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KIISKISVAARA
Tietokantatunnus: TUU-12-051

Pinta-ala: 35,4
Korkeus: 200
Alueen suhteellinen korkeus: 35

Geologia
Kiiskisvaaran rantakerrostuma-alueella on runsaasti hyvin kehittyneitä erityyppisiä rantamuodostumia allekkain 
harjun luoteispään ympärillä. Parhaiten kehittyneet muodostumat ovat harjun lounaiskyljellä, missä niitä myös 
hahmottuu eniten. Ylimpänä harjun rinteessä on noin 195 metrin tasolla terävä taive ja kivivyö, jotka kiertävät 
yhtenäisenä ja selkeänä muotona jyrkkärinteisen harjun laen ympäri. Taipeen edustalla on paikoin terassimainen 
tasanne. Toinen koko alueella mainiosti erottuva rantamuodostuma on noin 185-187 metrin tasolla oleva 3-8 metriä 
korkea jyrkkä törmä, jonka tyvellä on paikoin kivivyö ja palle- tai huuhtoutumiskivikkoa. Sen alapuolella harjun 
lounais- ja länsirinteillä on noin 175-183 metrin korkeustasoilla allekkain 5-7 rantavallia, jotka ovat noin 5-10 metriä 
leveitä ja vajaan metrin korkuisia. Osa valleista koostuu kasvillisuuden peittämästä soravaltaisesta aineksesta, osa on 
paljasta pyöristynyttä kivikkoa. Alimpana harjun rinteillä on sorainen ja kivinen rantakerrostuma, joka vaihtuu noin 
160-165 metrin tasolla hietikoksi Myös alarinteillä on matalia vallimaisia muotoja. 

Ylin ranta (Ancylusjärvivaihe) on seudulla noin 195 metrin tasolla. Kiiskisvaara oli jäästä vapauduttuaan noin 10 
600 vuotta sitten pieni saari laajan ulapan äärellä. Rantamuodostumat kehittyivät vedestä kohoavan harjun rinteille 
noin 300 vuoden kuluessa. Harju jatkuu Kiiskisvaaran luoteispuolella katkonaisena ja hyvin loivapiirteiseksi 
tasoittuneena, ja se on laajalti rantakerrostumien peitossa. 

Biologia
Alueen metsät ovat ylempänä rinteessä varttunutta, tasaikäistä männikköä. Sekapuuna on vähän koivua ja jokunen 
kuusi. Lahopuita ei ole. Alempana rinteessä on kasvatusmännikköä ja aivan alarinteessä kivikkoista, pinta-aurattua 
taimikkoa. Aluskasvillisuus on jäkälä-varvikkolaikkuista, josta jäkälikköä on valtaosa. Varvikkoa vallitsevat 
variksenmarja ja puolukka ja jäkälikköä palleroporonjäkälä. Kanervaa on enemmän nuoremmissa metsissä. 
Mustikkaa on hieman vähemmän. Paikoin kivikkojen tuntumassa on sianpuolalaikkuja. Puustoiset tai pienet kivikot 
ovat metsäkarikkeisia, ja kivien väliä peittävät poronjäkäläkasvustot. Laajemmat, puustottomat kivikot ovat 
avoimempia. Graniittisia kiviä kirjoo etenkin kaarrekarve, ja karttajäkälät ja napajäkälät ovat runsaita.

Maisema ja muut arvot
Kiiskisvaaran jyrkkäpiirteinen, noin 50 metriä korkea harjuselänne hahmottuu tasaisesta ympäristöstä hyvin ja näkyy 
melko kauas. Harjun laelta ja rinteiden yläosista avautuu paikoin laaja maisema metsäiseen ympäristöön. Etelässä 
näkyvät melko hyvin Laamasvaara ja Pieni-Laamanen. Alarinteet ovat peitteisempiä. Sisäinen maisema on melko 
vaihteleva ja näkyvyys on yleensä hyvä.

Kohdealueella ei ole varsinaisia leikkauksia, mutta harjun juurella alueen luoteis- ja eteläpuolella on erikokoisia 
aineksenottoalueita. Lounaiskyljen rantavallialuetta on paikoin äestetty, ja maasto on metsätöiden takia hieman 
kulunut. Alue on pohjavesialuetta ja kuuluu kokonaan Kiiskisvaaran harjujensuojelualueeseen (HSO110115). 
Kohdealue on hyvin havainnollinen ja helppopääsyinen käyntikohde.

Sijainti: 9 km Puokiosta kaakkoon Kiiskisjärven ja Pieni-Laamasen välissä, 25 km Puolangalta etelälounaaseen.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 30 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Puolanka

3441 05
3441 08



 
 
TUU-12-051 Kiiskisvaara. Ancylusjärvivaiheessa kehittynyt törmä ja kivivyö noin 185 metrin 
korkeustasolla harjun lounaisrinteellä. Kuva: H. Rönty, © GTK 2011. 
 

 
 
TUU-12-051 Kiiskisvaara. Ancylusjärvivaiheessa kehittynyt kivikkoinen rantavalli noin 180 metrin 
korkeustasolla harjun lounaisrinteellä. Kuva: H. Rönty, © GTK 2011. 




