PEURAKAIRAN LUONTAISELINKEINO MAISEMAT
Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kunta: Sodankylä
Pinta-ala: 56 772,9 ha
Maisemaseutu: Aapa-Lapin seutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Peurakaira sijaitsee Sodankylän kunnan pohjoisosassa, ja se ulottuu hieman Inarin kunnan puolelle.
Sodankylän kunnan puolella se on Lapin paliskunnan läntistä poronhoitoaluetta ja Inarin kunnan
puolella Hammastunturin paliskuntaa. Alue muodostuu luonnontilaisista vanhoista metsistä ja
aapasoista. Peurakaira on vanhaa eränkäynnin ja poronhoidon aluetta, joihin myös useat
paikannimet viittaavat. Alueella on useita Lapin paliskunnan poroaitoja ja porokämppiä.
Luonnon ominaispiirteet
Alue kuuluu pääosin Lapin granuliittivyöhykkeeseen ja yleisimmät maalajit ovat moreeni ja turve.
Mannerjäätikön jäljet näkyvät maisemassa mm. harjuina ja kumpumoreeneina. Havumetsien
vallitseva puulaji on mänty, mutta alueella on myös kuusikoita ja vanhoja mänty–kuusi-sekametsiä.
Metsät ovat pääasiassa karunpuoleisia ja kuivahkoja, suurimpien jokivarsilla on myös tuoreita
kankaita ja rehevimmillä mailla koivuvaltaisia lehtoja.
Maisema-alue muodostuu luonnontilaisista vanhoista metsistä ja aapasoista. Suuret, lonkeromaisesti
haaroittuvat aapasuot muodostavat alueen ytimen. Muutoin maasto on kumpuilevaa ja metsät
erottuvat usein vaaroina, joiden laet nousevat yli 300 metrin korkeuteen (Korkiatievanmaa,
Sarviselkä, Piippulehto, Häntävasanpalo, Peuranippa, Tuore-Peuravaara, Törmäsvaara). Alueella on
myös lampia sekä kivikoita ja pirunpeltoja.
Alue on vedenjakajaseutua ja sieltä alkavat Suomen ja Lapin suurimman joen Kemijoen
vesistöalueen latvavesistöt. Kitisen valuma-alueeseen kuuluvat Kuolpu- ja Iissijoki, Tossarinhaara
ja Vaulojoki, jotka ovat lyhentyneet alajuoksuiltaan ja laskevat nykyisin Porttipahdan tekoaltaaseen.
Purot ja joet ovat kapeita, syviä ja hyvin mutkittelevia alueelle tyypillisiä jänkäjokia.

Peurakairan männyt ovat isokokoisia ja vanhoja, ja siellä on paljon isoja keloja. Joensuun yliopiston
dendrokronologian laboratoriossa tutkitut kelot Tämäkän alueelta osoittautuivat 1500-luvulla
kasvunsa aloittaneiksi. Kyseisen kaltaiset ikivanhat männyt ovat alueen puustolle hyvin tyypillisiä.
Alueelta on löydetty runsaasti vanhan metsän uhanalaisten lajien esiintymiä. Satojen vuosien aikana
kehittynyt lahopuujatkumo ja elinympäristöjen mosaiikki ylläpitävät elinvoimaisina monia sellaisia
lajeja, jotka ovat eteläisemmästä Suomesta ja talousmetsistä jo lähes tyystin kadonneet. Alue on
tärkeä suurpedoille ja suurille petolinnuille. Lintulajisto on tyypillistä pohjoisten vanhojen metsien
lajistoa. Alueella on useita maa- ja merikotkan pesiä ja metsäkanalintujen kanta on runsas.
Maisema-alueeseen sisältyvät suojelualueet:
Naatsukka-aavan soidensuojelualue, laki 851/1988, Natura 2000, soidensuojelun perusohjelma
VNp. 26.3.1981
Hammastunturin erämaa-alue, Erämaalaki 62/1991, Natura VNp. 20.8.1998 ja 8.5.2002
Kulttuuriset ominaispiirteet
Peurakairan alue on vanhaa eränkäynnin ja poronhoidon aluetta, joihin myös useat paikannimet
viittaavat. Se on ollut nautinta-aluetta, jonne on tultu pyytämään peuroja ja muuta riistaa sekä
kalastamaan. Alueen tyypillisin muinaisjäännös on peurakuoppa. Saamelaiskulttuuriin ei ole
kuulunut laajojen rakenteiden rakentaminen, ja siksi alueen käytöstä ja siellä asumisesta ei ole
jäänyt juurikaan merkkejä. Nykyään alueella ei ole pysyvää asutusta. Alue on olennaisen tärkeä
porojen kesälaidunalue, ja osin myös talvella länsipuolen porojen laitumena, sillä osa poroista
viettää lännen laidunalueella läpi talven. Kevättalvella alue on tärkeä porojen siirtyessä
talvilaidunalueelta länteen vasomaan. Alueella on suuri merkitys myös alueen kotitalouksien
kotitarvekäytölle metsästyksen, kalastuksen ja marjastuksen kannalta. Alue on perinteisesti
paikallisille keskeistä pyyntialuetta, joka on tunnettua erityisesti hirven ja kanalintujen mutta myös
karhun metsästysalueena. Oman käytön lisäksi metsästys, kalastus ja marjastus ovat tärkeitä
virkistys- ja harrastustoiminnan muotoja. Peurakaira on merkittävä virkistyskäytössä, koska alue on
kansallispuistoja lukuun ottamatta seudun ainoa laaja alue, jossa on täysikasvuisia puita ja ehjää
vanhaa metsää. Alueella on paljon pienialaisia luonnonkauniita paikkoja. Monet liikkuvat alueella
kokeakseen vanhan metsän rauhan ja voiman.
Alueen kautta on kulkenut vanhoja reittejä. Rovasen maantienä tunnettu reitti kulkee Kitiseltä
(nykyään Porttipahdan altaalta) Ivalojoen Kultalaan. Reitti liittyy Ivalojoen kullankaivun historiaan.
Toinen vanha reitti (Vuotso–Purnumukka–Kuttura–Lisma–Repojoki) on yhdistänyt saamelaiskylät
toisiinsa. Keinoja pitkin on kuljettu sekä kesällä että talvella. Talvella tätä keinoa pitkin on kuljettu
mm. erotuksiin, pohjoiseen Sallivaaraan ja etelään Vuomaselkään. Vuijeminkämpänmaassa on
sijainnut kämppä, jossa on yövytty. Kämppä on sittemmin purettu.
Ennen tekoaltaiden rakentamista alue on ollut Lapin paliskunnan läntisten tokkakuntien
talvilaidunaluetta. Vanha jutokeino on kulkenut Tämäkästä Vuomaselkään, jolloin porot kuljetettiin
isoja aapoja pitkin erotusaidalle. Nykyisin poroja ettotaan joko Tämäkästä Kitiselle Hietaniemen
aitaan tai Tämäkästä ja Palopeurasta Vuomaselkään riippuen sääoloista, vuodenajasta ja porojen
kunnosta. Alue on tunnettu erityisesti luppopuistaan. Luppo on poron tärkeä kevättalven ravinto.
Poro syö luppoa joko hangen päältä kevättuulien pudotettua sitä lumeen tai hangen aikaan suoraan
puusta, kun kovettunut lumi kestää poron painon.
Alueella on käytetty luonnonmaisemaa apuna poronhoidossa. Esimerkiksi Pitkänmaan
vasanmerkitysaitaa on käytetty samoin kuin Enontekiön porosaamelaisten kesäkylien ympäristössä
on käytetty järviä ja niemiä. Pitkänmaa muodostaa pitkän, kuivan aapojen ympäröivän niemen.
Poroja on haettu ympäröiviltä aavoilta vasanmerkityskaarteeseen aina sopiva määrä kerrallaan.
Poromiehiä on piileskellyt alueella jäädessään paimentamaan poroja Lapin sodan aikana muiden
lähtiessä evakkoon. Alueella on paljon paikannimistöä, joka kertoo alueiden käytöstä ja erilaisista
tapahtumista. (Esim. Hentin lintukotamaa, Koiranhautatieva, Arviitin kumpu, Kutturan asentomaa.)

Nykyään alue on erityisen tärkeä kesälaidunalue, sillä siellä ovat kesäisin lähes kaikki Lapin
paliskunnat porot. Riittävän laaja kesälaidunalue säästää tunturialueen talvilaidunalueita. Järkevän
ja laitumia säästävän laidunkierron takia Lapin paliskunnassa lähes kaikki porot ovat ympäri
vuoden luonnonlaitumilla.
Alueen poroaitoja: Korkiantievan/Törmäsvaaran aita, Tämäkän aita, Petäjäpalon aita, Tossarivaaran
aita (vanha puuaita), Pitkänmaan aita
Alueen porokämppiä: Tämäkän kämppä, Luolaselän kämppä, Kiviojan kämppä.
Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
Muinaisjäännökset: Hentinlintukotamaa, Häntävasanpalo, Peurahaudat
Perustelut
Peurakairan alue on luonnontilainen ja erämainen ja se edustaa erinomaisesti Metsä-Lapin vanhaa
eränkäynnin ja poronhoidon maisemaa. Erityistä ovat vanhat luonnontilaiset metsät, jotka ovat
nykyään erittäin harvinaisia. Peurakairan alue vanhojen ja isojen mäntyjen muodostamana laajana
luonnontilaisena metsänä poikkeaa siinä mielessä selvästi muista alueista koko seudulla. Alue on
edelleen keskeistä Lapin paliskunnan poronhoitoaluetta ja sen merkittävin kesälaidunalue.
Alueen uhkana ovat metsänhakkuut. Jos alueella hakataan, sen maisema-arvot menetetään jopa
sadoiksi vuosiksi.
Rajaus
Maisema-alue on rajattu saamelaisten perinteisen maisemakäsityksen mukaisesti siten, että siihen
kuuluvat poronhoidon ja eränkäynnin kannalta tärkeimmät alueet, ja alueen rajat noudattavat
vesistöjen rajoja ja toisaalta kokonaisten maa-alueiden rajoja. Lännessä alueen raja kulkee Iissijoen
suulta Kuolpujoelle ja sitä pitkin Kittilän kunnan puolelle kattaen Näätäselän laen. Pohjoisessa alue
kattaa Palo-Peuravaaran ja Karhupalon kulkien Pikku Rullajokea pitkin Ivalojoelle ja sieltä
Kivijoen itäreunaa pitkin Karhuaavan eteläreunalle Vuijeminjängälle. Alueen itäosa kattaa
Vuijeminkämppämaan ja osan Vaulonkankaista, ja alueen raja kulkee Vaulonjoen itäpuolen soita
pitkin etelään aina Tämäkän tielle saakka. Alueen eteläraja kulkee tästä tietä pitkin Tossarihaaraan
saakka, mistä se kääntyy etelään joen länsirantaa myötäillen Porttipahdan tekojärven rannalle.
Tossarihaaran suulta raja kaartaa länteen tekojärven rantavesiä myötäillen aina Latva-aavalta
laskevan joen suulle ja siitä edelleen Iissijoelle.
Paikalliset ovat esittäneet aluetta valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.
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