllä olevien linkkien
tai kirjainmerkkien (Bookmarks) avulla. Sivulta on myös linkki
Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot – Osa 1 -julkaisuun.

UUSIMAA
KIVI-01
Arvoluokka
1

!

2
3

!
!

4

!

0

10

20 km

Karttatuloste © Geologian tutkimuskeskus
Pohjakartta © Maanmittauslaitos ja
Hallinnon tietotekniikkakeskus 3/2013

!

!

!

006 !

004

Vihti

002

Espoo

!

015

!

026

Askola

! ! 001

Raasepori

Myrskylä

Hyvinkää

009

Lohja

024

!

027

Loviisa

030
!
029 !! 028

Tunnus

Nimi

Kunta

Muodostumatyyppi

Arvoluokka

KIVI-01-001

Katajasuon kivikko

Espoo

Talus

4

KIVI-01-002

Romvuori

Espoo

Talus

3

KIVI-01-004

Komiharju

Vihti

Rantakivikko

4

KIVI-01-006

Rönni

Vihti

Rantakivikko

4

KIVI-01-009

Saarilammin kivikko

Lohja

Talus

4

KIVI-01-015

Stormossa

Raasepori

Rantakivikko

4

KIVI-01-024

Usminkallio

Hyvinkää

Talus

3

KIVI-01-026

Haukankallio

Askola

Talus

4

KIVI-01-027

Mossakärrsberget

Myrskylä

Talus

4

KIVI-01-028

Övre Björkkärretin kivikko

Loviisa

Uhkurakka

4

KIVI-01-029

Bässkärrsbergen

Loviisa

Moreenikivikko

4

KIVI-01-030

Kattilakallio

Loviisa

Uhkurakka

4
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KATAJASUON KIVIKKO

Espoo
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-01-001
Muodostuma: Talus
Korkeus:

80 m mpy.

Muodostuman korkeus:

20 m

Kerrostumismuodon korkeus:

Pinta-ala: 0,4

ha

Karttalehti:
L4132D3

2-10 m

Sijainti: Kohde sijaitsee Nuuksion kansallispuiston etelärajalla, noin 2 km luontokeskus Haltiasta itään.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Kohde kuuluu Hyppykallion - Hynkebergetin arvokkaaseen kallioalueeseen (KAO010009).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko edustava talus, jonka
yläpuolinen kallio on näyttävä. Talus on kasvillisuudeltaan ja lajistoltaan melko monipuolinen.
Geologia
Lohkareista muodostunut talus sijaitsee graniittijyrkänteen juurella. Keilamaisen muodostuman pituus on
50–60 metriä ja leveys alhaalta noin 50 metriä. Leveys ylhäältä on 5–10 metriä. Paksuimmillaan muodostuma
on noin 10 metriä paksu. Lohkareiden väleihin jää paikoin pieniä luolamaisia tiloja. Lohkareet ovat asettuneet
röykkiömäisesti jyrkänteen juurelle.
Lohkareiden keskikoko on 1–3 metriä ja suurimmat ovat noin 4-metrisiä. Varsin teräväsärmäisten lohkareiden
pyöristyneisyys on 1,0–1,5. Kivitiheys on 100 %. Jyrkänteestä irronneet lohkareet ovat graniittia.
Katajasuon talus on syntynyt pakkasrapautumisen irrotettua graniittijyrkänteestä lohkareita, jotka ovat
kasautuneet jyrkänteen juurelle heikosti keilamaiseksi vyörykeilaksi eli talukseksi.
Biologia
Lohkareet ovat laajalti sammaleisia, paikoin heikosti lehtomaisia lähes ylärinteelle saakka. Alaosa rinteestä on
varjoinen ja yläosa puolivarjoinen johtuen jo osin rinteen suunnasta. Aivan suon laidassa kivien tyvellä on
hieman vettä. Lohkareiden päällä on laajoja sammalpeitteitä, jotka koostuvat seinäsammaleesta,
kerrossammaleesta, kynsisammalista, karhunsammalista ja maksasammalista (mm. harvinainen isosahasammal)
sekä paikoin rahkasammalista. Ylärinteessä on enemmän jäkäliä sammalien ohella kuten poronjäkäliä ja
torvijäkälistä runsaimmin okatorvijäkälää, suomutorvijäkälää ja suppilotorvijäkälää. Ylärinteen kivillä on
lisäksi kalliotierasammallaikkuja. Putkilokasveista lohkareilla tavataan jonkin verran mm. kallioimarretta,
maitohorsmaa, vadelmaa ja alempana rinteessä vähän varpuja. Lohkareiden ja kivien välit ovat monin paikoin
kostean sammaleisia, mm. rahkasammalta on runsaasti ja lisäksi putkilokasveista niillä kasvaa metsäalvejuurta,
paikoin isoalvejuurta, metsäimarretta, puolukkaa, mustikkaa, ketunleipää ja oravanmarjaa. Lohkareiden pystyja osin viistoseinämät ovat jauhejäkälävaltaisia. Näillä kasvaa sammaleista mm. laakasammalia,
isoraippasammalta, niukasti uurnasammalta ja kiviturkkisammalta. Kosteammissa onkaloissa on enemmän
maksasammalia ja mm. nuppihuopasammalta. Kuivemmilla kattopinnoilla on runsaasti hiirenhäntäsammalta ja
jäkälistä varjorikkijäkälää. Suon laidan kivikossa esiintyy märissä kohdissa lisäksi kilpilehväsammalta. Puusto
on varttunutta erirakenteista kuusikkoa, ja sekapuuna kasvaa jokunen lyhyempi koivu ja välipuuna haapaa.
Alue rajoittuu alarinteestä mustikkaiseen kangaskorpeen tai soistumaan, jonka puusto on melko samanlaista
kuin kivikon alaosassa.
Maisema ja muut arvot
Talus ei erotu kovin hyvin kauaksi metsäisessä maastossa. Myös kivien väleissä kasvaa muutamia puita.
Kohteen sisäinen maisema on vaihteleva ja varsin jylhä.
Kirjallisuus:

KATAJASUOS BLOCKFÄLT
Databaskod:
KIVI-01-001
Taluskon
Formation:

Värderklass: 4
Areal:

Höjd:

80 m ö. h.

Områdets relativa höjd:

20 m

Formationens relativa höjd:
Läge:

Esbo
0,4

ha

Kartblad:
L4132D3

2-10 m

Objektet är beläget vid Noux nationalparks södra gräns, cirka 2 km öster om naturcentrumet Haltia.

Naturskyddsområden och andra områden som skyddar natur:
Objektet hör till det värdefulla bergsområdet Hyppykallio–Hynkeberget (KAO010009).
Objektet har bedömts vara nationellt relativt värdefullt. Objektet är en geologiskt relativt representativ taluskon,
med ett imponerande bergsparti ovanför. Taluskonens vegetation och artrikedom är tämligen mångsidig.
Geologi
Taluskonen, som består av stenblock, är belägen vid foten av en granitbrant. Den kägelformade formationen är
50–60 meter lång och cirka 50 meter bred nertill. Upptill är den 5–10 meter bred. På det tjockaste stället är
formationen cirka 10 meter. Mellan blocken finns på sina ställen små grottliknande håligheter. Blocken är
samlade i en hög vid brantens fot.
Blocken är i genomsnitt 1–3 meter stora, de största är cirka 4 meter. Blocken har mycket vassa kanter och
rundningsgraden är 1,0–1,5. Stendensiteten är 100 %. Blocken, som lossnat från branten, består av granit.
Katajasuos taluskon har bildats när block lösgjorts från granitbranten till följd av frostsprängning. Blocken har
samlats i en svagt kägelformad raskägla, dvs. taluskon, vid brantens fot.
Biologi
Blocken är till stor del mossbevuxna, ställvis med svagt lundartad karaktär nästan upp till den övre delen av
sluttningen. Sluttningens nedre del är skuggig medan den övre delen ligger i halvskugga, delvis på grund av
sluttningens läge. Alldeles vid kanten av myren finns det lite vatten vid foten av stenarna. På stenarna finns stora
mosstäcken som består av väggmossa, husmossa, kvastmossor, björnmossor och levermossor, bl.a. stor
revmossa och ställvis vitmossor. I sluttningens övre del finns det utöver mossorna rikligare med lavar, t.ex.
renlavar och av bägarlavarna framför allt pigglav, fnaslav och mjölig kochenillav. På stenarna i sluttningens
övre del finns det dessutom fläckar av grå raggmossa. Bland de kärlväxter som växer på blocken finns bl.a. en
del stensöta, duntrav och hallon samt längre ner i sluttningen lite ris. I mellanrummen mellan blocken och
stenarna finns det på många ställen fuktig mossa, bl.a. rikligt med vitmossa, och dessutom växer där
kärlväxterna skogsbräken, i viss utsträckning nordbräken, ekbräken, lingon, blåbär, harsyra och ekorrbär.
Blockens lodräta och delvis även sluttande sidor är beklädda med mjöllavar. Där växer också olika mossor, bl.a.
sidenmossor, blocktrappmossa, lite trattmossor och skärbladsmossa. I de fuktigare håligheterna finns mer
levermossor, bl.a. liten räffelmossa. På blockens torrare övre ytor växer det rikligt med mussvansmossa samt
laven grönt gulmjöl. På de vattenrika ytorna vid foten av de stenar som finns vid kanten av myren växer det
dessutom bäckrundmossa. Trädbeståndet utgörs av äldre grandungar med varierande struktur, som blandträd
förekommer någon lägre björk och som behärskade träd aspar. I sluttningens nedre del gränsar området mot ett
mokärr eller en sankmark med blåbärsris, där trädbeståndet är rätt likartat beståndet i blockfältets nedre del.
Landskap och andra värden
Taluskonen syns inte särskilt väl på avstånd i den skogiga terrängen. Även mellan stenarna växer det några träd.
Objektets inre landskap är varierande och mycket storslaget.
Litteratur:
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Linnunkivi

ROMVUORI

Espoo
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-01-002
Muodostuma: Talus
Korkeus:

75 m mpy.

Muodostuman korkeus:

48 m

Kerrostumismuodon korkeus:

Pinta-ala: 0,6

ha

Karttalehti:
L4132D2

5-7 m

Sijainti: Kohde sijaitsee Nuuksion kansallispuistossa, Nuuksion Pitkäjärven koillispään itärannalla.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Kohde on osa Nuuksion kansallispuistoa, joka on Natura-alue FI0100040 ja arvokas kallioalue KAO0010006.
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Kohde on geologisesti edustava talus, jonka yläpuolinen
kallio on näyttävä.
Geologia
Kookkaista lohkareista muodostunut, melko loivapiirteinen talus sijaitsee Pitkäjärven itärannan lähes 50metrisen kalliojyrkänteen juurella. Järveen ulottuvan keilamaisen muodostuman pituus on noin 30 metriä ja
leveys noin 50 metriä. Kerrostuman paksuus on 5–7 metriä. Taluksen kivilaji on graniitti.
Lohkareiden keskikoko vaihtelee 1 ja 3 metrin välillä, suurimmat lohkareet ovat jopa 4–5 metrisiä.
Lohkareiden pyöristyneisyys on 1,0–1,5 ja kivitiheys 100 %. Taluksen reunoilla kasvaa jonkin verran lähinnä
koivua, ja muutama pieni puu myös kivien väleissä.
Romvuoren talus on syntynyt pakkasrapautumisen irrotettua graniittijyrkänteestä lohkareita, jotka ovat
kasautuneet jyrkänteen juurelle, järven vesirajaan matalaksi, keilamaiseksi vyörykivikoksi eli talukseksi.
Maisema ja muut arvot
Komea talus erottuu erittäin hyvin järven vastarannalle ja kohteesta avautuu kaunis järvimaisema. Kohteen
sisäinen maisema on mielenkiintoinen.
Kirjallisuus:

ROMBERGEN

Esbo

Databaskod:
KIVI-01-002
Taluskon
Formation:

Värderklass: 3
Areal:

Höjd:

75 m ö. h.

Områdets relativa höjd:

48 m

Formationens relativa höjd:
Läge:

0,6

ha

Kartblad:
L4132D2

5-7 m

Objektet är beläget i Noux nationalpark, vid den östra stranden av Noux Långträsks nordöstra ända.

Naturskyddsområden och andra områden som skyddar natur:
Objektet är en del av Noux nationalpark, som är Naturaområde FI0100040 och ett värdefullt bergsområde
KAO0010006.
Objektet har bedömts vara nationellt värdefullt. Objektet är en geologiskt representativ taluskon, med ett
imponerande bergsparti ovanför.
Geologi
Den relativt flacka taluskonen som består av stora block är belägen vid foten av en bergsbrant på nästan 50
meter vid Långträsks östra strand. Den kägelformade formationen som sträcker sig ut i sjön är cirka 30 meter
lång och cirka 50 meter bred. Avlagringens tjocklek är 5–7 meter. Bergarten i taluskonen är granit.
Blocken är i genomsnitt 1–3 meter stora, de största hela 4–5 meter. Blockens rundningsgrad är 1,0–1,5 och
stendensiteten 100 %. Längs taluskonens kanter växer en del träd, främst björkar, och även mellan stenarna
växer några små träd.
Rombergens taluskon har bildats när block lösgjorts från granitbranten till följd av frostsprängning. Blocken har
hopat sig vid brantens fot, vid sjöns strandlinje, till en låg, kägelformad raskägla, dvs. taluskon.
Landskap och andra värden
Den ståtliga taluskonen syns mycket väl från den motsatta stranden, och från objektet öppnar sig ett vackert
sjölandskap. Objektets inre landskap är intressant.
Litteratur:
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KOMIHARJU

Vihti
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-01-004
Muodostuma: Rantakivikko
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

142 m mpy.

Pinta-ala: 1,1

5m

ha

Karttalehti:
L4231C3

1-2 m

Sijainti: Kohde sijaitsee Vhtijärvellä, Komin ja Valkealammin välisellä kannaksella, noin 20 kilometriä
Vihdin kirkonkylästä koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti ja biologisesti melko edustava
ja geomorfologisesti suhteellisen hyvin kehittynyt.
Geologia
Komiharjun kivikko on suhteellisen hyvin kehittynyt muinaisrantakivikko, joka sijaitsee Ensimmäisen
Salpausselän luoteispuolella olevan reunamoreenimuodostumaan kuuluvan kalliosydämisen moreenimäen
laella. Muodostuma kuuluu laajaan reunamoreenimuodostumien ryhmään, josta osa kuuluu kansainvälisesti
arvokkaaseen Valkealammin reunamoreeniparveen (MOR Y01-001). Arvokas moreenimuodostuma sijaitsee
välittömästi kohteen etelä- ja koillispuolella. Komiharjun muinaisrantakivikko on 350 metriä pitkä ja 80 metriä
leveä.
Kivien keskikoko on 0,2–0,7 m ja pyöristyneisyys 3,0–3,5 (kulunut–kohtalaisesti pyöristynyt). Laen
pohjoisosassa kivet ovat pienempiä (0,1–0,3 m) ja hieman kulmikkaampia. Kivet ovat täällä myös
jäkäläisempiä. Kivitiheys on 100 %. Kivikossa kasvaa muutamia puita laidoilla. Muodostuman pääkivilaji on
punertava graniitti. Myös migmatiittia on jonkin verran.
Kivikko on syntynyt mannerjäätikön kasaaman reunamoreenivallin laelle, kun jäätikön reuna perääntyi ja vesi
alkoi laskea. Mäen laen kohotessa vedenpinnan tasoon aallokko on huuhtonut moreenista hienoaineksen pois ja
pyöristänyt kiviä. Rantakivikon syntyessä Baltian jääjärven vedenpinta oli laskenut ylimmältä tasoltaan hieman.
Biologia
Alueen keskiosassa on avointa kivikkoa osin isomman lohkarekoon vuoksi. Lohkareiden alle jää jonkin verran
onkaloita. Tätä kivikkoa reunustavat idästä ja etenkin pohjoisesta erillisen kielekkeen kohdalla
poronjäkäläpeitteiset pienikivisemmät kivikot. Länsiosa ja aivan itäpää ovat muuta aluetta hieman
puustoisempia.
Avointa kivikkoa kirjovat karttajäkälät ja jossain määrin myös kaarrekarve. Varjoisemmilla paikoilla ja kivien
väleissä vallitsevat useimmin poronjäkälät ja torvijäkälät. Varjoisimmissa paikoissa ovat runsaampia
metsäsammalet, kuten seinäsammal ja kynsisammalet. Kivien päällä sammalista on runsaimmin
kivitierasammalta ja pienemmällä peittävyydellä mm. kalliokarstasammalta ja karhunsammalia. Pohjoisosan
kielekettä ja itäosan pienkivistä aluetta peittävät lähes yhtenäisesti poronjäkälät. Jäkälikkö muodostuu melko
tasavahvasti palleroporon-, valkoporon- ja harmaaporonjäkälästä. Tinajäkäliä kivikossa on suhteellisen vähän.
Kivillä on runsaasti karstanapajäkälää ja niukasti risanapajäkälää. Onkaloissa kasvaa niukasti kiiltosammalta ja
maksasammalia. Isoimpien kivien kulmissa kasvaa satunnaisesti sysiruskokarvetta. Putkilokasveja on vain
varjoisimmilla paikoilla, runsaimpina mustikkaa, kangasmaitikkaa ja metsäalvejuurta.
Kivikkoa varjostavat paikoin muutamat eri-ikäiset männyt. Vielä harvemmassa on rauduskoivuja ja pihlajan
taimia. Järeimmät männyt ovat kilpikaarnaisia. Lahopuina on jokunen yksittäinen kelo. Kivikkoa reunustaa
molemmin puolin varttunut, kuivahkon kankaan sekametsä.

Maisema ja muut arvot
Kivikko erottuu vasta läheltä, sillä ympäröivä metsä on varsin sankkaa. Kivikolta ei avaudu myöskään avaria
näkymiä. Muodostuman sisäinen maisema on kohtalainen. Ranta on suhteellisen näyttävä.
Kirjallisuus:
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RÖNNI

Vihti
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-01-006
Muodostuma: Rantakivikko
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

130 m mpy.

Pinta-ala: 0,4

10 m

ha

Karttalehti:
L4142B4

1-3 m

Sijainti: Rönni sijaitsee Vihtijärvellä, noin 15 kilometriä Vihdin kirkonkylästä koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko edustava ja hyvin
kehittynyt.
Geologia
Rönnin kivikko on hyvin kehittynyt, kaksiosainen muinaisrantakivikko, joka on syntynyt Ensimmäisen ja
Toisen Salpausselän välimaastoon deltan syöttöharjusysteemin melko jyrkälle länsirinteelle. Kivikolla on
pituutta 140 metriä ja leveyttä 50 metriä.
Kivien keskikoko vaihtelee 15 ja 50 senttimetrin välillä. Kivien pyöristyneisyys on 2,5–4,0 (kohtalaisesti
kulunut–pyöristynyt). Muodostuman kivitiheys on 100 %. Pääkivilaji on punertava graniitti. Lisäksi on jonkin
verran kiilleliusketta.
Lähettyvillä on Baltian jääjärven aikaisia rantahavaintoja sekä 138 että 145 metrin korkeudella.
Rönnin muinaisrantakivikko on syntynyt huuhtoutumalla glasifluviaalisen muodostuman jyrkähköön rinteeseen
Baltian jääjärven vedenpinnan laskettua jonkin verran korkeimmalta tasoltaan.
Maisema ja muut arvot
Kivikko rajautuu selkeästi ympäristöstään. Se ei kuitenkaan erotu metsän läpi itään, tielle päin. Kivikosta
avautuu metsäisiä, mutta varsin avaria maisemia etelän avohakattuun maisemaan, jossa on isoja suppakuoppia.
Muodostuman sisäisen maiseman tärkein tekijä on jyrkkä rinne.
Kirjallisuus:

KIVI-01-009 Saarilammin kivikko
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329000

329500

330000

SAARILAMMIN KIVIKKO

Lohja
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-01-009
Muodostuma: Talus
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

120 m mpy.

Pinta-ala: 0,8

27 m

ha

Karttalehti:
L4211G4

1-4 m

Sijainti: Saarilammin kivikko sijaitsee Nummi-Pusulan Hyrkkölässä, Saanlammen eteläpuolisen kalliomäen
eteläjyrkänteen juurella, noin 10 kilometriä Pusulan keskustasta luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko edustava talus, jonka
yläpuolinen kallio on näyttävä.
Geologia
Kivikko on melko heikosti kehittynyt taluskivikko, joka sijaitsee vajaat 30 metriä korkean kalliojyrkänteen
juurella.
Kalliomäen eteläjyrkänteen juurella oleva kivikko ei ole perinteinen, keilamainen talus, vaan 100 x 30 metrin
kokoinen, jyrkänteestä poispäin viettävä kivikko. Taluksen yläreuna on noin 10 metrin korkeudessa.
Kivien keskikoko on 0,2–0,8 metriä. Suurimmat lohkareet ovat halkaisijaltaan noin 1,5 metriä. Kivien
pyöristyneisyys on 1,0–2,0 (kulumaton–vähän kulunut). Kivitiheys on 90–100 %. Kivilaji on rinteestä
irronnutta, hapanta vulkaniittia. Kivikko on osittain kasvillisuuden peittämä.
Ylin ranta alueella on 127 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Saarilammin taluskivikko on syntynyt kallioperän itä-länsisuuntaisen ruhjevyöhykkeen pohjoisreunan
jyrkänteen juurelle rapautumisen jyrkänteestä irrottamasta kiviaineksesta.
Maisema ja muut arvot
Jyrkänne ja kivikko erottuvat harvan puuston lomasta melko hyvin viereiselle pellolle. Jyrkänteen päältä
avautuu näkymä peltoaukean yli kumpuilevaan metsämaisemaan. Muodostuman sisäinen maisema on melko
vaatimaton.
Kirjallisuus:

SAARILAMMIS BLOCKFÄLT
Databaskod:
KIVI-01-009
Taluskon
Formation:
Höjd:

Värderklass: 4
Areal:

120 m ö. h.

Områdets relativa höjd:
Formationens relativa höjd:
Läge:

Lojo
0,8

ha

Kartblad:
L4211G4

27 m
1-4 m

Saarilammis blockfält är beläget i Hyrkkölä i Nummi-Pusula, vid foten av den södra branten av den
bergskulle som ligger söder om Saarilammi, cirka 10 kilometer nordväst om Pusula centrum.

Naturskyddsområden och andra områden som skyddar natur:
Objektet har bedömts vara nationellt relativt värdefullt. Objektet är en geologiskt relativt representativ taluskon,
med ett imponerande bergsparti ovanför.
Geologi
Blockfältet är en relativt svagt utvecklad talus, som är belägen vid foten av en knappt 30 meter hög bergsbrant.
Blockfältet vid foten av bergskullens södra brant är inte en traditionell kägelformad taluskon, utan ett 100 x 30
meter stort blockfält som sluttar bort från branten. Talusens övre kant är belägen på cirka 10 meters höjd.
Stenarna är i genomsnitt 0,2–0,8 meter stora. De största blocken är cirka 1,5 meter i diameter. Blockens
rundningsgrad är 1,0–2,0 (inte nött – lite nött). Stendensiteten är 90–100 %. Bergarten är sur vulkanit som
lösgjorts från sluttningen. Blockfältet är delvis täckt av vegetation.
Den högst belägna stranden i området ligger på 127 meters höjd och har uppstått under Yoldiahavets tidsperiod.
Saarilammis talus har bildats vid foten av en brant som är belägen vid den norra kanten av en öst-västgående
krosszon i berggrunden. Talusen består av stenmaterial som lösgjorts från branten till följd av vittring.
Landskap och andra värden
Branten och blockfältet syns rätt väl från det intilliggande fältet genom det glesa trädbeståndet. Från brantens
krön öppnar sig utsikten över fältet mot ett kuperat skogslandskap. Objektets inre landskap är tämligen
intetsägande.
Litteratur:
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16.7
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STORMOSSA

Raasepori
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-01-015
Muodostuma: Rantakivikko
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

32 m mpy.

Pinta-ala: 0,7

4m

ha

Karttalehti:
K3441D3

1-2 m

Sijainti: Stormossa sijaitsee Vättlaxissa, lähellä Bolax fjärdenin itärantaa, noin 10 kilometriä Bromarvin
taajamasta lounaaseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Kivikko on osa pientä luonnonsuojelualuetta (YSA206566).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko edustava ja hyvin
kehittynyt.
Geologia
Stormossan kivikko on ohuen moreenipeitteen peitossa olevan kalliomäen laella oleva pieni, pitkänomainen,
hyvin kehittynyt pirunpelto. Laen koillispuolella on myös pieni, sammaloitunut pirunpelto, joka ei näy kartalla.
Pirunpelto on 170 metriä pitkä ja 50 metriä leveä, ja sen pinta viettää lievästi lounaaseen. Kivikko on noin 30
metriä merenpinnan yläpuolella.
Kivien koko on 5–30 senttimetriä. Kivien pyöristyneisyys on 3,0 (kulunut) ja kivitiheys 100 %. Vallitseva
kivilaji on paikallinen punertava graniitti. Jonkin verran on myös kiillegneissiä/migmatiittia.
Ylin ranta on reilun 50 kilometrin päässä koillisessa. Se on 113 metrin korkeustasolla ja syntynyt
Yoldiamerivaiheessa. Litorinameren rantataso on alueella 42 metrin korkeudella.
Stormossan kivikko on syntynyt ilmeisesti Litorinameren loppuvaiheen aikaan mäen laen kohottua
vedenpinnan tasoon. Mäen laen on peittänyt ohut moreenikerros, jonka kivistä pirunpellon materiaali on
peräisin. Aallokko on huuhtonut hienoaineksen pois ja pyöristänyt kiviä.
Maisema ja muut arvot
Vaikka pirunpelto rajautuu hyvin ympäröivästä metsästä, ei se erotu metsäisessä maisemassa kauas. Puusto
estää myös kohteesta ympäristöön avautuvan maiseman. Vaikka meren rantaan ei ole kuin kilometri, ei mäen
laelta juuri näy merelle. Vaikka pirunpelto on kaunis, ei sen sisäisessä maisemassa ole juuri vaihtelua.
Kirjallisuus:

STORMOSSA

Raseborg

Databaskod:
KIVI-01-015
Strandstenfält
Formation:
32 m ö. h.

Höjd:
Områdets relativa höjd:
Formationens relativa höjd:
Läge:

Värderklass: 4
Areal:

0,7

ha

Kartblad:
K3441D3

4m
1-2 m

Stormossa är beläget i Vättlax, nära Bolaxfjärdens östra strand, cirka 10 kilometer sydväst om Bromarv
centrum.

Naturskyddsområden och andra områden som skyddar natur:
Stenfältet är en del av ett litet naturskyddsområde (YSA206566).
Objektet har bedömts vara nationellt relativt värdefullt. Objektet är geologiskt relativt representativt och
välutvecklat.
Geologi
Stormossas stenfält är en liten, långsträckt och välutvecklad djävulsåker belägen på krönet av en bergskulle.
Stenfältet är täckt av ett tunt moräntäcke. På krönets nordöstra sida finns en annan liten mossbevuxen
djävulsåker, som inte finns utmärkt på kartan.
Djävulsåkern är 170 meter lång och 50 meter bred, och dess yta sluttar svagt mot sydväst. Stenfältet är beläget
cirka 30 meter över havet.
Stenarna är 5–30 centimeter stora. Stenarnas rundningsgrad är 3,0 (nött) och stendensiteten 100 %. Den
dominerande bergarten är lokal rödaktig granit. Det förekommer också glimmergnejs/migmatit i någon mån.
Den högsta stranden finns på drygt 50 kilometers avstånd i nordostlig riktning. Den ligger på 113 meters höjd
och har uppstått under Yoldiahavets tidsperiod. Littorinahavets strandnivå ligger i området på 42 meters höjd.
Stormossas stenfält har sannolikt bildats i Littorinahavets slutskede, när kullens krön stigit till vattenytans nivå.
Krönet har varit täckt av ett tunt moränlager, och djävulsåkerns material härstammar från stenarna i
moränlagret. Vågorna har sköljt bort det finkorniga materialet och slipat stenarna runda.
Landskap och andra värden
Även om djävulsåkern är väl avgränsad från den omgivande skogen syns den inte på långt håll i det skogiga
landskapet. Trädbeståndet hindrar också utsikten från objektet över det omgivande landskapet. Trots att det
endast är en kilometer till kusten är havet knappt synligt från kullens krön. Även om djävulsåkern är vacker är
variationerna i dess inre landskap mycket små.
Litteratur:
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378500

379000

379500

USMINKALLIO

Hyvinkää
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-01-024
Muodostuma: Talus
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

130 m mpy.

Pinta-ala: 2,3

35 m
2-5 m

ha

Karttalehti:
L4232G3
L4231H4

Sijainti: Usminkallio sijaitsee valtatie 3:n länsipuolella, noin 5 kilometriä Hyvinkään keskustasta luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Kohde kuuluu Usminkallion – Paalijoen kallioiden arvokkaaseen kallioalueeseen (KAO010088).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko vaatimaton, mutta kallioperän
keskiravinteisuudesta johtuen biologisesti edustava.
Geologia
Usminkallion kivikko on kallion lounaisjyrkänteestä sortuneesta materiaalista koostuva, heikosti kehittynyt
taluskivikko Usminkallion lounaisjyrkänteen juurella.
Jyrkänteen juurella olevalla kivikolla on pituutta noin 300 metriä ja leveyttä 20 metriä. Heikosti kehittynyt
talus koostuu lähinnä pienistä, talusmaisista lohkarekasaumista sekä niiden välissä olevasta epäyhtenäisestä
lohkareikosta.
Lohkareiden koko vaihtelee 1 ja 2 metrin välillä. Suurimmat lohkareet ovat läpimitaltaan jopa 3 metriä.
Lohkareet ovat varsin kulmikkaita, pyöristyneisyys on 1,0–2,0 (särmikäs–kulmikas). Muodostuman kivitiheys
vaihtelee 50 ja 100 %:n välillä. Lohkareikko koostuu jyrkänteestä sortuneesta gabrosta. Osa lohkareista on
täysin sammaloitunut. Hiljattain sattuneiden sortumien kohdalla kivet ovat kasvillisuudesta vapaita.
Kivikko on syntynyt pakkasrapautumisen irrotettua Paalijoen laakson itäjyrkänteestä kiviainesta, joka on
kasautunut jyrkänteen juurelle talusmaiseksi muodostumaksi.
Biologia
Keskiravinteisen lounaisjyrkänteen alla on kasvillisuudeltaan monipuolinen talus. Eräässä kohtaa on äskettäin
murtunut seinämä ja niukasti kasvittunutta talusta noin aarin alalla. Jyrkänne ja talus ovat tyvikuusikon
varjostamia. Paisteisemmat pinnat sijaitsevat heti jyrkänteen alla ja varjoisuus kasvaa rinnettä alaspäin
mentäessä. Suurikokoisten lohkareiden alle jää paikoin onkaloita.
Kasvillisuus on pääosin karua ja lievää ravinteisuutta ilmentävät vain eräät putkilokasvit, kuten kissankello,
lehtonurmikka ja nuokkuhelmikkä. Kivien lakiosia peittävät tavalliset metsäsammalet, tierasammalet,
karhunsammalet paikoin kallioimarre ja paikoin haisukurjenpolvi. Pystypinnoilla on sammalista runsaasti mm.
kiviharmosammalta, kiviturkkisammalta, laakasammalia ja kalliokarstasammalta. Jäkälistä on vallitsevien
jauhejäkälien lisäksi runsaasti kallioisokarvetta ja vähemmän muita karpeita sekä mm. kalliomaljajäkälää.
Onkalot ovat hiirenhäntäsammalen valtaamia. Kosteimmissa koloissa kasvaa niukasti kilpilehväsammalta.
Lähempänä jokea on lehtomaista kivikkoa, jossa kasvaa runsaasti ketunleipää, vanamoa, vatukkoa, mustikkaa
ja vähemmän oravanmarjaa sekä yksittäin velholehteä.
Kalliojyrkänne on keskiravinteinen. Jyrkänteellä kasvaa mm. haurasloikkoa, tummaraunioista, kissankelloa,
paakku-uurnasammalta, paasisammalia, haapasuomusammalta, siipisammalta ja erikoisuutena
suoninahkajäkälää (NT/RT). Louhikkoa varjostaa varttunut, kuusivaltainen tuoreen kankaan sekametsä.
Kivikon reunalla purolehdossa viihtyy paikoin mm. lehmus, lehtokuusama, mustakonnanmarja, lehtopalsami ja
kotkansiipi. Alueella elelee liito-orava (NT) Hertta 2016.

Maisema ja muut arvot
Itse talus erottuu metsän keskellä monin paikoin heikohkosti, mutta viereinen jyrkänne on varsin näyttävä.
Ympäristöön avautuva maisema on vaatimaton puustosta johtuen, samoin kuin muodostuman sisäinen
maisema. Jyrkänteen päältä sen sijaan on hyvät näkymät etelään alavammille alueille.
Kirjallisuus:
Hertta 2016. Ympäristöhallinnon eliötietojärjestelmä (Hertta), ennen 01.09.2016 talletetut tiedot. Suomen
ympäristökeskus, Helsinki.
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HAUKANKALLIO

Askola
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-01-026
Muodostuma: Talus
Korkeus:

80 m mpy.

Muodostuman korkeus:

12 m

Kerrostumismuodon korkeus:

Pinta-ala: 0,5

ha

Karttalehti:
L4411G1

2-5 m

Sijainti: Haukankallio sijaitsee noin 4 kilometriä Askolan kirkonkylästä koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Kohde kuuluu Haukankallion arvokkaaseen kallioalueeseen (KAO010225).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko edustava talus.
Alueella on myös lievästi vaateliaaseen jyrkännelajistoon liittyviä biologisia arvoja.
Geologia
Haukankallion kivikko on lähes neliön muotoisen kalliolohkon muodostaman mäen lounaisjyrkänteestä
sortuneesta materiaalista muodostunut, kohtalaisesti kehittynyt, talusmainen lohkareikko.
Jyrkänteen juuren lohkarekasaumalla on pituutta noin 100 metriä ja leveyttä 20 metriä. Osa lohkareista on
vierinyt viereisen tien varteen. Lohkareiden väliin jää luolamaisia tiloja. Jyrkänteen juurella on
lippaluolamaisia syvennyksiä.
Keskimääräinen kivikoko vaihtelee 1 ja 2 metrin välillä. Suurimmat lohkareet ovat läpimitaltaan jopa 5 metriä.
Jyrkänne on rakoillut kuutiomaisesti ja tämä näkyy myös kivissä. Ne ovat varsin särmikkäitä. Kivien
pyöristyneisyys on 1,5–2,0 (särmikäs–kulmikas). Kivitiheys vaihtelee 50 ja 100 %:n välillä. Lohkareiden
kivilaji on osittain suuntautunut ja kvartsin suonittama, migmatiittiutunut granodioriitti.
Kivikko on syntynyt pakkasrapautumisen irrotettua Haukankallion lounaisjyrkänteestä kiviainesta, joka on
kasautunut jyrkänteen juurelle heikosti talusmaiseksi kasaumaksi. Lohkareet ovat irronneet kuutiomaisen
rakoilun ohjaamina.
Biologia
Kivikon lajisto on tavanomaista ja muodostuu lähinnä karujen pintojen lajistosta. Kivien välit ovat lehtomaisia.
Kivien päälliset ovat täysin metsäsammalten peittämiä ja isoimmilla kivillä on myös varpuja, vatukkoa,
kallioimarretta ja joillakin kivillä haisukurjenpolvea. Kivien sivut ovat varjopinnoilla sammaleisia ja niiden
runsaimpia lajeja ovat kalliopalmikko-, kiviturkki- ja laakasammalet. Paistepinnat ovat jauhejäkäläisiä tai
sammaleisia. Muita jäkäliä on huomattavasti vähemmän. Onkaloissa on jonkin verran maksasammalia.
Kalliojyrkänne on lievästi ravinteinen. Jyrkänteellä kasvaa mm. tummauurnasammalta, kivikutrisammalta,
siloriippusammalta ja haurasloikkoa. Lounaisjyrkänteen länsiosan pienestä onkalosta löytyy aarnisammalta
(NT). Kallion laella on harvaa erirakenteista kalliomännikköä, keloja ja lähes yhtenäistä poronjäkälikköä.
Talus on kokonaan varttuneen, lehtomaisen kuusikon varjostama (MT–OMT). Sekapuuna kasvaa koivua ja
aluspuustosta alikasvokseen pihlajia ja suhteellisen runsaasti lehmusta. Lahopuuta on jonkin verran.
Aluskasvillisuus on kivien välissä mustikkaista tai kastikkaista ja monilajista. Rehevimmillä paikoilla kasvaa
edellisten lisäksi mm. ketunleipää, sinivuokkoa, kevätlinnunhernettä, lillukkaa, vanamoa, nuokkuhelmikkää,
metsäimarretta, metsäorvokkia, ahomansikkaa, mustakonnanmarjaa ja ruusukesammalta.
Maisema ja muut arvot
Kohde sijaitsee aivan tien vieressä, mutta ei erotu kovin hyvin puuston seasta. Kohteesta avautuva maisema on
vaatimaton. Mielenkiintoisinta on muodostuman sisäinen maisema suurine lohkareineen ja luolamaisine

tiloineen. Kuitenkin viereinen jyrkänne on lohkareikkoa mielenkiintoisempi.
Kirjallisuus:
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MOSSAKÄRRSBERGET

Myrskylä
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-01-027
Muodostuma: Talus
Korkeus:

80 m mpy.

Muodostuman korkeus:

20 m

Kerrostumismuodon korkeus:

Pinta-ala: 0,9

ha

Karttalehti:
L4413C4

2-3 m

Sijainti: Mossakärrsberget sijaitsee Hallilassa, noin 8 kilometriä Myrskylän kirkonkylästä etelään.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko edustava.
Geologia
Mossakärrsbergetin kivikko on kalliomäen itäjyrkänteen alle kasautunut, kohtalaisesti kehittynyt talus tai pitkä
lohkarekasauma. Talusmaista muotoa on nähtävissä aivan jyrkänteen juurella.
Monin paikoin maa-aineksella ja kasvillisuudella peittyneellä lohkarekasaumalla on pituutta noin 100 metriä ja
leveyttä 30 metriä.
Muodostuman kivikoko on 0,7–1,5 metriä. Suurimmat, yksittäiset lohkareet ovat yli kaksimetrisiä.
Lohkareiden pyöristyneisyys on 1,5–2,0 (särmikäs–kulmikas). Kivitiheys on 60–100 %. Lohkareet ovat
jyrkänteestä sortunutta granodioriittia.
Kivikko on syntynyt pakkasrapautumisen irrotettua kalliojyrkänteestä kiviainesta, joka on kasautunut
jyrkänteen juurelle paikoin heikosti talusmaiseksi lohkarekasaumaksi.
Maisema ja muut arvot
Kohde hahmottuu ympäristöstä huonosti eikä erotu metsän takia ympäristöönsä. Minkäänlaista maisemaa ei
avaudu kohteelta. Sisäinen maisema on paikoin vaihteleva, mutta ei erikoinen.
Kirjallisuus:

MOSSAKÄRRSBERGET

Mörskom

Databaskod:
KIVI-01-027
Taluskon
Formation:

Värderklass: 4
Areal:

Höjd:

80 m ö. h.

Områdets relativa höjd:

20 m

Formationens relativa höjd:
Läge:

0,9

ha

Kartblad:
L4413C4

2-3 m

Mossakärrsberget är beläget i Skomarböle, cirka 8 kilometer söder om Mörskom kyrkby.

Naturskyddsområden och andra områden som skyddar natur:
Objektet har bedömts vara nationellt relativt värdefullt. Objektet är geologiskt relativt representativt.
Geologi
Mossakärrsbergets blockfält är en svagt utvecklad taluskon eller lång blockansamling som hopat sig under
bergskullens östra brant. Talusformen syns alldeles vid foten av branten.
Blockansamlingen, som på flera ställen är täckt av jordmaterial och vegetation, är cirka 100 meter lång och 30
meter bred.
Storleken på stenarna i formationen är 0,7–1,5 meter. De största enskilda blocken är över 2 meter. Blockens
rundningsgrad är 1,5–2,0 (kantig). Stendensiteten är 60–100 %. Blocken består av granodiorit som lossnat från
branten.
Blockfältet har uppstått när stenmaterial lösgjorts från bergsbranten till följd av frostsprängning och hopat sig
vid foten av branten i en ställvis svagt talusformad blockansamling.
Landskap och andra värden
Objektet är svårt att urskilja från omgivningen och syns inte på grund av skogen. Inget landskap att tala om
öppnar sig från objektet. Det inre landskapet är ställvis varierande, men utan särprägel.
Litteratur:
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ÖVRE BJÖRKKÄRRETIN KIVIKKO

Loviisa
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-01-028
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

38 m mpy.

Pinta-ala: 0,5

3m

ha

Karttalehti:
L4342C4

1-2 m

Sijainti: Övre Björkkärretin kivikko sijatsee Tesjoella, moottoritien eteläpuolella, noin 7 kilometriä Loviisan
keskustasta koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko edustava.
Geologia
Kumpuilevalla moreenialueella sijaitseva kivikko on kohtalaisesti kehittyneen uhkurakan ja moreenikivikon
yhdistelmä.
Muodoltaan soikean kivikon pituus on reilut 100 metriä ja leveys noin 50 metriä. Moottoritie katkaisee kivikon
pohjoispään. Kivikon sisällä kasvaa siellä täällä muutamia puita.
Kivien läpimitta on 1–2,5 metriä. Muutamat lohkareista ovat halkaisijaltaan yli 3-metrisiä. Kivien
pyöristyneisyys on 2,0–2,5 (kulmikas–jonkin verran kulunut). Kivitiheys on 80–100 %. Muodostuman
pääkivilaji on paikallinen, tasarakeinen rapakivi. Alueen moreeniaines on hyvin kivistä.
Kivikko on syntynyt mannerjäätikön kasattua Övre Björkkärretin alueelle hyvin kivistä moreenia loivasti
kumpuilevaksi maastoksi. Jäätikön reunan vetäydyttyä ja alueen kohottua vedenpinnan tasoon on
muodostuman pinta hieman huuhtoutunut. Tämän jälkeen soistuneen painanteen vieressä ovat olosuhteet olleet
otolliset roudan toiminnalle, ja kivet ovat rikastuneet muodostuman pintaan. Hieman ylempänä kivikko on
säilynyt normaalina moreenikivikkona.
Maisema ja muut arvot
Tiheän kasvillisuuden ympäröimä, epämääräisesti ympäristöönsä rajautuva kivikko erottuu maastossa hyvin
heikosti. Ympäristöön ei avaudu näkymiä. Muodostuman sisäiseen maisemaan tuo eloa muutamat isot
lohkareet ja muodostumassa kasvavat puut.
Kirjallisuus:

ÖVRE BJÖRKKÄRRETS BLOCKFÄLT
Databaskod:
KIVI-01-028
Moränblockfält
Formation:

Lovisa
Värderklass: 4
Areal:

Tjällyftade stengropar

Höjd:

ha

Kartblad:
L4342C4

38 m ö. h.

Områdets relativa höjd:
Formationens relativa höjd:
Läge:

0,5

3m
1-2 m

Övre Björkkärrets blockfält är beläget i Tessjö, på södra sidan av motorvägen, cirka 7 kilometer
nordost om Lovisa centrum.

Naturskyddsområden och andra områden som skyddar natur:
Objektet har bedömts vara nationellt relativt värdefullt. Objektet är geologiskt relativt representativt.
Geologi
Blockfältet, som är beläget i ett kuperat moränområde, är en kombination av måttligt utvecklade stengropar som
bildats genom tjällyftning och ett moränblockfält.
Det elliptiska blockfältet är drygt 100 meter långt och cirka 50 meter brett. Motorvägen skär av den norra ändan
av blockfältet. På blockfältet växer här och var några träd.
Stenarnas diameter är 1–2,5 meter. Några block har en diameter på över 3 meter. Stenarnas rundningsgrad är
2,0–2,5 (kantig – något nött). Stendensiteten är 80–100 %. Formationens huvudbergart är lokal, jämnkornig
förvittrad granit. Moränmaterialet i området är mycket stenigt.
Blockfältet har bildats när inlandsisen samlat mycket stenig morän till svagt kuperad terräng i området Övre
Björkkärret. I och med att inlandsisens kant drog sig tillbaka och området steg till vattenytans nivå
genomsköljdes formationens yta i viss mån. Därefter har förhållandena vid den försumpade sänkan varit
gynnsamma för tjälens påverkan, och stenarna har samlats på formationens yta. Lite högre upp har blockfältet
förblivit ett normalt moränblockfält.
Landskap och andra värden
Blockfältet är omgivet av tät vegetation och det är otydligt avgränsat från omgivningen, varför det är mycket
svårt att urskilja i terrängen. Det finns ingen utsikt över omgivningen från objektet. Formationens inre landskap
får liv av några stora stenblock och träd som växer i formationen.
Litteratur:
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KIVI-01-028

BÄSSKÄRRSBERGEN

Loviisa
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-01-029
Muodostuma: Moreenikivikko
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

45 m mpy.

Pinta-ala: 2,6

7m

ha

Karttalehti:
L4342C4

1-3 m

Sijainti: Bässkärrsbergen sijitsee Tesjoella, moottoritien pohjoispuolella, noin 8 kilometriä Loviisan
keskustasta koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko edustava ja suhteellisen
hyvin kehittynyt moreenikivikoksi.
Geologia
Bässkärrsbergenin kivikko on lohkareisen moreenimäen laella ja länsirinteellä sijaitseva moreenikivikko.
Muodoltaan hieman epämääräinen, polveileva kivikko on noin 250 metriä pitkä ja vajaat 200 metriä leveä.
Kivikoko vaihtelee suuresti vaihteluvälin ollessa 1–3 metriä. Suurimpien lohkareiden läpimitta on peräti 5
metriä. Muodostuman itäosassa lohkareet ovat suurempia kuin muualla. Kivien pyöristyneisyys on 1,5–2,5
(särmikäs–jonkin verran kulunut). Muodostuman kivitiheys on 70–100 %. Pääkivilaji on paikallinen,
tasarakeinen rapakivi. Suuri osa kivistä, varsinkin pienemmät kivet, ovat täysin sammaloituneet.
Bässkärrsbergenin moreenikivikko on syntynyt mannerjäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta.
Kiviaines on suuren lohkarekoon ja kivien kulmikkuuden perusteella hyvin lyhytmatkaista. Kivet ovat lähtöisin
mahdollisesti Bässkärrsbergenin pohjoispuolisen järven ja sitä ympäröivän suon painanteen kohdalta,
mahdollisesti myös mäen distaalireunalta, missä on muutamia, pieniä jyrkänteitä.
Maisema ja muut arvot
Kohde sijaitsee keskellä varttunutta metsää, eikä erotu sieltä kauas. Kohteesta ei myöskään avaudu erityisiä
näkymiä. Muodostuman sisäinen maisema sen sijaan on melko vaihteleva. Suuret lohkareet ja niiden väliset
tilat elävöittävät maisemaa.
Kirjallisuus:

BÄSSKÄRRSBERGEN

Lovisa

Databaskod:
KIVI-01-029
Moränblockfält
Formation:
45 m ö. h.

Höjd:
Områdets relativa höjd:
Formationens relativa höjd:
Läge:

Värderklass: 4
Areal:

2,6

ha

Kartblad:
L4342C4

7m
1-3 m

Bässkärrsbergen är belägna i Tessjö, på norra sidan av motorvägen, cirka 8 kilometer nordost om
Lovisa centrum.

Naturskyddsområden och andra områden som skyddar natur:
Objektet har bedömts vara nationellt relativt värdefullt. Objektet är ett geologiskt relativt representativt och
förhållandevis välutvecklat moränblockfält.
Geologi
Bässkärrsbergens blockfält är ett moränblockfält som är beläget på krönet och västsluttningen av en blockrik
moränbacke.
Det slingrande blockfältet har en något obestämbar form och är cirka 250 meter långt och knappt 200 meter
brett.
Storleken på stenarna varierar stort och variationsbredden är 1–3 meter. De största blockens diameter är hela 5
meter. I formationens östra del är blocken större än i övrigt. Stenarnas rundningsgrad är 1,5–2,5 (kantig – något
nött). Formationens stendensitet är 70–100 %. Huvudbergarten är lokal, jämnkornig förvittrad granit. En stor
del av stenarna, framför allt de mindre, är helt mossbevuxna.
Bässkärrsbergens moränblockfält har bildats av stenmaterial som inlandsisen brutit loss och transporterat till
platsen. Med beaktande av blockens storlek och stenarnas kantighet har stenmaterialet sannolikt transporterats
en mycket kort sträcka. Stenarna härstammar eventuellt från den sänka som bildas av sjön norr om
Bässkärrsbergen och den omgivande myren, eventuellt också från kullens distalkant där det finns några små
branter.
Landskap och andra värden
Objektet är beläget mitt i en äldre skog och kan inte urskiljas på långt håll. Det finns ingen utsikt att tala om från
objektet. Objektets inre landskap är däremot rätt varierande. De stora blocken och mellanrummen mellan dem
ger liv åt landskapet.
Litteratur:
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KATTILAKALLIO

Loviisa
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-01-030
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

40 m mpy.

Pinta-ala: 0,2

4m

ha

Karttalehti:
L4342C4

1-2 m

Sijainti: Kattilakallio sijaitsee Tesjoella, moottoritien eteläpuolella, noin 7 kilometriä Loviisan keskustasta
koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko edustava
Geologia
Kattilakallion kivikko on pienen suon vieressä oleva, kohtalaisesti kehittynyt uhkurakan ja moreenikivikon
yhdistelmä.
Pieni uhkurakkakivikko on muodoltaan pitkänomainen ja hiukan kaareva. Sillä on pituutta noin 100 metriä ja
leveyttä 30 metriä. Osa kivistä on loivassa rinteessä.
Muodostuman kivikoko on 0,7–2 metriä. Suurimmat yksittäiset lohkareet ovat läpimitaltaan noin 3 metriä.
Suurimmat kivet ovat muodostuman reunoilla. Kivien pyöristyneisyys on 2,0–2,5 (kulmikas–melko kulmikas).
Kivitiheys on 80–100 %. Kivet ovat lähes yksinomaan paikallista, tasarakeista rapakiveä.
Kivikko on syntynyt mannerjäätikön kasattua alueelle hyvin kivistä moreenia loivasti kumpuilevaksi maastoksi.
Jäätikön reunan vetäydyttyä ja alueen kohottua vedenpinnan tasoon on muodostuman pinta hieman
huuhtoutunut. Tämän jälkeen soistuneen painanteen vieressä ovat olosuhteet olleet otolliset roudan toiminnalle,
ja kivet ovat rikastuneet muodostuman pintaan. Painovoima on tehostanut myös kivien rikastumista rinteen
alapäähän. Hieman ylempänä rinteessä kivikko on säilynyt normaalina moreenikivikkona.
Maisema ja muut arvot
Kivikko näkyy suolle päin melko hyvin. Rajautuminen ympäristöön ei ole kovin terävä. Muodostumasta
avautuva maisema ja sisäinen maisema ovat suhteellisen vaatimattomia.
Kirjallisuus:

KITTELBERGET

Lovisa

Databaskod:
KIVI-01-030
Moränblockfält
Formation:

Värderklass: 4
Areal:

Tjällyftade stengropar

Höjd:

ha

Kartblad:
L4342C4

40 m ö. h.

Områdets relativa höjd:
Formationens relativa höjd:
Läge:

0,2

4m
1-2 m

Kittelberget är beläget i Tessjö, på södra sidan av motorvägen, cirka 7 kilometer nordost om Lovisa
centrum.

Naturskyddsområden och andra områden som skyddar natur:
Objektet har bedömts vara nationellt relativt värdefullt. Objektet är geologiskt relativt representativt.
Geologi
Kittelbergets blockfält, som är beläget vid en liten myr, är en måttligt utvecklad kombination av stengropar som
bildats genom tjällyftning och ett moränblockfält.
Det lilla blockfältet med stengropar är till formen långsträckt och lite böjt. Det är cirka 100 meter långt och 30
meter brett. En del av stenarna ligger i en flack sluttning.
Storleken på stenarna i formationen är 0,7–2 meter. De största enskilda blocken är cirka 3 meter i diameter. De
största stenarna finns längs formationens kanter. Stenarnas rundningsgrad är 2,0–2,5 (kantig – ganska kantig).
Stendensiteten är 80–100 %. Stenarna består nästan uteslutande av lokal, jämnkornig förvittrad granit.
Blockfältet bildades i samband med att inlandsisen samlade mycket stenig morän till svagt kuperad terräng i
området. I och med att inlandsisens kant drog sig tillbaka och området steg till vattenytans nivå genomsköljdes
formationens yta i viss mån. Därefter har förhållandena vid den försumpade sänkan varit gynnsamma för tjälens
påverkan, och stenarna har samlats på formationens yta. Tyngdkraften har bidragit till att stenarna samlats i
sluttningens nedre del. Lite högre upp i sluttningen har blockfältet förblivit ett normalt moränblockfält.
Landskap och andra värden
Blockfältet syns relativt väl från myren. Avgränsningen mot omgivningen är inte särskilt skarp. Det landskap
som öppnar sig från formationen och det inre landskapet är rätt intetsägande.
Litteratur:
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Kaka

KORKIAVUORI

Salo
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-02-002
Muodostuma: Moreenikivikko
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

102 m mpy.

Pinta-ala: 1,5

22 m

ha

Karttalehti:
L3431G3

1-2 m

Sijainti: Korkiavuori sijaitsee Vaskiossa, noin 15 kilometriä Salon keskustasta pohjoiseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko edustava. Se kuuluu
melko harvinaisiin moreenin distaalikivikoihin.
Geologia
Korkiavuoren kivikko sijaitsee kalliomäen loivahkolla, moreenipeitteisellä kaakkoisrinteellä. Mannerjään
liikkeeseen nähden kivikko sijaitsee mäen suojasivulla, eli edustaa ns. distaalikivikoita.
Kivikko on epäyhtenäinen, heikosti ympäristöstään rajautuva, vierekkäisistä kivitihentymistä koostuva kivikko.
Pituutta kivikolla on vajaat 300 metriä ja leveyttä parhaimmillaan noin 100 metriä. Kivitihentymien välillä on
harvahkoa kivikkoa.
Kivien koko vaihtelee 0,5 ja 2 metrin välillä. Pyöristyneisyys on 2,0–2,5 (kulmikas–jonkin verran kulunut).
Muodostuman kivitiheys vaihtelee suuresti. Tiheimmillään se on 80–100 %, kun taas kivitihentymien välisillä
alueilla vain 50–60 %. Lohkareet ovat paikallista, punertavaa mikrokliinigraniittia ja todennäköisesti peräisin
Korkiavuoren vastakkaiselta rinteeltä tai aivan mäen luoteispuolelta.
Korkiavuoren moreenikivikko on syntynyt jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta. Kiviaines on
suuren lohkarekoon ja kivien kulmikkuuden perusteella hyvin lyhytmatkaista. Kivet ovat lähtöisin
mahdollisesti Korkiamäen jyrkänteisestä luoteisrinteestä. Jäätikön peräännyttyä ja alueen noustua vedenpinnan
tasoon ovat rantavoimat voineet hieman pyöristää lohkareita.
Biologia
Kohteen kivikkoa ei ole erikseen inventoitu. Kuvaus perustuu kallioalueinventointiin (Kallio-tietokanta 2017).
Alue on suurimmaksi osaksi tavanomaisten kangasmetsien (CT, VT, MT) ja selänteiden välisten isovarpurämeja mustikkakorpijuottien peitossa. Lakiosien kalliopinnoilla on poronjäkälä-kalliotierasammal mosaiikkia sekä
niukkalajisia kallioniittylaikkuja. Pikkutervakkoa kasvaa kolmella kalliolakipaljastumalla.
Maisema ja muut arvot
Hieman epämääräisesti rajautuva kivikko erottuu kohtalaisesti viereiselle kärrypolulle. Vaikka metsä on
harvahkoa, ei kohteesta avaudu ympäristöön erityisiä maisemia. Kohteen sisäinen maisema vaihtelee jonkin
verran kivitiheyden vaihdellessa.
Kirjallisuus:
Kallio-tietokanta 2017. Valtakunnalliseti arvokkaat kallioalueet (Kallio-tietokanta). Suomen ympäristökeskuksen
ylläpitämä tietokanta. Helsinki
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LOURUVUORI

Paimio
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-02-006
Muodostuma: Talus
Korkeus:

65 m mpy.

Muodostuman korkeus:

17 m

Kerrostumismuodon korkeus:

Pinta-ala: 1,1

ha

Karttalehti:
L3342A3

5m

Sijainti: Louruvuori sijaitsee noin 7 kilometriä Paimion keskustasta etelään.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko edustava
massiivisuutensa ansiosta. Sen kehittyneisyys on kuitenkin melko heikko.
Geologia
Louruvuoren kivikko on melko heikosti kehittynyt, epäyhtenäinen talus. Massiivinen, talusmaista muotoa vailla
oleva lohkareikko on kasautunut Louruvuoren itäjyrkänteen juurelle.
Kivikolla on pituutta reilut 200 metriä ja leveyttä parhaimmillaan 40 metriä. Lohkareikkoa on jyrkänteen
juurella lähes koko pohjois-eteläsuuntaisen, vajaat 300 metriä pitkän jyrkänteen matkalla. Lohkareikon
kerrospaksuus on suurimmillaan noin 5 metriä. Teräväsärmäiset lohkareet ovat asettuneet toisiinsa nähden niin,
että muodostuu pieniä, luolamaisia välitiloja ja liikkuminen jyrkänteen juurella on vaikeaa.
Lohkareikko on varsin massiivinen. Lohkareiden läpimitta vaihtelee 1,5 ja 3 metrin välillä. Suurimpien
lohkareiden läpimitta on jopa 4–5 metriä. Kivet ovat usein muodoltaan kulmikkaita tai laattamaisia, ja graniitin
kuutiomainen rakoilu näkyy lohkareissa ja viereisessä kalliojyrkänteessä. Lohkareiden pyöristyneisyys on
1,0–1,5 (teräväsärmäinen–kulmikas). Muodostuman kivitiheys on 90–100 %. Kivilaji on graniitti.
Louruvuoren kivikko on syntynyt lohkareiden irrottua noin kymmenmetrisestä kalliojyrkänteestä ja kasauduttua
jyrkänteen juurelle epämääräiseksi taluskivikoksi. Joidenkin lohkareitten ja kalliopaasien irtoamiskohdat ovat
näkyvissä kalliossa.
Maisema ja muut arvot
Kivikko ei erotu kauas puuston vuoksi, eikä myöskään muodostumalta avaudu erityisiä maisemia. Mäen laelta
on näkymiä kumpuilevaan metsämaisemaan, ja Poutajoen laakson peltoaukea avautuu kaakossa. Muodostuman
sisäinen maisema on avoimilla kohdilla vaihteleva ja jylhä. Muualla tiheä puusto estää näkymiä.
Kirjallisuus:
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RUOKSUON KIVIKKO

Mynämäki
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-02-009
Muodostuma: Moreenikivikko
Uhkurakka

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

46 m mpy.

Pinta-ala: 2,4

6m

ha

Karttalehti:
L3421E2

1-2 m

Sijainti: Ruoksuo sijaitsee valtatie 8:n varrella, noin 7 kilometriä Mynämäen keskustasta pohjoiseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko edustava.
Geologia
Ruoksuon kivikko on moreenikivikko, joka sijaitsee Ruoksuon lounaispuolella olevan moreenimäen laella ja
ylärinteellä harjujakson vieressä olevalla kumpumoreenialueella.
Kivikko on muodoltaan pyöreähkö, kooltaan noin 100 x 150 metriä ja se sijaitsee moreenimäen laella ja
ylärinteillä. Kivien koko vaihtelee 0,5 ja 2 metrin välillä. Suurimmat lohkareet ovat yli kolmemetrisiä. Kivien
pyöristyneisyys on 2,0–3,0 (kulmikas–kulunut). Muodostuman kivitiheys vaihtelee suuresti. Alarinteillä se on
50–60 %, mutta ylärinteillä ja laella 80–100 %. Mäen laella on pieniä, loivia painanteita, joihin lohkareet ovat
rikastuneet. Yleisimmät kivilajit ovat granodioriitti, graniitti ja kiillegneissi/migmatiitti.
Litorinavaiheen rantataso on alueella noin 55 metrissä.
Ruoksuon moreenimäki kuuluu harjujakson vieressä olevaan pieneen kumpumoreenialueeseen. Jäätikkö on
louhinut ja kuljettanut kiviainesta, joka on kerrostunut moreenimäkeen. Jäätikön reunan vetäydyttyä mäki on
kohonnut vedenpinnan tasoon, ja mäen laki ja ylärinteet ovat huuhtoutuneet hieman. Myöhemmin routa on
muokannut kivikkoa jonkin verran.
Maisema ja muut arvot
Kivikkoinen, osittain hakattu mäki erottuu ympäristöstä selvästi ja näkyy mm. viereiselle valtatielle hyvin.
Ympäristöön avautuu metsäisiä maisemia, mutta näkymät eivät ole kovin laajoja. Muodostuman sisäinen
maisema ei ole erityisen mielenkiintoinen, ja kivikon puusto rajoittaa näkymiä.
Kirjallisuus:
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HERNEMAANSUON KIVIKKO

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

Mynämäki
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-02-012
Muodostuma: Moreenikivikko
36 m mpy.

Pinta-ala: 0,3

4m

ha

Karttalehti:
L3421A4

1-2 m

Sijainti: Hernemaansuon kivikko sijaitsee Kivijärven eteläpuolella, Vehmaan rajan tuntumassa, noin 10
kilometriä Mynämäen keskustasta luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko edustava ja sijoittuu
DeGeer-moreenien yhteyteen.
Geologia
Hernemaansuon kivikko on pieni, mannerjäätikön liikkeeseen nähden poikittainen DeGeer-moreenikivikko
hakkuuaukealla, metsäautotien vieressä.
Pitkänomaisella, kapealla kivikolla on pituutta 120 metriä ja leveyttä 30 metriä. Kivikoko on 0,4–2 metriä.
Suurimmat lohkareet ovat läpimitaltaan jopa 3 metriä. Kivien pyöristyneisyys on 2,5–3,0 (kohtalaisesti
kulunut–kulunut). Muodostuman kivitiheys on 80–100 %. Kivet ovat pääasiassa karkeahkoa, graniittista kiveä
ja kiillegneissiä/migmatiittia. Litorinavaiheen rantataso on lähistöllä noin 47 metrissä.
Veteen päättyneeseen mannerjäätikön reunavyöhykkeeseen on pohjamoreenista kasautunut reunan suuntaisia,
pitkiä ja kapeita, muutaman metrin korkuisia DeGeer-moreeneja. Hernemaansuon moreenivalli on kasautunut
erityisen kivisestä materiaalista. Kivisyys on runsainta vallin harjalla ja suojasivulla. Moreenivallin kohottua
vedenpinnan tasoon ovat rantavoimat ilmeisesti huuhtoneet kivikkoa jonkin verran. Lähialueella on useita
pieniä DeGeer-moreenivalleja.
Biologia
Kivikko jakautuu hakkuuaukioon ja osin varttuneeseen puolivarjoiseen sekametsään. Suurimpien lohkareiden
alla on kuivia onkaloita. Kivikon lajisto on tavanomaista. Kivet ovat päältä poronjäkälien, torvijäkälien ja
metsäsammalten peittämiä. Kivien sivut ovat paljaampia ja niillä kasvaa mm. kallioisokarvetta, jauhejäkäliä ja
kalliokarstasammalta. Isoimpien itään avautuvien lohkareiden sivulla kasvaa lisäksi kiviharmosammalta,
kalliopalmikkosammalta ja koloissa hiirenhäntäsammalta. Napajäkälistä runsain on liuskanapajäkälä. Kivillä
kasvaa paikoin myös peltopillikettä ja keltamoa. Kivien välit ovat seinäsammal–kynsisammalvaltaisia ja osin
puolukka- ja mustikkavarvikkoisia. Sielä täällä kasvaa myös metsälauhaa ja muita tavanomaisia metsäkasveja.
Varttunut sekametsä koostuu männystä, kuusesta ja koivusta. Hakkuuaukion maapohja on kulotettu, mistä
muistuttavat hiiltyneet puiden kannot.
Maisema ja muut arvot
Kivikko erottuu hyvin viereiselle metsäautotielle. Moreenivallin päältä avautuu melko yksitoikkoinen
hakkuualue. Muodostuman sisäistä maisemaa hallitsevat muutamat isot lohkareet.
Kirjallisuus:
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Mynämäki
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-02-013
Muodostuma: Moreenikivikko
Korkeus:

28 m mpy.

Muodostuman korkeus:

10 m

Kerrostumismuodon korkeus:

Pinta-ala: 1,7

ha

Karttalehti:
L3412D2

2-3 m

Sijainti: Uusiniittu sijaitsee Laajoen rannan tuntumassa, noin 7 kilometriä Mynämäen keskustasta länteen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on valtakunnallisesti melko merkittävä geologisin perustein. Se sijoittuu DeGeer-moreenialueelle ja sen
kivitiheys on moreenikivikoksi varsin suuri.
Geologia
Sähkölinjan alla oleva Uusiniitun kivikko koostuu kahdesta erillisestä kivikosta: peltotien vieressä olevasta
kivisestä DeGeer-moreeniselänteestä ja laajemmasta moreenikivikon ja DeGeer-moreeniselänteen
yhdistelmästä.
Laajemmalla kivikolla on pituutta noin 250 metriä ja leveyttä suurimmillaan noin 100 metriä. Kivikko jatkuu
laajemmalle kaakkoon harvana kivikkona, mikä kuitenkin tässä on rajattu kohdealueen ulkopuolelle. Erillinen
DeGeer-moreenikivikko sijaitsee laajemmasta kivikosta vajaat 200 metriä etelään saman sähkölinjan alla.
Kivet ovat selänteen laella. Kivikoko vaihtelee 0,8 ja 2 metrin välillä. Suurimmat lohkareet ovat jopa yli
kolmemetrisiä. Kivien pyöristyneisyys on 2,0–2,5 (kulmikas–kohtalaisesti kulunut). Kummankin muodostuman
kivitiheys on 80–100 %. Kivet ovat lähes yksinomaan paikallista kiillegneissiä/migmatiittia. Migmatiitin
graniittiset osueet ovat hyvin karkearakeisia. Kivet ovat kasautuneet paikoin röykkiöiksi ja kivikko on
vaikeakulkuista. Lähin Litorinavaiheen rantataso on 54 m mpy.
Uusiniitun alueella on lukuisia, veteen päättyneen mannerjäätikön reunavyöhykkeessä pohjamoreenista
syntyneitä, jäätikön liikkeeseen nähden poikittaisia, matalia DeGeer-moreeniselänteitä. Usean selänteen
materiaali on hyvin kivistä. Kivikon kivet ovat kasautuneet laajemmalle alueelle, kuin pelkästään
moreeniselänteelle.
Maisema ja muut arvot
Sähkölinjan alla olevat lohkareiset moreeniselänteet erottuvat maastosta hyvin, sen sijaan metsässä oleva
kivikko ei näy pitkälle. Sähkölinjan alusta ei ole maisemallisesti mainittava. Muodostuman sisäisen maiseman
kiinnostavimmat kohteet ovat moreeniselänteet.
Kirjallisuus:
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RÖYSKYNKALLIO

Eura
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-04-002
Muodostuma: Moreenikivikko
Talus

Korkeus:

65 m mpy.

Muodostuman korkeus:

15 m

Kerrostumismuodon korkeus:

Pinta-ala: 0,6

ha

Karttalehti:
M3313A1

1-3 m

Sijainti: Röyskynkallio sijaitsee Lellaisten kylässä, runsaat 20 kilometriä Euran keskustasta etelään.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko edustava ja sen
biologiset arvot liittyvät monipuoliseen lajistoon.
Geologia
Muodoltaan kaareva Röyskynkallion kivikko sijaitsee kalliomäen jyrkähköllä etelärinteellä, osittain jyrkänteen
juurella. Kivikko on moreenikivikon ja rapauman tai taluskivikon yhdistelmä, ja se ulottuu lähes mäen laelta
alas asti. Myös rantavoimat ovat voineet muokata kivikkoa.
Kaarevan kivikon pituus on noin 150 metriä ja leveys parhaimmillaan 50 metriä. Kivikoko on 0,7–1,5 metriä.
Suurimmat lohkareet ovat halkaisijaltaan noin 2 metriä. Kivien pyöristyneisyys on 2,0–2,5
(kulmikas–kohtalaisesti kulunut). Kivitiheys vaihtelee 90 ja 100 %:n välillä. Kivilaji on paikallista, tasarakeista
rapakivigraniittia. Graniitin kuutiollinen rakoilu näkyy useiden lohkareiden kulmikkaassa muodossa.
Röyskynkallion kivikko on syntynyt mannerjään louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta sekä kalliomäen
etelärinteestä irronneista lohkareista. Lisäksi osa kivikon länsipään kivistä saattaa olla peräisin länsijyrkänteen
eteläpäästä. Mannerjää on todennäköisesti irrottanut Röyskynkallion kuutiollisesti rakoilleesta kalliosta
lohkareita, jotka ovat kasautuneet mäen etelärinteelle. Jäätikön sulamisen jälkeen kalliosta on ilmeisesti
irronnut rapautumalla lohkareita, jotka ovat paikallaan tai hieman painovoiman liikuttamia. Kallion
länsijyrkänteen eteläpään alla olevista kivistä osa on ilmeisesti irronnut rapautumisen myötä jyrkänteestä. Kivet
eivät kuitenkaan muodosta talusta.
Biologia
Alue on puolivarjoista rinnekivikkoa. Lajisto on karua, mutta monilajista ja lajistossa on kalliokasvillisuuden
piirteitä. Pienet onkalot ovat kuivia. Kivien lakia peittävät laajat ja paksuhkot poronjäkäläpeitteet ja
torvijäkälät. Tierasammalet ovat niukempia. Lakikivillä on myös kallioimarrekasvustoja. Kivien välit ovat
sammaleisempia ja varvikkoisempia, mutta poronjäkäliä on edelleen runsaasti. Kivien väleissä kasvaa mm.
seinäsammalta ja kivikynsisammalta. Varvuista runsain on puolukka, mutta myös mustikkaa kasvaa
välipinnoilla. Pystypinnat ja kivien kulmat ovat kaarrekarpeen kirjomia, mutta myös kallioisokarvetta on
runsaasti. Muita pystypintojen lajeja ovat mm. karstanapajäkälä ja karttajäkälät. Kivien väliset onkalot ovat
lähinnä jauhejäkälien valtaamia. Onkaloissa kasvaa niukkana myös varjorikkijäkälä. Karikkeisuuden vuoksi
kivillä on myös melko runsaasti yleensä puilla kasvavia jäkäliä, kuten kärsäpaisukarvetta ja naavaa.
Puusto on erirakenteista männikköä, joista osa on keloina. Koivua ja hieman haapaa kasvaa välipuista
alikasvustoon saakka, ja kuusia on lähinnä alikasvustossa. Alarinteestä kivikko rajoittuu tuoreen–kuivahkon
kankaan varttuneeseen havusekametsään ja ylärinteestä varttuneeseen kalliomännikköön.
Maisema ja muut arvot
Kivikko erottuu ympäristöstään puuston vuoksi vasta läheltä. Myös kohteesta avautuvan maiseman peittää
puusto melko tehokkaasti. Kohteen sisäinen maisema sen sijaan on melko vaihteleva ja kiinnostava, paikoin

jopa jylhä.
Kirjallisuus:
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Pohjakartta © Maanmittauslaitos
ja Hallinnon tietotekniikkakeskus 3/2013
Suojelualueet © Suomen Ympäristökeskus
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ARVOKKAAT KIVIKKOALUEET

30

JAAKKOLA

Eurajoki
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-04-003
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

33 m mpy.

Pinta-ala: 0,5

ha

4m

Karttalehti:
M3321D4

1-2 m

Sijainti: Jaakkolan kivikko sijaitsee noin 4 kilometriä Eurajoen keskustasta itään.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on melko vaatimaton uhkurakka. Se on nostettu arvoluokkaan 4, eli valtakunnallisesti merkittäväksi
lähinnä sijaintinsa takia. Kohde on laajalla säteellä alueen ainoa kivikko.
Geologia
Jaakkolan kivikko on pienen mäen alarinteen juurella suon reunassa oleva epäyhtenäinen, pitkänomainen
uhkurakka. Kivikko sijaitsee loivasti kumpuilevalla kallio- ja moreenialueella.
Kivikon pituus on 200 metriä ja leveys leveimmillään 40 metriä. Kivikoko vaihtelee 0,7 ja 2 metrin välillä, ja
kivien pyöristyneisyys on 2,0 (kulmikas). Kivitiheys vaihtelee 90 ja 100 prosentin välillä. Kivilaji on
paikallista, pyterliittistä rapakiveä. Osa kivistä on peräisin viereisestä kalliosta. Useiden lohkareiden muodossa
on havaittavissa graniitin kuutiollinen rakoilu. Kivet ovat osin sammaloituneet.
Mannerjäätikkö on louhinut ja kuljettanut paikallista kiviainesta ja kasannut sen pienen kalliomäen päälle
jäätikön liikkeen suuntaiseksi matalaksi moreenimäeksi, ja kivet ovat rikastuneet alarinteelle ilmeisesti osittain
painovoiman vaikutuksesta. Viereisen painanteen soistuessa painanne on pysynyt kosteana ja suon viereen on
roudan muokkaamana muodostunut uhkurakka.
Maisema ja muut arvot
Varsinainen uhkurakka ei erotu kauas, eikä siitä avaudu juuri maisemia ympäristöön. Muodostuman sisäinen
maisema on hieman monipuolisempi ja louhikko on pienessä mittakaavassa melko jylhä.
Kirjallisuus:
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240500

241000

241500

SALMISEN KIVIKKO

Ulvila
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-04-008
Muodostuma: Moreenikivikko
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

58 m mpy.

Pinta-ala: 1,6

5m

ha

Karttalehti:
M3414B4

1-2 m

Sijainti: Salmisen kivikko sijaitsee Järventaustassa, Joutsijärven luoteispuolella, noin 18 kilometriä Ulvilan
keskustasta itäkoilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko edustava ja sijoittuu
kumpumoreenien yhteyteen.
Geologia
Salmisen kivikko on loivapiirteisellä kumpumoreenialueella sijaitseva pitkänomainen moreenikivikko.
Kivikolla on pituutta noin 200 metriä ja leveyttä 100 metriä. Kivikoko vaihtelee 0,5 ja 2,5 metrin välillä.
Suurimmat lohkareet ovat yli 3-metrisiä. Kivien pyöristyneisyys on 2,0 (kulmikas). Kivitiheys on 60–100 %.
Pääkivilaji on paikallinen granodioriitti/tonaliitti. Soistuneen painanteen vieressä kivikossa on uhkurakkamaisia
piirteitä. Kivikko on vaikeakulkuinen.
Mannerjäätikkö on kasannut kivistä moreenia loivasti kumpuilevaksi moreenimaastoksi. Salmisen kivikko on
kasautunut pienen moreenimäen laelle ja rinteille. Kun mäki on kohonnut vedenpinnan tasolle, on aallokko
huuhtonut jonkin verran kivikkoa ja kuljettanut hienoainesta pois.
Maisema ja muut arvot
Kivikko erottuu vasta läheltä katsottaessa. Metsä peittää kohteesta ympäristöön avautuvat maisemat.
Muodostuman sisäinen maisema on melko vaihteleva johtuen muutamista suurista lohkareista.
Kirjallisuus:
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241500

242000

242500

AHVENLAMMIN KIVIKKO

Ulvila
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-04-009
Muodostuma: Moreenikivikko
Uhkurakka

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

60 m mpy.

Pinta-ala: 1,9

3m
1-5 m

ha

Karttalehti:
M3414B4
M3414D4

Sijainti: Ahvenlammin kivikko sijaitsee Järventaustassa, Joutsijärven luoteispuolella, noin 19 kilometriä
Ulvilan keskustasta itäkoilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti ja biologisesti melko edustava
ja sijoittuu kumpumoreenien yhteyteen.
Geologia
Ahvenlammin kivikko on moreenimäen alarinteellä, suon laidassa oleva moreenikivikon ja uhkurakan
yhdistelmä.
Inventointiin mukaan rajattu kivikko on tihein osa laajempaa, harvempaa kivikkoa. Mäen rinteessä on
moreenikivikkoa. Suon reunassa olevan uhkurakan pituus on 150 metriä ja leveys 40 metriä. Keskimääräinen
kivikoko vaihtelee 1 ja 2 metrin välillä. Suurimpien lohkareiden läpimitta on jopa 5 metriä. Kivien
pyöristyneisyys on 2,0–2,5 (kulmikas–kohtalaisesti kulunut). Muodostuman kivitiheys on 100 %. Pääkivilaji on
tonaliitti (DigiKP200 2010).
Mannerjäätikkö on kasannut Ahvenlammin alueelle erittäin kivistä moreenia loivasti kumpuilevaksi
moreenimaastoksi. Ahvenlammin moreenimäen pohjoisrinteellä kivisyys on runsasta. Kun alue on kohonnut
vedenpinnan yläpuolelle, mahdollisesti osa rinteen kivistä on painovoiman vaikutuksesta rikastunut
alarinteeseen suon reunaan. Täällä kosteusolosuhteet ovat olleet suotuisat roudan työhön, jonka seurauksena
paikalle on syntynyt uhkurakka. Pohjavedenpinta on paikoin nähtävissä lohkareiden välissä. Ylempänä
rinteessä kivikko on moreenikivikkoa.
Biologia
Kivikko on hieman puustoinen ja karikkeinen. Onkaloissa on paikoin vettä ja kivikossa lievää suovaikutusta.
Kivien päällä ja väleissä on poronjäkälien, torvijäkälien ja tinajäkälien muodostamia peitteitä. Sammalista
runsaimpia ovat kivitiera-, kalliokarsta- ja louhisammal. Rupijäkäliä on peitteisyyden vuoksi vähemmän.
Joillakin kivillä on niukkana kallioimarretta. Vetisissä onkaloissa kasvaa ilmeisesti hetesirppisammalta ja
ahmasammalta. Kivien väleissä kasvaa lisäksi vähän ketunliekoa, metsäkortetta ja metsäalvejuurta. Kivikon
laidalla on laajemmin puolukkavarvikkoa ja seinäsammalta. Puusto on nuorehkoa kasvatusmännikköä ja
sekapuuna kasvaa pensasmaista koivua. Kivikon laidalla on muutamia paatsamia.
Maisema ja muut arvot
Varsinainen uhkurakka jää mäen pohjoispuolelle, eikä erotu läheiselle tielle. Ympäröivä metsä estää näkymät
pidemmälle. Muodostuman sisäistä maisemaa elävöittävät muutamat näyttävät lohkareet.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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242000

242500

243000

KOURIJÄRVEN KIVIKKO II

Ulvila
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-04-013
Muodostuma: Moreenikivikko
Uhkurakka

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

65 m mpy.

Pinta-ala: 0,7

5m
1-3 m

ha

Karttalehti:
M3423C1
M3414D2

Sijainti: Kourijärven kivikko (II) sijaitsee Järventaustassa, vajaat 20 kilometriä Ulvilan keskustasta
koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko edustava.
Kasvillisuuden ja lajiston monipuolisuutta nostaa sijainti järven rannassa.
Geologia
Kourijärven (II) kivikko on Kourijärven itärannalla oleva moreenikivikon ja uhkurakan yhdistelmä, joka
koostuu kahdesta vierekkäisestä kivikosta. Läntisempi ja laajempi kivikko on moreenikivikon ja uhkurakan
yhdistelmä. Sen mitat ovat 100 x 50 metriä. Kivien keskikoko on 0,5–2 metriä ja pyöristyneisyys 2,0–2,5
(kulmikas–kohtalaisesti kulunut). Kivitiheys on 90–100 %. Järven rannassa oleva kivikko on pelkästään
uhkurakkaa ja on pienestä koostaan huolimatta kohtalaisen edustava. Sen koko on 30 x 120 metriä. Kivikoko
vaihtelee 0,7 ja 2 metrin välillä, ja kivien pyöristyneisyys on 2,0 ja 2,5 (kulmikas–kohtalaisesti kulunut).
Kivitiheys on 100 %. Kivien välissä näkyy pohjavedenpinta. Osa kivistä on jäkälöitynyt. Uhkurakan vieressä
on loiva, kivinen moreenirinne. Pääkivilaji molemmissa kivikoissa on paikallinen tonaliitti/kvartsidioriitti
(DigiKP200 2010).
Mannerjäätikkö on kasannut Kourijärven maastoon runsaasti hyvin kivistä moreenia. Kourijärven itärannalle
on kasautunut moreenimäki, jonka materiaalista ilmeisesti osa on peräisin järven painanteesta. Järven rannalla
kulkevan retkeilyreitin varrella olevan loivan rinteen kivet ovat rikastuneet alarinteeseen ja järven rantaan
osittain painovoiman, osittain roudan toiminnan tuloksena. Järven rannassa kosteusolosuhteet ovat olleet
otolliset uhkurakan syntyyn. Osa kivistä on sammalen ja jäkälän peitossa.
Biologia
Sisämaan kivikko on runsaspuustoinen ja karikkeinen. Kivien kolot ovat kuivia. Kivet ovat laajalti
poronjäkäläpeitteisiä, sammaleisia ja niiden väleissä on puolukkavarvikkoa sekä seinäsammalta. Paikoin kivillä
on laajoja kallioimarrekasvustoja ja vähän vadelmaa. Sammalista kasvaa runsaimmin kalliokarstasammalta,
kivitierasammalta ja jonkin verran myös kalliotierasammalta ja isokorallisammalta. Kivien väleissä tai sivuilla
on lisäksi louhisammalta ja isoraippasammalta. Kaarrekarvetta ja karttajäkäliä on suhteellisen vähän, mutta
kallioisokarve kasvaa karikkeen ja varjostuksen vuoksi normaalia runsaampana. Isoimmissa onkaloissa on
hiirenhäntäsammalta, laakasammalta, kyhmytorasammalta, jauhejäkäliä ja niukasti varjorikkijäkälää. Puusto on
erirakenteista männikköä, jossa järeimmät puut ovat 40 cm paksuja, mutta keloja ei ole. Sekapuuna kasvaa
koivua ja pihlajan vesoja. Rannalla on yksittäinen pensasmainen harmaa- ja tervaleppä. Suopursua on lähinnä
rannassa ja rantaa reunustaa järviruokokasvusto.
Rantakivikossa puustoa on vasta viiden metrin päässä rannasta. Rantavyöhykkeellä, kivien päällä on laajat
kalliotierasammalkasvustot, tinajäkäliä ja vasta noin 5 metrin päässä rannasta poronjäkälät runsastuvat. Kivien
väleissä on louhisammallaikkuja ja okahirvenjäkälätuppaita. Aivan rannimmaisten kivien sivulla kasvaa
rustojäkälää. Napajäkälistä karstanapajäkälä on runsas. Kivien kulmia kirjoo yleisesti kaarrekarvejäkälä.
Vesirajassa kasvaa niukasti myrkkykeisoa ja kurjenjalkaa. Metsänrajassa on taasen kivien päällä vähän
kallioimarretta, väleissä metsäalvejuurta ja runsaahkosti puolukkaa. Puusto ylärannalla muodostuu
enimmäkseen harvakasvuisista, alle kolmimetrisistä männyistä ja koivuista. Kivikon rantarajalla on yksittäinen,

pensasmainen tervaleppä. Ylempää kivikkoa reunustaa varttunut kuivan tai kuivahkon kankaan männikkö.
Maisema ja muut arvot
Itäinen kivikko erottuu hyvin järven rannan tuntumassa. Myös kivikosta avautuu näkymiä järvelle.
Muodostuman sisäinen maisema on melko tavanomainen. Pienehkö, mutta näyttävä läntinen kivikko rajautuu
varsin selvästi vesirajassa ja erottuu melko kauas. Kohteesta avautuu esteetön näkymä kapealle järven salmelle.
Kohteen sisäinen maisema on kohtuullinen vesirajassa.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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243000

Pitkäsuo
243500

244000

OSALAMMINKALLIO

Ulvila
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-04-015
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

67 m mpy.

Pinta-ala: 1,7

4m

ha

Karttalehti:
M3423C1

1-4 m

Sijainti: Osalamminkallio sijaitsee Järventaustassa, vajaat 20 kilometriä Ulvilan keskustasta koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on geologisesti melko edustava ja sijoittuu
kumpumoreenien yhteyteen. Kivikon biologiset arvot liittyvät lajiston ja kasvillisuuden monipuolisuuteen.
Geologia
Osalamminkallion kivikko on kumpumoreenialueella loivarinteisessä painanteessa oleva uhkurakka.
Soikeahko uhkurakka on 150 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Kivikoko vaihtelee 0,7 ja 2,5 metrin välillä.
Suurimmat lohkareet ovat läpimitaltaan 4–5 metriä. Kivien pyöristyneisyys on 2,0–2,5 (kulmikas–kohtalaisesti
kulunut).
Muodostuman kivitiheys on 95–100 %. Pääkivilaji on tonaliitti/kvartsidioriitti. Kivissä on hiukan jäkälää ja
sammalta.
Mannerjää on kasannut alueelle kivistä moreenia loivasti kumpuilevaksi maastoksi. Osalamminkallion
loivarinteisessä painanteessa ovat kosteusolosuhteet olleet suotuisat roudan toiminnalle ja uhkurakan synnylle.
Biologia
Kivikko on suhteellisen puustoinen ja onkaloistaan kostea. Paikoin on pieniä puuttomia aukkoja, mutta
karikevaikutus ja osittainen varjostus ulottuvat koko kivikkoon. Kivien päällä on laajat poronjäkälien,
torvijäkälien, tinajäkälien ja sammalten muodostamat peitteet. Kivitierasammalen ohella on paikoin
kalliotierasammalta. Kivien sivuilla on enemmän kalliokarstasammalta ja isokorallisammalta ja niukasti
karstanapajäkälää. Karikevaikutteisilla kivillä on niukasti kaarrekarvetta ja karttajäkäliä, mutta myös
pallokarvetta esiintyy. Isoimmilla lohkareilla kasvaa kiviharmosammalta ja eräällä siirtolohkareella
karvakiviyrttiä. Kosteimmissa onkaloissa kasvaa rahkasammalia ja syvimmissä pihtisammalta sekä
pykäsammalta. Muuten kivien välejä peittävät lähinnä metsäsammalet, poronjäkälät ja varvut, joista runsaimpia
ovat seinäsammal, valkoporonjäkälä, palleroporonjäkälä ja puolukka. Harvakseltaan kasvaa myös pallosaraa ja
metsäalvejuurta. Puusto on kasvatusmännikköä, ja sekapuuna kasvaa koivua ja joitakin pajuja. Aluetta ympäröi
kivinen, nuori kasvatusmännikkö.
Maisema ja muut arvot
Pienessä painanteessa, metsän keskellä sijaitseva kivikko ei erotu kauas ympäristöön. Myös
muodostumasta avautuvat näkymät ovat hyvin vaatimattomat. Muodostuman sisäistä maisemaa elävöittävät
muutamat suurikokoiset lohkareet.
Kirjallisuus:
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METSÄLÄ

Ulvila
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-04-016
Muodostuma: Moreenikivikko
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

62 m mpy.

Pinta-ala: 0,4

2m

ha

Karttalehti:
M3423A3

1-2 m

Sijainti: Metsälänkallio sijaitsee Järventaustassa, vajaat 20 kilometriä Ulvilan keskustasta koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Geologia
Metsälän kivikko on kumpumoreenialueella, moreenimäen itärinteellä oleva moreenikivikko. Kivikko on pieni,
mutta moreenikivikoksi hyvin kehittynyt.
Pyöreähköllä kivikolla on pituutta 150 metriä ja leveyttä 100 metriä. Muodostuman kivikoko vaihtelee 1 ja 2,5
metrin välillä. Kivien pyöristyneisyys on 2,5 (kohtalaisesti kulunut). Muodostuman kivitiheys on 90–100 %.
Pääkivilaji on paikallinen tonaliitti/kvartsidioriitti. Kivikko on varsin massiivista moreenilouhikkoa.
Mannerjäätikkö on louhinut ja kasannut lähialueen kallioperästä kiviainesta Järventaustan alueelle kiviseksi,
loivasti kumpuilevaksi moreenimaastoksi. Erityisen kivistä moreenia on kasautunut Metsälän mäen itä- ja
kaakkoisrinteiden juurelle, jäätikön liikkeeseen nähden mäen suojasivulle. Painovoima on voinut osaltaan
edesauttaa kivien kasautumista alarinteelle ja rinteen juurelle.
Maisema ja muut arvot
Kivikko sijaitsee hakkuualueella ja erottuu hyvin viereiselle metsäautotielle. Kohteesta ympäristöön avautuva
maisema on melko yksitoikkoista metsämaisemaa. Muodostuman sisäistä maisemaa elävöittävät useat suuret
lohkareet.
Kirjallisuus:
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VIHDANMÄENKALLION KIVIKOT

Ulvila
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-04-017
Muodostuma: Moreenikivikko
Uhkurakka

Korkeus:

53 m mpy.

Muodostuman korkeus:

10 m

Kerrostumismuodon korkeus:

Pinta-ala: 5,7

ha

Karttalehti:
M3414B4

1-2 m

Sijainti: Vihdanmäenkallio sijaitsee Järventaustassa, vajaat 20 kilometriä Ulvilan keskustasta koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Geologia
Vihdanmäenkallion kivikot koostuvat kahdesta erillisestä, heikohkosti kehittyneestä kivikosta, joista läntinen
on laajempi ja edustaa moreenikivikkoa. Pienempi, itäinen kivikko on moreenikivikon ja uhkurakan
yhdistelmä. Kivikot sijoittuvat Järventaustan alueelle, jossa maastoa verhoilevan moreeniaineksen
pintakivisyys on tiheää. Myös kalliopaljastumia on alueella runsaasti.
Muodostuman kivikoko vaihtelee 0,7 ja 2 metrin välillä. Suurimmat lohkareet ovat läpimitaltaan lähes 3metrisiä. Kivien pyöristyneisyys on 2,0–3,0 (kulmikas–kulunut). Kivitiheys vaihtelee 80 ja 100 %:n välillä.
Kivikon pääkivilaji on paikallinen tonaliitti/kvartsidioriitti. Kivet ovat suurelta osin sammaloituneet. Kivikko
on paikoin erittäin vaikeakulkuista.
Mannerjäätikkö on louhinut ja kasannut lähialueen kallioperästä runsaasti kiviainesta Järventaustan alueelle
moreenin sekaan, mikä näkyy maastossa runsaana pintakivisyytenä. Kivistä moreenia on Vihdanmäenkallion
läntisemmässä kohderajauksessa jään liikkeen suuntaisena kohoumana kahden kalliomäen välissä. Osa
kiviaineksesta saattaa olla peräisin myös muodostuman luoteispuolella olevasta Paskajärven painanteesta.
Erityisen kivistä moreenia on kasautunut Isosuolta luoteeseen sijoittuvaan kohderajaukseen. Tämän kivikon
painanteessa olevan kivikonosan kosteusolosuhteet ovat olleet suotuisat pienen uhkurakan syntyyn.
Maisema ja muut arvot
Tiheä metsä estää kivikon erottumisen kauas. Samasta syystä kivikosta ei myöskään avaudu näkymiä
ympäristöön. Sisäisen maiseman kiinnostavimmat kohdat ovat paikoin röykkiöiksi kasautuneet isot lohkareet.
Kirjallisuus:
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RUOKAVIIDANKORPI I

Pori
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-04-019
Muodostuma: Moreenikivikko
Korkeus:

75 m mpy.

Muodostuman korkeus:

10 m

Kerrostumismuodon korkeus:

Pinta-ala: 1,2

ha

Karttalehti:
M3423C3

2-3 m

Sijainti: Ruokaviidankorpi sijaitsee lähellä Porin, Ulvilan ja Lavian rajojen risteyskohtaa, noin 25 kilometriä
Porin keskustasta itäkoilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Geologia
Ruokaviidankorven (I) kivikko on kumpumoreenialueella oleva, moreenimuodostumaan liittyvä
moreenikivikko.
Kivikko on kooltaan 80 x 120 metriä ja muodoltaan pyöreähkö. Kivikoko vaihtelee 1 ja 3 metrin välillä.
Suurimmat lohkareet ovat halkaisijaltaan yli 4 metriä. Kivien pyöristyneisyys on 2,0–2,5
(kulmikas–kohtalaisesti kulunut). Muodostuman kivitiheys vaihtelee 50 ja 90 %:n välillä. Pääkivilaji on
paikallinen, suuntautunut tonaliitti/kvartsidioriitti. Noin puolet lohkareista ovat sammaloituneet. Lähin
Litorinataso on 73 metrin korkeudella.
Ruokaviidankorven alueella erittäin kivistä moreenia on kasautunut moreenimuodostumiksi. Alueen mäet ovat
erittäin kivisiä. Mannerjäätikkö on louhinut ja kasannut paikallista kiviainesta kumpuilevaksi
moreenimaastoksi. Jäätikön sulamisen jälkeen alueen moreenimäet ovat kohonneet veden pinnan tasoon.
Litorinamerivaiheen vedenpinta on alueella ollut suunnilleen mäkien lakiosien tasolla. Rantavoimat ovat lisäksi
huuhtoneet kivisestä moreenista hienoainesta pois, jolloin kivisyys on entisestään lisääntynyt.
Maisema ja muut arvot
Kivikko erottuu lähes avoimessa maastossa viereiselle metsäautotielle varsin hyvin. Kohteesta avautuu
näkymiä ympäröivään, kumpuilevaan, metsäiseen maastoon. Muodostuman sisäinen maisema on melko
yksitoikkoinen.
Kirjallisuus:
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ISTUINKIVI

Loppi
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-05-001
Muodostuma: Siirtolohkare
Korkeus:

143 m mpy.

Muodostuman korkeus:

13 m

Kerrostumismuodon korkeus:

13 m

Pinta-ala: 0,1

ha

Karttalehti:
L4214H3

Sijainti: Istuinkiven siirtolohkare sijaitsee Pappilanpäässä, noin 6 kilometriä Lopen kirkonkylästä
länsilounaaseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Kohde on kokonsa takia geologisesti melko
edustava. Suuri koko korottaa kuitenkin lähinnä kohteen maisemallista arvoa.
Geologia
Metsäisessä moreenimaastossa, lähellä metsäautotietä sijaitseva todella näyttävän siirtolohkareen arvioidut
mitat ovat: pituus 13 metriä, leveys 10 metriä ja korkeus 13 metriä. Lohkare on haljennut kahtia. Lohkare on
kivilajiltaan paikallista, punertavaa, karkearakeista mikrokliinigraniittia.
Maisema ja muut arvot
Istuinkivi näkyy heikosti läheiselle metsäautotielle. Vaikka metsä on melko harvaa, puusto haittaa jonkin
verran lohkareen tarkastelua kauempaa.
Kirjallisuus:
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PÄSSINLUKOT

Hausjärvi

Tietokantatunnus: KIVI-05-004
Muodostuma: Virtaavan veden kerrostama kivikko

Arvoluokka: 3

Rantakivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

135 m mpy.

Pinta-ala: 1,8

15 m

ha

Karttalehti:
L4234D2

2-10 m

Sijainti: Pässinlukot sijaitsevat Hikiällä, noin 6 kilometriä Hausjärven kirkonkylästä lounaaseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Kohde kuuluu Pässinlukkojen – Nummenlukkojen harjujensuojelualueeseen (HSO040038).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on edustava virtaavan veden kerrostama kivikko, jonka
syntytapa on melko harvinainen.
Geologia
Pässinlukkojen kivikko on pitkä ja kapea, virtaavan veden kerrostamana kivikko, jota rantavoimat ovat myös
muovanneet. Kivikko sijaitsee suppamaastossa, toisen Salpausselän proksimaaliosassa.
Muodostuma on kapea, lähes itä-länsisuuntainen ja korkeuseroltaan vaihteleva, polveileva kivikko. Pituutta
kivikolla on runsas 500 metriä ja leveyttä 30–80 metriä. Kivikko muodostaa harjanteita ja sitä on suppien
rinteillä.
Kivikoko on muodostuman länsipäässä 0,2–0,5 metriä. Pienimmät kivet ovat supan alarinteillä ja pohjalla.
Muodostuman itäpää koostuu isoimmista kivistä. Kivikoko on täällä 0,5–1,0 metriä. Kivet ovat hyvin
pyöristyneitä. Pyöristyneisyys on 3,0–4,0 (kulunut–pyöristynyt). Kivitiheys on 100 %. Muodostuman kivet
ovat pääasiassa graniittia, joka on paikoin gneissiytynyt. Kivet ovat osittain jäkälöityneet.
Laaja suppa-alue, jolla kivikko on, sijaitsee reunamuodostuman proksimaaliosassa, syöttöharjun kohdalla.
Sulamisveden kasaaman materiaalin sisään on jäänyt suuria jäälohkareita, joiden sulettua paikalle on
muodostunut suppakuoppia. Suppien välissä on teräviä harjanteita. Sulamisvesi on kasannut alueelle erittäin
kivistä materiaalia. Vesi on todennäköisesti myös kuluttanut muodostumaa ja kaivanut kiviä esiin.
Maisema ja muut arvot
Metsän keskellä oleva kohde ei erotu kovin kauas. Kivikosta osa on lisäksi näkymättömissä suppakuoppien
rinteillä. Kivikko rajautuu ympäristöönsä paikoin hieman epämääräisesti. Kohteesta ympäristöön avautuva
maisema on vaatimatonta metsämaisemaa. Muodostuman sisäinen maisema on sen sijaan vaihteleva ja
mielenkiintoinen korkeuseroineen.
Kirjallisuus:
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HEISKANKALLIO

Hämeenlinna
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-05-005
Muodostuma: Uhkurakka
Korkeus:

137 m mpy.

Muodostuman korkeus:

3m

Kerrostumismuodon korkeus:

1m

Pinta-ala: 0,2

ha

Karttalehti:
L4244D4

Sijainti: Heiskankallio sijaitsee Lammin taajaman eteläpuolella, noin 30 kilometriä Hämeenlinnan
keskustasta itään.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on hyvin kehittynyt ja geologisesti melko
edustava.
Geologia
Heiskankallion kivikko on kapea, hyvin kehittynyt uhkurakka kahden moreenipeitteisen kalliomäen välisessä
painanteessa.
Kapealla kivikolla on pituutta 150 metriä ja leveyttä 20–30 metriä. Kivikon pinta viettää loivasti luoteeseen.
Muodostuman kivien koko vaihtelee 0,7 ja 2 metrin välillä. Kivien pyöristyneisyys on 2,0–2,5
(kulmikas–vähän kulunut). Pitkänomaisista kivistä suuri osa on pystyasennossa. Muodostuman kivitiheys on
100 %. Muodostuman vallitseva kivilaji on punertava, paikallinen graniitti. Kivien välissä on pohjavedenpinta
näkyvissä.
Mannerjäätikkö on kasannut alueelle kivistä moreenia. Jäätikön reunan vetäydyttyä ja veden pinnan laskettua
moreenimäkien välinen painanne nousi veden pinnan yläpuolelle. Kosteassa, osittain soistuneessa painanteessa
on ollut otolliset olosuhteet roudan toiminnalle ja suuret kivet ovat rikastuneet pintaan.
Maisema ja muut arvot
Metsän keskellä oleva kohde ei erotu kauas, vaikka onkin helposti saavutettavissa. Paikka sinällään on melko
hieno ja suojaisa. Ympäristöön ei avaudu näkymiä. Muodostuman sisäinen maisema on melko tavanomainen.
Kirjallisuus:
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ISONKIVENMAA

Hämeenlinna
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-05-006
Muodostuma: Uhkurakka
Korkeus:

154 m mpy.

Muodostuman korkeus:

1m

Kerrostumismuodon korkeus:

1m

Pinta-ala: 0,2

ha

Karttalehti:
M4133C3

Sijainti: Isonkivenmaa sijaitsee Lammin taajaman eteläpuolella, noin 30 kilometriä Hämeenlinnan
keskustasta itään.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on suhteellisen hyvin kehittynyt ja geologisesti
melko edustava.
Geologia
Isonkivenmaan kivikko on pieni, mutta suhteellisen hyvin kehittynyt uhkurakka kahden moreenimäen ja suon
välissä. Pinnaltaan kivikko on tasainen.
Kivikko on muodoltaan soikea, jolla on pituutta 100 metriä ja leveyttä leveimmillään 50 metriä.
Kivien keskikoko on 0,7–1,5 metriä. Suurimmat yksittäiset lohkareet ovat halkaisijaltaan yli 2 metriä. Kivien
pyöristyneisyys on 2–2,5 (kulmikas–vähän kulunut). Muodostuman kivitiheys on 100 %. Valtakivilaji on
paikallinen graniitti. Kivien välissä on paikoin vettä.
Kivikko on syntynyt mannerjään kasattua alueelle kivistä moreenia kumpuilevaksi maastoksi. Jään
peräännyttyä vesi laski, ja alue kohosi veden pinnan yläpuolelle. Moreenimäkien välisessä, loivassa
painanteessa olosuhteet olivat suotuisat roudan toiminnalle ja uhkurakka alkoi hiljalleen muodostua.
Maisema ja muut arvot
Kivikko sijaitsee pienessä painanteessa metsän keskellä, eikä erotu kauas. Myöskään ympäristöön ei avaudu
erikoisia näkymiä. Maisemallisesti parasta on muodostuman sisäinen maisema.
Kirjallisuus:
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SULININVUORI

Urjala
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-06-001
Muodostuma: Talus
Korkeus:

145 m mpy.

Muodostuman korkeus:

20 m

Kerrostumismuodon korkeus:

10 m

Pinta-ala: 0,8

ha

Karttalehti:
M4111H1

Sijainti: Sulininvuori sijaitsee uurtaanjärven pohjoisrannalla, vajaat 30 kilometriä Urjalan kirkonkylästä
kaakkoon.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi geologisin ja myös maisemallisin perustein.
Geologia
Sulininvuoren kivikko on vuoren eteläjyrkänteen juurelle kasautunut taluskivikko.
Kohtalaisen hyvin kehittyneellä taluksella on pituutta noin 100 metriä ja leveyttä 20 metriä. Paksuimmillaan
muodostuma on kymmenen metriä paksu. Kivikon pinta viettää melko jyrkästi lounaaseen.
Taluksen kivien koko vaihtelee 0,2 ja 0,7 metrin välillä. Varsin särmikkäiden kivien pyöristyneisyys on 1,0–1,5
(teräväsärmäinen–melko särmikäs). Muodostuman kivitiheys on 100 %. Kivilaji on jyrkänteestä sortunutta
granodioriittia. Kivet ovat suurelta osin sammaloituneet, mikä heikentää kivikon erottuvuutta. Kivikossa kasvaa
myös muutamia puita.
Kivikko on syntynyt pakkasrapautumisen irrotettua kalliojyrkänteestä kiviainesta, joka on kasautunut
jyrkänteen juurelle talusmaiseksi kivikoksi.
Maisema ja muut arvot
Kivikko näkyy harvahkosta metsästä huolimatta osittain viereiselle tielle. Ympäristöön avautuu tavanomainen,
metsäinen maisema. Muodostuman sisäisessä maisemassa ei ole erityisen kiinnostavia yksityiskohtia.
Kirjallisuus:
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305500

306000

306500

RANTALANVUORI

Urjala
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-06-002
Muodostuma: Moreenikivikko
Uhkurakka

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

121 m mpy.

Pinta-ala: 0,8

4m

ha

Karttalehti:
M3343H3

1-2 m

Sijainti: Rantalanvuori sijaitsee Ameenjärven pohjoisrannalla, vajaat 20 kilometriä Urjalan kirkonkylästä
kaakkoon.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on suhteellisen hyvin kehittynyt ja geologisesti
melko edustava.
Geologia
Rantalanvuoren kivikko on Rantalanvuoren etelä- ja kaakkoisrinteellä ja rinteen juurella oleva moreenikivikon
ja uhkurakan yhdistelmä.
Rantalanvuoren eteläpuolisessa loivassa painanteessa oleva pitkänomainen kivikko on epämääräisesti
rajautuva. Pituutta sillä on noin 100 metriä ja leveyttä 40–50 metriä.
Kivien keskimääräinen koko vaihtelee 0,5 ja 1,5 metrin välillä. Kivien pyöristyneisyys on 1,5–2,0 (hieman
kulunut–kulmikas). Muodostuman kivitiheys vaihtelee 90 ja 100 %:n välillä. Kivilaji on pääasiassa paikallista
granodioriittia. Jonkin verran on myös kiillegneissiä.
Mannerjäätikkö on kasannut kumpuilevan kalliomaaston päälle moreenia. Kivikon materiaalista ainakin osa on
todennäköisesti peräisin Rantalanvuoren pohjoispuolisesta, nykyisin soistuneesta painanteesta. Kivinen
moreeni on kasautunut kalliokohouman suojapuolelle. Painovoima on ilmeisesti myös liikuttanut osan rinteen
kivistä alaspäin tasanteelle. Myös routa on liikutellut kiviä tasanteella, ja kivikossa on myös paikoin
uhkurakkamaisia piirteitä.
Maisema ja muut arvot
Ympäröivän metsän takia kivikko ei näy kauas. Ympäristöön avautuva maisema on samasta syystä varsin
vaatimaton. Parasta antia on muodostuman sisäinen, jonkin verran vaihteleva maisema.
Kirjallisuus:

KIVI-06-003 Laonnutvuori
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319000

319500

320000

LAONNUTVUORI

Akaa
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-06-003
Muodostuma: Talus
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

145 m mpy.

Pinta-ala: 0,9

25 m

ha

Karttalehti:
M4121C4

1-3 m

Sijainti: Laonnutvuori sijaitsee Vähä Arajärven lounaisrannalla, Kylmäkosken luoteispuolella, noin 12
kilometriä Toijalan keskustasta länsiluoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on suhteellisen hyvin kehittynyt ja geologisesti
melko edustava.
Geologia
Laonneenvuoren kivikko koostuu järven rannassa, jyrkänteen juurella olevasta talusmaisesta muodostumasta ja
tähän liittyvästä, kummallakin rinteellä ja mäen laella olevasta moreenikivikosta.
Muodostuma on 350 metriä pitkä ja 20–70 metriä leveä, kapeahko rannanmyötäinen kivikko.
Muodostuman kivikoko vaihtelee suuresti. Mäen moreenikivikossa kivien koko vaihtelee 1 ja 3 metrin välillä,
kun taas alhaalla, järven rannassa kivikoko on 0,5–1 metriä. Kivien pyöristyneisyys on 2,0–3,0
(kulmikas–kulunut).
Kivitiheys vaihtelee mäen laen 80 %:sta rannan 100 %:iin. Muodostuman pääkivilaji on paikallinen graniitti.
Ylempänä rinteessä kivet ovat suurelta osin sammalen ja jäkälän peitossa.
Laonneenvuoren kaksiosainen kivikko on syntynyt kahdella eri tavalla. Mannerjäätikkö on kasannut kivisestä
moreenista kulkunsa suuntaisia, drumliinimaisia muodostumia alueelle. Ainakin osa kiviaineksesta on
todennäköisesti peräisin viereisistä, jäätikön liikkeen suuntaisista järvialtaista. Jäätikön vetäydyttyä on
Laonneenvuoren huippu kohonnut vedenpinnan tasoon, ja vesi on huuhtonut moreenia jonkin verran. Mäen
koillisjyrkänteen alla oleva talusmainen kivikko on syntynyt pakkasrapautumisen jyrkänteestä irrottamasta
materiaalista. Tästä ilmeisesti johtuu myös mäen nimi.
Biologia
Kivikon isojen lohkareiden välisissä onkaloissa, lähellä järven rantaa kasvaa useissa koloissa isosahasammalta.
Louhikko on puuton ja ulottuu järven rantaan saakka. Lohkareet ovat isoja, ja rannassa kolojen pohjalla on
vettä. Kivikko on avoin ja valoisa, mutta syvät onkalot ovat varjoisia (Hertta 2016). Maan puolelta kivikkoa
ympäröi tiheä, kuusivaltainen metsä.
Maisema ja muut arvot
Metsä estää kivikon näkymisen mantereelle päin. Sen sijaan järveltä käsin kivikko näkyy hyvin. Myös mäeltä
on järvelle kauniit näkymät. Muodostuman sisäinen maisema on suhteellisen vaihteleva.
Kirjallisuus:
Hertta 2016. Ympäristöhallinnon eliötietojärjestelmä (Hertta), ennen 01.09.2016 talletetut tiedot. Suomen
ympäristökeskus, Helsinki.
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0

LÄHDEVUORI

Vesilahti
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-06-004
Muodostuma: Moreenikivikko
Talus
Uhkurakka

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

130 m mpy.

Pinta-ala: 0,7

ha

15 m

Karttalehti:
M4122A1

1-3 m

Sijainti: Lähdevuori sijaitsee Linnamaan kylässä, noin 10 kilometriä Vesilahden kirkonkylästä
länsilounaaseen
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on melko hyvin kehittynyt ja geologisesti melko
edustava.
Geologia
Kivikko ulottuu Lähdevuoren laen kalliopaljastumalta pitkin itärinnettä aina alhaalla olevaan soistuneeseen
painanteeseen saakka. Kivikko on moreenikivikon, taluksen ja uhkurakan yhdistelmä.
Kivikko on muodoltaan soikea. Pituutta sillä on 120 metriä ja leveyttä 80 metriä.
Muodostuman kivien koko vaihtelee suuresti. Kivikoko on yleisesti 0,5–2,5 metriä, mutta suurimmat lohkareet
ovat läpimitaltaan jopa 5 metriä. Kivien pyöristyneisyys on 1,5–2,5 (melko särmikäs–jonkin verran kulunut).
Muodostuman kivitiheys vaihtelee 80 ja 100 %:n välillä. Mäen laella ja rinteen alla kivitiheys on 80–90 % ja
rinteessä 100 %. Muodostuman pääkivilaji on paikallinen graniitti.
Vesilahden alueella mannerjäätikön viimeisin liike on tapahtunut lähes lännestä. Tämä selittää Lähdevuoren ja
usean muun alueen moreenipeitteisen kalliomäen itä- ja kaakkoisrinteiden lohkarekasaumat. Jäätikkö on
kasannut lohkareista moreenia Lähdevuoren laen itäosaan sekä itä- ja kaakkoisrinteille. Jyrkän itärinteen suuret
lohkareet ovat vierineet tai romahtaneet alas. Osa lohkareista on peräisin paikallisista kallionnokista. Itärinteen
alla olevan soistuneen painanteen vieressä routa on myöhemmin muokannut kivikkoa uhkurakkamaiseksi.
Biologia
Kivikkoa ei ole biologisesti inventoitu. Uhanalaistietokannan mukaan isolohkareisen kivikon onkaloissa kasvaa
isosahasammalta (Hertta 2016).
Maisema ja muut arvot
Massiivinen louhikkorinne on varsin jylhä ja näyttävä. Kohde sijaitsee kuitenkin metsän keskellä, eikä erotu
kauaksi mihinkään suuntaan. Mäen päältä avautuu tavanomaisia metsämaisemia. Muodostuman sisäinen
maisema on sen sijaan varsin näyttävä ja monipuolinen. Rinne on erittäin jyrkkä ja jylhä, ja suuret lohkareet
elävöittävät näkymää.
Kirjallisuus:
Hertta 2016. Ympäristöhallinnon eliötietojärjestelmä (Hertta), ennen 01.09.2016 talletetut tiedot. Suomen
ympäristökeskus, Helsinki.
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PUPUKALLIO

Vesilahti
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-06-005
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

145 m mpy.

Pinta-ala: 0,8

6m

ha

Karttalehti:
M4121B2

1-2 m

Sijainti: Pupukallio sijaitsee Linnamaan kylässä, noin 10 kilometriä Vesilahden kirkonkylästä
länsilounaaseen
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava.
Geologia
Pupukallion kivikko on uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmä, joka sijaitsee sähkölinjan alla, kahden
kalliomäen välisessä painanteessa.
Muodoltaan pyöreän kivikon halkaisija on noin 120 metriä. Kivikon keskiosa on pinnaltaan tasainen, mutta
reunat nousevat loivasti mäkien metsäisille rinteille varsinkin länsiosassa.
Muodostuman kivien koko vaihtelee 0,8 ja 2 metrin välillä. Suurimmat lohkareet ovat halkaisijaltaan jopa yli 3metrisiä. Kivien pyöristyneisyys on 2,0–2,5 (kulmikas–jonkin verran kulunut). Kivitiheys on muodostuman
keskiosassa 100 %, mäkien rinteellä noin 90 %. Muodostuma koostuu paikallisesta graniitista/granodioriitista.
Kivikko on syntynyt mannerjäätikön kasattua alueelle kivistä moreenia kumpuilevaksi maastoksi. Jäätikön
reunan peräännyttyä alue kohosi vedenpinnan yläpuolelle. Mäkien välisessä loivassa painanteessa olosuhteet
olivat suotuisat roudan toiminnalle, ja uhkurakka alkoi hiljalleen muodostua. Rinteiden kivikot ovat säilyneet
moreenikivikkoina.
Maisema ja muut arvot
Puuttoman sähkölinjan alla oleva uhkurakka erottuu melko kauas. Maisema on kuitenkin melko tavanomainen,
samoin kuin kohteesta ympäristöön avautuva maisema. Myös muodostuman sisäinen maisema on uhkurakalle
varsin tavanomainen.
Kirjallisuus:
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PIKKU KUPULAVUORI

Sastamala
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-06-013
Muodostuma: Rantakivikko
Korkeus:

141 m mpy.

Muodostuman korkeus:

3m

Kerrostumismuodon korkeus:

2m

Pinta-ala: 0,4

ha

Karttalehti:
M3432E1

Sijainti: Pikku Kupulavuori sijaitsee Tampere-Pori-valtatien eteläpuolella, noin 18 kilometriä Vammalan
keskustasta luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava.
Geologia
Pikku Kupulavuoren kivikko on pienehkö, muodoltaan soikea pirunpelto moreenipeitteisen kalliomäen laella.
Kivikolla on pituutta 130 metriä ja leveyttä 50 metriä. Kivikon reunalla on havaittavissa tyrskyjen muovaama
rantatörmä. Kivikkoon on kaivettu kuoppia.
Muodostuman kivien koko vaihtelee 0,2 ja 0,7 metrin välillä. Kivet ovat varsin pyöristyneitä. Pyöristyneisyys
on 3,5–4,5 (jonkin verran pyöristynyt–kohtalaisesti pyöristynyt). Muodostuman kivitiheys on 100 %, aivan
reunoilla noin 90 %. Laidoilla kasvillisuus peittää osittain kiviä. Pääkivilajit ovat punertava, karkea graniitti ja
kiilleliuske/gneissi. Kivet ovat suurelta osin jäkälöityneet.Ylin Yoldiavaiheen ranta on 163 m mpy., kohteesta
vajaat 20 kilometriä itään.
Pikku Kupulavuoren pirunpelto on syntynyt, kun mannerjää on vetäytynyt alueelta ja moreenipeitteisen mäen
huippu kohosi veden pinnan tasoon. Veden pinta on pysynyt jonkin aikaa samalla tasolla, ja ranta on syntynyt
tyrskyjen huuhtoessa mäen huippua. Viereisen Ison Kupulavuoren huipulla, samalla korkeudella, on
samanlainen, mutta pienempi pirunpelto.
Maisema ja muut arvot
Ympäristöstään selkeästi rajautuva kivikko näkyy puuston lomitse jonkin matkaa. Vaikka kohde sijaitsee mäen
laella, ei kohteesta avaudu puuston takia näkymiä pidemmälle. Maisemallisesti parasta on muodostuman
sisäinen maisema, lähinnä reunan rantatörmä.
Kirjallisuus:
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Sastamala
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-06-014
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko

Korkeus:

108 m mpy.

Muodostuman korkeus:

2m

Kerrostumismuodon korkeus:

2m

Pinta-ala: 0,9

ha

Karttalehti:
M3431H4

Sijainti: Pääjärven kivikko sijaitsee Kylmäkoskenmaalla, Pääjärven itärannalla, noin 12 kilometriä
Vammalan keskustasta pohjoiseen
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava.
Geologia
Pääjärven kivikko on uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmä. Pitkänomaisella, kaarevalla kivikolla on
pituutta noin 200 metriä ja leveyttä parhaimmillaan 50 metriä. Kivikko sijaitsee osittain soistuneessa
painanteessa kivisellä moreenialueella. Pohjavedenpinta on paikoin näkyvissä kivien välissä.
Muodostuman kivien koko vaihtelee suuresti. Pienimmät kivet ovat halkaisijaltaan 0,7 metriä ja suurimmat
noin 3 metriä. Suuret teräväsärmäiset kivet ovat vallitsevina. Kivien pyöristyneisyys on 1,5–2,5 (melko
särmikäs–jonkin verran kulunut). Muodostuman kivitiheys on 100 %. Muodostuman pääkivilaji on
porfyyrinen, paikallinen granodioriitti.
Kivikko on syntynyt mannerjäätikön kasattua alueelle kivistä moreenia. Erittäin kivistä moreenia on kasautunut
pienen kalliomäen suojapuolelle, missä kivikko sijaitsee. Kivikon kivilaji, porfyyrinen granodiriitti, on
ilmeisesti ainakin osittain peräisin kivikon pohjois-/koillispuolella olevasta isosta Pääjärven painanteesta, mistä
jäätikkö on louhinut paikallista kiveä mukaansa ja kasannut materiaalin viereisen kalliomäen suojapuolelle.
Maisema ja muut arvot
Kivikko sijaitsee metsäisessä painanteessa, eikä erotu kauas ympäristöönsä. Myös ympäristöön avautuva
maisema on olematon. Muodostuman sisäistä maisemaa elävöittävät muutamat isot lohkareet ja niiden väliset
luolamaiset tilat.
Kirjallisuus:
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LAMMINSUON KIVIKKO

Nokia
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-06-016
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

164 m mpy.

Pinta-ala: 0,6

2m

ha

Karttalehti:
M4212A4

1-2 m

Sijainti: Lamminsuon kivikko sijaitsee Nokian ja Ylöjärven välisellä metsäalueella, runsaat viisi kilometriä
Nokian keskustasta pohjoiseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava.
Geologia
Lamminsuon kivikko on uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmä. Kivikko on pitkänomainen ja hieman
kaareva. Pituutta kivikolla on 130 metriä ja leveyttä parhaimmillaan vajaat 100 metriä. Kivikko sijaitsee suon
reunassa, moreenimäkien välisessä painanteessa kumpuilevalla moreenialueella.
Muodostuman kivien koko vaihtelee 1 ja 2 metrin välillä. Suurimmat lohkareet ovat läpimitaltaan jopa 3
metrisiä. Kivien pyöristyneisyys on 2–2,5 (kulmikas–jonkin verran kulunut). Muodostuman kivitiheys on 100
%. Muodostuman pääkivilaji on paikallinen granodioriitti.
Kivikko on syntynyt, kun mannerjää on kasannut alueelle kivistä moreenia. Jäätikön vetäydyttyä kumpuileva
moreenialue kohosi veden pinnan yläpuolelle. Painanteessa routa on hiljalleen muodostanut kivikon.
Biologia
Isolohkareisessa kivikon kosteissa onkaloissa kasvaa isosahasammalta. Kosteat kolot ovat sopivia
kasvupaikkoja jopa vesisammalille (Hertta 2016). Kivikon ympärillä kasvaa nuorehkoa, mäntyvaltaista metsää,
jossa on myös joitain pieniä koivuja. Kivien väleissä kasvaa myös muutamia puita. Varvuista yleisimpiä ovat
suopursu ja mustikka.
Maisema ja muut arvot
Kivikko näkyy osittain puiden lomitse viereiselle metsäautotielle. Ympäristöön avautuu metsämaisema.
Muodostuman sisäistä maisemaa elävöittää muutama suuri lohkare.
Kirjallisuus:
Hertta 2016. Ympäristöhallinnon eliötietojärjestelmä (Hertta), ennen 01.09.2016 talletetut tiedot. Suomen
ympäristökeskus, Helsinki.

KIVI-06-018 Rämeikkösuon kivikko

310500

311000

311500

312000

Kriikmanni

Blummanoja

Alanko

Viipurinvuori

Sileäkallio

Toivasvuori

Pikku Heinisuo

Sammakkosuo

Nimetönsuo

Pyöreäsuo

682650

Ls.alue

682700

Isovuori

682650

682700

Lehtiniemi

107.4

682750

682750

Pirttisilta

154.4

Iso Heinisuo

Rämeikkösuo
Pikkusuo

682600

682600

Kulonpalonsuo

160
149.8

Kivikkoalue

0

Suojelualue

200

400 m

Karttatuloste © Geologian tutkimuskeskus
Pohjakartta © Maanmittauslaitos
ja Hallinnon tietotekniikkakeskus 3/2013
Suojelualueet © Suomen Ympäristökeskus

310500

311000

Pieni Porrasjärvi

Luonnonsuojelualue

311500

149.8

312000

682550

682550

ARVOKKAAT
KIVIKKOALUEET
154.1

RÄMEIKKÖSUON KIVIKKO

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

Nokia
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-06-018
Muodostuma: Uhkurakka
155 m mpy.

Pinta-ala: 0,3

3m

ha

Karttalehti:
M4212A4

1-2 m

Sijainti: Rämeikkösuon kivikko sijaitsee Nokian ja Ylöjärven välisellä metsäalueella, noin viisi kilometriä
Nokian keskustasta luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava.
Geologia
Rämeikkösuon kivikko on kapea ja pitkänomainen uhkurakka. Pituutta kivikolla on noin 200 metriä ja leveyttä
noin 30 metriä. Kivikko sijaitsee kahden pienen suon välissä kumpuilevalla, kivikkoisella ja kallioisella
moreenialueella.
Muodostuman kivien koko vaihtelee 0,8 ja 2,5 metrin välillä. Kivien pyöristyneisyys on 2,0 (kulmikas).
Muodostuman kivitiheys on 100 %. Kivikko on varsin massiivista lohkareikkoa, jossa kivet ovat kasautuneet
paikoin röykkiömäisesti. Pohjavedenpinta näkyy paikoin kivien väleissä. Muodostuman kivet ovat
granodioriittia, osa kivistä on porfyyrisia.
Kivikko on syntynyt, kun mannerjäätikkö on kasannut alueelle kivistä moreenia. Osa kivistä saattaa olla
peräisin luoteispuolella olevan Toivasjärven painanteesta, mistä jäätikkö on mahdollisesti louhinut kalliota
mukaansa ja kasannut aineksen järven kaakkoispuolelle. Jäätikön reunan vetäydyttyä kallioinen moreenialue
kohosi vedenpinnan yläpuolelle. Mäkien välisessä, osittain soistuneessa painanteessa routa on muodostanut
kivikon.
Maisema ja muut arvot
Kivikko pilkottaa paikoin ympäristöönsä harvahkon puuston lomitse. Muodostumasta ympäristöön avautuu
tavanomainen metsämaisema. Muodostuman sisäisen maiseman mielenkiintoisin elementti ovat muutamat
suuret, röykkiömäiset lohkareet ja niiden väleihin jäävät tilat.
Kirjallisuus:
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Kalliojärvi

343000

KALLIOJÄRVEN KIVIKKO

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

Ruovesi
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-06-019
Muodostuma: Talus
120 m mpy.

Pinta-ala: 0,4

20 m

ha

Karttalehti:
N4114C4

2-6 m

Sijainti: Kalliojärven kivikko sijaitsee noin neljä kilometriä Ruoveden keskustasta länteen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Kohde kuuluu Kotavuoren – Kalliojärven arvokkaaseen kallioalueeseen (KAO040162)
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti ja maisemallisesti melko edustava.
Geologia
Kalliojärven taluskivikko sijaitsee kallioperän luode-kaakkosuuntaisessa ruhjeessa olevan järven itärannan
jyrkänteen alla vesirajassa. Pituutta kivikolla on vajaat 100 metriä ja leveyttä 30–40 metriä. Talus on heti
jyrkänteen alla 5–6 metriä korkea. Kivikon pinta viettää loivasti järveen päin.
Taluksen kivien koko vaihtelee 0,3 ja 1,5 metrin välillä. Kivien pyöristyneisyys on 1,5–2,0 (melko
särmikäs–kulmikas). Muodostuman kivitiheys on 100 %, ja kivilaji jyrkänteestä irronnutta granodioriittia.
Talus on suhteellisen hyvin kehittynyt, vaikka muodon kallistus on loiva. Isoimmat lohkareet ovat vyöryneet
kauimmaksi jyrkänteestä. Lohkareet ovat paikoin röykkiönä.
Kivikko on syntynyt pakkasrapautumisen irrotettua kalliojyrkänteestä kiviainesta, joka on kasautunut
jyrkänteen juurelle loivakaateiseksi, talusmaiseksi kivikoksi.
Biologia
Valtakunnalisesti arvokkaiden kallioiden kuvaus ei osu alueelle vaikka alue kuuluu kokonaisuudessaan
arvokkaaseen kallioalueeseen (KAO040162).
Maisema ja muut arvot
Maisemallisesti kohde on kauniilla paikalla. Kivikko erottuu järvelle hyvin. Sen sijaan lähestyttäessä
mantereen puolelta kivikko näkyy vasta aivan läheltä. Kohteesta avautuu kaunis järvinäköala. Jyrkänne näkyy
osittain puiden lomitse.
Kirjallisuus:
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Parkano
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-06-021
Muodostuma: Rantakivikko
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

186 m mpy.

Pinta-ala: 0,5

6m

ha

Karttalehti:
N3433C1

1-2 m

Sijainti: Isovuorenmäki sijaitsee Iso-Somerojärven itäpuolella, noin 27 kilometriä Parkanon keskustasta
pohjoiseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava.Kohde on
maisemallisesti varsin edustava.
Geologia
Isomäenvuoren loivahkolla luoteisrinteellä, lähellä mäen lakea sijaitseva kivikko on muinaisrantakivikko.
Kivikolla on pituutta noin 150 metriä ja leveyttä 60 metriä. Muodoltaan kivikko on hieman kaareva.
Muodostumassa on rantavallimaisia terasseja, sekä kivivöitä varsinaisen muodostuman ylä- ja alapuolella.
Rantakivikon kivikoko vaihtelee 0,3 ja 0,8 metrin välillä. Kivien pyöristyneisyys on 3–4 (kulunut–pyöristynyt).
Osa kivistä on kulunut laattamaisiksi. Muodostuman kivitiheys on 100 %. Kivikossa kasvaa siellä täällä
muutama puu. Kivet ovat pääasiassa punertavaa, suuntautunutta graniittia.
Muinaisrantakivikko on syntynyt, kun jäätikkö perääntyi, ja moreenimäen laki kohosi veden pinnan tasolle.
Tyrskyt huuhtoivat kivisestä moreenista hienon aineksen pois ja jäljelle jäi paljas kivikko.
Maisema ja muut arvot
Kivikko erottuu harvahkon metsän läpi suhteellisen kauas. Muodostumasta avautuu ympäristöön rinnemetsäisiä
maisemia. Muodostuman sisäisen maiseman kiinnostavin elementti on terassimainen pinnanmuoto.
Kirjallisuus:
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110

KETTUVUOREN KIVIKOT

Hartola
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-07-001
Muodostuma: Uhkurakka
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

110 m mpy.

Pinta-ala: 1,4

2m

ha

Karttalehti:
M4414F3

1-2m

Sijainti: Ruskealasta 1,5 km itään Kettuvuoren itärinteen juurella, Hartolasta 4 km luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi lähinnä laajuutensa ja kohtalaisen kehittyneisyyden
takia.
Geologia
Kettuvuoren kivikot ovat kohtalaisesti kehittyneitä pieniä uhkurakkoja. Kivikot sijaitsevat loivapiirteisen
moreenipeitteisen kalliomäen itärinteen juurella, ja niitä reunustaa idässä soistunut painanne.
Kohdealue koostuu kolmesta kapeasta kivikosta, jotka ovat noin 100–200 metriä pitkiä ja 30–50 metriä leveitä.
Laajin ja parhaiten kehittynyt kivikko on alueen pohjoisosassa. Kivikoiden pinnat ovat melko epätasaiset ja ne
viettävät hyvin loivasti itään. Alueen eteläosasta on rajattu pois pienimmät ja melko heikosti kehittyneet
lohkarepainanteet.
Kivien keskikoko on noin 0,3–1,5 metriä. Suuret kivet ovat noin 2–3 metrin kokoisia ja suurimmat noin 4
metriä. Kivien pyöristyneisyys on 2,5–4,0 (melko kulmikas–pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys
on noin 90–100 %. Kivilaji on pääasiassa porfyyristä tai tasarakeista granodioriittia ja graniittia. Kivet
edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Pohjavesi on näkyvissä pohjoisosan kivikossa.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on kohtalaisen suuri, ja seudulla esiintyy muitakin pieniä kivikoita.
Ylin ranta on lähialueella noin 132 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Kettuvuoren kivikot ovat syntyneet jäätikön kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut loivapiirteisen
kalliomäen itärinteelle ja sen juurelle. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli noin 20 metrin syvyydessä
vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta on ensin hieman huuhtoutunut, ja kerrostuma
on altistunut sen jälkeen roudan toiminnalle.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä kohtalaisesti, mutta pienet kivikot erottuvat kunnolla vasta läheltä. Kivikot ovat
melko peitteisiä. Ympäröivä maasto on tiheähköä metsää, eikä kaukonäkymiä ole. Sisäinen maisema on melko
yksitoikkoinen. Vaihtelevimmat näkymät ovat pohjoisosassa, jossa on muutamia suuria lohkareita ja pohjavesi
näkyy paikoin kivien välissä. Kivikoiden pinta on melko vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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TOHTAANJÄRVEN KIVIKKO

Hartola
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-07-002
Muodostuma: Moreenikivikko
Uhkurakka

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

125 m mpy.

Pinta-ala: 1,1

7m

ha

Karttalehti:
M4423D4

1-3m

Sijainti: Vuorenkylästä 2 km länteen Tohtaanjärven itärannalla, Hartolasta 19 km luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi kohtalaisen edustavan geomorfologiansa ja
maisematekijöiden takia. Ennen kaikkea järvielementti parantaa kivikon maisematekijöiden arvoa.
Geologia
Tohtaanjärven kivikko on pieni, melko hyvin tai kohtalaisesti kehittynyt moreenikivikon ja uhkurakan
yhdistelmä. Kivikko sijoittuu järven rannalle kalliorinteelle ja moreenipeitteisten kalliomäkien väliseen pieneen
painanteeseen.
Kolmion muotoinen kohde on noin 160 metriä pitkä ja 140 metriä leveä. Pohjoisosan kalliorinteellä on
moreenikivikkoa, ja eteläosan painanteessa on uhkurakka. Pohjoisosan loiva kalliorinne on noin 7 metriä
korkea ja paikoin hieman lohkeillut. Eteläosan uhkurakka on alueen näyttävin osa, joskaan se ei ole kehittynyt
kovin selkeäksi. Uhkurakan pinta on paikoin hyvin epätasainen, ja se viettää loivasti luoteeseen kohti järveä.
Kivien keskikoko on noin 0,2–2,5 metriä. Suuret kivet ovat noin 3–5 metrin kokoisia ja suurimmat 6–7 metriä.
Alueen pohjoiskärjessä on lisäksi noin 4,5 metriä korkea siirtolohkare. Suurimpien kivien ja laattamaisten
lohkareiden alla on pieniä luolamaisia onkaloita. Kivien pyöristyneisyys on 2,0–3,5 (kulmikas–melko
pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on yleisesti noin 80–100 %, kalliorinteellä paikoin 50 %.
Kivilaji on pääasiassa granodioriittia tai porfyyristä, hyvin karkearakeista granodioriittia ja graniittia. Kivet
edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Pohjavesi on eteläosan kivikossa melko syvällä ja näkyy vain rannan läheisyydessä kivikon länsireunalla.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on suuri, ja seudun korkeiden kalliomäkien rinteillä esiintyy melko
runsaasti kivikoita. Myös Tohtaanjärven ympärillä on useita kivikoita, joista laajimmat ovat samantyyppisiä
kuin kohdealue. Ylin ranta on lähialueella noin 137 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt
Yoldiamerivaiheessa.
Tohtaanjärven kivikko on syntynyt jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut
tavallista runsaammin kalliorinteelle ja sen eteläpuoliseen pieneen painanteeseen. Osa aineksesta lienee
peräisin järven pohjasta. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli noin 20 metrin syvyydessä vedenpinnan
alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta on ensin hieman huuhtoutunut, ja kerrostuma on altistunut
sen jälkeen jossain määrin roudan toiminnalle.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä melko selkeästi. Alueen pohjoisosa on melko peitteinen, eteläosa on avoimempi.
Kivikko näkyy järvelle ja erottuu hyvin harvahkon metsän peittämiltä mäenrinteiltä. Luoteeseen
Tohtaanjärvelle avautuu melko ehjä maisema. Järvellä näkyy pieniä saaria ja vastarannalla kohoaa korkeita
metsäisiä mäkiä. Kivikon etelä- ja itäosia reunustaa varttunut mäntymetsä. Sisäinen maisema on melko
vaihteleva. Alueella on suuria lohkareita, melko selkeät korkeuserot, kohtalaisesti rantaviivaa sekä jonkin
verran vanhaa puustoa. Kivikon pinta on vaikeakulkuinen.

Kohteen pohjois- ja eteläpuolilla järven rannalla on mökkejä.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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KAMMIOVUOREN KIVIKKO

Sysmä
Arvoluokka: 2

Tietokantatunnus: KIVI-07-003
Muodostuma: Talus
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

175 m mpy.

Pinta-ala: 1,8

ha

55 m

Karttalehti:
M4423B3

1-3m

Sijainti: Kammiovuoren pohjoispään länsirinteellä, Sysmästä 23 km pohjoiseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Kammiovuoren Natura-alue (FI0500065) ja Kammiovuoren – Jalaanvuoren valtakunnallisesti arvokas
kallioalue (KAO060013).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti hyvin arvokkaaksi ennen kaikkea geologisten ja maisemallisten arvojen
takia. Kivikko on tyypissään hyvin kehittynyt. Maisemallisesti merkittävintä on kohteelta avautuvan maiseman
korkea arvo.
Geologia
Kammiovuoren kivikko on jyrkkärinteinen, hyvin tai melko hyvin kehittynyt taluskivikon ja moreenikivikon
yhdistelmä. Kapeahko kivikko ja sitä reunustava kalliojyrkänne sijaitsevat korkean kalliomäen pohjoispäässä
länsirinteen yläosassa.
Kohdekivikko on noin 300 metriä pitkä ja 50–80 metriä leveä. Sen korkeus on noin 30–40 metriä ja jyrkkyys
noin 35°. Kivikon yläpuolella oleva kalliojyrkänne on lähes pysty ja noin 2–10 metriä korkea. Jyrkänne on
melko voimakkaasti rakoillut ja lohkeillut.
Kivien keskikoko on noin 0,2–1,0 metriä. Suuret kivet ovat noin 1,5–2,5 metrin kokoisia, ja niitä on eniten
kivikon alaosissa. Kivien pyöristyneisyys on 1,5–2,5 (melko särmikäs–melko kulmikas). Kivitiheys on 90–100
%. Kivilaji on granodioriittia. Kivet edustavat paikallista kallioperää tai ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen
matkan (DigiKP200 2010). Rinteessä päällimmäisinä olevat särmikkäät kivet ovat pakkasrapautumisen
kalliojyrkänteestä irrottamaa taluskivikkoa, mutta alempana kivikossa olevat hieman kuluneemmat ja
peitteisemmät kivet voivat olla myös jäätikön kauempaa kuljettamaa ainesta.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on melko suuri. Seudun korkeiden ja jyrkkärinteisten kalliomäkien
rinteillä on yleisesti jyrkänteitä, ja muutamien jyrkänteiden juurella on kohdealueen tyyppisiä kivikoita. Ylin
ranta on lähialueella noin 138 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Kammiovuoren kivikon alueelle on luultavasti kerrostunut aluksi jonkin verran jäätikön louhimaa ja
kuljettamaa kiviainesta. Kun jäätikön kuluttama ja rikkoma kalliojyrkänne paljastui jäästä, siitä on
todennäköisesti sortunut lyhyessä ajassa runsaasti ainesta. Jäätikön reunan vetäydyttyä alueelta vedenpinta on
ulottunut kivikon alaosaan ja se lienee huuhtoutunut jonkin verran. Alueen kohottua kokonaan vedenpinnan
yläpuolelle pakkasrapautuminen on jatkanut kivien irrottamista jyrkänteestä, ja taluskivikko on vähitellen
peittänyt rinteen.
Biologia
Kohteen kivikkoa ei ole erikseen inventoitu. Kuvaus perustuu kallioalueinventointiin (Kallio-tietokanta 2017).
Kammiovuoren kalliokasvillisuus on karua. Kammiovuoren pohjoispään länsijyrkänteen louhikko on
poronjäkälä-, kalliotierasammal- ja karttajäkälälaikkuinen. Joillakin lohkareilla kasvaa lisäksi louhisammalta.
Louhikon puusto on harvaa kelottunutta männikköä, ja joissakin männyissä on palokoroja. Jyrkänteiden otsilla
on karua poronjäkälälaikkuista silokalliota. Kammiovuoren länsirinteellä on paikoin tehty hakkuita, mutta
pääasiassa alueen puusto on kohtalaisen luonnontilaista. Kammiovuoren laella on kuivahkoa männikköä.

Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä melko selkeästi. Kivikko näkyy luoteeseen Päijänteen Avoselälle ja erottuu hyvin
myös jyrkänteen laelta. Kivikko on jokseenkin avoin, mutta sen yläosa alueen keskellä on kuitenkin peitteinen,
ja kivikon alimpia osia reunustaa melko tiheä metsä. Kivikon yläosasta ja kalliojyrkänteen laelta avautuu avara
ja vaihteleva maisema luoteeseen, länteen ja lounaaseen parinkymmenen kilometrin päähän. Päijänteen
rikkonaisia rantoja reunustavat korkeat metsäiset kalliomäet ja saaret. Korkeusero Päijänteen Kammiolahden
rannasta jyrkänteen laen näköalapaikalle on noin 100 metriä vajaan 250 metrin matkalla. Sisäinen maisema on
vaihteleva. Alueella on suuri korkeusero, hyvin jyrkkiä rinteitä sekä jonkin verran vanhaa puustoa. Kivikon
avoin osa on hyvin vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Husa, J. & Teeriaho, J. 2007. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Etelä-Savossa ja PäijätHämeen itäosassa. Raporttiluonnos. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 257 s.
Kallio-tietokanta 2017. Valtakunnalliseti arvokkaat kallioalueet (Kallio-tietokanta). Suomen ympäristökeskuksen
ylläpitämä tietokanta. Helsinki

KIVI-07-003 Kammiovuoren kivikko. Kohteelta avautuu komea maisema. Kuva: H. Rönty,
GTK.
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Tietokantatunnus: KIVI-07-004
Muodostuma: Virtaavan veden kerrostama kivikko

Arvoluokka: 4

Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

160 m mpy.

Pinta-ala: 1,8

10 m

ha

Karttalehti:
M4311C4

1-2 m

Sijainti: Kankara sijaitsee Toisella Salpausselällä, noin 4 kilometriä Hollolan kirkonkylästä lounaaseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Kohde kuuluu harjujensuojelualueeseen (HSO040039).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi geologisin perustein. Kivikon syntytapa on
kohtalaisen harvinainen.
Geologia
Kankaran kivikko on ilmeisesti virtaavan veden kasaaman kivikon ja moreenikivikon yhdistelmä, joka on
kasautunut kapeana, jäätikön reunan suuntaisena nauhana Toisen Salpausselän proksimaaliosan kumpu- ja
suppamaastoon. Kivikolla on pituutta 450 metriä ja leveyttä parhaimmillaan 50 metriä. Osa kivistä on
kasautunut röykkiömäisesti, osa tasaisemmin. Kivikon länsipää on täysin metsän peitossa.
Kivien läpimitta on 1–2 metriä, paikoin jopa 3 metriä. Pyöristyneisyys on 2,0–3,0 (kulmikas-kulunut).
Kivitiheys vaihtelee 80 ja 100 %:n välillä. Vallitseva kivilaji on punertava graniitti. Muita kivilajeja ovat
gneissi, kiilleliuske, migmatiitti ja mahdollisesti gabro. Osa kivistä on täysin sammalen peittämiä.
Kivikko on syntynyt jäätikön louhimasta ja kuljettamasta moreeniaineksesta, jota on ilmeisesti kerrostunut
sulavan jäätikön reunavyöhykkeessä olleeseen reunan suuntaiseen railoon. Vallimaiset osat/röykkiöt voivat olla
myös jäätikön reunan oskilloinnin aiheuttamia. Railossa virranneet sulamisvedet ovat huuhtoneet ja hieman
pyöristäneet ainesta, samoin mahdollisesti Baltian jääjärven rantavoimat. Tasaisimmilla osilla on paikoin myös
uhkurakkamaisia piirteitä.
Maisema ja muut arvot
Kivikko rajautuu paikoin selvästi, paikoin epämääräisesti ympäristöstään. Kivikko näkyy viereiselle polulle,
mutta ei kovin kauas. Ympäröivä maisema on metsäinen, eikä näkymiä kauemmas ole. Muodostuman sisäinen
maisema on melko mielenkiintoinen lohkareineen, kumpuineen ja kiviröykkiöineen.
Kirjallisuus:
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VALKEARIMMIN KIVIKKO
Tietokantatunnus: KIVI-07-006
Muodostuma: Virtaavan veden kerrostama kivikko

Padasjoki
Arvoluokka: 4

Rantakivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

145 m mpy.

Pinta-ala: 1,8

8m

ha

Karttalehti:
M4322A1

2-6 m

Sijainti: Valkearimmin kivikko sijaitsee Ahvenusjärven pohjoispuolella, noin 4 kilometriä Padasjoen
kirkonkylästä lounaaseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Kohde kuuluu arvokkaisiin tuuli- ja rantakerrostumiin (TUU-03-012).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava.
Geologia
Valkearimmin kivikko on pohjois-eteläsuuntaiseen harjumuodostumaan liittyvä, virtaavan veden kerrostaman
kivikon ja rantakivikon yhdistelmä. Lähes neliön muotoisella, muinaisen sulamisvesiuoman pohjalla
sijaitsevalla kivikolla on pituutta 250 metriä ja leveyttä 100 metriä.
Muodostuman kivikoko vaihtelee 0,4 ja 1 metrin välillä. Kivien pyöristyneisyys on puolestaan 2,5–3,5 (jonkin
verran kulunut–melko pyöristynyt). Kivikon kivitiheys on 80–100 %. Kivikossa on pieniä saarekkeita, joissa
kivitiheys on alle 100 %. Saarekkeissa kivet ovat kasvillisuuden peittämiä. Kivet ovat pääasiassa
granodioriittia/graniittia. Jonkin verran on myös kiilleliusketta, joka on osittain migmatiittiutunut.
Kivikko on syntynyt mannerjäätikön sulamisveden kasaamaan hiekka- ja soramuodostumaan. Materiaali on
ollut karkeaa. Sulamisvesi on muodostuman kasautumisen jälkeen kaivanut muodostumaan syvän uoman, ja
syvemmällä olleet kiviset kerrokset ovat tulleet näkyviin. Harjun vapautuessa jäästä kivikko on ollut
Yoldiameren ylimmän rannan pinnan tasossa ja hieman sen alapuolella, jolloin rantavoimat ovat maan
kohotessa huuhtoneet kerrostumia edelleen ja muokanneet kivikkoon paikoin matalia rantavalleja.
Biologia
Kohteen kivikkoa ei ole erikseen inventoitu. Kuvaus perustuu tuuli- rantakerrostumainventointiin (Tuuratietokanta 2011). Muinaisrantakivikot ovat pienialaisesti täysin puustottomia ja muuten niukkapuustoinen. Osa
pienemmistä kivikoista on enemmän tai vähemmän puustottunut tai vieruspuiden varjostama. Kivien päälliset
ja pienemmät välit ovat poronjäkälien, osin tinajäkälien ja torvijäkälien peittämät. Kivien sivut ovat paremmin
auki ja näillä kohden on enemmän kivisammalia. Kivien päällä jäkälien ohella sammalista kasvaa mm.
seinäsammalta, kivitierasammalta, vähän kalliotierasammalta, kangaskarhunsammalta ja kivipinoilla mm.
kalliokarstasammalta. Kivien alle muodostuu paikoin isompia onkaloita ja niissä kasvaa mm. maksasammalia
ja hiirenhäntäsammalta. Avoimessa kivikossa kasvaa lisäksi vähän puiden taimia ja sanikkaisista mm.
metsäalvejuurta, kallioimarretta, metsäimarretta ja yksittäisiä varpuja ja ruohoja. Puustoisimmissa kivikoissa
on enemmän tavanomaista metsälajistoa. Osin näiden puustoa on hakattu. Eteläisen kivikon luonnontilaisuutta
heikentää hieman mökkitie ja sen vieruskuusikko. Rantakivikkojen lomassa on harvakseltaan koivuja, mäntyjä
ja kuusia.
Maisema ja muut arvot
Kivikko ei erotu erityisen hyvin ympäristöstään, eikä painanteesta näy kauas. Ympäristöön ei avaudu erikoisia
näköaloja. Muodostuman sisäinen maisema sen sijaan on varsin vaihteleva ja kiinnostava.
Kirjallisuus:

Tuura-tietokanta 2011. Valtakunnalliseti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat (Tuura-tietokanta). Suomen
ympäristökeskuksen ylläpitämä tietokanta. Helsinki
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AHVENUSJÄRVEN KIVIKKO
Tietokantatunnus: KIVI-07-007
Muodostuma: Virtaavan veden kerrostama kivikko

Padasjoki
Arvoluokka: 4

Rantakivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

140 m mpy.

Pinta-ala: 2,8

8m

ha

Karttalehti:
M4322A1

2-6 m

Sijainti: Ahvenusjärven kivikko sijaitsee noin 4 kilometriä Padasjoen kirkonkylästä lounaaseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Kohde kuuluu arvokkaisiin tuuli- ja rantakerrostumiin (TUU-03-012).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava.
Geologia
Ahvenusjärven kivikko on pohjois-eteläsuuntaiseen harjumuodostumaan liittyvä, virtaavan veden kerrostaman
kivikon ja rantakivikon yhdistelmä. Muodostumassa on useita kuolleen jään muodostamia kuoppia ja
muinaisen sulamisveden kuluttamia uomia. Tällaisen uoman pohjalla ja rinteillä sijaitsevalla, pohjoiseteläsuuntaisella epäyhtenäisellä kivikolla on pituutta 300 metriä ja leveyttä parhaimmillaan lähes 200 metriä.
Painanteen länsirinne on kivinen ja jyrkkä.
Kivien koko vaihtelee 0,3 ja 1 metrin välillä ja pyöristyneisyys on 2,5–3,5 (jonkin verran kulunut–melko
pyöristynyt). Kivikon kivitiheys on 70–100 %. Muodostumassa on jonkin verran puuta kasvavia saarekkeita.
Kivet ovat pääasiassa granodioriittia/graniittia. Jonkin verran on myös kiilleliusketta, joka on osittain
migmatiittiutunut. Kivet ovat suurelta osin sammaloituneet.
Kivikko on syntynyt mannerjäätikön sulamisveden kasaamaan hiekka- ja soramuodostumaan. Materiaali on
ollut karkeaa ja siihen on ollut hautautuneena jäälohkareita, joiden sulettua jäljelle jäi kuoppa-kumpumaasto.
Sulamisvesi on muodostuman kasautumisen jälkeen kaivanut muodostumaan syvän uoman, ja syvemmällä
olleet kiviset kerrokset ovat tulleet näkyviin. Harjun vapautuessa jäästä kivikko on ollut hieman Yoldiameren
ylimmän rannan tason alapuolella, jolloin rantavoimat ovat maan kohotessa huuhtoneet kerrostumia edelleen ja
muokanneet kivikkoon paikoin matalia rantavalleja.
Biologia
Kohteen kivikkoa ei ole erikseen inventoitu. Kuvaus perustuu tuuli- rantakerrostumainventointiin (Tuuratietokanta 2011). Muinaisrantakivikot ovat pienialaisesti täysin puustottomia ja muuten niukkapuustoinen. Osa
pienemmistä kivikoista on enemmän tai vähemmän puustottunut tai vieruspuiden varjostama. Kivien päälliset
ja pienemmät välit ovat poronjäkälien, osin tinajäkälien ja torvijäkälien peittämät. Kivien sivut ovat paremmin
auki ja näillä kohden on enemmän kivisammalia. Kivien päällä jäkälien ohella sammalista kasvaa mm.
seinäsammalta, kivitierasammalta, vähän kalliotierasammalta, kangaskarhunsammalta ja kivipinoilla mm.
kalliokarstasammalta. Kivien alle muodostuu paikoin isompia onkaloita ja niissä kasvaa mm. maksasammalia
ja hiirenhäntäsammalta. Avoimessa kivikossa kasvaa lisäksi vähän puiden taimia ja sanikkaisista mm.
metsäalvejuurta, kallioimarretta, metsäimarretta ja yksittäisiä varpuja ja ruohoja. Puustoisimmissa kivikoissa
on enemmän tavanomaista metsälajistoa. Osin näiden puustoa on hakattu. Eteläisen kivikon luonnontilaisuutta
heikentää hieman mökkitie ja sen vieruskuusikko. Rantakivikkojen lomassa on harvakseltaan koivuja, mäntyjä
ja kuusia.
Maisema ja muut arvot
Puuston ja maaston muotojen vuoksi kivikko ei erotu kauas. Ympäristöön ei myöskään avaudu mainittavia
näkymiä. Muodostuman sisäinen maisema sen sijaan on varsin vaihteleva ja kiinnostava.

Kirjallisuus:
Tuura-tietokanta 2011. Valtakunnalliseti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat (Tuura-tietokanta). Suomen
ympäristökeskuksen ylläpitämä tietokanta. Helsinki
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Padasjoki

Tietokantatunnus: KIVI-07-009
Muodostuma: Virtaavan veden kerrostama kivikko

Arvoluokka: 4

Rantakivikko

Korkeus:

137 m mpy.

Muodostuman korkeus:

2m

Kerrostumismuodon korkeus:

2m

Pinta-ala: 0,6

ha

Karttalehti:
M4322A1

Sijainti: Kaitajärven kivikko sijaitsee Kaitajärven koillisrannalla, noin 5 kilometriä Padasjoen kirkonkylästä
lounaaseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava ja sen
maisemallinen arvo on varsin korkea.
Geologia
Kaitajärven kivikko on kapea, pohjois-eteläsuuntainen virtaavan veden kasaama kivikko. Kivikolla on pituutta
200 metriä ja leveyttä 40 metriä. Kivikossa on myös rantakivikkomaisia piirteitä. Kivikko liittyy pohjoiseteläsuuntaiseen harjumuodostumaan ja sijaitsee pienen rantasuon ja harjun välissä.
Muodostuman kivikoko on 0,3–0,8 metriä ja pyöristyneisyys 3,0–4,0 (kulunut–pyöristynyt). Kivitiheys on
90–100 %. Muodostumassa on muutama pieni puusaareke. Muodostuman pääkivilajit ovat granodioriitti,
graniitti ja kiilleliuske (osin migmatiittinen). Osa kivistä on täysin jäkälöitynyt.
Kivikko on syntynyt mannerjäätikön sulamisveden kasaamaan hiekka- ja soramuodostumaan. Materiaali on
ollut karkeaa. Sulamisvesi on muodostuman kasautumisen jälkeen kuluttanut muodostumaa, ja syvemmällä
olleet kiviset kerrokset ovat tulleet näkyviin. Myöhemmin mahdollisesti myös rantavoimat ovat muovanneet
kivikkoa. Harjun vapautuessa jäästä kivikko on ollut hieman Yoldiameren ylimmän rannan tason alapuolella.
Maisema ja muut arvot
Kivikko rajautuu selkeästi ja erottuu ympäristöstään selvästi. Nuori puusto estää osin länteen järvelle
avautuvaa maisemaa. Muodostuman sisäinen maisema on mielenkiintoinen koska kivet ovat kasaantuneet
loivaksi kumpareeksi.
Kirjallisuus:
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394500

395000

HUNTUVUORI

Padasjoki
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-07-010
Muodostuma: Uhkurakka
Korkeus:

122 m mpy.

Muodostuman korkeus:

4m

Kerrostumismuodon korkeus:

1m

Pinta-ala: 0,3

ha

Karttalehti:
M4144E2

Sijainti: Huntuvuori sijaitsee Vesijaossa, noin 12 kilometriä Padasjoen kirkonkylästä länteen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava.
Geologia
Huntuvuoren kivikko on pitkä ja kapea uhkurakka Huntuvuoren luoteisrinteen ja pienemmän moreenimäen
välisessä painanteessa. Pituutta kivikolla on 200 metriä ja leveyttä 20–30 metriä.
Uhkurakan kivien koko vaihtelee 1 ja 2 metrin välillä, mutta muutamat yksittäiset kivet saattavat olla
läpimitaltaan jopa 3-metrisiä. Kivien pyöristyneisyys on 2,0–2,5 (vähän kulunut–jonkin verran kulunut).
Muodostuman kivitiheys on 100 %. Pääkivilaji on paikallinen granodioriitti. Osa kivistä on rakenteeltaan
suuntautuneita. Kivien väleissä kasvaa muutamia pieniä kuusia ja koivuja.
Kivikko on syntynyt, kun mannerjäätikkö on kasannut alueelle kivistä moreenia. Jäätikön reunan vetäydyttyä
moreenialue kohosi vedenpinnan yläpuolelle. Mäkien välisessä painanteessa kosteusolosuhteet ovat olleet
suotuisat roudan moreenia muokkaavalle toiminnalle, ja paikalle on muodostanut uhkurakka.
Maisema ja muut arvot
Metsän keskellä kivikko ei erotu kauas, ja kivikosta avautuu vaatimaton metsämaisema. Uhkurakan sisäinen
maisema on tavanomainen.
Kirjallisuus:
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448000

448500

449000

LIIKKUVAKIVI

Sysmä
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-07-012
Muodostuma: Siirtolohkare
Korkeus:

m mpy.

Muodostuman korkeus:

m

Kerrostumismuodon korkeus:

Pinta-ala: 0,2

ha

Karttalehti:
M4324H2

2m

Sijainti: Liikkuvakivi sijaitsee Onkiniemessä, nelostien varressa, reilut 20 kilometriä Sysmän kirkonkylästä
kaakkoon.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Liikkuvakivi on rauhoitettu.
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on melko pieni siirtolohkare, mutta geologialtaan
erikoinen. Se on maisemallisesti edustava.
Geologia
Liikkuvakivi tunnetaan myös nimellä Onkiniemen kiikkukivi. Se on maamme tunnetuin kiikkuva lohkare.
Kiven mitat ovat 3 x 3 x 4 metriä. Kiillegneissi/migmatiittisiirtolohkare lepää silokallion päällä. Nimensä kivi
on saanut siitä, että sitä pystyy heiluttamaan 10 cm varsin pientä voimaa käyttäen. Kiven painoksi on arvioitu
80 tonnia. Paikalleen lohkareen on kuljettanut mannerjäätikkö.
Maisema ja muut arvot
Kivi on muodoltaan hyvin kulmikas, ja se näkyy erinomaisesti viereiselle valtatie 4:lle.
Kirjallisuus:
Kejonen, A. 2007. Suomen 100. Geologiset kohteet. Karttakeskus. 144 s.
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TOHTAANJÄRVEN POHJOINEN KIVIKKO

Hartola

Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-07-013
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

121 m mpy.

Pinta-ala: 0,8

2m

ha

Karttalehti:
M4423D4

1-2 m

Sijainti: Tohtaanjärvi sijaitsee Purnuvuoren länsipuolella, noin 20 kilometriä Hartolan kirkonkylästä
luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava. Maisemallisesti
kohde on varsin edustava.
Geologia
Tohtaanjärven pohjoinen kivikko on järven pohjoisrannalta pistävän niemen länsirannalla oleva pienehkö
uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmä. Kivikolla on pituutta noin 150 metriä ja leveyttä parhaimmillaan 100
metriä.
Uhkurakkaa on järven rannassa, moreenikivikkoa kauempana vesirajasta.
Kivien koko vaihtelee 0,7 ja 1,5 metrin välillä. Rannassa on muutamia yli 3-metrisiä lohkareita. Kivien
pyöristyneisyys on 2,0–3,0 (kulmikas–kulunut). Kivitiheys on uhkurakassa 100 %, reunan moreenikivikossa
80–90 %. Keskellä kivikkoa on pieni metsäsaareke. Kivilaji on pääasiassa paikallista granodioriittia. Mukana
on myös vähän kiilleliusketta.
Kivikko on syntynyt, kun mannerjäätikkö on kasannut alueelle kivistä moreenia. Jäätikön reunan vetäydyttyä
moreenialue kohosi vedenpinnan yläpuolelle. Moreeni on hieman huuhtoutunut. Rannassa kosteusolosuhteet
ovat olleet suotuisat roudan moreenia muokkaavalle toiminnalle, ja paikalle on muodostanut uhkurakka.
Maisema ja muut arvot
Kivikko rajautuu melko selkeästi ympäristöstään. Järveltä katsottuna kivikko erottuu hyvin, mantereen puolelta
metsä estää erottumisen kauemmaksi. Kivikosta avautuu länteen ja etelään kaunis järvimaisema, muuten
näkymät ovat metsäiset. Muodostuman sisäinen maisema on varsinkin rannassa mielenkiintoinen isoine
lohkareineen.
.
Kirjallisuus:
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ISON KALLIOJÄRVEN LÄNTINEN KIVIKKO

Hartola

Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-07-017
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

130 m mpy.

Pinta-ala: 0,8

5m

ha

Karttalehti:
M4424C3

1-2 m

Sijainti: Ison Kalliojärven läntinen kivikko sijaitsee Vuorenkylässä, lähellä Luhangan rajaa, reilut 20
kilometriä Hartolan kirkonkylästä pohjoiskoilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava.
Geologia
Kivikko on kohtalaisesti kehittyneen uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmä. Uhkurakka sijaitsee Ison
Kalliojärven soistuneessa lounaisrannassa vesirajan tuntumassa, ja muodostuma jatkuu moreenikivikkona
moreenimäen jyrkähkön itärinteen alapäässä. Pituutta pitkänomaisella kivikolla on 200 metriä ja leveyttä
parhaimmillaan 50 metriä.
Kivien keskimääräinen koko vaihtelee 0,5 ja 1,5 metrin välillä. Jotkut lohkareet ovat yli 2-metrisiä. Kivien
pyöristyneisyys on 1,5–2,5 (melko särmikäs–vähän kulunut). Muodostuman kivitiheys on 100 %, reunoilla ja
alarinteessä 80–90 %. Kivet ovat pääasiassa paikallista granodioriittia. Kivet ovat jäkälöityneet ja niiden
väleissä kasvaa siellä täällä pieniä puita.
Ison Kalliojärven läntinen kivikko on syntynyt, kun mannerjäätikkö on kasannut alueelle kivistä moreenia
kumpuilevaksi maastoksi. Osa materiaalista on todennäköisesti peräisin Ison Kalliojärven painanteesta.
Jäätikön reunan vetäydyttyä moreenialue kohosi vedenpinnan yläpuolelle. Järven rannassa kosteusolosuhteet
ovat olleet suotuisat roudan moreenia muokkaavalle toiminnalle, ja paikalle on muodostanut uhkurakka.
Maisema ja muut arvot
Kivikko rajautuu selkeästi järven rannassa, vähän epämääräisemmin mäenrinteessä. Kivikko erottuu
kohtalaisesti järvelle, ylärinteestä se ei metsän vuoksi erotu kovin kaukaa. Näkymä järvelle on kohtalainen,
rinteeseen päin metsäinen. Muodostuman sisäinen maisema on melko tavanomainen.
Kirjallisuus:
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ISON KALLIOJÄRVEN ITÄINEN KIVIKKO

Hartola

Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-07-018
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko

Korkeus:

128 m mpy.

Muodostuman korkeus:

3m

Kerrostumismuodon korkeus:

1m

Pinta-ala: 0,6

ha

Karttalehti:
M4424C3

Sijainti: Ison Kalliojärven itäinen kivikko sijaitsee Vuorenkylässä, lähellä Luhangan rajaa, reilut 20
kilometriä Hartolan kirkonkylästä pohjoiskoilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava. Kohteen
maisemallista arvoa nostaa kivikon hyvä erottuvuus.
Geologia
Ison Kallioijärven itäinen kivikko sijaitsee järven itärannalla, moreenimäen itärinteen juurella. Kivikko on
uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmä. Myös nykyiset rantavoimat ovat todennäköisesti muovanneet
kivikkoa. Rannassa kapeana nauhana olevalla kivikolla on pituutta 250 metriä ja leveyttä parhaimmillaan 40
metriä.
Kivikoko vaihtelee 0,5 ja 2 metrin välillä. Kivien pyöristyneisyys on 1,5–2,5 (melko särmikäs–vähän kulunut).
Kivikon kivitiheys on rannassa 100 %, ylempänä 70–80 %. Kivikon pääkivilaji on paikallinen granodioriitti.
Kivikon pinta rannassa on melko epätasainen.
Ison Kalliojärven itäinen kivikko on syntynyt, kun mannerjäätikkö on kasannut alueelle kivistä moreenia
kumpuilevaksi maastoksi. Osa materiaalista on todennäköisesti peräisin Ison Kalliojärven painanteesta.
Jäätikön reunan vetäydyttyä moreenialue kohosi vedenpinnan yläpuolelle. Järven rannassa kosteusolosuhteet
ovat olleet suotuisat roudan moreenia muokkaavalle toiminnalle, ja paikalle on muodostanut uhkurakka.
Rantavoimat ovat voineet huuhtoa kivikkoa vielä myöhemmin.
Maisema ja muut arvot
Kivikko rajautuu uhkurakan osalta selkeästi ympäristöstään, mutta rinteessä raja on epäselvempi. Kivikko
näkyy erittäin hyvin järvelle. Kivikosta avautuu länteen ja luoteeseen järvimaisema, ja vastarannan metsäiset
mäet näkyvät hyvin. Sisäisen maiseman silmiinpistävin tekijä on rannan lohkareikon epätasaisuus.
Kirjallisuus:
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KULONPALO

Hartola
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-07-019
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

104 m mpy.

Pinta-ala: 1,1

2m

ha

Karttalehti:
M4432B2

1-2 m

Sijainti: Kulonpalo sijaitsee Jääsjärvellä, Vehkasalon saaressa, noin 7 kilometriä Hartolan kirkonkylästä
koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava.
Geologia
Kulonpalon epäyhtenäinen kivikko on uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmä. Kivikko on noin 250 metriä
pitkä ja parhaimmillaan noin 100 metriä leveä. Kivikko sijaitsee tasaisella moreenimaalla. Myös kivikon pinta
on silmiinpistävän tasainen. Kivikossa kasvaa siellä täällä joitakin puita.
Keskimääräinen kivikoko vaihtelee 0,8 ja 1,5 metrin välillä. Jotkut lohkareet ovat halkaisijaltaan yli 2-metrisiä.
Kivien pyöristyneisyys on 2,0–2,5 (kulmikas–jonkin verran kulunut). Kivitiheys vaihtelee moreenikivikon
50–70 %:sta uhkurakan 100 %:iin. Muodostuman kivilaji on pääasiassa granodioriittia.
Kulonpalon kivikko on syntynyt, kun mannerjäätikköä on kasannut alueelle kivistä moreenia. Jäätikön reunan
vetäydyttyä moreenialue kohosi vedenpinnan yläpuolelle. Tämän jälkeen se on altistunut roudan moreenia
muokkaavalle toiminnalle, ja paikalle on muodostanut uhkurakka.
Maisema ja muut arvot
Kivikko rajautuu melko epämääräisesti ympäristöstään. Osa kivikosta näkyy puiden lomitse viereiselle
hiekkatielle. Kivikosta avautuu ympäristöön metsäisiä näkymiä. Muodostuman sisäinen maisema on
tavanomainen.
Kirjallisuus:
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477000

477500

478000

LAHNAVUORI

Kouvola
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-08-005
Muodostuma: Talus
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

134 m mpy.

Pinta-ala: 1,3

50 m

ha

Karttalehti:
M4343A1

2-20 m

Sijainti: Lahnavuori sijaitsee Lahnajärven itärannalla, Jaalan Hartolan kylässä, noin 40 kilometriä Kouvolan
keskustasta pohjoiseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Kohde kuuluu Lahnavuoren arvokkaaseen kallioalueeseen (KAO050075).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on geologisesti edustava talus, jonka maisemalliset arvot
ovat hyvin korkeat.
Geologia
Lahnavuoren kivikko on hyvin kehittynyt, lohkareista muodostunut, näyttävä, talus Lahnavuoren 50 metriä
korkean länsijyrkänteen juurella. Muodostumalla on pituutta noin 250 metriä ja leveyttä 60 metriä . Aivan
jyrkänteen juurella kivikolla on paksuutta noin 20 metriä. Taluksen pinta viettää melko jyrkästi länteen.
Massiivinen louhikko ulottuu veteen asti.
Taluskivikko muodostuu kookkaista lohkareista, joiden läpimitta vaihtelee 1,5 ja 3 metrin välillä. Muutamat
lohkareet ovat jopa yli 5-metrisiä. Lohkareet ovat varsin särmikkäitä. Pyöristyneisyys on 1,0–1,5
(särmikäs–melko särmikäs). Kivitiheys on 100 %. Muodostuman kivilaji on jyrkänteestä irronnutta graniittia.
Lahnavuoren kivikko on syntynyt rakoilun ja pakkasrapautumisen irrotettua Lahnavuoren itäjyrkänteestä
lohkareita, jotka ovat kasautuneet jyrkänteen juurelle järven rantaan massiiviseksi, melko jyrkkärinteiseksi
talusmuodostumaksi. Kivien vähäisen jäkälöitymisen perusteella talus on suhteellisen nuori. Kivikko sijoittuu
välittömästi Yoldiameren ylimmän rannan tason (noin 103 metriä) alapuolelle, joten rantavoimat ovat
mahdollisesti hieman huuhtoneet sitä, mikäli taluskivikkoa on ehtinyt kehittyä heti alueen vapauduttua jäästä.
Biologia
Kohteen kivikkoa ei ole erikseen inventoitu. Kuvaus perustuu kallioalueinventointiin (Kallio-tietokanta 2017).
Alueen kasvillisuus on melko luonnontilaista. Lakikalliot ovat karuja jäkälikköjä, mutta jyrkänteen alla on
hieman lehtokasvillisuutta. Lakiosassa kasvaa kalliomännikköä ja jyrkänteen reunalla on yksittäisiä
käkkärämäntyjä. Geologisen inventoinnin mukaan kivikon liepeillä kasvaa puolukkaa, suopursua ja
seinäsammalta. Kivet ovat jäkälävaltaisia, mm. poronjäkäliä. Sammalia on niukasti.
Maisema ja muut arvot
Lahnavuoren jyrkänne ja talus ovat varsin näyttäviä ja ne erottuvat kauas vastarannalle ja järvelle. Jyrkänne
näkyy myös pitkälle läheiselle maantielle. Kohteesta näkyvät vastarannan metsäiset mäet, ja luoteeseen avautuu
kaunis järvimaisema. Muodostuman sisäinen maisema on varsin vaihteleva ja mielenkiintoinen.
Kirjallisuus:
Kallio-tietokanta 2017. Valtakunnalliseti arvokkaat kallioalueet (Kallio-tietokanta). Suomen ympäristökeskuksen
ylläpitämä tietokanta. Helsinki
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KAISAVUORI

Kouvola
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-08-007
Muodostuma: Talus
Korkeus:

115 m mpy.

Muodostuman korkeus:

35 m

Kerrostumismuodon korkeus:

10 m

Pinta-ala: 2,6

ha

Karttalehti:
M4343C4
M4343C3

Sijainti: Kaisanvuori sijaitsee Voikoskella, Vuohijärven rannalla, runsaat 40 kilometriä Kouvolan
keskustasta pohjoiseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava. Maisemallisesti
kohde on edustava.
Geologia
Kaisavuoren kivikko on mäen länsijyrkänteen juurelle kasautunut, kohtalaisesti kehittynyt talus. Pohjoiseteläsuuntaisen, kapean kivikon pituus noin 300 metriä ja leveys parhaimmillaan 70 metriä. Taluksella on
paksuutta parhaimmillaan noin 10 metriä ja sen pinta viettää suhteellisen jyrkästi länteen.
Varsin kookkaiden lohkareiden koko vaihtelee 1,5 ja 3 metrin välillä. Muutama lohkare on läpimitaltaan jopa 5
metriä. Kivien pyöristyneisyys on 1,0–2,0 (särmikäs–kulmikas). Muodostuman kivitiheys vaihtelee 90 ja 100
%:n välillä. Kivet ovat jyrkänteestä irronnutta, punertavaa, karkearakeista graniittia. Kivillä kasvaa sammalten
lisäksi vähän heiniä. Tuoreimman sortuman arpi näkyy jyrkänteessä selvästi. Tässä kohtaa kivet ovat
paljaampia kuin muualla taluksessa.
Kaisavuoren kivikko on syntynyt rakoilun ja pakkasrapautumisen irrotettua mäen länsijyrkänteestä kiviainesta,
joka on kasautunut jyrkänteen juurelle talusmaiseksi muodostumaksi. Osa kivien irtoamiskohdista on
havaittavissa jyrkänteessä. Kivikko sijoittuu Yoldiameren ylimmän rannan tason (noin 108 metriä) alapuolelle,
joten rantavoimat ovat mahdollisesti hieman huuhtoneet sitä, mikäli taluskivikkoa on ehtinyt kehittyä heti
alueen vapauduttua jäästä.
Maisema ja muut arvot
Sähkölinjan alapuolisella hakkuualueella oleva kivikko näkyy tielle hyvin. Myös kalliojyrkänne erottuu harvan
puuston lomitse. Muodostumasta ei avaudu ulospäin erikoisia näkymiä. Ainoastaan kivikon pohjoispäästä
pilkottaa viereinen järvi. Muodostuman sisäistä maisemaa elävöittävät muutamat suuret lohkareet ja niiden
väleihin jäävät tilat. Kaiken kaikkiaan kohde on tieltä katsottuna varsin jylhän näköinen.
Kirjallisuus:
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MURJANVUORI

Kouvola
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-08-008
Muodostuma: Talus
Korkeus:

95 m mpy.

Muodostuman korkeus:

18 m

Kerrostumismuodon korkeus:

Pinta-ala: 0,5

ha

Karttalehti:
M4343E1

1-5 m

Sijainti: Murjanvuori sijaitsee Voikoskella, Repoveden länsirannalla, vajaat 40 kilometriä Kouvolan
keskustasta pohjoiseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava.
Geologia
Murjanvuoren kivikko on noin 200 metriä pitkä ja 30 metriä leveä heikosti kehittynyt, lievästi röykkiömäinen
talusmuodostuma Murjanvuoren osittain jyrkänteisen itärinteen tyvellä, Repoveden rannassa. Kivikolla on
paksuutta parhaimmillaan noin 5 metriä.
Muodostuman kivikoko vaihtelee 0,8 ja 3 metrin välillä. Muutama yksittäinen lohkare on läpimitaltaan jopa 5
metriä. Kivien pyöristyneisyys on 1,0–1,5 (särmikäs–melko särmikäs). Kivitiheys on 100 %. Kivet ovat
jyrkänteestä sortunutta, punertavaa graniittia.
Murjanvuoren kivikko on syntynyt rakoilun ja pakkasrapautumisen irrotettua pienestä kalliojyrkänteestä
kiviainesta, joka on kasautunut jyrkänteen juurelle, järven rantaan osittain talusmaiseksi muodostumaksi. Osa
kivien irtoamiskohdista on havaittavissa jyrkänteessä. Jyrkänne on lohkeillut voimakkaasti.
Maisema ja muut arvot
Vaikka jyrkänne ja kivikko ovat melko pieniä, ne näkyvät pitkälle Repovedelle. Kivikko rajautuu melko
selväpiirteisesti rannassa. Kohteesta avautuu kaunis järvimaisema. Osa lohkareista ja lohkeilleesta
kalliojyrkänteen osista on mielenkiintoisen muotoisia. Kohde on kaikkiaan kohtalaisen näyttävä.
Kirjallisuus:
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Virolahti
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-08-010
Muodostuma: Rantakivikko
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

37 m mpy.

Pinta-ala: 0,5

2m

ha

Karttalehti:
L5122G4

1-2 m

Sijainti: Tiilikallio sijaitsee Sydänkylässä, noin 17 kilometriä Virolahden kirkonkylästä länteen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Kohteen eteläosa kuuluu luonnonsuojelualueeseen (YSA051826).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava. Kohteen
maisemalliset arvot ovat varsin korkeat. Biologista arvoa nostaa pohjoinen ja Kymenlaaksolle harvinainen
lajisto.
Geologia
Tiilikallion kivikko on suhteellisen hyvin kehittynyt, pitkänomainen, pieni muinaisrantakivikko kallioisen mäen
laella. Kivikon pituussuunnassa on havaittavissa vallimainen muoto. Kivikon pituus on 130 metriä ja leveys 40
metriä.
Osa kivikosta on suojeltu.
Muodostuman kivikoko vaihtelee 0,2 ja 0,7 metrin välillä. Kivien pyöristyneisyys on 4,0 (pyöristynyt), paikoin
jopa 5,0 (hyvin pyöristynyt). Kivitiheys on 100 %. Kivikko koostuu viborgiitista. Kivet ovat muodostuman
länsiosassa pienempiä, pyöreämpiä ja vähemmän jäkälöityneitä. Kivikossa kasvaa muutama puu. Lähellä on
Litorinamerivaiheen rantamerkkejä 23 metrin korkeudella.
Tiilikallion muinaisrantakivikko on syntynyt, kun mannerjäätikö reunan vetäytymisen jälkeen
moreenipeitteisen kalliomäen laki on kohonnut vedenpinnan tasoon Ancylusjärvivaiheen lopussa, hieman
ennen Litorinamerivaiheen alkua. Aallokko on huuhtonut moreenista hienon aineksen pois ja pyöristänyt kiviä.
Biologia
Kohteen kivikkoa ei ole erikseen inventoitu. Kuvaus perustuu tuuli- rantakerrostumainventointiin (Tuuratietokanta 2011). Kaarrekarve ja kallioisokarve vallitsevat avointa kivikkoa. Kivien välissä on metsäsammalia,
ja kivikon reunoilla on myös sianpuolukkaa. Usealta kiveltä löytyi pohjoisessa yleistä paasisuolikarvetta, josta
ei ole aiempia luotettavia löytöjä Kymenlaaksosta. Joillakin kivillä paasisuolikarve on valtalajina. Yhtenäisen
kivikon keskellä on muutaman koivun ja männyn puustosaarekkeita ja yksi kilpikaarnamänty. Ympäröivä
metsä on nuorta kasvatusmännikköä, jossa on seassa koivuja ja alikasvoskuusia. Muutamia kiviä on käännelty,
metsäautotie leikkaa kivikon kaakkoispäätä ja sivuaa osin kivikkoa. Muuten kivikko on luonnontilainen.
Maisema ja muut arvot
Kivikko rajautuu tarkasti ja näkyy hyvin viereiselle metsäautotielle. Ympäristöön avautuu metsäisiä näkymiä.
Muodostuman sisäisen maiseman mielenkiintoisin tekijä on kivikossa oleva rantavalli.
Kirjallisuus:
Tuura-tietokanta 2011. Valtakunnalliseti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat (Tuura-tietokanta). Suomen
ympäristökeskuksen ylläpitämä tietokanta. Helsinki
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HEILUVAKIVI

Lemi
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-09-002
Muodostuma: Siirtolohkare
Korkeus:

87 m mpy.

Muodostuman korkeus:

3m

Kerrostumismuodon korkeus:

3m

Pinta-ala: 0,1

ha

Karttalehti:
M5114E1

Sijainti: Heiluvakivi sijaitsee Savitaipaleen rajan tuntumassa, noin 6 kilometriä Lemin keskustasta
luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti erikoinen, mutta kooltaan melko
pieni siirtolohkare.
Geologia
Heiluvakivi on 2 x 3 x 4 metrin kokoinen viborgiittisiirtolohkare, joka lepää silokallion päällä. Kivi on
muodoltaan kulmikas. Kiven pinta on jäkälöitynyt ja osittain myös sammaloitunut. Heiluvakivi on paikallinen
nähtävyys, ja kiven vieressä on pieni opastaulu. Kivi on kulkeutunut paikalleen mannerjään kuljettamana.
Nimestään huolimatta kivi ei heilu ainakaan yhden miehen voimilla.
Maisema ja muut arvot
Kivi näkyy viereiselle tielle puiden lomitse.
Kirjallisuus:
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Taipalsaari

Tietokantatunnus: KIVI-09-003
Muodostuma: Virtaavan veden kerrostama kivikko

Arvoluokka: 4

Rantakivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

102 m mpy.

Pinta-ala: 0,9

5m

ha

Karttalehti:
M5132F4

1-4 m

Sijainti: Ristinotkonmäki sijaitsee Pakkalassa, noin 6 kilometriä Taipalsaaren keskuksesta (Saimaanharju)
koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava.
Geologia
Kivikko on virtaavan veden kasaaman kivikon ja rantakivikon yhdistelmä. Moniosainen kivikko sijaitsee
osittain soistuneen lammen rannalla, keskellä laajaa glasifluviaalista muodostumaa olevassa painanteessa.
Myös kivikon keskellä on loivarinteinen painanne. Kivikolla on pituutta 170 metriä ja leveyttä parhaimmillaan
noin 100 metriä.
Muodostuman kivien keskimääräinen koko vaihtelee 0,3 ja 0,8 metrin välillä. Kivien pyöristyneisyys on
3,5–4,5 (hyvin kulunut–kohtalaisen hyvin pyöristynyt). Muodostuman kivitiheys on 100 %. Kivikossa on pari
pientä, puuta kasvavaa saareketta. Muodostuman pääkivilajit ovat osittain migmatiittiutunut kiillegneissi ja
graniitti/granodioriitti.
Ylin ranta alueella on 106 metrin korkeudella. Ranta on syntynyt Baltian jääjärveen. Rantapinta kiertää
painanteessa olevaa kivikkoa joka puolelta.
Ristinotkon kivikko on syntynyt, kun luoteesta virrannut jäätikköjoki on kasannut alueelle laajan deltamaisen
muodostuman mannerjäätikön reunan eteen. Materiaali on ollut karkeaa. Kasautumisen aikana muodostuman
sisään on jäänyt jäälohkareita, joiden sulettua paikalle on jäänyt painanteita eli suppia. Kivikko sijaitsee
useasta supasta koostuvan painanteen reunalla. On mahdollista, että myöhemmin myös rantavoimat ja/tai
virtaava vesi ovat kuluttaneet hienoa ainesta pois painanteen kivikosta.
Maisema ja muut arvot
Kivikko ei rajoitu kovin selkeästi joka kohdasta. Näkyvyys ei ole myöskään erikoinen painanteen pohjalla,
metsän keskellä. Muodostuman sisäinen maisema sen sijaan on varsin vaihteleva kivikon muodosta ja
korkeusvaihteluista johtuen.
Kirjallisuus:
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PATALAHDEN KIVIKKO

Imatra
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-09-004
Muodostuma: Uhkurakka
Rantakivikko
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

80 m mpy.

Pinta-ala: 0,2

3m

ha

Karttalehti:
M5143G4

1-2 m

Sijainti: Patalahden kivikko sijaitsee Saimaan rannalla, Imatran keskustan pohjoispuolella.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava.
Geologia
Patalahden kivikko on kompleksinen muodostuma. Se on yhdistelmä moreenikivikkoa, uhkurakkaa ja nykyistä
rantakivikkoa. Kivikko sijaitsee Saimaaseen viettävän moreenimäen pohjoisrinteen alaosassa, vesirajassa.
Rannan suuntaisen, kapean kivikon pituus on 150 metriä ja leveys 30 metriä. Aivan vesirajassa kivet ovat
paljaita, muualla kivillä on jäkälää ja sammalta.
Muodostuman kivien keskikoko vaihtelee 0,4 ja 1,5 metrin välillä. Muutama kivi on halkaisijaltaan yli 2
metriä. Kivien pyöristyneisyys on 3,0 (kulunut), ja muodostuman kivitiheys 100 %. Vallitseva kivilaji on
punertava graniitti. Myös vaaleaa graniittia/granodioriittia on jonkin verran, lisäksi esiintyy vähän
migmatisoitunutta kiillegneissiä.
Kivikko on syntynyt mannerjäätikön kuljettamasta ja kasaamasta kivisestä moreenista. Mannerjäätikön reunan
vetäydyttyä alue on kohonnut vedenpinnan yläpuolelle. Moreenikivikko on altistunut roudan toiminnalle, ja
rantaan on syntynyt uhkurakka. Hieman ylempänä rinteessä kivikko on säilynyt moreenikivikkona. Saimaan
rannassa lisäksi tyrskyt ja jäiden työntö ovat muokanneet kivikkoa jonkin verran.
Maisema ja muut arvot
Kivikko rajautuu selkeästi ja näkyy hyvin järvelle. Mantereelta päin näkyvyyttä haittaa metsä. Kohteesta
avautuu pohjoiseen kaunis järvimaisema. Muodostuman sisäinen maisema on melko tavanomainen.
Kirjallisuus:
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HAUKKAVUORI

Rautjärvi
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-09-005
Muodostuma: Talus
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

150 m mpy.

Pinta-ala: 1,0

57 m

ha

Karttalehti:
M5414F4

7m

Sijainti: Haukkavuori sijaitsee Ruokolahden rajalla, noin 10 kilometriä Rautjärven kirkonkylästä luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Kohde kuuluu Haukkavuoren Natura-alueeseen (FI00418006), arvokkaaseen kallioalueeseen (KAO050172) ja
arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen (MAO050023).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava talus, jonka
maisemalliset arvot ovat varsin korkeat. Biologista arvoa nostaa eteläjyrkänteen harvinainen lajisto.
Geologia
Haukkavuoren kivikko on massiivinen, mutta heikohkosti kehittynyt taluslohkareikko Haukkavuoren komean
lounaisjyrkänteen juurella. Kapealla kivikolla on pituutta noin 150 metriä ja leveyttä parhaimmillaan 50 metriä.
Lohkareikko ulottuu veteen saakka. Lohkareiden väleihin jää luolamaisia tiloja. Aivan vieressä on kesämökki.
Jyrkänteen päällä on historiallinen rajamerkki, ja retkeilyreitti kulkee aivan Haukkavuoren huipun tuntumassa.
Lohkareiden koko vaihtelee suuresti. Läpimitta on 2–6 metriä. Lohkareiden pyöristyneisyys on 1,5 (melko
särmikäs) ja muodostuman kivitiheys 90–100 prosenttia. Lohkareet ovat kivilajiltaan migmatiittia.
Haukkavuoren kivikko on syntynyt rakoilun ja pakkasrapautumisen irrotettua suuria lohkareita vuoren
lounaisjyrkänteestä. Lohkareet kasautuivat jyrkänteen juurelle, järven rantaan, osittain talusmaiseksi
muodostumaksi. Osa lohkareiden irtoamiskohdista näkyy edelleen jyrkänteessä.
Biologia
Kohteen kivikkoa ei ole erikseen inventoitu. Kuvaus perustuu kallioalueinventointiin (Kallio-tietokanta 2017).
Haukkavuoren alue on kasvillisuudeltaan arvokasta ympäristöä, mutta varsinainen kalliokasvillisuus on
verraten niukkalajista. Haukkavuoren yläkallioilla näkyy myös jonkin verran kulttuurivaikutteista lajistoa.
Eteläjyrkänteen juurella on kivikkolehtoa, jossa lahden pohjukan tienoilla kasvaa vartevaa kuusikkoa.
Lehtomaisella alarinteellä on runsaasti mm. kieloa, kevätlinnunhernettä ja lehtokuusamaa. Kalliojyrkänteellä
kasvaa kalliokärpänsammalta (RT) ja munasammalta (NT/RT) (Hertta 2016).
Geologisen inventoinnin mukaan jyrkänteen juurella, taluksen liepeillä, kasvaa jonkin verran koivua sekä
muutama kuusi, pihlaja ja leppä. Jyrkänteen laella on mäntyvaltaista, harvahkoa metsää. Valtavarpuna on
mustikka. Kivillä ja kivikon ympärillä on runsaasti seinäsammalta sekä jonkin verran myös poronjäkälää ja
tierasammalta.
Maisema ja muut arvot
Sekä kivikko että varsinkin jyrkänne näkyvät komeana järvelle. Kohteesta avautuu kaunis järvenlahtimaisema
sekä metsäisiä, kumpuilevia näkymiä. Sisäisen maiseman mielenkiintoisimmat elementit ovat suuret lohkareet
ja niiden väliset, luolamaiset tilat. Jyrkänteen laella on retkeilyreitin varrella oleva näköalapaikka ja
historiallinen rajamerkki.
Kirjallisuus:

Hertta 2016. Ympäristöhallinnon eliötietojärjestelmä (Hertta), ennen 01.09.2016 talletetut tiedot. Suomen
ympäristökeskus, Helsinki.
Kallio-tietokanta 2017. Valtakunnalliseti arvokkaat kallioalueet (Kallio-tietokanta). Suomen ympäristökeskuksen
ylläpitämä tietokanta. Helsinki
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591000

591500

592000

HUKKAVUOREN KIVIKKO

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

Heinävesi
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-10-001
Muodostuma: Uhkurakka
105 m mpy.

Pinta-ala: 0,9

10 m

ha

Karttalehti:
N5243G1

1-2m

Sijainti: Haikanniemestä 1,5 km pohjoiseen Hukkavuoren kaakkoispuolella, Heinävedeltä 12 km koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi geologisin perustein. Kohde on pieni, mutta melko
hyvin kehittynyt.
Geologia
Hukkavuoren kivikko on melko hyvin kehittynyt pieni uhkurakka. Alue sijaitsee loivasti viettävällä rinteellä
laaksomaisen painanteen pohjalla, kahden matalan moreenipeitteisen kalliomäen välissä.
Kapea ja yläosastaan haaroittunut kivikko on noin 250 metriä pitkä ja 20–40 metriä leveä. Kivikon
kapeimmassa osassa alueen keskivaiheilla on selkeästi hahmottuva rinne. Kivikon pinta on melko epätasainen
ja se viettää lounaaseen.
Kivien keskikoko on noin 0,2–1,5 metriä. Suuret kivet ovat noin 2–3 metrin kokoisia laattoja. Kivien
pyöristyneisyys vaihtelee 2,0 ja 4,0 välillä (kulmikas–pyöristynyt), alaosassa kivet vaikuttavat hieman
kuluneemmilta kuin yläosassa. Osa laattamaisista kivistä on pystyssä. Kivitiheys on noin 90–100 %. Kivilaji on
pääasiassa granodioriittia, graniittia tai tonaliittista gneissiä. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen
kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavedestä ei ole havaintoa.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on suuri, ja seudulla esiintyy muitakin pieniä kivikoita. Alueen
itäpuolella on kumpumoreenialue. Ylin ranta on lähialueella noin 125 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt
Yoldiamerivaiheessa.
Hukkavuoren kivikot ovat syntyneet jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut
matalien kalliomäkien väliseen painanteeseen. Painanteen kautta on mahdollisesti virrannut jääkauden lopulla
jonkin verran jäätikön sulamisvesiä. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli noin 20 metrin syvyydessä
vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta on ensin hieman huuhtoutunut, ja kerrostuma
on altistunut sen jälkeen roudan toiminnalle. Painanteen kautta ilmeisesti valuu tai siihen kertyy sade- ja
sulamisvesiä, vaikka alueella ei olekaan varsinaista puroa. Vettä on joka tapauksessa ollut riittävästi hieman
tavallisesta poikkeavan uhkurakan kehittymiseen.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä kohtalaisesti, mutta näkyy maastossa vasta läheltä. Kivikko on melko peitteinen.
Ympäröivä maasto on tiheähköä metsää, eikä kaukonäkymiä ole. Sisäinen maisema on melko vaihteleva,
alueella on selkeähkö korkeusero ja kivikon reunat ovat mutkaiset. Kivikon pinta on hieman vaikeakulkuinen.
Puolen kilometrin päässä alueen itäpuolella on valtakunnallisesti arvokas Haikansalon kumpumoreenialue
(MOR-Y06-100).
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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603000
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MÄNTYLAHDEN KIVIKOT

Savonlinna
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-10-003
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko
Rantakivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

95 m mpy.

Pinta-ala: 4,1

5m

ha

Karttalehti:
N5411C2

1-2m

Sijainti: Vuokalanjärven luoteispäässä Mäntylahden rannoilla ja Mäntyniemessä, Savonrannalta 18 km
luoteeseen ja 49 km Savonlinnasta pohjoiseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi kohtalaisen geologiansa ja hyvän maisema-arvonsa
takia. Maisema-arvoon on vaikuttanut kohteen sisäisen maiseman vaihtelevuus ja ulospäin avautuva
rantamaisema.
Geologia
Mäntylahden kivikot ovat hyvin tai melko hyvin kehittyneitä uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmiä, jotka
ovat myös hieman rantavoimien muokkaamia. Useista kivikoista koostuva alue sijoittuu rannoille ja
soistuneiden painanteiden reunalle, ja sitä ympäröivät matalat moreenikummut ja moreenipeitteiset
kallioselänteet. Alue sijaitsee kapealla ja hajanaisella luode-kaakkosuuntaisella kumpumoreenikentällä.
Kivikot ovat muodoltaan kapeita tai hieman haarautuneita, ja noin 100–250 metriä pitkiä ja 10–50 metriä
leveitä. Koko alue on noin 700 metriä pitkä ja 450 metriä leveä. Alueen parhaiten kehittynyt kivikko on
Mäntylahden koillispuolinen, kallioselänteen ja rämeen väliin kehittynyt uhkurakka. Kivikoiden reunoilla on
myös vähän moreenikivikkoa. Kivikoiden pinnat ovat melko epätasaiset ja ne viettävät hyvin loivasti kohti
rantoja.
Kivien keskikoko on noin 0,3–2,5 metriä, rannoilla paikoin pienempi. Suuret kivet ovat noin 3–4 metrin
kokoisia ja suurimmat 5–7 metriä. Suurimmat kivet ovat parhaiten kehittyneessä koillisosan uhkurakassa.
Kivien pyöristyneisyys on 1,5–3,5 (melko särmikäs–melko pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on
noin 80–100 %. Kivilaji on pääasiassa granodioriittia ja kiillegneissiä tai kiilleliusketta. Kivet edustavat
paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi
on paikoin näkyvissä alueen koillisosassa ja muualla vain rantojen läheisyydessä.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on suuri, ja seudulla esiintyy runsaasti kivikoita. Ylin ranta on
lähialueella noin 110 metrin korkeustasolla ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Mäntylahden kivikot ovat syntyneet jäätikön kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut tavallista
runsaammin kumpumoreenikentän yhteyteen rikkonaiseen kalliomaastoon. Kun jäätikön reuna vetäytyi
seudulta, alue oli noin 15 metrin syvyydessä vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta
on ensin hieman huuhtoutunut, ja kerrostuma on altistunut sen jälkeen roudan toiminnalle. Rantavoimat
muokkaavat lisäksi edelleen aivan rantavyöhykkeessä olevia kivikoita.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä kohtalaisesti. Mäntyniemen kivikot näkyvät osittain järvelle, ja myös pohjoisosan
paljas uhkurakka erottuu maastossa hyvin. Pääosin kivikot ovat kuitenkin hieman peitteisiä. Mäntyniemestä
avautuu Vuokalanjärvelle luoteeseen ja lounaaseen melko avaria ja vaihtelevia maisemia, mutta niemen
sisäosat ovat tiheähköä taimikkoa. Pohjoisessa Mäntylahden takana näkyy metsäinen kallioselänne. Koillisosan
uhkurakkaa reunustaa räme. Sisäinen maisema on melko vaihteleva. Alueella on useita erillisiä kivikoita,

paljon rantaviivaa, melko suuria lohkareita ja koillisosassa melko vanhaa puustoa. Kivikot ovat melko
vaikeakulkuisia.
Mäntyniemen kaakkoispuolella Mäntysaaressa on useita mökkejä.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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LAAJANKAARTEENNIEMI

Savonlinna
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-10-004
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko
Rantakivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

82 m mpy.

Pinta-ala: 3,6

6m

ha

Karttalehti:
N5322B2

1-2m

Sijainti: Koloveden Laajankaarteenselän itärannalla Pääskivuoren pohjoispuolella, Enonkoskelta 18 km
pohjoiseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Koloveden kansallispuisto (KPU060009), Koloveden – Vaaluvirran – Pyttyselän Natura-alue (FI0500001) ja
Koloveden rantojensuojelualue (RSO060051).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi kohtalaisen geologiansa ja hyvän maisema-arvonsa
takia. Maisema-arvoon on vaikuttanut kohteen sisäisen maiseman vaihtelevuus ja ulospäin avautuva
rantamaisema.
Geologia
Laajankaarteenniemi on melko hyvin kehittynyt uhkurakkojen ja moreenikivikon yhdistelmä, joka on myös
hieman rantavoimien muokkaama. Useista kivikoista koostuva alue sijoittuu soistuneeseen painanteeseen ja
rantavyöhykkeeseen, ja sitä reunustaa pohjoisessa loivapiirteinen moreenipeitteinen kalliomäen rinne ja
etelässä pieni jyrkkärinteinen Pääskivuori. Alueen itäosassa kivikoiden välissä on muutamia matalia
moreenipeitteisiä kumpuja.
Kivikot ovat muodoltaan soikeahkoja tai kapeita ja hieman haarautuneita. Itäosan uhkurakat ovat noin 70–150
metriä pitkiä ja noin 20–50 metriä leveitä. Rantakallion päälle kerrostunut länsiosan moreenikivikko on noin
400 metriä pitkä ja 30–100 metriä leveä. Koko alue on noin 450 metriä pitkä ja 300 metriä leveä. Alueen itä- ja
eteläpuolelta on rajattu pois peitteisiä ja heikommin kehittyneitä kivikoita. Kivikoiden pinnat ovat epätasaiset.
Itäosan uhkurakat viettävät hyvin loivasti kohti painanteen keskellä kulkevaa puroa, ja keskiosan kapea
uhkurakka viettää hieman jyrkemmin kohti rantaa.
Kivien keskikoko on noin 0,3–2,5 metriä. Suuret kivet ovat noin 3–4 metrin kokoisia ja suurimmat 5–8 metriä.
Kivien pyöristyneisyys on 2,0 ja 3,5 (kulmikas–melko pyöristynyt). Suurimmat ja särmikkäimmät kivet ovat
rannalla ja pienimmät ja pyöristyneimmät kivet alueen keskiosan kapeassa uhkurakassa. Osa kivistä on
pystyssä. Kivitiheys on noin 80–100 %. Kivilaji on pääasiassa granodioriittia ja graniittia. Kivet edustavat
paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Rantavyöhykkeen rikkonainen kallio on lähes kokonaan kivien peitossa ja näkyy vain paikoin. Pohjavedestä ei
ole havaintoa, mutta se lienee näkyvissä uhkurakkojen suohon rajoittuvilla reunoilla.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali, kivikkoa esiintyy seudulla lähinnä
rannoilla ja kalliojyrkänteiden yhteydessä. Aluetta ympäröivä melko jyrkkäpiirteinen kalliomäkimaasto on
useiden luoteesta kaakkoon suuntautuneiden murrosten rikkoma. Ylin ranta on lähialueella noin 110 metrin
korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa. Suursaimaan ylin taso seudulla on noin 87 metriä.
Laajankaarteenniemen kivikot ovat syntyneet jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on
kerrostunut tavallista runsaammin kalliomäkien väliseen painanteeseen. Osa aineksesta lienee peräisin järven
pohjasta. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli noin 30 metrin syvyydessä vedenpinnan alla. Alueen
kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta huuhtoutui hieman, ja kerrostuman itäosa altistui sen jälkeen muutaman
tuhannen vuoden ajaksi roudan toiminnalle. Suursaimaavaiheessa alue jäi kuitenkin toistamiseen kokonaan

veden alle ja roudan toiminta itäosassa keskeytyi, kunnes vedenpinta alkoi jälleen laskea noin 6 300 vuotta
sitten (Pajunen 2004). Rantavoimat muokkaavat lisäksi edelleen länsiosan kivikon alimpia osia.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä kohtalaisesti. Rantakivikko näkyy järvelle, mutta alueen sisäosat näkyvät
kunnolla vasta läheltä. Kivikot ovat paikoin hieman peitteisiä. Rannalta avautuu melko avara ja ehjä maisema
Koloveden Laajankaarteenselälle ja kansallispuiston sisäosiin. Vastarannalla kohoavat korkeat metsäiset mäet
ja suoraan etelässä näkyy hyvin jyrkkäpiirteinen Ukonvuori. Itäosassa uhkurakkoja reunustaa kuitenkin melko
tiheä metsä, eikä ympäristöön avaudu kaukonäkymiä. Sisäinen maisema on melko vaihteleva. Alueella on
useita erillisiä kivikoita, kohtalaisesti rantaviivaa ja melko suuria lohkareita. Kivikot ovat paikoin
vaikeakulkuisia. Aivan alueen vieressä pienessä niemessä on mökki, ja järvellä liikkuu retkeilijöitä.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Pajunen, H. 2004. Järvisedimentit kuiva-aineen ja hiilen varastona. Geologian tutkimuskeskus, tutkimusraportti 160.
308 s.
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HIISIVUOREN KIVIKKO

Heinävesi
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-10-005
Muodostuma: Talus
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

160 m mpy.

Pinta-ala: 2,0

55 m

ha

Karttalehti:
N5234B1

1-4m

Sijainti: Rummukkalasta 2 km itään Hiisivuoren pohjoisrinteellä, Heinävedeltä 11 km länteen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi kohtalaisen geologisen ja biologisen arvon takia.
Kohde on maisemallisesti edustava, mikä liittyy mm. kallioseinämään, siirtolohkareisiin ja yleisemmin
vaihtelevaan maisemaan.
Geologia
Hiisivuoren kivikko on hyvin kehittynyt taluskivikon ja moreenikivikon yhdistelmä. Kapeahko kivikko ja sitä
reunustava kalliojyrkänne sijaitsevat korkean kalliomäen pohjoisrinteellä Iso-Rummukkajärven itäpään
eteläpuolella.
Kohdekivikko on noin 290 metriä pitkä ja 70 metriä leveä. Sen korkeus on noin 15–30 metriä ja jyrkkyys noin
30–40°. Kalliorinne on paikoin melko lähellä kivikon pintaa ja tulee näkyviin kivikon alta. Kivikon yläpuolella
kalliojyrkänne on länsiosassa portaittainen ja itäosassa lähes pysty, paikoin ylikalteva ja noin 10–20 metriä
korkea. Jyrkänne on paikoin melko voimakkaasti rakoillut. Alueen länsiosassa on tuore sortuma, jossa
kalliojyrkänteestä irronneet kivet ovat kaataneet puustoa.
Kivien keskikoko on noin 0,5–1,5 metriä. Suuret kivet ovat noin 2–4 metrin kokoisia, ja alueen länsiosan
juurella on lisäksi noin 8 x 8 x 3 metrin kokoinen paasi. Kivien pyöristyneisyys on 1,5–3,0 (melko
särmikäs–kulunut). Osa laattamaisista kivistä on pystyssä. Kivitiheys on 80–100 %. Kivilaji on pääasiassa
kiillegneissiä ja granodioriittia. Kivet edustavat paikallista kallioperää tai ne ovat kulkeutuneet vain hyvin
lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Aluetta ympäröivä kalliomäkimaasto on
useiden luoteesta kaakkoon suuntautuneiden murrosten ja siirrosten rikkoma. Hiisivuoren luoteispuolinen IsoRummukkajärven ja Hiisisuon osittain peittämä painanne on todennäköisesti jäätikön kuluttama kaariallas.
Ylin ranta on lähialueella noin 125 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Hiisivuoren kivikon alueelle on luultavasti kerrostunut aluksi jonkin verran jäätikön louhimaa ja kuljettamaa
kiviainesta. Kun jäätikön kuluttama ja rikkoma kalliojyrkänne paljastui jäästä, siitä on todennäköisesti sortunut
lyhyessä ajassa runsaasti ainesta. Jäätikön reunan vetäydyttyä alueelta vedenpinta on ulottunut rinteen
puoliväliin, ja kivikon alaosa on huuhtoutunut. Alueen kohottua kokonaan vedenpinnan yläpuolelle
pakkasrapautuminen on jatkanut kivien irrottamista jyrkänteestä, ja taluskivikko on vähitellen peittänyt rinteen.
Biologia
Kivien päällä ja välikivillä on laajalti pensasmaisia jäkäliä ja sammalia. Kivikossa on myös harvakseltaan
pieniä ja etenkin ylärinteessä isompia puita. Kivien päällä kasvaa runsaasti valkoporon-, sysiporon- ja
palleroporonjäkälää sekä louhikkotorvijäkälää ja tinajäkäliä. Lakipintoja peittäviä sammalia ovat louhisammal,
seinäsammal, kivitierasammal, kalliotierasammal ja isokorallisammal. Pystypinnoilla kasvaa tummia
rupijäkäliä, karttajäkäliä ja kalliokarstasammalta. Kaarrekarvetta on melko niukasti ja kellertävät karttajäkälät
puuttuvat. Onkaloita värjää keltainen varjorikkijäkälä ja vaaleat jauhejäkälät. Onkalon pohjat ovat kuivia ja
karikkeisia. Sammalista koloissa viihtyvät lähinnä hohtovarstasammal ja laakasammalet. Paikoin kivikossa on

puolukkalaikkuja, kallioimarretta, vähän maitohorsmaa ja vadelmaa. Rinteen tyvellä esiintyy lisäksi
ketunliekoa. Ylärinteessä kasvaa kuusia, koivuja ja pihlajia. Alaosassa puut ovat harvemmassa ja pensasmaisia.
Jyrkänteen tyven tasaisemmalla alustalla on katkeileva puustokaistale.
Jyrkänneseinämät ovat kuivia ja jäkälävaltaisia. Kalliolla kasvaa lievästi ravinteisessa kohdassa vähän
tummauurnasammalta ja hyllyillä sormisaraa. Muuten lajisto on karua ja tavanonomaista. Kivikon reunoilla ja
paikoin ylärinteellä on varttunutta kuusivaltaista sekametsää ja jyrkänteen laella varttunutta mäntyvaltaista
sekametsää. Alueen pohjoispuolella on tiheää, vesakoitunutta kuusitaimikkoa.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä melko hyvin. Hiisivuoren jyrkkä ja korkea pohjoisrinne näkyy kauas, mutta
rinteessä oleva kivikko ei erotu ainakaan lähiympäristöön kovin hyvin sen edessä olevan tiheän ja
vesakoituneen taimikon takia. Kivikko on pääosin melko paljas, vain länsipään yläosa on hieman peitteinen.
Kalliojyrkänteen laelta ja kivikon yläosista avautuu laaja näköala pohjoiseen ja koilliseen. Maisemassa
vaihtelevat metsäiset kalliomäet ja taimikot, ja luoteessa häämöttää Iso-Rummukan Hiidenlahti. Sisäinen
maisema on vaihteleva. Alueella on suuri korkeusero, jyrkänteitä sekä melko suuria lohkareita. Kivikko on
paikoin hyvin vaikeakulkuinen. Alue on melko hyvä käyntikohde.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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KIVIKURU

Pieksämäki
Arvoluokka: 2

Tietokantatunnus: KIVI-10-006
Muodostuma: Moreenikivikko
Uhkurakka
Siirtolohkare

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

135 m mpy.

Pinta-ala: 1,5

28 m

ha

Karttalehti:
N5213D4

1-3m

Sijainti: Sorsakoskelta 7 km etelään Poikkilammen pohjoispuolella, Jäppilästä 12 km itään ja Pieksämäeltä
28 km koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on luokitettu valtakunnallisesti hyvin arvokkaaksi merkittävien maisema- ja biologia-arvojen vuoksi.
Myös geologinen edustavuus on hyvä. Kivikko on geologisesti hyvin kehittynyt ja maisemallisesti edustava
sekä sisäisen maiseman että alueelta ulospäin avautuvien hienojen maisemien ansiosta. Biologiset arvot
liittyvät monipuoliseen kivikkokasvillisuuteen, luonnontilaisuuteen sekä harvinaiseen lajistoon.
Geologia
Kivikuru on hyvin kehittynyt moreenikivikon, uhkurakan ja siirtolohkareiden yhdistelmä. Kapeahko kivikko
sijaitsee korkean kalliomäen ja matalamman moreenipeitteisen kallioselänteen välisessä syvässä
laaksomaisessa painanteessa ja kallioselänteen kaakkoisrinteellä. Kivikko sijoittuu laajan kumpumoreenikentän
reunalle.
Kohdealueen luoteisreunalla moreenipeitteisen kallioselänteen kaakkoisrinteellä on hyvin runsaasti
moreenikivikkoa ja siirtolohkareita, ja rinteen juurella painanteen pohjalla on kohtalaisesti kehittynyt,
jokseenkin paljas uhkurakka. Alue on noin 230 metriä pitkä ja 50–90 metriä leveä. Kivikkoinen rinne on noin
10–20 metriä korkea, ja sen jyrkkyys on noin 30–40°. Rinteen yläosassa on hyvin heikosti kehittynyt ylimmän
rannan huuhtoutumisraja, ja alueen kaakkoispäässä on pieniä kalliojyrkänteitä ja vähän kalliosta lohkeillutta
kivikkoa. Uhkurakan pinta on epätasainen ja viettää loivasti kohti lampea. Uhkurakan peitteinen ja heikommin
kehittynyt lounaispää on jätetty pois rajauksesta.
Kivikon kivien keskikoko on noin 0,5–2 metriä. Suuret kivet ovat noin 3–4 metrin kokoisia. Alueella on lisäksi
muutamia siirtolohkareita, joista kookkaimmat ovat kivikkorinteen yläosissa ja noin 6–10 metrin kokoisia.
Rajaukseen on otettu alueen länsipuolelta myös kaksi päällekkäistä siirtolohkaretta, joista alempi on noin 5
metrin ja ylempi noin 2 metrin kokoinen (Kejonen 2007). Kivien pyöristyneisyys on 2,5–4,0 (melko
kulmikas–pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on yleisesti noin 80–100 %, rinteen yläosissa
paikoin noin 50 %. Kivilaji on pääasiassa porfyyristä graniittia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen
kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavedestä ei ole havaintoa,
mutta se lienee paikoin näkyvissä uhkurakan kaakkoisreunalla.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on paikoin hyvin suuri, ja seudulla esiintyy runsaasti kivikoita. Ylin
ranta on lähialueella noin 125 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Kivikurun kivikot ovat syntyneet jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut
poikkeuksellisen runsaasti rikkonaiseen kalliomaastoon. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alueen alaosa oli
noin 20 metrin syvyydessä vedenpinnan alla ja yläosa kohosi noin 10 metriä vedenpinnan yläpuolelle. Rinne on
huuhtoutunut, mutta ei ole kehittynyt selkeäksi rantakivikoksi. Alueen kohottua kokonaan vedenpinnan
yläpuolelle sen alimmat kerrostumat ovat altistuneet roudan toiminnalle.
Biologia

Uhkurakan ja rinteen moreenikivikot ja siirtolohkareet eroavat lajistollisesti jonkin verran toisistaan.
Uhkurakan kivien päällä on laajoja tinajäkäläkasvustoja, louhikkotorvijäkälää, vähän poronjäkäliä sekä
runsaina kalliokarstasammalta ja kivitierasammalta. Kuivissa onkaloissa kasvaa myös louhisammalta. Kivien
kulmia kirjovat kaarrekarve ja pystypintoja enimmäkseen tummat karttajäkälät. Kivillä viihtyvät torvijäkälistä
mm. suppilotorvijäkälä ja okatorvijäkälä. Varjoisissa onkaloissa on melko runsaasti varjorikkijäkälää.
Putkilokasveista kasvaa yksittäin korpi-imarretta, metsäalvejuurta ja suon laidalla suopursua. Puita on yksittäin,
lähinnä erirakenteista melko ohutta mäntyä, jokunen kelo ja pieniä koivuja. Kivikon reunalla on järeämpää
mäntypuustoa. Näillä kangasmaisilla paikoilla on myös runsaasti poronjäkäläpeitteitä, mm. sysiporonjäkälää.
Poronjäkälikön seassa kasvaa puolukan ja mustikan varpuja sekä pihlajan taimia.
Rinnekivikossa lajisto vähitellen muuttuu uhkurakasta noustessa toisenlaiseksi. Alarinteessä kivipintoja
peittävät vielä laajat kaarrekarvekasvustot ja mm. karstanapajäkälän ohella tavataan ryhmynapajäkälää.
Ylärinteessä puusto varjostaa lohkareita enemmän ja niillä kasvaa karuille kallioille tyypillistä lajistoa, joka on
edustavimmillaan suurimmilla siirtolohkareilla. Näillä kasvaa runsaasti mm. kallioisokarvetta, jauhejäkäliä,
harmaaröyhelöä, varjopaikoissa myös varjorikkijäkälää ja sammalista mm. kyhmytorasammalta,
vuoririippusammalta, kiviharmosammalta, isoraippasammalta, kallio-omenasammalta ja pohjantakkusammalta.
Lohkareiden päällä on paikoin kallioimarrekasvustoja. Ylärinteessä kivien välissä on enemmän metsäsammalia
ja varvikkoa, kuten mustikkaa ja puolukkaa, sekä poronjäkälälaikkuja. Puusto on varttunutta kuivan tai
kuivahkon kankaan männikköä, jonka seassa on vähän koivua ja jokunen haapa. Osa männyistä on
kilpikaarnaisia tai keloutuneita, noin 30 cm paksuja. Lahopuilla elelee aihkinahka (NT/RT), kairakääpä (VU),
mäntyraspikka (NT/RT) ja silokääpä (Hertta 2016).
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä hyvin. Kivikko erottuu harvahkossa metsässä mainiosti niin rinteen yläosasta
kuin alhaalta uhkurakan reunaltakin. Kivikon alaosa on pääosin paljas, rinteet ovat paikoin peitteiset. Rinteen
laelta alueen pohjoisosasta avautuu melko jylhä ja erämainen maisema kohti etelää ja kivikon pohjalle.
Kaakossa kohoaa korkea metsäinen mäki, ja Poikkilampi häämöttää etelässä metsänreunan takana. Sisäinen
maisema on vaihteleva. Alueella on suurehkot korkeuserot, jyrkkiä rinteitä, suuria lohkareita ja varttunutta
puustoa. Kivikko on paikoin vaikeakulkuinen.
Kivikon kaakkoispuolella mäenrinteen juurella on Kivikurun ulkoilmanäyttämö ja katsomo, jonne on viitoitus
maantieltä. Paikan käyttö on kuitenkin vähäistä. Alueen pohjoisosassa parhaan näköalapaikan ympäristö on
hieman kulunut. Lähistöllä on suojelualueita. Alue on hyvä käyntikohde.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Hertta 2016. Ympäristöhallinnon eliötietojärjestelmä (Hertta), ennen 01.09.2016 talletetut tiedot. Suomen
ympäristökeskus, Helsinki.
Kejonen, A. 2007. Suomen 100. Geologiset kohteet. Karttakeskus. 144 s.
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Pieksämäki
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-10-007
Muodostuma: Siirtolohkare
Korkeus:

148 m mpy.

Muodostuman korkeus:

1m

Kerrostumismuodon korkeus:

8m

Pinta-ala: 0,2

ha

Karttalehti:
N4433H4

Sijainti: Mataramäen ja Liperomäen välissä paikallistien varrella, Pieksämäeltä 13 km luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on valtakunnallisesti melko arvokas siirtolohkare, jonka tärkein piirre on lähinnä suuri koko. Se on
myös maisemallisesti edustava.
Geologia
Linnakivi on huomattavan kookas yksittäinen siirtolohkare. Se sijoittuu matalalle kumpareelle loivasti
kumpuilevaan maastoon laajahkon kumpumoreenialueen reunalle.
Linnakivi on pohjamuodoltaan suunnikkaan tai kolmion muotoinen, pystyseinäinen ja laelta hieman pyöristynyt
lohkare. Sen koko on noin 18 x 10 x 8 metriä ja ympärysmitta noin 42 metriä (vrt. Kejonen 2001). Lohkareessa
on muutamia kapeita pystyrakoja ja sen luoteispäässä on pieniä lippoja, mutta muuten seinämät ovat varsin
ehjät. Kaakkoispää on lohjennut, mutta edelleen kiinni lohkareessa. Ainoastaan lohkareen luoteispään juurella
on hieman runsaammin kiviä. Lohkareen lisäksi rajaukseen on otettu sen lähiympäristö noin 20 metrin säteellä.
Linnakiven kivilaji on gneissiä tai graniittigneissiä, jossa on seassa hieman porfyyristä graniittia. Lohkare
edustaa paikallista kallioperää, tai se on kulkeutunut jäätikön mukana vain hyvin lyhyen matkan (DigiKP200
2010). Ympäristön pintalohkareisuus on hieman tavallista suurempi, ja seudulla esiintyy muitakin suuria
siirtolohkareita.
Ylin ranta on lähialueella noin 136 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa. Kun jäätikön
reuna vetäytyi seudulta, Linnakivi jäi kuivalle maalle noin 10 metriä vedenpinnan yläpuolelle.
Maisema ja muut arvot
Linnakivi hahmottuu ympäristöstä hyvin. Matalan kumpareen päällä harvahkossa varttuneessa kuusikossa
kohoava massiivinen lohkare on melko vaikuttavan näköinen, ja sitä on helppo tarkastella eri suunnista.
Lohkareen lähiympäristö on kuusimetsää, eikä kaukonäkymiä ole. Sisäinen maisema on hieman yksitoikkoinen,
sillä lohkare on jokseenkin ehjä, eikä rakoja ja halkeamia ole paljon. Lohkareen ympäristö on hieman
tallautunut.
Paikallistieltä on Linnakivelle vajaan 50 m pituinen polku. Tiellä on viitta ja pieni levike. Linnkivi on helposti
saavutettava, melko hyvä käyntikohde.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Kejonen, A. 2001. Suomen suurin siirtolohkare ja isoista siirtolohkareista yleensä. Geologi 53:1, 3-8.
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Mikkeli
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-10-008
Muodostuma: Uhkurakka
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

95 m mpy.

Pinta-ala: 1,0

5m

ha

Karttalehti:
M5122F1

1-2m

Sijainti: Honkataipaleesta 1,5 km kaakkoon Hanhijärven Haapalahden eteläpuolella, Suomenniemeltä 12 km
luoteeseen ja Mikkelistä 33 km etelään.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi lähinnä melko hyvän geologisen edustavuuden takia.
Geologia
Rajasuon kivikot ovat kohtalaisesti tai melko hyvin kehittyneitä pieniä uhkurakkoja. Kivikot sijaitsevat
matalien ja melko loivapiirteisten kalliomäkien ja kalliokumpujen välisessä osittain soistuneessa painanteessa.
Kohdealue koostuu neljästä soikeasta tai kapeasta kivikosta, jotka ovat noin 40–90 metriä pitkiä ja 10–50
metriä leveitä. Koko alue on noin 330 metriä pitkä ja 80 metriä leveä. Laajin ja parhaiten kehittynyt, pinnaltaan
melko tasainen kivikko on alueen länsiosassa. Kivikoiden pinnat ovat yleisesti melko epätasaiset ja ne viettävät
loivasti länteen.
Kivien keskikoko on noin 0,1–1 metriä. Suuret kivet ovat noin 1,5–3 metrin kokoisia, ja alueen länsipäässä on
lisäksi noin 6 metrin pituinen laattamainen lohkare. Kivien pyöristyneisyys on 1,5–3,5 (melko särmikäs–melko
pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on noin 90–100 %. Kivilaji on pääasiassa graniittia, lisäksi
esiintyy jonkin verran kiillegneissiä. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat
kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on näkyvissä itäosan kivikossa. Alueen kautta
valuu todennäköisesti ajoittain Rajasuon painanteeseen kertyviä sade- ja sulamisvesiä.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on hieman tavallista suurempi, ja seudulla esiintyy muitakin pieniä
kivikoita. Ylin ranta on lähialueella noin 105 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Rajasuon kivikot ovat syntyneet jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut
loivapiirteisten kalliomäkien väliseen painanteeseen. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli noin 15
metrin syvyydessä vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta on ensin hieman
huuhtoutunut, ja kerrostuma on altistunut sen jälkeen roudan toiminnalle.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä kohtalaisesti. Kivikot ovat paikoin melko peitteisiä. Ympäröivä maasto koostuu
metsän peittämistä loivista mäenrinteistä, eikä kaukonäkymiä ole. Sisäinen maisema on hieman yksitoikkoinen.
Kivikoiden pinta on paikoin hieman vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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Mikkeli
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-10-009
Muodostuma: Talus
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

100 m mpy.

Pinta-ala: 0,8

24 m

ha

Karttalehti:
M5211G2

1-3m

Sijainti: Hartikkalasta 2 km etelään Yöveden Uittamonsalmen pohjoisrannalla, Ristiinasta 8 km kaakkoon ja
Mikkelistä 26 km etelään.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Vierivuoren valtakunnallisesti arvokas kallioalue (KAO060047).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi hyvien geologisten, biologisten ja varsinkin maisemallisten
arvojensa takia. Kohde on geologisesti edustava ja varsin hyvin kehittynyt. Maisemallisesti kohde on hyvin
avautuva ja vaihteleva. Kallioseinämä on komea.
Geologia
Vierivuoren kivikko on jyrkkärinteinen, hyvin tai melko hyvin kehittynyt taluskivikon ja moreenikivikon
yhdistelmä. Kapeahko kivikko ja sitä reunustava kalliojyrkänne sijaitsevat pitkässä, järven rantaan rajoittuvassa
luode-kaakkosuuntaisessa kallioseinämässä.
Kohdekivikko on noin 180 metriä pitkä ja 50 metriä leveä. Sen korkeus on noin 10–15 metriä ja jyrkkyys noin
25–35°. Kivikko jatkuu myös vedenpinnan alapuolelle. Järven vedenpinnan korkeusvaihtelu näkyy paljaana
valkoisena vyöhykkeenä alimmissa kivissä. Kivikon yläpuolella oleva kalliojyrkänne on lähes pysty ja paikoin
ylikalteva, ja sen korkeus on noin 10–15 metriä. Jyrkänne on voimakkaasti rakoillut ja lohkeillut, ja sen
juurella on kalliolippoja ja muutamia pieniä rakoluolia.
Kivien keskikoko on noin 0,2–1,5 metriä. Suuret kivet ovat noin 2–4 metrin kokoisia, suurimmat 5–8 metriä.
Suuria kiviä on eniten kivikon alaosissa, ja niiden alla on pieniä luolamaisia onkaloita. Alimpana rannassa on
lisäksi kaksi hyvin suurta lohkaretta, jotka ovat noin 11 x 8 x 4 metrin ja 9 x 8 x 3 metrin kokoisia. Kivien
pyöristyneisyys on 1,0–3,5 (särmikäs–melko pyöristynyt). Särmikkäimmät kivet ovat kivikon yläosassa, jonne
kalliojyrkänteestä putoaa paikoin edelleen pakkasrapautumisen irrottamaa ainesta. Kivitiheys on 90–100 %.
Kivilaji on pääasiassa granodioriittia ja vähäisessä määrin graniittia ja kiillegneissiä. Kivet edustavat paikallista
kallioperää tai ne ovat kulkeutuneet vain hyvin lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Seudulla esiintyy joitain pieniä kivikoita
rannoilla, painanteissa ja kalliokohoumien rinteillä. Ylin ranta on lähialueella noin 105 metrin korkeustasolla,
ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa. Suursaimaan ylin taso seudulla on noin 87 metriä.
Vierivuoren kivikon alueelle, erityisesti kaakkoisosaan, on luultavasti kerrostunut aluksi jonkin verran jäätikön
louhimaa ja kuljettamaa kiviainesta. Jäätikön reunan vetäydyttyä alueelta vedenpinta on ulottunut noin 5 metriä
kalliojyrkänteen yläpuolelle. Jäätikön kuluttamasta ja rikkomasta jyrkänteestä on maan kohotessa
todennäköisesti sortunut lyhyessä ajassa runsaasti ainesta. Alueen kohottua kokonaan vedenpinnan yläpuolelle
pakkasrapautuminen on jatkanut kivien irrottamista jyrkänteestä, ja taluskivikko on vähitellen peittänyt rinteen.
Suursaimaavaiheessa vedenpinta on kohonnut rinteen yläosaan ja lähes koko kivikko huuhtoutui, ennen kuin
vedenpinta alkoi jälleen laskea noin 6 300 vuotta sitten (Pajunen 2004).
Biologia
Kohteen kivikkoa ei ole erikseen inventoitu. Kuvaus perustuu kallioalueinventointiin (Kallio-tietokanta 2017).
Kalliopintojen kasvillisuus rannassa koko matkalla on hyvin karua, ilmeisesti avoimesta ja korkeasta,

paahteisesta kasvupaikasta johtuen. Kanerva ja sianpuolukka kasvavat peitteenä kalliolla poronjäkälien seassa.
Lampaannataa, kalliokohokkia ja ahosuolaheinää sekä matalaa katajikkoa on jonkin verran. Vaikeakulkuisen
rinteen yläosassa on paikoin paljasta maata, jolla kasvaa hieman lituruohoa ja kissankäpälää (NT).
Enimmäkseen alueen metsät ovat puolukkatyypin kankaita.
Geologisen inventoinnin mukaan kivikko on lähes puuton, ja kivillä on melko niukka jäkälä- ja sammalpeite.
Alueella on hieman tavallista vaihtelevampi kasvilajisto. Kivillä kasvavista jäkälistä yleisimpiä ovat
karvejäkälät, poron- ja torvijäkälät sekä kartta-, napajäkälät ja varjorikkijäkälä. Kivillä kasvavia sammalia ovat
mm. karsta-, kynsi- ja karhunsammalet. Järven vedenkorkeuden vaihtelut ovat huuhtoneet alimman rannan
kivet paljaiksi. Varvuista alueella kasvaa mm. puolukkaa, sianpuolukkaa ja kanervaa. Lisäksi alueella kasvaa
mm. vadelmaa, maitohorsmaa, kallioimarretta, karvakiviyrttiä, tummaraunioista, kissankelloa, kalliokohokkia
ja isomaksaruohoa. Kivikossa ja sen liepeillä kasvavia puita ovat mänty keloista maapuihin asti, koivut, pihlaja
ja kataja. Kalliojyrkänteen laella ja kivikon reunoilla on varttunutta männikköä.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä selkeästi. Kivikko ja kalliojyrkänne näkyvät mainiosti järvelle, ja kivikko erottuu
myös jyrkänteen laelta. Kivikko on jokseenkin avoin. Kivikon yläosasta ja kalliojyrkänteen laelta avautuu
melko avara maisema Uittamonsalmea pitkin luoteeseen ja kaakkoon. Vastarannalla näkyy mökkejä ja matalia
metsäisiä mäkiä. Heti kivikon länsipuolella Uittamonsalmen yli kulkee voimajohto. Sisäinen maisema on
vaihteleva. Alueella on suuri korkeusero, jyrkänteitä, suuria lohkareita, pieniä luolia, hieman rantaviivaa sekä
jonkin verran vanhaa puustoa. Kivikko on hyvin vaikeakulkuinen. Kalliojyrkänteen laki ja paikoin myös
kivikon yläosa ovat hieman tallautuneet. Alueen kaakkoispuolella noin 200 m päässä ovat Uittamonsalmen
kalliomaalaukset. Alueen ympärillä Uittamonsalmen rannoilla on runsaasti mökkejä. Alue ympäristöineen on
hyvä mutta melko vaikeapääsyinen käyntikohde.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Husa, J. & Teeriaho, J. 2007. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Etelä-Savossa ja PäijätHämeen itäosassa. Raporttiluonnos. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 257 s.
Kallio-tietokanta 2017. Valtakunnalliseti arvokkaat kallioalueet (Kallio-tietokanta). Suomen ympäristökeskuksen
ylläpitämä tietokanta. Helsinki
Pajunen, H. 2004. Järvisedimentit kuiva-aineen ja hiilen varastona. Geologian tutkimuskeskus, tutkimusraportti 160.
308 s.
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KORTTEENKANKAAN KIVIKOT

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

Hirvensalmi
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-10-010
Muodostuma: Uhkurakka
106 m mpy.

Pinta-ala: 2,9

ha

4m

Karttalehti:
M4443E2

1-2m

Sijainti: Kortteenlammen koillispuolella, Hirvensalmelta 5 km pohjoiseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi hyvän biologisen arvonsa takia. Geologiset ja
maisemalliset arvot ovat kohtalaiset. Biologista arvoa nostaa kivien välien suokasvillisuus ja harvinainen lajisto.
Geologia
Kortteenkankaan kivikot ovat melko hyvin kehittyneitä pienehköjä uhkurakkoja. Kivikot sijaitsevat matalien ja
melko loivapiirteisten moreenipeitteisten kalliokumpujen välissä ja osittain soistuneiden painanteiden
reunoilla.
Kohdealue koostuu useista soikeista tai kapeista ja hieman haarautuneista kivikoista, jotka ovat noin 30–200
metriä pitkiä ja 20–50 metriä leveitä. Koko alue on noin 670 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Laajimmat ja
parhaiten kehittyneet kivikot ovat alueen keskiosassa. Kivikoiden pinnat ovat hieman epätasaiset ja ne viettävät
loivasti länteen ja lounaaseen.
Kivien keskikoko on noin 0,3–1,5 metriä. Suuret kivet ovat noin 2–4 metrin kokoisia. Kivien pyöristyneisyys
on 2,5–4,0 (melko kulmikas–pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on noin 90–100 %. Kivilaji on
pääasiassa granodioriittia tai gneissiytynyttä granodioriittia, jossa on tummia amfiboliittisulkeumia ja
kalkkisilikaattilinssejä. Lisäksi esiintyy jonkin verran kiillegneissiä. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen
kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on näkyvissä paikoin
keskiosan kivikoissa.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on melko suuri, ja seudulla esiintyy melko runsaasti pieniä
kivikoita. Ylin ranta on lähialueella noin 112 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Kortteenkankaan kivikot ovat syntyneet jäätikön kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut hieman
tavallista runsaammin loivapiirteisten kalliokohoumien välisiin painanteisiin. Kun jäätikön reuna vetäytyi
seudulta, alue oli noin 10 metrin syvyydessä vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta
on ensin hieman huuhtoutunut, ja kerrostuma on altistunut sen jälkeen roudan toiminnalle.
Biologia
Kivikot ovat enimmäkseen melko kuivia. Pohjavesi tulee näkyviin muutamin paikoin soiden läheisyydessä.
Kivien päällä sekä välikivillä kasvaa melko runsaasti poron- ja torvijäkäliä, mm. louhikkotorvijäkälää,
tähtitorvijäkälää, okatorvijäkälää ja valkoporonjäkälää sekä tinajäkäliä. Palleroporonjäkälää on enemmän
kivikkojen laitamilla. Kaarrekarvetta kasvaa jonkin veran kivien kulmissa. Pystypinnoilla on melko niukasti
kellertäviä sekä hieman runsaammin tummia karttajäkäliä ja muita rupijäkäliä. Kivien päällä viihtyy myös
kivitierasammal, pystypinoilla kalliokarstasammal ja koloissa isoraippasammal. Paikoin välikiviä peittää
metsäkamppisammal ja jossain määrin myös rahkasammalet ja metsäsammalet. Kivien lievästi kosteissa
koloissa on lisäksi isokorallisammalta ja kallioahmansammalta. Vesikoloissa kasvaa yleisesti
hetesirppisammalta ja muutamissa märissä koloissa harvinaista isosahasammalta. Kivikoissa on muutamia
yksittäisiä mäntyjä ja koivuja. Paikoin on myös pienialaisia puustoisia lähinnä mustikkavaltaisia
varpusaarekkeita. Kivikkoja ympäröivät enimmäkseen kuivahkon kankaan varttuneet tai kasvatusmänniköt,
osin myös pienialaiset kuusikot tai rämeet.

Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä melko selkeästi. Kivikot ovat yleisesti melko avoimia, pienet kivikot ovat
peitteisimpiä.
Ympäristöstä on näkyvissä lähinnä metsää ja metsäisiä kumpuja, jonkin verran myös vesakoituneita taimikoita
ja hakkuita. Keskiosan kivikoilla näkyy melko pitkälle, mutta varsinaisia kaukonäkymiä ei ole. Sisäinen
maisema on kohtalaisen vaihteleva. Alueella on useita, reunoiltaan hieman mutkaisia kivikoita, jotka ovat
lyhyen matkan päässä toisistaan. Kivikoiden pinta on melko helppokulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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Mikkeli
Arvoluokka: 2

Tietokantatunnus: KIVI-10-011
Muodostuma: Siirtolohkare
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

125 m mpy.

Pinta-ala: 0,3

3m

ha

Karttalehti:
M5212D2

18 m

Sijainti: Otavasta 8 km kaakkoon Oulankijärven eteläpuolella, Mikkelistä 12 km lounaaseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Rauhoitettu luonnonmuistomerkki.
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti hyvin arvokkaaksi. Sen geologiset, maisemalliset ja biologiset arvot ovat
yleisesti hyvät. Geologiseen arvoon vaikuttavat lohkareiden suuri koko ja rakennepiirteet, kuten raot.
Maisemallisesti kohde on näyttävä ennen kaikkea sisäiseltä maisemaltaan. Lajistollisesti lohkareet ova
monipuolisia ja paikoin tavataan myös vaateliaampaa keskiravinteisen alustan kasvillisuutta.
Geologia
Kirkkokivet on huomattavan suurista siirtolohkareista koostuva louhikko. Se sijoittuu matalalle kumpareelle
moreenipeitteiseen kalliokumpumaastoon.
Kirkkokivet koostuvat kahdesta hyvin suuresta ja 6–7 suuresta lohkareesta sekä niitä ympäröivästä kivikosta.
Suurimmat, vierekkäiset lohkareet ovat poikkeuksellisesti pystyasennossa, ja niiden koko on noin 13 x 15 x 18
metriä ja 7 x 15 x 15 metriä. Muut suuret lohkareet ovat noin 4–8 metrin kokoisia ja pienemmät, melko
särmikkäät kivet yleisesti noin 0,5–2 metrin kokoisia. Louhikko on kokonaisuudessaan noin 40 metriä pitkä ja
20 metriä leveä. Suurin ja korkein lohkare on pohjoisessa, ja lohkareiden koko pienenee etelään. Toisiaan
vasten nojaavien lohkareiden väliin jää useita luolamaisia rakoja, holveja ja portteja, ja suurimmat lohkareet
ovat melko voimakkaasti lohkeilleet. Louhikon lisäksi rajaukseen on otettu sen lähiympäristö noin 20 metrin
säteellä.
Kirkkokivien kivilaji on kiillegneissiä tai graniittigneissiä, jossa on graniitista, tonaliitista ja porfyyrisestä
granodioriitista koostuvia sulkeumia ja suonia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat
kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Kirkkokivien ympäristön pintalohkareisuus on suuri, ja lähistöllä on muitakin huomattavan suuria lohkareita.
Ylin ranta on lähialueella noin 110 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa. Kun jäätikön
reuna vetäytyi seudulta, Kirkkokivet jäivät kuivalle maalle noin 10 metriä vedenpinnan yläpuolelle.
Kirkkokivet on todennäköisesti ollut alun perin yhtenäinen suurlohkare, joka on hajonnut nykyiseen asuunsa
jäätikön kuljetuksen aikana ja sen jälkeen (Kejonen 2013, 2001).
Biologia
Lohkareiden lajisto on monipuolista ja paikoin seinämillä on mesotrofista kasvillisuutta. Lohkareiden
pystyseinämät ovat enimmäkseen jauhejäkälien ja ruskean levän peittämiä tai varjoisimmista kohdin lähes
paljaita kasvillisuudesta. Paikoin varjoseinämiä värjää keltainen varjorikkijäkälä. Viistopinnat etenkin pohjoisja itäseinämillä ovat sammaleisempia. Näissä kohdin kasvaa kalliopalmikkosammalta, kivikynsisammalta,
kiviturkkisammalta ja paikoin isoraippasammalta. Tyven raoissa ja ylikaltevilla pinnoilla on suhteellisen
runsaasti siloriippusammalta. Isoimman lohkareen pohjoisseinämä on luokitettavissa lähinnä keskiravinteiseksi
ja sillä kasvaa vaateliaampaa lajistoa, kuten kalkkikahtaissammalta, kielikellosammalta ja
tummauurnasammalta. Tyven ylikaltevilla pinnoilla esiintyy myös isoriippusammalta, jota on myös
eteläisemmän pienemmän lohkareen tyvellä. Koilliskulmassa kasvaa luultavasti rotanhäntäsammalta.
Pohjoisseinämän vaakaraoissa kasvaa sanikkaisia, kuten haurasloikkoa ja yleisemmin lohkareilla

kallioimarretta, metsäimarretta ja karvakiviyrttiä. Korkeimpien lohkareiden viistopinnoilla on
kalliotierasammallaikkuja, kalliokarstasammalta, kulmissa kaarrekarvetta, kellertäviä karttajäkäliä sekä
vähemmän poron- ja torvijäkäliä. Eräässä kohtaa kasvaa myös ketunliekoa. Lohkareilla kasvaa lisäksi mm.
lankajäkälää sekä kulmissa harmaaröyhelöä ja laakasammalia. Pienempien tasaisten lohkareiden päälliset ovat
metsäsammalten ja osin puolukkavaltaisen varvikon peittämiä. Lohkareille on juurtunut myös pari isompaa
kuusta, mäntyä ja pihlajaa sekä ruohoista vadelmaa ja maitohorsmaa. Ympäröivä metsä on varttunutta
kuusisekametsää.
Maisema ja muut arvot
Kirkkokivet hahmottuvat ympäristöstä melko hyvin. Matalan kumpareen päällä varttuneessa kuusikossa
kohoavat korkeat lohkareet ovat hyvin vaikuttavan näköisiä, mutta ne näkyvät kuitenkin kunnolla vasta melko
läheltä. Kokonaisuuden hahmottaminen vaatii lisäksi melko paljon kiertelyä louhikon ympärillä. Lähiympäristö
on kuusimetsää, eikä kaukonäkymiä ole. Sisäinen maisema on vaihteleva. Alueella on poikkeuksellisen
korkeita, suuria ja voimakkaasti lohkeilleita lohkareita. Louhikon ympäristö on melko tallautunut.
Kirkkokivet on rauhoitettu luonnonmuistomerkki. Alueella on laavu ja nuotiopaikka, ja kiville pääsee idästä
noin 700 m pituista merkittyä polkua pitkin. Polun päässä tien varressa on viitta ja pieni levike. Viitoitus
Kirkkokiville alkaa pohjoisesta Tikkalasta valtatien liittymän jälkeen. Kirkkokiviin liittyy tarinoita ja
paikallishistoriaa, ja aluetta on käytetty pako- ja taukopaikkana. Kirkkokivet on mahdollisesti ollut myös
palvontapaikka (Kejonen 2013). Alue on hyvä ja melko helposti saavutettava käyntikohde.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Kejonen, A. 2001. Suomen suurin siirtolohkare ja isoista siirtolohkareista yleensä. Geologi 53:1, 3-8.
Kejonen, A. 2013. Geologisia luontokohteita. Julkaisematon luettelo.
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VATTUVUOREN KIVIKKO

Kangasniemi
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-10-012
Muodostuma: Uhkurakka
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

101 m mpy.

Pinta-ala: 0,7

1m
1-2m

ha

Karttalehti:
N4334C3
N4333D4

Sijainti: Vaimosniemestä 3 km pohjoiseen Vattuvuoren koillispuolella, Kangasniemeltä 6 km kaakkoon.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi kohtalaisen geologiansa takia.
Geologia
Vattuvuoren kivikko on melko hyvin kehittynyt pieni uhkurakka. Kivikko sijaitsee matalien ja loivapiirteisten
moreeniselänteiden välissä osittain soistuneessa painanteessa. Alueen itäpuolella on kapea kumpumoreenialue.
P-kirjaimen muotoinen kohdealue koostuu pohjoisosan soikeahkosta kivikosta, josta erkanee etelään kapeampi
kivikkokaistale. Kivikko on noin 170 metriä pitkä ja 20–80 metriä leveä. Kivikon keskellä on muutamia pieniä
kasvillisuuden peittämiä laikkuja. Kivikon pinta on hieman epätasainen ja se viettää loivasti etelään.
Kivien keskikoko on noin 0,3–1 metriä. Suuret kivet ovat noin 1,5–3 metrin kokoisia. Kivien pyöristyneisyys
on 2,5–4,5 (melko kulmikas–melko hyvin pyöristynyt). Pieni osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on noin
90–100 %. Kivilaji on pääasiassa granodioriittia, lisäksi esiintyy jonkin verran graniittia ja kiillegneissiä. Kivet
edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää (DigiKP200 2010), ja ne ovat pyöristyneisyyden perusteella
kulkeutuneet ilmeisesti hieman tavallista pidemmän matkan. Pohjavesi on paikoin näkyvissä.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on kapealla pohjois-eteläsuuntaisella kaistaleella tavallista
suurempi, ja seudulla esiintyy pieniä kivikoita. Ylin ranta on lähialueella noin 125 metrin korkeustasolla, ja se
on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Vattuvuoren kivikko on syntynyt jäätikön kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut hieman tavallista
runsaammin kumpumoreenialueen liepeelle matalien moreeniselänteiden välisiin painanteisiin. Kun jäätikön
reuna vetäytyi seudulta, alue oli noin 25 metrin syvyydessä vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan
tasoon sen pinta on ensin hieman huuhtoutunut, ja kerrostuma on altistunut sen jälkeen roudan toiminnalle.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä melko selkeästi ja näkyy tieltä. Kivikko on jokseenkin avoin. Ympäristöstä on
näkyvissä lähinnä tiheähköä metsää. Sisäinen maisema on hieman yksitoikkoinen, mutta kivikon mutkittelevat
reunat tuovat siihen hieman vaihtelua. Kivikon pinta on melko helppokulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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RAKOKIVET

Puumala
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-10-014
Muodostuma: Siirtolohkare
Korkeus:

110 m mpy.

Muodostuman korkeus:

15 m

Kerrostumismuodon korkeus:

10 m

Pinta-ala: 0,3

ha

Karttalehti:
M5213H4

Sijainti: Hurissalon kylästä 5 km pohjoiseen Luonterin Linnunpäänselän eteläpuolella, Välikankaanmäkien
länsipäässä, Puumalasta 17 km länteen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti hyvin arvokkaaksi. Sen geologiset, maisemalliset ja biologiset arvot ovat
korkeat. Lohkareiden suuri koko ja rakennepiirteet ovat merkittävimmät hyvään arvotukseen vaikuttaneet
tekijät.
Geologia
Rakokivet on huomattavan suurista siirtolohkareista koostuva louhikko. Se sijoittuu loivalle sorapeitteiselle
kalliorinteelle pienen harjun ja kumpuilevan avokalliomaaston väliin.
Rakokivet koostuvat neljästä hyvin suuresta ja 6–7 suuresta lohkareesta sekä niitä ympäröivästä kivikosta.
Kaksi suurinta lohkaretta ovat noin 20 x 15 x 10 metrin kokoisia ja kaksi toiseksi suurinta noin 12 x 10 x 6
metrin kokoisia. Suurimmat lohkareet ovat loivassa rinteessä tiiviisti vierekkäin, ja niiden keskelle muodostuu
pieni ”sisäpiha”, jonne johtaa etelästä avara luolamainen holvi ja idästä ja lännestä kaksi kapeaa ja epätasaista
käytävää. Alueen muut suuret kivet sijaitsevat louhikon itäpäässä ja ne ovat noin 3–9 metrin kokoisia.
Pienimmät, melko särmikkäät kivet ovat noin 0,5–2,5 metrin kokoisia. Itä-länsisuuntainen louhikko on
kokonaisuudessaan noin 55 metriä pitkä ja 35 metriä leveä. Lohkareet ovat vaihtelevasti rakoilleita, osa
seinämistä on ehjiä ja osa hyvin rikkonaisia. Toisiaan vasten nojaavien lohkareiden väliin jää myös muutamia
pienehköjä luolamaisia onkaloita (Kejonen 2013, 2001). Louhikon lisäksi rajaukseen on otettu sen
lähiympäristö noin 10 metrin säteellä.
Rakokivien kivilaji on porfyyristä graniittia ja kiille- tai suonigneissiä, jossa on laajoja porfyyrisestä graniitista
koostuvia sulkeumia ja suonia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet
vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Rakokivien ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Lähistöllä on muutamia muitakin
huomattavan suuria lohkareita. Ylin ranta on lähialueella noin 100 metrin korkeustasolla ja se on syntynyt
Saimaan jääjärvivaiheen lopussa. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, Rakokivet olivat ilmeisesti aivan
rantavyöhykkeessä ja niiden alaosat huuhtoutuivat. Lohkareet ovat toisaalta alarinteellä myös ohuelti
harjukerrostumien peitossa.
Rakokivet on todennäköisesti koostunut alun perin parista suurlohkareesta, jotka ovat hajonneet nykyiseen
asuunsa jäätikön kuljetuksen aikana ja sen jälkeen (Kejonen 2013, 2001).
Biologia
Lohkareiden välissä on solia, luolia ja onkaloita, ja kivien pinnat vaihtelevat ylikaltevista pystysuorien pintojen
kautta viistoihin. Näitä pintoja on edustavasti kaikkiin ilmansuuntiin, mikä tarjoaa monipuolisesti erilaisia
kasvupaikkoja lohkareiden lajistolle. Lohkareiden päällä on joitakin kalliomäntyjä, pihlajaa ja koivua, ja
lakipinnat ovat poron- ja torvijäkälien laikuttamia. Paikoin on myös metsäsammalia sekä mustikka- ja
puolukkavarvikkoa. Laella, hieman viistommilla paikoilla on kalliotierasammalkasvustoja tavanomaisen
kivitierasammalen ohella. Suurin osa pystypinnoista on ruskean levän, jauhejäkälien ja muiden rupijäkälien
mm. karttajäkälien peittämiä. Koloja värjää keltaisiksi varjorikkijäkälä. Pystypintojen sammalista runsaita ovat

kyhmytorasammal ja louhisammal, jonkin verran tavataan myös kiviharmosammalta ja isoraippasammalta.
Kaikilla valuvesipinnoilla on runsaasti kalliokarstasammalta. Varjoisilla pysty-viistopinnoilla on runsaasti
kiviturkkisammalta, kalliopalmikkosammalta ja kivikynsisammalta. Muutamissa kohdissa ylikaltevilla
pinnoilla kasvaa vuoririippusammalta ja siloriippusammalta. Länsisivulla kasvaa myös vähän uurnasammalta
seuranaan hohtovarstasammal ja suikerosammal. Tyvillä tavataan jonkin verran kallio-omenasammalta.
Siirtolohkareilla on kohtalaisesti myös sanikkaisia kuten kallioimarretta, karvakiviyrttiä, metsäimarretta ja
metsäalvejuurta. Lohkareiden väleissä on vahvat polut, joista paistaa hiekkainen pohjamaa ja "sisäpihalla"
kasvaa muutama suurempi kuusi. Siirtolohkareiden ympärillä on varttunutta kuivahkon kankaan mäntyvaltaista
sekametsää.
Maisema ja muut arvot
Rakokivet hahmottuvat ympäristöstä hyvin. Loivalla rinteellä kohoava louhikko näkyy melko selkeästi eri
suunnista. Alarinteestä katsottuna rinnesijainti myös liioittelee hieman lohkareiden todellista korkeutta.
Suurimpien lohkareiden ja louhikon kokonaisuuden hahmottaminen vaatii melko paljon kiertelyä lohkareiden
ympärillä ja niiden välissä. Lähiympäristö on varttunutta männikköä. Etelässä ja idässä kohoaa kalliokumpuja,
ja pohjoisessa häämöttää harjuun kaivettu suurehko monttu. Ylärinteeltä ja suurten lohkareiden päältä näkyy
paikoin myös Luonterin Linnunpäänselälle. Sisäinen maisema on vaihteleva. Alueella on useita suuria
lohkareita ja runsaasti erilaisia yksityiskohtia. Myös kivilajirakenteet näkyvät paljailla seinämillä paikoin
selvästi. Louhikon ympäristö on melko tallautunut.
Rakokiville on opastus maantieltä. Soramontun kupeessa on parkkipaikka, opastaulu ja merkkauslaatikko, ja
kiville johtaa lyhyt hyväkuntoinen polku. Alue on hyvin helppopääsyinen ja kivet näkyvät jo parkkipaikalta.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Kejonen, A. 2001. Suomen suurin siirtolohkare ja isoista siirtolohkareista yleensä. Geologi 53:1, 3-8.
Kejonen, A. 2013. Geologisia luontokohteita. Julkaisematon luettelo.
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KARVUOREN KIVIKKO

Puumala
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-10-015
Muodostuma: Moreenikivikko
Talus

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

135 m mpy.

Pinta-ala: 0,9

50 m

ha

Karttalehti:
M5231A1

1-5m

Sijainti: Hurissalon kylästä 5 km kaakkoon Karvuoren koillisrinteellä, Puumalasta 17 km lounaaseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Sen geologinen arvo on kohtalainen, mutta biologiset ja
maisemalliset arvot ovat varsin korkeat. Kohteelta avautuu hieno maisema, ja kalliojyrkänne on varsin
edustava. Kivikossa ja kalliolla on hieman vaateliaampaa keskiravinteisen alustan kasvillisuutta.
Geologia
Karvuoren kivikko on melko hyvin kehittyneen moreenikivikon ja pienen taluskivikon yhdistelmä. Kapeahko
kivikko ja sitä reunustava kalliojyrkänne sijaitsevat korkean kalliomäen koillisrinteellä.
Kohdekivikko on noin 190 metriä pitkä ja 30–80 metriä leveä. Kivikkoinen rinne on alueen pohjois- ja
keskiosassa noin 5–15 metriä korkea, mutta nousee eteläreunalla 35 metriin. Alueen eteläreunalla kivikko
harvenee vähitellen, muualla kivikko on melko terävärajainen. Kivikkoisen rinteen jyrkkyys on noin 25–35°.
Myös Karvuoren länsirinteellä rajatun alueen eteläpuolella on kohtalaisesti kivikkoa, mutta sen kivitiheys ja
kivien koko on selvästi pohjoisosaa pienempi.
Kivikon yläpuolella on kaksi kalliojyrkännettä. Pohjois- ja keskiosan alempi, voimakkaasti rakoillut jyrkänne
on pysty ja noin 10–15 metriä korkea, ja sen reunalta on lohjennut puolittain irti kapeita, jopa 10–20 metriä
pitkiä paasia. Ylempi jyrkänne alueen eteläosassa on pysty tai ylikalteva ja noin 10 metriä korkea, ja aivan sen
juurella on vähän seinämästä rapautunutta hyvin särmikästä kivikkoa.
Kivien keskikoko on noin 0,1–2 metriä. Suuret kivet ovat noin 3–6 metrin kokoisia, mutta alueella on lisäksi
useita jopa 7–9 metrin kokoisia lohkareita. Kivien alla on useita pieniä ja muutamia kohtalaisen suuria
luolamaisia onkaloita. Suurimmat lohkareet ovat rinteen juurella, ja osa niistä on pystyssä. Kivien
pyöristyneisyys on 2,0–3,5 (kulmikas–melko pyöristynyt), ylemmän jyrkänteen alla myös 1,0–1,5
(särmikäs–melko särmikäs). Kivitiheys vaihtelee 50 ja 100 %:n välillä. Kivilaji on kiille- tai suonigneissiä,
jossa on porfyyrisestä graniitista koostuvia sulkeumia ja suonia ja paikoin granaatteja. Kivet edustavat
paikallista kallioperää tai ne ovat kulkeutuneet vain hyvin lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Kohdealuetta ympäröivä jyrkkäpiirteinen kalliomäkimaasto on useiden erisuuntaisten murrosten ja siirrosten
rikkoma. Lähiympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Ylin ranta on lähialueella noin 103 metrin
korkeustasolla, ja se on syntynyt Saimaan jääjärvivaiheen lopussa.
Karvuoren kivikko koostuu suurelta osin jäätikön louhimasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut korkean mäen
koillisrinteeseen. Kun jäätikön kuluttama ja rikkoma kalliojyrkänne paljastui jäästä, siitä on lisäksi
todennäköisesti sortunut lyhyessä ajassa runsaasti ainesta. Jäätikön reunan vetäydyttyä alueelta vedenpinta on
ulottunut kivikkorinteen puoliväliin alemman kalliojyrkänteen laelle asti, ja suurin osa kivikosta on
huuhtoutunut. Alueen kohottua kokonaan vedenpinnan yläpuolelle pakkasrapautuminen on jatkanut kivien
irrottamista jyrkänteestä, mutta varsinaista taluskivikkoa on kehittynyt vain vähän alueen eteläosaan ylemmän
kalliojyrkänteen juurelle.
Biologia

Taluskivikon kasvillisuus muodostuu keskiravinteisten ja karujen pintojen lajistosta. Ylimmät
jyrkänteenkaltaiset lohkopinnat ovat enimmäkseen ruskean levän ja jauhejäkälien peittämiä. Jäkälistä kasvaa
myös mm. karttajäkäliä, varjorikkijäkälää, kallioisokarvetta, harmaaröyhelöä, mustaröyhelöä ja
nahkanapajäkälää. Sammalia on vain noin kymmenesosa pinta-alasta. Sammalten valtalajistoa edustavat mm.
kiviharmosammal ja kalliotorasammal. Paikoin kasvaa laikkuina kalliotierasammalta. Jyrkänteen pohjoisosan
ylikaltevan pinnan raoissa kasvaa kolme tupasta eteläistä tummaraunioista seuranaan lievää ravinteisuutta
ilmentävää tummauurnasammalta ja tavanomaisempaa karvakiviyrttiä. Aivan pohjoisosa on jo paksulti
rahkoittunut ja kivien päällä on tiheä suopursukasvusto. Isojen lohkojen ja myös joidenkin alempien lohkojen
päällä on yhtenäisiä poron- ja torvijäkäläkasvustoja sekä metsälauhaa ja kalliomäntyjä. Jäkälälajistoon
kuuluvat mm. louhikkotorvijäkälä ja sysiporonjäkälä.
Taluksen alempien lohkareiden päällä on enemmän lehtomaista kasvillisuutta. Pohjakerrosta peittävät lähes
yhtenäiset seinä- ja kerrossammalkasvustot. Näiden päällä on hyvin tiheitä kallioimarrekasvustoja ja mm.
käenkaalia, metsäimarretta, kalliokieloa, metsäalvejuurta ja vanamoa. Lohkareiden välit ovat laajemmalti
metsävarpujen ja -ruohojen peitossa. Lohkareilla kasvaa runsaasti koivua, pihlajia, joitakin mäntyjä sekä
yksittäisiä kuusia ja vaahteran taimi. Korkeimmat lohkareiden itään avautuvat pinnat muistuttavat
kasvillisuudeltaan ylempää jyrkännettä. Kosteammilla ja varjoisemmilla pinnoilla kasvaa mm. kallioomenasammalta, hohtovarstasammalta, kiviturkkisammalta, hiirenhäntäsammalta, torasammalia ja
louhisammalta. Kolot, onkalot ja luolat ovat enimmäkseen kuivia aivan alimpia suonreunan lohkareita lukuun
ottamatta. Suonreunan lohkareiden varjossa viihtyvät jo kosteampien elinympäristöjen lajit, kuten
lehtoruusukesammal, kilpilehväsammal ja nuppihuopasammal. Aivan ojan vieressä sijaitsevan lohkareen
ylikaltevalla pinnalla kallionokkaa vastapäätä kasvaa harvinaista isoriippusammalta. Kivikkorinteessä on
koivuvaltaista, melko rehevää sekametsää ja kalliojyrkänteiden laella varttunutta männikköä. Kivikkoa
reunustaa idästä tiheäpuustoinen räme.
Maisema ja muut arvot
Kivikko on peitteinen ja hahmottuu ympäristöstä vain kohtalaisesti. Kalliojyrkänteet ja niistä lohjenneet osat
erottuvat vasta läheltä. Karvuoren jyrkkä ja korkea itärinne näkyy toisaalta melko hyvin lähiympäristöön.
Metsän peittämästä kivikosta ei avaudu näkymiä ympäristöön. Kalliojyrkänteiden laelta avautuu kuitenkin
joitain näkymiä koilliseen ja itään, jossa häämöttävät Lietvesi ja Konninsalo. Rajatun alueen eteläpuolelta
Karvuoren varsinaiselta laelta näkyy melko kauas kaakkoon Riutanniemen suuntaan. Myös Karvuoren tila
peltoineen näkyy melko selkeästi. Maisema koostuu vaihtelevasta, järvien rikkomasta kalliomäkimaastosta.
Sisäinen maisema on vaihteleva. Alueella on suuri korkeusero, rakoilleita jyrkänteitä, suuria lohkareita ja
pieniä luolia. Kivikko on paikoin hyvin vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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TERVOLANKIRKKO

Savonlinna
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-10-016
Muodostuma: Siirtolohkare
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

102 m mpy.

Pinta-ala: 0,2

2m

ha

Karttalehti:
N5133D1

10 m

Sijainti: Pakarilanmäeltä 1 km itään Kokkosenlammen ja Likolammen välissä, Savonlinnasta 20 km
luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Sen geologisista arvoista merkittävin on lohkareiden
suuri koko, mihin myös maisemalliset arvot liittyvät. Kohde on kivikkokasvillisuudeltaan ja -lajistoltaan melko
monipuolinen.
Geologia
Tervolankirkko on huomattavan suurista siirtolohkareista koostuva louhikko (Mäkelä 1996, Kejonen 2001,
2013). Se sijoittuu matalalle kummulle kapean luode-kaakkosuuntaisen kumpumoreenialueen yhteyteen
moreenipeitteisten kalliomäkien väliseen painanteeseen. Alueen kautta kulkee myös katkonainen harjujakso.
Tervolankirkko koostuu kahdesta hyvin suuresta ja 6–7 suuresta lohkareesta sekä useista hieman pienemmistä
kivistä. Kaksi suurinta lohkaretta ovat noin 20 x 15 x 10 metrin ja 15 x 15 x 10 metrin kokoisia ja niitä
reunustavat suuret lohkareet noin 5–10 metrin kokoisia. Pienimmät kivet ovat noin 0,5–4 metrin kokoisia, ja ne
ovat osittain suurempien lohkareiden päällä. Pohjois-eteläsuuntainen, tiivis louhikko on kokonaisuudessaan
noin 45 metriä pitkä ja 30 metriä leveä. Lohkareet ovat vaihtelevasti rakoilleita, ja niiden väliin jää alueen
keskelle kapea käytävä ja pieni ”sisäpiha” sekä useita luolamaisia onkaloita, portteja ja holveja. Louhikon
länsireunalla on myös kolme lippaluolaa. Louhikon lisäksi rajaukseen on otettu sen lähiympäristö noin 10
metrin säteellä.
Tervolankirkon kivilaji on kiille- tai suonigneissiä, jossa on laajoja porfyyrisestä graniitista koostuvia
sulkeumia ja suonia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen
matkan (DigiKP200 2010).
Tervolankirkon ympäristön pintalohkareisuus on suuri, ja lähistöllä on useita huomattavan suuria, jopa 15metrisiä lohkareita moreenikumpujen yhteydessä. Ylin ranta on lähialueella noin 95 metrin korkeustasolla ja se
on syntynyt Yoldiamerivaiheessa. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, Tervolankirkko jäi kuivalle maalle
noin 5 metriä vedenpinnan yläpuolelle.
Tervolankirkko on todennäköisesti ollut alun perin yhtenäinen suurlohkare, joka on hajonnut nykyiseen
asuunsa jäätikön kuljetuksen aikana ja sen jälkeen.
Biologia
Lohkareet tarjoavat kasvillisuudelle monipuolisesti laakeita, viistoja, pystyjä, ylikaltevia ja kattomaisia pintoja
sekä paisteisia ja varjoisia kasvuolosuhteita. Etelään ja osin länteen aukeavat pystyseinämät ovat paisteisia ja
kuivia kuten myös miltei kaikki lohkareiden lakipinnat. Nämä ovat jäkälävaltaisia, ja niillä kasvaa jauhejäkäliä,
karttajäkäliä, kallioisokarvetta, mustaröyhelöä, mustakarpeita, harmaanapajäkälää sekä valuvesipinnoilla
torasammalia ja kalliokarstasammalta. Etenkin kalliokarstasammal on runsas kaikilla vähänkään sadevettä
keräävillä pinnoilla. Ylimmillä kivipinnoilla myös kaarrekarve on yleinen. Viistommilla pinnoilla tyypillisiä
lajeja ovat mm. kiviharmosammal ja isokorallisammal.
Näyttävimmät ylikaltevat pinnat aukeavat länteen. Näillä pinnoilla kasvaa runsaasti jauhejäkäliä ja

ruskeanpunaista levää sekä rupijäkäliä. Jauhejäkäliä on myös runsaasti muilla kuivilla varjopinnoilla.
Muutamissa kohdin katto- ylikaltevilla pinnoilla on vuoririippusammalta ja siloriippusammalta sekä runsaasti
hiirenhäntäsammalta. Varjokoloissa tyvilippojen alla on näyttäviä varjorikkijäkälän kasvustoja, joita löytyy
yleisesti myös muista onkaloista tai tyvilippojen alta. Varjoisia pysty- tai hieman viistoja pintoja peittävät
laajalti kiviturkkisammalkasvustot, vähemmän kalliopalmikkosammal, pikkuraippasammal, karhunsammalet
sekä isoraippasammal, jota tapaa myös vähemmässä määrin monelta muulta pinnalta. Kosteammilla
varjoseinillä on kantolaakasammalkasvustoja ja pimeämmissä onkaloissa tai solissa pikkukiiltosammalta.
Pohjoisseinämät ja samoin osin itäsivun tyviosat ovat sammaleisia. Näillä kasvaa mm. kallio-omenasammalta,
hohtovarstasammalta, maksasammalia, törmähiekkasammalta (pieni kasvusto) ja kalliokielisammalta.
Itäseinämän alaosassa on myös rahkaseinämiä. Tyvilippojen alla maassa on runsaasti nuppihuopasammalta,
korpipaanusammalta, muita maksasammalia ja kangasnahkajäkälää.
Lakipintoja peittävät metsäsammalet, poronjäkälät, louhikkotorvijäkälä sekä muutamin paikoin
kalliotierasammal. Lakipinnoilla kasvaa myös metsävarpuja eli lähinnä mustikkaa ja puolukkaa sekä
polkusaraa ja vadelmaa. Matalampien lohkareiden päälle on levinnyt myös tavallisia metsäruohoja.
Sanikkaisista hyllyillä tai raoissa kasvaa kallioimarretta, metsäimarretta ja metsäalvejuurta. Lohkareilla tai
niiden väleissä on muutamia mäntyjä, koivuja, pihlajia ja haapoja. Siirtolohkaretta ympäröivät vanhemmat
tuoreen kankaan kasvatusmänniköt, joissa sekapuuna kasvaa edellä mainittuja puita.
Maisema ja muut arvot
Tervolankirkko on peitteinen ja näkyy kohtalaisesti vasta läheltä. Suurimpien lohkareiden ja louhikon
kokonaisuuden hahmottaminen vaatii melko paljon kiertelyä lohkareiden ympärillä ja niiden välissä.
Lähiympäristö on tiheää taimikkoa, eikä louhikon juurelta avaudu kaukonäkymiä. Suurimpien lohkareiden
päältä näkyy kuitenkin paikoin metsänreunan yli ympäröivään metsäiseen kumpu- ja mäkimaastoon.
Likolammesta laskeva oja kiertää louhikon pohjoispään vieritse. Sisäinen maisema on vaihteleva. Alueella on
useita suuria lohkareita ja pieniä luolia. Louhikon ympäristö on hieman tallautunut varsinkin etelä- ja
länsireunalla.
Tervolankiville pääsee suoraan paikallistieltä lyhyttä, merkitsemätöntä polkua pitkin. Louhikon etelä- ja
länsireunan lippaluolissa on kaksi nuotiopaikkaa. Tervolankirkkoa on käytetty pako- ja taukopaikkana, ja se on
mahdollisesti ollut myös palvontapaikka (Kejonen 2013). Alue on melko hyvä ja helposti saavutettava
käyntikohde.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Kejonen, A. 2001. Suomen suurin siirtolohkare ja isoista siirtolohkareista yleensä. Geologi 53:1, 3-8.
Kejonen, A. 2013. Geologisia luontokohteita. Julkaisematon luettelo.
Mäkelä, J. 1996. Tervolankirkko Suomen suurin siirtolohkare. Geologi 48:2, 32.
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JULUNKIVI

Savonlinna
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-10-017
Muodostuma: Siirtolohkare
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

95 m mpy.

Pinta-ala: 0,1

5m

ha

Karttalehti:
M5412B4

12 m

Sijainti: Piojärveltä 5 km luoteeseen Kalaveden etelärannalla, Punkaharjulta 32 km lounaaseen ja
Savonlinnasta 29 km etelään.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Rauhoitettu. Sulkavan ja Punkaharjun vanhojen metsien Natura-alue (FI0500016), Julunkiven suojelualue
(VMA060040) ja Julunkiven vanhojen metsien suojeluohjelma-alue (AMO060044).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi korkean maisemallisen arvonsa takia. Geologisesti
arvokkainta siirtolohkareessa on sen suuri koko. Maisemallisesti lohkare on kokonsa ja massiivisuutensa takia
hyvin vaikuttava.
Geologia
Julunkivi on huomattavan kookas yksittäinen siirtolohkare. Se sijoittuu matalan notkelman eteläreunalle
järvenrantaan viettävän rinteen ja pienen suppamaisen painanteen väliin kumpuilevaan kalliomäkimaastoon.
Julunkivi on pohjamuodoltaan soikeahko, laelta melko suippo ja paikoin myös alaosistaan melko pyöristynyt
lohkare. Sen koko on noin 20 x 17 x 12 metriä (vrt. Kejonen 2001). Lohkareen eteläreuna nojaa
moreenipeitteiseen kalliorinteeseen ja on paikoin vain 3–4 metriä korkea. Julunkiven seinämät ovat jokseenkin
ehjät, ja sen juurella on vain vähän lohjenneita kiviä. Lohkareen vieressä olevan suppamaisen painanteen
jyrkässä rinteessä on kuitenkin melko runsaasti lohkareita. Julunkiven itäpäässä on pieni ja luoteispäässä melko
tilava lippaluola, jonka lattian muodostaa lipasta irronnut laatta. Lohkareen lisäksi rajaukseen on otettu sen
lähiympäristö noin 10 metrin säteellä.
Julunkiven kivilaji on porfyyristä ja karkeaa graniittia. Kivi edustaa paikallista tai lähialueen kallioperää, ja se
on kulkeutunut jäätikön mukana vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Julunkiven ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Seudulla esiintyy muutamia muitakin suuria
lohkareita. Ylin ranta on lähialueella noin 110 metrin korkeustasolla ja se lienee syntynyt jo Baltian
jääjärvivaiheessa. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, Julunkivi jäi noin 20 metriä vedenpinnan alapuolelle.
Maisema ja muut arvot
Julunkivi hahmottuu ympäristöstä hyvin. Massiivinen lohkare näkyy varttuneessa ja melko avoimessa metsässä
mainiosti, ja sitä on helppo tarkastella eri suunnista ja läheisiltä rinteiltä. Lohkareen lähiympäristö on
varttunutta, melko luonnontilaista metsää. Ympäristöön ei avaudu kaukonäkymiä, mutta Kalavesi häämöttää
luoteessa rinteen juurella. Sisäinen maisema on hieman yksitoikkoinen, sillä lohkare on jokseenkin ehjä, eikä
yksityiskohtia ole lippaluolia lukuun ottamatta paljon. Lohkare on kuitenkin kooltaan ja muodoltaan hyvin
vaikuttava. Lohkareen ympäristö on hieman tallautunut.
Julunkivelle johtaa etelästä tienristeyksestä noin 800 metrin pituinen merkitty retkeilypolku. Risteyksessä on
pieni levike. Suuremman lippaluolan alla on nuotiopaikka. Lippaluola muistuttaa edestäpäin katsottuna hieman
avonaista kitaa, ja vaikutelmaa vahvistaa lipan mustaksi nokeentunut katto. Lohkareen vieressä on lisäksi
halkokatos ja kuivakäymälä, ja rinteen juurella on rantautumispaikka. Alue on hyvä ja melko helposti
saavutettava käyntikohde.
Kirjallisuus:

DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Kejonen, A. 2001. Suomen suurin siirtolohkare ja isoista siirtolohkareista yleensä. Geologi 53:1, 3-8.
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Juva
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-10-019
Muodostuma: Moreenikivikko
Siirtolohkare

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

132 m mpy.

Pinta-ala: 9,1

35 m

ha

Karttalehti:
M5242A2

1-4m

Sijainti: Koikkalanmyllyltä 1 km itään Palkkivuoren itä- ja etelärinteillä sekä Haukilammen ja Ison
Koverolammen välissä, Juvalta 15 km kaakkoon.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja sen
maisema-arvo on varsin korkea. Maisema-arvoon on vaikuttanut lohkareiden suuri koko ja sisäisen maiseman
vaihtelu.
Geologia
Palkkivuoren kivikot ovat melko hyvin tai hyvin kehittyneitä moreenikivikoita, joiden yhteydessä on myös
suuria siirtolohkareita. Kivikot koostuvat kahdesta osa-alueesta, jotka sijoittuvat vierekkäin kahden kalliomäen
rinteille. Kivikot ovat osa laajempaa hajanaista kivikkoaluetta, joka on kerrostunut rikkonaiseen, osittain
moreenipeitteiseen kalliomäkimaastoon.
Suurempi läntinen osa-alue Palkkivuoren rinteillä on noin 450 metriä pitkä ja 300 metriä leveä, ja pienempi
itäinen osa-alue Haukilammen ja Ison Koverolammen välissä noin 250 metriä pitkä ja 100 metriä leveä.
Palkkivuori on noin 30 metriä korkea ja itäosan kallioalue noin 15 metriä korkea. Palkkivuoren jyrkimmät
rinteet ovat mäen itä- ja koillisosissa, loivimmat eteläosassa. Kallio on paikoin näkyvissä länsiosassa
loivahkona jyrkänteenä ja peitteisinä, pyöristyneinä kumpuina ja selänteinä. Todennäköisesti myös itärinteen
keskivaiheilla oleva hyvin voimakkaasti lohkeillut ja peitteinen ulkonema on pääosin kalliota. Itäisen osaalueen rinteet ovat loivat lukuun ottamatta etelään kohti Isoa Koverolampea viettävää jyrkähköä rinnettä.
Kivien keskikoko on noin 0,5–2,5 metriä. Suuria kiviä on alueella runsaasti, ja ne ovat noin 3–7 metrin
kokoisia. Suurimmat lohkareet ovat noin 8–10 metrin kokoisia, ja ne sijaitsevat itäisellä osa-alueella etelään
viettävällä rinteellä ja Haukilammen rannalla. Kivien pyöristyneisyys on 2,5–4,0 (melko
kulmikas–pyöristynyt), paikoin esiintyy myös särmikkäämpiä rapautuneita kiviä. Kivitiheys vaihtelee 10 ja 100
%:n välillä. Lohkareet muodostavat paikoin tihentymiä, joissa toisiaan vasten nojaavien ja päällekkäisten
kivien väliin jää pieniä luolamaisia onkaloita. Tihentymiä on varsinkin Palkkivuoren itärinteellä. Toisaalta
alueella on myös runsaasti maastoa, jonka kivitiheys on enintään 10–30 % luokkaa. Kivilaji on pääasiassa
kiille- tai suonigneissiä, jossa on porfyyrisestä graniitista koostuvia sulkeumia ja suonia ja paikoin granaatteja.
Kivet ja lohkareet edustavat paikallista kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200
2010).
Kohdealuetta ympäröivä paikoin jyrkkäpiirteinen kalliomäkimaasto on useiden erisuuntaisten murrosten ja
siirrosten rikkoma. Lähiympäristön pintalohkareisuus on hyvin suuri varsinkin idässä ja pohjoisessa, ja
maastossa on runsaasti kivikoita. Alueen lounaispuolella kulkee katkonainen harjujakso. Ylin ranta on
lähialueella noin 99 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Palkkivuoren kivikot koostuvat jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut
poikkeuksellisen runsaasti rikkonaiseen kalliomäkimaastoon. Jäätikön reunan vetäydyttyä alueelta kivikot ovat
jääneet lähes kokonaan kuivalle maalle, sillä vedenpinta on ulottunut vain pari metriä nykyisen Haukilammen
tason yläpuolelle.
Maisema ja muut arvot

Alue on peitteinen ja hahmottuu ympäristöstä vain kohtalaisesti. Suuret lohkareet erottuvat kuitenkin maastossa
melko hyvin ja suurimmat lohkareet itäisellä osa-alueella mainiosti. Tiheän metsän peittämän Palkkivuoren
alueelta ei avaudu kaukonäkymiä, itäiseltä osa-alueelta näkyy puolestaan molemmille lammille ja osa-alueiden
väliselle rämeelle. Maisema Haukilammen lohkareiselta rannalta koilliseen kohti Haukilamminvuorta on melko
näyttävä. Sisäinen maisema on melko vaihteleva. Alueella on runsaasti suuria lohkareita ja paikoin jyrkähköt
rinteet. Maasto on melko helppokulkuista muutamia jyrkänteitä ja kivikkotihentymiä lukuun ottamatta.
Haukilammen rannassa on nuotionpohja pienessä lippaluolassa, ja Palkkivuoren pohjoispuolisella
kalliokumpareella on laavu.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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KUUSILAMMEN KIVIKKO

Pieksämäki

Tietokantatunnus: KIVI-10-020
Muodostuma: Virtaavan veden kerrostama kivikko

Arvoluokka: 4

Korkeus:

Pinta-ala: 1,6

Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

146 m mpy.
14 m

ha

Karttalehti:
N4433F1

1-3m

Sijainti: Paltasesta 5 km luoteeseen Kuusilammen lounaispuolella, Pieksämäeltä 18 km luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja sen
maisema-arvo on varsin korkea. Maisema-arvoon on vaikuttanut viereisen harjun ja kivikon edustavuus
maisemakokonaisuutena.
Geologia
Kuusilammen kivikko on hyvin tai melko hyvin kehittynyt harjukivikko. Kivikko sijaitsee Paltaharjun
luoteisosassa kohtalaisen luonnontilaisen, jyrkän ja kumpuilevan harjuselänteen laella ja kyljillä. Harju on osa
pitempää harjujaksoa, joka ulottuu Pieksämäeltä Juvan kautta Puumalaan.
Kohdekivikko on noin 260 metriä pitkä ja 70 metriä leveä. Harjun rinteet ovat noin 2–14 metriä korkeat, ja
niiden jyrkkyys on noin 10–30 astetta. Alueen luoteisosassa harjun laella on muutamia pieniä ja kapeita suppia,
ja kaakkoispäässä maasto madaltuu loivaksi kummukoksi. Kivikko on tiheintä harjun lounaiskyljellä ja
luoteiskärjessä. Kivikot ovat paikoin hieman peitteisiä.
Kivien keskikoko on noin 0,2–0,8 metriä. Suuret kivet ovat noin 1 metrin kokoisia. Kivien pyöristyneisyys on
3,5–4,5 (melko pyöristynyt–melko hyvin pyöristynyt). Pieni osa kivistä on pakkasrapautumisen rikkomia.
Kivitiheys vaihtelee noin 50 ja 100 %:n välillä. Kivilaji on pääasiassa granodioriittia, graniittia ja porfyyristä
graniittia. Kivet edustavat lähialueen kallioperää (DigiKP200 2010), ja ne ovat pyöristyneisyyden perusteella
altistuneet harjun kerrostaneen sulamisvesivirran kulutukselle ja luultavasti myös kulkeutuneet tavallista
pidemmän matkan. Harjun länsiosan aines on tutkimusten mukaan pääasiassa kivistä soraa, jossa on mukana
runsaasti lohkareita (Rainio & Kurkinen 1972).
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Seudulla on runsaasti drumliineja, ja
lounaassa ja koillisessa on lisäksi melko laajoja kumpumoreenialueita. Ylin ranta on lähialueella noin 135
metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Kuusilammen kivikko on syntynyt jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, joka on joutunut
sulamisvesivirran kuljettamaksi ja kuluttamaksi ja kerrostunut harjun muodostuessa. Voimakas virtaus huuhtoi
ja lajitteli tavallista karkeammasta aineksesta lopulta harjun pinnalle kivikooltaan ja pyöristyneisyydeltään
varsin yhtenäisen kivikkokerroksen. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli pääosin kuivaa maata, ja
alimmatkin osat olivat vain parin metrin syvyydessä vedenpinnan alla. Alue sijaitsi aluksi pienessä saaressa,
joka yhdistyi kuitenkin pian mantereeseen matalan, luoteeseen avautuvan salmen pohjoisrannalle. Nopean
maankohoamisen takia rantavoimat ehtivät huuhtoa alarinteiden kivikoita vain parikymmentä vuotta.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä kohtalaisen selkeästi. Kivikko erottuu hyvin varsinkin harvapuustoisessa
kaakkoisosassa, ja harjun jyrkkää lounaisrinnettä peittävä kivikko näkyy mainiosti eteläpuoliselle pienelle
nevalle. Luoteisosassa on hieman tiheämpää nuorta metsää, ja alueen rajaus on pohjoisreunalla hieman
vaihettuva. Kivikot ovat pääosin melko peitteisiä. Aluetta ympäröi kaakossa harvahko varttunut männikkö ja
luoteessa mäntytaimikko. Kaakkoisosasta näkyy eteläpuolinen neva ja kaakkoon jatkuva jyrkkä harjuselänne,
mutta luoteisosassa on näkyvissä lähinnä tiheän mäntytaimikon peittämiä harjukumpuja. Sisäinen maisema on

melko vaihteleva, ja näkyvyys metsän sisällä on melko hyvä. Alueella on melko jyrkkiä rinteitä, pieniä suppia
ja paikoin tiheää kivikkoa. Kivikon pinta on hieman vaikeakulkuinen.
Kivikot sijaitsevat Tinakypärän pohjavesialueella. Kohdealue ja sen kaakkoispuolinen jyrkkä harjuselänne
kumpuineen muodostavat avoimen nevan ympärille melko edustavan pienen maisemakokonaisuuden. Tämän
takia maa-aineksen ottoa kohdealueelta olisi ehkä syytä välttää. Heti alueen kaakkoispuolella on sekä hylättyjä
että käytössä olevia aineksenottoalueita. Alueen kaakkoispuolella on mökkejä, ja alueelle johtava tie on suljettu
puomilla.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Rainio, H. & Kurkinen, I. 1972. Soravarojen arviointi TVL:n Mikkelin piirissä. Geologinen tutkimuslaitos. 94 s.
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LEVÄNIEMEN KIVIKOT

Pieksämäki
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-10-021
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko
Siirtolohkare

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

133 m mpy.

Pinta-ala: 4,4

35 m
1-3m

ha

Karttalehti:
N5214C1
N5214C2

Sijainti: Leväniemen koillisosassa Sorsaveden kaakkoisrannalla, Jäppilästä 10 km koilliseen ja Pieksämäeltä
28 km koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja sen maisemalliset
arvot ovat varsin korkeat. Biologista arvoa nostaa luonnontilaisen puuston harvinainen epifyyttilajisto.
Geologia
Leväniemen kivikot koostuvat melko hyvin tai hyvin kehittyneistä uhkurakoista, moreenikivikoista ja
siirtolohkareista. Kivikot sijaitsevat hieman hajallaan moreenipeitteisen kalliomäen laella ja rinteillä, mäen
juurella olevassa notkelmassa sekä Sorsaveden rannalla. Alue sijoittuu rikkonaiseen kalliomäkimaastoon laajan
kumpumoreenikentän reunalle.
Hajanainen kohdealue on noin 850 metriä pitkä ja 600 metriä leveä. Yksittäiset kivikot ovat kapeita tai
soikeahkoja ja noin 70–150 metriä pitkiä ja 20–70 metriä leveitä. Alueen länsiosan notkelman reunoilla ja
pohjalla on neljä melko peitteistä uhkurakkaa. Laajimmat ja parhaiten kehittyneet uhkurakat notkelman
keskivaiheilla ja luoteispäässä ovat kuitenkin osittain avoimia. Uhkurakoissa on kohtalaisesti kasvipeitteisiä
laikkuja, ja niiden ympärillä on jonkin verran kivikuoppia. Uhkurakkojen pinta on epätasainen ja ne viettävät
loivasti kohti luodetta ja pohjoista. Alueen koillisosassa Sorsaveden Tulilahden rannalla on lisäksi matala ja
jokseenkin avoin uhkurakka, jonka laajuus vaihtelee hieman vedenpinnan korkeusvaihteluiden mukaisesti.
Järven vedenpinnan korkeusvaihtelu näkyy paljaana punertavaksi värjäytyneenä vyöhykkeenä rannan alimmilla
kivillä.
Alueen keskellä kohoavan moreenipeitteisen kalliomäen länsirinne on noin 15–35 metriä korkea, ja sen
jyrkkyys on rajatuilla kivikkoisimmilla alueilla noin 30–40 astetta. Pieni Vuorilampeen rajoittuva kivikko
koostuu pääasiassa jäätikön kallion länsirinteeltä louhimasta aineksesta ja on tyypiltään lähinnä
moreenikivikkoa. Melko särmikkäät kivet peittävät kalliorinnettä paikoin röykkiöinä, ja matalissa lohkeilleissa
kallioseinämissä on pieniä rako- ja lippaluolia. Osa kivikosta on myös pakkasrapautumisen irrottamaa.
Vuorilammen rannassa on lisäksi pieni uhkurakka.
Kalliomäen loivemmilla itärinteillä on kaksi hyvin kehittynyttä 5–15 metriä korkeaa suojasivu- eli
distaalityyppistä moreenikivikkoa. Ne ovat syntyneet jäätikön louhiman ja kuljettaman aineksen kerrostuttua
lähes välittömästi kalliomäen laen taakse itäiselle suojasivurinteelle. Osa suurimmista lohkareista on edelleen
lähes kiinni peitteisessä kalliossa. Eteläisempi kivikko on loivahko ja melko peitteinen, pohjoisempi kivikko on
jyrkkä ja osittain paljas. Eteläisen distaalikivikon ympäriltä on otettu rajaukseen mukaan myös hieman
harvempaa moreenikivikkoa ja muutamia suuria siirtolohkareita.
Kivien keskikoko on noin 0,5–2 metriä. Suuret kivet ovat noin 2,5–5 metrin kokoisia ja suurimmat laattamaiset
lohkareet jopa 6–8 metrin kokoisia. Suurimpien kivien alla on pieniä luolamaisia onkaloita. Eteläisen
distaalikivikon laidalla on lisäksi noin 13 x 11 x 3,5 metrin kokoinen siirtolohkare ja lähellä mäen lakea noin 7
x 5 x 4 metrin kokoinen kallioon nojaava pysty lohkare. Kivien pyöristyneisyys on länsiosan kalliorinteellä
vain 1–1,5 (särmikäs–melko särmikäs), mutta pääosin pyöristyneisyys alueella on 2,0–3,5 (kulmikas–melko
pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on uhkurakoissa noin 80–100 % ja moreenikivikoissa noin

10–100 %. Kivilaji on pääasiassa karkeaa porfyyristä graniittia, lisäksi esiintyy jonkin verran granodioriittia ja
kiillegneissiä ja vähän kvartsimontsoniittia. Porfyyrisestä graniitista ja kiillegneissistä koostuvat lohkareet ovat
osittain rapautuneet. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen
matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on paikoin näkyvissä uhkurakoissa, ja pohjois- ja koillisosan kivikoissa
on pieniä allikoita. Lounaisosassa on piilopuro.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on paikoin hyvin suuri, ja seudulla esiintyy runsaasti kohdealueen
tyyppisiä kivikoita ja siirtolohkareita. Ylin ranta on lähialueella noin 127 metrin korkeustasolla, ja se on
syntynyt Yoldiamerivaiheessa. Kalliomäen pieni lakialue on supra-akvaattinen, mutta maastossa ei hahmotu
kovin selvää huuhtoutumisrajaa.
Leväniemen kivikot ovat syntyneet jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut
poikkeuksellisen runsaasti rikkonaiseen kalliomäkimaastoon. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alueen
alimmat osat olivat noin 30 metrin syvyydessä vedenpinnan alla, ja kalliomäen laki kohosi noin 5 metriä
vedenpinnan yläpuolelle. Alueen kohotessa vedenpinnan yläpuolelle sen rinteet huuhtoutuivat, ja alimmat
kerrostumat ovat sen jälkeen altistuneet roudan toiminnalle. Kohdealue on melko edustava ja kohtalaisen
luonnontilaisena säilynyt otos Leväniemelle tyypillisistä kivikoista.
Biologia
Geologisen inventoinnin mukaan kivikoissa on kohtalaisesti puustoa, ja kivillä on kohtalainen tai paikoin
melko runsas jäkälä- ja sammalpeite. Kivillä kasvavista jäkälistä yleisimpiä ovat karve-, tina-, poron- ja
torvijäkälät sekä varjorikkijäkälä, lisäksi esiintyy vähän napa- ja nahkajäkäliä sekä punaista Trentepohlia viherlevää. Kivillä kasvavia sammalia ovat mm. karsta-, koralli-, karhun-, kynsi-, kerros-, rahka- ja
tierasammalet sekä paikoin paksuna peitteenä moreenikivikoissa esiintyvä seinäsammal. Alueella kasvaa myös
mm. ketunliekoa, metsäimarretta, kallioimarretta, metsäalvejuurta, hiirenporrasta, haurasloikkoa ja
karvakiviyrttiä.
Kivikoiden ympärillä on pääasiassa varttunutta mäntyvaltaista sekametsää, varttunutta männikköä ja hieman
vesakoitunutta mäntytaimikkoa. Koillisosan uhkurakkaa reunustaa lisäksi kuusikko ja luhta, ja länsireunan
melko rehevän notkelman pohjalla on soistunutta sekametsää. Puiden lahottajalajistoon kuuluvat sirppikääpä
(NT), erakkokääpä (VU) ja hentohaprakääpä (NT) (Hertta 2016).
Maisema ja muut arvot
Hajanainen alue ei hahmotu ympäristöstä kovin selkeästi, mutta kivikot erottuvat varttuneessa ja paikoin
harvahkossa metsässä kuitenkin melko hyvin. Kalliomäen länsirinteeltä avautuu näköala Vuorilammen takana
kohoavalle metsäiselle rinteelle, mutta idässä on näkyvissä lähinnä nuorten mäntytaimikoiden ja hakkuiden
leimaamaa maastoa. Koillisosan kivikolta näkyy Sorsaveden Tulilahden rantamaisemia ja rantaluhdan
mantereeseen yhdistämiä pieniä saaria. Eteläosan uhkurakoista ei ole kaukonäkymiä, mutta kalliomäen jyrkkä
länsirinne näkyy paikoin hyvin. Sisäinen maisema on vaihteleva. Alueella on suurehkot korkeuserot, jyrkkiä
rinteitä, suuria lohkareita ja varttunutta puustoa. Kivikot ovat yleisesti vaikeakulkuisia.
Etelä- ja lounaisosan kivikot ympäristöineen ovat kohtalaisen luonnontilaisia. Kalliomäen länsirinteen laella on
poltettu nuotiota, ja Tulilahden rannoilla rajatun alueen ulkopuolella on mökkejä. Alueen luoteispuolella noin
puolen kilometrin päässä on laaja Sorsaveden saariston Natura-alue (FI0600030) ja Sorsaveden
rantojensuojelualue (RSO080089).
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Hertta 2016. Ympäristöhallinnon eliötietojärjestelmä (Hertta), ennen 01.09.2016 talletetut tiedot. Suomen
ympäristökeskus, Helsinki.
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PIRUNKUOKOS

Lapinlahti
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-11-001
Muodostuma: Uhkurakka
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

147 m mpy.

Pinta-ala: 2,0

ha

2m

Karttalehti:
P5222G3

1-2m

Sijainti: Taivalmäen ja Ison Hirvijärven välissä, Lapinlahdelta 12 km koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi kohtalaisen geologisen edustavuuden ja
kehittyneisyyden takia.
Geologia
Pirunkuokos on melko hyvin kehittynyt pienehkö uhkurakka. Se sijaitsee matalien ja loivapiirteisten, ohuelti
moreenipeitteisten kalliokumpujen välisessä osittain soistuneessa painanteessa.
Kohdealue koostuu vierekkäisistä, soikeista tai kapeista kivikoista. Kivikot ovat noin 80–150 metriä pitkiä ja
20–60 metriä leveitä. Koko alue on noin 430 metriä pitkä ja 120 metriä leveä. Laajimmat ja parhaiten
kehittyneet kivikot ovat alueen keski- ja eteläosassa. Kivikoiden reunat ovat paikoin vaihettuvia. Kivikoiden
pinnat ovat hieman epätasaiset ja ne viettävät loivasti pohjoiseen.
Kivien keskikoko on noin 0,3–1,5 metriä. Suuret kivet ovat noin 2–4 metrin kokoisia. Kivien pyöristyneisyys
on 2,5–4,0 (melko kulmikas–pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on noin 80–100 %. Kivilaji on
pääasiassa tonaliittista gneissiä, lisäksi esiintyy jonkin verran graniittia. Kivet edustavat paikallista tai
lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on näkyvissä
koillisreunan kivikoissa alueen matalimmassa osassa.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Lähiympäristössä esiintyy muutamia
muitakin pieniä kivikoita. Ylin ranta on lähialueella noin 157 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt
Yoldiamerivaiheessa.
Pirunkuokoksen kivikot ovat syntyneet jäätikön kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut hieman
tavallista runsaammin loivapiirteisten kalliokohoumien väliseen painanteeseen. Kun jäätikön reuna vetäytyi
seudulta, alue oli noin 12 metrin syvyydessä vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta
on ensin hieman huuhtoutunut, ja kerrostuma on altistunut sen jälkeen roudan toiminnalle.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä kohtalaisesti, mutta näkyy kunnolla vasta läheltä. Kivikot ovat paikoin melko
peitteisiä. Ympäristöstä on näkyvissä tiheähköä metsää ja rämettä, eikä kaukonäkymiä ole. Sisäinen maisema
on kohtalaisen vaihteleva. Alueella on reunoiltaan hieman mutkaisia kivikoita, jotka ovat lyhyen matkan päässä
toisistaan. Kivikoiden pinta on melko helppokulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.

KIVI-11-002 Lahdentakasen kivikot
495500

496000

496500

Mölön
pu

ro

Peltola

702900

702900

Hyvölä

Ketola

Harakkalahti

Mäkiaho

Varisniemi

5.3

702850

6

702850

Hyvölänlahti

Lahdentakanen

4.2

Pieniniemi

Kantosuo

Ullakonluodot
3
3.3

702750

1.2

702750

4.7

Lampaanjärvi

4.0

ARVOKKAAT KIVIKKOALUEET

128.3

Kivikkoalue

0

Suojelualue

200

Kurttu
400 m

3.2

140

Karttatuloste © Geologian tutkimuskeskus
Pohjakartta © Maanmittauslaitos
Pesola 3/2013
ja Hallinnon tietotekniikkakeskus
Suojelualueet © Suomen Ympäristökeskus

495500

496000

5.6
496500

702700

Pahkalahti

Tammalahti

3

1.5

702700

702800

702800

Jokiniemi

LAHDENTAKASEN KIVIKOT

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

Pielavesi
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-11-002
Muodostuma: Uhkurakka
133 m mpy.

Pinta-ala: 1,4

5m

ha

Karttalehti:
P4443G1

1-2m

Sijainti: Lampaanjärven kylästä 1,5 km pohjoiseen Lampaanjärven länsirannalla, Pielavedeltä 18 km
koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi kohtalaisen geologisen edustavuuden ja
kehittyneisyyden takia.
Geologia
Lahdentakasen kivikot ovat melko hyvin kehittyneitä pienehköjä uhkurakkoja. Ne sijaitsevat matalien ja
loivapiirteisten, moreenipeitteisten kalliokumpujen välisissä ohuelti soistuneissa painanteissa ja järven rannalla.
Kohdealue koostuu kolmesta kapeasta kivikosta, joista läntisin on hieman haarautunut. Kivikot ovat noin
90–220 metriä pitkiä ja 15–40 metriä leveitä. Koko alue on noin 330 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Laajin ja
parhaiten kehittynyt kivikko on alueen keskiosassa. Kivikoissa on jonkin verran kasvipeitteisiä laikkuja, ja
niiden reunat ovat paikoin hieman vaihettuvia. Pienimmät ja hieman heikommin kehittyneet kivikot alueen
pohjois- ja eteläreunalla on jätetty pois rajauksesta. Kivikoiden pinnat ovat hieman epätasaiset ja ne viettävät
loivasti etelään ja kaakkoon. Selkeimmin pinnan vietto hahmottuu länsiosan haarautuneessa kivikossa.
Kivien keskikoko on noin 0,3–1,5 metriä. Suuret kivet ovat noin 2–3 metrin kokoisia. Kivien pyöristyneisyys
on 2,0–4,0 (kulmikas–pyöristynyt). Kulmikkaimmat kivet ovat rannalla. Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on
noin 90–100 %. Kivilaji on pääasiassa kiillegneissiä ja hieman gneissiytynyttä raitaista tonaliittia tai
granodioriittia, lisäksi esiintyy jonkin verran graniittia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja
ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavedestä ei ole havaintoa. Alimmat
rantakivet ovat paljaita ja värjäytyneet tummiksi.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Lähiympäristössä esiintyy muutamia
muitakin pieniä kivikoita. Ylin ranta on lähialueella noin 168 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt
Yoldiamerivaiheen lopussa tai Ancylusjärvivaiheen alussa.
Lahdentakasen kivikot ovat syntyneet jäätikön kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut hieman
tavallista runsaammin loivapiirteisten kalliokohoumien välisiin painanteisiin. Kun jäätikön reuna vetäytyi
seudulta, alue oli noin 40 metrin syvyydessä vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta
on ensin hieman huuhtoutunut, ja kerrostuma on altistunut sen jälkeen roudan toiminnalle. Rantavoimat
muokkaavat lisäksi edelleen rannalla olevan kivikon alimpia osia.
Maisema ja muut arvot
Rannalla oleva kivikko erottuu järvelle kohtalaisesti, muut kivikot ovat peitteisempiä ja näkyvät kunnolla vasta
läheltä. Lampaanjärvelle avautuu melko avara maisema, ja etelässä näkyy pieniä kivikkoisia luotoja.
Sisämaassa ympäristöstä on näkyvissä tiheähköä metsää ja hakkuu, eikä kaukonäkymiä ole. Sisäinen maisema
on kohtalaisen vaihteleva. Kivikot ovat reunoiltaan hieman mutkaisia, ja niiden välissä on paikoin metsäisiä
kumpuja. Kivikoiden pinta on melko helppokulkuinen. Alueen koillispuolella on veneranta.
Kirjallisuus:

DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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VUORILAMMEN KIVIKKO

Kuopio
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-11-003
Muodostuma: Talus
Moreenikivikko
Rantakivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

170 m mpy.

Pinta-ala: 5,8

62 m

ha

Karttalehti:
P5114D1

1-5m

Sijainti: Vuorilammen pohjoispuolella Suuren Neulamäen lounaisrinteellä, Kuopiosta 5 km länteen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Kolmisopen – Neulamäen Natura-alue (FI0600062) ja Neulamäen valtakunnallisesti arvokas kallioalue
(KAO080004).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava. Maisemalliset ja
biologiset arvot ovat varsin korkeat. Maisemallisesti edustavia ovat korkea kallioseinämä ja sieltä Kallajärvelle
avautuva maisema. Biologista arvoa nostaa meso-eutrofinen kasvillisuus.
Geologia
Vuorilammen kivikko on kohtalaisesti tai melko hyvin kehittynyt taluskivikon ja moreenikivikon yhdistelmä
(Kejonen 1978). Pitkä ja kapea kivikkoalue ja sitä reunustava kalliojyrkänne sijaitsevat kalliomäen
lounaisrinteellä jyrkän ja korkean murroslaakson reunalla.
Kohdealue on noin 950 metriä pitkä ja 30–70 metriä leveä. Kivikko on hieman epäyhtenäinen, ja kiviä esiintyy
paikoin vain kapeana vyöhykkeenä kalliojyrkänteen juurella. Selkeimmät, osin keilamaiset taluskivikot
sijaitsevat alueen kaakkoisosassa. Parhaiten kehittyneet taluskivikot ovat noin 5–15 metriä korkeita, 5–30
metriä leveitä ja niiden jyrkkyys on noin 30–35°. Alueen keskiosassa taluskivikko ulottuu Vuorilammen
rantaan asti. Pohjoisosan kivikko on tyypiltään pääasiassa moreenikivikkoa. Kivikon yläpuolella oleva noin
10–40 metriä korkea kalliojyrkänne on alhaalla paikoin lähes pysty ja ylempänä loivasti taaksepäin kaartuva
(jyrkkyys noin 70–90°). Jyrkänne on paikoin melko voimakkaasti rakoillut, ja siinä esiintyy pieniä rakoluolia.
Jyrkänteen yli valuu alueen kaakkoisosan keskivaiheilla pieni puro.
Kivien keskikoko on noin 0,2–1,5 metriä. Suuret kivet ovat noin 2–3 metrin kokoisia ja suurimmat paadet
kaakkoisosan jyrkänteen juurella jopa 4–6 metrin kokoisia. Paasien alla on pieniä lohkareluolia. Kivien
pyöristyneisyys on 1,0–4,0 (särmikäs–pyöristynyt). Pienimmät ja särmikkäimmät kivet sijaitsevat kaakkoisosan
taluskivikoiden yläosissa ja suurimmat ja pyöristyneimmät pohjoisosan moreenikivikon alaosassa. Kivitiheys
rinteillä vaihtelee 10 ja 100 %:n välillä. Kivilaji on pääasiassa tonaliittista gneissiä. Kivet edustavat paikallista
kallioperää tai ne ovat kulkeutuneet vain hyvin lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Kohdealuetta ympäröivä kalliomäkimaasto on luoteesta kaakkoon suuntautuneiden murrosten ja siirrosten
rikkoma, ja useiden mäkien lounaisrinteet ovat kohdealueen tapaan hyvin jyrkkiä. Ympäristön
pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Ylin ranta on lähialueella noin 145 metrin korkeustasolla, ja se on
syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Vuorilammen kivikon alueelle, varsinkin sen pohjoisosaan, on kerrostunut aluksi jäätikön louhimaa ja
kuljettamaa kiviainesta. Kun jäätikön kuluttama ja rikkoma kalliojyrkänne paljastui jäästä, siitä on
todennäköisesti sortunut lyhyessä ajassa melko runsaasti ainesta. Jäätikön reunan vetäydyttyä alueelta
vedenpinta on ulottunut pohjoisosassa aivan kivikkoisen rinteen yläosiin. Kivikkoalue onkin lähes kokonaan
huuhtoutunut, mutta siihen ei ole kuitenkaan kehittynyt kovin selkeitä rantakivikon piirteitä. Vain pohjoisosan
moreenikivikon alaosissa on hieman tulkinnanvaraista huuhtoutumiskivikkoa. Alueen kohottua kokonaan
vedenpinnan yläpuolelle pakkasrapautuminen on jatkanut kivien irrottamista jyrkänteestä lähinnä alueen

kaakkoisosassa.
Biologia
Kohteen kivikkoa ei ole erikseen inventoitu. Kuvaus perustuu kallioalueinventointiin (Kallio-tietokanta 2017).
Neulaniemen kallioperän karbonaattipitoiset horisontit ovat mahdollistaneet meso-eutrofisen kasvillisuuden
kehittymisen joillekin alueille. Kasvillisuudeltaan ja kasvilajistoltaan erittäin monipuolisen ja arvokkaan
Neulaniemen ydinosat kuuluvat suojelu- tai Natura-alueisiin, joista on tavattu peräti 335 putkilokasvi- sekä 167
sammal- ja 46 jäkälälajia (Tiainen 1976). Kalliokasvillisuudeltaan kiinnostavimmat osat sijaitsevat
Pölkkypurolta Suuren Neulamäen jyrkänteelle jatkuvassa vyöhykkeessä sekä Vuorilammen ja Kolmisopen
välistä notkoa reunustavilla selänteillä. Seinämien meso-eutrofisiin kasviyhteisöihin kuuluvat mm.
limisiimasammal (RT), kalliovelhonsammal, suoninahkajäkälä (RT) ja tummaraunioinen. Seinämillä tavataan
tavallisten oligotrofisten sammal- ja jäkäläyhteisöjen ohella paakku-uurnasammalta sekä runsaasti
tummauurnasammalen hallitsemia rako- ja onkaloyhteisöjä, joissa esiintyy myös kalkkikiertosammalta.
Kallioilla tavataan lisäksi mm. kalkkikarvasammalta ja oravisammalta. Kalliolta on havaittu mm.
korpihohtosammalta (VU) ja epävarma havainto kimmelsammaleesta (Hertta 2016). Suuren Neulamäen
jyrkänteellä on lisäksi laajoja, kuivia viistorinteitä, joilla kasvaa kalliokohokkia ja kalliokieloa. Alueen kallioja louhikkokasveihin kuuluvat myös mm. kangasajuruoho, hietaorvokki ja mäkitervakko (Knuutinen 2001
suul.tiedonanto). Alueella elelee liito-orava (NT) (Hertta 2016).
Geologisen inventoinnin mukaan kivikossa on kohtalaisesti tai melko runsaasti puustoa, ja kivillä on paikoin
runsas jäkälä- ja sammalpeite. Kivillä kasvavista jäkälistä yleisimpiä ovat poron- ja torvijäkälät sekä
varjorikkijäkälä ja karve-, nahkajäkälät. Kivillä kasvavia sammalia ovat mm. paksuina peitteinä esiintyvät
seinäsammal ja kerrossammal sekä karsta- ja karhunsammal.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä kohtalaisesti. Jyrkkä ja korkea lounaisrinne näkyy melko kauas, mutta rinteessä
oleva kivikko erottuu kunnolla vasta läheltä. Kivikko ei näy kovin selvästi myöskään kalliojyrkänteen päältä.
Jyrkänne on pääosin avoin, mutta kivikko on melko peitteinen. Kalliojyrkänteen laelta avautuu paikoin laaja
näköala länteen Kallavedelle. Maisemassa vaihtelevat korkeat metsäiset kalliomäet ja niiden välistä näkyvä
rikkonainen saaristo. Kivikosta ei ole kaukonäkymiä. Vuorilampi erottuu paikoin kalliojyrkänteen laelle, ja
taluskivikon alimmasta osasta on näkymä lammelle. Sisäinen maisema on melko vaihteleva. Alueella on suuret
korkeuserot, kalliojyrkänteitä, suuria lohkareita sekä vaihtelevasti pyöristynyttä kivikkoa. Kivikko on paikoin
hyvin vaikeakulkuinen. Kalliojyrkänteen laella, kivikon edustalla ja Vuorilammen rannoilla kulkee
retkeilypolkuja, ja maasto on paikoin melko tallautunutta. Vuorilammen pohjoispäässä on nuotiopaikka, ja
nuotioita on poltettu myös kalliojyrkänteen laella.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Hertta 2016. Ympäristöhallinnon eliötietojärjestelmä (Hertta), ennen 01.09.2016 talletetut tiedot. Suomen
ympäristökeskus, Helsinki.
Husa, J., Teeriaho, J., Kontula, T. & Fagerstén, R. 2001b. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat
kallioalueet Pohjois-Savossa. Alueelliset ympäristöjulkaisut 214. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 170 s.
Kallio-tietokanta 2017. Valtakunnalliseti arvokkaat kallioalueet (Kallio-tietokanta). Suomen ympäristökeskuksen
ylläpitämä tietokanta. Helsinki
Kejonen, A. 1978. Kuopion alueen louhikot. Julkaisematon laudatur-tutkielma. Turun yliopisto, maantieteen laitos.
91 s. + liitekartta.
Tiainen, U. 1976 Vuorilammen luonnonmetsän kasvistosta ja kasvillisuudesta. Pro gradu -tutkielma. Kuopion
korkeakoulu. 112 s.
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LUOTOSEN SIIRTOLOHKAREET

Korkeus:

Kaavi
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-11-004
Muodostuma: Siirtolohkare
140 m mpy.

Muodostuman korkeus:

3m

Kerrostumismuodon korkeus:

8m

Pinta-ala: 0,1

ha

Karttalehti:
P5143B4

Sijainti: Luotosen länsirannalla, Kaavilta 5 km luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Rauhoitettu.
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja sen maisemalliset
ja biologiset arvot ovat varsin korkeat. Lohkareiden suuri koko ja rakoilu ovat nostaneet maiseman arvoa.
Biologiset arvot perustuvat serpentiinialustaa suosivaan lajistoon.
Geologia
Luotosen kaksi siirtolohkaretta ovat melko suuria, ulkoasultaan ja kivilajiltaan hieman tavallisesta poikkeavia
lohkareita. Ne sijaitsevat loivalla järven rantaan viettävällä rinteellä ja rinteen päällä noin 90 metrin päässä
toisistaan.
Luotosen suurempi pohjoinen lohkare on noin 15 x 10 x 8 metrin kokoinen ja pienempi eteläinen lohkare noin
15 x 8 x 5 metrin kokoinen. Pohjoinen, osittain hajonnut lohkare on terävähuippuinen ja voimakkaasti
rakoillut, ja se on osittain hautautunut rinteeseen. Lohkareen yhteyteen on kehittynyt useita pieniä luolamaisia
rakoja, onkaloita ja lippoja (vrt. Kejonen 2001, 2013). Pienempi eteläinen lohkare on niin ikään osittain
hajonnut, jokseenkin tasalakinen ja pystyseinäinen, ja siinä on rakoja ja halkeamia. Lohkareiden lisäksi
rajaukseen on otettu niiden lähiympäristöä noin 5–15 metrin säteellä.
Luotosen siirtolohkareiden kivilaji on pääasiassa rapautunutta, väriltään silmiinpistävän tummanruskeaa
serpentiniittiä, jossa on mukana mm. kromitremoliittia . Lohkareet edustavat paikallista tai lähiympäristön
kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet jäätikön mukana lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Seudulla esiintyy muutamia muitakin
suuria lohkareita. Ylin ranta on lähialueella noin 140 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt
Yoldiamerivaiheessa. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, Luotosen siirtolohkareet olivat aivan
rantavyöhykkeessä ja niiden alaosat huuhtoutuivat.
Biologia
Pohjoisempi ultraemäksinen lohkare makaa tien poskessa, noin 10 m päässä hiekkatiestä melko avoimessa
maastossa. Eteläisempi lohkare on varjoisemmassa metsässä, mutta näkyy tielle. Lohkareissa on viistoja,
pystyjä, ylikaltevia ja rapautumapintoja. Yleisväriltään lohkareet ovat ruskeita. Serpentiinialustaa suosivista
lajeista tavataan lähinnä suomulimijäkälää. Seinämäpintojen lajistossa on pieniä eroja ilmansuunnan mukaan
etenkin eteläisemmällä lohkareella.
Pohjoisempi lohkare on joka suunnalta laajalti ruskean suomulimijäkälän peitossa. Yläosassa on joitakin
kiviharmosammallaikkuja, alaosassa enemmän paasisammalia ja tasaisimmilla pinnoilla
metsäkamppisammalta. Pienempien kivien lakiosat ovat laajalti kerrossammalen peittämät. Ylikaltevilla
pinnoilla ja kuivissa varjokoloissa kasvaa suhteellisen runsaasti vuoririippusammalta, hiirenhäntäsammalta ja
jauhejäkäliä. Tyvillä on jonkin verran maksasammalia. Länsisivulla on niukalti haapasuomussammalta. Kivien
päällä kasvaa lisäksi mm. metsäkastikkaa, lehtonurmikkaa, maitohorsmaa, vadelmaa, metsäimarretta,
kallioimarretta ja metsäruohoja. Kiven läheisyydessä on tuoreen tai lehtomaisen kankaan varttunutta
kuusisekametsää.

Eteläisempi lohkare on lajistoltaan melko samanlainen kuin pohjoinen lohkare. Varjoisuuden vuoksi kiven
päällä on poronjäkäläpeitteitä, seinäsammalta sekä kallioisokarvetta ja harmaaröyhelöä. Itäiset viistopinnat
ovat myös sammaleisempia. Ylikaltevat pinnat ovat jauhejäkälien tai levien peittämiä. Vain tällä lohkareella
kasvaa vähän haurasloikkoa ja kalliopalmikkosammalta. Kiveä ympäröi kastikkainen tuoreen kankaan
kuusikko. Puustoa on joskus poistettu lohkareen ympäriltä.
Maisema ja muut arvot
Luotosen siirtolohkareet hahmottuvat ympäristöstä melko hyvin. Molemmat lohkareet näkyvät tieltä, ja niitä on
melko helppo tarkastella eri suunnista. Varsinkin pohjoinen lohkare on melko näyttävä, eteläinen lohkare on
vaatimattomampi. Pohjoista lohkaretta ympäröi harvahko kuusimetsä, ja Luotosenjärvi häämöttää loivan
rinteen juurella. Eteläistä lohkaretta ympäröivä hakkuuaukko on vesakoitunut. Sisäinen maisema on
kohtalaisen vaihteleva, sillä lohkareet ovat voimakkaasti rakoilleet. Alue on kuitenkin melko nopeasti nähty.
Pohjoisen lohkareen ympäristö on hieman tallautunut.
Pohjoinen lohkare on aivan paikallistien vieressä. Tiellä on pieni levike. Molempien lohkareiden yhteydessä on
rauhoituksen osoittava paalu.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Kejonen, A. 2001. Suomen suurin siirtolohkare ja isoista siirtolohkareista yleensä. Geologi 53:1, 3-8.
Kejonen, A. 2013. Geologisia luontokohteita. Julkaisematon luettelo.
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Kuopio
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-11-005
Muodostuma: Talus
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

120 m mpy.

Pinta-ala: 1,9

38 m

ha

Karttalehti:
N5242E4

1-4m

Sijainti: Mustinlahdelta 5 km lounaaseen Suvasveden Kukkarinselän itärannalla Vierunvuoren
lounaisrinteessä, Vehmersalmelta 17 km kaakkoon ja Kuopiosta 39 km kaakkoon.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Suvasveden saaristojen Natura-alue (FI0600028), Suvasveden rantojensuojeluohjelma-alue (RSO080083) ja
Vierunvuoren valtakunnallisesti arvokas kallioalue (KAO080098).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on geologisesti ja biologisesti edustava ja sen
maisemallinen arvo on erityisesti korkea. Kivikko on hyvin kehittynyt. Myös kallioseinämä on edustava.
Alueella on suuri korkeusero, jyrkänteitä, suuria lohkareita, pieniä luolia, hieman rantaviivaa sekä jonkin
verran vanhaa puustoa. Biologista arvoa nostaa mesotrofinen kalliokasvillisuus.
Geologia
Vierunvuoren kivikko on hyvin tai melko hyvin kehittynyt taluskivikon ja moreenikivikon yhdistelmä.
Kapeahko kivikko ja sitä reunustava kalliojyrkänne sijaitsevat pitkässä, järven rantaan rajoittuvassa luodekaakkosuuntaisessa kallioseinämässä.
Kohdealue on noin 380 metriä pitkä ja 30–70 metriä leveä. Kivikon korkeus on yleisesti noin 10–15 metriä,
mutta se kohoaa parhaiten kehittyneessä luoteisosassa paikoin noin 25 metriin eli lähes kalliojyrkänteen laelle
asti. Kivikko jatkuu paikoin myös vedenpinnan alapuolelle. Kivikon jyrkkyys on noin 25–35°. Kivikon
yläpuolella oleva osin portaittainen kalliojyrkänne on lähes pysty ja paikoin ylikalteva, ja sen korkeus on noin
10–20 metriä. Jyrkänne on erityisesti luoteisosassa voimakkaasti rakoillut ja lohkeillut.
Kivien keskikoko on noin 0,3–2 metriä. Suuret kivet ovat noin 3–6 metrin kokoisia. Suuria laattamaisia kiviä
on eniten kivikon alaosissa, ja niiden alla on joitain pieniä luolamaisia onkaloita. Kivien pyöristyneisyys on
1,5–3,0 (melko särmikäs–kulunut). Särmikkäimmät kivet ovat kivikon luoteisosassa, kuluneimmat
kaakkoisosassa. Kivitiheys on 90–100 %. Kivilaji on kiillegneissiä. Kivet edustavat paikallista kallioperää tai
ne ovat kulkeutuneet vain hyvin lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Vierunvuoren lounaisjyrkänne on osa
pitkää luode-kaakkosuuntaista Suvasveden siirrosta. Lännessä parin kilometrin päässä avautuva laaja, noin 90
metriä syvä Kukkarinselkä on puolestaan meteoriittitörmäyksessä syntynyt kraatteri. Ylin ranta on lähialueella
noin 132 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa. Suursaimaan ylin taso seudulla on noin
97 metriä.
Vierunvuoren kivikon alueelle on luultavasti kerrostunut aluksi jonkin verran jäätikön louhimaa ja kuljettamaa
kiviainesta. Jäätikön reunan vetäydyttyä alueelta vedenpinta on ulottunut noin 10 metriä kalliojyrkänteen
yläpuolelle. Jäätikön kuluttamasta ja rikkomasta jyrkänteestä on maan kohotessa todennäköisesti sortunut
lyhyessä ajassa runsaasti ainesta. Alueen kohottua kokonaan vedenpinnan yläpuolelle pakkasrapautuminen on
jatkanut kivien irrottamista jyrkänteestä, ja rinteelle on vähitellen kerrostunut kohtalaisesti taluskivikkoa.
Suursaimaavaiheessa vedenpinta on kohonnut kivikkorinteen yläosaan ja lähes koko kivikko huuhtoutui, ennen
kuin vedenpinta alkoi jälleen laskea noin 6 300 vuotta sitten (Pajunen 2004). Alueelle ei kuitenkaan ole
kehittynyt selkeää huuhtoutumislohkareikkoa.
Biologia

Kohteen kivikkoa ei ole erikseen inventoitu. Kuvaus perustuu kallioalueinventointiin (Kallio-tietokanta 2017).
Vierunvuori on karu, mutta biologisesti mielenkiintoinen kallioniemi. Lähinnä lounaaseen laskevat jyrkänteet
ja kalliorinteet ovat suurelta osin jäkälävaltaisia, jolloin valtalajeina tavataan etenkin karvejäkäliä ja rupimaisia
jäkäliä. Paikka paikoin seinämillä kasvaa myös tuulirokkojäkälää, jonka levinneisyys on painottunut rannikkoja tunturialueille. Toisinaan valoisan rantamännikön tai sekametsän suojaan laskevilla kallioilla on
sammalvaltaisia seinämiä, joilla vallitsevien oligotrofisten lajien lisäksi kasvaa tummauurna- ja
kalliohiippasammalta sekä harvinaista oravisammalta. Rantalohkareikon kaakkoispuolisen jyrkänteen tyvellä
esiintyy kalliokeuhkojäkälää (VU) (Hertta 2016). Putkilokasveista seinämillä viihtyvät karvakiviyrtti ja
lämpimillä alarinteillä ahomansikka sekä kissankäpälä (NT). Ylärinteillä on melko laajoja
sianpuolukkakasvustoja, jotka vaihettuvat selänteiden lakiosissa poronjäkäliköiksi. Hyvin massiivisessa
rantalohkareikossa esiintyy mereistä kalliotierasammalta. Vierulammen koillisrannalla kalliot laskevat suurelta
osin suoraan järveen, joten ne ovat paahteisuuden vuoksi kasvillisuudeltaan jäkälävaltaisia ja melko
yksipuolisia. Varsinkin Vieruvuoren lounaisrinteen luonnontilaisuus on hyvä. Rannassa kasvaa varttunutta
kuivahkon kankaan männikköä, joka vaihtuu paikoin lehtomaiseksi sekametsäksi. Ylärinteillä ja laen
paljastumilla on kuivaa ja painautumissa tuoretta kangasta sekä joitakin soistumia.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä melko selkeästi. Luoteisosan kivikko ja kalliojyrkänne näkyvät mainiosti järvelle,
ja kivikko erottuu myös jyrkänteen laelta. Kivikon luoteisosa on jokseenkin avoin, kaakkoisosa on peitteinen.
Luoteisosassa kalliojyrkänteen laelta avautuu avara maisema lounaaseen Suvasveden itäosan rikkonaiseen
saaristoon ja kauas länteen Kukkarinselälle. Myös rannalta näkyy pitkälle luoteeseen ja kaakkoon. Sisäinen
maisema on vaihteleva. Alueella on suuri korkeusero, jyrkänteitä, suuria lohkareita, pieniä luolia, hieman
rantaviivaa sekä jonkin verran vanhaa puustoa. Kivikko on hyvin vaikeakulkuinen. Luoteispään paljaassa
kivikossa on hyvin runsaasti alueelle rantautuneiden veneilijöiden maalaamia merkintöjä. Alueen
lounaispuolitse kulkee laivaväylä ja vilkas veneilyreitti. Kalliojyrkänteessä on korpinpesä. Alue on melko hyvä
mutta hieman vaikeapääsyinen käyntikohde.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Hertta 2016. Ympäristöhallinnon eliötietojärjestelmä (Hertta), ennen 01.09.2016 talletetut tiedot. Suomen
ympäristökeskus, Helsinki.
Husa, J., Teeriaho, J., Kontula, T. & Fagerstén, R. 2001b. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat
kallioalueet Pohjois-Savossa. Alueelliset ympäristöjulkaisut 214. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 170 s.
Kallio-tietokanta 2017. Valtakunnalliseti arvokkaat kallioalueet (Kallio-tietokanta). Suomen ympäristökeskuksen
ylläpitämä tietokanta. Helsinki
Pajunen, H. 2004. Järvisedimentit kuiva-aineen ja hiilen varastona. Geologian tutkimuskeskus, tutkimusraportti 160.
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JUONIONJOEN KIVIKOT

Leppävirta
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-11-006
Muodostuma: Uhkurakka
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

90 m mpy.

Pinta-ala: 5,6

3m
1-2m

ha

Karttalehti:
N5232E4
N5232E3

Sijainti: Turpeensalmelta 6 km kaakkoon Paljakkajärveen laskevan Juonionjoen ympärillä, Leppävirralta 25
km kaakkoon.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava. Kohteen
maisema-arvo on varsin korkea, mikä johtuu sisäisen maiseman vaihtelusta.
Geologia
Juonionjoen kivikot ovat hyvin tai melko hyvin kehittyneitä uhkurakkoja. Kivikot sijaitsevat melko
rikkonaisessa moreenipeitteisessä kalliomäkimaastossa leveiden, soistuneiden laaksopainanteiden reunoilla.
Kohdealue koostuu kolmesta kapeasta, hieman haarautuneesta kivikosta, jotka ovat noin 200–450 metriä pitkiä
ja 30–80 metriä leveitä. Kapeat kasvipeitteiset laikut ja pienet kummut jakavat kivikoita pienempiin osiin.
Juonionjoki laskee eteläisimmän kivikon halki ja sen alitse luoteeseen. Eteläosan kivikoiden pinnat ovat
paikoin hyvin epätasaiset ja ne viettävät kohti Juonionjokea. Pohjoisosan kivikko on pinnaltaan selvästi
tasaisempi ja viettää hyvin loivasti koilliseen.
Kivien keskikoko on noin 0,3–1,5 metriä. Suurimmat kivet ovat noin 3–5 metrin kokoisia. Kivien
pyöristyneisyys on 2,5–4,0 (melko kulmikas–pyöristynyt). Pienimmät ja kuluneimmat kivet ovat pohjoisosan
kivikossa. Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on noin 80–100 %. Kivilaji on pääasiassa graniittia tai
granodioriittia ja kiillegneissiä. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet
vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on paikoin näkyvissä.
Juonionjokea on ilmeisesti perattu eteläisimmän kivikon kohdalla. Osittain kuivuneen uoman pohjalla näkyy
hyvin kivikon aineksen lajittuminen suuriin pintalohkareisiin ja alaosan pienempiin kiviin. Osa joen
virtaamasta koukkaa pohjoiseen, valuu piilopurona kivikon koillisen haaran alitse ja liittyy takaisin jokiuomaan
hieman alempana.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on suuri, ja seudulla esiintyy useita laajoja uhkurakkatyyppisiä
kivikoita. Ylin ranta on lähialueella noin 125 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Suursaimaan ylin taso seudulla on noin 93 metriä.
Juonionjoen kivikot ovat syntyneet jäätikön kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut tavallista
runsaammin kalliomäkien välisiin luode-kaakkosuuntaisiin laaksopainanteisiin. Kun jäätikön reuna vetäytyi
seudulta, alue oli noin 40 metrin syvyydessä vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta
huuhtoutui hieman, ja kerrostuma altistui sen jälkeen muutaman tuhannen vuoden ajaksi roudan toiminnalle.
Suursaimaavaiheessa alue jäi kuitenkin toistamiseen kokonaan veden alle ja roudan toiminta keskeytyi, kunnes
vedenpinta alkoi jälleen laskea noin 6 300 vuotta sitten (Pajunen 2004).
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä melko hyvin, ja pohjoisosan kivikko näkyy osin tieltä. Kivikot ovat pääosin
melko avoimia. Ympäristöstä on näkyvissä lähinnä metsää ja metsäisiä rinteitä, pohjoisosan kivikolta
häämöttää hakkuita. Eteläosan kivikon reunalta näkyy lisäksi Juonionjärvelle. Sisäinen maisema on melko
vaihteleva. Alueen kivikot ovat kohtalaisen laajoja ja reunoiltaan mutkittelevia. Kivikon halki kulkeva joki ja

piilopuro tuovat vaihtelua eteläosaan. Eteläosan kivikoiden pinta on melko vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Pajunen, H. 2004. Järvisedimentit kuiva-aineen ja hiilen varastona. Geologian tutkimuskeskus, tutkimusraportti 160.
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PIRUNKIRKON KIVIKKO

Leppävirta
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-11-007
Muodostuma: Uhkurakka
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

93 m mpy.

Pinta-ala: 2,0

3m

ha

Karttalehti:
N5232C4

1-2m

Sijainti: Turpeensalmelta 4 km lounaaseen Paljakkavuoren länsipuolella, Leppävirralta 19 km kaakkoon.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava.
Geologia
Pirunkirkon kivikko on melko hyvin kehittynyt uhkurakka. Kivikko sijaitsee matalan, osittain soistuneen luodekaakkosuuntaisen kallioperän murroslaakson pohjalla matalien ja loivapiirteisten moreenipeitteisten
kallioselänteiden välissä.
Kapeahko kivikko on noin 350 metriä pitkä ja 20–80 metriä leveä. Kivikon vaihettuvalla pohjoisreunalla ja
länsipäässä on kasvillisuuden peittämiä laikkuja. Kivikon pinta on paikoin hyvin epätasainen ja se viettää
loivasti kaakkoon. Rajaukseen on otettu laajasta ja hajanaisesta kivikkoryhmästä vain suurin ja parhaiten
kehittynyt kivikko. Pienemmät, melko peitteiset ja heikommin kehittyneet kivikot sijoittuvat rajatun alueen
luoteispuolelle hieman ylemmäksi loivasti kumpuilevaan maastoon.
Kivien keskikoko on noin 0,5–2,5 metriä. Suurimmat kivet ovat noin 4–6 metrin kokoisia laattoja. Kivien
pyöristyneisyys on 2,5–4,0 (melko kulmikas–pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on noin 90–100
%. Kivilaji on pääasiassa graniittia tai granodioriittia ja kiillegneissiä. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen
kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavedestä ei ole havaintoa,
mutta kivikon kautta valunee vettä lähiympäristöstä itäpuoliseen Keski-Vihtaseen.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on suuri, ja seudulla esiintyy useita pieniä uhkurakkatyyppisiä
kivikoita. Ylin ranta on lähialueella noin 125 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Suursaimaan ylin taso seudulla on noin 94 metriä.
Pirunkirkon kivikko on syntynyt jäätikön kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut tavallista
runsaammin kallioselänteiden välisiin painanteisiin. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli noin 35
metrin syvyydessä vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta huuhtoutui hieman, ja
kerrostuma altistui sen jälkeen muutaman tuhannen vuoden ajaksi roudan toiminnalle. Suursaimaavaiheessa
alue jäi kuitenkin toistamiseen kokonaan veden alle ja roudan toiminta keskeytyi, kunnes vedenpinta alkoi
jälleen laskea noin 6 300 vuotta sitten (Pajunen 2004).
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä melko selkeästi ja näkyy tieltä. Kivikko on melko avoin. Ympäristöstä näkyy
pohjoisreunalla tiheähköä metsää, etelässä alue rajautuu laajaan hakkuuseen. Idässä häämöttävät KeskiVihtanen ja Paljakkavuori. Sisäinen maisema on melko vaihteleva. Alueella on melko suuria lohkareita, jonkin
verran vanhaa puustoa ja mutkitteleva pohjoisreuna. Keskiosan yli kulkee sähkölinja. Kivikon pinta on melko
vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:

DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Pajunen, H. 2004. Järvisedimentit kuiva-aineen ja hiilen varastona. Geologian tutkimuskeskus, tutkimusraportti 160.
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Leppävirta

Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-11-008
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko
Rantakivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

85 m mpy.

Pinta-ala: 6,5

3m

ha

Karttalehti:
N5223D3

1-2m

Sijainti: Oravikoskelta 4 km kaakkoon Arkkuselän lounaisrannalla Särkiniemessä, Leppävirralta 10 km
luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja sen
maisema-arvo on varsin korkea. Vesielementti kivikon läheisyydessä on lähinnä nostanut maiseman arvon
korkeaksi.
Geologia
Laajalahden–Arkkuselän kivikot ovat melko hyvin kehittyneitä uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmiä, jotka
ovat myös hieman rantavoimien muokkaamia. Useista kivikoista koostuva pitkä ja kapea alue sijoittuu leveän
kallioperän murroslaakson reunalle. Aluetta ympäröi laajahko luode-kaakkosuuntainen kumpumoreenikenttä.
Yksittäiset kivikot ovat kapeita, noin 50–950 metriä pitkiä ja 20–50 metriä leveitä. Koko alue on noin 2 200
metriä pitkä. Kivikoiden järvenpuoleisen reunan korkeus on noin 0,5–1,5 metriä. Sisämaan puolella kivikot
rajautuvat pääosin loiviin kivikkoisen moreenin peittämiin rinteisiin, alueen keskiosassa myös kallioon. Alueen
keskiosassa on lisäksi pieni kosteikko. Järven vedenpinnan korkeusvaihtelu näkyy paljaana vaaleana tai
punertavaksi värjäytyneenä vyöhykkeenä rannan alimmilla kivillä. Kivikoiden pinnat ovat yleisesti hyvin
epätasaiset ja ne viettävät melko loivasti kohti rantoja.
Kivien keskikoko on noin 0,2–2 metriä. Suuret kivet ovat noin 3–4 metrin kokoisia ja suurimmat jopa 5–8
metrin kokoisia laattoja. Kivien pyöristyneisyys on 1,5–3,5 (melko särmikäs–melko pyöristynyt). Osa kivistä
on pystyssä. Kivitiheys on noin 90–100 %. Kivilaji on pääasiassa kiillegneissiä tai tonaliittista gneissiä. Kivet
edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on suuri, ja seudulla esiintyy runsaasti kivikoita sisämaassa ja
järvien rannoilla. Ylin ranta on lähialueella noin 130 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt
Yoldiamerivaiheessa. Suursaimaan ylin taso seudulla on noin 98 metriä.
Laajalahden–Arkkuselän kivikot ovat syntyneet jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on
kerrostunut tavallista runsaammin kumpumoreenikentän yhteyteen rikkonaiseen kalliomaastoon. Osa aineksesta
lienee peräisin järven pohjasta. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli lähes 50 metrin syvyydessä
vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta huuhtoutui hieman, ja kerrostuma altistui sen
jälkeen noin tuhannen vuoden ajaksi roudan toiminnalle. Suursaimaavaiheessa alue jäi kuitenkin toistamiseen
kokonaan syvälle veden alle, ja roudan toiminta keskeytyi. Vedenpinta alkoi jälleen laskea noin 6 300 vuotta
sitten (Pajunen 2004), mutta kivikot kohosivat uudelleen vedenpinnan yläpuolelle vasta muutamia tuhansia
vuosia myöhemmin. Rantavoimat muokkaavat edelleen aivan rantavyöhykkeessä olevia kivikoita.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä melko hyvin ja näkyy selkeästi järveltä. Kivikot ovat pääosin avoimet.
Arkkuselälle avautuu melko avara järvimaisema, ja varttuneen metsän reunustamaa kivikkoa näkyy rantaa
pitkin kauas luoteeseen ja kaakkoon. Sisäinen maisema on melko vaihteleva. Alueella on useita erillisiä

kivikoita, paljon rantaviivaa, melko suuria lohkareita ja varttunutta puustoa. Kivikot ovat vaikeakulkuisia.
Aluetta vastapäätä Oraviniemen lounaisrannalla on useita mökkejä.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Pajunen, H. 2004. Järvisedimentit kuiva-aineen ja hiilen varastona. Geologian tutkimuskeskus, tutkimusraportti 160.
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KARHUSUON KIVIKKO

Leppävirta
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-11-009
Muodostuma: Uhkurakka
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

100 m mpy.

Pinta-ala: 2,1

6m

ha

Karttalehti:
N5214E1

1-2m

Sijainti: Sorsakoskelta 6 km kaakkoon Osmajärven lounaispuolella, Leppävirralta 10 km lounaaseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava.
Geologia
Karhusuon kivikko on melko hyvin kehittynyt uhkurakka. Kivikko sijaitsee matalien ja loivapiirteisten
moreenikumpujen ja moreenipeitteisten kallioselänteiden välisessä osittain soistuneessa painanteessa. Alue
sijoittuu laajan kumpumoreenikentän koillisreunalle.
Kivikko noin 360 metriä pitkä ja 200 metriä leveä, ja se on haaroittunut suunnilleen X:n muotoisesti. Alueen
parhaiten kehittynyt osa on sen keskellä oleva noin 200 metriä pitkä ja 20–50 metriä leveä kivikko, josta
haarautuu neljä pienempää ja kapeampaa kivikkoa lounaaseen, luoteeseen, kaakkoon ja koilliseen. Kivikoiden
välillä on paikoin kasvillisuuden peittämiä laikkuja, ja alueen reunoilla on vähän moreenikivikkoa. Kivikon
pinta on epätasainen ja se viettää loivasti pohjoiseen. Rajauksesta on jätetty pois hieman heikommin
kehittyneitä ja peitteisempiä kivikoita alueen pohjoispuolelta.
Kivien keskikoko on noin 0,3–2 metriä. Suurimmat kivet ovat noin 3–4 metrin kokoisia. Kivien
pyöristyneisyys on 2,0–4,0 (kulmikas–pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on noin 90–100 %.
Kivilaji on pääasiassa porfyyristä graniittia ja kiillegneissiä. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen
kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavedestä ei ole havaintoa,
mutta se on todennäköisesti paikoin näkyvissä alueen pohjoisosassa soistuman reunalla.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on suuri, ja seudulla esiintyy runsaasti moreenikivikkotihentymiä ja
pieniä uhkurakkatyyppisiä kivikoita. Ylin ranta on lähialueella noin 125 metrin korkeustasolla, ja se on
syntynyt Yoldiamerivaiheessa. Suursaimaan ylin taso seudulla on noin 96 metriä.
Karhusuon kivikko on syntynyt jäätikön kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut tavallista runsaammin
kumpumoreenikentän yhteyteen ja matalien kallioselänteiden välisiin painanteisiin. Kun jäätikön reuna vetäytyi
seudulta, alue oli noin 30 metrin syvyydessä vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta
huuhtoutui hieman, ja kerrostuma altistui sen jälkeen muutaman tuhannen vuoden ajaksi roudan toiminnalle.
Suursaimaavaiheessa kivikon pohjois- ja keskiosat jäivät todennäköisesti toistamiseen joksikin aikaa veden
alle, ja roudan toiminta alueella keskeytyi osittain, kunnes vedenpinta alkoi jälleen laskea noin 6 300 vuotta
sitten (Pajunen 2004).
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä kohtalaisesti, mutta näkyy kunnolla vasta läheltä. Keskiosan kivikko on melko
avoin, mutta siitä haarautuvat pienemmät kivikot ovat melko peitteisiä. Ympäristöstä on näkyvissä tiheähköä
metsää, eikä kaukonäkymiä ole. Sisäinen maisema on melko vaihteleva. Kivikon reunat ovat mutkaiset, ja
alueella on jonkin verran vanhaa puustoa. Kivikon pinta on melko vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:

DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Pajunen, H. 2004. Järvisedimentit kuiva-aineen ja hiilen varastona. Geologian tutkimuskeskus, tutkimusraportti 160.
308 s.
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SORVANLOILON KIVIKKO

Rautalampi
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-11-011
Muodostuma: Moreenikivikko
Talus

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

170 m mpy.

Pinta-ala: 4,5

60 m

ha

Karttalehti:
N4443C3

1-3m

Sijainti: Ison Niinivuoren itärinteellä paikallistien varrella, Rautalammilta 12 km lounaaseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Konneveden – Kalajan – Niinivuoren Natura-alue (FI0600032) ja Pöllyvuoren – Ison Niinivuoren
valtakunnallisesti arvokas kallioalue (KAO080103).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja sen maisemalliset
ja biologiset arvot ovat melko korkeat. Maiseman arvoa ovat nostaneet lähinnä vaihtelut sisäisessä maisemassa,
kuten siirtolohkareet.
Geologia
Sorvanloilon kivikko on melko hyvin kehittynyt moreenikivikon ja taluskivikon yhdistelmä. Kapeahko kivikko
ja sitä pohjoisosassa reunustava kalliojyrkänne sijoittuvat kahta suurta kalliomäkeä erottavan syvän
Sorvanloilon notkelman länsireunalle, Ison Niinivuoren itärinteelle.
Kivikko on noin 530 metriä pitkä ja 70–130 metriä leveä. Kivikkoinen rinne on pohjois- ja eteläosissa noin
20–30 metriä korkea, mutta keskiosassa sen korkeus kasvaa jopa 60 metriin. Rinteen jyrkkyys on noin 25–40°,
ja se noudattelee pohjoisosaa lukuun ottamatta kallion muotoa. Rinteen keski- ja eteläosat ovat pääasiassa
moreenikivikkoa. Alueen pohjoisosassa on noin 200 metriä pitkä ja 10- 20 metriä korkea portaittainen, paikoin
pysty ja voimakkaasti rakoillut kalliojyrkänne, jonka juurella on kohtalaisesti kehittynyttä taluskivikkoa.
Jyrkänne hajoaa etelämpänä yksittäisiksi, rinteestä esiin pistäviksi 5–10 metriä korkeiksi kallioseinämiksi.
Kivien keskikoko on noin 0,3–1,5 metriä. Suurimmat kivet ovat noin 3–5 metrin kokoisia, ja niitä on eniten
pohjoisosassa rinteen juurella. Kivien pyöristyneisyys on 1,5–4,0 (melko särmikäs–pyöristynyt).
Särmikkäimmät kivet ovat alueen pohjoisosan kivikossa, pyöristyneimmät alueen keski- ja eteläosan rinteillä.
Kivitiheys vaihtelee 50 ja 100 %:n välillä. Kivitiheys on suurimmillaan pohjois- ja keskiosan alarinteillä
paljaissa kivikoissa, ja se pienenee vähitellen kohti etelää ja rinteen yläosia, kunnes kivikko vaihettuu
normaalikiviseksi moreeniksi tai kallioksi. Kivilaji on punertavaa graniittia. Kivet edustavat paikallista
kallioperää tai ne ovat kulkeutuneet vain hyvin lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Aluetta ympäröivä korkea ja
jyrkkäpiirteinen kalliomäkimaasto on useiden erisuuntaisten murrosten ja siirrosten rikkoma, ja mäkien rinteillä
on yleisesti jyrkänteitä. Ylin ranta on lähialueella noin 143 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt
Yoldiamerivaiheessa.
Sorvanloilon kivikko koostuu suurimmaksi osaksi jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on
kerrostunut korkean mäen itärinteeseen. Kun jäätikön kuluttama ja rikkoma kalliojyrkänne paljastui jäästä, siitä
on lisäksi todennäköisesti sortunut lyhyessä ajassa melko runsaasti ainesta. Jäätikön reunan vetäydyttyä
alueelta vedenpinta on ulottunut kivikkorinteen puoliväliin, ja suurin osa kivikosta on huuhtoutunut. Alueen
kohottua kokonaan vedenpinnan yläpuolelle pakkasrapautuminen on jatkanut kivien irrottamista
kalliojyrkänteestä, ja alueen pohjoisosaan on kehittynyt jonkin verran taluskivikkoa. Kivikon alimpiin osiin
notkelman pohjalle on kehittynyt myös vähän roudan toiminnan aiheuttamaa uhkurakkatyypin kivikkoa, mutta
nämä kivikot on pääosin raivattu paikallistien rakentamisen yhteydessä.
Biologia

Kohteen kivikkoa ei ole erikseen inventoitu. Kuvaus perustuu kallioalueinventointiin (Kallio-tietokanta 2017).
Pöllyvuori ja Iso Niinivuori muodostavat lajistoltaan ja kasvillisuudeltaan hyvin arvokkaan ja monipuolisen
kallioaluekokonaisuuden (Knuutinen 1989). Iso Niinivuorella mesotrofista lajistoa tavataan niukemmin, mutta
itärinteen pieneltä kallioseinämältä löytyy isotuppisammalta. Kalliohalkeamissa kasvaa lisäksi haurasloikkoa,
karvakiviyrttiä ja metsäimarretta. Vuoren länsijyrkänteen edustalla olevan lohkareikon eteläosassa on
isosahasammalen esiintymä. Iso Niinivuorelta on löydetty myös tummaraunioista ja laelta kalliohatikkaa
(Knuutinen 1989). Metsäkasvillisuus on alueella vaihtelevaa ja paikoin lehtomaista. Ison Niinivuoren jyrkän
itärinteen eteläosassa on haavikkoista kuivaa lehtoa, jossa kasvaa mm. kevätlinnunhernettä ja
mustakonnanmarjaa. Ylärinteillä vallitsevat tavalliset kuivahkot kankaat ja lakialueilla kanervavaltaiset
männiköt. Rinnemetsiköissä on paikka paikoin koloisia keloja tai lehtipuita sekä yksittäisiä lahopuita.
Maisema ja muut arvot
Kivikko on pääosin peitteinen, mutta hahmottuu silti hyvin aivan sen vieressä kulkevalta paikallistieltä.
Parhaiten kehittynyt pohjoisosan kivikko jää kuitenkin tiheän varttuneen metsän taakse näkymättömiin.
Kivikkorinteen yläosista ja kalliojyrkänteen laelta näkyy puuston salliessa koilliseen ja itään vastapäisten
metsäisten kalliomäkien rinteille, mutta varsinaisia kaukonäkymiä ei peitteiseltä alueelta avaudu. Sisäinen
maisema on melko vaihteleva. Alueella on suuri korkeusero, kalliojyrkänteitä ja suuria lohkareita. Kivikko on
paikoin vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Husa, J., Teeriaho, J., Kontula, T. & Fagerstén, R. 2001b. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat
kallioalueet Pohjois-Savossa. Alueelliset ympäristöjulkaisut 214. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 170 s.
Kallio-tietokanta 2017. Valtakunnalliseti arvokkaat kallioalueet (Kallio-tietokanta). Suomen ympäristökeskuksen
ylläpitämä tietokanta. Helsinki
Knuutinen, J. 1989. Rautalammin arvokkaat luontokohteet. Rautalammin ympäristönsuojelulautakunta, Rautalampi.
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Suonenjoki

Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-11-012
Muodostuma: Moreenikivikko
Siirtolohkare
Uhkurakka

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

180 m mpy.

Pinta-ala: 104,4

42 m
1-4m

ha

Karttalehti:
N4443G2
N4443G4

Sijainti: Keurunmäen ja Iso-Kurikan pohjoispuolella valtatien molemmin puolin, Suonenjoelta 14 km
lounaaseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Keurunmäen – Haavikkolehdon Natura-alue (FI0600015).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja laaja. Kohteen
maisemalliset arvot ovat varsin korkeat. Maisemaan ovat vaikuttaneet laajojen kivikkoaltaiden laajuus ja
erottuvuus, sekä vaihtelut sisäisessä maisemassa. Biologista arvoa nostaa luonnontilainen puusto ja harvinainen
puiden epifyyttilajisto.
Geologia
Haavikkolehdon–Iso-Kurikan kivikot ovat hyvin tai melko hyvin kehittyneitä moreenikivikoita. Alueella on
myös suuria siirtolohkareita ja muutamia pieniä luolia (Kejonen 1978, 2013). Hajanainen alue koostuu useista
melko lähellä toisiaan sijaitsevasta osa-alueesta, joihin on rajattu peitteisyydeltään ja maankäytöltään
vaihtelevaa maastoa hyvin runsaskivisen seudun eri osista. Osa-alueet sijaitsevat pääasiassa Iso-Kurikan ja
Kylki-Kurikan ympärillä, ja niiden kivitiheys ja geologinen edustavuus on arvioitu osittain ilmakuvatulkinnan
perusteella hieman suuremmaksi tai vähintään yhtä suureksi kuin seudulla yleensä. Vaikka alue on rajattu
paljon tavallista laajempana kokonaisuutena, sen ympärille jää runsaasti jokseenkin samantyyppisiä kivikoita.
Alue sijoittuu rikkonaiseen kalliomäkimaastoon kerrostuneen laajahkon kumpumoreenikentän luoteisreunalle.
Osa-alueet ovat noin 150–1 000 metriä pitkiä ja 50–500 metriä leveitä. Koko alue on noin 2 900 metriä pitkä ja
1 500 metriä leveä. Kumpuilevan maaston korkeuserot vaihtelevat 5 ja 25 metrin välillä, ja rinteet vaihtelevat
loivista jyrkkiin. Iso-Kurikan pohjoisrannan kivikkorinteet ovat paikoin hyvin jyrkät ja noin 10 metriä korkeat.
Alueen keskiosassa on Kylki-Kurikan kapean notkelman molemmin puolin huomattavia
moreenikivikkotihentymiä. Kiviä on erityisen runsaasti rinteiden juurella. Kallio tulee paikoin näkyviin
moreenipeitteen alta. Notkelman pohjoispäässä on noin 15 metriä korkea rinne, jonka suurimmat lohkareet
ovat edelleen lähes kiinni kalliossa. Rinteen juurella ja rajatun alueen koillisreunalla olevissa kivikoissa on
paikoin hieman uhkurakan piirteitä. Alueen pohjoisreunalla olevassa notkelmassa on puolestaan hyvin suurista,
päällekkäin kasautuneista lohkareista koostuvan tihentymän alla useita pieniä luolamaisia onkaloita. Myös
alueen länsiosissa on paikoin hyvin tiheää moreenikivikkoa, jota on kerrostunut erityisesti kohoumien
pohjoisrinteille. Alueen selväpiirteisimmät moreenikummut ja kumpumoreenikivikot ovat kaakkoisosan osaalueella.
Kivien keskikoko on poikkeuksellisen suuri, noin 1–4 metriä. Suuria, noin 5–7 metrin kokoisia kiviä on
alueella runsaasti, ja jopa 8–10 metrin kokoisia lohkareita esiintyy kohtalaisen yleisesti. Huomattavia
siirtolohkareita on mm. alueen länsiosassa (useista lohkareista koostuva noin 30 x 15 x 10 metrin kokoinen
rauhoitettu louhikko, jonka yhteydessä on luola), kaakkoisosassa (noin 11 x 8 x 8 metrin kokoinen rauhoitettu
lohkare), ja keskiosassa (noin 14 x 12 x 4 metrin kokoinen laattamainen lohkare) sekä aivan valtatien vieressä
Iso-Kurikan itäpään pohjoispuolella (useiden 10–12 metrin kokoisten lohkareiden tihentymä kummun laella).
Kivien pyöristyneisyys on 2,5–4,0 (melko kulmikas–pyöristynyt), mutta paikoin esiintyy myös särmikkäämpiä
rapautuneita kiviä. Kivitiheys on 10–100 % tai vähemmän. Kivikkotihentymiä on paljon, mutta alueella on

myös runsaasti maastoa, jonka kivitiheys on enintään 10–30 % luokkaa. Kivilaji on pääasiassa porfyyristä
graniittia. Kivet edustavat paikallista kallioperää tai ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200
2010).
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on hyvin suuri, ja seudulla on runsaasti moreenikivikoita. Aluetta
ympäröivä moreenipeitteinen kalliomäkimaasto on useiden erisuuntaisten murrosten ja siirrosten rikkoma. Ylin
ranta on lähialueella noin 142 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Haavikkolehdon–Iso-Kurikan kivikot koostuvat jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on
kerrostunut poikkeuksellisen runsaasti rikkonaiseen kalliomäkimaastoon. Jäätikön reunan vetäydyttyä alueelta
kerrostumat ovat jääneet lähes kokonaan kuivalle maalle, sillä vedenpinta on ulottunut vain muutaman metrin
nykyisen Iso-Kurikan tason yläpuolelle. Kumpuilevalla seudulla on kuitenkin saattanut olla jään
sulamisvaiheessa hyvin pieniä ja lyhytikäisiä jääjärviä ylimmän rannan yläpuolella. Kerrostumat ovat
altistuneet jossain määrin roudan toiminnalle.
Biologia
Geologisen inventoinnin mukaan kivikoissa on melko runsaasti puustoa, ja kivillä on runsas jäkälä- ja
sammalpeite. Kivillä kasvavista jäkälistä yleisimpiä ovat poron- ja torvijäkälät sekä karvejäkälät ja
varjorikkijäkälä. Seinäsammal esiintyy kivillä laajoina peitteinä. Alueen länsiosissa on varttunutta tai vanhaa
mäntyvaltaista sekametsää ja varttunutta mäntytaimikkoa, itäosissa männikköä, osin vesakoituneita
mäntytaimikoita ja hakkuita. Puiden epifyyttinä alueella viihtyvät korpiluppo (NT), lupporustojäkälä (VU),
koivunhuhmarjäkälä (VU), raidanhyytelöjäkälä (NT/RT), palosuomujäkälä (NT), kastanjansuomujäkälä
(NT/RT), karstajäkälä (NT), nukkamunuaisjäkälä (NT), raidankeuhkojäkälä (NT), sammallimijäkälä (NT/RT),
raidantuoksukääpä (NT/RT) ja riekonkääpä (NT/RT) (Hertta 2016).
Maisema ja muut arvot
Alue on pääosin peitteinen ja hahmottuu ympäristöstä vain kohtalaisesti. Maasto on rajatun alueen ympärillä
pitkälti samanlaista kuin alueiden sisälläkin. Rajatuilla alueilla olevat suuret lohkareet ja kivikkotihentymät
erottuvat kuitenkin maastossa melko hyvin.
Laajalla ja vaihtelevasti peitteisellä alueella näkymät ympäristöön vaihtelevat huomattavan paljon. Tiheän
metsän peittämillä alueilla lännessä kaukonäkymiä ei ole lainkaan, hakatuilta tai matalan taimikon peittämiltä
alueilta alueen keski- ja kaakkoisosissa näkyy puolestaan melko kauas ympäröivään metsäiseen mäkimaastoon.
Alueen keskiosasta näkyy mm. etelään Keurunmäelle. Iso-Kurikan pohjoisrannalta avautuu maisemia järvelle.
Näköalat lammille ja soille tuovat vaihtelua alueen länsi- ja keskiosiin.
Sisäinen maisema on vaihteleva. Alueella on melko selkeät korkeuserot, hyvin runsaasti suuria lohkareita,
kohtalaisesti rantaviivaa, pieniä soistumia ja länsiosissa vanhaa metsää. Maisemaan vaikuttaa hyvin paljon
maaston peitteisyyden vaihtelu. Alueella on helppo vertailla, miltä samantyyppinen kivikko näyttää lähes
luonnontilaisessa metsässä, äskettäin hakatulla alueella tai tiheässä taimikossa. Maasto on melko
helppokulkuista muutamia hyvin vaikeakulkuisia kivikkotihentymiä lukuun ottamatta.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Hertta 2016. Ympäristöhallinnon eliötietojärjestelmä (Hertta), ennen 01.09.2016 talletetut tiedot. Suomen
ympäristökeskus, Helsinki.
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473000

473500

474000

KIVINIEMI

Vesanto
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-11-013
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko
Rantakivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

105 m mpy.

Pinta-ala: 2,3

ha

4m
1-2m

Karttalehti:
P4332G4
P4332G3

Sijainti: Sonkarin Pohjainlahden pohjoisrannalla, Vesannolta 10 km kaakkoon.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja sen
maisema-arvo on varsin korkea. Maisema-arvoa on nostanut vesielementti kivikon läheisyydessä.
Geologia
Kiviniemen kivikot ovat melko hyvin tai kohtalaisesti kehittyneitä uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmiä,
jotka ovat myös hieman rantavoimien muokkaamia. Alueen kaksi kivikkoa sijoittuvat matalan
drumliinityyppisen moreeniselänteen kaakkoispäähän ja Kiviniemen lounaisrannalle, järvenlahden peittämän
leveän kallioperän murroslaakson reunalle. Alueen pohjoispuolella on laajahko, matala drumliinikenttä, ja
lounaassa lahden takana kohoaa korkeita kalliomäkiä.
Rantavyöhykkeessä oleva pitkä ja kapea kivikko on noin 700 metriä pitkä ja 20 metriä leveä. Kivikon
järvenpuoleisen reunan korkeus on 0,5–1,5 metriä. Järven vedenpinnan korkeusvaihtelu näkyy paljaana
vaaleana vyöhykkeenä rannan alimmilla kivillä. Sisämaassa oleva kapea, hieman haaroittunut kivikko on noin
250 metriä pitkä ja 10–30 metriä leveä. Kivikot rajautuvat pääosin kivikkoisen moreenin ja lohkarekuoppien
peittämiin mataliin rinteisiin, alueen koillisreunalla myös kosteikkoon. Sisämaassa olevaa kivikkoa peittävät
paikoin pienet kasvipeitteiset laikut. Kivikoiden pinnat ovat epätasaiset.
Kivien keskikoko on noin 0,3–2 metriä. Suurimmat kivet ovat noin 3–4 metrin kokoisia. Kivien
pyöristyneisyys on 2,5–3,5 (melko kulmikas–melko pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on noin
90–100 %. Kivilaji on pääasiassa granodioriittia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne
ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Alueen luoteispuolella esiintyy jonkin
verran kivikoita. Ylin ranta on lähialueella noin 148 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt
Yoldiamerivaiheessa. Muinais-Päijänteen ylin taso seudulla on noin 107 metriä.
Kiviniemen kivikot ovat syntyneet jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut
hieman tavallista runsaammin moreeniselänteen päälle. Osa aineksesta lienee peräisin järven pohjasta. Kun
jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli lähes 50 metrin syvyydessä vedenpinnan alla. Alueen kohottua
vedenpinnan tasoon sen pinta huuhtoutui hieman, ja kerrostuma altistui sen jälkeen muutaman tuhannen
vuoden ajaksi roudan toiminnalle. Muinais-Päijännevaiheessa alue jäi kuitenkin toistamiseen kokonaan veden
alle ja roudan toiminta keskeytyi, kunnes vedenpinta alkoi jälleen laskea noin 7 000 vuotta sitten (Pajunen
2004). Rantavoimat muokkaavat edelleen rantavyöhykkeessä olevaa kivikkoa.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä kohtalaisesti. Rannan kivikko näkyy selkeästi järveltä, mutta sisämaan kivikko
näkyy vasta läheltä. Rannan kivikko on jokseenkin avoin ja sisämaan kivikko melko peitteinen. Rannalta
avautuu Pohjainlahdelle melko avara järvimaisema, ja kivikkoa näkyy rantaa pitkin kauas luoteeseen ja
kaakkoon. Lahden takana kohoaa muutamia korkeita metsäisiä mäkiä. Sisämaan kivikolta näkyy kuitenkin vain

ympäröivää metsää. Sisäinen maisema on melko vaihteleva. Alueella on maisemaltaan erityyppiset kivikot ja
kohtalaisesti rantaviivaa. Kivikot ovat melko vaikeakulkuisia.
Alueen itäpuolella on mökki.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Pajunen, H. 2004. Järvisedimentit kuiva-aineen ja hiilen varastona. Geologian tutkimuskeskus, tutkimusraportti 160.
308 s.
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MUSTAVUOREN KIVIKOT

Suonenjoki
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-11-015
Muodostuma: Moreenikivikko
Uhkurakka
Talus

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

160 m mpy.

Pinta-ala: 1,6

33 m

ha

Karttalehti:
N5212B2

1-3m

Sijainti: Viipperosta 2 km etelään Mustavuoren etelärinteellä, Suonenjoelta 15 km lounaaseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja melko
hyvin kehittynyt. Maisema-arvo on yleisesti melko korkea.
Geologia
Mustavuoren kivikot ovat pääasiassa melko hyvin kehittyneitä moreenikivikoita. Alueella on lisäksi pieni,
heikosti kehittynyt uhkurakka ja hieman taluskivikon piirteitä. Kivikot sijaitsevat korkean kalliomäen
etelärinteellä ja sen eteläpuolisella kummulla sekä kummun juurella olevassa painanteessa. Alue sijoittuu
laajahkon kumpumoreenialueen itäreunalle matalan moreeniselännemaaston ja rikkonaisen kalliomäkimaaston
saumaan.
Kivikot ovat muodoltaan soikeita ja noin 60–130 metriä pitkiä ja 30–70 metriä leveitä. Koko alue on noin 220
metriä pitkä ja 170 metriä leveä. Mustavuoren etelärinteellä oleva kivikko on noin 20–25 metriä korkea, ja sen
jyrkkyys on noin 30–40°. Kivikko rajautuu yläosastaan loivasti kaartuvaan, jonkin verran lohkeilleeseen
kallioon. Varsinaista kalliojyrkännettä ei kuitenkaan ole, tai se on peittynyt kokonaan kivikon alle. Kivikossa
on useita pystyssä olevia lohkareita. Rinteen eteläpuolinen moreenikivikon peittämä kumpu on noin 5–10
metriä korkea ja melko loivarinteinen. Alimpana sijaitseva, pinnaltaan hyvin epätasainen uhkurakka viettää
lounaaseen.
Kivien keskikoko on noin 0,5–3 metriä. Suurimmat kivet ovat noin 4–5 metrin kokoisia. Kivien
pyöristyneisyys on 1,5–3,5 (melko särmikäs–melko pyöristynyt). Suurimmat ja särmikkäimmät kivet ovat
jyrkässä kivikkorinteessä, ja niiden alla on muutamia pieniä luolamaisia onkaloita. Kivitiheys on noin 80–100
%. Kivilaji on pääasiassa granodioriittia. Kivet edustavat paikallista kallioperää tai ne ovat kulkeutuneet vain
lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Kohdealueen lähiympäristön pintalohkareisuus on varsinkin alueen eteläpuolella hyvin suuri, ja seudulla on
runsaasti moreenikivikkotihentymiä ja pieniä uhkurakkoja. Ylin ranta on lähialueella noin 140 metrin
korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Mustavuoren kivikko koostuu pääosin jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut
korkean mäen etelärinteelle ja rinteen juurelle. Suuri osa aineksesta lienee peräisin Mustavuoren etelä- ja
länsikyljiltä. Kun jäätikön kuluttama ja rikkoma kallio paljastui jäästä, siitä on myös mahdollisesti sortunut
ainesta etelärinteeseen. Jäätikön reunan vetäydyttyä alueelta vedenpinta on ulottunut kivikkorinteen alaosaan ja
peittänyt matalan kummun lähes kokonaan, ja niille kerrostuneet kivikot ovat huuhtoutuneet hieman. Alueen
kohottua kokonaan vedenpinnan yläpuolelle alimpana painanteessa oleva kivikko on altistunut jossain määrin
roudan toiminnalle. Pakkasrapautuminen on myöhemmin aiheuttanut varsinkin rinteessä olevien kivien
rikkoutumista, mutta jyrkänteen puuttumisen takia taluskivikon kehitys ei ole jatkunut.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä kohtalaisesti. Mustavuoren korkea etelärinne näkyy kauas, ja rinteessä olevan

kivikon avoimet osat erottuvat melko hyvin. Kivikot ovat kuitenkin pääosin melko peitteisiä. Kivikkorinteen
yläosista avautuu joitain kaukonäkymiä etelään ja lounaaseen metsäiseen selänne- ja mäkimaastoon. Eteläosan
kummulta näkyy Mustavuoren metsäinen rinne ja aluetta reunustavien kivikkoisten kumpujen taimikoita ja
hakkuita. Uhkurakkaa ympäröi pääosin varttunut metsä. Rajauksen ulkopuolelta Mustavuoren länsikyljen laelta
näkyy lisäksi kauas länteen ja luoteeseen mm. Viipperonjärvelle. Sisäinen maisema on vaihteleva. Alueella on
kolme selkeästi erityyppistä osa-aluetta, suurehko korkeusero, jyrkkä rinne sekä melko suuria lohkareita.
Kummulla oleva kivikko ja uhkurakka ovat melko helppokulkuisia, mutta kivikkorinne on hyvin
vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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Kivikkoalue

TALASLOUHU

Kuopio
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-11-016
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko
Rantakivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

106 m mpy.

Pinta-ala: 3,1

8m
1-2m

ha

Karttalehti:
P4334G2
P4334G4

Sijainti: Karttulasta 5 km etelään Kuivaniemessä ja Virmasveden rannalla, Kuopiosta 38 km länteen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja sen
maisema-arvo on melko korkea.
Geologia
Talaslouhun kivikot ovat melko hyvin tai kohtalaisesti kehittyneitä uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmiä,
jotka ovat myös hieman rantavoimien muokkaamia. Alueen kivikot sijoittuvat matalaan, loivasti kumpuilevaan
kivikkoiseen moreenimaastoon ja Kuivaniemen lounaisrannalle.
Rantavyöhykkeessä oleva pitkä ja kapea kivikko on noin 600 metriä pitkä ja 20–50 metriä leveä. Kivikon
järvenpuoleisen reunan korkeus on 0,5–1,5 metriä. Järven vedenpinnan korkeusvaihtelu näkyy paljaana
vaaleana tai punertavaksi värjäytyneenä vyöhykkeenä rannan alimmilla kivillä. Sisämaassa olevat soikeat
kivikot ovat noin 100–150 metriä pitkiä ja 30–60 metriä leveitä. Kivikot rajautuvat pääosin moreenikivikon
peittämiin mataliin rinteisiin, ja niitä peittävät paikoin pienet kasvipeitteiset laikut. Kivikoiden pinnat ovat
epätasaiset, ja ne viettävät hyvin loivasti lounaaseen. Rajauksesta on jätetty pois alueen ympärillä olevat
pienemmät, peitteisemmät ja heikommin kehittyneet kivikot.
Kivien keskikoko on noin 0,3–1,5 metriä. Suurimmat kivet ovat noin 2–4 metrin kokoisia. Kivien
pyöristyneisyys on 2,5–3,5(melko kulmikas–melko pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on noin
90–100 %. Kivilaji on pääasiassa granodioriittia ja kiillegneissiä. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen
kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on paikoin näkyvissä.
Kohdealueen lähiympäristön pintalohkareisuus on suuri, ja seudulla on runsaasti pieniä kivikoita. Ylin ranta on
lähialueella noin 145 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa. Muinais-Päijänteen ylin
taso seudulla on noin 104 metriä.
Talaslouhun kivikot ovat syntyneet jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut
maastoon tavallista runsaammin. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli lähes 50 metrin syvyydessä
vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta huuhtoutui hieman, ja kerrostuma altistui sen
jälkeen muutaman tuhannen vuoden ajaksi roudan toiminnalle. Muinais-Päijännevaiheessa alue jäi kuitenkin
toistamiseen lähes kokonaan veden alle ja roudan toiminta keskeytyi, kunnes vedenpinta alkoi jälleen laskea
noin 7 000 vuotta sitten (Pajunen 2004). Rantavoimat muokkaavat edelleen alimpana rantavyöhykkeessä
olevaa kivikkoa.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä kohtalaisesti. Rannan kivikko erottuu hyvin ja näkyy järvelle, mutta sisämaan
kivikot näkyvät kunnolla vasta läheltä. Rannan kivikko on jokseenkin avoin ja sisämaan kivikot hieman
peitteisempiä. Rannalta avautuu Virmasvedelle avara järvimaisema, ja kivikkoa näkyy rantaa pitkin kauas
luoteeseen ja kaakkoon. Rannan edustalla on pieniä saaria ja kivikkoisia luotoja. Sisämaan kivikoilta näkyy
kuitenkin vain ympäröivää metsää. Sisäinen maisema on melko vaihteleva. Alueella on maisemaltaan

erityyppisiä kivikoita ja kohtalaisesti rantaviivaa. Kivikot ovat melko vaikeakulkuisia. Rannalla olevan kivikon
molemmin puolin on mökkejä.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Pajunen, H. 2004. Järvisedimentit kuiva-aineen ja hiilen varastona. Geologian tutkimuskeskus, tutkimusraportti 160.
308 s.
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TUPPI-VALKEISEN KIVIKOT

Tervo
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-11-018
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko
Rantakivikko
Siirtolohkare

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

152 m mpy.

Pinta-ala: 3,4

17 m

ha

Karttalehti:
P5122A2

1-3m

Sijainti: Talluskylästä 3 km pohjoiseen Tuppi-Valkeisen eteläpuolella, Tervosta 19 km koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja sen
maisema-arvo on melko korkea. Kohde avautuu ympäristöstään hyvin.
Geologia
Tuppi-Valkeisen kivikot ovat hyvin tai melko hyvin kehittyneitä uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmiä.
Alueella on lisäksi hieman huuhtoutumislohkareikkoa ja melko näyttävä siirtolohkare. Kivikot sijaitsevat
alueen länsiosassa soistuneen painanteen reunoilla, ja idässä matalien ja loivapiirteisten moreenipeitteisten
kalliokumpujen välissä ja osittain rinteessä. Alue sijoittuu korkeiden kalliomäkien välisen luodekaakkosuuntaisen murroslaakson reunalle.
Kohdealue koostuu kuudesta soikeasta tai kapeasta kivikosta, jotka ovat noin 80–200 metriä pitkiä ja 20–80
metriä leveitä. Koko alue on noin 950 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Laajimmat ja parhaiten kehittyneet
uhkurakkakivikot ovat alueen länsi- ja itäpäässä. Länsipään kivikon länsireuna rajoittuu Hiilimäen jyrkähköön
itärinteeseen, jossa on hieman rantavoimien esiin huuhtomaa lohkareikkoa ja kalliota. Itäpään kivikossa on
poikkeuksellinen, noin 5 m korkea porras ylemmän lounaisosan ja alemman koillisosan välissä. Alueen
keskiosan kivikoiden reunat ovat melko vaihettuvia, ja ne rajautuvat osittain moreenikivikkoon. Kivikoiden
pinnat ovat melko epätasaiset ja ne viettävät loivasti itään ja pohjoiseen. Rajauksesta on jätetty pois muutamia
pieniä ja peitteisiä kivikoita.
Kivien keskikoko on noin 0,3–2 metriä. Suurimmat kivet ovat noin 3–6 metrin kokoisia. Länsipään kivikon
keskellä on hajonnut lohkare, joka lienee ollut alun perin noin 10 x 6 x 4 metrin kokoinen. Hiilimäen rinteellä
on huuhtoutuneen kallioseinämän päällä lisäksi yksittäinen siirtolohkare, jonka koko on noin 6 x 5 x 6 metriä.
Kivien pyöristyneisyys on 2,5–4,0 (melko kulmikas–pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on noin
80–100 %. Kivilaji on pääasiassa granodioriittia tai tonaliittia ja kiillegneissiä, lisäksi esiintyy jonkin verran
porfyyristä graniittia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen
matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on paikoin näkyvissä länsi- ja itäpään kivikoissa.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on suuri, ja seudulla esiintyy melko pienellä alueella runsaasti
moreenikivikkotihentymiä ja uhkurakkatyyppisiä kivikoita. Ylin ranta on lähialueella noin 152 metrin
korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Tuppi-Valkeisen kivikot ovat syntyneet jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut
tavallista runsaammin korkeiden kalliomäkien välisen murroslaakson rinteille ja pohjalle. Kun jäätikön reuna
vetäytyi seudulta, alue oli pääosin noin 5–15 metrin syvyydessä vedenpinnan alla. Hiilimäen rinteeseen alueen
länsipäähän kehittyi hieman huuhtoutumislohkareikkoa. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta on
ensin hieman huuhtoutunut, ja kerrostuma on altistunut sen jälkeen roudan toiminnalle.
Maisema ja muut arvot

Alue hahmottuu ympäristöstä melko selkeästi ja näkyy osittain tieltä. Länsi- ja itäpään kivikot ovat jokseenkin
avoimia, keskiosan pienet kivikot ovat peitteisempiä. Ympäristöstä on näkyvissä lähinnä metsää ja hieman
vesakoituneita hakkuita, mutta myös aluetta ympäröivät mäet näkyvät paikoitellen. Idässä häämöttää SalmiValkeinen. Sisäinen maisema on vaihteleva. Alueella on useita, reunoiltaan hieman mutkaisia kivikoita, jonkin
verran korkeuseroja ja muutamia suuria lohkareita. Kivikoiden pinta on paikoin hieman vaikeakulkuinen.
Alueen ympärillä pienten järvien rannoilla on mökkejä. Länsipään kivikon reuna tien vieressä on hieman
roskainen. Alue on melko hyvä käyntikohde.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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SAARISEN KIVIKOT

Suonenjoki
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-11-020
Muodostuma: Uhkurakka
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

136 m mpy.

Pinta-ala: 2,6

6m

ha

Karttalehti:
N5224B1

1-2m

Sijainti: Kutunkylästä 5 km itään Saarisen luoteispuolella, Suonenjoelta 20 km koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava.
Geologia
Saarisen kivikot ovat melko hyvin tai kohtalaisesti kehittyneitä pieniä uhkurakkoja (Kejonen 1978). Kivikot
sijaitsevat loivapiirteisen moreenipeitteisen kalliomäen koillisrinteen juurella leveän, soistuneen painanteen
reunalla.
Kohdealue koostuu viidestä kapeasta kivikosta, jotka ovat noin 130–300 metriä pitkiä ja 30 metriä leveitä.
Koko alue on noin 730 metriä pitkä ja 200 metriä leveä. Laajin ja parhaiten kehittynyt kivikko on alueen
kaakkoisosassa. Kivikoiden reunat ovat paikoin hieman vaihettuvia ja koostuvat osittain moreenikivikosta.
Kivikoiden pinnat ovat alueen länsiosassa melko tasaiset ja kaakkoisosassa hyvin epätasaiset, ja ne viettävät
loivasti koilliseen.
Kivien keskikoko on alueen kaakkoisosassa noin 0,2–2 metriä ja länsiosassa noin 0,2–1 metriä. Suuret kivet
ovat noin 3–4 metrin kokoisia, ja kaakkoisosassa esiintyy jopa 5–6 metrin kokoisia laattoja. Kivien
pyöristyneisyys on 2,5–4,0 (melko kulmikas–pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on noin 80–100
%. Kivilaji on pääasiassa tonaliittista gneissiä, graniittia ja kiillegneissiä. Kivet edustavat paikallista tai
lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on paikoin
näkyvissä kivikoiden koillisreunoilla.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jonkin verran normaalia suurempi, ja lähiympäristössä esiintyy
kohtalaisesti pieniä kivikoita. Alueen eteläpuolella on kumpumoreenialue. Ylin ranta on lähialueella noin 138
metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Saarisen kivikot ovat syntyneet jäätikön kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut hieman tavallista
runsaammin leveän painanteen reunalle. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli 2–8 metrin syvyydessä
vedenpinnan alla. Alueen kohottua nopeasti vedenpinnan tasoon sen pinta on ensin hieman huuhtoutunut, ja
kerrostuma on altistunut sen jälkeen roudan toiminnalle.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä kohtalaisesti, mutta pienimmät kivikot näkyvät vasta läheltä. Kivikot ovat melko
peitteisiä. Ympäristöstä on näkyvissä metsää, vesakoituneita taimikoita ja rämeitä. Kaukonäkymiä ei ole.
Sisäinen maisema on hieman yksitoikkoinen. Länsiosassa on pieniä, jokseenkin samanlaisia kivikoita lyhyen
matkan päässä toisistaan. Kaakkoisosa on hieman vaihtelevampi. Kivikoiden pinta on melko helppokulkuinen
kaakkoisosan kivikkoa lukuun ottamatta.
Kirjallisuus:
Kejonen, A. 1978. Kuopion alueen louhikot. Julkaisematon laudatur-tutkielma. Turun yliopisto, maantieteen laitos.
91 s. + liitekartta.
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Kivikkoalue

MATOLAHDEN KIVIKOT

Suonenjoki
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-11-021
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

109 m mpy.

Pinta-ala: 2,4

8m

ha

Karttalehti:
N5224A1

1-3m

Sijainti: Lempyyltä 7 km kaakkoon Yläveden itärannalla, Suonenjoelta 19 km itään.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava.
Geologia
Matolahden kivikot ovat kohtalaisesti kehittyneitä uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmiä. Kivikot
sijaitsevat matalan moreenipeitteisen kalliomäen kaakkoispuolella kalliokumpujen välisissä painanteissa. Osa
kivikoista rajoittuu järven rantaan. Alue sijoittuu laajahkolle, hajanaiselle kumpumoreenikentälle, joka on
kerrostunut useiden erisuuntaisten murrosten ja siirrosten rikkomaan kalliomaastoon.
Kohdealue koostuu kuudesta kapeasta kivikosta, jotka ovat noin 50–250 metriä pitkiä ja 20–50 metriä leveitä.
Koko alue on noin 500 metriä pitkä ja 240 metriä leveä. Laajin ja parhaiten kehittynyt kivikko on alueen
koillisreunalla. Kivikoiden reunat ovat yleisesti varsin vaihettuvia ja ne koostuvat osittain moreenikivikosta.
Varsinkin alueen länsiosassa loivassa rinteessä oleva haaroittunut kivikko on tyypiltään pääasiassa
moreenikivikkoa. Kivikoiden pinnat ovat hyvin epätasaiset, ja ne viettävät loivasti kaakkoon ja lounaaseen.
Kivien keskikoko on noin 0,2–2 metriä. Suuret kivet ovat noin 3–4 metrin kokoisia, ja alueen itäosissa esiintyy
jopa 5–6 metrin kokoisia laattoja. Kivien pyöristyneisyys on 1,5–4,0 (melko särmikäs–pyöristynyt), ja alueella
on melko runsaasti lohkeilleita ja rapautuneita kiviä. Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on noin 80–100 %.
Kivilaji on pääasiassa kiillegneissiä, gabroa ja tonaliittista gneissiä, lisäksi alueella voi esiintyä jonkin verran
sarvivälkegneissiä ja amfiboliittia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat
kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavedestä ei ole havaintoa.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on melko suuri, ja lähiympäristössä esiintyy melko runsaasti
kivikoita. Ylin ranta on lähialueella noin 135 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Matolahden kivikot ovat syntyneet jäätikön kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut hieman tavallista
runsaammin rikkonaiseen kalliomaastoon kumpujen välisiin painanteisiin. Kun jäätikön reuna vetäytyi
seudulta, alue oli noin 15–25 metrin syvyydessä vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen
pinta on ensin hieman huuhtoutunut, ja kerrostuma on altistunut sen jälkeen jossain määrin roudan toiminnalle.
Alueen kivikot ovat tavanomaista rapautuneempia ja peitteisempiä, mikä johtunee melko runsaana esiintyvistä
emäksisistä kivilajeista.
Maisema ja muut arvot
Alue on varsin peitteinen, ja kivikot näkyvät kunnolla vasta läheltä. Myöskään rannalla olevat kivikot eivät
erotu kovin hyvin läntisintä kivikkoa lukuun ottamatta. Ympäristöstä on näkyvissä lähinnä metsää ja taimikoita,
eikä erityisiä kaukonäkymiä ole. Ylävedelle avautuu joitain vaatimattomia järvimaisemia. Sisäinen maisema on
melko vaihteleva. Alueella on erikokoisia ja hieman erityyppisiä kivikoita, joitain suuria lohkareita ja jonkin
verran rantaviivaa. Kivikoiden pinta on vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:

DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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LEPPÄNIEMEN KIVIKOT

Kuopio
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-11-022
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

127 m mpy.

Pinta-ala: 2,8

7m

ha

Karttalehti:
P5111C4

1-2m

Sijainti: Koskenkylästä 5 km etelään Saarisen länsipuolella, Kuopiosta 27 km lounaaseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava.
Geologia
Leppäniemen kivikot ovat hyvin tai melko hyvin kehittyneitä uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmiä.
Kivikot sijaitsevat matalan moreenipeitteisen kalliokumpareen kaakkoispuolella loivasti kumpuilevassa
maastossa. Alue sijoittuu laajahkon kumpumoreenikentän koillisreunalle.
Kohdealue koostuu tiiviisti vierekkäin olevista soikeista tai kapeista ja hieman haarautuneista kivikoista, jotka
ovat noin 80–200 metriä pitkiä ja 10–50 metriä leveitä. Koko alue on noin 400 metriä pitkä ja 250 metriä
leveä. Laajin kivikko on alueen keskellä, ja se kytkeytyy kapeiden ja melko peitteisten haarautumien kautta
eteläosan kivikkoon. Kivikon keskiosa on hieman kourumainen, ja se sijoittuu selkeästi hahmottuvaan
rinteeseen. Alueen pohjois- ja keskiosan kivikot ovat reunoiltaan melko vaihettuvia ja niissä on kohtalaisesti
kasvipeitteisiä laikkuja. Länsi- ja eteläosan kivikot ovat avoimempia ja selvärajaisempia. Kivikoiden reunoilla
on vähän moreenikivikkoa. Kivikoiden pinnat ovat hieman epätasaiset ja ne viettävät loivasti kaakkoon.
Kivien keskikoko on noin 0,3–1,5 metriä. Suuret kivet ovat noin 2–4 metrin kokoisia. Kivien pyöristyneisyys
on 2,0–4,0 (kulmikas–pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on noin 80–100 %. Kivilaji on
pääasiassa kvartsidioriittia ja porfyyristä granodioriittia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää,
ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on näkyvissä alueen eri osissa.
Keskiosan kourumaisen kapeikon pohjalla voi olla ajoittain piilopuro.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on melko suuri, ja seudulla esiintyy melko runsaasti
moreenikivikkotihentymiä ja uhkurakkatyyppisiä kivikoita. Ylin ranta on lähialueella noin 143 metrin
korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Leppäniemen kivikot ovat syntyneet jäätikön kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut hieman tavallista
runsaammin loivapiirteisen kalliokumpareen kaakkoispuolelle. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli
noin 20–25 metrin syvyydessä vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta on ensin
hieman huuhtoutunut, ja kerrostuma on altistunut sen jälkeen roudan toiminnalle.
Maisema ja muut arvot
Pieni ja tiivis alue hahmottuu ympäristöstä melko selkeästi. Kivikot ovat melko avoimia pohjoisosaa lukuun
ottamatta. Ympäristöstä on näkyvissä lähinnä metsää, matalia kumpareita ja hieman vesakkoa. Kaukonäkymiä
ei ole. Sisäinen maisema on kohtalaisen vaihteleva. Alueella on useita, reunoiltaan hieman mutkaisia ja
vaihettuvia kivikoita, jotka ovat lyhyen matkan päässä toisistaan. Kivikoiden pinta on keskiosaa lukuun
ottamatta melko helppokulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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Tunnus

Nimi

Kunta

Muodostumatyyppi

Arvoluokka

POHJOIS-KARJALA
KIVI-12-001

Kiviojan kivikot

Tohmajärvi

Uhkurakka

4

KIVI-12-003

Kukkolanlouhi

Joensuu

Moreenikivikko

4

KIVI-12-004

Pamilon kivikot

Joensuu

3

KIVI-12-006

Pieni-Valkean kivikot

Joensuu

KIVI-12-007

Katajasuon kivikko

Lieksa

KIVI-12-008

Otsakankaan kivikot

Lieksa

KIVI-12-009

Äijänlouhi–Ämmänlouhi

Lieksa

Virtaavan veden kerrostama
kivikko
Virtaavan veden kerrostama
kivikko
Virtaavan veden kerrostama
kivikko
Virtaavan veden kerrostama
kivikko
Uhkurakka

KIVI-12-010

Repouuron kivikko

Lieksa

KIVI-12-011

Ripulisuon kivikko

3
4
3
4
4

Lieksa

Virtaavan veden kerrostama
ki
ikk
Virtaavan
veden kerrostama

2

4

KIVI-12-012

Kolvananuuron kivikot

Joensuu

ki
ikk
Talus

KIVI-12-013

Suppuravaaran kivikko

Joensuu

Talus

3

KIVI-12-014

Ryläyksen kiviputous

Kontiolahti

Talus

2

KIVI-12-015

Juuanvaaran kivikot

Juuka

Talus

3

KIVI-12-016

Pirunkirnun kivikot

Juuka

Talus

4

KIVI-12-017

Tetriniemen kivikko

Juuka

Uhkurakka

3

KIVI-12-018

Kojonniemen kivikot

Juuka

Uhkurakka

3

KIVI-12-019

Saarikosken kivikko

Lieksa

Uhkurakka

4

KIVI-12-020

Jynkänsärkän kivikko

Lieksa

4

KIVI-12-021

Tialankankaan kivikko

Lieksa

Virtaavan veden kerrostama
kivikko
Uhkurakka

KIVI-12-022

Ilveslouhi

Lieksa

Talus

4

KIVI-12-023

Lounatlammen kivikot

Nurmes

Uhkurakka

4

KIVI-12-024

Ruunalouhi

Nurmes

Uhkurakka

4

KIVI-12-027

Purnunlouhi

Nurmes

Moreenikivikko

3

KIVI-12-028

Koposen Porttikallion kivikko

Juuka

3

KIVI-12-029

Päivölän kivikot

Juuka

Virtaavan veden kerrostama
kivikko
Uhkurakka

KIVI-12-030

Rajamäen eteläpuoliset kivikot Valtimo

Uhkurakka

4

KIVI-12-031

Pönkäkankaan kivikot

Valtimo

Uhkurakka

4

KIVI-12-032

Rahkosenuuron kivikko

Nurmes

Talus

3

KIVI-12-033

Kusikankaan kivikko

Nurmes

4

KIVI-12-034

Karhukivi

Nurmes

Virtaavan veden kerrostama
kivikko
Siirtolohkare

3

4

4
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KIVIOJAN KIVIKOT

Tohmajärvi
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-12-001
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

107 m mpy.

Pinta-ala: 3,2

15 m

ha

Karttalehti:
N5433E4

1-2m

Sijainti: Kutsunlammelta 2 km etelään Kiviojan alajuoksulla, Tohmajärveltä 15 km koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava.
Geologia
Kiviojan kivikot ovat kohtalaisesti kehittyneitä uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmiä. Kivikot sijaitsevat
melko leveässä laaksomaisessa painanteessa Kiviojan varrella ja kohti puroa viettävissä notkelmissa.
Kohdealue koostuu muutamista pitkistä, kapeista ja mutkaisista loivasti viettävistä kivikoista sekä pienemmistä
soikeista, pinnaltaan tasaisemmista kivikoista. Kivikot ovat noin 50–450 metriä pitkiä ja 10–40 metriä leveitä.
Koko kivikkoalue on noin 900 metriä pitkä ja 400 metriä leveä. Puroa länsiosassa reunustava pitkä kivikko ja
sen itäpuolella oleva pienempi mutkainen kivikko ovat hieman epäyhtenäisiä ja niissä on melko runsaasti
kasvipeitteisiä laikkuja. Kivikoiden reunat ovat paikoin hieman vaihettuvia ja koostuvat osittain
moreenikivikosta. Kivikoiden pinnat ovat epätasaiset, ja ne viettävät melko loivasti kohti puroa. Puro on
kuluttanut länsiosan kivikon itäreunalle vaatimattoman, mutkaisen uoman. Parhaiten kehittyneet uhkurakat ovat
alueen eteläosassa. Kivikot ovat yleisesti varsin peitteisiä.
Kivien keskikoko on noin 0,2–2 metriä. Suuret kivet ovat noin 3–4 metrin kokoisia. Kivien pyöristyneisyys on
2,5–3,5 (melko kulmikas–melko pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on noin 50–100 %. Kivilaji
on pääasiassa graniittia, granodioriittia ja graniittigneissiä. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen
kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on yleisesti näkyvissä,
ja keski- ja eteläosan kivikoissa on piilopurot. Inventointihetkellä alueen alimmat kivikot olivat jääneet osittain
majavapadon nostaman vedenpinnan alle.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on kohtalainen, ja seudulla esiintyy jonkin verran moreenikivikkoa
ja pieniä uhkurakkakivikoita. Lähiympäristö on kumpuilevaa kalliomäkimaastoa, jota leikkaavat useat melko
loivapiirteiset ruhjelaaksot. Ylin ranta on lähialueella noin 113 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Baltian
jääjärvivaiheessa.
Kiviojan kivikot ovat syntyneet jäätikön kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut hieman tavallista
runsaammin kalliomäkien välisiin painanteisiin. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli noin 5–10 metrin
syvyydessä vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta on huuhtoutunut hieman, ja
kerrostuma on altistunut sen jälkeen roudan toiminnalle.
Maisema ja muut arvot
Alue on pääosin peitteinen, ja kapeat kivikot näkyvät kunnolla vasta läheltä. Parhaiten erottuvat eteläosan
kohtalaisen avoimet, mutta pienet uhkurakat. Ympäristöstä on näkyvissä tiheää metsää ja taimikkoa, eikä
kaukonäkymiä ole. Sisäinen maisema on kohtalaisen vaihteleva. Alueella on useita kivikoita, melko selkeät
korkeuserot ja puro. Kivikoiden pinta on melko vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:

DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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KUKKOLANLOUHI

Joensuu
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-12-003
Muodostuma: Moreenikivikko
Uhkurakka

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

185 m mpy.

Pinta-ala: 0,9

7m

ha

Karttalehti:
N5443H1

1-2m

Sijainti: Tuupovaaralta 5 km pohjoiskoilliseen Hiidensalon eteläpuolella, Joensuusta 46 km itäkaakkoon.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja melko
hyvin kehittynyt.
Geologia
Kukkolanlouhi on melko hyvin kehittynyt reunamoreenikivikko, jonka alimmat osat ovat kehittyneet paikoin
hieman uhkurakkatyyppisiksi. Kivikko sijaitsee Tuupovaaran reunamuodostumaan kuuluvan kapeahkon ja
kumpuilevan, osittain kalliokumpujen päälle kerrostuneen reunamoreenimuodostuman laella ja rinteillä.
Kohdealue koostuu kahdesta kapeahkosta, ympäristöään selvästi kivikkoisemmasta osa-alueesta. Suurempi
eteläinen osa-alue on noin 170 metriä pitkä ja 70 metriä leveä ja pienempi pohjoinen osa-alue noin 100 metriä
pitkä ja 20 metriä leveä. Osa-alueiden välissä on kivikkoisen moreeniaineksen peittämä kalliokohouma ja
kapea reunamoreeniselänne. Eteläisellä osa-alueella kivikkoisten rinteiden jyrkkyys on noin 10–20°.
Reunamuodostuman kaakkoinen suojasivurinne on hieman jyrkempi kuin luoteinen, jäätikön puoleinen
vastasivurinne, mutta selännemuoto ei ole kovin selkeä. Kivikon eteläisin osa sijoittuu kalliokohoumien
väliseen painanteeseen. Eteläosan kivikko peittää maastoa jokseenkin rinteiden myötäisesti, eikä erityisen
selkeitä vallimaisia muotoja esiinny. Pohjoisella osa-alueella reunamuodostuman laella on puolestaan kaksi
kumpumaista kivikkotihentymää ja niitä alempana painanteessa kapea, hieman uhkurakkatyyppinen kivikko.
Kivikoiden pinta on paikoin hyvin epätasainen, ja eteläisellä osa-alueella on jonkin verran kasvipeitteisiä, lähes
kivettömiä laikkuja. Kivikon rajaus on eteläisellä osa-alueella lisäksi melko vaihettuva.
Kivien keskikoko on noin 0,3–1,5 metriä. Suuret kivet ovat noin 2–3,5 metrin kokoisia. Kivien pyöristyneisyys
on 2,5–4,0 (melko kulmikas–pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä, ja eteläosan jyrkemmällä suojasivurinteellä
suurimpien lohkareiden alla on jopa pieniä luolamaisia onkaloita. Kivitiheys on noin 50–100 %. Kivilaji on
pääasiassa granodioriittia, graniittigneissiä ja graniittia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja
ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavedestä ei ole havaintoa, mutta se voi olla
paikoin näkyvissä lähimpänä suota olevissa luoteisreunan kivikoissa.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on kohtalainen, ja varsinkin reunamuodostuman yhteydessä on
melko runsaasti kivikkoa ja lohkareita. Lähiympäristö on kumpuilevaa kalliomäkimaastoa. Tuupovaaran
reunamuodostuma on hieman Ensimmäistä Salpausselkää nuorempi, mutta huomattavasti Toista Salpausselkää
vanhempi, hieman katkonainen muodostuma, joka ulottuu noin 50 kilometrin pituisena Värtsilästä Ilomantsiin
(Rainio 1983). Ylin ranta on neljän kilometrin päässä alueen lounaispuolella Lastujärvellä noin 120 metrin
korkeustasolla, ja se on syntynyt Baltian jääjärvivaiheessa.
Kukkolanlouhi on syntynyt jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut tavallista
runsaammin suurehkon reunamoreenimuodostuman pinnalle. Jäätikön reuna on ollut muodostuman syntyessä
useita vuosia paikoillaan ja vetäytynyt ja edennyt (oskilloinut) lyhyitä matkoja, jolloin ainesta on vähitellen
kerrostunut paksuksi valliksi reunan eteen. Jäätikön sulamisvedet ovat myös huuhtoneet pintakerrosta paljaaksi
hienorakeisemmasta maa-aineksesta. Kukkolanlouhen luoteispuolisen Rajaselänrimmen suon kohdalle lienee
lisäksi patoutunut joksikin aikaa pieni jääjärvi, joka on purkanut vesiään kivikon eteläosan yli kaakkoon.
Lopuksi osa kivikosta on altistunut roudan toiminnalle.

Biologia
Lohkareet ovat paikoin isokokoisia tai ne ovat sijoittuneet röykkiömäisesti ja niiden väleissä on kuivia koloja
ja pieniä onkaloita. Kivikkoja kirjovat vahvasti kaarrekarve sekä tummat karttajäkälät. Kellertäviä karttajäkäliä
on melko vähän. Napajäkälistä runsain on karstanapajäkälää. Kivien päällä kasvaa runsaasti torvijäkäliä,
etenkin louhikkotorvijäkälää. Sysiporonjäkälää on enemmän kivikon reunoilla ja paikoin tinajäkäliä on
runsaasti. Kalliokarstasammal viihtyy paremmin isommilla kivillä, kivitierasammal kolokivillä ja
isokorallisammal onkaloissa. Koloihin tunkee myös seinäsammalta ja raippasammalia. Syvemmissä onkaloissa
kasvaa varstasammalta ja maksasammalia, mm. metsäpykäsammalta. Kuivien varjo-onkaloiden seinämissä
kasvaa jauhejäkälien ohella kalliotorasammalta ja kiviturkkisammalta. Muutamassa kohtaa on metsäalvejuurta,
puuntaimia, metsäimarretta ja reunoilla tavallisia metsävarpuja ja suopursua. Kivikoiden ympärillä on
varttunutta havusekametsää, osin vesakoitunutta mäntytaimikkoa ja eteläreunalla myös kuusikkoa.
Maisema ja muut arvot
Alue on melko peitteinen, mutta kivikot erottuvat kohtalaisen hyvin. Parhaiten hahmottuvat eteläisen osaalueen eteläosan kivikko ja suojasivurinne. Ympäristöön ei avaudu kaukonäkymiä. Eteläiseltä osa-alueelta
näkyy eteläpuolisen matalan kalliokohouman rinteeseen, ja Rajaselänrimpi häämöttää luoteessa. Sisäinen
maisema on melko vaihteleva. Alueella on kohtalaisia korkeuseroja ja selkeitä rinteitä. Kivikon pinta on
pääosin vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Rainio, H. 1983. The Tuupovaara end moraine in North Karelia, Eastern Finland – an ice-marginal formation of the
same age as the Salpausselkä ridges. Bull. Geol. Soc. Finland 55, 1, 67-76.
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PAMILON KIVIKOT

Joensuu

Tietokantatunnus: KIVI-12-004
Muodostuma: Virtaavan veden kerrostama kivikko

Arvoluokka: 3

Uhkurakka
Talus

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

110 m mpy.

Pinta-ala: 2,5

12 m

ha

Karttalehti:
P5334B3

1-3m

Sijainti: Enosta 14 km koilliseen Pamilonkosken alapuolella Koitajoen etelärannalla ja Hangaslammen
koillispuolella, Joensuusta 43 km koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti ja biologisesti kohtalaisen
edustava. Kohteen maisema-arvo on varsin korkea. Tähän on vaikuttanut maiseman vaihtelevuus. Alueella on
erityyppisiä kivikoita, vaihtelevasti pyöristyneitä erikokoisia kiviä, kalliojyrkänne ja melko selkeät korkeuserot.
Geologia
Pamilon kivikot ovat hyvin tai melko hyvin kehittyneitä uomakivikoita, jotka ovat vähitellen kehittyneet
suurelta osin uhkurakkatyyppisiksi. Uomakivikot sijoittuvat nykyisen Koitajoen eteläpuolelle matalien kallioja moreenikumpujen väliin ja osittain Koitajoen rannalle. Rajaukseen kuuluu myös melko hyvin kehittynyt
taluskivikko Koitajoen etelärannalla.
Kohdealueen eteläosan kapeat, jokseenkin avoimet uomakivikot muodostavat viuhkamaisen parven. Pinnaltaan
melko matalat ja tasaiset kivikot viettävät loivasti, mutta selkeästi etelään ja lounaaseen, ja niiden korkeustaso
madaltuu hieman idästä länteen. Kivikoiden tasaisimmat osat ovat tyypiltään lähinnä uhkurakkoja. Koitajoen
etelärannan kivikot ovat peitteisempiä, pinnaltaan epätasaisempia ja ne viettävät kohti jokiuomaa. Uomakivikot
ovat noin 50–230 metriä pitkiä ja 10–50 metriä leveitä.
Koitajoen etelärannan taluskivikko alueen luoteisosassa on noin 230 metriä pitkä ja 10–30 metriä leveä. Talus
on noin 2–5 metriä korkea ja sen jyrkkyys on noin 35°. Osa kivikosta on jäätikön rikkomaa ja kalliosta
irrottamaa ainesta. Taluksen yläpuolinen lohkeillut kalliojyrkänne on noin 3–5 metriä korkea, ja sen jyrkkyys
on noin 90–100°.
Uomakivikoiden kivien keskikoko on noin 0,2–1 metriä. Suuret kivet ovat noin 1,5–3 metrin kokoisia.
Pienimmät kivet ovat alueen eteläosassa ja suurimmat Koitajoen rannalla. Kivien pyöristyneisyys on 1,5–4,0
(melko särmikäs–pyöristynyt). Suurin osa kivistä on pyöristyneisyydeltään 3,0–3,5 luokkaa. Särmikkäimmät
kivet ovat pakkasrapautumisen rikkomia. Osa kivistä on pystyssä, mutta niillä ei ole selvää virtauksen mukaista
suuntausta. Kivitiheys on noin 90–100 %.
Taluskivikon kivien keskikoko on 0,3–2,0 metriä. Suurimmat kivet ovat jopa 3–6 metrin kokoisia laattamaisia
tai pystyasentoisia paasia, jotka ovat yhä lähes kiinni kalliossa. Kivien pyöristyneisyys on 1,0–1,5
(särmikäs–melko särmikäs). Kivitiheys on noin 90–100 %.
Kivilaji on pääasiassa graniittia ja granodioriittia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne
ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on paikoin näkyvissä eteläosan
uomakivikoissa.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on kohtalainen, ja kivikkoa on melko runsaasti varsinkin Koitajoen
laaksossa ja alueen kautta kulkevalla luode-kaakkosuuntaisella kumpumoreenialueella. Lähiympäristö on
luoteesta kaakkoon suuntautunutta kalliomäki- ja vaaramaastoa, jonka yhteydessä on moreenikumpuja ja
drumliineja. Ylin ranta ulottuu alueella suunnilleen Pamilonkosken korkeudelle noin 107 -110 metrin

korkeustasolle, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Pamilon uomakivikot ovat syntyneet alun perin jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on
kerrostunut tavallista runsaammin pitkään ja leveään luode-kaakkosuuntaiseen painanteeseen. Jääkauden
lopulla alueen itäpuolelle oli kehittynyt kaksi suurta, osittain jäätikön patoamaa jääjärveä, Ilomantsin jääjärvi ja
Muinais-Koitere. Molempien jääjärvien vedet laskivat loppuvaiheessa Koitajoen suunnassa länteen kohti
Yoldiamerta, ja sulavan jäätikön reunan vetäytyessä luoteeseen jään alta paljastui aluksi useita mutkaisia ja
matalia lasku-uomia Pamilonkosken ja Palojärven välillä. Kun sulavan jäätikön reuna saavutti Pamilonkosken
syvän painanteen Pamilonvaaran pohjoispuolella, vedet pääsivät purkautumaan suurella voimalla
Yoldiamereen. Kohdealueen eteläosaan tällöin syntynyt uomakivikoiden parvi lienee osittain esiin
huuhtoutunutta moreenikivikkoa ja osittain virtauksen uudelleen kerrostamaa ainesta. Kivikot ovat ilmeisesti
syntyneet hieman vedenpinnan alapuolelle. Uomakivikot voivat olla hieman eri-ikäisiä, jolloin alimpana oleva
länsireunan kivikko on kenties nuorin. Kun jäätikön reuna vetäytyi edelleen luoteeseen ja vesimassat
ohjautuivat nykyiseen Pamilonkosken ja Koitajoen uomaan, eteläosan kivikot jäivät kuivilleen ja alkoivat
altistua roudan toiminnalle. Virtaus huuhtoi Koitajoen etelärannan kivikkoa paljaaksi ja puhdisti
todennäköisesti myös nykyisen taluskivikon aluetta. Jäätikön rikkomasta kalliojyrkänteestä on mahdollisesti
sortunut runsaasti kiviainesta heti sen paljastuttua jäästä, ja pakkasrapautuminen on jatkanut kivien irrottamista
kalliosta.
Koitajoki padottiin 1955-luvulla ja pääosa sen virtaamasta ohjattiin Palojärven länsipäässä olevaan Pamilon
tunnelivoimalaan. Nykyinen Koitajoki ja Pamilonkoski ovatkin vesimäärältään huomattavasti entistä
vaatimattomampia, mikä hahmottuu kuivillaan olevina kivikkoina joen rannoilla.
Kohdealue ympäristöineen on melko hyvä ja havainnollinen käyntikohde.
Biologia
Kivet ovat hyvin sammaleisia tai pensasmaisten jäkälien peittämiä kivikoiden kapeuden ja reunavaikutuksen
vuoksi. Kivipintoja peittävät kivitierasammal, tinajäkälät, poronjäkälät, suppilotorvijäkälä, okatorvijäkälä sekä
karhunsammalet. Reunoille on levinnyt varvikkoa, joka koostuu suopursusta, mustikasta, variksenmarjasta ja
juolukasta. Siellä täällä kasvaa myös yksittäisiä metsäalvejuuria. Rupijäkäläpintoja on vähän ja lajistoon
kuuluvat lähinnä kellertävät ja tummat karttajäkälät sekä kaarrekarve. Napajäkälistä on runsaimmin
karstanapajäkälää. Kivien kolot ja onkalot ovat myös pääosin sammalten peittämiä. Siellä täällä kivien välistä
kasvaa puuntaimia ja joitakin isompia männyn näreitä.
Rantakivikon talus on pienilohkareinen ja kasvillisuudeltaan karu. Taluksen päällä on korkeintaan
kaksimetrinen pystyjyrkänne. Kivet ja niiden kolot ovat vahvasti poronjäkälien ja torvijäkälien peitossa.
Joissakin koloissa kasvaa varjorikkijäkälää. Lajisto on muuten melko samanlaista kuin muissa ympäristön
kivikoissa. Kivikkoja ympäröivät lähinnä kasvatusmänniköt, rannassa varttuneet kuusikot, isovarpurämeet, osin
hakkuualat ja rantakivikkoa osin pintapalanut männikkö.
Maisema ja muut arvot
Avoimet uomakivikot erottuvat eteläosassa hyvin, Koitajoen rannan kivikot ovat peitteisempiä ja rajaukseltaan
hieman vaihettuvia. Taluskivikko hahmottuu mainiosti kalliojyrkänteen laelta ja näkyy kohtalaisesti joelle.
Eteläosan uomakivikoista ei avaudu kaukonäkymiä, näkyvissä on lähinnä tiheää metsää. Pohjoisosan kivikoilta
näkyy hyvin Koitajoelle ja Pamilonkosken alaosaan sekä joen pohjoisrannan vanhaan metsään. Sisäinen
maisema on vaihteleva. Alueella on erityyppisiä kivikoita, vaihtelevasti pyöristyneitä erikokoisia kiviä,
kalliojyrkänne ja melko selkeät korkeuserot. Eteläosan kivikoiden pinta on melko helppokulkuinen,
taluskivikko on puolestaan hyvin vaikeakulkuinen.
Pamilonkosken pohjoisrannalla on polku ja nuotiopaikka. Koitajoen pohjoispuolella ovat Kirjovaaran ja
Kirjovaaran–Rupukkavaaran vanhojen metsien suojelualueet (VMA070048, AMO070052) ja Kirjovaaran
Natura-alue (FI0700051). Suojelualueilla on luontopolku. Alueen kaakkoispuolella on lisäksi Hangaslammen

valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma (MOR-Y08-085).
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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PIENI-VALKEAN KIVIKOT
Tietokantatunnus: KIVI-12-006
Muodostuma: Virtaavan veden kerrostama kivikko

Joensuu
Arvoluokka: 3

Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

130 m mpy.

Pinta-ala: 2,1

ha

15 m
1-3m

Karttalehti:
N5444B4
N5444B3

Sijainti: Sarvinginkylästä 5 km kaakkoon Pieni-Valkean ympärillä, Enosta 19 km kaakkoon ja Joensuusta 31
km itäkoilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Tuomijärvensärkän – Kotalamminharjun harjujensuojelualue (HSO070068).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on geologisesti edustava. Viereinen harju lisää kohteen
geologista monipuolisuutta. Kivikon syntytapa on myös melko harvinainen. Biologisesti kohde on kohtalaisen
edustava. Maisema-arvo on korkea, mikä johtuu varsinkin harjun geomorfologian vaihteluista.
Geologia
Pieni-Valkean kivikot ovat hyvin tai melko hyvin kehittyneitä harjukivikoita ja moreenikivikoita. Kivikot
sijaitsevat suuren Kotalamminharjun deltamuodostuman kumpuilevalla ja jyrkkäpiirteisellä luoteisreunalla
Pieni-Valkean harjulammen koillis- ja lounaispuolilla. Harju on osa pitempää katkonaista harjujaksoa, joka
sijoittuu Pielisjärven reunamuodostuman ja Koitereen reunamuodostuman väliin. Koitereen reunamuodostuma
on noin 6 kilometrin päässä kohdealueen kaakkoispuolella.
Kohdealue koostuu kahdesta osa-alueesta. Koillinen kivikkoalue on melko hajanainen ja koostuu kolmesta
rajaukseltaan hieman vaihettuvasta osakivikosta, jotka peittävät harjukumpujen ja suppien rinteitä. Soikeahkot
osakivikot ovat noin 30–100 metriä pitkiä ja 20–50 metriä leveitä. Lounainen kivikkoalue on kapea, noin 250
metriä pitkä ja 20–60 metriä leveä hieman mutkainen selänne, joka on kokonaan kivikon peitossa. Selänne on
suuntautunut harjun suuntaukseen nähden poikittain lounaasta koilliseen, ja se on mahdollisesti syntynyt
jäätikön reunassa reunamoreenin tyyppisesti tai kerrostunut jäätikön reunalla olleeseen poikittaiseen railoon.
Samantapaisia kivikkoisia poikittaisia selänteitä ja kumpuja on alueen luoteispuolella enemmänkin. Kivikoiden
rinteet ovat noin 5–15 metriä korkeita ja niiden jyrkkyys vaihtelee 10 ja 30 asteen välillä. Koillisosan kivikot
ovat paikoin melko peitteisiä ja niiden sisällä on kivettömiäkin laikkuja, lounaisosan kivikko on puolestaan
lähes paljas ja siinä on vain vähäisiä kasvipeitteisiä laikkuja.
Kivien keskikoko on noin 0,3–1 metriä. Suuret kivet ovat noin 1,5–2 metrin kokoisia. Kivien pyöristyneisyys
on 3,0–4,5 (kulunut–melko hyvin pyöristynyt). Pieni osa kivistä on pakkasrapautumisen rikkomia. Kivitiheys
vaihtelee noin 30 ja 100 %:n välillä. Kivikko on tiheintä lounaisosassa. Kivilaji on pääasiassa granodioriittia ja
graniittia. Kivet edustavat lähialueen kallioperää (DigiKP200 2010), ja suurin osa niistä on pyöristyneisyyden
perusteella altistunut harjun kerrostaneen sulamisvesivirran kulutukselle ja luultavasti myös kulkeutunut
tavallista pidemmän matkan. Osa kivistä voi olla myös jäätikön reunalta valunutta ainesta. Suuren
deltamuodostuman aines on tutkimusten mukaan koillisosassa kohdealueen ympäristössä pääasiassa kivistä
soraa ja osaksi murskauskelpoista ainesta sekä kaakkoisreunalla hiekkaa (Iisalo et al. 1977).
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus ja pintakivisyys on deltamuodostuman luoteisosassa paikoin melko
suuri. Harjun ympärillä on luoteesta kaakkoon suuntautunutta kalliomäki- ja vaaramaastoa. Ylin ranta on
lähialueella noin 128 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa. Kohdealueen
luoteispuolella sijainneen Sarvinkijärven (Alimmaisen) vedenpinta on ollut aikoinaan noin 114 metrin
korkeustasolla, ja se on ilmeisesti ulottunut myös Pieni-Valkeaan saakka. Sarvinkijärvi kuivattiin kokonaan jo
vuonna 1743, ja se oli ensimmäinen tunnettu järvenlasku Suomessa.
Pieni-Valkean kivikot ovat syntyneet jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, joka on joutunut

sulamisvesivirran kuljettamaksi ja kerrostunut harjudeltan muodostuessa. Lounaisosan reunamoreenityyppinen
kivikko lienee syntynyt jäätikön reunan ollessa jonkin aikaa paikallaan deltan luoteisreunalla. Kun jäätikön
reuna vetäytyi seudulta, alue oli aivan lounaisosan kivikon lounaiskärkeä lukuun ottamatta kokonaan
vedenpinnan alapuolella, ja sen pinta huuhtoutui paikoin lähes paljaaksi.
Biologia
Avoimia kivikkoja kirjovat vahvasti kaarrekarve sekä tummat karttajäkälät. Kellertävät karttajäkälät lähes
puuttuvat. Napajäkälistä on runsaimmin karstanapajäkälää. Kivien päällä kasvaa runsaasti
louhikkotorvijäkälää, kun taas muita torvijäkäliä on huomattavasti vähemmän. Poronjäkälät ovat runsaampia
metsäisemmissä kohdissa. Kivillä kasvaa niukalti myös isokorallisammalta, kalliokarstasammalta,
kivitierasammalta, louhisammalta ja isoraippasammalta. Kivien kosteissa koloissa etenkin suppien pohjalla
viihtyvät varstasammalet, pikkuraippasammal ja lovisammalet. Erikoisuutena supan pohjalta, kylmien kivien
kolosta löytyy arktista napakinnassammalta (VU). Lajin kasvupaikka on Suomen eteläisin. Kuivien varjoonkaloiden seinämillä on jauhejäkälien ja varjorikkijäkälän ohella kalliotorasammalta, kyhmytorasammalta ja
kiviturkkisammalta. Muutamin paikoin kasvaa metsäalvejuurta, kallioimarretta, metsäimarretta, puuntaimia ja
reunoilla tavallisia metsävarpuja sekä suopursua. Ympäröivä puusto on paikoin suhteellisen luonnontilaista,
mutta ei kovin järeää männikköä, jossa on jokunen kilpikaarnainen mänty ja kelo. Koivua kasvaa sekapuuna ja
joukossa on myös vähän kuusta. Lounaisosassa on myös hieman vesakoitunutta mäntytaimikkoa ja notkelmissa
tiheää varttunutta kuusikkoa.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä melko selkeästi. Lounaisosan avoin ja lähes paljas kivikko erottuu mainiosti,
koillisosan kivikot ovat hieman peitteisempiä. Jyrkkäpiirteisen maaston takia kivikoista on kuitenkin kerrallaan
näkyvissä vain pieniä osia. Aluetta ympäröi koillisessa hyvin jyrkkäpiirteinen ja vaihteleva metsäinen
harjuselännemaasto. Lounaisosa on hieman loivapiirteisempi, ja sitä reunustaa luoteessa vesakoitunut
mäntytaimikko. Pieni-Valkea erottuu vain paikoin. Varsinaisia kaukonäkymiä ei ole. Sisäinen maisema on
vaihteleva, ja näkyvyys metsän sisällä on hyvä. Alueella on jyrkkärinteisiä harjuselänteitä ja kumpuja, pieniä
suppia ja paikoin hyvin tiheää, paljasta ja pyöristynyttä kivikkoa. Kivikoiden pinta on hieman vaikeakulkuinen.
Kivikot sijaitsevat Tuomijärvensärkän pohjavesialueella. Kivikoiden puusto on kohtalaisen luonnontilaisia.
Alueen itäpuolella on pieni Louhilampien rauhoitusalue.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Iisalo, E., Koho, S. & Tikkanen, J. 1977. Soravarojen arviointi TVL:n Pohjois-Karjalan piirin pohjoisosassa.
Geologinen tutkimuslaitos. 247 s.
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KATAJASUON KIVIKKO

Lieksa

Tietokantatunnus: KIVI-12-007
Muodostuma: Virtaavan veden kerrostama kivikko

Arvoluokka: 4

Uhkurakka

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

114 m mpy.

Pinta-ala: 0,9

1m

ha

Karttalehti:
P5431G2

1-2m

Sijainti: Vuonisjärveltä 7 km itään Siikajärven eteläpuolella Katajakankaan ja Katajasuon välissä, Lieksasta
22 km eteläkaakkoon.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava, ja
kohdealue ympäristöineen on havainnollinen esimerkki seudulle tyypillisistä purkausmuodostumista.
Geologia
Katajasuon kivikko on melko hyvin kehittynyt pieni purkauskivikko, joka on kehittynyt suurelta osin
uhkurakkatyyppiseksi. Kivikko sijoittuu kumpuilevan moreeniselänteen poikki leikkautuneen lyhyen
purkausuoman suulle.
Kapeahko, pohjoisesta etelään suuntautunut kivikko on noin 150 metriä pitkä ja 70 metriä leveä. Kivikon
pohjoisosa haarautuu kahtia, ja haarojen välissä on pieni soistuma. Kivikko on jokseenkin avoin, ja siinä on
vain vähäisiä kasvipeitteisiä laikkuja. Kivikko viettää hyvin loivasti lounaaseen. Kivikon koillispuolella oleva
purkausuoma on noin 250 metriä pitkä, 100 metriä leveä ja 5 metriä syvä.
Kivien keskikoko on noin 0,2–1 metriä, suuret kivet ovat noin 1,5–3 metrin kokoisia. Pienimmät kivet ovat
eteläosassa ja suurimmat pohjoisosassa. Kivien pyöristyneisyys on 2,5–4,0 (melko kulmikas–pyöristynyt). Osa
kivistä on lisäksi pakkasrapautumisen rikkomia. Pohjoisosassa osa kivistä on pystyssä, eteläosa on melko
tasainen. Kivitiheys on noin 90–100 %. Kivilaji on pääasiassa gneissitonaliittia, tonaliittia, granodioriittia ja
graniittia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan
(DigiKP200 2010). Pohjavesi on näkyvissä.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Kivikkoa esiintyy seudulla runsaammin
mm. kohdealueen tyyppisinä kerrostumina kuivuneiden uomien yhteydessä. Alueen pohjoispuolella
puolentoista kilometrin päässä on Kinttunotkon alueella kaksi suurehkoa kallioperän ruhjeisiin muodostunutta
lounaasta koilliseen suuntautunutta purkausuomaa, ja Katajakankaan moreeniselänteessä on kohdealueen
uoman lisäksi ainakin kuusi muuta pientä selänteen poikki leikkautunutta uomaa. Lähiympäristö on
voimakkaasti luoteesta kaakkoon suuntautunutta kalliomäki- ja vaaramaastoa, jonka yhteydessä on drumliineja
ja jonkin verran moreenikumpuja. Ylin ranta on lähialueella noin 116 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt
Yoldiamerivaiheessa. Pielisen jääjärven varhaisvaiheen ylin ranta on seudulla noin 110 metrin korkeustasolla.
Katajasuon kivikko on syntynyt alun perin jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, joka on
kerrostunut pitkäksi ja kumpuilevaksi luode-kaakkosuuntaiseksi Katajakankaan moreeniselänteeksi. Jääkauden
lopulla alueen koillispuolelle oli kehittynyt pieniä paikallisia jäätikön patoamia jääjärviä. Kun sulavan jäätikön
luoteeseen vetäytyvä reuna saavutti alueen pohjoispuolisen Kinttunotkon painanteen, jääjärvien vedet pääsivät
purkautumaan useassa vaiheessa jäätikön reunan editse tai alitse lounaaseen kohti Yoldiamerta. Voimakkaat
purkaukset puhdistivat Kinttunotkon ruhjeet ja leikkasivat uomia Katajakankaan selänteeseen. Kohdealueen
kivikko on ilmeisesti kokonaan uudelleen kerrostunutta, hyvin voimakkaasti huuhtoutunutta ja lajittunutta
Katajakankaan moreeniainesta. Kivikko lienee kerrostunut alun perin hieman vedenpinnan alapuolelle, mutta
se on kohonnut lähes välittömästi vedenpinnan yläpuolelle ja altistunut sen jälkeen roudan toiminnalle. Myös
muiden uomien edustalla on ohuita ja peitteisiä purkauskerrostumia.

Maisema ja muut arvot
Pieni ja avoin kivikko erottuu maastossa selkeästi. Kivikon ympärillä on metsää ja tiheäpuustoinen räme, eikä
kaukonäkymiä ole. Sisäinen maisema on melko yksitoikkoinen. Kivikon pinta on kohtalaisen helppokulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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OTSAKANKAAN KIVIKOT

Lieksa

Tietokantatunnus: KIVI-12-008
Muodostuma: Virtaavan veden kerrostama kivikko

Arvoluokka: 3

Uhkurakka

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

116 m mpy.

Pinta-ala: 1,9

2m
1-2m

ha

Karttalehti:
P5431F1
P5431F2

Sijainti: Vuonisjärveltä 5 km koilliseen Otsalammen ja valtatien välissä, Lieksasta 15 km eteläkaakkoon.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on geologisesti melko edustava ja sen syntytapa on
harvinainen. Kohteen maisema-arvo on hyvä ja kivikko on myös biologisesti merkittävä pohjavesivaikutuksen
ja vaateliaamman lajiston ansiosta.
Geologia
Otsakankaan kivikot ovat melko hyvin tai hyvin kehittyneitä purkauskivikoita, jotka ovat kehittyneet suurelta
osin uhkurakkatyyppisiksi. Kivikko sijoittuu Otsakankaan pitkän moreeniselänteen poikki leikkautuneen leveän
purkausuoman luoteisreunalle.
Kapeahko ja kaareva, lounaasta koilliseen suuntautunut kivikkoalue on kokonaisuudessaan noin 500 metriä
pitkä ja 80 metriä leveä. Pienempi lounaisosan kivikko on noin 100 metriä pitkä ja 40 metriä leveä ja suurempi
koillisosan kivikko noin 350 metriä pitkä ja 10–80 metriä leveä. Kivikot ovat melko avoimia ja niissä on
jonkin verran kasvipeitteisiä laikkuja. Kivikoiden pinta on melko tasainen, ja ne viettävät hyvin loivasti
lounaaseen. Rajauksesta on jätetty pois kivikoiden ympärillä olevaa peitteistä kivikkoa ja pieniä kivikuoppia.
Kivikon länsipuolella on loivapiirteisiä Otsakankaaseen kuluneita uomia, ja idässä kivikon ja purkausuoman
pohjalla virtaavan Otsalamminpuron välissä on paikoin matala valli.
Kivien keskikoko on noin 0,2–1 metriä, suuret kivet ovat noin 1,5–2,5 metrin kokoisia. Pienimmät kivet ovat
alueen eteläosassa ja suurimmat pohjoisosassa. Kivien pyöristyneisyys on 2,5–4,0 (melko
kulmikas–pyöristynyt). Osa kivistä on lisäksi pakkasrapautumisen rikkomia. Osa kivistä on pystyssä.
Kivitiheys on noin 80–100 %. Kivilaji on pääasiassa gneissitonaliittia, tonaliittia, granodioriittia ja graniittia,
lisäksi esiintyy vähän amfiboliittia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat
kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on näkyvissä. Pohjoisosan kivikossa on pieniä
allikoita, ja eteläosan kivikossa on piilopuro.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Kivikoiden pohjois- ja koillispuolella
olevassa leveässä luode-kaakkosuuntaisessa kallioperän ruhjelaaksossa ja sen ympärillä on runsaasti merkkejä
sulamisvesien virtauksista, ja laakson ja pienten uomien pohjalla on kohtalaisesti kohdealueen tapaista
kivikkoa. Lähiympäristö on voimakkaasti luoteesta kaakkoon suuntautunutta kalliomäki- ja vaaramaastoa,
jonka yhteydessä on drumliineja ja jonkin verran moreenikumpuja. Ylin ranta on lähialueella noin 119 metrin
korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa. Pielisen jääjärven varhaisvaiheen ylin ranta on seudulla
noin 112 metrin korkeustasolla.
Otsakankaan kivikot ovat syntyneet alun perin jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on
kerrostunut maaston painanteisiin ja pitkäksi luode-kaakkosuuntaiseksi Katajakankaan moreeniselänteeksi.
Jääkauden lopulla alueen koillispuolelle oli kehittynyt pieniä paikallisia jäätikön patoamia jääjärviä. Kun
sulavan jäätikön luoteeseen vetäytyvä reuna saavutti alueen koillispuolisen leveän painanteen, jääjärvien vedet
pääsivät purkautumaan Kouruvaaran ja Otsavaaran välistä jäätikön reunan editse lounaaseen kohti
Yoldiamerta, ja voimakkaat purkaukset leikkasivat ilmeisesti useassa vaiheessa uoman Otsakankaan poikki.
Samassa purkausvaiheessa syntyi kaksi uomaa myös alueen koillispuolisen Lehtolamminpääkankaan
kaakkoispään poikki. Otsakankaan kivikkoalueen kautta on todennäköisesti virrannut vettä myös hieman

myöhemmin, kun jäätikön reuna vetäytyi edelleen luoteeseen ja sen alta paljastuneiden uusien lasku-uomien
kautta purkautui lisää jääjärviin patoutunutta sulamisvettä leveään ruhjelaaksoon.
Otsakankaan kivikot koostuvat ilmeisesti sekä Otsakankaan huuhtoutuneesta moreeniaineksesta että
koillispuolisten painanteiden uudelleen kerrostuneista ja lajittuneista kiviaineksista. Kivikot ovat kerrostuneet
alun perin hieman vedenpinnan alapuolelle, mutta ne ovat kohonneet nopeasti vedenpinnan yläpuolelle ja
altistuneet sen jälkeen roudan toiminnalle.
Kohdealue on helppopääsyinen ja edustava esimerkki seudulle tyypillisistä purkausmuodostumista. Pohjoisosa
on hyvä käyntikohde.
Biologia
Kivikot ovat kasvillisuudeltaan harvinaisen reheviä, mikä tulee ilmi lähinnä kivien kolokasvillisuudessa.
Kivikkoa värittävät tummat ja kellertävät karttajäkälät. Kaarrekarvetta on vain joidenkin korkeimpien kivien
kulmissa. Kivien päällä kasvaa myös runsaasti kivitierasammalta, kalliokarstasammalta, karstanapajäkälää,
louhikkotorvijäkälää, tähtitorvijäkälää, okatorvijäkälää ja tinajäkäliä. Poronjäkäliä on vähän, lähinnä vain
kivikon reunaosissa. Kivien välit ovat laajalti kuivia ja osin kolot kasvittomia. Niissä paikoissa, missä
pohjavesi näkyy, on paikoin mesotrofisuutta ilmentäviä sammalia. Etenkin pohjoisosan kivikon eteläpäässä on
erikoisen rehevä alue. Rantasiipisammalta tapaa kosteista kohdista tiheinä kasvustoina niin pohjoisosan kivikon
etelä- kuin pohjoisosasta. Hieman suppeammalla alueella, lähinnä kivikon eteläosassa kasvaa runsaasti
pikkutihkusammalta. Parissa kohtaa kivellä kasvaa mäyränsammalta. Eteläosan kivikon kosteissa koloissa
kasvaa maksasammalia. Pohjoisen kivikon keskiosasta löytyy myös paisteinen kalkkipitoinen lohkare, jolla
kasvaa niukasti kalkkikiertosammalta, paasisammalia ja jäkäliä. Lähinnä pohjoisen kivikon eteläosassa ja myös
eteläisessä kivikossa kasvaa yllättävän paljon ruohovartisia kasveja, mm. nuokkuhelmikkää, aho-orvokkia,
kieloa, terttualpia, kurjenpolvea, maitohorsmaa, amerikanhorsmaa ja eräällä kohdalla myös järvikortetta.
Sanikkaisista kasvaa muutamia metsäalvejuuria sekä yksittäin kivikkoalvejuurta ja korpialvejuurta. Eteläisessä
niemekkeessä on myös harvinaisen paljon haurasloikkoa, jota harvemmin tapaa kivikoissa.
Kivikkoa ympäröivät kangasmailla lähinnä kasvatusmänniköt. Sekapuuna kasvaa koivuja ja pajuja sekä
runsaasti katajaa. Kivikoiden välissä ja osin suon puolella on lehtomaista tai mesoeutrofista korpirämekasvillisuutta. Edellä mainittujen ruohojen lisäksi tavataan mm. mesiangervoa, lillukkaa, mesimarjaa,
tuomea, vaiveroa, jokapaikansaraa, siniheinää, valkolehdokkia, ahomansikkaa, korpiorvokkia, järviruokoa,
oravanmarjaa ja paatsamaa.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä melko selkeästi. Parhaiten näkyvät pohjoisosan laajahkot avoimet kivikot,
eteläosa on hieman peitteisempi. Pohjoisosan länsireunan rajaus on paikoin epäselvästi vaihettuva. Korkeat
Otsavaara ja Kouruvaara näkyvät pohjoisosassa hyvin avoimen suon takaa, ja maisemassa on jopa hieman
lappilaisia piirteitä. Lännessä ja etelässä kivikoiden ympärillä on tiheähköä, paikoin soistunutta ja
vesakoitunutta metsää. Sisäinen maisema on hieman yksitoikkoinen. Kasvipeitteiset laikut ja kivikoiden
mutkaiset reunat tuovat kuitenkin näkymiin vaihtelua. Kivikoiden pinta on melko helppokulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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ÄIJÄNLOUHI–ÄMMÄNLOUHI

Lieksa
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-12-009
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

109 m mpy.

Pinta-ala: 2,0

2m

ha

Karttalehti:
P5342D4

1-2m

Sijainti: Pykäläkorven kylässä Riihivaaran ja Sänkijoen välissä, Lieksasta 23 km etelään.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava.
Geologia
Äijänlouhen–Ämmänlouhen kivikot ovat pieniä, kohtalaisesti kehittyneitä uhkurakkojen ja moreenikivikoiden
yhdistelmiä. Kivikot sijaitsevat matalien ja loivapiirteisten moreenipeitteisten kalliokumpujen välissä ja osittain
soistuneiden painanteiden reunoilla.
Hajanainen kohdealue koostuu kahdesta kivikkoryhmästä. Läntinen Äijänlouhi on alueen laajin, jokseenkin
yhtenäinen, mutta kasvipeitteisten laikkujen laajalti peittämä soikeahko kivikko. Se on noin 150 metriä pitkä ja
100 metriä leveä. Itäinen Ämmänlouhen alue koostuu useista kapeista, melko avoimista kivikoista, jotka ovat
noin 70–150 metriä pitkiä ja vain 10–30 metriä leveitä. Koko alue on noin 700 metriä pitkä ja 250 metriä
leveä. Parhaiten kehittynyt, pinnaltaan tasaisin kivikko on kenties Ämmänlouhen koillisreunalla. Kivikoiden
reunat ovat paikoin hieman vaihettuvia ja koostuvat osittain moreenikivikosta. Rajauksesta on jätetty pois
peitteisiä, heikommin kehittyneitä kivikoita ja kivikuoppia alueen liepeiltä. Kivikoiden pinnat ovat yleisesti
varsin epätasaiset, ja ne viettävät hyvin loivasti kohti aluetta reunustavia painanteita koilliseen, kaakkoon ja
lounaaseen.
Kivien keskikoko on noin 0,3–2 metriä. Suuret kivet ovat noin 3–4 metrin kokoisia. Kivien pyöristyneisyys on
2,0–3,5 (kulmikas–melko pyöristynyt). Osa kivistä on pystyssä. Kivitiheys on noin 80–100 %. Kivilaji on
pääasiassa gneissitonaliittia, tonaliittia, granodioriittia ja graniittia, lisäksi esiintyy vähän amfiboliittia. Kivet
edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Pohjavesi on yleisesti näkyvissä.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on melko suuri, ja lähiympäristössä esiintyy melko runsaasti
moreenikivikkoa. Lähiympäristö on alueen eteläpuolella voimakkaasti luoteesta kaakkoon suuntautunutta
kalliovaaramaastoa, pohjoispuolella on sen sijaan matalaa kalliokumpumaastoa, jonka yhteydessä esiintyy
jonkin verran moreenikumpuja ja drumliineja. Ylin ranta on lähialueella noin 118 metrin korkeustasolla, ja se
on syntynyt Yoldiamerivaiheessa. Pielisen jääjärven varhaisvaiheen ylin ranta on seudulla noin 110 metrin
korkeustasolla.
Äijänlouhen–Ämmänlouhen kivikot ovat syntyneet jäätikön kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut
hieman tavallista runsaammin matalien kalliokumpujen välisiin painanteisiin. Kun jäätikön reuna vetäytyi
seudulta, alue oli noin 10 metrin syvyydessä vedenpinnan alla. Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta
on ensin hieman huuhtoutunut, ja kerrostuma on altistunut sen jälkeen roudan toiminnalle.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä kohtalaisesti. Äijänlouhi on paikoin melko peitteinen, ja Ämmänlouhen kapeat
kivikot näkyvät kunnolla vasta läheltä. Äijänlouhen alueelta näkyy lounaispuolisen Riihivaaran metsäinen
rinne, muualla näkyvissä on metsää, hakkuita ja rämeitä. Sisäinen maisema on hieman yksitoikkoinen. Alueella
on useita pieniä, jokseenkin samanlaisia kivikoita lyhyen matkan päässä toisistaan. Kivikoiden pinta on

yleisesti vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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REPOUURON KIVIKKO

Lieksa

Tietokantatunnus: KIVI-12-010
Muodostuma: Virtaavan veden kerrostama kivikko

Arvoluokka: 4

Uhkurakka

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

115 m mpy.

Pinta-ala: 0,5

1m

ha

Karttalehti:
P5342E2

1-2m

Sijainti: Pykäläkorvesta 2 km kaakkoon Melavaaran ja Repovaaran välissä valtatien itäpuolella, Lieksasta 24
km eteläkaakkoon.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava.
Geologia
Repouuron kivikko on pieni, melko hyvin kehittynyt uoma- tai purkauskivikko, joka on kehittynyt suurelta osin
uhkurakkatyyppiseksi. Kivikko sijoittuu syvän ja jyrkkärinteisen Repouuron ruhjelaakson edustalle
moreenikerrostumaan kuluneen matalan uoman pohjalle.
Kapeahko, lounaasta koilliseen suuntautunut kivikko on noin 150 metriä pitkä ja 50 metriä leveä. Kivikko on
lähes kokonaan avoin ja siinä on vain muutamia kasvipeitteisiä laikkuja. Kivikon pinta on kohtalaisen tasainen
ja se viettää hyvin loivasti lounaaseen. Rajauksesta on jätetty pois kivikon ympärillä olevia peitteisempiä ja
pienempiä kivikoita. Kivikkoa reunustaa pohjoisessa loiva ja kaareva, noin 1,5 metriä korkea purkausuoman
rinne ja sen takana hieman jyrkempi, 4 metriä korkea moreeniin leikkautunut törmä.
Kivien keskikoko on noin 0,2–1 metriä. Suuria kiviä on melko vähän, mutta suurimmat ovat jopa 2–3,5 metrin
kokoisia. Suurimmat kivet ovat alueen pohjoisosassa. Kivien pyöristyneisyys on 2,5–3,5 (melko
kulmikas–melko pyöristynyt). Kivitiheys on noin 90–100 %. Kivilaji on pääasiassa gneissitonaliittia,
tonaliittia, granodioriittia ja graniittia, lisäksi esiintyy vähän amfiboliittia. Kivet edustavat paikallista tai
lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on näkyvissä.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on kohtalainen. Alueen lounais- ja eteläpuolella on melko runsaasti
kivikkoa varsinkin kuivuneiden uomien yhteydessä. Lähiympäristö on luoteesta kaakkoon suuntautunutta
kalliomäki- ja vaaramaastoa, jonka yhteydessä on jonkin verran moreenikumpuja. Ylin ranta on lähialueella
noin 117 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa. Pielisen jääjärven varhaisvaiheen ylin
ranta on seudulla noin 110 metrin korkeustasolla.
Repouuron kivikko on syntynyt alun perin jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on
kerrostunut kohtalaisen runsaasti maaston painanteisiin. Jääkauden lopulla alueen itäpuolelle oli kehittynyt
pieniä paikallisia jäätikön patoamia jääjärviä. Kun sulavan jäätikön luoteeseen vetäytyvä reuna saavutti
Repouuron syvän painanteen, jääjärvien vedet pääsivät purkautumaan kovalla paineella jäätikön reunan editse
lounaaseen kohti Yoldiamerta. Voimakas purkaus kulutti Repouuron edustan moreenikerrostumiin uomia ja
huuhtoi kivikkoa paljaaksi. Repouuro on kokonsa ja muotonsa perusteella todennäköisesti toiminut jäätikön
sulamisvesien purkausuomana useita kertoja myös aikaisemmissa jäätiköitymisvaiheissa. Seudulla on useita
samantapaisia muodostumia, esimerkiksi välittömästi Repovaaran eteläpuolella oleva Honkapuron laakso.
Osa Repouuron kivikosta voi olla myös uudelleen kerrostunutta ja lajittunutta kiviainesta. Kivikko on syntynyt
alun perin hieman vedenpinnan alapuolelle, mutta kohonnut nopeasti vedenpinnan yläpuolelle ja altistunut sen
jälkeen roudan toiminnalle.
Maisema ja muut arvot

Pieni ja avoin kivikko hahmottuu selkeästi ympäristöstä, mutta näkyy kunnolla vasta läheltä. Melavaaran
metsäinen rinne näkyy hyvin kivikon länsiosasta. Muualla on näkyvissä lähinnä tiheähköä matalaa metsää.
Sisäinen maisema on hieman yksitoikkoinen, ja alue on nopeasti nähty. Kivikon pinta on melko
helppokulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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RIPULISUON KIVIKKO

Lieksa
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-12-011
Muodostuma: Uhkurakka
Virtaavan veden kerrostama kivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

110 m mpy.

Pinta-ala: 0,9

3m
1-2m

ha

Karttalehti:
P5342D4
P5342F2

Sijainti: Kelvältä 1,5 km koilliseen Kanervavaaran lounaispuolella, Lieksasta 25 km eteläkaakkoon.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava.
Geologia
Ripulisuon kivikko on pieni, kohtalaisesti tai melko hyvin kehittynyt uoma- tai purkauskivikko, joka on
kehittynyt suurelta osin uhkurakkatyyppiseksi. Kivikko sijoittuu matalaan uomamaiseen painanteeseen
Ripulisuon syvän ja leveän, sulamisvesiuomana toimineen kaariallaspainanteen lounaispuolelle.
Hieman hajanainen, kapeista ja haaroittuneista osakivikoista koostuva kohdealue on noin 200 metriä pitkä ja
120 metriä leveä. Osakivikot ovat noin 30–120 metriä pitkiä ja 20–50 metriä leveitä. Alueen itäosan kapeat
kivikot sijoittuvat uomamaisen painanteen pohjalle ja länsiosan haaroittunut kivikko sen länsireunalle.
Kivikoiden välissä on kasvipeitteinen kannas. Alueen länsi- ja itäreunat ovat rajaukseltaan paikoin hieman
vaihettuvia. Itäosan kivikot ovat jokseenkin avoimia, länsiosan kivikoissa on jonkin verran kasvipeitteisiä
laikkuja. Parhaiten kehittyneet uhkurakat alueen pohjoisosassa ovat pinnaltaan kohtalaisen tasaisia, eteläosan
kivikko on epätasaisempi ja viettää loivasti mutta selkeästi lounaaseen. Rajauksesta on jätetty pois alueen
ympärillä olevia peitteisempiä ja pienempiä kivikoita.
Kivien keskikoko on noin 0,2–1 metriä. Suuret kivet ovat noin 1,5–2 metrin kokoisia, ja niitä on eniten alueen
eteläosassa. Osa eteläosan kivistä on pystyssä. Alueella on lisäksi muutamia jopa 4–5 metrin kokoisia paasia.
Kivien pyöristyneisyys on 2,5–3,5 (melko kulmikas–melko pyöristynyt). Kivitiheys on noin 80–100 %. Kivilaji
on pääasiassa gneissitonaliittia, tonaliittia, granodioriittia ja graniittia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen
kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on näkyvissä, ja
eteläosan kivikossa on piilopuro.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on kohtalainen, ja alueen etelä- ja kaakkoispuolella on melko
runsaasti kivikkoa varsinkin kuivuneiden uomien yhteydessä. Lähiympäristö on luoteesta kaakkoon
suuntautunutta kalliomäki- ja vaaramaastoa, jonka yhteydessä on melko runsaasti moreenikumpuja. Ylin ranta
on lähialueella noin 117 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa. Pielisen jääjärven
varhaisvaiheen ylin ranta on seudulla noin 110 metrin korkeustasolla.
Ripulisuon kivikko on syntynyt alun perin jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on
kerrostunut kohtalaisen runsaasti maaston painanteisiin ja moreenimuodostumiin. Jääkauden lopulla alueen
itäpuolelle oli kehittynyt pieniä paikallisia jäätikön patoamia jääjärviä. Kun sulavan jäätikön luoteeseen
vetäytyvä reuna saavutti kolmisen kilometriä alueen koillispuolella olevan Repouuron painanteen, jääjärvien
vedet pääsivät purkautumaan kovalla paineella jäätikön reunan editse lounaaseen kohti Yoldiamerta. Samaan
aikaan myös Ripulisuon kaariallaspainanne oli vapautunut jäästä, ja purkaus jatkui sen läpi lounaaseen kunnes
päättyi syvempään veteen kohdealueen eteläpuolelle. Sulamisvesien voimakas virtaus kulutti leveän ja matalan
uomamaisen painanteen moreenikerrostumien läpi ja huuhtoi kivikkoa paljaaksi. Purkauksessa esiin
huuhtoutunut kivikkoalue jatkuu vielä puolisen kilometriä kohdealueen lounaispuolelle. Samantyyppistä,
hieman vanhempaan purkausvaiheeseen liittyvää kivikkoa esiintyy myös kahden kilometrin päässä kaakossa
Putakonsuon alueella.

Osa Ripulisuon kivikosta voi olla myös uudelleen kerrostunutta ja lajittunutta kiviainesta. Kivikko on syntynyt
alun perin vedenpinnan alapuolelle, mutta kohonnut noin sadan vuoden kuluessa kokonaan vedenpinnan
yläpuolelle ja altistunut sen jälkeen roudan toiminnalle.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu melko selkeästi ympäristöstä. Ympäristöstä on näkyvissä lähinnä tiheähköä metsää,
kaukonäkymiä ei ole. Sisäinen maisema on melko vaihteleva. Länsiosan kivikossa on mutkaiset reunat ja
kasvipeitteisiä laikkuja, ja eteläosan kivikossa on selkeähkö rinne. Kivikon pinta on eteläosassa
vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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KOLVANANUURON KIVIKOT

Joensuu
Arvoluokka: 2

Tietokantatunnus: KIVI-12-012
Muodostuma: Talus
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

200 m mpy.

Pinta-ala: 1,3

45 m

ha

Karttalehti:
P5332D1

1-5m

Sijainti: Enosta 11 km luoteeseen Pienen Koirilammen kaakkoispuolella Kolvananuuron alarinteillä ja
pohjalla, Joensuusta 30 km koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Kolvananuuron Natura-alue (FI0700023), vanhojen metsien suojelualue (VMA070052), lehtojensuojelualue
(LHO070289), arvokas kallioalue (KAO070012) ja Kolvananuuron-Kaitajoen soidensuojelualue (SSO070198).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti hyvin arvokkaaksi. Sen biologinen arvo on huomattava perustuen
rotkolaakson eteläiseen, pohjoiseen ja harvinaiseen lajistoon. Myös geologiset ja maisemalliset arvot ovat
melko korkeat. Taluskivikoiden kehittyneisyys, vaihtelut maisemassa ja kivilajeissa ovat vaikuttaneet kivikon
arvotukseen kohottavasti. Keskiravinteisista rotkolaaksoista Kolvananuuro on lajistollisesti hyvin edustava.
Geologia
Kohteen kivikkoa ei ole erikseen inventoitu. Kuvaus perustuu kallioalueinventointiin (Kallio-tietokanta 2017).
Kolvananuuron kivikot ovat melko hyvin tai hyvin kehittyneitä taluskivikoita. Kivikot ja niitä reunustavat
kalliojyrkänteet sijaitsevat Kolvananuuron keskivaiheilla rotkon syvimmässä ja jyrkkäpiirteisimmässä osassa.
Kolvananuuro on noin 4 kilometriä pitkä, vanhaan kallioperän siirrokseen syntynyt luode-kaakkosuuntainen
rotkolaakso (Husa & Teeriaho 2012).
Kohdealue koostuu kahdesta erillisestä osa-alueesta, joiden välissä rotkon kapealla pohjalla on lähinnä
peitteistä kivikkoa ja lohkareikkoa. Pohjoinen osa-alue sijoittuu rotkon molemmille rinteille, ja se on noin 240
metriä pitkä ja 30–50 metriä leveä. Alueella on pohjaa peittävän kivikon lisäksi 3–4 melko avointa keilamaista
talusta, jotka ovat noin 5–15 metriä korkeita ja alaosistaan noin 30–50 metriä leveitä. Talusten jyrkkyys on
noin 10–35°, ja ne jyrkkenevät ylöspäin. Talusten peitteisten yläosien rajaus on hieman vaihettuva, eivätkä ne
ulotu korkeimpien kalliojyrkänteiden juurelle asti. Eteläinen osa-alue sijoittuu rotkon koillisrinteelle ja se on
noin 140 metriä pitkä ja 40 metriä leveä. Alue koostuu melko yhtenäisestä, paikoin hieman peitteisestä
taluksesta, joka on noin 10–20 metriä korkea ja jyrkkyydeltään noin 30–35°. Taluksen yläpuolella on lohkeillut
ja osin portaittainen, noin 30–40 metriä korkea jokseenkin pysty kalliojyrkänne. Eteläosan talus on
kohdealueen suurin ja parhaiten kehittynyt taluskivikko.
Kivien keskikoko on noin 0,2–1,5 metriä. Suurimmat kivet ovat noin 2–4 metrin kokoisia, ja niitä on lähinnä
talusten alaosissa ja rotkon pohjalla. Kivien pyöristyneisyys on 1,0–2,5 (särmikäs–melko kulmikas). Kivitiheys
koko alueella on noin 50–100 %. Kivilaji on pääasiassa kvartsi-serisiittiliusketta, kvartsiittia, konglomeraattia
ja kiilleliusketta. Kivet edustavat paikallista kallioperää tai ne ovat kulkeutuneet vain hyvin lyhyen matkan
(DigiKP200 2010). Rotkon pohjalla olevat muutamat kuluneet graniittiset kivet ovat kulkeutuneet jäätikön tai
sulamisvesien mukana huomattavasti kauempaa ennen taluksien syntyä. Rotkon pohjalla kaakkoon virtaava
Uuronpuro muodostaa pieniä lammikoita ja katoaa paikoin kivikon alle piilopuroksi. Kolvananuuron
sedimenttisyntyinen kallioperä on geologisesti mielenkiintoinen, sillä alueen kivilajien hyvin säilyneistä
rakenteista on voitu päätellä niiden syntyvaiheiden olosuhteita ja prosesseja. Alueen kallioperästä tekee
erityisen poikkeuksellisen se, että osa kivilajeista on varmuudella syntynyt muinaisen jääkauden olosuhteissa
noin 2 350 miljoonaa vuotta sitten (Husa & Teeriaho 2012). Näistä kivilajeista erityisesti konglomeraatti
esiintyy myös kohdealueen taluskivikoissa.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Ylin ranta on 6 kilometrin päässä kaakossa
noin 112 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa. Pari kilometriä kohdealueen

kaakkoispuolelle Urkkalammen ympärille on kuitenkin kerrostunut delta tai laaksontäyte, jonka pinta on noin
125–127 metrin korkeustasolla. Urkkalammen itä- ja kaakkoispuolella on lisäksi pieniä Pielisjärven
reunamuodostumaan kuuluvia reunamoreeniselänteitä.
Kolvananuuron rotko on syntynyt hyvin pitkäaikaisen eroosion tuloksena. Ympäröivää kallioperää heikompi
siirrosvyöhyke rapautui aluksi hitaasti. Jääkauden aikana alueen yli virranneet jäätiköt irrottivat ja kuljettivat
rapautumistuotteita mukanaan ja kuluttivat vyöhykkeen kohdalle muodostuvaa rotkoa vähitellen yhä
syvemmäksi. Viimeisimmän jäätiköitymisvaiheen lopulla rotko oli jo syventynyt lähelle nykyistä asuaan, ja
jäätikön sulamisvaiheessa rotkossa virranneet runsaat sulamisvedet huuhtoivat mukanaan pääosan lopustakin
irtonaisesta kivi- ja maa-aineksesta. Kun jäätikön kuluttamat, rikkomat ja sulamisvesien huuhtomat
kohdealuetta ympäröivät kalliojyrkänteet paljastuivat jäästä, niistä on luultavasti sortunut lyhyessä ajassa
kohtalaisesti ainesta rotkon pohjalle ja rinteille. Pakkasrapautuminen on jatkanut tämän jälkeen kivien
irrottamista jyrkänteistä, ja taluskivikot ovat vähitellen peittäneet osan rinteistä.
Kolvananuuron taluskivikot ovat geologiselta merkittävyydeltään selvästi vähempiarvoisia kuin itse suuri ja
syvä rotko ja sen kivilajien syntyvaiheet. Kivikoiden geologinen arvo perustuukin suurelta osin ympäröivän
alueen syntyhistoriaan. Taluskivikot ovat kuitenkin osa aluekokonaisuutta ja rotkon pohjan maisemia omalla
tavallaan täydentävä, paikoin hyvin silmiinpistävä yksityiskohta.
Biologia
Kolvananuuro löydettiin kasvistollisesti 1950-luvulla. Kasvimaantieteellisesti rotkolaaksoa on pidetty yhtenä
Laatokan ja Kuusamon alueita yhdistävänä etappina, jossa esiintyy jäänteenä, reliktinä, suotuisten paikallisten
ilmasto-olosuhteiden takia normaalisti pohjoisempana kuin etelämpänä tavattavia lajeja. Merkkinä tästä alueen
rinteillä kasvaa seuraavat pohjoiset kalliokasvit kuten pahtarikko, tunturihärkki, tunturikiviyrtti,
viherraunioinen, ja eteläisistä lajeista isomaksaruoho ja kalliokielo (Kallio 1952, Natura 2000-tietokanta).
Vaateliasta kalliolajistoa on havaittu lähinnä varsinaisessa Kolvananuurossa. Sen ravinteisilla rinteillä viihtyvät
sammalista mm. idänlehväsammal (VU), kaihelehväsammal (RT), kalkkisuikerosammal (RT),
limisiimasammal (RT), lukinsammal (RT), nokkalehväsammal (NT/RT), pohjanvaskisammal (NT/RT),
poimusammal (RT), viherpahkurasammal (NT/RT) ja purokivellä kalliosuomusammal (VU) (Hertta 2012,
Fagerstén 1974).
Kurun pohjalla ja paikoin rinteillä on kuivia, tuoreita ja kosteita lehtoja. Puroa vierustavat lehdot ja lehtokorvet
ovat hiirenporras-, kotkansiipi- ja paikoin myyränporrasvaltaisia. Puusto on kurussa kuusivaltaista ja hyvin
luonnontilaista. Sekapuuna kasvaa järeää haapaa ja raitoja. Pensaista kurussa viihtyvät mm. lehtokuusama,
näsiä ja metsälehmus. Rinteen otsilla on varttunutta männikköä. Luonnontilaisuutta ilmentävät myös puita
lahottavat käävät kuten alueelta havaittu harjasorakas (NT/RT) ja sammalista lahopuulla kasvava karstajäkälä
(NT) (Hertta 2016). Lepakoiden kannalta Kolvananuuro on merkittävä esiintymispaikka (Vihervaara 2006).
Kurun ylärinteiden puustoa on monin paikoin hakattu.
Geologisen inventoinnin mukaan kivikoissa on vähän puustoa ja kivillä on melko niukka jäkälä- ja
sammalpeite. Kivillä kasvavista jäkälistä yleisimpiä ovat karve-, tina- ja nahkajäkälät sekä poron- ja
torvijäkälät. Kivillä kasvavia sammalia ovat mm. karsta-, karhun-, kerros-, koralli- ja rahkasammalet, ja
seinäsammalta on kivikoiden liepeillä paikoin paksuina peittein.
Maisema ja muut arvot
Avoimet taluskivikot ja eteläosan kalliojyrkänne hahmottuvat ympäristöstä melko selkeästi ja näkyvät hyvin
rotkon pohjalla kulkevalta polulta. Kivikoiden rajaus on varsinkin pohjoisosassa kuitenkin hieman epäselvästi
vaihettuva. Rotkon pohja on jokseenkin peitteinen, ja näkymät ympäristöön rajoittuvat jyrkkiin metsäisiin
rinteisiin ja kalliojyrkänteisiin. Avarimmat näkymät ympäristöön ovat juuri taluskivikoiden kohdalla. Sisäinen
maisema on vaihteleva. Alueella on huomattavia korkeuseroja, kalliojyrkänteitä ja jyrkkiä kivikon peittämiä
rinteitä. Puro tuo vaihtelua rotkon lohkareiselle ja epätasaiselle pohjalle. Kivikot ovat hyvin vaikeakulkuisia, ja
rotkon pohjan polkukin on hieman vaikeakulkuinen. Rotkon pohjalla ja lounaisrinteellä on opastettu retkeily-

ja luontopolku. Pienen Koirilammen rannalla on nuotiopaikka.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Fagérsten, R. 1974. Kuopion luonnontieteellisen museon kasvistollisesti arvokkaat kalliot. Maastomuistiinpanot
vuodelta 1974.
Hertta 2016. Ympäristöhallinnon eliötietojärjestelmä (Hertta), ennen 01.09.2016 talletetut tiedot. Suomen
ympäristökeskus, Helsinki.
Husa, J. & Teeriaho, J. 2012. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Karjalassa.
Suomen ympäristö 21/2012. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 165 s.
Kallio, P. 1952. Kolvanan uuro. Luonnon Tutkija 56: 150-152.
Kallio-tietokanta 2017. Valtakunnalliseti arvokkaat kallioalueet (Kallio-tietokanta). Suomen ympäristökeskuksen
ylläpitämä tietokanta. Helsinki
Natura 2000 -tietokanta Natura 2000 -verkoston tietokanta. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.
Vihervaara, P. 2006. Kolvananuuro ja lähialueet. Natura 2000 -alueiden lepakkoinventointi 2006. Biologitoimisto
Vihervaara. 18 s.
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SUPPURAVAARAN KIVIKKO

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

Joensuu
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-12-013
Muodostuma: Talus
195 m mpy.

Pinta-ala: 0,3

40 m

ha

Karttalehti:
P5332F1

1-3m

Sijainti: Enosta 9 km luoteeseen Järvenpään kylässä Suppuravaaran itärinteellä, Joensuusta 34 km koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Suppuravaaran arvokas kallioalue (KAO070006).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on geologisesti ja biologisesti kohtalaisen edustava.
Kohteen maisema-arvo on korkea, mikä johtuu sisäisen maiseman vaihtelusta ja kohteelta avautuvan maiseman
korkeasta arvosta.
Geologia
Suppuravaaran kivikko on hyvin jyrkkärinteinen, melko hyvin kehittynyt taluskivikko. Kapeahko kivikko
sijaitsee jyrkkäpiirteisen kalliomäen itärinteen keskiosassa.
Kohdealue on noin 170 metriä pitkä ja 20–50 metriä leveä. Rajattu kivikko on jokseenkin avoin ja noin 10–30
metriä korkea, ja sen jyrkkyys on noin 35–40°. Kivikon ylin osa on lounaisreunalla ja alin osa koillisreunalla.
Kivikossa on pieniä kasvipeitteisiä laikkuja. Kivikon peitteiset, loivemmat ja kivitiheydeltään pienemmät
alaosat on jätetty pois rajauksesta. Välittömästi kivikon yläpuolella on muutamia vain 1-2 metrin korkuisia,
osin peitteisiä ja portaittaisia kalliojyrkänteitä, joiden jyrkkyys on noin 70–80°. Ylempänä taaksepäin kaartuvat
portaittaiset kalliojyrkänteet ovat jopa 10 metrin korkuisia (Husa & Teeriaho 2012).
Kivien keskikoko on noin 0,1–0,8 metriä. Suurimmat kivet ovat noin 1–2 metrin kokoisia, ja niitä on lähinnä
kivikon alaosissa. Kivien pyöristyneisyys on 1,0–2,0 (särmikäs–kulmikas). Osa kivistä on muodoltaan
laattamaisia. Kivitiheys on 90–100 %. Kivilaji on kvartsiittia. Kivet edustavat paikallista kallioperää
(DigiKP200 2010).
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on melko suuri. Seudun korkeiden ja jyrkkäpiirteisten, luoteesta
kaakkoon suuntautuneiden kalliomäkien ja vaarojen rinteillä on yleisesti jyrkänteitä ja kohtalaisesti
moreenikivikkoa. Suppuravaaran itäpuolella vajaan kilometrin päässä on lisäksi pieniä Pielisjärven
reunamuodostumaan kuuluvia reunamoreeniselänteitä. Ylin ranta on 4 kilometrin päässä idässä noin 109 metrin
korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa.
Suppuravaaran kivikon alueelle on luultavasti kerrostunut aluksi vähän jäätikön louhimaa ja kuljettamaa
kiviainesta. Kun jäätikön kuluttama jyrkkä itärinne paljastui jäästä, siitä on mahdollisesti sortunut lyhyessä
ajassa kohtalaisesti ainesta. Suurin osa kivikosta lienee kuitenkin syntynyt vasta myöhemmin, kun
pakkasrapautuminen on jatkanut kivien irrottamista kalliojyrkänteistä ja taluskivikko on lopulta peittänyt
rinteen. Pakkasrapautuminen rikkoo edelleen jyrkälle rinteelle kerrostunutta kivikkoa ja pitää sitä avoimena,
mutta kivikko on kuitenkin vähitellen peittymässä kasvillisuuteen.
Biologia
Kohteen kivikkoa ei ole erikseen inventoitu. Kuvaus perustuu kallioalueinventointiin (Kallio-tietokanta 2017).
Pohjoisrinne on harvakseltaan harvan, erirakenteisen männikön peittämä. Hyllyt ovat paikoin valurahkaisia ja
juolukka-, variksenmarja-, suopursulaikkuja on siellä täällä. Aivan alaosan sammalpeitteillä kasvaa myös
pohjankorvajäkälää. Kvartsiittipaljastumien lajisto on karua. Viistopintoja kirjoo kaarrekarvejäkälä ja
sammalista kasvaa yleisiä sammalia kuten kiviturkkisammalta, kallio-omenasammalta ja maksasammalia.
Jyrkänteiden otsilla on heikko poronjäkäläpeite. Tyven lohkareikossa on varttunutta, tuoreen kankaan

kuusikkoa. Paikoin tyvipuusto on hakattu.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä melko selkeästi, ja kivikko häämöttää itään Suppuralammen taakse. Kivikon
ylimmistä osista avautuu melko avara metsäinen vaaramaisema itään ja alas Suppuralammelle. Uimaharjun
tehtaan savut näkyvät koillisessa vajaan kymmenen kilometrin päässä. Korkeusero lammen ja vaaran laen
välillä on noin 75 metriä, ja vaaran laelta näkymät itään ja pohjoiseen ovat huomattavasti laajemmat. Sisäinen
maisema on melko vaihteleva, vaikka alue on nopeasti nähty. Alueella on melko suuri korkeusero, hyvin jyrkkä
rinne ja mutkaiset reunat. Kasvipeitteiset laikut tuovat myös näkymiin vaihtelua. Kivikko on hyvin
vaikeakulkuinen. Taluskivikon eteläpuolitse ja vaaran laen kautta kulkee retkeilypolku (Patvin polku). Vaaran
laella on paikallinen näköalapaikka.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Husa, J. & Teeriaho, J. 2012. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Karjalassa.
Suomen ympäristö 21/2012. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 165 s.
Kallio-tietokanta 2017. Valtakunnalliseti arvokkaat kallioalueet (Kallio-tietokanta). Suomen ympäristökeskuksen
ylläpitämä tietokanta. Helsinki

699500

642500

643000

643500

120

Hiekkapelto

699500

KIVI-12-014 Ryläyksen kiviputous

Luodeniemenkangas

699450
699400

699400

699450

Mörkövaara

Koppolinvaara
Kota

Näkötorni

28

699350

699350

0

300

Miestenlampi

Ryläys
Näkötorni

246.0

699300

699300

Väärävaara

229.1
ARVOKKAAT KIVIKKOALUEET

Murhikorpi

Kivikkoalue

0

Suojelualue

200Läätikköpohja
400 m

Karttatuloste © Geologian tutkimuskeskus
Pohjakartta © Maanmittauslaitos
ja Hallinnon tietotekniikkakeskus 3/2013
Suojelualueet © Suomen Ympäristökeskus

642500

643000

643500

RYLÄYKSEN KIVIPUTOUS

Kontiolahti
Arvoluokka: 2

Tietokantatunnus: KIVI-12-014
Muodostuma: Talus
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

280 m mpy.

Pinta-ala: 0,7

75 m

ha

Karttalehti:
P5324G4

1-5m

Sijainti: Herajärven luoteispuolella Ryläyksen koillisrinteellä, Kontiolahdelta 31 km pohjoiseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Ryläyksen - Sammakkovaaran arvokas kallioalue (KAO070083), Kolin valtakunnallisesti arvokas
maisemakokonaisuus (MAO070100).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti hyvin arvokkaaksi. Se on geologisesti edustava ja syntytavaltaan
poikkeuksellinen. Kohteen maisema-arvo on hyvin korkea. Kohde avautuu hienosti ja sisäisessä maisemassa on
vaihtelua.
Geologia
Ryläyksen kiviputous on jyrkkärinteinen, hyvin kehittynyt taluskivikon ja jyrkänteen sortuessa syntyneen
moreenikivikon yhdistelmä. Kapeahko kivikko ja sitä ylhäällä reunustava kalliojyrkänne sijaitsevat jyrkän ja
korkean Ryläyksen vaaran koillisrinteellä.
Kohdealue on noin 170 metriä pitkä ja 30–70 metriä leveä. Kivikko on noin 50 metriä korkea, ja sen jyrkkyys
on yläosan jyrkässä keilamaisessa rinteessä noin 40°. Kivikon alaosan kielimäinen laajentuma on noin 70
metriä pitkä ja 30 metriä leveä, ja sen jyrkkyys on enää noin 10°. Kivikon alaosa on lähes kokonaan avoin, ja
kasvipeitteisiä laikkuja esiintyy keskiosassa vain vähän. Kivikon ylin osa kalliojyrkänteen juurella on sen sijaan
melko peitteinen. Kivikon yläpuolella oleva noin 70 metriä leveä ja 25 metriä korkea voimakkaasti rakoillut ja
lohkeillut kvartsiittikalliojyrkänne on portaittainen ja osittain ylikalteva (jyrkkyys 70–100°), ja siinä hahmottuu
selkeästi lounaaseen loivasti viettävä kerroksellisuus.
Kivien keskikoko on noin 0,2–1,5 metriä. Suuret kivet ovat noin 2–2,5 metrin kokoisia, ja niitä on lähinnä
kivikon alaosissa. Kalliojyrkänteessä on lisäksi jopa 3–4 metrin kokoisia lohjenneita paasia edelleen lähes
kiinni kalliossa. Kivien pyöristyneisyys on 1,0–2,0 (särmikäs–kulmikas). Osa kivistä on laattamaisia.
Kivitiheys on 90–100 %. Kivilaji on arkoosikvartsiittia. Kivet edustavat paikallista kallioperää tai ne ovat
kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Kivikon alaosan kivissä näkyy paikoin mainiosti
kvartsiitin kerroksellinen rakenne (mm. ristikerroksia ja eripaksuisia, vaihtelevasti kuluneita kerroksia), ja
kivistä on löytynyt myös aallonmerkkejä (Husa & Teeriaho 2012).
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on kohtalainen. Seudun korkeiden ja jyrkkärinteisten vaarojen
rinteillä on runsaasti jyrkänteitä, joiden juurella on melko yleisesti lohkareita tai pieniä taluskivikoita.
Pohjoisessa Jerojärven ja Herajärven välissä on lisäksi moreenikivikkoa ja moreenikumpuja. Ylin ranta on
lähialueella noin 120–125 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Yoldiamerivaiheessa. Pielisen jääjärven ylin
ranta on seudulla noin 110 metrin korkeustasolla.
Kun jäätikön kuluttama ja rikkoma Ryläyksen koillisrinne paljastui jäästä, siitä on todennäköisesti sortunut
lyhyessä ajassa runsaasti ainesta rinteeseen ja myös sulavan jään päälle (Huttunen et al. 2003). Jään päälle
sortunut kivikko on valunut pitkälle laakson pohjalle ja kerrostunut hieman tavallisista taluksista poiketen
loivaksi kielimäiseksi laajentumaksi jyrkän rinteen edustalle. Pakkasrapautuminen on tämän jälkeen jatkanut
kivien irrottamista jyrkänteestä, ja taluskivikko on vähitellen peittänyt rinteen keskiosan.
Biologia

Kohteen kivikkoa ei ole erikseen inventoitu. Kuvaus perustuu kallioalueinventointiin (Kallio-tietokanta 2017).
Alueen karuja kvartsiittikallioita kirjovat kaarrekarve, kalliokarstasammal, kiviturkkisammal ja torasammalet.
Kosteissa koloissa viihtyy etenkin kallio-omenasammal, ja varjoisilla seinämillä on runsaasti maksasammalia.
Ryläyksen koillisrinteen taluslouhikko, ja myös alueen muut louhikot ovat karuja. Etenkin Ryläyksen louhikko
on puuton ja jäkäläinen. Louhikossa on vain muutamia ohuita koivuja. Lohkareiden päällä on
poronjäkäläkasvustoja ja hieman kivitierasammalta. Kivien sivuja ja päällisiä kirjovat kaarrekarve,
karttajäkälät, napajäkälät ja louhisammal. Varjoisimmilla kivikoilla on jo enemmän metsälajistoa. Jyrkänteiden
laet ja terassit ovat etupäässä varvikoiden ja osin poronjäkälien peittämiä. Puusto jyrkänteiden kohdilla ja
jyrkillä rinteillä on varttunutta kuusikkoa ja paikoin männikköä.
Maisema ja muut arvot
Alueen avoimet ylä- ja alaosat hahmottuvat ympäristöstä selkeästi, mutta keskiosa kalliojyrkänteen juurella on
peitteinen. Kalliojyrkänteen laelta näkyy vain kivikon kielimäinen alaosa. Ryläyksen koillisrinne kohoaa yli
200 metriä Herajärven pinnan yläpuolelle ja näkyy kauas itään ja pohjoiseen. Kalliojyrkänteen laelta avautuu
erittäin avara ja vaihteleva vaara- ja järvimaisema luoteeseen, pohjoiseen, koilliseen ja itään. Luoteessa
näkyvät Verkkovaara ja Räsävaara, pohjoisessa kohoavat Jerojärven takana jyrkkäpiirteinen Koli ja Mäkrä.
Idässä näkyy Herajärvi saarineen ja rantapeltoineen sekä järven takainen pitkä vaarajakso. Mäkrän ja
Herajärven välistä näkyy maisema Pielisen yli kauas koilliseen parinkymmenen kilometrin päähän. Lähempänä
maisemassa erottuvat idässä mm. Koppolinvaaran louhikkoinen länsirinne ja jonkin verran hakkuita. Myös
alhaalta kivikosta avautuu vaikuttava näkymä ylös kohti kalliojyrkänteen lakea. Sisäinen maisema on
vaihteleva. Alueella on suuri korkeusero, hyvin jyrkät kallio- ja kivikkorinteet sekä omaleimainen kielimäinen
taluksen alaosa. Kivikon yläosa on hyvin vaikeakulkuinen. Kalliojyrkänteen laella on hyvä näköalapaikka ja
sen vierestä kulkee opastettu retkeily- ja luontopolku. Alueen länsipuolella on kota, ja Ryläyksen laella on
näkötorni. Alue on hyvä, mutta hieman vaikeapääsyinen käyntikohde.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Husa, J. & Teeriaho, J. 2012. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Karjalassa.
Suomen ympäristö 21/2012. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 165 s.
Huttunen, T. (toim.), Hytönen, M., Kejonen, A., Rönty, H., Saarelainen, J., Tervo, T., Väänänen, T. & Äikäs, O.
2003. Koli. Geologinen retkeilykartta ja opaskirja. Geologian tutkimuskeskus. 73 s.
Kallio-tietokanta 2017. Valtakunnalliseti arvokkaat kallioalueet (Kallio-tietokanta). Suomen ympäristökeskuksen
ylläpitämä tietokanta. Helsinki

KIVI-12-014 Ryläyksen kiviputous. Kivet ovat levinneet kauas alarinteelle. Kuva: H. Rönty,
GTK.
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JUUANVAARAN KIVIKOT

Juuka
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-12-015
Muodostuma: Talus
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

297 m mpy.

Pinta-ala: 1,0

37 m

ha

Karttalehti:
P5411C4

1-5m

Sijainti: Polvelasta 3,5 km länteen Juuanvaaran koillisrinteellä, Juuasta 11 km lounaaseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Juuanvaaran arvokas kallioalue (KAO070099).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja sen maisemalliset
arvot ovat varsin korkeat. Kohteelta avautuu komea maisema ulospäin ja sisäisessä maisemassa on selkeää
vaihtelua. Biologista arvoa nostaa jonkin verran harvinainen kasvillisuus.
Geologia
Juuanvaaran kivikot ovat hyvin tai melko hyvin kehittyneitä taluskivikoita. Kivikot sijaitsevat Juuanvaaran
pohjoisosassa vaaran itärinteillä. Juuanvaara on laajahko, useista selänteistä ja kohoumista koostuva
vaarakokonaisuus, jonka rajautuminen ympäristöstä on melko vaihettuvaa (vrt. Husa & Teeriaho 2012).
Kohdealue koostuu kahdesta taluskivikosta. Eteläinen taluskivikko on noin 150 metriä pitkä ja 10–30 metriä
leveä, ja sen pohjoispuolella on lisäksi pienempi erillinen 40 metriä pitkä kivikko. Pohjoinen taluskivikko on
noin 115 metriä pitkä ja 40 metriä leveä. Talukset ovat noin 2–10 metriä korkeita, ja niiden jyrkkyys on noin
25–30°. Pohjoisosan taluskivikko koostuu yhteen kasvaneista keilamaisista taluksista, joiden yläosat ovat
melko peitteiset. Eteläosan taluskivikko on sen sijaan avoin, ja se viettää etelästä pohjoiseen. Kivikoiden
yläpuoliset kalliojyrkänteet ovat noin 5 -15 metriä korkeita. Pohjoisosan jyrkänne on melko peitteinen ja
portaittainen, eteläosan jyrkänne on sen sijaan paljas ja voimakkaasti rakoillut, ja sen jyrkkyys vaihtelee
kaltevista silokalliopinnoista ylikalteviin lippoihin (Husa & Teeriaho 2012).
Kivien keskikoko on noin 0,2–2 metriä, ja suurimmat kivet eteläosan kivikossa ovat jopa 3–5 metrin kokoisia.
Kivien pyöristyneisyys on 1,0–1,5 (särmikäs–melko särmikäs). Osa kivistä on muodoltaan laattamaisia tai
kuutiomaisia, ja niiden alla on paikoin pieniä luolamaisia onkaloita. Kivitiheys on 90–100 %. Kivilaji on
ortokvartsiittia. Kivet edustavat paikallista kallioperää (DigiKP200 2010). Eteläisen kivikon alitse valuu
piilopuro.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Seudun korkeiden ja jyrkkärinteisten
vaarojen ja ruhjelaaksojen rinteillä on melko runsaasti jyrkänteitä, joiden juurella on paikoin lohkareita tai
pieniä taluskivikoita. Ylin ranta on 15 km päässä lounaassa noin 135 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt
Yoldiamerivaiheessa. Pielisen jääjärven ylin ranta 5 km päässä koillisessa on puolestaan noin 137 metrin
korkeustasolla.
Kun jäätikön kuluttama ja rikkoma Juuanvaaran itärinne paljastui jäästä, siitä on todennäköisesti sortunut
lyhyessä ajassa melko runsaasti ainesta. Pakkasrapautuminen on tämän jälkeen jatkanut kivien irrottamista
jyrkänteestä varsinkin alueen eteläosassa.
Biologia
Kohteen kivikkoa ei ole erikseen inventoitu. Kuvaus perustuu kallioalueinventointiin (Kallio-tietokanta 2017).
Alueen jyrkänteet ovat karuja, ja lajisto on pääosin tavanomaista. Kaarrekarve kirjoo lohkareita. Lisäksi
karttajäkäliä, napajäkäliä, kalliokarstasammalta, korallisammalta ja kivitierasammalta on runsaasti
kivipinnoilla. Louhikoiden onkaloissa on maksasammalia, mm. isosahasammalta (RT). Jyrkänteiden otsat ovat
varvikkoisia ja osin myös poronjäkälälaikkuisia. Alueen metsiä on laajalti hakattu. Jyrkänteiden tyville on

kuitenkin pääosin jätetty varttuneempia tuoreen kankaan metsiköitä, lähinnä kuusikoita.
Maisema ja muut arvot
Avoimet kivikot hahmottuvat ympäristöstä selkeästi, mutta näkyvät muuten peitteisessä maastossa kunnolla
vasta läheltä. Molempien kalliojyrkänteiden laet häämöttävät paikoin metsänreunan takaa, ja pohjoisosan
jyrkänteen laki näkyy koilliseen suon yli tielle. Kalliojyrkänteiden laelta avautuu avara metsäinen
vaaramaisema itään ja koilliseen parinkymmenen kilometrin päähän. Koillisessa näkyvät Juuanjärvi ja kaukana
sen itäpuolella Pielinen, ja kauimpana idässä erottuu myös Kolin vaarajakso. Lähempänä maisemassa on useita
matalampia metsäisiä vaaroja ja harvaa vaara-asutusta. Sisäinen maisema on melko vaihteleva. Alueella on
selkeät korkeuserot, jyrkkiä rinteitä, lohkeilleita kallioita ja muutamia suuria lohkareita. Varsinkin eteläinen
kivikko ja sen yläpuolelle kohoava kalliojyrkänne on maisemallisesti vaikuttava kokonaisuus. Kivikoiden pinta
on vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Husa, J. & Teeriaho, J. 2012. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Karjalassa.
Suomen ympäristö 21/2012. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 165 s.
Kallio-tietokanta 2017. Valtakunnalliseti arvokkaat kallioalueet (Kallio-tietokanta). Suomen ympäristökeskuksen
ylläpitämä tietokanta. Helsinki
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PIRUNKIRNUN KIVIKOT

Juuka
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-12-016
Muodostuma: Talus
Virtaavan veden kerrostama kivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

270 m mpy.

Pinta-ala: 0,6

22 m

ha

Karttalehti:
P5411C4

1-3m

Sijainti: Polvelasta 5 km länteen Tahkovaaran kaakkoispäässä, Juuasta 11 km lounaaseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Polvelan luontokokonaisuuden Natura-alue (FI0700012) , Tahkovaaran suojelualue ja vanhojen metsien
suojelualue (AMO070059, VMA070051).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja sen
maisema-arvo on varsin korkea, mikä johtuu sisäisen maiseman vaihtelusta. Alueella on selkeät korkeuserot,
lohkeilleita kallioita ja runsaasti särmikästä kivikkoa.
Geologia
Pirunkirnun kivikot ovat hyvin tai melko hyvin kehittyneitä taluskivikoita, jotka ovat syntyneet
sulamisvesivirtauksen huuhtoman kurun rinteille. Kuru sijaitsee Tahkovaaran kaakkoispäässä vaaran
lounaisrinteellä.
Rajattu kohdealue on noin 240 metriä pitkä ja 30 metriä leveä, ja se muodostuu noin 5–10 metriä syvästä
jyrkkärinteisestä kurusta, joka viettää melko jyrkästi kaakosta luoteeseen. Kivikot sijaitsevat hieman hajallaan
kurun kaakkois- ja luoteispäissä kurun molemmilla rinteillä ja pohjalla, ja niiden väliin jää melko peitteinen ja
harvakivisempi alue. Taluskivikot ovat noin 2–5 metriä korkeita, ja niiden jyrkkyys on noin 30°. Kivikot ovat
paikoin hieman peitteisiä ja niissä on kasvipeitteisiä laikkuja. Laajimmat ja parhaiten kehittyneet, jokseenkin
avoimet kivikot ovat kurun kaakkoispään pohjoisrinteellä. Kivikoiden yläpuoliset voimakkaasti rakoilleet ja
lohkeilleet kalliojyrkänteet ovat niin ikään noin 2 -5 metriä korkeita ja jyrkkyydeltään noin 60–100°. Kallion
kerroksellinen rakenne hahmottuu jyrkänteillä paikoin mainiosti.
Varsinainen Pirunkirnu välittömästi rajatun alueen pohjoispuolella on 20–30 metriä syvä hyvin jyrkkärinteinen
maljamainen painanne. Se on syntynyt jäätikön sulamisvesien kovertamana moroutuneeseen ja hiekaksi
rapautuneeseen kvartsiittikallioon (Kesäläinen & Kejonen 2014). Kirnun rinteet ja pohja ovat pääosin
peitteiset, ja kivikkoa on näkyvissä vain vähän. Kirnun rinteellä on pieni luola.
Kivien keskikoko on noin 0,1–1 metriä. Suurimmat kivet ovat noin 1,5–3 metrin kokoisia. Kivien
pyöristyneisyys on 1,0–1,5 (särmikäs–melko särmikäs). Suuri osa kivistä on laattamaisia ja kuutiomaisia.
Kivitiheys on noin 30–100 %. Kivilaji on ortokvartsiittia. Kivet edustavat paikallista kallioperää (DigiKP200
2010).
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Seudun korkeiden ja jyrkkärinteisten
vaarojen ja ruhjelaaksojen rinteillä on melko runsaasti jyrkänteitä, joiden juurella on paikoin lohkareita tai
pieniä taluskivikoita. Ylin ranta on 15 km päässä lounaassa noin 135 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt
Yoldiamerivaiheessa. Pielisen jääjärven ylin ranta 5 km päässä koillisessa on puolestaan noin 137 metrin
korkeustasolla.
Pirunkirnun kurut ovat syntyneet pitkäaikaisen rapautumisen seurauksena, joskin niiden nykyinen ulkoasu on
peräisin viimeisimmän jäätiköitymisen loppuvaiheesta. Kun Tahkovaaran kaakkoispää alkoi paljastua sulavan
jäätikön alta, jäätiköltä kulkeutui runsaasti sulamisvesiä vaaran rinnettä alas idästä länteen. Osa sulamisvesistä
ohjautui kallioperän rapautuneisiin heikkousvyöhykkeisiin ja puhdisti niitä kivi- ja maa-aineksista. Pirunkirnun
alueella on kohdealueen kurun ja Pirunkirnun lisäksi muutamia muitakin sulamisvesien kuluttamia uomia.

Kurun rikkonaisten seinämien vapautuessa jäästä niistä on luultavasti sortunut jonkin verran ainesta, ja
pakkasrapautuminen on tämän jälkeen jatkanut kivien irrottamista kalliosta peittäen osan rinteistä
taluskivikoilla.
Maisema ja muut arvot
Alue on melko peitteinen, ja pääosa kivikoista hahmottuu kunnolla vasta läheltä. Parhaiten kivikot näkyvät
alueen kaakkoisosassa kurun reunoilta. Ympäristöstä on näkyvissä lähinnä sulamisvesien huuhtomia kallioita ja
varttuneen metsän peittämiä rinteitä. Varsinaisia kaukonäkymiä ei ole. Sisäinen maisema on melko vaihteleva.
Alueella on selkeät korkeuserot, lohkeilleita kallioita ja runsaasti särmikästä kivikkoa. Kivikoiden pinta on
vaikeakulkuinen. Pirunkirnun itäreunalla on opaste ja merkitty retkeilypolku. Aikoinaan seudulla vaikuttaneet
kansanparantajat ja tietäjät ovat käyttäneet Pirunkirnua voimapaikkanaan (Kesäläinen & Kejonen 2014).
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Kesäläinen, T. & Kejonen, A. 2014. Suomen rotkot. Salakirjat. 536 s.
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TETRINIEMEN KIVIKKO

Juuka
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-12-017
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko
Rantakivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

103 m mpy.

Pinta-ala: 5,4

9m

ha

Karttalehti:
P5414B4

1-3m

Sijainti: Nevalanpäästä 1,5 km koilliseen Paalasmaan saaren koillisrannalla, Juuasta 14 km koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on geologisesti ja biologisesti edustava. Kohde on melko
laaja ja hyvin kehittynyt. Maisemallinen arvo on hyvin korkea, mihin on vaikuttanut varsinkin kohteelta
avautuvan järvimaiseman korkea arvo.
Geologia
Tetriniemen kivikko on hyvin tai melko hyvin kehittynyt uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmä, joka on
lisäksi hieman rantavoimien muokkaama. Alue sijoittuu loivahkon, kivikkoisen moreenin peittämän
vaaranrinteen juurelle Pielisen Vasamaselän rannalle.
Kohdealue koostuu yhtenäisestä, melko leveästä rannanmyötäisestä kivikosta, joka on noin kilometrin pitkä ja
20–120 metriä leveä. Sisämaan puolella kivikon reunat ovat varsin mutkaiset, ja ne rajautuvat hieman
vaihettuen peitteisempään kivikkoon ja kivikkoisen moreenin peittämiin loiviin rinteisiin. Varsinaista
moreenikivikkoa on sisämaan puoleisilla reunoilla vain vähän. Kivikon järvenpuoleinen reuna on loiva ja
enintään vajaan metrin korkuinen. Kivikko jatkuu myös vedenpinnan alapuolelle, ja sen rajaus on tehty
maastokartan rantaviivakuvausta noudatellen. Järven vedenpinnan korkeusvaihtelu näkyy paljaana
punertavaksi värjäytyneenä vyöhykkeenä rannan alimmilla kivillä. Kivikossa on vähäisiä kasvipeitteisiä
laikkuja ja pari pientä metsäsaareketta, mutta pääosin se on avoin. Kivikon pinta on melko epätasainen ja se
viettää loivasti kohti rantaa.
Kivien keskikoko on noin 0,1–1,5 metriä. Suuret kivet ovat noin 2–3,5 metrin kokoisia. Osa kivistä on
pystyssä. Kivien pyöristyneisyys on 2,0–3,0 (kulmikas–kulunut), ja osa kivistä on pakkasrapautumisen
rikkomia. Kivitiheys on noin 90–100 %. Kivilaji on pääasiassa gneissitonaliittia, tonaliittia ja graniittia, lisäksi
esiintyy jonkin verran amfiboliittia ja kiillegneissiä. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne
ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on kohtalainen, ja seudulla esiintyy melko runsaasti kivikkoa
sisämaassa ja Pielisen rannoilla. Kohdealueen tyyppisiä, inventoinnin ulkopuolelle jätettyjä laajoja kivikoita on
varsinkin useiden Pielisen pohjoisosan suurten saarien rannoilla mm. Kynsisaaressa, Kaitasaaressa,
Rekisaaressa ja Uramonsaaressa, pienemmistä saarista lisäksi esim. Koivusaaressa ja Lokkisaaressa. Ylin ranta
on lähialueella noin 138 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Pielisen jääjärven varhaisvaiheessa.
Vedenpinta laski kuitenkin nopeasti kuusi metriä noin 132 metrin korkeustasolle, kun jäätikön reuna vetäytyi
Nunnanlahden luoteispuolelle. Samalla jääjärvelle avautui uusia lasku-uomia Koposenvaaran alueella
(Miettinen 1996).
Tetriniemen kivikko on syntynyt jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut
tavallista runsaammin melko rikkonaiseen kalliomäkimaastoon. Suurin osa aineksesta lienee peräisin järven
pohjasta. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli noin 35–45 metrin syvyydessä vedenpinnan alla.
Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta on ensin huuhtoutunut, ja kerrostuma on altistunut sen jälkeen
roudan toiminnalle. Osa kivistä lienee kulkeutunut vedenpinnan laskiessa myös vaaran rinnettä alas roudan ja
painovoiman siirteleminä ja rikastunut rinteen juurelle. Rantavoimat muokkaavat edelleen alimpia

rantavyöhykkeessä olevia kivikoita. Maankohoamisen ja kallistumisen on arvioitu laskevan Pielisen altaan
vedenpintaa järven keskiosissa seuraavien 10 000 vuoden aikana vielä noin 5–10 metriä (Seppä et al. 2012).
Biologia
Kivikon rannimmaiset kivet ovat rantavoimien armoilla ja kääntyilevät ehkä myrskyjen ja jäiden ansiosta.
Nämä kivet ovat kasvittomia tai osin Trentepohlia -viherlevän punaiseksi värjäämiä. Isommilla rantakivillä tai
niiden suojakivillä kasvaa myös muuta kivikkoa runsaammin kellertäviä karttajäkäliä sekä lähes vallitsevana
karstanapajäkälää. Kivien kolot ovat kasvittomia.
Vähän kauempana rannasta, noin 5 m päässä, rantavoimat ovat ilmeisesti heikommat ja kivillä vallitsee
tavanomainen jäkäläkasvillisuus, mm. kaarrekarve ja tummat karttajäkälät. Napajäkälät ovat niukempia ja
lajistoon kuuluvat karstanapajäkälän lisäksi risa- ja ryhmynapajäkälä. Kellertävät karttajäkälät ovat niukempia
kuin aivan rannassa. Isoilla lohkareilla ja niiden suojakivillä kasvaa tinajäkäliä, louhikkotorvijäkälää,
okatorvijäkälää, suppilotorvijäkälää, okahirvenjäkälää ja poronjäkälistä runsaimmin valkoporonjäkälää.
Kiillegneissiset kivet ovat muita ruskeampia ja ne ovat usein myös muita hieman peitteisempiä. Kiviä värjäävät
osin myös oranssiset liuskenystyjäkälälaikut. Näillä kivillä kasvaa myös vähän kalliotorasammalta. Kolokivillä
kasvaa runsaampana kivitierasammalta ja lähempänä metsänreunaa lisäksi louhisammalta, isoraippasammalta
ja isokorallisammalta. Monet syvemmät kolot ovat paljaita kasvillisuudesta tai niissä on vähän maksasammalia.
Lähempänä metsänreunaa on myös enemmän poronjäkäliä, kuten sysiporonjäkälää, sekä tinajäkäliä. Lisäksi
kivikossa esiintyy niukasti mm. kurjenjalkaa ja metsäalvejuurta. Kivikon reunapuusto on varttunutta tuoreen tai
kuivahkon kankaan mäntyvaltaista sekametsää, jossa kasvaa runsaasti koivua sekä vähemmän kuusta, pihlajaa
ja pajuja.
Maisema ja muut arvot
Rantavyöhykkeen avoin kivikko hahmottuu ympäristöstä selkeästi ja näkyy hyvin järvelle. Sisämaan puolella
kivikko on hieman peitteisempi ja rajaukseltaan paikoin vaihettuva. Pielisen Vasamaselälle avautuu avara
järvimaisema. Pohjoisessa ja koillisessa ulapan takana erottuvat mm. suuri Porosaari ja Patvinsaaret, joiden
takana kohoaa korkea kilpimäinen Konnanvaara ja muita vaaraselänteitä. Vaikuttavin maisema on kuitenkin
idässä, missä Toisensaaren pohjoispäässä näkyvät jyrkkäpiirteiset Paljakka ja Ahovaara. Myös Paalasmaan
koillisosan Vasamavaaran korkea rinne on näkyvissä. Sisäinen maisema on melko vaihteleva. Alueella on pitkä
rantaviiva, ja kivikkoa ympäröivä mutkainen metsänreuna jakaa kivikkoaluetta useisiin näkymiltään
vaihteleviin osiin. Kivikko on paikoin melko vaikeakulkuinen.
Alueen välittömässä läheisyydessä on neljä mökkiä. Kivikossa on laitureita ja joitain kulkuväyliä, ja
keskiosassa kivikkoon on raivattu veneille pieni poukama.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Miettinen, A. 1996. Pielisen jääjärven kehityshistoria. Terra 108:1, 14-19.
Seppä, H., Tikkanen, M. & Mäkiaho, J-P. 2012. Tilting of Lake Pielinen, eastern Finland – an example of extreme
transgressions and regressions caused by differential post-glacial isostatic uplift. Estonian Journal of Earth Sciences
61:3, 149-161.
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KOJONNIEMEN KIVIKOT

Juuka
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-12-018
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko
Rantakivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

100 m mpy.

Pinta-ala: 3,4

6m

ha

Karttalehti:
P5421E3

1-3m

Sijainti: Vihtasuolta 4,5 km koilliseen Kojonniemen koillisrannalla, Juuasta 13 km pohjoiseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja myös
biologisesti melko arvokas mm. kasvillisuuden ja lajiston monipuolisuuden vuoksi. Kohteen maisema-arvo on
varsin korkea, mikä on pitkälti kohteelta avautuvan hienon järvimaiseman ansiota.
Geologia
Kojonniemen kivikot ovat hyvin tai melko hyvin kehittyneitä uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmiä, jotka
ovat lisäksi hieman rantavoimien muokkaamia. Alue sijoittuu loivapiirteisten, kivikkoisen moreenin peittämien
kalliokumpujen väliin Kojonniemen pohjoisosaan ja koillisreunalle Pielisen Kojonselän rannalle.
Kohdealue koostuu länsiosan kolmesta sisämaahan sijoittuvasta kivikosta ja itäosan kapeahkosta
rannanmyötäisestä Kalinanniemen kivikosta. Länsiosan soikeat tai kapeat kivikot ovat noin 100–150 metriä
pitkiä ja 10–70 metriä leveitä. Läntisin kivikko on hyvin kehittynyt ja pinnaltaan melko tasainen, itäisin kivikko
puolestaan sijoittuu osaksi rannalle, kapenee itään päin ja vaihettuu lopulta peitteiseksi moreenikivikoksi.
Itäosan Kalinanniemen kivikko on noin 350 metriä pitkä ja 20–70 metriä leveä, ja sen epätasainen pinta viettää
loivasti kohti rantaa. Kivikon järvenpuoleinen reuna on varsin matala, ja rantaviivan sijainti vaihtelee melko
paljon vedenpinnan korkeuden vaihdellessa. Kalinanniemen edustan kivikkoinen riutta oli
inventointiajankohtana lähes kokonaan vedenpinnan alapuolella, mutta se on kuitenkin mukana rajauksessa,
joka on tehty maastokartan rantaviivakuvausta noudatellen. Järven vedenpinnan korkeusvaihtelu näkyy leveänä
ja paljaana punertavaksi värjäytyneenä vyöhykkeenä rannan alimmilla kivillä. Alueen kivikoissa on vähäisiä
kasvipeitteisiä laikkuja ja pari pientä metsäsaareketta, mutta pääosin ne ovat avoimia.
Kivien keskikoko on noin 0,2–2 metriä. Suuret kivet ovat noin 2,5–3,5 metrin kokoisia, ja itäosassa on
muutamia 4-5 metrin kokoisia paasia. Osa kivistä on pystyssä. Kivien pyöristyneisyys on 2,0–3,0
(kulmikas–kulunut), ja osa kivistä on pakkasrapautumisen rikkomia. Kivitiheys on noin 50–100 %. Kivilaji on
pääasiassa tonaliittia, gneissitonaliittia ja graniittia, lisäksi esiintyy jonkin verran amfiboliittia. Kivet edustavat
paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi
on paikoin näkyvissä itäosan sisämaan puoleisissa kivikoissa.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on kohtalainen, ja seudulla esiintyy melko runsaasti
moreenikivikkoa ja pieniä uhkurakkoja. Lisäksi varsinkin Pielisen pohjoisosan suurten saarien rannoilla on
runsaasti kivikoita. Kohdealueen tyyppisiä, inventoinnin ulkopuolelle jätettyjä laajoja kivikoita on mm.
Kynsisaaressa, Kaitasaaressa, Rekisaaressa ja Uramonsaaressa, pienemmistä saarista lisäksi esim.
Koivusaaressa ja Lokkisaaressa. Ylin ranta on lähialueella noin 140 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt
Pielisen jääjärvivaiheessa lasku-uoman ollessa Koposenvaaran alueella (Miettinen 1996).
Kojonniemen kivikot ovat syntyneet jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut
tavallista runsaammin melko rikkonaiseen kalliomäkimaastoon. Suurin osa aineksesta lienee peräisin järven
pohjasta. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli noin 40–45 metrin syvyydessä vedenpinnan alla.
Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta on ensin huuhtoutunut, ja kerrostumat ovat altistuneet sen
jälkeen roudan toiminnalle. Rantavoimat muokkaavat edelleen alimpia rantavyöhykkeessä olevia kivikoita.

Maankohoamisen ja kallistumisen on arvioitu laskevan Pielisen altaan vedenpintaa järven keskiosissa
seuraavien 10 000 vuoden aikana vielä noin 5–10 metriä (Seppä et al. 2012).
Biologia
Rannimmaiset rantakivet ovat paikoin aivan paljaita kasvillisuudesta tai ne ovat osin Trentepohlia -viherlevän
punaiseksi värjäämiä. Myös kauempana rannasta olevat pienemmät kivet kääntyilevät rantavoimien ansiosta, ja
niillä on samaa levää. Isommat kivet ovat vakaammin paikoillaan. Niitä kirjoo vahvasti kaarrekarve seuranaan
suhteellisen runsas pallokarve. Kiviä värjäävät lisäksi kellertävät ja tummat karttajäkälät. Rantakivillä on myös
erityisen runsaasti karstanapajäkälää. Muita napajäkäliä on vähemmän. Isoimmilla lohkareilla ja niiden
suojassa olevien kivien päällä on enemmän sammalia ja torvijäkäliä. Sammalista kasvaa siellä täällä
kivitierasammalta ja jäkälistä runsaimpia ovat louhikkotorvijäkälä, tähtitorvijäkälä, suppilotorvijäkälä ja
okahirvenjäkälä. Kivien kolot ovat järviveden peittämiä ja kasvittomia ilmeisesti rantavoimien vuoksi.
Muutamissa kohdin kivikossa kasvaa kurjenjalkaa, variksenmarjaa, viiltosaraa, kiiltopajua, pohjanpajua,
paatsamaa sekä puista koivua, mäntyä ja raitaa. Mantereen puolelta kivikko rajautuu kapeaan 10 m leveään
erirakenteiseen mänty- koivupuustoon. Taaempaa saaren sisäosia on hakattu.
Uhkurakat ovat hyvin avoimia ja kivet keskimääräistä suurempia. Kivet ovat kasautuneet paikoin
röykkiömäisesti ja siten kivikot ovat sangen vaikeakulkuisia. Kivien väleissä on syviä, kuivia koloja ja pieniä
onkaloita. Kivipinnoilla vallitsevat kaarrekarve, pallokarve ja tummat karttajäkälät. Kellertäviä karttajäkäliä on
niukemmin. Karstanapajäkälä on runsas ja risanapajäkälä myös melko runsas. Kivien päällä ja kolokivillä on
laajalti louhikkotorvijäkälää, suppilotorvijäkälää ja okahirvenjäkälää. Kivitierasammal viihtyy paremmin
kolokivillä, kuten myös isoraippasammal. Syvemmällä kasvaa enemmän isokorallisammalta ja syvimmissä
onkaloissa metsäpykäsammalta ja varstasammalia. Kivikon reunalla on yhtenäisempiä varpuporonjäkälälaikkuja, ja metsän reunassa kasvaa runsaammin poronjäkäliä kuten sysiporonjäkälä ja
palleroporonjäkälää. Uhkurakkoja ympäröivät kasvatusmänniköt.
Maisema ja muut arvot
Alueen pääosin avoimet kivikot hahmottuvat ympäristöstä melko selkeästi, ja Kalinanniemen kivikko näkyy
hyvin järvelle. Keskiosan kivikko on hieman peitteisempi ja rajaukseltaan paikoin vaihettuva. Pielisen
Kojonselälle avautuu avara järvimaisema. Pohjoisessa ulapan takana kohoaa suuri, mäkinen Kynsisaari ja
kaakossa laaja Paalasmaan saari. Saarten välissä erottuu pienistä saarista koostuva pitkä saariketju. Sisämaan
puolella on länsiosassa näkyvissä metsää, vesakkoa ja matalia kalliokumpuja, ja Kalinanniemessä kapean
suojavyöhykkeen takana häämöttää laaja hakkuualue. Sisäinen maisema on melko vaihteleva. Alueella on
hieman erityyppisiä kivikoita sisämaassa ja rannalla, melko pitkä rantaviiva ja vaihtelevasti kasvipeitteisiä
laikkuja. Kivikko on paikoin melko vaikeakulkuinen.
Alueen välittömässä läheisyydessä on kaksi mökkiä. Pohjoisrannan kivikossa on kulkuväylä ja silta saaressa
olevalle mökille.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Miettinen, A. 1996. Pielisen jääjärven kehityshistoria. Terra 108:1, 14-19.
Seppä, H., Tikkanen, M. & Mäkiaho, J-P. 2012. Tilting of Lake Pielinen, eastern Finland – an example of extreme
transgressions and regressions caused by differential post-glacial isostatic uplift. Estonian Journal of Earth Sciences
61:3, 149-161.
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SAARIKOSKEN KIVIKKO

Lieksa
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-12-019
Muodostuma: Uhkurakka
Virtaavan veden kerrostama kivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

143 m mpy.

Pinta-ala: 0,4

1m

ha

Karttalehti:
Q5332B1

1-2m

Sijainti: Teljosta 5 km kaakkoon Jongunjoen Saarikosken pohjoispuolella, Lieksasta 44 km pohjoiseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava.
Geologia
Saarikosken kivikko on pieni, hyvin tai melko hyvin kehittynyt uhkurakka, joka on syntynyt alun perin uomatai purkauskivikkona. Kivikko sijoittuu Saarikosken pohjoispuolelle Jongunjoen länsirannalle kohtaan, jossa
leveä, kuivunut purkausuoma on leikkautunut paksujen moreenikerrostumien poikki.
Kapea, lounaasta koilliseen suuntautunut kivikko on noin 150 metriä pitkä ja 20–40 metriä leveä. Kivikon
laajempi koillisosa on lähes kokonaan avoin, pienemmässä lounaisosassa on sen sijaan jonkin verran
kasvipeitteisiä laikkuja. Kivikon pinta on varsin tasainen ja se viettävää hyvin loivasti lounaaseen. Rajauksesta
on jätetty pois kivikon eteläpuolisia kivikuoppia ja harvempaa peitteistä kivikkoa. Kivikkoa ympäröi
lounaaseen levenevä ja madaltuva noin 1500 metriä pitkä ja 200–500 metriä leveä purkausuoma. Uomaa
reunustavat loivapiirteisiin moreenikerrostumiin leikkautuneet, paikoin 5–15 metriä korkeat jyrkät törmät.
Uoman pohjalla on muutamia matalampia, virtauksen suuntaisia kivisiä selänteitä.
Kivien keskikoko on noin 0,3–1 metriä. Suurimmat kivet ovat vain noin 1,5 metrin kokoisia. Kivien
pyöristyneisyys on 2,0–4,0 (kulmikas–pyöristynyt). Suurin osa kivistä on pyöristyneisyydeltään 3,0–4,0 välillä.
Kivitiheys on lounaispäässä noin 50–100 % ja koillispäässä 90–100 %. Kivilaji on pääasiassa gneissitonaliittia
ja graniittia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan
(DigiKP200 2010). Pohjavesi on näkyvissä.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Lähiympäristössä on runsaasti luoteesta
kaakkoon suuntautunutta moreenimaastoa, drumliineja ja moreenikumpuja. Ylin ranta on lähialueella
Jongunjoen laakson ympärillä noin 138 metrin korkeustasolla, ja se on ilmeisesti syntynyt aivan Pielisen
jääjärven varhaisvaiheen lopulla.
Saarikosken kivikko on syntynyt alun perin jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota kerrostui
runsaasti luode-kaakkosuuntaisiin moreeniselänteisiin ja moreenikumpuihin. Jääkauden lopulla alueen
koillispuolelle oli ilmeisesti kehittynyt pieniä paikallisia jäätikön patoamia jääjärviä. Jäätikön sulamisvaiheessa
jäätikön reunan vetäydyttyä lähelle kohdealuetta jääjärvien sulamisvedet purkautuivat todennäköisesti aluksi
kovalla paineella jäätikön alitse ja myöhemmin mahdollisesti jäätikön reunan editse lounaaseen kohti Pielisen
jääjärveä. Voimakas purkaus leikkasi uoman moreenikerrostumien poikki, kerrosti ainesta uudelleen ja huuhtoi
kivikkoa paljaaksi. Hieman myöhemmin myös alueen pohjoispuolelle kehittynyt suuri Kuhmon jääjärvi alkoi
purkautua etelään, ja sen sulamisvedet virtasivat Jongunjoen laaksossa kuluttaen uomaa ja kohdealueen
kivikkoa edelleen. Sulavesivirtausten vähennyttyä kivikko jäi kuivilleen ja altistui roudan toiminnalle.
Jongunjoen laaksossa kohdealueen pohjoispuolella on muutamia muitakin kohdealueen tyyppisiä kivikoita,
mm. 9 kilometrin päässä luoteessa Raatteenkosken tienoilla.
Maisema ja muut arvot

Pieni ja avoin kivikko hahmottuu selkeästi ympäristöstä, mutta näkyy kunnolla vasta läheltä. Ympäristöstä on
näkyvissä tiheää metsää. Saarikosken kohina kuuluu hyvin, mutta joki ei näy kivikkoon. Sisäinen maisema on
hieman yksitoikkoinen. Kivikon pinta on melko helppokulkuinen.
Kohdealueen eteläpuolinen Saarikoski on aikanaan perattu tukinuittoa varten, ja nykyisin koskessa on
melontareitti. Kosken itärannalla kulkee retkeilyreitti (Karhunpolku).
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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JYNKÄNSÄRKÄN KIVIKKO

Lieksa

Tietokantatunnus: KIVI-12-020
Muodostuma: Virtaavan veden kerrostama kivikko

Arvoluokka: 4

Korkeus:

Pinta-ala: 0,2

Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

150 m mpy.
15 m

ha

Karttalehti:
Q5331C3

1-2m

Sijainti: 6,5 km Nurmijärveltä koilliseen Jynkkälammen pohjoispuolella Jynkänsärkän koilliskyljellä,
Lieksasta 26 km pohjoiskoilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava.
Geologia
Jynkänsärkän kivikko on hyvin kehittynyt pieni harjukivikko. Alue sijaitsee kivikkoisen Jynkänharjun
jyrkkäpiirteisen keskiselänteen koilliskyljellä. Jynkänharju on osa hyvin pitkää ja katkonaista harjujaksoa, joka
ulottuu luode-kaakkosuunnassa Oulun pohjoispuolelta Haukiputaalta Kuhmon kautta Ilomantsiin ja päättyy
Koitereen reunamuodostumaan.
Jynkänsärkän kivikko on noin 50 metriä pitkä ja 40 metriä leveä. Kivikko sijoittuu noin 15 metriä korkeaan,
hieman sisäänpäin kaarevaan harjunrinteeseen. Rinteen jyrkkyys on noin 35–40°, ja se jyrkkenee ylöspäin.
Kivikko ulottuu hieman kaventuen ja harventuen rinteen juurelta lähes harjun laelle asti. Kivikon alaosa on
avoin ja yläosa hieman peitteinen.
Rajatun kohdealueen pohjoispuolella on keskiselänteen ja kapeiden suppien rinteillä pienehköinä laikkuina
melko runsaasti samantyyppistä mutta pääosin peitteistä harjukivikkoa. Myös etelässä heti Jynkkälammen
pohjoispuolella on keskiselänteen juurella jonkin verran avointa harjukivikkoa. Kohdealueen kivikko on
kuitenkin harjun selvästi laajin ja edustavin yhtenäinen ja jokseenkin avoin kivikko.
Kivien keskikoko on noin 0,2–0,6 metriä, ja suurimmatkin kivet ovat vain noin 0,8 metrin kokoisia. Kivien
pyöristyneisyys on 3,5–4,5 (melko pyöristynyt–melko hyvin pyöristynyt). Kivitiheys on noin 80–100 %.
Kivilaji on pääasiassa gneissitonaliittia, tonaliittia ja graniittia. Kivet edustavat paikallista ja lähialueen
kallioperää (DigiKP200 2010), ja ne ovat pyöristyneisyyden perusteella altistuneet harjun kerrostaneen
sulamisvesivirran kulutukselle ja luultavasti myös kulkeutuneet tavallista pidemmän matkan. Jynkänsärkän
keskiselänteen aines on tutkimusten mukaan kivistä soraa ja hiekkaista soraa, ja varsinkin harjun pohjoispäässä
kohdealueen ympärillä on runsaasti murskauskelpoista ainesta (Iisalo et al. 1977). Keskiselänteessä on
aineksenottoalue puolisen kilometriä kohdealueen kaakkoispuolella.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali tai hieman tavallista vähäisempi, sillä
harjun lounaispuoliset lievehiekkakerrostumat peittävät laajalti maastoa. Alueen ympärillä on laaja
drumliinikenttä ja melko matalia kalliomäkiä. Ylin ranta on lähialueella noin 130 metrin korkeustasolla, ja se
on syntynyt luultavasti Pielisen jääjärven varhaisvaiheen aikana. Vedenpinta on ulottunut kohdealueen
eteläpuolella aivan harjun keskiselänteen juurelle.
Jynkänsärkän kivikko on syntynyt alun perin jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, joka on
joutunut sulamisvesivirran kuljettamaksi ja kuluttamaksi ja kerrostunut harjun muodostuessa. Kun jäätikön
reuna vetäytyi seudulta, alue oli kokonaan kuivaa maata ja noin 5 metriä silloisen Pielisen jääjärven pinnan
yläpuolella. Harjun paljaat kivikot ovat vähitellen jääneet pääosin kasvillisuuden peittoon, mutta jyrkimmillä
rinteillä ja suurimman kivitiheyden alueilla kivikot ovat edelleen kohtalaisen avoimia ja paljaita.
Maisema ja muut arvot

Alue hahmottuu ympäristöstä hyvin, mutta näkyy kunnolla vasta läheltä. Kivikon juurelta näkyy jyrkkä ja
korkea harjun rinne ja laelta ympäröivää metsän peittämää harjumaastoa. Varsinaisia kaukonäkymiä ei ole.
Sisäinen maisema on hieman yksitoikkoinen ja alue on nopeasti nähty. Jyrkkä rinne ja sitä peittävä paljas
pyöristynyt kivikko on kuitenkin alhaalta katsottuna melko näyttävän näköinen, ja rinteessä lojuvat kaatuneet
kelot tuovat näkymiin vaihtelua. Kivikon irtonainen pinta on vaikeakulkuinen.
Jynkänsärkällä on retkeilyreitti (Karhunpolku), ja Jynkkälammen rannalla on nuotiopaikka. Harju ei ole
pohjavesi- eikä suojelualue. Talvisodan aikainen Änäkäisen puolustusasema on vajaan 3 kilometrin päässä
luoteessa.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Iisalo, E., Koho, S. & Tikkanen, J. 1977. Soravarojen arviointi TVL:n Pohjois-Karjalan piirin pohjoisosassa.
Geologinen tutkimuslaitos. 247 s.
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TIALANKANKAAN KIVIKKO

Lieksa
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-12-021
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko
Rantakivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

100 m mpy.

Pinta-ala: 2,4

6m
1-3m

ha

Karttalehti:
P5423C1
P5423C3

Sijainti: Pielisen itärannalla Vaaraniemestä 3 km luoteeseen Virsuvaaran ja Ryöninvaaran välissä, Lieksasta
23 km länsiluoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja sen maisemaarvo on hyvin korkea. Avoin kivikko hahmottuu ympäristöstä selkeästi ja näkyy hyvin järvelle. Pieliselle
avautuu avara järvimaisema varsinkin etelän suuntaan.
Geologia
Tialankankaan kivikko on melko hyvin kehittynyt uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmä, joka on lisäksi
hieman rantavoimien muokkaama. Alue sijoittuu loivahkon, kivikkoisen moreenin peittämän rinteen juurelle
Pielisen itärannalle.
Kohdealue koostuu yhtenäisestä, luode-kaakkosuuntaisesta kapeasta rannanmyötäisestä kivikosta, joka on noin
800 metriä pitkä ja 10–50 metriä leveä. Sisämaan puolella kivikko rajautuu hieman epäselvästi vaihettuen
peitteisempään kivikkoon. Varsinaista moreenikivikkoa on lähinnä alueen luoteispäässä mukaan rajattujen
rinteiden yläosissa. Melko loivasti järveen viettävän kivikon järvenpuoleinen reuna on enintään metrin
korkuinen. Kivikko jatkuu myös vedenpinnan alapuolelle, ja sen rajaus on tehty maastokartan
rantaviivakuvausta noudatellen. Vedenpinnan ollessa korkealla kivikon leveys voi jäädä paikoin alle 5 metriin.
Järven vedenpinnan korkeusvaihtelu näkyy paljaana punertavaksi värjäytyneenä vyöhykkeenä rannan alimmilla
kivillä. Kivikossa on vähäisiä kasvipeitteisiä laikkuja, mutta pääosin se on avoin. Kivikon pinta on epätasainen.
Kivikko jatkuu rantaa pitkin hieman kapeampana, peitteisempänä ja katkonaisempana myös rajatun alueen
luoteis- ja kaakkoispuolilla.
Kivien keskikoko on noin 0,2–1,5 metriä. Suuret kivet ovat noin 2–3 metrin kokoisia. Melko suuri osa kivistä
on pystyssä. Kivien pyöristyneisyys on 1,5–3,0 (melko särmikäs–kulunut), ja osa kivistä on
pakkasrapautumisen rikkomia. Kivitiheys on noin 90–100 %. Kivilaji on pääasiassa gneissitonaliittia,
tonaliittia ja graniittia, lisäksi esiintyy jonkin verran amfiboliittia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen
kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on kohtalainen, ja Pielisen rannalla esiintyy melko runsaasti
kivikkoa. Lähiympäristössä on useita korkeita vaaroja ja jonkin verran luoteesta kaakkoon suuntautuneita
moreenikerrostumia. Ylin ranta on lähialueella noin 138 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Pielisen
jääjärven varhaisvaiheessa. Vedenpinta laski kuitenkin pian kuusi metriä noin 132 metrin korkeustasolle, kun
jäätikön reuna vetäytyi Nunnanlahden luoteispuolelle ja jääjärvelle avautui uusia lasku-uomia Koposenvaaran
alueella (Miettinen 1996).
Tialankankaan kivikko on syntynyt jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut
tavallista runsaammin melko rikkonaiseen kalliomäkimaastoon. Suuri osa aineksesta lienee peräisin järven
pohjasta. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli noin 40–45 metrin syvyydessä vedenpinnan alla.
Alueen kohottua vedenpinnan tasoon sen pinta on ensin huuhtoutunut, ja kerrostuma on altistunut sen jälkeen
roudan toiminnalle. Rantavoimat muokkaavat edelleen alimpia rantavyöhykkeessä olevia kivikoita.
Maankohoamisen ja kallistumisen on arvioitu laskevan Pielisen altaan vedenpintaa järven keskiosissa

seuraavien 10 000 vuoden aikana vielä noin 5–10 metriä (Seppä et al. 2012).
Maisema ja muut arvot
Avoin kivikko hahmottuu ympäristöstä selkeästi ja näkyy hyvin järvelle. Pieliselle avautuu avara järvimaisema
varsinkin etelän suuntaan. Luoteessa näkyviä metsäisiä saaria ovat Porosaari, Pieni-Patvi ja Turakka. Sisäinen
maisema on hieman yksitoikkoinen. Alueella on pitkä mutta melko suora rantaviiva, ja lähes koko alue on
yhdellä kertaa nähtävissä. Kasvipeitteiset laikut ja paikoin suurikokoinen kivikko tuovat kuitenkin vaihtelua.
Kivikko on melko vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Miettinen, A. 1996. Pielisen jääjärven kehityshistoria. Terra 108:1, 14-19.
Seppä, H., Tikkanen, M. & Mäkiaho, J-P. 2012. Tilting of Lake Pielinen, eastern Finland – an example of extreme
transgressions and regressions caused by differential post-glacial isostatic uplift. Estonian Journal of Earth Sciences
61:3, 149-161.
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ILVESLOUHI

Lieksa
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-12-022
Muodostuma: Talus
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

155 m mpy.

Pinta-ala: 0,7

15 m

ha

Karttalehti:
P5424F2

1-5m

Sijainti: Viekistä 8 km koilliseen Ilvesvaaran eteläpuolisen kalliomäen luoteisrinteellä, Lieksasta 31 km
luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja sen
maisema-arvo on melko korkea, mikä johtuu sisäisen maiseman vaihteluista. Alueella on kohtalainen
korkeusero, jyrkkiä rinteitä ja melko suurikokoista särmikästä kivikkoa.
Geologia
Ilveslouhi on melko hyvin kehittynyt taluskivikon ja moreenikivikon yhdistelmä. Kapea ja kaareva kivikko
sijoittuu pienen kalliomäen luoteis- ja länsirinteen alaosaan.
Kohdealue on noin 280 metriä pitkä ja 20–30 metriä leveä. Luoteis- ja länsiosan noin 200 metriä pitkä,
jokseenkin yhtenäinen taluskivikko on noin 5–7 metriä korkea, ja sen jyrkkyys on noin 30–40°. Taluskivikon
yläpuolella on noin 3- 7 metriä korkea lohkeillut, osin ylikalteva kalliojyrkänne, jonka jyrkkyys on noin
80–100°. Edustavin taluskivikko on alueen pohjoispäässä. Alueen eteläosan jyrkähköä, noin 10 metrin
korkuista rinnettä peittää sen sijaan lähinnä moreenikivikon tyyppinen kivikko. Kivikot ovat melko avoimia,
alaosat ovat paikoin peitteisiä. Eteläpään rajaus on hieman vaihettuva.
Kivien keskikoko on noin 0,3–2 metriä. Suurimmat kivet ovat noin 2,5–3 metrin kokoisia, ja niitä on eniten
kivikon alaosissa. Kivien alla on joitain pieniä luolamaisia onkaloita. Kivien pyöristyneisyys on 1,5–2,5 (melko
särmikäs–melko kulmikas). Kivitiheys on noin 80–100 %. Kivilaji on pääasiassa tonaliittia, lisäksi esiintyy
jonkin verran gneissitonaliittia. Kivet edustavat paikallista kallioperää tai ne ovat kulkeutuneet vain hyvin
lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Alarinteiden kuluneimmat ja peitteisimmät kivet voivat olla myös jäätikön
kauempaa kuljettamaa ainesta. Taluksen edustalla on pieni puro.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali tai hieman tavallista vähäisempi, sillä
jääjärven pinnan tasoon ja sen alapuolelle kerrostuneet hietikot peittävät laajalti maastoa alueen länsi- ja
lounaispuolella. Alueen koillispuolella on muutamia jyrkkäpiirteisiä vaaroja ja länsipuolella runsaasti
drumliineja. Ylin ranta on lähialueella noin 139 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Pielisen
jääjärvivaiheessa.
Ilveslouhen alueelle on luultavasti kerrostunut aluksi jonkin verran jäätikön kalliosta louhimaa ja kuljettamaa
kiviainesta. Eteläosan rinnettä peittävä kivikko lienee peräisin tästä vaiheesta. Kun jäätikön kuluttama ja
rikkoma kalliojyrkänne paljastui jäästä, siitä on luultavasti sortunut lyhyessä ajassa runsaasti ainesta.
Pakkasrapautuminen on jatkanut kivien irrottamista jyrkänteestä, ja taluskivikko on vähitellen peittänyt alueen
luoteis- ja länsirinteet.
Maisema ja muut arvot
Kivikko hahmottuu ympäristöstä kohtalaisesti, mutta näkyy sitä ympäröivän tiheän puuston takia kunnolla
vasta läheltä. Kalliomäki häämöttää tielle. Kalliojyrkänteen laelta näkyy paikoin melko kauas luoteeseen, mutta
näkyvissä on pääasiassa tasaista metsämaastoa ja etualalla pieni kalliokumpu. Koillisessa näkyy Ilvesvaara ja
luoteessa siintää Siltavaaran seutu. Kivikosta ei ole kaukonäkymiä. Sisäinen maisema on melko vaihteleva.

Alueella on kohtalainen korkeusero, jyrkkiä rinteitä ja melko suurikokoista särmikästä kivikkoa. Kivikon pinta
on hyvin vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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LOUNATLAMMEN KIVIKOT

Nurmes
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-12-023
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko
Rantakivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

144 m mpy.

Pinta-ala: 2,1

9m
1-3m

ha

Karttalehti:
P5422G4
P5422H3

Sijainti: Jurttivaarasta 3 km luoteeseen Lounatlammen länsi- ja itäpuolilla valtatien varrella, Nurmeksesta 14
km itäkaakkoon.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti ja biologisesti kohtalaisen
edustava. Kohteen maisema-arvo on melko korkea.
Geologia
Lounatlammen kivikot ovat hyvin tai melko hyvin kehittyneitä uhkurakan ja moreenikivikon yhdistelmiä, jotka
ovat lisäksi hieman rantavoimien muokkaamia. Alue sijoittuu pienten kalliomäkien ja loivapiirteisten
moreeniselänteiden välisiin painanteisiin Lounatlammen ympärille.
Hajanainen kohdealue koostuu viidestä kapeasta ja soikeasta kivikosta, jotka ovat noin 70–240 metriä pitkiä ja
20–70 metriä leveitä. Lounatlammen kolme länsipuolista kivikkoa ovat reunoiltaan paikoin hieman epäselvästi
vaihettuvia, ja niissä on jonkin verran kasvipeitteisiä laikkuja. Kivikoiden pinnat ovat melko epätasaiset, ja ne
viettävät loivasti kohti lampea. Varsinkin pohjoisimmassa kivikossa hahmottuu selkeähkö rinne. Kivikot ovat
pääasiassa uhkurakkatyyppisiä, mutta niiden liepeillä on myös vähän moreenikivikkoa. Lounatlammen kaksi
itäpuolista uhkurakkakivikkoa ovat sen sijaan jokseenkin avoimia ja selkeästi rajautuvia. Alempi, melko
tasainen kivikko sijoittuu lammen rannalle, ja sen alimmat paljaat kivet muodostavat rantaan kapean,
punertavaksi värjäytyneen vyöhykkeen. Ylempi eteläinen kivikko on puolestaan alueen parhaiten kehittynyt ja
edustavin kerrostuma, ja sen kapeassa luoteispäässä on selkeä, lampea kohti viettävä rinne. Alueen rajauksesta
on jätetty pois pieniä, peitteisiä ja heikommin kehittyneitä kivikoita ja kivikuoppia.
Kivien keskikoko on noin 0,3–1,5 metriä. Suuret kivet ovat noin 2–3,5 metrin kokoisia. Osa kivistä on
pystyssä. Kivien pyöristyneisyys on 2,0–3,5 (kulmikas–melko pyöristynyt). Kivitiheys on länsiosassa noin
50–100 %, itäosassa 90–100 %. Kivilaji on pääasiassa tonaliittia, graniittia ja granodioriittia, lisäksi esiintyy
vähän amfiboliittia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen
matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on paikoin näkyvissä, ja pohjoisimman kivikon koillisreunalla on
piilopuro.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on kohtalainen, ja seudulla esiintyy melko runsaasti
moreenikivikkoa, pieniä uhkurakkoja ja joitain huuhtoutuneita rantakivikoita. Alueen länsipuolella on myös
muutamia pieniä dyynejä katkonaisen harjujakson liepeillä. Ylin ranta on lähialueella noin 140 metrin
korkeustasolla, ja se on syntynyt Pielisen jääjärvivaiheessa.
Lounatlammen kivikot ovat syntyneet jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut
tavallista runsaammin melko rikkonaiseen kalliomäkimaastoon. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli
eteläisintä, kuivalle maalle jäänyttä kivikkoa lukuun ottamatta vain noin 1–5 metrin syvyydessä vedenpinnan
alla. Alueen kohottua nopeasti vedenpinnan tasoon sen pinta on ensin huuhtoutunut, ja kerrostumat ovat
altistuneet sen jälkeen roudan toiminnalle. Rantavoimat muokkaavat edelleen hieman lammen rannalla olevaa
alinta kivikkoa.
Biologia

Kohteen kivikkoa ei ole erikseen inventoitu. Kuvaus perustuu tuuli- rantakerrostumainventointiin (Tuuratietokanta 2011). Lounatlammin alueella esiintyy pienestä alasta huolimatta jonkin verran vaihtelua osaalueiden kesken. Lounatlampea ympäröivät kolme pirunpeltoa ovat avoimia ja jäkälävaltaisia. Puita kivikoissa
ei juuri ole kitukasvuisia, lyhyitä mäntyjä ja koivuja lukuun ottamatta. Kivien välistä kasvaa harvakseltaan
kanervaa, mustikkaa, puolukkaa ja soiden läheisyydessä myös suopursua.
Maisema ja muut arvot
Alueen itäosan avoimet kivikot näkyvät mainiosti valtatielle ja levähdyspaikalle, ja ne lienevät monille
tienkäyttäjille seudun tutuimmat kivikot. Länsiosan peitteisemmät kivikot hahmottuvat myös melko selkeästi
ympäristöstä ja näkyvät osittain tiestöltä, mutta kuitenkin selvästi itäosaa heikommin. Länsiosassa on näkyvissä
matalaa ja tiheää, osin vesakoitunutta mäntykangasta, taimikoita ja räme. Itäosassa kivikoita ympäröivät niin
ikään pääasiassa taimikot ja osin vesakoituneet hakkuut, mutta muutamin paikoin myös varttuneemmat metsät.
Alimmalta kivikolta avautuu maisema Lounatlammelle. Sisäinen maisema on melko vaihteleva. Alueella on
useita hieman erityyppisiä kivikoita sisämaassa ja rannalla. Kivikot ovat melko vaikeakulkuisia.
Itäosan kivikoiden vieressä on levähdysalue, ja niiden liepeet ovat hieman roskaisia.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Tuura-tietokanta 2011. Valtakunnalliseti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat (Tuura-tietokanta). Suomen
ympäristökeskuksen ylläpitämä tietokanta. Helsinki
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RUUNALOUHI

Nurmes
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-12-024
Muodostuma: Uhkurakka
Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

165 m mpy.

Pinta-ala: 0,6

1m

ha

Karttalehti:
P5422H4

1-2m

Sijainti: Kuikasta 2,5 km itään Louhivaaran pohjoispuolella Matomäen itäpuolisessa notkossa, Nurmeksesta
11 km itään.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava.
Geologia
Ruunalouhi on hyvin tai melko hyvin kehittynyt pieni uhkurakka. Alue sijoittuu kivikkoisen moreenin
peittämien matalien kalliomäkien väliseen luode-kaakkosuuntaiseen notkoon.
Kohdealue on noin 350 metriä pitkä, ja se koostuu kahdesta tai kolmesta peräkkäisestä kapeasta kivikosta. Tie
jakaa eteläisen kivikon kahteen osaan. Kivikot ovat noin 70–160 metriä pitkiä ja 10–40 metriä leveitä. Kivikot
ovat selkeästi rajautuvia ja lähes avoimia, ja kasvipeitteisiä laikkuja on vain vähän alueen pohjois- ja
eteläpäissä. Kivikoiden melko tasainen pinta viettää tien pohjoispuolella hyvin loivasti luoteeseen ja
eteläpuolella kaakkoon. Alueen laajin ja parhaiten kehittynyt osa on tien eteläpuolella. Kivikko jatkuu notkon
luoteisosassa hieman peitteisempänä ja epätasaisempana myös rajauksen ulkopuolelle.
Kivien keskikoko on noin 0,3–2 metriä. Suurimmat kivet ovat noin 3–4 metrin kokoisia. Osa kivistä on
pystyssä. Kivien pyöristyneisyys on 2,0–3,5 (kulmikas–melko pyöristynyt). Kivitiheys on noin 80–100 %.
Kivilaji on pääasiassa tonaliittia ja gneissitonaliittia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne
ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on näkyvissä.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on melko suuri, ja seudulla esiintyy melko runsaasti
moreenikivikkoa ja pieniä kohdealueen tyyppisiä uhkurakkoja. Lähiympäristössä on melko rikkonaista
kalliomäki- ja vaaramaastoa ja suuntautunutta moreenimaastoa. Lännessä on katkonaisen harjun ympärillä
laajahko luode-kaakkosuuntainen kumpumoreenialue. Ylin ranta on lähialueella noin 142 metrin
korkeustasolla, ja se on syntynyt Pielisen jääjärvivaiheessa.
Ruunalouhen kivikot ovat syntyneet jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut
tavallista runsaammin kapeaan kalliomäkien väliseen notkoon. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli
vedenpinnan yläpuolella ja kerrostumat altistuivat välittömästi roudan toiminnalle.
Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä selkeästi ja näkyy lähes kokonaan kivikon poikki kulkevalta tieltä. Alueen
eteläosassa on näkyvissä metsää ja räme. Keski- ja pohjoisosissa on lähinnä matalien kalliomäkien rinteitä
peittävää taimikkoa. Kaukonäkymiä ei ole. Sisäinen maisema on hieman yksitoikkoinen. Kasvipeitteiset laikut
ja paikoin mutkaiset reunat tuovat paikoin vähän vaihtelua. Kivikot ovat melko vaikeakulkuisia.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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Nurmes
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-12-027
Muodostuma: Moreenikivikko
Talus

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

113 m mpy.

Pinta-ala: 0,4

15 m

ha

Karttalehti:
P5421D2

1-5m

Sijainti: Särkikorven kylästä 1 km koilliseen Pielisen länsirannalla Patalahden pohjoispuolella, Nurmeksesta
11 km etelälounaaseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja sen syntytapa on
melko harvinainen. Maisemalliset arvot ovat varsin korkeat. Kohde avautuu ympäristöstä melko hyvin, myös
sisäisessä maisemassa on hyvin vaihtelua. Biologiset arvot liittyvät monipuoliseen lajistoon ja kasvillisuuteen.
Geologia
Purnunlouhi on melko näyttävä kalliorinteen sortuma, jossa on lisäksi jonkin verran kohtalaisesti kehittynyttä
moreenikivikkoa tai taluskivikkoa. Kapea ja kaareva kivikko sijoittuu pienen kalliomäen koillisrinteelle ja sen
alaosaan.
Kohdealue on noin 150 metriä pitkä ja 30 metriä leveä. Kalliorinne on ollut alun perin profiililtaan pyöreähkö
ja melko loiva, mutta se on voimakkaasti rakoillut ja lohkeillut, jolloin siihen on kehittynyt pystyjä tai
ylikaltevia (jyrkkyys 90–100°), noin 5–10 metriä korkeita jyrkänteitä ja rakoja. Alueen keskivaiheilla kalliossa
on näkyvä ja melko tilava (noin 5 x 5 x 5 m) kolmiomainen lippa / rakoluola. Jyrkänteissä on lisäksi useita
pienempiä lippaluolia ja kalliolohkojen välissä ja alla melko pitkiäkin rakoluolia. Jyrkänteiden edustalla on
alueen etelä- ja keskiosissa noin 5–10 metriä korkea, suurista paasista ja lohkareista koostuva paikoin
röykkiömäinen kerrostuma. Suurimpien paasien alla ja välissä on pieniä luolamaisia onkaloita. Alueen
pohjoispäässä kerrostuma koostuu hieman pienemmistä lohkareista ja kivistä ulottuen jyrkänteen laelle asti, ja
sen jyrkkyys on noin 20–40°. Pohjoisosan kerrostuman voi tulkita lähinnä suojasivu- eli distaalikivikon
tyyppiseksi moreenikivikoksi tai taluskivikoksi. Varsinaista taluskivikkoa alueella on kuitenkin vain vähän,
vaikka pakkasrapautuminen onkin muokannut suurta osaa kivistä. Alue on melko avoin, mutta siinä on paikoin
myös jonkin verran puustoa ja pieniä kasvipeitteisiä laikkuja. Alueen alareuna vaihettuu harvempaan
peitteiseen kivikkoon. Alimpana rannassa rajauksen ulkopuolella on lisäksi hieman uhkurakkatyyppistä avointa
kivikkoa ja muutamia jyrkänteistä irronneita paasia.
Kivien keskikoko on noin 0,5–3 metriä, mutta myös suurempia, noin 4–6 metrin kokoisia kalliosta lohjenneita
kiviä on runsaasti. Alueen suurimmat paadet ovat jopa 8–10 metrin kokoisia ja edelleen lähes kiinni kalliossa.
Osa kivistä voi olla myös kauempaa kulkeutuneita. Kivien pyöristyneisyys on 1,0–2,0 (särmikäs–kulmikas).
Kivitiheys on noin 90–100 %. Kivilaji on pääasiassa gneissitonaliittia ja graniittia. Kivet edustavat paikallista
kallioperää tai ne ovat kulkeutuneet vain hyvin lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Lähiympäristö on melko jyrkkäpiirteistä
kalliomäkimaastoa, jonka yhteydessä on jonkin verran luode-kaakkosuuntaisia moreeniselänteitä. Ylin ranta on
lähialueella noin 150 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Pielisen jääjärvivaiheessa.
Purnunlouhen alue altistui jääkauden aikana voimakkaalle jäätikön kulutukselle, ja jäätikkö on luultavasti
louhinut ja irrottanut siitä aluksi jonkin verran ainesta. Kun jäätikön rikkoma ja rakoilun heikentämä
kalliorinne paljastui jäästä, se on todennäköisesti osittain sortunut. On myös mahdollista, että suurin osa
sortumasta on syntynyt pian jäästä vapautumisen jälkeen paikallisessa maanjäristyksessä. Purnunlouhi oli
jäästä vapautuessaan noin 40–50 metrin syvyydessä vedenpinnan alapuolella. Alueen kohottua vedenpinnan
tasoon se on huuhtoutunut voimakkaasti, minkä jälkeen pakkasrapautuminen on jatkanut kivien rikkomista.

Jyrkänteistä ei kuitenkaan liene sortumisen jälkeen enää irronnut kovinkaan paljon ainesta.
Purnunlouhen geologinen arvo perustuu suurelta osin voimakkaasti rakoilleen kallion muotoihin, suuriin
lohkareisiin sekä sen syntyhistoriaan mahdollisesti liittyvään maanjäristykseen.
Biologia
Talus ja jyrkänne ovat karuja, mutta monilajisia. Kallion otsan ja lohkareiden päällisten lajisto on melko
samanlaista. Niitä peittävät jäkäliköt, jotka koostuvat mm. palleroporon-, valkoporon-, harmaaporon- ja
louhikkotorvijäkälästä, sekä tavalliset metsäsammalet. Taluslohkareilla tavataan lisäksi sulkasammalta.
Lohkareikossa kasvaa jonkin verran myös varpuja, etupäässä puolukkaa.
Kivien ja kallion kulmia kirjoo kaarrekarve. Kalliojyrkännettä muistuttavilla seinämillä on lisäksi runsaasti
kallioisokarvetta, tummia karttajäkäliä, jauhejäkäliä, lankajäkälää ja paikoin harmaaröyhelöä sekä niukasti
jauherustojäkälää ja tummaluppoa. Sammalista näillä seinämillä viihtyvät pohjantakkusammal,
kalliotorasammal ja kyhmytorasammal. Lievää ravinteisuutta ilmentävistä lajeista tavataan niukkana
tummauurnasammalta sekä kattopinnoilla vuoririippusammalta.
Onkaloita ja ylikaltevia tyviä kellastuttavat paikoin vahvat varjorikkijäkälälaikut. Onkaloissa tai luolissa kasvaa
myös runsaasti hiirenhäntäsammalta, vähemmän kiiltosammalta. Kosteammissa varjokoloissa tai
lohkojyrkänteen tyvellä kasvaa kallio-omenasammalta ja pahtaomenasammalta. Lohkareikossa runsaita ovat
myös isoraippasammal sekä kalliokarstasammal. Märillä pystypinnoilla viihtyvät niukkana laakasammalet.
Talus tarjoaa kasvupaikan myös monilajisille nahkajäkäläkasvustoille. Lohkareiden välissä, hyllyillä ja raoissa
kasvaa sanikkaisia, kuten kallioimarretta, metsäimarretta, korpi-imarretta, metsäalvejuurta ja isoalvejuurta.
Paikoin on myös ruohoja, kuten oravanmarjaa ja ketunleipää. Laella kasvaa erirakenteista kalliomännikköä,
kun taas itse taluksessa on lähinnä koivupensaita, kuusennäreitä ja pihlajan taimia. Rantaa reunustaa tiheämpi
sekapuusto. Etelästä alue rajautuu hakattuun pihapiiriin.
Maisema ja muut arvot
Alue erottuu ympäristöstä melko selkeästi, ja kivikko näkyy parhaiten kalliojyrkänteiden laelta. Alempana
kokonaisuutta on vaikeampi hahmottaa. Alue näkyisi hyvin järvelle, ellei kivikon ja rannan välissä olisi
metsäkaistaletta. Pielinen häämöttää rantametsän läpi kalliojyrkänteen laelle, ja lakea ympäröi harvahko
varttunut männikkö. Kaakossa näkyy pieni vesakoitunut hakkuu. Jyrkänteiden ja metsän reunustamasta
kivikosta ja sen juurelta ei ole kaukonäkymiä. Sisäinen maisema on vaihteleva. Alueella on kohtalainen
korkeusero, jyrkänteitä, suuria lohkareita ja pieniä luolia. Kivikon pinta on hyvin vaikeakulkuinen.
Kallion laki on paikoin hieman kulunut, ja suurimmalle luolalle on tallautunut vähäinen polku. Alueen
kaakkoispuolella on mökkejä.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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KOPOSEN PORTTIKALLION KIVIKKO
Tietokantatunnus: KIVI-12-028
Muodostuma: Virtaavan veden kerrostama kivikko

Juuka

Arvoluokka: 3

Uhkurakka

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

119 m mpy.

Pinta-ala: 0,6

2m

ha

Karttalehti:
P5413A3

1-3m

Sijainti: Nunnanlahdesta 5 km kaakkoon Koposenvaaran lounaispuolella, Juuasta 16 km kaakkoon.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Koposenvaaran arvokas kallioalue (KAO070101).
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on geologiselta syntytavaltaan harvinainen ja hyvin
kehittynyt. Kohteen maisemalliset arvot ovat myös hyvät.
Geologia
Koposen Porttikallion kivikko on pieni, hyvin kehittynyt uomanpohja- ja purkauskivikko, joka on kehittynyt
osittain uhkurakkatyyppiseksi. Kivikko sijoittuu Koposenvaaran lounaispuolisen luode-kaakkosuuntaisen
laakson pohjalle Pielisen jääjärven muinaisen lasku-uoman Koposen Porttikallion suulle (Miettinen 1996).
Kapeahko, luoteesta kaakkoon suuntautunut kivikko on noin 250 metriä pitkä ja 10–50 metriä leveä. Kivikon
pinta on melko epätasainen ja se viettää hyvin loivasti kaakkoon. Kivikon leveä keskiosa on avoin, kapeissa
luoteis- ja kaakkoispäissä on jonkin verran kasvipeitteisiä laikkuja. Rajauksesta on jätetty pois luoteis- ja
kaakkoispään peitteisimmät osat. Kivikkoa reunustavat pohjoisessa ja lounaassa noin 3 metriä korkeat
jyrkkäseinäiset kalliopaljastumat. Pohjoisen paljastuman seinämissä näkyy hyvin kvartsiittikallion jyrkästi
lounaaseen viettävä kerroksellisuus (Husa & Teeriaho 2012).
Koposen Porttikallion uoma on kokonaisuudessaan noin puoli kilometriä pitkä ja Koposenvaaran
lounaispuolinen luode-kaakkosuuntainen laakso noin kilometrin pituinen. Laakson pohjan korkein kohta on sen
luoteispäässä noin 123 metrin korkeustasolla.
Kivien keskikoko on noin 0,1–1,5 metriä. Suurimmat kivet ovat noin 2–4 metrin kokoisia, ja niitä on lähinnä
kivikon luoteispäässä ja koillisreunalla. Kivien pyöristyneisyys on 1,5–4,0 (melko särmikäs–pyöristynyt). Osa
kivistä on muodoltaan laattamaisia. Kivien suuntautuneisuus ja osittain myös pyöristyneisyys viittaa veden
voimakkaaseen virtaukseen luoteesta kaakkoon alueen kautta. Osa kivistä on pystyssä, pieninä röykkiöinä tai
hieman kallellaan virtauksen suuntaisesti. Lappeellaan olevista pitkulaisista kivistä osa on lisäksi suuntautunut
virtauksen myötäisesti tai siihen nähden poikittain. Kivitiheys on noin 80–100 %. Kivilaji on pääasiassa
kvartsiittia, lisäksi esiintyy jonkin verran migmatiittista tonaliittista gneissiä ja graniittia varsinkin alueen
kaakkoisosan pyöristyneiden kivien joukossa. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat
kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on näkyvissä kivikon keski- ja kaakkoisosissa.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on kohtalainen. Lähiympäristö on luoteesta kaakkoon
suuntautunutta melko matalaa ja rikkonaista kalliomäki- ja vaaramaastoa. Ylin ranta on lähialueella noin 130
metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Pielisen jääjärvivaiheessa.
Koposen Porttikallion kivikko on syntynyt alun perin jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota
on kerrostunut matalien vaarojen väliseen laaksoon. Laakson kautta on voinut virrata myös jonkin verran
katkonaiseen harjujaksoon liittyviä jäätikön sulamisvesiä. Jääkauden lopulla alueen itä- ja koillispuolelle oli
muodostunut hyvin laaja Pielisen jääjärvi. Kun sulavan jäätikön luoteeseen vetäytyvä reuna saavutti
Koposenvaaran alueella olevat painanteet, jääjärven vedet pääsivät purkautumaan kovalla paineella lounaaseen
kohti Höytiäisen allasta, joka oli edelleen yhteydessä Yoldiamereen (Miettinen 1996). Koposen Porttikallion
uoma toimi aluksi jääjärven lasku-uomana, jolloin voimakas virtaus huuhtoi kohdealueen kivikon ja sitä

reunustavat kalliot paljaaksi ja kerrosti ainesta osittain uudelleen. Jääjärven pinta laski noin kuusi metriä, ja
Koposen Porttikallion uoma ja kivikko jäivät lopulta kuivilleen varsinaisen päälasku-uoman vakiintuessa lähes
viidensadan vuoden ajaksi alueen itäpuolelle Koposenvaaran ja Rumpalinvaaran väliseen hieman syvempään
laaksoon. Virtauksen päätyttyä kivikko on altistunut roudan toiminnalle.
Biologia
Purkauskivikko on parhaimmillaan 150 x 50 m alalta puuton. Kivien alla on kosteita onkaloita ja laajalti vettä
muodostaen omanlaisen piilolammen. Kivillä kasvaa runsaasti kivitierasammalta, pikkuokajäkälää,
poronjäkäliä, tinajäkäliä ja torvijäkäliä. Kivipintoja kirjovat karttajäkälät, jonkin verran kaarrekarve,
napajäkälät, useat rupijäkälät ja levät. Onkaloissa on enemmän sammalia kuten kiviturkkisammalta,
isokorallisammalta, metsäpykäsammalta ja useita muita maksasammalia. Joidenkin kivien välissä kasvaa
järvikortetta. Kivikkoa ympäröivä puusto on lähinnä kasvatusmännikköä, ja suo on karua saravaltaista rämettä
tai avosuota.
Maisema ja muut arvot
Pieni ja jokseenkin avoin kivikko hahmottuu melko selkeästi ympäristöstä. Kivikko näkyy lähes kokonaan
lounaisreunan kalliokohoumalta, ja sen kaakkoispää häämöttää tielle. Ympäristöstä on näkyvissä kivikkoa
ympäröivien matalien vaarojen metsäisiä rinteitä. Varsinaisia kaukonäkymiä ei ole. Sisäinen maisema on
hieman yksitoikkoinen. Suuntautuneet laattamaiset kivet ja koillisreunan jyrkät kallioseinämät tuovat kuitenkin
vaihtelua. Kivikon pinta on melko vaikeakulkuinen. Kohdealue on havainnollinen ja helppopääsyinen
käyntikohde. Se on muodoiltaan melko tyypillinen uomanpohjakivikko, mutta geologisen historiansa takia
tavallista kiinnostavampi alue.
Parin kilometrin päässä alueen pohjois- ja kaakkoispuolilla ovat Mustanvaaran valtakunnallisesti arvokas
kallioalue (KAO070009) ja Härkinpuron Natura-alue ja serpentiiniraunioisalueet (FI0700015).
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Husa, J. & Teeriaho, J. 2012. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Karjalassa.
Suomen ympäristö 21/2012. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 165 s.
Miettinen, A. 1996. Pielisen jääjärven kehityshistoria. Terra 108:1, 14-19.
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PÄIVÖLÄN KIVIKOT

Juuka
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-12-029
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko
Rantakivikko
Virtaavan veden kerrostama kivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

128 m mpy.

Pinta-ala: 1,1

6m
1-3m

ha

Karttalehti:
P5413A4
P5413B3

Sijainti: Itälahden kylässä Hanhilammen ja Metelimäen välissä, Nunnanlahdesta 3 km itään ja Juuasta 14 km
kaakkoon.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on osa-alueiltaan kohtalaisen edustava, useasta
kivikkotyypistä muodostunut kokonaisuus, jonka kivikkokasvillisuus on varsin monipuolista.
Geologia
Päivölän kivikot ovat melko hyvin kehittyneitä uhkurakkojen ja moreenikivikoiden yhdistelmiä, jotka ovat
lisäksi rantavoimien ja virtaavan veden muokkaamia. Kivikot sijoittuvat matalan solamaisen painanteen
pohjalle kalliomäkien ja pienten soiden väliin.
Pohjoisesta etelään suuntautunut hieman hajanainen kivikkoalue on noin 300 metriä pitkä, ja sen pohjois- ja
eteläosat ovat ulkoasultaan ja kivikkotyypiltään varsin erilaisia. Pohjoisosan haaroittunut, suurista ja
särmikkäistä kivistä koostuva kivikko on noin 170 metriä pitkä ja 10–50 metriä leveä. Kivikon pinta on hyvin
epätasainen, ja se viettää loivasti länteen ja etelään. Kivikon itäiset haarat ovat osittain kallion päällä, ja
kivikon keskellä on ilmeisesti joitain kallionnokkia. Kivikkoa reunustava kumpuileva ja reunoiltaan paikoin
rikkonainen kvartsiittikallioalue on laajalti paljas ja jäätikön sileäksi hioma. Kivikon itäosat ovat tyypiltään
lähinnä moreenikivikkoa tai jäätikön rikkomaa kalliota, ja sen länsiosa on kehittynyt uhkurakaksi. Kivikko
vaikuttaa voimakkaasti huuhtoutuneelta.
Keski- ja eteläosan soikeat ja kapeat, selvästi pohjoisosaa pienemmistä ja kuluneemmista kivistä koostuvat
kivikot ovat tyypiltään uhkurakkoja. Kivikot ovat noin 100–130 metriä pitkiä ja 10–50 metriä leveitä,
pinnaltaan melko tasaisia ja ne viettävät loivasti etelään.
Kivikot ovat jokseenkin avoimia. Kapeimmissa osissa alueen keskellä ja eteläpäässä on jonkin verran
kasvipeitteisiä laikkuja. Rajatun alueen eteläpuolella kivikkoa on lisäksi Metelimäen pohjoisrinteen juurella.
Kivien keskikoko on alueen pohjoisosassa noin 0,3–2 metriä ja eteläosassa 0,3–1 metriä. Pohjoisosan
suurimmat kivet ovat kuitenkin jopa 3–6 metrin kokoisia ja edelleen lähes kiinni kalliossa. Huomattava osa
pohjoisosan kivistä on muodoltaan laattamaisia, ja osa kivistä on pystyssä. Kivien pyöristyneisyys on alueen
pohjoisosassa 1,0–1,5 (särmikäs–melko särmikäs) ja keski- ja eteläosissa 2,0–3,0 (kulmikas–kulunut).
Pyöristyneimmät ja pienimmät kivet ovat alueen eteläpäässä. Kivitiheys on noin 80–100 %. Kivilaji on
pääasiassa kvartsiittia, lisäksi keski- ja eteläosissa esiintyy jonkin verran tonaliittia ja gneissitonaliittia sekä
vähän graniittia ja diabaasia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain
lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on näkyvissä, ja pohjoisosan kivikossa on pieniä allikoita.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on kohtalainen, ja seudulla on paikoin melko runsaasti
huuhtoutunutta moreenikivikkoa ja pieniä uhkurakkoja. Lähiympäristö on luoteesta kaakkoon suuntautunutta
melko matalaa ja rikkonaista kalliomäki- ja vaaramaastoa. Ylin ranta on lähialueella noin 130 metrin
korkeustasolla, ja se on syntynyt Pielisen jääjärvivaiheessa.

Päivölän kivikot ovat syntyneet alun perin jäätikön rikkomasta, louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota
on kerrostunut matalien vaarojen väliseen painanteeseen. Jääkauden lopulla alueen itä- ja koillispuolelle oli
muodostunut hyvin laaja Pielisen jääjärvi. Kun sulavan jäätikön luoteeseen vetäytyvä reuna saavutti
Nunnanlahden eteläpuolisen Koposenvaaran alueella olevat painanteet, jääjärven vedet pääsivät purkautumaan
kovalla paineella lounaaseen kohti Yoldiamerta (Miettinen 1996). Vain viitisen kilometriä Koposenvaaran
pohjoispuolella sijaitseva Päivölän alue vapautui jäästä jokseenkin samaan aikaan, ja nykyisen kivikon
kohdalle kehittyi ilmeisesti vähäksi aikaa hyvin vuolaasti pohjoisesta etelään virrannut kapea salmi. Virtaus ja
rantavoimat ovat huuhtoneet kallioita ja kivikkoa paljaaksi ja mahdollisesti kerrostaneet ainesta osittain
uudelleen. Jääjärven pinta laski nopeasti noin kuusi metriä, jolloin salmi kuivui ja kivikko kohosi vedenpinnan
yläpuolelle. Huuhtoutumisen päätyttyä kivikko on altistunut roudan toiminnalle.
Biologia
Pohjoisosan kallio-kivikon kivien kulmilla elää runsaana kaarrekarve ja kivipintoja värittävät myös tummat
karttajäkälät. Kellertäviä karttajäkäliä on hieman vähemmän. Isoilla lohkoilla on myös melko laajoja
poronjäkälä-varpulaikkuja. Muuten pienemmillä kivillä on harvakseltaan torvijäkäliä, kuten
louhikkotorvijäkälää, okatorvijäkälää ja okahirvenjäkälää. Välikivillä kasvaa enemmän isokorallisammalta.
Koloissa ja vesipinnoilla on paikoin puhtaita saksipihtisammalkasvustoja ja hieman kuivemmissa koloissa
ilmeisesti kantopykäsammalta. Paikoin on myös rahkasammalia, mm. kangasrahkasammalta ja
korpikarhunsammalta. Kivien välissä kasvaa myös muutamia kurjenjalkoja ja metsäalvejuurta. Suovarpuja,
lähinnä suopursua ja juolukkaa, tunkee kivikon liepeille. Kivikon reunoilla on isompia tavanomaisten
poronjäkälien ja sysiporonjäkälän muodostamia laikkuja.
Eteläosan uhkurakka ei eroa lajistollisesti kovinkaan paljon pohjoisosan kallio-kivikosta. Kiviä kirjovat
runsaammin kellertävät karttajäkälät ja kaarrekarvetta on vähemmän. Gneissimäisillä kivillä runsaampia ovat
tina- ja poronjäkälät. Koloissa on paikoin pohjavesi näkyvissä. Lajistoltaan kolot ovat samanlaisia kuin
pohjoisosassa.
Kallioiden, isojen lohkareiden päällä ja kiven välissä kasvaa harvakseltaan mäntyjä. Puusto on erirakenteista,
mutta ei kovin järeää. Järeimmät männyt ovat 30 cm paksuja, vanhimmat kilpikaarnaisia tai keloina. Kivikkoa
ympäröivät kalliomänniköt, kasvatusmänniköt tai hakkuualat.
Maisema ja muut arvot
Alueen hahmottuminen ympäristöstä on vaihtelevaa. Parhaiten erottuu keskiosan avoin uhkurakka, joka näkyy
myös lähes kokonaan länsipuolista hakatulta rinteeltä. Eteläosan kapea ja hieman peitteinen kivikko näkyy sen
sijaan kunnolla vasta läheltä. Pohjoisosan kivikko on puolestaan reunoiltaan melko vaihettuva, mutta näkyy
paikoin mainiosti kallioalueen reunoilta. Ympäristöstä on näkyvissä ohuelti soistunutta metsää, taimikoita ja
vesakkoa. Alueen länsi- ja pohjoispuolella on laajahko hakkuu, ja Mäkrävaaran juurelta erottuu
törmäntapainen jyrkkä rinne. Pohjoisosaa reunustava kumpuileva ja harvapuustoinen kallioalue on
maisemallisesti ympäristön näyttävintä maastoa. Sisäinen maisema on melko vaihteleva. Alueella on
erityyppisiä ja rajaukseltaan mutkaisia kivikoita, useita suuria kiviä sekä joitain kallionnokkia. Kivikoiden
pinta on varsinkin pohjoisosassa vaikeakulkuinen. Alueen eteläpää on hieman roskainen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Miettinen, A. 1996. Pielisen jääjärven kehityshistoria. Terra 108:1, 14-19.
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RAJAMÄEN ETELÄPUOLISET KIVIKOT

Valtimo

Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-12-030
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

182 m mpy.

Pinta-ala: 1,3

10 m

ha

Karttalehti:
Q5143B4

1-3m

Sijainti: Rumosta 6 km luoteeseen Alasenjärven itäpuolella, Valtimolta 25 km luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja melko
hyvin kehittynyt.
Geologia
Rajamäen eteläpuoliset kivikot ovat melko hyvin kehittyneitä uhkurakkojen ja moreenikivikon yhdistelmiä.
Alue sijoittuu kivikkoisen moreenin peittämälle etelään viettävälle loivalle kalliorinteelle maaston pieniin
painanteisiin.
Hajanainen, noin 400 metriä pitkä ja 150 metriä leveä luode- kaakkosuuntainen kohdealue koostuu keskiosan
haaroittuneesta kivikosta ja neljästä sitä ympäröiväistä pienemmästä kapeasta ja soikeasta kivikosta. Keskiosan
haaroittunut, paikoin verkkomainen tai nauhamainen kivikko on noin 150 metriä pitkä ja 100 metriä leveä, ja
sen alaosa sijoittuu leveähköön painanteeseen. Kivikon hieman erillisten ylä- ja alaosien välillä on noin 8
metrin korkeusero, ja kivikossa on selkeitä rinteitä ja kynnyksiä. Kivikon keskellä on peitteinen ja
vähäkivisempi metsälaikku, ja sen liepeillä on vähän moreenikivikkoa. Pienemmät kivikot ovat noin 40–80
metriä pitkiä ja 20–40 metriä leveitä, ja niilläkin on melko selkeä painanne- tai notkelmasijainti. Pienet kivikot
ovat jokseenkin avoimia ja rajaukseltaan teräviä, keskiosan kivikon reunat ovat puolestaan hieman epäselvästi
vaihettuvat ja siinä on jonkin verran kasvipeitteisiä laikkuja. Kivikoiden pinnat ovat melko epätasaiset ja ne
viettävät loivasti mutta selkeästi etelään tai kaakkoon. Jyrkimmät rinteet ovat alueen keski- ja kaakkoisosissa.
Rajauksesta on jätetty pois joitain aluetta reunustavia pienempiä ja peitteisempiä kivikoita.
Kivien keskikoko on noin 0,3–1,5 metriä. Suurimmat kivet alueen keskiosassa ovat noin 2–4 metrin kokoisia.
Osa kivistä on pystyssä. Kivien pyöristyneisyys on 2,0–3,5 (kulmikas–melko pyöristynyt). Kivitiheys on
keskiosassa noin 50–100 %, pienemmissä kivikoissa 80–100 %. Kivilaji on pääasiassa migmatiittista
tonaliittigneissiä ja graniittia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain
lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on paikoin näkyvissä kivikoiden alaosissa rinteiden juurella.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on melko suuri, ja seudulla esiintyy melko runsaasti
moreenikivikkoa ja pieniä kohdealueen tyyppisiä uhkurakkoja. Lähiympäristö on melko matalaa ja
loivapiirteistä moreenipeitteistä kalliomäkimaastoa, ja alueen luoteispuolella on kumpumoreenimuodostumia.
Ylin ranta on lähialueella noin 175 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Pielisen jääjärvivaiheessa. Pielisen
jääjärvi Sotkamon jääjärvi yhdistyivät, kun kohdealueen luoteispuolinen Kalliojärven seutu vapautui jäästä.
Noin kolmesataa vuotta myöhemmin Sotkamon jääjärvi purkautui Kajaanin eteläpuolella Ancylusjärven
tasoon, vedenpinta laski Pielisen altaassa noin 16 metriä ja Pielinen kuroutui itsenäiseksi järveksi (Miettinen
1996). Pielisen lasku-uoma sijaitsi ainakin seuraavat viisisataa vuotta kohdealueen luoteispuolisessa
Kalliojärven laaksossa. Lasku-uoman kynnys oli kaksi kilometriä kohdealueen luoteispuolella Alasenjärven
pohjoispuolisella suolla (Seppä et al. 2012).
Rajamäen eteläpuoliset kivikot ovat syntyneet jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on
kerrostunut tavallista runsaammin loivalle rinteelle kumpumoreenimuodostumien yhteyteen. Kun jäätikön
reuna vetäytyi seudulta, alue oli ilmeisesti lähes kokonaan kuivaa maata. Keski- ja kaakkoisosan kivikoiden
alimmat osat ovat kuitenkin todennäköisesti huuhtoutuneet. Alueen kohottua kokonaan vedenpinnan

yläpuolelle kerrostumat ovat altistuneet roudan toiminnalle. Uhkurakat ovat kehittyneet erityisesti notkelmiin,
joissa pohjavesi on ollut lähimpänä pintaa.
Maisema ja muut arvot
Hajanainen ja tiheän metsän ympäröimä alue hahmottuu ympäristöstä kokonaisuutena vain kohtalaisesti, ja
kivikot näkyvät kunnolla vasta läheltä. Varsinkin pienet kivikot erottuvat kuitenkin maastossa selkeästi.
Ympäristöstä on näkyvissä metsää ja taimikoita. Kaukonäkymiä ei ole. Sisäinen maisema on melko vaihteleva.
Alueella on kohtalaisen selkeät korkeuserot, useita kivikoita ja joitain isoja kiviä. Kasvipeitteiset laikut lisäävät
vaihtelua keskiosassa. Kivikot ovat melko vaikeakulkuisia.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
Miettinen, A. 1996. Pielisen jääjärven kehityshistoria. Terra 108:1, 14-19.
Seppä, H., Tikkanen, M. & Mäkiaho, J-P. 2012. Tilting of Lake Pielinen, eastern Finland – an example of extreme
transgressions and regressions caused by differential post-glacial isostatic uplift. Estonian Journal of Earth Sciences
61:3, 149-161.
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PÖNKÄKANKAAN KIVIKOT

Valtimo
Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-12-031
Muodostuma: Uhkurakka
Moreenikivikko
Talus

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

209 m mpy.

Pinta-ala: 1,4

34 m

ha

Karttalehti:
Q5143G1

1-3m

Sijainti: Pönkäkankaan eteläpuolella Salmijärven ja Koivujärven välissä, Valtimolta 14 km pohjoiseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on osa-alueiltaan kohtalaisen edustava, useasta
kivikkotyypistä muodostunut kokonaisuus, jolla myös kasvillisuus on melko monipuolisesti kehittynyttä.
Geologia
Pönkäkankaan kivikot ovat kohtalaisesti tai melko hyvin kehittyneitä uhkurakkojen ja moreenikivikon
yhdistelmiä. Alueella on lisäksi pieni kohtalaisesti kehittynyt taluskivikko. Alue sijoittuu korkeiden
kalliomäkien väliin loivahkolle rinteelle, syvän soistuneen notkelman pohjalle ja osittain järven rannalle.
Hyvin hajanainen, noin 800 metriä pitkä ja 100–600 metriä leveä kohdealue koostuu pienistä kapeista ja
soikeista uhkurakoista ja pienestä kapeasta taluskivikosta. Uhkurakkojen reunoilla on lisäksi vähän
moreenikivikkoa. Uhkurakat ovat noin 40–100 metriä pitkiä ja 10–40 metriä leveitä. Pienimmät ja
peitteisimmät, kohtalaisesti kehittyneet uhkurakat ovat alueen pohjoisosassa Pönkäkankaan rinteellä. Hieman
suuremmat ja paremmin kehittyneet uhkurakat ovat alueen eteläosan soistuneessa notkelmassa, joka muodostaa
paikallisen vedenjakajan Salmijärven ja Koivujärven välille. Koivujärven luoteispäässä kivikkoa on myös
rannalla. Alueen parhaiten kehittynyt uhkurakka on länsiosassa loivalla rinteellä oleva noin 100 x 70 metrin
kokoinen kivikko. Alueen uhkurakat ovat rajaukseltaan melko vaihettuvia ja niissä on melko runsaasti puustoa
ja kasvipeitteisiä laikkuja. Uhkurakkojen pinnat ovat varsin epätasaiset ja ne viettävät loivasti lounaaseen ja
kaakkoon. Rajauksesta on jätetty pois joitain pieniä ja peitteisiä kivikoita.
Kohdealueen eteläosassa Salmivaaran pohjoisrinteellä on noin 10 metriä korkea osin peitteinen kalliojyrkänne,
jonka juurelle on paikoin kerrostunut jyrkänteestä irronneita kiviä. Rajattu, melko peitteinen kivikko on
tyypiltään lähinnä sortuma, joka muodostaa jyrkänteen juurelle noin 3–4 metriä korkean talusmaisen rinteen,
jonka jyrkkyys on noin 30°. Kalliojyrkänne taluksen yläpuolella on lohkeillut ja paikoin ylikalteva (jyrkkyys
noin 90–110°).
Kivien keskikoko on noin 0,3–1,5 metriä. Suurimmat kivet ovat noin 2–4 metrin kokoisia. Osa kivistä on
pystyssä. Kivien pyöristyneisyys on taluskivikossa noin 1,5 luokkaa (melko särmikäs) ja on uhkurakoissa noin
2,0–3,5 (kulmikas–melko pyöristynyt). Kivitiheys on noin 50–100 %. Kivilaji on pääasiassa gneissitonaliittia,
lisäksi esiintyy jonkin verran graniittia ja vähän diabaasia ja mafista vulkaniittia. Kivet edustavat paikallista tai
lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on yleisesti
näkyvissä. Eteläosan notkelman pohjalla on oja ja kaakkoon valuva epämääräinen piilopuro.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on melko suuri, ja seudulla esiintyy runsaasti moreenikivikkoa,
siirtolohkareita ja pieniä kohdealueen tyyppisiä uhkurakkoja. Suurimmat siirtolohkareet Koivujärven
luoteispuolella ovat noin 6–8 metrin kokoisia. Lähiympäristö on melko rikkonaista vaara- ja
kalliomäkimaastoa, jonka yhteydessä on myös jonkin verran moreenikumpuja. Ylin ranta on lähialueella noin
165 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Pielisen jääjärvivaiheessa.
Pönkäkankaan kivikot ovat syntyneet jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota on kerrostunut
tavallista runsaammin rikkonaiseen vaaramaastoon. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, alue oli kokonaan

kuivaa maata. Kerrostumat altistuivat roudan toiminnalle, ja uhkurakkoja kehittyi vähitellen erityisesti
notkelmiin, joissa pohjavesi on ollut lähimpänä pintaa. Eteläosan vaatimaton taluskivikko lienee syntynyt pian
alueen vapauduttua jäästä, kun jäätikön rikkomasta jyrkänteestä on sortunut ainesta sen juurelle.
Biologia
Useimmat alueen uhkurakat ovat pienuutensa ja pienikivisyytensä takia hieman karikevaikutteisia ja normaalia
sammaleisempia. Pohjavesi tulee paikoin näkyviin uhkurakoissa. Taluskivikko on kivikoon ja lajiston suhteen
omanlaisensa. Kivilajien välillä ei näy lajistossa merkittäviä eroja.
Uhkurakat ovat melko sammaleisia, runsaimpana lajina kiviterasammal. Kivien koloissa kasvaa myös
harvinaisen paljon korpikarhunsammalta. Isokorallisammalta ja tinajäkäliä on niukalti pienikivisissä, mutta
enemmän isokivisissä uhkurakoissa. Kivien päällä tai väleissä kasvaa valkoporon- ja harmaaporonjäkälää ja
sekä yllättävän paljon myös tähtitorvijäkälää. Kivien pystypintoja peittävät tummat karttajäkälät ja kulmissa
jossain määrin kaarrekarve, mutta kellertävät karttajäkälät puuttuvat kokonaan. Myös napajäkälät puuttuvat
lähes tyystin. Muutamissa pohjavesikuopissa kasvaa hetesirppisammalta ja rimpisirppisammalta. Kosteissa
onkaloissa on lisäksi saksipihtisammalta ja muita maksasammalia. Useissa kivikoissa on lisäksi muutama
metsäalvejuuri ja rantakivikossa kivien välissä kurjenpolvea. Kivikoissa on myös muutama kiiltopajupensas ja
yksittäisiä pieniä puita.
Taluskivikko on kostean karu ja lajistoltaan tavanomainen. Lohkareita peittävät päältä enimmäkseen tavalliset
metsäsammalet, poronjäkälälaikut, harva varvikko ja muutamat tavalliset metsäruohot. Lohkareiden välissä
kasvaa harvakseltaan puustoa. Rinteessä on muutamia rahkasammaljuotteja. Pystypintoja peittävät
jauhejäkälät, tummat karttajäkälät, karvejäkälät ja muut rupijäkälät. Myös tavanomaisia varjopaikan sammalia
on runsaasti, mm. kallio-omenasammalta ja isoraippasammalta. Hieman harvinaisempana lajina kivikossa
kasvaa niukkana ketunlieko.
Kivikoiden väleissä ja ympärillä on varttunutta erirakenteista havusekametsää, jossa on jonkin verran
lahopuuta ja myös tuoreita tuulenkaatoja. Maapohja on paikoin soistumaa ja osin suota.
Maisema ja muut arvot
Hajanainen ja peitteinen alue hahmottuu ympäristöstä melko heikosti, ja kivikot näkyvät kunnolla vasta läheltä.
Osa kivikoista näkyy kuitenkin myös tielle. Ympäristöstä on näkyvissä lähinnä tiheän vanhan metsän peittämiä
rinteitä. Etelässä häämöttää Salmivaaran korkea rinne, ja Koivujärvelle avautuu kohtalainen järvimaisema.
Sisäinen maisema on melko vaihteleva, vaikka kivikot ovat pieniä. Alueella on selkeät korkeuserot,
erityyppisiä kivikoita ja vähän rantaviivaa. Kivikot ovat melko vaikeakulkuisia.
Alueen länsipuolella vajaan kilometrin päässä on Murtovaaran vanhojen metsien suojelualueita ja Naturaalueita (AMO070085, FI070065). Kolmen kilometrin päässä idässä on Murtovaaran talomuseo. Alueen
eteläpuolella on useita retkeilypolkuja.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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Nurmes
Arvoluokka: 3

Tietokantatunnus: KIVI-12-032
Muodostuma: Talus
Moreenikivikko

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

165 m mpy.

Pinta-ala: 0,7

19 m

ha

Karttalehti:
Q5311B2

1-5m

Sijainti: Ylikylästä 5 km luoteeseen Roukkajanvaaran koilliskyljellä ja Rahkosenuuron pohjalla,
Nurmeksesta 15 km luoteeseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. Se on geologisesti ja biologisesti kohtalaisen edustava ja .
Maisema-arvoltaan kohde on arvokas. Varsinkin sen sisäinen maisema on edustava. Alueella on selkeät
korkeuserot, melko näyttävä kalliojyrkänne ja suurikokoista särmikästä kivikkoa
Geologia
Rahkosenuuron kivikko on melko hyvin kehittynyt taluskivikon ja moreenikivikon yhdistelmä. Kivikko
sijoittuu luode-kaakkosuuntaisen kallioperän murroslaakson reunalla kohoavan pienen kalliomäen
koilliskyljelle ja laakson pohjalle.
Kohdealue on noin 170 metriä pitkä ja 20–70 metriä leveä. Kalliojyrkänteen juurella oleva varsinainen
taluskivikko on melko kapea ja noin 3–10 metriä korkea, ja sen jyrkkyys on noin 30–35°. Edustavin
taluskivikko on alueen luoteispäässä. Taluksen edustalla on sen sijaan leveämpi, yli puolet laakson pohjasta
peittävä ja kaakkoon päin kaventuva loivasti kumpuileva kivikko, joka on lähinnä suojasivu- eli distaalikivikon
tyyppistä moreenikivikkoa. Taluskivikon yläpuolella on noin 5- 15 metriä korkea lohkeillut, osin ylikalteva
kalliojyrkänne, jonka jyrkkyys on noin 80–110°. Jyrkänteessä on pieniä lippoja, ja jyrkänteen juurella heti
rajauksen luoteispuolella on pieni, noin 5 x 2 x 2 metrin kokoinen lippaluola. Laakson pohjaa peittävässä
melko avoimessa kivikossa on jonkin verran kasvipeitteisiä laikkuja, ja taluskivikon yläosa ja alueen alareunat
ovat melko peitteisiä. Alueen kaakkois- ja luoteispäiden rajaus on hieman vaihettuva, sillä rinteen juurella on
runsaasti peitteistä kivikkoa.
Kivien keskikoko on noin 0,2–1,5 metriä. Suurimmat kivet ovat noin 2–4,5 metrin kokoisia, ja niitä on eniten
kivikon alaosissa. Suuri osa kivistä on muodoltaan kuutiomaisia tai laattamaisia, ja laakson pohjalla olevat
kivet muodostavat paikoin röykkiöitä. Kivien alla on joitain pieniä luolamaisia onkaloita. Kivien
pyöristyneisyys on 1,0–2,5 (särmikäs–melko kulmikas). Kivitiheys on noin 80–100 %. Kivilaji on pääasiassa
migmatiittista tonaliittigneissiä, lisäksi esiintyy jonkin verran kiillegneissiä ja graniittia. Kivet edustavat
paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Kivikon
koillisreunalla laakson pohjalla on piilopuro.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on kohtalainen, ja seudulla on useita pieniä tai peitteisiä
kohdealueen tyyppisiä talus- ja moreenikivikoita ja pieniä uhkurakkoja. Lähiympäristö on suurten ja pienten
murroslaaksojen rikkomaa vaara- ja kalliomäkimaastoa. Ylin ranta on lähialueella noin 155 metrin
korkeustasolla, ja se on syntynyt Pielisen jääjärvivaiheessa.
Rahkosenuuron kivikko koostuu osittain jo jääkauden kuluessa laakson pohjalle kerrostuneesta, jäätikön
louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta. Suurin osa aineksesta lienee peräisin Roukkajanvaaran koilliskyljen
kalliojyrkänteestä, mutta osa kivistä on kulkeutunut kauempaakin. Kun jäätikön kuluttama ja rikkoma
kalliojyrkänne lopulta paljastui jäästä, siitä on luultavasti sortunut lyhyessä ajassa runsaasti lisää ainesta
jyrkänteen juurelle ja laakson pohjalle. Rahkosenuuroon on ulottunut kapea Pielisen jääjärven lahti, ja kivikon
alaosat ovat huuhtoutuneet paljaiksi. Pakkasrapautuminen on tämän jälkeen jatkanut kivien irrottamista
jyrkänteestä lähinnä alueen luoteispäässä. Laakson pohjan alimmat osat ovat altistuneet jossain määrin myös
roudan toiminnalle.

Biologia
Kalliokuvaus. Jyrkännelajisto on karua ja tavanomaista. Pintoja peittävät lähinnä jauhejäkälät, karvejäkälät ja
varjorikkijäkälä. Onkaloissa on kallio-omenasammalta ja hohtovarstasammalta ja pystypinnoilla
kivisammalpaakkuja. Raoissa kasvaa karvakiviyrttiä. Aluslouhikko on kaarrekarpeen ja karttajäkälien
kirjomaa. Kosteammilla paikoilla on lisäksi pohjakorvajäkälälaikkuja. Jyrkänteen otsat ja terassit ovat
varpuiset muodostuen kanervasta, puolukasta ja variksenmarjasta. Paikoin on myös suopursua. Kivikon
ympärillä on alaosissa varttunutta kuusivaltaista sekametsää ja vesakoitunutta mäntytaimikkoa sekä
kalliojyrkänteen laella varttunutta männikköä.
Maisema ja muut arvot
Kivikko hahmottuu ympäristöstä melko selkeästi, ja kalliojyrkänteet ja talukset näkyvät puuston salliessa hyvin
laakson vastakkaiselta rinteeltä. Kalliojyrkänteen laelta ja taluskivikon yläosista näkyy Rahkosenuuroa pitkin
melko kauas luoteeseen ja kaakkoon metsän ja taimikon peittämille rinteille. Luoteessa kohoaa Tornivaara.
Kivikon alaosista ei avaudu varsinaisia kaukonäkymiä. Sisäinen maisema on vaihteleva. Alueella on selkeät
korkeuserot, melko näyttävä kalliojyrkänne ja suurikokoista särmikästä kivikkoa. Kivikon pinta on paikoin
hyvin vaikeakulkuinen.
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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KUSIKANKAAN KIVIKKO

Nurmes

Tietokantatunnus: KIVI-12-033
Muodostuma: Virtaavan veden kerrostama kivikko

Arvoluokka: 4

Uhkurakka

Korkeus:
Muodostuman korkeus:
Kerrostumismuodon korkeus:

152 m mpy.

Pinta-ala: 1,1

4m

ha

Karttalehti:
Q5311F3

1-2m

Sijainti: Putkiahosta 2 km koilliseen Korhosenvaaran ja Kusikankaan välissä, Nurmeksesta 11 km koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja varsin
hyvin kehittynyt. Syntytapa on myös harvinainen. Alue on melko havainnollinen ja helppopääsyinen
käyntikohde.
Geologia
Kusikankaan kivikko on hyvin tai melko hyvin kehittynyt uoma- tai purkauskivikko, joka on kehittynyt osittain
uhkurakkatyyppiseksi. Kivikko sijoittuu Kusikankaan moreeniselänteen poikki leikkautuneen leveän,
kuivuneen purkausuoman suulle uoman luoteisreunalle.
Kapea ja kaareva, lounaasta koilliseen suuntautunut kivikko on noin 400 metriä pitkä ja 10–60 metriä leveä.
Kivikon pinta on varsin matala ja tasainen, ja se viettää hyvin loivasti lounaaseen ja kaakkoon kohti
purkausuoman pohjaa. Kivikon terävä luoteisreuna rajautuu noin 3–5 metrin korkuiseen peitteiseen törmään, ja
myös alueen eteläreunalla on matala valli. Kivikon keski- ja lounaisosat ovat jokseenkin avoimia ja niissä on
vain vähän kasvipeitteisiä laikkuja, koillispää on sen sijaan melko peitteinen ja pinnaltaan paikoin epätasainen.
Kivikon kaakkoisreuna on vaihettuva, ja rajauksesta on jätetty pois kaakkoispuolista harvempaa peitteistä
kivikkoa ja kivikuoppia.
Kusikankaan selänteen poikki leikkautunut kaareva ja jyrkkärinteinen purkausuoma on kohdealueen
koillispuolella noin 1 000 metriä pitkä, 150 metriä leveä ja 5–15 metriä syvä. Uoman tasainen pohja on
soistunut. Uoman voi tulkita jatkuvan kivikon lounaispuolella vielä puolitoista kilometriä Roninkankaalle asti.
Kivien keskikoko on noin 0,3–0,8 metriä, ja suurimmatkin kivet ovat vain noin 1–1,5 metrin kokoisia. Kivien
pyöristyneisyys on 2,5–4,5 (melko kulmikas–melko hyvin pyöristynyt). Suurin osa kivistä on
pyöristyneisyydeltään 3,0–4,0. Pienimmät ja pyöristyneimmät kivet ovat alueen lounaispäässä. Kivitiheys on
noin 80–100 %. Kivilaji on pääasiassa migmatiittista tonaliittigneissiä ja tonaliittia, lisäksi esiintyy jonkin
verran graniittia ja kiillegneissiä. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat kulkeutuneet
vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010). Pohjavesi on paikoin näkyvissä. Kivikon lounaispuolella on pieni
aineksenottoalue, jonka matalissa leikkauksissa aines on lähinnä hiekkaista soraa.
Kohdealueen ympäristön pintalohkareisuus on jokseenkin normaali. Lähiympäristössä on alueen
kaakkoispuolella korkeita vaaroja ja luoteispuolella suurehkoja luoteesta kaakkoon suuntautuneita kumpuilevia
moreeniselänteitä. Moreeniselänteisiin on leikkautunut muutamia pieniä sulavesiuomia. Ylin ranta on
lähialueella noin 150 metrin korkeustasolla, ja se on syntynyt Pielisen jääjärvivaiheessa.
Kusikankaan kivikko on syntynyt alun perin jäätikön louhimasta ja kuljettamasta kiviaineksesta, jota kerrostui
runsaasti luode-kaakkosuuntaisiin moreeniselänteisiin. Jääkauden lopulla alueen koillis- ja pohjoispuolelle oli
ilmeisesti kehittynyt pieniä paikallisia jäätikön patoamia jääjärviä. Jäätikön sulamisvaiheessa jäätikön reunan
vetäydyttyä lähelle kohdealuetta jääjärvien sulamisvedet purkautuivat todennäköisesti aluksi kovalla paineella
jäätikön alitse ja myöhemmin mahdollisesti jäätikön reunan editse lounaaseen kohti Pielisen jääjärveä.
Voimakas purkaus leikkasi uoman Kusikankaan moreeniselänteen poikki, kerrosti ja lajitteli ainesta uudelleen
ja huuhtoi kivikkoa paljaaksi. Sulavesivirtauksen loputtua kivikko jäi kuivilleen ylimmän rannan yläpuolelle ja

altistui roudan toiminnalle.
Maisema ja muut arvot
Kivikko hahmottuu melko selkeästi ympäristöstä ja sen lounaispää näkyy tielle. Ympäristöstä on näkyvissä
lähinnä tiheää metsää. Korhosenvaaran ja Seiväsvaaran metsäiset laet häämöttävät etelässä ja idässä. Sisäinen
maisema on hieman yksitoikkoinen. Mutkaiset reunat, kasvipeitteiset laikut ja muutamat kivikuopat tuovat
hieman vaihtelua. Kivikon pinta on melko helppokulkuinen.
Vajaan kilometrin päässä alueen itäpuolella on pieni Pyykölän luonnonsuojelualue (YSA990915).
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.
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Arvoluokka: 4

Tietokantatunnus: KIVI-12-034
Muodostuma: Siirtolohkare
Korkeus:

155 m mpy.

Muodostuman korkeus:

1m

Kerrostumismuodon korkeus:

7m

Pinta-ala: 0,1

ha

Karttalehti:
Q5311E3

Sijainti: Katajakoskelta 2 km kaakkoon Kurkelanvaaran ja Räystäsvaaran välissä, Nurmeksesta 8 km
koilliseen.
Luonnonsuojelualueet ja muut luontoa turvaavat alueet:
Yleiskuvaus:
Kohde on arvotettu valtakunnallisesti melko arvokkaaksi. Se on geologisesti kohtalaisen edustava ja sen
maisema-arvo on korkea. Maisema-arvoon on vaikuttanut lähinnä lohkareiden suuri koko ja tästä johtuva
yleinen näyttävyys. Alue on melko helppopääsyinen käyntikohde.
Geologia
Karhukivi on suurista siirtolohkareista koostuva louhikko. Se sijoittuu matalalle kummulle luodekaakkosuuntaisen kumpumoreenialueen pohjoispuolelle moreenipeitteisten kalliomäkien väliseen
painanteeseen. Alueen länsipuolitse kulkee katkonainen harjujakso.
Karhukivi koostuu kahdeksasta suuresta lohkareesta sekä useista hieman pienemmistä kivistä. Kaksi suurinta
lohkaretta ovat noin 8 x 3 x 7 metrin ja 7 x 3 x 6 metrin kokoisia ja niitä reunustavat kuusi muuta suurta
lohkaretta noin 5–6 metrin kokoisia. Pienimmät kivet ovat noin 0,5–4 metrin kokoisia, ja ne ovat osittain
suurempien lohkareiden päällä. Tiivis neliömäinen louhikko on kokonaisuudessaan noin 15 metriä pitkä, 12
metriä leveä ja 6–7 metriä korkea. Kaksi suurinta lohkaretta ovat muodoltaan laattamaisia ja pystyssä, ja niiden
väliin jää alueen keskelle kapea läpikuljettava käytävä. Muiden lohkareiden väliin ja alle on muodostunut
pieniä rakoja ja lippoja. Karhukivi on todennäköisesti ollut alun perin yhtenäinen suurlohkare, joka on
hajonnut nykyiseen asuunsa jäätikön kuljetuksen aikana ja sen jälkeen. Louhikon lisäksi rajaukseen on otettu
sen lähiympäristö noin 10 metrin säteellä.
Karhukiven kivilaji on gneissitonaliittia. Kivet edustavat paikallista tai lähialueen kallioperää, ja ne ovat
kulkeutuneet vain lyhyen matkan (DigiKP200 2010).
Karhukiven ympäristön pintalohkareisuus on suuri, ja sen etelä- ja kaakkoispuolisella kivikkoisella
kumpumoreenialueella on useita 5–7 metrin kokoisia lohkareita. Kaakkoisella kumpumoreenialueella on
hieman pienempi, niin ikään useista lohkareista koostuva Karhukivi (suurin lohkare noin 7 x 2 x 6 m), jonka
kyljeltä on äskettäin sortunut ainesta. Ylin ranta on lähialueella noin 145 metrin korkeustasolla, ja se on
syntynyt Pielisen jääjärvivaiheessa. Kun jäätikön reuna vetäytyi seudulta, Karhukivi jäi kuivalle maalle noin 10
metriä vedenpinnan yläpuolelle.
Maisema ja muut arvot
Karhukiven ympäristö on melko peitteinen, mutta kivet erottuvat kohtalaisen hyvin harvahkossa varttuneessa
taimikossa. Louhikon kokonaisuuden hahmottaminen vaatii hieman kiertelyä lohkareiden ympärillä ja niiden
välissä. Lähiympäristö on taimikkoa, eikä louhikon juurelta avaudu kaukonäkymiä. Suurimpien lohkareiden
päältä näkyy kuitenkin paikoin ympäröivään matalaan vaaramaastoon. Sisäinen maisema on melko vaihteleva.
Alueella on suuria pystyasentoisia lohkareita ja lohkareiden välisiä rakoja ja lippoja. Louhikon ympäristö on
hieman tallautunut, ja länsireunalla lipan alla on poltettu nuotiota. .
Kirjallisuus:
DigiKP200 Bedrock of Finland – DigiKP200. GTK. Version 1,0. Accessed 16.03.2010
http://www.geo.fi/en/bedrock.html.

