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LIINANKIVAARA
Tietokantatunnus: TUU-13-163

Pinta-ala: 283,8
Korkeus: 218
Alueen suhteellinen korkeus: 103

Geologia
Liinankivaara on kalottivaara, jonka rantakerrostumat ovat syntyneet mannerjäätikön reunan peräännyttyä 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 205-210 metriä 
nykyisen merenpinnan yläpuolella (Saarnisto 1981), joten Liinankivaaran laesta (218,6 m mpy.) muodostui 
pienialainen ja noin 10 metrin korkuinen saari. Se sijaitsi laajan, aina Saksan pohjoisosiin ulottuvan ulapan 
pohjoisreunalla alttiina kovien myrskyjen synnyttämän aallokon huuhtomiselle. Maankohoamisen seurauksena 
aallokon huuhtominen jatkui yhä alemmille rinteille. Aallokon kulutus oli voimakkainta vaaran ylärinteessä, johon 
muodostui graniittisia 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 kivien ja lohkareiden läpimitta on 10-40 cm, mutta paikoin rantakivikossa on myös isompia enimmillään 
1,5 metrin kokoisia lohkareita. Rantavallien korkeus on noin 0,5-1,0 metriä ja niiden vaaranpuoleiset ylärinteet ovat 
matalia ja ulapanpuoleiset alarinteet korkeampia ja hieman jyrkempiä. Koska Liinankivaaran kallioperää peittävä 
moreenikerros on kohtalaisen ohut, aallokko huuhtoi lounaisrinteen paikoin laaja-alaisiksi paljaiksi kallioiksi. 
Kalliopaljastumia on myös vaaran etelä- ja pohjoisrinteillä lähellä ylimmän rannan tasoa. Vaaran länsi- ja 
etelärinteiden kalliopaljastuma-alueiden lomassa on aallokon kerrostamia lohkareista ja kivistä syntyneitä allekkaisia 
rantavalleja. Sora ja hiekka ovat kerrostuneet vaaran alarinteiseen pääasiassa loivasti rinteensuuntaisesti viettäviksi 
kerroksiksi. Paikoin rantakerrostumilla on myös heikosti terassimaisia rantatasanteita ja matalia rantavalleja. 

Biologia
Liinankivaara on kasvillisuudeltaan ja lajistoltaan melko vaatimaton alue. Rantakivikot ovat kaarrekarpeen ja 
kellertävien karttajäkälien kirjomia. Kivien välissä on poronjäkäliä ja metsäsammalia, suurempien kivien välissä on 
kivitierasammalta ja torvijäkäliä tai kasvitonta. Lakea lähimmät kivikot sekä alueen kaakkoiskulman laajahko kivikko 
ovat luonnontilaisimpia. Kivikkojen reunoilla on paikoin kilpikaarnamäntyjä. Kalliokasvillisuus on jyrkänteiden 
puuttuessa yksipuolista. Kivilaji on pääosin graniittia. Silokalliot ovat kanervikkoisia, ja niiden pohjakerroksessa 
vallitsevat mm. kivitierasammal sekä kangaskarhunsammal. Poronjäkäliköt on valtaosin kaluttu pois. Liinankivaaran 
moreenikalottilaki on hieman kumpuilevaa harvapuustoista kuusikkoa. Rinteillä männikköä on harvennettu paikoin 
runsaastikin. Varttuneita mäntyjä ja keloja on vain yksittäin. Käsitellyissä metsissä puusto on tiheää, koivun sekaista 
kasvatusmännikköä, mäntytaimikkoa ja siemenpuuhakkuualaa. Metsämaata on myös äestetty ja siinä on ajouria. 
Länsiosan pohjoisrinne sekä kaakkoisosan kivikon ympäristö ovat jokseenkin luonnontilaisia. Alarinteillä on 
hiekkaisempia kankaita.
 
Maisema ja muut arvot
Liinankivaara rantakerrostumineen hahmottuu kohtalaisesti alueen muilta kalottivaaroilta. Sen moreenikalotti erottuu 
ravinteikasta ja kosteaa kasvualustaa vaativan tuuhean kasvillisuuden perusteella hyvin alarinteistä, joiden kasvillisuus
ilmentää vähäravinteisempaa ja kuivempaa kasvualustaa. Liinankivaaran ylärinteen kallioilta ja rantakivikoilta 
avautuu kohtuullisen kaunis vaaramaisema lähialueiden vaaroille ja puuston niin salliessa kaunis järvimaisema 
Vietosen suuntaan. Vaaran laen kalotti, rinteiden rantavallien ja kalliopaljastumavyöhykkeiden sekä sora-, hiekka- ja 
moreenialueiden vaihtelu lisäävät muodostuman sisäisen maiseman monimuotoisuutta. Muodostuman etelärinteessä 
on maa-ainestenottoalue.  Valtakunnallisesti arvokas Liinankivaaran kallioalue (KAO120082) sijaitsee muodostuman 
alueella.

Sijainti: Liinankivaaran muodostumasijaitseen Ylitornion kunnan koillisosassa, noin kuusi kilometriä Meltosjärveltä 
koilliseen.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 103 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Ylitornio
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