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PALOJÄRVEN DYYNIT
Tietokantatunnus: TUU-13-021

Pinta-ala: 120,9
Korkeus: 361
Alueen suhteellinen korkeus: 24

Geologia
Palojärven tuulikerrostumat ovat syntyneet Palojärven eteläpuolella Leppäjärveltä Näkkälään ja Pöyrisjärvelle 
kulkevan harjujakson deltamaiselle laajentumalle, jonka aines on hietaa ja hienoa hiekkaa. Alueella on 
suuntautumattomia tai heikosti suuntautuneita dyynikumpuja ja laajakaarisia U-muotoisia dyyniselänteitä, jotka 
avautuvat kohti niiden kerrostumisvaiheessa vallinneiden tuulten tulosuuntaa eli länsiluodetta. Alueen länsireunassa 
dyynikummut ja -selänteet ovat heikosti tai kohtalaisesti kehittyneitä. Muodostuman itäosassa varsinkin uloimmat 
dyynit ovat kohtalaisen tai hyvin kehittyneitä. Dyyniselänteiden läntiset vastasivut ovat pitempiä ja loivempia kuin 
niiden itään viettävät suojasivut. Dyynien korkeus on yleensä 3-4 metriä. Muodostuman itäosassa uloimmat dyynit 
ovat muodostuman muita dyynejä kookkaampia, noin 4-5 metriä korkeita. Muodostuman itäosan laakeilla alueilla 
paraabelidyynien edustalla on edustava sarja eri-ikäisiä deflaatiopainanteita. Porolaiduntamisen aiheuttama kulutus 
kenttäkerroksessa on rikkonut laajoilla alueilla dyynien pintaa sitovan kasvillisuuden. Tämän johdosta tuuli on päässyt
kuluttamaan alueen alavampien osien lisäksi erityisesti korkeimpien dyynien lakialueita ja kuljettanut dyyniainesta 
pois selänteeltä. Tuuli kuljettaa edelleenkin kasvittomilla alueilla irrottamaansa hietaista ainesta. Muodostuman etelä-, 
kaakkois- ja itäreunalla dyyneistä on paikoin jäljellä ainoastaan kasvillisuuden peitossa olevat dyynien alimmat reuna-
alueet. Dyynimuodostuma rajautuu idässä jokeen, joka on kuluttanut dyynien peittämän deltan reunaan noin viisi 
metriä korkean, lähes pystysuoran kulutustörmän. 

Biologia
Alueen pohjois- ja yläosassa on puhdasta, harvaa tunturikoivikkoa ja aivan yksittäin on jokunen varttunut mänty. 
Katajaa on myös aika runsaasti. Luoteisosassa on vain pieniä deflaatiopainanteita. Aluskasvillisuus on jäkälä-
varpulaikkuista, ja jäkälikköä on noin ¾ maa-alasta. Varvikkoa vallitsee variksenmarja. Hieman vähemmän on 
sianpuolaa, riekonmarjaa ja juolukkaa. Lisäksi on pohjankeltaliekoa ja lampaannataa. Paikoin on pieniä 
vaivaiskoivukasvustoja ja kissankäpälää (NT). Yksittäin kasvaa tunturivihvilää ja kultapiiskua. Joitakin puita 
ympäröivissä varpulaikuissa on seinäsammalta. Jäkälikkö on syöty sängelle muodostuen poronjäkälistä, tinajäkälistä, 
lapalumijäkälästä ja karhunsammalista.

Itäosassa, alavamman maan dyynivallien edustalla on edustava sarja eri-ikäisiä deflaatioaltaita. Osin ne ovat täysin 
avoimia tuulen muodostamia hiekkakuoppia, osin sulkeutumassa ja osin täysin jo kasvillisuuden sulkemia. 
Vanhemmat deflaatioaltaat ovat myös paikoin uudelleen aukeamassa. Niissä tai niiden reunoilla kasvaa runsaasti 
karvakarhunsammalta, tinajäkäliä, vähemmän lapalumijäkälää ja pikkuhirvenjäkälää ja vain paikoin 
hietikkotierasammalta. Lisäksi kasvaa lampaannataa, tunturivihvilää ja tähkäpiippoa. Vanhemmissa deflaatioaltaissa 
on lisäksi seinäsammalta, juolukkaa, runsaasti kissankäpälää, metsälauhaa, tunturiliekoa, variksenmarjaa ja 
tunturikeltanoa. Kosteammissa painanteissa on vaivaiskoivukasvustoja, joissa on myös kanervaa, tunturivihvilää ja 
tunturikeltanoa. Ympäröivä koivikko on harvempaa kuin muualla johtuen ehkä kulumisesta. Reunoilla on myös 
katajaa ja tunturikoivujen ympärillä varvikkoa. Paikoin on laajoja katajikkoja deflaatioaltaiden lisäksi. Näissä on 
myös runsaasti kissankäpälää, variksenmarjaa, juolukkaa, metsälauhaa, lampaannataa. Itäisin joenrantadyyni on osin 
puhkipuhallettu ja hiekat lentävät suoraan jokeen.

Joenrantadyynin joenpuolinen rinne on jyrkkä ja tipahtaa paikoin törmämäisesti suoraan jokeen. Tällä suojapuolella 
on tiheää tunturikoivikkoa, joukossa vähän pohjanpajua ja paikoin pieniä haapaklooneja. Puiden varjossa, lähes 
yhtenäisessä varvikossa kasvaa runsaasti variksenmarjaa ja puolukkaa. Hieman vähemmän on juolukkaa, 
kangasmaitikkaa, kissankäpälää, kurjenkanervaa, lampaannataa, lehtokortetta, mesimarjaa, mustikkaa, sianpuolaa ja 
vanamoa. Rinteillä on myös vanhoja eläinten pesäkoloja.

Maisema ja muut arvot
Palojärven tuulikerrostumat hahmottuvat maaston mataluudesta johtuen kohtalaisesti vain tielle sekä Palojärvelle. 
Muodostumalta avautuu kapean suoalueen takana järvimaisema pohjoiseen Palojärvelle sekä lampimaisema 
lounaaseen Kotosaivolle ja Maanttijärvelle. Itään ja kaakkoon avautuu jokimaisema ohivirtaavan Palojoen laaksoon. 
Kaukana pohjoisessa siintää Raastaharju. Dyynikummut ja –selänteet, deflaatiopainanteet sekä muodostuman 

Sijainti: Muodostuma sijaitsee Enontekiön kunnan pohjoisosassa noin 23 kilometriä Hetasta pohjoisluoteeseen.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 5 m

Karttalehti:

Enontekiö

1813 06



itäreunassa Palojoen synnyttämä eroosiotörmä luovat vaihtelua sisäiseen maisemaan. Muodostuma sijaitsee Tornion-
Muonionjokien vesistöalueen Natura-alueella (FI1301912).
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