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Aavasaksa on yksi Suomen vanhimmista ja tunnetuimmista näköalapaikoista. Alueen 
maiseman arvot muodostuvat Tornionjoen niittysaarista, Kaulinrannan ja Tengeliön
arvokkaista viljelymaisemista vanhoine rakennuksineen ja merkittävästä matkailuhistoriasta. 
Alueella on myös huomattavia geologisia arvoja, kuten Aavasaksan ja Iso Himovaaran 
rinteille kerääntyneet louhikkoiset muinaisrannat. Aavasaksa ja Tornionjokilaakso ovat yksi 
Suomen 27 kansallismaisemasta. Aavasaksalla sijaitsee Unescon maailmanperintölistalleen 
listaama Struven kolmiomittausketjun piste. 

Seudulle saapui eurooppalaisia matkailijoita jo 1600-luvulla. Vaaran laelle perustettiin 
kruununpuisto vuonna 1878. Neljä vuotta myöhemmin sinne pystytettiin keisari Aleksanteri 
III:n metsästysmajaksi tarkoitettu Keisarinmaja. Majan tuntumassa vaaran laella on 1920-
luvulla rakennettu paviljonki, jugend-kioski sekä 1960-luvulla rakennettu tiilinen näkötorni. 
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Aavasaksa on yksi Suomen vanhimmista ja 
tunnetuimmista näköalapaikoista ja 
matkakohteista.

Aavasaksa on profiililtaan omaleimainen mikrokliinigraniittinen 
kalottivaara, joka hallitsee Tornionjokivarren maisemaa Ylitornion 
pohjoispuolella. Pohjois-eteläsuuntainen vaara koostuu kahdesta loivan 
notkelman erottamasta lakialueesta, joista korkeampi kohoaa yli 240 
metriin merenpinnan yläpuolelle. Metsäisen vaaran rinteillä on 
huomattavia kallioalueita ja Ancylusjärven esiin huuhtomia 
muinaisrantoja. Maisemassa erottuvat Aavasaksan ohella lähes 
Aavasaksan korkeuteen kohoava Viisavaara Ylitornion keskustaajaman 
koillispuolella sekä parikymmentä metriä matalampi Iso-Himovaara 
Kaulinrannassa. Myös Iso-Himovaaran rinteillä on Ancylusjärven aikaisia 
muinaisrantoja. Aavasaksan ympäristön vesistömaiseman muodostavat 
Tornionjoki sekä siihen Aavasaksan lounaispuolella laskeva Tengeliönjoki. 
Voimalarakentamisesta huolimatta Tengeliönjoki on hyvä kalajoki, jonne 
Tornionjoen vaelluskalat nousivat ennen patojen rakentamista. Alueella 
on runsaasti jokivarsiin raivattua peltomaata sekä rantaniittyjä, joista osa 
on pesoittunut. Viljelyaloja reunustavat suopohjaiset havu- ja 
lehtimetsäalat sekä vaara-alueiden karummat havumetsät. Tornionjokea
reunustavat laajat koivikot. 

Tornionjokilaakso on vanhaa asuttua aluetta, josta tunnetaan paljon kivikautisia muinaisjäänteitä. Kiinteästi 
asuttuja kyliä jokilaaksoon muodostui keskiajalla. Aavasaksan pohjoispuolella sijaitsevan Kaulinrannan 
asutuksen tiedetään esimerkiksi vakiintuneen nykyisille sijoilleen viimeistään 1300-luvulla. Myös 
Tengeliönjoen varrella on vanhaa asutusta. Alueen perinteisiä elinkeinoja ovat olleet kalastus sekä 
rantaniittyihin tukeutunut karjatalous. 

Aavasaksan ympäristössä, jokirantojen töyräillä ja jokiin viettävillä rinteillä on säilynyt muutamia 
rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita. 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun komeita peräpohjalaistaloja 
on muun muassa Taroniemessä, Purasenvaarassa ja Kaulinrannan joenmyötäisen kylänraitin varressa. 
Tengeliön edustavimmat näkymät aukeavat Aavasaksan vastaisella rannalla Tolpissa. Alueella on vielä 
muutamia aktiivitiloja. Lisäksi jokivarsien ja suoalueiden niityiltä kerätään heinää poronhoidon tarpeisiin. 
Tengeliön, Kaulinrannan ja Purasenvaaran pellot ovat pysyneet suhteellisen avoimina, ja syrjäisemmilläkin 
suopelloilla on säilynyt vanhoja latoja. Jokisaarten niityistä laajimpia ovat Ylitornion keskustaajaman edustalla 
sijaitsevien Haapasaaren ja Karjosaaren niittyalat. Maisema-alueella on muutamia perinnebiotooppia, piha- ja 
tulvaniittyjä. Vastaavasti monet pellot ovat metsittyneet, ja jokinäkymät ovat jääneet paikoin kasvillisuuden 
taakse. Seudun teollista historiaa edustavat Tengeliönjoen voimalaitokset sekä vanhan sahatoiminnan jäljet. 
Tengeliönjoen Portimokoskeen perustettiin vuonna 1762 Lapin ensimmäinen vesisaha. Sahan yhteyteen 
rakennettiin patruunantalo, Kristineström, sekä maatila. Vuosina 1896–1903 Kristineströmissä toimi 
yksityinen kansakoulu, jonka oppilaat olivat tilan torppareiden sekä lähiseudun lapsia. Portimokosken sahan 
päärakennus sekä sen lähellä sijaitseva Ainolan vuonna 1899 rakennettu erämaatila pihapiireineen edustavat 
Perä-Pohjolan sahatoiminnan varhaisvaiheisiin ja puutavarayhtiöiden maanomistukseen liittyvää 
rakennusperintöä.  

Aavasaksa on ikoninen ja kulttuurihistoriallisesti huomattava matkailukohde, jonne saapui eurooppalaisia 
matkailijoita jo 1600-luvulla. Vaaraa tekivät tunnetuiksi myös seudulla 1700-luvulla liikkuneet tiedemiehet ja 
tutkimusmatkailijat, kuten ranskalainen tähtitieteilijä Pierre Louis Moreau de Maupertuis ja italialainen 
tutkimusmatkailija Giuseppe Acerbi. Aavasaksaa hyödynnettiin Maupertuis’n geodeettisessa tutkimuksessa, 
jossa pyrittiin selvittämään maapallon napojen litistyneisyyttä. Myöhemmin Aavasaksa tuli osaksi Jäämereltä 
Mustallemerelle kulkenutta Struven ketjua. Struven ketju kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon. 

Seudun suosio matkailukohteena kasvoi 1800-luvun kuluessa. Vaaran laelle perustettiin kruununpuisto 
vuonna 1878. Neljä vuotta myöhemmin sinne pystytettiin keisari Aleksanteri III:n metsästysmajaksi tarkoitettu 
Keisarinmaja, joka otettiin pian matkailukäyttöön. Majan tuntumassa vaaran laella on 1920-luvulla rakennettu 
paviljonki, Torniosta 1950-luvulla siirretty jugend-kioski sekä 1960-luvulla rakennettu tiilinen näkötorni. 
Lakialueella on myös näköalalavoja, ulkoilureittejä sekä ulkoilmateatteri. Moniin Aavasaksan laen kiviin on 
1800-luvun lopulta alkaen ikuistettu matkailijoiden nimikirjaimia, ja vaaran laelle on pystytetty useita 
muistomerkkejä. Aavasaksa ja Torniojokilaakso ovat yksi Suomen 27 kansallismaisemasta. 


