OUNAS- JA PALLASTUNTURIEN MAISEMAT

Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Pallastunturit, valtakunnallisesti arvokas
maisemanähtävyys (valtioneuvoston päätös 1995)
Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kunta: Enontekiö
Pinta-ala: 19 357,9 ha
Maisemaseutu: Länsi-Lapin tunturiseutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Pallastunturit ovat Kittilän, Muonion ja Enontekiön kuntien rajalla ja ne ovat osa YlläsPallastunturien kansallispuistoa. Ounastunturit sijaitsevat Enontekiön puolella. Vaikeakulkuiset
kurut, Pahakuru ja Hannukuru, erottavat Pallas- ja Ounastunturit.
Luonnon ominaispiirteet
Maisemaa hallitsee etelä-pohjoissuuntainen tuntureiden jono. Etelässä on Pallastuntureiden jono,
joiden korkein laki on Taivaskero (807 m mpy). Pohjoisessa ovat loivasti kumpuilevat
Ounastunturit, joiden korkein laki on Outtakka (723 m mpy). Tuntureita ympäröivät luonnontilaiset
metsät ja suot.
Luonnonmaantieteellisesti Ounas–Pallastunturit sijaitsevat Peräpohjolan, Metsä-Lapin ja TunturiLapin rajamailla, ja alueella kohtaavatkin eteläiset ja pohjoiset lajit. Ylläs–Aakenuksen alueella
kasvaa muun muassa 28 uhanalaista putkilokasvia ja 108 kääpälajia.
Svekokarelideista syntyneiden kvartsiittivaarojen ja -tunturien ketju ulottuu Länsi-Lapista PohjoisKarjalaan, ja kansallispuiston tunturit kuuluvat tähän ketjuun. Ounas–Pallastunturit kuuluvat eteläpohjoissuuntaiseen Ounasselän tunturijaksoon. Ounastuntureilla on liuskeista kvartsiittia ja alueella
on myös vanhaa vulkaanista kiveä kertomassa muinaisista tulivuorista.
Maisema-alueeseen sisältyvät suojelualueet:
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto, Laki 1430/2004, Natura 2000
Kulttuuriset ominaispiirteet
Ounastuntureiden lounaispuolella on yksinäinen Ruototunturin laki, jonka kautta on kulkenut
Kemin ja Tornion eli Uppsalan ja Turun hiippakuntaraja 1300-luvulla. Tämä Suomen toiseksi
vanhin rajalinja on kulkenut Ruototunturille etelästä kääntyen sitten tunturista suoraan länteen, ja se
on merkitty maastoon kivipyykein. Rajan tarkoituksena on ollut erottaa Länsipohjan ja Pohjanmaan
pitäjät Lapinmaasta ja raja tunnetaan vanhana Lapin ja lannan rajana vuodelta 1687. Samaa linjaa
pitkin on kulkenut Kemin ja Tornion lappien raja 1786. Ounastuntureille yltää myös kolmen
lapinkylän raja-alue. Eteläisimpänä oli Kemin Lappiin kuuluneen Kittilän lapinkylä ja sen
yläpuolella vierekkäin olivat Tornion Lapin lapinkylät Suonttavaara ja Peltojärvi. Näitä vanhoja
rajoja myötäilevät nykyiset kuntarajat.

Alue on vanhan saamelaisen poronhoidon talvilaidunaluetta. Alueen historiaan liittyy maankäyttöön
liittyvä konflikti 1800-luvulta. Rajasulkujen jälkeen 1800-luvun viimeisillä vuosikymmenillä
suomalaiset talolliset aitasivat Ounastunturin lähelle Hettaa aina Pallastunturien Suastunturiin,
Lumi- ja Vuontiskeroon asti. Tarkoituksena oli alueen valtaus porosaamelaisilta. Tätä aitaa
kutsutaan nimillä Ounaksen rengasaita, Kuolemanaita ja Veriaita.
Alue on Lapin vanhimpia matkailualueita. Ounas–Pallastunturin kansallispuisto perustettiin Suomen
ensimmäisten kansallispuistojen joukossa vuonna 1938. Kansallispuiston rajat noudattelivat pitkälti
Rengasaidan linjauksia. Ounaskerolle oli vuonna 1937 valmistunut, hirsistä
salvottu ja punamullattu 37-hengen retkeilymaja. Se sijaitsi puuttoman Pyhäkeron lakialueella ja
paloi Lapin sodassa vuonna 1944. Vuonna 2005 puistoa laajennettiin yhdistämällä siihen Ylläs–
Aakenuksen suojelualue, ja nykyään sen nimi on Pallas–Yllästunturin kansallispuisto. Yhdistämisen
myötä siitä tuli Suomen kolmanneksi suurin kansallispuisto. Vaellusreitti Pallakselta Hettaan
linjattiin jo vuonna 1934. Pallaksen retkeilyhotelli avattiin 1938.
Ounastunturit kuuluvat Näkkälän paliskuntaan. Muita Ounas–Pallastunturien alueen paliskuntia
ovat Alakylä, Kyrö ja Muonio. Alueen eteläosassa sijaitsevat kylät edustavat peräpohjalaista
maanviljelyskulttuuria. Yli puolet maisema-alueesta kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen, jonka
raja kulkee Länsi-Lapissa Enontekiön kuntarajaa pitkin.
Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
Muinaisjäännökset: Outakka, Pyhäkero, Pyhäkero Päivätupa,
Pallastunturit, kansallismaisema
RKY 2009: Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit: Ruototunturi
Ma 5976: Pallastunturi
Ma 5977: Maraston poroaita
Ma 6084: Ounaskeron matkailumaja
Ma 6069: Kemin ja Tornion vanhat rajapyykit
SR 3083: Pallastunturin vanha hotelli
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä reitti: Pallas–Hetta–Näkkälä–Norja (Tunturi-Lapin
maakuntakaava, s. 79)
Perustelut
Pallastuntureiden länsipuolelta on kulkenut Kemin ja Tornion vanha rajalinja, joka on
Ruototunturin rajapyykiltä kääntynyt länteen. Rajalinja on Lapin ja lannan raja ja lappien raja. Alue
on suomalaisen maanviljelyskulttuurin ja saamelaisen poronhoitokulttuurin kohtaamispaikka, johon
sisältyy erilaisia kulttuurisia merkityksiä. Alueella on suomalaiseen uudisasutukseen liittyviä
maatalous- ja kalastuskyliä sekä luonnonsuojelun ja matkailun historiasta kertovia kohteita. Alue on
edelleen aktiivista poronhoitoaluetta ja erittäin suosittu matkailu- ja virkistysalue.
Pallastuntureita esitetään valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (Etelä- ja Keski-Lapin
arvokkaat maisemat). Ounastunturit ovat saman tunturiketjun jatkumo. Ounas- ja Pallastunturit
muodostavat yhdessä maiseman, joka näkyy kauas monesta suunnasta. Katsojan suunnasta riippuu,
mitkä laet ovat lähimpiä. Tunturit toimivat kauas näkyvinä maamerkkeinä ja ovat alueen tunnus.
Tunturialue on Suomen vanhimpia matkailualueita. Vaellusreitti Hetta–Pallas on ollut merkittynä jo
80 vuotta.
Rajaus

Ounastunturin rajaus on jatkumoa Pallas–Yllästuntureiden maisema-alueen rajaukselle. Ounastunturi on
olennainen osa edellä mainittua tunturijaksoa, eikä sitä voi siitä keinotekoisesti erottaa. Eteläosasta alue
liittyy saumattomasti Pallas–Yllästuntureiden maisema-alueen pohjoisosaan. Lounaassa maisemaalueeseen sisältyy Ruototunturi, joka on vanha Lapin ja lannan sekä lapinkylien raja. Lännessä alueen
rajaus noudattelee kansallispuiston rajausta, joka kattaa Pyhä- ja Ounastunturin, ja idässä rajaukseen
sisältyy Puu- ja Kaarremarasto, Piippukero sekä Ahven- ja Hietajärvi.

Paikalliset ovat esittäneet aluetta valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Ounas- ja Pallastunturien maisemat
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