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HOTEL UTSJOKI



TERVETULOA UTSJOELLE !

Utsjoki on EU:n pohjoisin kunta. Se on myös Suomen ainoa 
saamelaisenemmistöinen kunta.

Kunnan sijainti Ylä-Lapissa on keskeinen; Inariin on 1,5 tunnin 
ajomatka ja Jäämeren rantaan pääsee noin tunnissa. Lemmenjoen 
kansallispuisto on 2 tunnin ajomatkan päässä ja Kevon 
luonnonpuisto noin 20 km Utsjoelta lounaaseen.

Utsjoen kirkonkylä sijaitsee Suomen ja Norjan rajajoen, Tenojoen 
rannalla. Teno on yksi maailman parhaista lohijoista. 

Koska Utsjoki on yli 450 km pohjoiseen Napapiiriltä, siellä 
voi kokea arktiset ilmiöt selkeimmillään: keskiyön aurinko 
loistaa toukokuusta heinäkuulle ja kaamos pimentää maiseman 
marraskuusta tammikuulle. Revontulia voi nähdä syyskuusta 
alkaen.



HOTELL IN  PALVELUT

Hotel Utsjoki sijaitsee Tenojoen ja Utsjoen risteyskohdassa, 
Utsjoen törmällä, Ailigas-tunturin juurella.

Hotellirakennus valmistui vuonna 1959, vain vuosi sen jälkeen, 
kun alueelle saatiin ensimmäinen kunnollinen tieyhteys. 
Ennen tietä Utsjoelle kuljettiin veneellä. Alueen ensimmäisenä 
hotellina se saavutti pian legendaarisen maineen suosittuna 
kohtaamispaikkana.

Hotellilla on vuosikymmenien aikana ollut useita eri nimiä ja nyt, 
muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen,  se on avattu uudistettuna 
Hotel Utsjokena.

Hotel Utsjoki tarjoaa vierailleen 22 kotoisaa, vasta remontoitua 
huonetta, ja niiden lisäksi 5 kalastajamökkiä. Jokaisessa mökissä 
on keittiö ja pedit neljälle hengelle.

Hotellirakennuksessa on pysyvä näyttely etnografi ja valokuvaaja 
Samuli Paulaharjun valokuvia vuodelta 1926. Toinen näyttely 
esittelee aitoja saamelaisia asuja ja esineitä. Tiedot tulevista 
vaihtuvista näyttelyistä ja konserteista löytyvät internet-
sivuiltamme.

Meillä on kolme konferenssihuonetta tapahtumia ja tilaisuuksia 
varten. Perinteinen rantasaunamme lämpiää Utsjoen törmällä.

Aamiainen, lounas ja à la carte -illallinen tarjoillaan 
100-paikkaisessa ravintolassa, josta on upeat näkymät 
ympäröivään luontoon. Ruoan valmistus ja ruokailu voidaan myös 
järjestää suureen kotaamme elävän tulen äärelle.
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AKT IV ITEET I T

Lapin ainutlaatuinen luonto soveltuu mainiosti moneenlaisiin 
aktiviteetteihin.

Kevon luonnonpuisto koostuu useista merkityistä reiteistä, 
joista pisin on 86 km pitkä. Puiston ydinalueen muodostaa yli 40 
km pitkä ja 80 m syvä rotkolaakso, jonka pohjalla virtaa Kevojoki. 
Alueen herkkä tunturiluonto on arvokas, ja siellä voi havaita 
harvinaisia lintuja.

Vuokraa
moottorikelkka 
ja tutustu 
sen kyydistä 
talvimaisemiin.
Seuraa 
poroerotusta, 
tai kokeile 
poroajelua reessä. 

Kesäisin voit kalastaa Tenojoella. Teno on maailmankuulu 
lohijoki, mutta siitä saa myös esimerkiksi taimenta ja harjusta. 
Paikalliset tietävät, että Utsjoen paras kalapaikka on hotellin 
törmältä.

Käy päivämatka Jäämerellä, kalasta kuningasrapuja 
tai katsele valaita. Utsjoki sijaitsee aivan Norjan rajalla, ja 
Jäämerelle on vain 1,5 h tunnin ajomatka. Talvella voit pilkkiä 
Utsjoen tunturijärvillä. 

Kaikki kalastusretket voidaan järjestää opastettuina ja asiakkaan 
tarpeiden ja mieltymysten mukaisiksi räätälöityinä.

Syksyllä ja talvella voit nähdä, kuinka revontulet valaisevat  
Ylä-Lapin tunturimaisemat.

Utsjoen kirkkotuvat ovat Utsjoen kulttuurihistoriallisesti 
arvokkain kohde. Alueella asuttiin jo esihistoriallisella ajalla ja 
kivikirkko rakennettiin vuonna 1854 tsaari Nikolai I:n aloitteesta. 
Upeat kirkkotuvat ovat paikallisten saamelaissukujen omistamia, 
ja niissä oli asutusta jopa 1930-luvulle asti. 

Saamelaismuseo Siidaan Inarissa on vain 1,5 h ajomatka 
Utsjoelta.
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Katso lisää www.hotelutsjoki.fi

Hotel Utsjoki
Luossatie 4, 99980 UTSJOKI
puhelin +358 40 418 1462
hotel@hotelutsjoki.fi

Lähin lentokenttä Suomen 
puolella on Ivalossa, 
jonne on päivittäiset 
lennot Helsingistä. 
Norjan puolella lähimmät 
lentokentät löytyvät 
Kirkkoniemestä ja 
Lakselvista.  
Lähin rautatieasema on 
Rovaniemellä, josta on 
suora linja-autoyhteys 
Utsjoelle.


