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1 Johdanto 

Utsjoen kunta on saanut viime vuosina palautetta 
asukkailta, paikallisilta yrityksiltä ja matkailijoilta 
Tenontien jokimaiseman umpeenkasvusta ja kas-
vaneesta hirvivaarasta tiellä. Kunta käynnisti ke-
säkuussa 2017 Meidän maisema-leaderhankkeen. 
Osana hanketta päätettiin laatia pitkän tähtäimen 
maisemanhoito- ja toimenpidesuunnitelma Pies-
joen ja Nuvvuksen välille. Kunta tilasi suunnittelija 
Marika Koskiniemeltä toimenpidesuunnitelman ja 
kustannuslaskelman hoidettavista kohteista heinä-
kuussa 2017. 

Kun suunnittelualueella heräsi kiinnostus luon-
nonsuojelulain 32 §:n mukaisen valtakunnallisesti 
arvokkaan maisemanhoitoalueen perustamiseen, 
on em. suunnitelmaa täydennetty vuonna 2018 
maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmaksi Lapin 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 
(Lapin ELY-keskus). Suunnitelman tarkoituk-
sena on innostaa kyläläisiä tulevinakin vuosina 
oman kulttuurimaiseman pitkäjänteiseen hoitoon. 
Suunnitelman on rahoittanut Pohjoisimman Lapin 
leader ry, Utsjoen kunta, Lapin ELY-keskus ja Ym-
päristöministeriö. 

Hoito- ja käyttösuunnitelmaan on valittu yh-
teistyössä kyläläisten, kunnan, ELY-keskuksen ja 
Metsähallituksen kanssa maisemallisesti ja kult-
tuurihistoriallisesti tärkeimmät kohteet. Mukaan 
on otettu virkistyskäytön ja matkailun kehittämi-
sen kannalta tärkeitä kohteita. Suunnitelmassa 
esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat suosituksia. 
Ne eivät sido maanomistajia ja kaikki toimenpiteet 
perustuvat vapaaehtoisuuteen. Maisemaa voidaan 
kunnostaa lisäksi kunnan toimesta tai talkoita jär-
jestämällä, mutta ennen töiden aloitusta haetaan ai-
na maanomistajan lupa. Kun yleinen tiealue rajoit-
tuu asuttuun kiinteistöön, sovitaan mahdollisista 
tiealueen raivauksista kiinteistönomistajan kanssa. 
Suunnitelman tavoitteiden toteutuessa kylät ovat 
tulevaisuudessakin viihtyisiä ja vetovoimaisia 
asuinympäristöjä. 

Nyt maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman 
valmistuttua on Tenonlaakson alueelle mahdollis-
ta perustaa luonnonsuojelulain 32 §:n mukainen 
maisemanhoitoalue. Aloitteen maisemanhoito-
alueen perustamiseksi on tehnyt Karigasniemen 
kyläyhdistys tammikuussa 2018 sillä edellytyksel-
lä, että maanomistajat alueella suhtautuvat asiaan 
myönteisesti. Mikäli kunta tekee esityksen mai-
semanhoitoalueen perustamiseksi, järjestää Lapin 
ELY-keskus maanomistajille sekä paikallisille ja 
maakunnallisille toimijoille kuulemiskierroksen. 
Myönteisen päätöksen saamiseksi keskeistä on, 
että perustamistyö etenee suotuisasti paikallisella 
tasolla. Virallinen asema tarjoaa mahdollisuuden 
hakea hoitoon rahoitusta. Statusta voidaan hyö-
dyntää myös alueen matkailukohteita markkinoi-
taessa. 

Suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan 
saamelaiskäräjälain 4 §:n mukaiseen saamelaisten 
kotiseutualueeseen, jossa saamelaisilla on kieltään 
ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto perustuslain 
121 § mukaisesti. 

Luonnonsuojelulain 32 §:n mukaisen maiseman-
hoitoalueen perustaminen ei tuo maanomistajalle 
oikeusvaikutteisia rajoitteita maiden, metsien tai 
vesistöjen käyttöön. Rakentaminen alueella ta-
pahtuu edelleen voimassa olevan Karigasniemen 
osayleiskaavan ja kunnan rakennusjärjestyksen 
mukaisesti. Poronhoitoa, metsästystä ja kalastusta 
voi harjoittaa entiseen tapaan ao. lainsäädännön 
mukaisesti. 

Lapin ELY-keskus ja kunta ovat järjestäneet vuo-
den 2017 aikana alueella neuvontaa, jotta maan-
omistajat ja rakennusten haltijat voivat jatkossa 
hakea tukea maisemanhoitotöihin ja rakennusten 
kunnostamiseen. Tässä suunnitelmassa esitettyjen 
toimenpiteiden toteuttamiselle voi lisäksi hakea 
maisemanhoitoalueen perustamisen jälkeen eril-
listä maisemanhoitorahaa Lapin ELY-keskuksesta. 
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2 Suunnittelualueena Tenonlaakso 

Utsjoella sijaitseva Tenonlaakso on maisemiltaan 
yksi Suomen kauneimmista jokilaaksoista. Alue 
käsittää Tenojoen laakson ja sitä reunustavien tun-
turien alarinteitä Piesjoen suun eteläpuolelta jokea 
alas Nuvvukseen. Maiseman vaikuttavuus perus-
tuu sekä luonnonmaisemaan että luonnonolosuh-
teisiin sopeutuneen ihmisen toiminnan tuloksena 
syntyneeseen kulttuurimaisemaan. Jokivarren 
harva ja pienimittakaavainen asutus noudattelee 
edelleen vuosisatoja vanhaa asutusrakennetta. 
Tenonlaakso onkin vahvistettu valtakunnallisesti 
arvokkaaksi maisema-alueeksi valtioneuvoston 
periaatepäätöksellä jo vuonna 1995. Saamelais-
museo Siidan laatimassa päivitysinventoinnissa 
vuonna 2014 maisema-arvojen todettiin pääosin 
säilyneen, vaikka kylämaisemat ovatkin muuttu-
neet elinkeinorakenteen ja ilmastonmuutoksen 
myötä. Päivityksen yhteydessä maisema-alueen 
rajausta muutettiin ja nimeksi vaihdettiin Tenon-
laakson maisemat. Alueen pinta-ala on 6 208 heh-
taaria (kartta 1). 

2.1  

Suomen pisin 
laaksomuodostuma 

Suomen ja Norjan rajalla virtaava Teno saa alkun-
sa Inarijoen ja Norjan puolelta laskevan Karasjoen 
yhtymäkohdasta ja laskee jylhien tunturimaisemi-
en ympäröimässä U-muotoisessa ruhjelaaksossa  
Jäämeren Tenonvuonoon. Laakso on syntynyt  
jääkauden kulutustyön tuloksena ja on suurin  
laaksomuodostuma Suomessa. Laakson leveys on 
kilometrin ja syvyys 200–300 metriä. Jokea ympä-
röivät tunturit kohoavat Suomen puolella korkeim-
millaan 400–500 metriin merenpinnan yläpuolelle. 
Paikoin tunturien jyrkät rinteet ovat vetäytyneet  
kauemmaksi  joesta  ja jokivarteen  levittäytyy ta-
sanne, jolle on asettunut jokunen asumus viljelyk-
sineen ja niittyineen tai kokonainen kylä. Toisaal-
la taas laakson rinteet nousevat jyrkkinä suoraan 
joesta. Sivujoet ovat uurtaneet rantatörmiin syviä 
sivulaaksoja, joiden suistoihin on muodostunut  
laajoja somerikkoja. 

Kartta 1. Suunnittelualue sijaitsee Tenojokivarressa Uts-
joen kunnan alueella. Rajaus noudattaa valtakunnallisesti 
arvokkaan maisema-alueen rajausta. Dálvadaksen kylä on 
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 

Tenon valuma-alue on laaja ja siihen laskee kaik-
kiaan 15 sivujokea, joista maisema-alueelle sijoittu-
vat muun muassa Akujoki, Nilijoki ja Nuvvusjoki. 
Tenojoen sivuvesistöt on suojeltu koskiensuojelu-
lailla. Tenon pääuoman kokonaispudotuskorkeus 
on 380 metriä. Suurimmat kosket ovat suunnit-
telualueen eteläosassa sijaitseva Outakoski sekä 
maisema-alueen ulkopuolelle jäävät Yläköngäs ja 
Alaköngäs. Teno on Euroopankin mittakaavassa 
merkittävä vaelluskalajoki, jonka tunnetuin arvo-
kala on Atlantin lohi. Muista kalalajeista tärkeim-
mät ovat harjus ja meritaimen. Tenon vesistöalueen 
laajuudesta johtuen joen hydrologiset tapahtumat 
ovat hitaita lukuun ottamatta jääpatojen aiheutta-
mia tulvia. 

Alueen kallioperä on suurelta osin Lapin gra-
nuliittikompleksiin kuuluvaa granaatti-kordieriit-
tigneissiä. Paikoitellen jokilaaksoa halkovat myös 
hypersteenikvartsidioriittijuonteet. Tenonlaaksos-
sa on runsaasti jääkauden aikaisten jäätikköjokien 
kasaamaan hietikkoon syntyneitä terasseja, joiden 
reunustamaan hiekkapatjaan joki kovertaa nykyis-
tä uomaansa. Suunnittelualueen kylät sijoittuvat 
jääkauden synnyttämille tasannemaille. Piesjoen, 
Fierranjoen, Akukosken, Nuorpiniemen, Aittijoen 
ja Nuvvus-Dálvadaksen hieta- ja hiekkapohjaiset 
maat ovat edelleen viljelyksessä. Voimakkaasti 
meanderoivan joen leveys vaihtelee pääasiallises-
ti 200–500 metrin välillä. Kesäisin Tenosta paljas-
tuu laajoja somerikkoja ja hietikoita, joiden muoto 
ja sijainti muuttuvat vuosittain. Joen keskellä on 
hietapohjaisia saaria, joista suurimmat ovat vil-
jelyksessä. 

Jokivarren tuntureista huomattavin on Nuvvus-
Áilegas, jonka rinne putoaa jyrkkänä jokilaak-
soon yli 400 metrin korkeudesta. Norjan puolel-
ta jokivarteen hyvin näkyvä Rástegáisá kohoaa 
1 067 metriin merenpinnan yläpuolelle. Suunnit-
telualue rajoittuu laajaan Paistunturin erämaahan, 
joka kuuluu Natura 2000-verkostoon. 
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Tenojokilaakso muodostaa eri kasvillisuustyy-
peille suotuisemman elinympäristön kuin karut 
ylänköalueet. Jokilaakso on kosteampi ja sen 
maaperä on parempi kasvualusta ravinteita vaa-
tiville biotoopeille. Syvien laaksomuodostelmien 
pienilmasto on lisäksi ylänköalueita suotuisampi. 
Kasvillisuus on selkeästi vyöhykkeistä. Jokivar-
ren avoimet soraikot ja hiekkarannat vaihettuvat 
koivuvyöhykkeeseen, tunturikankaisiin ja pal-
jakkaan. Alavammilla hiekka- ja hietarannoilla 
on reheviä jokivarsiniittyjä ja karuja ketoja, joista 
suuri osa on ollut aiemmin maatalouskäytössä lai-
tumina tai niittoniittyinä. Laajimmat niityt sijaitse-
vat Rovisuvannossa, Outakoskella ja Nuvvuksen 
ympäristössä. Enimmäkseen koivuvyöhyke alkaa 
kuitenkin suoraan jokirannasta ulottuen tunturi-
kankaille ja paljakalle asti. Koivuvyöhyke muis-
tuttaa lajistollisesti havumetsävyöhykkeen metsiä. 
Tunturikoivun lisäksi tavataan yleisesti katajaa ja 
paikoin hienoja haavikkoja ja yksittäisiä raitoja. 
Karuja tunturikankaita esiintyy suunnittelualueen 
itäosissa rajautuen Paistunturin erämaahan. Mo-
nimuotoisuutta karujen kankaiden lajistoon tuo 
tuntureilta laskevat purot ja tihkupinnat. Soita Te-
nojoen varressa on vähän ja ne sijoittuvat yleensä 
lampien rannoille, suppakuoppiin ja tunturien 
notkelmiin. 

2.2  
Kulttuurimaiseman 
kehittyminen 

Suunnittelualueella on ollut asutusta jo esihistori-
allisella ajalla. Joki on tarjonnut perinteisesti seu-
dun asukkaille ympärivuotisen ravinnon ja hyvät 
kulkuyhteydet eri suuntiin. Alueella on liikkunut 
myös peuroja, joita on ajettu hiekkatasanteisiin kai-
vettuihin pyyntikuoppaketjuihin. Maisema-alue on 
kuulunut Tornion-Lappiin, Tenon lapinkylän aluee-
seen. Lapinkylän vanha talvikylä rukoushuoneineen 
on sijainnut Dálvadaksessa, josta talvikylän paikka
on siirretty myöhemmin Äimäjoelle. Historiallisella 
ajalla jokilaakson elinkeinot ovat perustuneet ka-
lastukseen, pienkarjan hoitoon ja metsästykseen. 
Kuten vielä nykyäänkin, jokilaaksojen asukkaat 
ovat hyödyntäneet kausiluontoisesti ympäröivää 
tunturialuetta, jossa on käyty kalastamassa ja rie-
konpyynnissä. Jokilaakson asukkaat ja tunturialu-
eilla asuneet poropaimentolaiset ovat perinteisesti 
käyneet keskenään vaihtokauppaa. Poromiesten ait-
toja on sijainnut jokivarren pihapiireissä ja jokivar-
ren asukkailla on vastaavasti ollut tunturialueella 
nautinta-alueita ja kammeja. 

Teno on historiallisesti yhdistänyt sen rannoilla 
eläviä saamelaisia. Vasta valtioiden väliset rajasu-
lut 1800-luvulla loivat rajalinjan keskelle jokea. Jo-
kilaaksoa voi silti pitää edelleen varsin yhtenäisenä 
kulttuurisena kokonaisuutena. Ylirajaisuus koros-
tuu etenkin kalastuselinkeinossa. Lohi on ollut mer-
kittävä kauppatavara alueella 1600-luvulta alkaen, 

Kalastusta Outakoskella. Taustalla näkyy perinteinen patopyydys. Kuva on ajoitettu vuosille 1950–1970. Saamelaismuseo 
Siidan kuvakokoelma. 
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Tenonlaakson maisemassa näkyy ihmisen sopeutumiskyky paikallisiin luonnonolosuhteisiin. Rakennusten ja viljelysten 
sijoittuminen tasannealueille sekä poronhoitoon ja kalastukseen liittyvät reitit ja rakennelmat luovat ainutlaatuisen kulttuu-
rimaiseman. Kuva Marjut Kokko. 

jolloin Tenon lohta tiedetään syödyn jopa Ruotsin 
hovissa. Tanska-Norjan ja Ruotsi-Suomen vuonna 
1751 solmima rajasopimus määritteli lohenkalas-
tuksen yhteiseksi rajan molemmin puolin. Merkit-
tävimpiä Tenon lohenkalastukseen liittyviä paik-
koja on ollut suunnittelualueella Nuorpiniemeen 
1700-luvun loppupuolella perustettu Outakosken 
poikkipato, joka oli suurimmillaan 30–40 talouden 
yhteinen lohenpyyntiyritys. Poikkipato oli käytössä 
vuoteen 1873 saakka, jolloin ensimmäinen Tenoa 
koskeva virallinen kalastussääntö tuli voimaan. 
Lohi on edelleen tärkeä kotitarvekala ja sen pyytä-
minen erittäin tärkeä osa paikalliskulttuuria. 

Joki on ollut alueen asukkaiden ensisijainen kul-
kuväylä 1900-luvun jälkipuoliskolle saakka. Alu-
eella elää edelleen vahva veneenrakennusperinne. 
Tenolaisten talvireitit ovat kulkeneet enimmäkseen 
jäätä pitkin. Suomen puolen maantiet on rakennet-
tu vasta sotien jälkeen, jolloin myös alueen matkai-
lutoiminta on lähtenyt kasvuun. 

Tenonlaakso on edelleen Utsjoen tiheimmin asut-
tua aluetta. Jokivarren kylät ovat muodostuneet 
suotuisille joenrantaterasseille, joiden maaperä ei 
routaannu. Piesjoki, Aku- ja Outakoski, Dálvadas ja 
Nuvvus ovat edustavia esimerkkejä tasannekylistä, 
joiden rakennuksia ympäröivät niityt ja viljelykset. 
Pienkarjanhoito perustui ensin luonnonniittyjen 
hyödyntämiseen. Varsinainen maatalous tuli alueel-
le uudisasutuksen myötä. Utsjoen maatalous alkoi 
kehittyä 1700-luvulla Tenon ja Utsjoen varsille en-
simmäisten maanviljelijöiden ollessa pappissukuja. 
Karjanhoito oli varsin yleistä 1820-luvulla, jolloin 
sen tuotteilla oli jo kauppa-arvoa. 1850-luvun ra-
jasulut heikensivät poronhoitoa, mutta se vahvisti 
alueen maataloutta ja kiinteä asutus lisääntyi. Vielä 
nykyäänkin poronhoito ja peltojen viljely ovat kult-
tuurimaiseman säilyttäjinä tärkeässä asemassa. 

2.3 

Sodalta säästynyt vanha 
rakennuskanta 

Suunnittelualueen rakennuskanta on arvokasta  
ja monimuotoista. Rakennukset säilyivät toisessa  
maailmansodassa vahingoittumattomina, joten  
1800-luvulta periytyvät kalastuksen, poronhoidon  
ja maatalouden rakennukset ja rakenteet edustavat  
jokivarren vanhinta rakennuskantaa. Rakennushis-
toriallisesti arvokkaimpia ovat perinteiset, pienet  
hirsirakennukset ja aitat. Kaarasjokelainen talomalli  
on suunnittelualueella hyvin tyypillinen. Suunnit-
telualueen rakennuksille on leimallista puutavaran  
säästeliäs käyttö sekä turpeen ja tuohen hyödyntä-
minen kattorakenteissa. Alueella käytetty puutava-
ra on ennen teiden valmistumista uitettu Angelin  
seudulta. Kaukaa uitettu puu on käytetty tehok-
kaasti. Esimerkiksi aittarakennuksiin tukista on  
otettu vahvuussuunnassaan kaksi hirttä, mistä joh-
tuen hirret ovat kapeampia kuin muualla Lapissa. 

Luonnonolosuhteet ja vanhat kulkureitit ovat  
vaikuttaneet rakennusten sijoitteluun. Vanhaa  
rakennuskantaa on säilynyt koko suunnittelualu-
eella erityisesti jokirannassa, olihan joki tärkein  
kulkuväylä pitkälle 1900-luvun puoliväliin asti.  
Vanhojen kenttien ja pihapiirien rakennuskanta  
on iältään vaihtelevaa, mutta vanhat rakennukset 
ovat edelleen keskeisessä asemassa. Tosin lähelle 
jokea rakennettu vanha rakennuskanta on usein  
peittynyt kasvillisuuden taakse, eikä enää näy ky-
lämaisemassa. Uudet rakennukset on rakennettu 
käytännön syistä lähemmäs  maantietä, joka val-
mistui vasta 1983. 
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Vanhat kentät ja sittemmin maa- ja porotilojen pihapiirit ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa. Rakennukset on ryhmitelty usein 
tiheään rakennuskelpoisen maan niukkuuden vuoksi. Pihapiirejä ympäröivät puoliavoimet viljelysmaat. Kuva Marjut Kokko. 

Kaarasjokelaiselle talotyypille on ominaista kaksi huonetta alhaalla, kaksi huonetta ylhäällä ja ohut eristämätön välipohja, 
joka päästää lämpöä ylös. Yläkertaan kuljetaan portaita, joissa on kahden askelman jälkeen lepotaso ja 90 asteen kulma. 
Kuva Marko Korkeasalo. 
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Kuva Lahja Paltto. 
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3 Yhteistyössä maisema haltuun 

Suunnitelman laatiminen aloitettiin yhdessä Utsjo-
en kunnan, Karigasniemen kyläyhdistyksen, Met-
sähallituksen ja kyläläisten kanssa kesällä 2017. 
Kyläläisten näkemyksiä ja toiveita maisemasta 
kuultiin yleisötilaisuuksissa jo keväällä. Yleisö-
tilaisuuksia pidettiin myös kesän aikana ja viimei-
set syyskuun lopussa. 

Kunnan kanssa käydyissä neuvotteluissa to-
dettiin, että Tenonlaakso tunnetaan saamelaisuu-
destaan, rajan ylittävästä elinkeinotoiminnastaan, 
ainutlaatuisista kulttuuri- ja luontomatkailupal-
veluistaan sekä luontaiselinkeinoistaan. Kunnan 
tavoitteena on pitää Tenonlaakson jokimaisema 
avoimena ja sitä noudatteleva Tenontie turvalli-
sena liikenneväylänä sekä paikallisille, että mat-
kailijoille. Suunnitelman tavoitteena oli kartoittaa 
keskeisimmät maisema-arvot ja hoidettavat alueet, 
määritellä vastuutahot, hoidon vaatimat resurssit 
ja löytää uusia keinoja hoidon toteuttamiseksi. 

3.1 

Yhteistyössä maisemaan 
tutustumassa 

Maastotyöt tehtiin vuonna 2017 heinä-syyskuun  
aikana. Suunnittelualueelta kartoitettiin maise-
mallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta  
merkittävät viljelysalueet, arvokkaat perinnebio-
toopit, merkittävät luontokohteet ja maisemallises-
ti arvokkaat puut ja puuryhmät. Lisäksi kartoitet-
tiin keskeisimmät hoidettavat tienvarsimaisemat ja  
rantavyöhykkeet. Kartoituksen yhteydessä arvioi-
tiin  raivauksesta  ja  harvennuksesta  aiheutuvat kus-
tannukset ja toimitettiin kunnalle kustannusarvio 
kustakin hoitokohteesta. 

Metsähallitus kartoitti kesän aikana suunnittelu-
alueelta sopivia polttopuunottopaikkoja luontais-
talousalueilta. Maisema-alueella polttopuun otto  
tapahtuu ohjatusti ja sen ottoon sisältyy raivaus-
tähteiden hävitys sovitulla tavalla. 

Keväällä 2017 Utsjoen kunta ja Lapin ELY-keskus järjestivät hankkeen esittelytilaisuuden Karigasniemen kylätalo Sáivussa. 
Kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio avasi tilaisuuden ja kertoi kunnan tukevan Tenonlaakson maisemanhoitoa. Kuva 
Marjut Kokko. 
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 3.2 

Suunnittelija Marika Koskiniemi ja Tuomo Kokkoniemi kartoittavat paikalliseen polttopuun ottoon sopivia kohteita. Kuva 
Marjut Kokko. 

Yhteiset teemapäivät 

Suunnittelun aikana pidettiin  9–12.8.2017 yhdessä 
Utsjoen kunnan, Lapin ELY-keskuksen ja Saame-
laismuseo Siidan kanssa rakennusperinnön kun-
nostukseen liittyvät teemapäivät, joiden aikana  
annettiin asiantuntija-apua myös  maisemanhoi-
toon.  Teemapäivät rahoitettiin  Meidän  maisema  
-leaderhankkeesta. 

Maisemanhoitosuunnitelmaa ja potentiaalisia  
talkookohteita esiteltiin kyläläisille syyskuussa  
2017 Seitalassa ja Karigasniemellä. Samalla esitel-
tiin  mahdollisuutta  perustaa  luonnonsuojelulain  
32 §:n mukainen maisemanhoitoalue Tenonlaak-
soon. 

3.3 

Tausta-aineisto ja haastattelut 

Suunnittelussa hyödynnettiin Saamelaisalueen  
valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 
päivitysinventointia (Saamelaismuseo Siida 2014) 
sekä Karigasniemen osayleiskaavaa tähän liittyvine  
selvityksineen (Utsjoen kunta 2011). Pohjatietona 
käytettiin lisäksi Pohjois-Lapin maakuntakaavaa  
(Lapin liitto 2007) ja kaavan laatimisen yhteydes-
sä tehtyä Pohjois-Lapin maisemaselvitystä (Lapin 
liitto 2006). 

Tenojoen kulttuuriympäristön ja muinaisjään-
nösten osalta lähteenä on käytetty Museoviraston 
rekisteriportaalia (www.kyppi.fi) ja Tenon- ja Uts-
joenlaaksojen kulttuuri-inventointia (Aikio 2005). 

Utsjoen kunnan ja Lapin ELY-keskuksen järjestämillä Rakennusperinnön kunnostuksen teemapäivillä perehdyttiin kädestä 
pitäen toimiviin kunnostusmenetelmiin ja rahoituksen hakemiseen. Kuva Marjut Kokko. 

www.kyppi.fi
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Vanhojen rakennusten restauroinnin suunnitteluun ja käytännön töihin voi hakea tukea. Työt voi toteuttaa itse tai ostaa 
palveluina. Lapin ELY-keskuksen tarkastaja Tapio Pukema, restaurointimestari Marko Korkeasalo M. Korkeasalo Oy:stä ja 
Saamelaismuseo Siidan tutkija Päivi Magga antavat neuvoja rakennusten omistajille. Kuva Marjut Kokko. 

Muinaisjäännöksistä saatiin arvokasta tietoa Saa-
melaismuseo Siidan arkeologi Eija Ojanlatvalta ja 
saamelaisesta rakennusperinnöstä ja kulttuurista 
tutkija Päivi Maggalta. Suunnittelualueen vanhas-
ta rakennuskannasta, sopivista työmenetelmistä ja 
kunnostukseen saatavasta tuesta haastateltiin La-
pin ELY-keskuksen tarkastaja Tapio Pukemaa ja 
restaurointimestari Marko Korkeasaloa M. Korke-
asalo Oy:stä. Lisäksi useat kyläläiset ovat kertoneet 
maastokäyntien yhteydessä kylien elinkeinoihin, 
rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvästä paikal-
lishistoriasta. Pohjavesien osalta on haastateltu 
ELY-keskuksen hydrogeologi Anu Rautialaa ja 
uhanalaisen lajiston osalta on käytetty Ympäristö-
hallinnon Eliölajit -rekisteriä. 

Koska maisemanhoito- ja toimenpidesuunnitel-
ma ei ole tieteellinen tutkimus, ei tekstissä ole käy-
tetty suoria lähdeviitteitä vaan julkaisun lopussa 
on lähdeluettelo, jossa mainitaan kaikki lähteinä 
käytetyt teokset. 

3.4 

Maanomistajien ja 
viranomaisten kuuleminen 

Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos  
postitettiin suunnittelualueen maanomistajille  
suomeksi ja pohjoissaameksi  marraskuussa 2018. 
Maanomistajille  lähetettiin samalla  kysely,  jolla  
pyydettiin näkemyksiä suunnitelmaan, maiseman-
hoitoalueen  perustamiseen ja  oman tilan tarpeisiin.  

Kyselyyn  saatiin  63  vastausta.  Maisemanhoitoon  
liittyvät palautteet on huomioitu hoito- ja käyttö-
suunnitelmaa täydentämällä. Yhteenveto palaut-
teista on koottu liitteeseen 4. Tarkennusta esitettiin 
tiealueille kohdistuvien raivausten suunnitteluun 
siten, että liikenneturvallisuus huomioidaan toi-
menpiteissä. Lisäksi Outakosken ja Dalvadaksen 
kylissä haluttiin säilyttää  näkö- ja melusuoja tiealu-
eeseen rajoittuvilla tonteilla. Yksittäisiä kohteita on  
poistettu maanomistajien toiveiden mukaan Outa-
koskella, Dalvadaksessa ja Nuvvuksessa pihapiiri-
en läheisyydestä. Muutamia uusia alueita otettiin 
mukaan maanomistajien toiveesta. 
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Luonnonsuojelulain 32§:n mukaisen maiseman-
hoitoalueen perustamista suunnitelmassa esite-
tylle alueelle kannatti 56 % vastaajista (kartta 1). 
Perustamisen kannalla ei ollut 11 % vastaajista ja 
33 % ei osannut sanoa. Erityisen tärkeänä koettiin 
näkymien säilyttäminen Tenojoelle, umpeutunei-
den peltojen raivaus sekä vanhojen rakennusten 
säilyttäminen maisemassa. 

Seitsemän tilaa ei kannattanut tai ei nähnyt 
tarpeelliseksi alueen perustamista. Näistä osa 
piti nykyistä metsäistä jokivartta kauniina ja lii-
kenteelle turvallisena sekä tien kunnossapidon 
kannalta edullisena. Kaksi vastaajista näki maise-
manhoitoalueen perustamisen rajoittavan alueen 
kehittämistä. Vastaajat pitivät tärkeänä että mää-
räysvalta kohteiden hoidosta on kylätasolla ja että 
maisemanhoito tapahtuu perinteisen saamelaisen 
tapaoikeuden ja luontosuhteen pohjalta. Kieltei-
sesti suhtautuvat toivoivat vielä lisätietoa siitä, 
mitä perustaminen tarkoittaa, miten maanomista-
jia kuullaan ennen tiealueen raivaamista ja mistä 
resurssit hoitoon otetaan. 

Näkemyksiä alueen kehittämisestä saatiin run-
saasti ja ne on koottu liitteeseen 5. Valtaosa vastaa-
jista otti kantaa pihapiirien sekä Karigasniemen, 
Utsjoen ja Nuorgamin kylien yleiseen siisteyteen, 
jota toivottiin parannettavan. Kehitysideat liittyivät 
mm. reitistöjen kehittämiseen, opasteiden lisäämi-
seen reiteille, kalastusalueille ja uimapaikoille. Li-
säksi toivottiin jäteastioita lisää levähdysalueille ja 
tärkeimpiin virkistyskäyttökohteisiin. Hiekkaran-
noille ja kalastuspaikoille toivottiin parannettavan 
kulkua ja lisättävän opasteita. Matkailijoille esitet-
tiin osoitettavan selkeät leiriytymispaikat yksityis-
mailla tapahtuvan majoittumisen hillitsemiseksi. 
Viranomaisille tarkoitettu palaute on toimitettu 
keväällä 2019 ELY-keskuksen vastuuhenkilöille ja 
Utsjoen kunnalle. 

Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta pyy-
dettiin lausunto 28 paikalliselta ja maakunnallisel-
ta toimijalta marraskuussa 2018. Suunnitelma oli 
lisäksi nähtävillä kunnantalolla, kylätaloilla sekä 
Lapin ELY-keskuksen ja kunnan internet-sivuilla. 
Julkaisua täydennettiin saatujen lausuntojen pe-
rusteella. Yhteenveto lausunnoista ja näiden huo-
mioonottamisesta on koottu liitteeseen 4. 

3.5  

Tuumasta toimeen 

Kesällä 2018 pidettiin Meidän maisemat -hankkeen  
toimesta kolmipäiväiset maisemanhoitotalkoot,  
joissa raivattiin ja harvennettiin suunnitelman mu-
kaisia kohteita Fierranjohkan, Nuorpinniemen ja 
Hepoharjun levähdysalueilla. Utsjoen seurakunta 
järjesti raivaustalkoot Outakosken hautausmaalla 
ja Nuvvuksen rukoushuoneella. Lisäksi Metsä-
hallitus  avasi näkymiä Tenojoelle valtion mailla  
Fierranjohkassa, Nuvvuksessa, Pahtasuvannon  
näköalalevikkeellä ja Ylä-Könkään levikkeellä.  
Talkoissa oli mukana kyläläisten lisäksi kesäasuk-
kaita. Kesän ja syksyn aikana lukuisat yksityiset 
maanomistajat  avasivat  näkymiä Tenontieltä joelle,  
omille pelloilleen ja pihapiireihin. 

Kesän aikana syntyneet polttopuut ja risut ka-
sattiin sovitun mukaisiin paikkoihin. Risujäte kul-
jetettiin syyskuussa  Lapin  ELY-keskuksen toimesta  
Inarin lämpölaitokselle. Polttopuuta saivat maan-
omistajat, talkoolaiset ja alueella asuva ikääntynyt 
väki. 

Kuva Antero Isola. 
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Talkooaamuina jaettiin työmaat Outakosken kammilla. Kuva Antero Isola. 

Metsähallituksen metsurit avasivat näkymiä Tenonlaaksoon sijoittuvilla valtion mailla. Kuva Antero Isola. 
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          Jyrkkäseinäisen Nuvvus-Ailigas -tunturin laelta saa käsityksen Tenonlaakson suuruudesta. Huolimatta viime vuosikymme-
ninä tapahtuneesta pensoittumisesta ja puuston kasvusta on Tenonlaakso yksi Suomen kauneimmista jokilaaksoista. Kuva 
Tapio Heikkilä. 

4 Maisemanhoidon lähtökohdat 

4.1  

Maisemakuva 

Tenonlaakso on Suomen pisin laaksomuodostu-
ma, jonka jääkausi on kovertanut paikoitellen jopa 
200–300 metriä syväksi. Laakso on yleisilmeeltään 
avara ruhjelaakso, jossa näkyy paikoin selvästi 
U-muoto. Mutkitteleva Teno on kovertanut eroo-
sioherkkään hiekkamaahan komeita törmiä ja joen 
rantaviiva muuttuukin jatkuvasti. Tenonlaakson 
maisema on viimeaikaisesta pusikoitumisesta ja 
puuston voimakkaammasta kasvusta huolimatta 
varsin avaraa ja kasvillisuudeltaan matalaa. 

Jokilaakson asutus viljelysmaineen on keskit-
tynyt joenrannan terasseille molemmin puolin 
jokea. Vanha asutus peltoineen sulautuu hienosti 
maisemaan. Asutusvyöhykettä reunustavat jyrkät, 
tunturikoivujen peittämät rinteet sekä puuttomat, 
kiviset ja luonnontilaiset lakialueet. Tiiviit kylät 
ovat rakentuneet hienoimpien maalajien muodos-
tamille loivapiirteisille tasanteille. Useimmiten 
kylien kohdalla on tunturialueelta Tenoon laske-
va pienempi joki tai puro, jota myöten avautuu 
näkymiä sivujokilaaksoihin. Uudemmat, etenkin 

perinteisen rakentamisvyöhykkeen ulkopuolelle 
rakennetut vapaa-ajan asunnot poikkeavat muusta 
rakennuskannasta rakennustyyliltään ja sijainnil-
taan. Ailigasniemestä yläjuoksulle Pihtirantaan as-
ti jokivarsiasutus on melko yhtenäistä. Nuvvuksen 
kylässä on tien varressa nykyaikaisia punaisia talo-
ja isoine talousrakennuksineen sovitettuna lähem-
pänä jokea sijaitsevaan vanhaan rakennuskantaan. 

Dálvadaksen kylä muodostaa edelleen tiiviin 
kokonaisuuden, jonka liepeillä on peltoja ja niit-
tyjä kuten Nuvvuksessakin. Aittijoella on säilynyt 
laajoja laitumia ja runsaasti vanhaa rakennuskan-
taa. Nuorpiniemeä luonnehtii uudehko rakennus-
kanta ja kylässä on myös kesämökkejä. Seitalan ja 
Seitaojan taloissa on vanhaa ja uutta rakentamista 
sopusointuisesti rinnakkain. Outakosken kylässä 
sijaitsee vanha terveystalo, kappeli ja koulu. Asuin-
rakennukset ovat uudehkoja, mutta pihapiireissä 
on säilytetty vanhaa. Akukosken tienoilla vaihte-
levasta materiaalista rakennetut kesämökit ovat 
muuttaneet kylämaiseman yhtenäisyyttä. 
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4.2   
Saamelaisten kotiseutualue 
ja perinteiset elinkeinot 

Suunnittelualue kuuluu kokonaisuudestaan saa-
melaiskäräjälain 4 §:n mukaiseen saamelaisten 
kotiseutualueeseen, jossa saamelaisilla on kieltään 
ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto perustuslain 
121 §:n mukaisesti. Asukkaista noin puolet puhuu 
saamea äidinkielenään. 

Saamelaiskulttuurin käsite pitää sisällään saa-
melaisten perinteiset elinkeinot, joita kaikkia har-
joitetaan myös suunnittelualueella: kalastusta, 
metsästystä, poronhoitoa, keräilyä sekä saame-

laisia käsitöitä niiden moderneine harjoittamisen 
muotoineen. Suunnittelualueella on lisäksi pieni-
muotoista maataloustoimintaa, liha- ja lypsykarja-
taloutta. Perinteisiä saamelaiselinkeinoja harjoite-
taan usein yhdistelmäelinkeinoina. Osa asukkaista 
saa elantonsa palveluammateista. 

Lohenpyynti on Tenon alueella saamelaisen 
kulttuurin kivijalka sekä keskeinen saamen kielen 
käyttöympäristö. Lohenpyynnin kautta saamen 
kieltä, kalastukseen liittyvää erityisterminologiaa, 
perinteistä tietoa, kuten säähän, veden korkeuteen, 
pyyntitapoihin ja pyyntipaikkoihin liittyviä käy-
tänteitä, uskomuksia, luontosuhdetta sekä yhtei-
söllisyyttä siirretään sukupolvelta toiselle. Lisäksi 
lohenpyynnin kautta saadaan materiaaleja, esimer-

 Kuva Juha Lohi. 
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Kuva Antero Isola 

Kuva Antero Isola 

Kuva Antero Isola 
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Kuva Antero Isola. 



21 Suomen ympäristö 01 | 2019

 
 

    

 

 
 
 
 

 

   
 

 
 
 

 

    

     

 

    
 
 

    

 
       

 

 

 

 

    

kiksi nahkoja ja nikamia, saamen käsityötä varten. 
Jokisaamelaiseen kalastuselinkeinoon on liitetty 
pienimuotoista kalastusmatkailutoimintaa, josta 
alueen yritykset saavat tuloja. Tenojoen maine yh-
tenä Pohjois-Euroopan parhaista lohijoista tuo laa-
jalti kalastajia alueelle. Uuden kalastussopimuksen 
ja lupamyynnissä tapahtuneiden muutosten vuok-
si kalastusmatkailijoiden ja majoittujien lukumäärä 
kuitenkin laski vuosina 2017–2018. 

Suunnitelman kattamalla alueella harjoitetaan 
lohenpyynnin lisäksi saamelaista poronhoitoa. 
Alueella toimii Paistunturin paliskunta, jonka 
kanssa on poronhoitolain mukaan neuvoteltava 
silloin, kun suunnitellaan valtion maille olen-
naisesti poronhoitoon vaikuttavia toimenpiteitä 
(848/1990 53§). 

Saamelainen poronhoito perustuu laidunkier-
toon ja näin ollen elinkeino on riippuvainen laajois-
ta, yhtenäisistä laidunalueista. Luonnonlaitumiin 
perustuva poronhoito vaatii laajoja ja terveitä alu-
eita paliskuntajärjestelmään mukautuneen laidun-
kierron onnistumiseksi. Laidunkiertojärjestelmän 
onnistuminen, laidunten riittävyys, eri vuoden-
aikoihin ravintonsa puolesta kelpaavat luonnon 
laitumet sekä laidunrauha ovat keskeisiä poron-
hoidon taloudellisen kannattavuuden tuottavuus-
tekijöitä. Jotta saamelaista poronhoitoa voidaan 
tulevaisuudessakin harjoittaa, tulee ensisijaisesti 
turvata poronhoidon kannalta välttämättömien 
laidunalueiden olemassaolo. Poromiehet hoitavat 
viljelijöiden lisäksi suunnittelualueen peltoja ja 
luonnonniittyjä. 

Suunnitelman kattamalla alueella sijaitsee saa-
melaisten perinteisiä metsästys- ja ruoka-aineiden 
sekä käsityömateriaalien keräilyalueita. Asukkaat 
ovat vuosisatojen ajan hankkineet ravintoa met-
sästämällä ja keräilleet erilaisia luonnontuotteita 
ruoka-aineiksi, käsityömateriaaleiksi sekä säilön-
täaineiksi. Marjat, sienet, juuret ja nutukkaissa 
käytettävät sarat ovat yleisiä keräilykasveja. Käsi-
työmateriaaleja saadaan myös muiden perinteisten 
elinkeinojen kautta esimerkiksi porosta ja kalasta. 

Edellä mainitut elinkeinot vaikuttavat alueen 
kulttuurimaisemaan, vaikka suurimmasta osasta 
ei konkreettisia jälkiä maisemassa ja maastossa 
olekaan. Saamelaiseen kulttuuriin kuuluu olennai-
sesti läheinen ja kunnioittava suhde luontoon, jota 
on pyritty käyttämään kestävällä tavalla ja sinne 
ylimääräisiä jälkiä jättämättä. Saamelaisille perin-
teisten elinkeinojen ja kulttuurin välinen yhteys on 
keskeinen – elinkeinot muodostavat materiaalisen 
pohjan saamelaisten kulttuurille ja identiteetille 
ylläpitäen muun muassa saamelaisten kotiseutu-
alueen elinvoimaisuutta, saamen kieltä, perinteistä 
tietoa, yhteisöllisyyttä sekä luontosuhdetta. 

Puukko ja tuppi, tekijä Jouni S. Laiti. Kuva Saamelaismuseo 
Siidan kuvakokoelma. 

Poronhoito on kalastuksen tapaan keskeinen 
saamen kielen käyttöympäristö ja saamelaiskult-
tuurin ilmenemismuoto. Poronhoidon käytänteis-
sä on edelleen vahvasti mukana perinteinen paik-
katieto ja eläminen luonnon kanssa ja sen mukaan. 

4.3 

Maanomistus 

Suunnittelualueella on 638 maanomistajaa ja yk-
sityiset omistavat maa-alueista 3 200 hehtaaria. 
Valtion maita on maisema-alueella 2 340 hehtaaria 
yhteensä 24 palstassa. Valtion maat ovat pääosin 
luontaistalousalueita. Tenojoen ja Paistunturin erä-
maa-alueen väliin sijoittuva luontaistalousalue on 
leveydeltään 1,5–3 km. Vesialueista on yksityis- tai 
yhteisomistuksessa yhteensä 378 hehtaaria. Valtio 
omistaa vesialueista 184 hehtaaria. 

Hoitosuosituksia on tässä suunnitelmassa an-
nettu pelloille, niityille ja laidunalueille, jotka ovat 
yksityisomistuksessa. Hoitoa vaativat tienvarsi-
maisemat ovat sekä valtion että yksityisten omis-
tuksessa. Rantavyöhykkeet, joille on annettu hoi-
tosuosituksia, ovat pääosin yksityisomistuksessa. 
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Dálvadaksen kylästä otetuista kuvista vuodelta 1970 (Saamelaismuseo Siidan kuvakokoelma), 1993 (Tapio Heikkilä) ja 2017 
(Marjut Kokko) on havaittavissa, että kylän tiivis rakenne ja perinteisen rakentamisen tapa on säilynyt. Puusto on kasvanut 
aiempaa korkeammaksi peittäen näkymiä tieltä kylään. 
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4.4  

Kaavat, suojelualueet ja 
periaatepäätökset 

Suunnittelualueena on valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue Tenojoen laakso, jonka valtioneu-
vosto on vahvistanut vuonna 1995. Maisema-alue 
on inventoitu uudelleen vuonna 2014, jolloin to-
dettiin, että maisema-arvot ovat alueella säilyneet, 
vaikkakin avoimet näkymät joelle ja kyliin ovat 
kahden vuosikymmenen aikana umpeutuneet 
monin paikoin. Inventoinnin yhteydessä maisema-
alueen rajausta muutettiin ja nimeksi vaihdettiin 
”Tenonlaakson maisemat”, kuten paikalliset aluet-
ta kutsuvat. 

Kaavat

Lapin liiton hallitus päätti 24.4.2017 kuuluttaa 
Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 vireille. Uusi 
maakuntakaavaluonnos valmisteluaineistoineen 
oli nähtävillä helmikuussa 2019 ja tavoitteena on 
asettaa maakuntakaavaehdotus nähtäville 2020. 
Koko suunnittelualueella on voimassa Karigas-
niemen osayleiskaava, joka sai lainvoiman vuon-
na 2011. Yleiskaava on oikeusvaikutteinen ja sillä 
ohjataan suoraan rakentamista. Kaavaa laaditta-
essa on huomioitu Tenonlaakson maisema-alue ja 
kulttuuriympäristöllisesti arvokkaat kohteet. Van-
haa rakennuskantaa ei ole kuitenkaan kaavatyön 
aikana arvotettu, vaan mukana on kaikki Saame-
laismuseo Siidan vuosina 2003–2004 inventoimat 
kohteet. 

Karigasniemen osayleiskaavassa on osoitettu 
Tenojokivarteen MU-1 ja MY-1 alueita, joille tulee 
hakea kunnalta maisematyölupa ennen maisemaa 
muuttavien toimenpiteiden toteuttamista. Lupaa 
ei tarvitse hakea mikäli alueilta otetaan vain polt-
topuita kotitarvekäyttöön. 
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Seitalassa on säilytetty onnistuneesti vanhoja rakennuksia uusien rinnalla. Rakennusten käyttötarkoitus on muuttunut ajan 
saatossa moneen kertaan. Nyt vanhat rakennukset palvelevat matkailukäytössä. Kuva Marjut Kokko. 

Rakennusperintö

Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitseva Dálva-
daksen kylä ja osa Nuvvuksen kylää on luokitel-
tu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi 
kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Alueesta käy-
tetään nimitystä Tenojokilaakson saamelaisasutus 
ja se on otettu mukaan arvokkaiden kulttuuriym-
päristöjen joukkoon esimerkkinä Tenojokilaakson 
kalastukseen ja karjanhoitoon suuntautuneesta 
saamelaisasutuksesta. Kylän rakennuskanta koos-
tuu eri-ikäisistä, vapaasti laakson tasaiselle osalle 
sijoittuneista taloista. Viljelysmaat ovat edelleen 
tehokkaassa käytössä ja alueelle sijoittuu kaksi 
karjatilaa. 

Suunnittelualueen mittavaa rakennusperintöä 
on inventoitu useaan otteeseen. Laajin selvitys on 
Saamelaismuseo Siidan vuosina 2003–2004 laatima 
inventointi. Lapin ELY-keskuksen hallinnoiman 
Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeessa 
jatkettiin alueen rakennusperinnön inventointia. 
Karigasniemen osayleiskaavassa on annettu inven-
toiduille rakennuksille suojelumääräyksiä (SR) tai 
suosituksia (SR-1). Jälkimmäiseen on luokiteltu 
kaikki inventoidut kohteet. Maisemanhoitosuun-
nitelmaa laadittaessa kunta ja useat rakennusten 
omistajat toivoivat rakennuskannan tarkempaa 
arvottamista. Rakennusten omistajat toivoivat sel-
keitä ohjeita siitä mitkä rakennukset tulisi säilyttää, 
mistä kunnostamiseen voi hakea tukea ja milloin 
huonokuntoisen rakennuksen saa purkaa. 

Arkeologiset kohteet

Tenojoen laaksosta tunnetaan runsaasti eri-ikäi-
siä esihistoriallisen ja historiallisen ajan mui-
naisjäännöskohteita. Suunnittelualueelta tunne-
taan yhdeksän kiinteää muinaisjäännöstä, jotka 
ovat rauhoitettuja muinaismuistolain (295/1963) 
perusteella (www.kyppi.fi). Cielggevárrin poh-
joisessa alarinteessä on purnu (Cielggevárri 
1000025563). Akukoskella sijaitsee pyyntikuoppa 
Outakosken kylän etelälaidalla (Áhkojohguolb-
ba 1000003159). Outakosken kylän pohjoispuo-
lella, Tenoon laskevan Čulloveaijohkan rannalla 
on historialliseksi luokiteltu lapinkenttä, josta 
on löydetty asumusten pohjia ja kvartsi-iskoksia 
(Culloveaijohka 1000003164). Nuorpiniemen 
rantasomerikolla on kivikautinen asuinpaikka 
(Geassesaisáttu 1000000937). Aittijoella sijaitsee 
historialliseksi luokiteltu asuinpaikka, josta on löy-
detty kotasijoja, kammin pohja ja pyyntikuoppia 
(Áitejohka 890010112). Tenojoen rannalla Nilijoen 
suun pohjoispuolella on historialliseksi kohteeksi 
luokiteltu asuinpaikka, jossa on erotettavissa seit-
semän kodan pohjaa (Boaresgirku 1000000635). 
Nuvvuksen rukoushuoneen läheisyydessä on il-
meisesti vanha kalmisto (Nuvvus 890010050). Li-
säksi suunnittelualueella sijaitsee useita tunnettuja 
seitoja. Edellä mainittujen muinaisjäännösten kai-
vaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoitta-
minen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on 
kielletty ilman muinaismuistolain nojalla annettua 
lupaa. Hoitosuunnitelmakarttoihin on merkitty 
tunnetut suojellut muinaisjäännökset. 

www.kyppi.fi
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Luonnonsuojelulain mukaiset 
suojellut luontotyypit

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 29 §:n mukaisista 
suojelluista luontotyypeistä alueella esiintyy luon-
nontilaisia hiekkarantoja, joita Tenojoen ja sivujo-
kien tulvat muokkaavat jatkuvasti. Luonnontilaiset 
hietikot muodostavat erikoisen kasvuympäristön, 
joiden lajistoa ei tunneta hyvin. Suunnittelualu-
een hietikoilta ja kivikoilta on tavattu uhanalais-
ta somerikkopeilikääriäistä, ruijannokiperhosta 
ja lapinkeltaperhosta. Suunnittelualueen laajojen 
hiekkarantojen ominaispiirteet eivät ole vaarantu-
neet, eikä alueita ole tarve nykytiedon valossa suo-
jella luonnonsuojelulain 30 §:n mukaisella rajaus-
päätöksellä. Kohteet on merkitty Karigasniemen 
yleiskaavaan luo-merkinnällä, eikä näille kohdistu 
hoitotoimenpiteitä. 

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt

Metsälain (1093/1996) 10 § suojelee luonnon moni-
muotoisuuden kannalta erityisen arvokkaita, usein 
pienialaisia elinympäristöjä. Suunnittelualueella 
tyypillisiä erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat 
lähteiden, purojen ja norojen sekä pienten lampien 
välittömät lähiympäristöt. Lisäksi alueella on jyr-
känteitä alusmetsineen sekä puuntuotannollisesti 
vähätuottoisia hietikoita, kivikoita ja louhikoita. 
Metsälakia sovelletaan Karigasniemen osayleis-
kaavassa M-1, MU-1 ja MY-1 alueilla. Niitä koske-
vat hoitotoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen 
ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. 

Pohjavedet 

Suunnittelualueella sijaitsee useita III luokan poh-
javesialueita, joiden soveltuvuutta yhdyskuntien 
vedenhankintaan ei ole tutkittu. Pohjavesialueiden 
rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoi-
don ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 
(1299/2004) uudessa 2 a luvussa, joka on tullut voi-
maan 1.2.2015. Lain mukaan ELY-keskus vastaa 
pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta 
sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Tulevina 
vuosina ELY-keskus tulee luokittelemaan Utsjoen 
pohjavesialueet, jolloin III luokan alueet nousevat 
1- tai 2-luokkaan tai poistuvat kokonaan pohjave-
sialueluokituksesta.

Hoitosuunnitelmassa esitetyt, kevyellä kalus-
tolla tehtävät maisemanhoitotyöt, kuten tienvar-
sipuuston ja kasvillisuuden raivaus- ja niittotyöt 
eivät vaikuta pohjaveden laatuun tai määrään 
heikentävästi. Laidunnuksessa on hyvä huomioi-
da mahdolliset yksityiskaivot siten, että kaivoihin 
jätetään vähintään 30 metrin suojaetäisyys. 

Arvokkaat luontotyypit ja
uhanalainen lajisto

Edellä mainittujen lakisääteisesti suojeltujen luon-
totyyppien lisäksi suunnittelualueella esiintyy 
hyvin säilyneitä perinnebiotooppeja ja luonnon 
monimuotoisuuskohteita, jotka on esitelty tässä 
suunnitelmassa luvussa 5.3. Ihmisen toimesta syn-
tyneet kohteet kasvavat umpeen ilman perinteistä 
niitto- tai laidunkäyttöä, joten tämän suunnitelman 
toteuttaminen säilyttää arvokkaat elinympäristöt. 

Hieta- ja hiekkapohjaisilla avoimilla kedoilla ja 
niityillä esiintyy suunnittelualueen monipuolisin 
kasvi- ja hyönteislajisto. Valtaosa lajistosta vaa-
tii avointa elinympäristöä ja hyötyy perinnebio-
tooppien hoidosta. Uhanalaisista putkilokasveista 
niityillä esiintyy suikea- ja pohjannoidanlukkoa 
ja keminängelmää. Hyönteisistä on tavattu uhan-
alaista petsamonkiiluria, somerikkopeilikääriäistä, 
ruijannokiperhosta ja lapinkeltaperhosta sekä sil-
mälläpidettävää purohopeatäplää. 

Tenojokeen laskevat purot lähiympäristöineen 
ovat luontoarvoiltaan arvokkaita. Sivujoet on suo-
jeltu koskiensuojelulailla. Sivujokien tulvavesien 
myötä tuleva ravinnelisä ylläpitää Tenojoen lähei-
syydessä reheviä koivikoita ja niittyjä. Nuvvuksen 
seudulta on löytynyt uhanalaista lapinesikkoa kal-
lio- ja tihkupinnoilta. Myös uhanalainen tunturi-
siemenkotilo viihtyy kosteissa elinympäristöissä 
rannoilla ja lehtomaisissa metsissä. 

Edellä esitetyt arvokkaat luontokohteet on mer-
kitty Karigasniemen yleiskaavaan luo-merkinnällä. 
Kaavamääräyksen mukaan ympäristön tilaan vai-
kuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on kiinnitet-
tävä huomiota siihen, ettei alueen luonnonarvo-
ja vaaranneta tai heikennetä. Suunnitelmassa on 
huomioitu edellä esitettyjen uhanalaisten lajien 
elinympäristöt. 
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5 Maisema-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

5.1  
Alueen nykytila ja 
hoidon tavoitteet 

Kunnan kanssa pidetyissä neuvotteluissa, ky-
läilloissa ja maanomistajien kanssa käydyissä 
keskusteluissa keskeisimpänä huolenaiheena oli 
jokinäkymien umpeutuminen. Myös matkailuyrit-
täjät pitivät jokinäkymien avaamista tärkeimpänä 
hoitotoimena. Esille nousi lisäksi jatkuva hirvivaa-
ra kaamosaikaan, jolloin hirvet tulevat jäätyneen 
joen yli ja vaeltelevat poroaitojen ja joen välisellä 
alueella. Tien turvallisuuden todettiin heikenty-
neen olennaisesti lehtipuuston peittäessä rehevillä 
osuuksilla näkyvyyden. 

Maa- ja porotalous sekä perinteinen kalastus 
todettiin alueen nykyisen kulttuurimaiseman säi-
lyttämisen näkökulmasta keskeisiksi elinkeinoik-
si. Nyt avoimet pellot ja niityt, paikoin pihapiirit 
ja rannatkin peittyvät kasvaneen puuston taakse. 
Maanomistajat esittelivät vanhoja kuvia tiluksis-
taan, joissa kentät olivat vielä avoimia. Väestön 
ikääntyminen ja lukuisten karjatilojen toiminnan 
loppumisen myötä kylämaiseman todettiin muuttu-
neen avoimesta puoliavoimeksi tai sulkeutuneeksi. 
Selkeimmät muutokset ovat tapahtuneet vanhoissa 
pihapiireissä ja jokirannassa sekä tienvarressa, jon-
ka puusto kasvaa nyt korkeammaksi kuin aiemmin. 
Suuri osa pelto- ja niittyalueiden omistajista ei vil-
jele maitaan itse, vaan vuokraa maitaan viljelijöille 
ja poromiehille. Pienialaiset hankalasti hoidettavat 
pellot eivät kelpaa työläyden vuoksi poromiehille-

Maisemanhoidon tavoitteena on kyläläisten kanssa yhdessä sovittujen maisema-arvojen säilyttä-
minen ja hoito. Tärkeimmiksi tavoitteiksi pitkällä aikajänteellä nousivat kylien elinvoimaisuuden, 
saamelaisten perinteisiin elinkeinoihin perustuvan kulttuurimaiseman, vanhojen rakennusten, 
maiseman avoimuuden ja luontoarvojen säilyttäminen. Keskeisimmät hoidon tavoitteet on lue-
teltu alla, hoidon periaatteet on esitelty kappaleessa 5.2 ja hoitokohteet toimenpidesuosituksineen 
kappaleessa 5.3. 

• Edistetään poro- ja maataloutta sekä kalastus- ja käsityöperinteen jatkamista. Tuetaan luontais-
elinkeinoihin tukeutuvaa matkailua ja uusia pienyrittäjiä. 

• Ohjataan rakentamista voimassaolevan yleiskaavan ja kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti 
sovittaen uudet rakennukset kyläkuvaan ja säilyttäen vanhan rakennuskannan ja kulttuuriympä-
ristön arvot. Säilytetään pihakentillä ominainen rakenne ja puoliavoin maisema. Suunniteltaessa 
suuria infrastruktuurin muutoksia, kuten voimajohtoja, mastoja tai tuulivoimaloita, huomioi-
daan alueen maisema-arvot. 

• Ylläpidetään maisemakuvaa maaseutumaisena ja pienipiirteisenä. Säilytetään olemassa olevia 
ja kunnostetaan umpeutuneita pelto- ja niittykokonaisuuksia. Tarjotaan maanomistajakohtaista 
neuvontaa maisemanhoitoon liittyen. 

• Säilytetään vanhaa rakennuskantaa. Tuetaan rakennusten kunnostusta perinteisiä rakennus-
tapoja ja -materiaaleja käyttäen. Purkukuntoisten rakennusten osalta sovitaan kunnan kanssa 
menettelystä. Tarjotaan kiinteistökohtaista neuvontaa. 

• Avataan kauniita näkymiä tärkeimmiltä kulkuväyliltä pelto-, joki- ja tunturimaisemiin. Hoide-
taan suunnitelmassa esitettyjä kohteita riittävän tiheällä kierrolla, jotta puusto ei ehdi kasvaa 
korkeaksi. Sovitaan polttopuun otosta Metsähallituksen kanssa ja tienvarsiraivauksista ELY-
keskuksen kanssa. Annetaan yksityisille maanomistajille neuvoja harvennuksen ja raivauksen 
toteuttamiseksi. Kyläyhdistykset ja kunta hakevat rahoitusta. 

• Luontoarvojen hoito. Hoidetaan perinnebiotooppeja, luonnon monimuotoisuuskohteita ja ran-
tavyöhykettä siten, että näille ominainen maisema, luontotyypit ja lajisto säilyvät vahvana. 
Tarjotaan maanomistajakohtaista neuvontaa rahoituksen hakemisesta ja työn toteuttamisesta. 



27 Suomen ympäristö 01 | 2019

 Tien vierialueet ovat paikoitellen umpeenkasvaneet, joka heikentää merkittävästi tiellä liikkuvan näkyvyyttä ja turvallisuutta. 
Kuva Marjut Kokko. 

Pellolle kasvanut rantapuusto peittää Tenojokivarren näkymät ja Norjan puoleiset komeat tunturit Paloniemessä. Kuva 
Marjut Kokko. 
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Levähdyspaikkojen komeat jokinäkymät peittyvät puuston taakse kokonaan tai osittain. Kuva Hepoharjun levähdysalueelta. 
Kuva Marjut Kokko. 

kään. Koska maisemanhoidosta kiinnostuneiden 
yrittäjien, laiduneläinten ja niittokoneiden määrä 
on kylissä rajallinen, nähtiin järkeväksi kohdistaa 
maiseman kunnostus maisemakuvan kannalta kes-
keisimmille alueille. 

Yleisesti huolena olivat ränsistyneet raken-
nukset, jotka näkyivät tielle tai olivat keskeisellä 
paikalla kylämaisemassa. Vanhojen rakennusten 
kunnostustarve ja epäselvyys siitä, milloin raken-
nus kannattaa vielä kunnostaa, herätti paljon kes-
kustelua. Vanhaa rakennuskantaa ja perinteistä ra-
kentamistapaa kuitenkin arvostetaan suunnittelu-
alueella. Kun tietoa restaurointiin myönnettävästä 
tuesta ja kunnostussuunnitelmista saatiin, nähtiin 
kunnostus usein hyvänä vaihtoehtona. Toisaalta 
huonoon kuntoon päässyt, omistajan mielestä jo 
purkukuntoinen rakennus, haluttiin purkaa piha-
piiriä rumentamasta. Tietoa kaivattiin siitä milloin 
purkamaan saa ryhtyä ja mistä siihen pitää hakea 
lupa. 

5.2  
Hoitosuositukset 

Hoito- ja käyttösuunnitelman sisältämät suosituk-
set on laadittu tukemaan käytännön maiseman-
hoitotöitä. Suositukset esitetään teemoittain: ensin 
tulevat maisemakuvaan liittyvät asiat kuten maise-
man avoimuuden hoito, perinnebiotooppien sekä 
pellon ja rannan reunavyöhykkeiden hoito. Sen 
jälkeen esitetään kulttuuriympäristöön liittyvät 
teemat ja lopuksi pihapiirien ja vanhojen rakennus-
ten säilyttämiseen liittyvät asiat. Lisäksi annetaan 
valtion omistamille maa-alueille toimintaohjeet 
polttopuulupamenettelyyn. Suositukset sisältävät 
periaatteita ja käytännön ohjeita, joiden toteutta-
minen on vapaaehtoista sekä maanomistajalle että 
rakennuksen omistajalle. 
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Maisemanhoitotöiden suositeltavin toteutusai-
ka on kesällä, puuston ollessa täydessä lehdessä. 
Näin työn edetessä on helppo seurata, että näky-
mät avautuvat riittävästi. Lehdettömään aikaan 
raivattaessa puusto jää helposti liian tiheäksi. 
Puuston ollessa lehdessä, vaikutetaan myös ra-
vinteiden määrään maassa ja ehkäistään jälki-
vesontaa. Raivaus suositellaan tehtävän loivasti 
kaartuvilla, maisemaan ja maastonmuotoihin so-
pivilla linjauksilla välttäen viivasuoraa alueraja-
usta tai tasavälein harvennettua puustoa. Mikäli 
hoitokohteessa tai sen läheisyydessä on kallioita, 
suuria kiviä tai muita pienmaisemaa rikastuttavia 
elementtejä, voidaan näitä tuoda raivaamalla esiin. 
Suositeltava hoitokierto on rehevillä kasvupaikoil-
la 3–4 vuotta ja karuilla kankailla 5–6 vuotta. 

5.2.1  
Avoimena kehitettävä alue 

Avoin viljelymaisema luo avaruutta ja on tun-
nusomainen piirre Tenonlaakson kylille. Poro- ja 
karjatalouden jatkaminen maisema-alueella on 
nykyisen kulttuurimaiseman säilymisen ehdoton 
edellytys. Avoimet pelto- ja laidunalueet pidetään 
maatalouskäytössä avoimen maisemakuvan ja nä-
kymälinjojen säilyttämiseksi. 

Koska peltojen hyötykäyttö on viimeisten vuo-
sikymmenten aikana vähentynyt, tarvitaan myös 
uusia keinoja maiseman avoimena pitämiseksi. 
Tämän vuoksi alueelta kartoitettiin tukikelpoiset 
vanhat niityt ja laitumet sekä hyötykäytön ulko-
puolelle jääneet pellot. Näiden hoitoon voi hakea 
tukea ELY-keskuksesta. 

Poronhoidolla on tärkeä asema kylämaiseman säilyttämisessä. Niilo Rasmus paalaa heinää poroille. Kuva Antero Isola. 
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 Tenon jäädyttyä hirvet vaeltavat joen yli. Hirviä liikkuu koko kaamosajan joen ja poroaitojen välisellä vyöhykkeellä. Pensaiden 
raivaus tunnetuimmilla kulkureiteillä on tieturvallisuuden näkökulmasta tärkeää. Kuva Antero Isola. 

5.2.2  
Hoidettava tienvarsimaisema ja  
levähdyspaikat 

Tieympäristö on keskeinen osa Tenonlaakson 
maisemaa. Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja inf-
rastruktuuri –vastuualue hoitaa maantien 970-tien-
varsia vuosittain niittämällä ja raivaamalla kolmi-
vuotiskierron mukaan. Tästä huolimatta Tenojoki 
ja perinteinen kulttuurimaisema on osittain peit-
tynyt tai peittymässä tiealueen välittömässä lähei-
syydessä kasvavan puuston taakse. Maanomistajat 
näkevät suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen tien-
varsimaisemien hoidon tärkeäksi. 

Tieympäristön raivauksissa on huomioitava lii-
kenneturvallisuus. Asukkaat kokevat jokimaise-
man avaamisen lisäksi hirvivaaran vähentämisen 
erittäin tärkeänä. Haasteena on etenkin pajukon 
voimistunut kasvu, joka houkuttelee hirviä tien-
varteen. Tuulelle herkillä alueilla tienvarsien puus-
to toimii kuitenkin maantien tuuli- ja lumisuojana 
estäen lumen kinostumista. Mutkissa ja jyrkänteis-
sä tienvarsien puusto voi estää ajoneuvon suistu-
misen jokiuomaan tai rotkoon. 

Harvennus- ja raivaustyöt keskitetään ole-
massa olevien levikkeiden ja levähdysalueiden 
ympäristöön. Levähdyspaikkojen ympäristön 
hoidossa suositaan komeimpia koivuryhmiä ja 
mäntyjä. Männyt tuovat vehreyttä myös lehdet-
tömään aikaan. Monimuotoisuutta lisääviä puu-
maisia raitoja, haaparyhmiä ja katajia säästetään. 
Levähdyspaikoilta kerätään raivaus- ja harven-
nustähteet pois, jotta kulku rantaan ei vaikeudu. 

Kun raivaus tehdään kolmen vuoden sykleissä, 
voi kevyet raivaustähteet jättää jatkossa maahan. 
Levähdysalueille kaivattiin lisäksi roska-astioita 
ja käymälöitä. 

Tiellä liikkujan tarkkaavaisuutta vaativilla 
osuuksilla, kuten hirvivaara-alueilla ja risteyksien 
kohdilla harvennetaan puustoa ja raivataan pen-
saikkoja säännöllisesti ajonäkymien parantamisek-
si. Kun tiealue rajoittuu vakituiseen tai vapaa-ajan 
kiinteistöön, sovitaan mahdollisesta raivauksesta 
aina maanomistajan kanssa. Kiinteistöille turva-
taan riittävä näkö- ja melusuoja. Tienvarrella sijait-
sevat pellot voidaan tuoda esiin raivaamalla tien ja 
pellon välisiä vyöhykkeitä. Lisäksi alueen palve-
luista kertovat opasteet raivataan esiin. Harven-
nukset ja raivaukset tehdään siten, että jokivarren 
luonnonmukainen maisema säilyy. Säästämällä 
erilaisia ja erikokoisia maisemapuita ja puuryhmiä 
sekä välttämällä kaavamaista harventamista tulee 
maisemasta vaihteleva. 

Tieympäristössä työskenneltäessä on kiinni-
tettävä erityistä huomiota liikenneturvallisuuden 
lisäksi turvalliseen työskentelyyn. Kun tiealueen 
hoitoa suunnitellaan muun kuin alueen urakoit-
sijan toimesta, otetaan aina yhteyttä ELY-keskuk-
sen liikenne- ja infrastruktuuri –vastuualueeseen. 
Työn turvallisuusvaatimuksissa voidaan soveltaa 
Liikenneviraston ohjeita tienvarsien siivoustyössä 
(Liikenneviraston ohjeita 2/2015). 
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Kookkaat maisemapuut kiinnittävät matkailijan huomion Seitalassa. Tienvarsia raivatessa maisemapuita jätetään yksittäin 
tai puuryhmiksi. Ympäröivä kasvillisuus pidetään matalana. Kuva Marjut Kokko. 

5.2.3 

Puoliavoimena tai avoimena 
hoidettava rantavyöhyke 

 

Tenojoen rannat  ovat  tärkeä osa kulttuurimaisemaa.  
Rantojen hoidossa on hyvä huomioida rannan topo-
grafia, luonnon monimuotoisuus ja kalastus. Ran-
tametsien hoidolla avataan maisemaa sekä vesiltä  
maalle että päinvastoin. Rantavyöhykkeen hoito 
lisää rannan virkistyskäyttömahdollisuuksia ja  
monipuolistaa rantaniityille ominaista niittylajistoa. 

Rehevät rannat ovat usein hyvin lehtipuuvaltai-
sia ja näkymät umpeutuvat nopeasti. Karut rannat  
ovat taas mäntyvaltaisia, jolloin lehtipuita on hyvä  
suosia rantojen hoidossa viihtyvyyden lisäämiseksi. 

Rantojen raivaukset tehdään huomioiden kui-
tenkin rantatörmän jyrkkyys ja eroosioherkkyys. 
Pensaita ja pienpuustoa jätetään monipuolisesti  
ryhmiin. Mikäli rantatörmä on jyrkkä, pensaat  
jätetään tulvavyöhykkeelle sitomaan jokitörmää.  
Raivaustähteet on hyvä kerätä pois tai polttaa pai-
kan päällä. 

Rantapellon ja  joen  välille suositellaan jätettävän  
viljelemätön noin  15–30  metrin  suojakaista,  jolta  
voi kuitenkin harventaa puustoa näkymien avaa-
miseksi. Pellon ja joen välisen vyöhykkeen hoita-
miseksi voi hakea maisemanhoidon tukea Lapin 
ELY-keskukselta. Hoidettavasta alueesta tehdään 
viisivuotinen sopimus  ja korvausta  maksetaan  

Nuorpiniemen  raivatuilta  rannoilta  avautuu  hienot  näkymät  Tenolle.  Niittylajisto  voimistuu  valon  määrän  kasvaessa.  Ranta-
puustoa suositellaan harvennettavan koko suunnittelualueella etenkin rantatörmien päältä. Kuva Marjut Kokko. 
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vuosittain tehdyistä hoitotoimista 450 €/hehtaari. 
ELY-keskus neuvoo tuen hakemisessa ja arvioi tu-
kikelpoisuuden. Hoito voidaan tehdä raivaamalla, 
harventamalla, niittämällä tai laiduntamalla. Tuen 
hakemisesta on lisätietoa liitteessä 1. 

Lampaat, naudat ja hevoset ovat tehokkaita maisemanhoitajia. Kuva Marjut Kokko. 

5.2.4 

Jokivarren polttopuulupa-alueet 

Metsähallituksen luontaistalousalueilta Enonte-
kiöllä, Inarissa ja Utsjoella on mahdollista ostaa 
luontaisalueluvalla polttopuuta. Lupa on kehitetty 
erityisesti paikallisten asukkaiden ja lomamökin 
omistajien tarpeisiin. Lupa on ns. mobiililupa ja se 
hankitaan soittamalla kuntakohtaiseen Luontais-
aluelupanumeroon. Metsähallitus/Kiinteistöke-
hitys (Tuomo Kokkoniemi) osoittaa polttopuun-
ottoon soveltuvat alueet ja ohjeistaa tarvittaessa 
paikan päällä, miten puuta voi kyseiseltä alueelta 
ottaa. Polttopuuta voi ottaa osoituksen mukaan 
myös Utsjoen viljelymänniköistä harventamalla. 

Tenojoen näkymien avaamiseksi polttopuun ot-
toa voidaan ohjata valtion mailla myös Tenon um-
peenkasvaneille ranta-alueille. Jokivarren mahdol-
liset polttopuukohteet ovat aina erikoistapauksia 
ja näiden käsittely ohjeistetaan tapauskohtaisesti 
paikan päällä. Metsähallituksen www-sivuilla on 
lisää tietoa Luontaisalueluvasta. 

5.2.5  

Perinnebiotoopit 

Tenonlaaksossa tyypillisiä perinnebiotooppeja ovat 
vanhat asuinkentät, erilaiset niityt kuivista kedoista 
kosteisiin rantaniittyihin ja ympäristöään reheväm-
mät metsälaitumet. Perinnebiotoopit ovat syntyneet 
vuosikymmeniä jatkuneen niiton ja laidunnuksen 

seurauksena. Arvokkaimmat niityt sijaitsevat Te-
nojoen rantatörmillä, jotka ovat pysyneet avoimina 
vaikka perinteinen niittokäyttö on jo loppunut. 

Perinnebiotoopit tuovat pienipiirteistä vaihtelua 
kylämaisemaan ja säilyttävät luonnon monimuo-
toisuutta. Useilla kohteilla esiintyy harvinaista ja 
uhanalaista lajistoa, jotka ovat riippuvaisia sään-
nöllisestä hoidosta. 

Perinnebiotoopit vaativat säännöllistä hoitoa 
säilyäkseen. Hoidon tavoitteena on ylläpitää mo-
nipuolista lajistoa, maaseudun kulttuuriperintöä ja 
maisemallisia arvoja. Niittyjä voidaan hoitaa rai-
vaamalla, niittämällä ja laiduntamalla. Raivaukses-
sa säästetään monipuolisesti puulajistoa ja eri-ikäi-
siä puita, etenkin vanhoja puita, maisemallisesti 

Perinnebiotooppien hoitoon voi hakea tukea 
Lapin ELY-keskuksesta. Yhdessä maanomis-
tajan kanssa suunnitellaan alueelle sopivaa 
hoitoa, arvioidaan tukitaso ja neuvotaan 
tuen hakemisessa. Tukea voi saada vuosit-
tain 450–600 euroa hehtaaria kohti riippuen 
alueen arvoista ja hoitomenetelmistä. Pie-
nille, 5–30 aarin kokoisille, arvokkaille pe-
rinnebiotoopeille maksetaan kiinteää tukea, 
joka on 200 euroa/kohde. Tukea voi hakea 
viljelijä, poromies, maanomistaja tai rekis-
teröity yhdistys. Sopimusalueen pitää olla 
tuenhakijan hallinnassa. Sopimus voidaan 
tehdä koskemaan myös vuokrattuja maita. 
Tuenhakijalle perustetaan ensin tilatunnus 
kunnan maaseututoimistossa. Tuen maksua 
haetaan vuosittain, sopimus tehdään viideksi 
vuodeksi kerrallaan Lapin ELY-keskuksessa. 
Lisätietoja on kerätty liitteeseen 1. 
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Perinnebiotooppia Akukoskella. Kukkivat niityt tuovat pienipiirteistä vaihtelua kylämaisemaan ja säilyttävät luonnon moni-
muotoisuutta. Niityn reunamille on noussut maitohorsmaa ja pajuja, jotka suositellaan raivattavan kunnostuksen yhteydessä. 
Kuva Marjut Kokko. 

komeita puita ja marjovia puita. Metsälaitumilta 
poistetaan tarvittaessa puustoa ja niitä hoidetaan 
laiduntamalla. 

Kun aluetta hoidetaan niittämällä, kerätään nii-
tos pois maaperän rehevöitymisen estämiseksi. Pa-
ras niittoajankohta on yleensä elokuussa kasvien 
kukinnan jälkeen. Maitohorsmaa, nokkosta ja me-
siangervoa kasvavalla alueella suositellaan useita 
niittoja kasvukauden aikana. 

Laidunnettaessa sovitetaan laiduneläinten mää-
rä alueelle siten, että ravinnon määrä on sopiva  
karjalle. Kun ravinto loppuu, siirretään eläimet  
toiselle laitumelle. Perinnebiotoopeille ei lisäruo-
kita  eläimiä. Rantavyöhykkeellä  seurataan,  ettei  
maaperä eroosioidu. 

Suunnittelualueen perinnebiotooppeja on kar-
toitettu kesällä 2017. Inventoidut ja tukikelpoiset  
kohteet on merkitty kartoille kappaleeseen 5.3.  
Lapin ELY-keskus käy tarvittaessa kartoittamassa  

maanomistajan pyynnöstä vanhoja niitty- ja lai-
dunmaita, mikäli ne eivät ole tässä hoito- ja käyt-
tösuunnitelmassa mukana. 

5.2.6  
Luonnon monimuotoisuus -kohteet 

LUMO-kohteilla tarkoitetaan luonnon monimuo-
toisuuden ja alueen kulttuurimaiseman säilyttämi-
sen näkökulmasta tärkeitä alueita, joiden hoitoon 
voi hakea tukea. Pääosa kohteista on osin pensoit-
tuneita, jopa hakamaiseksi muuttuneita vanhoja 
peltoja tai muutoin viljelyn ulkopuolelle jääneitä 
alueita. LUMO-kohteita ovat myös pellon ympä-
rillä olevat reunavyöhykkeet kun ne rajoittuvat 
Tenojokeen tai Tenontiehen. Näistä vain osa on 
merkitty esimerkinomaisesti hoitokartoille. Mikäli 
maanomistaja on kiinnostunut hoitamaan vanhoja 
viljelymaitaan tai pellon reunavyöhykkeitä, käy 

Sorminiittoleikkuri on 
kätevä pienialaisten 
niittyjen hoidossa. Kuvan 
toimiva malli on ollut 
vuosia käytössä Utsjoella. 
Kuva Marjut Kokko. 
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ELY-keskus tarpeen mukaan inventoimassa alueet 
Samalla keskustellaan hoidon tavoitteista ja tuen 
hakemisesta. 

Reunavyöhykkeitä voidaan hoitaa harventamal-
la puustoa, raivaamalla pensaikkoa, niittämällä tai 
laiduntamalla. Harvennuksessa ja raivauksessa 
säästetään monipuolisesti vanhoja puita, komei-
ta maisemapuita ja lehtipuita. Hoidon tavoitteena 
voi olla joko avoin niitty, hakamainen laidun tai 
monipuolinen reunametsä. Hoidon avulla voidaan 
tuoda esille myös vanhoja rakennuksia ja raken-
teita, kaunismuotoisia puita, marjovia pensaita ja 
kiviröykkiöitä. 

Nuvvuksen kylän keskellä oleva vanha pelto, jolla kasvaa niittylajistoa. LUMO-kohteen hoito parantaa sekä maisemaa että 
perinnemaisemalle tyypillisen lajiston elinympäristöä. Hoidoksi sopii vuosittainen niitto tai laidunnus. Niitos on kerättävä 
pois ja käytettävä esimerkiksi porojen rehuna. Kuva Marjut Kokko. 

Pellon ulkopuolisten luonnonlaitumien ja pel-
lon reunavyöhykkeiden sekä pellolla sijait-
sevien metsäsaarekkeiden hoitoon voi hakea 
tukea Lapin ELY-keskuksesta. Yhdessä maan-
omistajan kanssa suunnitellaan alueelle sopi-
vaa hoitoa, arvioidaan tukitaso ja neuvotaan 
tuen hakemisessa. Tukea voi saada vuosittain 
450 euroa hehtaaria kohti. Tukea voi hakea vil-
jelijä, poromies, maanomistaja tai rekisteröity 
yhdistys. Sopimusalueen pitää olla tuenhaki-
jan hallinnassa. Sopimus voidaan tehdä koske-
maan myös vuokrattuja maita. Tuen maksua 
haetaan vuosittain, sopimus tehdään viideksi 
vuodeksi kerrallaan. Lisätietoja on kerätty liit-
teeseen 1. 

5.2.7  

Pihapiirit ja rakennusperintö 

Avoimet pihapiirit tuovat kylä- ja tieympäristön 
maisemaan monimuotoisuutta. Pihan reuna-alu-
een vesakkoa ja huonokuntoisia puita on hyvä 
poistaa. Kauniit maisemapuut ja hyväkuntoiset 
isommat puuyksilöt voidaan tuoda hoitamalla 
esiin raivaamalla kasvustot niiden ympäriltä ma-
talaksi. 

Perinteisen kalastuksen, maatalouden ja poron-
hoidon rakennukset ja rakennelmat ovat merkit-
tävä osa kulttuurimaisemaa ja vaativat säilyäk-
seen jatkuvaa huoltoa. Jotta rakennukset pysyvät 
kunnossa on tärkeää huolehtia rakennusten kun-
nossapitoon liittyvistä vuosittaisista töistä. Näitä 
ovat rakennusten ympäristön pitäminen ilmavana 
poistamalla ylimääräiset tavarat, puut, pensaat ja 
seinänvieruskasvillisuus. Syksyllä on aika puh-
distaa rännit ja varmistaa että maankaadot ovat 
rakennuksesta poispäin. Keväällä tarkistetaan, et-
tä alapohja tuulettuu, esimerkiksi kissanluukut on 
syytä avata ajoissa. 

Liitteeseen 2 on kerätty lisätietoja rakennuspe-
rinnön hoitoavustuksen hakemisesta. Lisätietoja 
vanhojen rakennusten kunnostamisesta, alueen 
restaurointialan ammattilaisista ja rakennusperin-
nön hoitoon saatavasta tuesta saa Lapin ELY-kes-
kuksesta Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen 
alueidenkäyttöyksiköstä, Saamelaismuseo Siidasta 
sekä Museovirastosta. 

Restaurointimestari Marko Korkeasalo on koon-
nut liitteeseen 3 jokaiselle vanhan talon omistajalle 
tai sellaisen hankkimista suunnittelevalle käytän-
nönläheisiä neuvoja. 
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Korjaajan muistilista

√ Rakennuksen tulisi säilyä alkuperäisessä käytössään. Tällöin siinä ei tarvitse tehdä suuria raken-
teellisia ja tilankäytön muutoksia, jotka nostavat rakennuskustannuksia.

√ Käytä pätevää suunnitteluapua – hyvin suunniteltu on puoleksi tehty.
√ Suunnittelukustannukset maksavat itse itsensä useampaan kertaan.
√ Korjaustyöt on mitoitettava ja suunniteltava siten, ettei tehdä tarpeetonta työtä. Korjatun raken-

teen tai rakennuksen ei tarvitse näyttää uudelta. Vanhan on saatava säilyttää oma leimansa ja
rikastuttaa siten elinympäristöä.

√ Korjaustöissä on syytä käyttää vanhaa tunnettua tekniikkaa ja tuttuja materiaaleja. Vanhojen työ-
tapojen käyttö takaa sen, että korjattu rakennusosa toimii entisen kaltaisesti ja on myöhemminkin
korjattavissa tutulla tavalla. Vältä liian tiiviitä rakenteita – laho ja lattiasieni vaanivat.

√ Korjattavaa kohdetta täytyy tarkastella osana ympäristöään. Lopputuloksen on oltava ympäristön
kannalta sopusuhtainen. Maaseudulla perinteinen avoin pihapiiri tulee säilyttää.

√ Kunnioita rakennuksen tyylipiirteitä ja sille ominaisia rakenneratkaisuja. Älä pilaa rakennuksen
mittasuhteita – jos laajennat tee se varoen. Tutki ensin, voiko vanhan rakennuksen tiloja käyttää
tehokkaammin.

√ Säilytä ja korjaa rakennuksen yksityiskohdat listat, ikkunanpuitteet, kuistit sekä perinteinen väri-
tys. Muista, että ikkuna on talon silmä – sielun peili. Oikein on pitää lasi lähellä seinän ulkopintaa.

√ Säilytä ja korjaa sisustus: uunit, liedet, listat, ovet, tapetit, huonekalut. Säilytä pirtti ehyenä.
√ Tutustu korjausoppaisiin.
√ Käytä omaa tervettä harkintaasi. Mieti mikä on todella kaunista ja kestävää. Muista, että myös

rakennus tarvitsee jatkuvaa hoitoa.

Tämä korjaajan muistilista on julkaistu Lapin rakennusperinne ry:n julkaisussa ”Katso ympärillesi” 
(1987). Ohjeet on muotoillut Katri ja Jorma Huusko, Juhani Junttila/Arkkitehtitoimisto K&J Huusko, 
Oulu. Asia ei ole vanhentunut, vaan ohjeet pitävät edelleen hyvin paikkansa kun on kyse vanhan 
rakennuksen korjaamisesta. Vaikka viime vuosina on keskitytty korostamaan rakennusten energia-
tehokkuutta, vanhan rakennuksen korjaamisen perusperiaatteet eivät ole muuttuneet. 

Pellon reunojen ja peltojen keskelle jäävien metsiköiden hoitoon voi hakea Lapin ELY-keskukselta viisivuotista maiseman-
hoitosopimusta. Kuva Marjut Kokko. 
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Vanhat kentät ovat olleet avoimia. Pellot ja niittoniityt ovat ympäröineet kenttää, joskus myös metsälaitumet. Näkymä 
Aittijoen seuroista ajalta 1950–1970. Kuva Saamelaismuseo Siidan kuvakokoelma. 



37 Suomen ympäristö 01 | 2019

 
 

          Rakennusten vuosittaiseen hoitoon kuuluu ympäristön avoimena pitäminen. Puut tiputtavat lehtensä katolle lahottaen ra-
kenteita. Seinustoilla kasvava korkea kasvillisuus estää ilmankierron rakennuksen ympärillä pitäen rakennuksen jatkuvasti 
kosteana. Kuva Marjut Kokko. 

Kulttuurikerrosten eli maatuvan kasvillisuuden aiheuttama maakerrosten nousu rakennusten ympärillä on suurin yksittäinen 
rakennusten alaosien lahovaurioiden aiheuttaja. Rakennusten ympäristöjen kasvillisuus tulisi niittää vuosittain ja kaivaa seiniä 
lahottava maakerros pois. Kuva Marjut Kokko. 
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Rakennuksen kivijalka on usein ympäröity betonilla estämään lämmön karkaamista. Todellinen syy talon vetoisuuteen on ollut 
alapohjan vaurioissa. Alahirteen tai sen päälle ulottuva betonikuori nostaa kosteutta maaperästä aiheuttaen lahovaurioita 
hirsiin. Marko Korkeasalo tutkii vaurioita ja antaa omistajalle kunnostusohjeita. Kuva Marjut Kokko. 

5.2.8  
Muinaisjäännökset 

Suunnittelualueelta tunnetaan yhdeksän kiinteää 
muinaisjäännöstä, jotka on esitelty kappaleessa 4.4. 
Muinaisjäännöksillä tarkoitetaan maassa tai vedes-
sä säilyneitä elämisen, asumisen, liikkumisen, elin-
keinojen, uskonnon harjoittamisesta tai kuolleiden 
hautaamisesta jääneitä muistoja menneistä suku-
polvista. Muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja ja 
muinaismuistolaki kieltää toimenpiteet, jotka saat-
tavat olla vaaraksi muinaisjäännöksen säilymiselle. 

Muinaisjäännöksen hoidon ensisijainen tavoite 
on arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu ja koh-
teen esille tuominen. Hoitoa ohjaa, neuvoo ja val-
voo Museovirasto yhdessä maakuntamuseoiden 
ja Saamelaismuseon kanssa. Hoitokohdetta varten 
tehdään aina hoitosuunnitelma, jossa perustellaan 
hoidon tarve sekä hoidon vaatimukset ja tavoitteet. 
Maisemanhoidon toimenpiteet pyritään rajaamaan 
luonnollisesti muinaismuiston ympäristön mukai-
sesti. Hoidossa ei tavoitella muinaista maisemaa, 
vaan hoitoa suunniteltaessa tarkastellaan koko-
naisuutta, maaston muotoja, muinaisjäännöksen 
rakenteita ja kasvillisuutta, jolloin maiseman ker-
roksellisuus ja aikaperiodit saadaan otetuksi huo-
mioon. 

Muinaisjäännöksen ympäristön maiseman- ja 
metsänhoidossa tulisi poistaa kaikki muinaisjään-
nöksen päällä ja sen välittömässä läheisyydessä 
kasvavat puut vahingoittamatta sen rakenteita. 
Hakkuutähteet tulee korjata pois, eikä maan pintaa 
saa rikkoa tai kantoja poistaa. Ennen maisemanhoi-
totoimiin ryhtymistä on otettava yhteys Saamelais-
museo Siidaan. 

Museovirastolta voi hakea avustusta yksityis-
mailla sijaitsevien muinaisjäännösten hoitoon. 
Erityisesti tukea voidaan jakaa niihin toimenpitei-
siin, jotka edistävät muinaisjäännöksen säilymistä, 
kuten kasvillisuuden ja puuston käsittely sekä muu 
maiseman hoito, muinaisjäännöksen kulumisen 
ehkäisy sekä muinaisjäännöksen suoja- ja tukira-
kenteiden tekeminen. Lisäksi voidaan tukea mui-
naisjäännöksen saavutettavuuden parantamiseen 
sekä hoidon suunnitteluun liittyviä toimenpiteitä 
kuten muinaisjäännösten merkintää, kävijäinfra-
struktuurin rakentamista (polut, sillat, opasteet 
sekä muu saavutettavuuden parantaminen) sekä 
hoitosuunnitelman laatimista ja hoidon toteutta-
miseen oleellisesti liittyviä tutkimuksia. 

Muinaisjäännösten hoitoavustusten tavoitteena 
on edistää kiinteiden muinaisjäännösten säilymis-
tä ja tunnistamista tukemalla alueiden maiseman-
hoitoa ja kohteiden merkitsemistä. Avustusta voi 
hakea yksityishenkilö, yhteisö tai kunta. Avustus 
on harkinnanvaraista ja perustuu hakemuksessa 
esitettyihin kustannuslaskelmiin ja suunnitelmiin. 
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Ikkunalasi on arvokkain ja alun perin ainoa muualta tuotu rakennuksen osa. Ikkunoiden puuosat ovat paikallisen käsityön 
mestarinäyte. Ikkunoiden kunnostus ja huoltomaalaus kannattaa tehdä ennen kuin puuosat vaurioituvat. Kuva Marjut Kokko. 
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5.3  
Kunnostettavat ja 
hoidettavat kohteet 

Tenontien varressa tärkeimpiä hoitokohteita ovat 
umpeutuneiden näkymien avaaminen joelle ja 
kyläkeskuksiin, etenkin pelloille ja niityille sekä 
tunturialueille. Lisäksi näkymiä avataan leväh-
dyspaikoilla, kyläympäristössä ja virkistyskäytölle 
merkittävissä kohteissa. Hoitosuositukset on laa-
dittu maastokartoituksen ja tupailloista saatujen 
esitysten pohjalta. Suunnitelmassa on lisäksi huo-
mioitu kyläläisten ja maanomistajien toivomuksia. 

Tupailloista saatujen toiveiden pohjalta suun-
nitelmaan on ensisijaisesti valittu kohteita, jotka 
ovat keskeisiä kylämaisemassa ja joiden kunnos-
tus onnistuu pienillä resursseilla. Jyrkkiä rinteitä, 
helposti eroosioituvia kohteita tai muutoin erityis-
tä suunnittelua vaativia kohteita ei ole otettu tähän 
suunnitelmaan mukaan. 

Kartoilla esitettävät hoitokohteet suosituksi-
neen ovat vapaaehtoisia sekä maanomistajille 
että rakennusten omistajille. Hoitokohteet esite-
tään edeten Rovisuvannon pohjoisosasta kohti 
Nuvvuksen kylää. 

Ennen kunnostustöiden aloittamista tulee 
olla yhteydessä maanomistajaan ja kunnan 
rakennustarkastajaan. Kun tiealue rajoittuu 
asuttuun tai vapaa-ajan kiinteistöön, neuvo-
tellaan tiealueen raivauksista kiinteistönomis-
tajan kanssa. Asuttuihin pihapiireihin jätetään 
näkö- ja melusuoja maanomistajan toiveiden 
mukaisesti. 

Karigasniemen osayleiskaavassa on osoi-
tettu Tenojokivarteen MU-1 ja MY-1 alueita, 
joille tulee hakea rakennustarkastajalta mai-
sematyölupa ennen maisemaa muuttavien toi-
menpiteiden toteuttamista. Lupaa ei tarvitse 
hakea, mikäli alueilta otetaan vain polttopuita 
kotitarvekäyttöön. 

Maisemanhoito yhdessä on palkitsevaa työtä. Kuvassa raivausporukkaa ja muonittajia kesällä 2018. Kuva Marjut Kokko. 
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5.3.1  
Piesjoki 

Erkkesavun kohdalla lehtipuusto katkaisee näky-
män pelloille sekä osittain pihapiireihin ja tuntu-
reille. Rannan puusto peittää jokinäkymän. Tien 
vierialueella on komeita maisemapuita, joita tuo-
daan kunnostuksen avulla esiin. Tenon ja pihapii-
rien välissä on luonnonniittyjä, joiden lajisto on 
monipuolinen. 

Toimenpidesuositukset: 

� Raivataan tien ja peltojen väliset vyöhykkeet,
säästetään erikokoisia lehtipuita joko yksittäin
tai ryhmiin ja korostetaan kookkaita mäntyjä
raivaamalla niiden ympäristö.

� Rantapuusto ja metsäsaarekkeet käsitellään ke-
vyemmin, säästetään monipuolisesti puulajeja
välttäen kaavamaista harventamista.

� Pusikoituneen rantaniityn kunnostamiseen ja
vuosittaiseen hoitoon voi hakea ELY-keskuk-
selta tukea.

Kartta 2. Erkkesavun hoitokohteet. 
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Poroniemenrinteen levähdyspaikalta ja siitä ete-
lään päin kuljettaessa joki- ja tunturinäkymät 
peittyvät kasvaneen puuston taakse.
Levähdyspaikan reunamilla kasvaa raitaryhmiä 
ja kookkaita mäntyjä. Piesjoen eteläpuolella ja 
Tenojokivarressa on maisemallisesti hienoja 
luonnonniittyjä, joiden lajisto on monipuolinen. 

Toimenpidesuositukset: 

� Piesjoen eteläpuolella on laaja rantaniitty joka
rajoittuu Piesjokeen rajautuvaan jokivarsimet-
sään ja luonnontilaiseen hiekkarantaan. Ran-
taniitty pidetään avoimena. Vuosittaiseen hoi-
toon voi hakea ELY-keskukselta viisivuotista
ympäristösopimusta.

� Piesjoen pohjoispuolella on Tenojokeen rajau-
tuva vanha luonnonniitty, jonka niittämiseen
tai laiduntamiseen voi hakea ELY-keskukselta
viisivuotista ympäristösopimusta. Myös luon-
nonniittyyn rajautuvaan pusikoituneen ranta-
vyöhykkeen hoitoon voi hakea tukea.

� Poroniemenrinteen levähdyspaikan vesakon
raivaus ja puuston harvennus levähdyspaikalta
etelään ja rinnettä alaspäin miltei sähkölinjaan
asti, säästetään raitaryhmiä. Kookkaita mäntyjä
tuodaan esiin raivaamalla puustoa pois niiden
ympäriltä.

Kartta 3. Piesjokisuun ja Poroniemenrinteen hoitokohteet. 
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Piesjoen eteläpuolella si-
jaitsevia Tenon rantaniit-
tyjä suositellaan raivatta-
van avoimiksi tai kehi-
tettävän hakamaisiksi. 
Kauniit niityt rajautuvat 
luonnon hiekkarantoihin. 
Kuva Marjut Kokko. 

Mikäli rantaniittyjä 
hoidetaan laiduntamalla, 
voidaan sopimusalueeksi 
hakea myös Piesjokeen 
rajautuvaa rehevää joen-
varsimetsää. Kuva Marjut 
Kokko. 

Piesjoella on laaja luon-
nontilainen rantahietikko, 
jossa kasvaa tenonaju-
ruohoa. Kuva Marjut 
Kokko. 
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Piesjoen pohjoispuolella 
sijaitsevan parkkipaikan 
ympäristö suositellaan 
raivattavan. Kuva Marjut 
Kokko. 

Piesjoen pohjoispuolella 
sijaitseva vanha niitty 
rajoittuu Tenojokeen. 
Niitty suositellaan pidet-
tävän avoimena. Ranta-
pensaikon raivaus avaa 
näkymät joelle. Kuva 
Marjut Kokko. 

Tienäkymä Poromiehen-
rinteen levähdyspaikalta 
etelään päin. Puuston 
harvennuksella avautuu 
laaja kaukomaisema joki-
vartta pitkin niin etelään 
kuin pohjoista kohti. Kuva 
Marika Koskiniemi. 
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5.3.2  
Fierranjoki 

Etelästä päin Fierranjoelle saavuttaessa näkymä 
on avoin Norjan tuntureille asti. Tien lähestyessä 
jokea jokinäkymät peittyvät puuston taakse ja vain 
tuntureiden huiput näkyvät puuston takaa. Pellot 
peittyvät koivikon taakse. Tien itäpuolen puusto 
kaatuu hieman tien ylle. Tien vierialueen hoidolla 
peltojen yli avautuvat näkymät jyrkästi kohoavalle 
Biennas–Jon njargan rinteeseen. Fierranjoella on 
useita luonnonniittyjä, joita suositellaan hoidetta-
van avoimina. 

Toimenpidesuositukset: 

� Tien vierialueen raivaus peltojen esille tuomi-
seksi tien länsi- ja itäpuolelta. 

� Luonnonniittyjen ja perinnebiotoopin sään-
nöllinen hoito pitäen kasvillisuus avoimena. 
Käytön ulkopuolelle jääneitä peltoja suositel-
laan hoidettavan luonnonniittyinä. Kohteiden 
hoitoon voi hakea tukea ELY-keskuksesta. 

Kartta 4. Fierranjoen hoitokohteet 
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Metsähallitus raivasi elokuussa 2018 Fierranjohkassa valtion maita. Talkoilijat saivat mukaansa polttopuuta. Kuva Antero 
Isola. 

Fierranjoella on kunnostettu hienosti vanhaa rakennuskantaa ja hoidettu vanhan kentän luonnonniittyjä. Rantapuusto on 
harvennettu siten, että näkymät aukeavat Tenojoen yli Norjaan asti. Kuva Marjut Kokko. 
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Paloniemen levähdyspaikan vierellä on molem-
min puolin vanhoja, osin pensoittuneita luonnon-
niittyjä, jotka suositellaan kunnostettavan. Kun 
pensaikko ja puusto raivataan, avautuu tieltä ja 
levähdyspaikalta hienot näkymät joelle. 

Toimenpidesuositukset: 

� Tien vierialueen raivaus luonnonniittyjen ja 
joen esiin tuomiseksi. Pellon ja rannan väliset 
vyöhykkeet voidaan käsitellä kevyemmin ja 
jättää puustoa vaihtelevan kokoisiin ryhmiin 
säästäen komeita raitoja. 
Levähdyspaikan ympäristö raivataan. Sääste
tään pari suurempaa ja hyvälaatuista koivua. 
Tien itäpuolelta laskevan puron ympäristöä 
voidaan kevyesti raivata sen esiin tuomiseksi. 
Vanhat niityt suositellaan kunnostettavan rai
vaamalla pensaat ja hoitamalla sen jälkeen 
niittyjä vuosittain. Hoitoon voi hakea tukea 
ELY-keskuksesta. 
Levähdyspaikalle sijoitetaan jokisaamelaisten 
kulttuurista kertova info-taulu. 

Paloniemessä 
vanhat pellot ovat 
voimakkaasti pen-
soittuneet. Kuva 
Marjut Kokko. 

� -

� -

�

Kartta 5. Paloniemen levähdyspaikan ja Pihtirannan hoitokohteet. 
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Pihtirannan kohdalla tien vierialueen
puusto on harvennettu kesällä 2018 ja näkymät 
pelloille avattu. 

Toimenpidesuositukset: 

� Laaja rantaniitty on hieno perinnebiotooppi, jo-
ka on pohjoisosaa lukuun ottamatta erinomai-
sessa hoidossa. Rantaniitty pidetään avoimena
kuten tähänkin asti. Pohjoisosa suositellaan
kunnostettavan raivaamalla. Perinnebiotooppi
rajautuu jokitörmän puustoon, jota suositellaan
harvennettavan. Vuosittaiseen hoitoon voi ha-
kea ELY-keskukselta viisivuotista ympäristö-
sopimusta.

� Peltojen ympärille jääviä pellon reunavyöhyk-
keitä suositellaan raivattavan. Hoitoon voi ha-
kea tukea ELY-keskuksesta.

Pihtirannassa on säännöllisesti niittämällä hoidettu perinnebiotooppi, jonka lajisto on erittäin monimuotoinen. Niitty näkyy 
pitkälle joelle ja myös Norjan puolella kulkevalle Tenontielle. Kuva Marjut Kokko. 
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5.3.3   
Outakosken kylärivi 

Outakoskella pihapiirien rakennuskanta on eri-
ikäistä ja vanhat rakennukset ovat niissä näkyvässä 
asemassa. Kunnostukselle on tarvetta lähes joka 
pihapiirissä. Rakennusperinnön hoitoon liittyvän 
neuvonnan avulla voidaan omistajille tarjota tietoa 
rakennusten kunnostuksesta ja hoitoavustuksen 
hakemisesta. 

Akujoella peltoalueet ovat edelleen tehokkaassa 
viljelyksessä. Näiden lomaan jää muutamia perin-
nebiotooppeja, joiden lajisto on monimuotoista. 
Akukosken kylämaisemassa vanha rakennuskanta 
jää kasvillisuuden peittoon ja osa rakennuksista on 
akuutin kunnostuksen tarpeessa. 

Suvannossa Nuorevuollen kohdalla pellot 
katoavat kesäisin puuston taakse, mutta 
lehdettömään aikaan ne voidaan havaita. Tien 
vierialueen puusto peittää näkyvyyden 
pihapiireille ja pelloille. Rannalla on vanhoja 
peltoja ja niittyjä, joita voidaan hoitaa luonnon 
monimuotoisuuskohteina (LUMO). 

Toimenpidesuositukset: 

� Rantapensaikkoja suositellaan raivattavan voi-
makkaasti.

� Kyläkeskuksen kohdalta raivataan puustoa
vaihtelevan kokoisiin ryhmiin tien vierialueelta,
noin 25 metrin etäisyydelle tiestä. Säästetään eri-
koisia puita ja puuryhmiä. Suositaan mäntyjä.

� Akujoen arvokas perinnebiotooppi rajautuu
kylätiehen ja vanhoihin rakennuksiin. Niityn
lajisto on monimuotoinen ja sen hoitoon voi ha-
kea tukea Lapin ELY-keskuksesta. Reunamille
kasvaneet pensaikot raivataan ja avataan joki-
näkymä. Hoidetaan vuosittain niittämällä tai
laiduntamalla.

� Luonnonniittyjen (LUMO) kunnostukseen ja
hoitoon voi hakea tukea ELY-keskuksesta.

Akujoella pusikoiden raivaus sekä peltojen ja vanhojen niittyjen hyödyntäminen säilyttää sekä rakennuksia että kulttuuri-
maisemaa. Kuva Marjut Kokko. 
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Kartta 6. Akujoen ja Suvannon hoitokohteet. 
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Akujoella on perinnebiotooppeja, etenkin tuoreita niittyjä, joiden hoitamiseen voi hakea tukea. Kuva Marjut Kokko. 

Suvannossa Tenojokeen rajautuu vanhoja pelto- ja laidunmaita, joita suositellaan pidettävän avoimina. Jokitörmän päällä 
kasvavaa puustoa harventamalla aukeaa näkymät Tenolle ja Norjan tuntureille. Kuva Marjut Kokko. 
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Utsjoen seurakunta on hoitanut Outakosken hau-
tausmaata ympäristöineen. Puuston ja vesakon 
harvennuksella sekä viereisten yksityisten pals-
tojen hoidolla saadaan ympäristöstä viihtyisämpi 
ja näkymiltään avarampi. Seurakunta raivasi elo-
kuussa 2018 hautausmaan ja sen viereisen leväh-
dyspaikan välisen alueen avaten näkymät leväh-
dyspaikalta hautausmaalle. 

Toimenpidesuositukset: 

� Hautausmaan läheisyydessä sijaitsee Cullo-
veaijohkan laaja historiallisen ajan asuinpaikka, 
johon voi hakea Museovirastolta hoitotukea. 

� Pellon reunavyöhykkeiden ja luonnonniittyjen 
hoitoon sekä vanhojen rakennusten kunnostuk-
seen voi hakea tukea ELY-keskuksesta. 

� Levähdyspaikalle sijoitetaan jokisaamelaisten 
kulttuurista kertova info-taulu. 

!( 

0 500 
m 

Hoidettava tienvarsimaisema 
Avoimena kehitettävä alue 

kj Maisemapuu tai -puuryhmä 
!( Kiinteä muinaisjäännös 

© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/18 

Kartta 7. Outakosken hautausmaan ja Reistin hoitokohteet. 
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Utsjoen seurakunta ylläpitää Outakoskella, Nuvvuksessa ja Pappilassa rakennusperintöä ja ympäristöä.Kuva Marjut Kokko. 

Outakoskella on jäljellä monessa pihapiirissä vanhaa rakennuskantaa, jonka kunnossapito on kulttuuriympäristön säilyttä-
miseksi tärkeää. Kuva Marjut Kokko. 
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Reistissä tiealueet ovat pääosin hoidettu. Laajat 
näkymät aukeavat pelloille ja taustalla nouseville 
tuntureille. Paikoin peltoja kuitenkin reunustaa 
kapea lehtipuuvyöhyke, joka kesällä sulkee ko-
konaan kaukonäkymät. Opastekyltit ovat osittain 
peittyneet vesakon taakse. 

Toimenpidesuositukset: 

� Tiealueiden hoidon jatkaminen, jätetään har-
vakseltaan pieniä puuryhmiä tai puita yksittäin 
välttäen kaavamaista raivausta. 

� Opastekylttien ympäristön raivaus. 
� Pellon reunavyöhykkeiden ja luonnonniittyjen 

hoitoon sekä vanhojen rakennusten kunnostuk-
seen voi hakea tukea ELY-keskuksesta. 

Tien vierialueiden hoidolla mahdollistetaan laajat näkymät pelloille, joille Norjan tunturit luovat taustakehyksen. Kuva 
Marjut Kokko. 

Avoimena hoidettu pihapiiri Reistissä. Pihan rakennukset, pellot ja ympäröivä luonnonmaisema muodostavat yhdessä kult-
tuurimaiseman. Kuva Marjut Kokko. 
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� Seitaojan levähdyspaikan näkymät peittyvät 
osittain rannan puuston taakse. Seitaoja peit-
tyy vesakon taakse ja levähdyspaikalta etelään 
päin kuljettaessa puusto peittää kokonaan joki-
näkymät. Seitalassa tien vierialuetta on osittain 
hoidettu peltojen kohdalta sekä tien ja rannan 
välistä vyöhykettä Seitalasta pohjoiseen. Pals-
tan pohjoisosassa sijaitseva pelto katoaa puus-
ton taakse. 

Toimenpidesuositus: 

� Jatketaan tien vierialueiden hoitoa avaten näky-
miä pelloille ja joelle. Säästetään puita yksittäin 
välttäen kaavamaista harventamista. 

� Levähdyspaikan ympäristön eteläpuoli ja tien 
vierialue raivataan voimakkaasti. Maisemalli-
sesti komeita puita säästetään ryhmiin tai yk-
sittäin. Levähdyspaikan pohjoinen puoli raiva-
taan puistomaiseksi, säästetään puita vaihtele-
van kokoisiin ryhmiin. 

� Raivataan Seitaoja jättäen kuitenkin harvennet-
tu suojakaista vesistön varteen. 

� Peltojen kohdalta raivataan rantatörmiä avaten 
näkymiä joelle. 

� Tien itäpuoli raivataan puistomaiseksi. Hoidol-
la tuodaan esiin suurikokoisia kiviä ja sääste-
tään suurimpia puita. 

� Jatketaan rantavyöhykkeen hoitoa koko kylä-
alueella vaalien komeita maisemapuita. 

� Raivataan pohjoisosassa sijaitsevan pellon ran-
tavyöhyke jättäen puita muutamiin ryhmiin. 
Tien vierialuetta raivataan voimakkaasti avaten 
näkymiä pelloille. 

� Levähdyspaikalle sijoitetaan jokisaamelaisten 
kulttuurista kertova info-taulu. 

Kaukonäkymä Seitalassa. Kuva Marjut Kokko. 
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Kartta 8. Seitaojan ja Seitalan hoitokohteet. 
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Pihtiojalla tien vierialueen puusto peittää 
näkymät peltojen kautta joelle ja tuntureille. 
Pihtiojalla kasvaa muutamia isompia mäntyjä 
tien itä- ja länsipuolella, joita voidaan hoidolla 
tuoda esiin. 

Toimenpidesuositukset: 

� Tien vierialueen kevyt raivaus peltojen esiin
tuomiseksi, säästäen katajat ja kookkaampien
mäntyjen ympäriltä raivataan voimakkaam-
min.

� Pihapiirin kohdalta tien vierialueen kevyt rai-
vaus puoliavoimeksi.

Kartta 9. Pihtiojan ja Nuorpiniemen etelä-osan hoitokohteet. 
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5.3.4  
Nuorpiniemi 

Nuorpiniemen laajat pellot ovat viljelykäytössä. 
Puusto peittää osittain tai kokonaan näkymät sekä 
pelloille että taustalla nouseville tuntureille. Puus-
to on mäntyvaltaista, koivua kasvaa enimmäkseen 
peltojen reunavyöhykkeillä. Levähdyspaikka rai-
vattiin kesällä 2018. Levähdyspaikalta etelään päin 
tien vierialueen puusto katkaisee näkymät joelle. 

Toimenpidesuositukset: 

� Levähdyspaikan ympäristö pidetään matalana 
säästäen muutama puuryhmä. 

� Peltojen ja rannan välinen vyöhyke raivataan, 
säästetään puulajeja monipuolisesti. 

� Peltojen kohdalta pusikoituneet tien vierialueet 
raivataan säästäen koivuja pieniin ryhmiin ja 
erikokoisia mäntyjä yksittäin. Lisäksi mänty-
metsää kasvavilla jaksoilla harvennetaan puus-
toa tien ja pellon välisellä vyöhykkeellä. 

� Tenojoen kapeita rantaniittyjä voidaan hoitaa 
luonnon monimuotoisuuskohteina. 

� Levähdyspaikalle sijoitetaan jokisaamelaisten 
kulttuurista kertova info-taulu. 

Kartta 10. Nuorpiniemen pohjoisosan hoitokohteet. 
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Kuva Marjut Kokko 

Kuva Kirsti Länsman, Yle 

Nuorpiniemen levähdyspaikan raivauksella avattiin komeat maisemat Tenojoen rantahiekoille. 
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Nuorpiniemen komeaksi harvennettua rantavyöhykettä. Kuva Marjut Kokko. 

Nuorpiniemen pellot ovat hyvin hoidettuja. Peltojen reunavyöhykkeiden hoito avartaa näkymiä joelle ja tielle. Kuva Marjut 
Kokko. 
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Varsaojan levähdyspaikan näkymiä joelle ja 
tuntureille estää kasvanut puusto. Lehdettömään 
aikaan joen voi nähdä puuston lomasta. 
Levähdyspaikalta Ruovdenjárgan suuntaan tien 
vierialueella kasvaa kookkaampia mäntyjä, joita 
voidaan hoidolla tuoda esiin. 

Toimenpidesuositukset: 

� Levähdyspaikan ympäristön raivaus noin
20 metrin säteellä levähdyspaikan vierialueelta
ja sen eteläpuolelta purolle asti. Säästetään rai
vauksessa hyväkuntoisia mäntyjä ja muutama
koivu.
Tien vierialueen raivaus noin 20 m etäisyydeltä
tiestä. Säästetään kookkaita mäntyjä ja raiva
taan niiden ympäriltä. Lehtipuusto raivataan
vaihtelevan kokoisiin ryhmiin tai jätetään yk
sittäin.
Levähdyspaikalle sijoitetaan jokisaamelaisten
kulttuurista kertova info-taulu.

Kartta 11. Varsaojan levähdyspaikan hoitokohde. 

-

�
-

-

�

Varsaojan levähdyspaikalta avataan näkymät Tenolle. Kuva Marika Koskiniemi. 
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5.3.5  
Aittijoki 

Aittijoen pellot ja luonnonniityt ovat pääosin hoi-
dossa. Hieno kylämaisema jää tieltä katsottuna 
tienvieripuuston taakse. Levähdyspaikan vieri-
alueella on maisemapuuksi soveltuvia mäntyjä. 
Vanhaa rakennuskantaa on runsaasti, muutamia 
uusia vapaa-ajan asuntoja joukossa. 

Toimenpidesuositukset: 

� Levähdyspaikan ympäristön raivaus 15–20 met
rin etäisyydeltä. Säästetään isoja mäntyjä leväh
dyspaikan eteläpuolella ja koivua ryhmittäin 
tai yksittäin. 
Raivaamalla ja harventamalla puustoa avataan 
näkymiä tieltä pelloille ja luonnonniityille. 
Peltoja ja luonnonniittyjä hoidetaan avoimena. 
Kohteiden hoitoon voi hakea tukea Lapin ELY
keskuksesta. 
Levähdyspaikalle sijoitetaan jokisaamelaisten 
kulttuurista kertova info-taulu. 

Kartta 12. Aittijoen hoitokohteet. 
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Kartta 13. Garranjárgan hoitokohteet. 
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Aittijoella on säilynyt seudulle harvinainen metsälaidun, jota käytetään edelleen nautalaitumena. Kuva Marjut Kokko. 

Aittijoella on perinteisiä rakennuksia runsaasti. Kuvassa vanha aitta vuodelta 1847. Kuva Marjut Kokko. 
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5.3.6 

Dálvadas 

Dálvadaksessa tien vierialueita on osittain hoidet-
tu. Kesäaikaan kylänäkymät peittyvät kuitenkin 
vesakon taakse. Tien vierialueita ja pellon reuna-
vyöhykkeitä voidaan avata kyläläisten toiveiden 
mukaisesti. 

Toimenpidesuositukset: 

� Raivataan tien vierialueet ja avataan maisemaa 
peltojen kohdalta. Jätetään puustoa yksittäin tai 
pieniin ryhmiin välttämällä kaavamaista har-
ventamista. Säästetään katajat. 

� Peltojen hoitoon voi hakea maisematukea Lapin 
ELY-keskuksesta. 

� Tukikelpoisia peltoja voidaan kartoittaa maan-
omistajan toiveiden mukaan. 

Kartta 14. Dálvadaksen hoitokohteet. 
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 Dálvadaksen hieno kyläkokonaisuus peittyy kylään lännestä saavuttaessa tienvarsipuiden taakse. Raivattava alue on kuitenkin 
kapea ja pienellä resurssilla avattavissa. Ylärinne on jyrkkä, kylää kohti laskeuduttaessa helpommin raivattava. Kuva Marjut 
Kokko. 

Nuvvuksen kylämaisema on aukaistavissa tiellä liikkujille varsin pienellä raivaustyöllä. Pihapiiriin jätetään melu- ja näkösuoja 
maanomistajan niin toivoessa. Kuva Marjut Kokko. 



67 Suomen ympäristö 01 | 2019

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 
  
  

 

5.3.7  
Nuvvus 

Nuvvuksessa peltojen kohdalla tiealueita ja tien 
vierialueita on hoidettu paikoin, mutta pääosin ky-
länäkymät peittyvät kasvaneen puuston ja vesakon 
taakse. Nuvvuksessa on useita luonnonniittyjä ja 
vanhoja peltoja, joita suositellaan kunnostettavan 
ja hoidettavan jatkossa LUMO-kohteina. Hepohar-
jun levähdyspaikan ympäristön puusto raivattiin 
talkoilemalla kesällä 2018. 

Toimenpidesuositukset: 

Tien vierialueen raivaus peltojen kohdalla. Jäte
tään puustoa yksittäin välttämällä kaavamaista 
raivausta. Suositaan parhaimpia puuyksilöitä, 
joiden ympäristöä raivaamalla vapautetaan kas
vutilaa puun kehittymiseksi maisemapuuksi. 
Tiealueiden raivaus, jätetään puustoa epäsään
nöllisesti pieniin ryhmiin. 
Hepoharjun levähdyspaikan ympäristön avoi
mena säilyttäminen. 
Luonnonniittyjä ja vanhoja peltoja voidaan hoi
taa LUMO-kohteina. Hoitoon voi hakea tukea 
Lapin ELY-keskuksesta. 
Raivataan ja harvennetaan peltojen reunavyö
hykkeet. Hoitoon voi hakea em. maisemanhoi
don tukea. Kartta 15. Nuvvuksen hoitokohteet. 
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Hepoharjun levähdysalueelta aukeaa kapealti upea näkymä alavirtaan. Kevyellä raivauksella näkymät avautuvat koko leväh-
dysalueelta ylä- ja alavirtaan. Sopii talkookohteeksi. Kuva Marjut Kokko. 

Hepoharjun levähdysalue ennen ja jälkeen raivauksen. Levähdysalueelle on maanomistajapalautteissa toivottu tulenteko-
paikkaa ja vessaa. Kuvat Marjut Kokko. 
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Nuvvuksen maisemaa elä-
vöittävät hienosti hoidetut 
nautakarjalaitumet. Laitu-
mille on jätetty puuryhmiä 
ja komeita maisemapuita, 
jotka tuovat maisemaan 
vaihtelua. Kuva Marjut 
Kokko. 

Keskellä Nuvvuksen kylää 
on maisemapeltoja, joita 
voi hoitaa LUMO-kohtei-
na. Hoito tapahtuu laidun-
tamalla tai säännöllisesti 
niittämällä. Kuva Marjut 
Kokko. 

Tenojoen rannat ovat Nuv-
vuksessa paikoin pusikoitu-
neet. Puuryhmien ja pellon 
reunavyöhykkeiden hoi-
toon voi hakea tukea Lapin 
ELY-keskukselta. Kuva Mar-
jut Kokko. 
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Buollándievván  kohdalla puusto ja vesakko 
peittävät näkymät pelloille. Pellon 
reunavyöhykkeet sulkevat näkymät joelle ja 
tuntureille.

Toimenpidesuositus: 

 � Tien ja pellon välisten vyöhykkeiden raivaus.
Jätetään puita pieniin ryhmiin tai yksittäin,
välttäen kaavamaista raivausta. Säästetään

 katajat.
� Pellon reunavyöhykkeiden hoitoon voi hakea

maisemanhoidon tukea (LUMO).
Kartta 16. Buollándievván hoitokohteet. 

Buollándievvássa  
on tien laidassa 
avoimia peltoaukei-
ta. Puustoa aukotta-
malla avataan hienot 
näkymät tuntureille. 
Kuva Marjut Kokko. 

Lumo-kohde 
Hoidettava tienvarsimaisema 
Avoimena kehitettävä alue 
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Rávnnánjárgan kohdalla rannan puusto peittää 
näkymät kokonaan tai osittain joelle ja taustalla 
nouseville tuntureille. Maisemanhoitoalueen 
pohjoisosassa Suophajohka katoaa puuston 
lomaan. 

Toimenpidesuositus: 

� Rantapuuston raivaus, jätetään puustoa vaihte-
levan kokoisiin ryhmiin tai yksittäin. Säästetään
katajat.

� Suohpajohkan ympäristön kevyt raivaus jättäen
suojaavaa puustoa puron varteen.

Kartta 17. Ravnnánjárgan hoitokohde. 
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Kuva Antero Isola. 
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6 Maisemanhoitoalueen perustaminen 

6.1  
Perustamisprosessi 

Maisemanhoitoalueen perustamisen lähtökohdak-
si soveltuvat alueet, joiden maisemalliset arvot 
ovat tulleet pitävästi todennetuiksi. Status voidaan 
myöntää luonnonsuojelulain (1996/1096) 32 §:n pe-
rusteella arvokkaiden maisemakokonaisuuksien 
säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Valtakunnallisesti 
arvokkailla alueilla luonnonsuojelulain mukaisen 
maisema-alueen perustamisesta päättää ympäris-
töministeriö. Edellytyksenä perustamiselle on, että 
valmistelu on tehty yhteistyössä alueella asuvien 
ihmisten ja muiden tärkeiden intressiryhmien, 
kuten paikallisten ja alueellisten ympäristöviran-
omaisten kanssa. On tärkeää, että hankkeella on 
asukkaiden kannatus. 

Maisemanhoitoalueen status on tunnustus 
pitkäjänteisestä tavasta hoitaa kylien rakennettua 
ympäristöä ja maaseutumaisemaa. Valtakunnalli-

sesti arvokkaita maisemanhoitoalueita on perus-
tettu Suomessa vasta Raaseporin Skärlandetiin, 
Kauhajoen Hyyppään, Pelkosenniemelle Kairalan-
Luiron -alueelle ja Simoon Simonkylän ja Simonie-
men alueelle. 

Maisemanhoitoalueen hakijana on kunta. Ha-
kemus toimitetaan Lapin ELY-keskukselle. Tämän 
jälkeen ELY-keskus järjestää perustamisesta maan-
omistajille sekä paikallisille ja maakunnallisille toi-
mijoille kuulemiskierroksen, jossa kaikki joita asia 
koskee, voivat antaa kannanottonsa ehdotuksesta. 
Myönteisen päätöksen saamisessa keskeistä on, 
että perustamistyö etenee suotuisasti paikallisella 
tasolla. 

Mikäli maisemanhoitoalueen perustaminen 
saa riittävää kannatusta ELY-keskus esittää uuden 
maisemanhoitoalueen perustamista ympäristömi-
nisteriölle, joka vastaa statuksen myöntämisestä 
valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla. 
Ennen perustamista ympäristöministeriö järjestää 
vielä lausuntokierroksen valtakunnallisella tasolla. 

Suomen maisemanhoitoalueiden kyläaktiivit ovat kokoontuneet vuosittain jakamaan kokemuksia, kuulemaan rahoitus-
mahdollisuuksista ja suunnittelemaan yhteisiä hankkeita. Vuonna 2017 tutustuttiin Simon maisemanhoitoalueeseen. Kuva 
Tapio Heikkilä. 
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6.2  
Lakien ja säädösten 
asettamat tavoitteet 

Maisemansuojelusta säädetään luonnonsuojelu-
lain (1096/96 ja 144/99) 5. luvun 32–36 §:ssä ja luon-
nonsuojeluasetuksen 4. luvun (160/97) 13–16 §:ssä. 
Luonnonsuojelulain 32 §:n mukaan maisema-alue 
voidaan perustaa luonnon- tai kulttuurimaiseman 
kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai 
siihen liittyvien muiden erityisten arvojen säi-
lyttämiseksi ja hoitamiseksi. Kaikki lain mukaan 
perustetut valtakunnalliset alueet on nimetty mai-
semanhoitoalueiksi, jotta ne olisi selkeästi erotetta-
vissa valtioneuvoston vuonna 1995 määrittelemistä 
valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. 

Päätös ei velvoita yksityisiä maanomistajia aktii-
visiin hoitotoimenpiteisiin. Viranomaispäätöksis-
sä sen sijaan otetaan huomioon päätöksen sisältö. 
Maisemanhoitoalue tulee ottaa huomioon mm. lu-
patarkastelussa ja kaavoja uudistettaessa. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää niiden elinkeinojen tu-
kemiseen, jotka toimillaan ylläpitävät alueen omi-
naislaatua ja maisemaa. Perustetun maisemanhoi-

toalueen suojelupäätös voidaan myös lakkauttaa 
tai sen suojelumääräyksiä muuttaa, mikäli alueen 
maisema-arvo on olennaisesti vähentynyt tai jos 
suojelu estää yleisen edun kannalta tärkeän hank-
keen tai suunnitelman toteuttamisen. (LsL 35 §). 

6.3 

Suosituksilla maisema 
huomioon 

Maisemanhoitoalueen päätöksessä annetaan suosi-
tuksia keskeisten maisema-arvojen säilyttämiseksi. 
Päätös ei aiheuta muutoksia maanomistajien oi-
keuksissa eikä velvoita maanomistajia. Tavoit-
teena on kannustaa jatkamaan maisemanhoitoon 
liittyviä toimenpiteitä, joita alueella muutoinkin 
tehdään maatalouden, metsänhoidon, rakennusten 
kunnossapidon ja muiden arkipäivään kuuluvien 
ympäristötöiden yhteydessä. Maisemanhoitoalu-
een perustaminen ei vaikuta rakentamiseen, jota 
ohjataan koko suunnittelualueen kattavalla Kari-
gasniemen osayleiskaavalla (Lsl 34 §). Liitteeseen 
6 on koottu hyötyja, joita maisemanhoitoalueesta 
on asukkaille ja luonnolle. 

Valitusosoitus päätöksestä:
Korkein hallinto-oikeus 

LSL 61 §:n mukaisesti 

Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman valmistelu 
yhteistyössä kyläyhdistyksen ja kunnan kanssa

Kunnalta esitys Lapin ELY-keskukselle 
maisemanhoitoalueen perustamisesta

- Perustamisedellytykset LSL 32 § kuulemiskierros
(maanomistajat, paikalliset ja alueelliset sidosryhmät) 

Lapin ELY-keskukselta esitys maisemanhoito-
alueen perustamisesta Ympäristöministeriölle

Ympäristöministeriö tekee perustamispäätöksen 
Tenonlaakson maisemanhoitoalueesta

- selostus maisema-arvoista
- maisemanhoitoaluetta koskevat mahdolliset määräykset 

(LSL 34 §) tai suositukset 

Lausuntokierros
- valtion viranomaiset ja laitokset

- kunta
- maakuntaliitto

- maanomistajia edustavat yhteisöt

LSA 14 § 

Karigasniemen kyläyhdistykseltä aloite 
maisemanhoitoalueen perustamisesta
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6.4  
Määräyksiä tarvittaessa 

Jos kyläläiset ja kunta näkevät tarpeelliseksi, voi-
daan perustamispäätökseen sisällyttää suositusten 
lisäksi maiseman olennaisten piirteiden säilyttämi-
seksi tarpeellisia määräyksiä. Nämä voivat koskea 
näiden piirteiden muuttamista koskevia toimenpi-
teitä, kuten 110 kW tai suurempien maanpäällisten 
voimajohtojen sijoittamista alueelle, yli 30 metriä 
korkeiden mastojen rakentamista, kaatopaikan 
sijoittamista, rautateiden rakentamista tai kaivok-
sen perustamista. Määräykset eivät kuitenkaan saa 
aiheuttaa kiinteistön omistajalle merkityksellistä 
haittaa (LsL 34 §). 

6.5  
Vastuut suunnitelman 
toteuttamisessa 

Maanomistajat ovat keskeisessä asemassa kyläym-
päristöjen viihtyisyyden ja oman kulttuuriympä-
ristön säilyttämisessä. Maisemanhoito ja raken-
nukset ovat viime kädessä aina maanomistajan 
ja rakennuksen omistajan vastuulla. Hoitosuun-
nitelman suositukset ovat yleispiirteisiä ja niiden 
toteuttaminen vapaaehtoista. 

Kunta edesauttaa alueen maisemanhoitoa käyn-
nistämällä maisemanhoitoa ja kulttuuriympäris-
tön säilyttämistä tukevia hankkeita ja osoittamalla 
työllistämisresursseja maiseman ja kulttuuriym-
päristön hoitoon. 

Lapin ELY-keskus antaa asiantuntija-apua mai-
semanhoitotöissä ja osallistuu tienvarsiympäris-
töjen maisemanhoitoon resurssiensa puitteissa. 
ELY-keskus antaa lisäksi asiantuntijaneuvoja pe-
rinnebiotooppien ja vanhojen rakennusten kun-
nostukseen ja hoitoon sekä neuvoja taloudellisen 
tuen hakemiseen. ELY-keskus valmistelee tarpeen 
mukaan maisemanhoitoalueen perustamiseen liit-
tyvät asiakirjat yhteistyössä kunnan kanssa sekä 
esittää ympäristöministeriölle maisemanhoito-
alueen perustamista. 

Ympäristöministeriö tekee lausuntokierroksen 
jälkeen Lapin ELY-keskuksen anomuksesta harkin-
tansa mukaan perustamispäätöksen Tenonlaakson 
maisemanhoitoalueen perustamisesta. Ministeriö 
myöntää resursseja alueen maiseman ja kulttuu-
riympäristön hoitoon määrärahojensa puitteissa. 
Vuosittaiset hakemukset osoitetaan ELY-keskuk-
seen, joka valvoo maisemanhoitoon myönnettyjen 
määrärahojen käyttöä Tenonlaakson alueella. 

Mikäli luonnonsuojelulain 32 §:n mukainen mai-
semanhoitoalue perustetaan, alueen kyliä edustava 
maisemanhoitotoimikunta toimii jatkossa yhteis-
työelimenä maisemanhoitoalueelle osoitettujen 
resurssien jakamisessa maisemanhoito- ja käyttö-
suunnitelman mukaisesti. Ko. toimikunta rapor-
toi Lapin ELY-keskukselle töiden etenemisestä ja 
myönnettyjen resurssien käytöstä määrärahakir-
jeessä sovitun aikataulun mukaisesti. Toimikunta 
voi lisäksi resurssiensa puitteissa talkoilla tai ostaa 
maisemanhoitopalveluja keskeisimpien kyläympä-
ristöjen hoitamiseksi. 
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Kiitokset 

Utsjoen kunta on ottanut esimerkillisesti vastuuta oman ainutlaatuisen kulttuurimaisemansa inventoin-
nista ja säilyttämisestä. Alan asiantuntijoiden hyödyntäminen ja yleisötilaisuuksien järjestelyt toimivat 
tämänkin hankkeen puitteissa hienosti. Alueella on lisäksi monialaista osaamista, jota voidaan nyt hyö-
dyntää alueen maiseman ja kulttuuriympäristön kunnostus- ja hoitotöissä. 

Lämpimät kiitokset ELY-keskuksen Riku Elolle, joka auttoi paikkatiedon käsittelyssä ja viimeisteli 
kartat. Kristiina Hoikka organisoi maanomistajakyselyt ja lausuntokierroksen, kokosi saadun palautteen 
ja viimeisteli julkaisun. Ritva-Liisa Hakala taittoi raportin ja Hannu Lehtomaa käsitteli kuvat. Metsähal-
lituksen Laatumaan Tuomo Kokkoniemen kanssa yhteistyö polttopuulupa-asioiden osalta oli sujuvaa. 
Lämmin kiitos alan ammattilaisille. 

Rakennusperinnön hoidon neuvontapäivät eivät olisi toteutuneet ilman restaurointimestari Marko 
Korkeasalon, Lapin ELY-keskuksen tarkastaja Tapio Pukeman ja saamelaismuseo Siidan tutkija Päivi 
Maggan asiantuntemusta. Marko ja Päivi ovat lisäksi antaneet asiantuntijakommentteja rakennuspe-
rinnön arvoihin ja kunnostukseen liittyen. Arkeologi Eija Ojanlatva Saamelaismuseo Siidasta on kom-
mentoinut arkeologisten kohteiden hoitoa ja amanuenssi Anni Guttormilta saimme hienoja valokuvia 
museon kuvakokoelmista. 

Erityisesti kiitämme kylien asukkaita ja maanomistajia sekä poromiehiä ja viljelijöitä, joiden kanssa 
saimme maastossa liikkuessamme keskustella. Vastaanotto oli aina vieraanvaraista ja kahvipöydän ää-
rellä saimme tutustua maankäytön historiaan, vanhoihin karttoihin ja valokuviin eri aikakausilta. Suuri 
kiitos kuuluu Karigasniemen kyläyhdistykselle kyläiltojen järjestelyistä ja aina niin herkullisista voh-
veleista. Kyläyhdistykseltä saimme lisäksi arvokkaita kommentteja työn edetessä, erityisesti kiitämme 
Antero Isolaa lukuisista valokuvista. Luonnosvaiheessa saimme maanomistajilta arvokasta palautetta 
kyselyn kautta. Kiitämme lisäksi Annika Kostamoa Leader Pohjoisin Lappi ry:stä, joka neuvoi yleisö-
tilaisuuksissa miten maisemanhoitoa voidaan hankkeiden kautta alueella edistää. Talkoot toteutuivat 
Outakosken maamiesseuran, Metsähallituksen, Utsjoen seurakunnan, kunnan, lukuisten kyläläisten ja 
kesäasukkaiden avustuksella. Lämmin kiitos kaikille osallistujille. 

Lopuksi haluamme kiittää ympäristöministeriön ympäristöneuvos Tapio Heikkilää Lapin ELY-kes-
kukselle myönnetystä tuesta, jonka avulla julkaisu on käännetty pohjoissaameksi ja toimitettu suunnit-
telualueen maanomistajille. 
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LIITTEET 

LIITE 1 

Miten tehdään maatalousluonnon 
monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus? 

Suunnitelmassa esitettyjen perinnebiotooppien ja LUMO-kohteiden (luonnon monimuo-
toisuus) hoitoon voi hakea tukea. Tukea voivat hakea maanomistajat, viljelijät, poro-
miehet ja rekisteröityneet yhdistykset. Lisätietoja saa Lapin ELY-keskuksesta ja kunnan 
maaseutuviranomaiselta. 

1. Tukisopimukset ovat 5-vuotisia 
2. Tukihaku on samaan aikaan keväisin muiden maataloustukien kanssa 
3. Maisemanhoidolle on oma lomake (nro 253), jota saa mm. maaseutusihteeriltä kun-

nasta ja https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ymparistosopimukset/ 
4. Lomake palautetaan suoraan Lapin ELY-keskukseen 
5. Lomakkeen yhteydessä vaadittavat liitteet tulee myös lähettää vuotuiseen hakupäi-

vään mennessä 
6. Vaadittavia liitteitä: lohkokartta (johon selkeästi rajattuna mahdolliset U-lohkotun-

nukset), hoitosuunnitelma sisältäen kustannuslaskelman ja mahdolliset vuokrasopimukset 
koko tukikauden ajalta, jos tukeen haettu alue on vuokramaata. 

7. Hakemukseen liitettävän hoitosuunnitelman voi tehdä käyttäen valmiita lomakkeita, 
joita saa em. tahoilta. 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ymparistosopimukset
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LIITE 2 

Miten vanhan rakennuksen kunnostukseen haetaan tukea? 

Rakennusperinnön hoitoavustus ELY-keskuksesta 

Lapin ELY-keskus myöntää rakennusperinnön hoitoavustuksia rakennusten omistajille 
sellaisiin korjauksiin, joilla säilytetään rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja. Avustusta 
voidaan hakea kaavalla suojeltuihin rakennuksiin, maisemallisesti tai kulttuurihistorialli-
sesti merkittävään alueeseen kuuluviin kohteisiin tai muutoin kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaisiin rakennuksiin. Avustusta voivat hakea rakennuksen omistajat, rakennusperinnön 
hoitoa edistävät yhteisöt sekä kunnat ja kuntayhtymät. 

Avustuksen myöntämistä koskevia ehtoja: 

* Korjauksessa säilyvät rakennuksen ja alueen ominaisluonne sekä historialliset erityis-
piirteet 

* Rakennusosien tarpeetonta uusimista vältetään. Korjattaessa tehdään mahdollisimman 
pieniä muutoksia 

* Rakennuksen käyttö sopeutuu rakennuksen historialliseen luonteeseen 
* Työ tehdään rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennuk-

seen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla, kuten puna- ja keltamulta, pellava-
öljymaali, konesaumattu peltikate, huopa, tiili, päre ja kalkkirappaus. Materiaalijäljitel-
miä ei hyväksytä. Museoviraston korjauskortistosta saa tietoa hyvistä korjaustavoista. 

* Avustusta haetaan ennen korjaus- tai kunnostushankkeen toimenpiteiden aloittamista. 
Hankkeen aloittamiseksi katsotaan esim. hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen 
tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskevan maksun suorittaminen. 

Avustuksia ei myönnetä rakennuksen siirtämiseen tai käyttömukavuuden lisäämiseen 
(esimerkiksi vesijohdon vetämiseen, viemäröintiin tai sähköistämiseen), väliaikaisiin toi-
menpiteisiin tai vuosikorjauksiin. Avustusta ei voida myöntää sellaiseen kohteen osaan 
(esimerkiksi ikkunoihin, kattoon tai julkisivuun), johon on saatu kotitalousvähennystä. 

Avustuksen suuruus harkitaan aina tapauskohtaisesti, kuitenkin enintään 50 % toi-
menpiteiden kustannuksista. Avustusten hakuaika päättyy vuosittain 30. marraskuuta. 
Päätökset tehdään määrärahan varmistuttua ja postitetaan hakijoille huhti-kesäkuussa. 
Hakija sitoutuu hakiessaan noudattamaan ELY-keskuksen ohjeita. Avustus maksetaan 
todellisten kustannusten mukaan työn tekemisen jälkeen kuittien tai muun luotettavan 
selvityksen perusteella. 

Rakennusten entistämisavustus Museovirastosta 

Museovirasto myöntää vuosittain avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Entistämisavus-
tuksia voidaan myöntää kohteen omistajalle rakennusperinnön suojelemisesta annetulla 
lailla (498/2010) suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnos-
tus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista. 
Avustuksen tavoitteena on näiden kohteiden säilyminen. 

Avustettavat kohteet voivat olla rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai raken-
nettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, 
erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kan-
nalta. Avustettavia kohteita voivat olla siten yksittäisten rakennusten lisäksi esimerkiksi 
historialliset puutarhat ja puistot rakennelmineen, hautapaikat muistomerkkeineen se-
kä toisen maailmansodan puolustusvarustukset. Avustettava entistämishanke voi koskea 
myös rakennuksen osaa, rakennuksen kiinteää sisustusta taikka muuta rakentamalla tai 
istuttamalla muodostettua aluetta. 
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Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Tuen 
suuruus harkitaan tapauskohtaisesti ja se voi olla enintään 50 % hyväksytyistä kokonais-
kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää yksityishenkilöille tai yhteisöille, jotka ovat 
kohteiden omistajia. Kunnat voivat hakea avustusta, jos kohde on suojeltu lailla kulttuu-
rihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta (572/64), rakennussuojelulailla 
(60/1985) tai lailla rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010). Avustusta ei voi hakea 
seurakunnat kirkkolain alaisiin kohteisiin tai yhteisöt, jotka ovat oikeutettuja hakemaan 
seuraintaloavustusta Kotiseutuliiton kautta. Hakuaika päättyy vuosittain marraskuussa. 

Lisätietoja Museoviraston verkkosivuilta Avustukset > Rakennusten ja kulttuuriym-
päristökohteiden entistämisavustukset: 

https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset 
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset/ohjeet 
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset/ehdot 

https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset/ehdot
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset/ohjeet
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset
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LIITE 3 

Vinkkilista vanhojen talojen omistajille tai sellaisen 
hankkimista suunnitteleville 

Seuraavassa kuvien kera tyypillisimmät kaksitoista vaurioiden aiheuttajaa/kohdetta, jotka 
aiheuttavat lähes kaikki vanhojen puurakennusten ulkopuoliset vauriot. 

Samalla kerron hieman vaurionaihettajista ja kohteista yksityiskohtaisemmin, jotta voitte  
tarkastella myöhemminkin omien rakennuksienne huolto-ja korjaustarpeita vertaamalla 
ko. luetteloon ja siten välttämään vauriot. 

Sivuan myös hieman mahdollisia ensitoimenpiteitä vaurioitumisen pysäyttämiseksi.  
Pääasiassa em. vauriot ovat sellaisia, jotka muodostuvat aikain saatossa ja saattavat asioi-
na tuntua vähäpätöisiltä. Ajan saatossa niillä on taipumus kertaantua ja siten pienestäkin 
asiasta saattaa muodostua erittäin mittava vaurio, esim. kattoa/seinää vasten olevat puut. 

Useimmiten vaurioiden aiheuttaja vanhoissa rakennuksissa on kohdassa 1. Mainittu  
kulttuurikerroksien kasvun aiheuttama maankerrosten nousu ja siihen liittyen kohdan 2. 
Maanpinnan puutteelliset kallistukset. 

Ennen kuin alatte laajempiin toimiin vanhojen rakennustenne kuntoon saattamiseksi, 
suosittelen ensitöinänne ottamaan yhteyttä suunnittelijaan, joka on perehtynyt vanhojen 
rakennusten sielunelämään. Kun suunnittelun ja toteutuksen tekee vanhoihin rakennuk-
siin vihkiytyneet restauroinnin ammattilaiset, on varmaa että lopputulos on rakennuksen 
kannalta parempi ja kokonaistaloudellisempi omistajalle. 

Korostaisin että usein remontin alkuhuumassa puretaan ajattelematta arvokkaita osia/ 
yksityiskohtia, joten purkakaa ja uudistakaa harkiten. Kunnossa olevaa ei kannata purkaa 
tai korjata, korjataan vain vaurioituneilta osin!! 

Rovaniemellä 29.04.2015 

Restaurointimestari Marko Korkeasalo 
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1. Kulttuurikerros
Kulttuurikerroksella tarkoitetaan kasvustosta 
ja maakerroksista kasautunutta kerrosta. 
Tyypillisesti kukkapenkki, pensaat ja lahonnut 
kasvillisuus seinien vierellä muodostaa kulttuu-
rikerroksen.
Ko. kuvan tapauksessa kulttuurikerros on 
vuosien aikana noussut n. 250 mm rakennuk-
sen seinustalla ja samalla lahottanut ulkoverho-
uksen ja seinän kantavaa runkorakennettakin. 
Lääkkeeksi suosittelen, että kiireesti kaivinkone 
paikalle. Puurakenteet kaivetaan esiin kuivu-
maan, jonka jälkeen nähdään vauriot ja pää-
tetään tarpellisista korjaustoimista. Noussut/
kostea kulttuurikerros murentaa myös betoni-
tiilinavetan seinän huonoimmassa tapauksessa 
aika lyhyessä ajassa.

2.Maankallistus rakennuksen 
läheisyydessä
Maankallistuksen ollessa rakennukseen päin, 
valuu sadevedet rakennukseen päin kastellen 
perustuksia betoniperustuksen kyseessä ollessa. 
Vesi/maa jäätyessään saa usein routimaan myös 
luonnonkivien varaan perustetun rakennuksen 
kivijalan. Seinät ja lattian rakenteet ovat vaaras-
sa kastua koska usein lattian alustan maanpinta 
on syvemmällä kuin rakennuksen ulkopuolen 
maanpinta. Tällöin lattian alle muodostuu pit-
kään kosteana oleva lammikko. Vanhoissa ra-
kennuksessa usein lattian kannattajat ovat lähes 
kiinni maassa, ja kun maa on märkää riittävän 
pitkään se saattaa alkaa lahoittamaan kanta-
via rakenteita. Toimenpiteenä kaivutöitä, väh. 
2,5 metrin matkalta seinästä kallistus väh. 15 cm 
pois päin. Maanpinta ja kasvillisuus min. 20 cm 
irti ulkoverhouksen alareunasta tai alimmasta 
hirrestä.

3. Puut, pensaat ja kukkapenkit 
Rakennusten välittömässä läheisyydessä olevat 
puut aiheuttavat todella runsaasti katon ja ulko-
seinien vaurioita, usein erittäin mittavia. Samoin 
puiden juuret saattavat vaurioittaa perustuksia-
kin.
Pensaat ja kukkapenkit seinän vierustoilla 
pitävät seinän kosteana ja estäen pinnan kui-
vumista haihtumalla. Tämä vaurioittaa aikaa 
myöten maalipinnan ja sen alta puun. Kaikki 
kasvillisuus kasvattaa lehtien ym. karikkeen 
kautta ajan kuluessa rakennuksen ympäristön 
kulttuurikerrosta ja jälleen alin hirsi sekä lauta-
verhous ovat vaarassa! Ehdoton puiden, pen-
saiden sekä oksien min. etäisyys rakennuk-
seen on 5 metriä!!
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4. Katolta tulevat vedet
Vanhoissa rakennuksissa ei tyypillisesti ole ol-
lut sadevesien poistoon kouruja/syöksyjä. Ei-
kä niitä välttämättä tarvitakkaan, jos matkaa 
maanpinnasta on riittävästi puurakenteisiin ja 
maankallistukset rakennuksesta poispäin on 
riittävät. Merkitystä on myös sillä miten puu 
on käsitelty. Pellavaöljyllä tai punamullalla kä-
sitelty puu kestää kastumisen. Jos pinnassa on 
lateksi ja vesi pääsee sen taakse, ovat vaurioit 
todennäköisiä. Joissain tapauksissa kourut/
syöksyt tarvitaan, esim.katon sisäjiirit, kuistin 
sisänurkat yms. Silloin pitää myös huolehtia 
että syöksystä tuleva vesi ei jää seinän välittö-
mään läheisyyteen kasteltuaan rakenteita, vaan 
se johdetaan esim. betonisella loiskekourulla/
rännikaivolla+putkella pois seinustalta. Muis-
tutuksena että 100 m2 katon lappeelta tulee vettä 
vuodessa n. 45 000 litraa.

5. Ikkunan vesipellit ja -penkit
Vanhoissa ikkunoissa vesipenkit on ollut puuta. 
Ongelmia on usein tullut kun ulkovuorilaudoi-
tus on asennettu ja puinen vesipenkki on jäänyt 
lyhyeksi ja sitä on levennetty puulla. Sauma tah-
too olla sellainen paikka josta vesi pääsee ikku-
nan alla olevaan hirteen sitä lahottaan. (kuva 6) 
Kuvan 5. tilanteessa ongelman aiheuttaa se 
että ikkunan vaihdon (yleensä tarpeetonta!) 
jälkeen vesipelti on jäänyt kallelleen ikkunaan 
päin. Samoin pelti on suora ikkunan puoleisel-
ta reunasta, joten viistosateen kaikki ikkunaan 
tuleva vesi valuu suoraan seinän rakenteisiin!!
Eli pellit reilusti ulospäin kaadolleen ja taitettu 
pellinreuna ikkunan karmiin liitetään tiiviisti!!

6. Ikkunan puuosat
Ikkunat ja ovet ovat rakennuksen arvokkaimpia 
osa-alueita. Niistä tulee pitää hyvää huolta!
Puusepän taito on korostonut niiden siropiir-
teisten ja sopusuhtaisten puuosien valmistuk-
sessa urapuitteineen ja puunaula kasauksineen. 
Ikkunoiden valmistukseen on aikanaan käy-
tetty mahdollisimman hyvää puuta. 
Rikkoontuneet lasit tulee välittömästi vaihtaa, 
samoin huoltomaalaus ja kittaus/listoitus tulee 
suorittaa ennenkuin puuosat menevät huonoon 
kuntoon.
Uusien ikkunoiden valmistajat ovat valitetta-
van tehokkaita kaupatessaan vanhoihin raken-
nuksiin uusia, yleensä niihin huonosti sopivia 
ikkunoita. On vielä kohteita, joissa näkee yli 100 
vuotta vanhoja hyväkuntoisia ikkunoita. Pel-
kästään se että maali on lähtenyt pois ja jokin 
puuosa on lohjennut ei vielä tee ikkunoista vielä 
niin huonoja että ne tulisi vaihtaa, ne tulee kun-
nostaa. Ikkunat kitataan oikealla kitillä, siliconin 
käyttö on kielletty!!
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7. Betonointi alinta hirttä vasten
Alun perin vanhat rakennukset on useimmiten 
perustettu kiviladelmien päälle. Jälkeen päin on 
joskus kiviladelmaa ja alinta hirttä vasten va-
lettu betonointi estämään lattian vetoisuutta ja 
ehkä rakennuksen ulkonäön siistimiseksi. Tämä 
betonointi on usein suoraan alinta hirttä vasten 
ja siten kapillaarinen kosteus pääsee esteettä be-
tonia pitkin maasta nousemaan hirteen lahotta-
en sen. Pahin vaihtoehto on että samalla raken-
nukseen sisälle on valettu maavarainen laatta 
tai lattiat on levytetty ja päällä on muovimatto, 
jolloin hirsivaurio seinissä on lähes takuuvarma. 
Kun betonointi on valettu ulkopuolelle, on sa-
malla usein estetty alapohjan riittävä tuuletus. 
Jos on tällainen rakenne niin kiireesti leka tai pii-
kauskone esiin ja betonointi pois, jotta nähdään 
vauriot ja päästään ne korjaamaan.
Toinen paikka rakennuksessa missä beto-
nointi aiheuttaa ongelmia on ulkoportaat ja por-
raslaatat. Näitä pitkin kosteus siirtyy helposti ja 
huomaamatta puurakenteita lahottamaan, jos 
ne eivät ole eristetty esim. bitumihuovalla tai 
tuohella toisistaan.

8. Tavarat seinän vierellä
Varma keino saada seinien alaosat vaurioitu-
maan on kasata tavaraa ja törkyä rakennuksen 
taakse/vierelle seinää vasten. Aikaa myöten 
puunlehtiä ja havuja varisee tiivistämään läjän ja 
sadevesi kastelee kokonaisuuden. Kasa ei pääse 
kuivumaan ja vauriot ovat hyvin todennäköiset.

9. Alapohjan tuuletus
Jotta rossipohjaisen rakennuksen alapohjan 
tuuletus toimisi, tulee luukut olla auki sen ajan 
kun maa on lumeton. Ja aukkoja mieluummin 
liikaa kuin liian vähän!!
Kuvan kohteesa avattiin luukku ilm. vuosien 
kiinni olon jälkeen, rossilaudoitukset olivat la-
honneet ja tippuneet eristeineen alas. Ainut kei-
no korjata on käyttää lattiat auki. En suosittele 
kaupassa myytäviä kiinteitä pyöreitä metallisä-
leikköjä, ne vähentävät merkittävästi ilmanvaih-
toa. Kokonaan reikä auki tai esim. myyräverkko 
esteeksi eläimien alapohjaan pääsylle. Silloin on 
myös hyvä näkyväisyys ja tarkastelun mahdol-
lisuus lampulla alapohjaan.
Samalla kun tarkastetaan rossipohjan tuu-
letus, tulee huolehtia siittä ettei talon alustaan 
ole varastoitu mitään tavaraa. Mikäli ryömintä-
tilaan on kulku-aukko on sinne varastoitu usein 
kaikenlaista tavaraa, joka saattaa haitata ilman 
kulkua. Vaarana on myös, että sinne varastoitu 
puutavara on maata vasten ja kastuessaan se 
alkaa lahoamaan. Aikaa myöten lahoaminen 
siirtyy lattiaa kantaviin rakenteisiin.
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10. Vesikatteen vauriot
Seuraa katon kuntoa ulkoapäin sekä sisältä 
päin käymällä ajoittain sateen aikana vintillä 
tarkastaan onko pienempiä vuotoja näkyvillä. 
Usein vaurio/ vuoto alkaa piipun tyvestä. 
Varsinkin navettojen puisten ilmastointi-
piippujen tyvet ovat sellaisia paikkoja joita on 
syytä pitää silmällä. Niiden kohdalta yleensä 
navetan välikaton vauriot alkavat.
Katolle johtavat tikkaat tulee tukea seinäs-tä 
tai kattovasojen päistä, ei räystäästä kuten 
kuvassa. Ko. tavalla tuettuna huopa räystään 
reunassa vaurioituu varsin pian. Jos kysymyk-
sessä on rakennus, jonka uuneja ei lämmitetä 
talvella säännöllisesti, harkitsisin vakavasti 
rakennuksen tyyliin sopivan piipun hatun 
laittamista. Hattu säästää piipun vesikaton 
yläpuolista osaa rapautumiselta.

11. Ulkoseinien vauriot
Usein ulkoseinän/verhouksen vauriot liittyvät 
maalaukseen. Pääosin vanhat lautaverhoillut 
rakennukset on maalattu alunperin öljymaalil-
la, joka läpäisee sisäilmasta tulevaa kosteutta. 
Myöhemmin uusintamaalauksien yhteydes-sä 
tilalle on otettu lateksimaali helpompana 
vaihtoehtona.
Vanhan hirsi- sekä jälleenrakennusajan ra-
kennuksen ulkoverhous on usein asennettu 
suoraan hirsiseinän tai vinolaudoituksen pääl-
le ilman ilmarakoa. Tällöin on suuri vaara, et-
tä uusintamaalauksessa laitettu lateksi tiiviinä 
muovimaisena pintana estää sisältäpäin tule-
van kosteuden haihtumisen. Seurauksena ovat 
runsas maalin irtoaminen ja pahimmillaan ul-
koverhouksen lahovaurioit.
Varmin keino saada hyvä, kaunis ja kestävä 
lopputulos tällaisessa rakenteessa on kun me-
kaanisesti poistetaan lateksi kokonaan, korja-
taan mahdolliset lahovauriot ja maalataan uu-
delleen pellavaöljymaalilla.
Ja jos vanhassa talossa on metri lautaa lahon-
nut, se ei tarkoita että koko lauta pitää vaihtaa, 
vaan vaihdetaan se laho metrin pätkä. 
Ulkoseinien alaosien vauriot, niin hirsi-, kuin 
runkorakenteisissakin rakennuksissa liittyvät 
yleensä kohdissa 1, 2 ,3 ja 4 mainittuihin teki-
jöihin.
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12. Perustusten vaurioita
Perustuksen vauriot liittyvät usein kohdissa
1, 2 ja 4 mainuttuihin tekijöihin. Kun vesi ei pää-
se pois rakennuksen viereltä ja maaperä on al-
tista routimiselle on vaara että se jäätyessään
liikuttaa perustuksia. Vanhoissa rakennuksissa
ei ole ollut yleensä salaojia, eikä niitä useinkaan
tarvita jos maankallistukset on riittävät ja ne ne
johtavat vedet pois seinustoilta.

Vanhojen talojen yhteydessä puhutaan
usein että talo/perustukset ovat painuneet kun
seinän alaosa vastaa maahan. Hyvin harvoin
on näin, yleensä kulttuurikerros on noussut ja
sen takia rakennus alaosiltaan vastaa maahan.
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LIITE 4 

Yhteenveto palautteista ja lausunnoista 

Maanomistajakyselyn vastaukset 

Kaikki tilakohtaiset palautteet on huomioitu niitä koskevilla kartoilla ja toimenpidesuosituk-
sissa. Näitä ei siksi ole koostettu liitteeseen 4. Samoin yksityisiä tiloja koskevia toimenpide-
tarpeita on koottu pohjatiedoksi, eikä niitä esitellä tässä julkaisussa. Maanomistajakyselyyn 
saatiin kaikkiaan 63 vastausta 

1. Miten kylämaisema on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana?
Mitkä muutokset ovat hyviä, mitkä huonoja?

Vastauksissa painottui erityisesti umpeenkasvun vaikutus joki- ja tunturimaisemien näky-
miseen. Eri vastaajat arvioivat saman muutoksen hyväksi tai huonoksi omien havaintojensa 
ja kokemustensa perusteella. Eriäviin mielipiteisiin samasta aiheesta voi vaikuttaa mm. se, 
että vastaajat ovat koko suunnitelman alueelta -- Piesjoelta Nuvvukseen ja taulukossa ei ole 
eritelty vastauksia kylittäin. 

Mitkä muutokset ovat hyviä? Mitkä muutokset ovat huonoja? 

� Tenontien rakentaminen ja se, että siitä pidetään
huolta.

� Tiestö ylipäätään on parantunut.
� Sillan remontointi.
� Yhteinen polttopuun hankkimispaikka.

� Tenontien sivumäkeen syntyneitä sorakuoppia
ei ole maisemoitu.

� Sähkölinjan sijoittaminen.
� Postitoimisto on lakkautettu.

� Puuston kasvu takaisin piha-alueille, se suojaa tuulel-
ta ja katseilta. 

� Tien ja jokivarren välinen puusto tietyillä paikoilla
estää kosteuden tulemisen tielle syksyllä ja talvella 
tien tuiskuuntumista. 

� Koivua on tullut lisää.
� Pajukko ehkäisee eroosiota tulva-alueilla.

� Umpeenkasvu monin paikoin Tenon rannoilla
ja tienvarsilla. 

� Umpeenkasvu peittää maisemia.
� Asuttuja taloja ei näy tielle.
� Hirvivaara on kasvanut.
� Pajuttuminen.
� Rantaniittyjen umpeenkasvu laidunnuksen

loputtua.

� Tenontien vartta on alettu raivata ja näköala joelle
on parantunut.

� Ympäristö on siistiytynyt.
� Tienvarsi on siivottu roskista.
� Taloja on siistitty ja pihapiirejä on siivottu romuista.

� Yritysten pihojen siivoamattomuus, erityisesti
keskustassa.

� Kylämaisema on säilynyt hyvänä.
� Vanhoja huonokuntoisia rakennuksia on purettu.

� Kylien autioituminen.
� Hoitamattomia peltoja ja niittyjä.
� Maanviljely on muuttanut maisemaa.
� Maisemassa on huonokuntoisia rakennuksia.

� Kylien rakentaminen.
� Uusia mökkejä ja taloja on rakennettu, muttei liikaa.
� Rakentamisen keskittäminen Tenontien varteen ja

ranta-alueilla olevan rakennuskannan yhteyteen.

� Mökkejä on rakennettu kauemmas tiestä
tunturin alarinteille ja pistotiet rumentavat
maisemaa ja voivat lisääntyessään muodostaa
puskurivyöhykkeen tunturin ja tien väliin.
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2. Mikä Tenonlaaksossa on kaunista ja säilyttämisen arvoista?

Moni vastaaja ilmoitti Tenonlaakson kokonaisuudessaan kauniiksi ja säilyttämisen arvoi-
seksi. Vastauksissa eriteltiin Tenonlaaksolle ominaisia ja arvostettuja piirteitä, niistä sel-
västi voimakkaimmin nousi esiin Tenojoki, sen maisemat ja joen säilyminen puhtaana. 
Arvostusta keräsivät myös maisemat ylipäätään ja ne eriteltynä nykyiseen ja menneeseen 
kulttuurimaisemaan ja tunturimaisemiin – jokimaisemien lisäksi. Luonnonpiirteiden lisäksi 
arvostettiin aineettomia arvoja, kuten yhteisöllisyyttä, hiljaisuutta ja rauhaa sekä puhtautta 
ja ihmisen koskematonta luontoa. Palkin päädyssä on vastausten lukumäärä kyseisessä 
ryhmässä. Kappaleessa 5 on huomioitu esitetyt aiheet niiltä osin, kuin ne kuuluvat tämän 
suunnitelman vaikutuspiiriin. 

3. Mitkä asiat vaarantavat tai voivat tulevaisuudessa vaarantaa
Tenonlaakson maisemaa?

Suuri osa vastaajista oli huolissaan umpeenkasvusta, tarkemmin mainittiin sen peittävän 
näkymiä joelle ja tunturiin. Tämä huoli on linjassa sen kanssa, että kysyttäessä ”Mitä Tenon-
laaksossa on kaunista ja säilyttämisen arvoista” (ks. edellä kysymys 2), juuri Tenonlaakson 
laajat maisemat ja erityisesti jokinäkymät korostuivat. Toisaalta liiallisesta puuston poistosta 
mahdollisesti aiheutuvia haittoja listattiin rannan eroosioon ja tieturvallisuuteen liittyen; 
tienvarren pajuttuminen houkuttelee hirviä, tienhoidon vaikeutuminen talvella, maisemien 
avaaminen mutkaisiin kohtiin on vaarallista ja puut toimivat kolarisuojana suistumisonnet-



91 Suomen ympäristö 01 | 2019

 

     
 
 
 

 

 
 
 

 

L I I T E  4 /3 

tomuuksissa. Huolta aiheutti myös näkösuojana ja tuulensuojana toimivan puuston menettä-
minen pihojen ympäristössä. Vastauksissa listattiin seuraavia huolta aiheuttavia, maisemaan 
heikentävästi vaikuttavia, suuria hankkeita: kaivostoiminta, tuulivoimalat Suomen ja Norjan 
puolella, voimalinjat, soran ja maa-ainesten ottaminen, tiet ja laskettelurinteen rakentaminen. 
Vastaajien mielestä maisemaan vaikuttaa heikentävästi myös liiallinen mökkien tai asuinta-
lojen rakentaminen. Lisäksi paikallispiirteisiin sopimaton rakentaminen nähtiin maisemia 
heikentävänä; mökkikylien, mökkien tai asuinrakennusten maisemaan sopimaton sijoitta-
minen liian lähelle rantaa, liian näkyville paikoille tai tunturiin puurajan yläpuolelle olisi 
vastaajien mielestä Tenonlaakson olosuhteissa sopimatonta. Palkin päädyssä on vastausten 
lukumäärä kyseisessä ryhmässä. Johdannossa ja kappaleissa 3.4 ja 5 on huomioitu esitetyt 
huolenaiheet niiltä osin, kuin ne kuuluvat tämän suunnitelman vaikutuspiiriin. 

4. Tulisiko maisema alueen retkeilyreitistöjä kehittää? Miten?

Vastaajista yli puolet kannatti retkeilyreitistöjen kehittämistä ja moni esitti erilaisia reittejä 
koskevia kehitysideoita. Kahdeksan vastaajaa oli sitä mieltä, että retkeilyreitistöjä ei tarvitse 
kehittää ja loput vastaajista ei ottanut reittien kehittämiseen kantaa. Esitettyjen kehitystoi-
menpiteiden nähtiin ohjaavan liikkumista ja leiriytymistä pois yksityismailta, vähentävän 
roskaamista ja helpottavan matkailijoiden liikkumista alueella. Eniten toivottiin merkintöjä 
sekä erityyppisiä reittejä. Myös opastettuja vaelluksia ehdotettiin. Katso myös liite 5, jossa 
on lisää kehitysehdotuksia. 

Kehitysehdotukset ja mielipiteet on toimitettu kunnalle. 
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5. Kannatatko luonnonsuojelulain 32 §:n mukaisen maisemanhoitoalueen
perustamista Tenonlaaksoon?Onko suunnitellun alueen rajaus (raportin
kartta 1) oikea?

Kannatus kpl 
(osuus) Perustelut Ehdotetut 

jatkotoimenpiteet 

Kyllä 35 (56 %) 11 vastaajista toteaa lisäksi, että 
rajaus on oikein. Rajausta ei muuteta. 

Ei 7 (11 %) 

~ Tenojokivarteen ei haluta liiallista 
puuston poistoa. 

~ Puustoa ei saa poistaa, jos kiinteis-
tön omistaja ei sitä halua. 

~ Puuston poiston vaikutuksia tien 
varressa ajoturvallisuuteen ja piho-
jen näkyvyyteen ei ole selvitetty 
riittävästi. 

~ Luonnonsuojelulakiin perustuvia 
rajoituksia ei haluta enempää. 

~ Maisemanhoitoalueelle ei nähty 
tarvetta. 

Johdannon ja kappaleen 5 tekstiä 
on täydennetty. Yksittäisiä kohteita 
on poistettu tai lisätty maanomis-
tajien toiveesta ja muutokset on 
esitetty kyläkohtaisissa kartoissa. 

Ei osaa sa-
noa. 21 (33 %) 

Epävarmuutta, mitä maisemanhoi-
toalueen perustaminen käytännössä 
tarkoittaa. 

Maisemanhoitoalueen perustami-
sen oikeusvaikutukset on kuvattu 
kappaleessa 6. Maisemanhoitoalu-
een perustamisen hyödyt on lisätty 
suunnitelmaan liitteeseen 6. 

Yhteensä 63 (100 %) 
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Yhteenveto viranomaisten lausunnoista 

Lausunnon 
antaja Lausunnon keskeinen sisältö Ehdotetut 

jatkotoimenpiteet 

Lapin ELY-keskus, 
Liikenne- ja 
infrastruktuuri 

Tenonlaakson maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa on erittäin 
kattavasti käsitelty Tenojokilaakson maisemaa ja sen hoitotarvetta. Keskeinen 
esitetty hoitotarve on tienvarsimaiseman hoito. 

Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue hoitaa maantien 
970-tienvarsia vuosittain niittämällä ja raivaamalla kolmivuotiskierron mukaan.
Jos tienvarsia hoidetaan muun, kuin alueen urakoitsijan toimesta, tulee kiinnittää 
huomiota tehtävän työn turvallisuusvaatimuksiin. Työn turvallisuusvaatimuksissa 
voidaan soveltaa Liikenneviraston ohjeita tienvarsien siivoustyössä (Liikenneviras-
ton ohjeita 2/2015). 

Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurialueen mukaan suunnitelmaluon-
nos osoittaa, että Tenojokilaaksossa on hyvät edellytykset lakisääteisen maise-
manhoitoalueen perustamiseksi ja liikenne- infrastruktuuri -vastuualue kannattaa 
Tenojokivarren maisemanhoitoalueen perustamista. 

Kappaleen 5.2.2 tekstiä on 
täydennetty. 

Lapin Liitto 

Lapin liiton hallitus päätti 24.4.2017 kuuluttaa Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 
vireille. Tavoitteena on asettaa uusi maakuntakaavaluonnos valmisteluaineistoi-
neen nähtäville vuoden 2019 alussa ja maakuntakaavaehdotus vuoden 2020 syksyl-
lä.  Suunnittelualueella on voimassa Karigasniemen osayleiskaava (lainvoima 2011). 
Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. 

Lapin liiton viraston mielestä Tenonlaakson maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma 
edistää Pohjois-Lapin maakuntakaavan toteutumista. Hoito- ja käyttösuunnitelma 
on myös hyvä lähtökohta lakisääteisen maisemanhoitoalueen perustamiseksi. 
Tärkeintä on hoito- ja käyttösuunnitelman konkreettisten ja paikkaan hyvin sovi-
tettujen hoito-ohjeiden ja -suositusten saaminen kyläläisille itselleen arvokkaiden 
perinteisten kyliensä vaalimisen työkaluksi. 

Lapin liiton virasto pitää tärkeänä, että kysymyksessä on Suomen pohjoisin ja 
ensimmäinen saamelaisten kotiseutualueelle laadittu maisemanhoito- ja käyttö-
suunnitelma, jolloin se toimii myös merkittävänä avauksena saamelaisten kulttuu-
rimaisemien hoidon suunnittelulle. 

Johdannon ja kappaleen 4.4 
tekstiä on täydennetty. 

Lapin 
rakennusperinne 
ry 

Suunnitelmassa on esitetty lähes koko alueelle konkreettiset suositukset hoito-
toimenpiteille, jotka toteutettuna merkitsevät huomattavaa parannusta nykytilan-
teeseen. Yhdistys korostaa erityisesti toimenpiteiden jatkuvuutta. Rantapuuston 
käsittelyssä olisi hyvä ottaa huomioon, että toimenpiteet avaisivat näkymiä tieltä 
ja ranta-asutuksesta joelle, mutta antaisivat kuitenkin näkösuojaa joelta katsotta-
essa. 

Yhdistyksen mielestä suunnitelma on hyvä pohja valtakunnallisesti merkittävän 
maisemanhoitoalueen perustamiselle. Se tukee paikallisen kulttuurimaiseman ja 
valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen ja rakennetun kulttuuriympäristön 
säilymistä. 

Ei toimenpiteitä. 
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Lausunnon 
antaja Lausunnon keskeinen sisältö Ehdotetut 

jatkotoimenpiteet 
 

Museovirasto 

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Museovirasto toteaa, että suunnitelma-  
alueella on valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin mukaan tiedossa yhdeksän 
muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettua kohdetta (tilanne marraskuu 
2018). Näistä kuutta kuvataan lyhyesti kappaleessa 4.4., minkä lisäksi alueella 
todetaan olevan useita seitoja. 

Tiedon ja kohteiden identifioinnin kannalta Museovirasto esittää hoito- ja käyttö-
suunnitelma -alueen muinaisjäännöstietojen täydentämistä sekä niiden valtakun-  
nallisen muinaisjäännösrekisterin mukaisen kohdenimen ja -tunnuksen lisäämistä. 
Tarkemman tiedon saamisen mahdollistamiseksi on myös tarpeen lisätä suunnitel-
maan muinaisjäännösrekisterin verkko-osoite www.kyppi.fi, jota kautta kohdetie-
dot ja niiden lähteet ovat julkisesti nähtävillä verkossa. 

Muinaisjäännöksien hoitoa ja sen tavoitteita sekä edellytyksiä on käsitelty katta-
vasti suunnitelman luvussa 5.2.8. 

 
Varsinaisten kunnostettavien ja hoidettavien maisemanhoitokohteiden alueelle 
sijoittuvista muinaisjäännöksistä suunnitelmassa Outakosken hautausmaan lähei-
syydessä sijaitseva Culloveaijohkan laaja historiallisen ajan asuinpaikka on esillä 
mahdollisena kohteena, johon on myös mahdollisuus saada hoitotukea Museovi-
rastolta (kappale 5.3.3). Utsjoen seurakunta on hoitanut hautausmaata ympäris-
töineen, ja Culloveaijohkan kohde olisi tähän tervetullut lisä. 

 
Selvästi laaja-alaisten Culloveaijohkan sekä Áitejohkan kohteiden pistemerkinnän 
täydentäminen kartoille (kartat 7 ja 12) muinaisjäännösrekisterin aluemaisen raja-
uksen mukaisesti olisi tarpeellinen tarkennus. 

Maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyen voi todeta, että suun-  
nitelma antaa perusteltuja hoitosuosituksia mm. pelloille, niityille ja laidunalueille, 
tienvarsimaisemille ja rantavyöhykkeille. 

Suunnitelmassa todetaan, että kunta ja useat rakennusten omistajat ovat toivo-
 neet rakennuskannan tarkempaa arvottamista sekä mm. tietoa siitä mistä kunnos-

tamiseen voi hakea tukea. Ajatus rakennusperinnön inventointien tarkentamisesta 
on sinällään kannatettava, ja on hyvä, että asia on tuotu esille mahdollisia jatkotoi-
mia varten. 

Liitteessä 2 olisi hyvä tuoda esiin, että myös Museovirasto myöntää vuosittain 
     avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Tietoa Museoviraston myöntämistä raken-

  nusten entistämisavustuksista löytyy esimerkiksi sivuilta https://www.museoviras-
to.fi/fi/avustukset/rakennukset/ohjeet ja https://www.museovirasto.fi/fi/avustuk-
set/rakennukset/ehdot.

Museoviraston Internet-sivujen osoite on muuttunut. Nykyinen osoite on www. 
museovirasto.fi. Lisäksi lähdeluetteloon voisi sisällyttää tiedon Kulttuuriymparis-

   tomme.fi -palvelusta, jota ylläpitävät ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö ja Museovirasto (www.kulttuuriympäristomme.fi).

Museovirasto pitää kannatettavana ajatusta luonnonsuojelulain mukaisen maise-
manhoitoalueen perustamisesta Tenonlaaksoon. Näin voidaan osaltaan edistää 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista. 

 Muinaisjäännösrekisteristä 
puuttuvat seitapaikat ovat 
paikallisten tiedossa, eikä 
niiden sijaintitietoa ole näh-
ty tarpeelliseksi julkaista. 

Kappaleen 4.4 tekstiä ja 
 lähdeluetteloa on täyden-

netty. 

 Kappaleiden 4.4 ja 5.3.3 
 tekstiä ja liitettä 2 on 

täydennetty. 

Kartat 7 ja 12 on korjattu. 

Liitettä 2 on täydennetty. 

Lähdeluetteloa on täyden-
netty. 

  
Paliskuntain 
yhdistys 

 
Maisemanhoitoalue ei estä poronhoidon harjoittamista ja elinkeinon kehittämistä  
alueella. Elinvoimainen poronhoidon harjoittaminen päinvastoin osaltaan ylläpitää 
alueen maiseman ominaispiirteiden säilymistä. Tämä tunnistetaan hyvin myös 
suunnitelmassa ja muun muassa porotalouden edistäminen on tästä syystä kirjattu 
yhdeksi suunnitelman tavoitteeksi. 

 
Toimenpiteiden määrittelyssä ja toteutuksessa tulee osallistaa alueella toimivaa 
Paistunturin paliskuntaa (poronhoitolaki, 53 § viranomaisen neuvotteluvelvolli-
suus). 

Paliskuntain yhdistys näkee ehdotuksen maisemanhoitoalueesta hyvin perusteltu-
na ja tärkeänä. 

Kappaleen 4.2 tekstiä on 
täydennetty. 

L I I T E  4 /6 
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Saamelaiskäräjät 

Saamelaiskäräjät pitää hyvänä sitä, että luonnos maisemanhoito- ja käyttösuun-
nitelmaksi Nuvvus-Piesjoki -alueelle on suunniteltu ja valmisteltu tiiviissä yhteis-
työssä alueen asukkaiden kanssa heidän näkemyksiään kuunnellen ja huomioon 
ottaen. Suunnitelman tavoite innostaa alueen asukkaita omaehtoiseen maiseman-
hoitoon sekä kannustaa hakemaan taloudellista korvausta maisemanhoidolliselle 
työllensä on Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan hyödyllinen erityisesti raken-
netun saamelaisen kulttuuriperinnön ylläpidon, alueen saamelaiskylien elinvoimai-
suuden sekä Tenontien turvallisuuden näkökulmista. Saamelaiskäräjät pitää tär-
keänä toisaalta myös sitä, että suunnitelmassa annetut maisemanhoitosuositukset 
ovat vapaaehtoisia, jotta alueen asukkaat saavat itse päättää esimerkiksi omien 
pihapiiriensä näkyvyydestä Tenontielle. 

Saamelaiskäräjien näkemyksen mukaan suunnitelmaluonnoksessa ei ole tuotu 
juurikaan ilmi alueen kuulumista saamelaisten kotiseutualueeseen, eikä esitelty 
kaikkia perinteisiä saamelaiselinkeinoja, joita suunnitelman kattamalla alueella 
harjoitetaan. Saamelaiskäräjät esittää, että suunnitelmaan lisätään seuraava teksti 
koskien saamelaisten perinteisiä elinkeinoja: 

“Saamelaisten perinteiset elinkeinot” 
Tämän maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman kattama alue kuuluu kokonaisuu-
destaan saamelaiskäräjälain 4 §:n mukaiseen saamelaisten kotiseutualueeseen, 
jossa saamelaisilla on kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto perustuslain 121 
§:n mukaisesti. Saamelaiskulttuurin käsite pitää sisällään saamelaisten perinteiset
elinkeinot: kalastuksen, metsästyksen, poronhoidon, keräilyn sekä saamelaisen
käsityön niiden moderneine harjoittamisen muotoineen. Utsjoen alueella saame-
laiset harjoittavat myös pienimuotoista maataloustoimintaa. Nykyään perinteisiä
saamelaiselinkeinoja harjoitetaan usein myös yhdistelmäelinkeinoina.

Saamelaiset harjoittavat kaikkia perinteisiä elinkeinojaan suunnitelman kattamalla 
alueella ja ne kaikki vaikuttavat alueen kulttuurimaisemaan, vaikka suurimmasta 
osasta ei konkreettisia jälkiä maisemassa ja maastossa olekaan. Saamelaiseen kult-
tuuriin kuuluu olennaisesti läheinen ja kunnioittava suhde luontoon, jota on pyrit-
ty käyttämään kestävällä tavalla ja sinne ylimääräisiä jälkiä jättämättä. Saamelaisille 
perinteisten elinkeinojen ja kulttuurin välinen yhteys on keskeinen – elinkeinot 
muodostavat materiaalisen pohjan saamelaisten kulttuurille ja identiteetille ylläpi-
täen muun muassa saamelaisten kotiseutualueen elinvoimaisuutta, saamen kieltä, 
perinteistä tietoa, yhteisöllisyyttä sekä luontosuhdetta. 

Lohenpyynti 
Lohenpyynti on Tenon alueella saamelaisen kulttuurin kivijalka sekä keskeinen 
saamen kielen käyttöympäristö. Lohenpyynnin kautta saamen kieltä, kalastukseen 
liittyvää erityisterminologiaa, perinteistä tietoa, kuten säähän, veden korkeuteen, 
pyyntitapoihin ja pyyntipaikkoihin liittyviä käytänteitä, uskomuksia, luontosuhdet-
ta sekä yhteisöllisyyttä siirretään sukupolvelta toiselle. Lisäksi lohenpyynnin kaut-
ta saadaan materiaaleja, esimerkiksi nahkoja ja nikamia, saamen käsityötä varten. 
Jokisaamelaiseen kalastuselinkeinoon liittyy paikoittain myös pienimuotoinen 
kalastusmatkailutoiminta, josta alueen saamelaiset saavat tuloja. 

Saamelainen poronhoito 
Suunnitelman kattamalla alueella harjoitetaan lohenpyynnin lisäksi myös saame-
laista poronhoitoa. Poronhoito on kalastuksen tapaan keskeinen saamen kielen 
käyttöympäristö ja saamelaiskulttuurin ilmenemismuoto. Poronhoidon käytänteis-
sä on edelleen vahvasti mukana perinteinen paikkatieto ja eläminen luonnon kans-
sa ja sen mukaan. Poronhoitoon sisältyykin paljon hiljaista tietoa ja aineettomia 
kulttuurisia arvoja. 

Kappaleen 4.2 tekstiä on 
täydennetty. 
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L I I T E  4 /8 

Saamelaiskäräjät 

Saamelainen poronhoito perustuu laidunkiertoon ja näin ollen elinkeino on riip-
puvainen laajoista, yhtenäisistä laidunalueista. Luonnonlaitumiin perustuva saa-
melainen poronhoito vaatii laajoja ja terveitä alueita paliskuntajärjestelmään mu-
kautuneen laidunkierron onnistumiseksi. Laidunkiertojärjestelmän onnistuminen, 
laidunten riittävyys, eri vuodenaikoihin ravintonsa puolesta kelpaavat luonnon 
laitumet sekä laidunrauha ovat keskeisiä poronhoidon taloudellisen kannattavuu-
den tuottavuustekijöitä. Jotta saamelaista poronhoitoa voidaan tulevaisuudessakin 
harjoittaa, tulee ensisijaisesti turvata poronhoidon kannalta välttämättömien 
laidunalueiden olemassaolo. 

Metsästys, keräily ja saamelainen käsityö 
Suunnitelman kattamalla alueella sijaitsee saamelaisten perinteisiä metsästys- ja 
ruoka-aineiden sekä käsityömateriaalien keräilyalueita. Saamelaiset ovat vuosisa-
tojen ajan hankkineet ravintoa metsästämällä ja keräilleet erilaisia luonnontuottei-
ta ruoka-aineiksi, käsityömateriaaleiksi sekä säilöntäaineiksi. Marjat, sienet, juuret 
ja nutukkaissa käytettävät sarat ovat yleisiä keräilykasveja. Käsityömateriaaleja 
saadaan myös muiden perinteisten elinkeinojen kautta esimerkiksi porosta ja 
kalasta.” 

2.1. Huomiot suunnitelmaluonnoksen otsikosta 
Saamelaiskäräjät katsoo, että suunnitelmaluonnoksen otsikossa tulisi yksilöidä 
paremmin suunnitelman kattama alue. Asianmukaisempi otsikko voisi olla esimer-
kiksi Piesjoki-Nuvvus -alueen maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma. Tämä olisi 
perusteltua myös siksi, että suunnitelma ei paneudu maisema-arvoja ylläpitävien 
kyläyhteisöjen ja poro- ja luontaistalouden elinvoimaisuuden parantamiseen muu-
toin kuin toteamalla, että poro- ja karjatalouden jatkaminen maisema-alueella on 
nykyisen kulttuurimaiseman säilymisen ehdoton edellytys. Ehdotus keskittyy visu-
aalisen maiseman restaurointiin. 

2.2. Huomiot suunnitelman kuvituksesta 
Suunnitelman kuvituksessa voisi tuoda laajemmin esiin alueen saamelaiselinkeino-
jen monimuotoisuutta. Nuvvus-Piesjoki -alueella harjoitetaan pienkarjanhoidon 
lisäksi kaikkia saamelaisten perinteisiä elinkeinoja. Suunnitelmaluonnoksen kuvissa 
on keskitytty vahvasti karjanhoitoon ja tämä voi antaa suppean kuvan alueella har-
joitettavista elinkeinoista. 

2.3. Huomiot suunnitelmaluonnoksen ehdotetuista kunnostuskohteista 
Suunnitelmaluonnoksessa esitellään kuusitoista kunnostettavaa ja hoidettavaa 
kohdetta (kohteet nro 2–17). Kohteet käsittävät muutaman sadan metrin pituisia 
yksittäisiä tienvarsialueita ja rantaniittyjä, jotka ovat osittain perinnebiotooppeja 
sekä luonnonmonimuotoisuuskohteita. Toimenpiteet kohdistuvat useassa koh-
teessa autoilijan levähdyspaikan välittömään ympäristöön ja suunnitelmaluonnos 
arvottaakin maiseman pitkälti autoilijan näkökulmasta. Saamelaiskäräjät pitävät 
tärkeänä, että maisemanhoidon yhteydessä tehdään näkyväksi kulttuurimaise-
man kytkökset saamelaiskulttuuriin. Jokisaamelainen kulttuuri on olennainen osa 
Tenonlaakson kulttuurimaisemaa. Saamelaiskäräjät katsoo, että jokisaamelaisen 
kulttuurin yhteyttä alueen kulttuurimaisemaan tulisi tuoda suunnitelmassa sel-
keämmin ja enemmän esille. Erityisesti lohenpyynnin ja muun kalastuksen merki-
tystä suunnitelman kattamalle alueelle tulisi korostaa. 

Jokisaamelaista kulttuuria voisi esitellä esimerkiksi autoilijoiden levähdyspaikoille 
sijoitetuilla info-tauluilla (esim. kohteet 5 Paloniemi, 7 Outakosken hautausmaa, 8 
Seitaoja ja Seitala, 10 Nuorpiniemi, 11 Varsaoja ja 12 Aittijoki). 

Nuorpiniemen kesäpaikan, Goldin-poikkipadon (kohde 9), eikä arvokkaan maise-
ma- ja kulttuuriympäristökohteen, Dalvadaksen kylän, kohdalla ole levähdyspaik-
koja. 

Julkaisun nimeä on täyden-
netty. 

Julkaisuun on lisätty kuvia 
perinteisistä elinkeinoista. 

Toimenpide-ehdotus on 
lisätty esitetyllä tavalla koh-
teille 5, 7, 8, 10, 11 ja 12. 
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Saamealaismuseo 
Siida 

Kysymyksessä on Suomen pohjoisin ja ensimmäinen saamelaisten kotiseutualueelle 
laadittu maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma. Saamelaismuseo Siida pitää sitä merkit-
tävänä avauksena saamelaisen kulttuurimaiseman hoidon suunnittelulle. Suunnitelma on 
tehty suomeksi ja pohjoissaameksi. Saamelaismuseo Siida pitää saamenkielistä suunni-
telmaa tärkeänä siksikin, että se on osaltaan vakiinnuttamassa saamenkielistä kulttuu-
riympäristö-  ja maisemasanastoa. 

Saamelaismuseo esittää, että suunnitelmassa esiteltäisiin tarkemmin saamelaisten ase-
ma alkuperäiskansana sekä saamelaisten elinkeinojen ja kulttuurimaiseman suhde. Näin 
Tenonvarren erityinen jokisaamelainen kulttuuri ja sen synnyttämät kulttuurimaisemat 
avautuisivat paremmin lukijalle. 

Saamelaismuseo Siida esittää pohdittavaksi, voisiko suunnitelman nimeä tarkentaa vas-
taamaan paremmin suunnittelualuetta. 

Alueella on kaksi muinaisjäännöskohdetta, Outakosken hautausmaan vieressä sijaitseva 
Culloveaijohka (kartta s. 51) sekä Aittijoella sijaitseva Àitejohka (kartta s. 60) jotka 
ovat laajempia kokonaisuuksia ja jotka pistemerkinnän lisäksi tulee merkitä kohdekart-
toihin alueina. 

Tenojokilaakson saamelaisasutus RKY-kohteen rajaus puuttuu kartasta s. 63 ja tekstis-
sä ei mainita siitä. Saamelaismuseo esittää, että kohde lisätään tekstiin ja karttaan. 

Saamelaismuseo Siida esittää, että lähdeviitteitä käytettäisiin ainakin sivuilla 7-10 ja 16-
18, jotta lisätiedon löytäminen olisi helpompaa. Esimerkiksi kaarasjokelaista talomallia 
koskien Paulaharju, Ahti 1973 s. 196-199 sivuilla 9 ja 10. 

Saamelaismuseo Siidan mielestä suunnitelma antaa alueen asukkaille käytännön työka-
luja arvokkaaksi koetun maiseman hoitoon. 

Kappaleen 4.2 
tekstiä on täyden-
netty. 

Julkaisun nimeä on 
täydennetty. 

Kartat 7 ja 12 on 
korjattu. 

Kartat 1, 14 ja 
15 on korjattu. 
Alueen arvot on 
esitelty kappalees-
sa 4.4. rakennuspe-
rinnön yhteydessä. 
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 L I I T E  5 /1 

LIITE 5 

Näkemyksiä alueen kehittämisestä 

Yhteenveto vastaajien kehittämisehdotuksista: 

• Matkailijoille tarvitaan leiriytymispaikkoja ja niille opasteet, jotta vältetään leiriytymi-
nen yksityismaille. 

• Pihapiirien sekä Karigasniemen, Utsjoen ja Nuorgamin kylien siivous on tarpeen. 
• Linkin yksityistie tulee saada valtion tai kunnan hoitoon. 
• Tenontien varteen tarvitaan nimi- ja opastauluja, jotka osoittavat paikan tai kylän, kuten 

tunturijoet ja -purot, kosket, kalastuspaikat, uimarannat, ampumarata, hiihtoladut, 
kelkkarata ja tunturijärvet. 

• Tenontien varteen tarvitaan pysähtymispaikkoja, WC:tä sekä roska-astioita. 
• Tenontien varrella voitaisiin laittaa samanlaiset postilaatikot kaikille. 
• Loma- ja asuinrakentamisen keskittäminen vastaisuudessakin Tenontien varteen ja joen 

ranta-alueilla olevan rakennuskannan yhteyteen. 
• Paljon käytetyille kalastuspaikoille tarvitaan WC:tä. 
• Maiseman raivausta kannattaisi keskittää olemassa olevien levikkeiden ympäristöön, 

jolloin maisemasta voi nauttia turvallisesti. 

Hankkeen toteutukseen ja rahoitukseen liittyviä mielipiteitä: 

• Hankkeen rahoituksesta on päätettävä kunnanvaltuustossa ja otettava huomioon, että 
maisemanhoito vaatii jatkuvaa taloudellista sitoutumista puiden kasvaessa. 

• Hankkeen valmistelu pitää siirtää jokilaakson maanomistajien vastuulle. 
• Kaikissa maisemanhoidollisissa toimenpiteissä pitää aina kuulla kiinteistönomistajaa 

silloin, kun toimenpiteellä on suora vaikutus kiinteistön arvoon tai käyttömukavuuteen. 
• Toive, että: ”Tenonlaakson maisemaa pidettäisiin jatkossa kunnossa yhdessä siellä 

asuvien ihmisten kanssa ja ettei olisi vaan yhden kesän juttu.”. 
• ”Kaikki suunnittelemallanne tavalla.” 
• ”Maisemanhoitoalueen muodostaminen olisi tervetullut apukeino edistämään tien-

varsinäkymien ja ranta-alueiden ennallistamista ja rakennusperinteen säilyttämistä.” 
• ”Kiitos, olette tehneet loistavan pohjatyön hankkeille!” 
• ”Ollaan hyvällä asialla!” 
• ”Hankkeeseen suunniteltu vanhojen rakennusten kunnostaminen ja siihen liittyvä 

neuvonta on erittäin kannatettavaa.” 
• ”Rajauksessa on vaihtelevaa maisemaa ja omata mielestäni kaunein maisemapätkä 

Nuorgamin ja Karigasniemen välillä.” 
• ”Kiitos, kun Tenojokilaaksoa vaalitaan ja suojellaan!” 
• ”Pidetään maisemat kunnossa!” 
• ”Aivan upeaa, että maisemanhoidollisia toimenpiteitä on alettu toteuttaa! Kiitos!” 
• ”Kiitos tästä hyvästä hankkeesta!” 
• ”Maisemanhoitoalue on hyvä ajatus.” 
• ”Hienoa, että projektiin on ryhdytty.” 

Mielipiteitä, joihin tällä suunnitelmalla ei voida suoraan vaikuttaa, on toimitettu suoraan 
viranomaisille. 
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LIITE 6 

Maisemanhoitoalueen hyötyjä 

Taloudelliset hyödyt 

• Ympäristöministeriö myöntää perustetuille maisemanhoitoalueille maisemanhoitoon 
tarkoitettua rahaa, jota voi hakea Lapin ELY-keskuksesta. 

• Erilaisten tukien saannin mahdollisuudet paranevat, sillä alueen merkitys on helpompi 
perustella tuen myöntäjille. 

• Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmaan jo kertaalleen koottua tietoa voi käyttää hyö-
dyksi mm. hanke- ja rahoitushakemuksissa. 

• Hankerahoja opitaan hakemaan. 
• Valtakunnallinen yhteistyö tuo etuja kylien kehittämiseen ja toteutukseen; hyvien käy-

täntöjen ja kokemusten jakaminen sekä elinkeinojen monipuolistaminen ja kehittämi-
nen. 

• Alueen tunnettuus paranee valtakunnallisen aseman myötä. Saamelaisen kulttuurimai-
seman ja luontomatkailun kiinnostavuus matkailukohteena kasvaa. 

• Perustamismääräykset eivät saa aiheuttaa kiinteistön omistajalle merkityksellistä hait-
taa. Maisemanhoito-alueen perustaminen edellyttää maanomistajien myönteisen kan-
nan. 

Sosiaaliset hyödyt 

• Verkostoituminen muiden maisemanhoitoalueiden kanssa yhteisten kokoontumisten 
avulla. 

• Tiedon kokoaminen ja kulttuuriympäristön näkyväksi tekeminen lisää kiinnostusta ja 
tiivistää suhdetta omaan ympäristöön sekä nostaa sen arvostusta. 

• Saamelaisen kulttuurimaiseman, kulttuuriperinnön ja elinkeinonharjoittajien työn ar-
vostus kasvaa. 

• Luonto ja rakennettu ympäristö ovat yhteistä kulttuuriperintöä, maisema on osa muistia 
ja identiteettiä. 

• Hoidettu ympäristö tuottaa viihtyvyyttä ja on hyvä asuinpaikka. 
• Yhdessä tekeminen tukee yhteisöllisyyttä. 

Ekologiset hyödyt 

• Edistää maiseman säilymistä avoimena ja lisää kulttuuriympäristön monimuotoisuutta. 
• Hoito- ja kunnostustoimenpiteet vaikuttavat suoraan monien lajien säilymiseen. 
• Turvaa osaltaan alueelle tyypillisten luontotyyppien säilymistä. 
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