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TUULIHARJU
Tietokantatunnus: TUU-13-001

Pinta-ala: 67,4
Korkeus: 178
Alueen suhteellinen korkeus: 15

Geologia
Tuuliharjun muodostuma on tuulikerrostuma, joka on syntynyt Ounasjoen deltan pinnalle. Muodostuma koostuu 
viidestä paraabelidyynistä sekä useista matalista dyynikummuista. Paraabelidyyneistä kolme kaakkoisinta niin 
kutsuttua ulointa dyyniä sijaitsevat rinnakkain ja muodostavat deltan kaakkoisreunaan mittasuhteiltaan muita dyynejä 
kookkaamman dyyniketjun.  Dyynien suhteellinen korkeus on suurimmillaan noin 6-8 metriä. Dyynien länsiluoteiset 
rinteet eli tuulen tulosuunnan suhteen vastasivut ovat loivia ja niiden korkeus on suurimmillaan noin kahdeksan 
metriä. Dyynien kaakkoisrinteet eli tuulen tulosuunnan suhteen suojasivut ovat jyrkkiä ja niiden korkeus on 
suurimmillaan lähes 10 metriä. Läntiset, lähempänä aineksen lähtöaluetta sijaitsevat dyynit ovat matalampia ja 
loivapiirteisempiä. Muodostuma-alueen pohjoispuolella jatkuu matalien dyynikumpareiden alue.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä länsilounaaseen viimeisen deglasiaation yhteydessä alue peittyi Itämeren 
Ancylusjärveksi nimetyn vaiheen peittoon noin 10 000 vuotta sitten. Ancylusjärvivaiheen ylin ranta sijaitsee Kittilän 
eteläosissa noin 185 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella (Saarnisto 1981). Ounasjoki laski noin 9 800 vuotta 
sitten Tuuliharjun alueella Ancylusjärveen, ja sen suistoon syntyi noin 170 metrin korkeustasolle delta. Deltan pinta 
viettää etelään noin 160-163 metrin korkeustasolle. Deltaa reunustaa sekä idässä että lännessä Ounasjoen suiston 
jokiuomat. Maankohoamisen seurauksena Ounasjoen suisto siirtyi vähitellen kohti etelää ja deltan pinta kohosi 
vedestä. Deltan pintaosa koostuu karkeasta hiedasta ja hienosta hiekasta, joita tuuli on kuljettanut deltan länsireunalta 
kohti kaakkoa. Kairauksissa on todettu deltan alempien osien koostuvan soraisesta hiekasta.

Biologia
Alueen puusto on enimmäkseen samankaltaista tasaikäistä kasvatusmännikköä, jota on paikoin harvennettu. Paikoin 
on myös pieniä taimikoita. Sekapuina on joitakin kuusia ja katajaa. Lahopuina on vain hakkuutähteitä. Lajisto on 
niukkaa ja etenkin erotusaidan luona pohjakasvillisuus sekä varvikko ovat hyvin kuluneita. Laikkukasvillisuus ei ole 
kovin selvää, mutta dyynin laella on laajoja korallisammal- ja kivikynsisammallaikkuja, karhunsammalia, 
lapalumijäkälää ja tinajäkäliä. Poronjäkälät on kulutettu dyynillä murulle, mutta ympäröivällä alueella ne ovat 
säilyneet paremmin jopa palleromaisina ja laajempina laikkuina. Rinteillä varvikkoa on enemmän koostuen lähinnä 
puolukasta ja niukasti variksenmarjasta.  Niillä alla on lisäksi vähän seinäsammalta, ja paikoin on niukasti 
metsälauhaa. Avoimilla, puustottomilla paikoilla on enemmän kanervaa.

Maisema ja muut arvot
Alueen ja muodostuman mataluudesta johtuen dyyniselänteet ja -kummut hahmottuvat vain lähiympäristöstään 
metsäisinä kumpareina ja selänteinä. Samasta syystä muodostumalta ei juurikaan avaudu maisemaa ympäristöön. 
Poikkeuksen muodostavat kaakkoisosan korkeimmat dyynit, jotka hahmottuvat melko hyvin ja joilta avautuu 
suomaisema kohti kaakossa sijaitsevaa Helppijärveä. Sisäinen maisema vaihtelee dyynikumpareiden ja -selänteiden 
vaihtelun mukaan, mikäli nuori mäntymetsä ei estä sen näkymistä. Alue on säilynyt kohtalaisen luonnonmukaisena. 
Muodostuman länsipuolitse virtaa Ounasjoki, joka on Natura-aluetta (FI1301318).

Sijainti: Muodostuma sijaitseen Kittilän kunnna eteläosassa, noin 2 kilometriä Helpin kylästä pohjoiseen.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 6 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Kittilä
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