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ISOVAARA
Tietokantatunnus: TUU-12-028

Pinta-ala: 20,5
Korkeus: 195
Alueen suhteellinen korkeus: 30

Geologia
Isovaaran dyynialue koostuu pienestä, melko hyvin kehittyneestä paraabelidyyniparvesta katkonaisen ja tasoittuneen 
harjun eteläpuolella. Dyynien pituus on noin 200-700 metriä ja korkeus 1-8 metriä. Dyynit ovat kohtalaisen 
kumpuilevia, ja niiden kaakkoinen suojasivurinne on paikoin jyrkkä. Alueen erikoisin muodostuma on Isovaaran 
laelle vaeltanut 5-8 metriä korkea dyyni, joka on varsin jyrkkäpiirteinen ja mutkitteleva. Vaaran laella ja sen 
kaakkoispuolella on lisäksi peittohiekkaa ja pieniä dyynikumpuja. 

Sotkamon jääjärven ylin ranta on seudulla noin 210-215 metrin tasolla. Isomäen pohjoispäässä noin 180 metrin 
tasolla on hieman huuhtoutumislohkareikkoa. Kohdealueen dyynit ovat alkaneet ilmeisesti kerrostua vasta kun 
Sotkamon-Pielisen jääjärvi purkautui noin 10 750 vuotta sitten Kajaanin eteläpuolella Kattilamäen seudulla 
Ancylusjärven tasoon (vrt. Kemiläinen 1982), ja harju kohosi kokonaan vedenpinnan yläpuolelle. Tuulen suunta on 
ollut luoteinen. Kohdealueen luoteispuolella noin 2-4 kilometrin päässä harjun liepeellä on lisäksi kaksi pientä ja 
heikommin kehittynyttä dyyniparvea, ja niiden välissä olevan Leppivaaran rinteillä on melko runsaasti 
huuhtoutumislohkareikkoa ja soraisia rantakerrostumia. 

Biologia
Isovaaran dyynin puusto on enimmäkseen varttunutta, kuivan kankaan männikköä kuten myös muilla dyyneillä. 
Lahopuita on niukahkosti. Paisterinteiden jäkäliköt ovat puolukan rei'ittämiä ja kanervan laikuttamia. Jäkäliköt ovat 
myös hieman sammaleisia. Isovaaran dyynin varjorinteillä on laajoja variksenmarjakasvustoja, muilla dyyneillä ne 
ovat lähinnä puolukkavaltaisia. Jäkälikkö koostuu lähinnä palleroporonjäkälistä. Varjorinteillä suopursu nousee aika 
ylös. Isomäen laella on iso yksittäinen kelo, ja dyynin jyrkällä paisterinteellä on ketunpesiä.

Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu soiden rajaamana melko hyvin ympäristöstä ja dyynit näkyvät osittain tiestöltä. Isomäen laelta näkyy 
melko kauas etelään, muuten alue on jokseenkin peitteinen ja maisemat ovat lähinnä rämeitä ja mäntykankaita. 
Sisäinen maisema on melko vaihteleva. 

Alueella on useita pieniä tieleikkauksia ja aineksenottokuoppia. Alueen pohjoisosa on pohjavesialuetta. Tien päässä 
Isovaaran juurella on laavu ja läntisimmällä dyynillä polku. Alueen kautta kulkee sähkölinja. Isomäen laella oleva 
dyyni on melko hyvä käyntikohde.

Sijainti: Ontojoen pohjoispuolella 2 km Katerman voimalasta luoteeseen, 28 km Kuhmosta länteen.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 8 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Kuhmo
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