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1 Johdanto 

Tämä luonto- ja maisemaselvitys on laadittu valmisteilla olevan Taalojärven rinteen asema-
kaavan laadinnan tueksi. Työssä on laadittu asemakaava-alueelta luonto- ja maisemaselvitys. 

Tässä luonto- ja maisemaselvityksessä on tarkasteltu alueen maisemarakennetta, maisema-
kuvaa, maiseman tilallisia elementtejä, arvoja ja maisemavaurioita. Luonnon osalta analysoi-
tiin nykyiset tiedossa olevat luontotiedot. Hankkeen luontoselvityksen tavoitteena oli selvit-
tää kaava-alueen luontoarvot asemakaavatarkkuudella. Selvityksen tulosten perusteella an-
nettiin suosituksia maankäytön tarkempaan suunnitteluun. Luontoselvityksen lähtökohdaksi 
koottiin olemassa olevat tiedot selvitysalueen luontokohteista, suojeltavista lajeista ja muista 
luontoarvoista. Selvitykseen liittyvät maastokäynnit toteutettiin kevään ja kesän 2016 aika-
na. 

Tämä luonto- ja maisemaselvitys on laadittu konsulttityönä Sito Oy:ssä Kittilän kunnan toi-
meksiannosta. Selvityksen laatimiseen ovat osallistuneet: 

 Hanna Suominen, MMM metsäekologia 

  Luontoselvitys 

Saara-Kaisa Konttori, FM maantiede, maisemasuunnittelija AMK 

 Maisemaselvitys 

Juha Parvianen, FM biologi 

  Luontoselvitys, laadun valvonta 

 Pirkka Hartikainen, aluejohtaja 

  Projektipäällikkö, laadun valvonta 

 

  

2 Suunnittelualue 

Taalojärven rinteen asemakaava-alue sijaitsee Kittilän kunnassa, Sirkan kyläalueella Taalojär-
ven yläpuolisella rinnealueella. Asemakaavoitettava alue sijaitsee Levin vapaa-ajan keskuk-
sen alueella, pohjoisrinteiden ja golfkentän välittömässä läheisyydessä (Kuva 1). Suunnittelu-
alueen pinta-ala on noin 66 ha.  

3 Menetelmät ja aineisto 

Luontoselvityksen pohjatietoina on käytetty peruskarttoja, ilmakuvia, ympäristöhallinnon 
tietokantojen (OIVA, Hertta) tietoja, Maanmittauslaitoksen avointa paikkatietoa sekä ympä-
ristöhallinnon ylläpitämän uhanalaisten lajien rekisterin aineistoja uhanalaisten ja erityisesti 
suojeltavien lajien esiintymistä (tiedot saatu 17.6.2016). Alueelta ei ole aiempia havaintoja 
uhanalaisista kasvilajeista, silmälläpidettävistä tai luontodirektiivin ympäristöhallinnon Hert-
ta-tietokannan mukaan.  

Luontoselvityksen osalta alueelle tehtiin maastokäynti 19.6.2016. Luontoselvityksen perus-
teella saatiin yleiskuvaus alueen luonnonoloista. Erityisesti huomiota kiinnitettiin lehtoihin, 
puronvarsiin, soihin, jyrkänteisiin ja muihin luonnonoloiltaan huomionarvoisiin kohteisiin. 
Selvitysalueelta selvitettiin: 

 Luonnonsuojelulain mukaiset suojeltavat luontotyypit 

 Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt 

 Vesilain mukaiset kohteet 

 Uhanalaiset luontotyypit 

 Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet 
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 Uhanalaiset kasvi- ja eliölajit 

 Luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaisten eliölajien (liito-orava ja saukko) potentiaa-
liset lisääntymis- ja levähdyspaikat 

 

 

Kuva 1. Selvitysalue. 

 
Maastokäynnin pohjalta laadittiin selvitysalueesta luontoselvityksen kuviokartta peruskartan 
päälle paikkatietokantaan (Kuva 4). 

Maisemaselvityksen lähtöaineistona on käytetty myös peruskarttoja, ilmakuvia, valokuvia 
sekä ympäristöhallinnon tietokantojen tietoja. Työssä on hyödynnetty myös alueella aiem-
min laadittuja selvityksiä.  

Alueen nykyisen maisemakuvan havainnoimiseksi alueelle tehtiin maastokäynti 29.4.2016 
aamupäivästä. Maastotöiden aikana ympäristöä havainnointiin kuunnellen ja tarkkaillen. 
Maastokäynneillä tehtiin kirjallisia muistiinpanoja ja otettiin valokuvia. 

 

4 Epävarmuustekijät 

Kasvillisuuden ja luontotyyppien kartoitukseen ei liity merkittäviä epävarmuustekijöitä, sillä 
kartoitusajankohta oli sovelias kasvillisuuden ja biotooppien kartoittamiseen.  

Maisemaselvityksen ajankohtana alueen äänimaisema poikkesi todennäköisesti hieman 
normaalien hiihto- ja kesäsesonkien äänimaisemasta.  
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5 Alueen yleiskuvaus 

5.1 Kallio- ja maaperä 

Levin alueen kallioperässä hallitsevana piirteenä on alueen halki länsi-itäsuuntaisesti kulkeva 
kvartsiitti - konglomeraattijakso, jolle alueen tunturit sijoittuvat. Levitunturin päällä kvartsiit-
tikallio on nähtävissä laajana rakkakivikkona.  

Kallioperäkartan mukaan (Kuva 2) kvartsiitti-konglomeraattijaksoa ympäröi sekä etelä- että 
pohjoispuolella kalkkisilikaattikivi- ja karbonaatti-vyöhyke, jossa esiintyy myös mustaliuskei-
ta. Kohtalaisen herkästi kuluvana tyyppinä tätä kiviainesta on päätynyt runsaasti jäätikön ku-
luttamaksi ja siten moreeniainekseen sekoittuneeksi.  

 

Kuva 2. Ote kallioperäkartasta (Maanmittauslaitos). 

Moreeniaines on useimmiten hienoainespitoista sisältäen runsaasti silikaatti- ja savimineraa-
leja. Silikaattien määrää on vielä lisännyt Levin alueen pohjoisosan kallioperän koostuminen 
vulkaniiteista. Silikaateista, karbonaateista ja vulkaniiteista johtuen Levin alueen maaperä on 
varsin rehevää ja jyrkillä tunturien rinteilläkin metsä kasvaa hyvin. 

Lapin yleisin maalaji on moreeni. Alue on viimeisen jäätiköitymisen aikana ollut jäänjakaja-
aluetta, jonka takia kumpumoreenit ja harjut ovat alueella harvinaisia. Jokien rannoille on 
kerrostunut tulvakerrostumia ja jokihiekkoja virtaavan veden vaikutuksesta. Levin alueella 
tuntureiden rinteillä ja lähiympäristössä maaperä koostuu kalliota verhoavasta moreenipeit-
teestä (Kuva 3), joka varsinkin rinteillä on pintaosistaan huuhtoutunutta.  

Vaarojen rinteillä maaperä on ohut tai se puuttuu, jonka vuoksi louhikot ovat yleisiä (Manner 
& Tervo 1988; Viitala & Räinä 1997 Kalpion & Bergmanin 1999 mukaan). Selvitysalueen etelä-
osassa Utsuvaaran ylärinteellä on rakkakivikkoa. Muualla maaperä on moreenia. 
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Kuva 3. Ote maaperäkartasta (Maanmittauslaitos). 

 
5.2 Kasvillisuuden yleiskuvaus 

Levin alue kuuluu kasvimaantieteellisessä jaossa Peräpohjolan alueeseen ja kasvillisuus on 
pohjoisboreaalisen metsän havumetsävaltaista karua aluetta (Kalliola 1973). Mäntyvaltaiset 
kuivahkot kangasmetsät ovat yleisiä ja kuusi- ja koivuvaltaisia metsiä on alle puolet metsistä 
(Lappalainen 1998).  

Alueen kuivahkojen kangasmetsien ominainen metsätyyppi on variksenmarja-mustikka-
tyyppi (EMT) ja alueen tuoreiden kangasmetsien ominainen metsätyyppi on kerrossammal-
mustikkatyyppi (HMT), kuusta ja hieskoivua sekapuuna kasvava metsä. Lehtomaisia metsiä 
on alueella hyvin vähän (Kalliola 1973).  

Levitunturin pohjoispuoliset alueet ovat enimmäkseen kuivahkoja mäntyvaltaisia sekametsiä. 
Joukossa on myös tuoreen kankaan metsäkuvioita. Levin pohjoiset rinnemetsät ovat pääasi-
assa tuoreita kuusivaltaisia sekametsiä, jotka reunustavat heikosti kulutusta kestäviä laki-
metsiä. Utsuvaaran kivikkoinen lakimetsäalue ja Autioniemen ja Kortelanton alueiden pienia-
laiset kuivat varpu-jäkäläkankaat ovat myös heikosti kulutusta kestäviä (Uusitalo 2006).  
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Levin etelä- ja itärinteet ovat kuivahkojen mäntyvaltaisten metsien peittämiä. Alueella on 
muutamia kuruja, joissa kasvaa mm. koivuja, kynttiläkuusia ja katajia. Rämeet ovat pienialai-
sia ja ne ovat keskittyneet lampien ja Taalojärven ja -ojan ympäristöön (Uusitalo 2006). 

 
Kuva 4. Selvitysalueen luontotyypit. 

                    
                  Kuva 5. Selvitysalueen juolukka-variksenmarja-mustikkatyypin (UEMT) harvapuustoista kuivahkoa   
                  mäntykangasta. 
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Kuva 6. Selvitysalueen juolukka-variksenmarja-mustikkatyypin (UEMT) kuusivaltaista tuoretta 
kangasta. 

 
 

    
Kuva 7. Selvitysalueen itäosassa sijaitsevan korven kasvillisuutta. 
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Kuva 8. Selvitysalueen länsiosan puronvarren kasvillisuutta. 

 

  
      

                            
Kuva 9. Puronvarren lehtokasvillisuutta, mm. mustakonnanmarja, sudenmarja ja metsäkur-
jenpolvi, punaherukka ja kullero. 
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                          Kuva 10. Vasen kuva: Selvitysalueella on jonkun verran lahopuuta. 
                          Oikea kuva: Selvitysalueella kulkee kosteassa painanteessa pitkospuut. 

 

 
Kuva 11. Selvitysalueen metsien pääpuulajina on mänty. 
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Kuva 12. Utsuvaaran rinteen rakkakivikkoa. 

 
5.3 Selvitysalueen kasvillisuus 

Selvitysalue sijoittuu Utsuvaaran rinteelle Taalojärven eteläpuoliselle alueelle.  Selvitysalue 
on kauttaaltaan metsäinen ja lahopuuta esiintyy jonkin verran. Alueella on useita polkuja, jo-
ten aluetta käytetään virkistykseen. Rinteen yläosassa on puutonta tai vähäpuustoista rakka-
kivikkoa. Puusto on säilynyt kivikoiden alueella muuta aluetta luonnontilaisempana vaikean 
maaston vuoksi. Kivikon alueella on myös vähän lahopuuta, pystyjä keloja ja maapuuta. 

Alempana rinteessä metsäalueet ovat mäntyvaltaista kuivahkoa kangasta sekä kuusivaltaista 
tuoretta kangasta. Puustossa on männyn lisäksi myös kuusta ja jonkin verran koivua. Alus-
kasvillisuus on varpuvaltaista; mustikkaa, puolukkaa ja variksenmarjaa. Kasvillisuudeltaan re-
hevin alue on puronvarsi selvitysalueen länsiosassa, jossa esiintyy paikoitellen lehtokasvilli-
suutta. Puusto puron varressa on lehtipuuvaltaista, seassa on myös kuusta. Aluskasvillisuus 
on ruohovaltaista.  

Selvitysalueen kasvillisuustyypit on esitetty sivun 7 kartassa (Kuva 4). Metsät ovat metsäta-
louskäytössä olevia mänty- ja kuusisekametsiä. Puuston ikä vaihtelee nuoresta varttunee-
seen. Varttunutta puustoa esiintyy melko runsaasti.  Selvitysalue on jokseenkin tyypillistä 
vaaran rinnemetsää, jonka yläosat ovat kuivahkoa kangasta. Pääosa ylärinteen metsistä on 
variksenmarja-mustikkatyypin (EMT) kuivahkon kankaan männikköä. Puusto on mäntyval-
taista ja lisäksi esiintyy kuusta ja hieskoivua paikoitellen. Kenttäkerroksen tyyppilajistoa ovat 
variksenmarja, mustikka, puolukka ja juolukka. Selvitysalueen keskiosissa metsä vaihettuu 
mustikka-seinäsammaltyypin (HMT) tuoreeseen kankaaseen, jossa rinnepainanteissa puron-
varressa tavataan paikoitellen myös lehtomaisia laikkuja. Valtapuuna on kuusi, mutta mäntyä 
kasvaa myös melko paljon ja  koivua esiintyy sekapuuna laikuttaisesti.  

Selvitysalueen itäosassa on rehevä ruohokorpi, jonka läpi kulkee noro. Puuston muodostavat 
kuusi, hieskoivu ja harmaaleppä. Alueen keskiosassa luhtaisella kohdalla kasvaa myös poh-
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janpajua ja kenttäkerroksen tyyppilajistoa ovat kurjenjalka, metsäkurjenpolvi, suo-orvokki, 
terttualpi ja sarat. Pohjakerroksessa esiintyy mm. korpilehväsammalta. 

 
5.4 Selvitysalueen lajisto 

Alue on kasvilajistollisesti tavanomainen ja vaateliainta kasvillisuutta esiintyy puronvarressa. 
Kasvillisuutta dominoivat varpukasvit (mustikka, puolukka, kanerva, suopursu, variksenmar-
ja). Suopursu on monin paikoin seudulle tyypillisesti dominoiva laji tuoreen kankaan kenttä-
kerroksessa. Heiniä esiintyy niukasti, lähinnä metsälauhaa. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluu 
lisäksi kosteissa painanteissa esiintyvää hieman vaateliaampaa lajistoa, kuten ruohokanukka, 
metsäkurjenpolvi, metsäimarre.  

Pohjakerros koostuu metsäkerrossammalesta ja seinäsammalesta, kosteissa painanteissa 
esiintyy myös jokasuonrahkasammalta ja kirjorahkasammalta.  

Varsinaisia kuivan tai karukkokankaan laajempia jäkälikköjä alueella ei ole, vaan selvitysalu-
een eteläosassa on muutamia karumpia kohtia, joissa esiintyy laikuttaisesti kanervaa, varik-
senmarjaa ja poronjäkäliä. Tuoreella kankaalla kasvaa paikoittain nahkajäkälää.  

Puustoltaan koko alue on mäntyvoittoista. Kuusta esiintyy yksittäin tai pieninä ryhminä sekä 
tuoreen kankaan metsäkuvioilla. Kosteammissa paikoissa esiintyy yleisesti myös koivua ja 
paikoitellen haapaa.  

Puronvarren lajistoon kuuluu mm. metsäkurjenpolvi, sudenmarja, kullero ja mustakonnan-
marja. Puronvarren pensaskerroksessa on kiiltopajua ja punaherukkaa. Selvitysalueen itä-
osan ruohokorven kasvillisuuteen kuuluvat mm. kurjenjalka, metsäkurjenpolvi, suo-orvokki, 
rentukka ja metsäimarre. 

Selvitysalueen kasvilajistoon ei kuulu uhanalaisia tai rauhoitettuja lajeja.  
 

5.5 Suojelualueet ja -kohteet 

Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja kohteita eikä Natura 2000-
alueita. Lähin Natura-alue on Ounasjoki (FI1301318) noin puolen kilometrin päässä Utsuvaa-
ran asemakaava-alueelta koilliseen. 

5.6 Luonnonsuojelulain ja vesilain suojellut luontotyypit 

Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä (Luonnonsuoje-
lulaki 29 §). Luonnontilaiset lähteet ovat vesilain mukaan suojeltuja (Vesilaki 11 §). Selvitys-
alueen itäosassa sijaitsee luonnontilainen lähde.  

5.7 Uhanalaiset lajit ja uhanalaiset luontotyypit 

Alueelta ei ole aiempia havaintoja uhanalaisista, silmälläpidettävistä tai luontodirektiivilajeis-
ta ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan mukaan (Suomen ympäristökeskus 17.6.2016) eikä 
niitä maastokäynnilläkään havaittu. Selvitysalueella ei esiinny uhanalaisia luontotyyppejä. 
Silmälläpidettävistä luontotyypeistä (NT) alueella esiintyy ruohokorpea, jotka ovat Pohjois-
Suomessa melko yleisiä. 

5.8 Muut arvokkaat luontokohteet 

Kalliot, kivikot ja louhikot ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Metsä-
lain määritelmän mukaan erityisen tärkeät elinympäristöt kuitenkin ovat pienialaisia. Utsu-
vaaran rinteen kivikot ovat laajoja, joten niitä ei voi lukea metsälain erityisen tärkeisiin 



13 

elinympäristöihin. Rakkakivikot ovat kuitenkin luontoarvojensa puolesta huomionarvoisia 
kohteita ja ne kannattaa jättää rakentamisen ulkopuolelle. Selvitysalueen länsiosan puro lä-
hiympäristöineen kuuluu metsälain mukaisiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin (Metsälaki 
10 §). Selvitysalueen itäosassa sijaitseva lähde ja lähteen välitön lähiympäristö kuuluvat met-
sälain mukaisiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin. Metsälakikohteet ovat paikallisesti ar-
vokkaita kohteita. 

 

Kuva 13. Selvitysalueen arvokkaat luontokohteet. 

 

6 Eläimet 

6.1 Liito-orava 

Liito-orava (Pteromys volans) on uhanalainen (NT) EU:n luontodirektiivin liitteissä II ja IV 
mainittu tiukasti suojeltu laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heiken-
täminen on luonnonsuojelulain 49.1 §:n mukaan kielletty. Liito-oravan levinneisyysalue ulot-
tuu rannikolla Raahen korkeudelle ja idässä Kainuun pohjoisosiin. Maastokäynnillä ei havait-
tu merkkejä liito-oravan esiintymisestä selvitysalueella. 

6.2 Saukko 

Saukko (Lutra lutra) on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu eläin ja luontodirektiivin II ja 
IV liitteissä mainittu laji. Saukkoa esiintyy vesistöissä koko Suomen alueella. Saukko esiintyy 
harvalukuisena, mutta varsin kattavasti koko Lapin alueen virtaavissa vesissä lukuun otta-
matta puuttomia tunturialueita (Sulkava & Liukko 2007). Maastokäynnillä ei havaittu merk-
kejä saukon esiintymisestä selvitysalueella. 
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7 Maisema 

7.1 Maisemamaakunta 

Taajojärven rinteen asemakaava-alue sijoittuu Suomen maakuntajaossa Peräpohjola–Lapin 
suuralueeseen. Tarkemmassa aluejaossa alue kuuluu Aapa-Lapin seutuun (Ympäristöministe-
riö, 1992) 

”…Aapa-Lapin seutu on nimensä mukaisesti soiden maata. ..Vaarojen välisille laajoille tasai-
sille alueille on kehittynyt jopa silmänkantamattomia avoimia aapasoita.. Erityisen laakeita 
pinnanmuodot ovat alueen itäpuoliskossa. Etelä-, länsi- ja luoteisosissa vaaroja ja vaararyh-
miä on enemmän ja pohjoisessa alkaa olla joitakin yksittäisiä tuntureita.  … Alueella on hyvin 
vähän järviä ja yleensä ne ovat pieniä. Seudun kulttuurimaisemalle joet ovat tärkeä element-
ti. … Seudun kasvillisuus edustaa kokonaisuudessa pohjoisboreaalista vyöhykettä. … Luon-
teenomaisia ovat myös pitkän ja kapean latvuksen omaavat kuuset. … ” 

7.2 Arvokkaat alueet 

Taajojärven rinteen asemakaava-alueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu valtakunnallisesti 
arvokkaita maisema-alueita, ehdotuksia uusiksi valtakunnallisiksi maisema-alueiksi tai valta-
kunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Alueelta ei ole tiedossa tunnettu-
ja muinaisjäännöksiä.  

Suunnittelualue sijaitsee Tunturi-Lapin maakuntakaava-alueella. Maakuntakaavassa alue on 
osoitettu matkailupalvelujen alueeksi (RM). Levin ympäristön osayleiskaavassa (25.2.2008) 
alue on osoitettu loma-asuntoalueeksi (RA) ja retkeily- ja ulkoilualueeksi (VU-1). Alueelle on 
osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti, joka on merkitty patikointi- ja maastopyöräilyreitiksi. Levin 
ympäristön osayleiskaavan selostuksessa on todettu suunnittelualueen sijoittuvan selkeästi 
tunturivyöhykkeelle, jossa esiintyy jylhiä vaaramaisemia. Selostuksessa todetaan myös Levi-
tunturin olevan Kittilän vaara-alueista selkeästi rakennetuin, mutta on merkittävä maisema-
elementti koko kunnan maisemakuvassa. 

7.3 Maisemarakenne 

Maisemarakenne muodostuu selännealueista ja niille sijoittuvista vedenjakajista, laaksoista, 
joihin vedet kerääntyvät, ja niiden väliin jäävistä rinteistä. 

Taalojärven rinteen asemakaava-alue sijoittuu nimensä mukaisesti rinnealueelle, Utsuvaaran 
puustoiselle alarinteen osalle. Asemakaava-alueen pohjoisreunassa maasto tasoittuu laakso-
alueeksi, joka on ollut soiden kirjomaa, mutta otettu rakentamiskäyttöön. Asemakaava-
alueen korkeuserot ovat huomattavat. Ne vaihtelevat rinteiden yläosan n. 340 m mpy, ala-
rinteiden noin 200 m mpy. Rinnealue on myös muodoltaan vaihteleva, etenkin Utsuvaaran-
kaltiolta kohti Taalojärveä laskeva purkuvesiuoma on muovannut rinteeseen huomattavan 
kurun. Korkeimmat kohdat asemakaava-alueella ovat jo lähes rakkakivikkoa. 

Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevaan Ounasjokilaaksoon avautuu näkymiä alueelta, 
mutta jokilaakson rakenteet eivät ulotu asemakaava-alueelle saakka. 
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Kuva 14. Asemakaava-alue ilmakuvalle rajattuna. Ilmakuvasta näkyy selvästi alueen tiheä 
polkuverkosto ja ympäröivien alueiden voimakas rakentamisen taso. Alueen yleisilme on kui-
tenkin peitteinen metsämaisema. 

7.4 Maisemakuva 

Maisemakuvalla tarkoitetaan maisemarakenteen silmin havaittavaa ulkoasua. Maisemaku-
van muodostavat maaston muodot, reuna-alueet, yksittäiset elementit, kasvillisuus ja ihmi-
sen luomat keinomuodot. Äänimaisema ja mielikuvat muovaavat myös maisemakuvasta 
muodostuvaa kokonaisuutta, jolloin havainnoijan omat arvot, tuntemukset ja tiedot alueesta 
vaikuttavat lopullisen maisemakuvan syntymiseen. Tässä tarkastelussa keskitytään ainoas-
taan maiseman fyysisiin elementteihin maisemakuvan muovaajana. 

Taalojärven rinteen asemakaava-alueen maisemakuva muodostuu metsäisestä vaaranrin-
teestä, jollaisena se on pysynyt jo pitkään. Alueen maisemakuvaa on viime vuosien aikana 
muuttanut Levin vapaa-ajan keskuksen toimintojen laajentuminen alueen lähiympäristöön 
(mm. tiet, laskettelurinteet, golfkenttä, hiihto- ja vaellusreitit). Asemakaava-alueella risteilee 
tiheä polkureitistö, jota käytetään talvisin lumikenkäilyyn ja kesäisin retkeilyyn. 
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Kuva 15. Asemakaava-alue rajattuna vuoden 1984 peruskartalle.Levin pohjoisosat ovat vielä 
täysin rakentumattomat. 

Alueen metsät ovat myös metsätalouden piirissä ja metsätalous on muovannut maisemaku-
vaa. Alueen itäosassa metsät ovat selkeitä havupuiden muodostamia ”pilaristoja”, joiden läpi 
avautuu näkymiä läpi koko metsän. Alueen länsiosassa ja jyrkimmillä rinteen osilla metsät 
ovat tiheäkasvuisempia ja muodostavat suljettuja maisematiloja, joiden läpi ei juurikaan 
avaudu näkymiä. Korkeat ”kynttiläkuuset” ovat tunnusomaisia etenkin alueen länsiosissa. 
Alueen korkeimmalle sijoittuvat rinteen osat ovat jo karuja ja vähäpuustoisia, osin paljaita. 
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Kuva 16. Itäosassa alueen puusto muodostaa ”pilariston” maisemaan. 

 

Kuva 17. Rinteen pienpinnanmuodoissa on paljon vaihtelua, jotka tulee säilyttää maisemassa. 
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Kuva 18. Asemakaava-alueen länsiosassa on paljon ”kynttiläkuusia”, jotka luovat alueelle 
ominaisen tunnelman. 

Maisemakuvaa elävöittävät vaihtelevat pinnanmuodot, pienet kurut ja puuston tiheyden 
vaihtelut alueella. Myös muutamat yksittäiset keloontuvat puut nousevat esille maisemasta, 
kuten myös kookkaat yksittäiset haavat. 
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Kuva 19. Yksittäiset keloontuvat puut ja komeat haavat ovat maisemassa kiintopisteitä. 

 

7.5 Maisemahäiriöt 

Selvitysalueilla ei ole selkeitä maisemavaurioita tai maisemahäiriöitä, kuten laajoja avohak-
kuualueita, maa-ainestenottoalueita, suuria voimajohtoja tai muita vastaavia maisemaa häi-
ritseviä tekijöitä. Asemakaava-alueella risteilevien polkujen raivaaminen on muodostanut 
metsään useita maastoaukkoja, joka voidaan nähdä alkuperäistä vaarametsän maisemaa 
heikentävänä tekijänä. 

7.6 Maiseman ominaispiirteet ja arvokkaat kohteet 

Taalojärven rinteen asemakaava-aluetta leimaa rinnemetsä. Sen pilaristomainen puusto alu-
een itäosassa ja länsiosan näyttävät kynttiläkuuset ovat alueen vahvimmat ominaispiirteet. 
Paikoin avautuvat näkymät Ounasjoelle luovat alueelle avaruutta ja muistuttavat ympäröivi-
en alueiden vaihtelevasta maisemakuvasta. 

Kookkaat yksittäiset kelot ovat arvokkaita yksityiskohtia alueen maisemassa, ja syytä säilyt-
tää mahdollisuuksien mukaan. Korkeimpien kohtien karut alueet alkavat olla jo Utsuvaaran 
puutonta lakialuetta. 

Kokonaisuutena alue on hyvin samankaltainen ja yksittäisiä arvokohteita ei ole alueelta ero-
tettavissa. Alue muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden Levitunturin koillisrinteelle. 
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Kuva 20. Kaava-alueen keskiosat soveltuvat rakentamiseen parhaiten. Alueen kurut ja karut 
alueet tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle.  
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8 Yhteenveto ja suositukset maankäyttöön 

Kokonaisuudessaan selvitysalue on tavanomaista, vaihtelevaa vaaran rinnealueen metsää, 
joka on pääasiassa talouskäytössä. Selvitysalueen kasvillisuus koostuu Pohjois-Suomessa ta-
vanomaisista ja yleisistä lajeista. Uhanalaisten tai suojeltujen eläin- tai kasvilajien esiintymiä 
ei havaittu. Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulain nojalla suojeltavia eikä uhanalaisia 
luontotyyppejä. Selvitysalueella on yksi vesilailla suojeltu kohde, joka on alueen itäosassa si-
jaitseva lähde.  

Paikallisesti huomionarvoisia kohteita edustaa alueen länsiosan puronvarsi (lakiperuste: 
metsälaki), alueen itäosan lähde (lakiperuste: vesilaki ja metsälaki) sekä rinteen yläosan rak-
kakivikot, jotka olisi hyvä huomioida maankäytön suunnittelussa.  Selvityksen perusteella 
alueella ei ole muita maankäyttöä rajoittavia luontoarvoja. Alueella ei esiinny lajistoa, joka 
tulisi huomioida kaavoituksessa. 

Taalojärvenrinteen asemakaava-alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-
alueita tai valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Alueen maisemal-
liset arvot muodostuvat luonnonelementeistä. Pilarimainen puusto itärinteellä ja keskiosan 
ja länsiosan kynttiläkuuset ovat olennainen osa alueen maisemakuvaa. Alueen yksittäisiä ke-
lopuita tulisi vaalia ja jättää alueelle maisemapuiksi mahdollisuuksien mukaan. Alueen moni-
puoliset pinnanmuodot tulee säilyttää, pinnanmuotojen liiallista tasaamista rakentamisesta 
johtuen tulee välttää. Erityisesti vaaranrinteellä olevat kurut tulee säilyttää ja hyödyntää alu-
een maiseman rikastuttamisessa. Myös korkeimpien kohtien karu vaaranrinne on syytä jät-
tää rakentamisen ulkopuolelle. 

Alueen yleisilme tulee säilyttää rakentamisen myötäkin metsäisenä, siten että kaukomaise-
massa alueen yleisilme on metsän peittämä. Virkistysreitteihin ja muihin toiminta-alueisiin 
tulisi jättää riittävät suojaetäisyydet, jotta koko rinnealue ei täyty rakentamisella. 
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