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1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 
Kaava: 
�       Ylitornion kunta 
�       Tornionjoen yleiskaavan muutos, Aavasaksan mäkikeksus  
Kaavan laatija: 
�       Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi 
       Vastaava kaavoittaja Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282,  
Kaavan vireilletulo: 
�       Yleiskaavan muutoksen vireilletulosta on tiedotettu kuulutuksella. 
�       Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä Ylitornion kunnan 
Teknisessä toimistossa 25.02.2008 alkaen, osoite: Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio 
ja nähtävänä myös Ylitornion kunnan internetsivuilla www.ylitornio.fi. 
Kaavan käsittelyvaihe: 
�      Yleiskaavan muutoksen luonnos asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista 

varten nähtäville 29.10. – 27.11. 2009 (MRL 62 §, MRA 30 §).  

 YLEISKAAVAN MUUTOKSEN TARVE  
Ylitornion kunta on tehnyt mittavan selvitystyön mäkikeskuksen rakentamisesta 
Aavasaksalle. Mäkikeskuksen esiselvitystyön osoitettua hankeen teknisesti mahdolliseksi 
toteuttaa, kunta päätti käynnistää Tornionjoen yleiskaavan muuttamisen tavoitteena osoittaa 
yleiskaavaan mäkikeskuksen ja sen toiminnan kannalta tarpeelliset alueet.  
 
YLEISKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITE 
Maankäyttö- ja rakennuslain 35 §:n mukaisesti yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen 
osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen 
yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan 
tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja 
muun maankäytön perustaksi.  
Ylitornion kunta on asettanut yleiskaavan muutokselle vain yhden tavoitteen. Tavoitteena on 
muuttaa Tornionjoen yleiskaavaa niin, että Aavasaksalle voidaan rakentaa esisuunnitelman 
mukainen mäkikeskus.  
Yleiskaavan muutoksella on tavoitteena määrittää mäkikeskukselle urheilupalvelujen alue, 
jolle saa sijoittaa mäkikeskuksen ja rakentaa sen tarvitsemat liikennealue ym. aluevaraukset. 
Yleiskaavan aluevaraukset ja yhdyskuntatekninen rakenne osoitetaan siten, että 
mäkikeskuksella kerrannaisvaikutuksineen tuetaan Ylitornion yhdyskuntarakenteen 
toimivuutta, käytetään hyväksi olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, turvataan asumisen 
tarpeet ja palveluiden saatavuus. 
Mäkikeskuksen rakentamista ja sen toimintoja ohjaavassa osayleiskaavassa otetaan MRL 39 
§:n määrittämien yleiskaavan sisältövaatimusten mukaisesti huomioon mäkikeskuksen 
toiminnan vaikutukset Ylitornion yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, taloudellisuuteen ja 
ekologiseen kestävyyteen. Mäkikeskuksen vaatimien liikenne-, energia-, vesi- ja 
jätehuoltojärjestelmien toteuttaminen ympäristön, luonnonarvojen ja talouden kannalta 
kestävällä tavalla hallitaan yleiskaavan jälkeen laadittavalla asemakaavalla. 
Mäkikeskuksen tarkoituksena on tukea Ylitornion ja koko maakunnan elinkeinoelämän 
edellytyksien kehittämistä.    



Muutettavan yleiskaava-alueen sijainti 

           
 
           
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 



2.  LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

2.1.1  Yleiskuvaus 
 
Yleiskaavan muutos ollaan laatimassa sille alueelle, jolle mäkikeskuksen sijoittuminen 
aiheuttaa muutoksia kaavan aluevarauksiin tai muihin merkintöihin. 
Muutettavan alueen sisällä olevien alueiden lisäksi välittömiä vaikutuksia lähialueen 
asutukselle, eniten suurien tapahtumien aikaisena liikennemäärien lisäyksenä. Aavasaksa on 
yksi Suomen kansallismaisemista ja Aavasaksaa ympäröivän alueen maiseman merkittävin 
tekijä. Näin ollessa yleiskaavan muutoksen maisemavaikutukset ovat huomattavan laajat, 
välittömästi sen alueen käsittävä, jolle muutettava alue näkyy, kansallismaisemana koko 
käsitteen sisältävä. 
Kun Aavasaksan mäkikeskus suunnitelmaan sisältyy lentomäen rakentaminen, hankkeen 
vaikutusten arviointi tullaan tarkastelemaan lentomäen maailmanmestaruuskisa tapahtuman 
mitoituksella. Mäkikeskuksen moninaiskäyttö tulee mahdollistamaan muidenkin 
suurtapahtumien järjestämisen. Liikenteen ja majoituspalveluiden osalta yleiskaavan 
muutoksen vaikutukset ovat maakunnallista tasoa.  

2.1.2  Luonnonympäristö 

Tornionjoen yleiskaavan muutos Aavasaksan mäkikeskuksen alueella sijoittuu luonnon 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaalle alueelle. Yleiskaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa (OAS:ssa) ohjelmoitiin alueella tehtävät selvitystyöt tavanomaista 
kaavoitustyötä perusteellisemmin tehtäväksi. 

Yleiskaavan muutosalueen luontoarvot kartoitti kesällä 2007 FM Sami Mäkikyrö. 

Kun yleiskaavan muutos on olosuhteiltaan erittäin potentiaalista pohjanharmoyökkösen 
esiintymisaluetta, tämän parillisin vuosin esiintyvän perhoslajin esiintymistä alueella tutkittiin 
kesien 2007 ja 2008 aikana. Perhosselvityksen teki alan erikoisasiantuntijana Reima 
Leinonen. 
Seuraavana raportti luontoselvityksestä ja erillisestä perhosselvityksestä. 
 

1. JOHDANTO 
 
Länsi-Lapin alueella on herätelty ajatusta lentomäen perustamiseksi. Lentomäki tulisi sijaitsemaan Aavasaksanvaaran 
itärinteellä. Aavasaksa on jo vanhastaan tunnettu matkailukohde, jossa juhannuksen viettäjät ovat ainakin 1800-luvulta 
lähtien ihailleet yöttömän yön aurinkoa. Vaaran laella on jo runsaasti matkailuun liittyviä rakenteita sekä linkkimasto. 
Matkailu on jättänyt jälkensä vaaralle myös siten, että maasto on monin paikoin kulunutta. Lentomäen rakentamisen 
vaikutukset Aavasaksan luonnolle olisivat kuitenkin huomattavasti aikaisempaa suurempia. Aavasaksan luontoon käytiin 
luontoselvitystä varten tutustumassa kesäkuun lopulla 2007. 

 
1. SUOJELUALUEET  JA  -OHJELMAT 
 
2.1.Luonnonsuojeluohjelmat 

 
Aavasaksanvaara ei kuulu luonnonsuojelualueisiin tai –ohjelmiin. 
 
 
 



2.2. Luonnonsuojelu-,  vesi-  ja  metsälain  mukaiset suojeltavat  kohteet 
 
Aavasaksan laajat kivikkorakat ja itäpuolen jyrkänne sekä vaaran itärinteen alaosassa virtaavan puron lähiympäristö ovat 
Metsälain 10§ (metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt) mukaisia kohteita. 
 
 
3. KULTTUURIYMPÄRISTÖT  JA  PERINNEMAISEMAT 
 
Aavasaksan vaaralla ei ole perinnemaisemakohteita. 
 
Aavasaksa on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde. Se kuuluu kansallismaisemakohteisiin, joita 
Suomessa on 27. Aavasaksalla on pitkä kulttuurihistoria. Sen rinteiltä on löytynyt kivikautisia asuinpaikkoja sekä 
pohjoisrinteeltä kvartsilouhos. Kirjoitettu historia alkaa 1700-luvulta, jolloin ranskalaisen Maupertuis´in retkikunta teki 
vaaran laelta mittauksia. Vaaran laki siirtyi valtion omistukseen 1878 ja nimettiin kruununpuistoksi. Sinne rakennettiin 
1882-83 ns. Keisarinmaja, joka entisöitiin 1980 museoviraston toimesta. Museovirasto ja metsähallitus on suojellut 
Aavasaksan laen pohjoisosassa sijaitsevan vanhan tanssilavan. Näiden lisäksi alueella olevista rakennuksista on mainittava 
myös Torniolaisen apteekkari Vilénin 1912 rakennuttama kioski sekä vuonna 1927 rakennettu ja 1999 uudistettu 
Aavasaksan Paviljonki, jossa toimii kahvila.   
 
Suomen valtioneuvosto on esittänyt vuonna 2004 Unescon maailmanperintöluetteloon nk. Struven mittausketjua yhdessä  
kymmenen muun valtion (Norja, Ruotsi, Suomi, Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Valko-Venäjä, Ukraina ja Moldova) kanssa. 
Suomesta kohteeseen on valittu kuusi mittauspistettä, joista yksi on Aavasaksa.  

 
4. KASVILLISUUS 
 
4.1. Vaaran laki 
 
Aavasaksan lakialueen (kalotin) maaperä on moreenia. Alueen kasvillisuustyyppi on mustikkatyypin tuore kangas. Paikoin 
tavataan karumpaa, puolukkatyypin kuivahkoa kangasta. Puuston valtapuina ovat vanhat (n. 400 vuotta) männyt ja näitä 
hieman nuoremmat kuuset. Osassa lakea kuusta on enemmän kuin mäntyä. Vanhan metsää leimaa alueelle antavat vanhat, 
usein huonokuntoiset, koivut, kelottuneet männyt ja kuolleet kuuset. 
 
Pensaskerroksessa kasvavat katajat sekä pihlajan ja kuusen taimet. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat mustikka, puolukka ja 
variksenmarja. Teiden ja pysäköintialueiden sekä polkujen vieriltä tapaa myös kulttuurivaikutteisia kasvilajeja, esimerkiksi 
maitohorsmaa. Pohjakerroksen tyypillisimpiä lajeja ovat poronjäkälä ja seinäsammal.  
 
Vaaran laen kasvillisuus ja maasto on aika pahoin kulunutta, joten voidaan olettaa, että alueella mahdollisesti aikaisemmin 
eläneet, huonommin kulutusta kestävät kasvilajit ovat sieltä aikojen kuluessa hävinneet.  
 
4.2. Jyrkänne, kivirakka ja vaaran itälaita 
 
Aavasaksan ollessa vielä saari jääkauden jälkeisissä merissä vesi huuhteli vaaran rinteiltä hedelmällisen maan syvemmälle, 
alueille, jotka nykyään ovat vaaran alempia rinteitä. Jäljelle jäi isosta louhikosta muodostunut kivirakka, josta ainakaan 
putkilokasvien on mahdoton löytää elintilaa. Tilanne on sama vaaran itäreunan jyrkänteen kohdalla. Vaaran alemmat 
rinteet ovat puolestaan rehevää kasvuympäristöä, jossa riittää ravinteita ja vaaralta peräisin olevaa vettä, sitä rehevämpää 
mitä alemmille ja loivemmille rinteille mennään. Rakan reunassa metsätyyppi on vielä lähinnä mustikkatyypin tuoretta 
kangasta ja maaperä varsin louhikkoista, mutta varsin nopeasti alaspäin siirryttäessä metsä muuttuu alueella sijaitsevassa 
loivassa notkelmassa mustikka-oravanmarjatyypin lehtomaiseksi kankaaksi, joka on pääosiltaan hakattu. Notkelman etelä- 
ja pohjoispuolella metsä on mustikkatyypin tuoretta kangasta. Vanhan tien itäpuolella notkelma muuttuu rämeeksi. Suon 
pohjoisosassa virtaa puro, jonka ympäristö on pusikkoista. Rämeen eteläreunassa on kapea korpivyö.  
 
Alueen tuoreissa mustikkatyypin kangasmetsissä pääpuulajeja ovat mänty ja kuusi. Vanhinta  puustoa löytyy aivan rakan 
reunasta. Muu osa alueesta kasvaa hakkuiden jäljiltä eri-ikäistä puustoa, missä on myös koivua runsaasti. Pensaskerroksen 
lajeja ovat kataja ja pihlajan sekä valtapuulajien taimet. Kenttäkerroksen kasvilajeja ovat mm. mustikka, puolukka, 
variksenmarja, metsäimarre, oravanmarja, ruohokanukka, metsäkorte ja lillukka. Pohjakerrosta hallitsevat seinä- ja 
kerrossammal sekä nahkajäkälä.  
 
Oravanmarja-mustikkatyypin metsän pääpuulajit ovat kuusi, koivu ja haapa. Seassa kasvaa joitakin mäntyjä. Puusto on 
nuorta. Kenttäkerroksen kasvilajeja ovat oravanmarja, mustikka, metsäkorte, metsäimarre ja riidenlieko.  
 



Teiden välissä olevan rämeen puulajeja ovat mänty, koivu ja kuusi. Korkean varvikon muodostavat vaivaiskoivu, suopursu 
ja juolukka. Mättäillä kasvaa hillaa ja mustikkaa. Pohjakerroksen valtalaji on rahkasammal.  
 
Notkelman pohjalla virtaa puro, joka saa vetensä vaarasta. Puron alkupäässä ei ole kuitenkaan havaittavissa selvää lähdettä. 
Puro on paikoin hiekkapohjainen. Puron varrella puusto on kuusi- ja koivuvaltaista, vanhan tien alapuolella, puron varren 
tulessa kosteammaksi, tavataan myös raitaa ja harmaaleppää. Alempana puron varsi myös pusikoituu pajujen lisääntyessä. 
Mättäillä kasvaa mustikkaa, metsäkortetta, hillaa, oravanmarjaa, vanamoa, puolukkaa ja ruohokanukkaa sekä joitakin 
nuokkutalvikkeja. Pohjakerroksessa on runsaasti rahkasammalta ja vesirajassa kiiltolehväsammalia. Vanhan tien 
alapuolella, puron varren muuttuessa vetisemmäksi, esiintyy lisäksi rentukoita, kurjenjalkoja ja raatetta.     
 
4.3. Uhanalaiset kasvilajit 
 
Alueelta, jolle vaaralle tulevaa lentomäkeä suunnitellaan, löytyy yksi uhanalaisen kasvilajin esiintymä. Alueellisesti 
uhanalainen tunturikiviyrtti kasvaa Aavasaksan vaaran laella kalliojyrkänteen halkeamassa. Tämä esiintymä tulee ottaa 
yleiskaavan muutoksessa huomioon niin, että se ei vaarannu.    

  
5. LINNUSTO 
 
Aavasaksan laella tavattiin korppeja, västäräkki, metsäkirvinen, laulurastas, hömötiaisia ja pyy. Jyrkänteellä pesii 
tuulihaukkapari. Kivirakassa varoitteli kulorastas. Alempana rinteellä lauloivat pajulintu, peippo ja laulurastas, ja 
tienvarren varttuneessa kuusikossa punarinta. Rinteen kosteassa norossa törmättiin pyypoikueeseen.  
 
Tavatuista lajeista tuulihaukka kuuluu Suomen uhanalaisuusluokituksessa vuodelta 2000 silmällä pidettäviin lintulajeihin 
ja pyy EU:n lintudirektiivin liitteen I –lajeihin. Linnustoa tarkasteltiin vain päivällä, joten alueella esiintyvät lähinnä yöllä 
liikkuvat linnut ovat voineet jäädä havaitsematta. Esimerkiksi huuhkajalle vaaran kalliojyrkänne on tyypillinen 
pesimäpaikka.   
 
6. YHTEENVETO 
 
Aavasaksan vaaran linnustossa ja kasvillisuudessa ei ilmennyt mitään erityisen omaleimaista. Vaaran suurimmat arvot 
ovatkin sen pitkässä kulttuurihistoriassa ja varsinkin sen ainutlaatuisessa maisemassa sekä pinnanmuodoissa ja maaston 
rakenteessa, joita komeampia on vaikea löytää. Ennen kuin lentomäkihanke etenee yleisestä tarkemman suunnittelun 
asteelle ja toteutukseksi, tulisi myös kalliojyrkänne ja sen alapuolinen laaja kivirakka tutkia tarkemmin. Nyt niitä 
tarkasteltiin vain kauempaa niiden vaikeakulkuisuuden takia. Oikeilla varusteilla (kalliokiipeilyvälineet) ja taidoilla ne 
lienevät tutkittavissa. Samoin tulisi selvittää alueen mahdollinen pöllöpopulaatio. Parhaiten tämä tapahtuu kevättalvella 
pöllöjen soidinaikaan.   
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1 JOHDANTO 
 
Aavasaksan alue on maamme tunnetuimpia luonnonnähtävyyksiä jo 1800-luvun alkupuolelta asti. Sen laelta avautuu 
Peräpohjolan vaara- ja jokiseudun luonto koko komeudessaan. Aavasaksan maisema-alueen näkymien erityinen 
vaikuttavuus piilee niiden voimakkaissa vastakohtaisuuksissa. Vaarojen tummien huippujen ympärillä avautuvat 
Tornionjokilaakson alavat viljelymaisemat ja vanha vauras asutus. Alueen perhoslajistoa on aiemmin kartoitettu vain 
satunnaisesti perhostutkijoiden toimesta.  
 
Maisema-aluetta on runsaasti rakennettu matkailua varten teiden varsille ja Aavasaksanvaaran laelle. Tunnetuin rakennus 
on 1882 pystytetty, alun perin keisari Aleksanteri III:n metsästysmajaksi tarkoitettu Keisarinmaja. Tämä rakennus on 
kunnostettu alkuperäisasuunsa vuonna 1980. Maisemakuvan säilymistä uhkaavat eniten harkitsematon 
matkailurakentaminen ja alhaalla jokilaaksossa vanhan viljelysmaiseman ränsistyminen. 
Näiden jyrkkien kalliorinteiden alueelle ollaan nyt suunnittelemassa Suomen ensimmäistä lentomäkeä. 
 
Koska kuusen esiintymisalueen pohjoisrajat sijoittuvat Aavasaksan alueelle, on täällä olevissa kuusikoissa mahdollisesti 
direktiivilaji pohjanharmoyökkösen (Xestia borealis) esiintymiä. Suomen tunnetuimmat ja runsaimmat lajin esiintymät 
sijaitsevat aivan lähialueilla Muoniossa ja Kittilässä. Pohjanharmoyökkönen on vaikeasti havaittava laji, joka parveilee 
valoisina kesäöinä kuusten latvaosissa. Lajin toukan ravintokasvi oli pitkään tuntematon (Imby & Palmqvist 1978) ja 
kasvatuksissa se söi naavaa (Somerma 1997), mustikkaa (Skou 1991) ja lehtikuusta (H.Lonka, henkilökohtainen 
tiedonanto) . Värriötunturin alueelta löydettiin Suomesta ensimmäistä kertaa luonnosta lajin toukka, joka oli syömässä 
kuusen uusia vuosikasvaimia (Várkonyi & Ahola 2001). Pohjanharmoyökkönen lentää sukulaislajiensa tapaan vain joka 
toinen vuosi ja sen lentoaika on kesäkuun lopusta heinäkuun loppupuolelle (Mikkola & Jalas 1977). Laji lentää parittomina 
vuosina Itä-Lapissa ja parillisena vuonna Länsi-Lapissa  (Várkonyi ym. 2002). Tätä rytmiikkaa säätelevät Ophion-suvun 
loispistiäiset (Várkonyi 2003). Tästä syystä lajin havainnointia jatkettiin toukkavuoden jälkeen lajin lentovuonna 2008. 
 
2 TUTKIMUKSEN TAVOITE 
 
Aavasaksan alueelle ollaan suunnittelemassa lentomäkeä. Alueella on myös potentiaalisia paikkoja pohjanharmoyökköselle 
(X.borealis), joka on EU:n direktiivin kakkosliitteen laji (Rassi ym. 2001). Lajin esiintymiä ei siis saa tietoisesti heikentää.  
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli jatkaa vuonna 2007 aloitettua perhosten esiselvitystä pohjanharmoyökkösen osalta, 
koska harmoyökköset lentävät Länsi-Lapissa parillisina vuosina. Samalla kartoitettiin yleisesti alueen perhosille sopivia 
alueita ja niiden sijoittumista lentomäkeä ajatellen. 
 
3 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Tutkimusmenetelmänä käytimme esiselvityksen pohjalta valitulla alueella syöttirysää, feromonirysää ja haavintaa. 
Syöttirysänä käytettiin Oulu-mallista syöttirysää, jossa houkuttimena toimii punaviinipohjainen syötti ja olutsyötti. 
Punaviinisyötissä käytettiin lievästi etikoitua punaviiniä, johon lisättiin fariinisokeria. Olutpohjainen syöttineste sisälsi 
olutta, fariinisokeria, siirappia, omenasosetta, hunajaa ja hiivaa, jonka oli annettu käydä pari viikkoa. Näitä nesteitä 
käytettiin rinnakkain vaahtomuoviin imeytettynä. 

Syöttirysä sijaitsi (koordinaatit 7371203-3354480) jyrkimmän 
kivirakan alapuolella  olevassa kuusikossa neljän metrin 
korkeudella 2.7.-21.8. välisen ajan (kuva 1).  
 
 
 
Kuva 1. Syöttirysä sijaitsi rakan alapuolisessa kuusikossa 4 metrin 
korkeudella maasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Feromonirysä sijaitsi syöttirysästä noin sadan metrin päässä kivirakan alapuolella olevalla mäntyrämeellä (kuva 2). 
Rysässä käytettiin houkuttimena Agrotis- ja Plusia-sukujen lajien keinotekoisesti valmistettuja houkutusaineita, joiden on 
todettu houkuttelevan useita Lapissa tavattavia vaikeasti havainnoitavia lajeja. Rysä oli toiminnassa 2.7.-21.8. välisen ajan.  
 
Rysien asennus- ja poistomatkalla kerättiin lajistoa haavin avulla. 

 
 
Kuva 2. Feromoneilla varustettu rysä sijaitsi rakan alapuolella olevalla rämeellä. 
 
4 TULOKSET 
 
Vuonna 2008 alueelta havaittiin yhteensä 54 perhoslajia, joista 11 pikkuperhoslajia ja 43 suurperhoslajia.  
 
Edellisvuoden havainnot mukaan lukien on alueelta havaittu yhteensä 71 perhoslajia, joista 15 pikkuperhoslajia ja 56 
suurperhoslajia. Havaittu kuusikaarimittari (Macaria signaria) on tyypillinen vanhojen kuusikoiden laji, joka elää 
Aavasaksalla elinalueensa pohjoisrajoilla. Ritariperhoskoiraat (Papilio machaon) lentelevät tyypillisesti rinnettä ylös- ja 
alaspäin ja tällä tavalla havaittiin lajin yksilö myös Aavasaksan rinteen jyrkimmässä kohdassa. Ritariperhonen on näin 
pohjoisessa harvalukuinen. Vanhojen kuusikoiden laji on myös savuharmoyökkönen (Xestia gelida), joka lentää parillisina 
vuosina. Pohjoisten rämeiden tyyppilajeja ovat keltahopeayökkönen (Syngrapha microgamma)ja synkkä nopsayökkönen 
(Sympistis funebris), jotka havaittiin rakan alapuoliselta rämeeltä. 
 
Alueelta ei vuosien 2007-2008 tutkimuksissa ole havaittu pohjanharmoyökköstä (X.borealis), mutta alue soveltuu 
erinomaisesti ko. lajille ja se sijaitsee lähellä aiemmin havaittuja esiintymiä. 
 
Havaittu lajisto oli tyypillistä pohjoisen havumetsän lajistoa. Alueelta vuosina 2007-2008 havaitut lajit ilmenevät 
taulukosta 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taulukko 1. Aavasaksanvaaran alueelta havaitut perhoslajit vuosina 2007-2008. 
 
  
Denisia stipella Eupithecia abietaria 
Pseudatemelia josephinae Eupithecia satyrata 
Plutella xylostella Eupithecia vulgata 
Coleophora plumbella Pasiphila debiliata 
Coleophora violacea Plagodis pulveraria 
Coleophora orbitella Lomaspilis marginata 
Coleophora idaeella Bupalus piniarius 
Orthotaenia undulana Arichanna melanaria 
Retinea resinella, äkämä Macaria signaria 
Lozotaenia forsterana Elophos vittaria 
Syndemis musculana Cabera pusaria 
Pandemis cerasana Ematurga atomaria 
Platyptilia calodactyla Hyppa rectilinea 
Algedonia terrealis Acronicta leporina 
Scoparia ancipitella Acronicta auricoma 
Pieris napi Acronicta megacephala 
Papilio machaon Acronicta psi 
Nymphalis antiopa Lithomoia solidaginis 
Vanessa atalanta Syngrapha microgamma 
Polygonia c-album Sympistis funebris 
Albulina optilete Enargia paleacea 
Erebia embla Parastichtis suspecta 
Tethea or Mniotype adusta 
Ochropacha duplaris Mesapamea secalis 
Jodis putata Apamea remissa 
Scopula floslactata Apamea lateritia 
Scopula ternata Polia hepatica 
Xanthorhoe annotinata Lacanobia thalassina 
Electrophaes corylata Eurois occultus 
Rheumaptera hastata Xestia speciosa 
Entephria caesiata Xestia gelida 
Chloroclysta citrata Xestia alpicola 
Eulithis populata Xestia baja 
Hydriomena furcata Protolampra sobrina 
Epirrita autumnata, toukka Diarsia mendica 
Martania taeniata  

 
5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 
 
Alue on erittäin potentiaalista pohjanharmoyökkösen esiintymisaluetta. Lajia ei kesien 2007-2008 tutkimuksissa ole 
havaittu. Tutkimusalueen alaosa on kuitenkin erittäin tyypillistä ko. lajille. Suvun lajien kannat ovat olleet alhaalla jo 
useampana lentovuotena (Leinonen 2006). Tutkimuksissa alueelta havaitut muut harmoyökköslajit ovat tyypillisiä 
pohjanharmoyökkösen seuralaislajeja.  
 
Mikäli lentomäki rakennetaan, tulee rinnealueen alaosassa välttää mahdollisimman paljon mitään muutoksia kuusikossa, 
jossa on todennäköisimmin pohjanharmoyökkösen elinympäristöjä.  



 
Lisäksi maansiirtotöissä tulee huolehtia alarinteisiin kohdistuvista vaikutuksista vesitalouteen, joka välillisesti muuttaa 
kuusten elinoloja alueella. Mikäli puustoa joudutaan poistamaan enemmälti, tulee se kohdistaa mäntyvaltaisiin kohtiin 
kuusikoita säästäen. Kuusikoiden hakkuut vaikuttaisivat radikaalisti alueen valumiin ja lämpötalouteen pitkäksi aikaa 
(Kubin & Kemppainen 1991 ja 1994) ja veisivät alueella mahdollisesti esiintyvältä pohjanharmoyökköseltä 
elinmahdollisuudet osittain tai jopa kokonaan hakkuiden reunavaikutusten vuoksi. 
 
Viime vuosina on näkynyt merkkejä voimakkaista muutoksista perhosyhteisöissä ilmaston lämpenemisen seurauksena. 
Tämä voi ilmetä levinneisyydeltään pohjoisten harmoyökkösten vetäytymisenä (Leinonen & Söderman 2006, 
käsikirjoitus). Aavasaksan alue kuuluu eteläisten ja arktisten lajien vaihettumisvyöhykkeeseen ja olisi erittäin tärkeää 
seurata nimenomaan täällä lajistossa tapahtuvia muutoksia lähivuosina. Alueen pohjoinen ekosysteemi on niukkaa ja siksi 
reagoi voimakkaasti ilmaston lämpenemiseen (MMM 2005).  
 
Koska alue on yksi Suomen tunnetuimpia maisemia, johon tullaan katsomaan keskiyön aurinkoa, näen erittäin 
arveluttavana tämän maiseman rakentamista lentomäen käyttöön. Lopuksi ehdotan, että pohjanharmoyökkösen kaikkia 
Suomen esiintymiä tulisi seurata tiiviisti lähivuosina. 
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2.1.3  Maisema 
 
Maisemaselvityksen alueesta teki Sito Oy / maisema-arkkitehti Kaisa Niilo-Rämä. 
maisemaselvitys raportoitiin niin laajan, että siitä on tähän yleiskaavan selostukseen referoitu 
tiivistelmä. Maisemaselvitysraportti on erillisenä yleiskaavan liitteenä.  
Seuraavana tiivistelmä maisemaselvityksestä.  
 
AAVASAKSAN VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAN MAISEMA-ALUEEN TAUSTAT 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista on tehty valtioneuvoston toimesta vuonna 1995 
periaatepäätös (Dnro 1/500/95). Periaatepäätös on tehty Maisema-aluetyöryhmän mietinnön 66/1992 
pohjalta. Mietintö perustuu aikaisempaan Maisematoimikunnan mietintöön (1980:44), joka oli 
maamme maisemien tilan ja maisemansuojelun tarpeen perusteellinen kartoitus. 

Periaatepäätöksessä on lueteltu 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, joista Aavasaksan 
maisema-alue on yksi. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä maisema-alueita ei ole jaoteltu alempiin 
luokkiin kuten sen perustana olevassa mietinnössä on tehty. 

Seuraavassa lainauksia periaatepäätöksestä: 

”Maaseudun kulttuurimaisemat ovat tärkeä osa kansallista kulttuuri- ja luonnonperintöämme. Ne 
ovat syntyneet vuosisatoja jatkuneen, luonnonolojen ehdoilla tehdyn työn tuloksena. 
Maaseutumaisemia voidaan pitää maanviljelijöiden tuottamana hyödykkeenä.” 

”Luonnonympäristön ja kulttuuriympäristön sopusointu on luonut kulttuurimaisemien suuret 
kauneusarvot.” 

”Maaseudun kulttuurimaisemaan sisältyy huomattava kansallinen pääoma, korvaamaton 
todistusaineisto kulttuurimme kehityksestä, maamme asuttamisesta sekä ihmisen ja luonnon 
välisestä suhteesta.” 

”Alueilla tarvittava uusi rakentaminen sopeutetaan ympäristöönsä suunnittelun keinoin.” 

Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on jaettu kahteen 
ryhmään: arvokkaisiin maisemakokonaisuuksiin ja arvokkaisiin maisemanähtävyyksiin. Aavasaksan 
maisema-alue kuuluu näistä jälkimmäiseen.  

Mietinnössä maisemanähtävyyksiä on kuvattu seuraavasti: ”Arvokkaat maisemanähtävyydet ovat 
maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti edustavia ja ainutlaatuisia, yleensä hyvin tunnettuja alueita. 
Maisemanähtävyyksillä on klassinen merkitys maatamme koskevissa kirjallisissa ja taiteellisissa 
kuvauksessa ja yleisessä tietoisuudessa. Monet maisemanähtävyydet ovat tunnetuimpia 
näköalamaisemia tai matkailukohteita, joiden kautta suomalaisen maiseman kauneus on tullut 
tunnetuksi myös ulkomailla. Maisemanähtävyydet ovat suureksi osaksi luonnonalueita, mutta niillä on 
lähes aina kulttuurihistoriallinen arvo, ja ne ovat maisemaltaan kiistattoman arvokkaita.” 

Maisema-alueiden inventoinnit 
Maisema-aluetyöryhmän työn kivijalkana toimivat maisemaselvitykset/inventoinnit, joista suurimman 
osan laativat silloiset seutukaavaliitot. Työryhmä ohjeisti inventoinnit kattavasti ja teki tarpeen mukaan 
niihin täydennyksiä.  

Inventointien tavoitteena oli löytää sellaiset edustavat maisema-alueet, jotka ovat visuaalisia tai 
muulla tavalla selvästi hahmottuvia kokonaisuuksia ja joilla on huomattavia arvoja muun muassa 
rakennuskannan ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden, uhanalaisten ja harvinaisten 
eliölajien ja etenkin niiden elinympäristöjen, eli harvinaistuvien perinnebiotooppien sekä hyvin 
hoidetun viljelymaiseman ja kauniin maisemakuvan perusteella.  

Alueiden edustavuus arvioitiin käyttämällä aikaisemmin laadittua maisemamaakuntajakoa perustana. 



Tavoitteena oli löytää vähintään yksi maisemanähtävyys per maisemamaakunta. Alueiden tuli täyttää 
inventointia varten laaditun maisemamaakuntajaon edellyttämä edustavuus. Tyypillisten maisemien 
ohella myös harvinaiset, muusta seudusta selvästi poikkeavat alueet tuli ottaa inventoinnissa 
huomioon. Inventoinneissa kiinnitettiin päähuomio alueen luonnonpiirteisiin, kulttuuripiirteisiin ja 
maisemakuvaan.  

Luonnonpiirteet arvioitiin kiinnittämällä huomiota niiden edustavuuteen, harvinaisuuteen, 
monipuolisuuteen ja alkuperäisyyteen sekä niille aiheutuneisiin vaurioihin.  

Kulttuuripiirteet, kulttuurihistoria ja maankäyttö arvioitiin kiinnittämällä huomiota siihen, mitä eri 
aikakausista ja toiminnoista on edelleen nähtävissä, perinteisten ja uusien maankäyttötapojen 
yhteensopivuuteen, muinaismuistoihin ja asutuksen sijoittumiseen ja ryhmittymiseen. Kulttuuripiirteet 
arvotettiin niiden edustavuuden, harvinaisuuden, monipuolisuuden, alkuperäisyyden ja 
maisemahäiriöiden perusteella. Arvojen määrittelyssä otettiin huomioon myös kohteiden itseisarvo, 
symboliarvo, identiteettiarvo sekä nykyinen toimivuus.  

Maisemakuva (maiseman visuaaliset ominaisuudet) arvioitiin sen antaman kokonaisvaikutelman 
(mielikuvan) perusteella. Maisemakuvaa arvioitiin lisäksi maiseman fyysisiä rakenteita kuvailemalla 
(maisemarakenne). Maisemakuvan arvotuksen perustana toimivat sen eheys ja yhtenäisyys, 
vaihtelevuus eli monipuolisuus, intensiteetti eli vaikuttavuus sekä huomattavat yksittäiset 
maisemaelementit ja maisemaa jäsentävät osatekijät.  

Maisema-alueella harjoitettu tutkimus ja sen käyttö opetustarkoituksiin vaikutti kohentavasti alueen 
arvoon. 

Maisemanähtävyyksien edustavuuden kriteerejä olivat: 

maisemaltaan ainutkertaisen hieno 
hyvin tunnettu koko maassa 
täyttää aluetyypin korkeimmat kriteerit 
erityishuomio maisemakuvassa ja luonnonpiirteissä 
 

Maisema-alueiden yleiset rajausperiaatteet 
Alueet rajattiin kartalle käyttäen pohjana inventoinneissa käytettyjä rajauksia. Inventoinneissa rajaus 
suoritettiin maisema-analyysin ja toiminnallisen tarkastelun avulla. Analyysissä selvitettiin alueella 
olevat näkymäalueet ja niiden rajat sekä alueen käyttöön liittyvät perinteiset toiminnot. 
Maisemanähtävyyksien rajauksia tehdessä oli huomio enemmän luonnonympäristössä kuin 
avoimissa viljelyalueissa ja asutuksessa. Luonnollisina rajoina toimivat maisemassa näkyvät 
rajalinjat, maisemavauriot ja näkymien reuna-alueet. Maisemanähtävyyksien rajaamisessa 
korostettiin näkymien tarkastelua.  

Aavasaksan maisema-alueen kriteerit 
Aavasaksan maisema-alue on oman maisemamaakuntansa eli peräpohjolan vaara- ja jokiseudun 
ainoa maisemanähtävyys. Arvokkaita maisemakokonaisuuksia on maisemamaakunnassa viisi, joista 
Lohijärvi-Leukumapää sijaitsee melko lähellä. Maisematyöryhmän mietinnössä olevassa Aavasaksan 
maisema-alueen kuvauksessa korostuvat seuraavat piirteet: 

Voimakkaat vastakohtaisuudet (alava viljelymaisema vs. metsäiset vaarat)  
Aavasaksan jyrkkä profiili 
Vaaran huipulta avautuva näköala 
Luonnonpiirteiden vaihettumisvyöhyke (alavat tulvaniittysaaret --> jyrkät kalliopahdat) 
Aavasaksan pohjoishuipulle tunnusomaiset jyrkänteet, louhikko- ja kallioalueet 
Jokilaaksoa seuraava vanha asutus 
Kuuluisa matkailukohde jo 1800-l alkupuoliskolla 
Kivikautiset asuinpaikat 
Keisarinmaja 



Kuvauksessa Aavasaksan maisema-alueen maisemakuvan säilymistä eniten uhkaaviksi tekijöiksi on 
mainittu harkitsematon matkailurakentaminen ja alhaalla jokilaaksossa vanhan viljelymaiseman 
ränsistyminen.  

Aavasaksan maisema-alueen inventointi ja arvottaminen 
Koska inventoinnit on tehty lähes 20 vuotta sitten, ei inventointien tekijää tai alkuperäisiä 
inventointikortteja löytynyt etsinnästä huolimatta. Ainut löytynyt viittaus löytyi Lapin seutukaavaliiton 
toimintakertomuksessa vuodelta 1989. Siinä sanotaan: ”Toimintavuoden aikana suoritettiin 
ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän alulle panema maisemainventointi. Lapin kohteet 
jaettiin Lapin seutukaavaliiton ja Iin ympäristöinstituutin kesken siten, että seutukaavaliiton 
inventoitavaksi tuli 13 aluetta. Kullekin alueelle tehtiin yksi tai kaksi maastokäyntiä. Kohteista 
inventoitiin luonnon- ja kulttuuripiirteet, maankäyttö, maisemakuva sekä uhkatekijät ja 
säilymisedellytykset ja lisäksi annettiin suosituksia alueiden hoitotavasta.” 

Mietinnössä esitettyjen periaatteiden mukaisesti voidaan kuitenkin päätellä Aavasaksan maisema-
alueen valitsemiseen ja rajaamiseen vaikuttaneita tekijöitä.  

Mietinnössä olevat kohdat on esitetty tässä kursiivilla ja perustelut/päätelmät luettelona: 

Alueiden edustavuus arvioitiin käyttämällä aikaisemmin laadittua maisemamaakuntajakoa perustana. 
Alueiden tuli täyttää inventointia varten laaditun maisemamaakuntajaon edellyttämä edustavuus. 
Tyypillisten maisemien ohella myös harvinaiset, muusta seudusta selvästi poikkeavat alueet tuli ottaa 
inventoinnissa huomioon. Inventoinneissa kiinnitettiin päähuomio alueen luonnonpiirteisiin, 
kulttuuripiirteisiin ja maisemakuvaan.  

− Aavasaksan maisema-alue edustaa maisemamaakuntansa Peräpohjolan vaara- ja 
jokiseudulle tyypillistä maisemaa monin eri piirtein. 

Kulttuuripiirteet, kulttuurihistoria ja maankäyttö arvioitiin kiinnittämällä huomiota siihen, mitä eri 
aikakausista ja toiminnoista on edelleen nähtävissä, perinteisten ja uusien maankäyttötapojen 
yhteensopivuuteen, muinaismuistoihin ja asutuksen sijoittumiseen ja ryhmittymiseen. Kulttuuripiirteet 
arvotettiin niiden edustavuuden, harvinaisuuden, monipuolisuuden, alkuperäisyyden ja 
maisemahäiriöiden perusteella. Arvojen määrittelyssä otettiin huomioon myös kohteiden itseisarvo, 
symboliarvo, identiteettiarvo sekä nykyinen toimivuus. Maisemanähtävyyksien edustavuuden 
kriteerejä olivat: maisemaltaan ainutkertaisen hieno, hyvin tunnettu koko maassa, täyttää aluetyypin 
korkeimmat kriteerit, erityishuomio maisemakuvassa ja luonnonpiirteissä 

− Alueen kulttuurihistoria on monipuolista sekä asutuksen että matkailun ansiosta. 

− Aavasaksan vaara on tunnettu koko maassa. 

− Aavasaksan keskiyön auringosta ja vaaran laelta avautuvasta maisemasta on kirjoitettu 
useissa lähteissä niin Suomessa kuin maailmallakin. 

− Varhaisimmat maininnat Aavasaksasta Keski-Euroopassa ovat peräisin 500-luvulta. 

− Aavasaksalle on tehty järjestettyjä turistimatkoja jo 1880-luvulta lähtien.  

− Kulttuurihistoriallisia arvoja Aavasaksan maisema-alueella edustavat matkailua palvelevien 
rakennusten lisäksi vanha asutus, siihen liittyvä viljelymaisema, muinaismuistot ja kivihakkaukset.  

− Matkailurakennukset ovat säilyneet lähes alkuperäisessä asussaan. 

Maisemakuva (maiseman visuaaliset ominaisuudet) arvioitiin sen antaman kokonaisvaikutelman 
(mielikuvan) perusteella. Maisemakuvaa arvioitiin lisäksi maiseman fyysisiä rakenteita kuvailemalla 
(maisemarakenne). Maisemakuvan arvotuksen perustana toimivat sen eheys ja yhtenäisyys, 
vaihtelevuus eli monipuolisuus, intensiteetti eli vaikuttavuus sekä huomattavat yksittäiset 
maisemaelementit ja maisemaa jäsentävät osatekijät.  

Maisema-alueella harjoitettu tutkimus ja sen käyttö opetustarkoituksiin vaikutti kohentavasti alueen 
arvoon. 



 

 

− Aavasaksan maisema-alue rajautuu selvästi näkymiä rajaaviin ympäröiviin vaaroihin sekä 
valtakunnanrajaan. Rajaus pitää sisällään kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja sulkee pois laajat 
erämaa-alueet sekä Ylitornion keskustan.  

− Alue on visualisesti yhtenäinen, mutta samalla monipuolinen.  

− Maisemahäiriöitä on vähän. 

− Vaaraa on käytetty geologisena opetuskohteena. 

− Vaara toimii selkeänä maamerkkinä alueella. 

 
AAVASAKSAN MAISEMASELVITYS 
 
Tiivistelmä 
Aavasaksa, joka on yksi Suomen 27 kansallismaisemasta sijaitsee Ylitornionkunnassa, Lapin läänissä. Alue käsittää yli 240 
metriä korkean Aavasaksan vaaran sekä sitä ympäröivän laakso- ja vaara-alueen, jotka yhdessä muodostavat 
valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen. 
Aavasaksa kuuluu Peräpohjola-Lapin maisema-alueeseen ja edustaa Peräpohjolan vaara- ja jokiseutua. Aavasaksan vaaran 
rinteeseen on suunnitteilla mäkihyppykeskus, jonka rakentaminen vaatii kaavamuutoksen. Tämä maisemaselvitys ja 
maisemavaikutusten arviointi on tehty mahdollisen kaavamuutoksen pohjaksi. Työn lähtökohtana on ollu selvittää 
Aavasaksan maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot sekä suunnitellun mäkikeskushankkeen vaikutukset alueen 
maisemaan. 
Selvitys keskittyy maisemaan ja alueen kulttuurihistoriaan, mutta se ottaa kantaa välillisesti myös alueen luontoon sekä 
toimintoihin, joista on kummastakin tehty omat selvityksensä. Lähtöaineistona on käytetty muun muassa Museoviraston 
sekä Lapin ympäristökeskuksen tuottamaa paikkatietoaineistoa, Geologisen tutkimuskeskuksen kartta-aineistoa sekä 
julkaisua, aikaisempia mäkikeskushankkeeseen liittyviä selvityksiä, voimassa olevia kaavoja ja erilaisia maisemaan 
liittyviä julkaisuja. Kirjallisten ja muiden lähdeaineistojen lisäksi selvityksessä on käytetty maastokäynnillä tehtyjä 
havaintoja ja kuvamateriaalia. 
Maisema-analyysissä maisemaa on tarkasteltu mahdollisimman monesta eri näkökulmasta. Se sisältää niin lähi- kuin 
suurmaisemankin analyysin, maiseman historian tarkastelun, luonnonolosuhteiden sekä maankäytön ja rakennetun 
ympäristön analyysin. Maisemarakennetta ja maisemakuvaa on tarkasteltu lähinnä karttojen välityksellä. 
Maisemaanalyysin tavoitteena on ollut maiseman arvojen tunnistaminen ja niiden sijoittaminen kartalle. 
Aavasaksan maisema sisältää monia hyvin erilaisa arvoja. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, joten 
se on kokonaisuutena arvokas. Muut arvot ovat paikallisempia, mutta eivät suinkaan vähempiarvoisia. Huomattavimmat 
arvot Aavasaksan vaaralla ovat sen muinaisranta sekä kulttuurihistorialliset arvot, jotka sisältävät valtakunnallisesti 
arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön sisällä olevia suojeltuja rakennuksia, muinaismuistoja sekä Unescon 
maailmanperintökohteen. 
Mäkihyppykeskuksen vaikutukset olisivat moninaiset. Maisemaekologiaan vaikutukset kohdistuisivat lähinnä 
muinaisrannan osittaisen tuhoutumisen sekä alueen kenttäkerroksen kulutuksen muodossa. Maisemakuvaan keskus toisi 
mukanaan maisemavaurion ja alentaisi siten alueen maisemakuvallista arvoa. Vaikutukset ulottuvat myös näkymien 
laatuun sekä Kruunupuiston suojeltuun alueeseen. Välillisistä vaikutuksista huomattavin on louhitun kallion kuljetus pois 
alueelta. 
 
1. Selvitysalueen kuvaus 
Aavasaksa sijaitsee Ylitornion kunnassa, Lapin läänissä, noin viiden kilometrin päässä Ylitornion kuntakeskuksesta ja 70 
kilometriä Torniosta pohjoiseen.. Alue käsittää yli 240 metriä korkean Aavasaksan vaaran sekä sitä ympäröivän laakso- ja 
vaara-alueen. Vaara sijaitsee Suomen ja Ruotsin välisenä rajana toimivan Torniojoen ja sen sivuhaaran Tengeliönjoen 
välissä. Aavasaksa kuuluu Peräpohjola-Lapin maisema-alueeseen ja edustaa Peräpohjolan vaara- ja jokiseutua. Selvitysalue 
on rajattu niin, että se pitää sisällään koko Aavasaksan valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen. 
Aavasaksa on yksi 27 Suomen kansallismaisemista. 
 
 
 
 
 



2. Työn lähtökohdat ja tavoitteet 
Työn lähtökohtana on selvittää Aavasaksan maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot sekä suunnitellun 
mäkikeskushankkeen vaikutukset alueen maisemaan. Selvitys on osa Aavasaksalle tehtävää yleiskaavan muutosta. Sekä 
nykytilan analyysi että vaikutusten arviointi on tehty koko selvitysalueelle. Lisäksi on paneuduttu tarkemmin suunnitellun 
mäkikeskuksen lähiympäristöön. Mäkikeskuksen suunnitelmat käsittävät sekä itse hyppyrimäet katsomoineen, että siihen 
liittyvät liikennejärjestelyt ja pysäköintialueet. 
Selvitys keskittyy maisemaan ja alueen kulttuurihistoriaan, mutta se ottaa myös kantaa välillisesti alueen luontoon sekä 
toimintoihin, joista on kummastakin tehty omat selvityksensä. Maiseman eri osien käsittelyn tarkkuutta on vaihdeltu 
maisema-analyysissä sen mukaan kuinka laajalle alueelle vaikutusten on arvioitu ulottuvan. Näin ollen esimerkiksi 
luonnonolosuhteiden kohdalla selvitysalueen rajaus on pienempi kuin joissakin muissa analyysin osa-alueissa. 
 
3. Selvitysprosessi 
Lähtöaineistona on käytetty muun muassa Museoviraston sekä Lapin ympäristökeskuksen tuottamaa paikkatietoaineistoa, 
Geologisen tutkimuskeskuksen kartta-aineistoa sekä julkaisua, aikaisempia mäkikeskushankkeeseen liittyviä selvityksiä, 
voimassa olevia kaavoja ja erilaisia maisemaan liittyviä julkaisuja. Lähtöaineisto on lueteltu erillisraportin lopussa. 
Selvityksen aikana on oltu yhteydessä Museovirastoon, Lapin ympäristökeskukseen, Ylitornion matkailuun ja 
maakuntamuseoon. Kirjallisten ja muiden lähdeaineistojen lisäksi selvityksessä on käytetty maastokäynnillä tehtyjä 
havaintoja ja kuvamateriaalia. 

 
4. Maisema-analyysi 
 
Suurmaisema 
Aavasaksan alue kuuluu Peräpohjolan vaara- ja jokiseudun maisemamaakuntaan. Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä 
(1992) Aavasaksa on valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys. Aavasaksan vaara kuuluu valtakunnallisesti 
arvokkaaseen Aavasaksan maisema-alueeseen, jonka laajuus on n. 9 000 ha. Maisema vaaran ympärillä on hyvin 
monimuotoista. Maisema-alue rajautuu lännessä Tornionjokeen, joka on Euroopan pisin vapaana virtaava joki (520 km). 
Pohjoisessa maisemaalue ulottuu Kaulinrannan pohjoispuolelle ja idässä aina Portimojärven länsireunaan asti Iso 
Himovaaran ja Rovavaaran rajatessa aluetta koillisessa. Etelässä aluetta rajaavat Ylitornion kuntakeskus, Etuinen ja 
Takainen Rovavaara sekä Viisavaara. 
Tornionjoki- ja Tengeliöjokilaakson alavat viljelysmaisemat vanhoine rakennuksineen toimivat kontrastina laaksojen 
ympärillä oleville metsäisille vaaroille. Näkymät Aavasaksan huipuilta jatkuvat kaukaisuuteen. Eteläinen huippu kohoaa 
206 metrin korkeuteen ja pohjoinen huippu 242 metriin. Tornionjoen leveä uoma ja sen keskellä olevat tulvaniittysaaret 
sekä tasaiseen jokilaaksoon tilkkuina levittäytyvät pellot leimaavat näkymää vaaran huipulta etelään ja pohjoiseen. 
Lännessä Tornionjoen vastarannalla siintää Ruotsin puolella oleva Övertorneån kuntakeskus. Vaaran pohjoispuolelta 
kaartuva Tengliönjoki pienempine peltolaikkuineen sekä ympärillä olevat metsäiset vaarat ovat maiseman pääelementit 
katsottaessa vaaralta kohti itää. 
Aavasaksan vaaran jyrkkä silhuetti erottuu muista vaaroista jo kaukaa pohjoisesta saavuttaessa. Idästä päin vaaran voi 
nähdä jopa noin 20 kilometrin päässä olevalta Törmäsjärveltä saakka lähestyttäessä Aavasaksaa tietä 930 pitkin. 
Aavasaksan kohdalla maisema muuttuu etelästä pohjoiseen mentäessä alavasta vaihtelevaan vaaramaisemaan. 
Tornionjokilaaksoon sekä Rovaniementien varteen keskittynyt asutus pitää sisällään useita komeita 1800-luvun lopun ja 
1900-luvun alun peräpohjalaistaloja. Rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita on muun muassa Taronniemessä, 
Purasenvaarassa ja Kaulinrannassa. Myös Tengeliössä on joitakin vanhoja ja arvokkaita rakennuksia. Uusi rakennuskanta 
keskittyy Kilpisjärventien varteen. 
 
Lähimaisema 
Aavasaksan vaara ja sen lähimaisema vaihtelee voimakkaasti eri ilmansuunnissa. Vaaran ja Tengeliöjoen pohjoispuolella 
on Aittamaan kylä, jonka pienten peltoaukeiden takaa vaara kohoaa terävänä. Asutus on keskittynyt pienelle alueelle 
tiiviiksi ryppääksi. Myös vaaran juurella on muutama talo sekä peltoaukea. Muuten vaaran pohjoispuoli on metsäistä 
ja kumpuilevaa. Vaara näyttäytyy pohjoiseen jyrkkäpiirteisenä ja osaksi paljaana. 
Vaaran ja Tengeliöjoen itäpuolella on kapea alava alue, johon asutus ja peltoalueet ovat keskittyneet. Tien molemmin 
puolin olevat rakennukset ovat pääosin vanhoja ja hyväkuntoisia. Ne muodostavatkin kauniin 
kulttuurimaisemakokonaisuuden vaaran näyttävimmälle puolelle. Asutuksen takana maasto kohoaa melko jyrkästi 
metsäiseksi vaaramaisemaksi. Vaaran juurella on muutama peltoaukea sekä talorypäs.  
Vaaran rinne on länsipuolella jyrkkä ja varsinkin sen louhikkoinen yläosa tekee siitä dramaattisen maisemaelementin. 
Louhikon eteläpuolella on kaksi laskettelurinnettä, jotka erottuvat paljaina alueina maisemassa selvästi. Vaaran juurella on 
ojitettuja metsäisiä soita, joissa pääpuulajina on kuusi. Vaaran kaakkoispuolella maisemaa leimaa Tengeliönjoki ja sen 
rannoille laskevat peltolaikut. Asutus on keskittynyt teiden ja joen risteyskohtaan sekä joen varteen pitkäksi nauhaksi. 
Rinnan joen kanssa kulkee kanava, joka erottu maisemassa selkeästi vaaran laelta katsottaessa. Koko vaaran 
kaakkoispuolinen alue on alavaa. 



Lähimaisema vaaran eteläpuolella on alavaa ja metsäistä. Asutus on keskittynyt vaaran juurella kulkevan tien varteen. 
Vaaran lounaispuolella lähimaisemaa leimaavat pienet kylät sekä lukuisat peltoaukeat. Vaara itsessään kohoaa ylös 
loivarinteisenä ja metsäisenä. Tornionjoen puolella vaaraa asutus on keskittynyt vaaraa kiertävän tien varteen ja maisema 
on melko metsäistä muutamaa peltotilkkua lukuunottamatta. Tornionjoki ja Tengeliöjoki kulkevat rinnan lähes koko vaaran 
länsipuolen. Vaaran rinne on metsäinen ja melko jyrkkä tällä puolella Aavasaksaa. Vaaran luoteispuolella avautuvat koko 
alueen suurimmat pellot. Vanha asutus on keskittynyt aivan joen rantaan nauhaksi. 
Aavasaksan lakialue, Kruunupuisto on arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Tie vaaran laelle kulkee etelästä pohjoiseen 
läpi metsäisen alaosan. Eteläisen huipun ympärillä on matkailutoimintoja ja laskettelurinteiden yläasema piiloutuneena 
mäntymetsään. Pohjoisella huipulla sijaitsevat kulttuurihistorialliset rakennukset. Huipun kaakkoisreunalla on loiva 
louhikkoinen paljas rinne. Pohjoisen laen ympäröimä luonnonhoitometsä on mäntyvaltaista. 
 
Maastonmuodot 
Selvitysalueen maastonmuotoilu on hyvin vaihtelevaa. Alueen alavimmat, 50-80 metrin korkeudella merenpinnasta 
sijaitsevat osat kattavat suurimman osan selvitysalueesta. Ne sijoittuvat Tornionjoen ja Tengeliöjoen jokilaaksoihin. 
Maasto nousee alueen koillis- ja kaakkoisreunoissa aina yli 240 metriin merenpinnasta kehystäen laaksoaluetta idässä. 
Myös Ruotsin puolella vaarat rajaavat jokimaisemaa. 
Selvitysalueen laaksoa rajaavat koillisessa, idässä ja kaakossa Iso-Himovaara, Palovaara, Vähä Himovaara, Vajovaara, 
Perävaara, Köytömaa, Vähä Rovavaara, Rovavaara, Puonivaara, Portimokoskenvaara, Hyvävaara, Viisavaara, Etuinen 
Rovavaara, Takainen Rovavaara ja Kuivavaara. Alavan laaksoalueen keskellä kohoaa Aavasaksan vaara 242 metrin 
korkeuteen. 
Aavasaksa on Tornionjokilaakson ensimmäinen oikea vaara. Vaaran itäpuolella rinteet ovat jyrkempiä kuin länsipuolella. 
 
Kallioperä 
Selvitysalueella kallioperä koostuu graniitista ja kiilleliuskeesta. Tornionjokilaakso kuuluu karjalaiseen 
liuskekivivyöhykkeeseen ja sen itäpuolella on graniittivaarojen vyö. Alueen vaarat ovat louhikkoisia ja kallioisia. 
Aavasaksan alueen länsiosa on myöhäisorogeenisia graniitteja ja itäosa kiilleliusketta. 
Suunnitellun mäkikeskuksen alueella kalliopinnan syvyys maanpinnasta mäkikeskuksen alueella on 7 ja 17 metrin välillä. 
Kallio on massamaista, yläosastaan rikkonaista, haurasta graniittia, jonka päämineraalit ovat kvartsi ja maasälpä. Kallio on 
rapautumatonta. 
 
Maaperä 
Aavasaksan alueen maaperä on pääasiassa moreenia. Vaaran lakialue on kalliota ja sen rinteet koostuvat moreenista, 
kalliosta sekä hiekasta. Tornionjokilaakso on pääasiassa hietaa, mutta myös sora- ja hiekka-alueita esiintyy. Tengeliöjoen 
laakso on sen sijaan hienosedimenttien kuten saven, moreenin ja hiedan peittämä. Aavasaksan vaaraa ympäröivien 
moreenialueiden seassa on myös turve- ja savialueita, jotka lisääntyvät koillista vaara-aluetta kohti. Tengeliönjoen varressa 
sekä Tornionjoen laaksossa Aavasaksalta etelään jatkuu leveänä vyönä savimaalajeja. 
Suunnitellun mäkikeskuksen alue on enimmäkseen silttistä hiekkamoreenia, jossa on runsaasti kiviä ja lohkareita. 
Vaihtoehtoisista pysäköintipaikoista Aavasaksan kylän pohjoispuolella oleva sijoittuu hietamaalle ja vaaran eteläpuolinen 
ja koillispuoleinen alue moreenille. 
 
Ilmasto-olosuhteet 
Selvitysalue kuuluu pohjois-boreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen eli niin kutsuttuun lumimetsäilmastoon. 
Tornionjokilaakso on ilmastollisesti erikoinen sillä kylmimmän ja lämpimimmän kuukauden väliset erot ovat 
Pohjoismaiden suurimmat. Kesät saattavat olla hyvin lämpimiä, mutta talvet kylmiä. Vuoden kylmimmän ja lämpimimmän 
kuukauden keskilämpötilojen ero on noin 26 astetta. Selvitysalueen keskilämpötila on 0 - +1 astetta. Kylmä jokivesi 
jäähdyttää laaksoalueet, mutta viereisille vaaroille sen vaikutus ei yllä.  
Aavasaksan kohdalla tilanne on kuitenkin hieman poikkeava koska se sijaitsee aivan Tornionjoen vieressä ja Tengeliönjoen 
ympäröimänä. Laaksoalueiden kylmyyttä lisää yöllä vaarojen rinteitä alas painuva kylmä ilma. Vaaran rinteet ovatkin yöllä 
laaksoa lämpimämpiä alueita.  
Jokilaaksot ovat sateisempia ympäröiviin alueisiin nähden. Etelätuuli painaa pilviä jokilaaksoa pitkin pohjoiseen, jossa 
vaarojen tullessa vastaan ne satavat alas. 
Vaarojen länsi- ja etelärinteet ovat luonnollisesti aurinkoisimpia ja siten pienilmastoltaan lämpimimpiä. Vaaran laella 
lämpötila on puolitoista astetta alhaisempi kuin ympäröivässä laaksossa. Aavasaksan alueella päätuulensuuntana on 
kaikkina vuodenaikoina lounas.  
Pysyvä lumi Aavasaksalle sataa tilastojen mukaan marraskuun toisella viikolla. Se pysyy Aavasaksalla keskimäärin 175-
200 vuorokautta aina toukokuun ensimmäisille viikoille saakka. Lumipeitteen keskimääräinen syvyys on 50-75 cm. 

 

 



Vesiolosuhteet 
Selvitysalue kuuluu Pello-Ylitornion järvialueeseen, jossa järvet sijoittuvat vaarojen välisiin painanteisiin. Varsinaisella 
selvitysalueella ei kuitenkaan ole yhtään järveä. Selvitysalueella ei kulje varsinaista päävedenjakajaa, vaan kaikki alueen 
vedet laskevat Tornionjokeen, joko suoraan tai Tengeliönjoen kautta. Suurempia ojia / puroja on vain muutama. 
Soita on lähes koko alueella ja ne ovat melko rikkonaisia. Soiden osuus on alueella runsas kolmannes kokonaispinta-alasta. 
Selvitysalueen itälaidalla on lähteitä vaarojen rinteillä. Selvitysalueella tai sen rajapinnassa on yhdeksän pohjavesialuetta. 
Kaksi niistä sijaitsee Aavasaksan vaaralla. Toinen näistä alueista sijaitsee vaaran pohjoisrinteessä 80 ja 120 metriä 
merenpinnasta välisellä alueella. Toinen pohjavesialue sijoittuu vaaran lounaisrinteeseen suurin piirtein samalle 
korkeusasemalle kuin pohjoinenkin. 
 
Kasvillisuus 
Kasvillisuudeltaan selvitysalue on keskiboreaaliselle alueelle tyypillistä karua, hidaskasvuista ja matalaa havumetsää. Alue 
kuuluu suokasvillisuusvyöhykejaossa aapasuoalueeseen. Kallio- ja maaperä on vähäravinteista. 
Aapasoita on paljon ja aluskasvillisuus on tiheää ja vähälajista. Yleisin metsätyyppi alueella on variksenmarja-
puolukkatyyppi. Puolet metsien puista on mäntyä ja neljäsosa kuusta. Koivua on kuusen kanssa lähes yhtä paljon.Terminen 
kasvukausi alkaa keskimäärin 10.5 ja loppuu 5.10. Maannos on pääosin podsolimaannosta tai karua turvetta. Metsät ovat 
mänty- tai kuusivaltaisia. 
Vaaran huuhtoutumaton lakiosa on pääosin mustikkatyypin tuoretta kangasmetsää, jossa pääpuulajina on mänty. 
Huuhtoutuneet vaaran rinteet ovat kuivaa männikkökangasta ja alempana olevat laaksot rehevää kuusimetsää. 
Kasvillisuutta on tarkasteltu tarkemmin kesällä 2007 tehdyssä 
luontoselvityksessä. 
 
Eläimistö 
Selvitysalue kuuluu Perä-Pohjanmaan Eliömaantieteellinen vyöhykkeeseen. Tornionjoesta pyydetään haukea, ahventa, 
lohta, siikaa sekä harria. Vaaran eläimistöä on tarkasteltu tarkemmin kesällä 2007 tehdyssä luontoselvityksessä 
 
Maankäyttö ja rakennettu ympäristö 
 
Aavasaksan alue kuuluun Länsi-Lapin seutukaava-alueeseen. Voimassaoleva seutukaava on vuodelta 2001. Siinä koko 
Aavasaksan vaara on luokiteltu matkailupalvelujen alueeksi. Alavat jokilaaksot on luokiteltu maa- ja metsätalousvaltaiseksi 
alueeksi, jota voidaan käyttää myös hajaasutusluonteiseen asutukseen ja loma-asutukseen sekä ulkoiluun ja retkeilyyn. 
Selvitysalueen koillis- ja kaakkoislaidat on kaavassa määritelty maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi. Aavasaksan vaaran 
eteläpuolella on varaus lentokentälle. Selvitysalueen kaakkoisosan lävitse kulkee ulkoilureitti. Aivan alueen 
lounaiskulmaan ulottuu kyläaluevaraus. 
Pohjavesien suojelualueiden lisäksi alueella on yksi suojelukohde, Aavasaksan laella oleva Keisarinmaja. 
Vuonna 2003 hyväksytyssä Tornionjoen osayleiskaavassa Aavasaksan vaaraa reunustavat metsäalueet sekä vaaran 
alarinteet on määritelty maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi. Aavasaksa (vaara) sekä Vähä Himovaara, Etuinen- ja 
Takainen Rovavaara sekä Iso Himovaaran länsipuolella olevat Pahtanen ja Palovaara on määritelty maa- ja 
metsätalousvaltaisiksi alueiksi, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Tengeliöjoen ja Tornionjoen rannat ovat nykyisiä 
asutuskeskittymiä lukuun ottamatta maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla uudisrakentamista ei sallita. 
Asuntoalueiksi kaavoitetut alueet ovat pääosin paikoilla, joissa jo on asutusta. Uusia asumiseen varattuja alueita on vaaran 
itälaidalla tien ja joen välissä. Vaaran pohjoisen huipun eteläpuolella on kaksi erikokoista matkailupalveluille varattua 
aluetta sekä yksi loma-asuntoalue. Myös Kaulinrannassa on muutama pienempi loma-asunnoille varattu alue. 
Maisemallisesti tärkeitä peltoalueita on varsinkin Tornionjoen varressa, mutta myös Tengeliön kylän alueella joen 
molemmin puolin sekä Tengeliön kylän ja Portimojärven välisellä alueella.  
Aavasaksan vaaran laskettelurinteet on kaavassa merkitty urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi. Alue käsittää nykyisten 
rinteiden lisäksi alueen niiden eteläpuolella. 
Tengeliöjoen ja Tornionjoen saaret on merkitty kaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi 
Marjosaarta lukuun ottamatta. Teollisuus- ja varastoalueiksi kaavoitetut alueet ovat pieniä. Ne sijoittuvat voimalan viereen, 
idästä tulevien teiden risteyskohtaan sekä vaaran lounaispuolelle radan läheisyyteen. 
Kaavassa rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi kohteiksi on merkitty useita kohteita. 
Mäkikeskushankkeen kannalta merkittävimpiä ovat kohteet vaaran itäpuolella. Niitä on Tengeliön kylässä (4) sekä 
Portimossa (1). Virkistyskohteita on Aavasaksalla 3; yksi Aavasaksan laella, toinen Heikinvaaralla Aavasaksan vaaran 
pohjoisrinteessä ja kolmas laskettelurinteiden alaosassa.  
Kaavaan merkitty tulvaraja kulkee suunnitellun mäkikeskuksen kohdalla +52,5 metrin korkeudella.  
Kaavassa on määritelty moottorikelkkareitti vaaran itärinteelle sekä poikki Tengeliönjoen kohti itää. Tengeliön kylä on 
kaavassa merkitty kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi, jolla on kulttuurihistoriallisesti 
arvokasta rakennuskantaa. Vaaralla sijaitsee kaksi tärkeää tai veden hankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta. 
 
 



Suunniteltu mäkikeskus sijoittuu kahdelle kaavassa merkitylle alueelle; maa- ja metsätalousvaltainen alue ( keskuksen 
itäosa) ja maa- ja metsätalousvaltainen alue, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (keskuksen pohjoisosa). Kaavan 
määrittämiä suojelukohteita ei suunnitellun mäkikeskuksen alueella ole, mutta aivan sen pohjoisrajalla on sekä 
suojelukohde, että rakennuslainsäädännön nojalla suojeltu alue (keisarimaja, kioski ja tanssilava) ja muinaismuisto 
(kivenhakkajien kirjoitukset). 
Aavasaksan alueella on kesällä 2007 suoritettu rakennetun ympäristön inventointi. Inventointikohteet sijoittuvat sekä 
Tornionjoen varteen että- Aavasaksan vaaran pohjois- ja itäpuolille. Aavasaksan pohjoispuolelle sijoittuvat 
inventointikohteet (7 kpl) ovat maatalouteen ja asumiseen liittyviä pääosin 1800-luvulla rakennettuja rakennuksia. Vaaran 
itäpuoliset inventointikohteet (12 kpl) ovat nekin pääosin asuinrakennuksia. Yksi kohteista on vanha koulurakennus. 
Vanhin inventoitu rakennus on vuodelta 1620. Muut kohteet on rakennettu 1700-luvun lopun ja 1930- luvun alun välisellä 
ajalla. Inventointikohteita ei tätä selvitystä tehtäessä oltu vielä ehditty arvottaa. Arvotuksen tulisi kuitenkin valmistua 
kevään 2008 aikana. 
 
Liikkuminen ja toiminnot 
 Aavasaksan vaaralla ja sen ympäristössä kulkee paljon erilaisia reittejä. Vaaran laelle pääsee sen etelärinnettä kipuavaa 
tietä pitkin. Vaaran laelta lähtee hiihtolatu, joka vaaran kierrettyään jatkaa mutkitellen kohti etelää. Vaaran itäpuolella 
kulkee moottorikelkkareitti, joka nousee vaaran laelle laskettelurinteiden pohjoispuolelta ja jatkuu etelään vaaralle 
nousevaa tietä pitkin. Moottorikelkkareitti jatkaa vaaran pohjoisosasta Tengeliöjoen poikki kohti pohjoista. Vaaran yläosaa 
kiertää kolme erimittaista polkua, joiden varrella on opastauluja muun muassa alueen kasvillisuudesta, historiasta ja 
eläimistöstä. Näköalapolut ovat valmistuneet vuonna 2002. Poluilla on pitkospuita sekä näköalatasanne. 
Vaaran itärinteessä on kaksi laskettelurinnettä sekä hiihtohissi. Niiden yläpäässä on matkailualue, jossa on mökkejä. 
Aavasaksan alueella on lisäksi mahdollista harrastaa kiipeilyä ja ratsastusta ja mennä koirasafarille. 
Tornionjoessa harrastetaan urheilukalastusta.  
Vaaran huipulla toimii kesäkahvila, jonka läheisyydessä sijaitseva ulkoilmanäyttämö toimii erilaisten kulttuuritapahtumien 
näyttämönä. Keisarinmaja toimii museona sekä näyttelytilana. Vaara toimii edellisten lisäksi myös juhannusjuhlien ja 
heinäkuussa järjestettävän Aawastock festivaalin näyttämönä. 
Aavasaksan alueesta on tehty toiminnallinen selvitys syksyllä 2007, jossa alueen toimintoja ja niiden sijaintia on tarkasteltu 
tarkemmin. 
 
Maisemarakenne 
Maisema voidaan jakaa kolmeen vyöhykkeeseen maaston korkeusasemien ja kaltevuuden perusteella; laaksoalueeseen, 
rinnealueeseen ja lakialueeseen. Aavasaksan alueesta noin puolet on laaksoaluetta, johon on luettu mukaan sekä 
jokilaaksot, että vaarojen väliset tasankoalueet. Loppuosa on pääasiassa rinnealueita, joiden keskellä on pienehköjä 
lakialueita. Selvitysalueella asutus sekä liikenneväylät ovat selkeästi keskittyneet jokilaaksoihin. 
Aavasaksan maisemasta voidaan erottaa kolme selkeää maisematilaa, jotka kaikki syntyvät vaarojen rajaamiin avoimiin 
jokilaaksoihin. Tengeliönjoen laaksoalueelle syntyy kaksi erillistä maisematilaa joen kaartuessa kohti pohjoista. 
Ensimmäinen selkeä maisematila on Tengeliönjoen laaksoalue Aavasaksan vaarasta itään. Toinen maisematila syntyy 
vaaran sivustalle sen itäpuolelle. Kolmas ja suurin maisematila on Tornionjoen laaksoalue vaaran länsipuolella. 
Nämä maisematilat syntyvät sekä maastonmuotojen että maiseman sulkeutuneisuuden yhteisvaikutuksesta. Avoimia 
jokilaaksoja rajaavat vaarojen ohella metsäalueet (suljetut maisemat). Avoimet alueet muodostuvat pelloista ja niityistä 
jokien varsilla. Lukuisat suot ja asutus muodostavat puoliavoimia alueita sekä avoimien että suljettujen alueiden lomaan. 
Suunniteltu mäkihyppykeskus sijoittuu vaaran rinteeseen, keskeiselle paikalle maisematilaa. Se levittäytyy sekä avoimeen, 
että suljettuun maisemaan muuttaen siten nykyistä maisemarakennetta. Alueen asutus ja muu rakennettu ympäristö sijoittuu 
pääosin laaksoalueille. Tässäkin suhteessa mäkikeskus rikkoo maisemaa sijoittuen rinteeseen. 
 
Maisemakuva 
Aavasaksan alueen maisemakuvaa hallitsevat vaarat ja niiden lomaan jäävät jokilaaksot / maisematilat. Näkymät 
jokilaaksoissa vaihtelevat pitkistä ja laajoista melko rajattuihin. Näkymät Kilpisjärventiellä ovat Rovaniementietä 
pidemmät, johtuen avoimemmasta tieympäristöstä. Näkymät varsinkin Aavasaksalta ovat hyvin laajat johtuen sen 
sijainnista laaksoalueen keskellä. Myös muilta vaaroilta on näkymiä ympäröivään maisemaan. Näin on varsinkin rakka-
alueilta, joissa puustoa ei juuri ole. Vaaran itäpuolella pitkät näkymät ovat siis harvinaisempia kuin sen länsipuolella ja 
siten myös suhteessa arvokkaampia. Useimpien vaaran itäpuolelta vaaraa kohtia avautuvien näkymien päätepisteenä on 
Aavasaksan vaaran itärinne, johon mäkikeskusta on suunniteltu. 
Kaukomaisemassa näkyvin tuntomerkki on luonnollisesti Aavasaksan silhuetti, Aavasaksan ja Övertorneån välinen silta 
sekä vaaran laella oleva linkkimasto. Lähimaisemassa maamerkkinä voidaan edellisten lisäksi pitää Tengeliöjoen ja sen 
vieressä kulkevan kanavan länsipäässä olevaa voimalaitosta. 
Maiseman solmukohtia on alueella useita. Ne sijoittuvat lähinnä vesistön ja liikenneväylien risteyskohtiin. Maiseman 
solmukohdat ovat usein ympäristön monimuotoisuuden vuoksi kaikkein kiinnostavimpia ja merkittävimpiä paikkoja ja 
niistä avautuvat näkymät mielenkiintoisia ja tärkeinä pidettyjä. Kahdesta Tengeliöjoen itäpuolella olevasta maiseman 
solmukohdasta onkin suora näkymä kohti Aavasaksan itärinnettä. 



Rakennettu ympäristö sijoittuu jokivarsiin sekä vaaran juurelle sen länsipuolelle. Vanhin rakennuskanta on Tengeliön 
kylässä vaaran itäpuolella sekä Tornionjoen varressa Kuivakankaan, Rantakylän sekä Kaulinrannan kylissä. Vanhat 
jokivarsitalojen asuin,- ja ulkorakennukset muodostavat peräpohjalaiseen tapaan yleensä kulmistaan avonaisen pihan. 
 
Maisemaekologiset arvot 
Selvitysalue kuuluu kahteen suurempaan luonnonsuojelualueeseen, jotka molemmat liittyvät vesistöihin. Tornionjoen-
Muonionjoen Natura 2000 alue, joka käsittää alueen sisällä olevat vesilain mukaiset vesistöt eli käytännössä soutukelpoiset 
uomat koskee alueen länsirajaa.  
Toinen suojelualue on Tornionjoen ja Muonionjoen sivuvesistöjen suojeltu valuma-alue, joka jatkuu pitkälle selvitysalueen 
ulkopuolelle sekä pohjoiseen, itään että etelään. 
Pienempiä arvokkaita luontokohteita ovat pohjavesialueet ja vaaran itärinteessä olevat metsälain mukaiset metsien 
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt.  
Aavasaksa on luultavasti Suomen tunnetuin kalottivaara* ja sen muinaisrantaa voidaan siten pitää arvokkaana 
maisemaekologisena kohteena. 
Maaperältään vaara on pääasiassa kulutuskestävyydeltään hyvää moreenia ja kalliota sekä soraa. Kasvualustana tällainen 
maaperä on kuitenkin köyhää ja helposti erosioituvaa. Aluskasvillisuus vaaran laella ja rinteillä on kulutuskestävyydeltään 
heikkoa tai melko heikkoa. Varsinkin jyrkät rinteet (>1:3) ovat alttiita eroosiolle. Vaaran alarinteillä kasvualusta on 
ravinteikkaampaa ja siten kasvillisuus paremmin kulutusta kestävää. Vesiolosuhteiltaan tärkeitä alueita vaaralla ovat vain 
pienet suot sekä vaaran laella kulkeva vedenjakaja. Maisemaekologisia arvoja on käsitelty tarkemmin alueella tehdyssä 
luontoselvityksessä. 
* Kalottivaaroiksi kutsutaan vaaroja, joiden lakialue ei ole huuhtoutunut jääkauden aikana. 
 
Maisemakuvalliset arvot 
Selvitysalueella on useita maisemakuvallisia arvoja, jotka on arvotettu valtakunnallisesti. Selvitysalue pitää sisällään 
valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen ja yhden 27:stä kansallismaisemastamme. Valtakunnallisesti arvokkaat 
maisema-alueet ovat valtioneuvoston periaatepäätöksellä rajattuja alueita, joiden lähtökohtina ovat maaseudun 
kulttuurimaisema, luonto ja maisemakuva. Valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla nämä piirteet ovat 
edustavimmillaan.  
Kansallismaisemat ovat kansallista identiteettiä kuvastavia maisema, joihin tiivistyvät Suomen maiseman erityispiirteet. 
Vuonna 1994 ympäristöministeriössä valittiin 27 erityisen merkittävää maisemakokonaisuutta kansallismaisemiksi. 
Kansallismaisemia ei ole rajattu tarkasti, eikä niillä ole juridisesti sitovaa merkitystä viranomaisten päätöksenteon kannalta. 
Maisemakuvan kannalta tärkeitä elementtejä ovat vaarojen ja jokilaaksojen vuoropuhelu sekä Aavasaksan silhuetti. Vaaran 
monimuotoisin puoli on selvästi tunturin itä- ja pohjoispuoli jossa muinaisranta esittäytyy jyrkimpänä ja vaikuttavimpana. 
Vaara erottuu ympäristöstään jo kauas sekä pohjoisesta että idästä lähestyttäessä. Rovaniementieltä Aavasaksan voi nähdä 
jopa 20 kilometrin päästä. 
Aavasaksan vaaraa voidaan pitää koko suurmaiseman solmukohtana. Vaaran kohdalla Tengeliöjoki liittyy Tornionjokeen 
rajaten vaaraa sen kolmelta sivulta, liikenneväylät ylittävät joet sekä toisensa vaaran tuntumassa ja vaaran laki on 
eriaikaisten ja –tyyppisten rakennusten kokoelma. 
Aavasaksan vaaran laelta on alueen komeimmat näkymät ympäröivään maisemaan ja sen laella että ympäristössä on useita 
maamerkkejä. Tilavaikutelma on vahva varsinkin vaaran itäpuolella, jossa jokilaakso on melko kapea ja sitä rajaavien 
vaarojen rinteet jyrkät. 
 
Kulttuurihistorialliset arvot 
Selvitysalueella on useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Koko Aavasaksan lakialue on arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö (Aavasaksan kruunupuisto), joka pitää sisällään paviljongin 1920- luvulta, näköalatornin 1960-luvulta, 
tanssilavan, apteekkarin kioskin 1910-luvulta, Keisarinmajan 1880-luvulta ja kivirappuset 1800-luvun lopulta.  
Kaikki edellä mainitut kohteet on esitelty tarkemmin kohdassa 3.3 (Kruunupuiston historia). Näistä Keisarinmaja, kioski ja 
paviljonki ovat erikseen valtion asetuksella suojeltuja rakennuksia. Arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön alueella 
toimittaessa tulee ottaa huomioon alueen kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. Aluetta koskevan suunnittelun ei tulisi 
heikentää edellä mainittuja ominaisuuksia. Kaikki rakennukset ja rakennelmat on sijoitettu ympäristöönsä harkiten ja ne on 
pidetty arvoisessaan kunnossa. Pysäköintialueet ja muut toiminnot on sijoitettu näitä elementtejä kunnioittaen, eikä alueen 
luonnonmukaisuutta ja rauhallista tunnelmaa ole särjetty. 
Suurin osa selvitysalueen muinaismuistoista sijoittuu Aavasaksan vaaralle. Ne kertovat rakennetun kulttuuriympäristön 
tavoin Aavasaksan historiasta ja kehityksestä yhdeksi Suomen tunnetuimmaksi maisemamatkailukohteeksi. 
Vaaran laella on kaksi louhosta; toinen matkailualueen keskellä, ja toinen vaaran itärinteen yläosassa. Lisäksi 
kivenhakkaajien jättämät kirjoitukset on luokiteltu muinaismuistoiksi. Vaaran laki on myös osa Unescon 
maailmanperintökohdetta. Se kuuluu Struven ketjun mittauspisteisiin, jolloin sen kulttuurihistoriallinen arvo lisääntyy. 
Selvitysalueella on muutama perinnemaisemakohde, joista yksikään ei kuitenkaan sijoitu itse vaaralle. Tolpin tulvaniitty 
sijaitsee Tengeliön kylässä ja on siten suunnitellun mäkihyppykeskuksen maisemallisessa vaikutuspiirissä. 
Alueen rakennuskanta on inventoitu vuonna 2007, mutta sen arvotus valmistuu vasta keväällä 2008. 



Maisemavauriot 
Selvitysalueella on vain kolme maisemavaurioksi luokiteltavaa kohdetta. Tengeliöjoen sivustalla kulkeva kanava, 
laskettelurinteet hiihtohisseineen sekä linkkimasto voidaan kuitenkin laskea sellaisiksi. Kanavan häiritsevyyttä vähentää 
sen sijoittuminen metsäiselle alueelle puoliavoimeen maisemaan, mutta katsottaessa sitä vaaran laelta, se erottuu selvästi. 
Laskettelurinteet vaaran itärinteessä eivät erotu kaukomaisemassa, mutta kylläkin lähempää saavuttaessa Aavasaksalle 
idästä. Paljaat rinteet rikkovat kauniin maisemakokonaisuuden muuten metsäisine vaaranrinteineen. Rinteet laskevat 
selvästi vaaran maisemallista arvoa idän puolella. Vaaran laelle rakennettu linkkimasto ei sekään sovi arvokkaaseen 
maisemaan tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön. 
 
Suunnitellut toimenpiteet ja niiden sijainti 
Aavasaksan vaaralle on suunniteltu mäkihyppykeskusta. Mäkihyppykeskus on tarkoitus sijoittaa vaaran koillisrinteeseen 
Keisarinmajalta kohti jokea. Keskukseen on suunniteltu rakennettavaksi kolme erikokoista hyppyrimäkeä, joista suurin, 
lentomäki, sijoittuu rinteen koko korkeudelle. Lentomäen yläpää on tarkoitus sijoittaa kallioon louhittavaan tunneliin. Muut 
hyppyrimäet sekä lentomäen alaosa sijoittuvat leveimmillään 120 m olevaan kallioleikkaukseen. Leikkauksessa oleva osa 
on tarkoitus kattaa osittain valoaläpäisevällä katteella.  
Mäkikeskuksen horisontaalinen pituus on lähes 600 metriä ja kallioleikkaus painuu syvimmillään 40-50 metrin syvyyteen 
nykyisestä maanpinnasta. Kallioleikkaus alkaisi hieman nykyisen näköalatasanteen alapuolelta. 
Mäkikeskus tulee suunnitelmien mukaan sisältämään kolmen hyppyrimäen lisäksi tuomaritornin, hyppääjien tiloja, muita 
sosiaalitiloja, tilat yleisölle, medialle sekä lääkintä- ja dopingtoiminnoille. Hyppääjien tauko- ja oleskelutilat on tarkoitus 
sijoittaa lentomäen kummun alle. Ylämäen putken yläpäähän on myös tarkoitus sijoittaa hyppääjien odotustila. Vastamäen 
alle on suunniteltu sijoitettavaksi verryttelytila hyppääjille. Yleisölle on tarkoitus rakentaa sekä katsomo että ravintola ja 
WC-tiloja. 
Tunneliin on lisäksi tarkoitus rakentaa niin kutsuttu turistireitti. Katsomon takana oleva rakennus, johon suurin osa 
palveluista sijoittuisi, on noin 200 metriä leveä ja siten mäkikeskuksen levein kohta. Itse mäkikeskusta palvelemaan 
tarvitaan pysäköintialue ja nykyistä parempi tie vaaran ympäri. Pysäköintialue on tarkoitettu kilpailijoiden ja toimitsijoiden 
henkilöautoille ja se tulisi sijoittumaan mäkikeskuksen alapäähän. Yleisön pysäköintialue on tarkoitus sijoittaa kauemmas 
itse mäkikeskuksesta.  
Toiminnallisen selvityksen mukaan mäkikeskuksen alla olevalle pysäköintialueelle tulisi mahtua 250 henkilöautoa sekä 50 
linja-autoa. Kaukopyäköintialueeksi on kaavailtu kaavassa jo nykyisin olevaa lentokenttää vaaran eteläpuolella. 
Mäkikeskuksen käyttäjien majoitustarpeita tyydyttämään tullaan luultavasti rakentamaan uusia majoitustiloja jo 
kaavoitetulle matkailupalvelujen alueelle vaaran etelärinteeseen. 
Lentomäen ja K-120 mäen vauhtirinteiden yläpäähän tarvitaan ilmastointikanava sekä muita vastaavia teknisiä laitteita 
varten pieni tekninen tila. Lentomäen yläosassa tämä tila tulisi sijaitsemaan noin 50 metrin päässä sekä Keisarinmajasta 
että paviljongista ja noin 30 metriä kioskista. K-120 mäen kohdalla tila on suunniteltu sijaitsemaan alempana 
rinteessä, kuitenkin ennen jyrkänteen alkua. 
 
Maisemaekologiset vaikutukset 
Suunnitellulla mäkihyppykeskuksella tulee olemaan vaikutusta alueen maisemaekologiaan lähinnä kasvavan kulutuksen 
muodossa. Varsinaisiin luonnonsuojelualueisiin rakentamisella ei tule olemaan vaikutusta, mutta muinaisrantaan 
vaikutukset ovat huomattavat. Muinaisrannan lohkarevyö tulee katkeamaan sen näyttävimmältä kohtaa. Vaikutus on 
pysyvä, vaikka mäkikeskus joskus purettaisiin ja maisemoitaisiin. Myös vaaran alarinteiden metsälakikohteille 
rakentamisella tulee olemaan haitallista vaikutusta. Vaikutusten suuruutta on kuitenkin vaikea arvioida ennen tarkempia 
selvityksiä kohteiden sijainnista ja laajuudesta. 
Rakentamisen aikaiset toimet sekä lisääntynyt kävijämäärä koko vaaralla lisäävät kulutusta kasvillisuuden 
kenttäkerroksessa. Polut levenevät ja niitä syntyy lisää. Varsinkin mäkikeskuksen keski- ja yläosassa kasvillisuus on 
niukkaa ja kulutuskestävyys huono. Vähäisempänä vaikutuksena ekologialle voidaan pitää mäkikeskuksen muodostamaa 
estevaikutus alueen pieneläimille.  
Vesiolosuhteille mäkihyppykeskuksella on vain vähäisiä vaikutuksia sen lähiympäristössä, jossa päällystetyt alueet 
(lähipysäköintialueet) ja rakennukset kuivattavat maaperää. 
 
Vaikutukset maisemakuvaan 
Mäkihyppykeskus tulee vaikuttamaan alueen maisemakuvaan vain vaaran itä- ja koillispuolella. Yhtenäinen 
luonnontilainen vaaranrinne tuhoutuu koko sen vertikaaliselta matkalta muuttaen vaaran ympäristön vaikuttavimpiin 
kuuluvaa yhtenäistä maisematilaa. Mäkikeskus on vieras elementti nykyisessä kulttuurimaisemassa, jonka on muovannut 
vuosisatoja kestänyt viljely, kalastus ja asuminen. 
Mäkihyppykeskuksella on vaikutus näkymien laatuun, vaikkei se muodostakaan suoranaista estevaikutusta. Parhaimmat 
näköalapaikat itään päin näkötornia lukuun ottamatta avautuvat paviljongin ja Keisarinmajan kohdilta jyrkänteen reunalta. 
Mäkikeskuksen sijainti juuri tällä kohtaa vaikuttaa näkymiin laadullisesti. Nykyinen edessä avautuva luonnon- ja 
kulttuurimaisema muuttuu mäkihyppykeskuksen myötä voimakkaasti. 
 



Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin arvoihin 
Mäkikeskuksen alueelle ei sijoitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaita pistemäisiä kohteita, kuten muinaismuistoja tai 
rakennuksia, mutta koska koko vaaraa voidaan pitää kulttuurihistoriallisesti arvokkaana sen pitkän matkailuhistorian 
ansiosta, on mäkihyppykeskuksella negatiivinen vaikutus siihen. Koko mäkihyppykeskus sijoittuu Kruunupuiston, eli 
arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön alueelle.  
Kaksi keskukseen sisältyvää rakennelmaa (tekniset tilat) tulee sijaitsemaan hyvin lähellä suojeltuja rakennuksia 
(Keisarinmaja, kioski, tanssilava). Rakennelmat tulevat olemaan melko pieniä, mutta niiden muusta rakennuskannasta 
poikkeava arkkitehtuuri tulee vaikuttamaan kokonaisuutta heikentävästi. 
 
Muut vaikutukset 
Mäkihyppykeskuksella tulee olemaan muitakin vaikutuksia ympäristöön. Kilpailujen aikana kuulutukset kuuluvat vaaran 
itäpuolisiin taloihin ja lisääntynyt liikennemäärä vaaraa kiertävällä tiellä muodostaa melua. Nämä vaikutukset ovat 
lyhytkestoisia (2-5 pvää vuodessa), joten niillä ei ole suurta merkitystä asukkaiden viihtyvyyteen. Myös rakentamisen 
aikainen louhinta ja räjäytystyöt lisäävät melua lyhytaikaisesti. 
Rakentamisen ympäristövaikutukset syntyvät lähinnä louhitun kallion poiskuljetuksesta. Itse louhintatyö ei asiantuntijoiden 
mukaan kuluta maastoa louhintakohteen ympäriltä kuin noin kymmenen metrin säteellä. 
Mahdollisesti mäkikeskuksen kanssa samaan aikaan rakennettavien majoitustilojen sekä lentokentän vaikutuksia on ollut 
tässä vaiheessa vaikea arvioida, koska niistä ei ole olemassa vielä minkäänlaisia suunnitelmia. 
Niistä kuitenkin tulisi laatia omat selvityksensä ennen rakentamista. 
 
Vaikutusten lieventäminen 
Mäkihyppykeskuksen ja sen rakentamisen aiheuttamia maisema- ja ympäristövaikutuksia on mahdollista lieventää. 
Lisääntyvän kävijämäärän aiheuttamaa lisääntyvää kulutusta voidaan vähentää toimivalla reittiverkostolla, selkeillä 
opasteilla sekä rajatuilla alueilla. Jos uusia vierailijoiden tekemiä selviä polkuja syntyy, niiden vaikutukset luontoon 
tulisi tutkia. Jos havaitaan, että niistä ei ole haittaa luonnolle, ne voidaan rakentaa ja viitoittaa osaksi olevaa reittiverkostoa. 
Näin voidaan ehkäistä kyseisen alueen aluskasvillisuuden kuluminen laajemmalta alueelta. 
Keskuksen vaikutukset vesiolosuhteille johtuvat enimmäkseen rakennuksista ja päällystetyistä alueista. Päällystetyt alueet 
(pysäköinti) ovat käytössä vain lyhyitä aikoja vuodesta. Tämän vuoksi niiden tulisi olla vettä läpäisevää materiaalia, jolloin 
alueen maaperän ja kasvillisuuden vesiolosuhteet pysyvät mahdollisimman lähellä nykyisiä. 
Mäkihyppykeskus tulee vaikuttamaan alueen maisemaan. Maisemallisia vaikutuksia voidaan lieventää rakentamalla 
katerakenne mahdollisimman lähelle maanpinnan nykyistä korkoa. Myös katerakenteen värityksellä voidaan vähentää 
keskuksen havaittavuutta kaukomaisemassa. 
Koko mäkihyppykeskuksen arkkitehtuurin tulisi olla korkealaatuista ja ajatonta. Rakentaminen tulisi pitää mahdollisimman 
suppealla alueella mukaanlukien liikennejärjestelyt pysäköintialueineen. Mahdollisimman suuri osa pysäköinnistä ja 
palveluista tulisi sijoittaa vaaran ulkopuolelle. Niiden sijoituksessa tulisi ottaa huomioon maiseman nykyinen rakenne 
ja vaaran huipulta avautuvat tärkeät näkymät. Pysäköintialueiden näkyvyyttä kaukomaisemassa voidaan vähentää 
jättämällä puita pysäköintipaikkojen lomaan ja rakentamalla muutama pienempi pysäköintialue yhden suuren sijaan. 
Aavasaksan vaaran laelle rakennettavien teknisten tilojen arkkitehtuuriin tulisi kiinnittää erityistä huomiota ja ne tulisi 
suunnitella ympäristöönsä sopiviksi. Keskuksen rakentamisenaikaisista vaikutuksista merkittävin on louhittun kiviaineksen 
poiskuljetus. Kiviaines tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle louhintapaikkaa (ei kuitenkaan Aavasaksan vaaran alueelle), 
jotta kuljetusmatkan pituus saataisiin minimoitua ja siten päästöt ympäristöön mahdollisimman vähäisiksi. 
 
Yhteenveto 
Aavasaksan maisema sisältää monia hyvin erilaisa arvoja. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, joten 
se on kokonaisuutena arvokas. Muut arvot ovat paikallisempia, mutteivät suinkaan vähempiarvoisia. Huomattavimmat 
arvot Aavasaksan vaaralla ovat sen muinaisranta sekä kulttuurihistorialliset arvot, jotka sisältävät valtakunnallisesti 
arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön sisällä olevia suojeltuja rakennuksia, muinaismuistoja sekä Unescon 
maailmanperintökohteen. 
Mäkihyppykeskuksen vaikutukset olisivat moninaiset. Maisemaekologiaan vaikutukset kohdistuisivat lähinnä 
muinaisrannan osittaisen tuhoutumisen sekä alueen kenttäkerroksen kulutuksen muodossa.  
Maisemakuvaan keskus toisi mukanaan maisemavaurion ja alentaisi siten alueen maisemakuvallista arvoa. 
Kulttuurimaiseman nykyiseen identiteettin nähden mäkikeskus on vieras elementti. Vaikutukset ulottuvat myös näkymien 
laatuun sekä Kruunupuiston suojeltuun alueeseen.  
Välillisistä vaikutuksista huomattavin on louhitun kallion kuljetus pois alueelta. Jos mäkihyppykeskus päätetään rakentaa, 
on sen aiheuttamia vaikutuksia mahdollista lieventää. Vaikutusten lieventämisen onnistumisessa tärkeintä on 
mäkikeskuksen suunnitteluun ja suunnittelun laatuun panostaminen. Toimintojen harkitulla sijoittamisella, 
korkealuokkaisella arkkitehtuurilla ja olemassaolevien arvojen kunnioittamisella voidaan vaikutukset Aavasaksan vaaralle 
ja sitä ympäröivälle maisema-alueelle saada mahdollisimman vähäisiksi. 



2.1.4 Suunnittelutilanne 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alu- 
eidenkäytön ohjausjärjestelmää. Niistä päättää valtioneuvosto. Tavoitteet voivat koskea 
asioita, joilla on  
- aluerakenteen,  alueiden  käytön  taikka  liikenne-  tai  energiaverkon  kannalta  
kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys;  
- merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai  
- valtakunnallisesti  merkittävä  vaikutus  ekologiseen  kestävyyteen,  aluerakenteen  
taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.  
Valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet ja edistää niiden toteuttamista. Valtion viranomaisten on myös 
arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta.  
 
 
 Maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet päätetään maakuntasuunnitelmassa ja 
maakuntakaavassa.  
 
Aavasaksan alue kuuluu Länsi-Lapin seutukaava-alueeseen. Voimassaoleva seutukaava on 
vuodelta 2001. Siinä koko Aavasaksan vaara on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi. 
 
Ote Länsi-Lapin seutukaavasta seuraavana sivuna. 
 
Yleiskaava: 
 
Muutettavana on Tornionjoen yleiskaava, jonka Ylitornion valtuusto on hyväksynyt 
19.10.2003 
Muutetavalle alueelle yleiskaavassa on osoitettu: 

- SR-alue, rakennuslainsäädännön nojalla suojeltu alue vaaran laessa 
- RM-alue , matkailupalvelujen alue 
- ET-alue, yhdyskuntateknisen huollon alue mastolle 
- M-aluetta, maa- ja metsätalousvaltainen alue 
- M-1 aluetta. maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla uudisrakentaminen on kielletty 
- MA-aluetta, maisemallisesti arvokas peltoalue 
- sm muinaismuistokohde ja moottorikelkkailureitti 

 
Ote yleiskaavasta seuraavilla sivuilla. 
 
Asemakaava: 
 
Aavasaksan laskettelurinteiden ja niiden eteläpuoleisella alueella on voimassa asemakaava.  
Asemakaavassa alueelle on osoitettu laskettelurinteet, matkailupalvelujen- ja loma-asumisen 
korttelialueita. 
 



 
 
 
Ote Länsi-Lapin seutukaavasta. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ote muutettavasta yleiskaavsta. 



 

3.  YLEISKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 
 
3.1   Suunnittelun vaiheet 
 
3.1.1 Vireilletulo 
Yleiskaavan muutoksen laatiminen käynnistyi Ylitornion kunnan aloitteesta.  
 
3.1.2  Osallistuminen, vuorovaikutusmenettely ja yhteistyö 
Viranomaisneuvottelu kaavan muutoksesta pidettiin 19.2.2008. 
Lapin ympäristökeskuksen, Museoviraston, Lapin liiton ja Ylitornion kunnan välinen 
neuvottelu yleiskaavan muutoksen selvitysten laatimisesta pidettiin 17.10.2008.  
 
Yleiskaavan muutoksen luonnos 1.10.2009, kaavaselostus ja kaavan valmisteluaineisto: 
 - luontoselvitys , FM Sami Mäkikyrö 2007 
 - perhosselvitys, Reima Leinonen 2007-2008 
 - maisemaselvitys, Sito Oy 2007-2008 
 - palvelumitoitukset, Haaga Perho 2007 
 - kaavamuutoksen vaikutusten arviointi, Sito Oy 5.3.2009 
asetetaan 29.10. – 27.11. 2009 MRL 62 § ja MRA 30 § mukaista ns. luonnosvaiheen 
kuulemista varten nähtäville. Osallisille varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä 
yleiskaavan muutoksen luonnoksesta ja sen valmistelusta. 
 
Kun mielipiteet on saatu, kunnanhallitus päättää niiden vaikutuksesta kaavan muutokseen ja 
päättää yleiskaavan muutosehdotuksen asettamisesta MRA 19§:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville. 
 
3.2  Yleiskaavan muutos 
Yleiskaavan muutos laaditaan 25 ha:n alueelle. 
Yleiskaavan muutoksen luonnoksessa alueelle esitetään 10 ha:n alue urheilu- ja 
virkistyspalvelujen alueeksi, joka on tarkoitettu mäkikeskuksen rakentamista varten (VU-1). 
Alue on muutettavassa kaavassa kokonaan MY-aluetta. 
Maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) muutoksessa on 2,9 ha, muodostuu muutettavan 
kaavan M-1 alueeta.  
Muutettavan kaavan mukaisena maa- ja metsätalousvaltaisena alueena jolla on erityisiä 
ympäristöarvoja (MY) muutoksella säilyy 7,2 ha. 
Muutoksessa mukana oleva matkailupalvelujen (RM) alue pysyy muuttumattomana, pinta-
alaltaan 0,7 ha. 
Pysäköintialuetta kaavan muutoksessa on 3,2 ha ja tietä 1 ha. 
 
 
 
 



 
 
3.3 Yleiskaavan muutoksen vaikutukset 
3.1 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
Yleiskaavan muutoksen perustaksi tehdyissä luonto- ja maisemaselvityksissä on esitetty 
arviot hankkeen vaikutuksista. 
Luontoselvityksen tekijä toteaa yhteenvetona: 
” Aavasaksan vaaran linnustossa ja kasvillisuudessa ei ilmennyt mitään erityisen omaleimaista. Vaaran suurimmat arvot 
ovatkin sen pitkässä kulttuurihistoriassa ja varsinkin sen ainutlaatuisessa maisemassa sekä pinnanmuodoissa ja maaston 
rakenteessa, joita komeampia on vaikea löytää. Ennen kuin lentomäkihanke etenee yleisestä tarkemman suunnittelun 
asteelle ja toteutukseksi, tulisi myös kalliojyrkänne ja sen alapuolinen laaja kivirakka tutkia tarkemmin. Nyt niitä 
tarkasteltiin vain kauempaa niiden vaikeakulkuisuuden takia. Oikeilla varusteilla (kalliokiipeilyvälineet) ja taidoilla ne 
lienevät tutkittavissa. Samoin tulisi selvittää alueen mahdollinen pöllöpopulaatio. Parhaiten tämä tapahtuu kevättalvella 
pöllöjen soidinaikaan. ”  
 
Yleiskaavan muutoksella alue määrätään asemakaavoitettavaksi ennen mäkikeskuksen 
rakentamista. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee luontoarvojen selvitystä täsmentää 
edellä esitetyn mukaisesti. 
Maisemaselvityksen laatija Sito Oy laati myös arvion mäkikeskuksen vaikutuksista. 
vaikutusten arviointi on liitteenä eri raporttina.  

Johdanto 

Aavasaksan alue on luonto-, maisema-, historia- ja matkailuarvojen kannalta erittäin arvokas kohde, minkä vuoksi 
kaavamuutoksen vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa alueen ominaispiirteet erityisellä tarkkuudella huomioon. Alueen 
käyttöön kohdistuu myös osittain ristiriitaisia tavoitteita. Kaavamuutoksen mahdollistama rakentaminen tässä maisemassa 
edellyttää huolellista toteuttamista, mikä tulee jatkossa hankkeen mahdollisesti konkretisoituessa edellyttämään lisää 
selvityksiä ja suunnittelua. 

Työn tavoitteena oli selvittää yleiskaavan kaavamuutoksessa osoitetun maankäytön toteuttamisen aiheuttamat 
ympäristövaikutukset MRL 9§ ja MRA 1§ mukaisesti. Selvityksessä laadittiin kaavamuutoksen edellyttämät 
vaikutustarkastelut valtakunnallisten alueidenkäyttö tavoitteiden, valtioiden välisiin vaikutuksiin, luontovaikutusten, 
liikenteellisten vaikutusten ja maisemallisten vaikutusten osalta.  

Vaikutukset ympäristöön arvioidaan ottamalla huomioon aikaisemmat perusselvitykset, kaavan tehtävä ja muut asiaan 
vaikuttavat seikat (kaavaneuvottelun muistio 17.10.2008). Vaikutustarkasteluissa vaikutuksia verrataan voimassa olevan 
yleiskaavan mukaiseen maankäyttöön. Työssä selvitetään kaavassa osoitetun maankäytön välittömät, välilliset ja 
yhteisvaikutukset. 

Vaikutusten arvioinnista vastasi FM Seija Väre. Maisemalliset tarkastelut arvioi maisema- arkkitehti Ismo Häkkinen, 
liikenteelliset vaikutukset DI Teuvo Leskinen ja valtioiden väliset tarkastelut FM Sakari Grönlund. Laadunvarmistaja toimi 
maisema-arkkitehti Marja Oittinen kaikki Sito Oy:stä.  

Lähtötiedot 

Aavasaksan alueella on voimassa Länsi Lapin seutukaava vuodelta 2001. Siinä alue on merkitty matkailupalveluiden 
alueeksi (RM), jolla merkitään matkailu- ja lomakeskusalueita, merkittäviä leirialueita, lomahotelleja, matkailuun liittyviä 
lomakyliä ja muita vastaavia toimintoja. Ympäröivät alueet ovat maa- ja metsätalousalue merkinnällä. 

Tornionjoen osayleiskaava on vuodelta 2005 ja siinä Avasaksan alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, 
jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Vaaran laella on muinaismuistokohteita (sm) ja rakennuslainsäädännön nojalla 
suojeltu Keisarinmaja (SR),  suojelukohde merkintä, matkailupalvelujen alue (RM), loma-asuntoalue (RA), virkistyskohde 
(/k), urheilu ja virkistyspalveluiden alue (VU) nykyisen laskettelumäen kohdalla ja yhdyskuntateknisen huollon alue (ET).   



Valtakunnan rajan ylittävät vaikutukset 

Kaavamuutoksen ja vaikutusalueen erityispiirteet ja valtioiden rajat ylittävät vaikutukset 

Lentomäkihanketta varten laadittu osayleiskaavan muutos mahdollistaa lentomäen ja sen edellyttämät muun maankäytön 
ratkaisut. Kaavan vaikutusalue on huomattavasti kaavoitettavaa aluetta laajempi. Erityisesti alue- ja 
yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset, vaikutukset maisemaan ja liikennevaikutukset ulottuvat laajalle alueelle. 
Mahdollisesti myös vesiin ja vesitöihin liittyvät muutokset voivat olla merkittäviä. Ympäristön herkkyyden ja 
kulttuurihistoriallisen ja identiteettiarvon vuoksi kaavan voi myös mahdollisesti arvioida aiheuttavan merkittäviä sosiaalisia 
vaikutuksia. 

Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti arvokasta maisemakokonaisuutta (Aavasaksan maisema-alue) ja sijoittuu osalle 
valtakunnallisesti arvokasta kulttuurihistoriallista ympäristöä, Kruunupuistoa. Kohde on Unescon 
maailmanperintöluetteloon vuonna 2005 hyväksyttyä Struven mittausketjua. Kaava-alue sijaitsee Torniojoen äärellä, jonka 
valuma-alue kokonaisuudessaan kuuluu Natura 2000 –ohjelmaan (Torniojoen ja Muoniojoen Natura-alue). 

Kaavoitettavan alueen sijainti rajajoen varrella edellyttää tarkkaa harkintaa siitä, aiheuttaako kaava sellaisia rajat ylittäviä 
merkittäviä vaikutuksia, joiden vuoksi olisi sovellettava MRL 199§ mukaista menettelyä.  

Suhde ympäröivään alueidenkäyttöön ja liikennejärjestelmään 

Hanke voi toteutuessaan vaikuttaa merkittävällä tavalla Ylitornion ja Övertorneån kuntien talouteen ja aluetalouteen 
laajemminkin. Aluerakenteelliset vaikutukset jäävät kuitenkin vähäisiksi, sillä alueidenkäytössä on jo varauduttu sekä kesä- 
että talvimatkailuun. Lentomäki muuttaa alueen käyttöä selvästi ympärivuotiseksi (lentomäen urheilukäyttöaika 8-9 kk 
vuodessa). Katettu tila mahdollistaa myös käytön mittavien kesätapahtumien pitopaikkana. 

Lentokentän toteutuminen sekä tieliikenteen määrän kasvu voi kuormittaa tieverkkoa, mutta todennäköistä on että aivan 
mäkikeskuksen lähiympäristöä lukuun ottamatta ei ruuhkia aiheudu. Lähtötiedot ovat kuitenkin riittämättömät luotettavan 
arvion tekemiselle.  

On mahdollista, että alueen houkuttelevuus talviurheilumatkailuun merkittävästi lisääntyy Svansteinin, Pullingin, 
Aioniovaaran ja Aavasaksan alueiden palvelujen ristiinkäyttömahdollisuuden myötä.  

Mäkikeskus maisemassa 

Suunniteltu mäkikeskus ei 11.9.2007 laaditun esiselvityksen mukaisesti toteutettuna näy suoraan Ruotsin puolelle 
Övertorneån alueelle, eikä kaukomaisemassa pohjoisemmaksikaan. Mäkikeskuksen tai siihen liittyvien 
liikennejärjestelyjen myötä ei aiheudu olennaisia muutoksia Aavasaksan silhuettiin Ruotsin puolelta katsottuna. Myöskään 
maiseman muiden keskeisten elementtien Aavasaksan ja Övertorneån välisen sillan sekä vaaran laella olevan, nyt 
maisemaan kannalta jossain määrin kielteisen linkkimaston suhteen kaavan toteuttaminen ei aiheuta muutoksia. 

Aavasaksan, Ylitornion, Overtorneån ja jokilaakson maiseman keskeiset tunnuspiirteet pysyvät kaavan toteutuessa 
ennallaan. Suurimmat muutokset maisemassa kohdistuvat vaaran itäpuolelle Tengeliönjokilaaksoon, jossa niiden merkitys 
on kuitenkin enimmäkseen paikallinen, vaikkakin erittäin merkittävä.  

Kaiken kaikkiaan mielikuva Aavasaksasta yhtenä jokilaakson ja Suomen tunnetuimpana maiseman solmukohtana ei 
kaavamuutoksen seurauksena muutu olennaisesti. 

Tornionjoen -Muonionjoen vesistöalue (FI130 1912) on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena (Sites of 
Community Importance l. erityisten suojelutoimien alue). Natura-alueen suojeluperusteina ovat 100%:sti luontodirektiivin 
luontotyyppi Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (3210) ja luontodirektiivin liitteen II lajin saukon esiintyminen. 

Lisäksi suojeluperusteissa mainittuun muuhun alueen lajistoon kuuluvat harjus, merilohi, meritaimen, nahkiainen, siika, 
kelluskeiholehti ja vesisara. 

Tornionjoen -Muonionjoen vesistöalueen Natura-alueella on vesipinta-alaa noin 32 000 ha. Natura-alue sijaitsee Tornion, 
Ylitornion, Kolarin, Pellon, Muonion, Enontekiön ja Kittilän kuntien alueella . Tornionjoki kuuluu myös Ruotsin puolella 
Natura 2000 –alueverkostoon (SE082 0430 Torne och Kalix älvsystem). 

Natura-alue kattaa lähes koko Tornionjoen - Muonionjoen vesistöalueen, alueen ulkopuolelle on rajattu ainoastaan 
luonnontilaltaan muutetut Tengeliönjoen, Martimojoen ja Liakanjoen vesistöalueet. Jokireitin pituus Kilpisjärveltä 
Perämerelle on yhteensä noin 500 km. Koko Suomen puoleisen vesistön jokipituus on yhteensä 3 600 km. Huomattavimpia 
Tornion - Muonionjoen Suomen puoleisia sivujokia ovat Lätäseno, Jietajoki, Tarvantojoki, Palojoki, Jerisjoki, Äkäsjoki, 
Ylläsjoki, Naamijoki ja Martimojoki. Suurimmat järvet vesis-töalueella ovat Kilpisjärvi, Jerisjärvi ja Äkäsjärvi. 



Veden laatu vesistöalueella on suurimmaksi osaksi hyvä tai erinomainen. Ainoastaan joen alaosaa voidaan pitää lievästi 
rehevänä. Osalle sivujoista on tehty kalataloudellisia kunnostuksia ja valuma-alueiden kunnostuksia. Tornionjoki on 
arvokas vaelluskalajoki. Tornion - Muonionjoki on Kalixjoen ohella ainoa Suomen ja koko EU:n säännöstelemätön suuri 
jokivesistö. 

Kaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia Natura 2000 –ohjelmaan sisällyttämisen perusteena oleviin 
luontotyyppeihin tai lajeihin. Näin ollen ei voida katsoa, että kaavan toteuttamisella olevan merkittäviä rajat ylittäviä 
luontovaikutuksia. 

Valtioneuvoston alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen  

Valtioneuvoston alueidenkäytön tavoitteiden toteutumista edistetään kaavoituksen ja viranomaistoiminnan keinoin. 
Maakunta- ja kuntatason kaavoituksessa tavoitteet toteutetaan ottamalla huomioon kunkin alueen erityispiirteet ja yhteen 
sovittamalla valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset tavoitteet.      

Kaavamuutoksen osoittama maankäyttö osaltaan edistää valtioneuvoston alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Niiden 
mukaan alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto ja kulttuurimatkailua parantamalla 
moninaiskäytön edellytyksiä. arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään 
virkistyskäytössä, matkailun tukialueina niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta.   

Alueidenkäytön suunnittelussa tulee varmistaa, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja 
luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon 
alueidenkäytönsuunnittelun lähtökohtina. Aavasaksan alue on yksi Suomen kansallismaisemista. Mäkikeskus sijoittuu 
Aavasaksan itärinteelle jyrkän pahtaseinämän ja alarinteen alueelle. Rakentaminen aiheuttaa väistämättä vaikutuksia 
maisemaan.  

Maakuntasuunnittelussa on tuettava matkailukeskusten ja -alueiden verkottumista sekä vapaa-ajan käytön vyöhykkeiden 
kehittämistä niin, että muodostuu toimivia palvelukokonaisuuksia. Ensisijaisesti on kehitettävä olemassa olevia 
matkailukeskuksia ja alueita. Matkailualueita tulee eheyttää ja osoittaa matkailun kehittämiselle riittävät alueet. 
Mäkikeskus rakennetaan nykyisen matkailukeskittymän alueelle, sillä alueella on pitkät perinteet matkailusta, 
majoitustoimintaa, laskettelurinne sekä muita matkailuun liittyviä palveluja.    

Kaavamuutoksen vaikutukset  

Vaikutukset alue ja yhdyskuntarakenteeseen 

Aavasaksan lähialueella noin 10 km päässä sijaitsee Ylitornion kuntakeskus palveluineen. Ruotsin puolella Tornionjoen 
länsipuolella suurin piirtein samalla kohdalla sijaitsee Övertorneån taajama. Länsipuolella joen rannalla on Aavasaksan ja 
Purasenvaaran kylät ja itäpuolella Tengeliön kylä. Pohjoisessa on Juoksenginkylä ja noin 50 km päässä Pellon taajama.   

Aavasaksan ympärillä on haja-asutusaluetta ja muutamia rakennuskeskittymiä ja kyliä.   

Vaikutukset alueen virkistyskäyttöön 

Alueella toimii useita matkailuyrittäjiä ja talven virkistyspalveluita ovat mm. hiihto, laskettelu, moottorikelkkasafarit ja 
koiravaljakkoajelut. Aktiivinen matkailusesonki keskittyy hiihtoloma-aikaan. Kesällä virkistysaktiviteetteja ovat retkeily, 
melonta, ratsastus ja kalastus. 

Mäkikeskuksen rakentaminen tuo uuden ulkoilun elementin alueen virkistyskäytön tarjontaan. Lentomäessä tapahtuva 
harjoittelutoiminta sekä massatapahtumat liitännäistoimintoineen lisäävät alueen virkistyspalveluita.   

Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, luonnonympäristöön ja sen pirstoutumiseen  

Aavasaksanvaara ei kuulu luonnonsuojelualueisiin tai -ohjelmakohteisiin 

Laajat kivikkorakat ja itäpuolen jyrkänne sekä vaaran itärinteen alaosassa virtaavan puron lähiympäristö ovat Metsälain 
10§ mukaisia metsäluonnon erityisen tärkeitä elinympäristöjä.  

Kasvillisuus on tyypillistä karun kallioalueen päällä olevaa lajistoa eikä luontoselvityksessä (Mäkikyrö 2007) löytynyt 
erityistä suojeltavaa lajistoa. Myös linnusto on tavanomaista. Huomionarvoisimmat lajit olivat uhanalaisluokituksessa 
silmälläpidettävänä mainittu tuulihaukka ja lintudirektiivin liitteen laji pyy. Molempien lajien kanta Suomessa on vakaa 
eikä erityistoimiin ole tarvetta.  

Aavasaksan lakialueen kasvillisuus on mustikkatyypin tuoretta kangasta, paikoin on karumpia puolukkatyypin alueita. 



Alueella näkyy voimakkaana vuosikymmenten käytön aiheuttama kasvillisuuden kuluminen. Puusto on vanhaa mänty - 
kuusi sekametsää. Osa männyistä on erittäin vanhoja, noin 400 vuotta. Vanhan metsän leimaa alueelle luovat lahopuut, 
mäntykelot ja kuolleet puut. Pensaskerroksessa on runsaasti katajaa, aluskasvillisuutena mustikka, puolukka ja kaarnikka. 

Itärinteen jyrkänne ja paksu kivikkorakka ovat lähes kasvittomia. Rinteen juurella on rehevämpiä kohtia jopa pieniä 
lehtomaisen kankaan laikkuja. Rinteessä on puro ja teiden välissä pieni räme. 

Alueen perhosia selvitettiin kesällä pyydystämällä niitä syötillä. Alueelta havittiin 22 perhoslajia, joista 5 pikkuperhosia ja 
17 suurperhoslajia. Havaittu lajisto oli tyypillistä pohjoisen havumetsän lajistoa. Alueelta havaittiin eteläinen laji 
kuusikaarimittari (Macaria signaria), joka on tyypillinen vanhojen kuusikoiden laji. Ritariperhonen (Papilio machaon) 
tavattiin jyrkältä itärinteeltä. Aluetta tutkittiin myös pohjanharmoyökkösen löytämiseksi, mutta tuloksetta. Vaaran 
itärinteellä mäkikeskuksen alueella on leveä metsäalue, joka on potentiaalinen lajin esiintymispaikka.   

Mäkikeskuksen rakentamisella ei ole haitallisia vaikutuksia alueen kasvillisuuteen, linnustoon tai perhoslajistoon. 
Hankkeen toteutuessa tulee rakentamisalueella, itärinteen alareunassa oleva potentiaalinen perhosalue tutkia 
pohjanharmoyökkösen osalta.  

Lentomäkialue, oheistoimintoineen, pysäköintialueet, tiet ja muut rakennukset pirstovat Aavasaksanvaaran itärinteen 
luonnonympäristöä. 

    

Vaikutukset suojelualueisiin, uhanalaisiin kasvi ja eläinlajeihin sekä luontotyyppeihin 

Aavasaksan alueelta on tiedossa yksi uhanalaisen lajin havainto. Alueellisesti uhanalainen tunturikiviyrtti (Woodsia alpina) 
on havaittu mäen pohjoispäässä kallion raossa pahdan reunalla.  Laji on merkitty Tornionjoen yleiskaavassa suojelukohde 
merkinnällä. Kaavan muutosalue rajautuu suojelukohteeseen. Lajin suojeleminen jatkosuunnittelussa ja suojaaminen 
rakentamisen aikana tulee ottaa huomioon.   

Rakentamisen vaikutukset pohja- ja pintavesiin 

Aavasaksan mäen etelärinteellä on Aavasaksan I luokan pohjavesialue ja pohjoisrinteellä on Heikinvaaran I luokan 
pohjavesialue. Mäkikeskuksen rakentaminen ei vaikuta pohjavesialueisiin, sillä pohjavettä muodostavat hiekkakerrokset 
sijaitsevat rinteellä kaukana kaava-alueelta.  

Itärinteellä rakennetavalla alueella kallioalue on rapautunutta ja pohjavesi on todennäköisesti hyvin syvällä kiinteän kallion 
sisällä. Kaava-alueella tapahtuva rakentamisen ei vaikuta pohjaveden pinnan tasoon.     

Kaava-alueelta virtaavat vedet valuvat Torniojokeen. Suunnitellun mäkikeskuksen alueen kaikki vedet päätyvät 
Torniojokeen Tengeliönjoen kautta.  

Rakentaminen muuttaa paikallisia vesiolosuhteita merkittävästi siellä missä veden imeytymisen ja kulkeutumisen kannalta 
tapahtuu suurimmat muutokset. Näitä ovat mäen louhiminen ja pysäköintialueiden rakentaminen sekä alueen mahdollinen 
uusi liikenne-verkko. Sadevesien keräämis- ja johtamistapa katetulta alueelta ja pysäköintialueilta vaikuttaa siihen, kuinka 
vesitasapaino muuttuu alueellisesti. Hyvällä rakentamistavalla ja paikalliset imeyttämismahdollisuudet huomioon ottaen 
toteutettuna vesien johtaminen vesistöön ei vaikuta merkittävällä tavalla Tornionjoen vedenlaatuun ja -määrään. 
Hankkeella ei ole juurikaan vaikutusta tulvariskeihin. 

Maisemavaikutukset  

Vaikutukset luonnonmaisemaan ja voimakkaaseen topografiaan 

Mäkihyppykeskuksen maisemalliset vaikutukset ovat huomattavat Aavasaksan itäpuolella Tengeliöjoen laaksossa. Keskus 
halkaisee pysyvästi maisemakuvan kannalta keskeisen rinteen, lohkareisen muinaisrannan, joka on harvinaisen selkeä 
luonnon muistomerkki jääkaudelta. Mäkeen liittyvä kallioleikkaus ja kattorakenne muodostavat maisemavaurion 
Tengeliönjoen suunnalta tarkasteltaessa. Aavasaksan laelta tarkasteltaessa mäkikeskus erilaisina oheisrakennuksineen ja 
siihen liittyvä infrastruktuuri vaikuttavat negatiivisesti sekä lähi- että suurmaisemaan. Keskuksen välittömään ympäristöön 
kohdistuu paljon kulutusta ja herkkä aluskasvillisuus tuhoutuu nopeasti. Ympäristö saa nopeasti nukkavierun leiman ja sitä 
seuraavat roskaantuminen ja ilkivalta.  

 



Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kulttuuriperintöön 

Mäkihyppykeskuksella on negatiivinen vaikutus Aavasaksan valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen 
ympäristöön. Rakentaminen ulottuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennettujen kohteiden lähiympäristöön sekä 
kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön, Kruunupuiston alueelle. Laitehuoneet, niiden edellyttämät huoltoreitit sekä 
maanalaisten kaapeleiden ja muiden rakenteiden asentaminen tärvelevät ympäristön ja alentavat rakennettujen kohteiden 
arvoa. 

Mäkihyppykeskuksen rakentaminen heikentää kulttuurimaiseman arvoa, sillä se toimii Tengeliön kylästä aukeavan, joen, 
rakennusten täplittämien, viettävien rantaniittyjen ja metsien kehystämän vaaranäkymän katseenvangitsijana. Aavasaksalta 
tarkasteltaessa melko hyvin säilyneen kulttuurimaiseman eteen avautuvat kisamonttu rakennuksineen sekä suuret, ankeat 
pysäköintialueet. Vaikutusten lieventäminen korkealaatuisella ympäristörakentamisella ei ole ollut perinteisesti Suomessa 
mahdollista, sillä toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaiheessa ympäristörakentamisesta tingitään kustannussyistä 
poikkeuksetta.  

 

 Vaikutukset maiseman arvotekijöihin ja mielikuviin 

Aavasaksan arvotekijöitä ovat näyttävät maastonmuodot, joki sekä soisten metsien kehystämät avoimet pellot ja niityt 
rakennuksineen. Hyvin säilynyt luonnon- ja kulttuurimaisema ovat Aavasaksan erityispiirre. Mäkihyppykeskuksen 
rakentaminen tuhoaa sen, vaikuttaa negatiivisesti maiseman laatuun ja sitä kautta Aavasaksan antamiin mielikuviin sekä 
alentaa arvokkaan kansallismaiseman arvon keskinkertaisuuksien joukkoon. 

Liikenteelliset vaikutukset 

Hankeen liikenteelliset vaikutukset 

Mäkikeskushankkeen aiheuttamaa liikennettä ja liikenteellisiä vaikutuksia on tarkasteltava kolmessa erilaisessa tilanteessa: 

mäkikeskuksen aiheuttama autoliikenne ja joukkoliikenneyhteyksien tarpeet normaalissa arkikäytössä  

keskuksen aiheuttaman liikenteen hoito mäkikilpailujen ja muiden massatapahtumien yhteydessä  

keskuksen rakentamisen aikainen liikenne ja erityisesti alueelta louhittavan kiviaineksen kuljetukset. 

Autoliikenteen yhteydet 

Autoliikenteen yhteyksien kannalta Aavasaksan sijainti on liikenteellisesti edullinen. Alue sijaitsee Länsi-Lapin 
liikenteellisen pääväylän Kemi-Kilpisjärvi valtatien 21 (Eurooppa-tie E8, Kilpisjärventie), Aavasaksa - Muurola seututien 
930 (Raanujärventie) sekä Ruotsin rajalle johtavan seututien 931 (Tullitie) risteämiskohdassa. Tullitien kautta on yhteys 
myös Ruotsin puolelle valtakunnallisille pääteille 98 ja 99.  

Valtatiellä 21 kulkee nykyisin liikennettä Aavasaksan eteläpuolella noin 4000 autoa/vrk ja pohjoispuolella noin 2000 
autoa/vrk. Vilkkaimpaan aikaan kesällä ja kevään hiihtosesongin aikaan valtatien liikennemäärä kasvaa noin 40 – 60 % 
suuremmaksi eli liikennemäärä on Aavasaksan kohdalla suurimmillaan noin 6000 autoa vuorokaudessa. Raskasta 
liikennettä kulkee valtatiellä 21 noin 150 – 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raanujärventiellä on liikennettä noin 1500 
autoa/vrk. 

Nykyiset tiet pystyisivät välittämään ilman suurempia ongelmia nykyiseen verrattuna huomattavasti suurempiakin 
liikennemääriä, joten mäkikeskus ei aiheuta alueen päätieverkolle mainittavia parannustarpeita. Autoliikenteen 
vilkastuminen edellyttäisi todennäköisesti vain tarpeen parantaa Raanujärventieltä (seututie 930) keskukselle johtavaa 
Aavasaksanvaarantietä (mt 9322) sekä sen liittymäjärjestelyjä Raanujärventiellä.  

Kilpailujen ja muiden massatapahtumien aikana suuret liikennemäärät voivat vaatia erikseen järjestettävän liikenteen 
ohjauksen tiettyihin liittymiin, mutta kyse on vain tilapäisistä muutamien tuntien ruuhkahuipuista, joiden liikennettä ja 
pysäköintiä on muutoinkin ohjattava erillisjärjestelyin. 

Paljon yleisöä vetävät tapahtumat vaativat myös laajat pysäköintijärjestelyt. Yleisölle tarvitaan pysäköintialueita noin 1,5 
hehtaaria 1000 henkilöautolla saapuvaa katsojaa kohden. Keskuksen omia pysäköintialueita ei välttämättä kannata rakentaa 
esimerkiksi 10 – 20 000 katsojan tarpeisiin, koska päivittäisessä käytössä riittää tästä murto-osa. Liikenteen sujuvuuden ja 
tilankäytön kannalta olisi perusteltua ohjata osa pysäköinnistä kauemmaksi järjestettäville tilapäisille pysäköintialueille, 
joilta järjestetään bussikuljetus keskukseen.     

 



Joukkoliikenteen yhteydet 

Aavasaksalta on nykyisin bussiyhteyksiä Ylitorniolle sekä mm. Rovaniemelle, Tornioon ja Kemiin, josta on 
vaihtoyhteyksiä pikajuniin. Vuorotarjonta on varsin vaatimaton, vain muutamia vuoroja päivässä. Jos mäkikeskushanke 
toteutuu, olisi bussiyhteyksiä lisättävä matkustajakysynnän mukaan. 

Osa kilpailuihin ja massatapahtumiin saapuvasta yleisöstä kuljetettaisiin todennäköisesti tilausajobusseilla, joille tarvitaan 
asianmukaiset pysäköintitilat ja sopivat alueet matkustajien ottamista ja jättämistä varten.    

Aavasaksan mäkikeskus sijoittuu Tornio-Kolari radan varrelle, jolla lähin liikennepaikka on Ylitornion seisake. Radalla on 
nykyisin suhteellisen vähän henkilöliikennettä ja junayhteyksiä on korvattu bussiliikenteellä. Ylitornioon on nykyisin 
yöpikajunayhteyksiä Helsingistä hiihtosesongin aikaan kerran päivässä ja viikonloppuisin muutamilla lisävuoroilla. 
Rataosalla kulkee pikajunien lisäksi päivittäin yksittäisiä puutavarajunia.   

Rata on yksiraiteinen, sähköistämätön ja sen päällysrakenne on vanha ja heikkokuntoinen. Vireillä on rataosuuden 
päällysrakenteen uusiminen, jolloin mm. ratapölkyt ja kiskotus uusitaan raskaammaksi K60-kiskotukseksi. Jos Kolarin 
seudun kaivoshankkeet käynnistyvät, kasvaisi radan tavaraliikenne määriltään moninkertaiseksi nykyiseen verrattuna. 
Radalla tarvitaan em. päällysrakenteen parantamisen lisäksi tällöin myös muita parannuksia, kuten useita uusia 
liikennepaikkoja junien kohtaamisia varten.      

Periaatteessa Aavasaksalle olisi mahdollista järjestää myös junakuljetuksia ainakin suurimpia yleisötapahtumia varten. 
Tämä edellyttäisi uuden liikennepaikan (seisakkeen) rakentamista Aavasaksan kohdalle ja todennäköisesti tavaraliikenteen 
vilkastuessa myös lähistölle sivuraidetta junien kohtaamista/ohitusta varten. Aavasaksan liikennepaikka ja sivuraide eivät 
tiettävästi sisälly radan parannussuunnitelmiin.   

Aavasaksan alueelle on esitetty Tornionjoen osayleiskaavassa myös lentoliikenteen aluevaraus lentokentälle.  

Rakentamisen aikainen liikenne 

Rakentamisen aikana merkittävin liikenteellinen vaikutus syntyy mäkikeskuksen alueelta louhittavan kiviaineksen 
kuljetuksista.  Esiselvityksen mukaan rakennushankkeen alueelta louhitaan noin 700 000 m3ktr kiviaineista, josta valtaosa 
on tarkoitus kuljettaa käytettäväksi muualla murskattuna kiviaineksena. Rakentamisajaksi on arvioitu 2 – 2,5 vuotta, eli 
louhinta- ja murskaustyöt ajoittuisivat todennäköisesti noin yhden vuoden ajalle. Jos kiviaineista ei varastoida alueelle, 
pitäisi sieltä kuljettaa muualle joka arkipäivä noin 100 – 150 autokuormaa murskeita. Kiviaineksen kysyntä ei välttämättä 
ole lähialueella näin suurta eli osa murskeesta todennäköisesti välivarastoitaisiin alueelle ja kuljetettaisiin pois useamman 
vuoden aikana. Myös osa mäkikeskuksen alueelta kaivettavasta maa-aineksesta (arviolta 500 000 m3ktr) kuljetettaisiin 
muualle. Kaivu-, louhinta- ja murskaustöiden ajoituksesta riippuen hanke aiheuttaisi joka tapauksessa huomattavan paljon 
tilapäistä raskasta liikennettä lähiseudun tieverkolle. Maa- ja kiviaineskuljetukset nostaisivat valtatien 21 raskaan liikenteen 
määrän noin kaksinkertaiseksi nykyiseen nähden.    

Vaikutukset luonnonvaroihin  

Vaaran kylkeen ja sisään rakennettava mäkikeskuksen rakentaminen tuottaa noin 1.2 milj. m3ktr kallio- ja maa-ainesta.  
Kiviaineksen käyttö kannattavien kuljetuskustannusten alueella on niin vähäistä, että ylijäämämassat joudutaan 
sijoittamaan johonkin joko mäkikeskuksen viereen tai lähialueelle pysyvästi.      

Ylijäämämaiden sijoittamiselle tulee varata alueet. 

Yhteenveto vaikutuksista 

Merkittävimmät vaikutukset syntyvät maisemallisina vaikutuksina Aavasaksan arvokkaaseen maisema-alueeseen. 

Alueella on yksi alueellisesti uhanalaisen kasvilajin esiintymä mäkikeskusalueen rajauksen pohjoiskulmassa. Kohteen 
pysyvä suojaaminen rakentamisen aikana ja käytön aikaisen kulutuksen estämiseksi on tarpeen.          

Mäkikeskuksen rakentamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muuhun alueen kasvillisuuteen, linnustoon tai perhoslajistoon. 
Hankkeen toteutuessa tulee rakentamisalueella oleva potentiaalinen perhosalue tutkia pohjanharmoyökkösen osalta.  

Suurimmat liikenteelliset vaikutukset syntyvät rakentamisaikana ja suurten kisatapahtumien yhteydessä.  

Rakentamisen aiheuttamien ylijäämämassojen sijoittamiseksi tulee kaavassa varata läjitysalueet.   
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Mäkikeskuksen maisemavaikutuksia maisemaselvityksessä esitetään lievennettäväksi 
seuraavasti: 
” Mäkihyppykeskuksen ja sen rakentamisen aiheuttamia maisema- ja ympäristövaikutuksia on mahdollista lieventää. 
Lisääntyvän kävijämäärän aiheuttamaa lisääntyvää kulutusta voidaan vähentää toimivalla reittiverkostolla, selkeillä 
opasteilla sekä rajatuilla alueilla. Jos uusia vierailijoiden tekemiä selviä polkuja syntyy, niiden vaikutukset luontoon 
tulisi tutkia. Jos havaitaan, että niistä ei ole haittaa luonnolle, ne voidaan rakentaa ja viitoittaa osaksi olevaa reittiverkostoa. 
Näin voidaan ehkäistä kyseisen alueen aluskasvillisuuden kuluminen laajemmalta alueelta. 
Keskuksen vaikutukset vesiolosuhteille johtuvat enimmäkseen rakennuksista ja päällystetyistä alueista. Päällystetyt alueet 
(pysäköinti) ovat käytössä vain lyhyitä aikoja vuodesta. Tämän vuoksi niiden tulisi olla vettä läpäisevää materiaalia, jolloin 
alueen maaperän ja kasvillisuuden vesiolosuhteet pysyvät mahdollisimman lähellä nykyisiä. 
Mäkihyppykeskus tulee vaikuttamaan alueen maisemaan. Maisemallisia vaikutuksia voidaan lieventää rakentamalla 
katerakenne mahdollisimman lähelle maanpinnan nykyistä korkoa. Myös katerakenteen värityksellä voidaan vähentää 
keskuksen havaittavuutta kaukomaisemassa. 
Koko mäkihyppykeskuksen arkkitehtuurin tulisi olla korkealaatuista ja ajatonta. Rakentaminen tulisi pitää mahdollisimman 
suppealla alueella mukaanlukien liikennejärjestelyt pysäköintialueineen. Mahdollisimman suuri osa pysäköinnistä ja 
palveluista tulisi sijoittaa vaaran ulkopuolelle. Niiden sijoituksessa tulisi ottaa huomioon maiseman nykyinen rakenne 
ja vaaran huipulta avautuvat tärkeät näkymät. Pysäköintialueiden näkyvyyttä kaukomaisemassa voidaan vähentää 
jättämällä puita pysäköintipaikkojen lomaan ja rakentamalla muutama pienempi pysäköintialue yhden suuren sijaan. 
Aavasaksan vaaran laelle rakennettavien teknisten tilojen arkkitehtuuriin tulisi kiinnittää erityistä huomiota ja ne tulisi 
suunnitella ympäristöönsä sopiviksi. Keskuksen rakentamisenaikaisista vaikutuksista merkittävin on louhittun kiviaineksen 
poiskuljetus. Kiviaines tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle louhintapaikkaa (ei kuitenkaan Aavasaksan vaaran alueelle), 
jotta kuljetusmatkan pituus saataisiin minimoitua ja siten päästöt ympäristöön mahdollisimman vähäisiksi.” 
 
Yhteenvetona maisemaselvityksen laatijat esittävät: 
 
”Aavasaksan maisema sisältää monia hyvin erilaisa arvoja. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, 
joten se on kokonaisuutena arvokas. Muut arvot ovat paikallisempia, mutteivät suinkaan vähempiarvoisia. 
Huomattavimmat arvot Aavasaksan vaaralla ovat sen muinaisranta sekä kulttuurihistorialliset arvot, jotka sisältävät 
valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön sisällä olevia suojeltuja rakennuksia, muinaismuistoja sekä 
Unescon maailmanperintökohteen. 
Mäkihyppykeskuksen vaikutukset olisivat moninaiset. Maisemaekologiaan vaikutukset kohdistuisivat lähinnä 
muinaisrannan osittaisen tuhoutumisen sekä alueen kenttäkerroksen kulutuksen muodossa.  
Maisemakuvaan keskus toisi mukanaan maisemavaurion ja alentaisi siten alueen maisemakuvallista arvoa. 
Kulttuurimaiseman nykyiseen identiteettin nähden mäkikeskus on vieras elementti. Vaikutukset ulottuvat myös näkymien 
laatuun sekä Kruunupuiston suojeltuun alueeseen.  
Välillisistä vaikutuksista huomattavin on louhitun kallion kuljetus pois alueelta. Jos mäkihyppykeskus päätetään rakentaa, 
on sen aiheuttamia vaikutuksia mahdollista lieventää. Vaikutusten lieventämisen onnistumisessa tärkeintä on 
mäkikeskuksen suunnitteluun ja suunnittelun laatuun panostaminen. Toimintojen harkitulla sijoittamisella, 
korkealuokkaisella arkkitehtuurilla ja olemassaolevien arvojen kunnioittamisella voidaan vaikutukset Aavasaksan vaaralle 
ja sitä ympäröivälle maisema-alueelle saada mahdollisimman vähäisiksi.” 
 
Seuraavalla sivulla valokuvasovitteita, joihin mäkikeskuksen näkyvät rakenteet on sijoitettu. 
 



 
 

 



Natura-arvioinnin tarveharkinta: 
Yleiskaavan muutos sijoittuu Natura 2000 verkostoon kuuluvan Tornionjoki-Muonionjokeen 
laskevan mutta Natura-alueeseen kuulumattoman Tengelijoen valuma-alueelle. 
Natura-alue muodostuu Tornionjoen-Muonionjoen Suomen puoleisesta vesistöalueesta 
luukuun ottamatta Tengeliönjoen vesistöaluetta. 
Alueen nimi:  Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue 
Alueen koodi:  FI 130 1912, pinta-ala 32 000 ha.   
Aluetyyppi:  SCI  
Luontotyyppi:  Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 100 % 
 
Yleiskaavan muutoksella Mäkikeskuksen alue määrätään asemakaavoitettavaksi. 
Asemakaavoitettuna mäkikeskuksen kaikki jätevedet johdetaan viemäriin. 
Ottamalla pysäköintialueiden rakentamisessa ja pintavesien johtamisessa 
maisemaselvityksessä mainitut seikat mm. pysäköintialueen pintamateriaaleista huomioon, 
varmistetaan, että pintavedet eivät vaaranna Tonionjoki-Muonionjoki vesistön veden laatua. 
 
Harkinnan lopputulos: 
Yleiskaavan muutoksen määräyksellä asemakaavoittamisesta ja sen myös pintavesien 
johtamisesta turvallisesti vesistöön, turvataan se, että yleiskaavan muutoksella osoitettava 
rakentaminen ja rakennusten käyttö eivät aiheuta pohjaveden tai pintaveden (joen veden) 
pilaantumisen vaaraa eikä siten aiheuteta uhkaa luontodirektiivin mukaisille eikä muillekaan 
alueella esiintyville lajeille. 
Luonto- ja maisemaselvitys huomioon ottaen laaditulla yleiskaavan muutoksella ei aiheuteta 
sellaisia vaikutuksia, että kaavoituksen vaikutuksia tulisi selvittää Natura-arvioinnilla.  
 
3.2 Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset 
Aavasaksan mäkikeskuksen vaikutuksista Ylitornion kunnan ja koko Lapin talouteen ja 
toimintoihin on laatinut kehityspäällikkö Hannu Piirainen Haaga yhtymän Haaga Perho 
yksikössä seuraavan arvioinnin:   
Johdanto 
Aavasaksalle suunnitellaan mittavaa mäkikeskusta, joka mullistaa kokonaan nykyisen mäkihyppykäytännön. Keskuksen 
kolme mäkeä katetaan ns. kaatumisrajaan saakka. Kattaminen varmistaa hyppäämisen olipa sää sitten kuinka tuulinen 
tahansa. Esisuunnitelman mukaan keskukseen tulee kolme mäkeä, joista suurin, lentomäki mahdollistaa jopa 240 – 245 
metrin pituiset hypyt. Lentomäen lisäksi keskukseen rakennetaan suur- ja normaalimäet. Kun mäet lentomäen yläosaa 
lukuun ottamatta jäädytetään, esisuunnitelma lupaa mäkihyppääjille jopa 8 – 9 kuukauden lumiolosuhteet. 
Lentomäen yläosa louhitaan 40-50 metrin matkalta tunneliin ja loppuosa katetaan ainakin osittain valoa läpäisevällä 
materiaalilla. Esisuunnitelman mukaan mäkien alaosa louhitaan jopa 40 – 50 metrin syvyyteen, mikä mahdollistaa 
mittavien katsomotilojen rakentamisen. 
Suunniteltavan mäkikeskuksen vetovoimatekijä on lentomäki, joita Suomessa ei ole ja Pohjoismaissa vain yksi Norjassa. 
Lentomäessä kilpailut järjestetään joka toinen vuosi ja muuna aikana mäessä ei nykysäännöin voi kilpailla tai harjoitella. 
Muut mäet ovat puolestaan vapaassa käytössä. Nämä tarjoavat tuulettomuuden vuoksi myös hyvät mahdollisuudet 
kansainväliseen mäkihypyn ja yhdistetyn lajikoulutukseen. Lento- ja suurmäet voivat toimia myös muiden mäkikilpailujen 
varapaikkana, mikäli kilpailut peruuntuvat lumen puutteen tai tuuliolosuhteiden vuoksi. Lisäksi alastulorinnettä voidaan 
alppihiihdon lajiharjoitteluun ja välineiden testaukseen. Mäkien käyttöä lisää vielä Ylitorniolle suunniteltu 
mäkihyppypainotteinen urheilulukio. 
 
Tämän työn tavoitteena on arvioida mäkikeskuksen toiminnan vaikutukset Aavasaksan ja lähiseutujen palveluihin. 
Vaikutusarvioinnin pohjana on lentomäen kilpailu, sillä se tuo Aavasaksalle varmasti suurimman katsoja- ja toimijajoukon. 
Palveluissa keskitytään ensisijaisesti majoitukseen, ravitsemispalveluihin ja liikenteeseen sekä katsojien ja kilpailijoiden 
oheispalveluihin.  
Työn on toteuttanut Haaga Yhtymän tutkimus- ja kehitysyksikkö Haaga-Perho. Yksikössä työstä vastasi kehityspäällikkö 
Hannu Piirainen. 



 
Mitoitusten perusteet 
Aavasaksan mäkikeskus ja sen lentomäki kiinnostaa uutuudellaan ja siksi lentomäkikilpailut tuovat Aavasaksalle Lapin 
oloissa ennätysmäärän katsojia. On ainakin alkuvaiheessa realistista, että lentomäkikilpailu houkuttaa paikalle 30.000 
katsojaa. Pitkällä tähtäimellä tavoite on haasteellinen, sillä esimerkiksi Keski-Euroopan mäkiviikon kilpailukohtainen 
katsojamäärä jää keskimäärin noin 25.000 henkilöön. Laskelmissa oletetaan, että Aavasaksan lentomäkikilpailujen 
katsojista päiväkävijöitä on noin 40 % ja loput 60% yöpyvät matkallaan eli majoitustarve on maksimissaan 18.000 
maksullista vuodepaikkaa. Todennäköisesti tarve on pienempi, sillä osa yöpyjistä yöpyy sukulaistensa ja tuttaviensa luona. 
Yöpyvistä joukkueita on noin 15 – 20 ja kilpailijoita ja huoltajia on noin 120 – 140 henkilöä. 
Kilpailun johdon, tuomariston ja mäen kunnosta vastaava henkilöstön kokonaismäärä on noin 200 henkilöä. Median 
edustajia on odotettavissa myös samaiset 200 henkilöä. Tämän mukaisesti kilpailujen järjestäminen ja viestintä työllistävät 
suoraan 500 – 600 henkilöä. Osa katsojista tulee paikalle järjestäjien, sponsorien ja muiden yhteistyökumppaneiden 
vieraina. Näiden ns. VIP-vieraiden määrä on Suomen suurimpien mäkikilpailujen kokemusten mukaan noin 600 – 700 
ihmistä. 
 
Majoitustarve 
Katsojat 
Ylitornio-Pello –alueella on kymmeniä majoitusta, joko mökkejä, huoneita, ryhmämajoitusta tai asuntovaunupaikkoja 
tarjoavaa yksikköä. Majoituksen taso vaihtelee huomattavasti. Alueen ympärivuotinen kokonaiskapasiteetti on runsaat 
1.000 vuodepaikkaa. Lisäksi Övertorneån kunnan alueella on vajaat 700 vuodepaikkaa. 
Kun hyväksytään aina 200 kilometrin ja runsaan 2 tunnin siirtomatka yöpymispaikasta Aavasaksalle, majoituspaikat 
riittävät hyvin tavoitteen mukaiseen kysyntään. Noin sadan kilometrin säteellä löytyy vajaat 7.000 vuodepaikkaa ja kahden 
sadan kilometrin säteellä jo yli 13.000 vuodepaikkaa, joista hotellitasoisia on vajaat 9.000 paikkaa. Edellä mainittuun 
13.000 paikkaan sisältyvät Kittilästä vain Tilastokeskuksen rekisteröimät majoitusliikkeet.   
Kun otetaan huomioon Kittilän koko vuodekapasiteetti eli 20.000 paikkaa, majoitustilaa löytyy riittävästi. 
Lisäkapasiteettia tarjoavat vielä lähiaikoina valmistuvat mm. uudet Levin hotellit ja toteutuessaan suunniteltavat 
majoitusyksiköt myös Rovaniemelle ja Kemiin. 
Ympärivuotinen vuodekapasiteetti 2007, Vuodepaikat Hotelleja Hotellien vuodepaikat 
Ylitornio 475 0 
Pello 593 1 164 
Övertorneå 616 1 75 
Kemi 702 5 614 
Tornio - Haaparanta 1 500 2 1 000 
Rovaniemi 3 078 17 2 655 
Oulu 2 960 9 2 346 
Kittilä 3 141 7 2 023 
Yhteensä 13 065 42 8 877 
Taulukossa Ylitornion, Pellon ja Övertorneån vuodepaikat perustuvat Tornionlaakson Kehitys Oy:n antamiin tietoihin. 
Tornio-Haaparannan tieto saatiin kaupunkien yhteisestä matkailutoimistosta. 
Muiden kuntien luvut perustuvat Tilastokeskuksen rekisteröimiin majoitusliikkeiden kapasiteetteihin 1.1.2007. 
 
Aavasaksan lähimajoitus 
Vaikka majoituskapasiteetti riittääkin laajalla alueella katsojille, itse Aavasaksalle tarvitaan noin 200 – 250 
vuodepaikkainen, noin 150 – 170-huoneinen hotelli. Kisojen aikana hotelli palvelee järjestäjiä ja muita henkilöitä, joiden 
mäkihyppypäivä ei rajoitu itse kilpailuihin. Hotelliin sijoitetaan 100-200-paikkainen ravintola. 
Itse Aavasaksalla on nyt kaksi lomakylää, joiden mökeissä on runsaat 100 ympärivuotista vuodepaikkaa.  
Kun mäkikeskuksessa järjestetään lento- tai ison mäen kilpailut, kysyntä niille päiville mahdollistaa lomakylien 
merkittävänkin laajentamisen. 
Kun Aavasaksan laella on asemakaavoitettua ja vielä toteutumatonta, matkailupalvelujen ja loma-asuntojen 
rakennusoikeutta 10.000 kerrosneliömetrin verran, kaavassa on hyvin tilaa hotellille ja nykyisten lomakylien laajennuksille 
ja/tai uusille majoitusyksiköille. 
 
Ravitsemispalvelut 
Kolmen kunnan alueella on yhteensä 4.000 – 5.000 asiakaspaikkaa palveluiltaan ja tarjonnaltaan hyvin vaihtelevissa 
ravitsemisyksiköissä. Lentomäen kilpailupäivinä näiden yksikköjen asiakaspaikat eivät riitä ja siksi suuren katsojamäärän 
tarvitsemat ravitsemispalvelut hoidetaan pääsääntöisesti tilapäisin ratkaisuin.  
Mäkikeskuksen alueelle rakennetaan kilpailujen ajaksi joko yksi noin 1.500 – 2.000 –paikkainen ravintolateltta tai 
esimerkiksi kaksi pienempää, jolloin toista voidaan käyttää myös suur- tai normaalimäen kilpailuissa. Mikäli Lapin ilmasto 



ei kilpailuaikoihin kokonaan vetisty, teltat voidaan erimerkiksi muotoilla lumilinnoiksi tai vastaaviksi. Lisäksi 
mäkikeskukseen sijoitetaan makkara- tms. ruokakioskeja, jotka palvelevat nopeaa ruokailua suosivia. 
Katsomorakennukseen sijoitetaan noin 500-600-paikkainen vip-ravintola, johon sponsorit ym. voivat tuoda asiakkaitaan ja 
jossa tuomareiden ja kilpailun johto voi huoltaa itseään. 
1 Tilastokeskuksen rekisteröimä majoitusliike käsittää vähintään 10 huonetta, mökkiä tai asuntovaunupaikkaa. 
 
Liikennöinti ja pysäköinti 
Suunnitelma pyrkii luomaan hyvät julkiset liikenneyhteydet, millä pyritään parantamaan katsojien palvelua ja ainakin 
jossain määrin vähentämään pysäköintialueiden rakentamisen tarvetta. Silti Aavasaksan lähistölle on rakennettava mittava 
kaukopysäköintialue, josta päästään linja-autolla mäkikeskukseen. Tavoitteena on, että lähes kaikki katsojien autot 
sijoitetaan kauemmaksi keskuksesta. 
Julkiset yhteydet rakennetaan seuraaville väleille: 
• (Helsinki – Tampere-)-Oulu – Kemi – Tornio – Aavasaksan asema, juna 
• Rovaniemi – mäkikeskus, linja-auto 
• Levi – Pello – mäkikeskus, linja-auto 
Linjalla Ylitornio - Aavasaksan asema – kaukopysäköintialue - mäkikeskus liikennöivät ennen kilpailun alkua ja sen 
jälkeen jatkuvasti liikkuvat linja-autot. 
Kuinka paljon ihmisiä saapuu Ylitornioon julkisilla kulkuneuvoilla, riippuu luonnollisesti saatavasta kapasiteetista. Tässä 
laskelmassa oletetaan, että kilpailujen käyttöön voidaan asettaa kaksi junaa, jotka tuovat Aavasaksan asemalle 3.200 
ihmistä.  
Mikäli käytössä on 50 linjaautoa ja jokainen auto on käytännössä täysi, linja-autoilla tulijoita on 2.500 henkilöä. 
Mikäli kukin henkilöauto tuo Aavasaksalle neljä ihmistä ja jos julkinen liikenne tuo Ylitornioon noin 6.000 katsojaa, 
kaukopysäköintialueelle on varattava tila 6.000 – 7.000 henkilöautolle. 
Mäkikeskuksen välittömään yhteyteen rakennetaan pysäköintipaikka, johon tulee tilat noin 250 henkilöautolle ja 50 linja-
autolle. Henkilöautopaikat varataan järjestäjille ja kilpailuun osallistujille sekä inva-autoille. Lisäksi pysäköintialueelle 
voidaan varata alue esimerkiksi sponsorien tuote-esittelyjä varten. Osa linja-autoista voidaan tosin sijoittaa 
kaukopysäköintialueelle. 
Muut palvelut  
 
Kilpailijat ja toimitsijat 
Seuraavat tarpeet on jo mainittu esiselvityksessä, joten tässä ne vain kerrataan. 
Kilpailijat tarvitsevat oman ruokailutilan, jonka suuruus on noin 100 paikkaa sekä joukkueittaiset sosiaalitilat, joskin 
kahdelle pienelle joukkueelle voidaan varata myös yhteinen tila. Lisäksi tornin huipulla tulee olla lämmintä odottelutilaa 
noin 20 kilpailijalle. Suksihuoltoa varten tarvitaan jokaiselle joukkueelle 10 – maksimissaan 20 neliömetrin tila. 
Tuomareille ja tulosten laskijoille tarvitaan omat, esiselvityksessä mainitut tilat sekä tiedotusvälineiden edustajille omat 
paikat haastattelutiloineen. 
 
Katsojien oheisohjelmat 
Nykyinen mäkihyppykilpailu on mitä suurimmassa määrin viihdettä ja kilpailupaikka on alue, jonne tullaan joukolla 
viihtymään. Tästä syystä oheisohjelmalla on suuri merkitys. Hyvä oheisohjelma varmistaa myös suosion säilymisen. 
Oheisohjelmat järjestetään pääosin ravintoloissa ja sään salliessa Suomen suurimpiin kuuluvalla areenalla, mäkikeskuksen 
tasamaaosuudella. 
 
Muut aktiviteetit 
Työssä on keskitytty lentomäkeen. Mäkikeskuksessa järjestetään luonnollisesti ison mäen ja normaalin mäen kilpailuja. 
Lisäksi se toimii mäenlaskun ja alppihiihdon lähes ympärivuotisena harjoittelupaikkana. Esisuunnitelmassa mainitaan 
myös mahdollisuudet järjestää keskuksessa erilaisia tapahtumia ja messuja. Kun mäkikeskus on Suomen suurimpia 
areenoita, areena voi tarjota uusia mahdollisuuksia Lapin matkailuelinkeinolle. Nämä mahdollisuudet kannattaa tarkentaa 
ja tehdä investointipäätöksen tueksi kattava liiketoimintasuunnitelma. 
 
Yhteenveto 
Toteutuessaan Aavasaksan mäkikeskus on mittava investointi, joka asettaa suuret haasteet lähiseudun ja koko läntisen 
Lapin sekä osin myös Oulun seudun infrastruktuurille. Erityisesti lentomäen kilpailut vaativat onnistuakseen yleisöä 
viihdyttävänä tapahtumana runsaasti erityisjärjestelyjä ja tilapäisiä palvelupisteitä. 
Tässä työssä oletetaan lentomäkikilpailun tuovan mäkikeskukseen 30.000 katsojaa ja satoja järjestäjien ja 
tiedotusvälineiden edustajia sekä kilpailijoita. Katsojatavoite on erittäin haasteellinen, mutta mahdollista toteuttaa ainakin 
ensimmäisinä vuosina. Työssä oletetaan lisäksi, että katsojista 60 % yöpyy kisamatkallaan, ja lähinnä Lapin ja Oulun 
lääneistä tulevat käyvät kisoissa päiväseltään. 



Yöpyvät katsojat tarvitsevat 16.000 vuodepaikkaa. Tornionlaakson seudulla vuodepaikkoja on nyt vajaat 1.700 maksullista 
vuodepaikkaa. Vaikka paikkamäärä lisääntyisi rajustikin, yöpyvien katsojien on majoituttava laajalle alueelle aina Kittilään 
ja Ouluun saakka.  
Kilpailupäivinä laaja majoittuminen merkitsee mittavia liikennevirtoja, joita pyritään ohjaamaan maksimoimalla julkisen 
liikenteen käyttö. Jotta mäkikeskusta ei ympäröisi pysäköintihehtaarien aavikko, henkilöautoille osoitetaan yleiskaavassa 
kaukopysäköintialue, josta yleisö tuodaan kisapaikalle linja-autoilla. Oulusta, Tornio-Haaparannalta ja Kemistä tuleville 
järjestetään junakuljetus suoraan Aavasaksan asemalle. Kittilästä tai yleensä Tunturi-Lapista sekä Rovaniemeltä tuleville 
järjestetään suorat tilauskuljetukset. 
Aavasaksan laelle rakennetaan keskisuuri hotelli, joka siellä olevien lomakeskusten ohella palvelee kisojen järjestäjiä, 
toimitsijoita ja kilpailijoita sekä ns. arvovieraita. Tässä vaiheessa nykyinen asemakaava sallii merkittävänkin rakentamisen. 
Katsojien ruokailut järjestetään pääosin katsomorakennuksen yhteydessä olevin tilapäisrakennelmin, ravintolateltoin ja 
ruokakioskein. Nämä tilapäisrakenteet voidaan hankkia yhdessä Levin alppihiihdon maailmancupin järjestävän 
organisaation kanssa. Katsomorakennukseen sijoitetaan ravintolatilat, jotka palvelevat kisa-aikana sponsoreiden ja 
järjestäjien VIP-vieraita ja toimii muiden tapahtumien aikana normaalina ravintolana. Katsojien oheisohjelmat järjestetään 
lähinnä ravintoloissa ja toisaalta käytetään hyväksi Suomen suurimpiin kuuluvaa amfiteatteria. 
Tässä työssä on keskitytty vain mäkikeskuksen, mitä todennäköisimmin keskuksen suurimpaan tapahtumaan eli 
lentomäkikilpailuihin. Muut kilpailut ja harjoitustoiminta voitaneen varmasti hoitaa samojen periaatteiden mukaisesti, vain 
pienemmin lisäjärjestelyin. Muuhun käyttöön kuten tapahtumiin tai messuihin ei nyt ole otettu kantaa. 
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4.  KAAVAN JATKOKÄSITTELY 
Yleiskaavan muutoksen luonnos 1.10.2009, kaavaselostus ja kaavan valmisteluaineisto: 
 - luontoselvitys , FM Sami Mäkikyrö 2007 
 - perhosselvitys, Reima Leinonen 2007-2008 
 - maisemaselvitys, Sito Oy 207-2008 
 - palvelumitoitukset, Haaga Perho 2007 
 - kaavamuutoksen vaikutusten arviointi, Sito Oy 5.3.2009 
 
asetetaan 29.10. – 27.11. 2009 väliseksi ajaksi MRL 62 § ja MRA 30 § mukaista ns. 
luonnosvaiheen kuulemista varten nähtäville. Osallisille varataan mahdollisuus esittää 
mielipiteensä yleiskaavan muutoksen luonnoksesta ja sen valmistelusta. 
Kun mielipiteet on saatu, kunnanhallitus päättää niiden vaikutuksesta kaavan muutokseen ja 
päättää yleiskaavan muutosehdotuksen asettamisesta MRA 19§:n mukaisesti julkisesti 
nähtäville ja kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. 
Kun muistutukset ja lausunnot on saatu, järjestetään kaavasta 2. viranomaisneuvottelu. 
Kunnanhallitus päättää viranomaisneuvottelun, lausuntojen ja muistutusten pohjalta 
lopullisesta kaavaehdotuksesta ja antaa muistutusten tehneille perustellun ratkaisunsa 
muistutusten huomioon ottamisesta ja esittää kaavaehdotuksen valtuuston hyväksyttäväksi. 
Tavoitteena on, että kaavan muutosehdotus on kunnanvaltuuston hyväksyttävänä vuoden 
2010 aikana.   
Rovaniemi 12.10.2009  

Tapani Honkanen  
maanmittausteknikko, YKS 282 


