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VUONNIKSENTIEVA
Tietokantatunnus: TUU-13-002

Pinta-ala: 207,8
Korkeus: 265
Alueen suhteellinen korkeus: 22

Geologia
Vuonniksentievan tuulikerrostuma on syntynyt Pallastunturin itäpuolella sijaitsevan Ounasjoen jääjärven (Johansson 
2005) hietaisen hiekkakerrostuman pintaosan jouduttua alttiiksi lännestä ja länsiluoteesta mannerjäätiköltä 
puhaltaneille voimakkaille tuulille. Tuulikerrostumat koostuvat suuntautumnattomista tai heikosti suuntautuneista 
dyynikummuista sekä laajakaarista U:n muotoisista paraabelidyyneistä. Niiden korkeus vaihtelee kolmesta metristä 
viiteen metriin. Dyyniselänteet ovat kehittyneet hyvin, varsinkin alueen lounais- ja itäosissa, jossa kookkaimmat ja 
kehittyneimmät dyynit sijaitsevat dyynikentän kaakkoisreunalla. Dyynien tuulenpuoleiset länsi- ja luoteisrinteet ovat 
loivempia kuin tuulen suhteen suojaisat itä- ja kaakkoisrinteet, jotka ovat paikoin huomattavasti jyrkempiä. 
Kookkaimpien dyynien suojasivun puoleiset kaakkoisrinteet ovat noin 10 metriä korkeita, mutta niiden vastasivut ovat
hieman matalampia eli kuudesta kahdeksaan metriin. Muodostuman alueella on myös matalampia heikommin 
kehittyneitä dyynikumpuja. Dyynikentän keski- ja luoteisosissa dyynien väliset painanteet ovat soistuneet, kun taas 
kaakkoisosassa painanteet ovat hiekkaa. Muodostumassa on muutamia maisemoituja tieleikkauksia. 

Biologia
Puusto on lähes kauttaaltaan käsitelty koko alueella vaihdellen kuivahkon kankaan mäntytaimikoista lähes 
varttuneisiin, vanhempiin kasvatusmänniköihin. Ainoastaan pohjoisosan vedenottamon ympärillä on vähän 
varttuneempaa männikköä. Paikoin on lähes tuoretta kangasta. Lahopuina on lähinnä hakkuutähteitä. Vanhemmissa 
kasvatusmänniköissä on yksittäin aluskuusia, -koivuja ja joitakin katajia. Aluskasvillisuus on variksenmarjavaltaista ja
sitä laikuttavat heikohkosti lähinnä sammalkasvustot. Varvikossa kasvaa lisäksi runsaasti puolukkaa, jonkin verran 
metsälauhaa, niukahkosti sianpuolaa ja lampaannataa. Pohjakerros on seinäsammalvaltaista ja poronjäkälämurukkoja 
on heikohkosti.

Nuoremmat kasvatusmänniköt ovat vanhempia hieman varpuisempia. Taimikot ovat paikoin hyvin tiheitä ja 
muodostuvat männyistä, koivuista ja yksittäisistä kuusista. Niiden varvikot ovat variksenmarja- ja puolukkavaltaisia. 
Siellä täällä on maitohorsmalaikkuja ja tavallisia metsäkasveja. Pohjakerrosta vallitsee seinäsammal seuranaan 
metsäkerrossammal ja karhunsammalet. Siemenpuuhakattujen ja varttuneiden metsien aluskasvillisuus muistuttaa 
enemmän vanhempia kasvatusmänniköitä.

Maisema ja muut arvot
Alueen mataluudesta ja peittävästä puustosta johtuen muodostuma hahmottuu lähinnä kohteen läpi kulkevalle tielle, 
viereisille soille sekä osittain myös Ounasjoelle. Vastaavasti suurimmalta osalta muodostumaa avautuu maisema 
lähinnä tielle, ympäröiville soille sekä muodostuman itäosassa myös Ounasjoelle. Muodostuman korkeimmilta 
dyyniselänteiltä avautuu puuston niin salliessa paikoin kaunis tunturimaisema Pallastuntureille. Dyynikumpujen ja -
selänteiden muotojen vaihtelut ja niiden väliset lammet ja suopainanteet luovat jonkun verran vaihtelua sisäiseen 
maisemaan. Muodostuman itäpuolitse virtaa Ounasjoki, joka on Natura-aluetta (FI1301318).

Sijainti: Muodostuma sijaitsee Kittilän kunnan luoteisosassa, noin kaksi kilometriä Raattaman kylästä kaakkoon, 
Ounasjoen länsipuolella.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 8 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Kittilä
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2742 05
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