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Tolva, Kitkajärven luoteisrannalla

n Kitkajärvi
ympäristöineen on 
yksi Euraasian
mantereen
vedenjakajia

n Jääkauden jälkeen
vesi virtasi
lounaaseen, nyt
koilliseen



Tolvan – Riisitunturin maisema
Kitkan takaa, Kouvervaarasta



Kitkan-Koutajoen vesi päätyy
Vienanmereen

n Vedet lähtevät
Riisitunturin ja 
Rukatunturin
katveista

n Vienanmeri –
Valkoinen meri (White 
Sea), Pohjoisen
Jäämeren puhdas
haarake



Akanlahden
tukinnostolaitos
• Euraasin vedenjakajaan

pääsee helpoiten
tutustumaan
Akanlahdessa

• 1900-luvulla Koillismaan
tukkeja uitettiin pitkin
Kitkaa Akanlahteen, ja 
nostettiin vedenjakajn yli
Livojärveen ja edelleen
Iijokeen

• Venäjälle tukkipuuta
uitettiin tsaarin vallan
aikaan Kitkajokea ja 
Koutajokea myöten

• Vienanmeren rannalla oli
kolme Koutan sahaa jotka
saivat Koillismaan puuta



Kitka on myös ajattelumme
vedenjakaja, ajattelun käänsi

Reino Rinne



Kiitos Reino Rinteen: Kitkajärveä ei alettu
säännöstellä, eikä Kitkajokea

(sivujokineen) padottu sähkön tuotantoon



Monipuolisuutta Kitkan alueella: 
Rukatunturin matkailu



Monipuolisuutta Kitkan alueella:
Riisitunturiin koiravaljakolla



Kuntohiihtoa Kirintövaarassa, 
taustalla Föhn-tuulen värejä



Metsätalous osa Kitkan alueen elinkeinoja. 
Ajan saatossa kestävää metsänhoitoa 

Naatikkavaaran ympäristössä



Talouden monipuolisuutta
Kitkan ympäristössä: tuulimyllyjä



Arktista monipuolisuutta:Keskiyön
aurinkoa Kitkalla



Arktista monipuolisuutta: Keskiyön 
aurinko ei koskaan laske 



Vedenjakajan kasvillisuutta: 
neidonkenkä



Vedenjakajan kasvillisuutta: 
tikankontti



Vedenjakajan
arktista
puustoa: 
Kynttiläkuusi

Kirintövaaran
laelle nousevan
tien varressa



Vedenjakajanjan arktista puustoa: 
Kouvervaaran aihkipetäjä



Vedenjakajan linnustoa:
kuikkaparvi Kitkalla (huutelevatkohan ne 

ensi kesänä: “Kitka, Kitka”)



Auvoista keskikesää Kitkalla
Mustakari Kouvervaaran ja Tolvan puolivälissä



Pöllänkari / Lappalaisenkari
Apajalahden edessä



Harvakari keskikesän yövalossa



Ruskan helmiä Riisitunturissa: 
riekonmarja



Kitkan alueen erikoisuuksia: 
rinnesuo



Ruskan helmiä Kitkalla: 
Harvakari pituussuunnassa



Syksyn tullessa: jääpallukoita 
Kitkan Apajalahdessa



Kolmas vedenjakaja: ajattelumme
kaivoksista: taustalla uraanipitoinen

Kouvervaara



Kestävän kehityksen ajatteluun
n Perimme luonnonvaran

edellisiltä polvilta
(Reino Rinteen
sukupolvelta)

n Meidän tulee jättää
luonnonvara
seuraavalle
sukupolvelle vähintään
yhtä hyvässä tilassa, 
mieluummin
paremmassa



Kitkan kolme vedenjakajaa ovat nostaneet ainutlaatuisen, 
puhtaan luonnon ja puhtaan veden Kitkan-Koutajoen

vesistöalueen ympäristöineen ehdokkaaksi UNESCO:n
maailmanperintökohteeksi. Koillismaan helmen soisi

laajentuvan itärajan yli ulottuvaksi helminauhaksi.



Kiitos
veli.pohjonen@gmail.com

Lisää kuvia ja kirjoituksia 
linkeissä:

https://www.facebook.com/
veli.pohjonen

http://pohjonen.org/veli/
vprefs/vpreferences.html

http://gmail.com
https://www.facebook.com/veli.pohjonen
http://pohjonen.org/veli/vprefs/vpreferences.html

