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SIURUVAARA
Tietokantatunnus: TUU-13-059

Pinta-ala: 181,7
Korkeus: 286
Alueen suhteellinen korkeus: 35

Geologia
Mannerjäätikön sulamisvaiheessa noin 10 550 vuotta sitten jäätikön reuna perääntyi Savukosken pohjoisosassa 
Värriöjoen alueella kohti länsiluodetta (Johansson ym. 2005). Koska maasto viettää alueella kohti länttä ja lounasta, 
jäätikkö esti sulamisvesien pääsyn Kemijokea myöten kohti silloista Itämerta. Mannerjäätikön reunan eteen 
kerrostuneet sulamisvedet muodostivat lähes ympyränmuotoisen jääjärven Värriöjoen ja sen sivujoen Siurujoen 
laaksoon (Johansson 2005). Jääjärven eri vaiheista on jäljellä eri suuntiin johtavia lasku-uomia ja eri korkeustasoille 
syntyneitä muinaisrantoja. Vanhin lasku-uoma sijaitsee noin 277 metrin korkeustasolla muodostuman itäpuolella, 
josta jääjärven vedet laskivat Verkkomaselän eteläpuolitse Ylä-Naruskajokeen. Tämän vaiheen aikana Siuruvaaran 
(286 m mpy.) laki kohosi noin kahdeksan metrin korkuisena yksinäisenä saarena jääjärven keskeltä ja sen ylimmät 
muinaisrannat sijaitsevat 275-278  metrin korkeudella (Johansson 1995). Sen yläpuolella ollut Siuruvaaran laki 
muodostaa matalan vedenpinnan yläpuolella olleen moreenikalotin. Ylimmän muinaisrannan tasolle syntyi 
rantakivikko aallokon huuhtoessa vaaran rinteen moreenipeitettä. Huuhtoutumisvyöhykkeeseen jäi vain kiviä ja 
lohkareita, soran, hiekan ja sitä hienompien raekokojen kerrostuessa vaaran alarinteille. Kivet ja lohkareet ovat 
kulmikkaita johtuen siitä, että tämä jääjärvivaihe oli lyhytaikainen ja kesti korkeintaan vain muutamia kymmeniä 
vuosia, eikä aallokko ehtinyt sinä aikana pyöristää kiviä enempää. Jääjärven pinta laski noin viisi metriä, kun sen 
koillispuolelle aukesi Hirvikaltionojan lasku-uoma, jota myöten vedet laskivat Nuorttiin. Siuruvaaran rinteillä on tätä 
vaihetta vastaavia rantakivikoita sekä etelärinteessä että pohjoisrinteellä, jossa pienehkö yhtenäinen rantakivikko 
jakautuu kohti länttä kahdeksi erilliseksi matalaksi kiviseksi rantavalliksi. Vallien välinen korkeusero on noin yksi 
metri. Mannerjäätikön perääntyessä vedenpinta laskeutui edelleen portaittain uusien lasku-uomien myötä yhä 
alemmas. Kun vedenpinta oli 230 metrin korkeustasolla, Värriöjoen jääjärvi yhtyi Kemihaaran jääjärven kanssa, ja 
jäänreunan peräännyttyä Marttiin molemmat jääjärvet yhtyivät Sallan jääjärveen (Johansson 2005). 

Siuruvaaran rinteille ei juurikaan ole muodostunut varsinaisia rantavalleja lukuun ottamatta ylimmän muinaisrannan 
tasossa olevaa heikosti hahmottuvaa erittäin matalaa rantavallia. Rantakivikot laskeutuvat alaspäin yleensä rinteen 
jyrkkyyden mukaisesti. Samalla tasolla rantakivikoiden kanssa on paikoin aallokon moreenipeitteeseen kuluttamia 
pieniä laakeita ja kielekemäisiä painanteita, jotka ovat todennäköisesti syntyneet aallokon kuluttaessa rinnettä ja 
vettyneen moreenilaatan sortuessa aallokkoon. Paikoin rinteeseen on syntynyt kivistä ja lohkareista muodostuneita 
rinnettä alas valuneita kivikielekkeitä. Kohtalaisen kehittyneitä rantakivikoita on ylimmästä muinaisrannasta alaspäin 
noin 255-260 metrin tasolle saakka. Sitä alempien jääjärvivaiheiden rannat ovat varsin vaatimattomia 
huuhtoutumisvyöhykkeitä johtuen siitä, että Siuruvaaran eteen kohosi vähitellen suojaavaa saaristoa eikä aallokko 
kyennyt enää huuhtomaan kunnolla vaaran rinteitä. Vaaran alarinteille kerrostuneet hiekka- ja sorakerrokset ovat 
hyvin ohuita johtuen siitä, että huuhtoutumisvyöhykkeistä on kulkeutunut alaspäin vain vähäisiä määriä hiekkaa ja 
soraa. 

Rantakivikot koostuvat pääosin halkaisijaltaan 0,1-0,4 metrin kokoisista kivistä ja lohkareista, joiden kivilaji on 
paikallista gneissiä ja migmatiittia (DigiKP 200). Kivet ja lohkareet ovat osin särmikkäitä, joskin terävimmät kulmat 
ovat pyöristyneitä. Koska suurin osa kivistä on peräisin jäätikön kuljettamasta moreenista, niin muodostumassa on 
myös jäätikön kauempaa lännestä kuljettamaa pitempimatkaista kiviainesta, jonka kivilaji poikkeaa paikallisesta 
kivilajista.

Biologia
Alueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Kivikot ovat ilmakuvan mukaan avoimia. Alueen metsät ovat 
enimmäkseen hakattuja, harvapuustoisia metsiä. Siuruvaara on paremmin männikön peitossa. (Suomen maanpeite 
2006, ilmakuva).  Sekapuuna kasvaa jonkin verran kuusta ja koivua. Vaaran itärinteiden hakkuualoja on myös aurattu.
Laella aluskasvillisuutta vallitsee mustikka. Huuhtoutumisvyöhykkeessä mustikkaa on enemmän kosteammilla ja 
puolukkaa kuivemmilla kohdilla.

Maisema ja muut arvot
Siuruvaara hahmottuu lähiympäristöön kohtalaisesti, mutta rantakerrostuma hahmottuu puuston peittämänä vain 

Sijainti: Muodostuma sijaitseen Savukosken kunnan pohjoisosassa, noin 26 kilometriä Martilta koilliseen.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 20 m

Karttalehti:

Savukoski

4712 10



lähialueille. Rantakerrostumalta avautuu puuston niin salliessa kohtalainen vaara/tunturimaisema itään ja etelään. 
Varsinkin vaaran kaakkoisrinteeltä avautuu metsähakkuiden ansiosta kaunis maisema yli Värriöjoen laakson kohti 
eteläkaakkoa. Rantakivikot, niiden väliset moreenikaistaleet ja alarinteillä olevat ohuet hiekka- ja sora-alueet luovat 
vähäistä vaihtelua sisäiseen maisemaan.
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