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VAMMAVAARA
Tietokantatunnus: TUU-13-126

Pinta-ala: 741,4
Korkeus: 219,5
Alueen suhteellinen korkeus: 139,5

Geologia
Vammavaara on kalottivaara, jonka rantakerrostumat syntyivät mannerjäätikön reunan peräännyttyä alueelta noin 10 
300 vuotta sitten (Johansson ym. 2005) ja Itämeren Ancylusjärvivaihe peitti alueen. Vaaran ylärinteelle syntyi 
huuhtoutumisraja, joka nykyään sijaitsee noin 220 metrin korkeustasolle. Se on Itämeren jääkauden jälkeisten 
kehitysvaiheiden ylimmällä korkeustasolla sijaitseva huuhtoutumisraja eli ylin ranta Suomessa (Saarnisto 1981). 
Vaaran laesta ulottui vedenpinnan yläpuolelle vain neljää pientä kohoumaa, jotka muodostivat saaria muinaiseen 
Ancylusjärveen. Näillä vedenkoskemattomilla lakialueilla kallioperää peittää huuhtoutumaton hiekkamoreeni, jonka 
vuoksi niitä kutsutaan moreenikaloteiksi ja vaaroja kalottivaaroiksi. Moreenikalotteja on vaaroissa yleensä yksi, mutta 
niitä voi olla vaaran pinnanmuodoista johtuen myös useampia kuten Vammavaarassa. Mannerjäätikön peräännyttyä 
alueelta Vammavaara sijaitsi laajan aina Pohjois-Saksaan ulottuvan ulapan pohjoisreunalla alttiina lounaasta 
puhaltaneiden voimakkaiden myrskytuulien nostattaman aallokon kulutukselle. Aallokko huuhtoi vaaran etelä- ja 
länsirinteiden kvartsiittikalliot (DigiKP 200) joko kokonaan tai osittain paljaiksi. Vain kvartsiittilohkareet jäivät 
jäljelle aallokon kuljettaessa kivet, soran ja hiekan alemmaksi vaaran rinteillä. Maankohoamisen seurauksena 
aallokko kasasi niistä vaaran rinteille sarjan allekkaisia rantavalleja, joita talven jäät puskivat vasten vaaran rinteitä.

 Ylimmän rannan alapuolella isoista laattamaisista kvartsiittilohkareista syntyneet heikosti kehittyneet rantavallit ovat 
matalia ja heikosti hahmottuvia selänteitä. Ne muodostavat vaaran ylärinteelle porrasmaisen sarjan rantavalleja. 
Niiden alapuolelle pienemmistä lohkareista ja kivistä syntyneet kohtalaisen hyvin kehittyneet matalat rantavallit 
hahmottuvat paremmin ympäristöstään. Allekaisissa rantavalleissa kivikoko voi vaihdella siten, että lohkareista 
syntyneiden vallien välissä on kivistä syntyneitä valleja. Lohkareista ja kivistä syntyneitä rantavalleja on vaaran länsi- 
ja etelärinteillä ylimmän rannan tasolta aina 95 metrin korkeustasolle, mutta yhtenäisimmät avoimet rantavallit 
sijaitsevat 150 - 160 metrin yläpuolella ja siitä alaspäin rantavallien lomassa on myös heikommin huuhtoutuneita 
moreenialueita, joilla kasvaa puustoa. Noin 95 metrin korkeustason alapuolella on pääasiassa hiekasta ja sorasta 
kerrostuneita kasvillisuuden peittämiä rantavalleja.

Biologia
Kivikossa esiintyy kvartsiittilohkareiden lisäksi satunnaisesti myös pieniä dolomiittilohkareita, jotka monipuolistavat 
muuten karujen pintojen lajistoa. Kivikot ovat melko laajalti puuttomia ja luonnontilaisia lukuun ottamatta leveää 
hiihtoladun pohjaa. Kivet ovat keltaisten karttajäkälien, kaarrekarpeen ja pohjoisessa yleisen paasisuolikarpeen 
kirjomia. Kivien päällä esiintyy paikoin isovillakarvetta. Kivien välit ovat joko kasvittomia tai osin tinajäkälien ja 
kivitierasammalen peittämiä. Kalliokasvillisuus on kauttaaltaan karua ja kunnon jyrkänteiden puuttumisen vuoksi 
yksipuolista. Kalliopintoja luonnehtivat kartta- ja napajäkälät sekä kaarrekarve ja kivitierasammal. Kallioiden väleissä 
on variksenmarja-, kanerva-, puolukka- ja mustikkavarvikoita. 

Ylärinteiden metsät vaihtelevat karuista, harvoista kalliomänniköistä moreenipeitteisten osien kuiviin ja kuivahkoihin 
kankaisiin. Huuhtoutumattomalla laella kasvaa sen sijaan tiheää, tuoreempaa havusekametsää. Aluskasvillisuutta 
vallitsevat variksenmarja, puolukka ja mustikka. Tynnyripärin laajoja kivikoita reunustavat harvat männiköt, joissa on 
myös tykkyvaurioisia ja kilpikaarnaisia mäntyjä. Enimmäkseen rinnepuustot ovat kuitenkin kasvatusmänniköitä. 
Alarinteen lehtomaisilla kohdilla kasvaa mm. hiirenporrasta, käenkaalia, lehtotähtimöä, metsäkurjenpolvea, 
mesiangervoa, sudenmarjaa, tuomea ja tähtitalvikkia. Alarinteiden liepeiltä on havaittu myös useita neidonkenkiä 
(VU) ja leskenlehti (RT).

Maisema ja muut arvot
Vammavaara rantakerrostumineen hahmottuu laajalta alueelta eteläisen Kemijoen laaksoa. Erityisen hyvin se on 
nähtävissä saavuttaessa Kemistä Rovaniemelle Koivun kylän kohdalla, jossa olevien peltoaukeiden kohdalla se 
hahmottuu hyvin. Vammavaaran ylärinteen rantakivikoilta avautuu mieleenpainuva joki- ja vaaramaisema Kemijoen 
laaksoon sekä läheisille vaara-alueille, erityisesti Pisavaaralle ja Kivaloille. Vammavaaran rinteillä syntyneet eri-
ikäiset rantavallit ja niiden välissä olevat kalliopaljastumavyöhykkeet ja moreenialueet pinnanmuotojen 
monimuotoisuus luovat vaihtelua muodostuman sisäiseen maisemaan. Vaaran länsirinteellä on aikoinaan hakattu 

Sijainti: Vammavaara sijaitseen Rovaniemen ja Tervolan rajalla Kemijoen itäpuolella, noin 5 kilometriä Jaatilasta 
kaakkoon.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 1

Muodon suhteellinen korkeus: 139 m

Karttalehti:

Rovaniemi
Tervola
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laskettelurinteen ura. Valtakunnallisesti arvokas Vammavaaran kallioalue (KAO120092) sijaitsee muodostuman 
alueella.
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