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KIVIVAARA
Tietokantatunnus: TUU-11-022

Pinta-ala: 236,4
Korkeus: 38
Alueen suhteellinen korkeus: 13

Geologia
Kivivaaran muodostuma on Kivivaaran harjun länsirinteellä sijaitseva rantakerrostuma. Se sijaitsee noin kymmenen 
kilometrin päässä nykyisestä merenrannasta. Muodostuman pituus on noin 2,5 kilometriä ja leveyttä sillä on noin yksi 
kilometri. Muodostuma on syntynyt Itämeren Litorinamerivaiheen rantavyöhykkeessä 4 200 – 3 200 vuotta sitten 
harjun kohotessa vähitellen meren peitosta maankohoamisen seurauksena. Kivivaaran noustua merenpinnan tasoon 
aallokko huuhtoi harjun lakea madaltaen sitä ja kuljetti irrottamaansa ainesta harjun alarinteille ja lähiympäristöön. 
Kivivaaran muodostuman alueelle syntyi maan kohotessa viitisenkymmentä allekkaista rantavallia 25-35 metrin 
korkeustasolle. Rantavallit ovat suuntautuneet lounais- ja länsituulten nostattaman aallokon synnyttäminä laajan 
kaaren muotoisesti etelästä pohjoiseen. Rantavallit ovat kohtalaisen kehittyneitä, noin 0,5-1,5 metrin korkuisia ja ne 
kohoavat pyykkilautamaisesti muodostuman länsiosasta itäosaan. Rantavallien aines on 30-35 metrin korkeustasolla 
muodostuman itäosassa pääasiassa hiekkaa ja muodostuman länsiosassa 25-30 metrin korkeustasolla hietaista 
hiekkaa. Rantavallien noustua aallokon ulottumattomiin ja niiden pinnan kuivuttua vallit joutuivat alttiiksi tuulen 
toiminnalle. Länsi- ja lounaistuulet kuluttivat muodostuman länsiosan hietaisia rantavalleja ja kerrostivat 
kuljettamansa aineksen aikaisemmin syntyneiden rantavallien rinteille. Muodostuman luoteisreunassa, Ketunhiedan 
alueella on joitakin pieniä deflaatioalueita ja matalia dyyniaineksesta koostuvia kumpuja ja lyhyitä selänteitä. 

Biologia
Alueen metsät ovat suurimmaksi osaksi varttunutta tai vanhempaa kuivan kankaan kasvatusmännikköä. Vähemmässä 
määrin on taimikoita ja hakkuualoja. Sekapuuna kasvaa jonkin verran koivua.  Alueella ei ole lahopuita muutamaa 
tuulenkaatoa lukuun ottamatta. Aluskasvillisuus on puolukkavaltaista ja siellä täällä on variksenmarja- ja kanerva- ja 
poronjäkälälaikkuja. Varvikon alustaa vallitsee seinäsammal. 

Maisema ja muut arvot
Alueen ja rantavallien mataluudesta ja muodostumaa peittävästä mäntymetsästä johtuen siltä avautuu metsäinen 
maisema muodostuman lähiympäristöön. Samoista syistä johtuen muodostuma hahmottuu ainoastaan muodostuman 
lähiympäristöön ja sinnekin vain metsäisenä heikosti kumpuilevana alueena. Etelään avautuu muodostuman reunalta 
peltomaisema. Sisäiseen maisemaan luovat monimuotoisuutta ainoastaan lähes suoraviivaisten rantavallien noin 
metrin korkuinen kumpuilu sekä muodostuman luoteisreunan vähäiset tuulikerrostumat. Muodostuman eteläpuolelle 
raivatut pellot ja niille johtavat tiet katkaisevat muodostuman rantavallit. Muodostuma kuuluu lounaisreunaansa 
lukuun ottamatta Kivivaara-Varttivaaran harjujensuojelualueeseen (HSO110122).

Sijainti: Kivivaara sijaitsee Siikajoen itäosassa, Ylipäästä noin viisi kilometriä itään.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 1,5 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Siikajoki
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