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KAAKAMAVAARA
Tietokantatunnus: TUU-13-151

Pinta-ala: 385,6
Korkeus: 188,6
Alueen suhteellinen korkeus: 88,6

Geologia
Kaakamavaaran rantakerrostuma syntyi 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 Tornion pohjoisosassa hieman yli 215 metriä nykyisen 
merenpinnan yläpuolella (Saarnisto 1981), joten Kaakamavaaran laki (188,6 m mpy.) oli tuolloin yli 30 metrin 
syvyydessä (Saarnisto 2005). Maankohoamisen seurauksena vaaran laki paljastui Ancylusjärven peitosta noin 9 900 
vuotta sitten ja muodostumaan kuuluva Palovaaran Itälaki (155 m mpy.) noin 9 400 vuotta sitten (Saarnisto 2005). 
Muodostuma sijaitsi laajan aina Saksan pohjoisosiin ulottuneen ulapan pohjoisreunalla alttiina kovien myrskyjen 
synnyttämän aallokon huuhtomiselle. Aallokon kulutus oli voimakkainta kummankin vaaran etelärinteillä, joille 
muodostui laajoja kalliopaljastumia. Muodostuma-alueen pääkivilajin kvartsiitin lisäksi Kaakamavaaralla on myös 
paikoin hieman emäksisiä vulkaniitteja (Perttunen 1972). Muodostuman etelärinteille muodostui vain pienialaisia 
rantakivikoita, kun taas yhtenäisimmät rantakivikot sijaitsevat Kaakamavaaran pohjois- ja itärinteillä sekä Palovaaran 
Itälaen länsi- ja itärinteillä. Kaakamavaaralla rantakivikot sijaitsevat vaaran laen ja 120 metrin välisellä 
korkeusvyöhykkeellä ja Itälaella 150-115 metrin välisellä korkeusvyöhykkeellä. Aallokon huuhtoma ja lajittelema 
sora ja hiekka kerrostuivat rantakivikkojen alapuolelle.

Aallokko kasasi huuhtomaansa ainesta vaarojen pohjois-, itä- ja länsirinteiden yläosiin mataliksi rannan suuntaisiksi 
selänteiksi eli rantavalleiksi, joita talven jäät kohottivat työntämällä niitä vaaran rinnettä vasten. Rantavallit ovat 
suuntautuneet Kaakamavaaran laen ja rinteen suuntauksen mukaisesti luoteesta pohjoisen kautta kaakkoon ja 
itärinteen eteläosassa lounaaseen. Rantavallit ovat osittain terassimaisia loivasti alarinteeseen viettäviä, hieman 
rinteestä kohoavia selänteitä, jotka laskevat portaittain alarinteeseen. Palovaaran Itälaella kehittyneimmät kivikkoiset 
rantavallit ovat suuntautuneet lähes etelästä pohjoiseen. Laen tuntumassa rantavallit koostuvat pääosin hieman 
suuremmista kivistä kuin alemmilla rinteillä. Rantavallien laattamaiset kivet ja lohkareet ovat pääasiassa paikallista 
kvartsiittia (Perttunen 1972) ja ne ovat osin melko hyvin pyöristyneitä. Kivet ja lohkareet ovat läpimitaltaan yleensä 
20-40 cm, paikoin vain 5-20 cm.  Muodostuman loivilla alarinteillä rantavallit koostuvat sorasta ja hiekasta. Aallokko 
kerrosti muodostuman pohjoisosaan 107-120 metrin korkeustasolle hiekkaisia rantavalleja, jotka ovat suuntautuneet 
alueen länsireunassa lounaasta koilliseen ja itäreunassa kaakosta luoteeseen. Rantavallien korkeus on vajaasta 
puolesta metristä hieman yli yhteen metriin. Niiden vaaran laen puoleiset rinteet ovat hieman matalampia ja loivempia 
kuin rannanpuoleiset rinteet. 

Biologia
Kaakamavaaran kvartsikallioiden- ja kivikoiden kasvillisuus on pääosin karua lukuun ottamatta joitakin emäksisestä 
vulkaniitista koostuneita pystypintoja. Avoimia kivikkoja on Tynnyrilaen etelärinteen ylä- ja alaosassa, itäosassa, 
pienialaisesti pohjoisrinteellä ja Itälaella. Osa kivikoista on puuston peittämiä ja myös avoimien kivikkojen keskellä 
on yksittäisiä mäntyjä, koivuja ja sianpuolalaikkuja. Kivikoiden ympärillä on enimmäkseen nuorta koivu-
mäntymetsää ja paikoin jonkin verran kuusta.  Itäosan kivikon ympäristö avohakattu ja kivikon päällä on paikoin 
hakkuutähteitä. Kivikoiden valtalajeina ovat pohjoisessa yleinen paasisuolikarve ja kellertävän vihreät karttajäkälät. 
Kivien välit ovat avoimia tai niiden välissä kasvaa torvijäkäliä, kivitierasammalta ja jonkin verran kalliotierasammalta

Kaakamavaaran särmikkään hampaista lakikalliota kirjoo kaarrekarve ja runsaasti on myös karttajäkäliä ja 
napajäkäliä. Painanteet kvartsiittikumpareiden välissä ovat variksenmarjan, puolukan ja kanervan muodostaman 
varvikon peittämiä. Laen puusto on harvapuustoista, matalaa männikköä, jonka seassa on jonkin verran koivua.  Osa 
männyistä on kilpikaarnaisia. Korkeimman laen eteläjyrkänteen kasvillisuus on kaarrekarpeen kirjomaa. 
Kaakamavaaran läntisen paljastuman eteläjyrkänne on muita jyrkänteitä hieman edustavampi. Matalassa jyrkänteessä 
on pyöristyneitä, pahtamaisia yläosia, ylikaltevia alaosia ja kivilaji on ainakin osittain emäksistä vulkaniittia. Seinämä 
on lähinnä rupijäkälävaltainen. Sammalista runsaimpia ovat kalliopalmikkosammal, kiviturkkisammal ja 
laakasammalet. Seinämällä on jokin verran mesotrofiaa ilmentävää rantasuikerosammalta ja tyvilippojen alla 
siloriippusammalen lisäksi alueellisesti uhanalaista kolokiiltosammalta (RT). 

Sijainti: Kaakamavaaran muodostuma sijaitsee Tornion pohjoisosassa, noin kaksi kilometriä Palovaaran kylästä 
koilliseen.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 88,6 m

Karttalehti:
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Tynnyrilakea reunustaa etelärinteellä haavikko–koivikko, jossa on myös runsaasti kuusta. Saman juotin länsirinteessä 
polun varren notkelmassa on edustavaa lehtomaista kasvillisuutta. Sanikkaisessa notkelmassa kasvaa runsaasti 
hiirenporasta, korpi-imarretta, metsäimarretta, lillukkaa, nuokkuhelmikkää, pohjansinivalvattia, tesmaa ja jonkin 
verran mm. isoalvejuurta, kieloa, sudenmarjaa ja valkolehdokkia. Myös Lamminkankaalla on lehtomaista kuusikkoa, 
jossa kasvaa runsaasti kurjenpolvea ym. Rinteillä on tehty jonkin verran hakkuita, ja niillä on myös joitain 
metsätraktoriuria. Säästöpuiksi on paikoin jätetty raitoja. Vanhemmissa tuoreen kankaan metsäsirpaleissa on lahoavia 
haapoja ja koivupökkelöitä.

Maisema ja muut arvot
Kaakamavaara hahmottuu etelään kallioisena, osittain puuston peittämänä vaarana ja muihin ilmasuuntiin pääasiassa 
metsäisenä vaarana. Palovaaran Itälaki hahmottuu metsäisenä vaarana. Muodostuman rantakivikot hahmottuvat niitä 
ympäröivästä metsästä johtuen lähietäisyydeltä tai vasta muodostumalta. Kaakamavaaran laelta avautuu kohtalainen 
metsäinen maisema ympäristöön, mutta avoimilta rantakivikoilta ei juuri avaudu maisemia johtuen niitä ympäröivästä 
metsästä. Muodostuman rinteiden kalliopaljastumat, rantavallit sekä sora-, hiekka- ja moreenialueiden vaihtelu 
lisäävät muodostuman sisäisen maiseman monimuotoisuutta. Valtakunnallisesti arvokas Kaakamavaaran kallioalue 
(KAO120006) sijaitsee muodostuman alueella.

Kirjallisuus:
Johansson, P. (ed.) & Kujansuu, R. (ed.); Eriksson, B., Grönlund, T., Kejonen, A., Maunu, M., Mäkinen, K., 
Saarnisto, M., Virtanen, K. & Väisänen, U. 2005. Pohjois-Suomen maaperä : maaperäkarttojen 1:400 000 selitys. 
Summary: Quaternary deposits of northern Finland - explanation to the maps of Quaternary deposits 1:400 000. 
Geologian tukimuskeskus. Espoo. 236 p.

Perttunen, V. 1972. Karunki. Kallioperäkartta 1 : 100 000, 2542+2524. Geologian tutkimuskeskus.

Saarnisto, M. 1981 Holocene emergence history and stratigraphy in the area north of the Gulf of Bothnia. Annales 
Academiae Scientiarum Fennicae. Series A. III. Geologica - Geographica 130. 42 p.
Saarnisto, M. 2005. Rannansiirtyminen ja maankohoaminen, Itämeren vaiheet ja jokien kehitys. Teoksessa: 
Johansson, P. & Kujansuu, R. (Toim.). Pohjois-Suomen maaperä : maaperäkarttojen 1:400 000 selitys. Geologian 
tutkimuskeskus, Espoo. 164-171.


	TUU-13-151
	TUU-13-151_T

