KAUNISPÄÄN TUNTURIMAISEMAT

Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kunta: Inari
Pinta-ala: 8 025,7 ha
Maisemamaakunta ja -seutu: Metsä-Lapin tunturiseutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Kaunispäältä avautuvat selkeällä säällä upeat maisemat joka suuntaan. Parhaimmillaan voi nähdä
Saariselän tunturiylängön ulottuvan aina Venäjän puoleisille tuntureille saakka. Alueella
vuorottelevat puuttomat tuntureiden laet, jotka vaihettuvat alaspäin mentäessä vaivais- ja
tunturikoivujen kautta lopulta tiheiksi kynttiläkuusikoiksi tai jokilaaksojen koivua ja harvakseltaan
mäntyä kasvaviksi alueiksi.
Luonnon ominaispiirteet
Kaunispää sijoittuu Saariselän tunturiylängön läntiselle reunalle. Tunturien lakialueet ovat puutonta
paljakkaa ja rinteitä ja laaksoja peittää yleensä männikkö ja tunturikoivikko. Maisema-alue on
merkittävä vedenjakajaseutu. Ylängöltä saa alkunsa Luttojoki, joka kuuluu Jäämereen laskevaan,
laajaan Tuulomajoen vesistöön. Ylänköalueen pohjoispuolella maisema jatkuu alavaan ja
maastonmuodoiltaan loivapiirteiseen Ivalojoen laaksoon. Ivalojokeen laskeva Tolosjoki rajaa
aluetta lännestä.
Kaunispään alueella on monipuolisesti Metsä-Lapin tunturiseudun ominaispiirteitä. Pyöreälakisen
Kaunispään pohjoispuolella on loivapiirteinen ja rehevä Kaunispäänkuru. Kaunispään länsipuolella,
lähellä Tolosjokivartta on Harripäiden alueella jyrkkäpiirteinen, L-muotoinen Kulmakuru.
Maisema-alueeseen sisältyvät suojelualueet:
Urho Kekkosen kansallispuisto, Laki 228/1983, 565/1991 ja 851/1988, Natura 2000
Hammastunturin erämaa, Erämaalaki 62/1991, Natura 2000
Kulttuuriset ominaispiirteet
Saariselän alueella peuranpyyntiä on harjoitettu vielä 1900-luvun alussa. Peuranpyynnistä kertovat
mm. Luttojoen rannalle tehdyt peuranpyyntikuopat, joilla on pysäytetty peurojen kulku
jokiuomassa. Perinnetiedon mukaan kun ennen lähdettiin peuranpyyntiin, lähdettiin moitaamaan.
Kaunispää on osa laajaa tunturialuetta, jonne on tehty pyyntiretkiä useasta eri suunnasta, mm.
nykyisen Ivalon suunnalta ja Sompiosta.

Kaunispään, Kuusivaaran ja Moitakurun alueelle tiivistyy myös poronhoidon historiaa. Ennen
paliskuntien välisten raja-aitojen rakentamista tämä tunturialue oli Lapin ja Ivalon paliskuntien
välisen sopimuksen mukaan yhteislaidunnuksessa ja se oli tärkeää kesälaidunaluetta. Kuusivaaran
risukaarre on siltä ajalta ja se on paliskuntien yhdessä käyttämä vasanmerkityskaarre. Kaarre on
tehty latomalla risuja ja oksia tiukasti vierekkäin. Siula on tehty niin, että ensin on vedetty
rautalanka pystyssä olevien puiden varaan ja niitä vasten on ladottu oksia. Pohjoispuolen siulan
pituus on noin 300 metriä. Eteläpuolen siula on sitä lyhyempi ulottuen jängän ylitse Alaojan päälle.
Aitapaikka erottuu vielä hyvin kasvillisuuden perusteella. Moitakuru on Ivalon paliskunnan
vanhimpia erotuspaikkoja. Siellä on kaksi poroaitaa, joista vanhempi puuaita on enää osittain
pystyssä ja sen lähellä olleista kämpistä on jäljellä raunioita. Ivalon paliskunnan vanhemmat
poromiehet arvelivat aidan tehdyn 1910–1920-luvulla. Vanhasta aidasta noin kilometrin päässä on
nykyisin käytössä oleva verkkoaita. Alue on nykyään Ivalon paliskunnan keskeistä
poronhoitoaluetta ympäri vuoden.
Alueella on vielä merkkejä 1800-luvun lopun kultaryntäyksestä. Varsinainen ryntäys koettiin
Ivalojoella, mutta myös Luttojoen latvavesille saakka tehtiin valtauksia. Luttojoen latvoilla, aivan
Kaunispään eteläpuolella sijaitsee ainakin kaksi kivistä valtausmerkkiä, jotka ilmeisesti
arkistolähteiden perusteella kuuluivat maanmittausoppilas Albert Piponiuksen valtaukseen 1870luvulla.
Paljakaisenojan varrella lähellä tietä on ollut Paljakaisen kievari. Kievarit ovat olleet valtion
ylläpitämiä majoituspaikkoja kulkureittien varsilla. Paljakaisen kievarin kentällä on ollut
päärakennus, sauna ja talli. Päärakennuksen koko on ollut noin 12m x 6m. Rakennusten kiviperustat
ovat vielä selvästi näkyvillä. Kenttä jää vanhan ja uuden 4E-tien välille.
Tieosuus Vuotsosta Ivaloon valmistui vuonna 1913. Kaunispään pohjoispuoliset rinteet ovat
jyrkkiä, joissa kuorma-autot eivät aina päässeet ylämäkeen. Tieosuus saikin nimekseen
Magneettimäki. Tie on nykyisin museotie ja sen varressa on muistomerkki. Tieosuus on osa
Jäämerentietä. Toisen maailmansodan aikaan, erityisesti vuosina 1940–41, sen liikennöinti oli
tärkeää, sillä Petsamon kuljetukset mahdollistivat Suomen ja Ruotsin elinkeinoelämän ja
tavaranvaihdon jatkuvuuden.
Sotahistoriasta alueella muistuttavat Kaunispään rinteillä ja Urupään laella ja rinteillä sijaitsevat
saksalaisten sotilaiden konekivääripesäkkeet ja muut puolustusrakennelmat. Sotavuosien jälkeen
tällä alueella tapahtui vakava onnettomuus, kun vasanmerkitystokka oli mennyt hyppymiinaan
kurussa, nykyisen E4-tien lähellä. Useita kymmeniä poroja kuoli ja miesten henki säilyi täpärästi.
Kaunispää on kuulunut Lapin palovartioinnin verkostoon ja sen laella on ollut torni tähystämistä
varten. Torni on purettu ja sen paikalle on rakennettu näköalatorni.
Saariselän matkailualue sijaitsee Inarin ja Sodankylän kuntien alueella. Saariselän keskus on Inarin
puolella ja Kakslauttanen ja Kiilopää ovat Sodankylän puolella. Saariselän alueella on
yli 12.000 vuodepaikkaa (2009). Alueella on mittava latu- ja polkuverkosto, hiihtolatuja on noin
240 km. Lähellä on Urho Kekkosen kansallispuisto. Kaunispään laella sijaitseva tunturikahvila on
alun perin Lapin Matkailijayhdistyksen vuonna 1954 rakentama. Sen yhteyteen tehtiin alun perin
pari matkustajahuonetta. Kahvila oli myöhemmin Suomen Matkailuliiton omistuksessa. Vuonna
1983 se myytiin yksityiselle. Rakennusta on laajennettu ja vanha puoli on nyt osa rakennusta.
Kaunispään itäpuoliset rinteet ovat nykyisin laskettelurinteenä. Läheinen Saariselän
matkailukeskuksen alue on voimakkaasti rakennettu ja loma-asuntojen rakentaminen on laajentunut
myös Kaunispään etelärinteille. Rakennukset nousevat puurajan yläpuolelle ja siten erottuvat
maisemassa hyvin. Rakennustapana tämä poikkeaa pohjoisesta rakennustavasta, jossa ei ole
juurikaan rakennettu rinteisiin, vaan alemmas puuston suojaan.

Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
Muinaisjäännökset: Luttojoki Kansallispuisto 2 ja 4, Luttojoki Laanilan tutkimusalue 8, Luttojoki
Piponiuksen valtaus, Pukinpuro
RKY 2009: Jäämerentien tiehistorialliset kohteet: Inari Magneettimäen tie
Museotie: Magneettimäki
Ma 5966: Moitakurun poroerotuspaikka
Perustelut
Kaunispää alue edustaa Metsä-Lapin tunturiseudun luonnon ominaispiirteitä. Näkymät avautuvat
joka ilmansuuntaan ja maisemassa voi nähdä Saariselän avoimen, laajapiirteisen tunturiylängön
muuttumisen pohjoiseen päin vesistöjen rikkomaksi, havumetsäpeitteiseksi vaaramaisemaksi.
Kaunispää on yksi niistä harvoista paikoista Lapissa, missä voi nähdä kahden maisemaseudun
vaihettumisen. Alueelta löytyy monipuolisesti eri aikakausista kertovia merkkejä niin
peuranpyynnistä, poronhoidosta, kullankaivusta, tiestön kehittymisestä, sotahistoriasta kuin
palovartioinnista. Alue on osa Saariselän matkailualuetta ja Kaunispäällä konkretisoituu Lapin
matkailun muuttuminen vaatimattomista tunturikahviloista nykyaikaisiin laskettelurinteisiin. Alue
on tunnettu näköalapaikka.
Rajaus
Maisema-alueen keskiössä sijaitsevat Kaunispään, Urupään, Iisakkipään, Kuusipään ja Palopään
laet. Lännessä alue rajautuu Harripäiden kuruihin ja idässä Pietarinvaaraan ja Moitakurunselän
eteläosiin. Alueen pohjoisosa rajautuu Kolmikantavaaran ja Tervahautavaaran lakien kautta
Raiviovaaraan saakka.
Aluerajauksen sisällä on kohteita, joita paikalliset ovat esittäneet aluetta valtakunnallisesti
arvokkaaksi maisema-alueeksi.

KaunispääQWXQWXULPDLVHPD

0

5
km
© Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MML/14, Karttakeskus, lupa L4659

