UTSJOKILAAKSON MAISEMAT
Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Utsjokilaakso, valtakunnallisesti arvokas
maisema-alue (valtioneuvoston päätös 1995)
Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kunta: Utsjoki
Pinta-ala: 15 372,2 ha
Maisemaseutu: Pohjois-Lapin tunturiseutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Maisema-alue ulottuu Utsjokilaaksossa Mierasjärven eteläosasta aina Mantojärven pohjoispuolelle
saakka. Utsjoki (Ohcejohka) saa alkunsa Rávdoskáidin lounaispuolelta, Inarin ja Utsjoen kunnan
rajalta, ja se laskee Tenoon Utsjoen kylällä. Utsjokivarren kulttuurimaisemassa yhdistyvät
jokiuoman monipuolisesti vaihteleva luonto, saamelaiskulttuuri ja toisaalta myös suomalaisen
valtakulttuurin vaikutus. Utsjoki virtaa syväuurteisessa laaksossa, jonka taustalla ovat ylätasangon
loivapiirteiset, pyöreät muodot. Utsjoki on maisemaltaan hyvin vaihteleva, siinä vuorottelevat
kumpumaastot, pitkät ja kapeat järvet ja pienet lompolot, ja niiden välillä on runsaasti nivoja ja
koskia. Idän ja lännen tunturiylängöiltä Utsjokeen laskee useita pienempiä sivujokia, joiden suulla
on usein asutusta. Sivujoista suurin on Kevojoki, joka laskee Utsjokeen Kevojärven kohdalla.
Asutus on harvaa, sillä paikoin jokilaakson rannat ovat jyrkät ja asutukselle suotuisia rantaterasseja
on suhteellisen vähän. Yleensä niiltä avautuvat näkymät joelle. Jokea pitkin kuljettaessa asutus
näyttäytyy eri tavoin kuin valtatietä ajettaessa: se sulautuu maisemaan, eivätkä vanhat asuinkentät
tai uudet rakennukset näy useinkaan tieosuudelle. Maanviljelyaukeilla on niiton ja laidunnuksen
muovaamia perinnebiotooppeja: niittyjä, kenttiä ja lammashakoja.
Luonnon ominaispiirteet
Pohjois-eteläsuuntainen Utsjokilaakso on jääkauden synnyttämä ruhjevyöhyke, jota jäätikkövirrat
ovat kuluttaneet U-laaksoksi. Jäätikkövirrat ovat tuoneet laaksojen pohjalle myös harjuainesta.
Jokilaakson kallioperä muodostuu sen länsipuolella graniitista ja itäpuolella happamista
syväkivilajeista. Jokivarressa on harjuainesta, ja sitä ympäröivillä alueilla on moreenimaata.
Utsjoen voi karkeasti jakaa kahteen suureen alueeseen sen tilarakennetta tarkastellessa; Kevojärven
eteläpuolella se muodostuu kapeista ja pitkistä pienemmistä laaksoista, mutta Kevojärveltä Tenolle
se muodostaa yhtenäiset laakson. Utsjoki eroaa Tenosta pienemmän virtaaman takia, ja virtaamat
ovatkin muokanneet jokilaaksojen maisemat hyvin erilaisiksi. Utsjoki täyttää laakson
epätasaisuudet järviksi ja purkautuu matalimmasta kohdasta kohti seuraavaa järveä. Vasta
Mantojärven pohjoispuolella joen virtaama on niin suuri, että se meanderoi. Utsjokilaakson pohja
on myös pienimittakaavaisempi järvien, metsien ja kumpareiden muodostama kokonaisuus kuin
Tenojokilaakso.

Jokilaakson eteläosassa, yläjuoksulla on mäntykankaita, mutta männyn osuus puustossa vähenee
pohjoista kohden mentäessä. Alajuoksulla ja vaarojen rinteillä kasvaa tunturikoivukankaita.
Maanviljelyyn sopivaa aluetta on hyvin vähän. Jokilaakson rinteet ovat monin paikoin louhikkoiset.
Joen varrella on tulvaniittyjä ja metsiä, kivisiä ja kallioisia koskia, tiheitä pajukkoja ja sararantoja.
Peltoaukeilla on laidunnuksen ja niittämisen muovaamia perinnebiotooppeja kuten ketoja, niittyjä,
hakamaita ja kenttiä.
Maisema-alueeseen sisältyvät suojelualueet ja arvotetut kohteet:
Kansallismaisema, Utsjoki
Mieraslompolon luonnonsuojelualue, Natura VNp. 8.5.2002, yksityinen suojelualue
Kirkkotupien niitty, Mieraslompolon kenttä ja Pappilan niitty, Natura 2000
Kulttuuriset ominaispiirteet
Utsjokivarressa on paljon esihistoriallisen ja historiallisen ajan muinaisjäännöksiä. Niiden
keskittyminen jokilaaksoon kertoo muinaisen ihmisen asutuksesta, elinkeinoista ja liikkumisesta,
mutta toisaalta se kertoo arkeologisten inventointien keskittymisestä tien varteen. Viime vuosina
Utsjoen tunturiylängöiltä löytyneet muinaismuistot kertovat myös tunturialueen merkityksestä
jokilaaksojen ihmisille.
Utsjoenlaakson maisema-alue kuului Tornion Lapin Utsjoen lapinkylään. 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.
Jokilaaksossa kuljettiin vesitse tai taloja yhdistäviä polkuja pitkin. Mierasjärven eteläpäästä Utsjoen
kylälle kulkeva postipolku on myös vanha keino. Maantien valmistumisen myötä 1950-luvulla
myös suomalaisasutusta saapui alueelle.
Utsjoen kirkonkylän alue sijoittuu kahden suuren joen, Tenon ja Utsjoen yhtymäkohtaan. Maisemaa
hallitsee jokien rannalla yksi Utsjoen kolmesta, pyhästä Áilegastunturista. Tunturin länsipuolella 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. Utsjoen suistoalueella on laaja harjuaineksesta muodostunut,
loivapiirteinen rantaterassi, jolle kirkonkylän rakentaminen on sijoittunut. Utsjoen taajama sijoittuu
Utsjoen länsipuolelle. Tasaisen rantaterassin jälkeen jyrkästi kohti tunturien lakialueita kohoavat
rinteet ovat luonnonaluetta, samoin Utsjoen itäpuolinen rantaterassi.
Tiloja on perustettu vanhoille kentille, joissa on asuttu vuosisatoja. Perinteiset talot ovat
enimmäkseen yksittäisiä, pienimuotoisia hirsitupia piharakennuksineen, ja ne sijoittuvat harvasti
jokilaaksoon. Vain Patonivassa on useamman talon muodostama ryhmä. Seudulle ominaista
rakennusperinnettä löytyy mm. Mieraslompolon, Ollilan, Leppälän, Kenesjärven ja Jomppalan
talojen pihapiireistä. Asuinpaikat on valittu huolella, niiden ympärillä on avaria niittyjä ja
laidunaloja. Rakennukset sijoittuvat vapaasti asuinkenttiin, niiden sijainnin on sanellut usein kentän
topografia.
Mantojärvellä on ollut Utsjoen saamelaisten talvikylä ja markkinapaikka jo 1640-luvulta lähtien.
Ensimmäisen kirkon rakentamisen jälkeen kirkkotuville kokoonnuttiin aina suurten kirkkopyhien
aikaan. Vanhimmat kirkkotuvat ovat 1800-luvulta, ja ne olivat käytössä aina toisen maailmansodan
jälkeiseen aikaan saakka. Maisema-alueeseen kuuluu myös kulttuurihistoriallisesti ja
maisemallisesti arvokas kokonaisuus, johon kuuluvat Mantojärven rannan Utsjoen kirkkotuvat, C.L.
Engelin suunnittelema, empiretyylinen vuonna 1843 rakennettu pappila punamullattuine
ulkorakennuksineen, Pyhän Ulriikan sakasti hautuumaineen, vuonna 1854 rakennettu kivikirkko,
pihakenttä sekä niitty. Harmaa, graniitista tehty kivikirkko hallitsee Mantojärven maisemaa
valtatien länsipuolen rinteessä, ja muut rakennukset sijoittuvat järven rannalle.

Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
Muinaisjäännökset: Tällä hetkellä alueelta tunnetaan 116 muinaisjäännöstä.
RKY2009: Utsjokilaakson saamelaisasutus: Mieraslompolo (Fállejohka ja Raudusskaidi); Utsjoen
postipolku ja postituvat, Utsjoen kirkkomaisema
RKY1993: Mantojärvi, Utsjoen kulttuurimaisema/Mieraslompolo ja Utsjoen postipolku
S3027: Utsjoen poliisiasema. Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta (480/85)
S3028: Utsjoen kirkkomaisema. Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta (480/85)
Sm 3517: Kenestupa
Ma 5921: Utsjoen laakso
Ma 5922: Saamensilta
Perinnebiotoopit: Boaresbáikin niitty, Jomppalan kenttä, Kevon suun niitty, Mierasjärven kentät,
Mieraslompolon niitty ja keto, Mieraslompolon keto, Palomuotkan kenttä, Pappila ja kirkkotuvat,
Puksalan kenttä, Tsieskulan kenttä (Lapin perinnebiotooppien hoito-ohje 2008)
Perustelut
Utsjoenlaakson kulttuurimaisemassa yhdistyy ainutlaatuinen luonto ja saamelainen kulttuuri.
Jokivarren harva ja pienimittakaavainen asutus noudattelee edelleen vuosisatoja vanhaa
asutusmallia. Mantojärven kirkkomaisemassa konkretisoituu kulttuurien kohtaaminen, ollen
tasapainoinen yhdistelmä tyypillistä suomalaista kirkko- ja pappilarakentamista sekä saamelaista
kirkkotupaperinnettä. Se on ainoa kohde laatuaan Suomessa. Jokirantoja myötäilevien teiden varsiin
nauhamaisesti levittyvän kirkonkylän rakennuskannassa näkyy suomalaiskulttuurin vaikutus.
Rajaus
Uusi maisema-aluerajaus ulottuu Utsjoen kirkonkylältä, Tenon ja Utsjoen yhtymäkohdasta etelässä
aina Mieraslompoloon saakka, sillä kulttuurialue ja -maisema kattavat koko jokilaakson läheisine
vaarojen rinteineen. Mieraslompolon aluetta on ehdotettu paikallisten taholta lisättäväksi alueeseen,
kuten myös itä-länsisuunnassa laajempaa alue-rajausta (mm. Áilegas, tunturirinteet).
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