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ISO HIMOVAARA
Tietokantatunnus: TUU-13-155

Pinta-ala: 396,0
Korkeus: 230
Alueen suhteellinen korkeus: 135

Geologia
Iso-Himovaara on kalottivaara, jonka rantakerrostumat ovat syntyneet mannerjäätikön reunan peräännyttyä alueelta 
viimeisen sulamisvaiheen yhteydessä noin 10 100 vuotta sitten (Johansson ym. 2005) ja alue jäi Itämeren 
Ancylusjärveksi nimetyn vaiheen peittoon. Ancylusjärven ylin ranta sijaitsee Ylitorniolla noin 210 metriä nykyisen 
merenpinnan yläpuolella (Saarnisto 1981), joten Iso-Himovaaran lakialueesta (230 m mpy.) muodostui pienialainen ja 
noin 20 metrin korkuinen saari. Lisäksi muodostuman itäosan 212,5 metrin korkuinen Suolamaanlaki muodosti pienen
luodon saaren läheisyyteen. Ne sijaitsivat laajan, aina Saksan pohjoisosiin ulottuvan ulapan pohjoisreunalla alttiina 
kovien myrskyjen synnyttämän aallokon huuhtomiselle. Saaren ja luodon laet jäivät vedenkoskemattomiksi 
moreenikaloteiksi. Maankohoamisen seurauksena uutta maata alkoi paljastua veden peitosta ja saaren ja luodon väliin 
kohosi aallokon paljaaksi huuhtoma uusi Pöytälaen kallioluoto (207,5 m mpy.). Aallokko huuhtoi vaaran rinteitä ja 
irrotti niitä peittäneen moreenipeitteen. Aallokko lajitteli irrottamaansa ainesta ja kuljetti sitä vaaran alarinteille. 
Vaaran ylärinteille kerrostuivat isot lohkareet ja jyrkimmiltä rinteiltä ne vajosivat jyrkänteen juurille. Kivet, sora ja 
hiekka kerrostuivat alemmaksi rinteille. Vaaran lakien väliin kerrostui sorasta ja hiekasta kannaksia eli tomboloita. 
Kehittyneimmät tombolot sijaitsevat korkeimman laen ja sen itäpuolella olevien matalampien lakien välissä. Vaaran 
graniitille (DigiKP 200) on tyypillistä sen karkea lohkeilu, joten vaaran ylärinteiden rantakerrostumatkin koostuvat 
lähinnä suurista lohkareista. Rinteiden jyrkkyydestä ja lohkareisuudesta johtuen ylärinteiden rantakerrostumille ei ole 
syntynyt havaittavia rantavalleja. Muodostuman alarinteillä ja lakien välisillä kannaksilla on heikosti kehittyneitä 
rantavalleja, jotka yleensä ovat matalia hieman terassimaisia portaita vaaran rinteellä. 

Biologia
Vaaran avoimia kivikoita luonnehtivat kaarrekarve sekä kartta- ja napajäkälät. Kalliokasvillisuudeltaan vaara on karu 
ja varsin tavanomainen. Graniittikallioiden pinnat ovat kallioisokarpeen, napajäkälien sekä juottimaisten 
kalliokarstasammalkasvustojen luonnehtimia. Raoissa kasvaa mm. kiilto-omenasammalta sekä niukalti hieman 
vaateliaampaa tummauurnasammalta.  Iso Himovaaran metsät vaihtelevat karuista kalliomänniköistä kuivahkoihin ja 
tuoreisiin kankaisiin. Vaaran lakipuusto on tykkyvaurioista, osin kilpikaarnaista männikköä, jossa on paikoin 
harvakseltaan aluskuusia. Korkeimmalla laella kasvaa harvahkoa kuusikkoa. Pöytälaki on avokallioinen. Vaaran 
alaosissa vaihettuvat kallioiset ja kivikkoiset rinteet loivempiin hiekkaisiin kankaisiin. Alueen luonnontilaisuus on 
kokonaisuudessaan varsin hyvä.

Maisema ja muut arvot
Iso-Himovaara ja sen rantalohkareikot hahmottuvat lähiympäristön muilta vaaroilta sekä Tornionjokilaakson tieltä 
sekä Kaulinrannasta. Vaaran lakialueilta, erityisesti aallokon paljaaksi huuhtomalta Pöytälaelta avautuu luoteeseen 
kaunis jokimaisema lounaaseen Tornionjoen laaksoon ja Kaulinrannalle. Etelässä näkyy Aavasaksan silhuetti. Muihin 
ilmansuuntiin avautuu kohtuullisen kaunis vaaramaisema. Muodostuman laen moreenikalotit, rinteiden 
rantalohkareikot ja kalliopaljastumavyöhykkeiden sekä lakialueiden väliin kerrostuneet soraiset ja hiekkaiset tombolot
luovat monimuotoisuutta muodostuman sisäiseen maisemaan. Muodostuman lounaisosa kuuluu Aavasaksan 
arvokkaaseen maisema-alueeseen (MAO120154) ja länsiosa kuuluu Tornionjoen ja Muonionjoen vesistön Natura-
alueeseen (FI1301912). Valtakunnallisesti arvokas Iso Himovaaran kallioalue (KAO120031) sijaitsee muodostuman 
alueella.

Sijainti: Muodostum sijaitsee Ylitornion pohjoisosassa noin kuusi kilometriä Aavasaksalta pohjoiseen.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 135 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Ylitornio
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