TENONLAAKSON MAISEMAT
Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Tenojoen laakso, valtakunnallisesti arvokas
maisema-alue (valtioneuvoston päätös 1995)
Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kunta: Utsjoki
Pinta-ala: 10 683,5 ha
Maisemaseutu: Pohjois-Lapin tunturiseutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Tenonlaakson maisema-alue ulottuu Tenoa (Deatnu) etelästä alavirtaan Piesjoen Erkkenjárgalta
Fierranjoen, Akukosken, Outakosken, Nuorpiniemen, Aittijoen, Dálvadaksen ja Nuvvuksen kylien
kautta aina Nuvvus-Ailikkaan Áilegasnjárgaan saakka. Tenon jokimaisema muodostaa ylirajaisen
rakennekokonaisuuden, sillä Tenoa pitkin kulkee Norjan ja Suomen valtioiden raja. Rajajokea
sanotaan Pohjoismaiden kauneimmaksi. Teno on Suomen pisin laaksomuodostuma, ja paikoitellen
se on noin 200 m syvä. Jokilaakso on paikoin avara, mutta toisinaan selvästi U-muotoinen laakso,
jonka jokitörmät ovat eroosioherkkiä.
Molemmin puolin jokea asutus on keskittynyt joenrannan terasseille ja sitä reunustavat jyrkät,
tunturikoivujen peittämät rinteet ja puuttomat, kiviset ja luonnontilaiset vaarojen laet. Kylät ovat
rakentuneet selkeästi luonnon rakenteen ohjaamina hienoimpien maalajien muodostamille
loivapiirteisille tasanteille molemmin puolin rajajokea. Useimmiten kylien kohdalla on
tunturialueelta Tenojokeen laskeva pienempi joki tai puro, josta avautuu näkymiä
sivujokilaaksoihin. Sivujoet luovat myös luontaisen yhteyden tunturiylängölle. Vanha asutus
peltoineen sulautuu maisemaan, mutta uudet lomamökit, jotka on rakennettu perinteisen
rakentamisvyöhykkeen ulkopuolelle, poikkeavat muusta rakennuskannasta rakennustyylinsä ja
sijaintinsa vuoksi. Jokivarressa näkee, kuinka Suomen ja Norjan rakennustyylit poikkeavat
toisistaan. Suomen puoleinen maisema-alue avautuu parhaiten Norjan puolella kulkevalta tieltä tai
jokilaakson tunturien päältä.
Luonnon ominaispiirteet
Teno saa alkunsa Inarijoesta ja laskee Norjan Varanginvuonolle, Jäämereen. Utsjoki on sen suurin
sivujoki, ja Pulmankijoki liittyy Tenoon lähellä Norjan rajaa. Joki virtaa jääkauden kallioperään
kuluttamassa murroslaaksossa. Teno meanderoi muokaten rantoja ja rinteiden alaosia koko laakson
leveydeltä, ja sen uoman leveys vaihtelee yleensä 200–500 metrin välillä, mutta paikoitellen
leveyttä on jopa 1 km. Jokilaaksouomien terassit muodostuvat jääkauden jääjokien jälkeensä
jättämistä hienojakoisista maa-aineksista. Laaksoja reunustavat mahtavat granuliittitunturit, kuten
Áilegas, Nuvvos-Áilegas ja Paistunturit. Tuntureiden ja vaarojen laet ovat usein paljasta
kallioaluetta, skáidia. Kesäisin joesta paljastuu laajoja hietikoita, joiden muoto ja sijainti muuttuvat
vuosittain. Paikoitellen hietikot muodostavat saaria. Näistä esimerkiksi Teppanansaari
Dálvadaksessa on maatalouskäytössä.

Suotuisten ilmasto-olosuhteiden vuoksi jokilaaksoissa kasvaa vaativampia biotooppeja kuin
ylänköalueilla. Maaperä on sopivaa jopa pienimuotoiselle viljelylle, ja avoimia peltoja ja niittyjä on
useimmissa kylissä. Jokilaaksoissa kasvaa paikoitellen havumetsää. Niitä ympäröivät
lehtipuumetsät vaihettuvat tunturirinteillä tunturikoivikon peittämiksi, subarktisiksi
tunturikankaiksi, jotka edelleen muuttuvat tunturien lailla puuttomiksi paljakoiksi.
Maisema-alueeseen sisältyvät suojelualueet:
Tenojoki, koskiensuojelulaki
Kulttuuriset ominaispiirteet
Tenonlaakson maisema-alueelta tunnetaan runsaasti muinaisjäännöksiä, jotka kertovat alueen
esihistoriallisesta asutuksesta ja muinaisen ihmisen elämäntavasta ja liikkumisesta. Nuvvus-Áilegas
on yksi kolmesta suuresta, pyhästä Ailikkaasta, joilla on ollut saamelaisille tärkeä merkitys.
Tunturin eteläpuolella on matalampi, pyöreälakinen Áilegasfeaskkir, eteinen, jonka kautta pyhää
tunturia voitiin lähestyä kunnioittavasti. Vanhan uskonnon Áilegas hallitsee yhä maisema-aluetta,
mutta sen päällä sijaitseva masto tuo tunturiin maisemavaurion. Joki on tarjonnut ympärivuotisen
ravinnon sekä hyvät kulkuyhteydet eri suuntiin. Peuralaumoja on liikkunut alueella, mistä kertovat
jokilaakson hiekkatasanteiden pyyntikuoppaketjut. Pysyvää asutusta on jokilaaksossa varmasti ollut
jo esihistoriallisella ajallakin.
Maisema-alue on kuulunut Tornion Lappiin, Tenon lapinkylän alueeseen. Dálvadaksessa on
sijainnut sen vanha talvikylä rukoushuoneineen, mistä talvikylän paikka myöhemmin siirrettiin
Äimäjoelle. Historiallisella ajalla jokilaaksoissa asuivat jokivarren ihmiset ja tunturissa ylämaan
ihmiset. Jokilaaksoissa elanto saatiin pienkarjanhoidosta, kalastuksesta ja metsästyksestä, ja
tunturissa poronhoidosta. Jokilaaksojen ihmiset hyödynsivät kausiluontoisesti myös tunturialuetta;
siellä kalastettiin tunturijärvillä ja talvisin pyydettiin riekkoja. Ryhmien välillä oli vaihtokauppa- ja
yhteistyösuhde; poromiesten aittoja sijaitsi usein jokivarren ihmisten taloissa, jotka saivat
vastineeksi porotalouden tuotteita.
Teno on yhdistänyt sen rannoilla eläviä saamelaisia, ja vasta valtioiden väliset rajasulut ovat luoneet
keinotekoisen rajan keskelle jokea. Jokivarsi on Utsjoen tiheimmin asuttua aluetta nykypäivänäkin.
Kylät ovat muodostuneet suotuisille joenrantaterasseille, joiden maaperä ei routaannu. Piesjoki,
Aku- ja Outakoski, Dálvadas ja Nuvvus ovat edustavia esimerkkejä tällaisista tasannekylistä, joilla
yleensä rakennuksia ympäröivät niityt ja viljelykset.
Nykyään Tenon varrella on sekä saamelaista että suomalaista asusta. Varsinainen karjankasvatus ja
viljely ovat tulleet alueelle suomalaisasutuksen myötä. Tärkeimmät tulonlähteet ovat yhä edelleen
alkutuotannossa: poronhoidossa, kalastuksessa ja jokivarsien viljelyssä, ja toimeentulon perusta on
edelleen sekataloustyyppinen poro- ja maatilatalous. Tenolla on maine yhtenä Pohjois-Euroopan
parhaista kalajoista. Kalastus on ollut Utsjoella niin merkittävää, että siitä on tullut virallisestikin
jopa manttaalin perusta. Vaikka kalasaaliit ovat aikojen saatossa joessa pienentyneet, tuo
kalastusmatkailu nykypäivänäkin useille tenolaisille osan elannosta.
Maisema-alueen rakennuskanta on monimuotoinen. Utsjoen rakennuskanta säilyi toisessa
maailmansodassa vahingoittumattomana, joten vanhinta Tenon jokivarren rakennuskantaa edustavat
poronhoidon ja maatalouden rakennukset, joista varhaisimmat ovat 1800-luvun alkupuolelta.
Rakennushistoriallisesti arvokkaimpia ovat perinteiset, pienet hirsirakennukset, aitat ja parituvat,
joiden mittakaavaan on vaikuttanut suoraan luonnosta saatavien rakennusmateriaalien mittasuhteet.
Tenonlaakson rakennuksille leimallista on puutavaran säästeliäs käyttö, turpeen käyttö ja
neliömäistä pohjamuotoa lähenevä talotyyppi. Puurakennuksia on voitu laajentaa moneen kertaan ja
niitä on usein korjattu. Lisäksi luonnonolosuhteet ovat vaikuttaneet rakennusten sijoitteluun.

Pihapiirien rakennuskanta on usein eri-ikäistä, ne ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa ja vanhat
rakennukset ovat niissä näkyvässä asemassa. Usein uudet rakennukset on tehty lähemmäs
maantietä. Näin on esimerkiksi Nuvvuksessa, missä vanhoja rakennuksia sijaitsee lähempänä jokea
ja uusia taloja talousrakennuksineen tien varressa. Nuvvuksessa maisemahäiriötä tuottavat NuvvusAilikkaan päälle rakennetut mastot. Teppanansaaressa ja Nuvvuksen rinteillä on laidunmaita ja
peltoa. Dálvadaksen kylä muodostaa tiiviin kokonaisuuden, jota pellot ja niityt ympäröivät.
Nuorpiniemen rakennuskanta on melko nuorta, kun taas Seitalan tienoilla on säilynyt myös vanhaa
rakennuskantaa. Myös Outakosken kylässä uudehkojen asuinrakennusten pihapiireissä on vanhoja
rakennuksia. Lisäksi kylässä on vanha rukoushuone hautausmaineen, terveystalo ja koulu. Joen
lohipadot kertovat alueen kalanpyynnin merkityksestä paikalliselle väestölle.
Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
Muinaisjäännökset: Ahkojokkuolbba, Aihtetsohkka, Aittijoki 1-2, Keässesaisaddu, Ladjokeädgi,
Nuvvus, Poareskirku, Roavvecohkka, Sieiddakeädgi, Stuorrabohki, Tsulloveijohka
RKY1993:Talvadaksen kylä
RKY2009:Dalvadaksen kylä
Sm 3518: Ladjokeádgi
Sm 3521: Sieiddakeádgi
Ma 5916: Dalvadaksen kylä
Ma 5917: Tenojoen laakso
Perustelut
Tenonlaakson kulttuurimaisemassa yhdistyy ainutlaatuinen luonto ja jokisaamelainen kulttuuri.
Jokivarren harva ja pienimittakaavainen asutus noudattelee edelleen vuosisatoja vanhaa
asutusmallia. Jokivarren pienet kylät sijaitsevat Tenon ja sitä myötäilevän tien välillä. Joella on
nähtävissä lohenpyyntiin liittyviä rakennelmia ja rannoilla tenolaisia, alueelle tyypillisiä
jokiveneitä. Yhtenäisellä saamelaiskulttuurialueella on mielenkiintoisella tavalla nähtävissä myös
eroja eri maiden rakennustyyleissä.
Rajaus
Maisema-alue on rajattu siten, kuten paikalliset asukkaat mieltävät Tenon varsinaisen
joenvarsiasutuksen rajautuvan. Se ulottuu eteläosasta Piesjoen eteläpuolelle, Biesjohskáidin
luoteisrinteelle ja pohjoisessa Nuvvuksen kylän pohjoispuolelle, Rodjanoaivin länsirinteelle.
Lännessä alueen raja kulkee Tenolla Suomen ja Norjan valtion rajaa pitkin ja idässä se noudattelee
jokilaaksoa rajaavien vaarojen lakia.
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