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2

Ounasselän tunturiseutu

2.1 Ounasselän tunturiseudun rajaus ja suurmaisema (Marja Uusitalo)
Levin, Oloksen ja Ylläksen matkailukeskukset sisältävä maisema-alue sijoittuu Suomen kartastossa kuvatuille Länsi-Lapin ylätuntureiden alueelle ja Ounasselän tunturiseudulle (Alalammi
1993, s. 115, Suomen kartasto 1986, s. 6). Tavallisesti aluejaon määräävät jo geomorfologia tai
pinnanmuodot ja kasvillisuus. Selvitystyön yhteydessä Ounasselän tunturiseutu rajattiin uudelleen valuma-alueiden perusteella edellä kuvattuja maisemakokonaisuuksia laajemmaksi (kuva 1,
kuva 3). Geomorfologia, kallio- ja maaperän laatu, peitteisyys, kasvillisuustyypit ja erilaiset
maankäyttömuodot vaikuttavat ekosysteemin toimintaan eri tavoin eri valuma-alueilla. Maiseman kyky säilyttää tuottokykynsä eli sopeutua tai palautua erilaisista muutoksista perustuu maisemaekosysteemin toimintaan, johon maan hydrologinen sykli vaikuttaa (Mäkinen 2000, s. 2324).
Noin 5200 km2 laajuista selvitysaluetta rajaavat valuma-alueet eli vesistöt sivu-uomineen:
- pohjoisraja (pohjoisin koordinaatti 68°20”): Muoniojokeen laskeva Sotkajärvi ja Ounasjokeen laskeva Ounasjärvi (mäntymetsävyöhykkeen pohjoisraja)
- länsiraja (23°00”): Muonionjokilaakso
- itäraja (25°00”): Ounasjokilaakso
- eteläraja (67°20”): Ylläsjokilaakso, Ylläsjokeen laskeva Ylläsjärvi sekä Aakenustunturia ja
Pyhä-Kätkä-Levitunturijonoa reunustavat laajat suoalueet
Ounasselän tunturiseudun maiseman perusrunko muodostuu Muonionjoki- ja Ounasjokilaaksoista ja niiden väliin jäävästä laajasta vedenjakaja-alueesta. Ounasselän tunturijono ja vaarojen
selänteet ovatkin maisemaekosysteemin selkäranka. Se myös muodostaa maiseman pyöreäpiirteisen suurmuodon, jota korostavat laajat suoalueet. Maiseman monimuotoisuutta ja rytmiä lisäävät järvilaaksot laskujokineen ja luonnonniittyineen, vesistöjen varsille keskittyneet kylät
sekä tunturien rinnemetsiin rakentuneet matkailukeskukset laskettelurinteineen, ulkoilureitteineen, hotellialueineen ja mökkikylineen.
Ounasselän tunturiseutu poikkeaa selvästi sen pohjoispuolella sijaitsevasta maisema-alueesta,
joka on yksi Suomen erämaisimmista alueista. Tälle Enontekiön kaira-alueeksi, vuoriseuduksi
tai Välituntureiden alueeksi kutsutulle maisemaseudulle ovat tyypillisiä hajallaan sijaitsevat matalat tunturit, koivumetsää kasvavat vaarat sekä leveät ja loivarinteiset laaksot. Selvitysalueen
etelä- ja itäpuolella puolestaan alkaa mannerjään tasaiseksi kuluttama, laajojen aapasoiden ja
metsäkairojen maisemaseutu, jota kutsutaan Lapin aapaseuduksi (Alalammi 1993).
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Kuva 3. Ounasselän tunturiseutu erilaisissa
aluejaotteluissa (Suomen Kartasto 1986, 1987,
Maisema-aluetyöryhmä 1993).
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2.2 Ounasselän tunturiseudun kallioperä ja korkokuva (Pertti Sarala)
Lapin kallioperä kuuluu lähinnä kiteisistä syväkivilajeista (graniiteista ja gneisseistä) muodostuneeseen nk. Pohjois- ja Itä-Euroopan prekambriseen peruskalliolohkoon, jossa ikivanha kallioperä on näkyvissä nuorempien muodostumien keskellä. Selvitysalue sijaitsee sen vanhimmassa osassa eli Fennoskandian kilven alueella, jossa kallioperä koostuu arkeeisista (3,5-2,5
miljardia vuotta (Ga)) tai varhaisproterotsooisista (2,5-1,6 Ga) kivilajeista. Arkeeinen kallioperä
koostuu suurimmaksi osaksi migmatiitti-granitoideista ja niiden sisällä olevista pienistä vulkaanista alkuperää olevista vihreäkivivyöhykkeistä sekä sedimenttisyntyisistä kiilleliuskeparagneisseistä (kuva 4). Varhaisproterotsooiset kallioperäalueet koostuvat laajoista liuskejaksoista, kuten Lapin vihreäkivivyöhykkeestä ja Keski-Lapin liuskealueesta. Nämä liuskejaksot
ovat muodostuneet vulkaanisista ja sedimenttikivistä. Selvitysalueen eteläosassa esiintyy lisäksi
laajan Keski-Lapin graniittialueen heterogeenisiä migmatiittigraniitteja (Lehtinen ym. 1998).
Maankuori on kokenut Lapissa pitkän historiansa aikana monenlaisia muutoksia. Se on poimuttunut mannerlaattojen törmäyksissä vuoristoiksi kahteen otteeseen. Vanhempaa vuorenpoimutusjaksoa kutsutaan saamilaiseksi ja nuorempaa svekokareliseksi vuorenpoimutukseksi (Manner
ja Tervo 1988, s. 23-25). Selvitysalueen vanhinta kallioperää löytyy selvitysalueen pohjoisosasta. Tästä lähes kolme miljardia vuotta vanhasta poimuvuoristosta on jäljellä ainoastaan harvinaisia ns. Tuntsa-ryhmän kiviä, pohjagneissejä, joiden päälle nuoremmat vulkaaniset kivet ja sedimenttikivet ovat syntyneet. Pohjagneissejä esiintyy pienellä alueella Pallastunturin länsipuolella
Vuontisrovan ja Nivunkitunturin ympäristössä (Manner ja Tervo 1988, 72). Yksi tunturikolmion
matkailualueen tunturikeskuksista sijaitsee vanhimman kallioperän läheisyydessä Olostunturilla
(509 m merenpinnan yläpuolella (mpy)), joka kuuluu Nivunkitunturin kanssa samaan tunturiryhmään.
Saamilaisen vuorenpoimutusjakson jälkeen Lapin kallioperässä seurasi pitkä, noin miljardi
vuotta kestänyt, kulumisen ja kerrostumisen ajanjakso. Tänä aikana ulkoiset voimat, merkittävimpänä rapautuminen, kuluttivat saamilaista vuoristoa. Sen rapautumistuotteet kasautuivat
maankuoren revetessä syntyneisiin merenalaisiin vajoama-altaisiin, joissa ne kovettuivat sedimenttikiviksi. Maankuoren heikkouskohdista ja tulivuorista purkautui maanpinnalle laavaa ja
tuhkaa. Vulkaaninen kiviaines levisi muinaisille tasangoille. (Manner ja Tervo 1988, s. 24). Tulivuoritoiminta on ollut vilkasta erityisesti Kittilässä ja myöhemmin Muoniossa, jossa tummia
vulkaanisia pintakiviä esiintyy erityisesti Vuontis- ja Mäntyrovan välisellä suo- ja järvialueella
(Manner ja Tervo 1988, s. 72). Selvitysalueen pääosin niukkaravinteisesta kallioperästä erottuukin emäksisiä, suhteellisen helposti rapautuvia ja siten ravinteikkaita vulkaniittisaarekkeita nykyisissä jokilaaksoissa ja alavilla suoalueilla (Manner ja Tervo 1988, s. 26-28, Länsi-Lapin kiviainesselvitys 1999).
Kallionpinta on tärkein pinnanmuotoja ja korkeuseroja säätelevä tekijä selvitysalueella (Kujansuu 1967). Korko- ja maisemakuvaa hallitsee Suomen oloissa huomattavan korkea ns. Ounasselän tunturijakso, jonka tuntureille tunturikeskukset ovat rakentuneet. Tunturijakso alkaa Yllästunturin (718 m mpy) alueelta etelästä ja jatkuu pyöreälakisista ja korkeista keroistaan tunnettuja Pallas- (807 m mpy) ja Ounastuntureita (723 m mpy) pitkin pohjoista kohti. Tunturijonon
sivuhaara kaartuu Aakenustunturin (570 m mpy) kautta koilliseen jyrkästi polveilevana Pyhä
(450 m mpy) - Kätkä (504 m mpy) - Levi (531 m mpy) -tunturiketjuna. Ounasselän tunturien
kallioperä koostuu pääosin muinaisista hiekka- ja savisedimenteistä syntyneistä kivistä (pääasiassa kvartsiitista) sekä paikoin vulkaanisista kivistä Pallastunturin alueella. Tunturijakso on
jäänne ajan saatossa voimakkaasti kuluneesta ja tasoittuneesta, jopa viiteen kilometriin kohonneesta vuorijonosta. Tämä saamilaista nuorempi svekokarelinen vuoristo poimuttui yli kaksi
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miljardia vuotta sitten. Poimutuksen aikana Lapin kallioperä on saanut nykyisen asunsa. Noin
1,8 miljardia vuotta sitten alkanut ja nykypäiviin asti jatkunut kulutuskausi ei siis ole pystynyt
täysin tasoittamaan näistä kovimmista ja kulutuskestävimmistä kiviaineksista muodostuneita
vuoria (Suomen kartasto 1986, s. 16-17, Manner ja Tervo 1988, s. 23-25).

Kuva 4. Ounasselän tunturialueen kallioperä. Lähde: GTK, Kallioperäkartta 1:1 000 000. Iät on esitetty
miljardeina vuosina (Ga). Maastotietokanta © Maanmittauslaitos, lupanro MYY/179/06-V.
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Selvitysalueen liuskevyöhykkeeltä on löydetty lukuisia mineralisaatioita ja malmiesiintymiä
(ks. Eilu 1999). Useat kaivostoimintaan johtaneista esiintymistä on jo hyödynnetty (mm. Rautuvaaran ja Hannukaisen rautamalmit Ylläksen länsipuolella, Saattoporan kultamalmi Levin länsipuolella) ja yhtä kultakaivosta ollaan parasta aikaa avaamassa Suurikuusikossa, Kittilässä. Lisäksi, toiminnassa on yksi kultakaivos tutkimusalueen itäpuolella Pahtavaarassa, Sodankylässä.
Historiallisia, pienempiä kaivoksia on alueella myös useita, näistä Sirkan kaivos mm. Levin
keskustan tuntumassa.
Koska kivilajien kulutuskestävyys ja ravinteikkuus vaihtelee, alueen kivilajisuhteet vaikuttavat
esim. vesistöjen sijoittumiseen ja kasvillisuustyyppeihin. Vesistöjen sijoittumista ovat edesauttaneet kallioperässä esiintyvät voimakkaat murros- ja siirtovyöhykkeet, jotka kulumis- ja rapautumisherkkinä ovat muodostaneet luonnollisia reittejä esim. jokiuomille. Kivilajeista kvartsia
sisältävät kivet (kvartsiitit ja graniitit) ovat huonosti rapautuvia ja karkearakeisina vettä helposti
läpäiseviä. Kasvualustaltaan ne ovat siis kohtuullisen karuja (Puro-Tahvanainen ym. 2001, s.
24), kun taas kiilleliuskeet ja vulkaniitit rapautuvampina ovat ravinteikkaampia alustoja.

2.3 Ounasselän tunturiseudun maaperä ja jäätiköitymishistoria (Pertti
Sarala ja Peter Johansson)
Suomi sijaitsee alueella, joka on ollut toistuvasti paksujen mannerjäätiköiden peittämänä. Useiden vuosimiljoonien aikana jäätiköt ovat kuluttaneet alustaansa siirtämällä irtomaa-aineksia ja
rapautunutta kallioperää sekä silottamalla tervettä kallionpintaa. Samalla topografia on mataloitunut ja jyrkät kallion pinnanmuodot pyöristyneet. Jäätikkö on kuljettanut ja myöhemmin kerrostanut alustastaan irrottamansa aineksen moreenina kalliota verhoavaksi pohjamoreenipatjaksi
ja erilaisiksi muodostumiksi tai sulamisvesien kerrostamiksi hiekka- ja soramuodostumiksi.
Ounasselän alueella maaperäkerrostumat ja –muodostumat ovat peräisin pääasiassa viimeisimmän jääkauden loppuvaiheesta. Alue sijoittui pitkään jäätikön keskusalueelle, jossa jään liike ja
kulutusvoima oli vähäistä (Kujansuu 1967, Hirvas 1991). Vasta aivan sulamisen loppuvaiheessa
jäätikön reuna jakautui kielekkeiksi, joista osa aktivoitui virraten alueen pohjoisosassa pohjoiseen tai koilliseen ja eteläosassa kaakkoon päin. Yksittäisten kielekkeiden liikettä kontrolloi
korkeat tunturit ja niiden muodostamat selänteet. Alueelta on löydetty jäätikön kallion pintaan
kuluttamia uurteita sekä matalia moreeniharjanteita eli vakoutumia, joiden etelä-pohjoinen
suuntaus (180°-200°) yhtyy jäätikkökielekkeiden viimeiseen virtaussuuntaan. Jäätikön sulamisvaiheessa moreenimaita täydensivät sulamisvesien kerrostamat lajittuneet ainekset. Koko Suomen pinta-alasta runsas 2/3 on moreenin tai muiden jäätikkösyntyisten sedimenttien peitossa ja
Lapinkin maaperästä noin puolet, joten maaperän merkitys on suuri.
Vähäisen jäätikköeroosion vuoksi Keski- ja Länsi-Lapin alueella tavataan yleisesti vanhoja rapautumia moreenipeitteen alla (Hirvas 1991) (kuva 5). Lapin kallioperä rapautui vuosimiljoonien kuluessa päiväntasaajaseudun kaltaisessa Lapin nykyistä ilmastoa huomattavasti lämpimämmässä ja kosteammassa ilmastossa. Rapakallioksi kutsuttu hiekkainen ja savinen maakerros peitti lähes kaikkialla Lapin kallioperää noin 2,5 miljoonaa vuotta sitten, jolloin ilmasto alkoi viiletä. Sen jälkeen Lappi on peittynyt paksujen mannerjäätiköiden alle useaan otteeseen ja
viimeisin (Veiksel-)jääkausi päättyi n. 10 000 vuotta sitten. Suurimmasta osasta Lappia jäätikkö
sulamisvesineen on vienyt rapakallion mukanaan (Manner ja Tervo 1988, s. 102).
Lapin vapautumiseen jäästä kului noin tuhat ja Tunturi-Lapin vapautumiseen noin 800 vuotta
(kuva 6). Jäätikkö oheni ja samalla sen reuna perääntyi aluksi etelään ja myöhemmin etelä17
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lounaaseen. Viimeisenä jäästä vapautui Kolarin kirkonkylän alue. Korkeammilta alueilta alavimmille liikkuneen jäätikön keskimääräisen vetäytymisnopeuden on arvioitu olleen lähes kaksisataa metriä vuodessa (Kujansuu 1967).

Kuva
5.
Mannerjäätikön
loppuvaiheen
jäänjakajavyöhyke (sininen) ja rapakallion (harmaa)
pääasiallinen esiintymisalue Pohjois-Suomessa.
Lähde: Alkuperäinen kuva Kujansuu ja Kejonen
2005.

Kuva 6. Mannerjäätikön vetäytyminen (1)
Suomesta n. 11 000-10 000 vuotta sitten
vaiheissa
esiintyneiden
jääjärvien
Ancylusjärven peittämät alueet (3).
Johansson ja Kujansuu 2005b.

Pohjoissekä eri
(2)
ja
Lähde:

2.3.1 Moreenimuodostumat
Erilaisia moreenin kasaantumismuotoja tavataan kaikkialla Lapissa (Johansson ja Kujansuu
2005a, Sarala 2005) (kuva 7). Jäätikön alle kerrostunut pohjamoreeni on muodoista yleisin. Se
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on tasannut kallioperän epätasaisuuksia ja kasautunut itsenäisiksi muodostumiksi synnyttäen
selvitysalueen aaltoilevan maiseman.

Kuva 7. Ounasselän alueen maaperä. Lähde: GTK, Maaperäkartta 1:400 000. Maastotietokanta ©
Maanmittauslaitos, lupanro MYY/179/06-V.
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Jään päällä ja sisällä ollut moreeni kasautui jäätikön reunan läheisyydessä monimuotoisiksi ja
varsin heikosti suuntautuneiksi kummuiksi ja selänteiksi, kumpumoreeneiksi. Virtaavan jäätikön alla, erilaisten paine-, puristumis- ja siirrosrakenteiden seurauksena moreenia kasaantui tai
kerrostui jäätikön virtauksen suuntaisesti pitkänomaisiksi moreeniselänteiksi; drumliineiksi ja
vakoumiksi. Jäänjakaja-alueen eteläpuolella jää on virrannut eteläkaakkoon ja pohjoispuolella
pohjoiskoilliseen. Niinpä nämä ns. drumliiniparvet tai -kentät aiheuttavatkin suuntautuneisuutta
osassa selvitysalueen maisemaa. Esimerkiksi Pallaksen länsipuolella on näkyvissä lähes eteläpohjoinen jään liikkeen suunta kalliomäkien ja moreenimuodostumien suuntauksessa. Vastaavasti Ylläksen kaakkoispuolella sekä moreenimuodostumat että harjujaksot ovat luode-kaakko
suuntaisia. Moreeni- ja harjuselänteiden väliin on jäänyt lukuisia järvialtaita ja suoalueita. Erityisesti etelöosissa laajat suoalueet ovat yleisiä.

2.3.2 Sulamisvesien jättämiä jälkiä
Jäätikön sulaessa syntyi suuret määrät sulamisvettä. Sulamisen seurauksena vedet kerääntyivät
jäätikön halkeamiin muodostaen jäätikön pohjalle tunneleissa virtaavia jäätikköjokia. Sulamisveden mukana kulkeutui jäätikön sisällä olleita maa-aineksia. Virtaava vesi puhdisti ja lajitteli
niitä raekoon mukaan, jolloin tunnelin pohjalle tai sen suulle kerrostui kivistä, sorasta ja hiekasta koostuvia jäätikköjokimuodostumia. Niistä yleisimpiä ovat tunnelien pohjille syntyneet harjut, jotka ovat jäätikön muodostamien jokiverkostojen jäänteitä. Ne ovat syntyneet lähellä jään
reunaa railoissa tai tunneleissa sulamisvesien kasaamasta hiekasta. Alueen topografia on pitkälle
määrännyt veden virtausreitit ja siten harjujen sijainnin. Harjuja on yleensä muodostunut laaksojen pohjalle tai jäätikkökielekkeiden välisiin saumakohtiin, painanteisiin ja heikkousvyöhykkeisiin, joita pitkin vedet ovat virranneet. Selvitysalueen oletettavasti kapeissa jäärailoissa tai tunneleissa syntyneet harjut ovat Lapin harjuille tyypillisesti kapeita, jyrkkärinteisiä (kaltevuus
30°-35°) ja symmetrisiä selänteitä. Ne muodostavat pisimmillään satoja kilometriä pitkiä katkeilevia jaksoja (Suomen kartasto 1986, s. 12-14). Lapissa moreeni suurimmilta osin peittää ennen
viimeistä jäätiköitymistä muodostuneet Lapin harjukerrostumat (Haavisto 1983, s. 39-41).
Selviä harjuja esiintyy Kukas- ja Pyhäjärven välisellä alueella, jossa on lähes 20 metriä korkeita
sora- ja hiekkakumpuja. Samaa harjujaksoa voi seurata etelämpänä Lainioselän itäreunassa, jossa se matalana ja kapeana selänteenä jatkuu Lainiojoen laaksoon. Aakenustunturin länsirinnettä
seuraa matala harju, joka johtaa Vareslaen ja Varesparkuman väliseen rotkoon jatkuen uudelleen Aakenustunturin pohjoisrinteellä. Harjun syntyyn liittyvät Aakenustunturin pohjoisrinteellä
olevat useita metrejä syvät reunauomat. Niissä virranneen sulamisveden määrä on ollut huomattavan suuri. Äkäslompolon järven itärannalla loma-asutuksen keskellä esiintyy harjuselänteitä.
Saman suuntaisia harjanteita löytyy Ylläksen kaakkoisrinteellä lähellä Kahvikeitaan taukopaikkaa. Mittasuhteiltaan huomattavin harjujakso kulkee Luosujärven eteläpuolella. Lähes 20 m
korkeat ja 300-500 m leveät massiiviset selänteet ovat muodoltaan pyöristyneitä. Kaikki edellä
luetellut harjut eivät ole syntyneet viimeisen jäätiköitymisen sulamisvaiheessa. Monia niistä
peittää moreenipeite, joten ne ovat ilmeisesti vanhempia kuin viimeinen jäätiköityminen. Ne
voivat olla syntyneet viimeistä edellisen tai vielä sitä vanhemman jäätiköitymisen sulamisvaiheessa (Johansson ym. 2001).
Pakajärven rannalla on jyrkkärinteinen ja teräväharjainen harjuselänne, joka kohoaa 30-40 m
järven vedenpinnan yläpuolelle. Se kuuluu osana pohjoiseen Kangosjärvelle kulkevaa harjujaksoa, joka syntyi mannerjään viimeisen sulamisvaiheen aikana. Pakajärven harjun syntyvaiheisiin liittyy myös ”Lapin Helvettinä” tunnettu Pakasaivo, joka on jäätikköjoen kuluttama
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eroosiomuoto. Se on noin kilometrin pituinen kallioseinämien reunustama kapea järvi, joka
pohjoispäässään laajenee pyöreänmuotoiseksi rotkojärveksi. Rotkojärven keskikohdassa veden
syvyys on 60 m ja yhdessä äkkijyrkkien kallioseinämien kanssa rotkolle tulee syvyyttä lähes
100 m. Pakasaivo on eräänlainen jättiläismäinen hiidenkirnu, joka syntyi jäätikköjoen pohjalla
kovassa paineessa olleen pyörteisen virtauksen tuloksena. Vaikka Pakasaivon kautta purkautui
myös jäätikön sulamisvaiheen lopussa syntyneiden jääjärvien vesiä, se on ensisijaisesti jäätikköjoen valtavasta voimasta kertovan kulutustyön tulos (Johansson 2005a).
Äkäsjoen laaksossa oleva Äkässaivon rotkojärvi on myös jäätikköjoen kulutusmuoto. Kulutustyöstä kertovat rannoilla olevat sulamisvesivirran huuhtomat kalliot ja kallioseinämästä erilleen
jäänyt 20 m korkea kalliopaasi, joka kohoaa järven rannalla. Pakasaivoa ja Äkässaivoa on pidetty menneinä aikoina seitoina.
Muinaiset jäätikköjoet ovat täyttäneet soralla ja hiekalla Lapin jyrkkärinteiset murroslaaksot.
Näitä kerrostumia kutsutaan laaksontäytteiksi. Myös jääjärvet ovat olleet merkittäviä sedimentaatioaltaita, joihin kertyneet hienot ainekset antavat kasvillisuudelle normaalia paremman kasvualustan tunturialueilla. Jään patoamiin järviin on kerrostunut tasalakisia hiekkakenttiä eli kuivanmaan deltoja eli sanduureita. Osa niistä on kerrostunut jääreunan läheisyyteen vesien syöksyessä jäätiköltä jääjärveen satulauoman kautta. Deltoja on voinut syntyä myös jään päälle. Tämäntyyppisistä deltoista on jään sulettua muodostunut suppakuoppia. Selvitysalueen deltoja ja
laaksontäytteitä ovat mm. jyrkkäreunainen Ketomellan delta-alue Ounastunturin itäpuolella
(Hetan jääjärvi), Kulkujoen delta Pallastunturin eteläosassa, Pyhäjoen delta (Ounasjoen jääjärvi), Kolvakeron ja Kesänkijärven uomat, Äkäslompolon alueen sekä Saattoporan hiekka- ja sorakentät (Muonionjoen jääjärvi).

2.3.3 Jäätikön vetäytyminen ja jääjärvet
Mannerjään sulaessa ensimmäisinä jääpeitteestä vapautuivat tunturihuiput. Ne kohosivat jäättöminä saarekkeina eli nunatakkeina jäätikön pinnalla. Kun jäätikkö oheni, yhä uusia huippuja
paljastui sen alta. Jäätikön reuna alkoi muuttua kielekemäiseksi. Samalla kun laaksonpohjia
peitti vielä satoja metrejä paksu jäävaippa, olivat tunturien huiput ja ylärinteet jo jäättömiä. Tunturihuippujen välisiin laaksoihin eli satuloihin syntyi ns. satulakuruja. Aakenustunturilla Pallilaen ja Moloslaen välisessä laaksossa, Vaulokurussa on alueen edustavin satulakuru. Se syntyi
kaarenmuotoisen tunturiseinämän ja jäätikön reunan väliin patoutuneen sulamisveden virratessa
satulaa pitkin tunturiselänteen yli koilliseen. Ryöppyävät sulamisvedet koversivat kallioon useita metrejä syvän satulakurun. Jäätikön sulettua veden virtaus loppui ja kuru jäi kuiville. Satulakuru näyttää alkavan ja päättyvän keskelle rinnettä, sillä sen syntyessä alarinteet olivat vielä
suojaavan jäätikön peitossa. Vaulokurua pienempiä satulakuruja on myös Aakenustunturin länsiosassa, Vareslaella sekä Keskisenlaen ja Kellostapulin välissä.
Tuntureiden rinteillä näkyy lähes säännöllisiä, loivasti alas viettäviä kourumaisia painanteita,
joita kutsutaan lieveuomiksi. Kauempaa katsottuna ne näyttävät kuin jättiläisen kamman jäljiltä
tunturin rinteessä. Lieveuomat syntyivät keväisten sulamisvesien virratessa jäätikön reunan ja
tunturin rinteen välissä. Vesivirta kulutti rinteeseen jäätikön reunan suuntaisen uoman. Kesän
aikana jäätikkö oheni niin että seuraavana keväänä syntyi uusi uoma edellisen alapuolelle. Näin
syntyi sarja samansuuntaisia uomia, jotka vaihtelevat pituudeltaan sadasta metristä kilometriin
ja syvyydeltään 1-4 m. Ylläksen luoteisrinteellä, 360 ja 455 metrin korkeustasojen välissä on
allekkain yli 50 lieveuomaa. Lainiotunturilla uomia löytyy toista sataa. Niistä ylimmät uomat n.
600 metrin korkeudella ovat vain puoli metriä syviä ja sijaitsevat lähellä toisiaan. Uomien sy21
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vyys ja niiden välinen etäisyys kasvavat alaspäin rinteellä, mikä kuvastaa niissä virranneen sulamisveden määrän kasvua sekä jäätikön reunan sulamisen voimistumista. Alimmat uomat ovat
useita metrejä syviä ja sijaitsevat metsän keskellä n. 350 metrin korkeudella. Lieveuomien vietto kuvastaa mannerjäätikön pinnan kaltevuutta. Uomien keskinäisen etäisyyden perusteella voidaan arvioida jäätikön vuotuista ohenemista sekä sen reunan vetäytymistä. Ylläksen alueella
perääntymisnopeuden on arvioitu olleen noin 170 metriä vuodessa (Kujansuu 1967).
Jäätiköltä lähteneet sulamisvedet virtasivat pohjoiseen ja koilliseen kohti jään reunaa ja sen
edessä avautuvaa jäätöntä aluetta. Koska maasto nousi kohti pohjoista, sulamisvesiä patoutui
jäätikön reunan eteen muodostaen paikoin laajoja jääjärviä. Muonionjokilaaksoon patoutui
Muonion jääjärvi, joka peitti Pallastunturin länsipuolisia alavia alueita (Johansson 2005b). Se
laski vetensä Ounasselän tunturijonon yli itään, Ounasjokilaaksoa peittäneeseen toiseen laajaan
jääjärveen. Lasku-uomat syntyivät usein katastrofin kaltaisen vesipurkauksen tuloksena, jolloin
jääjärven vedenpinta saattoi lyhyessä ajassa laskea kymmeniä metrejä. Lasku-uoman pohjalle
vesimassat kuluttivat kallioseinäisiä rotkoja ja kuruja, kuten Kulkujoen laaksossa Ruoppakönkäällä. Muonion jääjärven laskiessa Kulkujoen kautta sen vedenpinta oli 293 metrin korkeudella
eli 30 metriä nykyisen Äkäsjärven vedenpinnan yläpuolella. Jäätikön reunan peräännyttyä etelään Pahtavuoman laaksoon avautui uusi lasku-uoma 273 metrin korkeudelle. Jääjärven vedenpinta laski edelleen kymmenen metriä, kun seuraava lasku-uoma avautui Kukastunturin ja Hangasmaan välistä Aakenusjoen laaksoon (Kujansuu 1967).
Äkäslompolon järven ympäristöön patoutui pieni jääjärvi, joka toimi Muonion jääjärven läpivirtausuomana. Sen vedet purkautuivat Kesängin ja Ylläksen välisen laakson kautta itään Lainiojoen laaksoon ja edelleen Ounasjoen laaksoon. Jäätikön sulamisen loppuvaiheessa siellä oli vastassa muinainen Itämeri eli Ancylusjärvi. Se ulottui lähinnä Ylläsjokilaaksoon, Äkäsjokisuulle
sekä Ounasjokilaaksoon Kaukosen kylän ja Kittilän kirkonkylän väliselle alueelle. Järven vesirajan yläpuolella moreeniaines on koskematonta ja tiivistä. Sen alapuolella vesi on huuhtonut
moreenin pintaosasta hienomman aineksen tai moreeni on vaihtelevan paksuisten rantakerrostumien peitossa.
Useimmat jääjärviin liittyvät purkausuomat ovat poikkeuksellisen luonnonkauniita paikkoja
veden huuhtomine rotkoineen ja uomien itä- ja pohjoispäästä alkavine laajoine sora- ja hiekkakenttineen. Purkausuomat kiehtoivat jo vuosisatoja saamelaisia, jotka valitsivat kurujen jylhistä
maisemista tärkeät seitansa, kuten Taatsijärven pohjoispuolen graniittijyrkänteellä olevan kalliopilarin. (Manner ja Tervo 1988, s. 102-112).

2.3.4 Maaperä kasvualustana
Suurin osa selvitysalueesta on ns. huuhtoutumatonta, supra-akvaattista aluetta, joka ei ole koskaan ollut veden alla (kuva 6) (Johansson ja Kujansuu 2005b). Huuhtoutumaton moreeni sisältää hienoja maalajitteita, mikä parantaa maaperän kasvupotentiaalia. Rakenteeltaan, vedenpidätyskyvyltään ja kasvupotentiaaliltaan arvokkaimpia kasvualustoja ovat juuri hienojakoiset maalajit. Toisaalta näillä hienohiekka-hieta-lajitteilla on heikoin kulutuskestävyys. Myös lajittuneiden kiviainesten muodostumat kuten harjut ja dyynit ohuine humuskerroksineen ovat kulutus- ja
eroosioherkkiä (Nenonen 1992, s. 30-31). Maa-aineksen huuhtoutuneisuusaste määrittää maan
vesitalouden ja sen myötä alueen kasvupotentiaalin ja siten vaikuttaa inhimillisen toiminnan
edellytyksiin (Panu 1998, s. 18).
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Heti mannerjäätikön sulettua varsinkin harjujen ja deltojen yhteydessä esiintyi laajoja lähes
kasvittomia hiekkapintoja, joilla tuuli pääsi esteettä kinostamaan hiekkaa lentohiekkakinoksiksi
eli dyyneiksi (Suomen kartasto 1986, s. 14). Dyyni- ja harjualueilla tapahtuu metsäpalojen ja
tallonnan käynnistämänä monin paikoin deflaatiota eli tuulen kulutusta. Seurauksena saattaa
olla jopa kymmenen metriä syvät ja useita hehtaareja laajat deflaatiokuopat tai -altaat. Dyynejä
esiintyy lähinnä selvitysalueen pohjoisosissa. Alueen pohjoisosan dyynit Raattaman-Ketomellan
ja Palojoensuun alueilla kuuluvat ns. Enontekiön tuulikerrostumiin, jotka ovat yksi Suomen laajimmista ja edustavimmista dyynialueista (Manner ja Tervo 1988, s. 80-88, Nenonen 1992, s.
20-21). Tuulen kuluttava toiminta on voimakasta myös tunturien ja harjujen lakialueilla, joissa
tuuli kuluttaa lumipeitteen ohueksi ja kerryttää lunta rinteisiin ja kuruihin ns. lumenviipymäalueille, joissa tapahtuva toistuvan sulamisen ja jäätymisen aiheuttama eroosio synnyttää ns. nivaatiopainanteita (Suomen kartasto 1986, s. 17).
Tuntureiden lakialueilla ja erityisesti voimakkaasti routiintuvilla kosteilla rinteillä esiintyy pintamaasta sulavan roudan aiheuttamaa maa-aineksen hidasta valumista eli solifluktiota. Maanvieremät kasautuvat alemmaksi rinteeseen 0,5-1,5 m korkeiksi kielekkeiksi tai terasseiksi. Tällainen maanvieremäterassi esiintyy mm. Kittilän kirkonkylän pohjoispuolella sijaitsevalla
Akanvalovaaran länsirinteellä (Manner ja Tervo 1988, s. 112). Routa myös lajittelee rinteen
kiviaineksen siten, että syntyy kymmenien metrien mittaisia kivijuovia. Niissä litteät kivet ovat
pystyasennossa juovina, joiden välissä on hienompaa materiaalia. Jyrkkien kalliotörmien rapautuessa niistä irtoaa kiviä, jotka vierivät ja kasautuvat rinteen juurelle ns. taluksiksi (Suomen kartasto 1986, s. 16-17). Savipitoisten moreenien peittämillä rinteillä esiintyy erikokoisia maanvieremiä mm. maakerrosten vettyessä, maaleikkausten takia, maa-aineksien sitovan kasvillisuuden tuhoutuessa tai ylempien rinteenosien kuormittuessa rakenteilla tai maamassoilla. Suurimmat maanvyöryt on kuitenkin esiintyneet heti jääkauden jälkeen maanjäristysten seurauksena.
Tällaisia on nähtävissä esim. Levitunturin ja myös Kätkätunturin etelärinteellä.
Tunturien paljakka-alueilla esiintyy pakkasrapautumisen vuoksi kalliosta irronneita pintalohkareikkoja eli rakkakivikoita. Routa myös möyhentää ja järjestelee paljakka-alueilla kallion päällä
olevan irtomaan sisältämää kiviainesta erikoisiksi periglasiaalisiksi kuviomaiksi. Esimerkkinä
voidaan mainita Pallastunturin Palkaskero, jonka laki on kokonaan monikulmaisten kuviomaiden kirjomaa.

2.3.5 Suot
Ounasselän tunturijakson suot edustavat suoyhdistymätyypiltään aapasoita. Alavyöhykejaossa
pääosa alueesta kuuluu Peräpohjolan aapasuovyöhykkeeseen. Aivan pohjoisosa Pallaksen alueella lukeutuu Metsä-Lapin aapasoihin. Aapasoille tyypillisiä ovat puuttomat keskiosat, jotka
koostuvat erilaisista nevoista ja letoista. Reunaosat ovat puustoisia rämeitä tai korpia. Letot
edustavat suoluontomme ravinteikkainta osaa. Niillä esiintyy runsaasti vaateliaita ruskosammalia sekä erilaisia eutrofeja ruohoja. Yleisiä pinnanmuotoja aapasoilla ovat rimmet sekä yleensä
poikittain veden virtaussuuntaa vastaan olevat jänteet.
Soistuminen ja turpeen kerrostuminen on alkanut alun perin laaksoista, kuruista ja purojen varsilta pian jäätiköitymisen jälkeen. Varsinkin muinaisten jääjärvien tyhjennyttyä jäi runsaasti
soiden muodostumiselle otollisia maastonkohtia. Aapasuot kuuluvat reunavaikutteisiin ts. minerotrofisiin soihin, eli ne saavat vetensä ja ravinteensa sadevesien lisäksi myös ympäröiviltä mineraalimailta. Etenkin keväiset tulvavedet tuovat suokasvillisuudelle merkittävän ravinnelisän.
Alla oleva kallioperä heijastuu omalta osaltaan soiden ravinnetasossa. Vulkaanisten kivien alu23

Metlan työraportteja 33
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp033.htm

eilla suotyypit ovat yleensä rehevämpiä kuin happamien graniittien alueilla. Lettojen esiintyminen merkitsee usein kalkkipitoista kallioperää.
Aapasuot ovat vaihtelevan syvyisiä, mutta keskimäärin selvästi ohuempia kuin Etelä-Suomen
keidassuot. Keskimääräinen turvepaksuus Lapin läänissä on 1,3 m (Virtanen ym. 2003), mikä
vastannee keskisyvyyttä myös Ounasselän alueella. Turvekerrostuma on yleensä koostumukseltaan vaihteleva ja muodostunut mm. saran, rahkan, ruskosammalten, järviruo’on, raatteen ja
suoleväkön jäänteistä. Myös kerrostumien maatumisasteet vaihtelevat melkoisesti. Usein aapasoiden reuna-alueilla tavataan niukkaravinteisia puurahkaturpeita (Johansson ja Kujansuu
2005b).
Ounasselän tunturijakson suot ovat pääosin luonnontilaisia. Osa soista on ojitettu metsätalouden
käyttöön tai pelloiksi. Aikoinaan jokivarsien sarasoita on hyödynnetty keräämällä ’jänkäheinää’.
Soilla on myös merkitystä porojen laidunpaikkoina sekä marjatalouden, erityisesti hillan poiminnan kannalta. Nykyisin soille suuntautuva matkailu on niiden uusi käyttömuoto.

2.4 Ounasselän tunturiseudun vesistöt (Ulpu Väisänen ja Pertti Sarala)
Länsi-Lapin valuma-alueet kuuluvat Perämereen laskeviin Suomen suurimpien jokivesistöjen,
Tornionjoen-Muonionjoen sekä Kemijoen vesistöalueisiin. Nämä Lapin suurimmat joet virtaavat kalliolaaksoissa, jotka ovat syntyneet kallioperän ruhje- tai heikkousvyöhykkeisiin useiden
mannerjäätiköiden eroosiovaikutuksen yhteistuloksena. Laaksoihin on kerrostunut jäätiköiden
sulamisvaiheissa erilaisia maa-aineskerrostumia, jotka ovat kuluneet ja kerrostuneet uudelleen
virtaavan veden vaikutuksesta jääkausien jälkeen. Viimeisen jääkauden jälkeen sulamisvedet ja
myöhemmät joet ovat kuluttaneet laaksoihin kerrostuneita sedimenttejä ja siirtäneet suuria määriä hiekkaa jokisuille suistokerrostumiksi, deltoiksi. Mannerjäätikön sulettua tuntureiden välisiin
laaksoihin on syntynyt järviä ja lampia, jotka kokoavat tuntureilta virtaavien puroverkostojen
vedet ja joista lähtee laskujokia suurimpiin jokiuomiin.
Ounasselän tunturijakso muodostaa selvitysalueella suunnilleen pohjois-eteläsuuntaisen päävedenjakajan Tornionjoen-Muonionjoen ja Ounasjoen välissä (kuva 8). Alemman luokan vedenjakajia muodostavat Levin kautta kulkeva, lähes länsi-itäsuuntainen tunturi- ja vaarajakso sekä
Äkäsjärven pohjoispuolelta lounaaseen korkeampien maastonkohtien ja vaarojen kautta kulkeva
jakajavyöhyke. Pääpiirteissään pohjavesien virtaussuunnat ovat yhteneviä pintavesien virtaussuuntien kanssa. Jonkin verran vaihtelua esiintyy pienalueilla topografian ja kallionpinnan muotojen mukaan. Maalajien koostumus ja tiiveys vaikuttavat myös vesien virtaussuuntiin.

2.4.1 Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue
Tornionjoen ja sen sivujokien uomat korkeimman rannan yläpuolella muodostuivat nykyisille
paikoilleen sitä mukaa, kun mannerjäätikön reuna perääntyi, jääjärvet purkautuivat ja niin kutsuttu kuollut jää suli n. 10 000 vuotta sitten. Joki on saanut lisämittaa yli puolet jääkauden jälkeen, kun joen suisto on siirtynyt kohti etelää ennen muuta maankohoamisen seurauksena
(Saarnisto, 2005).
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Kuva 8. Ounasselän valuma-alueet ja vedenjakajat. Maastotietokanta © Maanmittauslaitos, lupanro
MYY/179/06-V.

Tornionjoen laaja vesistöalue ulottuu Pohjois-Ruotsin ja Luoteis-Lapin tunturialueelta Perämerelle saakka. Vesistöalueen pinta-alasta reilut 35 % on Suomen puolella. Vesistöalue muodostuu
kahdesta pääuomasta, Ruotsin puolelta Torniojärvestä alkavasta Tornionjoesta ja valtakunnan
rajaa pitkin virtaavasta Tornionjoen suurimmasta sivujoesta, Muonionjoesta. Nämä joet yhtyvät
selvitysalueen eteläpuolella Pajalan korkeudella, n. 20 km Kolarin kuntakeskuksesta lounaaseen. Jokiuomaston pituus on noin 520 km. Torniojärvi on vesistöalueen suurin järvi sijaiten
25
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242 metrin korkeudella (mpy). Suurimmassa osassa aluetta maaston korkeus on 200-500 m
(mpy).
Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueelle on tyypillistä jääpatojen aiheuttamat suuret kevättulvat. Osa jääpadoista muodostuu vuodesta toiseen samoille paikoille. Erityisen tulvaherkkä alue
selvitysalueella on Aareavaara ja Saariputaan yläpuolen alue Kolarin kk:n pohjoispuolella. Jääpadot muodostuvat erityisesti mataliin, leveisiin ja pitkiin suvantoihin, missä jäät ovat yleensä
paksuja. Lisäksi suvantojen alaosassa joki usein kapenee, mikä estää jään liikkeelle lähdön. (Puro-Tahvanainen ym. 2001, s. 22-23). Vesistöalueen järvet ovat suurimmaksi osaksi pieniä alle
yhden neliökilometrin kokoisia (järvisyys 4,6 %) (Sivonen 2002).
Pääuoman vedenlaatu on pääosin hyvä ja luonnontilainen (virtauksen määrä ja dynamiikka
noudattelevat luonnonmukaista rytmiä, vain vähän uittoperkauksia). Latvaosat ovat kirkasvetisiä ja karuja. Könkämäeno ja Muonionjoen yläosa ovat käyttökelpoisuudeltaan erinomaisia ja
alaosa hyvä. Ylläsjoen (tehty kunnostuksia), Naamijoen, Martimojoen (tehty kunnostuksia) vesistön laatu on heikentynyt metsänojituksen, maatalouden ja haja-asutuksen vuoksi. Järvien
puskurikyky on pääosin kohtuullinen tai hyvä, poikkeuksena tunturijärvet, Lainiojoen ja Muonionjoen välinen graniittialue sekä keväisin tulvivat pienet jokivedet (heikko tai alhainen). (Puro-Tahvanainen ym. 2001). Sivuvesiä on perattu yleisesti uittoa varten. (Sivonen 2002, s. 15).
Uittoja on toimitettu mm. Martimojoella, Kukasjoella, Naamijoella (sivujokineen), Ylläsjoen
vesistössä, Äkäsjoella, Tiurajoella, Kesänkijoella, Kaupinojalla, Kuerjoella, Wittajoella, Valkiajoella, Tapojoella, Mustijoella, Särkijoella, Jerisjoella, Vuontisjoella, Keräsjoella ja Kaareksenjoella. (Sivonen 2002, s. 60).

2.4.2 Ounasjoki-Kemijoki-vesistöalue
Ounasjoki on suurin kokonaan maamme rajojen sisällä olevista rakentamattomista joista (Halonen 1998, s. 11-12). Sen valuma-alueen suuruus on lähes 30 % koko Kemijoen vesistöalueesta.
Suurimmassa osassa aluetta maaston korkeus on 400-600 m (mpy). Ounasjoki yhtyy Kemijokeen napapiirin eteläpuolella kuljettuaan 300 km matkan Enontekiön Ounasjärveltä Rovaniemelle. Ounasjoen latvavedet saavat alkunsa Norjan ja Suomen väliseltä erämaa-alueelta. Ounasjoki alkaa Ounastunturin juurelta Ounasjärvestä, jonka pinnankorkeus on 287 m (mpy). Sen
rannalla sijaitsee Enontekiön kuntakeskus, Hetta. Joen alkukilometreillä sen valuma-alue moninkertaistuu Näkkäläjoen, Pöyrisjoen ja Käkkälöjoen yhtyessä siihen. Tämän jälkeen joki
suuntaa juoksunsa kaakkoon Ounas- ja Pallastuntureiden itäpuolelta. Ensimmäisen sadan kilometrin matkalla joki on vuolas ja koskinen, jolloin pudotusta tulee runsaat 100 m. Huomattavimmat kosket ovat Raattamankoski, Kurkkiokoski, Puksukoski ja Riikonkoski. Enontekiön
kunnan alueella Ounasjoen rantoja reunustavat jokilietteen rehevöittämät koivikot, jotka muuttuvat Kittilän kunnanrajaa lähestyttäessä mäntymetsiksi. Kittilän kunnan puolella suurimmat
sivujoet yläjuoksulla ovat Pallasjoki, Tepastojoki, Levijoki ja Loukinen. Jokivarren asutus yläjuoksulla on harvaa. Raattaman, Tepaston, Könkään ja Sirkan kylien lisäksi yksittäisiä taloja on
harvakseltaan. Riikonkoskelta alkaa 60 km:n suvantojakso, missä maisemaa hallitsevat tulvaniityt ja rehevät rantametsät. Tällä välillä sijaitsee Aakenusjoen yhtymäkohdassa jokivarren suurin
taajama, Kittilän kirkonkylä. Noin 20 km alempana sijaitsee Kaukonen, joka on vuosituhannen
lopulla ollut Kittilän toiseksi suurin kylä.
Ounasjoen vesistöalueen yläosan kirkasvetiset ja karut järvet ovat joko täysin tai lähes luonnontilaisia. Myös Ounasjärven ja Könkään kylän välillä Ounasjokeen liittyvät sivujoet ovat lähes
luonnontilaisia. Ounasjoen yläjuoksun veden hygieeninen laatu ja ekologinen tila ovat hyviä,
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siksi ne soveltuvat hyvin esim. virkistyskäyttöön. Vesi ravinnetasoltaan luokitellaan karuksi.
Sen puskurikyky eli kyky vastustaa happamoitumista ja happitilanne ovat hyviä. Keskiosassaan
joki on lievästi rehevä ja humuspitoinen, joka näkyy veden lievästi ruskeana värinä. Näissä vesistöoloissa viihtyy monipuolinen kalalajisto (Halonen 1998, s. 16).
Lapin ympäristökeskus on tutkinut alueen ongelmajärviä (toistuvasti sinileväkukintaa ja kalakuolemia), ja niistä Kemijoen valuma-alueeseen on kuulunut viisi kunnostusta vaativaa järveä:
Sirkkajärvi, Levijärvi, Kallojärvi, Syväjärvi ja Iso Lohijärvi (Halonen 1998, s. 60-71). Voimakkaasti umpeen kasvamassa olevat matalat Sirkka- ja Levijärvet vaatisivat kunnostusta, joka tapahtuisi nostamalla vedenpintaa Levijärven luusuaan rakennettavalla pohjapadolla, vesikasvuston niitolla, ranta-alueiden raivauksin ja Levijärven itäpuolisen rannan kuivausjärjestelyin. Järvien kunnostusta on suunniteltu vuoden 2005 aikana (Sirkka-Levijärven kunnostus 2005). Pohjasedimenttitilaltaan heikko Syväjärvi voitaisiin kunnostaa mm. sedimenttiä poistamalla tai fosforisaostuksella, matala Kallojärvi puolestaan pohjaa pöyhimällä ja ilmastuksella. Rantaniittyjen
vuoksi 1900-luvun alkupuolella mataloitettua Iso-Lohijärveä on esitetty kunnostettavaksi laskuojan suulle rakennettavan padon avulla, jolloin vedenpinta nousisi 80 cm:stä 150 cm:iin.
Myös mm. Immellompolon ja Vuontisjärven kunnostamiseen on haettu valtion rahoitusta.

2.5 Ounasselän tunturiseudun ilmasto (Marja Uusitalo)
2.5.1 Yleispiirteet
Köppenin ilmastoluokituksessa Ounasselän tunturiseutu (kuten lähes koko Lappi) kuuluu kostea- ja kylmätalviseen lumimetsäilmastovyöhykkeeseen, jossa vuoden kylmimmän kuukauden
keskilämpötila on alle -3°C ja lämpimimmän yli +10°C. Lämpötila pääsääntöisesti laskee pohjoista kohti. Ilmastovyöhykkeelle on siis tyypillistä pitkä, kylmä talvi sekä viileä ja lyhyt kesä,
mutta erilaiset sääilmiöt tuovat vaihtelua olosuhteisiin. Ounasselän tunturiseutu sijaitsee vyöhykkeessä, jossa pohjoisen polaariset ja arktiset ilmamassat sekä etelän lämpimät ilmamassat
kohtaavat. Tällöin syntyy säätilaan voimakkaasti vaikuttavia häiriöitä. Nämä matalapaineet
yleensä lännestä itään tai lounaasta koilliseen kulkiessaan aiheuttavat voimakkaita tuulia ja pitkään jatkuvia sateita. Liikkuvan matalapaineen väistyttyä alueelle purkautuu usein kylmää ilmaa
Jäämereltä. Toisinaan alueella vaikuttaa Euraasian mantereinen ilmasto talven pakkasennätyksineen tai kesän helleaaltoineen. Ajoittain alueella puhaltaa Föhn-tuuli. Sen kuljettama ilmamassa
saattaa Kölivuoriston ylitettyään lämmetä useita asteita plussan puolelle talvella (Tikkanen
2003, s. 20-21).
Pohjoinen sijainti Euraasian suuren mantereen luoteisosassa sekä edellä kuvatut suurmittaiset
ilmavirtaukset ja merivirrat (Golf) vaikuttavat maisemaseudun ilmasto-olosuhteisiin tuoden siihen alueellista ja paikallista vaihtelua (Suomen kartasto 131 1987, s. 22). Solantien (1990, s. 67)
mukaan Ounasselän tunturiseudun eteläosa sijaitsee Kemijoen ja pohjoisosa Saariselän ilmastovyöhykkeillä (kuva 9). Vyöhykeraja kulkee etelä-pohjoissuunnassa Ounasselän tunturiseudun
puolessa välissä seuraten tehoisan lämpötilan summan isotermiä (710°C). Myös topografia ja
vesistöt synnyttävät seudulle omia paikallisilmastojaan (Vajda ja Venäläinen 2003). Niinpä Ounasselän maisemaseudulla esiintyy ilmastoltaan hyvinkin erilaisia alueita.
Maisemaseudun länsipuolella sijaitseva Kölivuoristo pienentää alueelle lännestä saapuvan sateen määrää. Sademäärä pääsääntöisesti kasvaa länsiluoteesta itäkaakkoon (+5 % / 100 km).
Suurin osa sateesta tulee lumena. Vaikka maisemaseutu on Suomen vähäsateisimpia alueita,
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Kuva 9. Ounasselän ilmastovyöhykkeet Solantien (1990) mukaan. NW1 on Kemijoen ja NW2 on Saariselän
ilmastovyöhyke.

maaperä on monin paikoin hyvin kosteaa. Viileän ja lyhyen kesän aikana vettä haihtuu vähemmän kuin sitä sataa. Siksi maapinnalta ja eri maakerroksista kulkeutuu runsaasti valuvesiä pintaja pohjavesivarastoihin läpi kesän, ja pohjaveden taso säilyy lähes lumensulamisen jälkeisessä
huipussaan lähellä maanpintaa. Pohjaveden taso on korkealla usein vielä talvellakin (Suomen
kartasto 1987, s. 18-19). Siksi routa ulottuu syvälle (Solantie 1990, s. 79).
Koska runsas ja nopea valunta huuhtoo maaperästä ravinteita, alueen pintavedet ovat melko vähäravinteisia. Vähäravinteisuus lisääntyy pohjoista kohden. Solantien (1990, s. 85) mukaan
maaperän runsaiden vesivarastojen vuoksi havupuut kasvavat parhaiten vettä läpäisevillä kivennäismailla, ja kuusi on yleensä havumetsien pääpuulaji. Alueella esiintyy myös paljon laajoja
aapasuoalueita (Solantie 1990, s. 112). Edullisten lämpö-, ravinne- ja kosteusolojen takia viljelyä on perinteisesti harjoitettu karkeilla hiekka- ja moreenimailla, joita etelämpänä vältetään
vedenpuutteen takia (Suomen kartasto 1987, s. 18-19).

2.5.2 Lämpöolot
Lämpöolojen perusteella maisemaseudun eteläosat ja järviseudut eroavat alueen pohjoisosista
(kuva 10). Vadjan ja Venäläisen mukaan (2003, s. 15-17) alueen eteläosissa vuoden keskilämpötila vaihtelee nollasta yhteen pakkasasteeseen. Pohjoisosissa keskilämpötila on asteen alhaisempi (-1°C - -2°C).
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Kuva 10. Vuotuinen keskilämpötila vuosina 1971-2000 (Vadja ja Venäläinen 2003).

Terminen kasvukausi eli aika, jolloin lämpötila pysyttelee viiden asteen yläpuolella, on pohjoisosissa lyhimmillään kaksi kuukautta (60-80 vrk) (kuva 11). Kausi kestää alueen eteläosissa jopa
kuukauden pidempään (80-100 vrk). Kesän pakkaseton jakso kestää keskimäärin kahdesta kahteen ja puoleen kuukauteen (60-80 vrk). Kasvien kasvu- ja kehitysrytmiä säätelevä tehoisan
lämpötilan summa on maisemaseudulla arviolta +700°C-850°C. Alueen terminen talvi, jolloin
lämpötila pysyttelee nollan alapuolella, kestää yli puoli vuotta (195-200 vrk). Sydäntalven pituus on yli neljä kuukautta (120 vrk) (Suomen kartasto 1987, s. 9).
Paikallisilmastoltaan tunturit ovat normaalisti laaksoja ja kuruja kylmempiä (ilman lämpötila
laskee 0,65°C / 100 m), mutta talvella ja öisin tilanne on päinvastainen (Suomen kartasto 1987,
s. 24). Ounasselän tunturijono erottuu talvella inversion vuoksi selvästi ympäristöään lämpimämpänä alueena (kuva 12). Silloin tunturialueilla esiintyy myös suuria paikallisia lämpötilaeroja. Tuntureiden rinteillä voi olla jopa 10-20°C lämpimämpää kuin laaksojen ja kurujen pohjalla, jonne kylmä ja raskas ilma kerääntyy. Siksi ylärinteissä kulkevia latuja kutsutaan hiihtokeskuksissa lämpöladuiksi (Tikkanen 2003, s. 20-21).
Myös vuorokauden maksimi- ja minimilämpötiloissa voi olla suurta paikallista vaihtelua (Vadja
ja Venäläinen 2003, s. 15-17). Lämpötilaerot kasvavat ajallisesti (talvesta kesää kohti), alueellisesti (maisemaseudun etelärajalta pohjoisrajaa kohti) sekä paikallisesti (selänteiltä laaksoja kohti). Kasvukauden pituudessa on sen sijaan suhteellisen vähän paikallista vaihtelua. Tosin topografia vaikuttaa siihen siten, että tunturiselänteellä kasvukausi alkaa ympäröiviä alueita myöhemmin (juhannukseen mennessä) ja on keskimäärin viikon lyhyempi (kuva 12). Hallaton jakso
on pisimmillään järvilaaksoissa (kuva 13).
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Kuva 11. Kasvukauden (a) alkamispäivä, (b) loppumispäivä, (c) pituus ja (d) tehoisa lämpösumma PohjoisSuomessa vuosina 1971-2000 (Vadja ja Venäläinen 2003).
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Kuva 12. Vuodenajan keskilämpötilat vuosina 1971-2000, (a) talvi, (b) kevät, (c) kesä ja (d) syksy. (Vadja
ja Venäläinen 2003).

2.5.3 Sade- ja lumiolot
Vadjan ja Venäläisen (2003, s. 24-25) mukaan alueen vuotuinen sademäärä on 500-600 mm.
Sateisin vuodenaika on kesä ja kuukausi elokuu, vähäsateisin vuodenaika vastaavasti talvi ja
vähäsateisin kuukausi maaliskuu. Pysyvä lumipeite sataa yleensä alueelle lokakuun lopussa.
Lumensyvyys-maksimi (60-70 cm) saavutetaan normaalitalvina maaliskuussa. Keskimäärin
puoli vuotta kestävä hiihtokausi alkaa marraskuussa ja päättyy toukokuussa. Lumenpaksuus ja
pysyvän lumen tulo vaikuttavat routaan, joka tavallisesti ulottuu yhdestä kahteen metriin
(Suomen kartasto 1987, s. 18-19, s. 22). Solantien (1990, s. 79) mukaan routa sulaa noin puolentoista viikon (10 vrk) kuluttua kasvukauden käynnistymisestä.
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Kuva 13. Roudattoman kauden (a) alkamispäivä,
(b) loppumispäivä ja (c) pituus PohjoisSuomessa vuosina 1971-2000 (Vadja ja
Venäläinen 2003).

Koska pilvet ovat talvipuolella (loka-huhtikuu) matalalla, topografia aiheuttaa varsin huomattavaa alueellista vaihtelua (kuva 14). Noustessaan tuntureiden yli pilvien lämpötila laskee, jolloin
kosteus tiivistyy pisaroiksi. Pilvi sataa tunturijakson itäpuolella pisaroiden kasvettua riittävästi.
Tuntureiden puuttomilla alueilla lumipeite on lähes olematon, koska tuuli tiivistää lunta tai kuljettaa sen pois. Suojaisiin kohtiin lumi usein sen sijaan kinostuu (Tikkanen 2003, s. 20-21).

2.5.4 Tuuliolot
Maisemaseudun tuulioloissa on melko suurta ajallista ja paikallista vaihtelua (taulukko 1). Syksy ja talvi ovat tuulisimpia vuodenaikoja, jolloin tuuli saavuttaa ajoittain myrskytuulen nopeuden. Talvella on eniten tyyniä päiviä, mutta vastaavasti tuulet ovat keskimääräistä kovempia.
Tuulet pääsevät puhaltamaan esteettä varsinkin tuntureiden lakiosissa (kuva 15). Tuulen sisältämän energian vuoksi Olokselle on rakennettu viisi tuulivoimalaa (Heikkilä 2000, s. 46).
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Kuva 14. (a) Vuotuinen sadepäivien määrä (sadanta >0.1 mm) ja (b) sademäärä vuosina 1971-2000
(Vadja ja Venäläinen 2003).

Kuva 15. Ounasselän tuuliolosuhteet neljällä havaintoasemalla vuosina 1995-2005 (Ilmatieteenlaitoksen
ilmastotietokanta). Keskiympyrän ala kuvaa tyynien havaintokertojen %-osuutta kaikista havainnoista,
keskiympyrästä lähtevien janojen paksuus tuulenvoimakkuusluokkaa (m/s), janan suunta tuulensuuntaa,
keskiympyrästä lähtevien janojen pituus kunkin tuulenvoimakkuusluokan tuulen %- osuutta kaikista
havainnoista (kehien väli + 5-10 %).
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Taulukko 1. Tuuliolot Ounasselän maisemaseudun säähavaintopaikoissa (tuulenvoimakkuusluokkien %osuudet havainnoista) (Ilmatieteenlaitoksen ilmastotietokanta).

Paikka
Kittilä, lentoasema
Levi
Muonio, kirkonkylä
Laukukero

Kittilä, lentoasema
Levi
Muonio, kirkonkylä
Laukukero

Kittilä, lentoasema
Levi
Muonio, kirkonkylä
Laukukero

Kittilä, lentoasema
Levi
Muonio, kirkonkylä
Laukukero

Kittilä, lentoasema
Levi
Muonio, kirkonkylä
Laukukero

mpy
190
524
254
755
k.a.

1
15,1
1,0
17,4
2,4
9,0

2
60,6
16,0
62,8
10,6
37,5

190
524
254
755
k.a.

1
12,1
0,4
10,7
0,7
6,0

2
60,2
16,6
63,7
12,1
38,1

190
524
254
755
k.a.

1
11,9
0,3
6,2
1,1
4,9

2
67,8
22,0
73,1
15,0
44,5

190
524
254
755
k.a.

1
15,4
0,9
17,7
0,9
8,7

2
59,5
13,3
63,4
8,8
36,2

190
524
254
755
k.a.

1
21,2
2,3
35,2
6,8
16,4

2
54,9
12,7
50,7
7,0
31,3

Luokat
1: tyyni = 0 m/s
2: heikko = 1-3
3: kohtalainen = 4-7
4: navakka = 8-13
5: kova = 14-20
6: myrsky = > 20
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Koko vuosi
3
4
22,4
1,9
45,9
33,6
19,0
0,9
29,7
38,6
29,2
18,7
kevät
3
4
25,1
2,6
44,2
35,1
24,3
1,3
31,9
38,9
31,4
19,5
kesä
3
4
19,2
1,1
54,1
22,4
20,3
0,4
41,3
35,2
33,7
14,8
syksy
3
4
23,5
1,6
45,4
36,1
18,1
0,8
27,3
43,2
28,6
20,4
talvi
3
4
21,7
2,2
40,8
39,6
13,1
0,9
19,2
36,7
23,7
19,9

5
0,01
3,4
0,0
15,8
4,8

6
0,0
0,1
0,0
2,9
0,8

5
0,05
3,6
0,0
14,0
4,4

6
0,0
0,1
0,0
2,3
0,6

5
0,00
1,2
0,0
6,8
2,0

6
0,0
0,0
0,0
0,8
0,2

5
0,00
4,1
0,0
17,2
5,3

6
0,0
0,1
0,0
2,7
0,7

5
0,00
4,5
0,0
24,5
7,2

6
0,0
0,2
0,0
5,7
1,5
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2.6 Ounasselän tunturiseudun kasvillisuus ja maisematyypit (Marja
Uusitalo)
2.6.1 Yleispiirteet
Ounasselän tunturiseutu on kasvillisuudeltaan monimuotoinen alue. Tunturiseutu kuuluu kokonaisuudessaan pohjoisboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen, joka jakautuu seudun eteläosissa
Peräpohjolan ja pohjoisosissa Metsä-Lapin aapasuo- ja metsäkasvillisuusvyöhykkeisiin (Kalliola 1973, Eurola ym. 1994) (kuva 16). Lisäksi tunturiselänteiden kasvillisuudessa on TunturiLapin kasvillisuusvyöhykkeen lajeja (Kuusisto 2003, s. 47). Etelän ja pohjoisen lajit kohtaavat
tunturialueilla ja siellä, missä vyöhykkeet vaihettuvat (Penttilä ym. 1998, s. 74). Tunturipaljakoilla ja rakkakivikoissa viihtyvät arktiset lajit ja tunturien välisissä kuruissa eteläiset lehtolajit,
jotka ovat levinneisyysalueensa pohjoisrajalla (Kuusisto 2003, s. 11, s. 50).

Kuva 16. Pohjois-Suomen kasvillisuusvyöhykkeet (Kalliola 1973).

Kasvillisuuden päätyyppien ja korkokuvan perusteella voidaan Ounasselän tunturiseudulta erottaa useita maisematyyppejä tai -alueita (kuva 17). Ympäristöstään kohoava Ounasselän tunturijono muodostaa oman maisematyyppinsä jyrkkine rinteineen, kuusivaltaisine rinnemetsineen,
koivuvaltaisine lakimetsineen sekä rakkakivikko- ja kalliomaineen. Samalla tämä kasvillisuuden korkeussuuntainen vyöhykkeisyys on Ounasselän tunturialueen maiseman ominaispiirre
(A). Levi-, Ylläs- ja Pallastunturit kuuluvat tähän maisematyyppiin. Ounasselän lounaispuolella
kangasmetsät muodostavat laajoja yhtenäisiä alueita, joita suoalueet paikoin halkovat. Tätä vaaramaisemaa yksittäisine tunturihuippuineen edustavat Yllästunturia ympäröivät alueet Äkäslompolon puolella (B). Tunturijakson etelä- ja itäpuolella esiintyy puolestaan laajoja aapasuo35
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Kuva 17. Ounasselän kasvillisuuden päätyypit viljavuuden eli boniteetin mukaan. Perustuu VMI8
aineistoon (aineiston käsittely Markus Haakana, Metla). Maiseman päätyypit on merkitty kirjaimin A-E (ks.
teksti). Maastotietokanta © Maanmittauslaitos, lupanro MYY/179/06-V.

alueita, jotka ovat luonteenomaisia Levitunturia ja Yllästunturia itäpuolella ympäröiville maisemille (C). Maisemaseudun pohjoisosien moreenikumpujen ja harjujen maisemissa suo- ja
kangasmetsäalueet vuorottelevat vaihtelevan ja lounaasta koilliseen suuntautuneen korkokuvan
mukaan (D). Ounasselän tunturimaiseman suurmuodot pyöreine keroineen ovat erittäin hallitsevia Pallastuntureiden alueella, jolla kulkee kuusen levinneisyysvyöhykkeen pohjoisraja. Alueen
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keski- ja länsiosissa Ounasselkä rikkoutuu erillisiksi metsäisiksi vaararyhmiksi ja pienilakisiksi
tuntureiksi, jotka reunustavat laajoja järvialueita (E). Olostunturi kuuluu tähän maisematyyppiin.

2.6.2 Metsä- ja suotyypit
Alueen talousmetsät ovat suurelta osin luontaisesti syntyneitä kuivahkoja puolukkatyypin mäntykankaita, tuoreiden kankaiden mäntyvaltaisia viljelytaimikoita tai vanhoja kuusikoita (Niku
ym. 2000, s. 14). Vanhojen metsien suojelualueet ovat pääosin tuoreita mustikkatyypin kankaita, ja ne sijaitsevat suurimmaksi osaksi Pallas-Ylläksen kansallispuistossa (Yliranta ym. 2001, s.
17). Kansallispuiston eteläosien (Ylläs-Aakenuksen alue) kankaat ovat tuoreita paksusammalisia kuusimetsiä ja kuivahkoja mänty-kuusimetsiä (Penttilä ym. 1998, s. 74). Eteläosien tunturikankaat ovat puolestaan karuja, kuivia ja niukkalajisia (Kuusisto 2003, s. 49).
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston pohjoisosassa (Pallas-Ounastunturin alue) kuivahkot ja
kuivat sekametsät kasvavat päälajeinaan mäntyä ja koivua, ja tunturikankaat ovat laajahkoja
variksenmarja- ja kurjenkanervakankaita (Penttilä ym. 1998, s. 74). Kuusi muodostaa maisemaseudun eteläosissa metsänrajan ja pohjoisosissa mänty. Mäntyjen yläpuolella on vielä erotettavissa selvä tunturikoivuvyöhyke (kuva 18). Eteläosissa vyöhyke on kapea tai havumetsät vaihettuvat suoraan paljakaksi. Havumetsän raja vaihtelee rinteen suunnasta ja kivikkoisuudesta riippuen 400 metristä 500 metriin. Lakien ja rakkaisten etelärinteiden kasvusto on kuivuutta ja
paahdetta kestävää varvikkoa. Nämä olosuhteet ovat enimmäkseen sopimattomia tunturikasveille, joita esiintyy pienialaisina kasvustoina pohjoisrinteillä.

Kuva 18. Tunturikoivuvyöhyke Pallaksella. Kuva Marja Uusitalo.

Seudulla esiintyy erilaisia soita. Suurin osa niistä on vähä- tai keskiravinteisia ja paikoin ojitettuja rämeitä, joita halkovat rehevät puronvarsikorvet (Yliranta ym. 2001, s. 17). Runsasravinteisia lettosoita on niukasti (Penttilä ym. 1998, s. 75). Alueen soiden monimuotoisuutta lisäävät
myös kuivahkot rimpiset suotyypit (Kuusisto 2003, s. 47). Lisäksi seudun pohjoisosissa esiintyy
palsasoita (Penttilä ym. 1998, s. 75). Aapasuot ovat alueelle leimaa-antavien luonnontilaisten
taigametsien lisäksi harvinaisia Euroopan Unionin näkökulmasta (Penttilä ym. 1998, s. 72-78,
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Kuusisto 2003). Joki- ja puronvarsilla löytyy reheviä tulvaniittyjä tai pelloksi raivattuja kasvupaikkoja hienojakoisine maa-aineksineen (Niku ym. 2000, s. 14).

2.7 Ounasselän tunturiseudun eläimistö (Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa
Kaisanlahti-Jokimäki)
2.7.1 Yleispiirteet
Ounasselän alueella esiintyy monipuolinen eläinlajisto. Alueella kohtaavat eteläisen (eurooppalaisen), itäisen (siperialaisen) ja pohjoisen (arktisen) faunatyypin lajit. Elinympäristöt vaihtelevat metsistä ja soista tunturinummiin, ja eläinlajisto vaihtuu ympäristön mukaan. Ounasselän
pohjoisosan tunturialueen lajisto poikkeaa metsä- ja suovaltaisen eteläosan eläinlajistosta. Tunturialueille on levittäytynyt eri lajisto kuin jokilaaksoihin ja muille alaville alueille. PallasYllästunturin kansallispuisto luo oman leimansa Ounasselän eläimistöön. Äkäslompolon, Ylläsjärven ja Levin matkailukeskuksissa eläinlajisto on lähempänä taajamalajistoa kuin keskuksia
ympäröivillä alueilla.

2.7.2 Nisäkäslajisto
Ounasselän alueella on tavattu kaikkiaan 35 nisäkäslajia eli hieman yli puolet Suomessa esiintyvistä 60 nisäkäslajista (Siivonen ja Sulkava 1994). Suomessa vakinaisesti asustava nisäkäslajisto on lajimäärältään lähes yhtä rikasta kuin Keski-Euroopassa (Siivonen 1972a, b). Pääosa
Ounasselän nisäkäslajeista kuuluu siperialaiseen faunatyyppiin. Esimerkkeinä näistä taigametsän nisäkäslajeista voidaan mainita korpi-, idän- ja kääpiöpäästäinen, metsäsopuli, punamyyrä ja
harmaakuvemyyrä, ahma, hirvi, metsäjänis ja lumikko. Alueen hirvitiheys on alle kaksi hirveä
tuhatta hehtaaria kohden.
Arktisen faunatyypin lajit esiintyvät tundralla ja Suomessa niitä tavataan lähinnä tunturiylängöillä. Ounasselän tunturialueella arktisista nisäkäslajeista voidaan aika ajoin tavata tunturisopuleita ja naaleja. Lisäksi Ounasselän alueella tavataan holarktisen (laji esiintyy Euroopassa,
Aasian keski- ja pohjoisosissa sekä Pohjois-Amerikassa) levinneisyyden omaavia nisäkäslajeja
kuten orava, lapinmyyrä, susi, karhu, kärppä, saukko ja ilves. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tietojen mukaan Ounasselän alueella tehtiin vuonna 2005 noin 30 karhu- ja kolme susi-, ilves- ja ahmahavaintoa. Kaikki edellä mainitut suurpedot mainitaan EU :n luontodirektiivin
liitteessä II, samoin myös Ounasselän alueella esiintyvä saukko (Ilmonen ym. 2001).
Europpalaisen faunatyypin nisäkäslajeja Ounasselän alueella ei juuri esiinny. Poikkeuksen
muodostaa metsämyyrä. Rotta ja kotihiiri ovat ihmisen seuralaisina levinneet kautta koko maapallon, niinpä niitä tavataan myös Ounasselän alueella. Ihmisen toimesta alueelle siirrettyjä nisäkäslajeja edustavat piisami ja minkki. Metsäkauris on levinnyt Ruotsin kautta koko alueelle ja
supikoiria on tavattu pohjoisimmillaan Pallasjärven rannalla (P. Sulkava suull. ilm.). Ounasselän alueelle sijoittuvien Muonion, Kyrön ja Alakylän paliskuntien alueella oli poronhoitovuonna
2004/2005 eloporoja yhteensä noin 15 000 (Porotilastoja 2004/2005). Paliskuntien korkeimmat
sallitut poroluvut eivät ylittyneet.
LANDSCAPE LAB -hankkeessa toteutetuissa lumijälkilaskennoissa eri nisäkäslajien runsauksissa ei havaittu eroja Levin, Äkäslompolon ja Ylläsjärven matkailukeskustaajamien välillä
(Ukkola ym., julkaisematon). Nisäkäslajeista jänis (kuva 19) ja kettu esiintyivät taukopaikkojen
vaikutuspiirissä runsaampina kuin matkailukeskuksissa tai metsäalueilla.
38

Metlan työraportteja 33
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp033.htm

Kuva 19. Jänis näyttää hyötyvän matkailun aiheuttamista ympäristömuutoksista . Kuva Jukka Jokimäki.

2.7.3 Lintulajisto
Pesivän maalinnuston perusteella tehdyn aluejaon mukaan Ounasselkä kuuluu pääosin Peräpohjolan lintumaantieteelliseen alueeseen (Järvinen ja Väisänen 1980, Väisänen ym. 1998). Peräpohjolan pesimälinnuston tiheys on n. 100-125 paria/km². Alueen valtalajit ovat pajulintu, järripeippo, punakylkirastas ja keltavästäräkki. Ounasselän alueella pesii yhteensä noin 115 lintulajia Suomen 235 vakituisesta pesimälintulajista. Lajimäärä on varsin suuri, sillä joidenkin eteläisten lintulajien pohjoinen levinneisyysraja ulottuu alueelle, ja toisaalta joidenkin pohjoisten
lajien eteläisimmät esiintymisalueet sijoittuvat Ounasselän alueelle. Eteläisiä lintulajeja alueella
ovat mm. lehtokerttu, peukaloinen, punarinta ja hippiäinen. Valtaosa Ounasselän lintulajeista on
muuttolintuja. Alueella talvehtii vuosittain noin 20-40 lajia.
Pieni osa Ounasselän pohjoisista alueista kuluu Metsä-Lapin lintumaantieteelliseen alueeseen.
Tällä alueella lintujen lajimäärä on hiukan alhaisempi, mutta toisaalta lintutiheys voi olla jopa
eteläistä Peräpohjolan aluetta korkeampi. Pohjoisen levinneisyyden omaavia lintulajeja Ounasselän alueella edustavat mm. kiiruna (kuva 20), sinirinta ja pulmunen. Metsä-Lapin alueella tavataan enemmän niittykirvisiä, kapustarintoja ja keltavästäräkkejä kun Peräpohjolassa. Metsäkirvisiä, järripeippoja ja harmaasieppoja Metsä-Lapissa on vähemmän kuin Peräpohjolassa. Lintulajiston erot Peräpohjolan ja Metsä-Lapin välillä johtuvat pääasiassa eroista alueiden elinympäristökoostumuksessa. Metsä-Lapin maapinta-alasta noin 30 % on tunturinummea. Peräpohjolan alueella tunturinummia ei esiinny juuri lainkaan.
Ounasselän alue on tärkeä esiintymisalue monille taigametsien lintulajeille. Esimerkiksi Ounasselän eteläosassa sijaitsevan Ylläs-Aakenustunturin alueen pinta-alasta noin 64 % on boreaalisia
luonnonmetsiä eli EU:n luontodirektiivin liitteen I mukaisia ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä (Lehtinen ym. 2003). Pallas-Ylläksen tunturialueet on listattu Euroopan ja Suomen
tärkeisiin lintualueisiin kuuluviksi.
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Kuva 20. Pohjoisen levinneisyyden omaavia
lintulajeja Ounasselän alueella edustavat
mm. kiiruna. Kuva Jukka Jokimäki.

Ounasselän alueella on tavattu nelisenkymmentä EU:n lintudirektiivin liitteen I mukaisia erityistä suojelua vaativia lajeja. Ylläs-Aakenuksen alueella tehdyn selvityksen mukaan seuraavat
lintudirektiivilajit esiintyvät alueella säännöllisesti: kaakkuri, joutsen, kotka, kalasääski, ampuhaukka, pyy, metso, kurki, kapustarinta, suokukko, liro, vesipääsky, lapintiira, hiiripöllö, varpuspöllö, helmipöllö, palokärki, pohjantikka ja sinirinta (Aalto 2003).

2.8 Ounasselän tunturiseudun maankäyttö ja matkailu (Marja Uusitalo)
2.8.1 Asuttamisen ja matkailun historia
Kivi- ja keskiaika – saamelainen pyyntikulttuuri
Tutkijat olettavat, että kivikautiset ihmiset, joista Pohjois-Fennoskandian saamelaisväestö pyyntikulttuureineen polveutuu, asettuivat Lappiin heti jääkauden jälkeen n. 7500 eKr. (Carpelan
2000, s. 30). Inarista silloisen Ancylusjärven rannalta sekä Kemijärven, Rovaniemen ja Tornionjokilaakson alueilta silloisen Litorinameren rannalta on löytynyt n. 8000 vuotta vanhoja
varhaisen kivikauden (Suomusjärven kulttuuri) asuinpaikkoja ja esineitä (Huurre 1979, s. 21).
Esinelöydöt osoittavat, että myös Ounasselän tunturiseudulla (Jerisjärven rannassa Tornionjoelta Ounasjoelle johtavan ikivanhan kulkureitin varrella) on asuttu jo kivikaudella (Niemelä 1989,
s. 7).
Maataloutta ja eränkäyntiä harjoittanut talonpoikainen kulttuurialue ei kuitenkaan vielä keskiajalla ulottunut Ounasselän maisemaseudun alueelle, vaan aluetta asuttivat tunturi- tai poro- ja
metsäsaamelaiset. Edelliset vaelsivat porokarjansa mukana paikasta toiseen. Jälkimmäisten elintapa perustui kalastukseen ja metsästykseen (Niemelä 1989, s. 10). Tämä varhaissaamelaiseksi
nimetty historiallinen kausi alkoi 300-luvulla ja kesti 1200-luvulle asti (Lehtola 1996, s. 33).
Uusi aika – talonpoikaiskulttuurin leviäminen
Viimeistään 800-luvulla (viikinkiajalla) hämäläinen talonpoikaiskulttuuri oli juurtunut pysyvästi
Tornion- ja Ounasjokilaaksoihin Pello-Rovaniemi-linjan eteläpuolelle. Pieniä peltosaarekkeita
raivattiin jokivarsille, ja tulvaniittyjen heinä hyödynnettiin. Luonnonniityt olivat tärkein talonpoikaista asutusta ohjannut luonnonvara. Lisäksi elettiin sekataloudesta, jossa metsien riista ja
vesistöjen kalansaaliit olivat tärkeä leivän jatke (Enbuske 2003, s. 41).
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Verotalonpoikainen asutusmuoto levittäytyi 1600-luvulla jokivarsia pitkin Ounasjoen yläjuoksulle Kittilän lapinkylään ja Muonion seudulle Tornionlaaksossa (Enbuske 2003, s. 52-53).
Saamelaiset talonpoikaistuivat. He alkoivat 1700-luvulla rakentaa kiinteitä kuusi- tai kahdeksankulmaisia turvepeitteisiä salvoskotia ja metsäalueiden saamelaiskylissä yksihuoneisia suomalaisen mallin mukaisia hirsipirttejä (Carpelan ja Pennanen 2000, s. 132). Lisäksi he tukivat
talouttaan pitämällä muutamaa lehmää ja ravintoarvoiltaan heinää heikompilaatuisia kasveja
syöviä lampaita (Massa 1983). Porot erotettiin ja lypsettiin pienissä poroaitauksissa, kaarteissa,
jotka suojasivat poroja sääskiltä ja laitumia ylilaidunnukselta (Kalpio ja Bergman 1999, s. 19).
Samalla talvikylät vakiintuivat paikoilleen ja niistä tuli kaupankäynnin keskuksia. Kevyt ja helposti siirrettävä korvakota palveli poropaimentolaisia aina 1900-luvulle asti (Carpelan 2000, s.
35).
Tornion ja Kemin pitäjien yläpuolisissa Tornion ja Kemin Lapeissa (kuva 21) oli useita siitoja
eli lapinkyliä (Embuske 2003, s. 47). Niistä Kittilä (”Kijckele”) on ainoa historiallisten lähteiden 1500-luvulla tuntema lapinkylä Ounasselän tunturiseudulla. Kotakenttiä on tiettävästi ollut
myös Könkäänvaarassa, Rautus- ja Munajärvillä, Jerisjärvellä, Kukasjärvellä, Linkujärvellä ja
Raattamassa (Niemelä 1989, s. 11). Asuinpaikat sijoittuivat yleensä hyvien metsästysmaiden,
kalavesien tai laidunmaiden läheisyyteen (Näkkäläjärvi 2000, s. 140). Pienet pellot sijaitsivat
tavallisesti rantatörmällä ja talot joen ja pellon välissä. Yhdellä talolla saattoi olla useita luonnonniittyjä monien kilometrien päässä (Enbuske 2003, s. 52-53).
Vasta maaviljelykulttuuri kasvatti voimakkaasti pyyntikulttuurin aikana pienenä pysynyttä väestömäärää Ounasselän tunturiseudulla. Samalla asustus levittäytyi yhä laajemmalle. Kuitenkin
lapinkylien väkiluku vaihteli suuresti, ja huonoina aikoina muuttoliike oli voimakasta Jäämeren
rannikolle ja Pohjois-Venäjälle (Enbuske 2003, s. 40). 1700-luvulla kantatiloja alettiin halkoa ja
perustaa uudistiloja sivuvesistöjen varteen ja kaukaisten järvien rantamaisemiin poikkeuksellisen suotuisan ilmaston ansiosta. Vuosisadan lopulla Muonion ja Kittilän pitäjissä on ollut satakunta verovoudin maakirjaan merkitsemää savua ja vuosisata myöhemmin lähes viisi ja puolisataa taloutta (lisäksi Kolarissa yli kaksisataa).
Isojako toteutettiin suurimmassa osassa maisemaseutua metsien osalta 1800-luvun puolessa välissä. Kukin tila sai manttaalinsa mukaan metsää ja loppu jäi kruunulle, jolloin valtiosta tuli Ounasselän maisemaseudun metsien suurin omistaja. Metsämaiden jakamisen jälkeen syntyi uusi
asutusmuoto. Kruununmetsätorpparit rakensivat valtiolta vuokraamille metsätiloille asumuksensa (Enbuske 2003, s. 58). Isojaon myötä talot myös pääsivät myymään metsiään, jolloin yhtiöt
alkoivat ostaa suuria leimikoita (Matila 2001, s. 16).

Moderni aika – asutuksen nopea kasvu, teollisen metsätalouden ja matkailun synty
1800-luvun lopulla tieverkko ulottui Kittilään ja Kolariin (Enbuske 2003, s. 58). Tieverkko alkoi ratkaisevasti ohjata asutuksen leviämistä ja liikkumista 1900-luvun alusta. Uusien asutuslakien myötä alueelle alettiin perustaa huomattava määrä asutustiloja siirtoväen ja rintamamiesten
tarpeisiin pääasiassa kylmille korpimaille. Väkiluvun kehitys oli nopeaa 1960-luvulle saakka
(Enbuske 2003, s. 60-61). Vanhimmat kylät valtajokien varressa ovat säilyttäneet elinvoimaisuutensa vuosisatojen ajan, mutta 1700-1900-luvulla syntyneet kylät autioituvat, ja niiden asukkaat ikääntyvät kiihtyvää vauhtia (Enbuske 2003, s. 61).
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Kuva 21. Lapin kartta vuodelta 1795. © Maanmittauslaitos, lupanro MYY/179/06-V. Ounasselän
maisemaseutu kuului ns. Lapinmaahan, koska Lapin ja Lannan kulttuuriraja kulki Torniossa Pellon
yläpuolella. Vanha Lapinmaa muodosti yhtenäisen hallinnollisen alueen, Lapin kihlakunnan, vasta 1800luvulta lähtien. Maisemaseutu sijaitsi 1500-luvun lopulla kolmella hallinnollisella alueella. Alueen länsiosat
(Tornionjokilaakso) kuuluivat Länsipohjan lääniin, itäosat Kemin Lappiin ja pohjoisosat (Pallas-Ounas)
Tornion Lappiin. Rajat ja hallinnollisten alueiden nimet muuttuivat 1800-luvun ensimmäiselle
vuosikymmenelle asti sen mukaan, kuuluiko alue Ruotsin vai Venäjän valtakuntiin (Enbuske 2003, s. 4445).

Yhteiskunnan murros ja teollistuminen tulivat Ounasselän tunturiseudulle metsätalouden mukana (Massa 1983, s. 93-94). Pohjois-Suomen metsillä ei ollut suurta merkitystä valtakunnan taloudessa ennen sotia, mutta Lapin hakkuumäärät nelinkertaistuivat toisen maailmansodan jälkeen 1950-luvulla. Metsävaroja käytettiin jälleenrakennustöihin ja sotakorvauksiin. Lisäksi
metsien käyttö lisääntyi ja tehostui ns. työllisyyshakkuiden ja metsätalouden teknistymisen
myötä. Lapissa toiminta keskittyi Etelä- ja Luoteis-Lappiin ja parhaiden kuljetusyhteyksien läheisyyteen.
Matkailu maisemaseudulla käynnistyi 1930-luvulla ja kehittyi vähitellen merkittäväksi elinkeinoksi alkutuotannon rinnalle. Tieverkosto sekä kestikievareina toimineet talonpoikaistalot teki42
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vät Lappiin matkustamisen mahdolliseksi jokaiselle, jolla oli siihen aikaa ja varaa. Osin yhtäaikaisesti tieverkoston kanssa rakennettu rautatieverkosto (Kolariin asti 1960-luvulla) ja linjaautoliikenne helpottivat edelleen Lapissa matkustamista. Matkailua lisäsi myös 1920-luvulla
alkanut yksityisautoilu. Aluksi matkailu suuntautui pääasiassa Pallas-Ounastunturin kansallispuiston tuntumaan ja Yllästunturille. Matkailualueelle alettiin 1930-luvulla rakentaa ensimmäisiä matkailumajoja (Pallasjärvi, Hetta) ja laskettelurinteitä (Pallas- ja Yllästunturit). Hiihtohissejä ei kuitenkaan vielä ollut, joten tunturin laelle pääsi vain omin voimin tai poron vetämänä.
Maisemaseudun matkailukohteet alkoivat kasvaa pieniksi lomakaupungeiksi vasta 1960-luvulla,
kun suuri keskiluokka ”löysi” Lapin, ja lasketteluharrastus synnytti alueilla matkailu- ja rakennusbuumin. Samalla käynnistyi Levin vaiheittainen kehitys matkailukeskuksena (Hautajärvi
1995).

2.8.2 Nykyinen maankäyttö
Rakennettu ympäristö
Maisemaseudulla on neljä suurempaa taajamaa: Kolarin, Kittilän, Muonion ja Enontekiön kuntakeskukset. Lisäksi seudulla sijaitsee 20 kyläaluetta (Tunturi-Lapin seutukaava 2002, s. 16).
Valtakunnan länsirajaa myötäilevä valtatie 21 (E8) yhdistää Kolarin ja Muonion kuntakeskukset, Rovaniemeltä lähtevä kantatie 79 puolestaan Kittilän ja Muonion kuntakeskukset. Enontekiön kuntakeskukseen kulkeva kantatie 93 erkaantuu valtatie 21:sta Palojoensuun kohdalla.
Rautatie ulottuu Äkäsjokisuulle ja henkilöliikenne Kolarin kirkonkylään. Enontekiön kuntaan
kuuluvat alueet ovat saamelaisten kotiseutualuetta. Saamelaisalueen kyliä ovat Sonkamuotka,
Äijäjoki, Palojoensuu, Muotkajärvi, Hetta, Ylikyrö ja Ketomella (Tunturi-Lapin seutukaava
2002, s. 7) (kuva 21).
Seudulla on seitsemän matkailupalvelujen aluetta (Hetta, Raattama, Pallastunturi, Jerisjärvi,
Olostunturi, Levitunturi, Yllästunturi) ja lähes 40 erillistä loma-asuntoaluetta (Tunturi-Lapin
seutukaava 2002, s. 18) (kuva 22). Yhtenäisiä moottorikelkkareittejä alueelle on rakennettu arviolta 1500 kilometriä ja muita ulkoilureittejä lähes 500 km. Könkämäeno-MuonionjokiTornionjoki on kansainvälinen ja Ounasjoki valtakunnallisesti merkittävä vesiretkeilyreitti.
Suojelualueet
Maisemaseudun pinta-alasta arviolta alle viidesosa on erilaisia luonnonsuojelu-, muinaismuistorakennus-, vesi- tai maa-aineslakien perusteella suojeltuja alueita (Tunturi-Lapin seutukaava
2002, s. 26, s. 39). Laajin suojelualue on Metsähallituksen hallinnassa oleva Pallas-Ounastunturin kansallispuisto. Puisto laajentui Ylläs-Aakenustunturin vanhojen metsien suojelualueille vuonna 2005. Nykyisin tämä 100 kilometrin pituinen ja pinta-alaltaan 102 000 hehtaarin laajuinen Pallas-Yllästunturin suurkansallispuisto käsittää melkein koko Ounasselän tunturijakson
(Karjalainen 2003, Raninen 2003). Lisäksi alueella on laajoja soidensuojelualueita ja pienialaisia luonnonsuojelukohteita (Tunturi-Lapin seutukaava 2002, s. 26).
Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ympäristöjä maisemaseudulla ovat Pallastunturit (kansallismaisema), Kajangin, Ylimuonion, Muonion
vanhan kylän, Torassiepin, Tepaston, Könkään, Kaukosen, Kurtakon ja Äkäslompolon kyläalueet sekä Keimiöniemen kalakenttä, Pakasaivo, Koivurovan mylly, Kittilän kirkko, Kolarinsaari
ja Kolarinsaaren vanha kirkko (Tunturi-Lapin seutukaava 2002, s. 27-30) (kuva 21). Alueella on
myös lukuisia maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita sekä kiinteitä muinaisjäännöksiä tai
yksittäisiä arvokkaita rakennuksia ja rakennelmia.
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Maa- ja metsätalousalueet
Metsätalous on pinta-alan perusteella merkittävin maisemaseudun maankäyttömuodoista. Karkeasti arvioiden metsätalousalueita on vajaat 10000 km2 (1 milj. ha). Tästä yli puolet on moninaiskäytössä ja loput pelkästään puuntuotannossa (Tunturi-Lapin seutukaava 2002, s. 39). Peltoa on maisemaseudulla viljelyksessä alle 3000 ha (Lappi lukuina 2005). Pienialaiset peltoalueet
keskittyvät jokivarsi- ja järvikyliin. Koko Ounasselän tunturiseutu kuuluu poronhoitoalueeseen.

Kuva 22. Ounasselän maisemaseudun maankäyttö (Tunturi-Lapin seutukaava 2002). © Lapin liitto.
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