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Hyyppäänvuori

KAO090115

LAUKAA

Karttalehti: 3212 11, 12

Alueen pinta-ala: 48

ha

Korkeus: 171 mpy

Suhteellinen korkeus: 87 m

Kallioalueen sijainti: Lievestuoreen kirkolta 4 km luoteeseen, Lievestuoreenjärven länsirannan nimessä.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueen pohjoisosassa on yksityiset Hyyppään luonnonsuojelualueet YSA200204 ja YSA200171. Lounaisrinteessä,
rauhoitettujen lehmusten luona, on Paatelahden pienialainen luonnonsuojelualue (YSA091906). Hyyppäävuoren alue
kuuluu Natura-verkostoon (Hyyppään alue FI0900021).
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Maisema- ja luonnonarvoiltaan merkittävä Hyyppäänvuori sijaitsee kapealla niemellä Lievestuoreenjärven länsirannalla.
Se erottuu jyrkkäpiirteisenä massiivisena kalliokohoumana kaikista ilmansuunnista katsottaessa ja jylhät kalliopahdat
näkyvät selvästi mm. länsipuoliselle Iso-Kotavuorelle. Harvapuustoisilta ylärinteiltä ja laelta avautuu puuston hieman
rajoittamia tai täysin avaria, kauniita ja melko luonnontilaisia keskisuomalaisia vesistömaisemia. Hyyppäänvuoren rinteillä
on kuluneita polkuja ja kalliokatoksissa ja luolissa useita nuotiopaikkoja. Vuorella on useita hienoja näköalapaikkoja.
Hyyppäänvuori on valtakunnallisesti arvokas crag-and-tail-drumliini, joka sijoittuu Konneveden-Hankasalmen
drumliinikentälle. Hyvin suurikokoinen drumliini muodostuu kallioisesta Hyyppäänvuoren proksimaaliosasta ja lähes
kaksi kilometriä pitkästä ja kapeasta moreenipeitteisestä distaaliselänteestä, jonka eteläisin osa jatkuu kallioaluerajauksen
ulkopuolella ja näkyy järvimaisemassa kapeana Hännysniemenä. Ylin ranta seudulla on noin 145 metrin tasolla, joten
proksimaaliosa muodostaa pienen supra-akvaattisen moreenikalotin. Ylin ranta näkyy huuhtoutuneina kallioseinäminä ja
kivivöinä kalliojyrkänteen juurella (Mäkinen ym. 2007).
Alueen kallioperä on vaaleaa, karkearakeista, heikosti suuntautunutta porfyyrista granodioriittia, jossa esiintyy
satunnaisesti terävärajaisia hienorakeisia amfiboliittisulkeumia. Hyyppäänvuoren länsirinne on osittain pystyjyrkänteinen,
kuutiorakoilun voimakkaasti lohkoma seinämä. Jyrkänteissä on runsaasti halkeamia ja avorakoja ja seinämien tyvillä
näkyy erikoisia rako- ja lippaluolia. Pystyseinämien korkeus vaihtelee länsi- ja pohjoisseinämällä 10-15 metrin välillä.
Itärinteellä seinämäpinnat ovat selvästi matalampia. Ylärinteen kalliojyrkänteet rakoilun synnyttämine onkaloineen ja
katoksineen ovat pienmaisemallisia erikoisia nähtävyyksiä. Myös lakialueen luonnontilaiset kalliomännikkömaisemat ovat
edustavia.
Hyyppäänvuoren tärkeimmät biologiset arvot liittyvät lakiosassa olevaan luonnonhoitometsään sekä pohjoiskoillisrinteen
kalliokasvillisuuteen. Laen puusto on vanhaa männikköä ja varsinkin jyrkänteiden äärellä on runsaasti mäntykeloja.
Kalliopinnat ovat suurelta osin valoisia ja jäkälävaltaisia, mutta pohjois-koillisrinteessä on myös kosteiden kallioiden
sammalkasvillisuutta, jonka lajistoon kuuluu vaatelias isotuppisammal. Alueella elelee liito-orava (VU) (Hertta).
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot:

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

Historialliset arvot:
Monikäyttöarvot:

4
3
3
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot: 2

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

6909000

6910000

6911000

6912000

63. Hyyppäänvuori, LAUKAA

3455000

3456000

1:15 000

¢

64

Vääränvuori

KAO090136

LAUKAA

Karttalehti: 3221 04

Alueen pinta-ala: 24

ha

Korkeus: 197 mpy

Suhteellinen korkeus: 72 m

Kallioalueen sijainti: Petäjäiskorven kylän tuntumassa, Iso Kuukkasen luoteispuolella.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Jyrkkärinteisenä kohoava Vääränvuori on etenkin maisemallisilta ja geologisilta arvoiltaan merkittävä kallioalue. Vuoren
länsireunalla on geomorfologisesti upea ja massiivinen louhikkojyrkänne. Jyrkänteen yläosassa on 8-10 metrin korkuisia,
kiilarakoilun lohkomia pystyseinämiä, joiden alapuolisessa louhikkorinteessä on jopa 5 metrin läpimittaisista
kalliolohkoja. Louhikkojyrkänteen pohjoispuolella on pysty- ja viistojyrkänteisiä jäätikön hiomia kallioseinämiä. Lakiosa
ja rinteet ovat pääosin irtomaiden peittämää metsämaastoa. Vääränvuori erottuu parhaiten pohjoisja itäpuolelta
Petäjäiskorven pelloilta, jonne se näkyy maisemassa kohoavana jyrkkäpiirteisenä, mutta voimakkaasti hakattuna
metsäselänteenä. Länsirinteen jyrkänteiset kalliopinnat erottuvat hakkuualojen ansiosta paikoin selvästi lähimaisemassa.
Länsirinteeltä avautuu puuston rajoittamia kauas ulottuvia, kumpuilevia metsämaisemia. Länsirinteen louhikkoiset
jyrkännemaisemat ovat vaikuttavia ja erikoisia.
Alueen kivilaji on keskirakeinen graniitti, jossa on runsaasti kiillegneissi ja -liuske sulkeumaa.
Biologisesti mielenkiintoisinta kallioalueella on länsirinteen lohkareikon onkalosta löytynyt isosahasammal, jolla on
ainoastaan muutama esiintymä Keski-Suomessa. Lohkareikkoja kalliokasvillisuus on muuten oligotrofista ja lajistoltaan
tavallista. Läntisillä ylärinteillä on vanhaa kalliomännikköä sekä koloisia keloja. Vääränvuoren itäpuolisko on kauttaaltaan
hakattu joitakin vuosia sitten. Säästyneet metsät ovat tavallisia tuoreita ja kuivia.
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot:

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

Historialliset arvot:
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

4
4
3
3

6920000

6921000

6922000

6923000

64. Vääränvuori, LAUKAA

3435000

3436000

3437000

1:15 000

¢

65

Saraakallio

KAO090126

LAUKAA

Karttalehti: 3221 07

Alueen pinta-ala: 13

ha

Korkeus: 125 mpy

Suhteellinen korkeus: 50 m

Kallioalueen sijainti: Saraaveden itärannalla, vastapäätä Laukaan kirkkoa.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Alue on suurelta osin Naturaverkoston kohde (Vatianjärven - Saraaveden alue FI0900104).
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Saraakallio on kalliomaalaustensa ansiosta valtakunnallisesti merkittävä nähtävyys Laukaan Saraaveden itärannalla.
Geomorfologisesti ja maisemallisesti hyvin edustavassa rantakalliossa on useassa kohdassa kalliomaalauksia, joista
vanhimmat ajoitetaan jaksolle 3400-3200 eKr. Seinämässä näkyy selvimmin hirven ja veneen kuva (Kivikäs 1995).
Suoraan järveen rajautuva länsijyrkänne on kuutiorakoilun lohkoma ja paikoin heikosti ylikalteva 10-20 metriä korkea
pystyseinämä. Seinämän tyvellä on kohtalaisen runsaasti kookasta louhikkoa. Rantakallioilta näkyy vaikuttavaa
Saraaveden vesi- ja rantamaisemaa ja lännen suunnalla erottuu Laukaan kirkon torni. Massiiviset rakoilun lohkomat
kallioseinämät ovat lähimaisemassa erittäin vaikuttavia ja ainutlaatuisia kalliomaalaustensa vuoksi. Kallioperä on
Saraakallion korkeimmalla laella granodioriittia, mutta länsijyrkänteillä hienorakeista graniittia.
Saraakallio on biologisesti merkittävä oligo-mesotrofinen kallioalue. Kiinnostavimmat seinämät ovat laen eteläpuolella
rinteen yläosassa. Ylikaltevilla ja pystyillä kallioilla kasvaa mesotrofisia sammalia ja jyrkänteeltä löytyi myös
kalliokeuhkojäkälä (NT/RT). Kallioilta on aiemmin tavattu myös pahtanurmikkaa (RT). Lounaisseinämän tyveltä alkaa
varsin luonnontilaiseen rantaan viettävä kuivan lehtomainen ja varteva sekametsä. Rannan massiivisilla pystyseinämillä on
laajoja ja edustavia jäkäläkasvustoja. Mantereen puoleisilla rinteillä ja lakiosassa on melko tavanomaisia tuoreita ja kuivia
männiköitä ja kuusikoita, joissa on paikoin lehtomaisia piirteitä.
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot:

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

Historialliset arvot:
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

1
2
3
2

65. Saraakallio, LAUKAA

3448000

6922000

6923000

6924000

6925000

¢

3449000

1:15 000

66

Äidinvuori

KAO090125

LAUKAA

Karttalehti: 3221 10

Alueen pinta-ala: 24

ha

Korkeus: 175 mpy

Suhteellinen korkeus: 90 m

Kallioalueen sijainti: Kuusvedenrannan kylältä 1 km luoteeseen, Kuusveden itärannalla.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Äidinvuori on maisemallisesti hyvin merkittävä kallioselänne, joka sijaitsee Kuusveden itärannalla. Äidinvuori on
isokokoinen kalliodrumliiniselänne, joka kuuluu Hankasalmen-Konneveden drumliinikenttään. Vaaleanharmaasta
granodioriittista muodostunut mäki on länsi- ja pohjoisreunastaan jyrkänteinen ja erottuu profiililtaan hyvin ympäristöön.
Äidinvuorella on hyvin paljastunut, harvapuustoinen lakiosa sekä lähimaisemallisesti hienoja männikköisiä kalliorinteitä,
joilta avautuu upeita, hieman luontaisen puuston rajoittamia maisemia Kuusvedelle. Suuri suhteellinen korkeus saa aikaan
hyvin jylhän maisemakuvan. Pohjoisessa ja luoteessa maisemakuvaa häiritsevät läheisen maaston hakkuut sekä muutaman
kilometrin päässä sijaitseva hiekkakuoppa. Pääasiassa viistojyrkänteinen ja hieman porrasmainen länsi- ja pohjoisjyrkänne
on noin 25 metriä korkea ja jäätikön hioma kalliorinne. Lakiosan silokalliot ovat paikoin hieman tavanomaista laajempia
ja edustavimpia kalliopintoja. Kallioselänne sijaitsee jäätikkölahden alueella, jossa korkein ranta on 162 metriä m.p.y.
Äidinvuoren viistoina viettävillä lakiosan ylärinteillä näkyy korkein ranta selkeänä huuhtoutumisrajana (Ristaniemi 1985).
Kasvillisuudeltaan hyvin karun Äidinvuoren lakiosa ja länsirinne ovat luonnontilaisuudeltaan edustavia. Varsinkin
vaikeakulkuisella rinteellä on säilynyt vanhaa puustoa ja pesäkoloisia mäntykeloja. Ylärinteillä on poronjäkäliköitä, jonka
seassa kasvaa mm. mereistä kalliotierasammalta. Lakimetsän kuiva kalliomännikkö muuttuu rinteillä tuoreemmaksi ja
lopulta kuusivaltaiseksi. Kallion tyveltä löytyy tavanomaisia oligotrofisia pystypintojen, kalliohyllyjen ja onkalojen
sammalistoja. Laen itäpuolelta alkaa mäntytaimikko ja myös selänteen etelärinteellä on peitteistä, taimikkoista ja hakattua
maastoa.
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot:

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

Historialliset arvot:
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

4
3
3
2

6924000

6925000

6926000

6927000

66. Äidinvuori, LAUKAA

3453000

3454000

3455000

1:15 000

¢

67

Hitonhaudan kallioalue

KAO090150

LAUKAA, ÄÄNEKOSKI

Karttalehti: 3221 05

Alueen pinta-ala: 432

ha

Korkeus: 242 mpy

Suhteellinen korkeus: 131 m

Kallioalueen sijainti: Kuntien rajalla, Jyväskylä–Oulu -valtatien ja Pieni-Hirvasen järven itäpuolella.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Eteläosassa oleva Hitonhaudan rotkolaakso on metsähallituksen luonnonsuojelualuetta. Hitonhaudan alue on
soidensuojeluohjelman kohde SSO090241. Alueella on myös yksityinen suojelualue (Hitonhaudan Puronvarsi- ja
Lettokorpi YSA092211)
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Suosittuna retkeilykohteena tunnetulla Hitonhaudalla on maa-aineslain tarkoittamia hyvin merkittäviä maisema- ja
luonnonarvoja. Suurelta osin irtomaan peittämän, voimakkaasti kumpuilevan alueen laajimmat paljastumat sijaitsevat
mäkien jyrkillä ja jyrkänteisillä rinteillä. Geomorfologisesti ja maisemallisesti edustavin kohde on kallioperän ruhjeeseen
syntynyt Hitonhauta, joka on poikkeuksellisen edustava, noin puoli kilometriä pitkä rotko. Muodostuma on 30-40 metriä
leveä ja sen jyrkänteiset, runsaan rakoilun lohkomat kallioseinämät ovat 10-20 metriä korkeita. Isosuonmäen
Patamankallion länsijyrkänne on myös geomorfologisesti edustava, noin 20 metriä korkea, lähes pystysuora kallioseinämä.
Hitonmäen ja Kapiovuoren välinen notkelma on geomorfologialtaan ja maisemallisesti upeaa kamesmaastoa. Notkelmassa
oleva Kuppihauta on syvä suppa. Selänteiden rinteillä on runsaasti laaja-alaisia hajanaisia lohkareikkoja ja pienialaisia
lohkarevöitä. Laaja kallioalue erottuu maisemassa lähinnä korkeampana metsäalueena, jonka jyrkänteiset kalliopinnat
erottuvat puuston seasta ainoastaan lähimaisemassa. Rinteiltä avautuu eri ilmansuuntiin edustavia, jonkin verran puuston
rajoittamia metsävaltaisia maisemia.
Alueen kallioperä on suuntautunutta porfyyrista graniittia, joka on Hitonhaudan alueella voimakkaasti ruhjoutunutta ja
myloniittiutunutta kiveä. Siinä esiintyy runsaasti kapeita leikkaavia maitokvartsijuonia ja pegmatiittigraniittia.
Kallioalue on myös biologisesti hyvin arvokas. Kalliokasvillisuus on erikoisinta rotkossa, jossa tavataan yleisen
oligotrofisen lajiston lisäksi runsaasti vaateliaampien sammalten muodostamia yhteisöjä. Rotkon lähes tukkivan lohkareen
kohdalta löytyi mm. isosaha- ja pikkusahasammalta (NT). Putkilokasvilajistosta mainittakoon rotkon kivikkoiselta
pohjalta aiemmin tavattu hajuheinä (NT) ja raidalta tavattu raidantuoksukääpä (NT/RT) (Hertta). Rotko ja siitä jatkuva
notkelma kuuluvat soidensuojeluohjelmaan. Muodostuman pohjalta puhkeaa lähteitä, joiden kasvillisuus on kuitenkin
melko kulunutta retkeilyn vuoksi. Rotkolaaksoa ympäröivillä mäillä on laajoja mäntytaimikoita sekä tavallisia kuivia,
tuoreita ja lehtomaisia kangasmetsiä. Isosuonmäen ja Kapiovuoren kalliojyrkänteillä on erityisesti karuja, varsin kuivia ja
usein jäkälävaltaisia pintoja. Alueen keskellä sijaitseva Piilolampi kuuluu laskupuroineen Keski-Suomen arvokkaisiin
pienvesiin (Lammi 1993).
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot:

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

Historialliset arvot:
Monikäyttöarvot:

4
2
3
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot: 3

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

6930000

6931000

6932000

6933000

6934000

6935000

67. Hitonhaudan kallioalue, LAUKAA, ÄÄNEKOSKI

3434000

3435000

3436000

3437000

1:25 000

¢

68

Ison Pirttivuoren kalliomaasto

KAO090074

LUHANKA

Karttalehti: 3122 02

Alueen pinta-ala: 62

ha

Korkeus: 155 mpy

Suhteellinen korkeus: 77 m

Kallioalueen sijainti: Päijänteen Kotkatselän rannalla, Kotilahdessa.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Koillisosan ranta-alue on Keitaanlahdenranta luonnonsuojelualuetta (YSA097448) ja Aarniosalon luonnonsuojelualuetta
(YSA200063) sekä Natura-verkoston aluetta (Onkisalo - Herjaanselkä FI0900077).
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Maisemallisesti merkittävä Iso Pirttivuoren kallioalue erottuu Päijänteelle jyrkkärinteisenä, mutta voimakkaasti hakattuna
metsäisenä mäkenä. Hakkuiden vuoksi mäen laelta avautuu upeita järvinäkymiä. Luontaiset maisemat olisivat
huomattavasti sulkeutuneemmat. Jyrkänteet ovat alueella melko matalia rakoilun lohkomia seinämäpintoja. Alueen
kallioperä on granodioriittia ja kiillegneissiä. Iso Pirttivuoren luoteisrinteellä esiintyy runsaasti kookasta louhikkoa ja
lohkareikkoa. Moreenin peittämä korkein lakiosa on ollut heti jääkauden jälkeen vedenkoskematonta kalliomaastoa. Iso
Pirttivuori on sijainnut pienenä saarena laajan jäätikkölahden alueella, jossa korkein ranta on ollut 145 mpy (ks.
Ristaniemi 1985).
Vuoren kalliopaljastumat ovat kasvuolosuhteiltaan monipuolisia. Itärinteellä on rikkonaista, varjoisaa ja kosteaa
pystyjyrkännettä ja ylikaltevia pintoja, luoteisjyrkänteet taas ovat valoisia lähes pystysuoria silokallioseinämiä.
Valoisten jyrkänteiden kasvillisuus on oligotrofista, mutta itärinteellä tavataan myös lievästi mesotrofiaan viittaavaa
lajistoa. Kallionaluslouhikossa on lehtokasvillisuutta, jota melko luonnontilainen mänty ja lehtipuumetsä suojaa.
Itärinteen aluslouhikossa esiintyy pensaikkotatarta
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot:

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

Historialliset arvot:
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

4
4
4
1

6845000

6846000

6847000

6848000

68. Ison Pirttivuoren kalliomaasto, LUHANKA

3427000

3428000

3429000

1:15 000

¢

69

Haukivuori-Lylyvuori

KAO090073

LUHANKA

Karttalehti: 3122 02

Alueen pinta-ala: 192

ha

Korkeus: 203 mpy

Suhteellinen korkeus: 120 m

Kallioalueen sijainti: Päijänteen Kotkasselän etelärannalla, Judinsalon saaren keskiosassa.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Haukivuoren ja Lylyvuoren muodostama kalliomaasto on keskellä Judinsalon saarta sijaitseva laaja, metsäinen ylänköalue.
Kallioalue rajautuu hieman harkinnanvaraisesti lounaispuolen notkelmassa olevaan maantiehen, koska sen lounaispuolella
kalliomaasto jatkuu samankaltaisena. Kallioalue on maisemallisesti hyvin merkittävä. Läheiseen Haukijärveen
Haukivuoren suhteellinen korkeus on noin 120 metriä ja Päijänteeseen 125 metriä. Kallioselännealue erottuu massiivisena
ja korkeana Päijänteen Kotkasselän etelärannalla ja hallitsee rantamaisemia. Kohtalaisen loivapiirteisten rinteiden
kalliopaljastumat eivät suurelta osin erotu järvelle. Lylyvuoren pohjoisrinteen osittain avoimet ja harvamännikköiset
kalliopinnat näkyvät kuitenkin edustavasti pohjoispuoliselle maantielle. Lylyvuoren lakiosasta ja rinteiltä avautuu hyvin
edustavia järvimaisemia itä- ja pohjoispuolelle. Myös Haukivuoren länsijyrkänteen päältä avautuu upeita vesistömaisemia
hakkuiden ansiosta. Alueen sisäosien maisemat ovat suurimmaksi osaksi talousmetsämäiset. Hakkuita on alueella varsin
vähän.
Alueen kallioperä on kivilajistoltaan vaihtelevaa. Lylyvuoren alueella vallitsee granodioriitti ja Haukivuoren lakiosa sekä
Leponiemen välisen alueen kallioperä on graniittia. Migmatiittista kiillegneissiä esiintyy runsaammin Haukivuoren
koillisrinteen kallioperässä (kts. Kallio 1982). Haukivuoren selännejakson pohjoisosassa koillisrinteellä on laaja ja
hajanainen lohkareikko, joka on osittain syntynyt korkeimman rannan tasoon.
Haukivuoren luoteispuolella on pieni luonnontilainen suolampi, jonka laskupuron varrella on lehtomaista kasvillisuutta.
Kallioaluetta hallitsevat tuoreen kankaan varttuneet metsät sekä kalliopaljastumien kohdilla kuivat männiköt. Jyrkänteillä
kasvillisuus on oligo-mesotrofista. Haukivuoren länsirinteessä on pieni lehto, jonka kohdalla kasvaa haisukurjenpolvi.
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot:

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

Historialliset arvot:
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

4
4
3
2

6845000

6846000

6847000

6848000

69. Haukivuori-Lylyvuori, LUHANKA

3423000

3424000

3425000

1:15 000

¢
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Onkisalo

KAO090253

LUHANKA
Karttalehti: 3122 02, 03, 05, 06

Alueen pinta-ala: 820

ha

Korkeus: 180 mpy

Suhteellinen korkeus: 102 m

Kallioalueen sijainti: Päijänteen itälaidalla muutama kilometri Luhangan kirkolta etelään.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Alueen itäosat kuuluvat Päijänteen keskiosan rantojensuojeluohjelman alueeseen (RSO090069) ja Onkisalo - Herjaanselän
alueeseen (FI0900077), joka on Natura-verkoston kohde. Onkisalon itäreunalla keskiosassa on Onkelin
luonnonsuojelualue YSA202886 ja hieman pohjoisempana Haminan-Kailasjärven luonnonsuojelualue YSA097475.
Onkisalon Molikonlammen länsipuolella on lehtojen suojeluohjelman kohde (Molikon lehdot LHO090260).
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Onkisalon saari on maisema- ja luonnonarvoiltaan Keski-Suomen arvokkaimpia kohteita, jolla on maa-aineslain
tarkoittamia hyvin merkittäviä geologisia, maisemallisia ja etenkin biologisia arvoja. Onkisalon itäosassa on
rantojensuojeluohjelmaan kuuluvia alueita (Heikkilä & Heikkinen 1993). Pinnanmuodoiltaan hyvin vaihteleva saari
muodostuu korkeista ja laajoista kallioisista mäistä, jotka nousevat parhaimmillaan yli 100 metriä Päijänteen pinnasta ja
muodostavat varsinkin Kotkatselän suunnasta näkyvän massiivisen kokonaisuuden. Laajin yhtenäinen kalliopaljastuma on
Onkikorkeimman lakiosassa. Edustavimmat jyrkänteet sijaitsevat Hettulanvuoren länsireunalla, jonka noin 50 metriä
korkealla porrasmaisella jyrkänteellä on peräti 20-metrinen pysty alaosa. Hettulanvuoren jyrkänteen yläosasta näkyy
kaunista Päijänteen saaristomaisemaa Kotkatselälle ja Judinsalon suuntaan. Saarta halkoo 2 km pitkä lounaskaakkosuuntainen ruhjelaakso, jonka luoteisreunalla on noin 1,5 km pitkä porrasjyrkänne. Jyrkänteen kokonaiskorkeus on
noin 30 metriä. Kalliomaisemat ovat alueen sisällä paikoin hyvin edustavia, mutta metsäluontoa hallitsevat suuressa osassa
heinikkoiset taimikot.
Alueen kallioperä koostuu pääosin karkeasta porfyyrisestä granodioriitista sekä paikoin esiintyvistä gneissi- ja
amfiboliittisulkeumista, jotka mahdollistavat rehevän kasvillisuuden kehittymisen.
Onkisalo on metsä- ja kallioluonnoltaan ja myös linnustoltaan poikkeuksellisen arvokas alue. Kalliokasvillisuutta
luonnehtivat jyrkänteiden monipuoliset oligo-mesotrofiset sammalyhteisöt, mutta seinämillä esiintyy myös vaateliaampaa
lajistoa. Lakipaljastumilla on tavallisia poronjäkäläpeitteitä ja rinteillä vallitsevat lehtomaiset, tuoreet ja kuivat kankaat,
joissa on tehty runsaasti hakkuita. Alueen kallioilta on havaittu kalliokeuhkojäkälä (NT/RT) ja metsistä
etelänraippasammal (VU) sekä aarnihiippasammal (VU) (Hertta). Saarelta on myös vanha tieto mustakivisammalesta
(RT). Saarelta löydettyyn vaateliaaseen ja harvinaiseen lajistoon kuuluvat lisäksi taljaruostesammal, ripsikellosammal,
lettosiipisammal ja vemmelvaskisammal. Kallioiden putkilokasviston merkittävimpiä ovat lajeja ovat haisukurjenpolvi,
liuskaraunioinen ja pensaikkotatar.
Saaren itälaidalla on Molikon lehtoalue. Lehtokasvillisuus on hyvin monipuolista, rikaslajista ja rehevää. Reheviä
lehtometsiä tavataan Molikon lisäksi eri puolilla saarta. Alueen lajistoon kuuluu hirvenkello (VU), tuoksumatara (NT),
viuhkokääpä (NT/RT) ja poimukääpä (VU). Alueelta on havaittu useita uhanalaisia hyönteisiä kuten Cis micans kovakuoriainen (NT), haapajäärä (NT), haapasyöksykäs (NT), haavanlahokärsäkäs (CR), häiväpiiloseppä (NT),
isomustakeiju (NT/RT), isopehkiäinen (NT), karvakukkajäärä (EN), kyrmysepikkä (VU), kytysukkulainen (VU),
lehtopirkko (VU), leppäkelokärsäkäs (VU) piilopääaatukainen (VU), rosopehkiäinen (NT), täplämustakeiju (EN),
vakohaapakaarnuri (EN). Alueella elelee lisäksi liito-orava (VU) (Hertta).
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot:

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

Historialliset arvot:
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 2

4
3
3
2

6846000

6847000

6848000

6849000

6850000

6851000

6852000

6853000

70. Onkisalo, LUHANKA

3428000

3429000

3430000

3431000

3432000

1:30 000

¢

71

Kankaisvuori-Hiekkavuori

KAO090072

LUHANKA

Karttalehti: 3122 03

Alueen pinta-ala: 164

ha

Korkeus: 188 mpy

Suhteellinen korkeus: 92 m

Kallioalueen sijainti: Luhangan kirkonkylältä 6 km lounaaseen, Päijänteen rannalla.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Kankaisvuoren ja Hiekkavuoren muodostama kallioalue rajautuu länsireunastaan Päijänteeseen ja pohjoisessa
harkinnanvaraisesti ylänköiseen kalliomaastoon. Etenkin Hiekkavuoren laella on laaja paljastuma alue, jossa silokalliot
ovat paikoin hyvin kehittyneitä ja tavanomaista laaja alaisempia pintoja. Jyrkillä rinteillä on kohtalaisen matalia
jyrkänteisiä osia. Kankaisvuoren kaakkoisosassa sijaitsee alueen merkittävin porrasmainen ja viistojyrkänteinen rinne,
jonka kokonaiskorkeus on noin 40 metriä. Kankaisvuorella on pienten kallioseinämien reunustama sola, Pirunkanava.
Alueen korkein kohta sijaitsee Kankaisvuoren laella, josta korkeusero itäpuoliseen Kankaisjärveen on 92 metriä. Alue on
maisemallisesti melko hallitsevalla paikalla ja se erottuu korkeana Päijänteen rantamaisemassa. Kalliopintoja ei juuri näy
lähiympäristöä kauemmas, mutta Kankaisvuoren kaakkoisreunalla jyrkänteiset kalliot hallitsevat maantienvarsimaisemaa.
Hiekkavuorelta avautuu Päijänteelle luontaisia osin puuston rajoittamia hyvin edustavia maisemia, mutta Kankaisvuoren
loivapiirteisellä laella puusto rajoittaa selvästi näkyvyyttä. Sisäiset maisemat ovat edustavimmillaan Kankaisvuoren
vaahteralehdossa ja Hiekkavuoren silokallioalueilla.
Alueen kallioperä on vaaleanharmaata, keskirakeista granodioriittia, joka on monin paikoin graniittiutunut. Granodioriitin
sulkeumana on paikoin kiillegneissiä ja gabroa (ks. Kallio 1982).
Biologisesti merkittävintä kallioalueella on edustava lehtokasvillisuus. Kankaisvuoren itärinteellä on vaahterakasvusto,
jonka kentäkerroksessa tavataan mm. harvinaista lehtopähkämöä (Keski Suomen seutukaavaliitto 1982). Luonnonvaraista
vaahteraa (RT) kasvaa myös Pirunkanavan kalliosolassa, jonka jyrkänteillä tavataan myös hieman vaateliaampaa
kalliokasvillisuutta. Kallioalueella on runsaasti taimikoita ja uusia hakkuita.
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot:

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

Historialliset arvot:
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

4
4
4
3

71. Kankaisvuori-Hiekkavuori, LUHANKA

6852000

6853000

6854000

¢

3426000

3427000

1:15 000

72

Syväniemen-Pukkivuoren kalliomaasto LUHANKA

KAO090076

Karttalehti: 3122 03

Alueen pinta-ala: 231

ha

Korkeus: 165 mpy

Suhteellinen korkeus: 61 m

Kallioalueen sijainti: Luhangan kirkonkylältä 5 km länteen, Päijänteen rannalla.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Suojärvenmäen eteläpuoleisessa notkelmassa onSuojärven purolehdon luonnonsuojelualue (YSA097372), joka on myös
Natura-verkoston kohde(FI0900080).
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Lepovuoren, Suojärvenmäen, Pukkivuoren, Halmemäen ja Syväniemen muodostama kalliomaasto on biologisesti hyvin
arvokasta ja sillä on myös merkittäviä maisemallisia arvoja. Alue rajautuu länsireunastaan Päijänteeseen ja muilla
suunnilla kallioiseen metsämaastoon sekä pieniin järvialtaisiin. Pukkivuori kohoaa noin 61 metriä viereisen Ison
Kalliojärven pintaa korkeammalle. Pohjoisrinteen harvamännikköiset kalliopinnat näkyvät selvästi luoteispuolella olevan
Sikojärven rannalle. Lepovuoren hakatulta laelta avautuu upeita maisemia Päijänteen suuntaan. Jyrkänteen päältä avautuu
myös luontaisia vesistö ja metsämaisemia viereiselle Iso Hyttysen järvelle. Pukkivuorelta näkyy pienten järvien,
viljelysten ja kumpuilevan metsämaaston muodostamaa mosaiikkia. Sisäisen maiseman parhaita kohtia ovat Lepovuoren
jyrkänne ja Suojärven laskupuro. Lepovuoren itäjyrkänne on heikosti porrasmainen, noin 25 metriä korkea seinämä, jossa
pystypinnat ovat noin kymmenmetrisiä. Pukkivuoren pohjoisjyrkänne on myös noin 40 metriä korkea viistojyrkänteinen ja
porrasmainen kalliorinne. Alueen kallioperä on suurelta osin graniittia ja granodioriittia, jonka sulkeumana esiintyy
paikoin kiillegneissiä ja amfiboliittia.
Kallioalue on biologisesti merkittävä. Kalliolajistoon kuuluvat mm. pohjanvaskisammal (NT/RT), kalliokeuhkojäkälä
(NT/RT), lukinsammal (RT) sekä jokseenkin harvinainen näädänsammal. Tavanomaisemmasta meso-eutrofisesta lajistosta
tavataan isoruostesammalta, kivikutrisammalta ja ketohavusammalta. Lepovuoren alla on hieno, rehevä lehto, jonka lisäksi
arvokasta kasvillisuutta ja lajistoa tavataan Suojärven rannalla ja laskupuron lehdossa. Lajistosta mainittakoon vielä
hajuheinä (NT) ja nevaimarre. Luonnontilaisuus on parhaimmillaan Lepovuoren jyrkänteellä, jonka yläosassa tapaa
ikääntyneitä mäntyjä ja jyrkänteen alla suuria raitoja ja runkolehmuksia. Muilta osin alue on laajalti avo- tai
harvennushakattu.
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot:

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

Historialliset arvot:
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

4
4
3
4

6853000

6854000

6855000

6856000

6857000

72. Syväniemen-Pukkivuoren kalliomaasto, LUHANKA

3425000

3426000

3427000

3428000

1:20 000

¢

73

Vahervuori

KAO090075

LUHANKA

Karttalehti: 3122 03, 06

Alueen pinta-ala: 115

ha

Korkeus: 171 mpy

Suhteellinen korkeus: 90 m

Kallioalueen sijainti: Luhangan kirkonkylältä 2 km länteen, Vaherjärven etelärannalla.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Vahervuoren itäosassa on lehtojen suojeluohjelman kohde (Vahervuoren lehdot LHO090259) ja alue kuuluu laajemmin
Natura-verkostoon (FI0900080).
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Luhangan kirkonkylän länsipuolella sijaitseva Vahervuori on maisema- ja luonnonarvoiltaan merkittävä kohde, joka
kohoaa 90 metriä viereisen Vaherjärven yläpuolelle. Kohteen kalliojyrkänteet näkyvät hyvin kilometrien päähän läheisille
kallioalueille ja vuori on kokonaisuudessaan selkeästi ympäristöstään erottuva. Vahervuori on arvokas näköalapaikkana,
josta avautuu näkymä etualalla olevaan Luhangan kirkonkylään. Taustalla näkyy Päijänteen Tammiselkä
saaristomaisemineen. Itäjyrkänteellä myös sisäiset kalliomaisemat ovat jylhät ja edustavat. Vahervuoren itäsivulla kohoaa
porrasmainen, rakoilun lohkoma, noin 40 metriä korkea kalliojyrkänne. Korkein lakialue on vedenkoskematonta maastoa,
jossa on suurelta osin moreenipohjaista talousmetsää. Vuoren kallioperä on pääasiassa granodioriittia ja graniittia.
Vahervuoren itärinteen yläosissa on jäkälävaltaisia kasvillisuusyhteisöjä. Alempana on myös kallioketokasvillisuutta,
jonka lajistossa tavataan mm. vahamaksaruohoa ja haisukurjenpolvea. Varsinaisella pystyjyrkänteellä kasvillisuus on
oligo-mesotrofista. Kallion alla on valtakunnallisesti arvokas laaja, jonkin verran hakkuista kärsinyt lehtoalue, jossa
kasvaa mm. vaahteraa (RT) ja lehmusta (Alapassi & Alanen 1988). Alueelta on havaittu lisäksi huhtakurjenpolvi (NT),
pussikämmekkä (RT) kesämaksaruoho (RT) ja alueella elelee liito-orava (VU) (Hertta). Lakialueella on laajoja
poronjäkäläja kanervatyypin männikköalueita. Alueen luonnontilaisuus on jyrkännealuetta lukuun ottamatta metsien
nuoruuden vuoksi melko heikko.
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot:

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

Historialliset arvot:
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 3

4
3
4
3

6854000

6855000

6856000

6857000

73. Vahervuori, LUHANKA

3429000

3430000

1:15 000

¢

74

Rauanvuori-Juurikkavuoren
kalliomaasto

KAO090070

LUHANKA

Karttalehti: 3122 03, 3211 01

Alueen pinta-ala: 336

ha

Korkeus: 160 mpy

Suhteellinen korkeus: 82 m

Kallioalueen sijainti: Luhangan kirkonkylältä 5 km luoteeseen, Päijänteen rannalla.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Rauanvuoren-Juurikkavuoren kallioalue on Päijänteen itärannan topografialtaan vaihtelevaa vuorimaata, jossa
kalliopaljastumat ovat hyvin yleisiä. Korkein huippu on Rauanvuorella, joka nousee 82 metriä Päijänteen pintaa
korkeammalla ja hallitsee rantamaisemaa. Alueen pohjoisosa (Rauanvuori, Sorvavuori, Juurikkavuori) on
kokonaisuudessaan korkeaa rauhallisesti kumpuilevaa kalliomaastoa, kun taas eteläosa (Mäenvuori, Kääppivuori,
Valkeavuori) on matalaa ja rikkonaisempaa kalliomaastoa. Rinteiden jyrkänteiset osat ovat porrasmaisia ja
viistojyrkänteisiä kalliorinteitä, jossa yksittäiset kallioseinämät ovat yleensä alle viiden metrin korkuisia. Sorvavuoren
itärinteellä on myös 5-10 metrin korkuisia rakoilun lohkomia kallioseinämiä. Jyrkästi Päijänteen rannasta kohoavalla
Rauanvuorella on merkittäviä maisemavaurioita kuten kauas järvelle erottuva siemenpuuhakkuu ja NMT-masto.
Sorvavuoren hakkuut erottuvat heikommin, mutta vuori ei ole myöskään yhtä silmiinpistävä kuin edellinen. Kummaltakin
mäeltä avautuu loistavia näkymiä Päijänteelle ja kauas Jämsän mäkimaille, mutta maisemat ovat avautuneet hakkuiden
jälkeen. Sisäinen maisema on parhaimmillaan Rauanvuoren itärinteen vanhassa valoisassa lehtimetsässä.
Alueen kallioperä on pääasiassa vaaleanharmaata, keskirakeista granodioriittia, joka sisältää runsaasti gneissi- ja
liuskesulkeumia. Eteläosassa esiintyy kallioperässä myös hieman dioriittia.
Itä-koillisrinteillä kalliokasvillisuus koostuu pääosaksi oligotrofisten pystypintojen ja kalliorakojen yhteisöistä.
Kosteimmilla kalliontyvillä on myös lievästi mesotrofista kasvillisuutta ja itäjyrkänteiden tyvimetsät ovat lähes
poikkeuksetta lehtomaisia. Rauanvuoren alueella tavataan lehto-orvokkia, lehtomataraa, koiranheittä ja
mustakonnanmarjaa sekä Sorvavuoren alueella vaahteraa (RT), näsiää, koiranheittä ja lehtokuusamaa. Rauanvuoren alue
on linnustoltaan hyvin arvokas. Alueella elelee liito-orava (VU) (Hertta).
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot:

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

Historialliset arvot:
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

4
4
4
2

6857000

6858000

6859000

6860000

6861000

74. Rauanvuori-Juurikkavuoren kalliomaasto, LUHANKA

3427000

3428000

3429000

3430000

1:20 000

¢

75

Virkavuori

KAO090079

LUHANKA

Karttalehti: 3122 06

Alueen pinta-ala: 55

ha

Korkeus: 175 mpy

Suhteellinen korkeus: 97 m

Kallioalueen sijainti: Luhangan kirkonkylän tuntumassa, Tammijärven tien varressa.
Maankäytön suunnittelutilanne:
Kallioalueen yleiskuvaus ja tärkeimmät arvot:
Virkavuoren kallioselänteen tärkeimmät arvot ovat maisemallisia, mutta alueella on melko merkittäviä luonnonarvoja.
Virkavuoren kallioalue käsittää laajemman selännealueen jyrkkärinteisen, Vuorenmäen länsiosan rinteen ja lakialueen.
Länteen ja osin pohjoiseen viettävät rinteet ovat hyvin paljastunutta kallioista aluetta kun taas lakiosat ovat pääosin ohuen
moreenin peittämää taimikkoista metsämaastoa.
Vuorenmäen kallioperä on kivilajistoltaan melko vaihteleva. Vallitseva kivilaji on porfyyrigraniitti. Muina kivilajeina
esiintyy keskirakeista granodioriitti, jonka sulkeumana on satunnaisesti kiillegneissiä. Virkavuoren länsirinteellä on
paikoin emäksistä, hienorakeista gabroa, jota graniitti breksioi. Silokalliot ovat edustavimmillaan harvarakoisen
porfyyrigraniitin alueella Virkavuoren länsirinteellä. Korkeimman lakiosan länsisivulla on runsaan rakoilun lohkoma, 15
metriä korkea kallioseinämä. Viistopintaisen, hieman porrasmaisena kohoavan länsirinteen muut jyrkänteiset osat ovat
muutaman metrin korkuisia. Korkein ranta noin 145 metriä m.p.y. näkyy Virkavuoren rinteillä paikoin selvänä
huuhtoutumisrajana. Merkittäviä maisemia pohjoiseen ja lounaaseen avautuu lähinnä hakkuiden ansiosta. Virkavuoren
lakiosan länsireunalta avautuu myös hyvin edustavia puuston selvästi rajoittamia luontaisia maisemia länsi- ja
lounaispuolen ympäristöön. Sisäinen maisema on hienoimmillaan Virkavuoren länsirinteellä.
Biologisesti arvokkainta osa-aluetta ovat Virkavuoren länsirinteet, joilla on edustavia poronjäkäliköitä ja kallioketomaisia
kasvillisuuslaikkuja. Rinteen merkittävin laji on vuorimunkki (RT). Tien vieressä olevan pienen kuusten varjostaman
jyrkänteen alla kasvaa vähän vaahteraa (RT) ja lehtokuusamaa. Länsirinteen puusto on melko luonnontilaista harvaa
kalliomännikköä. Muualla kallio- ja metsäkasvillisuus tavanomaista tai pahoin metsänhoidon muuttamaa.
Tärkeimpien tekijöiden arviointi:

Muut arvot:

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

Historialliset arvot:
Monikäyttöarvot:
Muuttuneisuus:
Lähiympäristön arvot:

KALLIOALUEEN ARVOLUOKKA: 4

4
4
4
3

75. Virkavuori, LUHANKA

6855000

6856000

6857000

6858000

¢

3430000

3431000

3432000

1:15 000

