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ALA-PENIKKA

Simo

Tietokantatunnus: TUU-13-130
Rantakerrostuma
Muodostuma:
Korkeus:

160 m mpy.

Alueen suhteellinen korkeus:

95 m

Muodon suhteellinen korkeus:

95 m

Arvoluokka: 2
Pinta-ala:

280,8

Karttalehti:

3522 07
3521 09

ha

Sijainti: Ala-Penikan muodostuma sijaitsee Simon pohjoisosassa noin 16 kilometriä Viantiestä pohjoiseen.
Geologia
Ala-Penikan rantakerrostuma syntyi mannerjäätikön reunan peräännyttyä alueelta viimeisen sulamisvaiheen
yhteydessä noin 10 400 vuotta sitten (Johansson ym. 2005), kun alue jäi Itämeren Ancylusjärveksi nimetyn vaiheen
peittoon. Ancylusjärven ylin ranta sijaitsee Tervolassa noin 220 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella (Saarnisto
1981), joten Ala-Penikan laki (160 m mpy.) oli tuolloin noin 60 metrin syvyydessä. Maankohoamisen seurauksena
vaaran laki paljastui Ancylusjärven peitosta noin 9 600 vuotta sitten (Saarnisto 2005). Siitä muodostui saari, joka
sijaitsi laajan aina Saksan pohjoisosiin ulottuneen ulapan pohjoisreunalla alttiina kovien myrskyjen synnyttämän
aallokon huuhtomiselle. Aallokon kulutus oli voimakkainta vaaran moreenipeitteisellä laella ja ylärinteillä, joille
muodostui laajoja kalliopaljastuma-alueita ja useita erillisiä rantakivikkoja. Yhtenäisimmät kivikot sijaitsevat vaaran
kaakkois-, etelä- ja länsirinteillä pääasiassa 140 ja 80 metrin välisellä korkeusvyöhykkeellä. Eri rinteillä rantakivikot
sijaitsevat hieman eri korkeustasoilla. Aallokon ylärinteestä huuhtoma sora ja hiekka kerrostuivat rantakivikon
alapuolelle loivasti rinteenmyötäisesti viettäviksi kerroksiksi.
Aallokko kasasi huuhtomaansa ainesta vaaran rinteille mataliksi rannan suuntaisiksi selänteiksi eli rantavalleiksi, joita
talven jäät kohottivat työntämällä niitä vaaran rinnettä vasten. Maankohoamisen seurauksen vaaran jyrkille rinteille
syntyi sarja allekkaisia rantavalleja. Vaaran ylärinteillä rantakerrostumat koostuvat isoista kivistä ja lohkareista, mistä
johtuen rantavallit ovat kehittyneet heikosti tai kohtalaisesti. Ne muistuttavat terasseja, jotka laskevat porrasmaisesti
alas rinnettä. Vaaran etelärinteessä on heikosti ja kohtalaisen kehittyneitä rantavalleja 110-100 metrin korkeustasolla
ja lounaisrinteellä 100-85 metrin korkeustasolla. Muualla rantavallit ovat heikosti kehittyneitä. Rantavallien korkeus
on alueella yleensä noin 0,3-1,0 metriä. Korkeimpien vallien välissä on paikoin myös matalia valleja. Rantavallien
muinaisen ulapan puoleiset kaakkois-, etelä- ja länsirinteet ovat yleensä jyrkempiä ja lyhyempiä kuin niiden vaaran
puoleiset rinteet. Matalampien rantavallien vaaranpuoleisilla rinteille on paikoin kerrostunut myös soraa. Rantakivikot
koostuvat pääasiassa muodostuman alla olevasta paikallisesta kivilajista eli gabrosta (Perttunen 1975). Koska osa
kivistä on peräisin jäätikön kuljettamasta moreenista, on muodostumassa myös jäätikön kauempaa länsiluoteesta
paikalle kuljettamaa kiviainesta, muun muassa kvartsiitteja ja vihreäkiviä sekä joitakin dolomiittilohkareita.
Biologia
Kuvaus perustuu laajalti Laina Räsäsen (1953) Kivaloiden jäkäläkasvistoselvitykseen, jossa luonnehditaan jäkälien
kasvupaikkavaatimuksia eri kivilajeilla kivikoissa ja kalliolla sekä osin yleisesti Kivaloiden kasvillisuutta. Kuvausta
on täydennetty Hertan lajitiedoista ja Metsähallituksen kuviotiedoista. Räsäsen kivilajitiedot ovat ilmeisesti peräisin
Härmeen (1949) julkaisusta ja Räsäsen käyttämiä kivilaji-nimiä on yleistetty ja muutettu nykykäsityksen mukaisiksi.
Peruskallio on pääosin gabroa ja anortosiittia. Vaaran eteläsivulla on vähän graniittia. Vaaran juurella olevissa
kivipelloissa on edellisistä kivilajeista koostuvien lohkareiden lisäksi kvartsiitti-, graniitti-, emäksisiä liuske-,
fylliittilohkareita ja niukasti ultramafisia-, gabro-, vihreäkivi- ja dolomiittilohkareita.
Avoimia muinaisrantakivikoita peittävät jäkälät, joista kvartsiittia kirjovat vihertävät karttajäkälät ja harmaat
nystyjäkälät. Tummilla kivillä on ruskeankeltaisia nystyjäkäliä. Kivien väleissä kasvaa poron- ja hirvenjäkäliä sekä
useita torvijäkäliä. Kivikkoa reunustavat suopursut, vaivaiskoivut ja käkkyräiset männyt ja metsänreunassa kivikot
muuttuvat sammalpeitteisiksi. Kvartsiittikiviä peittävät eri karttajäkälät varsinkin keltakarttajäkälät alalajeineen,
kiventierat ja nystyjäkälät (Lecidea s. lato). Hieman vähemmän niillä on kaarrekarvetta ja tavallisia napajäkäliä.
Anortosiitti- ja gabrokiviä peittävät enimmäkseen tummat karttajäkälät, joita erilliset kellertävät karttajäkälät vain
osin kirjovat. Graniittikiviä peittävät myös pääosin karttajäkälät ja niiden väliin työntyy nystyjäkäliä. Yleisiin
graniittilajeihin kuuluvat myös kalliomaljajäkälä, nokinyppyjäkälä ja Lecanora chloroleprosa -kehräjäkälä. Paikoin
pinnoilla on myös napajäkäliä ja laakeilla pinnoilla tinajäkäliä. Gabro-, vihreäkivi-, fyllitti- ja emäksisillä
liuskelohkareilla on niukasti karttajäkäliä. Niille on ominaista ruosteenväriset ja harmaat nystyjäkälät.
Dolomiittilohkareilla kasvaa yleisesti isomustejäkälää seuranaan pohjantuoksujäkälää, ja joillakin kvartsijuonisilla
dolomiittilohkareilla on sormikesijäkälää. Monesti näiden lohkareiden pinnat ovat paljaita jäkälistä. Kivien ja
kallioiden lajistoon tuovat leiman myös erilaiset fysikaaliset tekijät kuten valaistus, kaltevuus, kosteus ja lämpötila.
Kallion seinämiä vallitsevat yläosasta kaarrekarve ja alaosasta enemmän monet rupijäkälät ja ns. mustaajajäkälät

kuten karvajäkälät ja kalliomustaaja. Kallionraoissa viihtyy sanikkaista kallioimarre ja metsäimarre. Kallion lakia ja
terasseja peittävät sammalien ohella patjamaisesti monet hirvenjäkälät, lumijäkälät, okajäkälät ja torvijäkälät. Paikoin
kuivemmilla paikoilla kasvaa ketunliekoa. Kallioiden välejä peittävät varvikot, vaivaiskoivut ja puista raita. Siellä
täällä on mäntyjä ja keloja. Osa painanteista on soistuneita. Kalliovaarojen välissä ja alarinteillä on enimmäkseen
tuoreen kankaan vanhoja kuusikoita ja ylempänä mäntyvaltaisia kuivahkoja kankaita. Taimikoita ja kasvatusmetsiä on
vähänlaisesti (Metsähallituksen kuviotiedot). Puiden lahottajista alueelta on havaittu mm. riekonkääpä (NT),
sirppikääpä (NT), metsäkasveista karjalanruusu (RT) ja suolajeista suopunakämmekkä (VU) (Hertta 2010).
Maisema ja muut arvot
Ala-Penikka rantakerrostumineen hahmottuu kohtalaisen hyvin lähiympäristön alavalta alueelta, kauempaa lähinnä
vain metsäisenä vaarana. Vaaran avoimilta rantakivikoilta ja kallioilta avautuu etelään ja itään alava metsämaisema,
etelässä Kemin suunnassa näkyvät Veitsiluodon tehtaat ja kaupungintalo sekä lounaassa Elijärven kaivoksen
sivukivikasat. Muodostuman länsi- ja pohjoispuolelle avautuu Penikkain metsäinen vaaramaisema kivikkoineen ja
kalliopaljastuma-alueineen. Ala-Penikan rinteiden rantavallit, laajat kalliopaljastuma-alueet sekä sora-, hiekka- ja
moreenialueiden vaihtelu lisäävät muodostuman sisäisen maiseman monimuotoisuutta. Muodostuma kuuluu pohjois-,
länsi- ja eteläosiltaan Martimoaapa-Lumiaapa-Penikat Natura 2000-alueeseen (FI1301602) sekä MartimojärvenKivaloitten soidensuojelualueeseen (SSO120478).
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TUU-13-130 Ala-Penikka. Vaaran itärinteen rantakivikkoa, jolla paikoin matalia
porrasmaisia rantavalleja. Kuva: K. Mäkinen, GTK.

TUU-13-130 Ala-Penikka. Vaaran loivasti lounaaseen viettävää rantakivikkoa, jolla
on heikosti hahmottuvia matalia rantavalleja. Kuva: K. Mäkinen, GTK.

