ALAKÖNKÄÄN KOSKIMAISEMA
Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisemanähtävyys
Kunta: Utsjoki
Pinta-ala: 780,1 ha
Maisemaseutu: Pohjois-Lapin tunturiseutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Tenon Alakönkään (Vuollegeavŋŋis) maisema-alue sijaitsee noin 10 km Nuorgamista Utsjoen
suuntaan. Alaköngäs on yksi Tenon vaikuttavimmista, kuohuvista koskialueista. Alaköngäs on
kuusi kilometriä pitkä koski, jossa putousta on 35 m ja viimeiset 20 m se putoaa noin 3,5 km
matkalla. Maisema-alue on ylirajainen, ja jokirannasta koskiosuus avautuu molempiin suuntiin, yläja alavirtaan. Könkään kohdalla joen pohjoisranta kohoaa jyrkästi, ja sitä taustoittavat Norjan
puolen tuntureiden laet. Suomen puolella könkään kohdalla on laakea, tunturikoivua tiheästi
kasvava kivinen rantaterassi. Jokirannat ovat kiviset ja paikoin hyvin jyrkät.
Tunturikoivua kasvavalla muinaisella rantaterassilla on joen suuntainen Alakönkään
koskenkiertotie, joka laskee itäosastaan Ala-Jalven talon avoimeen pihapiiriin. Tietä reunustavat
paikoin kalastajien käyttämät nuotiokiveykset, jotka on koottu pyöreistä rantakivistä.
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.
Alakönkään kohdalla Tenon ranta on hyvin jyrkkä, ja jokilaakson pohjalla on vain veden hiomien,
pyöreiden rantakivikoiden vyöhyke. Suomen puolen rantaterassilla kasvaa tiheää
tunturikoivukangasta, mutta Norjan puolella jyrkässä tunturin rinteessä kasvaa koivun ohella pitkiä
ja tiheitä haapametsiköitä. Ala-Jalven talon pihapiirissä kasvillisuus poikkeaa ympäristöstä pitkän
asutusjatkumon vuoksi. Talon itäpuolella joessa on kaksi kivistä saarta, joiden eteläpuolella on
kapeikko, Jalvvinuorri ~ Jalven nuora. Teno on Näätämöjoen ohella ainoa Suomen joista, johon
Atlantin lohi voi nousta jatkamaan sukuaan. Hurjimmillaan Alaköngäs on keväällä jäiden lähdön
aikaan, kun paikalle syntyvä jääpato nostaa vesimassojen avulla valtavia jäälohkareita aina
maantielle saakka.

Maisema-alueeseen sisältyvät suojelualueet:
Koskiensuojelulaki
Kulttuuriset ominaispiirteet
Tenon jokilaaksossa on runsaasti eri-ikäisiä muinaisjäännöksiä. Tenon Alakönkään lounaisrannalla,
Ala-Jalven talon pohjois- ja länsipuolisilla terasseilla sijaitsee erittäin runsaslöytöinen kivipronssikaudelle ajoittuva asuinpaikka, joka on Utsjoen alueen laajimpia ja parhaiten tutkituimpia
esihistoriallisia asuinpaikkoja. Esinelöytöjen perusteella paikan intensiivisin asutusaika on 2000–
500 eaa., mutta yksittäisiä löytöjä on vanhemmaltakin ajalta.
Tenolla oli ennen tieverkoston kehittymistä tärkeä rooli jokivarren saamelaisasutuksen yhdistävänä
sekä Jäämerelle saakka ulottuvana kulkuväylänä. Talven yli on selvitty pienimuotoisen
maatalouden voimin, mutta kalastus on tarjonnut elannon suurimman osan vuotta. Vielä 1600luvulla kalastus oli siitojen hallinnassa ja kalastusalueet jaettiin siitan jäsenien kesken. Koska
kalastus oli merkittävää, kalastusoikeudet Tenoon sidottiin myöhemmin tilaoikeuksiin ikimuistoisen
nautinnan perusteella. Perinteisesti jokirantojen saamelaiset pyysivät lohta yhdessä, ja Norjan ja
Suomen puolen saamelaisten yhteinen pyynti loppui vasta 1850-luvulla.
Alaköngäs on merkittävin ja tunnetuin Tenon ja Utsjoen saamelaisten perinteisistä kalastuspaikosta.
Paikalliset asukkaat tai ulkopaikkakuntalaiset voivat lohestaa könkään tietyillä paikoilla vain
tarkasti määriteltyinä ajanjaksoina, ja molempia koskevat joessa erilaiset säännöt. Perinteisesti
joessa pyydetään useilla eri menetelmillä, kuten soutamalla tai rannalta heittelemällä.
Maisema-alueen rantaterassilla kulkee myös Nivajoen ja Ala-Jalven tilojen välinen yksityistie, joka
on vanha koskenkiertotie. Se muistuttaa ajasta, jolloin joet olivat pääkulkuväyliä ja kosket
jouduttiin kiertämään maitse. Koskenkiertotie on virallisesti Utsjoen alueen ensimmäinen tie; se
liitettiin vuonna 1928 yleiseen tienverkkoon, vaikka alueella ei tuolloin ollut muita teitä.
Sorapäällysteisen kapean tieosuuden pituus on lähes viisi kilometriä, ja se tarjoaa vaihtelevia ja
vaikuttavia Tenon jokivarren näkymiä.
Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
Muinaisjäännökset: Ala-Jalve, Ala-Jalve kaakko, Bildam, Boratbokcájohka itä, Boratbokcájohka
länsi
Museotie: Nivajoki–Alajalve -tie
RKY 2009: Alakönkään koskenkiertotie
RKY 1993: Nivajoki–Alajalve -tie
Sm 3519: Alajalve
Ma 5926: Nivajoki–Alajalve -tie
Perustelut
Alakönkään maisema-alue on Tenon vaikuttavin koskiosuus ylirajaisessa jokilaaksomaisemassa.
Alue on ollut tärkeä jo esihistoriallisella ajalla, mistä kertoo pitkään asuttu ja runsaslöytöinen AlaJalven asuinpaikka. Tenon lohenpyynti on ollut alueen tärkeimpiä elinkeinoja, ja Alaköngäs on yksi
merkittävimmistä Utsjoen ja Tenojoen saamelaisten perinteisistä lohestuspaikoista.
Rajaus
Maisema-alue kattaa Ala-Könkään vaikuttavimman koskiosuuden, Nivajoki–Alajalve -museotien
sekä Ala-Jalven ympäristön merkittävimmät muinaisjäännökset. Pohjoisessa alue ylirajainen
maisema-alue rajautuu Suomen ja Norjan valtioiden rajaan; etelässä rajaus noudattelee
Guovžápmirin tasangon, Biedgananvárrin ja Anárašvárrin rinteitä.
Paikalliset ovat esittäneet aluetta valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.
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