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Tiivistelmä
Aavasaksa, joka on yksi Suomen 27 kansallismaisemasta sijaitsee Yli-
tornion kunnassa, 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, jon-
ka 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 selvityk-
siä, 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 mones-
ta eri näkökulmasta. Se sisältää niin lähi- kuin suurmaisemankin ana-
lyysin, maiseman historian tarkastelun, luonnonolosuhteiden  sekä 
maankäytön ja rakennetun ympäristön analyysin. Maisemarakennetta ja 
maisemakuvaa on tarkasteltu lähinnä karttojen välityksellä. Maisema-
analyysin 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 kokonaisuu-
tena arvokas. Muut arvot ovat paikallisempia, mutta eivät suinkaan 
vähempiarvoisia. Huomattavimmat arvot Aavasaksan vaaralla ovat sen 
muinaisranta sekä kulttuurihistorialliset arvot, jotka sisältävät valta-
kunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön sisällä olevia 
suojeltuja rakennuksia, muinaismuistoja sekä Unescon maailmanperin-
tökohteen.

Mäkihyppykeskuksen vaikutukset olisivat moninaiset. Maisemaeko-
logiaan vaikutukset kohdistuisivat lähinnä muinaisrannan osittaisen 
tuhoutumisen sekä alueen kenttäkerroksen kulutuksen muodossa. Mai-
semakuvaan keskus toisi mukanaan maisemavaurion ja alentaisi siten 
alueen maisemakuvallista arvoa. Vaikutukset ulottuvat myös näkymien 
laatuun sekä Kruunupuiston suojeltuun alueeseen. Välillisistä vaikutuk-
sista huomattavin on louhitun kallion kuljetus pois alueelta.
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Aavasaksan maisemaselvitys 

1. Selvitysalueen kuvaus
Aavasaksa sijaitsee Ylitornion kunnassa, Lapin läänissä, noin viiden 
kilometrin päässä Ylitornion kuntakeskuksesta ja 70 kilometriä Tornios-
ta pohjoiseen. Alue käsittää yli 240 metriä korkean Aavasaksan vaaran 
sekä sitä ympäröivän laakso- ja vaara-alueen. Vaara sijaitsee Suomen 
ja Ruotsin välisenä rajana toimivan Tornionjoen 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:stä Suomen kansal-
lismaisemista.

2. Työn lähtökohdat ja tavoitteet
Työn lähtökohtana on selvittää Aavasaksan maisemalliset ja kulttuuri-
historialliset 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 käsittä-
vät sekä itse hyppyrimäet katsomoineen, että siihen liittyvät liikennejär-
jestelyt ja pysäköintialueet. 

Selvitys keskittyy maisemaan ja alueen kulttuurihistoriaan, mutta se 
ottaa kantaa välillisesti myös alueen luontoon sekä toimintoihin, joista 
on kummastakin tehty omat selvityksensä. Maiseman eri osien käsit-
telyn tarkkuutta on vaihdeltu maisema-analyysissä sen mukaan kuinka 
laajalle alueelle vaikutusten on arvioitu ulottuvan. Näin ollen esimerkik-
si 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 tutki-
muskeskuksen kartta-aineistoa sekä julkaisua, aikaisempia mäkikeskus-
hankkeeseen liittyviä selvityksiä, voimassa olevia kaavoja ja erilaisia 
maisemaan liittyviä julkaisuja. Lähtöaineisto on lueteltu raportin lopus-
sa. 

Selvityksen aikana on oltu yhteydessä Museovirastoon, Lapin ympäris-
tökeskukseen, Ylitornion matkailuun ja maakuntamuseoon. Kirjallisten 
ja muiden lähdeaineistojen lisäksi selvityksessä on käytetty maasto-
käynnillä tehtyjä havaintoja ja kuvamateriaalia. 

Aavasaksan sijainti.
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Selvitysalueen rajaus



Ylinnä näkymä Aavasaksan pohjoishuipulta kohti luodetta. Torniojoen laaksoalueen takana kumpuilevat metsäiset vaarat kaukaisuuteen saakka.
Yllä näkymä vaaran itäpuolelta kohti pohjoista. Tengeliönjoki mutkittelee rauhallisesti Aavasaksan ympäri kohti Torniojokea.
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4. Maisema-analyysi
4.1 Suurmaisema
Aavasaksan alue kuuluu Peräpohjolan vaara- ja jokiseudun maisema-
maakuntaan.  Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä (1992) Aavasaksa 
on valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys.  Aavasaksan vaara 
kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Aavasaksan maisema-aluee-
seen, 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 maisema-
alue ulottuu Kaulinrannan pohjoispuolelle ja idässä aina Portimojär-
ven 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 vanhoi-
ne rakennuksineen toimivat kontrastina laaksojen ympärillä oleville 
metsäisille vaaroille. Näkymät Aavasaksan huipuilta jatkuvat kaukai-
suuteen. Eteläinen huippu kohoaa 206 metrin korkeuteen ja pohjoinen 
huippu 242 metriin. Tornionjoen leveä uoma ja sen keskellä olevat tul-
vaniittysaaret 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 kilo-
metrin päässä olevalta Törmäsjärveltä saakka lähestyttäessä Aavasaksaa 
tietä 930 pitkin. Aavasaksan kohdalla maisema muuttuu etelästä pohjoi-
seen 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 raken-
nuskanta keskittyy Kilpisjärventien varteen. 
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4.2 Lähimaisema
Aavasaksan vaara ja sen lähimaisema vaihtelee voimakkaasti eri ilman-
suunnissa. 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 met-
säistä 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 kult-
tuurimaisemakokonaisuuden vaaran näyttävimmälle puolelle.  Asutuk-
sen 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 dra-
maattisen maisemaelementin. Louhikon eteläpuolella on kaksi laskette-
lurinnettä, 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 lukui-
sat peltoaukeat. Vaara itsessään kohoaa ylös loivarinteisenä ja metsäi-
senä.

Tornionjoen puolella vaaraa asutus on keskittynyt vaaraa kiertävän tien 
varteen ja maisema on melko metsäistä muutamaa peltotilkkua lukuun-
ottamatta. 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 kulttuuri-
ympäristö. Tie vaaran laelle kulkee etelästä pohjoiseen läpi metsäisen 
alaosan. Eteläisen huipun ympärillä on matkailutoimintoja ja laskette-
lurinteiden yläasema piiloutuneena mäntymetsään. Pohjoisella huipulla 
sijaitsevat kulttuurihistorialliset rakennukset. Huipun kaakkoisreunalla 
on loiva louhikkoinen paljas rinne. Pohjoisen laen ympäröimä luonnon-
hoitometsä on mäntyvaltaista.

Ylinnä: Näkymä Kuivakankaan kylästä vaaran luoteispuolelta. Vanhat 
pihapiirit kauniine rakennuksineen reunustava Tornionjokivartta.

Keskellä: Näkymä Rovaniementieltä vaaran itäpuolelta. Jokilaakso avaa 
näkymät Aavasaksan itärinteeseen.

Alinna: Näkymä vaaran juurelta kohti Tengeliön kylää. Pellot ovat keskittyneet 
joen ja töyräällä olevien talojen väliin.

Ylhäällä: Näkymä vaaran lounaispuolelta. Vaaran loivempi puoli kohoaa 
laajan jokilaakson takana.

Alhaalla: Aavasaksan vaaran terävä huippu Aittamaan kylästä nähtynä 
vaaran pohjoispuolella.
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4.3 Maiseman historia

Luonnonhistoria
Aavasaksan maisema on syntynyt jääkauden muovaamana. Noin 
8 800-8 900 vuotta sitten mannerjään sulaessa ja Ancylusjärven synty-
essä muinaisen itämeren rantavoimat huuhtoivat ulapan keskellä olevien 
vaarojen kuten Aavasaksan alueen vaarojen rinteitä, jolloin Aavasaksal-
le syntyi ylimmän rannan tasoon selvä lähes 20 metriä korkea huuh-
toutumisraja. Maata peittävä moreeni huuhtoutui pois ja jäljelle jäi van 
kalliotörmä, joka on varsinkin vaaran itärinteessä lähes pystysuora. Sen 
yläpuolelle jäi vedenkoskematon vaaran laki, kalotti, jossa moreenipei-
te säilyi. Huuhtoutumisrajan alapuolella on rantalohkareikkoa, jonka 
sekaan on vyörynyt myös kalliosta irronneita lohkareita. Lohkareiden 
alla on rantavoimien lajittelemaa soraa ja hiekkaa. Aavasaksa on lähi-
alueen korkeimpana vaarana selvitysalueen ainoa kalottivaara. Huuh-
toutumisrajaan liittyy selvä kasvillisuuden muutos. Huuhtoutuneilla 
kallioilla kasvillisuus on niukkaa, niin myös Aavasaksalla. Sen sijaan 
lakialueilla eli moreenikaloteilla kasvillisuus on hienoaineisen ja ravin-
teikkaan pohjamoreenin ansiosta runsasta. Huuhtoutumisrajan alapuo-
lella kasvillisuus on harvaa köyhän maaperän vuoksi. Maan kohotessa 
veden alla pidempään olleet laaksoalueet soistuivat ja ovat nyt turpeen 
ja saven peittämiä. Jääkauden aikana jo olemassa oleviin kalliolaaksoi-
hin kasaantui erilaisia maakerroksia, jotka lisääntyivät maankohoamisen 
seurauksena. Myös Tornionjoki- Tengliöjoenlaakso on näiden kerrosten 
peittämää ja samalla ainoaa viljelykelpoista maata.

Asutuksen historia
Tornionjoki on toiminut tärkeänä kulkureittinä ja kuljetusreittinä vuo-
sisatojen ajan etelän ja pohjoisen sekä idän ja lännen (Ruotsin) välillä. 
Tornionjoen vesistöalueille kehittyi uudisasutuksen ja kantaväestön elin-
keinomuutoksen myötä talonpoikaisasutusta viimeistään 1000-luvulta 
lähtien.

Aavasaksan vaaran ja kylän sekä Tengeliön alueelta on löydetty sekä 
esihistoriallisen että historiallisen ajan löydöksiä. Suurin osa muinais-
jäännöksistä on kivikautisia asuinpaikkoja. Kivikauden jäänteitä on 
myös muinaisjäännösryhmä Aavasaksan länsirinteellä.  Lisäksi alueelta 
on löytynyt muutama ajoittamaton louhos, latomus sekä kuoppa. Histo-
rialliselta ajalta on havaittu vain yksi talonpohja sekä kivenhakkaajien 
jälkeensä jättäneet kirjoitukset Aavasaksan laella. Muinaismuistot sijoit-
tuvat pääasiassa vaaran rinteille ja laelle. Vaaran itäpuolella on lisäksi 
neljä kohdetta ja pohjoispuolella yksi. 
 
Ennen 1200-lukua jokilaaksossa asui saamelaisia. Kesäisin myös muu-
alta tuli kalastajia suurten saaliiden toivossa. Osa näistä kalastajista jäi 
asumaan vakituisesti alueelle ajaen pois alkuperäisväestön. Uudisasuk-
kaat, lähinnä kainulaiset ja pirkat aloittivat alueella maanviljelyksen 
1300-luvun tienoilla. Vaaran lakea käytettiin merkkitulipaikkana ja siksi 
sitä on kutsuttu Aavasaksan ohella Kokkolaeksi. Aavasaksan nimen 

arvellaan periytyvän keskiajalta, jolloin saksalaiset hansakauppiaat, 
saksat, ulottivat liikematkansa aina Ylitorniolle saakka ja viettivät laella 
iloisia juhliaan.

Asutus keskittyi alueelle tyypilliseen tapaan jokien rannoille metsän 
reunustamille viljelysaukeille, joista jokilaaksoa pitkin puhaltanut tuuli 
puhalsi sääsket pois. Tilojen rakennukset sijaitsevat peltojen keskellä, 
usein pienellä kumpareella, josta on näkymä joelle. Näin talot olivat 
suojassa kevättulvalta. Kylän tärkeimmäksi elementiksi muodostui sen 
halki johtava raitti. Maatalous ja kalastus olivat tärkeimmät elinkeinot 
Aavasaksan alueella jo varhaisista ajoista asti. Jokivarsi onkin ollut 
Pohjois-Suomen tiheimmin asuttua aluetta kautta aikojen. Tornionjoki 
on aikoinaan ollut hyvä lohijoki. Seikka, jolla on ollut suuri merkitys 
jokialueen asuttamisessa.

Aavasaksan alue voidaan jakaa kolmeen osaan. Niistä ensimmäinen on 
Närkki vaaran lounaispuolella. Kylä on toiminut markkinapaikkana jo 
vuosisatoja. Toiset kaksi osaa ovat Majalanranta, joka sijaitsee Tenge-
liöjoen itäpuolella sekä Vaarankaula. 

Ylinnä: Aavasaksan louhikkoa. Taustalla Tengeliöjoen laaksoalue.
Yllä: Näkymä vaaraa kiertävältä tieltä kohdalta, johon mäkikeskusta on 
suunniteltu rakennettavaksi.Maakirjakartta vuodelta 1648 Närkin kylästä Aavasaksan lounaispuolelta.
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Matkailun historia
Varhaisimmat maininnat Aavasaksasta Keski-Euroopassa ovat 500-
luvulta. 1600-luvulla alkuperäiskansat kuten saamelaiset alkoivat kiin-
nostaa sivistyneistöä ja Suomen Lappi tuli tutuksi ympäri Eurooppaa. 
Tornionjoki tarjosi hyvän kulkuyhteyden pohjoiseen ja sen rannalla 
sijaitsevalle Aavasaksalle pysähdyttiin ihailemaan niin yötöntä yötä 
kuin maisemiakin. Aavasaksasta muodostuikin Suomen tunnetuin turis-
tikohde Keski-Euroopassa 1700-luvulta lähtien.

Aavasaksan tunnettavuus parani entisestään Ranskan tiedeakatemian 
käydessä vaaralla tarkistamassa Isaac Newtonin laskelmia. Pierre Louis 
Moreau de Maupertuisin johtama astemittausretkikunta saapui Tornio-
laaksoon vuonna 1736. Matkan tuloksena pystyttiin määrittämään napa-
piirin sijainti kartalle sekä todistamaan maapallon litistyneisyys. Myös 
muita tutkimusmatkailijoita kävi tuohon aikaan Aavasaksalla. Heistä 
ehkä tunnetuin on italialainen Giuseppe Acrebi.

Astemittauksia suoritettiin Aavasaksalla myös myöhemmin. 1840-
luvulla kävi ruotsalainen retkikunta tekemässä mittauksia, joiden tulok-
set liitettiin Friedrich G. W. Struven  mittauksiin. Struven ketju kuuluu 
nykyisin Unescon maailmanperintöluetteloon Aavasaksan ollessa yksi 
Suomessa sijaitsevasta kuudesta mittauspisteestä.

Tunnettavuuden kasvaessa myös turistivirrat kasvoivat Aavasaksalla. 
Järjestettyjä matkoja tehtiinkin jo 1880-luvulta alkaen. Ensimmäiset 
tilastotiedot kävijöistä on päivätty vuodelle 1884. Matkailijat tulivat 
maiseman ohella ihailemaan keskiyön aurinkoa, onhan Aavasaksa Suo-
men eteläisempiä paikkoja, joissa yötöntä yötä ihailla. 1950-luvulla 
alettiin järjestää Aavasaksan juhannusjuhlia, joissa oli parhaimmillaan 
20 000 juhlijaa. Juhlavieraat saapuivat paikalle aluksi hevosvaunuilla ja 
myöhemmin junalla.
Tie Torniosta Aavasaksalle rakennettiin Suomen puolelle 1820-luvulla. 
Rautatie Ouluun valmistui vuonna 1886 ja sitä jatkettiin Aavasaksalle 
1900-luvun alkupuolella.

Maupertuisin johtaman astemittausretkikunnan muistoksi 
pystytetty muistomerkki Aavasaksan laella näkötornin 
vieressä.
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Kruunupuiston historia
Aavasaksan Kruunupuisto syntyi vuonna 1878 valtion ostaessa Aava-
saksanvaaran maa-alueet palvellakseen kasvavia matkailijamääriä. Aloi-
te kauppaan tuli metsänhoitaja Hugo R. Sandbergilta ”Lapin keisarilta” 
ja ”Leivän isältä”, joka oli Aavasaksan suuri ihailija. Hän hoiti vaaran 
metsiä ja istutti sinne uusia kasvilajeja. Vuonna 1882 rakennettiin ark-
kitehtiylioppilas Hugo Emil Saurénin suunnittelema Keisarinmaja täyt-
tämään matkailijoiden virkistystarpeet. Samoihin aikoihin valmistuivat 
myös kivirappuset, jotka ovat edelleen käytössä. Kruunupuisto on ollut 
suojeltu arvokkaana rakennettuna kulttuuriympäristönä vuodesta 1993 
lähtien. Kruunupuisto kätkee sisäänsä keisarinmajan lisäsi paviljongin, 
Apteekkarin kioskin, näkötornin sekä muita nähtävyyksiä. Maantie 
Aavasaksan huipulle valmistui 1930-luvun puolivälissä helpottaen mat-
kailijoiden pääsyä huipulle.

Keisarinmaja on Lapin vanhin varsinainen matkailurakennus, joka on 
alusta lähtien toiminut tarjoilupisteenä sekä suojana. Maja nimettiin 
Venäjän keisarin vierailua ajatellen. Vierailu kuitenkin peruuntui, mutta 
nimi on pysynyt tähän päivään saakka. Aavasaksan huipulla sijaitseva 
maja edustaa romanttista sekatyyliä, jossa on vaikutteita uusklassisesta, 
karjalaisesta, bysanttilaisesta sekä viikinkityylistä. 1980-luvun alussa 
entisöity maja toimii nykyisin muun muassa näyttelytilana ja museona.

Aavasaksan paviljonki rakennettiin kesävieraiden käyttöön matkailuva-
jaksi vuonna 1927 ja se uudistettiin vuonna 1999 uusklassiseen tyyliin. 
Se sijaitsee rakennuksista pohjoisimpana, vaaran pohjoisemman huipun 
tuntumassa. Paviljongin vieressä sijaitsee ulkoilmanäyttämö, joka on 
valmistunut 2000-luvun vaihteessa.

Vuonna 1969 valmistunut punatiilinen näkötorni sijaitsee aivan Kei-
sarinmajan vieressä, vaaran korkeimmalla kohdalla. 13 metrinen torni 
edustaa 1960-luvun orgaanista modernismia ja sen on suunnitellut ark-
kitehtiylioppilas Unto Siikanen. Tornin rakennustiilet olivat kunnassa 
toimineen tiilitehtaan viimeinen erä. Tornin huippu, josta avautuvat 
näkymät kaikkiin ilmansuuntiin on katettu vuonna 2004.

Keisarinmajan ja näkötornin vieressä sijaitsee Apteekkarin kioski, jonka 
torniolainen apteekkari Hannes Borg rakennutti vuonna 1912. Jugend-
tyylinen kioski on väritykseltään Keisarinmajaan sointuva vaaleanvih-
reä pieni rakennus. 

Aavasaksan pohjoishuipulla on runsaasti kiviä, joihin entisajan matkai-
lijat ovat jättäneet käyntikorttinsa. Kivenhakkaajat ikuistivat vierailijoi-
den nimikirjaimet ja päivämäärän maksua vastaan. Käyntikortteja on yli 
1 000 kappaletta ja ne on tehty vuosien 1800 ja 1895 välisenä aikana.

Lähellä paviljonkia sijaitsee Lapin ensimmäisen naiskirjailijan Annikki 
Kariniemen (1913-84) patsas. Ensio Seppäsen veistämä patsas on pys-
tytetty vuonna 1990. Kariniemi julkaisi urallaan romaaneja, nuortenkir-
joja, artikkeleita sekä novelleja. Kariniemi asui pitkään Ylitorniolla ja 
toimi kunnassa opettajana.

Näkötornin pohjoispuolella on muistomerkki Maupertuisin johtaman 
retkikunnan kunniaksi.

Jugend-tyylinen kioski Aavasaksan huipulla.
Punatiilinen näkötorni kohoaa 13 m korkeuteen mahdollistaen näkymät kauas 
kaikkiin ilmansuuntiin.
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Ylhäällä: Keisarinmajan idänpuoleinen julkisivu.
Alla vasemmalla:  Keisarinmajan yksityiskohtia.
Alla oikealla : Vaaran pohjoishuipulla oleva paviljonki.
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4.4 Luonnonolosuhteet

Maastonmuodot
Selvitysalueen maastonmuotoilu on hyvin vaihtelevaa. Alueen alavim-
mat, 50-80 metrin korkeudella merenpinnasta sijaitsevat osat kattavat 
suurimman osan selvitysalueesta. Ne sijoittuvat Tornionjoen ja Tengeliö-
joen 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, Köy-
tömaa, Vähä Rovavaara, Rovavaara, Puonivaara, Portimokoskenvaara, 
Hyvävaara, Viisavaara, Etuinen Rovavaara, Takainen Rovavaara ja Kui-
vavaara.

Alavan laaksoalueen keskellä kohoaa Aavasaksan vaara 242 metrin kor-
keuteen. Aavasaksa on Tornionjokilaakson ensimmäinen oikea vaara. 
Vaaran itäpuolella rinteet ovat jyrkempiä kuin länsipuolella.

Kallioperä
Selvitysalueella kallioperä koostuu graniitista ja kiilleliuskeesta. Tor-
nionjokilaakso kuuluu karjalaiseen liuskekivivyöhykkeeseen ja sen 
itäpuolella on graniittivaarojen vyö. Alueen vaarat ovat louhikkoisia ja 
kallioisia. Aavasaksan alueen länsiosa on myöhäisorogeenisia graniitte-
ja ja itäosa kiilleliusketta. 

Suunnitellun mäkikeskuksen alueella kalliopinnan syvyys maanpinnasta 
mäkikeskuksen alueella on 7 ja 17 metrin välillä. Kallio on massamais-
ta, yläosastaan rikkonaista, haurasta graniittia, jonka päämineraalit ovat 
kvartsi ja maasälpä. Kallio on rapautumatonta.

Kallioperä
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Korkkeussuhteet
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Maaperä
Aavasaksan alueen maaperä on pääasiassa moreenia. Vaaran lakialue on 
kalliota ja sen rinteet koostuvat moreenista, kalliosta sekä hiekasta. Tor-
nionjokilaakso 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 hiekkamo-
reenia, jossa on runsaasti kiviä ja lohkareita. Vaihtoehtoisista pysäköin-
tipaikoista 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 vierei-
sille vaaroille sen vaikutus ei yllä. Aavasaksan kohdalla tilanne on kui-
tenkin 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 vas-
taan 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.

Tuulisuus

Pohjois-Suomen päätuulensuunnat ja tuulen 
voimakkuus eri vuodenaikoina.
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Maaperä
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Vesiolosuhteet
Selvitysalue kuuluu Pello-Ylitornion järvialueeseen, jossa järvet sijoit-
tuvat vaarojen välisiin painanteisiin. Varsinaisella selvitysalueella ei 
kuitenkaan ole yhtään järveä. Selvitysalueella ei kulje varsinaista pääve-
denjakajaa, vaan kaikki alueen vedet laskevat Tornionjokeen, joko suo-
raan 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 itä-
laidalla on lähteitä vaarojen rinteillä. Selvitysalueella tai sen rajapinnas-
sa on yhdeksän pohjavesialuetta. Kaksi niistä sijaitsee Aavasaksan vaa-
ralla. 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 suokasvilli-
suusvyöhykejaossa aapasuoalueeseen. Kallio- ja maaperä on vähäravin-
teista. 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 kan-
gasmetsää, jossa pääpuulajina on mänty. Huuhtoutuneet vaaran rinteet 
ovat kuivaa männikkökangasta ja alempana olevat laaksot rehevää kuu-
simetsää. Kasvillisuutta on tarkasteltu tarkemmin kesällä 2007 tehdyssä 
luontoselvityksessä.

Eläimistö
Selvitysalue kuuluu Perä-Pohjanmaan Eliömaantieteellinen vyöhykkee-
seen. Tornionjoesta pyydetään haukea, ahventa, lohta, siikaa sekä harria.
Vaaran eläimistöä on tarkasteltu tarkemmin kesällä 2007 tehdyssä luon-
toselvityksessä sekä perhosselvityksessä.

Näkymä pohjoisesta yli Aavasaksan kohti Tornionjoen 
ylittävää siltaa.
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Vesisuhteet



20

4.5 Maankäyttö ja rakennettu ympäristö

Kaavatilanne
Aavasaksan alue kuuluun Länsi-Lapin seutukaava-alueeseen. Voimas-
saoleva seutukaava on vuodelta 2001. Siinä koko Aavasaksan vaara on 
luokiteltu matkailupalvelujen alueeksi. Alavat jokilaaksot on luokiteltu 
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jota voidaan käyttää myös haja-
asutusluonteiseen asutukseen ja loma-asutukseen sekä ulkoiluun ja ret-
keilyyn. Selvitysalueen koillis- ja kaakkoislaidat on kaavassa määritelty 
maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi. Aavasaksan vaaran eteläpuolel-
la 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 län-
sipuolella olevat Pahtanen ja Palovaara on määritelty maa- ja metsäta-
lousvaltaisiksi 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 varres-
sa, 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 etelä-
puolella.  Tengeliöjoen ja Tornionjoen saaret on merkitty kaavassa luon-
non monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi Marjosaarta 
lukuun ottamatta. Teollisuus- ja varastoalueiksi kaavoitetut alueet ovat 
pieniä. Ne sijoittuvat voimalan viereen, idästä tulevien teiden risteys-
kohtaan sekä vaaran lounaispuolelle radan läheisyyteen.

Kaavassa rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi 
kohteiksi on merkitty useita kohteita. Mäkikeskushankkeen kannal-
ta merkittävimpiä ovat kohteet vaaran itäpuolella. Niitä on Tengeliön 
kylässä (4) sekä Portimossa (1). Virkistyskohteita on Aavasaksalla 3; 
yksi Aavasaksan laella, toinen Heikinvaaralla Aavasaksan vaaran poh-
joisrinteessä ja kolmas laskettelurinteiden alaosassa. Kaavaan merkitty 
tulvaraja kulkee suunnitellun mäkikeskuksen kohdalla +52,5 metrin 
korkeudella. Kaavassa on määritelty moottorikelkkareitti vaaran itärin-
teelle sekä poikki Tengeliönjoen kohti itää. Tengeliön kylä on kaavassa 

merkitty kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi, jolla on kulttuurihisto-
riallisesti 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 met-
sätalousvaltainen alue, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (keskuksen 
pohjoisosa). Kaavan määrittämiä suojelukohteita ei suunnitellun mäki-
keskuksen alueella ole, mutta aivan sen pohjoisrajalla on sekä suojelu-
kohde, 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 itäpuo-
liset 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 reitte-
jä. Vaaran laelle pääsee sen etelärinnettä kipuavaa tietä pitkin. Vaaran 
laelta lähtee hiihtolatu, joka vaaran kierrettyään jatkaa mutkitellen 
kohti etelää. Vaaran itäpuolella kulkee moottorikelkkareitti, joka nou-
see vaaran laelle laskettelurinteiden pohjoispuolelta ja jatkuu etelään 
vaaralle nousevaa tietä pitkin. Moottorikelkkareitti jatkaa vaaran poh-
joisosasta 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 koirasafa-
rille. Tornionjoessa harrastetaan urheilukalastusta.

Vaaran huipulla toimii kesäkahvila, jonka läheisyydessä sijaitseva ulko-
ilmanäyttämö toimii erilaisten kulttuuritapahtumien näyttämönä. Kei-
sarinmaja toimii museona sekä näyttelytilana. Vaara toimii edellisten 
lisäksi myös juhannusjuhlien ja heinäkuussa järjestettävän Aawastock 
festivaalin näyttämönä.

Aavasaksan alueesta on tehty toiminnallinen selvitys syksyllä 2007, jos-
sa alueen toimintoja ja niiden sijaintia on tarkasteltu tarkemmin.
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Yleiskaava
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Maiseman vyöhykkeisyys



Maisemarakenne
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4.6 Maisemarakenne
Maisema voidaan jakaa kolmeen vyöhykkeeseen maaston korkeusase-
mien 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. Tenge-
liönjoen laaksoalueelle syntyy kaksi erillistä maisematilaa joen kaartu-
essa 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 muo-
dostuvat pelloista ja niityistä jokien varsilla. Lukuisat suot ja asutus 
muodostavat puoliavoimia alueita sekä avoimien että suljettujen aluei-
den 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.   

4.7 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 sijain-
nista laaksoalueen keskellä. Myös muilta vaaroilta on näkymiä ympä-
röivään 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 vesis-
tön 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 länsi-
puolelle. Vanhin rakennuskanta on Tengeliön kylässä vaaran  itäpuolella 
sekä Tornionjoen varressa Kuivakankaan, Rantakylän sekä Kaulinran-
nan kylissä. Vanhat jokivarsitalojen asuin,- ja ulkorakennukset muodos-
tavat peräpohjalaiseen tapaan yleensä kulmistaan avonaisen pihan.
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4.8 Maiseman arvot

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 poh-
joiseen, itään että etelään.

Pienempiä arvokkaita luontokohteita ovat pohjavesialueet ja vaaran 
itärinteessä olevat metsälain mukaiset metsien monimuotoisuuden kan-
nalta erityisen tärkeät elinympäristöt. Aavasaksa on luultavasti Suomen 
tunnetuin kalottivaara* ja sen muinaisrantaa voidaan siten pitää arvok-
kaana maisemaekologisena kohteena. 

Maaperältään vaara on pääasiassa kulutuskestävyydeltään hyvää moree-
nia 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 käsi-
telty tarkemmin alueella tehdyssä luontoselvityksessä.

* Kalottivaaroiksi kutsutaan vaaroja, joiden lakialue ei ole huuhtoutu-
nut  jääkauden aikana.

Kuvassa punaisella rajattu Tolppilan tulvaniitty, 
joka on ainoa vaaran itäpuolella oleva 
perinnemaisema.
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Maisemakuvalliset arvot
Selvitysalueella on useita maisemakuvallisia arvoja, jotka on arvotet-
tu valtakunnallisesti. Selvitysalue pitää sisällään valtakunnallisesti 
arvokkaan maisema-alueen ja yhden 27:stä kansallismaisemastamme. 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat valtioneuvoston peri-
aatepäätöksellä rajattuja alueita, joiden lähtökohtina ovat maaseudun 
kulttuurimaisema, luonto ja maisemakuva. Valtakunnallisesti arvokkailla 
maisema-alueilla  nämä piirteet ovat edustavimmillaan. Kansallismaise-
mat ovat kansallista identiteettiä kuvastavia maisema, joihin tiivistyvät 
Suomen maiseman erityispiirteet. Vuonna 1994 ympäristöministeriössä 
valittiin 27 erityisen merkittävää maisemakokonaisuutta kansallismaise-
miksi. Kansallismaisemia ei ole rajattu tarkasti, eikä niillä ole juridisesti 
sitovaa merkitystä viranomaisten päätöksenteon kannalta. 

Maisemakuvan kannalta tärkeitä elementtejä ovat vaarojen ja jokilaak-
sojen vuoropuhelu sekä Aavasaksan silhuetti. Vaaran monimuotoisin 
puoli on selvästi tunturin itä- ja pohjoispuoli jossa muinaisranta esit-
täytyy 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 tuntu-
massa ja vaaran laki on eriaikaisten ja –tyyppisten rakennusten kokoel-
ma. Aavasaksan vaaran laelta on alueen komeimmat näkymät ympäröi-
vään 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 paviljon-
ki ovat erikseen valtion asetuksella suojeltuja rakennuksia. Arvokkaan 
rakennetun kulttuuriympäristön alueella toimittaessa tulee ottaa huomi-
oon alueen kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. Aluetta koskevan 
suunnittelun ei tulisi heikentää edellä mainittuja ominaisuuksia. 

Kaikki rakennukset ja rakennelmat on sijoitettu ympäristöönsä harki-
ten ja ne on pidetty arvoisessaan kunnossa. Pysäköintialueet ja muut 
toiminnot on sijoitettu näitä elementtejä kunnioittaen, eikä alueen luon-
nonmukaisuutta ja rauhallista tunnelmaa ole särjetty.

Suurin osa selvitysalueen muinaismuistoista sijoittuu Aavasaksan vaa-
ralle. Ne kertovat rakennetun kulttuuriympäristön tavoin Aavasaksan 
historiasta ja kehityksestä yhdeksi Suomen tunnetuimmaksi maisema-

matkailukohteeksi. Vaaran laella on kaksi louhosta; toinen matkailualu-
een keskellä, ja toinen vaaran itärinteen yläosassa. Lisäksi kivenhakkaa-
jien 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.
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Kulttuuriympäristöt

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Valtakunnallisesti arvokas kultt.hist. ympäristö
Muinaisjäännös
Valtion asetuksella suojeltu kohde
Maailmanperintökohde
Rakennusinventoinnin kohde
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Kulttuuriympäristöt pohjoisosa

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Valtakunnallisesti arvokas kultt.hist. ympäristö
Muinaisjäännös
Valtion asetuksella suojeltu kohde
Maailmanperintökohde
Rakennusinventoinnin kohde
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Kulttuuriympäristöt eteläosa

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Valtakunnallisesti arvokas kultt.hist. ympäristö
Muinaisjäännös
Valtion asetuksella suojeltu kohde
Maailmanperintökohde
Rakennusinventoinnin kohde
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Maisemavauriot
Selvitysalueella on vain kolme maisemavaurioksi luokiteltavaa kohdet-
ta. Tengeliöjoen sivustalla kulkeva kanava, laskettelurinteet hiihtohis-
seineen sekä linkkimasto voidaan kuitenkin laskea sellaisiksi. Kanavan 
häiritsevyyttä vähentää sen sijoittuminen metsäiselle alueelle puoliavoi-
meen maisemaan, mutta katsottaessa sitä vaaran laelta, se erottuu sel-
västi. Laskettelurinteet vaaran itärinteessä eivät erotu kaukomaisemas-
sa, 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 arvok-
kaaseen maisemaan tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennet-
tuun ympäristöön. 

Maiseman arvot ja vauriot

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Valtakunnallisesti arvokas kultt.hist. ympäristö
Muinaisjäännös
Valtion asetuksella suojeltu kohde
Maailmanperintökohde
Rakennusinventoinnin kohde
Perinnemaisema
Natura 2000 -alue
I luokan pohjavesialue
Maisemavaurio
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5. Maisemavaikutusten arviointi

5.1 Suunnitellut toimenpiteet ja niiden sijainti
Aavasaksan vaaralle on suunniteltu mäkihyppykeskusta. Mäkihyppy-
keskus on tarkoitus sijoittaa vaaran koillisrinteeseen Keisarinmajalta 
kohti jokea. Keskukseen on suunniteltu rakennettavaksi kolme eriko-
koista hyppyrimäkeä, joista suurin, lentomäki, sijoittuu rinteen koko 
korkeudelle. Lentomäen yläpää on tarkoitus sijoittaa kallioon louhit-
tavaan tunneliin. Muut hyppyrimäet sekä lentomäen alaosa sijoittuvat 
leveimmillään 120 m olevaan kallioleikkaukseen. Leikkauksessa oleva 
osa on tarkoitus kattaa osittain valoaläpäisevällä katteella. Mäkikeskuk-
sen horisontaalinen pituus on lähes 600 metriä ja kallioleikkaus painuu 
syvimmillään 40-50 metrin syvyyteen nykyisestä maanpinnasta. Kalli-
oleikkaus alkaisi hieman nykyisen näköalatasanteen alapuolelta.

Mäkikeskus tulee suunnitelmien mukaan sisältämään kolmen hyppyri-
mäen lisäksi tuomaritornin, hyppääjien tiloja, muita sosiaalitiloja, tilat 
yleisölle, medialle sekä lääkintä- ja dopingtoiminnoille. Hyppääjien tau-
ko- ja oleskelutilat on tarkoitus sijoittaa lentomäen kummun alle. Ylämä-
en 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. Katso-
mon 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 ete-
lärinteeseen. 

Lentomäen ja K-120 mäen vauhtirinteiden yläpäähän tarvitaan ilmas-
tointikanava 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 kios-
kista. K-120 mäen kohdalla tila on suunniteltu sijaitsemaan alempana 
rinteessä, kuitenkin ennen jyrkänteen alkua. 

5.2 Maisemaekologiset vaikutukset
Suunnitellulla mäkihyppykeskuksella tulee olemaan vaikutusta alueen 
maisemaekologiaan lähinnä kasvavan kulutuksen muodossa. Varsinai-
siin 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 arvi-
oida ennen tarkempia selvityksiä kohteiden sijainnista ja laajuudesta. 
Rakentamisen aikaiset toimet sekä lisääntynyt kävijämäärä koko vaa-
ralla lisäävät kulutusta kasvillisuuden kenttäkerroksessa. Polut levene-
vät ja niitä syntyy lisää. Varsinkin mäkikeskuksen keski- ja yläosassa 
kasvillisuus on niukkaa ja kulutuskestävyys huono. Vähäisempänä vai-
kutuksena ekologialle voidaan pitää mäkikeskuksen muodostamaa este-
vaikutus alueen pieneläimille. Vesiolosuhteille mäkihyppykeskuksella 
on vain vähäisiä vaikutuksia sen lähiympäristössä, jossa päällystetyt 
alueet (lähipysäköintialueet) ja rakennukset kuivattavat maaperää. 

5.3 Vaikutukset maisemakuvaan
Mäkihyppykeskus tulee vaikuttamaan alueen maisemakuvaan vain 
vaaran itä- ja koillispuolella. Yhtenäinen luonnontilainen vaaranrinne 
tuhoutuu koko sen vertikaaliselta matkalta muuttaen vaaran ympäris-
tön 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 muo-
dostakaan 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.  

5.4 Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin arvoihin
Mäkikeskuksen alueelle ei sijoitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaita pis-
temäisiä kohteita, kuten muinaismuistoja tai rakennuksia, mutta koska 
koko vaaraa voidaan pitää kulttuurihistoriallisesti arvokkaana sen pit-
kän 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 heikentäväs-
ti.

5.5 Muut vaikutukset 
Mäkihyppykeskuksella tulee olemaan muitakin vaikutuksia ympä-
ristöön. 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 rakenta-
misen aikainen louhinta ja räjäytystyöt lisäävät melua lyhytaikaisesti. 
Rakentamisen ympäristövaikutukset syntyvät lähinnä louhitun kallion Mäkihyppykeskuksen rakenteiden sijainti suhteessa sen lähiympäristöön. 

Ojat on merkitty sinisellä ja olemassaolevat rakennukset mustalla.

poiskuljetuksesta. Itse louhintatyö ei asiantuntijoiden mukaan kuluta 
maastoa louhintakohteen ympäriltä kuin noin kymmenen metrin säteel-
lä.  

Mahdollisesti mäkikeskuksen kanssa samaan aikaan rakennettavien 
majoitustilojen sekä lentokentän vaikutuksia on ollut tässä vaiheessa 
vaikea arvioida, koska niistä ei ole olemassa vielä minkäänlaisia suun-
nitelmia. Niistä kuitenkin tulisi laatia omat selvityksensä ennen raken-
tamista.
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Vaikutukset maisemaan
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5.6 Vaikutusten lieventäminen
Mäkihyppykeskuksen ja sen rakentamisen aiheuttamia maisema- ja 
ympäristövaikutuksia on mahdollista lieventää. Lisääntyvän kävijämää-
rän aiheuttamaa lisääntyvää kulutusta voidaan vähentää toimivalla reit-
tiverkostolla, selkeillä opasteilla sekä rajatuilla alueilla. Jos uusia vie-
railijoiden 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 ehkäis-
tä kyseisen alueen aluskasvillisuuden kuluminen laajemmalta alueelta.

Keskuksen vaikutukset vesiolosuhteille johtuvat enimmäkseen raken-
nuksista 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. Maisemalli-
sia vaikutuksia voidaan lieventää rakentamalla katerakenne mahdolli-
simman lähelle maanpinnan nykyistä korkoa. Myös katerakenteen väri-
tyksellä 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 näky-
vyyttä kaukomaisemassa voidaan vähentää jättämällä puita pysäköin-
tipaikkojen 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 mahdol-
lisimman lähelle louhintapaikkaa (ei kuitenkaan Aavasaksan vaaran alu-
eelle), 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 kokonai-
suutena arvokas. Muut arvot ovat paikallisempia, mutteivät suinkaan 
vähempiarvoisia. Huomattavimmat arvot Aavasaksan vaaralla ovat sen 
muinaisranta sekä kulttuurihistorialliset arvot, jotka sisältävät valta-
kunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön sisällä olevia 
suojeltuja rakennuksia, muinaismuistoja sekä Unescon maailmanperin-
tökohteen.

Mäkihyppykeskuksen vaikutukset olisivat moninaiset. Maisemaekologi-
aan vaikutukset kohdistuisivat lähinnä muinaisrannan osittaisen tuhou-
tumisen sekä alueen kenttäkerroksen kulutuksen muodossa. Maisema-
kuvaan 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 vaiku-
tuksia mahdollista lieventää. Vaikutusten lieventämisen onnistumises-
sa 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. 



38

Maanmittauslaitos (karttapohjat)

Museoviraston paikkatietoaineisto

Hannu Vallas (ilmakuvat)

Lähteet:

http://www.aavasaksa.fi  (31.10.2007)

http://www.ymparisto.fi  (29.10.2007)

http://www4.rovaniemi.fi /lapinkavijat/maupertuis/mittauspaikat/aava-
saksa.html (29.10.2007)

http://www.ylitornio.fi  (30.10.2007)

http://www.virtuaaliyliopisto.fi /maakirjakartat/

http://www.ilmatieteenlaitos.fi  (5.11.2007)

http://arctic-circle.net (29.10.2007)

Johansson P., Sahala L., Virtanen K.: Rantamerkit, tuulikerrostumat ja 
moreenikerrostumat geologisina tutkimuskohteina. Geologian tutki-
muskeskus. Espoo 2000

Ympäristöministeriö: Maisematyöryhmän mietintö 1 ja 2. Ympäristö-
ministeriö. Helsinki 1993

Kaunis kotimaa – Natura Fennica 4. WSOY. Porvoo 1995
Suomen luonto 1. Kirjayhtymä. Helsinki

RT-kortisto (RT 05-10390)

Aavasaksan mäkikeskus - esiselvitys 11.8.2007

Sami Mäkikyrö: Aavasaksan lentomäkihanke, Ylitornio. Luontoselvi-
tys. 2007

Reima Leinonen: Aavasaksan perhosten esiselvitys kesällä 2007

Haanu Piirainen: Aavasaksan mäkikeskuksen palvelumitoitukset 2008

Ylitornio, Tornionjoen osayleiskaava 2003

Länsi-Lapin seutukaava 2001 

Valtioneuvoston periaatepäätös maisema-alueista ja maisemanhoidon 
kehittämisestä 1995

Timo Leinosen arkistomateriaali
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Ei millään pohjolan maisemalla ole niin vanhaa  ja laajalle levinnyttä mainetta kuin tuolla vuorella Tornionjoen 
varrella, jolle kokoonnutaan läheltä ja kaukaa kesäyön aurinkoa katsomaan. 

                   I.K. Inha
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