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AINIOVAARA
Tietokantatunnus: TUU-13-153

Pinta-ala: 409,7
Korkeus: 231
Alueen suhteellinen korkeus: 113

Geologia
Ainiovaara on kalottivaara, jonka rantakerrostumat ovat syntyneet mannerjäätikön reunan peräännyttyä Ylitornion 
alueelta viimeisen sulamisvaiheen yhteydessä noin 10 100 vuotta sitten (Johansson ym. 2005), kun alue peittyi 
Itämeren Ancylusjärveksi nimetyn vaiheen peittoon. Ancylusjärven ylin ranta sijaitsee Ylitorniolla noin 210 metriä 
nykyisen merenpinnan yläpuolella (Saarnisto 1981), joten Ainiovaaran laesta (231 m mpy.) muodostui pienialainen 
saari. Se sijaitsi laajan aina Saksan pohjoisosiin ulottuvan ulapan pohjoisreunalla alttiina kovien myrskyjen 
synnyttämän aallokon huuhtomiselle. Vaaran edustalla oli muutamia saaria, jotka suojasivat rantaa hieman aallokon 
toiminnalta. Maankohoamisen seurauksena aallokon huuhtominen jatkui yhä alemmille rinteille.  Aallokon kulutus oli 
voimakkainta vaaran ylärinteessä, johon muodostui kalliopaljastuma-alueita sekä rantakivikkoja. Niiden alapuolelle 
aallokko kerrosti soraa ja vaaran alarinteeseen kerrostuivat ylemmiltä rinteiltä huuhtoutuneet hiekat. Aallokko kasasi 
ainesta mataliksi rannan suuntaisiksi selänteiksi eli rantavalleiksi, joita talven jäät kohottivat työntämällä niitä vaaran 
rinnettä vasten. Rantavallien korkeus on noin 0.5-1,0 metriä ja niiden vaaranpuoleiset ylärinteet ovat matalia ja 
muinaisen ulapan puoleiset alarinteet korkeampia ja hieman jyrkempiä. 

Aallokko huuhtoi Ainiovaaran ohuen moreenikerroksen peittämän länsirinteen paljaaksi graniittikallioksi. 
Kalliopaljastumia on myös vaaran lounaisrinteellä sekä vaaran jyrkällä itärinteellä. Vaaran loivahkon etelärinteen 
painanteeseen syntyi aallokon kerrostamista kivistä ja sorasta allekkaisia rantavalleja. Ylärinteessä lähellä ylintä 
rantaa vallit ovat syntyneet kivistä ja muutamista lohkareista (halkaisija 5-40 cm) ja alarinteessä sorasta ja kivistä. 
Soraa ja hiekkaa on kerrostunut myös vaaran alarinteiseen loivasti rinteensuuntaisesti viettäviksi kerroksiksi. Paikoin 
rantakerrostumilla on myös heikosti terassimaisia rantatasanteita ja matalia rantavalleja. Muodostumaan kuuluu myös 
Ainiovaaran itäpuolella sijaitseva Laatas, jonka laki kohoaa noin 185 metrin korkeustasolle.  Laataksen laki kohosi 
Ancylusjärven peitosta noin 9 900 vuotta sitten (Saarnisto 2005). Laataksen lakialueilla on kallioalueita sekä niiden 
lomassa pieniä rantakivikoita. Ainiovaaran ja Laataksen väliseen kapeaan laaksopainanteeseen syntyi tombolo-
tyyppinen rantakerrostuma, joka koostuu aallokon huuhtomasta hiekasta ja sorasta. 

Biologia
Ainionvaaran etelärinteessä on 4–5 yhtenäistä kivivyöterassia, joiden välissä on kapeita kuusi-mäntykaistaleita. 
Lohkareet ovat kooltaan 5–40 cm, ylempänä joitakin suurempia. Ylimmät terassit ovat lähes luonnontilaisia, lukuun 
ottamatta radiomaston välitöntä ympäristöä. Alin terassi rajoittuu sorakuoppaan ja on osin kaivettu. Lisäksi alarinteen 
kivikossa on ajouria. Kivikkojen pieniä lohkareita vallitsevat kellertävät karttajäkälät ja suurempia kaarrekarve. 
Jäkälälajisto on melko monipuolista. Eri torvijäkälälajeja on melko runsaasti. Lohkareiden välissä on 
kivitierasammalta ja louhisammalta sekä tinajäkäliä. Etelärinteen alimmissa ja ylimmissä osissa on pohjoisessa yleistä 
paasisuolikarvetta. Pohjoisrinteen ja itärinteen lohkareikko on puustoista ja paljolti metsäsammalien peittämä, isoilla 
lohkareilla on kaarrekarvetta ja onkaloissa varjorikkijäkälää.

Länsirinteellä graniittikallio on laajalti paljastuneena. Itärinne on osittain jyrkänteinen muutaman sadan metrin 
matkalta. Rinteen yksittäiset jyrkänteet ovat 15 korkeita ja kokonaiskorkeutta hieman porrasmaiselle jyrkänteelle tulee
30 metriä. Rinteen alaosaa reunustaa lohkareikko. Itäjyrkänteiden ravinteisissa raoissa kasvaa vähän 
kalkkikiertosammalta seuranaan tummauurnasammalta ja vuoririippusammalta. Kallion raossa kasvaa niukasti myös 
alueella harvinaista tunturivihvilää. Muuten jyrkännepinnat ovat karuja.

Moreenikalotilla on harvahkoa vanhaa kuusikkoa ja yksittäisiä ylispuumäntyjä, joista järeimmät ovat 50 cm paksuisia. 
Paikoin on myös pienialaisia haavikoita ja kuusi-, mänty- ja koivulahopuita. Aluskasvillisuus on enimmäkseen 
mustikkaista tuoretta kangasta, muta laella on myös pieniä kosteita ja tuoreita lehtoja, joissa kasvaa runsaasti 
hiirenporrasta, lillukkaa, metsäkurjenpolvea, oravanmarjaa, pohjansinivalvattia, tuoksusimaketta, näitä vähemmän 
mm. tuomea, lehtonurmikkaa, niukasti nuokkuhelmikkää ja maariankämmekkää. Pohjakerroksessa on 
metsäliekosammalta. Itärinteellä kasvaa lisäksi kieloa. Pohjois- ja itärinteessä on varttunutta harvahkoa kuusimetsää. 
Kallioisilla rinteillä on avaraa osin tykkyvaurioista kalliomännikköä. Etelärinteen alaosan puusto on koivu-
mäntytaimikkoa. Alaosissa kallioiset ja kivikkoiset rinteen vaihettuvat loivempiin hiekkaisiin kankaisiin. Itäisempää 
Laataksen vaaraa ei inventoitu.

Sijainti: Ainiovaaran muodostuma sijaitsee noin kilometrin Ylitornion keskustasta itään.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 2

Muodon suhteellinen korkeus: 113 m

Karttalehti:

Ylitornio
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Maisema ja muut arvot
Ainiovaara rantakerrostumineen hahmottuu kohtalaisesti alueen muilta kalottivaaroilta. Sen moreenikalotti erottuu 
ravinteikkaampaa ja kosteampaa kasvualustaa vaativan kasvillisuuden perusteella alarinteiden vähäravinteisempaa ja 
kuivempaa kasvualustaa ilmentävästä kasvillisuudesta. Ainiovaaran ylärinteen kallioilta ja rantakivikoilta avautuu 
erittäin kaunis jokimaisema etelään, Torniojoen alajuoksun suuntaan sekä kaunis vaaramaisema muihin ilmansuuntiin.
Myös Ruotsin puolella sijaitseva Luppiovaara näkyy hyvin Ainiovaaralle. Vaaran laen kalotti, rinteiden rantavallien ja
kalliopaljastumien sekä sora-, hiekka- ja moreenialueiden vaihtelu lisäävät muodostuman sisäisen maiseman 
monimuotoisuutta. Muodostumalla on myös luontopolku, jonka lähtöpaikka opasteineen sijaitsee vaaran etelärinteellä 
olevan matkailuyrityksen pysäköintialueella. Runsas kilometri muodostumalta  lounaaseen on Tornionjoen ja 
Muoniojoen vesistön Naturaalue (FI1301912) sekä kaksi kilometriä muodostumalta lounaaseen on Tornionjoen 
arvokas maisema-alue (MAO120134). Muodostumalta  pohjoiseen avautuu maisema Aavasaksan arvokkaalle 
maisema-alueelle  (MAO120154). Valtakunnallisesti arvokas Ainiovaaran kallioalue (KAO120021) sijaitsee 
muodostuman alueella.
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TUU-13-153 Ainiovaara. Vaaran ylärinteellä hieman ylimmän rannan alapuolella 
sijaitseva yhtenäinen rantakivikko. Kuva: K. Mäkinen, GTK. 
 

 
  

TUU-13-153 Ainiovaara. Vaaran alarinteellä sijaitsevia lohkareista ja kivistä 
koostuvia allekkaisia rantavalleja. Kuva: K. Mäkinen, GTK. 
 

 
 

 



 
 

TUU-13-153 Ainiovaara. Näköala vaaran etelärinteeltä ylimmän rannan tasolta kohti 
etelää Tornionjoen laaksoon. Kuva: K. Mäkinen, GTK. 
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