PAISTUNTURIEN LUONTAISELINKEINOMAISEMAT
Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kunta: Utsjoki
Pinta-ala: 10 544,4 ha
Maisemaseutu: Pohjois-Lapin tunturiseutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Báđošoaivi ja Erttetvárri sijaitsevat Paistunturin tunturiylängöllä ja niiden molempien rinteillä
avotunturissa on kivistä ladottu poroaita, kivikaarre. Maisema on rakkaista avotunturia, jota
hallitsevat joka puolella tunturinäkymät. Pohjoisessa näkyvät korkeat lumipeitteiset huiput ovat
Norjan tuntureita.
Báđošoaivissa (504 m mpy) kivikaarre sijaitsee sen länsirinteellä, noin neljä kilometriä itään
Utsjoki-Karigasniemi -tieltä, missä Báđošjohka laskee Tenoon. Aidan viereinen alue siulan sisällä
on kivinen ja siinä kasvaa muusta kasvillisuudesta poiketen heinää. Aidan läheisyydessä on lähde,
Bađošjoen latvajängät, mm. useita palsasoita, sekä sen eteläpuolella kaksi purnua.
Erttetvárrin (458 m mpy) kivikaarre sijaitsee laen eteläpään avotunturissa, noin 13 km
Utsjokivarren Patonivan kylästä länteen. Kaarteen eteläpuolella on iso suo ja pieni puro.
Kivikaarteiden etäisyys toisistaan on noin yhdeksän kilometriä, ja niiden välissä on tuntureiden
lisäksi suuria suoalueita, joista on osa on palsasoita.
Luonnon ominaispiirteet
Kivisten tuntureiden välissä kiemurtelevat pienet joet monihaaraisine latvoineen muodostaen
heinäisiä jänkiä, jotka tarjoavat poroille runsaat laidunalueet. Alueella sijaitsee myös useita
palsasoita.

Maisema-alueeseen sisältyvät suojelualueet:
Paistunturin erämaa, Erämaalaki 62/1991 ja laki 851/1988, Natura 2000
Kulttuuriset ominaispiirteet
Paistunturi on ollut entisten Utsjoen ja Tenon siitojen yhteistä pyyntialuetta, jossa tärkein saaliseläin
oli peura. Poronhoitoaluetta Paistunturi on ollut jo 1600-luvulta lähtien. Alueella on kaksi vanhaa
luonnonkivistä rakennettua vasanmerkkausaitaa, Báđošoaivin ja Erttetvárrin kivikaarteet. Ennen
nykyiseen poronhoitoon siirtymistä peuranpyyntiä ja poronhoitoa on harjoitettu alueella rinnakkain,
minkä vuoksi on vaikea sanoa, liittyvätkö nämä alueen vanhimmat luonnonkivistä ladotut
kaarrerakennelmat peuranpyyntiin, poronhoitoon vai molempiin. Bađošoaivin kaarteen
eteläpuolella sijaitsevat kiviset purnut, kivikkoon tehdyt säilytyskuopat, liittyvät peuran- tai
poronlihan säilytykseen. On mahdollista, että niitä löytyy kaarteiden läheisyydestä enemmänkin,
mikäli alue tutkitaan tulevaisuudessa tarkemmin.
Báđošoaivi aidasta kerrotaan, että se olisi rakennettu 1800-luvun alussa tai jopa aikaisemmin, ja se
vaikuttaa olevan vanhempi kuin Erttetvárrin aita. Báđošoaivin aitarenkaan ympärysmitta on 190
metriä. Lyhyet kiviset siulat eli johdinaidat sijaitsevat aitarenkaan molemmilla sivuilla. Näistä
eteläisemmän pituus on 42 metriä ja pohjoisemman 30 metriä. Aitarakenteen korkeus on ollut
korkeimmillaan 150 cm, ja niiltä osin kuin aita on kaatunut, sen korkeus on vain 60 cm. Aitauksessa
on viisi erikokoista aukkoa, joiden leveys vaihtelee 3–8 m välillä. Porot on tuotu aitaan sen
länsipuolelta. Kooltaan tämä kivikaarre on Erttetvárrin aitaa pienempi.
Erttetvárrin kivikaarre on eräiden tietojen mukaan rakennettu 1800-luvun loppupuoliskolla, toisten
tietojen perusteella jo 1800-luvun alussa. Aitaa on käytetty monipuolisesti, sillä siinä on pidetty
erotuksia, lypsetty vaatimia, seisotettu tokkaa ja myöhemmin merkitty vasoja.
Vasanmerkityskäytössä se on ollut vielä vuoden 1945 jälkeen. Kaarteella oltaessa asuttiin siitä
etäämmälle pystytetyissä laavuissa.
Erttetvárrin aitarenkaan ympärysmitta on 220 metriä. Aidan sisäpuolella on kolme noin 1,5 m
korkeaa kiviröykkiötä, urria. Kivikaarteen korkeus vaihtelee 120–160 cm välillä. Aitarakenne on
hyvässä kunnossa, ja siitä on tippunut kiviä pois vain paikoitellen. Museovirasto on kunnostanut
aitaa 1990-luvun alussa, jolloin sen yläosasta pudonneita kiviä ladottiin takaisin ja oikaistiin
kalteviksi painuneet seinät. Samoin korjattiin puiset veräjät ja siulat. Kaarteessa on kaksi aukkoa.
Alempana rinteessä, kaarteen länsilaidalla on sisääntuontiaukko, josta porot on tuotu aitaan. Aidan
pohjoispään aukosta porot on laskettu pois. Aukot on suljettu koivuista tehdyillä irtorehdoilla.
Siulan eli johdeaidan kiviosan päällä on luultavasti ollut katajaa, ja siulan jatkeet ovat myös olleet
katajasta. Kiviset kaarteet säilyvät hyvin ja ovat olleet käytännöllisiä puuttomassa avotunturissa.
Kaldoaivin paliskunnan alueella paimentaa nykyään 10–14 tokkakuntaa riippuen siitä, millainen
porovuosi on, sillä sääolot vaikuttavat paimennukseen. Poroja pyritään kuitenkin paimentamaan
samoilla totutuilla alueilla. Erttetvárri on nykyporonhoidon laidunkierron mukaan tärkeää vasomaaluetta ja Báđošoaivi tärkeää alkutalven laidunaluetta.
Utsjoella on ollut tyypillistä vuotuismuutto jokivarsien talvipaikkojen ja tunturiylängön
kesäpaikkojen välillä. Pysyvät rakennukset olivat jokilaaksossa ja usein tunturiylängön
asuinpaikkana oli kammi. Liikkumalla kausiasuinpaikkojen välillä taattiin riittävät resurssit
selviytymiseen ja luonnonantimien monipuoliseen käyttöön eri vuodenaikoina. Jängät olivat
tärkeitä, sillä niistä tehtiin heinää karjalle ja niillä hillasteltiin. Hillan keruulla oli suuri taloudellinen
merkitys, koska niitä myytiin Norjan puolelle 1960-luvulle saakka. Tunturiylänköjen kammeja
käytettiin myös poronhoidon, riekostuksen ja kalastuksen tukikohtina. Kesäaikaan mukana saattoi
olla myös karjaa, jolloin lapsille saatiin maitoa, ja toisaalta näin säästettiin kiinteän asuinpaikan
niittyjä talvirehuksi karjalle.
Iso Linkinjänkä on ollut ja on yhä kulttuurisesti tärkeä suoalue, jota on käytetty monipuolisesti eri
vuodenaikoina. Alueella on useita kamminsijoja. Linkinjänkään on maastoautotie Nuvvuksen
kylästä, ja siellä on myös maatalousseuran rakentama uusi kammi.

Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
Muinaisjäännökset: Bađošoaivi 1-3 sekä Erttevárri.
RKY1993: Erttegvárrin kivinen poroaita
RKY2009: Erttetvárri ja Báđošoaivi
Ma 5918: Erttegvárrin kivinen poroerotusaita
Ma 5919: Baadusoaivin kivinen poroerotusaita
Perustelut
Paistunturin kivikaarteet kertovat alueen pitkästä peuranpyynnin ja poronhoidon historiasta. Ne ovat
esimerkkejä poronhoidon mukautumisesta ympäristöönsä ja luonnon tarjoamien materiaalien
käytöstä äärimmäisissä, karuissa olosuhteissa.
Rajaus
Maisema-alueen rajaus kattaa molemmat kivikaarteet sekä niiden välille jäävät, merkittävät hilla- ja
heinäjängät. Pohjoisessa alue kattaa Várddoaivin ja Rohttoaivin laet, idässä Birkoaivin sekä
Erttetvárrin läntisemmän laen, etelässä Liŋkinvárrin ja Luovvemaraksen sekä lännessä
Skierrečopman, Juohkkoaivin ja Báđošoaivin.
Paikalliset ovat esittäneet osia alueesta valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.
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