K ARI GASNI E MI
U T SJ O K I
NU O RGAM

Löydä pohjoisin Lappi

Kolmen kylän Utsjoki on
liikettä luonnossa, tunturin avaruutta ja elävää
saamelaiskulttuuria
Suomen huipulla.
Utsjoella, Suomen pohjoisimmassa kunnassa
on tilaa olla, hengittää, hiljentyä ja inspiroitua.
Kaunis arktinen luonto ja villi erämaa pysäyttävät jokaisena vuodenaikana. Utsjoen alue
on yksi Suomen parhaista paikoista nähdä revontulet. Tenojoki lumoaa kalastajat ja muut
vesillä liikkujat. Suomen suurimmat tunturierämaat kutsuvat retkeilemään, pyöräilemään
ja hiihtämään.
Utsjoella elämä on keskittynyt kolmen kylän
ympärille: Karigasniemelle, Utsjoelle ja Nuorgamiin. Luontonsa lisäksi kylät toivottavat
matkailijan tervetulleeksi tutustumaan nykypäivän saamelaiseen kulttuuriin, syömään hyvin ja majoittumaan upeissa maisemissa.

IKIA IKA IN EN
LUON TOS UH DE
Utsjoella on helppo ymmärtää,
kuinka luonnollinen ja tärkeä osa
poronhoito, käsityöt ja kalastus
ovat saamelaiskulttuuria ja paikallisten elämää.

KA L A S TA MAAN
KY L Ä LLE
Karigasniemi on loistopaikka kalastaa. Vuokraa vene villilohen
soutuun. Perhokalastaa voit Inarijoen latvavesillä, Utsjoen kalastusalueen tunturivesillä Paistunturissa tai molemmin puolin rajajokea.
Kylätalo Sáivusta nappaat matkaa-

KA RI GASNI E M I

si tuoreet kahvit ja kuulet samalla
parhaat kalatarinat.

lä
Ky
oS
tal

Utsjoen kunnan läntisin kylä Karigas-

áiv

niemi (Garegasnjarga) sijaitsee Saa-

u

menmaan sydämessä, kolmen kielen
ja kulttuurin; saamen, suomen ja norjan risteyksessä. Kylän liepeillä Inari-

Karigasniemeltä on vain 18 kilo-

joki ja Kaarasjoki yhtyvät mahtavaksi
Tenojoeksi. Karigasniemen ympäristö
tarjoaa hienot mahdollisuudet esimerkiksi eräkalastukselle ja pienempien jokien perhokalastukselle. Upeita
maisemia ja luonnon rauhaa löytyy
läheisistä Paistuntunturin ja Muotkatunturin erämaista, sekä Kevon luonnonsuojelualueelta.

Karigasniemen

lähialueet tarjoavatkin monipuoliset
retkeily- ja kalastusmahdollisuudet
ympäri vuoden.

TUTUS TU SAAMEL A IS KULTT UURI I N

metrin matka Norjan puolelle, Ka-

S UL AOJA N
L Ä H D E

rasjoelle, missä kannattaa vierailla
Saamelaismuseossa, saamelaisessa taiteilijakeskuksessa ja kulttuu-

Sulaojan lähde on Suomen suurin

ripuisto Sápmissa.

lähde ja helppo retkikohde koko
perheelle. Suttesgáldulla eli Sula-

LUOMUS JÄRV ET

ojan alulla on perimätiedon mukaan parantavia vaikutuksia. Su-

Paistunturin erämaan merkittä-

laojan luontopolku sijaitsee noin

vimmät järvet ovat kalaisat Luo-

kymmenen kilometriä Karigasnie-

musjärvet, jotka upea Luomusharju

meltä Kaamaseen päin. Sulaojalta

halkaisee. Kevon reitti kulkee tällä

lähtevät myös reitit Kevon luon-

kapealla ja teräväharjaisella hiek-

nonpuistoon. Kevon kanjoniin on

kaharjumuodostumalla.

Sulaojalta 20 km kävelymatka.

Harjun

laella on nähtävissä merkkejä peuran kuoppapyynnistä.

E L L IN

P OLK U

Ellin polku on yksi useista kylän
liepeiltä

lähtevistä

maisemarei-

teistä. Ellin polku on mukava ja
helppo päiväretkikohde. 3,8 kilometriä

UT SJ O K I

pitkä,

kangasmaastossa

kulkeva reitti vie näköalapaikan
kautta Tenon Aittikosken rantaan,

Karigasniemeltä Utsjoen kirkonkylälle

josta löytyvät päiväkota ja tuliste-

pääsee pitkin Suomen kauneimmaksi

lupaikka.

kutsuttua tietä, joka kulkee Tenojoen
vartta jylhien tunturien ympäröimänä.
Tie huipentuu Saamensillan ja kylän
laidalta nousevan Ailigastunturin näkymiin. Kesäöisin kirkonkylä kylpee
keskiyön auringon valossa ja talvisin
kaamoksen värihehkussa ja sinisen
eri sävyissä.

KIR KKOTUVAT

G IISÁ

Yksi hienoimmista käyntikohteis-

Tuoreen pullan ja kahvin tuoksu

ta Utsjoella ovat kulttuurihisto-

houkuttelee Utsjoen kirkonkylän

riallisesti arvokkaat kirkkotuvat.

kaikenikäisen väen istahtamaan

Nämä olivat saamelaisten perhei-

toistensa seuraan kylätalo Giisán

den tai sukujen asumuksia kirkon-

viihtyisään

menojen ja markkinoiden aikaan,

sa rakennuksessa toimivat myös

sillä paluumatka omaan kotiin oli

Utsjoen matkailuinfo sekä käsi-

pitkä. Vanhin nykyisistä tuvista

työmyymälä Šiella, josta löydät

on 1700-luvulta. Heinäkattoisten

aidot paikalliset käsityöt ja laajan

kirkkotupien takaa avautuu ku-

valikoiman saamenkielistä kirjalli-

vankaunis näkymä Mantojärvelle.

suutta. Šiella ry:n käsityömyymälä

Kirkkotuvilta lähtee reilun kahden

toimii kesäisin myös Utsjoen kirk-

kilometrin mittainen Ulriikan pol-

kotuvilla.

ku, joka soveltuu koko perheelle.

kahvilaan.

Samas-

S KA ID IJÄ RV EN
P OL K U
Skaidijärven polku on 5,8 km pitkä
reitti, jonka lähtöpaikka on Pulmankijärventien

varressa

noin

kilometrin päässä Nuorgamin kylältä. Reitti lähtee moottorikelkkauran portilta ja yhtyy noin puolen
kilometrin päässä vanhaan Skaidijärvelle (Skáidejávri) johtavaan

NU O RGAM
Euroopan

Unionin

pohjoisin

Nuorgam,

houkuttelee

polkuun. Skaidijärvellä on Metsähallituksen

kylä,

autenttisuu-

on rautuvesi, jossa tarvitaan kai-

van, ja siksi vilkkaan kylän asukja rajakaupasta. Nuorgamin suvanto

ja

Alakönkään

kuohut

tarjoa-

vat hyviä kalapaikkoja lohestajille.
Nuorgamin läheisyydessä on retkeilypolkuja, jotka vievät tunturiylängön
näkymiin.

päiväko-

ekopiste ja halkovaja. Skaidijärvi

dellaan. Aivan Norjan rajalla olekaat elävät luonnosta, matkailusta

ylläpitämä

ta, tulistelupaikka, ulkokäymälä,

P UL MA N KIJÄ RV I
Tie Pulmankijärvelle on henkeä-

kenlaiseen kalastamiseen (myös
pilkkimiseen) Metsähallituksen
virkistyskalastuslupa.

salpaavan kaunis. Pulmankijärvi
on erityinen, sillä aikoinaan, ennen
maankohoamista se on ollut yksi
Jäämeren vuonoista. Pulmankijärven kasvilajit ovat erikoisia, ja siellä

E U: N JA S UOMEN
P OH J OIS IN PI S TE
S IJA IT S E E NUOR GA MIS SA

elää merilajina tunnettu kampela.
Pulmankijärven eteläpäästä läh-

Suomineidon päälaella, aivan Nor-

tee myös kuuluisa Pulmankijärvi-

jan rajalla sijaitsee EU:n ja Suo-

Sevettijärvi vaellusreitti. Reitin pi-

men pohjoisin piste – 500 kilo-

tuus on yhteensä 60-70 km reittiva-

metriä napapiirin pohjoispuolella.

linnasta riippuen.

Piste on merkitty muistokivellä.

Parhaat palvelut ja vinkit
lomaasi saat paikallisilta
HYVIÄ
YÖU NIA

LI I K E T TÄ
LUO NN O SSA

Alueella on paljon eri majoitus-

Alueen matkailuyritykset tarjoa-

Makoisia

vaihtoehtoja. Kaikista kylistä löy-

vat opastettuja retkiä luontoon ja

jokaisesta kylästä. Alueella mat-

tyy majoitusta matkailijan maun

vesille, sekä tekemiseen kuten ka-

katessa

mukaan:

lastukseen,

moottorikelkkailuun,

paikallisella porolla ja Tenojoen

revontulibongauk-

lohella. Jälkiruuan kruunaavat pai-

hotelliöitä,

lomakylä,

camping-alueita sekä mökkeilyä
erämaassa tai Tenojoen rannalla.

poroajeluille,

seen ja muuhun luonnossa liikkumiseen. Paikallisilta yrityksiltä
voi myös vuokrata välineitä, kuten
pyöriä, vaellustarvikkeita ja kanootteja. Kysy myös päiväretkistä
Jäämerelle.

P O HJ O I SE N
HE R K K U JA
ruokapaikkoja
pääsee

löydät

herkuttelemaan

kalliset hillat.

Kahvihetki tunturissa
maistuu vapaudelta
N AUTI
H I L JAI S UUDES TA

KO E VI LLI
LU O NTO

T U NNE YHT E YS
O LE NN AI SE E N

Kaamosajan hämärässä pakkasil-

Villi luonto muuttuu käsinkoske-

Onko mitään parempaa kuin nuo-

lassa voit kuulla Tenojoen ritisevän

teltavaksi, kun tekee retken yöt-

tion tuoksu ja tulen rätinä? Uts-

jäätyessään. Revontulten loistaes-

tömään yöhön. Paikallisoppaiden

joella vahvan yhteyden luontoon

sa tuntureiden yllä tähtikirkkaassa

avulla uskallat tutkia ja kokea

saa ulkona liikkumisen lisäksi

talviyössä tuntee taatusti vahvan

luontoa eri tavalla kuin koskaan

myös kalastaen, metsästämällä tai

yhteyden luontoon. Kiire unohtuu

aiemmin.

oman majapaikan lämmöstä mai-

myös, kun hiihtää tai lumikenkäi-

semia ihaillen. Tai vain katsellessa,

lee valkoisen tunturin avaruuteen.

Tunturimaisemiin pääsee helpos-

kuinka perinteinen elämäntapa on

Sen, joka osaa hiljentyä vasta no-

ti joko fatbikella tai reppu seläs-

läsnä jokapäiväisessä elämässä, ta-

peamman

on

sä vaeltaen. Meloen, sup-laudan

voissa, luontosuhteessa ja käsitöis-

Utsjoen luonto on saavutettavissa

hyvä käydä erämaaretkellä fatbi-

päältä tai veneestä taas Tenojoen

sä. Maukkain tapa nauttia perin-

monentasoisille liikkujille. Ihailta-

kella tai vaikkapa polkujuokse-

kaunis suisto avautuu kauniisti.

teistä taitaa kuitenkin olla ruoka:

vaa riittää niin polkupyörän seläs-

massa avotunturissa. Ja peseytyä

Pohjoiset eläimet, tunturien kas-

kala, liha ja marjat tulevat Utsjoella

tä, suksilta kuin autostakin käsin.

lopuksi saunassa tai pulahtaa tun-

vit ja keskiyön auringon kultainen

läheltä.

Utsjoen alueelta löytyy lukuisia ly-

turilampeen.

valo sekä revontulien vihreä loimu

hyempiä ja turvallisia lähireittejä,

suorastaan pakottavat kaivamaan

joita pitkin myös perheen pienim-

sykkeen

jälkeen,

kameran

esiin.

Puhumattakaan

ruskan väriloistosta tuntureilla.

mät jaksavat kävellä.

E L Ä VÄ
J OKI

REVO NT U LT E N
LO I M UA

A IL IGA S TUN TUR I T

Legendaarinen Tenojoki on yksi

Utsjoen alue on yksi parhaista pai-

nan alueella. Niistä pienimmältä, Utsjoen kirkonkylän

Euroopan tärkeimmistä ja par-

koista nähdä revontulet Suomessa:

vieressä sijaitsevalta, 342 metriä korkealta Ailigakselta

haimmista lohijoista. Pohjois-Eu-

alueen pohjoinen sijainti ja aukeat

avautuu upea näkymä Tenojoen laaksoon. Tenon varrel-

roopan

luonnontilainen

tunturimaisemat luovat loistavat

la sijaitsevan Nuvvuksen kylän lähellä oleva (Nuvvus-)

lohijoki on antanut elämää paikal-

olosuhteet revontulien ihailuun.

Ailigas kohoaa 535 metriin. Korkein on Karigasniemen

lisille ja houkutellut kalastusmat-

Revontulet

Ailigas, joka yltää 620 metrin korkeuteen. Sillä on useita

Suomessa on kolme Ailigastunturia – kaikki Utsjoen kun-

suurin

kailijoita jo vuosisatoja.

näkyvät

parhaiten

syyskuusta maaliskuulle, jolloin

huippuja, joista korkeinta kutsutaan Láŋkáksi.

yöt ovat riittävän pimeitä.

Suomen suurimmat tunturierämaat
K AL DOA IVI

PA IS T U NT U RI

K E VO

Kaldoaivi on Suomen laajin erä-

Paistunturit ovat laaja ja yhtenäi-

Kevon

maa-alue Utsjoen itäosassa. Tiet-

nen erämaa-alue sekä samanni-

maamme jylhimpiä retkeilykoh-

tömän tunturierämaan maisemat

minen kaunis tunturiryhmä, jonka

teita. Kevon reiteillä pääsee ihaile-

ja maasto vaihtelevat jyrkistä ja

korkeimmat huiput ovat Kaimoaivi

maan monenlaisia maisemia tun-

syvistä jokilaaksoista loiviin tuntu-

(646 m) ja Guivi (642 m). Tuntu-

turikoivikosta

reihin ja alaviin näkymiin. Löytyy-

rikankaisessa ja -koivikkoisessa

Reitin

pä erämaasta myös lentokoneen

maisemassa on mukava kulkea.

ovat yli 40 kilometriä pitkä Kevon

hylky vuodelta 1944. Kaldoaivin

Paistunturille on merkittyjä reitte-

kanjoni sekä 26 metrinen Fiellun

erämaassa on mahdollista tehdä

jä ja kulku-uria sekä mahdollisuus

vesiputous.

sekä päiväretkiä että monen päi-

oman reitin kulkemiseen kävellen

vän vaelluksia.

tai pyörällä.

luonnonpuisto

on

yksi

ylänkömaisemiin.

upeimpia

nähtävyyksiä

Lähimmät lentokentät:

Nordkapp
Honningsvåg

Ivalo, Kirkkoniemi, Lakselv,
Alta, Honningsvåg, Rovaniemi
Lähimmät rautatieasemat:

Lakselv

Nuorgam

Kemijärvi, Rovaniemi
Lähimmät autovuokraamot:

Te
no

Alta

Utsjoki

ri

pii

pa

Na

Kirkkoniemi

Ivalo, Vesisaari, Lemmijoki, Kirkkoniemi

Karigasniemi

Inari

T I E SITKÖ ?

Ivalo

Etäisyydet:

Suomen huipulla, E75 tien poh-

Utsjoki – Helsinki 1 267 km

joisessa päätepisteessä sijaitseva

Utsjoki – Ivalo 176 km

Utsjoki on Euroopan Unionin poh-

Utsjoki – Rovaniemen lentoasema 453 km

joisin paikkakunta. Utsjoella on po-

Utsjoki – Nuorgam 43 km

roja miltei 10 kertaa enemmän kuin

Utsjoki – Karigasniemi 101 km

ihmisiä. Utsjoki on Suomen ainoa
saamelaisenemmistöinen kunta.

Nuorgam – Jäämeri 35 km
Nuorgam – Kirkkoniemi 159 km
Karigasniemi – Lakselv 92 km
Karigasniemi – Nordkapp 284 km

PA R A S TA
MATKA L L A
Matkanteko pohjoiseen on osa
seikkailua. Pitkät välimatkat taittuvat arktisia maisemia ihastellen.

Kuuntele villiä
pohjoista luontoa.
Seikkailu odottaa
sinua Utsjoella.
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