ENONTEKIÖN PORONHOITO- JA KAUSIASUTUSMAISEMAT: PÖYRISJÄRVI–KALKUJÄRVI

Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Pöyrisjärvi, valtakunnallisesti arvokas
maisema-alue (valtioneuvoston päätös 1995); Kalkujärven vanha kesäkylä, maakunnallisesti
arvokas maisema-alue (Mietintö 66/1992)
Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kunta: Enontekiö
Pinta-ala: 31 995,5 ha
Maisemaseutu: Enontekiön pohjoinen tunturiseutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Pöyrisjärven–Kalkujärven alue sijaitsee Itä-Enontekiön pohjoisella tunturialueella lähellä Norjan
rajaa. Laaja, hiekkarantainen Bievrrašjávri, Pöyrisjärvi, jota paikalliset sanovat Pöyrismereksi,
sijaitsee Jauristuntureiden eteläpuolella. Pöyrisjärvi laskee Pöyrisjokea pitkin Vuontisjärven kautta
Ounasjokeen. Pöyrisjärven eteläpuolella, pienempien lompoloiden rannalla sijaitsee vanha
porosaamelaisten kesäkylä. Toinen vanha kesäkylä Galggojávri, Kalkujärvi sijaitsee Pöyrisjärven
itäpuolella lähellä Norjan rajaa. Nykyiset rakennukset sijaitsevat järven lounaispuolisilla
kumpareilla.
Luonnon ominaispiirteet
Enontekiön keskiosan maisema vaihtelee loivista tuntureista ja vaaroista alavampiin kumpuileviin
alueisiin. Laet ovat korkeintaan 600 metrisiä. Vaarojen väleissä on usein teräväpohjaisia V-laaksoja.
Kirkasvetisiä järviä, jokia ja puroja on runsaasti. Jauristunturin maisema-alue on
mäntymetsävyöhykkeen yläpuolella. Alueella sijaitsee neljä maakunnallisesti arvokasta ja yksi
valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi.

Pöyrisjärven alue on loivasti kumpuilevaa tunturiseutua, jossa on pitkiä harjuja ja hiekkadyynejä.
Järven eteläpuolella on paljaita hiekkakenttiä, deflaatioaltaita, joista tuuli kasaa hiekkaa nuoriin
dyyneihin. Pöyrisjärvelle tyypillisiä ovat rantojen avosuot, koivuja kasvavat pounikot ja
paikoitellen kahden metrin korkuiset tunturikoivikot. Pöyrisjärven-Kalkujärven alue kuuluu
Tunturi-Lapin palsasuovyöhykkeeseen. Alueella on runsas linnusto ja useita uhanalaisia lajeja.
Maisema-alueeseen sisältyvät suojelualueet:
Pöyrisjärven erämaa-alue, Erämaalaki 62/1991, Natura 2000
Pöyrisjärven harju, harjujensuojeluohjelma
Pöyrisvuoma, Laki 851/1988, soidensuojelun perusohjelma
Øvre Anárjokkan kansallispuisto, Norjan puolella sijaitseva kansallispuisto, joka rajautuu maisemaalueen itäosaan
Kulttuuriset ominaispiirteet
Pöyrisjärven–Kalkujärven alueella on useita esihistoriallisia ja luultavasti myös historialliseen
aikaan liittyviä peurakuoppajärjestelmiä, joista suurin osa sijaitsee Pöyrisjärveä ympäröivien
harjujen ja järvien muodostamassa mosaiikissa. Alueelta tunnetaan myös useita esihistoriallisia
asuinpaikkoja, joista on löytynyt mm. pronssisia nuolenkärkiä sekä asbestikeramiikkaa, sekä
historiallisen ajan asuinkenttiä.
Pöyrisjärvi on ollut vanhan kulkureitin varrella ja vilkas kauppa-alue. Kun Suomen ja Norjan
valtakunnan rajat sulkeutuivat 1865, joutuivat jutavat saamelaiset valitsemaan minkä valtion
asukkaiksi he asettuivat. Rajojen sulkeutumisen jälkeen Pöyrisjärvi toimi paimentolaissaamelaisten
kesäasuinpaikkana ja talvisin siirryttiin porojen kanssa outamaille, myöhempien Näkkälän, Hetan ja
Muotkajärven kylien lähistöille. Kun siida kasvoi henkilö- ja poromäärältään, se jakaantui ja osa
perhekunnista siirtyi idemmäs Kalkujärvelle, josta se jakaantui vielä pienempiin paimennuskuntiin
kuten esim. Naltijärvelle ja Pierkkujärvelle. Pöyrisjärvi on ollut pitkään myös sesonkikalastuksen
paikka. Suomalaistalolliset kulkivat siellä kalastusmatkoillaan 1900-luvun alusta aina 1940-luvulle
saakka. Nykyisten paikallisten kalastajien rakennukset sijaitsevat järven länsirannalla.
Pöyrisjärven eteläpuolella ja pienempien ja suojaisten lompoloiden rannalla sekä Isosaaressa
sijaitsee tupia, aittoja, saunoja ja kalakotia. Vanhimmaksi niistä tiedetään 1800-luvun lopussa
Hetassa rakennettu ja vuonna 1920 alueelle siirretty tupa. Pöyrisjärven pohjoispäässä on kolme
ruumissaarta. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä niihin on haudattu ainakin viisi henkilöä.
Poronhoitajien uusi rakentaminen on sopeutunut vanhaan monella tavalla, esimerkiksi saman
perhekunnan jäsenet ovat rakentaneet lähekkäin vanhoille paikoille. Vanhoja tupia on myös
korjattu. Metsähallituksen autiotupa ja huoltotupa on rakennettu kauas toisistaan ja näkyville
paikoille.
Luonnonmuodostelmia käytetään apuna poronhoidossa. Pöyrisjärvellä on ns. lypsy- tai
seisotusniemiä, joita on käytetty vaadinten lypsämiseen ja vasanmerkitykseen. Tokkaa voitiin
seisottaa lypsyä varten samalla tavalla kuin vasanmerkityksenkin ajaksi koirien ja savujen avulla.
Pöyrisjärvi on nykyisin Näkkälän paliskunnan jauristunturilaisten itäkyläläisten
vasanmerkityspaikka. Vasanmerkitysaita sijaitsee Naapajärven niemellä. Pöyrisjärvi on myös
hillastuksen ja syyskalastuksen tukikohta.
Kalkujärven alue on vanha porosaamelaisten kesäasuinpaikka, jossa on asuttu ja paimennettu poroja
1900-luvun alusta asti. Paimennuksen kannalta alue oli hyvä sijainniltaan ja lisäksi järven
ympäristössä oli sopivia niemiä porojen seisotus- ja lypsyniemiksi. 1920-luvulla jutamareitiksi
vakiintui Kalkujärven kesälaidunalueen ja Nunnasen sekä Vuontisjärven kylien lähistöllä olevien
talvilaidunalueiden väli. Kotien ja laavujen lisäksi järven rannalla oli alussa pieniä hirsiaittoja, joista
on kaksi vielä jäljellä. Ensimmäiset rakennukset ovat 1920-luvulta. Ennen jokainen perhekunta oli
omassa tievassaan, mutta asutus sijoittuu edelleen perhekunnittaisille alueille. Ympäristössä on
useita vanhoja kota- ja asuinsijoja sekä seitoja.

Kalkujärven ympäristö on Näkkälän paliskunnan pohjoisosan keskeinen poronhoitoalue. Nykyisin
Kalkujärvi on Näkkälän paliskunnan jauristunturilaisten itäkylän paimennusaluetta. Itäkyläläiset
kokoontuvat sinne vasanmerkitykseen kesä-heinäkuussa. Käytössä on kaksi merkitysaitaa sekä
syöttöaita, joka on ympärysmitaltaan noin 60 km. Eteläpuolelta syöttöaitaa rajoittaa Pöyrisjoki,
pohjoisessa Norjan raja-aita. Kevättalvella Kalkujärvellä asutaan paimennuksen aikaan.
Syystalvella siellä asutaan ettoaikana eli kun kootaan poroja erotuksia varten.
Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
Muinaisjäännökset: Kenttälompolot 1-3, Maaterlommol, Maaterlommol (pohjoinen),
Mustalompolo, Mustalompolo koillinen, Mustalompolonsuu, Naapajärvi, Naapamella, Naapamella
itä 2, Naapasuu, Pappilanhamina 1-2, Pöyrisjärvi lounas, Vaaranväli 2 ja 4, Vuolukkatieva
RKY 2009: Saamelaisasutuksen talvi- ja kesäkylät: Kalkujärvi ja Pöyrisjärvi
RKY 1993: Pöyrisjärven kesäkylä ja Kalkujärven alue
Sma 8107: Pöyrisjärven kesäkylä ja Kalkujärven alue
Perinnebiotoopit: Kalkujärven kentät, Naapajärven seisotusniemi, Pöyrisjärven kalakenttä,
Eteläinen Proksinkenttä, Pohjoinen Proksinkenttä (Lapin perinnebiotooppien hoito-opas 2008)
Perustelut
Enontekiön porosaamelaiskylät -maisema-aluekokonaisuuteen kuuluvat Pöyrisjärven–Kalkujärven
alue, Raittijärvi ja Salvasjärvi. Pöyrisjärven–Kalkujärven alue kertoo ihmisen ja luonnon
vuorovaikutuksesta äärevissä olosuhteissa ja alueen vuosituhantisesta merkityksestä
peuranpyynnissä, joka on jatkunut alueella viime vuosisadat poronhoitona. Suomen
saamelaisalueella on Enontekiöllä säilynyt pisimpään porosaamelaisten siidajärjestelmä,
vuotuismuutto ja siihen liittyvät kesäkylät. Kesäkylät ovat edelleen käytössä ja niitä leimaa
rakennuskannan ajallinen kerroksellisuus. Kalkujärvi ja Pöyrisjärvi ovat poronhoitoon kuuluvia
kausiasuinpaikkoja ja ne toimivat myös tukikohtina kalastus- ja marjastusaikoina.
Rajaus

Pöyrisjärven–Kalkujärven alueen rajauksen ytimessä ovat mukana porokylien poroaitojen tärkeimmät osat
johdinaitoineen. Rajauksessa on huomioitu sekä ihmisten liikkumisen ja porojen laiduntamisen kannalta
merkittävimmät alueet, jotka ulottuvat aina Termisvaaralta Jauristuntureiden kautta Rautukorsalle ja sieltä
edelleen Proksinmarastoon saakka. Aiemmat maisema-aluerajaukset eivät huomioineet aluetta
kokonaisuutena.

Paikalliset ovat esittäneet osaa alueesta (Pöyrisjärvi) valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemaalueeksi.

Enontekiön poronhoito- ja kausiasutusmaisemat:
Pöyrisjärvi–Kalkujärvi
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