AILIKASTUNTURIN LUONTAISELINKEINOMAISEMAT
Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kunta: Utsjoki
Pinta-ala: 18 985,6 ha
Maisemaseutu: Pohjois-Lapin tunturiseutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Maisema-alue ulottuu Karigasniemeltä Luomusjärville Ailikastunturin (Áilegas) sijaitessa alueen
keskellä. Alueen maisemakuva on hyvin vaihteleva. Jylhän ja korkean, kaukaa tunnistettavan
Ailikkaan (620 m mpy) päältä avautuu vapaa näkymä joka suuntaan, myös Norjan puolen laajoille,
lumipeitteisille tuntureille. Sen päällä oleva masto tuo rakkakivikon peittämään monilakiseen
tunturiin lievän maisemavaurion.
Ailikastunturin ja Luomusjärvien välissä sijaitsee Ailikasjänkä, jonka pohjoispäässä sijaitsee
Paistunturin paliskunnan pääerotusaita erotuskämppineen. Eriväriset pienet rakennukset sijoittuvat
aidan koillis- ja kaakkoispuolelle. Pisin erotusaidalle johdattava siula ulottuu aina Luomusjärvien
pohjoispuolelle saakka.
Luomusjärvet halkaiseva, kilometrejä pitkä harjumuodostelma kulkee Kaamanen–Karigasniemi tien laidasta aina Luomusjärvien pohjoisosaan. Harjun eteläosassa sijaitsee Suomen suurin makean
veden lähde Sulaoja, joka on pienen järven kokoinen. Suuri harju muodostaa oman maisemansa,
jossa vuorottelevat pienet, kirkasvetiset järvet ja lompolot, tiheät tunturikoivikot ja harjun syvänteet
ja kumpareet. Luomusjoen ja harjun välinen maasto on paikoin erikoista, tasaista ja laakeaa
jokiterassia, jossa kasvaa muutama kataja varpukasvillisuuden tai sammaleen keskellä.
Luomusjärvien maisemakuva on avara. Harjun päältä on vaikuttavat näkymät kohti Ailikastunturia,
Luomusvaaroja ja alueen pohjoispuolen Ristenašoaivia ja sen takaisia tuntureiden lakeja.
Stuorrajávrin lounais- ja länsirannalla on muutamia maisemaan hyvin sopeutuvia kämppiä.
Retkeilyreitti kulkee leveää harjua pitkin välillä sen päällä, välillä sen länsirannalla.

Luonnon ominaispiirteet
Luomusjärvet muodostavat Kevon laakson eteläosan. Luomusjärvet halkaisee koillislounaissuunnassa jääkauden jäätikköjokien pohjalla syntynyt, pitkä harjujakso. Harjun eteläpää
sijaitsee Basijávrin pohjoisrannalla, minkä jälkeen se suuntautuu kohti koillista. Korkeaa harjua
ympäröivät pienet järvet ja lompolot kunnes se saavuttaa Luomusjärvien eteläosan ja halkaisee ne
kahteen osaan: Stuorrajávriin ja Nuorttatjávriin. Harjujakson eteläosasta saa alkunsa Suomen suurin
lähde, Sulaoja. Luomusjärvien länsipuolella kohoaa Karigasniemen Áilegas, jonka useita lakia
peittävät laajat rakkakivikot.
Luomusjärvien pohjoispuolella sijaitsee vedenjakaja-alue, joka erottaa Tenon ja Paatsjoen
vesistöalueet. Sen eteläpuolelta vedet laskevat Luomusjärviin ja Luomusjoen ja Karigasjoen kautta
Inarijokeen. Áilegastunturin länsipuolelta Bassečohkajohka kokoaa jänkien vedet ja laskee
Basijávriin, mistä Basijohka laskee edelleen Inarijokeen. Alueen kasvillisuus on monipuolinen, se
vaihtelee paljaasta tunturipaljakasta rehevään ja tuoreeseen tunturikoivukankaaseen.
Maisema-alueeseen sisältyvät suojelualueet:
Luomusjoen kuolpuna, Natura 2000
Muotkatunturin erämaa-alue, Erämaalaki 62/1991 ja laki 851/1988, Natura 2000
Paistunturin erämaa-alue, Erämaalaki 62/1991 ja laki 851/1988, Natura 2000, soidensuojelun
perusohjelma VNp. 26.3.1981 ja harjujen suojeluohjelma VNp. 3.5.1984
Piessuon–Luomusjoen soidensuojelualue, Laki 851/1988, Natura VNp. 20.8.1998 ja 8.5.2002,
soidensuojelun perusohjelma VNp. 26.3.1981 ja harjujen suojeluohjelma VNp. 3.5.1984
Kulttuuriset ominaispiirteet
Ailikastunturin maisema-alueella on useita muinaisjäännöksiä. Mielenkiintoisimman
muinaisjäännöstyypin muodostavat historiallisen ajan asuinpaikat, jotka näkyvät maastossa
yksittäisinä kotasijoina tai liesikiveyksinä. Luomusjärvien eteläosassa on rinneterassilla myös
kolmen kotasijan ryhmä, joka erottuu tiheässä tunturikoivikossa rehevän ja erikoisen
kasvillisuutensa puolesta. Näiden historiallisen ajan kotajäännösten omistajia tai rakentajia ei enää
muisteta, vaikka monesta kotasijasta perimätietoa on vielä tallella.
Áilegas on yksi Utsjoen kolmesta, maisemasta hyvin erottuvasta ja muodoltaan tunnistettavasta
Ailikastunturista, jotka ovat kaikki olleet saamelaisten pyhiä paikkoja. Tunturin eteläpuolella on
matalampi, pyöreälakinen Feaskkervárri, eteinen, jonka kautta pyhää tunturia voitiin lähestyä
kunnioittavasti. Vanhan uskonnon Áilegas hallitsee yhä maisema-aluetta. Sulaoja on saamelaisten
vanha pyhä lähde, joka saa alkunsa Luomusjoen hiekkaharjuilta. Lähteen vedellä uskotaan olevan
parantavia vaikutuksia. Ihmisiä hakee yhä vettä Sulaojan lähteestä.
Luomusjärvet ovat perinteisesti olleet Vanhan Karigasniemen, Karigasniemen, Outakosken ja
Rovisuvannon asukkaiden nautinta-aluetta. Luomusjärvien rannoilla on pieniä kämppiä, joiden
ympäristössä erottuu myös vanhojen kotien jäännöksiä. Samat perhekunnat tai suvut ovat palanneet
omille nautintapaikoilleen vuosikymmenten ellei vuosisatojen ajan. Järvien etelärannalla on myös
Karigasniemen kyläyhdistyksen kammi. Vakituista asutusta alueella ei ole. Järvien aluetta on
käytetty monipuolisesti, siellä on käyty perhekunnittain kalastamassa (kesäverkostelu,
syyssiianpyynti), marjastettu, pyydetty riekkoa ja hankittu tarveaineita.
Ailikkaan erotusaita on Paistunturin paliskunnan pääaita, jossa erotukset jatkuvat syksystä
vuodenvaihteen yli. Ailikkaan erotusaita ja sen kämppäkokonaisuus muodostaa Niillasašvárrin ja
Ailikastunturin väliseen maastoon poronhoidon maiseman. Keväämmällä maaliskuulla tokka
ratkotaan. Luomusjärvien ympäristössä on vielä jäljellä vanhoja, ennen sotia tai niiden jälkeen
rakennettuja pienempiä vasanmerkkuuaitoja, kuten Ristenašjávrin vanha aita. Nykyään porot
vasovat Kevon kanjonin alueella ja vasat merkitään vasta syyserotuksissa.

Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
Muinaisjäännökset: Basejávri, Basejohka, Fiertsakuolbba, Garegasjohka, Geinnodatája, Hánnojávri,
Hannujärvi, Karigasniemen hautausmaa, Karigasnimenen koulu, Karigasniemi, Kaskatallu,
Luopmošjävrguotku, Polvarinniemi, Povarinniemi etelä, Polvarinniemi pohjoinen, Ristenasjävri 1–
3, Ristenasjärvien taukopaikka, Roavvejeaggi, Suttesája, Tenonrinne
Perustelut
Ailikastunturin luontaistalouden maisema-alue kuvastaa poikkeuksellisen hyvin saamelaiskulttuurin
jokilaakson ja sisämaan välistä luontaiselinkeinon toimeentuloa ja elintapaa. Maisema-alue on
erityislaatuinen, sillä alueen nautinnalla on pitkä historiallinen ulottuvuus ja se pitää sisällään myös
runsaasti perimätietoa. Luomusjärvien vanhoille, sukujen tai perhekuntien kotapaikoille on
rakennettu samojen perhekuntien nykyisiä nautintakämppiä. Alue on luontaiselinkeinojen
monipuolisesti käyttämää riekonpyynnin, kausikalastuksen, poronhoidon, marjastuksen ja
tarveainesten resurssialuetta. Ailikkaan erotusaita kämppineen muodostaa maisema-alueen sisälle
ainutlaatuisen maisemakokonaisuuden.
Rajaus
Alue on rajattu sen perusteella, miten kylillä ja asukkailla Tenon jokilaaksossa on ollut nautintaalueita Luomusjärvillä. Alueen keskiössä on Ailikastunturin poroerotusaita. Lännessä Tenolla
alueen rajaus kulkee Vanhasta Karigasniemestä Rovisuvantoon ja kääntyy Gáivvoskáidin kohdalta
siitä itään kulkien Piesjoen eteläpuolelta Luopmošváritin pohjoispuolelle. Koillisessa alue kattaa
Ristenašoaivin ja Ruohtirin laet, ja idässä alue rajautuu Luomusjärvien itäpuoliselle vaarojen
lakialueelle. Etelässä alue kattaa osan Luopmošjohjeaggia ja Basijávrin, mistä alueen rajan kulkee
Basijohkan eteläpuolta Vanhan Karigasniemen eteläpuoliselle Gaskabeaičohkkalle ja siitä Tenolle
saakka.
Paikalliset ovat esittäneet aluetta valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.
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