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PISAVAARAN RANTAKERROSTUMAT
Tietokantatunnus: TUU-13-139

Pinta-ala: 1867,0
Korkeus: 262,2
Alueen suhteellinen korkeus: 194,7

Geologia
Muodostuma on kalottivaara, joka koostuu kahdesta Pisavaaran yhteensä kuudesta moreenikalotista. Näistä 
korkeampi on 262,2 metriä korkea muodostuman eteläosassa sijaitseva Liljalaki ja toinen 233 metriä korkea 
pohjoisosan Teerilaki. Muodostuma on syntynyt mannerjäätikön reunan peräännyttyä alueelta viimeisen 
sulamisvaiheen yhteydessä noin 10 300 vuotta sitten (Johansson ym. 2005), kun alue peittyi Itämeren Ancylusjärveksi 
nimetyn vaiheen peittoon. Ancylusjärven ylin ranta sijaitsee Pisavaaran alueella noin 215 metriä nykyisen 
merenpinnan yläpuolella (Saarnisto 1981), joten Liljalaesta muodostui noin 67 metrin korkuinen ja Teerilaesta noin 
38 metrin korkuinen saari. Pisavaaran vedenkoskemattomat moreenikalotit muodostivat nykyisen Kemijoen 
itäpuolella sijaitsevan Vammavaaran kanssa saarivyön (Johansson ym. 2000), laajan aina Saksan pohjoisosiin 
ulottuvan ulapan pohjoisreunalle. Vähitellen vedestä kohoavien saarten rannat olivat alttiina kovien myrskyjen 
synnyttämän aallokon huuhtomiselle. Aallokon kulutus oli voimakkainta vaaran lounais- ja länsirinteiden yläosassa, 
johon muodostui kalliopaljastuma-alueita sekä kivikkoja. Muodostuman eteläosassa, Liljalaen länsi-, etelä ja 
itärinteillä on laajat rantakivikot ja kalliopaljastuma-alueita ylimmän rannan tasosta 215 metristä alaspäin itärinteellä 
185 metrin korkeustasolle ja länsirinteillä noin 165 metrin korkeustasolle saakka. Etelälounaisella rinteellä sijaitsevan 
Vähäloman ruhjelaakson eteläpuolella on 166 metriä korkea Vähälaki, jonka länsi- ja lounaisrinteillä rantakivikko 
ulottuu laelta 115 metrin korkeustasolle. Vähälaen eteläpuolella sijaitsevan noin 130 metriä korkean Alalaen 
lounaisrinteellä rantakivikot jatkuvat alas aina 85 metrin korkeustasolle saakka. Muodostuman pohjoisosassa 
Teerilaen, Teeripärin ja Isopärin lounais- ja länsirinteillä on laajoja rantakivikkoja ylimmän rannan tasosta 215 
metristä alaspäin noin 150-170 metrin korkeustasolle saakka. Muodostuman alimmat 90 metrin korkeustason 
alapuolella olevat rantakerrostumat ovat syntyneet Litorinamerivaiheen aikana lähes 8 000 vuotta sitten.

Ancylusjärven aallokko kasasi huuhtomaansa ja lajittelemaansa ainesta mataliksi, rannan suuntaisiksi vaaran lakia 
kiertäviksi selänteiksi eli rantavalleiksi, joita talven jäät kohottivat työntämällä niitä vaaran rinnettä vasten. Pisavaaran
rinteillä on lukematon määrä kivistä ja lohkareista muodostuneita hyvin kehittyneitä rantavalleja. Maankohoamisen 
seurauksena ne muodostavat sarjan allekkaisia rantavalleja, joiden korkeudet vaihtelevat yleensä 0,5-1,5 metrin 
välillä. Rantavallit ovat muodoltaan hieman epäsymmetrisiä, sillä niiden vaaran puoleinen rinne on yleensä matalampi 
ja loivapiirteisempi kuin ulapan puoleinen rinne. Rantavallien laen puoleisille rinteille on kerrostunut monin paikoin 
soraa, kun taas ulapan puoleisilla rinteillä on kiviä ja lohkareita. Paikoin rantavallit muodostavat vaaran rinteelle 
loivasti alarinteeseen viettäviä terassimaisia, hieman kohollaan olevia tasanteita, jotka laskevat portaittain rinnettä 
alas. Rantatasanteita erottavat toisistaan paikoin matalat painanteet. Rantavallit koostuvat kivistä ja lohkareista, joiden 
läpimitta vaihtelee tavallisimmin 0,1-0,5 metrin välillä. Paikoin rantakivikoilla on isompiakin lohkareita. Kiviaines on 
pääasiassa paikallista kvartsiittia (Perttunen 2003). Vaaran laella kalliopaljastumien päällä ja niiden välittömässä 
läheisyydessä kivet ja lohkareet ovat kohtuullisen kulmikkaita, joskin terävimmät särmät ovat hieman pyöristyneitä. 
Alempana rinteellä kivet ja lohkareet ovat aallokon pitempiaikaisesta kulutuksesta johtuen paremmin pyöristyneitä. 
Muodostumalla on runsaasti laattamaisia kiviä, mikä on tyypillistä paikalliselle kvartsiitille. Soraa ja hiekkaa on 
kerrostunut rantakivikkojen alapuolelle yleensä loivasti rinteenmyötäisesti viettäviksi kerroksiksi, mutta rinteen 
alaosassa on myös matalia kasvillisuuden peittämiä soraisia ja hiekkaisia rantavalleja.

Biologia
Alueen metsät ovat enimmäkseen luonnontilaisia, sekapuustoisia kuusikoita. Männiköitä on lähinnä kivikoiden 
alapuolella kapeana vyöhykkeenä ja kallioilla harvapuustoisina metsinä. Paikoin kuusikot nousevat myös aivan 
kivikkoon kiinni, ja kivikon väliin jäävät painanteet sekä lakimetsät ovat myös kuusikoita. Sekapuuna, etenkin 
kuusikoissa kasvaa koivua, ylismäntyjä, paikoitellen haapaa ja yksittäin raitaa. Männyt ovat parhaimmillaan 60 cm 
paksuja kilpikaarnaisia petäjiä, joista osa on kelottunut, muuttunut lakkapäisiksi vanhuksiksi ja saanut kylkeensä 
useampia paloarpia. Paloarpisia ylismäntyjä ja palokantoja on myös kalottikuusikoissa. Kallioilla ja kivikoissa 
männyt ovat hieman ohuempia ja matalampia ikipetäjiä. Kuuset ovat ehkä vähän hoikempia jääden parhaimmillaan 
noin 50 cm paksuiksi. Jyrkänteiden tyvellä ne ovat saaneet normaalia enemmän pituutta. Haapoja on yksittäin 
kuusikoissa ja ryhminä enimmäkseen kivikoiden alapuolisissa metsissä. Jotkut kivikoiden reunahaavat ovat tykyn 
runtelemia. Järeimmät haavat ovat noin 60 cm paksuja. Raitaa on harvakseltaan, mutta ne ovat aika järeitä, paikoin 

Sijainti: Pisavaaran rantakerrostumat sijaitsevat Rovaniemen ja Tervolan rajalla, noin 13 kilometriä Jaatilasta 
länsiluoteeseen.
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40–50 cm järriköitä. Koivut ovat enimmäkseen lahovikaisia, mutkarunkoisia yksilöitä ja osin vesasyntyisiä jääden 
muun puuston varjoon. Edellisten lahopuita on myös pystypuiden lomassa pytyssä ja maassa. Kosteammilla kohdilla 
lahopuuta on muuta metsää enemmän. Metsässä on myös vanhoja hakkuukantoja vielä jäljellä ehkä 
poimintahakkuiden seurauksena.

Kivikoiden alla, männiköt ovat kapealti kuivahkoa kangasta ja kuusikot tuoreita kankaita, jossa on myös lehtomaisia 
kangasmetsälaikkuja ja paikoin myös lehtoa etenkin piilopurojen varsilla. Lehtoisimmat metsät jäävät kuitenkin 
rajauksen ulkopuolelle vaaran tyvelle Lakikuusikot ja kivikoiden väliin jäävät metsäpainanteet ovat enimmäkseen 
tuoreen kankaan kuusikoita, mutta niissä on myös pieniä lehtomaisia painanteita ja harvakseltaan myös lehtomaisen 
kankaan lajeja. Rantakerrostuma-alueella on joitakin pieniä korpisoita, lakilampia, muutama lähde, kausikostea 
painanne ja Vähäloman piilopuro.  Kuusikon lehtomaisissa painanteissa kasvaa runsaasti ruohoja metsävarpujen 
seassa mm. runsaasti metsäkurjenpolvea, nuokkuhelmikkää, metsäimarretta ja hieman vähemmän lillukkaa, 
huopaohdaketta, kieloa, kultapiiskua, oravanmarjaa ja sudenmarjaa. Kosteimmissa kohdissa voi olla myös 
pohjansinivalvattia. Pohjakerrosta peittää osin metsäliekosammal. Tesmaa, pohjansinivalvattia, koiranvehnää, 
maariankämmekkää, metsämaitikkaa kasvaa paikoin myös kivikoiden ympäröimissä kuusipainanteissa tai 
kalottikuusikoissa. Näissä mustikkavarvikoissa on myös runsaasti ruohokanukkaa, harvakseltaan oravanmarjaa, 
paikoin lillukkaa ja metsäimarretta, ja erään kallion reunalla useampi metsäruusupensas. Kalottikuusikoiden 
pohjakerros on kuitenkin enimmäkseen seinäsammalvaltaista, jossa on myös sulkasammallaikkuja. Putkilokasveista 
alueella kasvaa lisäksi korpinurmikkaa (NT/RT) ja neidonkenkää (VU) (Hertta 2010). Kivikkorinteiden alapuolisen 
männikön varvikot muodostuvat puolukasta, variksenmarjasta, mustikasta ja pohjakerros on seinäsammalvaltaista. 
Sekapuina on kuusta ja sen osuus vähenee kivikoiden reunassa. Näissä männiköissä on myös paikoin havaittavissa 
muinaisrantavalleja, joiden kivikot ovat ylärinteessä laikkuina näkyvissä ja alarinteessä ne peittyvät pikkuhiljaa 
sammalikon alle. Alueen metsistä, lähinnä lahopuilta on havaittu useita vanhan metsän lajeja kuten kääväkkäistä 
erakkokääpä (VU), hentokääpä (NT), kairakääpä (VU), korkkikerroskääpä (NT), korpiludekääpä (NT), lumokääpä 
(NT), mäntyraspikka (NT), pohjanrypykkä (NT), poimukääpä (VU), riekonkääpä (NT), rusokantokääpä (NT), 
sirppikääpä (NT), turkkiorakas (NT), välkkyludekääpä (VU) ja sammalista kantoraippasammal (NT/RT) sekä 
jäkälistä aarninokijäkälä (VU), härmähuhmarjäkälä (NT), jauheneulajäkälä (VU), karstajäkälä (NT), 
raidankeuhkojäkälä (NT), varjojäkälä (VU) ja viherneulajäkälä (NT) (Hertta 2010). Eläimistä alueella elelee mm. 
aarnivilistäjä (VU) ja häiväpiiloseppä (Hertta 2010). Edelliset lajit keskittyvät lähinnä rajauksen liepeille alimmille 
rinteille ja Vähälomankuruun. Suurin osa Pisavaaran harvinaisten - uhanalaisten eliöiden lajihavainnoista on kuitenkin
tehty rajauksen ulkopuolelta Pisavaaran luonnonpuiston alavimmilta rinteiltä (Hertta 2010). Pisavaaran 
luonnonpuiston kääväkäskartoituksessa havaittiin yhteensä 125 kääpälajia, joka on suurin Suomessa havaittu 
lukumäärä yksittäiseltä metsäalueelta (Niemelä ym. 2005).

Muinaisrantakivikot ovat laaja-alaisia ja lähes täysin vallimaisten harjanteiden aallottamia. Kivikoista pilkistää 
paikoin pieniä kallioita ”kareina” etenkin Teeripärin kivikossa ja jotkut isommat kalliot ovat jääneet saarroksiin 
kivikoiden väliin. Nämä kalliot ovat liuskaisia kvartsiittikenttiä ja viettävät lähinnä kohti länttä vinoina hampaina. 
Kalliohampaiden väliin jää varvikkoa ja myös osin kivikko on tunkeutunut kallioiden lomaan. Kvartsiittista 
peruskivikkoa värittävät vahvasti karttajäkälät, jotka kauempaa katsottaessa näyttävät juovittavan kivikkoa vallien 
suuntaisesti. Vähemmän on kaarrekarvetta ja muita karujen kivien rupijäkäliä kuten napajäkäliä yms. Sammalista 
kasvaa ehkä hieman enemmän kivikynsisammalta, louhikkosammalta ja muita on vähemmän. Pensasmaiset jäkälät 
kuten poronjäkäliä, torvijäkäliä, tinajäkäliä on kivikoiden välissä vain pieninä kasvustoina ja harvakseltaan. 
Metsäreunassa edellisiä on enemmän ja myös sammalien osuus nousee. Kivikoissa on myös pieniä yhden tai kahden 
puun laikkuja ja joitakin isompia harvapuisia saarekkeita. Useimmiten niissä kasvaa mäntyjä, mutta myös koivuja. 
Varvikot näiden alla muodostuvat mustikasta, puolukasta, variksenmarjasta, sianpuolukasta joko omina tai 
sekalaikkuina. Näissä varvikoissa saattaa kasvaa myös metsälauhaa. 

Vähäloman kurun alimmat jyrkänneseinämät ovat enimmäkseen rikkoutuneita kvartsiittiseinämiä, jotka paikoin 
tekevät puroon saakka ulottuvia taluksia. Lakikalliot jäävät osin kivikon peittoon. Aivan puron luona kivikot ovat 
myös sammaloituneet ja jääneet enimmäkseen metsäsammalten alle. Jyrkännelajisto on enimmäkseen karua ja 
tavanomaista, mutta paikoin on pieniä mesotrofisia seinämiä, joissa kasvaa mm. sammalista isoruostesammalta (RT), 
isovarstasammalta (RT), kaihelehväsammalta (RT), kalliotöppösammalta (RT), oravisammalta (RT), 
pahtahiippasammalta (RT), purolehväsammalta (RT), ripsikellosammalta (RT), rotanhäntäsammalta (RT) ja jäkälistä 
kalliokeuhkojäkälää (VU) ja lupporustojäkälää (VU) (Hertta 2010). Karuja kiviä kirjoo vahvasti kaarrekarve. 
Poronjäkäliä on kivien väleissä. Jyrkänteen tyvellä on pitkää kuusikkoa, kun taas laella ja rinteessä on enimmäkseen 
mäntyjä. Alueen muilta kallioilta on havaittu lisäksi kalliohiippasammal (RT) ja viuhkasammal (Hertta 2010).

Maisema ja muut arvot
Pisavaaran kalottialueet ovat männikköä ja kuusikkoa kasvavaa moreenia (Johansson ym. 2000), joka erottuu 
maisemallisesti erittäin hyvin alapuolella olevasta aallokon huuhtomasta kalliopaljastuma- ja 
rantakivikkovyöhykkeestä. Vaaran rantakerrostumat hahmottuvat hyvin ympäristön muille vaaroille sekä alavampaan 
lähiympäristöön. Vaaran länsirinteillä olevat rantakivikot hahmottuvat hyvin Kätkävaaralle, Luppovaaralle ja vielä 



noin 20 kilometrin päässä olevalle Valkiaisvaaralle sekä niiden pohjoispuoliselle alavalle metsäalueelle. Vaaran 
itärinteellä olevat rantakivikot hahmottuvat Kemijoen itäpuolella olevalle Vammavaaralle. 

Pisavaaran laelta ja avoimilta kalliopaljastuma- ja rantakivikkoalueilta avautuu kaunis vaaramaisema sekä lounaassa 
sijaitsevalle Kätkävaaran-Valkiaisvaaran vaarajaksolle että Kemijoen itäpuolella oleville Vammavaaralle ja 
Petäjävaaralle. Itään ja etelään aukenee Kemijoen laakson kaunis jokimaisema. Pisavaaran laen kalotit ja rinteiden 
rantakivikkojen, rantavallien ja kalliopaljastumavyöhykkeiden sekä sora-, hiekka- ja moreenialueiden vaihtelu luovat 
muodostuman sisäiseen maisemaan monimuotoisuutta. Muodostuma sijaitsee kokonaan Pisavaaran luonnonpuistossa 
(LPU120018) , jonka alueella liikkuminen on kiellettyä ilman kirjallinen lupaa.
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