ENONTEKIÖN PORONHOITO- JA KAUSIASUTUSMAISEMAT: SALVASJÄRVI

Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kunta: Enontekiö
Pinta-ala: 1046,8 ha
Maisemaseutu: Enontekiön pohjoinen tunturiseutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Sálvvošjávri, Salvasjärvi on Salvaspalon ja Lumpuvaaran välissä, suojaisessa paikassa lähellä
Norjan rajaa. Järvi on heinikkorantainen, maasto on kaakkoisrannalla jyrkkäpiirteisesti kumpuilevaa
moreenia, joka tasoittuu kaakkoon ja länteen. Salvasjärven porokylän rakennukset sijaitsevat järven
eteläisellä rannalla ja poroaita järven länsipuolella rakennusten jäädessä aidan ja järven väliin.
Seutu on puutonta ja karua. Salvasjärvelle menevät mönkijätiet Kultimasta ja Palojärveltä ja
talvikeino Leppäjärveltä. Vanhinta rakennuskantaa on enää kolme huonokuntoista tupaa.
Poronhoitajat ovat rakentaneet uusia tupia tukikohdiksi.
Luonnon ominaispiirteet
Enontekiön keskiosan maisema vaihtelee loivista tuntureista ja vaaroista alavampiin kumpuileviin
alueisiin. Vaarat ovat korkeintaan 600 metrisiä. Siellä on yli 900 metriin nousevia aavoja tuntureita
ja korkeintaan 600 metrisiä vaaroja. Vaarojen väleissä on usein teräväpohjaisia V-laaksoja.
Kirkasvetisiä järviä, jokia ja puroja on runsaasti. Alue on mäntymetsävyöhykkeen yläpuolella.
Maisema-alueeseen sisältyvät suojelualueet:
Tarvantovaaran erämaa, Erämaalaki 62/1991, Natura 2000

Kulttuuriset ominaispiirteet
Salvasjärven alueelta tunnetaan järven eteläpäästä muutama peuranpyyntikuoppa, joista osa lienee
tuhoutunut porokylää rakennettaessa. Salvasjärven porokylässä ensimmäisinä asumuksina olivat
kodat ja laavut, myöhemmin kentälle alettiin rakentaa tupia. Salvasjärven kylä on kasvanut aikaa
myöten uusien sukupolvien perhekuntien rakentaessa omia talojaan vanhojen lähistölle. Vanhin
kämppä on huonokuntoinen. Valtaosa nykyisistä rakennuksista on uudehkoja, mutta entisille
tupasijoille rakennettuja. Poronhoitajien uusi rakentaminen on sopeutunut vanhaan monella tavalla,
esimerkiksi saman perhekunnan jäsenet ovat rakentaneet lähekkäin vanhoille paikoille. Salvasjärvi
on nykyisin Käsivarren paliskunnan eteläisimpien tokkakuntien porokylä.
Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
Sma 8104: Salvasjärven vanha kesäkylä.
Perinnebiotoopit: Salvasjärven kentät (Lapin perinnebiotooppien hoito-opas 2008)
Perustelut
Enontekiön porosaamelaiskylät -maisema-aluekokonaisuuteen kuuluvat Salvasjärvi, Raittijärvi ja
Pöyrisjärven–Kalkujärven alue. Salvasjärvi kertoo ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta äärevissä
olosuhteissa ja poronhoidon jatkuvuudesta. Suomen saamelaisalueella Enontekiöllä on pisimpään
säilynyt porosaamelaisten siidajärjestelmä, vuotuismuutto ja siihen liittyvät kesäkylät. Kesäkylät
ovat edelleen käytössä ja niitä leimaa rakennuskannan ajallinen kerroksellisuus. Salvasjärvi on
poronhoitoon kuuluva kausiasuinpaikka.
Rajaus

Maisema-alueen rajauksessa ovat mukana kaikki poroaidan tärkeimmät osat johdinaitoineen sekä eläinten
ja ihmisten liikkumisen kannalta merkittävimmät alueet. Pohjoisessa alue rajautuu Suomen
ja Norjan väliseen rajaan, mistä alueen rajaus kaartaa idässä Salvaspalon laen kautta etelään,
Siilaslompolon pohjoisosiin ja sieltä edelleen länteen kattaen lännessä Lumpuvaaran alueen.

Paikalliset ovat esittäneet aluetta valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Enontekiön poronhoito- ja kausiasutusmaisemat:
Salvasjärvi
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