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AHVENJÄRVENKANGAS
Tietokantatunnus: TUU-13-004

Pinta-ala: 322,6
Korkeus: 276
Alueen suhteellinen korkeus: 22

Geologia
Ahvenjärvenkankaan tuulikerrostuma on syntynyt Pallastunturin itäpuolella sijaitsevan hietaisen ja hiekkaisen 
jääjärvikerrostuman pinnalle. Kun kerrostuman pinta paljastui ja kuivui Ounasjoen jääjärven (Johansson 2005) 
purkauduttua alemmalle tasolle, niin se joutui alttiiksi lännestä ja länsiluoteesta mannerjäätiköltä puhaltaneille 
voimakkaille tuulille. Ne kuluttivat ja kuljettivat irrottamaansa ainesta kerrostaen sen kauemmas suuntautumattomiksi 
tai heikosti suuntautuneiksi dyynikummuiksi sekä dyyniselänteiksi, jotka ovat tyypiltään yleensä laajakaarisia U-
muotoisia paraabelidyynejä. Muodostuman eteläosan, Ahvenjärvenkankaan, länsireunalla dyynikummut ja -selänteet 
ovat matalia ja suhteellisen loivapiirteisiä. Niiden kehittyneisyys vaihtelee heikosta kohtalaiseen. Selväpiirteisimmät 
dyyniselänteet Ahvenjärvenkankaalla sijaitsevat sen etelä- ja itäreunalla, jossa selänteiden korkeus vaihtelee viidestä 
kahdeksaan metriin. Keskellä Ahvenjärvenkangasta on Isoaukea, joka on kasvillisuuden peittämä laaja 
kulutuspainanne, josta tuuli irrotti dyynikentän syntyvaiheessa ainesta ja kerrosti sitä Ounasjoen länsirannalla oleviin 
kookkaimpiin dyyniselänteisiin. Isoaukealla on lukuisia pieniä paljaita deflaatiopintoja, jotka ovat syntyneet 
poronlaidunnuksen tai ihmisen toiminnan tuloksena. Muodostuman pohjoisosassa, Jatuninkankaalla ja sen 
eteläpuolella on sarja kohtalaisen kehittyneitä ja hyvin kehittyneitä laajakaarisia dyyniselänteitä, jotka avautuvat 
tuulen tulosuuntaan eli kohti länsiluodetta. Dyynien korkeudet vaihtelevat viidestä kahdeksaan metriin. 
Jatuninkankaan kookkaimman dyynin loivan vastasivun korkeus vaihtelee kuudesta seitsemään metriin. Sen kohti 
kaakkoa viettävän suojasivun korkeus on suurimmillaan hieman yli kymmenen metriä ja se on huomattavasti 
vastasivurinnettä jyrkempi. Muodostuman pohjoisosassa ja osin myös eteläosassa dyynien väliset painanteet ovat 
soistuneet, kun taas keskiosassa mm. Isoaukealla painanteet ovat hiekkaa. Muodostumassa on muutamia maisemoituja
tieleikkauksia.
 
Biologia
Ahvenjärvenkankaan puusto on laajalti harvennettua, varttunutta lähes puhdasta kuivan kankaan männikköä. 
Nuoremmat metsiköt ovat kasvatusmänniköitä. Puuston alla on paikoin katajia. Lahopuina on lähinnä vanhoja 
hakkuutähteitä. Järeimmät männyt ovat 45 cm paksuja.  Aluskasvillisuus on jäkälä-varvikkolaikkuista. Dyynien 
kohdalla on enemmän jäkälää. Osin jäkälikkö on varvikon rei'ittämää. Jäkälikkö on syöty sängelle koostuen 
poronjäkälistä, lapalumijäkälistä ja karhusammalista. Lähempänä valtatietä jäkälikkö on hieman paremmassa 
kunnossa. Varvikko koostuu variksenmarjasta ja puolukasta, kosteimmissa painanteissa on vähän juolukkaa ja 
kuivemmilla paikoilla kanervaa sekä niukasti pohjankeltaliekoa. 

Pohjoisosan Jatuninkankaan paraabelidyynin sisäpihalla on hyvin harvaa ja matalaa männikköä. Männyt ovat enintään
30 cm paksuisia ja puustolla on pituutta noin 10 metriä. Paikoin männyt ovat aihkimaisia ja niiden tyvet ovat 
peittyneet hiekkaan. Aluskasvillisuus on ¾ jäkälikköä ja varvikot ovat vain pieninä laikkuina. Jäkälikkö on täysin 
laidunnettu ja se koostuu enimmäkseen tinajäkälistä, vähemmän lapalumijäkälästä, karhunsammalista ja niukasti 
poronjäkälistä. Varvikot koostuvat variksenmarjasta, vähemmän sianpuolasta ja pohjankeltalieosta. Kentällä kasvaa 
myös vähän lampaannataa. Jatuninkankaan paraabelidyynin puusto on vanhaa, varttunutta männikköä, jossa ei ole 
lahopuita eikä kantoja. Männyt ovat enintään 40 cm paksuja. Aluskasvillisuus on varpuista, ja selvää laikkuisuutta ei 
ole. Variksenmarja- ja puolukkavarvikon seassa kasvaa vähän poronjäkälää, karhunsammalta ja kivikynsisammalta, 
mutta pohjakerrosta vallitsee seinäsammal. Rinteiden välillä ei ole kasvillisuuden suhteen suurtakaan eroa. Itärinteen 
tyvellä on joitakin yksittäisiä kuusia ja koivuja. Laella on kasvittuneita, ei paljon muusta kasvillisuudesta erottuvia 
vanhoja deflaatioaltaita. Näissä kohdissa on hieman enemmän jäkälää, lampaannataa ja katajia. 

Isoaukean vanha deflaatioallas on käytännössä lähes puuton, kangasketomainen tasanne. Sen lähellä on muita vähän 
pienempiä samankaltaisia deflaatiokenttiä, joita uhkaa jonkin verran männyn taimettuminen. Tasanteella on myös 
muutamia avonaisia, pieniä deflaatiohiekkakenttiä. Tasanteilla kasvaa yksittäin mäntyjä ja katajia kohtalaisesti. 
Kasvillisuus koostuu lähinnä kissankäpälistä (NT), lampaannadasta ja pohjakerros tinajäkälistä ja 
karvakarhunsammaleesta. Näiden seurana kasvaa vähän kultapiiskua, metsälauhaa, niukasti pohjakeltaliekoa, yksittäin
tunturiliekoa, ja pohjakerroksessa on runsaahkosti lapalumijäkälää, syötyä poronjäkälää ja niukasti 
hietikkotierasammalta. Puiden tyvillä on laajimmat variksenmarjalaikut, aukeilla varpulaikkuja on harvassa. Osa 
laikuista on myös kanervan ja sianpuolan muodostamia.  Palleroporonjäkäliköt ovat parhaiten säilyneet metsän 

Sijainti: Muodostuma sijaitsee Enontekiön kunan kaakkoisosassa, Raattamasta noin 6 kilometriä luoteeseen.
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Arvoluokka: 3
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reunalla. Tasanteen eteläosassa, aidatulla pihalla kasvaa laiduntamatonta, puhdasta palleroporonjäkälikköä ja 
harvakseltaan variksenmarjalaikkuja. Jäkäliköstä työntyy läpi kultapiiskuja, mutta kissankäpälä menestyy kärsineenä 
vain aidan reunustalla ja lampaannata puuttuu. Aidattu alue on jo enemmän taimettumassa ja katajia kasvaa 
runsaammin kuin aidan ulkopuolella.

Maisema ja muut arvot
Alueen mataluudesta ja harvahkosta puustosta johtuen muodostuma hahmottuu lähialueiden lisäksi lähinnä vain 
muodostuman läpi kulkevalle tielle ja Ounasjoelle. Muodostumalta avautuu maisema lähialueelle, tielle, Ounasjoelle 
sekä mikäli puusto sen sallii paikoin myös Pallastunturille. Dyynikumpujen ja -selänteiden muotojen vaihtelut ja 
niiden väliset suopainanteet luovat jonkin verran vaihtelua sisäiseen maisemaan. Myös puustoiset ja pelkästään 
aluskasvillisuuden peitossa olevat alueet luovat vaihtelua sisäiseen maisemaan. Muodostuman itäpuolitse virtaa 
Ounasjoki, joka on Natura-aluetta (FI1301318).
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