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VALOKUVALUE’TTELO
1.

Ounasjokivarren parhaat maa- ja metsätalouemaat ovat joen alajuoksulla.
Pellot, niityt ja asutus sijoittuvat ranta—alueelle.
2.
Ounasjoen yläjuoksulla, omi. Kuortanosaaren tienoilla, on laajoja tulvamet—
siä, joita ei ole raivattu niityiksi.
Enontekiön kirkonkylä Hetta (Heähtta) sijaitsee Ounasjärven pohjoisrannalla.
3.
4.
Aakenusjoki yhtyy Ounasjokeen Kittilän kirkonkylän edustaila.
Ympäristöön sopeutettua lana-asutusta Hossansabuen kohdalla.
5.
6.
Lähelle rantaviivaa rakennetut lcxua—asunnot erottuvat selvästi maisemassa.
Ranta on veneilijälle tärkeä lepopaikka.
7.
8.
Puutavaran irtouittoa Kittilän kirkonkylässä. (Kuva Lapin vesipiirin vesi—
toimisto).
Yleisesti käytetty Hirvasniemi on esitetty sekä lana—asutusalueeksi että
9.
vesiretkeilyn rantautumiskohteeksi.
10. Paljaat jyrkänteet rantavyöhykkeessä erottuvat selvästi maisemassa.
11. Hoitamaton maa—ainesten ottopaikka Kaalamankosken kohdalla.
12. Veden maisemallista merkitystä korostavat vaalea väri, liike, ääni ja valon
hei jastuminen. Kosket ovat maisemallisia erikoisalueita.
13. Uittoperkaukset näkyvät maisemassa kivikkoina ja koskessa suvantona. Kuva
Meltausjoen Suukoskelta. (Kuva Lapin vesipiirin vesitoimisto).
14. Havupuiden vihreys säilyy ympäri vuoden. Lelitipuut tuovat maisemaan vaih
telua vuodenaikojen mukaan: keväällä vaaleaa vilireyttä ja syksyllä ruskan
sävyjä. Kuva Saarikosken kohdalta.
15. Pienialainen tulvaniitty Ounasjoen yläosalta.
16. Ounasjoen yläjuoksun paju- ja koivuvyöhykettä.
17. Ranta on ekologisesti rikas ja maisemallisesti selkeä erikoisalue.
78. Pihapiirejä Alakylästä.
19. Ounasjärven polijoisrantaa.
20. Vanha Särestöniemen pihapiiri.
21. Kaukosen kylä Ounasjoen keskivaiheilla.
22. Könkään kylässä on laajoja pelto- ja niittyalueita sekä merkittäviä kult—
tuurihistoriallisia rakennuksia.
23. Siosjoki laskee Ounasjokeen Sioskosken kohdalla.
Taustalla Pallas—Ounas—
tunturin kansallispuisto (kuva Soili Suvanto).
24. Kurkkion kylä on kaunista ja hyvin hoidettua kulttuurimaisemaa.
25. Patokosken saaret ja hiekkasärkät muodostavat merkittävän maisemakokonai—
suuden. Saarilta tavataan lähes kaikki Ounasjoen niittytyypit.
26. Tasapainoista kulttuuriympäristöä Tapionkylässä.
27. Useitmnat niityt säilyvät avoimina tiloina vain ihmisen vaikutuksesta.
28. Ounasjoki sopii vesiretkeilyyn erittäin hyvin.
Perilänkoski on matala ja
kivikkoinen.
29. Vesiretkeilijöitä Ounasjoella.
30. Ounasjokivarressa sijaitseva Ylikylä on jo vanhaa asuinseutua ja viljely—
31.
32.
33.
34.

maisemaa.

Sinettäjoki laskee Ounasjokeen Sinetän kylän edustalla.
Patokosken suvannon Selkäsaari ja Sarjasaari, taustalla Patokosken kylää.
Meltauksen tienoilla asutus harvenee, tulva—alueet ja niityt pienenevät.
Raattamankosken kohdalla Ounasjoen länsirannalla on seutukaavan 1. osan
tehokkaasti rakennettavan lana—asutusalueen aluevaraus.
Alueelle on myös
rantakaavan tarpeellisuuspäätös. Taustalla Raattaman kylää.

Valokuvat Lapin seutukaavaliitto.
Ilmavalokuvat julkaistaan ilmailuhallituksen luvalla (2/300 Lav 1985).
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AL KUSANAT
Tämä raportti liittyy Dunasjoen luonnontaloudelliseen kehittämis—
suunnitelmaan, jolla pyritään Ounasjoen vesistön, siihen liitty
vien elinkeinojen sekä luonnonvarojen käytön ja suojelun edistä
miseen.
Luonnontaloudellisella kehittämisellä tarkoitetaan tässä
yhteydessä toimintaa, jossa käytetään hyväksi vesistön antamia
Nykyiset
mahdollisuuksia sen luonnetta oleellisesti muuttamatta.
vesistön ja jokilaakson käyttömuodot ovat eräänä lähtökohtana
kehittämiselle.
Vesivoiman raken
Vesivoiman käyttö ei kuulu suunnittelutyöhön.
taminen ei tule Ounasjoen erityissuojelua koskevan lain (703/83)
mukaan vesistön käytössä muutoinkaan kysymykseen.
Luonnontaloudelliseen kehittämissuunnitelmaan
osaselvitykset:

kuuluvat

seuraavat

Ounasjoen suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
Tiedotus 245)
(Vesihallitus.
Ounasjoen alueen luonto ja luonnonvarat
Ounasjoen vesiensuojeluselvitys
Ounasjoen kalataloudellinen käyttö— ja hoitosuunnitelma
Ounasjoen uittoaluesuunnitelma
Ounasjoen entisten uittoväylien kunnostussuunnitelmat
Ounasjoen veneily— ja vesiretkeilysuunnitelma
Tiedotus 246)
(Vesihallitus.
Ounasjokivarren matkailusuunnitelma
Ounasjoen ranta—alueiden käyttö
Ounasjoen alueen elinkeinot ja niiden kehittäminen
Yhteenveto
Ounasjoen luonnontaloudellinen kehittäminen.
osaselvityksistä ja suositukset Ounasjoen käytön kehittämi
selle
selvitys
monistesarjassa
vesihallituksen
julkaistaan
Lisäksi
jääpatojen aiheuttamista tulvista Ounasjoella (Vesihallituksen
monistesarja Nro 309).
Suunnittelutyötä valvoo ja ohjaa maa— ja metsätalousministeriön
Sen kokoonpano on seuraava:
asettama johtoryhmä.
Ympäristöministeriö
Melvasalo,
Terttu
Ylitarkastaja
(74.9.1984 saakka)
Suunnittelija Sakari Ervola, Maa— ja Metsätalousministeriö
(14.9. 1984 alkaen)
Ylitarkastaja Harri Dahlström, Maa- ja Metsätalousministe
riö
Luonnonsuojeluvalvoja Antti Haapanen, Ympäristöministeriö
Ympäristönsuojelun tarkastaja Yrjö Karjalainen, Lapin
lääninhallitus
Seutukaavajolitaja Pekka Leinonen, Lapin seutukaavaliitto
Vesipiirin johtaja Martti Pyyny, Lapin vesipiirin vesitoi—
misto
Apulaisprofessori Rauno Ruuhijärvi, Suomen luonnonsuojelu—
liitto
Ylijohtaja Runo Savisaari, Vesihallitus
Silit. Vanhempi insinööri Simo Perkkiö, Lapin vesipiirin vesitoi—
misto

Pj.
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Maa- ja metsätalousministeriö on lisäksi kutsunut seurantaryhmän
seuraamaan luonnontaloudellisen kehittämissuunnitelman valmiste—
lua.
Sen kokoonpano on seuraava:
Vesipiirin johtaja Martti Pyyny, Lapin vesipiirin vesitoi—
misto
Liikkeenliarjoittaja Aukusti Ylitalo, Enontekiön kunta
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkki Toivola,
Kittilän
kunta
Elinkeinoasiamies Aaro Lehtoniemi, Rovaniemen maalaiskunta
Toimistopäällikkö Ahti Silvennoinen, Geologian tutkimuskes
kus
Kemijoen kalastuskuntien
Läänineläinlääkäri Sulo Raliko,
liitto
Metsänhoitaja Lauri Hemmi, Kemijoen uittoyhdistys
Toiminnanjohtaja Marjaleena Nenonen, Kemijoen vesiensuoje
luylid istys
Puheenjohtaja Timo Heiskanen, Lapin kalamiespiiri
Kalastusbiologi Olli Tuunainen, Lapin kalastuspiirin kalas—
tustoimi sto
Toimistopäällikkö Eero Svanberg, Lapin lääninhallitus
Metsäinsinööri Pauli Pahtaja, Lapin luonnonsuojelupiiri
Emäntä Annikki Korva, Lapin läänin maatalouskeskus
Piirimetsänlioitaja Jorma Vierula, Lapin piirimetsälauta
kunta
Toimistopäällikkö Heikki Lampela, Matkailun edistämiskeskus
Ylimetsänhoitaja Hannu Vainio, Metsähallinnon Perä—Polijolan
piiri kuntakonttori
Intendentti Martti Linkola, Museovirasto
Tutkija Erkki Ikonen, Riista- ja kalatalouden tutkimus
laitos
Toimistopäällikkö Matti Raivio, Vesihallitus
Toiminnanjohtaja
Huttu-Hiltunen,
Veikko
Paliskuntain
Yhdistys
Puheenjohtaja Sulo Paksuniemi, Metallityöväen liitto
Aluetoimitsija Veijo Törmänen,
Valtion Työntekijäin ja
Viranhaltijain liitto
Seutukaavainsinööri Timo Laisi, Lapin seutukaavaliitto
Poromies Johan Henrik Näkkäläjärvi, Saamelaisvaltuuskunta
Maanviljelijä Tauno livonen, Ounasjokiyhdistys ry
Siht. Vanhempi
vesipiirin
insinööri
Simo
Perkkiö,
Lapin
vesitoimisto
Pj.

Vesihallituksen yhdyshenkilönä toimii arkkitehti Maisa Siirala.
Nyt käsillä oleva Ounasjoen ranta-alueiden käyttö —selvitys on
111.2.1985
esitelty johtorylimälle
ja käsitelty seurantarylimän
kokouksessa 23.11.1985.
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Ounasjoen ranta-alueiden käyttö -selvitys on tehty Lapin seu
tukaavaliitossa Lapin vesipiirin vesitoimiston toimeksiannos
ta. Työn rahoitus on tapahtunut vesihallitukselle Ounasjoen
luonnontaloudellista suunnittelua varten myönnetyillä valtion
budjettivaroilla.
Työtä ovat ohjanneet seutukaavainsinööri Timo Laisi Lapin
seutukaavaliitosta ja arkkitehti Maisa Siirala vesihallituk—
sesta.
Selvitys on samalla empiirinen osa pro gradu—työstä, joka
tehdään Helsingin yliopiston maatalous—metsätieteellisen tie
Opinnäytetyötä
dekunnan maankäytön ekonomian laitokselle.
ohjaa professori Kauko Halitola.
Työn inventointivaihe perustuu kartta— ja maastotyöskentelyyn.
Karttafyöskentelyssä on käytetty apuna peruskarttoja, Suomen
kivilajikarttoja ja maaperäkarttoja
Geologisen yleiskartan
Maastotyöskentelyn yhtey
sekä Geomorfologista yleiskarttaa.
dessä on haastateltu jokivarren asukkaita.
Työn kuluessa on alueella oltu yhteydessä seuraaviin yhteisöi—
hin:
Lapin vesipiirin vesitoimisto
Lapin lääninhallitus
Rovaniemen maatalouspiiri
Lapin läänin maatalouskeskus
Kittilän maatalouskoulu
Kittilän emäntäkoulu
Maastotyöskentelyssä ovat olleet mukana tunturiopas Rune Les
kinen Hetasta sekä metsänhoitaja Irmeli Ruokanen.
Lapin seutukaavaliiton virastossa työhön ovat lisäksi osallis
tuneet kartanpiirtäjät Tarja Mäkinen ja Laila Surma-Aho, kone
kirjoittajat Leena Alaruikka ja Aino Kreus, suunnitteluapulai—
nen Pirjo Mustalampi ja suunnitteluteknikko Pentti Merkki—
niemi.
Esitän parhaat kiitokseni kaikille työssä mukana olleille.

Anna-Kaisa Mölläri

\S-’

1

Ounasjoen luonnontaloudeltinen
kehittämissuunnitelma Kuva 1

Ounasjoen vesistäalue

100km

0
Mk
Pohjakartta
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Maanmitfaushaltitus
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JOHDANTO
Ounasjoen ranta-alueiden käyttö —selvitys on osa Ounas
joen luonnontaloudellista kehittämissuunnitelmaa.
Osaselvitys ei ole varsinainen alueiden käytön suunnitelma
ja siten se ei ole verrattavissa sisällöltään eikä oi
keusvaikutuksiltaan vahvistettuun seutukaavaan.
Ranta-alueiden käytön selvitys keskittyy pääuoman rantaalue ille Rovaniemeltä Ounasjärveen.
Rantavyöhykkeen
leveys on pääsääntöisesti 100—500 metriä rantaviivasta.
Ranta-alueiden yhteispituus on noin 600 km.
Ounasjoen rantoja on perinteisesti käytetty asutukseen,
laiduntamiseen sekä niitty—
ja
peltomaina.
Rantaalueella sijaitsee noin 930 asuinrakennusta ja 2 400
talous— ja varastorakennusta.
Niitty— ja peltomaita
ranta—alueista on noin 300 km.
Perinteisten käyttömuo—
tojen lisäksi ranta—alueille sijoittuu yhä enemmän lomaasuntoja ja virkistystoimintoja.
Lähinnä maatalouden toimintaedellytyksistä ja kehittymi
sestä johtuva peltojen ja niittyjen pensoittuminen ja
metsittyminen muuttaa
jatkuvasti
jokivarren maisema
kuvaa.
Ekologisesti ja maisemallisesti aralle rantavyö
hykkeelle
sijoittuvat
toiminnot
saattavat
aiheuttaa
haitallisia ympäristövaikutuksia.
Lapin seutukaavan 1. osassa (vahvistettu 1980) Ounasjoki
on merkitty erityisselvitysalueeksi.
Ounasjoelle ei ole
laadittu muitakaan ranta—alueiden käytön yleissuunnitel—
mia.
Ounasjoen ranta-alueiden käyttö on rantojen käytön sel
vitys, jossa pyritään osoittamaan nykyisten maankäyttö
muotojen sekä ympäristön ekologisten ja esteettisten
tekijöiden avulla osa-alueille parhaiten sopivat käyttö—
muodot.
Selvityksessä tarkastellaan myös rantojenkäytön
kehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia maa— ja metsä
talouden, asumistoimintojen sekä virkistyskäytön kannal
ta.
Lopuksi esitetään ranta—alueiden käytön yleiset
periaatteet ja aluekohtaiset suositukset sekä erityis
kohteiden käyttöä koskevat suuntaviivat.
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OUNASJOKIALUEEN
MAANKÄYTT 5

2.1

PERUSELINKEINOJEN MAANKÄYTT

NYKYINEN

Peruselinkeinojen maankäyttötiedoista on esitetty Maa—
tilaliallituksen (1980) peltojen inventointitutkimuksen
mukaiset parhaat peltoalueet “Maankäyttö ja vesi” —kar—
toilla sekä pellot, liylätyt ja metsitetyt pellot, nii—
tyt, kuusi— ja mäntyvaltaiset metsät, kalliomänniköt ja
avohakkuualueet “Kasvillisuus”—kartoilla.
Pellot
ja
niityt sekä valtapuulajin mukaiset metsät on rajattu
peruskartan karttamerkintöjen mukaisesti.
Hylätyt ja
metsitetyt pellot sekä avohakkuualueet on paikallistettu
maastoinventointien perusteella.
2.11

Pellot
Kokonaispeltoala v. 1981 oli Enontekiöllä 573 ha, Kitti—
lässä 3 708 lia ja Rovaniemen maalaiskunnassa 9 1149 ha
(Lapin seutukaavaliitto 19811a).
Tätä osaselvitystä var
ten lasketut Ounasjoen ranta—alueen peltojen pinta—alat
ovat Enontekiöllä 127 ha, Kittilässä 1 185 ha ja Rova
niemen maalaiskunnassa 1 932 lia (Taulukko 1).
Ounas
jokialueen kuntien kokonaispeltoala v. 1981 oli yhteensä
13 t130 ha, josta ranta—alueiden peltoala 3 21414 lia on n.
214,2 %.
Pellonvaraussopimukseen kuuluvia peltoja oli v.
19814
Enontekiöllä 27 ha, Kittilässä 1l8 ha ja Rovaniemen
maalaiskunnassa 182 ha eli yhteensä 357 ha (Rovaniemen
ja Kemin maatalouspiirit 1984).
Ranta—alu€lla hylät—
tyjä peltoja oli Enontekiöllä 8 ha, Kittilässä 153 lia ja
Rovaniemen maalaiskunnassa 182 ha eli yhteensä 3143 ha
(Taulukko 1).
Taulukko 1.

Kunta
Rovaniemen mlk

Kittilä

Enontekiö
Yhteensä

Ounasjoen
rantaviivan
pituus
sekä
(km)
ranta-alueen niittyjen, peltojen ja hylät
tyjen peltojen pinta—alat (ha) kunnittain.
Niityt
ha
665,9

817,1

15,6

Pellot
ha
1414,44 1 932,0

59,6

182,1

53,2

127,1
3,9
2113,7 100,0

7,7

2,2

514,52 1 1814,6
1,04

1 498,6 100,00

3

Hylätyt pellot Rantaa
ha
km
%

36,5

198

32,5

144,6

310

50,8

3142,14 100,0

610

100,0

152,6

102

16,7

Maatilahallituksen
(1980)
peltojen
inventoinnissa on
käytetty peltojen luokittelun perusteina maan tuottokykyä ja viljelyn taloudellisuutta kuvaavia tekijöitä,
kuten maan luontaista tuottokykyä, tilussuliteita, pelto—
kuvioiden muotoja, peltojen keskittyneisyyttä, pellon
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ulkoista sijaintia ja maan kysyntää maatalouden ulkopuo—
lisiin tarkoituksiin.
Näiden tekijöiden perusteella
määritetyt Ounasjoen ranta-alueiden parhaat peltoalueet,
joihin luetaan IA— ja 18—luokkien pellot, sijaitsevat
Tapionkylässä (58,1 ha), Meltauksessa (23,8 ha), Lohi—
nivassa (65,7 ha), Kittilän kirkonkylässä (66,2 lia),
Sirkassa (39,7 lia) sekä Könkään ja Rauduskylän alueella
(94,5 lia).
Yhteensä IA— ja 13—luokkien peltoja on joki—
varressa 348 ha (Taulukko 2).
Taulukko 2. Parhaat peltoalueet Ounasjoen ranta—alueella
Kunta
Rovaniemen mlk

Kittilä

Alueen
n:o1)

Alueen nimi

1 A
lia

1 8
ha

83 b

Tapionkylä
Meltaus
Lohiniva

49.1

9.0
23.8
65.7

58.1
238
65.7

Yhteensä

49.1

98.5

147.6

43.2
23.0

43.2
23.0

94.5

94.5

200.4

200.4

57.6

298.9

348.0

100.0

84
85
89
89
92
92

a
b
a
b

Kittilä kk
“

Sirkka
Köngäs
Yhteensä

Yhteensä

—

—

—

—

—
—

—

49.1

39.7

Yhteensä
ha

42.4

39.7

Lapin maatalous—
)Lähde: Lapin seutukaavaliitto 1981.
maa—alueet (karttaliitteineen).
peltojen
inventointitutkimuksessa
Maati lahallituksen
hyviin peltoihin luetaan IA—, 13— ja IC-luokkien pellot.
Hyviä peltoja on Ounasjokivarren talouskylien alueella
Enontekiöllä 141 lia, Kittilässä 1 548 ha ja Rovaniemen
maalaiskunnassa 2 562 ha eli yhteensä 4 251 ha (Taulukko
Maatilaliallituksen
3) (Lapin seutukaavaliitto 1981).
inventointi tulosten
mukaan
Ounasjoen
ranta—alueiden
hyvät pellot ovat keskittyneet Rovaniemen—Nivankylän,
Sinetän—Meltauksen, Jääskön—Tainion ja Kittilän kirkon—
kylän—Koskenalussaarten
kylän
välille
sekä
Könkään
alueelle.
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Taulukko 3.
Talouskylä
EN0NTEKIO
Enontekiö, Hetta
Vuontisjärvi
Peltovuoma

Maatalousmaan sijainti ja peltojen luokitus
talouskylittäin Ounasjokialueella.
IA
ha

13
ha

—

—

—

—

—

—

—

—

IC
ha

ID
ha

Muu
pelto
ha

Yht.
ha

48.7

13.9
11.0
116.0

25.3

140.9

38.8

149.5
212.5
19.5
551.7
190.1
115.9

39.9
127.1
92.8
190.3
41.7
125.5

70.0
42.9
111.5
6.5
7.0

368.7
409.6
155.2
853.5
367.6
248.4

308.6

1 239.2

617.3

237.9

2 403.0

16.6

111.3
100.0
91.6
12.2
49.3
61.5
128.9

417.4
293.1
320.1
56.7
262.0
144.7
398.3

79.2
17.5
118.9
0.9
43.6
16.6
32.8

28.2
8.0
51.9
10.6
47.3
14.5
59.2

636.1
453.2
582.5
133.7
402.2
237.3

635.8

Yht.

104.5

564.8

1 892.3

309.5

219.7

3 090.8

YHTEENSÄ

104.5

873.4

3 272.4

965.6

467.1

5 683.0

Yht.

—

13.5

9.5
—

—

9.5

11.0
129.5

189.2

KITTILÄ
Kittilä kk
Kaukonen
Alakylä
Tuuliharju
Köngäs
Tepasto
Yht.

—

179.3

—

—

—

—

—

—
—

—

—

129.3
—

—

ROVANIEMEN MLK
Lohiniva
Marraskoski
Meltaus
Nivankylä
Patokoski
Sinettä
Tapionkylä

—

346
—

53.3
—

—

Lähde: Lapin seutukaavaliitto 1981.
2.12

Niityt
Luonnonniittyjä ja laitumia oli v. 1981 Enontekiöllä 429
ha, Kittilässä 1 094 ha ja Rovaniemen maalaiskunnassa
992 ha eli yhteensä 2 515 ha (Lapin seutukaavaliitto
198LIa).
Ounasjoen ranta—alueilta peruskartan karttamer
kinnän mukaan paikallistettujen niittyjen pinta—alaksi
saatiin Enontekiöllä 16 ha, Kittilässä 817 ha ja Rova
niemen maalaiskunnassa 666 ha eli yhteensä 1 499 lia
(Taulukko 1). Tämän selvityksen yhteydessä ei ole pai—
kallistettu pensoittuneita niittyjä.
Jokivarren niityt ovat keskittyneet pääasiassa samoilla
alueilla kuin pellotkin. Laajimmat niittyalueet sijait
sevat Rovaniemen—Meltauksen ja Alakylän—Koskenalussaar—
ten välillä sekä Loukisen—Hirvasniemen alueella.
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2.13

Metsät
kitu- ja joutomaahan.
Metsätalousmaa jaetaan metsä-,
Metsätaloudellisesti suurin merkitys on kangas- ja tur—
Kitumaat ovat suu
vemaista muodostuvalla metsämaalla.
rimmaksi osaksi soita, lähinnä mäntyä kasvavia rämeitä
tunturimetsiä sekä
laki— tai
louhikko—,
ja kallio—,
hietikoita.
Joutomaat ovat pääosaksi aukeita soita tai
avokallioita, —louhikoita tai —hietikoita.
Kasvimaantieteellisen aluejaon mukaan Ounasjoki sijoit
tuu pohjoisboreaalisen havumetsävyöhykkeen Peräpohjolan
Kasvupaikan viljavuuden pe
ja Metsä—Lapin alueisiin.
rusteella erotetaan kuivan kankaan metsätyypeissä karuk—
kokankaat (CIT), kuivat kankaat (MCCIT, UVET) ja kuivali
kot kankaat (EMT, UEMT), tuoreen kankaan metsätyypeissä
tuoreet kankaat (HMT, LMT) ja lehtomaiset kankaat (GMT)
Metsätyyppejä koskeva osa on tehty
ja lehdot (GDT).
Kalliolan (1973, s. 110—136, 175—227), Lehdon (1969, s.
18—UI) ja lisakkilan (1980, s. 130—139) perusteella.
Etelä-Suomen
poikkeaa
Peräpohjolan
ulkonäkö
metsien
metsistä: puusto on kuivissa ja tuoreissa kangasmetsissä
harvempaa, hidaskasvuisempaa ja matalampaa; kuusen ja
männyn latvus on pitkä ja kapea.
Kivennäismaiden metsätyypit
Karukkokankailla (jäkälätyypin ryhmä, CIT) pohjakerrok—
sen vallitseva laji on jäkälä (palleroporonjäkälä, tina—
jäkälä) ja ainoa puumaiseksi kasvava laji on mänty.
Peräpolijolassa yleisen kuivan kankaan (mustikka-kaner
va—jäkälätyyppi, MCCIT) polijakerroksen jäkäläpeite on
yhtenäinen. Valkea poronjäkälä on yleisin laji. Kuivien
kankaiden valtapuulajina on mänty ja sekapuina esiinty
Karukkokankaiden ja kuivien
vät koivu ja joskus kuusi.
kankaiden metsät ovat harvoja ja valoisia.
kankailla
Kuivalikoilla
EMT) jäkälät ja sammalet
roksen lajeja.
Valkea ja
Mänty on
simpiä jäkäliä.
tyy koivua ja yksittäisiä

(variksenmarja—mustikkatyyppi,
ovat tasavertaisia pohjaker—
harmaa poronjäkälä ovat ylei—
pääpuulaji ja sekapuuna esiin
kuusia.

Tuoreilla kankailla (seinäsammal—mustikkatyyppi, HMT) on
yhtenäinen,
tiivis ja paksu sammalkerros ja jäkäliä
Kenttäker
esiintyy lähinnä vyöhykkeen pohjoisosassa.
roksen päävarpuna on mustikka, jonka lisäksi esiintyy
tasaisena peitteenä myös puolukkaa, variksenmarjaa ja
suopursua.
Vanhoissa metsissä pääpuuna ovat puistomai
sen harvassa kasvavat pylväsmäiset kuuset, jotka ovat
Nuorissa
tyveen asti oksaisia, ja sekapuuna koivua.
metsissä pääpuulajina voi olla koivu tai mänty.
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Lehtomaiset kankaat (kurjenpolvi-mustikkatyyppi, GMT) ja
lehdot (kurjenpolvi-metsäimarretyyppi, GDT) ovat verra
ten harvinaisia metsätyyppejä Peräpohjolassa ja Metsä—
Niitä esiintyy lähinnä virtaavien vesien lä
Lapissa.
heisyydessä ja kalkkiperäisillä alueilla eikä niillä ole
sanottavaa metsätaloudellista merkitystä.
Metsä—Lapin metsissä puusto on vielä harvempaa kuin
Peräpohjolassa.
Kuusi puuttuu alueelta lähes kokonaan
ja mänty on kaikkialla vallitseva puulaji.
Kuivilla ja
tuoreilla kangasmailla on sekapuuna runsaasti koivua.
Ravinteikkailla mailla vesien ääressä on myös koivumet—
siä.
Metsä—Lapissa jäkälätyyppi (CIT) ja kuivien kankaiden
(juolukka-puolukka—variksenmarjatyyppi, UVET) metsätyyp—
pi ovat samankaltaisia kuin Peräpohjolan vastaavat tyy—
pit.
Jäkälätyyppi on hyvin yleinen metsätyyppi ja Met
sä—Lapissa sitä esiintyy myös moreenimailla.
Kuivahkojen
kankaiden
(juolukka—variksenmarja-mustik—
katyyppi, UEMT) pohjakerroksen valtakasveja ovat jäkälät
(valkea poronjäkälä) ja sammalet (seinäsammal).
Varpu—
kerros on lähes yhtenäinen käsittäen variksenmarjaa,
mustikkaa ja puolukkaa sekä juolukkaa ja suopursua.
Tuoreiden kankaiden (suopursu—mustikkatyyppi, LMT) poh—
jakerroksessa on yleisesti poronjäkälää ja seinäsammalta
runsaammin kuin kerrossammalta.
Varvusto on hyvin run
sasta ja koostuu samoista lajeista kuin kuivahkojen
kankaiden varvusto.
Ojitetut suot
Ojitettujen
soiden
poikkeavat
ympäristöolot
luonnon
tilaisten soiden olosuhteista.
Ojituksen aiheuttamien
pintakasvillisuuden
perusteella
ja
puuston muutosten
ojitetut suot jaetaan kolmeen ryhmään: ojikot, muuttumat
ja turvekankaat.
Ojikot ovat vasta ojitettuja soita, joilla ei havaita
vielä selviä muutoksia puustossa ja muussa kasvillisuu—
dessa.
Sen sijaan muuttumissa näkyy jo selvästi kuiva—
tuksen vaikutus aluskasvillisuudessa ja puuston kasvuna.
ojituksen
Onnistuneen
turvekangas,
lopputuloksena
on
joka poikkeaa selvästi luonnontilaisten soiden kasvu—
lisuudesta ja muistuttaa enemmän mineraalimaan metsä
kasvillisuutta.
Puusto on talousmetsän kaltaista vaih—
deilen mm. ikäluokan ja suoritettujen liakkuiden mukaan
(Heikurainen & Pakarinen 1983, 20—21).
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Ounasjokivarren metsätyypit
Ounasjoen rehevimmät metsätyypit sijoittuvat vesi— ja
ilmasto—oloiltaan parhaalle rantavyöhykkeelle sekä sivu—
jokien ja purojen läheisyyteen. Alavilla ranta—alueilla,
sijaitsevat
joilla metsä ulottuu rantaviivaan asti,
ekosysteemiltään monipuoliset lehti puuvaltaiset tulva—
tulvametsät ovat
Ounasjoellakin yhtenäiset
metsät.
suhteellisen harvinaisia, koska suurin osa rannan tulva—
Laajimmat, lähes yhtä
alueista on raivattu niityiksi.
Ounasjokea Ketomellas—
reunustavat
tulvametsät
jaksoiset
ta Hettaan.
Tulvametsien yhteydessä kosteilla ranta-alueilla esiin
Lisäksi monet
tyy kuusivaltaisia tuoreita kankaita.
Molkokönkään
Juopperinsaari,
mm.
Ounasjoen saarista,
niemistä,
sekä
Put—
saaret, Kokkosaari ja Vekarasaari,
tuoreita
mustikkatyypin
kenniemi ja Hirvasniemi, ovat
kangasmetsiä tai tulvametsiä.
Joen rannasta etäännyttäessä ja maaston noustessa metsät
Kuivahkot variksen—
muuttuvat kuiviksi kangasmetsiksi.
marja-mustikkatyypin kankaat ovat yleisiä. Kuivia kan
jos rantatörmä
gasmetsiä voi olla joen rannassakin,
Tällainen
nousee jyrkästi pois veden vaikutuksesta.
alue on esimerkiksi Tuuliharjussa ja Putkenniemen länsi—
rannalla.
Jäkälän osuus pohjakasvillisuudesta kasvaa pohjoista
ja Kurkkion alueella
mentäessä.
kohti
Lehtiniemen
esiintyy jo Metsä—Lapin jäkäläpeitteisiä juolukka—varik—
senmarja—mustikkatyypin kangasmetsiä.
2.2

MATKAILUN JA MUUN YRITYSTOIMINNAN MAANKÄYTTi
Ounasjoen ranta-alueella matkailun ja muun yritystoimin
Merkittävim
nan nykyinen maankäyttö on melko vähäistä.
mät alueet ovat leirintäalueet (kohta 2.14) sekä Levin
alue.
Lapin seutukaavan 1. osassa (1983a) on esitetty alue
Näiden aluevarausten
varauksia matkailutoiminnoille.
tarkoituksena on tukea Lapin matkailuyritystoimintaa
siten, että ne eivät liäiritsisi paikallista maa—, metsä—
Lisäksi tavoit
ja luontaistalouden tuotantotoimintaa.
teena on mm. turvata paikalliselle väestölle vähintään
normien mukaiset ulkoilu— ja retkeilyalueet.
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Ounasjokivarteen sijoittuvat Lapin
aluevarauksista seuraavat kohteet:
—

—

—

—

seutukaavan

1.

osan

Meltausjoen (MM2 n:o 130, 94.0 km2) ja Korkalovaara—
Vennivaaran (MM2 n:o 138, 59.7 km2) maa- ja metsä—
talousvaltaiset alueet, jotka on tarkoitettu erityi
sesti ulkoilun ja ympäristönsuojelun huomioon ottavan
maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
Levin (Vii n:o 209, 26.5 km2) ja Ounasvaaran (Vii n:o
224, 5.0 km2) virkistysalueet, jotka on tarkoitettu
pääasiassa virkistyskeskuksia varten.
Jyppyrän (V12 n:o 257, ]15 km2) virkistysalue, joka on
tarkoitettu
retkeilytoimintaa
pääasiassa
tehokasta
varten.
Olijeellinen ulkoilureitti sivuaa Ounasjokivartta Yli—
kylässä, Marraskoskella, Maijaniemen-Kuusanjoen välil
lä, Hossassa, Könkään ja Tepaston välillä sekä Hetas
sa.

Edellä mainitut aluevaraukset on merkitty “Maankäyttö ja
vesi” —kartoille.
2.3

ASUMISTOIMINNOT

2.31

Pysyvä

asutus

Lapissa pysyvä asutus on syntynyt ja hakeutunut perin
teisesti
valtaväylien
varsille,
kuten
jokilaaksojen
sijoittuminen
ranta—alueille.
hedelmällisille
Asutuksen
tapahtuu jokivarressa vielä valtaosaltaan perinteiden
mukaisesti.
Nykyisin asuntojen uustuotanto Lapissakin
keskittyy lähinnä kaupunkeihin ja kuntakeskuksiin.
Lapin seutukaavaliiton (1983b) suorittaman keskusverkko—
inventoinnin mukaan (taulukko 4) Ounasjokivarren kuntakeskuksia ovat Kittilän kirkonkylä E2-tasolla ja Enon—
tekiön kirkonkylä E3—tasolla;
paikalliskeskuksia F3—
tasolla ovat Meltaus, Sirkka, Sinettä, Kaukonen, Patokoski ja Alakylä; Lohiniva on Gi-tason kyläkeskus pudo
ten siten vuoden 1982 F3—tasolta.
Vuonna 1983 ei ole
laskettu
olevien
kylätasolla
keskusten
pistemääriä.
Vuonna 1982 Ounasjokivarren kyläkeskuksia olivat Ylikylä
(Gi), Nivankylä (G2), Tapionkylä (Gi), Marraskoski (G1),
Jääskönkylä (G2), Helppi (G2), Köngäs (Gi), Tepasto (G1)
ja Raattama (Gi).
Lisäksi palvelupisteitä olivat Tolo—
senkylä
ja Porokari
(Lapin seutukaavaliitto
(H)
(H)
1982a).
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1.

Ounasjokivarren parhaat maa- ja metsätalousmaat ovat Joen
asutus
sijoittuvat
niityt
ja
alajuoksulla.
Pellot,
ranta-alueelle.

2.

Ounasjoen yläjuoksulla, mm. Kuortanosaaren tienoilla, on
laajoja tulvametsiä, joita ei ole raivattu niityiksi.
Kuva Kuortanojokisuusta.
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3.

Enontekiön kirkonkylä Hetta (Heälitta) sijaitsee Ounasjär
ven polijoisrannalla.

ii.

Aakenusjoki
talla.

yhtyy Ounasjokeen Kittilän kirkonkylän edus
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Taulukko 4.

Keskus

Kittilä kk
Enontekiö kk
Lohiniva
Meltaus
Sirkka
Sinettä
Kaukonen
Patokoski
Alakylä
Ylikylä
Nivankylä
Tapionkylä
Marraskoski
Tolosenkylä
Jääskönkylä
Porc.<ari
Heippi
Köngäs
Tepasto
Raattama

Ounasjokivarressa sijaitsevat kylät ja asu—
tuskeskukset vuosina 1979, 1982, 1983 ja
1995—2010.
Keskusluokka

Kunta

Kittilä
Enontekiö

Rovaniemen mlk
“

Kittilä
Rovaniemen mlk
Kittilä
Rovaniemen mlk
Kittilä
Rovaniemen mlk
“
ii

“

Kittilä
“
“
ei

1979

7982

1983

E2
Fi
F3
F3
Gi
F3
F3
Gi
Gi
G

E2
E3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
G1
G2
Gi
Gi
11
G2
H
G2
Gi
Gi
Gi

E2
E3
Gi
F3
F3
F3
F3
F3
P3

Keskusluokka—
tavoite
1995—2070
Ei
E3
F3
F2
F3
F2
F3
P3
F3
F2

Lähde: Lapin seutukaavaliitto 1983b.
Rovaniemen maalaiskunnan, Kittilän ja Enontekiön kuntien
Ounasjokialueelle sijoittuvien osa—alueiden omavarais—
väestöennusteet 1980—2010 (lähtövuosi 1981) edellyttävät
väestömäärän kasvavan suurimmassa osassa alueita (tau
Vuoteen 1990 väestömäärä kasvaisi jokaisella
lukko 5).
osa—alueella, mutta sen jälkeen Marraskosken, Patokosken
ja Kaukosen väestömäärien arvioidaan laskevan jonkin
Rovaniemen
mukaan
Omavaraisväestöennusteen
verran.
Ounasjoki
koko
siten
myös
Kittilän
ja
maalaiskunnan ja
n
vuosituhanne
verran
jonkin
varren väestömäärät laskevat
tto
i984b).
vaihteessa (Lapin seutukaavalii
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Taulukko 5.

Kuntien
Ounasjokialueelle
osa—alueiden väestöennusteet.

Kunta: ROVANIEMEN MLK
Osa—alueen nimi
Jääskö

Lohiniva
Porokari
Marraskoski
Meltaus
Tolonen
Nivankylä

Patokoski
Sinettä
Tapionkylä
yhteensä

sijoittuvien

1980

1981

1985

1990

1995

2000

2010

97
163
107
232
306
172
288
273
388
382
2 408

96
150
102
2414
315
157
295
268
397
384
2 408

102
153
109
250
329
162
309

111
159
118
255
337
166
317
268
1421
397
2 549

118
163
126
251
346
166
333
264
1432
1403

108
167
128

92
167
136

273
413
393
1493
2

2 602

2l5

229

410

358
138
340
238
4114
402

2 599

2 514

353
166
336
257
1429

Kunta: KITTILÄ
Raattama

Tepasto, Lompolo, Pulju
Köngäs, Rauduskylä,

120

275

119

283

131

127

131

123

110

296

307

312

316

315

354

5110
2411

432
2 440
5311
227

1155
2 526
550
241

359
1165
2 611
565
252

360
1165
2 687
559
254

360
466
2 729
551
247

358
4148
2 767
513
236

310

311

325

332

337

339

321

14 6911

11 686

4 874

5 022

5 105

5 131

5 068

620
174
251

6118
179
256

687
191
268

725
2014
277

760
219
285

791
235
288

839
257
289

yhteensä

1 045

1 083

1 1116

1 206

1 264

1 3114

1 385

YHTEENSÄ KAIKKI KUNNAT

8 147

8 177

8 513

8 777

8 971

9 044

8 967

Hanhimaa, Pokka
Sirkka, Rauhala
Kittilä kk

Kaukonen
Alakylä
Kokkovaara, Heippi,
Veittivuoma, Tuuliharju
yhteensä

342
‘428
2 435

340

Kunta: ENONTEKI5

Enontekiö, Hetta
Vuontisjärvi
Peltovuoma

Lähde: Lapin seutukaavaliitto 198’lb.
Lapin seutukaavaliitossa on v. 1982 inventoitu käyttä—
mättömät ja vajaakäyttöiset rakennukset.
Sen mukaan
Ounasjokialueella on n. 110 täysin käyttämätöntä asuin—
rakennusta.
Käyttämättömiä rakennuksia on pitkin joki—
vartta lähinnä kuitenkin kylien yhteydessä. Monet käyt—
tämättömät asuinrakennukset kuuluvat pihapiiriin, johon
on rakennettu uusi asuinrakennus.
Noin

300 m leveälle

asuinrakennusta ja n.
ta.

rantavyöhykkeelle

sijoittuu

n.

930

2 420 talous— ja varastorakennus—
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2.32

Loma—asutus
Ounasjoen ranta—alueilla on vielä suhteellisen harvassa
Vuonna 1979 sijoittui koko jokijaksolle
loma—asuntoja.
rakennuslupapäätösten mukaan n. 235 loma-asuntoa, josta
Rovaniemen maalaiskunnassa n. 100, Kittilässä n. 75 ja
Loma-asuntoa kohden on
Enontekiöllä n. 60 loma-asuntoa.
Loma-asutus on kuitenkin kes
siten n. 2,6 km rantaa.
kittynyt voimakkaimmin joen alajuoksulle Porokarista
etelään sekä Sirkan, Könkään ja Tepaston välille, Saari
koski—Ketomella välille ja Ounasjärven rannoille.
Lapin seutukaavan 1. osassa (1980) esitetyt aluevarauk—
set käsittävät tehokkaasti rakennettaviksi loma—asutus—
alueiksi parhaiten soveltuvat rannat (L01—aluevaraukVarausperusteina on käytetty seuraavia ominai
set).
suuksia:
Alueet ovat pääosin yksityismailla.
Alueella ei ole loma—asutusta.
Alue ei ole viljelykäytössä eikä tärkeä porotaloudel—
le.
Alueelle on kulkuyhteys.
Alue tukee aluerakennetta.
Alueella on vähintään 1—2 km rakentamiskelpoista ran
taa ylitenäisenä jaksona.
—

—

—

—

—
—

Lisäksi alueiden valintaan ovat vaikuttaneet luonnon—
ympäristön omat arvot kuten esteettiset tekijät, kulu
tuskestävyys, rannan ja veden laatu.
Rovaniemen maalaiskunnassa Ounasjoen ranta-alueelle on
varattu tehokkaasti rakennettavia loma—asutusalueita 390
lia, jossa kovaa rantaa 8 500 m. Kittilän alueella on 180
ha LOl-aluevarauksia ja 9 600 m kovaa rantaa. Enontekiön
kunnassa Ounasjoen ranta—alueelle ei ole L01—aluevarauk—
Jokivar—
sia.
Aluevaraukset on esitetty taulukossa 6.
ressa olevat loma—asunnot ja seutukaavan 1. osan 101—
aluevaraukset on esitetty “Maankäyttö ja vesi” —kartoil—
la.
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Taulukko 6.

Alue
n:o

Ounasjoen ranta—alueelle sijoittuvat seutu—
kaavan 1. osan tehokkaasti rakennettavien
loma-asutusalueiden aluevaraukset.
Alueen nimi

Alueen
pinta—ala

Kova ranta
m

ha
Rovaniemen
maalaiskunta:

47

83

81

85
86
45
87

Kovala, Nivankylä
Sinettä
Tapionkylä
Marraskoski
Patokoski
Varpunivankoski
Lohiniva
yht.

130
40
30
50
40
70
30

2
1
1
1
1
1
1

000
000
000
000
000
500
000

390

8 500

40
40
40
110
40
50
80

1 000
1 000
1 000
1 000
2 000
1 000
1 000
1 600

p180

9 600

Kittilä:

88
89
90
91
92

93

94

73

Tuuliharju
Alakylä

50

Kaukonen
Kittilä
Sirkka

Köngäs

Tepasto
Raattamankoski

yht.
OUNASJOKIVARSI

2.4

YHTEENSÄ

870 lia

18 100 m

VIRKISTYSTOIMINNOT
Ounasjokivarteen sijoittuvat leirintäalueet, venevalka—
mat, uimarannat ja levähdyspaikat on merkitty “Maankäyt-.
tö ja vesi” —kartoille.
Jokivarteen sijoittuvat lupapäätösten mukaiset
täalueet ovat (numero viittaa lupapäätökseen):
Molkokönkään leirintäalue Porokarissa
576.
Ounastuvat—Napapiiri Ylikylässä
577.
Nivan Tuvat Nivankylässä
572.
Molkokönkään leirintäalue Jääskössä
571.
Porokarin leirintäalue
568.
Kittilän kirkonkylän leirintäalue
537.
leirintäalue Sirkassa
Immeljärven
538.
Kotatievan
leirintäalue
Hetassa
511.
leirintäalue
Jyppyrän
Hetassa
508.
Hetan leirintäalue
503.
Leiri-Kenttä Hetassa
502.

leirin—
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5.

Ympäristöön sopeutettua loma—asutusta
Taustalla näkyy Levijärvi.
dalla.

6.

Lähelle rantaviivaa
selvästi maisemassa.

rakennetut

Hossansalmen

loma—asunnot

koh

erottuvat

26

Suurin osa jokivarren leirintäalueista kuuluu yhden tai
Ainoastaan Molkokönkään kaksi
kahden tähden luokkiin.
kolmen
tähden luokkaan kuuluvia
leirintäaluetta ovat
leirintäalueita.
Lähes jokaisessa jokivarren kylässä on kyläläisten tun—
tema ja käyttämä uimapaikka, mutta paikallistamisvai
keuksien vuoksi vain osa niistä on merkitty inventointi—
kartalle.
Järjestettyjä uimarantoja varusteineen on
Kit—
ainoastaan jokivarren leirintäalueiden rannoilla.
tilän kirkonkylässä on merkitty uimaranta.
Lisäksi
Kaukosen kylässä joen länsirannalla ja Hetassa Terva—
niemen kohdalla on yleisesti käytetty uimaranta.
Maastokäynnin perusteella arvioitiin venevalkamien pai—
koiksi rannat,
joihin pääsi autolla tietä pitkin ja
joissa käyntihetkellä oli veneitä, eikä alue ollut yksi
Muutoin alueen
tyisen pihan välittömässä läheisyydessä.
omistussuhteisiin ei kiinnitetty huomiota. Paikalliste—
tut venevalkamat eivät olleet yleisiä, esimerkiksi kun
vaan ilmeisesti
nan omistamia ja huoltamia alueita,
kyläläisten yhteisen sopimuksen ja tavan mukaisia venei—
denpitopaikkoja.
Lisäksi ko. alueet näyttivät olevan
luontaisia joen ylityspaikkoja.
Ainoastaan Hetassa oli
rakenteilla yleiseksi tarkoitettu vene- ja lentosatama.
Lossin rannat olivat havaintojen mukaan usein käytettyjä
venerantoja.
Tämän selvityksen yhteydessä kartoitettiin jokea seu
raavaan tiehen tehdyt levennyspaikat, jotka on tarkoi
levähdyspaikat
tettu levähdyspaikoiksi.
Lisäksi ko.
olivat kohdassa, jossa tie kulki lähellä jokea.
Alueel—
joilta on näkymä
kymmenkunta levälidyspaikkaa,
la on
joe lie.
2.5

UITTO JA LIIKENNETOIMINNOT
Ounasjoen pääväylän uitto—olot on järjestetty uittosään—
nöllä (Pohjois—Suomen vesioikeus 14.)4.1976, n:o 18 Ou—
nasjoki), jonka mukaan uitto on sallittua kaikkina vuo
den- ja vuorokaudenaikoina ja uitto toimitetaan irto—
uittona ja sen suorittaa Kemi joen Uittoyhdistys.
Nykyi
sin käytössä olevat puutavaran vesistöön siirtämiseen
käytettävät alueet eivät ole uittosäännöliä järjestet—
tyjä alueita.
käsitellään
Ounasjoen
tapahtuvaa
uittoa
Ounasjoella
luonnontaloudelliseen kehi ttämissuunn i te lmaan kuuluvassa
Ounasjoen uittoaiuesuunni telma —osaseivityksessä (Lapin
vesipiirin vesitoimisto 193L).
Siinä esitetyt nykyisin
käytössä olevat sekä suunnitellut törmävarasto- ja pudo—
tuspaikat on huomioitu
ranta—alueiden käyttöä selvitet
täessä.
Lisäksi on huomioitu “Ounasjokialueen törmä—
varastot, pudotuspaikat ja päävarastot” -maastotarkas—
tusraportti (Lapin vesipiirin vesitoimisto 1982).
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Ounasjoen uittoaluesuunnitelman mukaan uittopuusta tulee
huomattava osa Loukisenjoelta.
Muita huomattavia uittopaikkoja ovat Tepasto, Levijoki, Kittilä, Kaukonen ja
Kellosuvanto.
Ounasjoen pääväylän varteen sijoittuu noin 145 jo ole
massa olevaa tai mahdollisesti rakennettavaa pudotus—
paikkaa ja törmävarastoa, jotka ovat keskimäärin 1420 m
pituisia.
Suurin osa puutavaran veteenpudotuspaikoista
ja törmävarastoista on rakennettuja alueita.
Luonnon—
törmäisiä pudotuspaikkoja ja varastoalueita on lähinnä
Ounasjoen yläjuoksulla.
Rakennetut pudotus— ja varas—
topaikat ovat yleensä kestävämpiä ja käytössä tehokkaam
pia kuin luonnontörmäiset rannat.
Rakennetut törmät
ovat maisemassa hallitsevampia ja helpommin havaittavia
kuin luonnontörmät.
Ounasjoen uittomäärä on viime vuosina ollut n. 1400 000
m3, mutta tulevaisuudessa uittornäärät jäävät sen alle.
Ounasjoelle tarvittaisiin luonnontörmäistä rantaa 13 000
m tai rakennettua törmävarastoa $ 700 m.
Valtakunnallista, tärkeimpien taajamien välistä liiken
nettä
palveleva
kantatieyhteys
Ounasjokivarressa
on
Rovaniemeltä Meltaukseen joen
länsipuolella, Meltauk
sesta Kaukoseen joen itäpuolella ja Kaukosesta Sirkkaan
joen länsipuolella.
taajamien välistä liikennettä palvelevia
Seudullista,
maanteitä sekä kuntien sisäistä pitkämatkaista liiken
nettä palvelevia seudullisia ja kokoojateitä on Ounas—
joen itäpuolella Rovaniemeltä Meltaukseen, länsipuolella
Sirkasta Tepastoon
ja Raattamasta Ketomellaan,
josta
joen
itäpuolta edelleen
Peltovuoman ja Vuontisjärven
kautta Hettaan (Lapin seutukaavaliitto 19814b).
Paikallista liikennettä palvelevia yhdysteitä, paikal—
lis- ja yksityistieyhteyksiä on Ylikylässä, Nivankyläs—
sä, Tapionkylässä, Meltauksesta Toloseen,
Lohinivasta
Tuuliharjuun, Alakylässä, Kaukosessa, Kittilän kirkon
kylässä ja Sirkasta Hossaan.
Tepastosta Raattamaan joen
länsipuolelle on merkitty polkutieyhteys.
Jokivarteen sijoittuvia rakennettuja metsäteitä on Maj—
jasesta Lohinivaan, Kaukosesta Särestöniemeen, Lonnakos—
ta Loukisen alueelle ja Suaskoskelta Ketomellaan joen
itäpuolella.
Suunniteltu metsätie— tai maantieyhteys on
Putkenniemestä Kaukoseen ja Hirvasniemen kohdalta Rau—
duskylään joen itäpuolta.
Lisäksi on useita rakennet—
tuja tai suunniteltuja metsäteitä, jotka lähtevät joki—
varresta poispäin (Lapin seutukaavaliitto 1982, kart
ta).
Keskuslentoasema on Rovaniemellä ja pienemmät kentät
Kittilän kirkonkylässä ja Hetassa (Lapin seutukaavaliit—
to 19811b).
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2.6

MUINAISMUISTOALUEET JA KULTTUURIHISTORIALLISET KOHTEET
otetut muinaisjäännösten
osaan
1.
seutukaavan
Lapin
suojelualueet perustuvat museoviraston esitykseen. Mui—
naisjäännösten suojelualueet ja —kohteet on merkitty
Ko. alueille
seutukaavaan ohjeellisilla merkinnöillä.
ei ole annettu erillisiä määräyksiä tai suosituksia.
(numerot
suluissa)
osaan merkityistä
1.
Seutukaavan
muinaismuistoalueista sijoittuu Ounasjokivarteen:
—

—

(n:o
Ounasjärven itäpää-Ounasjoen Luusuan alue
jossa on useita esihistoriallisia löytöpaikkoja.
Kittilän Helpissä Ounasjoen koillisrannalla on
pi-Niemelän kivikautinen asuinpaikka (n:o 20).

3),

Help—

Edellisten lisäksi Ounasjokivarresta löytyvät seuraavat
muinaismuistoalueet (Lapin seutukaavaliitto 1978a):
-

—

—

-

Ounasjoen molemmilla rannoilla Lohinivan ja
välillä on useita kivikautisia löytöpaikkoja.

Kaukosen

Sinetän kylän alueella, Sinettäjoen suun molemmilla
rannoilla sekä Ounasjoen lounaisrannalla Tarsakankaas—
ta Akanniemeen (vyöhykkeen pituus noin L km) on kivi
kautisia asuin— ja löytöpaikkoja.
Tapionkylässä, Ounasjoen molemmilla rannoilla Norvan—
nonkankaalta Luonuansaareen (vyöhykkeen pituus noin
1,5 km) on esihistoriallisia asuin— ja löytöpaikkoja.
molemmilla
Sarjasaareen
Ounasjoen
lisinginsaaresta
esihisto—
on
noin
pituus
km)
rannoilla (vyöhykkeen
7
riallisia asuin— ja löytöpaikkoja.

Kulttuurihistoriallisten suojelukohteiden ja —alueiden
osalta seutukaavan 1. osassa on käsitelty lähinnä ra
SU11-alue on tar
kennusperinteeseen liittyviä arvoja.
koitettu suojeltavaksi pääasiassa rakennuslain 135 §:n
nojalla annettavilla määräyksillä.
Ounasjokivarteen sijoittuvia Lapin seutukaavan
SULI•alueita ovat (Lapin seutukaavaliitto 1980):
—

-

1.

osan

Ylikunnarin talouskeskus Ylikylässä (n:o 629), joka on
rakennushisto—
sekä
milj öökohde
maisemakokonaisuus,
Yli 100 vuotta vanhaan talouskes
riallinen kohde.
aitta,
luhtiaitta,
asuinrakennus,
kuuluvat
kukseen
navetta, savusauna, puovi, liiteri ja latoja.
Tapionkylässä sijaitsevaan Alatervon talouskeskukseen
(n:o 628) kuuluvat asuinrakennus, navetta, puovi, tal
li, sauna, venehuone, liiteri, maakellari ja riihi.
Ala—
Vanhimmat rakennukset ovat 130 vuoden ikäisiä.
tervon talouskeskus on maisemakokonaisuus, miljöökohde
ja rakennushistoriallinen kohde.
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—

Kittilän Könkään talouskylän (n:o 604) keskuksessa on
useita vuosisadan vaihteessa rakennettuja talousraken—
nuksia.
Köngäs on miljöökohde sekä rakennushistorial—
unen kohde.

osan kohteet, SisM valtakunnallisesti
Seutukaavan
1.
merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet ja Maisematoimikunnan nimeämät kohteet on merkitty “Maankäyttö ja
vesi” —kartoille.
2.7

MAA-AINESTEN OTTOALUEET
Maa—ainesten ottoalueet on inventoitu peruskartan, lupa—
rekisterin ja maastokäyntien perusteella.
Luparekiste—
rin mukaisia maa—ainesten ottoalueita ei sijoittunut
yhtään Ounasjoen ranta—alueelle.
“Kallioperä, maaperä
ja pinnanmuodot” —kartoille merkityt maa—ainesten otto—
alueet ovat lähinnä maastoinventointien yhteydessä ha—
vaittuja, maisemassa erottuvia soranottopaikkoja.
Ran—
tavyöhykkeellä sijaitsevat ottoalueet ovat yleensä pie
niä, yksityisten käyttämiä tai jo käytöstä poistettuja
alueita, joista ei ole otettu suuria määriä soraa tai
hiekkaa.
Sen sijaan kauempana jokivarresta olevat,
mutta joelle ja tielle näkyvät alueet ovat edellisiä
suurempia ja usein vaaran rinteessä sijaitessaan erottu
vat ympäröivästä maisemasta.

2.8

OLEMASSA OLEVAT ALUEIDENKYTTX7N VAIKUTTAVAT
SUUNNITELMAT
Olemassa olevista Ounasjokialueen maankäyttöön vaikut—
tavista suunnitelmista on merkitty “Maankäyttö ja vesi”
—kartoille Lapin seutukaavan valivistetussa
1.
(1980)
osassa
ja
metsätalouden
moninaiskäyttöalueet,
(maavirkistys—
suojelualueet,
ja
loma—asutuksen
tiiviin
alueet
ohjeelliset
ja
esitetyt
alue—
ulkoilureitit)
varaukset sekä alueet, joille on laadittu rantakaava tai
joille on rantakaavan tarpeellisuuspäätös.
Ounasjoen ranta—alueelle ei ole laadittu yhtään ranta—
kaavaa.
Sen sijaan rantakaavan tarpeellisuuspäätöksiä
on seuraavasti:
Kittilä:
14
Järvinen—nimiselle tilalle 211:511 (U 1113/18.1.78)
13
Raattama (1389/21.8.711)
Taalovaara—Taivaskero (U 321/3.2.83)
16
Enontekiö:
Vuontisjärvi
1

(U 7143/22.72.70)

Enontekiön yleiskaavassa, joka on hyväksytty v.
1980,
Ounasjärven ranta—alueet on merkitty pääosaltaan loma
asuntojen alueeksi.
Vain Hetan kyläalue on taajamatoi—
mintojen aluetta.
Ounasjokivarsi Saarikoskelle asti on
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maa—, metsä- ja luontaistalouden aluetta.
Saarikosken
ja Yli—Kyrön alue on yleiskaavassa loma—asuntojen aluet
ta.
Luonnosvaiheessa olevia yleis— ja osayleiskaavoja ovat
Vuonti sjärvi-Yli—Kyrön osayleiskaava, Ki ttilän kirkon
kylän ja Sirkan yleiskaavat sekä Nivankylän osayleis—
kaava.
Rakennuskaavoista Hetan rakennuskaava on vahvistettu v.
1976, Sirkan rakennuskaava v. 1977, Kittilän kirkonkylän
rakennuskaava v. 1971, Ylikylän rakennuskaava v. 1966 ja
sen laajennus Kihlakankaan osalta v. 1981.

9.

Yleisesti käytetty Hirvasniemi on esitetty sekä loma—
asutusalueeksi että vesiretkeilyn rantautumiskohteeksi.
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3

DUNASJOKILAAKSON
MAISEMA
JA

3.1

YMPÄRISTÖ— JA MAISEMALUOKITUS

YMPÄRISTÖ

Fyysistä ympäristöä voidaan tarkastella kahdelta tahol
ta:
Pelkästään fyysisenä eli aineellisena ympäristönä
tai ihmisen havaitsemana ympäristönä, maisemana.
Mai
sema saa muotonsa, mittasuhteensa ja aineellisen sisäl
tönsä fyysisestä ympäristöstä.
Siten ympäristön raken—
neosat ovat samalla myös maiseman muodostavia osia.
Ihminen on osa fyysistä ympäristöä, joka muodostuu luon—
nonaineksista ja rakennetuista muodoista, ja siten riip
puvainen siitä.
Ympäristön tulee olla terve, toimiva,
tuottava ja uudistuva, jotta ihmisen ja luonnon välinen
vuorovaikutus toimisi moitteettomasti.
Maisema, joka on ihmisen näkemä osa hänen fyysistä ympä
ristöään, koostuu kallio— ja maaperästä, vedestä, ilmas
ta,
kasvillisuudesta,
eläimistöstä
ja
rakennetuista
aineksista.
Ihminen kokee ympäristöään lähinnä näkö—
aistin avulla.
Maisema on sisällöltään monimutkainen
elävien ja elottomien osien muodostama yhdistelmä, joka
toimii osittain luonnonlakien, osittain ihmisen toimin
nan vaikutusten alaisena.
3.11

Luokitusmenetelmä
Ounasjoen ranta—alueiden ympäristö- ja maisemaluokituk
sen pohjana on lan McHargin (Design with Nature 1969)
kehittämä
maisemansuunnittelun
menetelmä.
McHargin
“ekologi sen maisemansuunni ttelumenetelmän” lähtökohtana
on luonto, luonnonvarat ja luonnon toimintojen lainalai
suudet sekä päämääränä luonnon tuottavuuden kohottaminen
ja tuoton takaaminen.
McHarg pitää luonnon toimintojen
lainalaisuuksia arvoina ja malidollisuuksina, mutta sa
malla hän näkee myös luonnon rajoittavan ihmisen toimin
toja.
Maiseman ekologisten ja esteettisten tekijöiden
avulla McHarg arvioi ekosysteemejä ja niiden sopivuutta
eri maankäyttömuotoihin.
McHargin menetelmän ekologisia päätekijöitä ovat ilmas
to, geologia, pinnanmuodot, vesi, maaperä, kasvillisuus,
eläimistö ja maankäyttö.
Niiden sopivuutta eri maan—
käyttömuotoihin
arvioidaan
valitun
luokitusperusteen
mukaan.
Luokituksen osatekijät on valittu kuvaamaan ko.
pääteki jää.
McHargin menetelmässä luokituksen osateki—
jät on jaettu viiteen luokkaan.
Ekologisten ja esteet—
tisten tekijöiden sopivuutta arvioidaan seuraaviin maan
käyttömuotoihin: suojeluun, passiiviseen ja aktiiviseen
virkistykseen,
asumiseen,
kauppaan
ja
teollisuuteen.
McHargin luokitus esitetään taulukossa 7.
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Simons ja Henttonen (Helsingin seutukaavaliitto 1973.
Maiseman analyysistä maisemansuunnitteluun.
Tutkimus
maisemansuunnittelun tehtävistä ja erään maisemansuun
nittelumenetelmän soveltaminen Helsingin itäalueilla.)
ovat soveltaneet McHargin menetelmää Suomen olosuhtei
siin selvittäen rakentamattoman luonnonympäristön tar
koituksenmukaista käyttöä kasvavalla pääkaupunki seudul
la.
maisemansuunnittelumenetelmää
ja
Valitessaan
Simons
Henttonen kiinnittivät huomiota seuraaviin seikkoihin:
1.
2.

3.

Menetelmän tulee sisältää kaikki eri maisemansuun—
nittelun osatekijät.
Menetelmän tulee olla mahdollisimman havainnollinen
ja looginen.
Menetelmän
tulee
olla
teknisesti
yksinkertainen
toteutettavaksi.

Maisema-analysoinnin lähtökohtana ovat maiseman raken
teen ja muodon määrittelevät maisematekijät.
Simons ja
Henttonen
jakoivat
maiseman
kahdeksaan
päätekijään:
kallioperä, maaperä, vesi, pinnanmuodot, kasvillisuus,
ilmasto, eläimistö ja maankäyttö.
Tarkasteltaviksi maankäyttömuodoiksi Simons ja Henttonen
valitsivat suojelun (kohde— ja maisemansuojelu), virkis—
tyksen (aktiivinen ja passiivinen virkistys), rakentami
sen
(tiheään ja harvaan rakentaminen), alkutuotannon
(maanviljelys, puuntuotanto, louhinta ja kaivuutoiminta)
ja liikenteen (pää— ja paikallisliikenne).
Niiden kat
sottiin kattavan kaikki maankäytön muodot.
Menetelmän
työvaiheet
ovat
yhdistäminen ja tulostus.

erittely,

arvoluokittelu,

Ensimmäisessä työvaiheessa valitaan tutkittavan alueen
maiseman päätekijät, jotka analysoidaan ja arvostellaan
niiden ekologisten ja esteettisten tekijöiden perusteel
la.
Maisematekijöiden erittelyssä huomioidaan maan—
käyttömuotojen mahdolliset vaikutukset maiseman ekolo—
giaan ja esteettiseen sisältöön.
Jokaisesta päätekijäs—
tä laaditaan kartat ottaen huomioon niin monta osateki
jää kuin on mahdollista.
Toisessa arvoluokitteluvaiheessa valitaan tarkasteltavat
maankäyttömuodot sekä määritellään päätekijöiden sopi—
vuusluokat analysoitaviin maankäyttömuotoihin.
Simons
ja Henttonen valitsivat tarkasteltaviksi maankäyttömuo
doiksi suojelun, virkistyksen, rakentamisen ja perus—
tuotannon.
Arvoluokitusvaiheessa laaditaan sopivuus—
läpinäkyville
kalvoille.
Kartoille
kartat
kerätään
tarkasteltaviin
maankäyttömuotoihin
sopivat
maiseman
ekologiset ja esteettiset tekijät.
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Kolmannessa vaiheessa yhdistetään suojelua, virkistystä,
rakentamista ja perustuotantoa koskevat sopivuusaluekar—
Yhdistämisen jälkeen maisemaa pystytään käsittele
tat.
Kaikki maisematekijät ovat vielä
mään kokonaisuutena.
mukana ja maankäyttömuodot erillään toisistaan.
Tulostusvaiheessa yhdistetään maankäyttömuotoja esittä
vät kartat yhdistelmäkartaksi. Tuloksena saadaan aluei
ta, jotka sopivat ainoastaan yhteen maankäyttömuotoon
käyttömuotoja.
päällekkäisiä
on
joilla
alueita,
tai
voivat
maankäyttömuodot
sijoittuvat
alueelle
Samalle
ristiriitaisia.
keskenään
tai
toisiaan
tukevia
olla
McHargin menetelmä sekä sen sovellutus eivät osoita
lopullista ratkaisua ensisijaisen maankäyttömuodon va—
Ylidistelmäkartta on ko. maisemasuunni—
litsemiseksi.
telman varsinainen lopputulos, josta voidaan ottaa erik
seen tarkasteltavaksi halutut maankäyttömuodot ja niiden
Naapuruus— ja päällek—
suhteet muihin käyttömuotoihin.
käisyyssuliteita tarkastelemalla saadaan lälitökohtati edot
toiminnalliseen maankäytön suunnitteluun ja kaavoitus
toimintaan.
3.12

Menetelmän
käytäntöön

sovellutus

Ekologisen maisemansuunnittelun tehtävänä on luoda ja
varmistaa ekologisesti monipuolinen, jatkuvasti tuottava
jonka perusteella luonnon antamat
ja terve maisema,
mahdollisuudet yhdistetään yhteiskunnan tarpeisiin.
McHargin ekologista näkemystä korostava menetelmä sopii
hyvin Ounasjokialueen suunnittelun lähtökohdaksi, mutta
sellaisenaan sovellettavaksi se on hyvin työläs ja yksi
tyiskohtainen.
Sen vuoksi menetelmää yksinkertaistetaan
jättämällä eräitä tekijöitä pois ja valitsemalla riittä
vän yleispiirteinen tarkastelutapa.
luokituksessa
määritetään
työvailieessa
Ensimmäisessä
käytettävät maiseman ekologiset ja esteettiset tekijät
Jokaisesta
sekä inventoitavat luokituksen osatekijät.
maiseman päätekijästä laaditaan kartta, jossa esitetään
erilaista
Karttoja tulee viisi
valitut osatekijät.
sarjaa, joissa on jokaisessa 15 kpl.
Ounasjoen ranta—alueiden ympäristö— ja maisemaluokituk—
sessa maiseman päätekijät ovat kallio— ja maaperä, pin—
ilmasto, eläimistö ja
kasvillisuus,
vesi,
nanmuodot,
perusteella
maisematekijöiden
kulttuurimaisema.
Em.
arvioidaan Ounasjokialueen luonnon— ja rakennetun ympä
niiden
päätekijät,
Maiseman
peruspiirteitä.
ristön
ekologiset ja esteettiset tekijät sekä luokituksessa
käytettävät osatekijät ilmenevät taulukosta 8.
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Taulukko 6.

EKCJLX1uE1 A
ESTEETT1SET 1EKIJÄT

Dunasjokilaakson maiseman ekologiset ja esteettiset tekijät,
luokitusperuste ja luokituksen osatekijät sekä maankäyttä.

WOKITUSPLRJSTE

OSATEKIJÖIOEN soPivuus
ERI MAANKÄYTTIIIUOTOIHIN

LuJCT uKSEN ATEKIJÄT
i
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PÄÄTrKTJÖIN
EKCLCSISETJA
ESTEETTISET TEKIJÄT

II

1

KASVILLISUUS
KASVILLISjUDEN LAATU

MONINAISKÄYTtYIAHOOLLISJUS
hwä o huono
-

OSATEKIS)IUEN STYIVUUS
ERI IAMJKÄVTTDN1;OTflIHIN

LLCKITUKSEN OSATEKI.]ÄT

WCKITUSFERJSTE

Hanjannuoiiotsik6t
Suojuspumcto 1 kit
Uudistuskypsiit ja
yli-ikisat rnntsjk6t
Vajaapuustoloot metsiköt

Laajat aukeat uudistus
alat
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Muhoitatyt pallot
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5
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>
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Suot

KULTTUURI1AI5fq
KULT11JURIMAISEMAN
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Toisessa arvoluokitteluvaiheessa valitaan tarkasteltavat
maankäyttömuodot Ounasjokialueen nykyisten käyttömuoto
jen pohjalta.
Sen jälkeen määritetään maisematekijöiden
perusteella aluekokonaisuuksia sekä tarkastellaan niiden
sopivuutta eri käyttömuotoihin.
Arvoluokittelussa käytetään apuna ensimmäisessä työvai—
heessa laadittuja karttoja. Tarkasteltavien maankäyttö—
muotojen ja maisematekijöiden suhteita kuvataan taulu
kossa 8.
Taulukossa käytetty nuoli osoittaa ko. maj—
sematekijän
soveltuvuutta maan käyttömuotoon.
Oikealle
osoittava nuoli merkitsee sitä, että 1—luokan osatekijät
tarjoavat
parhaat
olosuhteet
ko.
maankäyttömuodolle.
Vasemmalle osoittava nuoli merkitsee päinvastaista ti—
lannetta.
Kaikkien taulukossa esitettyjen maisemateki—
jöiden ja käyttömuotojen suhdetta ei ole katsottu tar
peelliseksi arvioida.
Ympäristö- ja maisemaluokituksessa
tömuodot ovat:

huomioidut maankäyt

1.

Suojelualueet
a) pienialainen suojelualue
b) maiseman suojelu

2.

Virkistysalueet

3.

Rakennetut alueet
a) pysyvä asutus
b) loma—asutus

14.

Elinkeinot
a) alkutuotanto
maatalousalueet
metsätalousalueet
luontaiselinkeinot: poronhoito, kalastus,
sästys sekä marjojen ja sienten keräily
maa-ainesten
otto
b)
c) matkailu

5.

met

Liikennealueet ja tekninen huolto
a) tiet, lossit, sillat, levähdyspaikat
b) voimalinjat
c) uiton varasto- ja pudotuspaikat
d) kaatopaikat

Kolmannessa vaiheessa yhdistetään jokaiseen maankäyttö—
muotoon maisematekijöiden perusteella sopivat alueet.
Tuloksena saadaan maatalouden, metsä- ja luontaistalou
den aluekokonaisuudet sekä suojeluun ja virkistykseen
sopivat alueet.
Neljännessä
vaiheessa
arvioidaan
aluekokonaisuuksien
keskinäisiä suhteita sekä niistä muodostuvaa kokonais—
kuvaa.
Tässä yhteydessä tarkastellaan myös alueita,
joille sijoittuu keskenään ristiriitaisia käyttömuotoja.
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3.2

VESIMAISEMAN PERUSPIIRTEET

3.21

Geologia
Geologiassa erotetaan maaperä ja kallioperä, jotka yh
dessä muodostavat maankamaran.
Maankamaran ominaisuudet
vaikuttavat merkittävästi ihmisen toimintoihin ja luon—
nonympäri stöön.
Kallioperän
ja maaperän yleispiirteet on
selvitetty
Suomen Geologisen yleiskartan kivilajikarttojen ja maa—
peräkarttojen perusteella. Tiedot on siirretty 1:100 000
mittakaavaisista kartoista 1:50 000 inventointikartoil—
Geologiset erikoismuodot on kerätty edellisten
le.
ti etoläliteiden lisäksi Geomorfologisesta yleiskartasta
Tietoja on täydennetty maas—
(1982) sekä peruskartasta.
tokäynneillä,
jolloin
kiinnitettiin
huomiota
lähinnä
merkittävimpiin joelle näkyviin kohteisiin, kuten esim.
kalliopaljastumiin ja -jyrkänteisiin.
Kallioperää ja
maaperää koskevat tiedot on esitetty “Kallioperä, maa
perä ja pinnanmuodot” —kartoilla.

3.211

Kallioperä
Suurin osa Ounasjoen kallioperästä kuuluu Etelä—Lapin ja
Pohjois—Lapin
graniitteja
ym.
syväkiviä
sisältäviin
Kittilän Alakylän ja Hossan välinen alue
alueisiin.
kuuluu karjalaisten liuskeiden vyöhykkeeseen.
Kittilän
on muodostunut
vihreäkivialue
pääasiassa
emäksisistä
kivilajeista ja sijoittuu Ounasjokivarressa Hossan ja
välille
Virtaniemen
geologinen
yleiskartta,
(Suomen
lehdet B7, C6 ja C7; Rankama 1961, s. 98—102).
Liit—
teessä 1 esitetään yleispiirteitä kallioperän merkityk
sestä kasvillisuudelle ja rakentamisesta kallioalueil—
le.
Kallioperän erikoismuodot ja maisema
Kallioperän muodot ja vaihtelu määräävät maiseman perus—
piirteet, vaikka Suomessa kallioperä on lähes kokonaan
maaperän ja vesistöjen peitossa.
Maiseman kannalta
merkittäviä alueita ovat kalliopaljastumat, kalliojyr—
känteet, kallion ja irtonaisten maakerrosten sekä kal
lion ja veden rajakolidat (lisakkila 1980, s. 20).
Kalliopaljastumat vaikuttavat pieninäkin alueina maise
maan hyvin voimakkaasti.
Ne ovat mielenkiintoinen ja
arvokas osa luonnonmaisemaa.
Kalliopaljastuma on usein
seurausta jyrkästä pinnanmuodostuksesta tai veden ja
jäätikön kulutuksesta.
Kallioperän paljastumat näkyvät
kivisenä maana, kasvipeitteettömänä louhikkona eli rak—
kana tai paljaana kalliona.
Yleensä kallioita on ti—
heässä suurimpien jokien törmissä ja rannoilla (Suomen
geologinen yleiskartta).
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Ounasjoella on muutamia merkittäviä kallio— ja louhikko
Marraskosken kohdalla on laakeita rantakal—
alueita.
lioita, joissa on nähtävissä myös useita pieniä hiiden—
kirnuja.
Tolosen ja Lohinivan välillä on useita kallio—
Huomattavia
ja louhikkoalueita sekä kalliojyrkänteitä.
kalliojyrkänteitä on Molkokönkään ja Mettiskosken ran
Runsaat
noilla sekä Tuuliharjun ja Kokkovaaran välillä.
harju- ja päätemoreenimaiset kasaumat rajoittavat kai—
lioiden näkymistä monilla alavilla ja tasaisiila seu
Kittilän Könkään tie
duilla, kuten esim. Kittilässä.
noilla kalliopaljastumat kuitenkin yleistyvät huolimatta
alueen mataluudesta.
Könkäässä kosken kohdalla on kai—
Kurkkiossa Ounasjoki virtaa noin 30 m
liojyrkänteitä.
leveässä kalliokapeikossa, jossa koski on voimakkaimmil—
laan.
Raattamankosken itärannalta joen keskelle ulottu
va peruskallio muodostaa koskeen pienen kallioputouk—
sen.
3.212

Maaperä
Maaperäksi luetaan maalla ja vesien pohjalla kallioperää
peittävä irtomaakerros, joka muodostuu rikkoutuneesta ja
Maaperään kuuluu myös
hienontuneesta kiviaineksesta.
irtomaakerrosta peittävä turve sekä pohjavesi.
Suurin
osa nykyisistä maalajeista rapautui, kulkeutui, lajittui
ja kerrostui viimeisen jääkauden sulamisvaiheen aikana.
Ounasjokialueella esiintyvät maalajit
Vallitseva maalaji on moreeni.
Sitä esiintyy mäkien ja
vaarojen laella ja rinteillä ohuempina kerroksina kuin
niiden välisissä laaksoissa (Soveri ja Kauranne 1975, s.
147....L8).
Lähinnä jokilaaksossa, rantakerrostumissa ja
harjuissa on lajittuneita sora— ja hiekkamaita.
Ounas—
jokialueen eteläosassa on jonkin verran savia.
Turve—
maita esiintyy pitkin jokivartta, mutta runsaimmin niitä
Maalajien sopivuutta eri käyttötar—
on sen keskiosassa.
koituksiin tarkastellaan liitteessä 1.
Maaperän vaikutus maisemaan
Maaperän vaikutus maisemaan välittyy pinnanmuodostuksen,
rakentamisen
sijainnin
ja
maalajien
kasvillisuuden,
Maaperä ja sen muodostumat, kuten harjut ja
kautta.
drumliinit, näkyvät maisemassa itsenäisinä muotoina tai
ne tasoittavat epätasaista kallioperää täyttämällä ja
loiventamalla laaksoja ja painanteita.
sijoittuneet
korkeussuhteiden
maaston
Maalajit
ovat
mukaan siten, että hienot, lajittuneet maalajit ovat
maaston alavilla kohdiila lähinnä jokilaaksossa ja kar—
keat maalajit lisääntyvät mitä ylemmäksi maastossa ja
kauemmas joesta mennään.
Samalla maaperä muuttuu karum—
maksi ja maakerrokset ohenevat.
Maalajin muuttuminen
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näkyy luonnonympäristössä kasvillisuustyyppien vaihtumi
sena ja kulttuurimaisemassa asutuksen ja viljelyalueiden
sijainnissa (lisakkila 1980, s. 58—59).
Maalajien sijoittuminen Ounasjokilaaksossa näkyy joki—
laakson poikkileikkauskuvissa (kuvat 2,
3, 14 ja 5).
Kuvissa esitetty maaperän rakenne perustuu Suomen geo
logisen kartan maaperäkarttoihin (lehdet 3612, 36, 26,
Poikkileikkauskuvat on
27 ja 28) ja peruskarttoihin.
tehty soveltaen Soveri & Kauranne (1975)— ja Hautamäki—
Paunila (1983) —teoksissa esitettyjä piirroksia.
Maaperän erikoismuodot Ounasjokialueella
Geomorfologisen yleiskartan (1982) mukaan esiintyy Ou
nasjokialueella mannerjäätikön, jäätikköjokien ja tuulen
aiheuttamia sekä eloperäisiä muodostumia.
Ounasjoki—
laakson Geomorfologinen yleiskartta esitetään kuvassa 6.
Numero
kuvassa 6:
22

Mannerjäätikön aiheuttamat muodostumat

221

pohjaosissa
kulkeutunut
ja
jään alle
Mannerjäätikön
kasautunut pohjamoreeni peittää kallioperää tasoittaen
sen epätasaisuuksia.
Ounasjoen alueella epätasaista
pohjanoreenipeitettä
esiintyy
Könkään
ja
Lohinivan,
Haattaman tienoilla.
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Mannerjäätikön virtauksen suuntaisesti parvina esiintj—
vät drumliinit sisältävät polijamoreenia ja lajittuneen
Drumliinit antavat maisemalle juo
aineksen kerroksia.
vaisen leiman (Aartolahti 1979, s. 33—35).
Drumliini—
kenttiä esiintyy Sinetän, Meltauksen, Alakylän ja Kaukosen alueella sekä Ounasjärven eteläpuolella.

23

Jäätikköjokien aiheuttamat muodostumat
Jäätikköjoet ovat kuljettaneet ja kerrostaneet lajittu—
nutta ainesta erilaisiksi muodostumiksi, joiden aines on
puhtaaksi peseytynyttä hiekkaa ja soraa sekä pyöristy
neitä kiviä ja lohkareita.
Jäätikköjokimuodostumista
tavataan sanduureja, harjuja ja kamesmaastoa Ounasjoki
alueella Tolosessa, Alakylän ja Kaukosen välillä sekä
Tepastosta pohjoiseen aina Ounasjärvelle saakka.
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Sanduuri eli kuivan maan delta on jäätikköjoen maalle
kerrostama lajittuneen aineksen muodostuma (Aartolahti
1979, s. 61).
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Suomessa tyypillisin ja yleisin jäätikköjokien aiheut
tama kasaantumismuoto on harju.
Harju voi muodostaa
pitkän, yhtenäisen selänteen, rinnakkaisia selänteitä
tai se voi levittäytyä laaja—alaisiksi kentiksi.
Har
juihin voi liittyä myös sivuhaaroja.

46
233

21

Reunamuodostumien tai harjujen liepeille on syntynyt
lajittuneen aineksen kumpujen ja selänteiden muodostamaa
Jäätikköjokimuodostumia saattaa peittää
kamesmaastoa.
kokonaan tai osaksi vaihtelevan paksuinen moreenikerros
(Geologinen tutkimuslaitos 1983).
Tuulen aiheuttamat muodostumat
Tuuli vaikuttaa alueilla, missä on kuivaa, kasvillisuu—
desta paljasta maata.
Tuulikerrostumien aines, lajittu—
nut karkea hieta tai hieno hiekka, on peräisin ranta—,
joki— tai jäätikköjokikerrostumista. Suomessa tuulimuo—
dostumat ovat yleensä dyynejä tai tasaisia lentohieti—
koita.
Sisämaan dyynit ovat parabelidyynejä, joiden
kovera puoli aukeaa vastatuuleen.
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Geomorfologisen yleiskartan
mukaan Ounasjoki—
(1982)
alueen parabelidyynit sijaitsevat Raattamasta pohjoi
seen, missä niukan kasvillisuuden alueilla tuulen vaiku
tukset ovat näkyvissä.
Maaperäkarttaan dyynejä on mer
kitty myös Tuuliliarjun alueelle.
Ounasjokialueella on valtakunnallisen harj ututkimuksen
(1983) Lapin harjujen moninaiskäytön perusinventoinnin
tulosten mukaan noin 1 550 ha alueellisesti tai paikal
lisesti arvokkaita harjualueita sekä 1 090 ha:n laajui—
nen kansainvälisesti arvokas harjualue.
—

-

-

-

Tuuliharju (112 lia) on suurehkon deltan osa, jolla on
varsin pitkä, polveileva dyyniharjanne sekä pienempiä
parabeli- ja kumpudyynejä.
Tuuliharju on geologisesti
merkittävä sekä maisemallisesti ja poronhoidon kannal
ta jokseenkin merkittävä harjualue.
Saariharjun tievat (35 ha) on suomaiseman ympäröimä,
Ounasjoen
laaksossa
saumamuodostumajakson
liepeellä
sijaitseva edustava dyynialue, jolla on suurehko pit—
kittäis— ja parabelidyynien yhdistelmä.
Dyynimuodos—
tuma ja sitä ympäröivät suot jokseenkin luonnontilai—
sia.
Saariharjun tievat on geologisesti sekä maise
mallisesti
porolaitumena
ja
jokseenkin
merkittävä
alue.
Alivenvuoman harjualue (390 ha) on luonnontilaisen avo
suomaiseman ympäröimä jäätikön divergenssivyöhykkee—
seen liittyvä alue, joka käsittää selänne—, harjanne—
ja kumpuverkkoa sekä mahdollisesti marginaalisia har
jukumpuja.
Alueen länsipuoliskossa lienee muutamia
dyynejä. Osa Ahvenvuoman harjualueesta sisältyy valta
kunnalliseen soidensuojeluolijelmaan kuuluvaan Ahven
vuoman soidensuojelualueeseen.
Ahvenvuoman harjualue
ja maisemallisesti merkittävä sekä
on geologisesti
poronhoidon kannalta jokseenkin merkittävä harjualue.
Ellintievat—Alivenjärvenkangas (300 ha) on osaksi Ou—
nasjoen vesimaisemaan, Yli-Kyrön jokivarren asumusmai
semaan, alueen länsipuolisten Pallastunturien tunturi—
maisemaan sekä osaksi avosuomaisemaan liittyvä, melko
luonnontilaista maisemaa edustava dyynialue, jolla on
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myös osia Ounasjoenlaaksoon kerrostuneesta jääjärvi—
deltasta. Ellintievat—Ahvenjärvenkangas on geologises—
ti, maisemallisesti ja moninaiskäytön kannalta merkit
tävä harjualue,
sillä alue on porolaidunaluetta ja
liittyy Vuontisjärven virkistysalueeseen.
—

—

3.22

Ullatieva (710 ha) on Ounasjärven vesimaisemaan, Ou—
nastunturien tunturimaisemaan ja Hetan taajaman mai
sema—alueeseen liittyvä suuren, ilmeisesti saumamuo—
dostoluonteisen harjujakson osa, joka käsittää korkei
ta
selänteitä,
rinnakkaisselänteitä,
harjukumpuja,
harjulaajentuman ja mainittujen muotojen välissä run
saasti harjukuoppia sekä monin paikoin dyynejä.
Alue
edustaa pääosin varsin luonnontilaista harjumaisemaa.
Ullatieva on geologisesti merkittävä, maisemallisesti
erittäin merkittävä ja moninaiskäytön kannalta jok
seenkin merkittävä harjualue.
Kellotapulit
on kansainvälisesti arvokas
(1 090 lia)
harjualue, joka kuuluu ainoana alueen kohteena valta
kunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan (Ympäristöminis
teriö 198).
Kellotapulit on Ounastunturin kaakkois—
puolelle, kahden ylivirtausuoman suulle kerrostunut
delttamainen muodostumakompleksi,
jossa on erittäin
harjukumpuja,
korkeita
selänteitä,
liarjukuoppia
ja
pieni
järvi
sekä lukuisia lampia.
Pääosa alueesta
kuuluu Pallasja Ounastunturin
kansallispuistoon.
Kellotapulit on geologisesti ja maisemallisesti erit
täin merkittävä, porolaitumena merkittävä sekä virkis—
tyskäytön kannalta jokseenkin merkittävä harjualue.

P i n n a n m u o d o t
Absoluuttiset korkeudet
Suomessa absoluuttiset korkeudet kasvavat etelästä poh
joiseen ja luoteeseen sekä lännestä itään mentäessä.
Korkeuksien kasvaessa myös muodostumien pinta—ala kasvaa
(Aartolahti 1979, 5. 2-3).
Alangon ja ylängön rajana
pidetään 200 m:n korkeutta merenpinnasta.
Sen mukaan
suurin osa Ounasjokialueesta kuuluu alankoon.
Yhtenäi
nen ylänköalue alkaa Kuortanosaaren polijoispuolelta.
Relatiiviset korkeudet
Alimman ja ylimmän paikan välisiä korkeuseroja sanotaan
suhteellisiksi eli relatiivisiksi korkeuksiksi.
Granö
(1930, s. 59, 66—68) on ryhmitellyt kohoumat relatiivi—
sen korkeuden mukaan ja sen perusteella tehnyt aluejaon.
Granön ryhmittelyn mukaan Ounasjoen alaosa Rovaniemeltä
Marraskoskelle virtaa poikki vuorimaan ja joen keskiosa
läpi mäkimaan sivuten soista lakeuttakin.
Joen yläosan
länsipuolella
on Ounas—Pallastuntureiden
ylhiömaa
ja
itäpuolella vaatimatonta kankaremaata sekä vuorimaata.
Suhteellisten
korkeuksien
tehty aluejako
perusteella
esitetään myös Ounasjokialueen Geomorfologisessa yleis—
kartassa kuvassa 6.
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Korkeustasoille sijoittuvat toiminnot
Pinnanmuotoja
voidaan
tarkastella myös
eri
korkeustasoilla: alatasolla, vailiettumistasolla ja ylätasolla.
Ounasjokialueella eri korkeustasoilla sijaitsevat toi—
minnot ilmenevät esimerkkialueilta tehdyistä jokilaakson
poikkileikkauskuvista (kuvat 2, 3, 14 ja 5).
Alatasolla, pitkin Ounasjoen, tien ja paikoitellen met
sän
rajoittamia
jokilaakson
tasanteita,
sijaitsevat
kulttuuriympäristössä pelto— ja niittyalueet sekä luon—
nonympäristössä suot ja tulvametsät.
Pellot ja niityt
ovat loivasti jokeen päin viettäviä rinnemaita. Asutus
sijaitsee yleensä peltoalueiden yhteydessä alatasolla
tai vaihettumistason harjujen ja kukkuloiden alarinteil
lä.
Vaihettumistason rinteet rajaavat ja välittävät peltomaita ja ylätason murtomaita.
Vaihettumistason maisematilaa rajaava vaikutus riippuu rinteiden jyrkkyydestä.
Usein
kasvillisuudesta
paljaat,
jyrkät
rinteet
ovat
määräävämpiä
maisemassa
kuin
loivat,
kasvillisuuden
peittämät rinteet. Jyrkistä rinteistä huuhtoutuu maa
perää helposti pois ja sen seurauksena kasvillisuus on
karua ja helposti kuluvaa.
Ounasjokilaaksossa sijait
sevat jyrkänteet on merkitty “Kallioperä, maaperä ja
pinnanmuodot” —kartoille.
Ounasjokivarressa
pinnanmuotojen
ylätaso,
murtomaa,
muodostuu
lähinnä moreeneista,
kallio—
ja
louhikko
alueista sekä soista.
Murtomaat ovat siten metsätalou
den ja luontaiselinkeinojen alueita.
Suot tasoittavat kallio— ja maanperän aiheuttamia epä
tasaisuuksia sijaiten kohoutumien välisissä, usein ka
peissa painanteissa ja tasamaalla alavissa notkelmissa.
Avosuot näkyvät maisemassa lähinnä avoimina tiloina.
Niiltä yleensä puuttuvat pinnan pienmuodot.
Metsäiset
suot erottuvat ympäristöstään pinnanmuodoltaan tasanko
na, jos puusto on matalakasvuista ja riittävän harvaa.
Ounasjokivarteen sijoittuvat metsäiset suot ja avosuot
on merkitty “Kasvillisuus”—kartoille.
Pinnanmuotojen tekomuodot
Jyrkille
rinteille
rakentaminen
aiheuttaa
muutoksia
ympäristöön ja usein joudutaan tekemään huomattavia maaja kallioleikkauksia sekä maansiirtotöitä.
Samoin maa—
ainesten otto aiheuttaa huomattaviakin ympäristömuutok
sia.
Tekomuotojen vaikutus maisemaan riippuu toiminnan laa
juudesta ja siitä, miten hyvin suunnitteluvaiheessa on
huomioitu mahdolliset maisematekijät.
Tekomuodot vai
kuttavat maisemaan sitä haitallisemmin mitä laajemmat
alueet ovat toiminnan kohteena.
Lisäksi vaurioasteeseen
vaikuttaa alueen ekologinen ja maisemallinen arvo sekä
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erottuvat

selvästi

10.

Paljaat jyrkänteet
maisemassa.

11.

Maa-ainesten otosta aiheutuu huomattavia ympäristömuu
toksia.
Hoitamaton maa-ainesten ottopaikka Kaalamankos
ken kohdalla.

rantavyöhykkeessä
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Pinnanmuotojen tekomuo
suoritetut hoitotoinenpiteet.
dot, maa—ainesten ottopaikat sekä maa— ja kallioleik—
kaukset, on merkitty “Kallioperä, maaperä ja pinnanmuo—
dot” —kartoille.
3.23

Vesi
Vesi on liikkuva elottoman luonnon osatekijä ja samalla
elävän luonnon perusedellytys.
Vähävetisillä alueilla,
vallitseva veden muodosto on joki ja
kuten Lapissa,
merkitys maisemassa on yleensä vain paikallinen (Vesi
hallitus 1972.
Vesimaisema ja sen hoito, 113•11)1).
Kemi—
Joen vesistön läntisen haaran ja vesistöalueeltaan suu
rimman sivujoen, Ounasjoen, alueella vesi on kuitenkin
hallitseva maiseman elementti, jonka merkitys korostuu
Joen yläjuoksulla
1980.
Lapin vesien
(Vesihallitus
käytön kokonaissuunnitelma, 1 ja II osat).
Vettä koskevat inventointitiedot on kerätty “Maankäyttö
ja vesi” -kartoille.
Suojeltavat pohjavesialueet on
rajattu seutukaavan 1. osan perusteella.
Joki on jaettu
virtaustyypin mukaan suvanto—, niva— ja koskijaksoihin.
Suvannossa virtausta on alle 0,2 m/s, nivassa 0,2 m/s,
kohtalaisessa
koskessa
ja
0,2—0,75
voimakkaassa
m/s
koskessa yli 0,75 m/s.
Inventointikartalla kohtalaiset
ja voimakkaat kosket on merkitty samalla merkinnällä.
Vesistön tekomuodoista uittoperkaukset on paikallistettu
Lapin vesipiirin vesitoimiston tiedostojen perusteella
sekä maastoinventoinneilla, jolloin painottuivat maise
massa kivikkoina näkyvät perkauksista aiheutuneet ranta
täytöt.
Rantatäytöt ja puutavaran törmävarastot
ja
pudotuspaikat on merkitty “Kallioperä, maaperä ja pin—
nannuodot” —kartoille.

3.231

Vesiluonto
Lapin vesipiirin vesitoimiston toimesta laadittavassa
Ounasjoen vesiensuojeluselv ityksessä käsitellään Ounas
joen vedenlaatuun liittyviä asioita.
Uittoa koskevat
osaselvitykset ovat Ounasjoen uittoaluesuunnitelma (La
pin vesipiirin vesitoimisto 198)4) ja Ounasjoen entisten
uittoväylien
kunnostussuunnitelmat
vesipiirin
(Lapin
vesitoimisto 1985).
vesipiirin
vesitoimiston
Lapin
suorittamissa
(1979)
vesistönosan kartoitustutkimuksissa
todettu,
on
että
ihmisen toiminnot ovat muuttaneet vain vähän Ounasjoen
vesistön laatua. Eräiltä osin yläjuoksulla vesistö on
lähes luonnontilainen.
Vesistön luonnontilaa muuttavia
toimintoja ovat jätevesien johtaminen vesistöön
sekä
uittoperkaukset ja irtouitto.
Hajakuormitus ja luontai—
nen
huuhtoutuma muodostavat
suurimman
osan
vesistön
kokonaiskuormituksesta.
Ko. kartoitustutkimuksen rapor
tin mukaan vesiensuojelutoimenpiteiden tarkoituksena on
kehittää joen pääuoman sekä sen sivuvesistöjen käyttöä
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Veden maisemallista merkitystä korostavat vaalea väri,
Kosket ovat maise—
liike, ääni ja valon heijastuminen.
mallisia erikoisalueita.
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,.

Uittoperkaukset näkyvät maisemassa kivikkoina ja koskes—
sa suvantona.
Kuva Meltausjoen Suukoskelta.
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nykyisten käyttömuotojen pohjalta.
Tällöin vedenlaatua
parantavina toimenpiteinä tulevat kysymykseen hajakuor—
mituksen vähentäminen, sekä uiton kalastukselle ja myös
virkistyskäytölle aiheuttamien haittojen minimoiminen.
Valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan (valtio
neuvoston periaatepäätös 3.6.1982) kuuluvien Sirkkajär—
ven ja Levi järven vesikasvillisuus on runsasta ja lajis—
toltaan monipuolista.
Molemmat järvet ovat kalaisia ja
tiheät saraikot ja kortteikot antavat suojan monille
vesilinnuille.
3.232

Vesimaisema
Vesi on maiseman alavimmalla paikalla maiseman keskipis
te.
Vesi on avoin maisematila, jonka reunoilla ja pin
nassa olevat kohteet erottuvat selvästi pitkienkin mat
kojen päähän.
Tästä johtuen vesipinnalle tai veden
äärelle rakennetut elementit voivat olla maiseman liäi—
riötekijöitä.
Uittoperkaukset näkyvät maisemassa kivik—
koina ja saattavat siten olla maiseman häiriötekijöitä
ennen kuin kasvillisuus peittää ne.
visuaalista
Veden
maisemallista
mielenkiintoisuutta,
vetovoimaa ja keskeisyyttä maisemassa lisäävät veden
vaalea, muista maiseman osista poikkeava väri, valon
heijastuminen vedestä, veden liike ja ääni.
Koskilla on
erityinen maisemallinen merkitys, koska näköhavaintoon
liittyy kosken kohina, liikkuvan veden ääni ja kosken
läheisyydessä pärskeiden kosketus (lisakkila 1980, 81—
85; Vesihallitus 1972, 37—46).
Luonnonmukaisest i vi rtaavassa Ounasj oessa vuorottelevat
suvannot, nivat ja kosket. Useat pienet kosket, pitkät
kosket tai koskisarjat yhdessä alavan maan kanssa tasaa—
vat korkeuseroja niin, että putouskorkeudet jäävät vä—
häisiksi.

3.233

Vesistö virkistyskäytön kannalta
Ounasjoen virkistyskäyttöä käsitellään laajemmin Lapin
vesipiirin vesitoimistossa laaditussa Ounasjoen veneily—
ja vesiretkeilysuunnitelmassa (Vesihallitus 1984b) sekä
Matkailun edistämiskeskuksessa (1984) laaditussa Ounas—
jokivarren matkailusuunnitelmassa.
Kalastuksen
osalta
viitataan Lapin vesipiirin Ounasjoen kalataloudellinen
käyttö— ja hoitosuunnitelma —osaraporttiin.
Ounasjoen
liittyviä
vesistöön
virkistyskäyttömuotoja
ovat lähinnä kalastus, veneily, vesiretkeily ja uiminen.
virkistysarvoon
Alueen
vaikuttaa
edellä
mainittujen
virkistyskäyttömuotojen
toteuttamismahdollisuudet
sekä
viilityvyystekijät
ja alueen
saavutettavuus.
Edellä
mainittuihin tekijöihin liittyvää inventointitiedostoa
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on esitetty kaikilla kolmella inventointikartalla. Edel
listen lisäksi on rannan ja joen pohjan laadusta tie
toja, joilla voi olla merkitystä virkistyskäytölle.
Veneily Ounasjoella liittyy kalastukseen ja loma-asumi
seen.
Pääasiassa paikallisia asukkaita ja loma-asuk
kaita olevat kalastajat kulkevat veneillä lähimmille
kalapaikoilleen koskiin ym.
Tällöin veneilyn päivämat—
kat ovat lyhyitä, mutta veneilykertojen määrä on suuri.
Loma-asutuksen ja kalastuspaikkojen sijaintia voi ar
vioida “Maankäyttö ja vesi” —karttojen avulla.
Vesiretkeilyl—
Ounasjoki sopii kokonaan vesiretkeilyyn.
lä tarkoitetaan melontaa, retkisoutua ja veneilyä moot—
Ounasjoen veneily—
torilla varustetuilla jokiveneillä.
ja vesiretkeilysuunnitelmassa esitettyjen rantautumis—
paikkojen rakentaminen lisää entisestään Ounasjoen arvoa
vesiretkeilyrei ttinä.
Jokiosuudelle Sinettä—Rovaniemi
ehdotetaan myös merkittäväksi 1,5 metrin syvyinen vene—
väylä matkailuliikennettä harjoittavien jokialusten sekä
paikallisen veneilyn tarpeisiin.
tarjoami in
uint imahdollisuuksiin
vaikuttavat
Vesistön
mm. veden laatu ja syvyys sekä pohjan ja rantojen laatu.
Uimisen kannalta hyviä hiekkarantoja on merkitty “Kai—
lioperä, maaperä ja pinnanmuodot” —kartoille.
3.23)1

Pohjavedet
ovat
laajat
ylitenäiset
muodostumisalueita
Pohjaveden
metsäiset soramoreeni—, sora— ja hiekkamaat sekä laajat
korkealla.
suoalueet,
joilla
pohjaveden
pinta
pysyy
Myös hienojakoisilla hietamailla pohjavesi kohoaa kapil—
Pohjavesi
ansiosta
lähelle maanpintaa.
laarisuuden
purkautuu maanpintaan läliteinä.
Jokilaaksojen jäätikkö—
jokikerrostumat laaja—alaisina ja maaston alavilla ta
soilla sijaitessaan keräävät runsaasti polijavesiä ympä
ristöstään.
Seutukaavan 1. osassa on esitetty omina suojelualue—
varauksina vain kaikkein uhanalaisimmat pohjavesiesiin
tymät.
Niistä Ounasjokialueella sijaitsee Närpistökan—
kaan pohjavesialue fantoisuus 600 mi/vrk) Enontekiöllä,
Ylivaaran pohjavesialue (antoisuus 600 m3/vrk) Kittiläs—
sä sekä Piirittavaaran pohjavesialue (antoisuus 1 360
m3/vrk) Rovaniemen maalaiskunnassa.
Vesihallituksen (1980) Lapin vesien käytön kokonaissuun—
nitelmassa on esitetty vedenhankinnan kannalta tärkeät
pohjavesialueet sekä muut pohjavesialueet.
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3.21

Metsät moninaiskäytön kannalta
Metsien moninaiskäyttö on metsän tuottamien aineellisten
aineettomien
ja
hyödykkeiden
ja
palveluiden
käyttöä
samanaikaisesti
useampaan
yhteen
kuin
tarkoitukseen.
Metsien
käyttömuodot
voidaan
ryhmitellä
seuraavasti:
puuntuotanto;
riistanhoito
metsästys;
ja
marjastus,
sienestys ja muu keräily; poronhoito ja laiduntaminen;
virkistyskäyttö;
maisemanhoito ja -nautinta;
luonnonsuojelu; ympäristövaikutukset ja kiinteiden luonnonvaro
jen käyttö.
Metsien moninaiskäyttö voi olla päällekkäistä, rinnak
kaista tai vuorottaista.
Metsien päällekkäiskäytössä
samaa metsäaluetta käytetään samanaikaisesti useaan eri
tarkoitukseen.
Rinnakkaiskäytössä metsäalueen eri osat
varataan eri tarkoituksiin ja vuorottaiskäytössä käyttö—
muodot määräytyvät esim. metsikön kehitysluokkien tai
vuodenaikojen mukaan (Jaatinen & Saastamoinen 1976, s.
11l—l17).
Edellä mainitut metsien
käyttömuodot tulevat esille
myös Ounasjoen rantojen käytön suunnittelussa.
Ekologi—
sesti ja maisemallisesti aralla maan ja veden kapealla
rajavyöhykkeellä
sijaitsevat metsät
ovat
erityisesti
kulttuuriympäristön läheisyydessä monien käyttömuotojen
kohteena. Tämä on otettava huomioon varsinkin silloin,
kun tarkastellaan eri käyttömuotojen suhteita toisiinsa.
Marjat ja sienet
Puolukan ja mustikan tärkeimmät esiintymisalueet ovat
valoisat,
mäntyä kasvavat harjut,
vaarojen lakiosat,
kalliometsät painanteineen sekä ranta- ja suonreunamet—
sät.
Erityisen hyviä puolukkamaita ovat Dunasjoen tör
millä paikoin esiintyvät dyynimaastot kuten Alakylän
Saariharjun pulju (Ruuhijärvi ym. 1978).
Hillan
esiintymisalueet
ovat
lähinnä harvapuustoiset
rämeet ja tiheäpuustoiset korvet,
joita esiintyy mm.
purojen varsilla.
Sienilajisto on runsain rehevähköissä, pinnanmuodoltaan
vaihtelevissa sekametsissä.
Ruokasieniä on runsaimmin
karulikoissa, valoisissa kangasmetsissä (Ohenoja, 1978,
261—263).
Porolai tumet
Porojen laitumet voidaan jakaa kahteen ryhmään:

lumetto—

man ajan kesälaitumiin ja lumipeitteisen ajan talvilai—

tumiin.
Tärkeimpiä kesälaitumia ovat suot ja jokivarsi—
niityt, avotunturit sekä metsäalueella avohakkuualueet
(Nieminen 198)1).
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porojen
riittävä
tärkeintä
on
kannalta
Porotalouden
1970—luvun lopulla vielä
ravinnonsaanti talviaikana.
3/14 poroista sai ravintonsa pääasiassa luonnonlaitumil—
Loput 1/14 poroista
ta, jäkäliköiltä ja luppometsistä.
sai ravintonsa hakkuutyömailta tai ne olivat tarharuo—
Poronlioitoalueen
kinnassa (Helle ja Saastamoinen 1979).
pohjoisosassa suurin merkitys on jäkälälaitumilla ja
etelä— ja keskiosissa luppometsillä (Mattila ja Helle
1978).
Jäkälää on runsaimmin kuivilla ja karukkokankailla sekä
kitu— ja joutomaan kankailla (Mattila ja Helle 1978).
Poronjäkälää esiintyy eniten myös nuorissa ja varttu—
neissa kasvatusnetsiköissä sekä uudistuskypsissä metsi—
Tärkeimmät luppolaiduntyy—
köissä (Saastamoinen 1982).
pit ovat vanhojen metsien kuivahkojen kankaiden (EMT ja
EVT) metsiköt ja tuoreiden kankaiden (HMT) paksusammal
kuusikot (Mattila ja Helle 1978).
Marja- ja sienitaloutta sekä porotaloutta käsitellään
laajemmin Ounasjokialueen luonto ja luonnonvarat —osa—
selvityksessä (Lapin lääninhallitus 198)1).
Metsämaisema ja virkistys
Ulkoilijoiden suhtautumisesta metsäympäristöön ja metsän
maisemallisesta arvostuksesta on tehty lukuisia selvi
tyksiä (esim. Karhu & Kellomäki 1980, Kellomäki 1975,
Korhonen 1983, Lovn 1973, Savolainen & Kellomäki 1981).
Metsän virkistyskäytön kannalta tärkeiksi ominaisuuksik—
si katsotaan yleensä metsän kauneus, vaihtelevuus, moni—
puolisuus, luonnontilaisuus ja kulkukelpoisuus (Mikola
1973; Vesikallio 19714).
Maisemallisesti arvostettu optimimetsikkö on puustoltaan
kookasta, jonka lisäksi havupuualikasvos saattaa kohot
arvoa
huomattavasti.
sisäisen maiseman
taa metsikön
Yleensä ulkoilijat arvostavat lehti— ja havupuiden muo—
dostamia sekametsiä enemmän kuin yhden puulajin lehtitai havumetsiä.
Havupuumetsiköiden maisemallinen arvos
tus vähenee metsikön kehittyessä taimikosta riukuvaihee—
seen, mutta lisääntyy jälleen nopeasti metsikön vart—
Yleensä mäntyä ja koivua arvostetaan maisemassa
tuessa.
enemmän kuin kuusta.
tilat rikkovat maiseman yksitoikkoisuuden ja
Avoimet
Metsämaisemaan avoimia tiloja voivat
avaavat näkymiä.
Met
muodostaa mm. hakkuuaukiot ja kitu— ja joutomaat.
sien sisäiset näkymät ovat umpimaisemia, joissa näköalat
ovat lyhyitä ja maaston muodot kaukomaisemassa metsän
tasaamat.
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Kasvillisuuden kulutuskestävyys
Ounasjoen maisema— ja ympäristöluokituksessa on valittu
yhdeksi
osatekijäksi
kasvillisuuden
kulutuskestävyys,
jolla tarkoitetaan sitä käytön määrää, minkä alue kestää
ekologisesti
muuttumatta
(lisakkila
s.
1980,
177).
Alueiden
kulutuskestävyyttä
on
pyritty
selvittämään
metsien valtapuulajin ja korkeussuliteiden perusteella.
Karttamerkinnän mukaan on erotettu kuusi- ja mäntyval—
taiset metsät sekä kalliomänniköt.
Tulostus on “Kasvu—
lisuus”—kartoilla.
Lisäksi maastoinventointien yhtey
dessä on paikallistettu merkittävimmät jäkäläalueet ja
hylätyt pellot sekä niityt, joilla on merkitystä alueen
kulutuskestävyyden kannalta.
Kulutuskestävyyteen liit
tyviä yleisiä periaatteita esitetään liitteessä 2.
Ounasjokivarressa
kulutukselle
herkimmät
alueet
ovat
karukkokankaat (CIT), joilla pohjakerroksen vallitsevana
lajina on kulutukselle arka jäkälä.
Karukkokankaita
esiintyy kaikkein kuivimmilla ja karuimmilla hiekkamail—
la, jotka sijaitsevat kauempana jokirannasta.
Kulutukselle alttiita alueita ovat erityisesti leirintä—
alueita ympäröivät lähimetsät sekä jyrkät rinteet. Nii
den kulumista voidaan vähentää lähinnä kulutuksen kana
voinnilla, polkuverkostolla sekä erillisrakenteilla.
Pitkään kulttuurin vaikutuksessa olleilla niityillä ja
hylätyillä pelloilla on ollut aikaa sopeutua jatkuvaan
kulutukseen.
Ko. alueiden kasvillisuus koostuu hyvin
kulutusta kestävistä lajeista ja sen vuoksi niille voi
daan ohjata maastoa kuluttavia virkistysmuotoja elleivät
alueen muut käyttömuodot sitä estä.

3.243

Suot
Ojitetut suoalueet on paikallistettu peruskartan kartta—
merkintöjen perusteella, joten ne eivät täysin vastaa
tämän hetken tilannetta.
“Kasvillisuus”-kartoille on
merkitty ojitetut alueet sekä metsäiset suot ja avosuot.
Karttatarkastelun perusteella ojitukset ovat keskitty—
neet
Rovaniemen maalaiskunnan
ja
Kittilän
eteläosan
alueille.
Metsäliallituksen
(1979)
ohjeiden mukaan ojitukset on
sidottu telioisan lämpötilan summaan siten,
että sen
ollessa alle 750 d.d.0C metsänparannusvaroja ei
saa
käyttää ojituksiin.
Ounasjokialueella 750 d.d.°C—käyrä
on Könkään ja Tepaston välillä ja siten Kittilän poli—
joisosan ja Enontekiön suot jäävät ilmastollisista syis
tä taloudellisen metsäojitustoiminnan ulkopuolelle.
Soiden runsauteen ja kosteuteen vaikuttavat
ilmasto,
lumen sulamisvesistä soille pidättyvät tulvavedet sekä
paikallisesti pinnanmuodot.
Lapissa soita on lähinnä
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tasaisilla vedenjakajaseuduilla.
Cunasjokialueen keski—
osassa on soita 51—60 % ja ylä— ja alaosalla 31—40 %
maa-alasta.
Lapissa yleisimmät suotyypit ovat rimpinevat sekä nevo—
jen ja rämeiden väliasteita edustavat nevarämeet.
Sen
sijaan korvet ja kuivahkot nevatyypit ovat harvinaisem—
pia.
Suotyypin esiintyminen riippuu kallioperän ravin—
teisuudesta.
Siten Kittilän keskiosien kautta kulkeval—
le liuskevyöliykkeelle ovat luonteenomaisia rimpiletot ja
rimpiset koivuletot sekä ruohoiset rimpinevat, joista
suurin osa on raivattu pelloksi tai metsiksi.
Graniit—
tien ym. syväkivien alueella esiintyy lähinnä kaTuja
soita.
Avosoilla ovat vallitsevia rimpinevat ja niiden
reunoilla nevarämeet.
Metsä—Lapin alueella on runsaasti
rahkaräme itä.
Lapin soille luonteenomaisia suoylidistymätyyppejä ovat
aapasuot ja palsasuot, joista aapasoita esiintyy myös
Ounasjokivarressa.
Tasaisten tai usein kaltevien aapa—
soiden puuttomassa keskiosassa vuorottelevat märät rim—
met ja niidet väliset kuivahkot jänteet, jotka syntyvät
tulvavesien virratessa suon kautta pois.
Aapasuohon
kuuluu myös rämeiden reunavyöhyke.
Kuusta ja koivua
kasvavat korvet sijaitsevat kivennäismaan reunoilla ja
purojen varsilla.
Luonnontilassa olevia soita tulee säilyttää riittävästi
mm. niiden kasvi— ja lintutieteellisen merkityksen vuok
si, opetus— ja tutkimuskohteina, riistan ja marjastuksen
alueina, porojen kesälaitumina ja maisemallisen arvon
vuoksi.
Ounasjokivarteen sijoittuu valtakunnallisen soidensuo—
jeluohjelman
kohte ista
Ranta-Ha isuvuoman-Huhtavuoman
aapasuoalue Alakylän länsipuolelle, tyypillistä Peräpoh—
jolan aapasuotyyppiä edustava Ahvenvuoma ja Kuusajärven
suo Särestöniemen ja Kittilän kk:n välille sekä aapasuo—
luontoa sisältävä Kuortanovuoma Kuortanosaaren kohdalta
koilliseen.
Ahvenvuoman soidensuojelualue on myös oji—
tusrauhoitusalue.
Seutukaavan 1. osassa esitetyistä aluevarauksista soi—
densuojelualueita ovat Alivenvuoma sekä Raakevuoma Raat—
taman itäpuolella.
Ounasjokivarren muita merkittäviä suoalueita ovat pieni—
alainen Hattuaapa Nivankylän länsipuolella, Sokostovuoma
Koskenalussaarten länsipuolella, Juoksuvuoma Lehtinie—
mestä pohjoiseen sekä tielle näkyvä Purnuvuoman aapa—
maisema Mertaniemen länsipuolella.
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Arvokkaat maisemallis—ekologiset osatekijät
Merkittävistä maisemallis—ekologisista osatekijöistä on
tässä selvityksessä inventoitu karttamerkintöjen perus
teella “Kasvillisuus”—kartoille lähteet, purot, niityt
Lisäksi peruskartalta voi paikallis—
ja kalliomänniköt.
maisemallisesti
merkittävät metsäsaarekkeet, joita
taa
Kasvistol—
ei ole erikseen rajattu inventointikartalle.
lisesti merkittävimmät alueet Ounasjokivarressa on ra—
jattu Kaakisen & Ulvisen (1978) mukaan.
Tulvani ityt
Tulvaniityt ovat jokivarren tulva—alueen kosteikkoja,
kasviyhdyskuntia,
joilla ovat
vallitsevia heinät
ja
puuttuessa
kasvien
ja sammalten
ruoliot
puuvartisten
jokivartta
lähes kokonaan.
Tulvaniityt reunustavat
levittäytyen sen pääsuvannoista ja jokisuistosta yhte—
näisiksi aukeiksi alueiksi.
Suurin osa tulvaniityistä
on aikoinaan raivattu pajupensaikoista sekä koivu— ja
kuusivaltaisista, runsasruohoisista tulvametsistä, joita
Ounasjokivarressa on enää pääasiassa vain joen yläjuok—
sulla Tepastosta pohjoiseen sekä Loukisen alueella.
Ainoastaan joen rannassa oleva kapea niittyvyöliyke on
luonnonniittyä, jolla puut ja pensaat eivät menesty.
Tulvaniittyjen olemassaoloa säätelevät keväisin ja syk—
syisin toistuva tulva ja sen yhteydessä esiintyvä irtai—
men aineksen laskeutuminen, jäiden mekaaninen vaikutus
sekä ihmisen suorittama säännöllinen niitto tai eläinten
laiduntaminen niityllä.
Tulvaniittyjä luonnehtii selvä rannan suuntainen vyöhyk
keisyys niittytyyppien ja kasvilajiston muuttuessa veden
pinnan tasosta ylöspäin siirryttäessä.
Vyöhykkeisyys
johtuu lähinnä kasvien erilaisesta kyvystä kestää tul
vaa.
Heikkinen (1978) esittelee Ounasjokivarresta 16
tulvaniittytyyppiä kasvilajeineen ja esiintymisaluei—
neen.
Niittytyypit on esitetty liitteessä 3.
Laajimmat ja monipuolisimmat tulvaniityt ovat Hirvasnie—
men-Loukisen niityt, Koskenalussaarten niityt, Kittilän
kirkonkylän niityt, Putkenniemen niityt sekä Patokosken
Kalliola
1978;
tulvasaarten niityt
(Heikkinen
1973,
166—167; Lähdeoja 1977, 224—226).
Kasvistollisesti merkittävät alueet
Ounasjokivarren kasvilajisto on ainutlaatuinen ja moni
puolinen siellä tavattavien alueellisesti, ekologisesti
ja levinneisyyshistoriallisesti hyvin erilaisten kasvien
Jokivarteen rajoittuvien lajien lisäksi Ou—
ansiosta.
nasjoki ja sen laakso ovat rikastuttaneet ja jatkuvasti
pitävät yllä ympäristönsä kasvilajistoa.
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Kaakinen & Ulvinen (1978) ovat määritelleet Ounasjoen
keskeisimpiä
kasvistollisesti
kokonaisuuteen kuuluvia
suojelun arvoisia alueita jokisuun ja Tepaston väliltä.
Ko. alueet esitellään liitteessä 3.
Ounasjoen kasvistoalueet
Kasvien levinneisyyteen ja kasviston koostumukseen vai
kuttavat mm. suurilmasto, geologiset ja levinneisyys—
historialliset tekijät, rannan laatu, joen vesimäärä,
Kaakinen &
kevättulvien suuruus ja virtauksen nopeus.
Ulvinen (7978) ovat jakaneet Ounasjokivarren neljään
alueeseen kasvistoainesten perusteella.
1.

Yläjuoksu käsittää
Joki on
saakka.
pienten koskien ja
moreenisia, osaksi
verraten matalia.
nen.

joen latvajuoksun Riikonkoskelle
yhtäjaksoisesti laskeva, lähinnä
Rannat ovat
nivojen luonnehtima.
soistuneita ja jokitörmät ovat
Tulvan vaikutus on keskinkertai—

Lajistoa luonnehtivat monet pohjoiset lajit, joiden
Pohjoisista lajeista
esiintyminen on yhtenäistä.
eteläisimmäksi yltää mm. lumijäkkärä, lapinlaulia,
t$uurten jokien
tunturikeltano ja norjanjäkkärä.
lajit” puuttuvat tai ovat harvinaisia (mm. aliomata
aho-orvokki).
pohjanängelmä,
rantanätkelmä,
ra,
Monet kulttuurilevitteiset lajit puuttuvat myös tai
Vesikas—
ovat harvinaisia (kissankello, voikukka).
veista puuttuvat mm. sarjarimpi ja uposvesitäliti.
Yläjuoksun alueesta poikkeavat selvimmin ylin juoksu
Raattama-Ketomellan välillä hiekkaisine törmineen,
josta puuttuu mm. viiltosara, sekä Ketomellan ylä—
puolen muuta aluetta tuorerantaisempi seutu, josta
(lumijäkkärä).
tunturikasvit
eräät
puuttuvat mm.
on poik
niittyalue
Hirvasniemen-Loukisensuun
Myös
ja
pohjan
ahomatara
mm.
keava: yleisinä esiintyvät
vain
Hirvas
Yläjuoksulla on metsäruusua
ängelmä.
niemen-Loukisen alueelta lähtien.
2.

Ylempi keskijuoksu käsittää alueen Riikonkoskelta
Alue on vaihteleva pohjoisen ja ete
Tuuliharjuun.
Ylempi keskijuoksu
läisen aineksen vuorotteluseutu.
voidaan edelleen jakaa lähimmän rannan maapolijan
perusteella osiin.
a) Riikonkosken—Aakenusjokisuun alueelle ulottuvat
Muita mainit
mm. rantanätkelmä ja aho-orvokki.
pohjoisin
ja täysin
tavia esiintymiä ovat kielon
sekä
Aakenusjokisuun
kasvuympäristö
erillinen
vesikasvit (salialehti, litteävita ym.).
b) Kittilän kirkonkylän—Kuusanjokisuun välisen sedi—
menttialueen niityt, joilla tulvan vaikutus on
hyvin voimakas ja joilta puuttuvat lukuisat mo
reenialueen lajit.
c) Kuusanjokisuun-Kaukosen välinen moreenialue.
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d) Kaukosen—Alakylän välinen niittyalue, jolla ovat
eteläisen tulvaniittylajiston pohjoisimmat run
saat esiintymät.
Kulttuurilla on myös
ehkä
osuutta ko. alueen lajikoostumuksen syntyyn.
e) Alakylän—Tuuliliarjun välisen alueen moreeniran—
noilla kasvaa (myös a- ja c—alueiden moreeniran—
nat) lapinlaulia, tunturikeltano, norjanjäkkärä ja
pohjankallioinen.
Ko. alueella on myös villa—
pajun eteläisin havainto.
Riikonkosken—Aakenus
jokisuun,
Kuusanjokisuun-Kaukosen ja Alakylän
Tuuliharjun alueille keskittyvät mm. jouhiluikka,
kirjokorte, rantavilivilä, lapinkuusio ja kaarlen—
valtikka.

3.

Alempi keskijuoksu käsittää Tuuliharjun ja Patokos—
ken välisen jokijakson, joka on melko tasaisesti
laskeva, lukuisia nivoja ja koskia käsittävä alue,
jolta puuttuvat pitkät suvannot.
Rannat ovat moree—
nia ja rantatörmät useimmiten korkeita.
Alueella on
myös useimmat Ounasjokivarren rantakalliot.
Alueel
ta puuttuvat monet pohjoiset lajit, eikä eteläisiä
lajeja vielä esiinny.
“Pohjolan suurten jokien
lajisto” on hyvin edustettuna.
Tätä aluetta eteläm
pänä eivät esiinny lapinvesitähti, lapinvelinä, la
pinkuusio, kangaspaju ja lääte.

4.

Alajuoksu käsittää Patokosken ja Rovaniemen välisen
alueen, joka voidaan jakaa edelleen kahteen seutuun:
ylempään, joka on vaihtelevaa sedimentti- ja moree—
nirantaista sekä alempaan, Sinetästä alaspäin ole
vaan lähinnä sedimenttirantaiseen alueeseen.
Sine—
tän ja Rovaniemen väliltä puuttuvat monet “jokiran—
tojen vaeltajat”, kuten pohjanrölli, väinönputki,
tunturikurjenherne, punakko, pikkutervakko, kaarlen—
valtikka ja tunturipaju.
Eräitä niistä tavataan
Rovaniemen eteläpuolella.
Edellä mainitulle alueel
le ulottavat levinneisyytensä eteläisistä kasveista
mm. sormisara, keltaängelmä, rantakukka ja ranta
alpi sekä itäinen laaksoarho.

Ounasjokivarsi on keskeinen lisääntymisalue ja leviämis—
tie erityisesti niille kasvilajeille,
joita esiintyy
runsaasti jokivarressa.
Sellaisia lajeja, joilla on
jopa maisemaa luova osuus rantakasvillisuudessa, ovat
mm. luhtakastikka, tuppisara, lelitokorte, mesiangervo,
luhtamatara, niittymaarianheinä, vesikuusi, sykeröpiip—
p0, jäkki, rantanurmikka, tuomi, niittyleinikki, pohjan—
punaherukka, mesilillukka, lillukka, voikukka, kullero
ja rantatädyke (Kaakinen & Ulvinen 1978).
Luonnonhoi tometsät
Metsähallituksen erikoismetsiä ovat luonnonlioitometsät,
aarnialueet ja ojitusrauhoitusalueet.
Ounasjokivarren
luonnonhoitometsiä ovat Ounasjärven, Kuusanmaan, Kokko—
vaaran ja siihen kuuluvan Kokkosaaren luonnonhoitometsät
sekä Molkokönkään ja Nuuksvaaran luonnonhoitometsät.
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14.

Havupuiden vihreys säilyy ympäri vuoden.
Lehtipuut
tuovat maisemaan vaihtelua vuodenaikojen mukaan: kevääl
lä vaaleaa vihreyttä ja syksyllä ruskan sävyjä.
Kuva
Saarikosken kohdalta.
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15.

Pienialainen tulvaniitty Ounasjoen yläosalta.
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16.

Rantavyöhykkeelle muodostuu rehevä, vedenkorkeuden vaih—
teluihin sopeutunut kasvillisuus.
Kuvassa Ounasjoen
yläjuoksun paju— ja koivuvyöhykettä.

t

:[
17.

Ranta on ekologisesti rikas ja maisemallisesti selkeä
erikoisalue, mutta samalla myös herkkä maiseman häiriö
tekijöille.
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Lapin seutukaavan 1. osassa (1980) on suojelualueeksi
(SU) osoitettu seuraavat luonnonhoitometsät:

3.2115

SU-414

Kuusanmaa (1,25 km2) Kittilässä on luonnonlioito
metsä ja maisemansuojelukohde Kuusanjärven ran
nalla.

SU-I15

Kokkovaara (0,5 km2) Kittilässä on luonnonhoito
metsä,
joka
muodostaa
maisemansuojelukohteen
Ounasjoen varressa.

SU-501

Nuuksvaara (1,0 km2) Rovaniemen maalaiskunnassa
on luonnonlioitometsä ja maisemansuojelualue.

Rajavyöhykkeet,

ekotonit

Erilaisten ekosysteemien kuten metsän, suon, järven,
joen, niityn tai pellon rajaantuessa toisiinsa syntyy
ekotoneja.
rajavyöhykkeitä eli
eivät ole
Ekotonit
ainoastaan vaihettumisvyöliykkeitä tai välimuotoja, vaan
niissä on vaihtuvien ekosysteemien ominaisuuksia uutena
yhdistelmänä (Kalliola 1973, 140•111).
Ekotonissa ekolo—
ginen ja tilallinen maiseman raja—alue yhtyvät.
Yleensä ekotonit ovat kasvistoltaan ja eläimistöltään
rikkaita alueita reuna—alueiden edullisen mikroilmaston
ansiosta.
Selkeät ekotonit rajaavat ja eheyttävät mai
semaa.
Rajavyöliykkeitä on suojeltava ja mahdollisuuk
sien mukaan myös luotava uusia rikastuttamaan ekologista
ja tilallista maisemaa (lisakkila 1980, 11).
Ranta on maa- ja vesiluonnon yhtymäkohtana ekologisesti
rikas ja maisemallisesti selkeä erikoisalue, mutta sa
malla myös herkkä maiseman häiriötekijöille.
Rannan
laatuun vaikuttavat mm. maaperä, vedenkorkeuden vaihte
lut ja pienilmasto.
Veden huuhtovan ja lajittelevan
vaikutuksen seurauksena rannoilla on runsaasti kallio
paljastumia, kivikkoja, hiekkaa ja soraa, joista he—
noimpia aineksia sitoo kasvillisuus.
Rannat voidaan jakaa maisemallisesti avoimiin ja suljet—
tuihin rantoihin.
Avoimia rantoja ovat laakeat kallio—
rannat, hiekka- ja kivikkorannat, niitty- ja peltorannat
sekä suorannat. Suljettuja rantoja ovat jyrkät kallio—
ja hiekkarannat, muun jyrkän topografisen muodon rajaa—
mat rannat, metsärannat, kapean puu- tai pensasvyöhyk—
keen rajaamat rannat ja rakennetut rannat.
Avoin ranta
on sulan veden aikoina selvä maisemallinen raja, mutta
talvella lumisessa maastossa rantaviivaa ei ole helppo
havaita.
Sen sijaan suljettu ranta rajaa aina vesi
alueen itsenäiseksi maisematilaksi.
Avoin ranta on
aurinkoinen, valoisa ja tuulinen sekä yleensä maisera1—
lisesti herkempi kuin suljettu ranta.
Suljetun rannan
korkea ja jyrkkä ranta on usein maaperältään karua ja
sen kasvillisuuden kulutuskestävyys ja uudistumiskyky
ovat huonoja.
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Rannan pienilmastollisesti suotuisaan vyöhykkeesen muo
dostuu rehevä, vedenkorkeuden vaihteluihin sopeutunut
puu- ja pensaskasvillisuus, joka on havaittavissa Ounas
joen pohjoisosankin rannoilla.
Tyypillinen rantakasvil
lisuus muodostuu lehtipuista, koivusta ja lepästä sekä
pajuista.
Lehtipuuvyöhyke reunustaa rantoja lähes kat—
keamattomana vyönä myös liavumetsien kohdalla lukuunotta
matta karuja hiekka—, kallio- ja kivikkorantoja antaen
rantamaisemalle rehevän ja värisävyiltään vuodenaikojen
mukaan vaihtelevan luonteen.
Pellon ja veden välissä
oleva kapea puu— ja pensasvyöhyke suojaa peltoja ja
asutusta tuulilta ja on maisematilan rajaaja erityisesti
talvella.
Myös tulvaniittyjen rantoja korostaa usein
pensasvyöliyke (Vesihallitus 1972, 48—56; lisakkila 1980,
11, 82—84; Kalliola 1973, 40—41, 81).
Lähes yhtäjaksoisia pelto— ja niittyrantoja on Rovanie
meltä Tolosenkylään, Kittilän kk:n alueella, Loukisen—
Ketinsaaren välillä sekä Tepaston eteläpuolelta Lehti—
niemeen.
Tolosenkylän ja Kittilän kk:n välillä sijait
see kylien kohdalla niitty— ja peltorantoja ja kylien
välillä havupuuvaltaisia metsärantoja ja alavimmilla
alueilla
suorantoja.
Koskenalussaarilta
Loukiseen,
Ketinsaarelta Tepastoon ja Lelitiniemestä pohjoiseen ovat
metsärannat vallitseva.
Ketomellasta pohjoiseen metsärannoille ovat tyypillisiä pensasmaisesti kasvavat koi—
vut ja pajut.
Ounasjokialueen rantojen laatua kuvaavista inventointi—
tiedoista on luettavissa t?Kasvi1lisuusI...kartoi1ta pel
to—, niitty—, suo— ja metsärannat sekä “Kallioperä—,
maaperä— ja pinnanmuodot” -kartoilta kallio- ja hiekka
rannat, jyrkänteet, rantatäytöt ja puutavaran vesistöön
siirtämisalueet.
3.25

1 1 m a s t

0

Ilmasto vaikuttaa maisemaan lähinnä välillisesti muiden
maisematekijöiden kautta.
Tärkeimmät ilmastoteki jät,
säteily, ilman lämpötila, sade, ilman kosteus ja tuuli,
vaikuttavat kasvillisuuteen ja maaperään.
Myös kult—
tuuriympäristön luonne ja maiseman ulkonäkö riippuvat
ilmastotekijöistä (lisakkila 1980, 86—119).
Pohjois—Suomessa
halla on
lähes
jokavuotinen
ilmiö.
Hallaksi
nimitetään
ilmiötä,
jossa lämpötila laskee
kasvukauden aikana riittävän pitkäksi ajaksi niin alas,
että kasvien maanpäälliset osat vahingoittuvat tai tu—
houtuvat.
Hallaisimmat paikat ovat vedenjakajat ja
liallaisuus pienenee siirryttäessä alemmille alueille.
Pienin hallaisuus on yleensä vesistöjen läheisyydessä ja
rinnemaastossa etelärinteillä (Kolkki 1974, 28—31).
Lapin epäedullisissa ilmasto—oloissa korostuu rinteiden,
rantojen, soiden, metsien ym. alueiden paikallisilmas—
tolliset erityispiirteet.
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Ilmastollisesti suotuisimpia alueita ovat 1:8 tai sitä
jyrkemmät etelä— ja lounaisrinteet, jotka ovat sora— ja
hiekkamaata.
Kylmimpiä alueita ovat 1:8 tai sitä jyr—
kemmät pohjois— ja koillisrinteet, jotka ovat vielä
turvepohjaisia (Franssila 1949).
Em. tekijät on merkit
ty “Kallioperä, maaperä ja pinnanmuodot” -kartoille.
Rantojen pienilmasto poikkeaa veden läheisyyden takia
kauempana olevista alueista.
Alkukesä ja kesä ovat
viileämpiä ja syksy lämpimämpi veden läheisyydessä kuin
maalla.
Virtaavat vedet kuljettavat viileää ilmaa, kun
taas vesipinnat lämmittävät sitä.
Rannoille ominainen
tuulisuus vaikuttaa erityisesti avoimilla rantatyypeil—
lä.
Rantojen pienilmastolliseen edullisuuteen vaikuttaa
merkittävästi vesialueen suuruus.
Turpeen kosteudesta ja huonosta lämmönjohtokyvystä joh
tuen suot ovat ilmastollisesti kylmiä.
Suuri osa sä—
teilylämmöstä kuluu kosteuden haihduttamiseen ja huono
lämmönjolitokyky kohottaa päivälämpötilaa, mutta alentaa
yölämpötilaa tehden lämpöolot ääreviksi.
Suot ovat
alttiita liallalle turpeen ominaisuuksista
ja soiden
alavasta sijainnista johtuen.
Ympärillä olevilta kor—
keammilta alueilta valuva kylmä ilma pysähtyy soille ja
alentaa yölämpötilaa.
Soiden lämpöolot ovat epäedulli—
set mineraalimaihin verrattuna fFranssila 1949, 221—226;
lisakkila 1980).
Suot on merkitty “Kasvillisuus”—kar—
toille.
Metsä tasaa maan pinnan ja maan pintakerrosten vuorokau—
tisia lämpötilaeroja latvuston suojatessa maan pintaa
päivällä tulosäteilyltä ja yöllä ulossäteilyltä.
Met—
sillä on kyky pidättää kosteutta, säännöstellä veden
korkeutta ja estää tulvien syntymistä.
Metsä heikentää
huomattavasti rannoille tyypillistä tuulta erityisesti
maan pintaa lähellä olevissa ilmakerroksissa (Franssila
1949, 180—221; lisakkila 1980, 86—119).
Ounasjokivarsi
poikkeaa
ilmastoilisesti
edullisempana
alueena ympäristöstään.
Myös itse jokivarresta voidaan
erottaa ilmastollisesti suotuisimmat alueet.
Näitä ovat
useiden kilometrien pituiset suvantojaksot, joissa vir—
taus on vähäistä ja joki on leveimmillään muodostaen
ilmaa lämmittävän laajan vesipinnan.
Ounasjoki virtaa
lähes yhtäjaksoisena suvantona Könkään kosken alapuolel—
ta Lonnakon kylään, Koskenalussaarten yläpuolelta Säres
töniemeen, Kaukosen kylän kohdalla, Alakylästä Putken—
niemeen ja Tapionkylästä Rovaniemelle.
Edellä mainitut
suvantojaksot näkyvät “Maankäyttö ja vesi” —kartoilla.
3.26

E 1 ä i m i s t ö
Ounasjoen alueen luonto- ja luonnonvarat -osaselvityksen
riistatalous —osan perusteella Ounasjokialueen riista—
taloudellisesti tärkeimmät lajit ovat hirvi, metsäkana—
linnuista metso, teen, pyy ja riekko, metsäjänis ja
vesilinnujsta metsähanhi, heinäsorsa, tukka- ja isokos—
kelo, telkkä ja tavi.
Ounasjokialueella esiintyy myös
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muita
eläimiä,
mutta seuraavassa
tarkastellaan vain
edellä mainittujen elinalueita sekä esitetään Suomen
lintuatlaksen (Hyytiä ym. 1983) perusteella tärkeimmät
lintujen esiintymisalueet.
Hirvi
viilityy nuorissa
lelitipuuvaltaisissa metsissä,
soilla, rantaryteiköissä ja männyntaimikoissa, joissa se
voi aiheuttaa vahinkoa syömällä männyn versoja.
Metsäjänis asustaa mieluimmin soiden reunoilla, purojen
varsilla sekä järvien ja jokien rantapensaikoissa.
Metsäkanalintujemme vaikuttavin edustaja, metso vaihtaa
ympäristöä vuotuiskiertonsa aikana.
Metso suosii havu
puuvaltaisia metsiä, jotka sijaitsevat laajoilla, melko
koskemattomilla ja rämeiden pirstomilla alueilla.
Kau
punkimainen asutus ja voimaperäinen maatalous karkotta
vat metson läheisyydestään.
Teen
on kulttuunilintu, jonka soidinalueet sijaitsevat
usein pelloilla tai järven jäällä ja talviparvet urpua—
vat peltojen reunoissa, jopa pihamailla.
Teen
suosii
monimuotoista metsäympänistöä vaikkakin sen pesä voi
olla jopa suurella hakkuuaukealla.
Teeren esiintymis
alueen pohjoisraja noudattelee yhtenäisen kuusimetsän
rajaa.
1970—luvun lopulla on tavattu suuriakin teen—
parvia mm. Ounasjoen latvoilla.
Pyy suosii vanlialikoja tai eni—ikäisistä puista muodos
tuneita kuusivaltaisia sekametsiä,
joissa on ainakin
leppää
ja
koivua
sekä runsaasti
aluskasvillisuutta.
Tällaisia metsiä löytyy usein puronvarsinotkoista, kai—
lioiden reunamilta ja viljelysmaiden laidoilta.
Pyyn
levinneisyyden
pohjoisnajana
on
kuusen
pohjoisraja.
Pyyn uhkana ei ole metsästys vaan voimaperäinen metsä
talous, joka laajoine käsittelyaloineen pakottaa pyyn
siirtymään muualle syntyneistä yksipuolisista monokuit
tuunimetsiköistä.
Riekko asuu aukealikossa maastossa soitten, niittyjen ja
viljelysten reunoilla, rannoilla sekä saarissa lähes
koko Ounasjokialueella.
Kaikilla em. metsäkanalinnuilla on ollut Suomen lintu
atlaksen mukaan varmistettu pesintä Ounasjokialueella
Rovaniemen ja Tolosen välillä.
Tolosesta pohjoiseen
pyyn esiintyminen liarvenee.
Teeren pesintä on lähes
yhtenäistä Joen alajuoksulta Alakittilään asti.
Metson
ja riekon pesintä on yhtenäistä lähes koko Ounasjoki
alueella ja lisäksi niekon merkitys kasvaa pohjoista
kohti mentäessä.
Metsähanhen nykyinen levinneisyys Suomessa noudattelee
aapasoiden esiintymisrajaa, sillä laji suosii erityisen
voimakkaasti aapasuotyyppiä nimenomaan poikue— ja sulki—
miselinympäristönään.
Metsähanhen
elinympäristössä
tapahtuvat muutokset, kuten soiden metsitys ja turve—
tuotannon käynnistäminen, supistavat metsälianhelle sove—
liaiden elinympänistöjen määrää.
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Heinäsorsa ei ole vaativainen elinpaikkansa suhteen vaan
viihtyy kaikenlaisissa vesissä jopa suosien kulttuuri—
ympäristön muuttuneita vesiä.
Heinäsorsan pesä on ruo
hikossa, rantaniityllä tai rantametsissä.
Tukkakoskelon esiintymisen painopistealue on pohjoisen
kirkasvetisissä ja karuissa vesistöissä.
Tukkakoskelo
on riippuvainen pikkukalakantojen esiintymisestä eikä
pesäpaikan sopivuudella ole sille suurta merkitystä.
Tukkakoskelosta poiketen isokoskelo vaatii pesimäympä—
ristökseen rikkonaisen rantaviivan lukuisine saarineen
ja poukamineen.
Pohjoisten havumetsien lajistoon kuuluva telkkä asettaa
pesimäaikanaan etusijalle
rehevät
ja matalat vedet.
Kaislikkoiset lahdet, salmivedet ja jokisuvannot ovat
sen suosiossa.
Telkkä ei pesi puuttomassa maisemassa ja
sen tähden rantojen metsäisyys ja sopivat pesäkolot
lähiympäristössä ovat sille tärkeitä.
Tavi pohjoisena ja ekologisesti laaja—alaisena lajina
kykenee nopeasti hyödyntämään mitä erilaisimpia elinpaikkoja kuten hylättyjä sora- ja savikuoppia sekä tur
peennostoalueita.
Ounasjokivarressa
merkittävimmät
lintujen
suosimat
alueet ovat lintuatlaksen (Hyytiä ym. 1983) mukaan Rova—
niemen—Nivankylän alue, Meltausjokisuu, Putkenniemen ja
Kontinniemen välinen alue lähes kokonaisuudessaan sekä
Käkkälöjoen ja Perilänjärven alue.
Mainitut alueet ovat
myös Ounasjokialueen tärkeimpien vesilintujen esiinty—
misalueita.
3.27

K u 1 t t u u r i m a i s e m a
Kulttuurimaisema on ihmisen ja luonnon yhteisen toimin
nan tulosta.
Siinä vuorottelevat rakennetut ja rakenta—
mattomat maiseman osat.
Kulttuurimaiseman lähtökohtana
ovat vallitsevat luonnonolosuhteet, jotka yhdessä perin—
teiden ja tapojen kanssa ovat vaikuttaneet maiseman
muodostoc..
Luonnonelementtejä on kulttuurimaisemassa
sitä vähemmän mitä enemmän ihminen on muuttanut luontoa.
Kulttuurimaiseman hallitsevia osia ovat pellot, niityt,
asuin- ja maatalousrakennukset
ihmisen luomat,
ym.
elinkeinon harjoittamiseen, asumiseen tms. toimintoihin
tarkoittamat alueet ja rakennukset.
Kylien ja kirkon—
kylien maisemakuvaa rikastuttavat myös metsät, vesistöt
sekä kylien läpi johtavat tiet.
Asutukseen liittyvät
pelto—
ja niittyalueet
laaja—alaisina kulttuuri—
ja
puolikulttuurikasvupai kkoina
ilmentävät
voimakkaasti
maiseman luonnetta.
Kylärylimiä yhdistävät metsäalueet
sekä kylissä talojen ja peltojen yhteydessä olevat met—
säsaarekkeet korostavat kulttuurimaisemaa saaden itsekin
sen piirteitä.
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Ounasjokivarren yläosa Tepastoon asti on muutamia taloja
ja kyliä lukuunottamatta luonnonelementtien liallitsemaa
maisema-aluetta.
Ihmisen vaikutuksia on näkyvissä vä
hän.
Pelto— ja niittyalueet ovat pieniä.
Merkittävim
mät yläosan talorylimät ja kylät ovat Ketomella, Yli—
Kyrö, Raattama, Kurkkio ja Tepasto.
Yksittäisiä taloja
ovat Niemi, Mertaniemi ja Lehtiniemi sekä Tepaston ete
läpuolella Leppäniemi, Kontinniemi ja Virtaniemi.
Jokivartta etelään päin tultaessa laajenevat pellot ja
niityt.
Kylät ovat suurempia ja levittäytyvät laajem
malle alueelle, mutta asutus ei ole vielä yhtäjaksoista.
Kittilän kirkonkylän lisäksi muita jokivarren keskiosan
kyliä ovat Köngäs, Sirkka, Kaukonen ja Alakylä.
Muuta
man talon muodostamia pieniä kyliä ovat mm. Hossa, Lon
nakon kylä, Kokkovaara ja Tuuliharju.
Helpin ja Lohinivan tienoilta, Rovaniemen maalaiskunnan
pohjoisosasta lähtien asutus tilienee ja myös kylien
väliset rannat ovat lähes kokonaan liarvakseltaan asut
tuja.
Useille jokivarren kylille on tyypillistä asutuk
sen sijoittuminen pääasiassa vain joen toiselle rannal
le.
Alajuoksulla asutumpi ranta on yleensä joen länsi—
ranta, esimerkiksi Ylikylässä ja Nivankylässä.
Yleensä
asutusta on kuitenkin joen molemmilla rannoilla niin,
että muodostuu nauliamaista kyläasutusta, jossa pellot ja
talot pihapiireineen seuraavat toinen toistaan.
Ounas—
joen alajakson kylät ovat: Heippi, Tainio, Lohiniva,
Porokari, Maijanen, Jääskö, Tolonen, Meltaus, Patokoski,
Marraskoski, Tapionkylä, Sinettä, Nivankylä ja Ylikylä.
Ounasjoki varren kulttuurimaisema kertoo karjatalousval
taisen maatalouden merkityksestä jokivarren asutuksen
luojana ja säilyttäjänä.
Maatilatalouden vaatimat tuo
tantorakennukset korkeine torneineen erottuvat selvästi
liaja-asutusalueiden ja kylien pelto— ja niittymaisemassa
näkyen joelle ja tielle.
Lapin läänin Rakennusperinne ry. on julkaissut Lapin
rakennusperintö —kirjan (19811), jossa esitellään 1 268
kohdetta Lapin arvokkaista rakennuksista ja kulttuuri
maisemista.
Ounasjokivarteen sijoittuu n. 70 arvokasta
rakennus— ja kulttuurimaisemakohdetta.
Lisäksi Ounas
jokivarren kylissä on n. 100 perinteistä rakennuskantaa
edustavaa kohde tta.
Ounasjokivarren kulttuurihistoriallisesti ja ympäristöl—
lisesti merkittävien kohteiden jaottelu on seuraava:
1.
—

—

Maisemalliset kohteet
Kylät (kyläkunnat):
Raattama, Tepasto, Köngäs,
nakko,
Kaukonen,
Jääskö,
kylä
Maanviljelysmaisemat: Köngäs, Kaukonen, Ylikylä

Lon
Yli—
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18.

Ounasjokivarren kulttuurimaisema muodostuu yksittäisistä
piliapiireistä, taloryhmistä ja kylistä.
Pihapiirejä
Alakylästä.

19.

Rantojen virkistyskäyttö muodostaa omaa
maa.
Kuvassa Ounasjärven pohjoisrantaa.

kulttuurimaise
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20.

21.

Vanha Särestöniemen pihapiiri.

Kaukosen kylä Ounasjoen keskivaiheilla.
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2.
-

—

3.3

Alkutuotannon rakennukset ja rakennusrylimät
Rakennuskannalta ylitenäiset talonpoikaiset rakennusryhmät, yksittäiset rakennukset kuten asuinrakennuk—
set, tallit, navetat, aitat, ladot, riihet, pajat sekä
muut maaseudun rakennukset (virkatalot, torpat, mäki—
tuvat, käsityöläisrakennukset), jotka historiallisesti
ja sosiaalisesti pohjautuvat alkutuotantoon.
Suurin osa esitetyistä rakennuksista ja piliapiireistä
edustaa alkutuotannon rakennuksia ja rakennusryhmiä.

3.

Taajamien rakennuksista ja rakennusryhmistä esimerk
kinä Lapinmaan myymälä Tapionkylässä.

L.

Elinkeinoon liittyviä kohteita ovat mm. Saajon vesi—
mylly Yli—Kyrössä (entistettävissä), käpykaristamo
Kittilän kirkonkylässä ja Uulan mylly Sinetässä.

5.

Sivistystoimeen
ja hallintoon
liittyvät
kohteet:
Tolosen koulu, lastenkoti Meltauksessa, Tapionkylän
kansakoulu, Sinetän kansakoulu ja Nivankylän kansa
koulu.

6.

Kirkolliseen toimintaan liittyvistä kohteista
tellään Kittilän kirkko ja siunauskappeli.

esi

ALUEKOKONAISUUDET
Ounasjoki varren aluekokona isuudet muodostuvat maatalous—
valtaisista alueista, metsätalous— ja luontaiselinkeino—
jen alueista sekä erityiskohteista.
Maa— ja metsä—
taloutta sekä luontaiselinkeinoja käsitellään myös Ou—
nasjokialueen luonto ja luonnonvarat— sekä elinkeinot—
osaraportissa.
Maatalousalueet muodostuvat laajoista
pelto— ja niittyalueista, jotka ovat kulttuurimaisemassa
hallitsevia.
Metsätalous—
ja
luontaiselinkeinojen
alueet keskittyvät lähinnä luonnonelementtien hallitse
maan ympäristöön.
Erityiskohteista tarkastelleen Ounas—
jokivarteen
sijoittuvia
suojelualueita kokonaisuutena
sekä muita suojelun arvoisia alueita ja erikoismaisemia.
Lisäksi tarkastellaan tulva—alueita ja niiden vaikutusta
ranta-alueen käyttömuotoihin.

3.31

M a a t a 1 o u s a 1 u e e t
Ounasjoen ranta-alueen niittyjen ja peltojen pinta-ala—
tietojen
(taulukko 1)
sekä maatilahallituksen pelto—
inventoinnin tulosten (taulukko 3) perusteella jokivar—
ren ylitenäisimmät ja laajimmat maatalousalueet sijaitse
vat Rovaniemen ja Meltauksen sekä Jääskön ja Helpin
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välisillä alueilla, Kaukosen kylän, Kittilän kirkonkylän
sekä Könkään kylän alueilla.
Niityt ja pellot on rajat—
“Kasvillisuus”—kartoille
parhaat
peltoalueet
tu
ja
“Maankäyttö ja vesi” —kartoille.
Könkään ja Kaukosen kylille sekä jokivarren alajuoksulle
tyypilliset maanvi ljelysmai semat osoittavat maatalouden
olevan ko. alueiden merkittävä elinkeinomuoto.
Raken—
nusperinteen kannalta merkittävien alkutuotannon raken
nus— ja rakennusryhmäkohteiden suuri lukumäärä nimen
omaan Könkään kylässä, Kittilän kirkonkylässä, Kaukoses
sa ja joen alajuoksulla kertovat maatalouden perintees
tä.
3.32

M e t s ä t a 1 o u s
j a
keinojen
alueet
-

1 u o n t a i s e 1 i n

Metsätalousalueet
Ounasjoen kapealla rantavyöhykkeellä kokonaisuudessaan
ei ole kovin suurta metsätaloudellista merkitystä, koska
puuntuotannollisestikin
suotuisimmille
ranta—alueen
etelä— ja keskiosille ovat keskittyneet asutus ja maa—
talousalueet.
Metsätalousmaasta varsinaisen metsämaan
osuutta vähentävät myös runsaat kitu— ja joutomaihin
kuuluvat suot ja rannassa olevat veden vaivaamat maat
sekä kallio— ja louhikkoalueet.
Lisäksi suojametsä- ja
talousmetsäalueiden lakimetsissä suoritetaan vain rajoi
tettua metsätaloustoimintaa.
viljavimmista
osa
jokivarteen
keskittyneistä
Suurin
maista on yksityisten henkilöiden omistuksessa ja tästä
johtuen rantavyöhykkeen metsillä osana maatilataloutta
voi olla suuri yksityistaloudellinen merkitys.
Karttatarkastelun
perusteella
(“Kasvillisuus”—kartat)
Ounasjoen rantavyöliykkeelle ulottuvat yhtenäiset metsä
talousalueet,
jotka
rajaantuvat
jokeen
suoraan
tai
kapean
tulvani ittykaistaleen
välityksellä,
seuraavat
kilometrin
jokivartta muutaman
pituisina
vyöhykkeinä
asutuksen ja peltojen välissä.
Merkittävimmät metsä
talousalueet sijoittuvat Tolosen ja Jääskön välille sekä
Helpistä Alakittilään Alakylän ja Kaukosen alueita lu
kuunottamatta.
Muita metsäisiä jaksoja ovat mm. Ylikylän ja Sinetän
välillä
jokia reunustavat
vaarat;
Porokari-Lohinivan
länsipuolen
metsät;
väliset joen
Levin tunturimaisemaan
liittyvät metsäiset Valkko, Kukkuraselkä sekä Loukisen
vaara; Vekarasaaren-Leppäniemen sekä Lehtiniemen-Merta
niemen väliset alueet.

—
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Luontaiselinkeinojen alueet
Luontaiselinkeinot voidaan määritellä alkeellista tekno
logiaa käyttäväksi, työvoimavaltaiseksi elinkeinomuodok
si, jonka harjoittamisen keskeinen periaate on moninais—
käyttö.
Luontaiselinkeinojen harjoittaminen perustuu
lähinnä
luonnon
tarjoamiin
julkisiin
liyödykkeisiin.
Luonnontuotteiden hyödyntämisen vaikutus
luontoon
on
vähäinen (Kaakkuri 1980).
Ounasjokivarressa liarjoitettaviin luontaiselinkeinoihin
voidaan katsoa kuuluvan marjojen ja sienten keräily,
poronlioito, metsästys ja kalastus.
Marjoja ja sieniä
saa jokainen kerätä maanomistusoloista riippumatta maan—
tapaan perustuvan jokamielienoikeuden turvin.
Riista ja
kalasto ovat yhteistä omaisuutta, mutta metsästys— ja
kalastusoikeus ovat pääsääntöisesti alueen omistajalla.
Porot ovat yksityisomaisuutta, mutta porolaitumet ovat
julkisia hyödykkeitä.
Luontaiselinkeinojen vaatimat alueet ovat suurimmaksi
osaksi samoja kuin puuntuotantoon käytettävät alueet.
Esimerkiksi marjojen ja sienten keräilyä, metsästystä,
porotaloutta sekä puuntuotantoa voidaan yleensä harjoit
taa päällekkäiskäyttönä samalla metsäalueelia.
Luon—
taiselinkeinojen harjoittamisen kannalta ovat tärkeitä
myös sellaisenaan puuntuotannon kannalta väliämerkityk—
selliset jouto— ja kitumaat, kuten suot, vedenvaivaamat
rantapensaikot, kalliot ja louhikot.
Puuntuotannon ja
luontaiselinkeinojen yhteensovittaminen vaatii rinnak
kaiskäytön toteuttamista esimerkiksi hyviä hullasoita ja
jäkälälaitumia käsittävillä metsäalueilla.
Luontaiselinkeinojen harjoittamiseen soveltuvat alueet
sijoittuvat Rovaniemen ja Tepaston välillä pääasiassa
maatalousasutuksen,
ja
liikennealueiden takaisille
selänteille.
Asutuksen ja maatalousalueiden puuttuessa
luontaistalouden alueet ulottuvat rantaan asti.
Tepas—
ton ja Hetan väliset alueet ovat lähes kokonaan luon—
taistalouden piirissä.
Metsätalouden ja luontaiselin—
keinojen harjoittamiseen soveituvien alueiden sijainti
näkyy myös jokilaaksosta tehdyissä poikkileikkauskuvissa
(kuvat 2, 3, 4 ja 5).

3.33

E r i t y i s k o h t e e t
Suo jelualueet
Pallas—Ounastunturin
kansallispuisto
laajennuksineen
(Sul 366) muodostaa 495 km2 laajuisen aluekokonaisuuden
(Enontekiö n. 285 km2, Kittilä 137 km2, Muonio 73 km2),
jonka itäraja on Ounasjoen tuntumassa.
Harjujensuojelu
ohjelmaan kuuluva harjualue Kellotapulit sijoittuu lähes
kokonaan
kansallispuiston
alueelle
(kansallispuiston
ulkopuolelle jää 4,8 km2).
Valtakunnallisesti merkittä
väliä suojelu—, retkeily— ja maisema—alueella on tärkeä
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merkitys myös
poronhoidolle.
Kansallispuisto on pyö—
reälakisten tunturien alue, joka muodostaa vedenjakajan
Torniojoen ja Kemi joen vesistöjen välillä.
Luonnonsuojelualueita ja eri suojeluohjelmien sisältämiä
aluevarauksia on jokivarressa Pallas-Ounastunturin kan
sallispuiston lisäksi n. 2148 km2.
Merkittäviä suojelu—
aluekokonaisuuksia ovat myös seuraavat kohteet:
Raakevuoman soidensuojelualue (SU1- ja ojitusrauhoitus—
alue, 117,0 km2); Kuortanovuoman soidensuojelualue (77,2
km2); Sirkkajärven ja Levijärven lintuvesien suojelu—
ohjelmaan kuuluva alue (1,5 km2); Alivenvuoman soidensuo
jelualue ($U1- ja ojitusrauhoitusalue, 23,2 km2); Kuu—
sanjärven
soidensuojelualue,
johon
liittyy
osittain
päällekkäisinäkin alueina Kuusanmaan luonnonhoitometsä
ja SU-alue (3,2 km2); Ranta-Haisuvuoma-Huhtavuoman soi
densuojelualue (18,8 km2); Kokkovaaran luonnonhoitometsä
ja SU—alue
(0,7 km2); Molkokönkään luonnonhoitometsä
(0!2 km2); Nuuksvaaran luonnonlioitometsä ja SU—alue (1,0
kmt); Ounasjärven luonnonlioitometsä (0,7 km2).
Ounasjokivarren suojelualueet ja suojelualuevaraukset on
esitetty “Maankäyttö ja vesi” —kartoilla.
Erikoismaisemat
Ounasjoen
erityispiirteet
tekevät
joesta
itsenäisen,
ympäristö stään
erottuvan
maisemakokonaisuuden,
joka
voidaan jakaa mm. ilmasto— ja maaperätekijöiden perus
teella osa—alueisiin.
Jokivarren maisematekijät muuttu
vat jatkuvasti ja painottuvat eri tavalla sekä paikalli
sesti että ajallisesti.
Lähinäkymien ja kaukomaisemien
merkitys vaihtelee maisematekijöiden mukaan.
Lähinäkymässä hallitsevat yksittäiset kohteet sekä nii
den muodostamat tilat.
Varsinainen maisema, kaukomaise—
ma, jäsentyy suurpiirteisinä pintoina ja tuoma, joihin
yksittäiset kohteet sulautuvat osiksi.
Yleensä maisema
jäsentyy selvänä kokonaisuutena jo n.
100—200 metrin
päässä katsojasta ja on erotettavissa näköpiirin rajaan
asti.
Ounasjoen yläosalla Hetasta Kittilän kirkonkylään lial—
litsevat kaukomaisemassa monet tunturit ja vaarat. Ou
nasjärven taustamaisemana on Ounastunturi, joka hallit
see maisemaa Ounasjoen virratessa ensimmäiset 25 km
halki erämaiden.
Tunturiselänne jatkuu Pallaksen pyö
reälakisten kerojen keliystäessä maisemaa.
Raattaman
tienoilla Pallas hallitsee ehkä voimakkaimmin maisemaa.
Ketinsaaren alapuolella ennen Könkään kylää näkyy Levi—
tunturi ensimmäisiä kertoja.
Levi— ja Kätkätunturin
jylhää maisemaa korostavat Loukisenvaara, Kukkuraselkä
sekä Valkko.
Ounasjoen yläjuoksun rannat ja lähinäkymät ovat paikoi
tellen lähes yksitoikkoisia.
Rantoja reunustavat pen—
sasmaisesti kasvavat pajut ja koivut tekevät maisemasta
monin paikoin relievän.
Ullatieva, Kellotapulit ja Ei—
lintievat—Alivenjärvenkangas ovat jokivarren merkittäviä
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22.

Könkään kylässä on laajoja pelto— ja niittyalueita sekä
merkittäviä kulttuurihistoriallisia rakennuksia.

23.

Siosjoki laskee Ounasjokeen Sioskosken kohdalla.
talla Pallas—Ounastunturin kansallispuisto.

Taus
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Yläjuoksulle ovat tyypillisiä monet
maisemakoliteita.
Joki on vuolas ja putousta on
pienet kosket ja nivat.
Merkittävimmät kosket ovat
Aakenusjokisuuhun n. 115 m.
Haarakoski, Sioskoski, Ketokoski, Raattamankoski, Salan—
Kurkkio, Puksukoski, Tuornikoski,
kikoski, Mertakoski,
Lisäksi lukuisat
Pierkhukoski, Köngäs ja Riikonkoski.
sivujokien, purojen ja ojien yhtymäkohdat ovat maisemal
lisesti merkittäviä.
Jokiuomassa olevat saaret ja saariryhmät ovat kiinnekoli—
tia maisemassa ja eri kokoisina ja muotoisina ne muodos
Ounasjoen yläjuoksulla
tavat maisemallisia kohteita.
merkittävimmät saaret ja saariryhmät ovat Kuortanosaari,
Ketinsaari ja Koskenalussaaret.
Kuortanosaaren länsipuolella virtaa vuolas Kuortanopu
jonka rannat saaren ja mantereen puolella ovat
das,
hyvin rehevät.
Joen pääuoma saaren itäpuolella on nivaa
Kuortanosaari on lähinnä tulvamet
ja paikoin koskinen.
sää ja ruohokorpea sekä osaksi avosuota ja kuivaa kan
gasta.
Saaren törmät ovat korkeita, mutta loivia ja
kapean tulvaniityn ympäröimät.
Ketinsaari ja sen pohjoispuolella oleva tiivis kolmen
pikkusaaren ryhmä muodostavat vieliättävän maisemakoko
naisuuden, johon kuuluvat saarten lomassa olevat kapeat
vesiväylät, pienet puu— ja pensasryhmät sekä Vekarasaa
Pienet saaret ovat lähinnä
ren talo pihapiireineen.
niittyä ja itse Ketinsaari on tulvametsää ja avosuota
sekä jo osittain pensoittunutta niittyä.
halli tsemaan
kuuluvat
Levintunturin
Koskenalussaaret
sisäjärven
muinaisen
sijaitsevat
maisemaan.
Saaret
altaassa, joka nyt muodostuu laajasta suvannosta ja sitä
Koskenalussaarille on tyypil
ympäröivistä niityistä.
listä pisaramainen muoto ja lisäksi virran vastaiset
Saaret
sivut ja reunat ovat muita osia korkeammat.
jolla on lähes
muodostavat laajan tulvaniittyalueen,
Kos
kaikki Ounasjoelta tavattavat tulvaniittytyypit.
kenalussaarten maisemaan kuuluvat myös korkeat ja jyrkät
hiekkatörmät (Heikkinen & Ruuhijärvi 1978).
Kittilän kirkonkylästä alaspäin kaukomaisema ei ole enää
Huomio kiinnit
niin hallitseva kuin joen yläjuoksulla.
kaukomaiseman
ja
rajavyöhykkeelle,
lähinäkymien
tyy
jolloin Ounasjoen alaosan viljelymaisemat näkyvät toi
saalta kokonaisuutena, johon yksittäiset kohteet ovat
sulautuneet, mutta toisaalta havaitaan pienetkin yksi
tyiskohdat, kuten rannalla tai saarissa olevat kotieläi
Ainoastaan Tapionkylästä Rovanie
met, heinäseipäät ym.
melle joki virtaa useiden korkeiden vaarojen reunusta
massa laaksossa: Luonuavaara, Lautavaara, Pessousvaara,
Varjakkavaara, Kaurovaara, Nuuksvaara, Santavaara, Ven—
nivaara sekä Ounasjoen ja Kemijoen yhtymäkohdan etelä
puolella oleva Ounasvaara muodostavat komean maisemakokonaisuuden.
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Aakenusjoen suistosta Rovaniemelle Ounasjoessa on pu—
tousta n. 100 metriä.
Alajuoksulle ovat tyypillisiä
pitkät suvantojaksot ja toisaalta pitkät, tasaisesti
laskevat kosket, joita ovat Neitikoski, Pahtakoski ja
Mouluskoski.
Alajuoksulla sijaitsee Ounasjoen suurin
koski, Molkoköngäs, joka on melko lyhyt, mutta erittäin
voimakas korkeimpien kuohujen ollessa lähes 1
1/2 iii
korkeita.
Muita alaosan merkittäviä koskia ovat Petä—
jäiskoski, Patokoski, Marraskoski ja Aapiskoski.
Ounasjoen alajuoksulla sijaitsee monia saaria ja saari—
ryhmiä, joista merkittävimpiä ovat: Lammassaaret, Kokko—
saari, Molkokönkään saaret, Juopperinsaari, lisinkisaa—
ri, Kätkäsaari, Patokosken saaret, Luonuansaari, Iso ja
Pikku Kuusisaari sekä Ounasjoen suiston Hiansaari, Lie
tesaari, Selkäsaari, Suutarinsaari ja Koivusaari.
Molkokönkään keskellä oleva liarjumainen saari on suurim
maksi osaksi tuoretta tai kuivahkoa kangasta olevaa
metsää.
Sen ylä— ja alapäässä ovat jyrkät, paikoitellen
pystysuorat ja n. 5 m korkeat kalliot.
lisinkisaari ja
Luonuansaari ovat lähes kokonaan niittyä tai peltoa.
Ainoastaan
lisinkisaaren
rannoilla
ja
Luonuansaaren
keskiosassa on tulvametsiä.
Osa saanen niityistä ja
pelloista on jo pensoittuneita.
Patokosken alapuolelta alkaa suvanto, jossa on useita
tulvasaaria ja hiekkasärkkiä.
Patokosken saarilta tava
taan lähes kaikki Ounasjoen niittytyypit ja suurimmilla
saarilla laidunnetaan lampaita.
Saaret muodostavat
merkittävän maisemakokonaisuuden, joka liittyy länsipuo—
len peltomaisemaan ja itärannan jyrkkien ja korkeiden
takaisiin
hiekkatörmien
kangasmetsiin
sekä
alavilla
paikoilla oleviin tulvametsiin.
Nivankylän ja Rovaniemen välillä on useita laajoja ja
matalia hiekkasaaria ja särkkiä.
Osa saarista on niit
tyä ja osa on raivattu pelloksi.
Suuri osa saarista on
jo pensoittunut, mutta osaa niitetään vielä säännölli
sesti tai niillä laidunnetaan karjaa.
Ounasjoen suiston
niittysaaret ovat suuremmat kuin missään muualla jokivarressa.
Ounasjoen maisema— ja luonnonsuojeluarvot -tutkimuksessa
(Heikkinen & Ruuhijärvi 1978) on esitetty Ounasjoelta 414
osa-alueen kuvaus, jossa käsitellään alueiden kasvistoa,
kasviylidyskuntia, eläimistöä, luonnonmaisemaa, koskia,
geologisia muodostumia, virkistyskäytön mahdollisuuksia
ja kulttuurimaisemaa.
Ko. tutkimuksessa on esitetty eri
osatekijöiden määrän, laadun, monipuolisuuden ja ainut—
kertaisuuden
perusteella
Ounasjoki varren
tärkeimmät
luonnonsuojelu— ja maisemakohteet Tepastosta lähtien.
Kohteet on esitetty luettelossa sivulla 80 sekä kartalla
kuvassa 7.
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Ounasjokivarren
kohteet:
1.
2.

3.
!.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
1.
15.

tärkeimmät

luonnonsuojelu—

ja

maisema—

Kurkkion kylän seutu: Kurkkion koski ja kaunista,
hyvin hoidettua kulttuurimaisemaa.
Könkään kylän seutu: Kylän kohdalla on lyhyt, mutta
voimakas koski.
Kylässä on useita vanhoja ja hyvin
säilyneitä rakennuksia.
Sirkkajärvi—Levijärvi: Levitunturin juurella olevat
kasvistollisesti ja linnustoltaan rikkaat järvet.
Loukisen alueen poikkeuksellisen relievät tulvamet—
sät ja letot.
Riikonkosken erämaa—alue: Lähes 10 km pitkä vuo
laasti virtaava jokijakso edustaa luonnontilaista
jokimaisemaa parhaimmillaan.
Alue soveltuu hyvin
retkeilyyn.
Koskenalussaaret: Muinaiseen sisäjärveen syntyneil—
lä saarilla on laajat ja monipuoliset tulvaniityt.
Putkenniemen seutu: Laajoja ja monipuolisia tulva
niittyjä.
Ounasjokivarren kasvistollisesti rikkain
alue.
Saariliarjun puljut: Noin kilometrin pitkä ja 1/2 km
leveä parabelidyyni, jossa on lisäksi useita poik—
kiharjanteita.
Harjanteiden välissä on rimpilet—
toa.
Tuuliharju Ounasjoen länsirannalla Alakylästä ete
lään ja siihen liittyvät Äijänjärvet.
Mouluskosken erämaa—alue: Runsaat 10 km pitkä vuo—
laasti virtaava jokiosuus, jossa muutamia lyhyitä,
mutta kovia koskia.
Rinteet kohoavat jyrkkinä ja
korkeina heti rannasta.
Molkoköngäs: Ounasjoen voimakkain koski, jossa on
lyhyellä matkalla pudotusta useita metrejä.
Kosken
rannalla on useita kalliopaljastumia.
Jääskön kylä: Siistiä ja hyvin hoidettua kulttuuri
maisemaa.
Kylässä on muutamia vanhoja rakennuksia.
Kylän kohdalla Ounasjoessa on lisäksi laajat tulva
niityt.
Jääskön—Tolosen
erämaa—alue:
Vuolaasti
virtaava
jokiosuus.
Rannat kohoavat jyrkkinä ja korkeina.
Patokosken niittysaaret:
Saarilla on
laajat
ja
monipuoliset tulvaniityt.
Marraskoski: Ounasjoen eteläisin melko suuri koski.
Kosken rannalla on useita kalliopaljastumia ja
korkeita harjanteita.

Valtakunnanraja
•.•• Kunnanraja
0 u n asj ok alueen raja
0

f.

1

1

Mk 1:1 milj.

1. KURKKIO
2. KÖNGÄS
3. SIRKKAJÄRVI
LEVIJÄRVI

—

4. LOUKISEN ALUE
5. RIIKONKOSKEN
ALUE

ERÄMAA

6. KOSKENALUSSAARET

Z PUTKENNIEMEN SEUTU
8. SAARIHARJUN PULJUT
9. TUULIHARJU
10. MOULUSKOSKEN ERÄMAA
ALUE
11. MOLKOKÖNGÄS

12. JÄÄSKÖ
13. JÄÄSKÖN- TOLOSEN
ERÄMAA-ALUE
14. PATOKOSKEN NIITTYSAARET
15. MARRASKOSKI
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Tulva-alueet
Suomessa tulvia esiintyy lähinnä lumen sulamisen tai
runsaiden sateiden seurauksena sekä jään tai supon pado—
tessa vettä.
Ounasjoella jäiden lähtöön liittyvät jää—
padot aiheuttavat pahimmat tulvat.
Nämä ajoittuvat
yleensä toukokuun puoliväliin.
Ounasjoen yläjuoksun väliävetisillä alueilla (keskivir—
taama 5-10 m3/s tai 10—50 m3/s, Kuva 8.,) tulva—alueet
ovat kapeita ja rantatörmät matalia.
Varsinaista joki—
laaksoa ei ole selvästi havaittavissa.
Loukisen tie—
noilta jokivartta alaspäin vesimäärä kasvaa (keskivir—
taama 50-150 m3/s) ja rantaan kohdistuva kulutus suure—
nee.
Helposti kuluvat rantatörmät tulevat korkeammiksi
ja tulva—alueet laajenevat.
Joki virtaa selvästi ha—
vaittavassa jokilaaksossa.
Tulva—alueiden kasviylidys—
kuntia ovat tulvaniityt sekä tulvametsät, tulvanevat ja
—pensaikot,
joiden olemassaolo riippuu säännöllisesti
esiintyvistä tulvista.
Yleensä tulvilla on myönteinen
vaikutus
rantaniityille,
mutta
pitkäaikaiset
tulvat
aiheuttavat jo haittaa kasvillisuudelle.
Tulva on myös
merkittävä maiseman muovaaja veden ja jään kuluttaessa
rantatörmiä.
Tulvista saattaa aiheutua vahinkoa erilaisille rakennuk—
sille, rakenteille ja maankäyttömuodoille.
Ensimmäisenä
tulvat aiheuttavat vahinkoa alavilla paikoilla sijaitse—
ville pelloille.
Tulvan noustessa aiheutuu vahinkoa
myös loma—asunnoille, uimarantojen, leirintäalueiden ja
ulkoilualueiden
rakenteille,
asuntorakennuksille
ym.
Vahinkojen suuruuteen vaikuttaa tulvan korkeus, kesto—
aika ja esiintymisajankohta.
Lapin vesipiirin vesitoimistossa on
tehty Ounasjoen
tulva-alueita
koskeva
selvitys
(Selvitys
jääpatojen
aiheuttamista
tulvista
Ounasjoella.
Vesihallitus
1985.), jossa on mm. peruskartoille rajattu ylin tiedos
sa oleva tulvakorkeus niiltä alueilta, joilta on katsot
tu olevan riittävästi havaintoja käytettävissä.
Etu.
tulvakorkeus on merkitty tämän selvityksen yhteydessä
1:50 000 mittakaavaisille inventointikartoille.
Ylin
tulvakorkeus on rajattu kartoille Ylikylän ja Marraskos—
ken sekä Kaukosen ja Maijaniemen välisille alueille ja
on esitetty “Maankäyttö ja vesi” —kartoilla.
Tulva-alueet ovat laajimmat luonnollisesti alavimmilla
paikoilla sekä sivujokien, purojen ja ojien suistoissa.
Karttarajausten mukaan laajimmat tulva—alueet ovat Ni—
vankylän ja Sinetän välillä joen itäpuolella, Luonuajoen
ja Norvajoen alueilla Tapionkylässä sekä Kaukosessa joen
itäpuolella.
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YMPÄRISTÖN TASAPAINOISUUS JA TOIMIVUUS
Mitä monimuotoisempi ekosysteemi on, sitä useampia vaih
toehtoisia aineen ja energian kulkureittejä siinä on ja
sitä kestävämpi ja tasapainoisempi se on.
Yleensä metsä
on monimuotoinen kestävä ja tasapainoinen ekosysteemi.
Niukkalajisia ekosysteemejä esiintyy jonkin ympäristö—
tekijän osalta äärimmäisissä olosuhteissa, esim. kuivas—
sa tai kylmässä, jolloin systeemin tasapainotila häiriy—
tyy helposti.
Ihmistä ympäröivä maisema muuttuu jatku
vasti.
Muuttuminen voi olla luonnollista, ilmastoon,
kallio— ja maaperään perustuvaa hidasta kehitystä tai
ihmisen toimintojen aiheuttamaa muutosta.
Esim. poro—
kannat ovat lierkkiä huonon sään, vailitelevien ravintoolojen ja loiseläinten vaikutuksille.
Toimivuusnäkemyksen lähtökohdan perusteella ympäristö on
mielekäs vain silloin, kun se on käyttäjälleen käyttö
kelpoinen.
Ympäristön toimivuuden arvioimiseksi olisi
tällöin selvitettävä käyttäjien tarpeet ja miten ne
voitaisiin tyydyttää.
Yhteiskunnan ja yksilön monipuo—
listen ja jatkuvasti muuttuvien tarpeiden arvioiminen
ilman suoraa yhteyttä käyttäjään, esim, haastattelua, on
kuitenkin vaikeaa.
Ounasjokivarren ympäristön toimivuutta, aluekokonaisuuk—
sia ja niiden keskinäisiä suhteita on arvioitu tässä
osaraportissa jokivarren nykyisten käyttömuotojen perus
teella sekä maiseman ekologisten ja esteettisten teki
jöiden tarjoamien mahdollisuuksien perusteella.
Metsästystä, kalastusta ja keräilytaloutta harjoittava
ihminen ei aiheuttanut merkittäviä muutoksia maisemaan.
Vasta maanviljelyn ja karjanhoidon yleistyessä ihminen
alkoi ohjata luonnon perustuotantoa, ravintoketjuja ja
maiseman rakennetta.
Aluksi
toimenpiteiden vaikutus
luonnossa oli melko lyhytaikaista.
Viljelykset ja asu—
mukset olivat pysyviä, mutta viljelyn loputtua pellot ja
niityt metsittyivät jälleen.
Pysyvä asutus loi kuiten
kin perustan nykyiselle kulttuurimaisemalle.
Hitaan maisemakehityksen tuloksena syntyivät vanhojen
viljelysseutujen vakiintuneet kulttuurimaisemat, joille
ovat
tyypillisiä
lioidetut
viljelykset,
omaleimaiset
rakennukset, metsänreunat jne.
Tasapainoisen maaseutumaiseman perusedellytys on edelleen elinvoimainen ja
ympäristöönsä sopeutunut maatilatalous.
Nykyisin maisemanmuutokset ovat nopeita ja ne kohdistu
vat yhä laajemmille alueille.
Uusien rakennusten si—
jaintia ja materiaaleja valittaessa ei aina ole otettu
riittävästi huomioon suomalaista rakennusperinnettä eikä
rakennuspaikkaa ympäröivän kulttuurimaiseman vaatimuk
sia.
Siten rakennukset voivat olla jopa maisemallisia
häiriötekijöitä.
Lisäksi
vanhojen rakennusten huono
hoito tai niiden purkaminen voivat vaikuttaa epäedulli—
sesti maisemaan.
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Kurkkion kylä on
maj semaa.

kaunista

ja hyvin lioidettua kulttuuri-
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Patokosken saaret ja hiekkasärkät muodostavat merkittä—
Saarilta tavataan lähes kaik
vän maisemakokonaisuuden.
ki Ounasjoen niittytyypit.

26.

27.

Tasapainoista kulttuuriympäristöä Tapionkylässä, keskel—
lä Murhakorvan koski ja taustalla Luonuansaari.

Useimmat niityt
vaikutuksesta.

säilyvät

avoimina

tuoma

vain

ihmisen
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Perinteinen maaseudun kulttuurimaisema on eliöyliteisöl
tään rikas ja monipuolinen.
Eliöyhteisöjen monipuoli
suus näkyy myös maiseman monipuolisuutena.
Tällainen
maisema on luonnontalouden kannalta kestävä ja ihmiselle
arvokas, koska se sisältää mahdollisimman monia tekijöi
tä, jotka vetoavat ihmisen tarpeisiin, niin esteettisiin
kuin älyllisiinkin (Maisematoimikunnan mietintö 1980).
Maatalouden tehostumisen ja koneellistumisen seurauksena
Maiseman
yleistyvät laajat ja ylitenäiset viljelyalueet.
pienmuodot, kuten pientareet, avo—ojat, puu— ja pensas—
ryhmät, sekä pienet niityt ja pellot häviävät ja reuna—
vyöhykkeet köylityvät.
Sen sijaan soranottopaikat, met
sätalouden toimenpiteet, tiet ym. maisemasta helposti
erottuvat toi’nnot lisääntyvät jatkuvasti ja aiheutta
vat siten ympäristön— ja maisemanhoidon tarvetta (Borg
1983).
Ounasjokivarsi voidaan jakaa kahteen pääalueeseen: yläjuoksun luonnonympäristöön ja alajuoksun kulttuuriympä—
ristöön.
Joen alaosalla metsät ja suot on raivattu
pelloiksi
ja niityiksi,
minkä
vuoksi merkittävimmät
metsäalueet sijaitsevat peltojen ja asutuksen takaisilla
selänteillä ja
joen yläjuoksulla,
missä maatalouden
liarjoittamisen mahdollisuudet ovat rajoitetummat.
Luonnonympäristön muuttuminen kulttuurin luonnehtimaksi
ympäristöksi tapahtuu vähitellen: Jokivartta alaspäin
tultaessa yksittäisasumukset vähenevät, taloryhmät ja
lopulta
kylät lisääntyvät
jokivartta
ja
reunustavat
nauhamaiset kylät.
Ounasjokivarren maatalousalueet muodostuvat pääasiassa
pienistä ja epäsäännöllisen muotoisista pelto— ja niit—
tyalueista, jotka luovat runsaasti maisemaa rikastut—
tavia rajavyöhykkeitä.
Pellot ja niityt sekä niillä
olevat ojat, tiet ja ladot muodostavat vaihtelevan mai
seman.
Puu— ja pensasvyöhykkeet erottavat pellot ja
metsät asutuksesta ja usein myös joesta.
Kylissä joki,
metsäalueet ja pellot muodostavat maisemarungon, johon
asutus sijoittuu.
Vallitsevien luonnonolosuhteiden perusteella ja histo
riallisen kehityksen tuloksena syntynyt nykyinen toimin
tojen pääpiirteinen sijoittuminen on luonnon tasapainon
ja ihmisen tarpeiden kannalta oikean suuntainen.
Luonto
ja vanha kulttuuri muodostavat Ounasjokivarressa vielä
tasapainoisen kokonaisuuden.
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Ounasjokivarren
tasapainoisen ja toimivan ympäristön
ongelmana eivät ole laajat ja yksitoikkoiset peltoaukeat
vaan monille syrjäseuduille tyypilliset viljelemättömät
maatalousalueet, rappeutuvat ladot ja autiotilat.
Hylä
tyt niitty- ja peltoalueet muuttavat huomattavasti joki
varren maisemakuvaa.
Vähitellen pensoittuvat niityt ja
pellot ovat alakuloinen näky jokivarressa ja niiden
metsittyminen ja metsittäminen muuttaa viljelymaisemaa
yhä umpinaisemmaksi.
Maisemallisesti arvokkaat ja bio
logisesti rikkaat aukiot sulautuvat siten osaksi metsämaisemaa.
Pensoittuvat pelto— ja niittyalueet sijoittuvat Ounas—
jokivarressa lähinnä taajama—alueiden ympärille ja ky
välisille
lien
asumattomille
alueille.
Rovaniemen
maalaiskunnassa Ylikylän ja Nivankylän alueella on run
saasti pensoittuvia pelto— ja niittyalueita.
Myös joki—
suiston saarista on suurin osa täysin pensoittuneita.
Kittilän
kirkonkylässä
Ounasjoen
itäpuolella
olevan
Pakattijärven ympäristön ja joen länsipuolella olevan
Peräjärven ja Salmijärven ympäristön niityt ovat suurim
maksi osaksi pensoittuneita.
Pelto- ja niittyalueiden säilyminen maatalouskäytössä on
ympäristön tasapainon ja
toimivuuden kannalta paras
Maisemallisesti ja ekologisesti tärkeintä
vaihtoehto.
olisi ko. alueiden pysyminen avoimina tiloina.
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RANTOJENKÄYT5N
OUNASJOEN
JA
TARPEET
KEHITTÄMISEN
MAHDOLLISUUDET
kehittämissuunnitelman
luonnontaloudellisen
Ounasjoen
osaselvityksessä Ounasjoen elinkeinojen kehittämisestä
tarkastellaan erikseen eri elinkeinojen kehittämisnäky—
Elinkeinojen kehittämissuunni—
miä ja —mahdollisuuksia.
Näin ollen tässä
telma valmistuu vuoden 1985 aikana.
selvityksessä esitetään rantojen käytön kehittämisestä
vain sellaisia näkökohtia, joiden perusteena ovat puh
taasti alueen fyysiset ominaisuudet ja ympäristökuva.
Seuraavissa eri toimintojen kehittämistarpeita ja —mah
dollisuuksia kuvaavissa luvuissa on esitetty pääkohtien
2 ja 3 inventointien sekä aiemmin valmistuneiden osa—
selvitysten tietojen pohjalta Ounasjokialueen tulevan
kokonaiskuvan hahmottelu.
4.1

YMPÄRIST5N- JA MAISEMANSUOJELU
että
luonnon
sekä
tarkoitetaan
Ympäristönsuojelulla
ihmisen lähiympäristön suojelua ja hoitoa ihmisen itsen
sä kannalta ja luonnon eliöiden ja niiden muodostamien
vuoksi
yhteisöjen suojelemista niiden omien arvojen
1.
1983).
(Ympäristönsuojelu
tavoitteet
Ympäristönsuojelun
pääryhmään (Wallin 1983):

voidaan

jakaa

kolmeen

1.

Välittömästi ihmisen liyvinvointiin liittyvät tavoit
teet, joita ovat ympäristön terveellisyys, viihtyi—
syys, virikkeellisyys ja turvallisuus.

2.

vaatimukset
kuuluvat
Luonnonsuojelutavoitteisiin
eliö—
ja
monimuotoisuuden
toimintakyvyn,
luonnon
lajien säilyttämisestä.

3.

ovat
tavoitteet
koskevat
käyttöä
Luonnonvarojen
moninaiskäytön (laatutavoitteet), uudistuvien luon
nonvarojen kestävän käytön ja uusiutumattomien luon
nonvarojen säästävän käytön (riittävyystavoitteet)
vaatimukset.

Maisemansuojelu on yleiskäsite kaikille toimenpiteille,
Maisemansuojelun
joilla maisemaa pyritään vaalimaan.
osia ovat maisemanhoito, maiseman entisöinti, maiseman
säilyttäminen ennallaan ja pilaantuneen maiseman kunnos—
Maisemansuojelu ei ole erityistoimintaa, vaan
tammen.
se on aina yhteydessä muihin maisemaan vaikuttaviin ja
ympäristöä hyödyntäviin toimintoihin.
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Maisemansuojelu on osa luonnon— ja ympäristönsuojelua.
Se on maiseman arvioihin perustuvaa toimintaa,
joka
pyrkii säilyttämään maiseman hyväksi todetut ominaisuu
det.
Maisemansuojelu on myös ihmisen toimesta muuttuvan
kulttuurimaiseman vaalimista pyrkimyksenä maisemakuvan
säilyttäminen ja kehittäminen sekä jo pilaantuneen mai
seman parantaminen hyväksyttävään kuntoon (Maisematoimi
kunnan mietintö 1980,
11—14; Alapassi ym.
1983, 212—
214).
4.11

Yleinen

maisemansuojelu

Yleiseen maisemansuojeluun kuuluvat maisemakuvaa yllä—
pitäviin ja muuttaviin toimintoihin liittyvät toimen
piteet
ja
säännökset,
joilla
huoleliditaan maisemien
tasosta ja esitetään hyvän maiseman syntymistä, hoitoa
ja säilyttämistä (Maisematoimikunnan mietintö 1980).
Maatalousalueet
Ounasjokivarren maaseutumaiseman vaihtelevuuden ja tasa
painoisuuden
perustana
on
maatilatalouden
pitäminen
elinvoimaisena ja tuotannoltaan monipuolisena.
Maise—
mansuojelun kannalta on tärkeää, että huolehditaan myös
pienien tilojen elinkelpoisuudesta.
Peltojen, laidunten
ja niittyjen säilyminen alkuperäisessä käytössä varmis
taa maisemallisesti parhaan tuloksen.
Niittyjä käsitel
lään tarkemmin kohdassa 4.12.
Metsät
Ympäristönja maisemansuojelun
kannalta
tavoitteena
Metsäliallituksen
(1981)
mukaan
on
pitää
metsä terveenä, vaihtelevana ja kauniina sekä kasvi— ja
eläinlajistoltaan rikkaana.
Tehostettua maisemanhoitoa
on toteutettava maisemallisesti ja ekologisesti merkit—
tävillä alueilla, joita ovat:
1.
Leirintäalueiden
ja
retkeilypolkujen
ympäristön
metsät
2.
Tienvarsimetsät
3. Rantametsät
4.
Asutuksen lähimetsät
Näköalapaikkojen, kuten harjujen, mäkien ja vaarojen
5.
lakien ja niiden lähiympäristön metsät
6.
Luonnonsuojelualueet
Maisemallisesti
merkittävillä
alueilla
on
vältettävä
laajoja avo— tai siemenpuuliakkuita.
Avohakkuista tulisi
voida luopua reunametsissä ja näkyvimmillä rinnealueil—
la.
Muilla alueilla riittää hakkuualojen tarkka rajaa—
minen maasto- ja metsäkuvioiden mukaan ja luontaisen
uudistamisen suosiminen.
Maaston luontaisia muotoja
noudattavat
pienet
avohakkuualueet
tuovat
maisemaan
vaihtelua ja niillä voidaan luoda uusia näkymiä.
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Ympäristön— ja maisemansuojelun tarpeet tulee entistä
paremmin ottaa huomioon metsäojituksessa, metsäteiden
rakentamisessa, metsämaan koneellisessa maanmuokkaukses—
sa ja vesakontorjunnassa
(Maisematoimikunnan mietintö
1980; Metsäliallitus 1970).
Rantarakentaminen
Rantarakentaminen
häiritse
ei
vesimaisemaa,
jos
se
(Marttila 1976):
1. kätkeytyy näkyvistä (luonnonmaisema),
2. sopeutuu luontevasti maiseman osaksi (puolikulttuuri—
maisema),
3. muodostaa itsenäisen, uuden ja myönteisen maiseman
(kulttuurimaisema)
Edellä mainittu
tarkoittaa
nimenomaan
loma-asutusta,
mutta se voi koskea osittain myös pysyvää asutusta.
Tavallisimpia rantarakentamisen aiheuttamien maisemahäi—
riöiden syitä ovat (Vesihallitus 1972):
1. Rakennukset on sijoitettu huonosti suhteessa veteen
ja räntaviivaan, jolloin ne rikkovat rantamaiseman
eheyden.
2. Rakennusten ympäristö on käsitelty maisemaan sopimat—
tomasti,
puusto tai muu suojaava kasvillisuus on
poistettu
paikalle
tai
on
istutettu
sopimattomia
kasvilajeja, maasto on huonosti muovattu tai rantaviiva on pilattu.
Rakennukset
tai rakenteet ovat laadultaan huonoja tai
3.
väreiltään
ympäristöönsä
sopimattomia
tai
niiden
mittasuhteet ympäristöönsä nähden ovat väärät.
Ounasjokivarren loma-asunnot eivät yleisesti ottaen ole
aiheuttaneet merkittäviä maisemahäiriöitä.
Jokivarren
yläosalle,
luonnonelementtien
hallitsemaan maisemaan,
rakennettaessa on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huo
miota siihen, että loma-asunnot sopeutuvat täysin ympä—
röivään luontoon.
Rantarakentamisessa on otettava huomioon myös tulvan
aiheuttamat rajoitukset.
Alin hyväksyttävä rakentamis—
korkeus määritetään vesihallituksen (19811c) mukaan ra
kennuksen tai rakennelman laadun ja käyttötarkoituksen
perusteella.
Ympärivuotiset asuinrakennukset sekä muut
veden vaikutukselle arat rakennukset ja rakenteet on
sijoitettava mahdollisimman riskittömälle korkeudelle.
Kevyempiä rakenteita voidaan harkinnan mukaan sijoittaa
myös alemmaksi.
Ympärivuotinen
asutus
tulisi
vesihallituksen
(1984c)
mukaan sijoittaa siten, että sille aiheutuu vahinkoa
vasta tulvakorkeudesta, jonka voidaan arvioida esiin
tyvän
keskimäärin
kerran
100—200
vuodessa.
Mainitun
tulvakorkeuden tilastollisen arvioinnin vaikeuden takia
rakentamiskorkeutta
määri teltäessä
lähtökohdaksi
on
valittu tilastollisesti keskimäärin kerran 50 vuodessa
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esiintyvä ylin tulvakorkeus (HW 1/50).
Edelliseen suo
sitellaan lisättäväksi vielä vesistön erityispiirteistä
johtuva 0,3 m—n. 1,0 m lisäkorkeus.
Em. lisäkorkeus on tarpeen mm. sen vuoksi, että jäälau
tat voivat tuulen vaikutuksesta työntyä rannalle ja
jokiuomassa voi tapahtua esim. liettymistä ja eroosiota,
jotka voivat lisätä tulvia.
Lisäksi vesistöalueella on
voitu toteuttaa laajoja kuivatustöitä ym. toimenpiteitä,
jotka voivat lisätä tulvia.
Väliäjärvisissä jokivesis—
töissä vedenkorkeusvailitelut ovat suuria ja sen takia
lisäkorkeus voi olla n. 1 m.
Mikäli jääpato— ja suppo—
tulvien riski on suuri, kuten Ounasjoella, voi lisäkor
keus olla yli 1 m (Vesihallitus 19811c).
4.12

Erityinen

maisemansuojelu

Erityinen maisemansuojelu kohdistuu ympäröivää yleis—
maisemaa arvokkaammiksi todettuihin luonnon- ja kult
tuurimaisema—alueisiin,
joiden
maisemakuvaa
pyritään
ylläpitämään
ja
kehittämään
maisemasuojelun
avulla.
Tällöin painottuu alueiden maisemallisten, kulttuuri— ja
luonnonhi storialli sten erityi somi naisuuksien säilyttämi
nen, mikä edistää myös maakunnallista ja paikallista
omaleimaisuutta (Maisematoimikunnan mietintö 1980).
Dunasjokivarressa
erityistä
maisemansuojelua
vaativia
kohteita ovat niityt, rantametsät, rantavyöhyke ja geo—
logiset erikoismuodot, joita on kuvattu tarkemmin koli—
dissa 2 ja 3.
Niityt
Niittyjen maisemallinen arvo on seurausta niiden käytös
tä ja hoidosta, joiden tarkoituksena on tuottaa rehua ja
laidunmaata.
Niittytalouden loppuminen vähentää niitty—
jen
maisemallista
arvoa;
Luontoamme
monipuolistavat
biotoopit, kasvi— ja eläinlajit sekä kokonaiset ekosys—
teemit häviävät.
Samalla katoavat myös perinteiset
työmenetelmät, perinnetieto ja kulttuurihistoria (Borg
1983).
Useimmat niityt ovat kulttuurivaikutteisia ja säilyvät
avoimina tuoma vain ihmisen vaikutuksesta.
Ainoastaan
joen rannassa oleva kapea niittyvyöhyke säilyy veden ja
jään vaikutuksesta niittynä.
Tärkeimpiä niittyjen hoi—
totapoja ovat laiduntaminen ja niitto.
Osa jokivarren
tulvaniityistä voidaan hoitaa ajoittaisen, ei välttämät
tä jokavuotisen, niiton avulla. Pensoittuneiden niitty—
jen hoitokeinona on puuston ja pensaiden raivaus.
Niityt palvelevat ensisijaisesti maatalouden tarpeita,
mutta hoidetuilla niityillä on merkitystä myös virkis—
tyskäytön ja matkailun kannalta.
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Rantametsät
Vesimaisemassa vai kuttavat rantavyöhykkeellä lähimai semaa hallitsevat rannan ja saarten puusto sekä kaukomai—
semassa näkyvät metsät.
Lähi- ja kaukomaiseman metsät
muodostavat rantametsät.
Metsäliallituksen (1970) ohje—
kirjeen mukaan rantametsäksi katsotaankin vähintään 100
metrin levyinen vyöhyke vesirajasta lukien.
Rantametsän
rajoja määritettäessä on otettava huomioon maaston topo—
grafia, metsän laatu ja rantaan liittyvän alan, kuten
suon laajuus.
Rantamaisemassa ei Alapassin ym. (198L1) mukaan pääsään
töisesti saisi näkyä avohakkuualoja.
Rantametsiä tulisi
hakata harvennushakkuin ja erityisen varovasti, jolloin
väitetään mm. tarpeetonta puuston ja pensaikon raivaus—
ta.
Rannalla kasvavat komeat ja erikoisen muotoiset
puut tulisi aina säästää.
Metsäliallituksen
oli jekirjeen
veteen
mukaan
yltävään
puustoon ei yleensä saa koskea ja muilta osin rantamet—
sässä suoritetaan vain maisemanhoidon vaatimia varovai
sia liakkuita.
Maisemallisten tekijöiden sailiessa voi
daan avohakkuut joiltakin osin ulottaa rantaan asti.
Rantametsän tulisi kuitenkin olla suhteellisen tiheä,
jotta esim, loma-asutus voitaisiin sijoittaa maastoon
mahdollisimman näkymättömiin.
Rannan puu- ja pensas
vyöhyke suojaa myös rantavyöhykettä tehokkaasti eroosi—
oita, veden ja jään kuluttavalta vaikutukselta.
Rantavyöhyke
Vesi ja jää kuluttavat voimakkaasti rantavyöhykettä.
Erityisesti kasvillisuudesta paljaat jyrkänteet joutuvat
alttiiksi
virran
voimakkaalle kulutukselle.
Virran
rantaa kuluttava vaikutus korostuu joen kaartuessa voi
makkaasti; vesi kuluttaa ja sortaa tehokkaasti ulkokaar—
teen törmää ja kasaa maa—aineksia sisäkaarteen puolelle.
luonnonmukaisesti
Siten
virtaava
Ounasjoki
muovaa
uomaansa jatkuvasti.
Rantatörmän kulumista, eroosiota, on havaittavissa jon
kin verran lähes koko joen pituudelta, mutta erityisen
voimakkaasti virta on kuluttanut törmää mm. Kittilän
kirkonkylän kohdalla.
Lisäksi monien saanen, esim.
Kokkosaari ja jokisuiston saaret, virran vastainen pää
on kulunut varsinkin tulvan aikana tapahtuneesta veden
ja jään vaikutuksesta.
Ounasjokivarren eroosiorantoja
ei ole erikseen rajattu kartalle.
Kuitenkin eroosiolle
herkimmät jyrkkärinteiset rannat on merkitty “Kallio—
perä, maaperä ja pinnanmuodot” —kartoille.
Rantavyöhykkeen kulumista voidaan vähentää lähinnä suo
jelemalla rannan kasvillisuutta,
erityisesti puu- ja
pensasvyöhykettä.
Rannan kulumista voidaan estää myös
vahvistamalla rantakasvillisuutta.
Puiden ja pensaiden
istuttaminen rantavyöhykkeelle on kuitenkin epävarmaa
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toimintaa, sillä jokakeväiset tulvat liaittaavat kasvien
kasvuunlähtöä.
Luontaisesti kehittyvä rantakasvillisuus
sopeutuu parhaiten vedenkorkeuden vailiteluihin ja suojaa
siten parhaiten törmää virran kulutukselta.
Geologiset erikoismuodot
Geologisista erikoismuodoista maisemansuojelun kannalta
tärkeimpiä kohteita ovat harjut.
Ounasjokivarren harjualueita on käsitety kappaleessa 3.212 ja ne on rajattu
“Kallioperä, maaperä ja pinnanmuodot” -kartoille.
Har
jualueille kohdistuu useita käyttömuotoja: Harjut ovat
taloudellisesti
arvokkaita sora—
ja hiekkavarastoja;
maisemallisesti kauniita; miellyttäviä asuinympäristöjä;
hyvää metsämaata; sopivia virkistysalueita; tieteelli
sesti merkittäviä luonnonmuistomerkkejä; pohjavedenmuo
dostumisalueita. Harjujen säilyttämiselle on olemassa
mm. maisemalliset, geologiset, luonnonmaantieteelliset
ja biologiset perusteet.
Harjujensuojelutyöryhmän
mietinnön
(Valtakunnallinen
harjujensuojeluohjelma 1980) mukaan harjujen suojelualueilla olisi kiellettyä lähinnä soranotto ja rakenta
minen.
Alueiden suojelu tapahtuisi lähinnä maa-aineslain säännösten nojalla.
Metsänlioitotoimenpiteitä voi
taisiin suorittaa ko. alueilla, mutta laajat avohakkuut
tulisi kieltää.
Merkittävimpien liarjualueiden suojelu
tapahtuisi
kuitenkin muodostamalla alueesta luonnon
suojelulain mukainen suojelualue, jolloin toimenpiderajoitukset olisivat voimakkaammat (Alapassi ym. 1984).
KESTÄVÄN KÄYT5N VAATIMUKSET
Kestävällä käytöllä tarkoitetaan jatkuvasti ylläpidettä
vissä olevaa tasapainotilaa, jossa luonnonvaran käyttö
on yhtä suuri kuin biomassan kasvu.
Tällöin biomassa
pysyy vakaana ja samansuuruisena ajanjaksosta toiseen.
Yleensä populaatioilla on useita mahdollisia tasapainotiloja ja siten useita mahdollisia kestävän käytön mää
riä.
Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä tarkasteltaessa käsi
te suurin kestävä käyttö osoittaa suurimman luonnonvaran
määrän, joka ajanjaksoittain voidaan korjata siten, että
populaatio pysyy ennallaan ja elinkykyisenä sekä pystyy
tuottamaan jatkuvasti saman suuruisen kasvun korjatta—
vaksi.
Uusiutuvista luonnonvaroista ihminen voi käyttää
vain ekosysteemin ylijäämän.
Ihminen puuttuu kuitenkin
koko ekosysteemin toimintaan esim. viljellessään maata
tai muuten käyttäessään uusiutuvia luonnonvaroja toimin
tojensa raaka—aineeksi.
Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön vaikuttavat mm.
käytön ajoitus ja uudelleenkäytön mahdollisuudet.
Luon
nonvarojen jokainen käyttömäärä tällä hetkellä vähentää
käyttömahdollisuuksia tulevaisuudessa.
Useimpien uusiu—
tumattomien luonnonvarojen varannot (sora, malmit) vähe—
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nevät vain ihmisen toimesta.
Varannon (esim. liukenevat
ravinteet) välienemistä voi tapahtua myös luonnollista
tietä, ilman ihmisen vaikutusta (Pulliainen 1979).
Vuonna 1980 julkistettiin World Conservation Strategy
—niminen asiakirja, jossa esitetään elollisten luonnon
varojen suojelun ja kestävän käytön päämäärät:
1.
2.

3.

ekologisten
Elintärkeiden
toimintojen
ja
elämää
ylläpitävien järjestelmien säilyttäminen.
Perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttäminen.
Elollisten luonnonvarojen kestävä käyttö.

Ekologiset toiminnot, kuten ravinteiden kierto, maaperän
uudistuminen, vesien luontainen puhdistuminen ja kierto
sekä elinympäristöjen säilyminen, ovat ekosysteemeihin
perustuvia ja ihmisen hyvinvoinnin kannalta välttämättö
miä toimintoja. Ihmisen kannalta keskeisiä ekosysteemejä
ovat esim, pelto, niitty, suo, metsä, joki ja järvi.
Perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttämisellä tarkoite
taan sitä, että yhtään eliölajia, alalajia tai muunnosta
ei päästetä kuolemaan sukupuuttoon.
Perustamalla suo—
jelualueita
pyritään
mm.
turvaamaan
taloudellisesti
tärkeiden tai muuten hyödyllisten kasvien ja eläinten
elinympäristö, uhanalaisten ja ainutiaatuisten lajien
elinympäristö sekä säilyttämään ainutiaatuisia ekosys—
teemejä ja edustavia näytteitä kaikista ekosysteemeistä.
luonnonvarojen
Elollisten
kestävä
edellyttää
käyttö
niiden tuotantokyvyn säilyttämistä siten, että luonnon
varojen tuotosta käytetään tiettynä aikana vain sen
kuluessa kertynyt lisäkasvu.
Luonnonvarojen kestävän
käytön periaatteen
toteutuminen
riippuu yhteisön
ja
luonnonvarojen suhteesta.
Luontaistaloudessa elävät
yhteisöt pyrkivät käyttämään kaikkia uudistuvia luonnon
varoja
kestävästi
luonnonvarojen
(Elollisten
hoidon
luonnontaloudelliset tavoitteet 1982.
Maa- ja metsä—
talousministeriön
luonnonsuojelustrategia—työrylimä.
Komiteanmietintö 1982:27).
Ounasjokivarren sijainti luonnonolosuhteiltaan suhteel
lisen ankarissa oloissa korostaa kestävän käytön vaati
musten huomioonottamisen tärkeyttä luonnonvarojen käy
tössä.
Ounasjokivarren luonnonvaroja käytettäessä tulee
ottaa huomioon lähinnä maatalousekosysteemin ja metsä
ekosysteemin kestävän käytön vaatimukset, riistan kes
tävä pyynti, vesiekosysteemin kestävä käyttö ja poro—
talouden ekologinen perusta, joita tarkastellaan lähem
min seuraavassa.
Maatalous
Maatalouden harjoittamisen kannalta on oleellista hyvän
viljelymaan varaaminen maatalouden käyttöön.
Ounasjoki
varressa harjoitetaan maataloutta kestävän käytön peri
aatteiden mukaisesti.
Tällöin toiminnassa turvataan
maan tuottokyky ja jatkuvan tuotannon edellytykset.
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Jokivarren
rantapeltojen
-niittyjen
ja
olosuhteisiin
tulee valita riittävän pieniä ja kevyitä koneita, joi—
loin vältyttäisiin mm. painavien koneiden märiile maille
aiheuttamista haitoista.
Ranta—alueella tapahtuvasta
maatalouden harjoittamisesta voi olla seurauksena hai—
tallisia ympäristövaikutuksia, joista vakavin on ravin—
teiden huuhtoutumisesta aiheutuva vesistöjen rehevöity—
minen,
ns.
hajakuormitus.
Tosin
Ounasjokivarressa,
kuten myös koko Lapin läänissä,
yleisesti viljellyt
nurmikasvit käyttävät vapautuvat ravinteet tehokkaasti
hyväkseen.
Vesistöhaittoja voivat aiheuttaa karjanlan—
nan varastoinnin puutteet, väärät levitysajat, ylisuuret
lannoitusannokset ja hukkaan joutuvat säilörehun puris
tusnesteet.
Ympäristöhaittoja voidaan vähentää parantamalla virtsan,
lantaveden ja puristusnesteen talteenottoa mm. asian
mukaisten ja oikein sijoitettujen varastojen avulla.
Myös peltojen salaojitus vähentää ravinteiden huuhtou
tumista.
Karjanlanta tulisi levittää pelloille kasvu—
kauden aikana.
Edullisinta on maanmuokkauksen yhtey
dessä tapahtuva sijoituslannoitus.
Talvella tapahtuva
lannan levitys roudan ja lumen päälle johtaa suuriin
ravinnetappioihin ja vesistökuormituksen kasvuun.
Myös
keinolannoitteiden
sijoituslannoitus
vähentää
pinta—
valunnan mukana tapahtuvaa ravinteiden huulitoutumista.
Metsät
Suomen maapinta-alasta on suurin osa ns. metsätalouden
maata, joka muodostaa pääosan vesistöjen valuma-alueis
ta.
Tämän vuoksi metsien, soiden ja vesistöjen kestävän
käytön liyödyntämisen mahdollisuudet riippuvat merkittä
västi metsätalouden toimintatavoista.
Suomessa metsänhoito on jo useita vuosikymmeniä perustu
nut kestävän käytön periaatteen soveltamiseen puuston
käsittelyssä ja käytössä.
Sen sijaan metsien kasvi- ja
eläinlajiston geneettisen monimuotoisuuden säilyttäminen
voi toteutua viljelymetsätaloudessa vain osittain (Kes—
kusmetsälautakunta Tapio 1980).
Talousmetsien puuntuotanto ja riista—, poro— ja keräily—
talouden tuotanto ovat luonnontalouden kannalta kestäviä
vain sillä edellytyksellä, että metsäluonnon köyhtymistä
torjutaan mm. suosimalla sekametsiä kaikkialla, missä
siihen on luontaisia edellytyksiä.
Jo kymmenen prosen
tin lehtipuuston osuus latvuspeitosta saa aikaan maa
perää parantavan ja eläimistöä rikastuttavan sekametsä
vaikutuksen.
Lähes
koko Ounasjokivarren rantametsät
voivat olla luontaisten edellytystensä puolesta sekamet—
siä.
Vain kaikkein kuivimmilla ja karuimmilla hiekka
mailla
esiintyvillä
karukkokankailla
on mänty
(CIT)
ainut
puumaiseksi
kasvava
laji
(katso
kohta
2.13).
Metsäluonnon köyhtymistä estää myös reunavyöhykkeiden
säilyttäminen.
Laajojen metsikkökuvioiden välttäminen
edistää metsän elinympäristöjen ja lajiston rikkautta.
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Riistatalous
Suomessa on metsästystä säädelty siten, että riistakan
tojen tuotto pyritään pitämään mahdollisimman korkeana
Metsäs
toteuttaen siten kestävän käytön periaatetta.
tysaikoja muuttamalla vähennetään tai lisätään tiettyjen
riistakantojen verotusta.
Riistan huippuvuosina salli
taan tehokas verotus.
Heikkoina vuosina metsästysaikoja
riistakantoja
raulioitetaan
alueilla,
lyliennetään
ja
joilla kanta on erityisen heikko.
Vesi— ja kalatalous
tarpeiden
tavoitteiden
kohdistuvien
ja
Vesivaroihin
sopeuttamiseksi vesien käytössä on pyritty moninais—
käyttöperiaatteen soveltamiseen.
Vesivarojen tarkoituk
senmukaista hyväksikäyttöä on pyritty edistämään mm.
vesihallinnon laatimien vesien käytön kokonaissuunnitel
mien avulla.
Suunnittelussa on tällöin otettu huomioon
keskenään usein ristiriitaisiakin käyttömuotoja ja —tar
peita, kuten edelläkin on käynyt ilmi.
Porotalous
Poro on sopeutunut elämään tunturialueella ja saamaan
ravintonsa erittäin niukkatuottoisesta ekosysteemistä.
Porotilieys on riippuvainen porojäkälän määrästä, joka
kasvaa polijoista kohti.
Tämän vuoksi jäkälälaidunten
säilyttäminen tuottavassa tilassa on saamelaisporonhoi
don edellytys.
Jäkälän määrän lisäksi myös laidunten
sijainti on kestävän poronhoidon kannalta tärkeä tekijä.
Poronlioitoalueen etelä- ja keskiosissa jäkälän osuus
talviravinnosta on pienempi kuin alueen pohjoisosassa.
Lisäksi jäkälä— ja varsinaiset kesälaitumet ovat usein
toistensa lomassa.
Tällöin on mahdollista vapaa laidun—
tammen, kun taas saamelaisporonlioidossa laidunten kes
tävä käyttö edellyttää säännösteltyä jäkälikköjen käyt
töä ja porojen paimentamista.
Porotalouden kannalta olisi edullista suhteuttaa poro—
määrät käytettävissä olevien talvilaidunten kantokykyyn.
Tämän lisäksi olisi saamelaisalueella pyrittävä palaa
maan mahdollisuuksien mukaan vanhaan laidunkiertojärjes
telmään (Elollisten luonnonvarojen hoidon luonnontalou
delliset tavoitteet 1982).
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3

ARERALISTEN

ELINKEINOJEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Maatalous/pellot ja niityt
Ounasjoen n. 600 km:n mittaisista ranta-alueista runsas
neljännes, n. 170 km on peltoa.
Peltoalueiden keskitty
minen pääasiassa Rovaniemen ja Helpin väliselle joen
alajuoksulle (poislukien Jääskönkylän ja Helpin välinen
osa) ja Kaukosen kylän, Kittilän kirkonkylän ja Könkään
kylän ympäristöön merkitsee kuitenkin sitä, että ko.
jokijaksoilla pellot ovat ylivoimaisen hallitseva ele—
mentti joen ranta-alueilla (n. 80 $ rantaviivasta peltoa
<
200 m etäisyydellä joesta).
Likimain samoilla joki—
jaksoilla sijaitsee n.
140 % Ounasjokivarren niitty—
alueista (yht.
130 km), jotka vielä korostavat joen
alajuoksun kokonaiskuvaa voimakkaana maatalousalueena.
Maatalouden kehittyminen Ounasjoen ranta-alueilla pai
nottuu luonnollisesti em. joen alajuoksulle (Meltaus—
Rovaniemi)
ja yksittäisiin viljelyaluekokonaisuuksiin
yläjuoksun varrella.
Myös luontosuhteiltaan parhaiten
viljelyyn sopivat alueet (mm. parhaat pellot) sijaitse
vat em. jokijaksoilla.
Varsinaisiin radikaaleihin muutoksiin lunasjoen rantojen
viljelyalueilla ei ole nähtävissä tarvetta tai uhkaa.
Em. viljelyksessä olevat jokijaksot on jo tällä hetkellä
käytännöllisesti katsoen otettu siihen käyttöön, mikä
ao. alueelle on luontaisesti soveliasta. Malidollisten
uusien peltoalueiden raivaukseen sopivat alueet sijait
sevat kauempana varsinaisesta joesta, eikä uudisraivaus—
ten näin ollen voi laajalti odottaa vaikuttavan varsi
naisten ranta—alueiden käyttöön.
Peltojen ja erityises
ti niittyjen osalta em. viljelyjaksoilla merkittävin
muutospaine kohdistuu nimenomaan alueiden nykyisen käyt
tömuodon lakkaamisuhkaan, jolloin niityt ja pellot pen—
soittuvat ja metsittyvät. Peltojen osalta tämäkään uhka
ei näytä kovin voimakkaalta (vrt, taulukko 1).
Tärkeä suunnittelukysymys erityisesti välillä Sinettä—
Rovaniemi on lisäksi asutuksen olijaaminen peltoalueiden
ulkopuolelle.
Metsät
Noin puolet lunasjoen yhteensä 600 km:n pituisesta ran—
tavyöhykkeestä on metsiä; suota on vain noin 20 km.
Varsinainen metsätalouden kannalta tärkeä metsä-Ounas
jokijakso sijoittuu joen keskimmäiselle kolmannekselle
(Meltaus—Sirkka).
Ala— ja keskijuoksun alueilla sijait
sevat myös
rehevimmät metsätyypit,
jotka Kittilästä
ylöspäin muuttuvat enenevässä määrin lehtipuuvaltaisiksi
tulvametsiksi.
Joen yläjuoksulle päin mentäessä myös
jäkälän osuus pohjakasvillisuudesta
ja metsäalueiden
merkitys mm. porojen laidunalueena kasvaa.
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Maiseman kannalta Ounasjoen rantojen metsiköiden merki
tys on suurimmillaan joen alajuoksun viljelyalueiden
yhteydessä.
Metsäkuviot muodostavat alajuoksulla sel
keän maisemaosan rajaten muutoin suhteellisen avointa
pelto— ja niittymaisemaa.
Metsätalouden kannalta merkittävimmällä Ounasjoen keski—
jaksolla
metsäalueet
ovat
suhteellisen
yhtenäisiä.
Metsien
käsittely esim.
avohakkuualoja muodostamalla
saattaa jopa tuoda maisemakuvaan uutta vaihtelevuutta.
Ounasjoen ylimmän kolmanneksen alueella tulvametsien
osuus pohjoiseen päin mentäessä kasvaa ja Ketomellasta
pohjoiseen rantametsien lehtipuut muuttuvat kasvutaval
taan pensasmaisiksi.
Yläjuoksun taloudellisessa mieles
sä hyödynnettävissä olevien rantametsäalueiden merkitys
uhanalaisena maisematekijänä kasvaa uudelleen.
Ounasjoen ranta-alueen metsistä on rauhoitettu viisi
pienialaista luonnonhoitometsää.
Näillä voidaan katsoa
suuri
olevan
paikallinen merkitys maisemassa,
mutta
kokonaisuuteen nähden niillä ei ole suurta merkitystä.
rantojen
Metsäisten
osalta
ranta-alueiden
Ounasjoen
käytön suhteen ei ole näköpiirissä sellaisia tekijöitä,
jotka muuttaisivat nykyistä käyttötapaa.
Varsinainen
metsätaloustoiminta, pysyessään nykyisessä muodossaan,
ei aiheuta suuria ongelmia maisemakuvaan.
Metsätalouden
ohella Ounasjoen metsikkörantojen käyttömuotona on tule
vaisuudessa lähinnä asutus,
erityisesti
loma—asutus.
Loma—asutus, sijoitettuna metsän sisään, aiheuttaa mai—
semakuvaan hyvin vähän häiriötä
tai jopa edesauttaa
maisemakuvan säilymistä estäessään voimaperäiset hakkuut
ko. alueella.
-

ASUMISTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN
Noin 60 % Ounasjokialueen n. 8 150—henkisestä väestöstä
asuu viljely-Ounasjoen (Meltaus—Rovaniemi) ja Kittilän
suurten keskusten (kirkonkylä, Kaukonen, Sirkka) alueel
la.
Loppuosa jakautuu suhteellisen tasaisesti Keski— ja
Ylä—Ounasjoen kolmannesten kyläalueille.
Kun asutus on syntynyt nimenomaan maataloustoiminnan
myötä, on asutus viljely—Ounasjoen kolmanneksella pal
jolti nauhamaista.
Tästä huolimatta alueelle on synty
nyt melko runsaasti suhteellisen voimakkaita paikallis—
keskuksia (Sinettä, Patokoski, Meltaus) ja alueen kylä
keskuksetkin ovat vakiinnuttaneet palveluvarustuksensa.
Uusi asutus sijaitsee Ounasjoen alimmalla kolmanneksel
la, lähinnä Rovaniemen taajama-alueen lähialueilta aina
Sinettä-Lehtojärvelle asti, etupäässä Ounasjoen länsi
puolella. Pysyessään luontaisella sijoittumisalueellaan,
nykyisen Rovaniemi—Kittilä tien lähiympäristössä, poissa
jokirannan pelloilta ei Ounasjokivarren uusi asutus em.
jaksollakaan aiheuta ongelmia Ounasjokivarren kokonais
kuvaan.
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Ounasjoen kahden pohjoisen kolmanneksen alueilla asutuk
sen lisääntyminen kohdistuu pääasiassa kolmeen vahvim
paan
keskukseen,
Kittilän
kirkonkylään,
Sirkkaan
ja
Kaukoseen.
Näillä kaikilla alueilla on tulevan asutuk
sen sijainti tyydyttävästi ratkaistu jo tällä hetkellä
kaavoitustoimin.
Loma-asutuksen luontaiset sijoittumisalueet Ounasjoella
ovat joen alajuoksun kolmanneksella, jonne kysyntäpaine
kohdistuu lähinnä Rovaniemen taajama-alueilta, sekä joen
yläjuoksulla Sirkan kylästä pohjoiseen.
Ounasjoen poli
joisosan loma-asuntorakennuspaikkojen kysyntä aiheutuu
pääasiassa tunturialueen matkailukohteiden vetovoimasta.
Lapin seutukaavan 1. osan tehokkaasti rakennettavista
loma-asutuksen
aluevarauksista
sijoittuu
Ounas jokialueelle 16.
Ko. aluevarauksista sijaitsee 6 kylien
yhteydessä em. joen alajuoksun kolmanneksella ja 5 Kit
tilän kunnan alueella Sirkan kylästä pohjoiseen.
Lapin
seutukaavaliiton
keskeneräisessä
Lapin
ranta—
alueiden luokituksessa on lisäksi inventoitu loma—asu
tukseen soveltuvia rantajaksoja Marraskosken—Patokosken
ympäristössä (5 kpl),
Meltauksen-Tolosen alueella (3
kpl), Porokari—Tuuliharju välillä Joen länsirannalla (4
kpl) ja välillä Raattama—Ketomella (6 kpl).
Em. pää
kohdealueiden lisäksi on Ounasjokialueelta inventoitu
yhteensä 7 kpl yksittäisiä loma-asutukseen soveltuvia
rantajaksoja ja useampia heikosti soveltuvia jaksoja.
Merkittävä piirre loma—asutuksen tulevaa sijoittumista
ajatellen on, että pääkysyntäpainealueella, Rovaniemi
Sinettä välillä, sijaitsevat laajimmat, tulvaherkkyyden
takia myös loma—asutuksen rakentamiseen soveltumattomat
ranta—alueet.
4.5

VIRKISTYSKÄYT5N KEHITTÄMINEN
Tämän työn yhteydessä on
inventoitu mm.
uimaranta-,
venevalkama— ja levälidyspaikka—alueet Ounasjokialueella.
Näiden ohella on veneilyä koskevassa erillisselvitykses
sä (Vesihallitus 1984b, tiedotus 246) esitetty Ounasjoen
vesiretkeilyn
kannalta
tarpeelliset
rantautumis—
ja
tukikohta—alueet, joiden toteuttamiseen on jo myönnetty
varat.
Ko.
kohteisiin tulevat rakenteet on pyritty
sopeuttamaan rannan ja ympäristön luontoon ja maisemaan.
Erillisessä kalataloutta koskevassa selvityksessä tul
laan esittämään kalastukseen liittyvät perustiedot jokialueelta.
Toiminnalliseen virkistyskäyttöön liittyvät myös Pohti—
molammen, Sirkan—Levitunturin sekä Vuontisjärven ympä—
ristön ja Ounasjärven ympäristön matkailualueiden kehit
täminen.
Näiden alueiden osalta ei tämän selvityksen
yhteydessä ole ilmennyt uusia, alueiden käyttöön vaikut
tavia piirteitä.
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Edellä
esitettyjen
viTkistystoimintoihin
liittyvien
aluetarkastelujen ohella ovat Ounasjokialueen virkistys—
käyttöpotentiaalin sellaisia osia, joita ei vielä ole
lähemmin suunniteltu,
Meltausjoen
(Unarinjärvi-Ounas
joki) virkistyskäyttömahdollisuuksien suunnittelu sekä
Rovaniemen taajama—alueen lähirantojen käytön suunnit
telu.
Jälkimmäiselle alueelle on käynnistetty käyttö—
suunnitelman laatiminen kuntien ja vesipiirin yhteistyö
projektina.
Muutoin Ounasjokialueen nykyistä laajempi virkistyskäyt
tö
rajoittuu vesiliikenteen
ja
sen
oheistoimintojen
kehittämiseen ja jokivarren tiestön olieen tulevan palve
luvarustuksen kehittämiseen.
Leirintäalueverkon laajen
tamiseen nykyisestään ei näytä olevan tarvetta, vaan
myös Ounasjokialueella toimenpiteiden tulisi kohdistua
olemassa olevien leirintäalueiden palvelutason kehittä—
miseen (Lapin seutukaavaliitto
19$2b;
Ounasjokivarren
matkailututkimus ja kehittämissuosituksia.
Matkailun
edistämiskeskus 1981).
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5

RANTA-ALUEIDEN
OUNASJOEN
SUUNTAVIIVAT
KÄYTÖN

5.1

YLEISET PERIAATTEET
Ounasjoen ranta—alueiden käyttöä koskevassa selvitykses
sä on tarkasteltu jokivarren maa—alueiden käyttöä lähin
Sen sijaan
nä maisemallis—ekologisesta näkökulmasta.
aluei denkäyttötarkastelut
toiminnali iset
varsinaiset
tapahtuvat pääsääntöisesti kehittämissuunnitelman asian—
omaisissa osaselvityksissä.
Ounasjoen ranta-alueiden käytön selvityksen inventointi
vaihe tapahtui pääasiassa kartta— ja maastotarkastelui—
joiden tuloksena saatiin viisi eri osatekijöitä
na,
Näitä kart—
kuvaavaa inventointikarttasarjaa å 15 kpl.
tasarjoja ei tämän selvityksen yhteydessä kokonaisuudes
saan julkaista, vaan kartat jäävät edelleen Lapin seutu—
alueidenkäyttösuunnitelman
varsinaisen
kaavaliittoon
Selostustekstin yhteydessä on esi
tekemisen pohjaksi.
yhdistelmiä
valikoituja
esimerkkiluontoisesti
tetty
inventointikartoista joen kolmelta eri osa-alueelta.
Tehdyn ranta-alueiden selvityksen perusteella voidaan
Ounasjoen rantojen käytön yleiset kehittämislinjat esit
tää seuraavasti.
—

—

Ounasjokivarren viljelymaan ensisijainen käyttö myös
Uhan—
tulevaisuudessa tulisi olla maatalouskäyttö.
sijaitsevat
peltoalueet
Ounasjokivarren
alaisimmat
Sinetän ja Rovaniemen välillä, missä uhkana ensisijai
Niittyalueet ovat pensoit—
sesti on laajeneva asutus.
tumassa lähes koko Ounasjokialueella vanhojen hyödyn—
Niitty—
tämismenetelmien epätaloudellisuuden vuoksi.
jen jatkuvan käytön esteenä ovat lähinnä korkeat ai—
tauskustannukset (laidunkäyttö) sekä nykyisen konekan—
Lisäksi nykyinen viljelytapa suosii
nan raskaus.
Niit—
varsinaisella peltoalueella.
tuottamista
rehun
valis
lähinnä
on
kysymys
tehostamisessa
tyjen käytön
tus— ja kalustokehittelyongelmasta.
Viljely—Ounasjoella, eli Ounasjoen alimmalla kolman
neksella rantametsien merkitys maisemakuvalle on erit
metsä—
alajuoksun
Pääosa
keskeinen.
täin
alueista sijaitsee asutuksen ja peltoalueiden takai—
sula selänteillä muodostaen taustan keskeisille mai—
missä
Ounasjoen keskijuoksulla,
semaelementeille.
metsien taloudellinen merkitys on suurin, metsät ovat
Tälle alueelle kohdistuu
keskeisin osa jokimaisemaa.
luonnollisesti myös metsänuudistustoimenpiteiden pää
Tämän alueen rantametsissäkin (alle 100 m
paino.
voidaan sallia pienialaisia avoliakkuita,
rannasta)
kunhan ne tapahtuvat luonnollista kuviorajoja pitkin
ja jokirantaan jätetään riittävän leveä, sekä pensas—
Muut maise
että puukasvustoa sisältävä reunavyöhyke.
mallisesti arat alueet tällä metsätalousvyöhykkeellä
ovat rinne- ja reunametsät, joilla tulisi erityisen
tarkasti noudattaa Tapion ja metsäliallinnon antamia
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maisemallisesti arkojen metsäalueitten hoito—ohjeita.
Ounasjoen ylimmän kolmanneksen havupuuvaltaiset metsi—
köt ovat maisemallisesti erittäin tärkeitä.
Tälle
alueelle luonteenomaiset laajahkot tulvametsät ovat
ekosysteemeinä suhteellisen harvinaisia ja siten säi—
lyttämisen arvoisia.
-

5.2

Asutus sijaitsee Ounasjoen alimmalla kolmanneksella
nauhamaisesti peltoalueitten yhteydessä ja vastaavasti
keski— ja yläjuoksulla kyläasutuksena.
Mahdollinen
uusi asutus joen alimmalla kolmanneksella tulisi si
joittaa suhteellisen kauas rantaviivasta, pelto— ja
niittyaukeiden taakse metsän reunaan (katso kuvat 2,
Joen keskijuoksun tyypillisessä poikki—
3, 14 ja 5).
leikkauksessa näkyy
alajuoksuun verrattuna
enemmän
jyrkkärantaisia tai tasaisia metsikkörantoja, pelto—
aukeat sijaitsevat yleensä vain yhdellä puolella jo—
kea, jos niitä on lainkaan.
Tällä alueella uuden
asutuksen mahdollinen sijainti määräytyy sekä liiken—
teellisten että maisemallisten tekijöiden perusteella
metsäalueen sisälle.
Joen yläjuoksulle on ominaista
hyvin laakea, tasainen poikkileikkaus, jossa metsän
reuna
saattaa
kuitenkin olla
suhteellisen
kaukana
joesta rantapensaikon takana.
Ko. alueella asutus
tulisi sijoittaa metsän sisälle, mikä on myös maapoh—
jan rakennettavuuden takia tarkoituksenmukaista.

ALUEKOHTAISET SUOSITUKSET
Rovaniemen ja Sinetän väli Ounasjokialueella on, paitsi
osa tärkeätä Ounasjoen alajuoksun viljelymaisemaa, myös
asutuksen sijoittumisen pääkohdealue Ounasjokivarressa.
Tämän alueen luontaisista piirteistä tulisi peltoalueet
säilyttää
viljeltyinä
ja
rakentaminen
tulisi
ohjata
nimenomaan näiden alueiden ulkopuolelle.
Lisäksi alueen
alavat saaret
ja tulvaherkät ranta—alueet
ovat koko
Ounasjokivarressa
laaj impia
yhtenäisiä
niittyalueita.
Näiden hyödyntämiselle on nähtävissä ainakin kolme eri
laista tapaa: laidunkäyttö, osittainen käyttö viljely—
alueina sekä virkistyskäyttö lähinnä Ounasjokisuiston
laajoilla saarilla.
Sinetän ja Rovaniemen välillä Ounasjoen törmät samoin
kuin saanen rannat ovat yleensä hienojakoista savi- ja
hietamaata, ja niiden kulutuskestävyys on huono.
KemiJoen rakentamisesta johtuvat vintaamavaihtelut aiheut
tavat jo sinänsä voimakasta kulumista, joka kohdistuu
paitsi
joessa
olevien
saanen
yläjuoksun
puoleisiin
päihin,
myös jääpatojen ymv.
yhteydessä varsinaisiin
jokitörmiit.
Rantautumis— ja uimapaikkojen sijoittami
nen alajuoksun puoleisiin suojaisiin osiin mahdollistaa
myös tämän jokijakson virkistyskäytön.
Ounasjokialueen laajimmat, tulvaherkkyyden takia raken—
tamattomaksi jätettävät alueet sijaitsevat Nivankylän ja
Sinetän välillä joen itäpuolella, missä tulvaherkkä alue
ulottuu jopa noin puolen kilometrin päähän varsinaisesta
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30.

Ounasjokivarressa sijaitseva Ylikylä on jo vanhaa asuin
seutua ja viljelymaisemaa.

4

31.

Sinettäjoki laskee Ounasjokeen Sinetän kylän edustalla.
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32.

Patokosken suvannon Selkäsaari
Patokosken kylää.

33.

Meltauksen tienoilla asutus harvenee, tulvaherkät alueet
ja niityt pienenevät.

ja Sarjasaari,

taustalla
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jokiuomasta.
pienialaisia
yläpuolelle.

Tällä vyöhykkeellä
harjanteita,
jotka

on vain yksittäisiä
jäävät
huipputulvan

Rovaniemi-Sinettä välin ranta—alueiden käytölle voidaan
kootusti esittää seuraavat suuntaviivat:
—

—

—

II

Peltoalueiden ja niittyjen säilyttäminen rakentamatta.
Toimenpiteenä asian huomioon ottaminen kaavoituksessa
ja rakennuslupia myönnettäessä.
tulva—alueiden ulkopuolelle
Asutuksen sijoittaminen
metsänrajaan tai metsän sisälle.
Huomioidaan alueen
kaavoituksessa ja rakennuslupien myöntämisessä.
Niittyalueiden käytön tehostaminen.

Väli Sinettä-Meltaus vastaa viljely—Ounasjoen ylempänä
jaksona luontosuhteiltaan ja ominaisuuksiltaan pitkälti
Rovaniemi—Sinettä väliä. Sinettä—Meltaus jaksolla asutus
kuitenkin muuttuu jossakin määrin harvemmaksi, tulvaher—
kät alueet pienenevät ja niittyalueitten koko pienenee
Peltoalueet pysyvät sen sijaan
ylöspäin mentäessä.
Meltaukseen asti edelleen yhtä laajoina kuin alemmalla
jokijaksolla.
Rantojen laatu Sinettä—Meltaus välil
km
lä vastaa Rovaniemi-Sinettä välin rantojen laatua, mutta
rantoihin kolidistuva kulutuspaine ja eroosio ovat pie
nempiä, koska Kemi joen säännöstely ei vaikuta enää tällä
alueella.
Asutuksen sijoittumisen suhteen Sinettä-Meltaus väli on
samanlaiaun kuin Rovaniemi-Sinettä väli.
Asutuksen laa—
jenemiseen kohdistuva paine tällä alueella on kuitenkin
pienempi.
Lona—asutukseen soveltuvia alueita Sinettä—
Meltaus väliltä löytyy laajimmin Marraskosken-Patokosken
sekä Meltauksen-Tolosen ympäristöstä.
Sinettä—Meltaus välin rantojen käytön suuntaviivat voi
daan tiivistää seuraavasti:
—

—

III

Alueen pelto- ja niittyalueet tulee säilyttää maa—
talouskäytössä.
Asia huomioitava alueen kaavoitukses—
sa ja rakennuslupia myönnettäessä.
Uusi asutus on ohjattava olemassa olevan asutuksen
yhteyteen metsänreunaan tai metsän sisään. Asia huo—
mioitava kaavoituksessa ja rakennuslupia myönnettäes—
sä.

Jaksolla Meltaus-Alakylä tapahtuu siirtyminen viljely—
Ounasjoelta metsä—Ounasjoelle.
Aluetta luonnelitivat
useat suhteellisen voimakkaat viljelykylät, joissa pel
toja on molemmin puolin jokea.
Kylien väliltä löytyy jo
Pelto—
suhteellisen pitkiäkin metsäisiä jokijaksoja.
alueet tällä osalla muodostavat alempiin jokijaksoihin
pienempiä
kokonaisuuksia,
niityt
sijoittuvat
nähden
peltoalueitten yhteyteen ja ovat luonteeltaan kapeita
rantaniittyjä.
jokijakson
ao.
alaosalla
(Meltaus—Alakylä)
Liikenne
kulkee joen itäpuolta pitkin.
Tolosen ja Lohinivan
kylien välillä ei ole joen länsipuolella metsäautoteitä
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parempia tieyhteyksiä.
Päätie poikkeaa Lohinivan jäl
keen kauas varsinaisesta jokilaaksosta ja palaa joen
rantaan kun päästään Tuuliliarjun kohdalle.
Tällä jokijaksolla kuitenkin jokirantaa myötäilee alempiluokkainen
tieyhteys.
Meltaus—Alakylän rannoille on ominaista, paitsi metsien
lisääntyvä osuus, myös kallioisuus ja jyrkkärantaisuus.
Asutus keskittyy alajuoksua voimakkaammin kyläalueille,
mutta
sijaitsee edelleen
kylien
kohdalla molemmilla
puolilla jokea.
Asutus on kylien kohdalla edelleen
nauliamaista, mutta kylien väliset pitkähköt metsäosuudet
katkaisevat nauliat.
Meltaus—Alakylä jokijakson ranta-alueiden käytön suunta
viivat voidaan esittää seuraavasti:
-

-

-

IV

Jokijakson viljelyksessä olevat alueet olisi edelleen
pidettävä maatalouskäytössä.
Kilpailevien maankäyttö
muotojen paine alueella on suhteellisen vähäinen.
Ei
erityistoimenpiteitä.
Mahdollinen uusi pysyvä asutus tulisi sijoittaa pää
sääntöisesti joen itäpuolelle olemassa olevan päätie—
yhteyden läheisyyteen.
Loma-asutuksen sijoittumiselle
on hyvät edellytykset lähinnä Lohinivan ja Tuuliliarjun
välillä joen itäpuolella, jossa kuitenkin liikenne
yhteyksien puute osittain vaikeuttaa muutoin maastol—
lisesti tarkoitukseen hyvin soveltuvien alueiden käyt—
töönottoa. Ei erityistoimenpiteitä.
Alueen luontosuhteet ja palvelut, mm. leirintäalueet,
antavat
pohjaa
virkistyskäytön
lisäämiselle
tällä
jokijaksolla, jolle sijoittuu mm. Molkoköngäs.
Ounas—
joen virkistyskäytön kannalta ehkä merkittävin sivu—
joki, Meltausjoki liittyy Ounasjokeen tämän jokijakson
alareunassa.
Meltausjoen käytön suunnittelun yhtey
dessä tulisi tarkastella myös ko. alueella olevien
palveluiden käyttömalidollisuuksia.

Jokijaksolla
Alakylä—Sirkka
sijaitsevat
pohjoisosan
suurimmat asutustaajamat, Kaukonen, Kittilän kirkonkylä
ja Sirkan kylä.
Näiden myös maatalouden kannalta mer
kittävien asutusalueiden ohella jokijaksoa luonnehtivat
suhteellisen tasaisella rannalla olevat metsämaisemat.
Jaksolla Alakylä—Kaukonen joen itäpuolinen päätieyhteys
sijaitsee useiden kilometrien etäisyydellä varsinaisesta
jokilaaksosta, ja länsipuolinen tieyhteys puuttuu.
Em.
jaksolla
sijaitsee
mm.
Putkenniemen
tulvaniitty—
ja
tulvametsäalue, joka on Ounasjokialueen kasvistollisesti
arvokkain kohde.
Putkenniemen niityt ovat sijaintinsa
vuoksi maatalouskäyttöön heikosti soveltuvia, mutta alue
on paikkakuntalaisten suosima virkistysalue.
Kaukosesta pohjoiseen tie kulkee Ounasjoen länsipuolella
jopa yli 6 km:n etäisyydellä joesta.
Itäpuolella kulkee
kauempana
joesta metsätie
Kaukosesta Särestöniemeen.
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Kyseisellä jokijaksolla on suhteellisen yhtenäinen tul—
vaniitty— ja tulvametsäalue, jolle sijaintinsa johdosta
ei esitetä erityisiä käyttösuosituksia.
Kittilän kirkonkylän pohjoispuolella muuttuu kaukomaise—
man osuus Ounasjoen kokonaismaisemassa merkittäväksi.
Levitunturin kohdalla Ounasjoen maisema on jyihimmil—
lään.
Välin Alakylä-Sirkka ranta—alueiden käytön suuntaviivat
voidaan esittää seuraavasti:
maatalousalueita
ylitenäisiä
sijoittuu
Jokijaksolle
Näiden alueiden osal
voimakkaiden kylien yhteydessä.
la kuitenkin kaavoitustoimenpiteet ovat jo niin pit
källä, ettei uusia erityistoimenpiteitä tarvita.
Jokijaksolle sijoittuu useita merkittäviä tulvaniitty—
sijaintinsa
kuitenkin
jotka
tulvametsäalueita,
ja
vuoksi jäävät erityistoimenpiteiden ulkopuolelle lu
kuunottamatta erityiskohteissa mainittua Koskenalus—
saarten aluetta.
lukuunottamatta
ympäristöä
ja
Levin
kylän
Sirkan
alueella ei ole loma—asutuksenkaan kannalta otollisia
sijoittumisalueita.
Kittilän kirkonkylän Peräjärven ympäristö ja Aakenus—
Joen suisto vastaavat luonteeltaan pitkälti Ounasjoki—
suiston saarialueita, ja alueen käyttö lähinnä virkis—
suunnittelussa
tarkemmassa
tulee
tystarkoituksiin
ottaa huomioon.
Loukisen—Hirvasniemen
oleva
kohdalla
kylän
Sirkan
niittyalue on koko Ounasjoen polijoisosan laajin yhte
Kyseinen alue tulisi myös jatkossa
näinen niittyalue.
säilyminen edellyttää erillisen
säilyttää niittynä;
käyttösuunnitelman laatimista ko. alueella.
—

—

-

—

—

V

Ounasjoen pohjoisimman kolmanneksen, välin Sirkka—Ounas
järvi alueelle sijoittuu kolme kylää, joissa maatalou—
della on suhteellisen merkittävä asema: Köngäs, Tepasto
Näiden kylien peltoalueiden säi
ja Raattama-Yli—Kyrö.
vain maatalouselinkeinon pysy—
lähinnä
on
lymisen uhkana
uhkat.
Muutoin jokijaksolla
kohdistuvat
vyyteen sinänsä
Jokijaksoa luon
niittyalueita.
vähän
on suhteellisen
muut
pensasmaiseksi
lähinnä
nehtii ylöspäin mentäessä
voimakkaasti
yhdistettynä
yhtenäinen metsäranta
tuva
vaikuttavaan kaukomaisemaan.
Metsät joen yläjuoksulla ovat paljolti soistuneita ja
Jokiuoma sijaitsee kokonaisuudes
osittain tulvametsiä.
saan hyvin alavalla alueella.
on matkailun synnyttämän
ylinen Ounasjokijakso
Koko
Parhaiten loma—
aluetta.
loma-asuntorakentamistarpeen
asutukseen soveltuvat alueet sijaitsevat Raattaman kylän
Yksittäisiä kolidealueita löytyy
ja Ketomellan välillä.
myös Sirkan ja Raattaman kylän väliltä.
Tieyhteys Dunasjokivarressa kulkee pieniä jaksoja lu
jokea Ketomellaan
lähellä
kuunottamatta suhteellisen
tie on kaukana
välillä
asti, Ketomellan ja Ounasjärven
joesta.
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Sirkka—Ounasjärvi
välin
rantojen
käytön
kehittämisen
suuntaviivat voidaan esittää seuraavasti:
Könkään, Tepaston ja Raattaman peltoalueitten säilyt
täminen maatalouskäytössä
on
tärkeää.
Säilyminen
riippuu lähinnä maatalouden yleisistä toimintaedelly—
tyksistä.
Loma—asutuksen
kehittäminen
ensisijaisesti
alueella
Raattama—Ketomella sekä joissakin yksittäisissä koli—
teissa tämän alueen ulkopuolella on luontosuliteiden
puolesta ko. alueelle soveltuvaa kehittämistoimintaa.
Pysyvän asutuksen ja maatalouden aseman varmistamisek—
si pohjoisen Ounasjkijakson kyläalueella mahdollinen
Ounasjokialueen
maEtilatalouden
erityistuki
tulisi
kohdistaa ensisijaiseiti näihin kyliin.
Ounasjoen pohjoinen kolmannes on maisemallisesti erit
täin arvokas osa Ounasjokea, eikä maiseman säilymisen
uhkatekijöitä ole varsinaisesti näköpiirissä.
Jokijakso
Ketomel1a-Ounasjärvi
on
Ounasjoen
ainoa
varsinainen
erämaatyyppinen
jokijakso,
joka
säilyy
sellaisenaan ilman erityistoimenpiteitä.
-

—

-

—

-

3i.

Raattamankosken
kohdalla
Ounasjoen
länsirannalla
on
seutukaavan 1. osan tehokkaasti rakennettavan loma—asu
tusalueen aluevaraus.
Alueelle on myös rantakaavan tar
peellisuuspäätös.
Taustalla Raattaman kylää.
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ERITYISKOHTEIDEN HUOMIOONOTTAMINEN
Erityiskoliteissa käsi tellään Ounasjoki varren maj semalli—
sesti ja ekologisesti merkittävistä osatekijöistä sel
laisia kohteita, jotka eivät ole luonnonsuojelualueita
Eri—
eivätkä kuulu valtakunnallisiin suojeluolijelmiin.
tyiskohteisiin kuuluvat geologiset erikoismuodot, kos—
ket, kasvistollisesti merkittävimmät alueet, merkittävät
joiden
kulttuurimaisemat sekä saaret ja saariryhmät,
Erityis—
tarkempi luonnehdinta on ao. tekstikohdissa.
kohteet on esitetty 1:500 000 nittakaavaisella yhteen—
vetokartalla (kuva 21).
Erityiskohteiden ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii
erityistoimenpiteitä tai varmuuden alueen nykyisen käy
Geologisista erikoismuodoista eri—
tön jatkumisesta.
tyiskohteita ovat kalliopaljastumat ja harjut.
Kalliopaljastumien säilymiselle ei ole erityistä uhkaa
edellyttäen, että rakentamistoimintoja ei suunnata ko.
alueelle.
Jokivarren merkittävimmät kalliopaljastumat
Tuuliharjun,
sijaitsevat
Marraskosken,
Molkokönkään,
Könkään, Kurkkion ja Raattaman rannoilla.
Tuuli—
Jokivarren harjualueista erityiskoliteita ovat:
harju, Saariharjun tievat, Ahvenvuoman liarjualue, Ellin—
Ko. harjualueil—
tievat-Ahvenjärvenkangas ja Ullatieva.
la tulisi kieltää lähinnä soranotto ja rakentaminen.
Harjualueet
Samoin laajoja avohakkuita tulisi välttää.
ovat luontaisten edellytystensä puolesta erityisen sopi
via moninaiskäyttöalueiksi.
Kosket ovat joen erityiskohteita ekologisen ja maisemal—
vuoksi.
Ounasjoen merkittävimmät
lisen merkityksensä
kosket ja koskijaksot ovat: Marraskoski, Molkoköngäs,
Mouluskoski, Pahtakoski, Neitikoski, Riikonkoski, Kön—
gäs, Pierkliukoski, Puksukoski, Kurkkio, Raattamankoski,
Suurimmassa osassa
Ketokoski, Sioskoski ja Haarakoski.
uittoperkauksia.
on
suoritettu
koskista
Ounasjoen
Ekologisesti, maisemallisesti ja virkistyskäytön kannal
ta koskien entisöinti olisi perusteltua, mutta se ei ole
Ounas—
kaikkialla mahdollista uiton toiminnan vuoksi.
liit
kehittämissuunnitteluun
luonnontaloudelliseen
joen
koskeva
entisöintisuunni—
tehty
uittoväyliä
tyen onkin
telma (Ounasjoen entisten uittoväylien kunnostussuunni—
Lapin vesipiirin vesitoimisto 1985), jossa on
telmat.
esitetty entisöitävät kosket.
Kasvistollisesti merkittävät alueet muodostuvat tulva—
tulvametsistä,
puro— ja lähteikkökasveista
niityistä,
suo—
luonnontilassa olevista
laaja—alaisimmista
sekä
alueet
ovat:
Kasvistollisesti
merkittävät
alueista.
saaret
ti enoo;
Marraskosken—Kätkäjokisuun
Patokosken
sekä ranta-alueet; Molkokönkään—Hepokallion alue; Tuuli—
harjun alue; Putkenniemen tulvaniitty- ja tulvametsä—
alue, Kittilän kirkonkylässä Aakenusjokisuu ja Peräjär—
Koskenalussaaret;
Lonnakon—Loukisen—Hossan—
ven alue;
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Hirvasniemen
alue.
Merkittävimmät
suoalueet
Sokostovuoma, Juoksuvuoma ja Purnuvuoma.

ovat:

Kasvistollisista
erityiskohteista
uhanalaisimpia
ja
erityistoimia vaativia ovat pensoittuvat niittyalueet,
joita on käsitelty kohdassa 5.2.
Arvokkaan kasvilajis—
ton säilymisen kannalta on tärkeintä luonnonmukaisesti
virtaavan joen vuotuinen rytmi, kevättulvan ja jäiden
rantoja kuluttava ja uutta kasvualustaa luova vaikutus.
Merkittävimmät
kulttuurihistorialliset
erityiskohde—
alueet ovat Jääskö, Kaukonen, Lonnakko, Köngäs, Tepasto
ja Raattama.
Ko. alueilla on kiinnitettävä erityistä
huomiota kulttuuriympäristön eri osatekijöiden säilymi—
seen.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä vanhojen
rakennusten säilymiseen ja kunnostamiseen sekä uusien
rakennusten sopivuuteen ko. alueille.
Merkittäviä erityiskohteita ovat myös saaret ja saari—
ryhmät.
Ounasjoen tärkeimmät saaret ja saariryhmät
ovat: jokisuiston saaret, Iso Kuusisaari ja Pikku Kuusi—
saari, Luonuansaari, lisinkisaari, Patokosken saaret,
Juopperinsaari, Molkokönkään saaret, Koskenalussaaret,
Ketinsaari ja Kuortanosaari.
Saarten niittyjen tulisi
olla ensisijaisesti maatalouskäytössä.
Osalla niitty—
saarista tapahtuu laiduntamista ja osaa niitetään vielä
säännöllisesti. Monet saaret ovat kuitenkin pensoittu—
massa ja metsittymässä.
Metsäsaarien metsiköissä tulee
noudattaa erityisen tarkasti erityismetsille annettuja
ohjeita.
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TIIVISTELMÄ
Ounasjoen ranta—alueiden käyttö —selvitys on osa Ounasjoen
luonnontaloudellista kehittämissuunnitelmaa.
Selvitys keskit
joen
pääuoman
rantavyöliykkeelle Ounasjärvestä Rovaniemel
tyy
le.
Rantavyöhykkeiden pituus on n. 600 km ja leveys 100—500
metriä rantaviivasta.
Ounasjokilaakson luonnon- ja rakennetun ympäristön piirteiden
arvioinnin
perusteena
on
käytetty
sovellutusta
McHargin
ekologisesta maisemansuunnittelumenetelmästä.
Ranta—alueiden
käyttöä tarkasteltiin geologian, pinnanmuotojen, veden, kas—
villisuuden, kulttuurimaiseman sekä nykyisten maankäyttömuoto—
jen perusteella.
Ilmastoa ja eläimistöä tarkasteltiin em.
tekijöitä yleisemmin.
Ranta—alueiden käyttö —selvityksen inventointivailieen tulokset
esitetään kartoilla, joita on viisi sarjaa
Selos—
15 kpl.
tustekstin yhteydessä on esitetty
valikoituja ylidistelmiä
inventointikartoista joen kolmelta osa-alueelta.
Kartoilla
esitetään alueen nykyiset käyttömuodot sekä ekologiset ja
esteettiset maisematekijät,
joiden perusteella muodostuvat
jokivarren aluekokonaisuudet: maatalousvaltaiset sekä metsä
talouden- ja luontaiselinkeinojen alueet sekä erityiskohteet.
Erityiskohteista tarkastellaan suojelualueita sekä muita suo
jelun arvoisia alueita, erikoismaisemia ja tulva-alueita.
Ounasjokialueen nykyinen maankäyttö
Ounasjoen rantaviivasta on Rovaniemen maalaiskunnan alueella
n. 200 km, Kittilässä n. 300 km ja Enontekiöllä n. 100 km.
Ounasjoen rantapeltojen kokonaispinta—ala on n. 3 21111 lia ja
niittyjen n. 1 500 lia.
Hyvät pellot ja laajimmat niityt kes—
kittyvät Rovaniemen—Meltauksen, Jääskön—Tainion ja Kittilän
kirkonkylän-Koskenalussaarten
välille
sekä
Könkään
kylän
alueelle.
Jokivarren rehevimmät metsätyypit sijoittuvat vesi— ja ilmas—
to—oloiltaan parliaalle rantavyöhykkeelle sekä sivujokien ja
purojen läheisyyteen.
Alavilla ranta-alueilla erityisesti
joen yläjuoksulla sijaitsevat ekosysteemiltään monipuoliset
tulvametsät.
Metsät muuttuvat vähitellen kuiviksi kangasmet—
siksi jokirannasta etäännyttäessä ja maaston kohotessa.
Ounasjokivarren n. 8 150—henkisestä väestöstä sijoittuu n.
60 % Rovanienen—Meltauksen välille sekä Kittilän kirkonkylän,
Kaukosen ja Sirkan alueille.
Loppuosa väestöstä jakaantuu
tasaisesti keski— ja yläosien kyläalueille.
Ranta—alueille sijoittuvia käyttömuotoja ovat lisäksi loma
asutus, virkistys ja uiton toimintapaikat.
Matkailun ja muun
yritystoiminnan maankäyttö on vielä melko vähäistä.
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Ounasjokilaakson ympäristö ja maisema
Ounasjokivarsi voidaan jakaa kahteen pääalueeseen: yläjuoksun
luonnonympäristöön ja alajuoksun kulttuuriympäristöön.
Pelto
ja niittyalueet muodostavat alajuoksusta merkittävän viljely—
maisemakokonaisuuden.
Suhteellisen pienet ja epäsäännöllisen
muotoiset pelto- ja niittyalueet luovat maisemaa rikastuttavia
rajavyöhykkeitä.
Jokivarren maatalousalueiden tasapainoisen
ja toimivan ympäristön ongelmana ovat lähinnä hylätyt pellot
ja niityt, jotka pensoittuessaan ja metsittyessään muuttavat
maisemaa rikastuttavat aukiot osaksi metsämaisemaa.
Jokivarren merkittävimmät metsäalueet sijaitsevat joen keski—
ja yläjuoksulla.
Tällä alueella metsät voivat ulottua ranta
viivaan asti.
Alajuoksulla metsäalueet sijoittuvat asutuksen
ja peltojen takaisille selänteille.
Hetasta Kittilän kirkonkylään hallitsevat jokivarren kaukomai—
semassa monet tunturit ja vaarat.
Kittilästä alaspäin huomio
kiinnittyy
lähinäkymien
ja
kaukomaiseman
rajavyöhykkeelle,
jolloin
viljelymaisema
yksityiskohtineen
on
hallitsevana.
Erikoismaisemia ovat kosket, saaret, liarjualueet, kasvistolli—
sesti merkittävät alueet ja kulttuurihistorialliset kohteet.
Luonnonympäristö ja kulttuurimaisema muodostavat Ounasjokivar
ressa vielä tasapainoisen jokimaisemakokonaisuuden.
Ounasjoen rantojen käytön kehittämisen tarpeet ja mahdollisuu
det sekä suuntaviivat
Ounasjoen rantojen viljelyalueiden nykyisen käytön muuttami—
seen ei ole nähtävissä tarvetta tai uhkaa.
Viljelyalueilla
tapahtuva muutos tulee olemaan lähinnä nykyisten käyttömuoto
jen lakkaaminen, minkä seurauksena pellot ja niityt pensoittu—
vat.
Jokivarren pelto- ja niittyalueiden ensisijainen käyttö—
muoto myös tulevaisuudessa tulisi olla maatalouskäyttö.
Eri
tyisesti joen alajuoksulla Sinetän ja Rovaniemen välillä on
kuitenkin kilpailevien maankäyttömuotojen,
kuten asutuksen,
merkitys suuri.
Metsätaloustoiminta nykyisessä muodossaan ei aiheuta merkit
tävää maisemallista haittaa jokivarressa.
Ounasjoen metsärannoille tulee sijoittumaan yhä enemmän myös loma-asutusta.
Joen keskiosalla metsien taloudellinen merkitys on suurin ja
tälle alueelle kohdistuu suurin osa metsänuudistamistoimen—
piteistä.
Maisemallisesti ja ekologisesti aroilla alueilla
kuten rantametsissä tulisi noudattaa erityisen tarkasti eri
viranomai sten antamia erikoismetsien hoito—ohjeita.
Joen alajuoksulla uusi asutus tulee sijoittumaan lähinnä Rova—
niemen—$inetän välisille alueille.
Asutus tulisi sijoittaa
suhteellisen kauas rantaviivasta,
pelto- ja niittyalueiden
taakse metsän reunaan.
Keski- ja yläjuoksulla asutus sijoit
tuu lähinnä Kittilän kirkonkylän, Sirkan ja Kaukosen alueille.
Keskiosalla uuden asutuksen sijainti määräytyy liikenteellis—
ten ja maisemallisten tekijöiden perusteella metsäalueiden
sisälle.
Myös yläosalla asutus tulisi sijoittaa metsän sisäl
le, mikä on maapolijan rakennettavuudenkin takia tarkoituksen
mukaista.
Loma-asutuksen sijoittumisalueet ovat joen alajuok
su sekä yläjuoksu Sirkan kylästä pohjoiseen.
Loma—asutuksen
sijoittumiseen ranLavyöhykkeellä vaikuttaa mm. tulvakorkeus.

141

KIRJALLISUUS
Aartolahti T.
Suomen geomorfologia.
Helsingin yliopiston
1979.
maantieteenlaitoksen opetusmonisteita.
Helsinki.
150 s.
Alapassi M, Häyrinen U ja Linkola M.
Maisemansuojelu.
1983.
Teoksessa Ympäristönsuojelu 2.
Luonnonsuojelu ja luonnonvarat.
1488 s.
Toim. Ruuhijärvi R & Häyrinen U.
Tampere.
Borg P.

1983.

Luonnon- ja maisemanhoidon opas.

Porvoo.

163 s.

Elollisten luonnonvarojen hoidon luonnontaloudelliset tavoitteet.
Maa- ja metsätalousministeriön luonnonsuojelustrategia—työrylimä.
Komiteanmietintö 1982:27.
Helsinki.
96 s.
Franssila M.

19L9.

Mikroilmasto—oppi.

Helsinki.

257 s.

Geologinen tutkimuslaitos 1983.
Maaperäkartan käyttöopas.
Haavisto M.
Opas 10.
Espoo.
72 s.
Granö J G.

1930.

Puhdas maantiede.

Porvoo.

Heikkinen P.
Ounasjoen tulvaniittyjen
1978.
Ounasjokitutkimuksia VI.
Helsinki.

Toim.

187 s.
kasvillisuudesta.

Heikkinen P ja Ruuhijärvi R.
Ounasjoen maisema- ja luon—
1978.
nonsuojeluarvot.
Ounasjokitutkimuksia VII.
Helsinki.
Heikurainen L ja Pakarinen P.
Suomen suot ja niiden käyttö.

Soiden luokitus.
1983.
Teoksessa
Toim. Jukka Laine.
Espoo.

Helle T & Saastamoinen 0.
The uinter use of food
1979.
resources of semidomestic reindeer in Northern Finland.
Seloste:
Porojen talvinen ravintovarojen käyttö.
Comm. Inst. For. Fenn.
95.6.
Helsingin seutukaavaliitto.
1973.
Maiseman analyysistä maise—
mansuunnitteluun.
Tutkimus maisemansuunnittelun tehtävistä ja
erään maisemansuunnittelumenetelmän soveltaminen Helsingin itä—
alueilla.
Helsinki.
19714.
Huovila S.
Lämpöolojen vaihtelurajat Pohjois—Suomessa.
Teoksessa Lapin ilmastokirja.
Lapin tutkimusseura.
Rovaniemi.
18—22 s.
Hyytiä K, Kellomäki E & Koistinen J.
(toimittajat)
lintuatlas.
SLY:n Lintutieto Oy.
Helsinki.
lisakkila L.
1980.
tekijöistä.
Espoo.

1983:

Suomen

Perustietoa maisemaan vaikuttavista luonnon—
291 s.

Jaatinen E & Saastamoinen 0.
Metsien moninaiskäyttötutki—
1976.
muksen perusongelmat.
Silva Fennica 10:2.
Kaakinen E & Ulvinen T.
sen luonnonsuojeluarvot.

Ounasjokivarren kasvilajisto
1978.
Ounasjokitutkimuksia V.
Helsinki.

ja

1 42
Kaakkuri E.
Luontaiselinkeinojen merkitys Suomessa. Hel
1980.
singin yliopisto.
Maankäytön ekonomian laitos.
Pro gradu -tut
kielma.
Kalliola R.

1973.

Suomen kasvimaantiede.

Porvoo.

308 s.

Karhu 1 & Kellomäki 5.
1980.
Väestön mielipiteet metsänhoidon
vaikutuksesta maisemakuvaan Puolangan kunnassa.
Silva Fennica
vol. ?4, n:o
5. 409—128.
Kellomäki 5.
Forest Stand Preferences of Recreationists.
1975.
Seloste:
Ulkoilijoiden metsikköarvostukset.
Acta Forestalia
Fennica.
Vol. 116, 36 s.
Kellomäki
Helsinki.

5.

1980.

Metsämaisema.

Teoksessa Suomen Luonto

2.

Kellomäki 5 ja Lakka A.
1979.
NEKASU: Luonnonolosuliteiden huo
mioonottaminen uusien asuinalueiden suunnittelussa.
Metsät.
Yhdyskuntasuunnittelun
jatkokoulutuskeskus,
julkaisuja
B
25.
Otaniemi.
134 s. 1, II.
Kellomäki 5 & Saastamoinen V-L.
Trampling Tolerance of
1975.
Forest Vegetation.
Seloste: Metsäkasvillisuuden kulutuskestä—
vyys.
Acta Forestalia Fennica.
Vol. 147.
Keskusmetsälautakunta Tapio.
suojelu.
17 s.

1980.

Yksityismetsien ympäristön—

Kolkki 0.
1974.
Hallaisuuden arvioimisesta ääriarvolämpötilojen
avulla.
Teoksessa Lapin ilmastokirja.
Lapin tutkimusseura.
Rovaniemi.
28—32 s.
Korhonen
hoitoon.

M.
1983.
Suhtautuminen metsäympäristöön ja metsän
Suunnittelumaantieteen yhdistyksen julkaisuja 12.

Laine J (toim.).
ry.
Helsinki.

1983.

Suomen suot ja niiden käyttö.

Suoseura

Lapin lääninhallitus.
1984.
Ounasjoen alueen luonto ja luonnon
varat.
Ounasjoen luonnontaloudellinen kehittäminen,
luonnos
osaselvitykseksi.
Lapin
Oulu.

rakennusperintö.
248 s.

Lapin seutukaavaliitto.
tus.
Kaavaselostus.

1981.
1978a.

Lapin läänin rakennusperinne
Lapin seutukaavan 1. osa.

Lapin seutukaavaliitto.
Lapin seutukaavan 1.
1978b.
vaselostus.
Julkaisu C:5.
Rovaniemi.
Lapin seutukaavaliitto.
kaisu A:47.
Rovaniemi.

1981.

Lapin seutukaavaliitto.

1982a.

Lapin seutukaavaliitto.
1982b.
Julkaisu A:119.
Rovaniemi.

ry.

Ehdo

osa.

Kaa—

Lapin maatalousmaa-alueet.

Jul

Keskusverkkoinventointi.
Lapin läänin leirintäalueverkko.

1 43

Lapin seutukaavaliitto.
Lapin seutukaavan 1. osa.
1983a.
vaselostuksen tiivistelmä.
Julkaisu A:58.
Rovaniemi.
Lapin seutukaavaliitto.
Rakenneosa.

1983b.

Lapin

seutusuunnitelma

Kaa—
1984.

Lapin seutukaavaliitto.
Katsaus seutukaavallisten suun
1983c.
nitelmien toteuttamistilanteeseen.
Julkaisu A:66.
Rovaniemi.
Lapin seutukaavaliitto.
Rovaniemi.

1984a.

Lapin seutukaavaliitto.
1984b.
naissuunnitelma vv. 1995, 2010.
Lapin tutkimusseura.
Lapland.
Rovaniemi.

1974.
94 s.

Lapin maatalous.

Julkaisu A:72.

Lapin seutusuunnitelma.
Rakenneosa.
Lapin

Lapin vesipiirin vesitoimisto.
kartoitustutkimus.
Raportti.

ilmastokirja.
Ounasjoen

1979.

Koko—

Climate

of

vesistöalueen

Lapin vesipiirin vesitoimisto.
Ounasjokialueen törmä—
1982.
varastot, pudotuspaikat ja jäävarastot.
Maastotarkastus 1.12.—
9.12.1982.
Kemijoen uittoylidistys, Lapin vesipiirin vesitoimis—
to.
Ounasjoen uittoaluesuunni—
Lapin vesipiirin vesitoimisto.
1984.
telma.
Ounasjoen luonnontaloudellinen
kehittämissuunnitelma,
luonnos osaselvitykseksi.
Ounasjoen entisten uitto—
Lapin vesipiirin vesitoimisto 1985.
väylien kunnostussuunnitelmat.
Ounasjoen luonnontaloudellinen
kehittäminen, luonnos osaselvitykseksi.
Lehto J.
Käytännön metsätyypit.
1969.
Tapion julkaisuja.
Rauma.
98 s.

Keskusmetsälautakunta

Lovn L.
Metsäympäristön viihtyvyystekijät.
Helsingin
1973.
yliopiston metsänarvioimistieteen laitos.
Tiedonantoja 3.
99 s.
Lähdeoja M.
Tulvaniityt
1977.
Suomen Luonto 3/77. 224—226 s.

—

katoava

kosteikkotyyppi.

Maatilahallitus 1980.
Peltojen inventointitutkimus.
lituksen julkaisuja n:o 3.
Helsinki.
Maisematoimikunnan mietintö.
ki.

Komiteanmietintö

Maatilahal—

1980:44.

Helsin

Marttila V.
Luonnon- ja maisemansuojelu loma-asutuksen
1976.
suunnittelussa.
Sisäasiainministeriö.
Kaavoitus— ja rakennus—
osasto.
Tutkimus 1976:51.
Matkailun edistämiskeskus, Rovaniemi.
Ojala M.
Ounas—
1984.
jokivarren matkailututkimus ja kehittämissuosituksia.
Ounasjoen
luonnontaloudellinen kehittäminen, luonnos osaselvitykseksi.
Mattila & Helle T.
Keskisen poronhoitoalueen talvilaidun—
1978.
ten inventointi.
Inventory of winter ranges of semidomestic
reindeer in Finnish Central Lapland.
Folia Forestalia 358.

1 44
McHarg lan L.
1969.
Feldman.
197 s.
Metsäliallitus.
Nro Mli. 232.

1970.

Design witli Nature.
Ohjekirje

maiseman—

Phuladelphia Eugene
ja

luonnonlioidosta.

Metsähallitus.
Tiedote keskusmetsälautakunnille.
1979.
ojituskohteiden valinta.

Metsä—

Metsähallitus.
Olijekirje metsien käsittelystä Perä—Pohjo—
1981.
lan piirikunnassa.
N:o Mli. 307.
Mikola P.
1973.
Metsätalouden ympäristövaikutukset ja niiden
merkitys metsän käytön suunnittelussa.
Helsingin yliopiston
metsänlioitotieteen laitos.
Tiedonantoja n:o 9.
Nieminen
(4):4—11

M.

Olienoja E.
6:261—263.

1984.
1978.

Pulliainen K.
228 s.
Rankama
Porvoo.

K.

1979.

Porotalous
Metsien

Rautamäki-Paunila M.
viheraluejärjestelmä.
rio.
Espoo.
135 5.

metsänlioito.

ja

sienisato.

Poromies

geologia.

1983.
TKK.

51

Suomen Luonto

Ympäristötaloustieteen perusteet.
Suomen

1964.

hoito

ja

Teoksessa Tiedon

Kuopio.
portaat.

Maisemamaakunnat.
Maakunnallinen
Arkkitehtiosasto.
Maisemalaborato—

Ruuhijärvi R.
Lapin suot.
Teoksessa Lapin
1978.
Acta Lapponica Fennia 10.
Lapin tutkimusseura.

kasvivarat.

Ruuhijärvi R, Kerkelä T ja Leivo A.
Tepaston ja Meltauk—
1978.
sen allasalueiden marjasadoista.
Ounasjokitutkimuksia IV.
Hel
sinki.
23 s.
Saastamoinen 0.
Economics of multiple— use forestry in
1982.
the Saariselkä forest and fell area.
Seloste: Metsien moninais—
käytön ekonomia Saariselän metsä- ja tunturialueella.
Comm.
Inst. For. Fenn. 104.
Savolainen ja Kellomäki S.
1981.
Acta Forestalia Fennica 170.

Metsän maisemallinen arvostus.

Sisäasiainministeriö.
1980.
Valtakunnallisesti merkittävät
kulttuurihistorialliset ympäristöt.
Tiedotuksia 1/1980.
Soveri U & Kauranne L K.
1975.
rakennusgeologia 272.
Espoo.

Rakennusgeologia

Valtakunnallinen harjujensuojeluolijelma.
1980:41.
Helsinki.
Valtakunnallinen liarjututkimus.
harjujen moninaiskäyttötutkimus.
Joensuu.
Valtakunnallinen
1981:32.

lintuvesien

1980.

1.

Suomen

Komiteanmietintö

1983.
Lyytikäinen A.
Lapin
Perusinventoinn:r tulokset.

suojeluohjelma.

Komiteanmietintö

145

Teoksessa
Ympäristönsuojelun lainsäädäntö.
Wallin A—R.
7983.
Toim.
Ympäristön pilaantuminen ja hoito.
ympäristönsuojelu 1.
3511 s.
Tampere.
Ruuhijärvi R ja Häyrinen U.
Vesihallitus.

1972.

Vesimaisema ja sen hoito.

Helsinki.

Lapin vesien käytön kokonaissuunnitelma, 1
Vesihallitus.
1980.
Vesihallitus, tiedotus 186/1980.
ja II osat.
Lapin vesien käytön
Vesihallitus.
19811.
Helsinki.
Vesihallituksen julkaisuja 146.

kokonaissuunnitelma.

Ounasjoen suunnittelun lähtökohdat ja ta
19814a.
Vesihallitus.
Ounasjoen luonnontaloudellinen kehittäminen, osaselvi—
voitteet.
Helsinki.
Vesihallitus, tiedotus 2145.
tys.
Ounasjoen veneily— ja vesi—
Leskinen A.
19814b.
Vesihallitus.
Ounasjoen luonnontaloudellinen kehittämi
retkeilysuunnitelma.
Helsinki.
nen, osaselvitys. Vesihallitus, tiedotus 246.
Vesistöjen ylimpien vedenkorkeuksien huo—
19811c.
Vesihallitus.
mioonottaminen ranta-alueiden käytössä ja rakentamistoiminnassa.
Vesihallituksen kirje 22118/1450 VH 1984 ja muistio.
Selvitys jääpatojen aiheuttamista tulvista
1985.
Vesihallitus.
Vesihallituksen monistesarja 1985:309.
Ounasjoella.
19714.
Retkeilymetsän metsänkäyttörajoitusten
Vesikallio H.
Helsingin yliopiston
aiheuttamat puunkorjuun lisäkustannukset.
Julkaisuja n:o 1.
maankäytön ekonomian laitos.
NEKASU: Luonnonolosuhteiden
1982.
Vuolanto 5 & Tuhkanen 5.
Elollinen
uusien
suunnittelussa.
asuinalueiden
huomioonottaminen
julkaisuja
3
Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskus,
luonto.
26.
Otaniemi.
215 s.
Ympäristöministeriö 19811.
Julkaisu 0:6.
ma.

Valtakunnallinen harjujensuojeluohjel

Ympäristön pilaantuminen ja hoito.
Ympäristönsuojelu 1.
3514 s.
Tampere.
Toim. Ruuhijärvi R ja Häyrinen U.

1983.

Luonnonsuojelu ja luonnonvarat.
Ympäristönsuojelu 2.
1488 s.
Tampere.
Toim. Ruuhijärvi R ja Häyrinen U.

1984.

1 46
SELVITYKSESSÄ KÄYTETYT KARTAT
Geologinen
tutkimuslaitos.
Kivilajikartat, lehdet C6,
3612, 36, 26, 27 ja 28.

C7

Suomen
geologinen yleiskartta.
ja B7.
Maaperäkartat, numerot

Geomorfologinen yleiskartta, Suomi.
Suomen kartasto,
1982.
vihko 121-122.
Maanpinnan muodot (julkaisematon aineisto).
Lapin seutukaavaliitto 1980.

Lapin seutukaavan 1. osa.

Lapin seutukaavaliitto 1982.

Käyttämättömät rakennukset.

Lapin seutukaavaliitto 1982c.

Metsätieverkko ja erämaa—alueet.

Peruskartan pienennös 1:50 000 karttalehdet:
3612 2 ÷ 3612 1
2734 1 + 2734 2
2634 1 ÷ 2634 2
2741 2
2643 1 + 2643 2
2742 1
2644 1 + 264]1 2
2742 2
2642 2
2743 1
2731 2
2813 1
2732 2
2733 1 ÷ 2733 2
2813 2

147

LIITE 1/1
KALLI0PERN JA MAAPERÄN SOPIVUUS ERI KÄYTT5MU0T0IHIN
1.

Kallioperän sopivuus eri käyttömuotoihin

1.1

Kallioperän merkitys ravinteiden antajana
Kivilajien vaikutus maan viljavuuteen perustuu lähinnä
kivilajin kalkkipitoisuuteen ja rapautuvuuteen.
Gra—
niittien ja muiden liappamien kivilajien mineraalikoos—
tumus on kasvillisuuden kannalta epäedullinen.
Lisäksi
rapautuminen ja kasvinravinteiden muuttuminen kasville
käyttökelpoiseen muotoon on hyvin hidasta. Vihreäkiviin
ja eräisiin muihin liuskeisiin voi sisältyä runsaastikin
helposti rapautuvia kalsiumpitoisia mineraaleja.
Karja—
laisten liuskeiden vyöhyke Kittilän vihreäkivialueineen
erottuu ympäröivästä graniittialueesta kasvistolle suo—
tuisampana kallioperänä (Kalliola 1973, s. 75—77; Iisak—
kila 1980, s. 23—26).

1.2

Rakentaminen kallioalueille
Loivapi irteiset kallioalueet soveltuvat rakennustoimin—
taan paremmin kuin jyrkät ja lohkareiset kalliot. Ra
kennusten pohjana kallio yleensä kestää, ellei raken—
teita sijoiteta rapautuneeseen kohtaan eikä avoraon tai
kallioreunan läheisyyteen.
Kallion jyrkkyys ja lolika—
reisuus hankaloittavat rakentamista ja lisäävät kustan
Kallioperää louhittaessa aiheutetaan yleensä
nuksia.
pysyviä ympäristömuutoksia ja sen takia kallioille ra
kentamista tulisi välttää (Helsingin seutukaavaliitto
1973).

2.

Maalajien sopivuus maa—
käyttöön ja rakentamiseen

ja

metsätalouteen,

tekniseen

Kivennäismaalajit koostuvat pääasiassa kivennäisainek—
sesta ja ne jaetaan moreenimaalajeihin ja lajittuneisiin
kivennäismaalajeihin.
sisältävät
Eloperäiset maalajit
eloperäistä ainesta yli kuusi painoprosenttia (Geologi—
nen tutkimuslaitos 1983).
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2.1

Moreenimaalajit
Maamme moreeneista kuuluu 75 % hiekkamoreeneihin ja 15 %
hienoaineksisiin moreeneihin.
Moreenimaat ovat ravin
teisuutensa
ja
kosteussuhteidensa
vuoksi
suurimmaksi
osaksi metsämaita.
Karkeat moreenit ovat liian kuivia
viljelymaaksi, mutta hienoaineksiset moreenit sopivat
viljelyyn, jos eivät ole liian kivisiä.
Moreenimaalajit sopivat yleensä hyvin tekniseen käyttöön
ja rakennuspohjaksi.
Moreenien käyttötarkoitus vaihte
lee niissä olevien lajitteiden mukaan.
Karkeiden moree—
nien sopivuutta rakennuspohjaksi saattaa rajoittaa kivisyys ja lohkareisuus ja hienoaineksisten moreenien käyt
töä haittaa niiden routimisherkkyys.

2.2

Lajittuneet kivennäismaalajit
Lajittuneista kivennäismaalajeista hietamaat ovat kos—
teussuhteiltaan kasvillisuudelle edullisimpia maalajeja.
Sora, hiekka ja karkeat hietamaat ovat yleensä karuja
kangasmetsiä.
Savimaat ovat hyviä viljelysmaita, mutta
niidenkin käyttökelpoisuuteen vaikuttaa maan raekoostu—
mus ja humuspitoisuus.
Karkearakeisilla maalajeilla on suuri tekninen käyttö—
arvo ja routimattomina maalajeina ne sopivat myös raken
nuspohjaksi.
Sora— ja hiekkamuodostelmien usein jyrkät
rinteet saattavat vaikeuttaa niiden käyttöä.
Hieno—
rakeiset maalajit sopivat huonosti rakentamiseen pienen
kantavuutensa ja routivuutensa takia.

2.3

Eloperäiset maalajit
Suot muodostavat maamme viljelysmaareservin, jonka käyt
töönottoon liittyy suuria perusinvestointeja.
Saratur—
peet ovat viljelys— ja metsäojituskelpoisia ja maatunut
saraturve soveltuu hyvin polttoturpeeksi korkean lämpö—
arvonsa vuoksi.
Ralikaturpeet ovat väliäravinteisia ja
happamia, mutta maatumattomista rahkaturpeista saadaan
hyvää kasvuturvetta.
Eloperäiset maalajit ovat huonoja rakennusmaita suuren
painumisensa ja routivuutensa takia.
Ohut eloperäinen
kerros voidaan kuitenkin poistaa ja korvata täytemaalla.
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LIITE 2
KASVILLISUUDEN KULUTUSKESTÄVYYS
Kulutuskestävyys riippuu maan viljavuudesta siten, että
karuimmat ja viljavimmat kasvupaikat kestävät kulutusta
huonoimmin.
KaTujen maiden pohjakerroksessa kasvavat
jäkälät ovat hyvin arkoja kulutukselle tuhoutuen kasvi—
Lisäksi jäkä—
lajeista ensimmäisenä ja täydellisimmin.
lien uusiutuminen on heikkoa (lisakkila 1980, s. 177—
Karujen
Sammalet ovat kestävämpiä kuin jäkälät.
181).
kasvillisuustyyppien maaperä on yleensä karkearakeista
maalajia, mikä vielä lisää niiden kulumislierkkyyttä ja
hidasta korjaantuvuutta.
Viljavilla mailla kasvavat leveälehtiset ruohot kestävät
huonosti tallaamista.
Samoin varvut ovat suhteellisen
herkkiä tallaamiselle.
Niistä parhaiten tallausta ovat
kestäneet puolukka ja mustikka niille sopivimmilla kas—
vupaikoilla.
Heinä— ja ruohokasvit kestävät tallausta
parhaiten.
Kulutuksen jatkuessa voimakkaana heinä— ja
ruoliolajien osuus kasvustossa lisääntyy, mutta lajisto
muuttuu (Vuolanto ja Tuhkanen 1982).
Metsäalueilla ohjaamaton kulutus voi aiheuttaa vaikeasti
korjattavia muutoksia pintakasvillis uudessa,
maaperän
ominaisuuksissa ja puuston kasvussa.
Metsikön kehitysvailie vaikuttaa huomattavasti pintakas—
Esimerkiksi heinien
villisuuden kulutuskestävyyteen.
runsaus kohottaa avohakkuualojen
ja nuorten metsien
kulutuskestävyyttä tuoreilla ja lehtomaisilla kasvupai—
koilla (Kellomäki & Lakka 1979).
Yleiset periaatteet luonnonalueiden säilymisen edistämi
seksi alueilla, joille kohdistuu voimakasta kulutusta
(Vuolanto & Tuhkanen 1982):
1. Haittavaikutusten minimointi yksityiskohtaisen aluei—
denkäytön suunnittelun yhteydessä.
2. Maankäyttömuotojen muuntaminen siten, että ne ottavat
paremmin huomioon luonnon.
3. Rakennustekniset ratkaisut.
4 Alueen lioidolla ym. kohotetaan luonnonalueiden kes—
tävyyttä ihmistoimintoja vastaan.
5. Kasvillisuuden ja eläimistön suojelu lähinnä kriitti—
simmässä vaiheessa.
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LIITE 3/1
OUNASJOKIVARREN TULVANIITTYTYYPIT
Ounasjoen tulvaniittyjen kasvillisuudesta.
Heikkinen 1978.
tutkimuksia VI.

Ounasjoki—

Kuivat niityt muodostavat Descliampsia cespitosa (nurmi—
lauha)- kasvustotyypin, joka koostuu kahdeksasta alatyy—
1)
joista neljä on suurilmaston aiheuttamia:
pistä,
isoruohoinen Deschampsia eespitosa— niitty (eteläinen),
niitty
cespitosa—
Deschampsia
varsinainen
2)
(Deschampsia cespitosa—Veronica longifolia (rantatädy—
(nurmi rölli )—Achullea
capillaris
ke)—Agrostis
millefolium (siankärsämö)) (koko tutkimusalueella), 3)
Desohampsia cespitosa-Festuca ovina (lampaannata)- niit—
ty (pohjoinen), 4) ruolioinen Festuca ovina— niitty (ete—
läinen), 5) Festuca ovina—Eguisetum pratense (lelitokor—
te)—Rubus arcticus (mesimarja)—Galium boreale (ahomata—
ra)- niitty (pohjoinen), 6) Solidago virgaurea (kulta—
piisku)—Achullea millefolium—Trollius europaeus (kulle—
7) pensoittunut
ro)— niitty (koko tutkimusalueella),
pensoittunut
ja
8)
niitty
cespitosa—
Deschampsia
)—
(mesiangervo
ulmaria
ilipendula
cespitosa—F
Descliampsia
jotka
yt,
syystulvaniit
ja
kevät—
ns.
Märät eli
niitty.
ovat tavallisesti yhden lajin kasvustoja, muodostivat
kolme kasvustotyyppiä: 1) Molinia caerulea (siniheinä)—,
2) Carex aguatilis (vesisara)— (2a = Carex aguatilis—
aguatilis-Calamagrostis
Carex
2b
niitty,
ja 3) Phalaris
niitty)
a)—
phragmitoides (korpikastikk
yyppi.
arundinaoea (ruokolielpi )—kasvustot
KASVISTOLLISESTI
OUNASJOKIALUEEN
(Kaakinen & Ulvinen 1978)

MERKITTÄVÄT

ALUEET

ja
itä—
1) Nivankylän pohjoispuolella Varjakkasaaren
kaakkoispuolella joen itärannalla sijaitseva ranta—
niittyalue lampareineen ja rehevine rantametsineen on
Erikoisuuksia ei lajis—
kasvistollisesti edustava.
toon sisälly, mutta etenkin tulvaniittykasveja löytää
runsaan valikoiman.
kasvupaikat
(laaksoarlio)
laterifioran
2) Moeliringia
Sinetän-Tapion seutuvilla ovat huomionarvoisia koh
Rehevien rantametsien lajisto on muutenkin
teita.
merkittävää (Coeloglossum viride (pussikämmekkä) ja
paikoin
monin
ym.,
fibrosus
x
caninus
Elymus
Lysimachia vuigaris
Convallaria majalista (kielo).
(ranta—alpi)— lajin Ounasjokivarren ainoa kasvupaikka
osuu tälle tienoolle.
3) Aapiskoskella näkee koskipaikan ja tihkuvien rantojen
(jouhuluikka),
guingueflora
(Eleocharis
lajistoa
(liarmaasara),
tenuicarpa”
“var.
canescens
Carex
Selaginella selaginoides (mälikä), Pinguicula vuigaris
(siniyökönlehti) ym.) ja relievissä rantametsissäkin
on monipuolinen kasvisto.
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1) Marraskosken-Kätkäjokisuun tienoolta löytää eteläisen
ja pohjoisen kasvilajiston monipuolisen yhdistelmän.
Lythrum salicariaa (rantakukka) ei tavattu tätä ylem
pää.
Pohjoisista lajeista Cerastium fontanum ssp.
scandicum
(pohjanhärkki),
Pedicularis
sceptrum—
carolinum (kaarlenvaltikka) ja Angelica archangelica
(väinönputki) kasvavat siellä eteläisissä etuvartio—
asemissaan.
Myös kasvupaikkavalikoima on alueella
moninainen; mainittakoon tässä eräitä rantametsien ja
—korpien kasveja:
Convallaria majalis (kielo)
eum rivale (ojakellukka)
Matteuccia struthiopteris (kotkansiipi)
Paris guadrifolia (sudenmarja)
Petasites frigidus (pohjanruttojuuri)
Ranunculus lapponicus (lapinleinikki)
Ribes nigrum (mustaherukka)
5) Patokoskella Kuusisaaren-Hotin seutuvilla rantakas—
visto
on
keskimääräistä runsaslajisempi.
Seudun
monipuolisuutta kuvaa esimerkiksi seuraava sinänsä
suppea lajiluettelo:
Calamagrostis epigejos (hietakastikka)
C. epigejos x stricta
Carex digitata (sormisara)
Convallaria majalis (kielo)
Elymus caninus x fibrosus
E. fibrosus (siperianvehnä)
Erysimum hieraciifolium (rantaukonnauris)
Paris guadrifolia (sudenmarja)
Polygonum amphibium (vesitatar)
Saussurea alpina (lääte)
Thalictrum flavum (keltaängelmä)
6) Meltauksen tietämillä on myös edustava rantakasvisto,
joskin erityistä aluetta on vaikea osoittaa.
Eräitä
pohjoisia lajeja ei havaittu enää Meltauksen alapuo
lella
(Callitriche
hamulata
(lapinvesitähti),
Pedicularis
lapponica
(lapinkuusio),
Stellaria
crassifolia (lettotähtimö) ja Tofieldia pusilla (kar—
hunruoho)).

7) Tolosen seudulta on löydetty mm. Juncus arcticus ssp.

arcticus x filiformis (ruijanvihvilä), joka ei kasva
Suomessa tätä etelämpänä, eikä sitä löydetty muualta
Ounasjokivarresta.
Elymus mutabilis
(lapinvehnä)
—lajin ainoa alajuoksun löytöpaikka sekä Angelica
sylvestris (karliunputki) —lajin pohjoisimmat Ounas—
jokivarren esiintymät osuvat myös Toloseen.
Edustava
rantalähde Korinteen alapuolella, länsirannalla tar
joaa kasvupaikan seuraaville liarvinaisille kasveille:

Chrysosplenium tetrandrum (lapinlinnunsilmä)
Epilobium hornemannii (polijanhorsma)
Myosotis laxa ssp. caespitosa (rantalemmikki)
Ranunculus liyperboreus (pohjanleinikki)
Stellaria erassifolia (lettotähtimö)
S. nemorum (lehtotälitimö)
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8) Jääskössä Ruosteojan suussa rehevässä tulvalehdossa
filix—femina
(huirenporras),
viihtyvät
Athyrium
struthiopteris
(kotkansuipi)
Matteuccia
ja
Ribes
nigrum (mustaherukka).
Lähistöllä kasvavat myös mm.
Butomus umbellatus (sarjarimpi), Convallaria majalis
Jääskön
(kielo) ja Elymus fibrosus (siperianvehnä).
kylän kohdalla kalliolla tapaa Actaea erythrocarpan
(punakonnannarja).

9) Molkokönkään—Hepokallion

tienoilla
on
merkittäviä
rantakallioita, joilta tunnetaan Saxifraga nivalis
(pahtarikko) (sekä Hepokalliolta että Molkokönkääl—
tä), Cystopteris fragilis (haurasloikko), Polypodium
vuigare (kallioimarre) ja Woodsia ilvensis (karva—
kiviyrtti).

10) Lohinivan kohdalla kasvaa Butomus umbellatus (sarja—
rimpi) monin paikoin.
Myös Callitriche hamulata ja
Isotes lacustris (tummalalinanruoho) kuuluvat vesi—
kasvistoon.
Itärannan törmän lähteessä kylän kohdal
la kasvavat Epilobium alsinifolium (lietehorsma) ja E.
alsinifolium x palustre.
11) Tuuliharjun alue Huhtakarin ja Palitajokisuun välillä
sisältää kiintoisaa lajistoa mm. Hieracium alpinum
s.lat. (tunturikeltano), Vahlodea atropurpurea Cia—
pinlauha) ja Veronica serpyllifolia ssp. humifusa
(polijantädyke) eivät kasva tätä etelämpänä. Valeriana
sambucifolian
(lehtovirmajuuri)
polijoisraja kulkee
Tuuliharjun yläpuolelta.
Pahtakalliolla kasvavat
Actaea erytlirocarpa (punakonnanmarja) ja Saxifraga
nivalis
(pahtarikko)
tavallisempien
kalliokasvien
seurassa.
Pahtakallion erikoisluonnetta havainnol
listaa myös erään tunturialueen sienilajin (Arrhenia
auriscalpium)
esiintyminen
Kemin
siellä
ainoalla
Lapin kasvupaikallaan.
Tuuliharjun
jokirannoilla
tapaa
myös
lähde—
ja
rantametsälajistoa
(mm.
liornemannii
Epilobium
(polijanhorsma),
Stellaria
nemorum (luhtatähtimö), Paris quadrifolia (sudenmar—
ja), Ribes nigrum (mustaherukka)).
12) Alakylän eteläpuolella Niskan ja Tiensuun välisellä
rantaosuudella on Salix lanatan (viilapaju) ohella
muistettava mm. Eguisetum hyemale (kangaskorte) ja E.
(kirjokorte)
variegatum
sekä
eräät
lälidekasvit
(Epilobium alsinifolium (heteliorsma), E. hornemannii
(pohjanliorsma)
ja
Veronica
serpyllifolia
ssp.
humifusa (pohjantädyke)).
13) Alakylän yläpuolella
ehkä monipuolisimmat
lajivalikoima:

levittäytyvät
tulvaniityt,

koko jokivarren
joilta
seuraava

Botrychium boreale (pohjannoidanlukko)
Calamagrostis epigejos (hietakastikka)
Diantlius superbus (puiskaneilikka)
Cpolijoisrajallaan)
Elymus caninus x fibrosus
E. fibrosus (siperianvelinä)
Erysimum hieraciifolium (rantaukonnauris)
Poa alpina (tunturinurmikka)
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Myös lehtomaisia tulvametsiä on tarjolla; niissä ta
vataan Daphne mezereum (näsiä) ja Salix myrsinifolia
(mustuvapaju).
Elymus caninus (koiranvelinä), Prunus
padus (tuomi) ja Ribes spicatum (polijanpunalierukka)
ovat runsaita.
Yläsuvannossa kasvaa Potamogeton x
angustifolius.
14) Maijaniemen—Ala-Kuusanjokisuun välistä osuutta luon
nehtivat
vaihtelevat moreenirannat,
joiden
kasvi
lajeista voi mainita seuraavat:
Botrychium landeolatum (suikeanoidanlukko)
Coeloglossum viride (pussikämmekkä)
Eleocliaris guinguefiora (jouhiluikka)
Eguisetum variegatumTiZirjokorte)
Gnaphalium norvegicum (norjanjäkkärä)
Hieracium alpinum s.lat. (tunturikeltano)
Juncus alpinus (rantavihvilä)
Lactuca sibirica (siperiansinivalvatti)
Valilodea atropurpurea (lapinlauha)
Etenkin puronsuissa tavataan reheviä luhtaisia kor
pia,
joista
ovat
löydettävissä
esimerkiksi
Carex
tenuifiora (viitasara), Petasites frigidus (pohjan
ruttojuuri)
ja Ranunculus lapponicus (lapinleinik—
ki)
15) Raastejärven tienoo käsittää itse järven ohella laa
joja yhtenäisiä tulvaniittyjä ja lehtomaista ranta—
metsää.
Alueen
vesikasvisto
merkittävää
on
(Sagittaria sagittifolia (pystykeiholehti), Soirpus
(järvikaisla),
lacustris
Stratiotes aloides
(saha—
Ribes
lehti)).
nigrumin
(mustaherukka)
pohjoisin
Ounasjokivarren löytö on Raastejärveltä.
16) Aakenusjokisuu ja Ounasjokirannan lampareet (Peräjär—
vi, Pakattijärvi) ovat jo vanhastaan tunnettuja vesi—
kasveistaan, joista huomattavimpia ovat:
Myriophyllum spicatum (tähkä—ärviä)
Nuphar lutea x pumila (ulpukka)
Potamogeton compressus (litteävita)
P. friesii (otalehtivita)
P. obtusifolius (tyippälehtivita)
Stratiotes aloides (salialehti)
Subularia aguatica (äimäruoho)
Utricularia vulgaris (isovesiherne)
edustavilla
Alueen
tulvaniityillä
viihtyvät
mm.
Ceologlossum viride (pussikämmekkä) ja pohjoisrajoil—
laan esiintyvä Viola canina ssp. montana (aho—orvok
ki )
17) Pohjoisin ja täysin erillinen Convallaria majalis
(kielo) —lajin kasvuympäristö on joen länsirannalla.
18) Riikonkosken
alapuolen
niityillä
tulvakorvissa
ja
tavataan Lathyrus palustris (rantanätkelmä) ja Rubus
idaeus
(vadelma)
polijoisrajallaan.
Gnaphalium
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alpinum
Hieracium
ja
(norjanjäkkärä)
norvegicum
s.lat. (tunturikeltano) alkavat esiintyä säännölli—
Alueella kasvavat myös Carex tenuifiora
semmin.
(viitasara) ja Elymus mutabilis (lapinvelinä).
19) Lonnakon seudulla kallioperän erikoislaatu kuvastuu
tai
jokirannassa
esiintymisenä myös
kalkkikasvien
seuraavista
la—
on
mm.
Havaintoja
lähituntumassa.
jeista:
Actaea erythrocarpa (punakonnanmarja)
Calamagrostis epiejos (hietakastikka)
Carex capillaris (hapsisara)
C. capitata (nuppisara)
diandra (liereäsara)
C. norvegica ssp. inferalpina (siperiankirjosara)
Ceologlossum viride (pussikämmekkä)
Crepis paludosa (suokeitto)
Cypripedium calceolus (tikankontti)
Cystopteris montana (vuoriloikko)
Daphne mezereum (näsiä)
Epilobium davuricuL.1 (vuorolehtihorsma)
Eriophorum latifolium (lettovilla)
Geum rivale (ojakellukka)
Gymnadenia conopsea (kirkiruoho)
Pliragmites australis (järviruoko)
Salix myrsinites (lettopaju)
.

—lajin
(sarjarimpi)
umbellatus
Butomus
jokikasvupaikka on löydetty Lonnakosta.

pohjoisin

20) Lonnakon ja Loukisen suun välisellä moreenirantaosuu—
della ovat Gnaphalium supinumin (lumijäkkärä) eteläi—
Eguisetum hyemale (kangaskorte)
simmät kasvupaikat.
kuuluu myös kuvaan.
21) Hossassa Loukisen suun—Hirvasniemen alueella on poh
Siellä eräät
joisin laaja yhtenäinen niittyalue.
polijoisrajansa
kohtaavat
lajit
eteläisluonteiset
(Salix pentandra (halava)) tai kasvavat säännöllisen
boreale
pohjoislaidalla
(Galium
esiintymisalueensa
(aliomatara), Thalictrum simplex ssp. boreale (pohjan—
ängelmä), Tanacetum vulgare (pietaryrtti)). Hossan—
salmessa on myös eräitä merkittäviä vesikasveja, mm.
praelongus
Potamogeton oompressus (litteävita), P.
(tähkä—
spicatum
Myriophyllum
(pitkälehtivita),
(sarjarimpi).
Butomus
ärviä),
22) Sirkkajärvessä (5), Levinsalmessa (Ls) ja Levijärves—
josta esitettäköön
on rikas vesikasvisto,
sä CL)
seuraava lajiluettelo:
Butomus umbellatus L, 5 (sarjarimpi)
Callitriche hamulata L, Ls, 5 (lapinvesitäliti)
C. liermaphroditica L, Ls, 5
Potamoeton compressus L, Ls, 5 (litteävita)
P. filiformis L, 5 (merivita)
Ceratophyllum demersum 5 (karvalehti)
Eleocharis acicularis L (hapsiluikka)
Isotes echinospora 1 (vaalealalinanruoho)
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Lemna trisulca S (ristilimaska)
Myriopliyllum alternifiorum L, Ls, S (ruskoärviä)
M. spicatum L, Ls, S (tähkä—ärviä)
M. verticillatum S (kiehkuraärviä)
Nuphar lutea L, S fisoulpukka)
N. lutea x pumila L
N. pumila L, S (konnanulpukka)
Nymphaea candida L (pohjanlumme)
Potamogeton alpinus L, S (purovita)
P. berchtoldii L, Ls, S (pikkuvita)
P. gramineus L, S (heinävita)
P. gramineus x natans L, S
P. natans L, S (uistinvita)
P. perfoliatus L, S (ahvenvita)
P. praelongus Ls, S (pitkälehtivita)
Ranunculus peltatus L, S (järvisätkin)
Sagittaria natans L, S (kelluskeiholehti)
5. cf. natans x sagittifolia Ls
Sparganium angustifolium L (kaitapalpakko)
5. emersum L, Ls (rantapalpakko)
Stratiotes aloides L, $ (sahalehti)
Utricularia vuigaris L, Ls, 3 (isovesilierne)
23.

Könkään kohdalla ovat Barbarea strictan (rantakanan—
ja
kaali)
Calamagrostis
epigejos
(hietakastikka)
—lajin pohjoisimmat sekä Astragalus frigidus (peuran—
virna)
-lajin
(ehkä
hävinnyt)
ja
Sibbaldia
procumbensin (närvänä) eteläisimmät jokivarsiesiin—
tymät.

