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VELKOMMEN T I L  UTSJOKI !

Utsjoki er EUs nordligste, og Finlands eneste kommune med flertall av 
samer. Man snakker Nord-Samisk også i Nord-Norge.  

Utsjoki kommune ligger sentralt i Nord-Lappland; til Inari er det 1,5 
times biltur og til Nordishavet ca. 1 time. Det nærmeste startpunktet 
for vandring i den kjente naturparken Kevo, ligger 26 km fra Utsjoki 
sentrum. Sulaoja, som er et annet startpunkt i den samme parken, ligger 
langs veien til Kaamanen-Karigasniemi. Sentrum av Utsjoki ligger på 
stranden ved elven Teno, som er grenseelven mellom Finland og Norge. 
Teno er en av verdens beste lakseelver. 

Utsjoki kommune består av tre landsbyer  (Karigasniemi, Utsjoki 
og Nuorgam), villmarksområdene Kaldoaivi og Paisfjellet, Tenos og 
Utsjokis elvedaler og fjell, innsjøer og bekker i villmarka. Utsjoki ligger 
450 km nord for Polarsirkelen og områdets arktiske fenomener oppstår 
sterke og tydelige. 

Sommerens midnattssol og vinterens mørketid varer lenge, nordlys 
kan oppleves allerede i september og årstidene skiller seg klart fra 
hverandre. Man snakker om åtte årstider i Lappland; frostvinter, 
skaresnøvår, issmeltingsvår, midtsommer, høsting, fargerik høst, den 
første snøen og julemørketid.



HOTELLTJENESTER

Hotell Utsjoki ligger helt ved strandkanten, nærme der hvor Utsjoki-
elva og Teno krysser hverandre. Fra hotellrommene er det flott utsikt 
til Ailigas-fjellet og Utsjoki elv, fra hagesiden ser man til Saamensilta 
bro og Teno.

Første del av hotellet ble ferdig i 1959, bare ett år etter at veien til 
Utsjoki ble laget. Før veien var ferdig, var ankomst til Hotell Utsjoki 
med båt, postruter til fots, ski eller reinsdyr. Områdets første hotell, 
het Utsjoki Turisthotell. Det ble et populært møtepunkt blant 
reisende. Hotellet har hatt flere navn og eiere gjennom seks tiår. Etter 
noen stille år åpnet Hotell Utsjoki igjen i sommeren 2019.

 

Hotell Utsjoki har 23 rom i forskjellige fløyer. 19 dobbeltrom, tre 
enerom og en suite. Det er totalt 45 sengeplasser i hovedbygningen. 
I tillegg finnes det fem selvbetjeningsleiligheter for rimeligere 
langtidsopphold.

Hotellet stiller ut flere bilder av etnograf og fotograf Samuli 
Paulaharju. Bildene er tatt i 1929 da han samlet materialet fra 
Utsjoki-området. I restauranten finnes det utstilt flere lokale 
familiers samedrakter, skiftende kunstutstillinger og forskjellige 
arrangementer.    

I hotellet finns det tre møterom med plass til opptil 20 personer 
og en stor restaurant til større arrangementer. Fra restauranten 
har man utsikt mot kveldssol og Utsjokis strandlandskap.Hotellets 
kundebadstue ligger i underetasjen og en strandbadstue som ligger 
ved Utsjoki-stranden kan spesialbestilles. Det finnes også en gapahuk 
på hotellets område. Denne kan disponeres av hotellets kunder.



T ING Å  SE  OG GJØRE

Landskapet i Utsjoki inviterer til å bli kjent med området enten til 
fots eller med forskjellige transportmidler. 

I nærområdet finner man Utsjokis kirkerom som er et historisk 
spennende besøksmål ved stranden av Manto-innsjøen. Der ligger 
også dagens kirke. Fra parkeringsplassen til kirkerommene er det 
tilgang til flere turstier.

Om sommeren arrangerer lokale reiseselskaper dagsturer og 
fisketurer med båt til elvelandskapet. Hotellets kunder kan kjøpe 
fiskekort til Utsjoki elv fra hotellet. Fiskekort til Teno må bookes i 
henhold til egne regler.

I vintersesongen kan man delta på snøscootersafari og isfisketurer. 
Man kan også bestille varierende aktiviteter via private aktører.  For 
eksempel kan man være med på forskjellige reinsdyraktiviteter, 
bli kjent med samisk kultur, bli med på fisketurer eller fangst av 
kongekrabber i Nordishavet. Eller man kan besøke Nord-Norges 
spektakulære natur som også har mange spor av finsk historie og 
bosetninger.

Om sommeren finner man den lokale håndverksforeningen Siellas 
utsalgssted ved kirkerommene. Om vinteren er utsalgsstedet ved 
landsbyhuset Giisa, hvor man også finner lokal turistinformasjon, en 
kafé og busstasjonen Matkahuolto.

Fra Giisa kan man legge ut på den 3,5 km lange Utsjoki geologiske 
tursti.
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Hotel Utsjoki
Luossatie 4
99980 UTSJOKI
Finland
telefon +358 40 580 1770
e-post: hotel@hotelutsjoki.fi

Nærmeste flyplass i 
Finland er i Ivalo, hvor det 
finnes daglige flyreiser 
fra Helsinki. I Norge er 
de nærmeste flyplassene 
ved Kirkenes og Lakselv. 
Nærmeste jernbanestasjon 
er i Rovaniemi, hvor 
det finnes direkte 
bussforbindelse til Utsjoki.

Mer informasjon www.hotelutsjoki.fi


