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VUONTISJÄRVI
Tietokantatunnus: TUU-13-171

Pinta-ala: 97,0
Korkeus: 330
Alueen suhteellinen korkeus: 20

Geologia
Vuontisjärven muodostuma on Hetasta Vuontisjärven kautta Suukisjoen laaksoon jatkuvalle harjulle ja sen 
lievealueelle syntynyt ranta- ja tuulikerrostuma. Mannerjäätikön reunan peräännyttyä alueelta ja harjun hietaisen ja 
hiekkaisen pinnan kuivuttua luoteesta jäätikön reunan suuntaisesti puhaltaneet voimakkaat tuulet kuluttivat harjun 
pintaosaa ja kuljettivat irrottamaansa ainesta kerrostaen sen harjun kaakkoisreunalle dyynikummuiksi sekä U-
muotoisiksi paraabelidyyneiksi. Dyynit avautuvat vasten kerrostomisvaiheessa vallinneiden tuulten suuntaa eli kohti 
luodetta. Dyynien tuulen puoleiset vastasivut ovat matalampia ja loivempia kuin niiden kaakonpuoleiset suojasivut.  
Harjun lounaispään eteläreunalla on laajakaarinen kohtalaisen kehittynyt paraabelidyyni, jonka korkeus on 
enimmillään noin 3 metriä. Harjun koillispään kaakkoisreunalla on samoin kehittyneitä laajakaarisia dyyniselänteitä, 
joista kaakkoisimman korkeus on noin 1,5-2,5 metriä. 

Vuontisjärvi sijaitsee harjuselänteen luoteispuolella ja sen pinta on nykyään 304,6 metrin korkeustasolla. Näin ei 
kuitenkaan aina ole ollut, sillä vielä vajaat 150 vuotta sitten järven pinta oli noin 310 metrin korkeustasolla. Vanhan 
järven rannat näkyvät edelleen harjun luoteisrinteellä rantalovena ja –tasanteena. Lisäksi muinainen rantavyöhyke on 
näkyvissä kylän kohdalla olevan pohjoiseen suuntautuvan harjulaajentuman itäpuolella ja järven pohjoispuolella 
hiekkaisina vyöhykkeinä 310 metrin korkeustasolla. Samuli Paulaharju (1923) kertoo kirjassaan "Wanhaa Lappia ja 
Peräpohjaa" seuraavaa: ”Vuontisjärvellä elänyt Rovan Niku päätti kerran laskea niitylleen hieman vettä 
Vuontisjärvestä, mutta pitkä ja ankara kaivuuprosessi päättyi siihen, että vuonna 1861 Vuontisjärven vedet syöksyivät 
Rovan Nikun niitylle ja Markkajoen kautta suureen Ounasjokeen. Jylinä kuului kymmenien kilometrien päähän. 
Ounasjoki meni sellaiseen kuntoon ettei sille noussut kala kolmeen vuoteen ja Vuontisjärvi oli entinen kalajärvi”.

Järvenlaskun seurauksena harjun luoteisreunalle paljastui noin 100-200 metriä leveä kaistale vanhan järven 
rantatasannetta, jonka hietaiset kerrostumat joutuivat tuulen toiminnalle alttiiksi ennen kuin kasvillisuus peitti 
tasanteen. Tasanteelle muodostui matalia, loivapiirteisiä ja suuntautumattomia tuulen kerrostamia dyynikumpuja. 
Vuontisjärven koillispäässä sijaitsevan noin 13 metriä korkean harjulaajentuman pinnalla on laajahko paljas kasviton 
alue, jolla tuulen toiminta yhdessä ihmisen toiminnan kanssa estää kasvillisuutta valtaamasta aluetta. Harjulaajentuma 
koostuu hietaisesta hiekasta, jossa on hieman karkeampaakin ainesta joukossa. Tuuli kuljettaa hienojakoisinta hietaa 
pois, jolloin karkeampi hiekka rikastuu laajentuman avoimelle pinnalle ja suojaa alla olevaa hienompaa ainesta. 
Ihmisten ja eläinten liikkuminen alueella rikkoo tämän suojaavan kerroksen ja tuo esille hienompaa ainesta tuulen 
kuljetettavaksi.   

Biologia
Alueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia ja kuvaus perustuu lähinnä valokuviin, ilmakuviin ja 
satelliittikuvatulkintaan (Suomen maanpeite 2006). Vuontisjärveä lähinnä oleva alue on osittain raivattu pelloksi ja 
sillä on myös asutusta. Alueella on myös kova kulutus, jonka takia se on osittain pysynyt auki, metsittymättä. 
Vähemmän kulutukselle joutuneilla paikoilla hiekkakenttää yrittävät sitoa variksenmarjat tehden paikoin laakeampia 
ja paikoin myös korkeampia dyynikumpareita. Myös metsälauha tai lampaannata näyttäisi hyvin pienialaisesti 
yrittävän sitoa paljasta hiekkaa. Variksenmarjakumpareiden väliin tunkee rauhallisimmilla paikoilla tinajäkälä-, 
karhunsammal- ja lähempänä metsänrajaa poronjäkäläkasvustot. Varvikkokumpareita peittävät paikoin myös 
katajikot, pajukot ja pensasmaiset tunturikoivut, joita kasvaa myös yksittäin dyynikumpareilla tai niiden väleissä. 
Avonaiset dyynit metsittyvät luontaisilla paikoilla itä- tai kaakkoispuolelta harvapuustoisiksi kuivan kankaan 
männiköiksi. Alueelta on havaittu ahonoidanlukko (NT/RT), mutta sen olemassaolo on epävarma (Hertta 2010). 
Erillistä kaakkoisosaa peittää männikkö. Itäosaa peittää enimmäkseen tunturikoivikko, osin mäntyvaltaiset ja 
sekapuustoiset metsät (Suomen maanpeite, ilmakuvat).

Maisema ja muut arvot
Muodostuma hahmottuu mataluudestaan ja sitä osittain peittävästä mäntymetsästä johtuen vain muodostuman poikki 
menevälle tielle sekä Vuontisjärvelle. Muodostumalta avautuu ruovikkoinen järvimaisema sekä harjulaajentumalta 
kaunis tunturimaisema yli Vuontisjärven kohti Ounastuntureita.  Rantatasanteen ja sillä olevien dyynikumpujen ja 
harjun kaakkoispuolella olevien paraabelidyynien muotojen vaihtelut luovat vaihtelua muodostuman sisäiseen 

Sijainti: Muodostuma sijaitsee Enontekiön itäosassa, Hetasta noin 18 kilometriä itään.
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Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 6 m

Karttalehti:

Enontekiö

2831 02
2813 11



maisemaan. Muodostuman koillisosassa on ampumarata.
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