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165. Ounas- ja Pallastunturien maisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Enontekiö, Kittilä, Muonio 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Länsi-Lapin tunturiseutu 

Pinta-ala 61 221 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 6 537 ha 

maatalousalueita: 70 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 47 792 ha 

rakennettuja alueita: 284 ha 

vesialueita: 6 538 ha 

Arviointi 

Ounas–Pallastunturin alue on sekä luonnonoloiltaan että kulttuurihistorialtaan merkittävää raja-aluetta. Tun-
tureilla ja niiden ympäristössä esiintyy tunturilajistoa sekä eteläistä lajistoa, ja alueen monimuotoinen metsä-
luonto on ainutlaatuista. Kulttuurisesti alueella ovat kohdanneet porosaamelainen kulttuuri ja suomalainen 

Kuva: Nina Ahola 
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uudisasutus. Ounas- ja Pallastunturien tuntumassa on hyvin säilyneitä uudisasutukseen liittyviä maatalous- ja 
kalastuskyliä sekä luonnonsuojelun ja matkailun historiasta kertovia kohteita. Alue on myös edelleen aktiivista 
poronhoitoaluetta. Pallastunturit on valittu yhdeksi Suomen 27 kansallismaisemasta. 

Luonnonpiirteet 

Ounas–Pallastunturin lähes 50 kilometriä pitkä etelä-pohjoissuuntainen tunturijono ulottuu Muonion Jerisjär-
veltä Hetan kirkonkylän tuntumaan. Pohjoisosassa maisema-aluetta hallitsee loivasti kumpuileva Ounastuntu-
rien jakso, joka nousee korkeimmillaan 723 metriin merenpinnan yläpuolelle. Ounastunturien korkeimpia tun-
tureita ovat Pyhäkero, Rautuvaara ja Outakka. Ounastunturien eteläpuolella kohoavat Pallastunturit jakautuvat 
kahdeksi erilliseksi ryhmäksi, joista pohjoisempi, Suastunturilta Nammalkuruun ulottuva ryhmä hahmottuu 
maisemassa Vuontisjärven ja Keräsjärven väliin puristuneena pitkänä ja kapeana selänteenä. Nammalkurun 
eteläpuolella kohoaa laaja korkeiden kerojen ryhmä, jonka korkein huippu, Taivaskero, nousee 807 metriin 
merenpinnan yläpuolelle. Pallasjärven lounaispuolella sijaitsee Lommoltunturin, Keimiötunturin ja Sammal-
tunturin matalampi tunturiryhmä, joka laskeutuu Jerisjärven rantaan. 

Alueen tunturit kuuluvat Länsi-Lapista Pohjois-Karjalaan ulottuvaan Svekokarelideista syntyneiden kvartsiit-
tivaarojen ja -tunturien ketjuun. Kallioperän yleisimpiä kivilajeja ovat pohjoisessa liuskeinen kvartisiitti, kong-
lomeraatti ja kiillegneissi, joista Ounastunturien runko muodostuu. Pallaskero, Taivaskero ja Lumikero muo-
dostavat ympäristöineen kvartsiittista kallioperää halkovan, emäksisestä vulkaniitista, karsikivestä ja musta-
liuskeesta koostuvan juonteen. Maisema-alueen eteläosissa vaihtelevat useat kivilajit. Alueen kallioperä on 
hyvin rikkonainen ja täynnä erikokoisia siirroksia, murroksia ja hiertovyöhykkeitä. 

Maisema-alueen maaperä on tunturimaastolle luonteenomaisesti moreenivoittoista. Tunturien lakialueilla on 
paljon paljasta kalliomaata, tunturikankaita ja rakkaa. Tunturijonoa reunustavat idässä Ounasjokivarren laajat 
hiekka-alueet ja lännessä alavilta osiltaan soistuneet metsämaat. Tunturien ympärillä on paljon pieniä ja kes-
kisuuria järviä. Korkeuserojen ja vaihtelevien kivilajien ansiosta alueen luonto on erittäin monipuolista. Ou-
nas- ja Pallastuntureilta löytyvät kaikki pohjoiset metsäkasvillisuustyypit peräpohjalaisista kuusikoista ja 
Metsä-Lapin männiköistä Tunturi-Lapin koivikoihin ja puuttomiin paljakoihin. Metsät ovat keskimäärin van-
hoja ja niissä on runsaasti lahopuuta. Tunturijonon jyrkillä itärinteillä metsänraja on noin 400 metrin korkeu-
dessa ja länsirinteillä noin sata metriä ylempänä. 

Luonnonmaantieteellisesti Ounas–Pallastunturit sijaitsevat Peräpohjolan, Metsä-Lapin ja Tunturi-Lapin raja-
mailla. Tunturien lajistosta löytyvät lähes kaikki Pohjois-Lapissa esiintyvät lajit. Alueen suokasvillisuus vaih-
telee rämeiden ja korpien vaatimattomista lajeista vaateliaisiin kalkinsuosijoihin. Alavampien kangasmaiden 
lajisto koostuu suureksi osaksi mustikasta ja puolukasta. Kosteissa ja ravinteikkaissa laikuissa sekä alarintei-
den lehtoalueilla kasvillisuus on paikoitellen rehevämpää. Myös eläinlajisto on runsasta. Tunturijonon alueella 
esiintyy noin 150 lintulajia sekä erämaa-alueille tunnusomaista nisäkäslajistoa. 

Maisema-alueen vesistöt ovat pääasiassa tunturien juurilla aukeavia järviä, joista suurimmat ja syvimmät ovat 
Pallasjärvi ja Jerisjärvi. Pienempiä järviä ovat muun muassa Vuontisjärvi, Saivojärvi, Keräsjärvi ja Kei-
miöjärvi. Tunturijono muodostaa selvärajaisen vedenjakajan, jonka länsipuolen vedet laskevat Siosjokea ja 
Pahajokea pitkin Muonionjokeen. Tunturien itäpuoliset vedet kulkevat Kemijokeen Ounasjokea pitkin. Alueen 
vesistöt ovat pitkälti karuja ja kirkasvetisiä. Niissä elävät muun muassa omavaraiset ja alkuperäiset harjus-, 
muikku-, kiiski- ja madekannat. 

Kulttuuripiirteet 

Ounas–Pallastunturin alueelta tunnetaan useita muinaisjäännöksiä. Esihistoriallisia asuinpaikkoja on löydetty 
eniten maisema-alueen eteläosassa sijaitsevan Pallasjärven länsirannalta. Asuinpaikkojen lisäksi rannoilla on 
runsaasti peuranpyyntikuoppia. Maisema-alueella on perinteisesti ollut saamelaisasutusta, mutta historialli-
sella ajalla sinne levisi suomalaisasutusta, kun uudisasukkaita hakeutui jokien latvavesien rikkaille riistamaille 
ja järville. Suomalaiset ja saamelaiset ovat perinteisesti asuneet elinkeinojensa ohjaamina osittain eri alueilla. 

Ounastuntureiden lounaispuolella on yksinäinen Ruototunturin laki, jonka kautta kulki 1300-luvulla Kemin ja 
Tornion eli Uppsalan ja Turun hiippakuntaraja. Suomen toiseksi vanhin rajalinja on merkitty maastoon kivi-
pyykein. Rajan tarkoituksena on ollut erottaa Länsipohjan ja Pohjanmaan pitäjät Lapinmaasta. Raja tunnetaan-
kin Lapin ja Lannan rajana vuodelta 1687. Samaa linjaa pitkin kulki Kemin- ja Tornion-Lappien raja vuonna 
1786. Ounastuntureille yltää myös kolmen historiallisen lapinkylän raja-alue. Kylistä eteläisin oli Kemin-
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Lappiin kuulunut Kittilän lapinkylä, jonka pohjoispuolella sijaitsivat vierekkäin Tornion-Lapin lapinkylät 
Suonttavaara ja Peltojärvi. Nykyiset kuntarajat myötäilevät näitä vanhoja rajoja. Maisema-aluetta halkoo saa-
melaisten kotiseutualueen raja, joka kulkee Länsi-Lapissa Enontekiön kuntarajaa pitkin. 

Maisema-alue on vanhaa saamelaisen poronhoidon talvilaidunaluetta, jonka maankäyttöoikeuksien historia on 
riitaisa. Venäjän, Norjan ja Ruotsin välisten rajasulkujen jälkeen 1800-luvun viimeisillä vuosikymmenillä suo-
malaiset talolliset pyrkivät valtaamaan porosaamelaisilta Ounas- ja Pallastunturien alueet Hetan tuntumasta 
Suastunturille sekä Lumi- ja Vuontiskerolle. Valtausta varten pystytettiin 83 kilometriä pitkä Ounaksen ren-
gasaita, jota kutsutaan myös Kuolemanaidaksi ja Veriaidaksi. Saamelaiset häädettiin aidan rajaamalta alueelta 
pois pakkokeinoin. Aidan takia alueen lähes koko porokarja hävisi ensimmäisen maailmansodan aikana. Myö-
hemmin aita lahosi sijoilleen, mutta osa sen linjasta näkyy edelleen Pallas–Yllästunturin kansallispuiston ra-
jalinjauksessa. 

Poroelinkeinoilla on edelleen vankka sijansa kansallispuistossa, jonka alueella toimivat Alakylän, Kyrön, 
Muonion ja Näkkälän paliskunnat. Kansallispuisto on paliskuntien tärkeää laidun- ja vasomisaluetta. Puistossa 
on paljon poronhoitoon liittyviä rakenteita ja historiallisia kohteita. Pallastunturin Palkaskurussa, Pallaksen 
hotellin ja laskettelurinteiden tuntumassa, sijaitsee erotusaita. Myös Ounastunturin maisemista löytyy poron-
hoidon jälkiä. Rautuvaaran ja Ketomellan kylän välissä sijaitsevalle Kaarremaraston vaaralle on rakennettu 
erotusaita, jolle johtavat siulat erotuspaikan itäpuolella sijaitsevalta Piippovuoman suoalueelta. Maraston 
1930-luvulta periytyvä aita on korjattu vasanmerkitysaidaksi. 

Porotalouden lisäksi tunturien kupeessa on harjoitettu maa- ja karjataloutta, josta kertovat järvenrantojen pie-
net peräpohjalaista maanviljelyskulttuuria edustavat kylät. Etenkin Jerisjoen molemmin puolin ryhmittynyt 
Torassiepin kylä on edustava rakennettu kulttuuriympäristö, jonka vanha rakennuskanta, pellot ja rantaniityt 
muodostavat toista maailmansotaa edeltänyttä aikaa ilmentävän, lähes museomaisen kokonaisuuden. Kotakor-
van, Siepin ja Koskenniemen tilojen pihapiireissä on säilynyt rakennuksia 1800-luvun jälkipuoliskolta ja 1900-
luvun alkuvuosikymmeniltä. Kylän läpi virtaavan Jerisjoen varsilla sijaitsee kyläläisten vanha tervahauta. Jo-
kirannassa on säilynyt tulvalatoja. 

Vanhasta kalastuskulttuurista alueella kertoo edelleen kalastuskäytössä oleva Jerisjärven Keimiöniemi, joka 
on yksi Suomen Lapin historiallisesti tunnetuimmista ja parhaiten säilyneistä kalakentistä. Kalakenttä koostuu 
Keimiöniemen suoralla länsirannalla sijaitsevasta runsaan kymmenen hirsirakenteisen kalapirtin rivistä. Kent-
tärannan nykyinen rakennuskanta on osin 1800-luvulta. Pirttien ohella siihen kuuluu aittarakennuksia. Alueen 
kalastuksen historia ulottuu keskiajalle saakka, jolloin Tornion seudun asukkaat kalastivat Muonion järvillä. 
Jerisjärven kalastusoikeus kuului ikimuistoisena nautintana tietyille taloille, joilla oli oikeus rakentaa kalama-
jansa järven rannalle. Alkujaan kalapirttejä sijaitsi myös Jerisjärven saarilla. 

Ounas- ja Pallastunturien alue on olennainen osa Suomen luonnonsuojelun historiaa. Ounas–Pallastunturin 
kansallispuisto perustettiin Suomen ensimmäisten kansallispuistojen joukossa vuonna 1938. Kansallispuistoa 
suunniteltaessa aluetta alettiin kehittää myös matkailukohteena. Vaellusreitti Pallakselta Hettaan linjattiin 
vuonna 1934, ja reitin varrella on nykyisin useita kämppiä ja taukopaikkoja. Matkailijoita palvelemaan raken-
nettiin Ounaskerolle vuonna 1937 hirsistä salvottu retkeilymaja ja Pallakselle vuonna 1938 funktionalistinen 
retkeilyhotelli. Sekä Ounaskeron maja että Pallaksen hotelli tuhoutuivat Lapin sodassa, mutta Pallakselle ra-
kennettiin uusi hotelli vuonna 1948. Sen hirsirakenteisissa osissa on edelleen jäljellä alkuperäisiä jälleenra-
kennuskauden romanttisia piirteitä. Tie hotellille rakennettiin vuonna 1956. Tätä ennen matkailijat kuljetettiin 
Pallakselle porokyydillä Muoniosta. Nykyisin hotellin yhteydessä on laskettelurinne ja luontokeskus. 

Maisemakuva 

Ounas–Pallastunturin tunturi- ja kulttuurimaisema on luonnonoloiltaan ainutlaatuista maisemaa, johon liittyy 
monitasoisia kulttuurisia kerrostumia. Alueen maiseman rungon muodostavat komeat tunturit, jotka näkyvät 
pyöreä- ja paljaslakisina kauas ympäröiville metsä- ja suoseudulle. Paikalliset korkeuserot nousevat alueella 
jopa 500 metriin, ja tunturien itärinteet ovat pääsääntöisesti länsirinteitä jyrkempiä. 

Paljailta keroilta avautuvat mittaamattomat näkymät suuripiirteiseen metsä- ja tunturimaisemaan, josta erottu-
vat useat vesistöt ja suot. Tunnetuimpia näköalapaikkoja ovat Taivaskero ja Keimiötunturi, mutta jylhiä luon-
nonmaisemia aukeaa muuallakin tiheän retkiverkoston varsilla. Alueella on myös vaikuttavia jyrkkäpiirteisten 
kurujen, hiekkakankaiden, jokilaaksojen ja järvien muodostamia pienmaisemia. Ounas- ja Pallastuntureita ym-
päröivät metsät ovat poikkeuksellisen vanhoja ja hyvin säilyneitä. 
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Ounas–Pallastunturin maisemissa sijaitsee lukuisia historiallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita. 
Maisema-alue on osa vanhaa Kemin ja Tornion rajalinjaa, ja aluetta voi pitää saamelaisen poronhoitokulttuurin 
ja suomalaisen maanviljelykulttuurin monikerroksisena kohtaamispaikkana. Poronhoitoon liittyviä rakenteita 
alueella ovat poroaidat ja niihin liittyvät kämpät. Suomalaisesta uudisasutuksesta kertovat järvien rannoille 
sijoittuneet peräpohjalaiskylät ja kalastuskylät. Uusinta kerrostumaa alueen maisemassa edustavat matkailun 
rakenteet. 
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Ounas- ja Pallastunturien maisemat 

Kunta: Enontekiö, Kittilä, Muonio 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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165. Ovnnes- ja Bállasduoddara duovdagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Eanodat, Gihttel, Muoná 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Oarje-Lappi duottarguovlu 

Viidodat 61 221 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 6 537 ha 

eanadoalloguovllut: 70 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 47 792 ha 

huksejuvvon guovllut: 284 ha 

čáhceguovllut: 6 538 ha 

Árvvoštallan 

Ovnnes-Bállasduoddara guovlu lea sihke luonddudiliidis ja kulturhistorjjás dáfus mearkkašahtti rádjeguovlu. 
Duoddariin ja daid birrasis leat duottaršlájat ja mátta šlájat, ja guovllu máŋggahámat meahcceluondu lea 
áidnalunddot. Kultuvrralaččat guovllus leat deaivvadan boazosámiid kultuvra ja suopmelaš ođđaássan. 
Ovnnes- ja Bállasduoddara lahkasiin leat bures seilon ođđaássamii gullevaš eanadoallo- ja guolástangilit sihke 

Čuovgagovva: Nina Ahola 



 
 

9 

 

báikkit, mat muitalit luonddusuodjaleami ja turismma historjjás. Guovlu lea ain aktiivvalaš 
boazodoalloguovlu. Bállasduoddarat leat válljejuvvon oktan Suoma 27 našunáladuovdagiin. 

Luondduiešvuođat 

Ovnnes-Bállasduoddara lagabuid 50 kilomehtera guhkes mátta-davvi duottarráidu ollá Muoná Jerisjärvis 
Heahtá kirkosiidda lahkasii. Davvioasis duovddaguovllu hálddaša njoaiddo bolnniiguin Ovnnesduoddara 
ráidu, mii badjána gitta 723 mehtera allodahkii mearadásis. Ovnnesduoddariid alimus várit leat Bassičearru, 
Rávdovárri ja Outtakka. Ovnnesduoddariid máttabeale Bállasduoddarat juohkásit guovtti sierra joavkun, main 
davit Suastunturis Nammalakuru rádjai olli joavku oidno duovdagis Vuottesjávrri ja Keräsjärvi gaskii čárvasan 
guhkes ja seakkes čielgin. Nammalakuru máttabealde badjána viiddis čearuid joavku, man alimus čohkka, 
Taivaskero lea 807 mehtera allodagas meara dásis. Bállasjávrri máttaoarjja bealde lea Lommoltunturi, 
Keimiötunturi ja Sammaltunturi vuollegut duottarjoavku, mii njiedjá Jerisjärvi gáddái. 

Guovllu duoddarat gullet Oarje-Lappis Davvi-Gárjilii olli Svekokareliidain šaddan kvarcihttaváriid ja -
duoddariid gehtegii. Báktevuođu dábáleamos geađgešlájat leat davvin ráktolágán kvarcihtta, konglomeráhta ja 
geallogneaisa, mas Ovnnesduoddara ruŋgu lea šaddan. Bállasčearru, Taivaskero ja Lumikero dahket 
birrasiinnis dahket bássalaš vulkanihtas, karsigeađggis ja čáhppesrávttus šaddan suona, mii ludde kvarcihtalaš 
báktevuođu. Duovddaguovllu máttaosiin molsašuddet máŋggat geađgešlájat. Guovllu báktevuođđu lea hui 
bieđggus ja dievva sierrasturrosaš sirdosiid, moallanemiid ja fierdinavádagaid.  

Duovddaguovllu eanavuođđu lea duottarduovdaga luonddu mielde eanaš moreana. Duoddariid alášguovlluin 
lea olu báljes bákteeana, duottarguolbanat ja juovat. Duottarráiddu ravddas leat nuortin Ovnnesjohleagi viiddis 
sáttoguovllut ja oarjin vuollegut báikkiin muhtun oassái jeaggeluvvan vuovdeeatnamat.  Duoddariid birra leat 
maiddái olu smávva ja gaskastuorra jávrrit. Allodaterohusaid ja molsašuddi geađgešlájaid dihtii guovllu 
luondu lea oalle máŋggabealat. Ovnnes- ja Bállasduoddariin gávdnojit buot davvi vuovdešattolašvuođa tiippat 
nu Nuorta-Lappi guossavuovddit, Vuovde-Lappi beahcevuovddit ja Duottar-Sámi soahkevuovddit ja muorahis 
báljes guovllut. Vuovddit leat gaskamearálaččat boarrásat ja dain lea valjit mieskamuorra. Duottarráiddu alla 
nuortavilttiin vuovderádjá lea sulaid 400 mehtera allodagas ja oarjevilttiin sulaid čuođi mehtera allelis. 

Luonddugeográfalaččat Ovnnes-Bállasduoddarat leat Nuorta-Lappi, Vuovde-Lappi ja Duottar-Sámi rájáin. 
Duoddariid šlájain gávdnojit measta buot Davvi-Sámi šlájat. Guovllu jeaggešattolašvuohta molsašuddá jekkiid 
ja mehciid gáibitmeahttun šlájain gitta gáibideaddji šlájaide mat dárbbašit kálkka. Vuollegut guolbbaeatnamiid 
šlájain dábálaččamusat leat sarrit ja jokŋa. Lávttas ja biebmorikkes dielkkuin sihke vuollevilttiid 
rohtoguovlluin šattolašvuohta lea báikkuid veahkadis. Maiddái guovllu eallišlájat leat valjit. Duottarráiddu 
guovllus leat sulaid 150 loddešlája ja meahcceguvlui mihtilmas njiččehasšlájat.  

Duovddaguovllu čázádagat leat eanaš duoddariid vuolábeale jávrrit, main stuorimusat ja čiekŋalamosat leat 
Bállasjávri ja Jerisjärvi. Smávit jávrrit leat earret eará Vuottesjávri, Sáivojávri, Keräsjärvi ja Keimiöjärvi. 
Duottarráidu dahká čielgarájálaš čáhcejuogana, man oarjjabeale čázit luitet Siosjoki ja Pahajoki mielde 
Muonájohkii. Duoddariid nuorttabeale čázit johtet Giemajohkii Ovnnesjoga mielde. Guovllu čázádagat leat 
oalle roamššáš ja šerresčázát. Dain ellet earret eará iešbirgejeaddji ja originála soavvil-, máive-, giiske- ja 
njáhkánálit. 

Kulturiešvuođat 

Ovnnes-Bállasduoddara guovllus dovdat máŋggaid dološbázahusaid. Ovdahistorjjálaš ássanbáikkiid leat 
gávdnan eanemus duovddaguovllu máttaoasi Bállasjávrri oarjerájás. Ássanbáikkiid lassin gáttiin leat valjit 
godderokkit. Duovddaguovllus lea árbevirolaččat leamašan olu sámeássan, muhto historjjálaš áiggis dohko 
leavai suopmelašássan, go ođđaássit ohcaledje jogaid gierragiidda rikkes fuođđoeatnamiidda ja jávrriide. 
Suopmelaččat ja sápmelaččat leat árbevirolaččat eallán ealáhusaideaset stivrema dihtii sierra guovlluin. 

Ovnnesduoddara máttaoarjja bealde lea oktonas Ruotoduoddara aláš, man bokte lea johtán Giema ja Durdnosa 
dahjege Uppsala ja Turku bismágottiid rádjá 1300-logus. Suoma dássážii boarráseamos rádjalinnjá lea 
merkejuvvon eatnamii rádjegeđggiiguin. Rájá mihttomearri leamašan earuhit Oarjebađa ja Nuortabađaeatnama 
giliid Sámeeatnamis. Rájá dovdetge Lappi ja Mátti rádján jagis 1687. Seammá linnjá mielde lea johtán Giema- 
ja Duortnos-Lappiid rádjá jagi 1786. Ovnnesduoddarii ollá maiddái golmma historjjálaš siidda rádjaguovlu. 
Giliin máttimus lei Giema-Lappii gullen Gihttela siida, man davábealde ledje Duortnos-Lappi siiddat 
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Suovditvárri ja Bealdojávri. Dálá gieldaráját čuvvot dáid boares rájáid. Duovdda guovllu ludde sámiid 
ruovttuguovllu rádjá, mii johtá Oarje-Lappis Eanodaga gielddarájá mielde. 

Duovddaguovlu lea boares sápmelaččaid boazodoalu dálveguohtunguovlu, man eanageavahanvuoigatvuođaid 
historjjás leat olu riiddut. Ruošša, Norgga ja Ruoŧa gaskasaš rádjegiddemiid maŋŋá 1800-logu maŋimuš 
jahkeloguin suopmelaš dálolaččat figge váldit boazosámiin Ovnnes- ja Bállasduoddariid guovlluid Heahtá 
lahkasis Suastunturii sihke Muohta- ja Vuotteščerrui. Váldima várás ceggejuvvui 83 kilomehtera guhkkosaš 
Ovnnesa riekkesáidi, maid gohčodit maiddái Jápmináidin ja Varraáidin. Sápmelaččaid vuojehedje áiddi 
ráddjen guovllus eret bággovugiiguin. Áiddi dihtii measta visot bohccot jávke vuosttas máilmmisoađi áigge. 
Maŋŋelis áidi mieskkai ceaggut, muhto oassi dan linnjás oidno ain Bállas-Ylläsduoddara álbmotmeahci 
rádjelinnjás. 

Boazoealáhusas lea ain nana sadji álbmotmeahcis, man guovllus doibmet Alakylä, Kyrö, Muoná ja Neahčila 
bálgosat. Álbmotmeahcci lea bálgosiid dehálaš guohtun- ja guottehanguovlu. Álbmotmeahcis leat olu 
boazodollui gullevaš ráhkadusat ja historjjálaš čuozáhagat. Bállasduoddara Palkaskurus, Bállasa hotealla ja 
čierastallanluohká lahkasiin, lea bigálusgárdi. Maiddái Ovnnesduoddara duovdagiin gávdnojit boazodoalu 
luottat. Rávdovári ja Ketomella gili gaskkas Kaarremarasto várrái lea ráhkaduvvon bigálusgárdi, man sivllát 
stivrejit bohccuid Piippovuoma jeaggeguovllus. Marasto 1930-logu áidi lea divvojuvvon miessemearkunáidin. 

Boazodoalu lassin duoddariid bálddas leat hárjehan eana- ja gussadoalu, mas muitalit jávregáttiid smávva 
Nuorta-Lappi eanadoallokultuvrra ovddasteaddji gilit. Eandalii Jerisjoki goappat beallai sajáiduvvan 
Torrasieppi gilli lea ovddasteaddji huksejuvvon kulturbiras, man boarráseamos huksenmáddodat, bealddut ja 
gáddeniittut dahket nuppi máilmmisoađi ovdan buktán, measta musealágan oppalašvuođa. Kotakorpi, Sieppi 
ja Koskenniemi dáluid šilljobiriin leat seilon ráhkadusat 1800-logu loahpabealde ja 1900-logu álgologijagiin. 
Gili čađa golgi Jerisjoki guoras lea gilálaččaid boares bihkkahávdi. Johkagáttis leat seilon dulveláđut. 

Boares guolástankultuvrras guovllus muitala ain guollebivdoanus lean Jerisjärvi Keimiöniemi, mii lea okta 
Suoma Lappi historjjálaččat dovdosamos ja buoremusat seilon guollegieddi. Guollegieddi šaddá Keimiöniemi 
njuolggo oarjegátti ráhpadis logi dimbbarguollebartta ráiddus. Gieddegátti dálá ráhkadusmáddosat lea oassái 
1800-logus. Barttaid lassin dasa gullet áittit. Guovllu guollebivddu historjá ollá gaskaáiggi rádjai, goas 
Durdnosa guovllu olbmot guolástedje Muoná jávrriid. Jerisjärvi guolástanvuoigatvuohta gulai dološmuitui 
vuođđuduvvi návddašanvuoigatvuohtan dihto dáluide, maiguin lei vuoigatvuohta hukset guollebarttaid dan 
jávrri gáddái, gos guolástit. Álggos guollebarttat ledje maiddái Jerisjärvi sulluin. 

Ovnnes- ja Bállasduoddara guovlu lea dehálaš oassi Suoma luonddusuodjaleami historjjás. Ovnnes-
Bállasduoddara álbmotmeahcci vuođđuduvvui Suoma vuosttas álbmotmehciid joavkkus jagi 1938. 
Álbmotmeahci plánedettiin guovllu ovddidišgohte maiddái turismabáikin. Vánddardanmáđidja Bállasis 
Heahttái linjejuvvui jagi 1934, ja máđidja guoras leat máŋggat barttat ja vuoiŋŋastansajit. Turisttaid bálvaleami 
várás huksejuvvui Ovnnesčerrui jagi 1937 dimbariin cehkkojuvvon vánddardanstohpu Bállasii jagi 1938 
funktionalistalaš vánddardanhotealla. Sihke Ovnnesčearu stohpu ja Bállasa hotealla bulle Lappi soađis, muhto 
Bállasii huksejuvvui ođđa hotealla jagi 1948. Dan dimbbarráhkadusas osiin leat ain originála 
ođđasiidhuksenáigodaga románttalaš sárgosat. Geaidnu hotellii ráhkaduvvui jagi 1956. Dán ovdal turisttaid 
fievrridedje Bállasii bohccuiguin Muonás. Dál hotealla oktavuođas lea čierastallanluohkká ja 
luondduguovddáš.  

Duovddagovva 

Ovnnes-Bállasduoddara duottar- ja kulturduovdda lea luonddudiliidis dáfus áidnalunddot duovdda, masa 
gullet máŋgga dási kultuvrralaš gearddádagat. Guovllu duovdaga ruŋggu dahket fiinna duoddarat, maid jorba 
ja báljes alážat oidnojit guhkás birrasa vuovde- ja jeaggeguovlluide. Báikkálaš allodatearut loktet guovllus 
juobe 500 mehterii ja duoddariid nuortavielttit leat eanaš eanet ceakku go oarjevielttit. 

Báljes čearuin leahkkasit mihtitmeahttun oidnosat stuorrasárgosaš vuovde- ja duottarduovdagii, mas earuha 
máŋggaid čázádagaid ja jekkiid. Eanemus dovddus oainnusbáikkit leat Taivaskero ja Keimiötunturi, muhto 
rámššas luondduduovdagat leahkkasit eará sajisge teahttá máđidjafierpmádaga guorain. Guovllus leat maiddái 
fiinna ceakkolágán skurččuid, sáttoguolbaniid, johkalegiid ja jávrriid dahkan smávvaduovdagat. Ovnnes-
Bállasduoddara birrasa vuovddit lea earenoamáš boarrásat ja bures seilon. 
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Ovnnes-Bállasduoddara duovdagis leat olu historjjálaččat mearkkašahtti kulturhistorjjálaš čuozáhagat. 
Duovddaguovlu lea oassi boares Giema ja Durdnosa rádjelinjá, ja guovllu sáhttá oaidnit sámi 
boazodoallokultuvrra ja suopmelaš eanadoallokultuvrra máŋggageardásaš deaivvadanbáikin. Boazodollui 
gullevaš ráhkadusat guovllus leat boazogárddit ja daidda gullevaš barttat. Suopmelaš ođđaássamis muitalit 
jávrriid gáttiide sajáiduvvan nuortalappilaš gilit ja guolástusgilit. Ođđaseamos gearddádat guovllu duovdagis 
leat turismma ráhkadusat. 
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Ovnnes- ja Bállasduoddara duovdagat 

Gielda: Eanodat, Gihttel, Muoná 
Eanagoddi: Lappi

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  

 

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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166. Puljun erämaakylä 

Maakunta Lappi 

Kunta Kittilä 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Aapa-Lapin seutu 

Pinta-ala 1 746 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 553 ha 

maatalousalueita: 44 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 1 014 ha 

rakennettuja alueita: 28 ha 

vesialueita: 107 ha 

Arviointi 

Pulju edustaa luontaistaloudesta ja sekataloudesta elävää pientä erämaakylää, jonne uudisasutus on vakiintunut 
suhteellisen myöhään. Maisema-alueella yhdistyvät edustava suo- ja metsäluonto, vaikuttavat tunturinäkymät 
sekä pienimuotoiset maatalousympäristöt. Alueen arvoa lisää laaja arkeologinen kulttuuriperintö, saamelais-
historia ja kylän tuntumasta kulkenut kullankaivajien reitti. 

Kuva: Mari Jaakonaho 
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Luonnonpiirteet 

Puljun erämaakylää ympäröivät laajat suo- ja metsäalueet, joiden keskeltä nousevat vaihtelevankorkuiset vaa-
rat ja tunturit. Kylän luoteispuolella kohoaa lähes 500 metriin merenpinnan yläpuolelle ulottuva Puljutunturi 
ja koillisen kaukomaisemassa siintävät Kätkä- ja Korsatunturit. Puljun eteläpuolella aukeavat keskikorkeudel-
taan alavammat maat, joita luonnehtivat mittavat luonnontilaiset aapasuot. Maisema-alueen kallioperä koostuu 
kiillegneissistä ja -liuskeesta sekä vulkaniitista. Puljutunturit ovat osa Hetan kompleksin laajaa granodioriitti-
aluetta. Alueen maaperässä vaihtelevat moreeni, turve ja aluetta pohjois-eteläsuunnassa halkovaksi harjuksi 
kasaantunut hiekka. Puljun kyläasutus on ryhmittynyt noin 20 metriä korkealle Puljunvaaran hiekkakummulle. 

Kylän itäpuolella virtaa suorantainen Syvä Tepastojoki, joka laskee Ounasjokeen. Joki on kirkasvetinen, karu 
ja lähes luonnontilainen. Sille ovat ominaisia kiviset kosket sekä pieniksi järviksi laajenevat suvantokohdat. 
Puljunvaaran pohjoispuolella sijaitseva pieni Puljujärvi ja Saarilompolo ovat yhteydessä Syvään Tepastojo-
keen. Alueella on myös pieniä harjun kupeeseen syntyneitä suojärviä ja -lampia. 

Puljun seudun metsäluonto on tyypillistä erämaista kuusimetsää. Kylä sijaitsee kuusen pohjoisella kasvura-
jalla. Sitä ympäröivillä tuntureilla kasvaa mäntyä ja tunturikoivua. Maisema-alue ulottuu osin Puljun erämaa-
alueelle, jossa esiintyy pien- ja suurpetoja sekä metsäkanalintuja. Erämaa-alueen suurilla soilla pesii myös 
monia kahlaajia ja muita tyypillisiä suolintuja. 

Kulttuuripiirteet 

Pulju on vanhaa saamelaisaluetta, jolle uudisasutus vakiintui verrattain myöhään. Historiallisista pyyntielin-
keinoista kertovat maisema-aluetta halkovalla harjujaksolla sijaitsevat lukuisat pyyntikuopat, joista yksi sijoit-
tuu nykyisen Puljun kylän alueelle. Kirkonkirjojen mukaan pysyvä uudisasutus tuli Puljuun 1700-luvun lo-
pulla, jolloin Puljunvaaran ensimmäiset peltoalat raivattiin. 1800-luvulla Puljun ohi kulki Syvää Tepastojokea 
seuraillut kullankaivajien reitti. 

Pulju on pieni erämaakylä, joka säästyi syrjäisyytensä ansiosta Lapin sodan tuhoilta. Tiivistä rinneasutusta 
edustava kylä on säilyttänyt perinteisen rakenteensa hyvin. Valtaosa kylän tiloista ja pelloista on keskittynyt 
Puljuvaaran lämpimille etelärinteille, mutta peltoalaa on myös Puljujärven rannalla ja suoalueiden keskellä. 
Alueen rakennuskanta on pääosin sotienjälkeistä, mutta kylässä on myös muun muassa vanhoja aittoja. Puljun 
elinkeinorakenteen ytimen muodostaa metsästykseen, kalastukseen, maanviljelyyn ja poronhoitoon perustuva 
sekatalous, jossa kylää ympäröiviä eräalueita käytetään monipuolisesti hyödyksi. Asukkaita Puljussa on run-
saat 20. 

Pulju sijaitsi tiettömän taipaleen päässä vuoteen 1962 saakka. Tuolloin rakennettiin kylää halkova maantie 
Nunnasesta Tepastoon. Nykyisin alueella on jonkin verran kesäasutusta ja matkailutoimintaa, ja kylästä lähtee 
retkeilyreitti Puljutunturin erämaa-alueelle. Kylän ympäristössä kulkee myös opastettuja hiihtolatuja sekä 
moottorikelkkareitistö. 

Maisemakuva 

Puljun erämaakylän maisema-alue on pääosin rakentamatonta erämaata, jota hallitsevat suuret suot ja matalat 
tunturit. Puljutunturin etelä- ja pohjoispuolella levittäytyvät laajat suoaukeat, joista osa kuuluu Puljutunturin 
erämaa-alueeseen. Alueen asutus on keskittynyt Syvä Tepastojoen ja Puljujärven väliin Puljuvaaran hiekka-
harjanteelle. Kylän asutusmaisema muodostuu muutamasta talosta. 

Pulju on elinvoimaisena säilynyt kylä, jonka asukkaiden toimeentulo on perustunut maatalouden ja erätalouden 
yhdistelmiin. Alueen maisemassa on edelleen paljon karjatalouden jälkiä, kuten luonnonniittyjä, laidunalueita 
ja karjasuojia. Puljun pellot ovat pieniä ja sirpaleisia, osin suomaasta raivattuja. Niiden keskellä on säilynyt 
joitakin vanhoja latoja. 



 
 

15 

 

Puljun erämaakylä 

Kunta: Kittilä 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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167. Käsivarren suurtunturien maisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Enontekiö 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Käsivarren ylätunturien seutu 

Pinta-ala 84 579 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 2 225 ha 

maatalousalueita: 2 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 77 177 ha 

rakennettuja alueita: 58 ha 

vesialueita: 5 118 ha 

Arviointi 

Käsivarren suurtunturien alue on luonto- ja geologisilta arvoiltaan ainutlaatuinen alue koko Suomessa. Alu-
eella sijaitsevat Suomen korkeimmat tunturit, ja sen lajistossa on useita kasvi- ja eliölajeja, joita ei tavata muu-
alla Suomessa. Maisema-alueella kohtaavat saamelais- ja poronhoitokulttuurin synnyttämät kerrostumat sekä 
rajankäynnin, sotatoimien ja matkailun maisemat. Ylirajaisella maisema-alueella konkretisoituvat saamelais-
kulttuurin pitkä historia sekä valtioiden kilpailu Saamenmaan omistamisesta. 

Kuva: Eija Ojanlatva 
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Luonnonpiirteet 

Suurtuntureiksi kutsuttujen Käsivarren kärjen ylätunturien kallioperä poikkeaa koko muusta Suomesta. Seutu 
on Köli-vuoriston reunaa, jonka korkeimpien tunturien huiput ovat Suomen nuorimpiin kuuluvaa kallioperää. 
Alueen geologista yleiskuvaa dominoi kaledonidisen vuorijonon arkoosikvartsiittinen ylityöntölaatta, jota reu-
nustavat hiekkakiviset, sinikvartsiittiset, amfiboliittiset ja muskoviittigneissiset vyöhykkeet. Työntymän ra-
kenne näkyy hyvin muun muassa Saana-tunturin kerroksellisessa profiilissa. Käsivarren pohjoisimmassa koh-
dassa sijaitsee granaattikiillegneissin päälle työntynyt, Suomen oloissa ainutlaatuinen Vaddas-laatta, joka 
koostuu mafisista ja ultramafisista syväkivistä. Vaddas-laatta muodostaa Suomen korkeimman tunturin, Hal-
tin, huipun, joka kohoaa noin 1 324 metrin korkeuteen merenpinnan yläpuolelle. Haltin lisäksi alueella on 
monia muitakin yli tuhannen metrin (mpy) korkeuteen kohoavia tuntureita, kuten Jollánoaivi, Dierpmesvárri, 
Meekonvaara, Kahperusvaarat ja Saana. 

Suurtunturien luoteisosat kohoavat usein laakeamuotoisina, kun taas kaakkoisrinteet ovat pystysuoria kallio-
seinämiä, pahtoja. Tunturilaaksot ovat pyöreäpohjaisia ja jyrkkärinteisiä U-laaksoja. Alueen maaperä on mo-
reenivaltaista, mutta korkeimmat tunturiylängöt ovat käytännössä paljaita tai ohuen tunturikankaan ja rakan 
peittämiä. Jokilaaksoissa on laajoja hiekka-alueita, joiden päällä on paikoin turvemaata. Tunturien kainalossa 
sijaitsevat kirkasvetiset laaksojärvet, tunturilammet ja joet muodostavat monimuotoisen vesistökokonaisuu-
den, jonka vedet laskevat Rommaenon ja Poroenon kautta Lätäsenoon ja edelleen Muonionjokeen. Maisema-
alueen länsireunalla, Suomen ja Ruotsin rajalla sijaitsee Kilpisjärven ja Ala-Kilpisjärven muodostama järvi-
kokonaisuus, jonka vedet laskevat Muonionjokeen Könkämäenona. Maisema-alueen joet virtaavat paikoin 
vuolaina putouksina, joista näyttävimpiä ovat 17 metriä korkea Pihtsusköngäs Pihtsusjoella sekä Kitsijoen ja 
Tsahkaljoen putoukset. Suurtunturien alueen suot ovat palsasoita. 

Maisema-alue on ilmastollisesti omaleimainen kokonaisuus, jonka ilmasto-oloihin vaikuttavat Jäämeren ja At-
lantin valtamerten läheisyys sekä alueen maastonmuodot. Merellisen vaikutuksen takia lämpötilan vuosivaih-
telu on vähäisempää kuin Keski-Lapissa. Alueen vuotuinen sademäärä on keskimäärin 600–700 millimetriä. 
Käsivarressa on mitattu Suomen suurimmat lumimäärät, ja tunturien paljakoilla on paikoin monivuotisia lu-
milaikkuja. Alueen terminen kasvukausi on vain 90–100 päivää, mutta suuri valon määrä kompensoi jossain 
määrin kauden lyhyyttä. 

Käsivarren ylätunturien alue on lajistoltaan poikkeuksellinen ja rikas. Nuorehkon kallioperän kalkkipitoisuus 
näkyy alueella rehevänä kasvillisuutena. Suurtunturien alueelta tunnetaan noin 40 putkilokasvilajia, joita ei 
tavata missään muualla Suomessa. Kilpisjärven kylän ja Norjan rajan väliin jäävällä Mallatunturien alueella 
kasvaa subalpiinista koivumetsää sekä ala- ja keskialpiinista paljakkakasvillisuutta. Tunturiylängön keskellä, 
noin 16 kilometriä Haltin eteläpuolella sijaitsevalla Annjalonjin suojelualueella esiintyy uhanalaisia pahtojen, 
kalkkikankaiden ja tunturiniittyjen perhoslajeja. Alueen tunnusomaista eläinlajistoa ovat muun muassa sepel-
rastas ja tunturisopuli. Kilpisjärvellä sijaitsee vuonna 1964 perustettu Helsingin yliopiston biologinen asema, 
jonka tutkimustoiminta keskittyy pikkunisäkkäisiin sekä kasvi-, maaperä- ja vesistötutkimukseen. 

Kulttuuripiirteet 

Suurtunturien alueella on tehty viime vuosina arkeologisia inventointeja, jotka ovat muuttaneet huomattavasti 
käsitystä tunturiylängön esihistoriasta. Suurin osa tällä hetkellä tunnetuista runsaasta sadasta kohteesta sijait-
see Kalottireitin varrella sekä Čáhkáljávrin ja Kilpisjärven ympäristössä. Alue on entistä Tornion-Lappiin kuu-
luneen Rounalan lapinkylän aluetta, jonka toiminnalliseen luonteeseen valtioiden rajat ovat vaikuttaneet vasta 
1860-luvulta lähtien. Alueen porosaamelaiset jutivat ennen rajasulkuja kesäksi Jäämeren rannikolle ja talvella 
sisämaahan. Vuoden 1852 rajasulku Norjan ja Venäjän välillä sekä vuoden 1889 rajasulku Ruotsin ja Venäjän 
välillä lopettivat nykyiset valtakunnanrajat ylittäneen vuotuismuuton. 

Tunturialueella on edelleen suuri porotaloudellinen merkitys. Esimerkiksi Saanan rinteet ovat Käsivarren pa-
liskunnan kesälaidunalueita ja Mallatunturit vasonta-aluetta. Talvilaidunalueiden tukikohta sijaitsee maisema-
alueen ulkopuolella Raittijärvellä. Poronhoidon historiallisista rakenteista muistuttavat kaksi maisema-alueella 
sijaitsevaa puuttomaan tunturiin ladottua kivikaarretta, Bihčosjávri ja Bierfejávri. Kaarteiden välittömässä lä-
heisyydessä ei ole muita rakennelmia. Bihčosjávrin kivikaarre on hyvin matala, mutta sen muoto on edelleen 
helppo havaita. Vielä 1950-luvulla käytössä ollut aita on halkaisijaltaan noin 20–30 metriä. 

Kilpisjärven ympäristö on rajankäynti- ja sotahistorialtaan rikasta aluetta. Suomen, Norjan ja Ruotsin erottava 
Kolmen valtakunnan rajapyykki sijaitsee noin 11 kilometriä Kilpisjärven kylältä länteen. Rajapyykin sijainti 
on peruja 1700-luvun rajakiistoista, joiden seurauksena vuonna 1766 vedettiin raja Kilpisjärveltä Utsjoen 
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Golmmesoaiviin. Myöhemmin siitä tuli Suomen pohjoisraja. Matkailukohteena kolmen valtakunnan raja-
pyykki on ollut tunnettu jo 1800-luvulla. Nykyinen pyykki rakennettiin vuonna 1926. 

Kilpisjärven ympäristössä ja Torniosta Kilpisjärvelle kulkevan Valtatie 21:n (Neljän tuulen tien) tuntumassa 
on runsaasti toisen maailmansodan aikaisia rakenteita ja jäännöksiä, kuten saksalaisten vuonna 1943 tekemä 
yksiaukkoinen Ahdaskurun kiviholvisilta. Siltaa ja sen ympäristöä on kunnostettu nykyliikenteen ja matkailu-
käytön ehdoilla. Alueella on myös niin sanotun Kilpisjärven pamauksen muistolaatta, jolla muistetaan suoma-
laisten jääkärien tekemää iskua venäläiselle sotatarvikevarastolle Kilpisjärven Siilastuvalla kesäkuussa 1916. 
Tuhotun sotamateriaalin jäännöksiä löytyy Siilastuvan läheltä edelleen. 

Käsivarren länsireunaa pitkin on kulkenut vanha Tornion ja Jäämeren rannikon välinen kauppareitti ja talvitie, 
joiden linjausta nykyinen Valtatie 21 myötäilee. Kulkuyhteyksien myötä alueelle kehittyi matkailutoimintaa 
jo varhain. Kilpisjärven rannalla on sijainnut vuodesta 1916 alkaen valtion rakennuttama levähdyspaikka, Sii-
lastupa, jonka ympärille Kilpisjärven kylä on myöhemmin rakentunut. Varsinaiseen matkailusuosioon alue 
nousi sotien jälkeen, kun tieyhteydet sekä erämaaretkeilijöiden ja luonnonystävien kuvaukset tekivät seutua 
tunnetuksi. Kilpisjärven myöhäisfunktionalistinen matkailuhotelli rakennettiin vuonna 1947. Kilpisjärven ym-
päristössä on lyhyitä retkeilyreittejä ja matkailupalveluita. Käsivarren erämaa-alueen pääreitti on Kalottireitti, 
jonka varrella on vaeltajille autiotupia. 

Maisemakuva 

Käsivarren luoteisosan suurtunturit ovat Suomen ainoa Skandinavian vuoriston vedenjakajaan, Skandeihin, 
kuuluva alue. Geologisesti nuorta tunturimaisemaa hallitsevat ylityöntövyöhykkeet, joiden alueella kohoavat 
Suomen ainoat yli tuhat metriä merenpinnan yläpuolelle nousevat tunturit. Suomen korkein tunturi, Halti, si-
jaitsee maisema-alueen pohjoiskulmassa. Kilpisjärven koillisrannalla kohoava Saana on muodoltaan erikoinen 
ja tunnistettava, ikoninenkin Käsivarren tunnus. 

Alueen ainoat puut ovat tunturikoivuja, joiden kasvuraja kulkee 600 metrissä. Puurajan yläpuolisilla alueilla 
kasvillisuus on yhtenäistä varvikkoa ja pensaikkoa noin 850 metrin korkeuteen asti. Tämän jälkeen kasvillisuus 
muuttuu aukkoiseksi. Suurin osa alueesta on puutonta paljakkaa. Käsivarren avaria maisemia hallitsevat vih-
reänharmaat kivikot. Alueen vesistöt ovat erittäin kirkasvetisiä. Ne muodostavat useiden purojen, järvien ja 
lampien kirjoman verkoston, jonka vedet virtaavat paikoin korkeina putouksina. Tunturien juurilla levittäytyy 
myös palsasoita. 

Kilpisjärven pitkä nauhamainen kylä on kasvanut Saanatunturin kupeeseen vanhan Torniosta Jäämerelle kul-
keneen kauppareitin varteen. Pääosa alueen asutuksesta on sijoittunut Kilpisjärven kaakkoispäähän, jossa on 
myös suurin osa kylän palveluista. Kylän rakennuskanta on nuorta. Vanhempaa rakennettua kulttuuriympäris-
töä edustavat maisema-alueen kiviset poroaidat sekä valtion rakennuttama levähdysmaja, Kilpisjärven Siilas-
tupa. 
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Käsivarren suurtunturien maisemat  

Kunta: Enontekiö 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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167. Giehtaruohttasa stuorraduoddariid duovdagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Eanodat 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Eanodaga alladuoddariid guovlu 

Viidodat 84 579 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 2 225 ha 

eanadoalloguovllut: 2 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 77 177 ha 

huksejuvvon guovllut: 58 ha 

čáhceguovllut: 5 118 ha 

Árvvoštallan 

Giehtaruohttasa stuorraduoddariid guovlu lea luonddu- ja geologalaš árvvuid dáfus áidnalunddot guovlu oppa 
Suomas. Guovllus leat Suoma alimus duoddarat, ja dan šlájain leat máŋggat šaddo- ja eallišlájat, mat eai dihtto 
eará sajis Suomas. Duovddaguovllus deaivvadit sáme- ja boazodoallokultuvrra dahkan gearddádagat sihke 
rádjegeavvama, soahtedoaimmaid ja turismma duovdagat. Badjerájálaš duovddaguovllus šaddet 
konkrehtalažžan sámekultuvrra guhkes historjá ja stáhtaid gilvu Sámi oamasteamis.  

Čuovgagovva:: Eija Ojanlatva 
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Luondduiešvuođat 

Stuorraduottarin gohčoduvvon Giehtaruohttasa geaži stuorraduoddariid báktevuođđu spiehkkasa olles eará 
Suomas. Guovlu lea Gielas-váriid ravda, man alimus duoddariid čohkat leat Suoma nuoramusaide gullevaš 
báktevuođđu. Guovllu geologalaš almmolašgova dominere kaledonalaš várreráiddu arkosakvarcihttalaš 
badjehoigasanrákta, man ravdan leat sáttogeađge, alitkvarcihttalaš, amfibolihtlaš ja muskovihtagneaissa 
avádagat. Hoigašumi ráhkadus oidno bures earret eará Sáná-duoddara profiillas, mas leat gearddádagat. 
Giehtaruohttasa davimus báikkis lea granáhtageallagneaissa ala huigášuvvon , Suoma diliin áidnalunddot 
Vaddas-rákta, mas leat mafisaš ja ultramafisaš čiekŋalisgeađggit. Vaddas-rávttat dahká Suoma alimus 
duoddara, Háldi, čohka, mii ollá sulaid 1324 mehtera allodahkii meara dásis. Háldi lassin guovllus leat máŋga 
earáge badjel duhát mehtera (mdb) allodahkii olli duoddariid, dego Jollánoaivi, Dierpmesvárri, Megonoaivi, 
Gahperusrášša ja Sáná. 

Stuorraduoddariid davveoarjeoasit badjánit dávjá viiddeshápmásažžan, go fas máttaoarjjabeale vielttit leat 
ceakko bákteseainnit, bávttit. Duottarleagit leat U-hámis, doppe leat jorba botnit ja ceakko vielttit. Guovllus 
eanavuođđu lea eanaš moreana, muhto alimus duottarbadjeeatnamat leat geavatlaččat bálját dahje asehis 
duottardakŋasa dahje juova vuolde. Johkalegiin leat viiddis sáttoguovllut, maid alde lea báikkuid darfi. 
Duoddariid gaigŋiris leat šerresčázát leahkejávrrit, duottarláddot ja jogat, mat dahket máŋggahámat 
čázádatoppalašvuođa, man čázit golget Ropmaeanu ja Boazoeanu bokte Leahttasetnui ja ain viidáseappot 
Muonáetnui. Duovddaguovllu oarjeravddas, Suoma ja Ruoŧa rájás lea Gilbbesjávrri ja Vuolle-Gilbbesjávrri 
dahkan jávreoppalašvuohta, man čázit golget Muonájohkii Geaggáneatnun. Duovddaguovllu jogat golget 
báikkuid vahkadis goržin, main fiidnásamosat 17 mehtera alu Bihčosgorži Bihčosjogas sihke Gihcijoga ja 
Čáhkáljoga goržžit. Stuorraduoddariid guovllu leakkit leat balsajeakkit. 

Duovddaguovlu lea dálkkádaga dáfus iešlágálaš oppalašvuohta, man dálkkádatdiliide váikkuhit Jiekŋameara 
ja Atlántta váldomeara lagašvuohta ja guovllu eanahámit. Mearraáimmu váikkuhusa dihtii liekkasvuođa 
jahkemolsašuddan lea unnit go Gaska-Lappis. Guovllu jahkásaš arvemearri lea gaskamearálaččat 600-700 
millimehtera. Giehtaruohttasis leat mihtidan maiddái Suoma stuorimus muohtameriid, ja duoddariid báljes 
báikkiin leat máŋggajahkásaš muohtadielkkut. Guovllu terminála šaddoáigi lea dušše 90-100 beaivvi, muhto 
stuorra čuovgga mearri kompensere muhtun muddui oanehaš šaddoáiggi.  

Giehtaruohttasa  alladuoddariid guovlu lea šlájaid dáfus earenoamáš rikkis. Nuorralágan báktevuođu kálkka 
sisdoallu oidno guovllu veahkkái šattolašvuohtan. Stuorraduoddariid guovllus dovdat sulaid 40 bohccešattu, 
mat eai dihtto gosge eará sajis Suomas. Gilbbesjávrri gili ja Norgga rájá gaskka Gihcibávtti guovllus šaddá 
subalpiinalaš soahkevuovdi sihke vuolle- ja gaskaalpiinalaš báljahasšattolašvuohta. Duottarbadjeeatnama 
guovdu, sulaid 16 kilomehtera Háldi máttabeale Ánnjaloanji suodjalanguovllus dihttojit áitatvuloš bávttiid, 
kálkaguolbaniid ja duottarniittuid beaiveloddešlájat. Guovllu dovddus eallišlájat leat earret eará čierggesrásttis 
ja goddesáhpán. Gilbbesjávrris lea jagi 1964 vuođđuduvvon Helssega universiteahta biologalaš stašuvdna, 
man dutkandoaibma lea siktejuvvon smávvanjiččehasaid sihke šaddo-, eanavuođđo- ja čázádatdutkamuššii. 

Kulturiešvuođat 

Stuorraduoddariid guovllus leat dahkan mannan jagiin arkeologalaš inventeremiid, mat leat nuppástuhttán 
fuopmášahtti láhkai ipmárdusa duottarbadjeeatnama ovdahistorjjás. Stuorámus oassi dál dovdojuvvon 
ráhpadis čuođi čuozáhagas leat Kalohttamáđidja guoras sihke Čáhkáljávrri ja Gilbbesjávrri birrasis. Guovlu 
lea ovddeš Duortnus-Lappii gullan Rounala siidda guovlu, man doaimmalaš lundui stáhta ráját leat váikkuhan 
easkka 1860-logu rájes. Guovllu boazosámit johte ovdal rádjagiddema geassái Jiekŋameara riddui ja dálvet 
siseatnamii. Jagi 1852 rádjagidden Norgga ja Ruošša gaskkas sihke jagi 1889 rádjagidden Ruoŧa ja Ruošša 
gaskka heaittihedje dálá váldegotterájáid rasttildeaddji jahkodatjohtima. 

Duottarguovlluin lea ain stuorra mearkkašupmi boazodollui. Ovdamearkan Sáná vielttit leat Giehtaruohttasa 
bálgosa geasseguohtumat ja Málladuoddarat guottetguovllut. Dálveguohtonguovlluid doarjjabáiki lea 
duovddaguovllu olggobealde Ávžžášjávrris. Boazodoalu historjjálaš ráhkadusain muittuhit guokte 
duovddaguovllu geađgegárddi, mat leat bardojuvvon muorahis duoddarii, namalassii Bihčosjávrris ja 
Bierfejávrris. Gárddiid lahka eai leat eará ráhkadusat. Bihčosjávrri geađgegárdi lea oalle vuollegaš, muhto dan 
hámi lea ain álki áicat. Vel 1950-logus ánus leamašan gárddi čađamihtu lea 20-30 mehtera. 

Gilbbesjávrri biras lea rádjegeavvan- ja soahtehistorjjá dáfus rikkis guovlu. Suoma, Norgga ja Ruoŧa 
earuheaddji golmma váldegotti rádjegeađgi lea sulaid 11 kilomehtera Gilbbesjávrri gilis oarjjás. Rádjegeađggi 
báikki duohken leat 1700-logu rádjeriiddut, man čuovvumuššan jagi 1766 gesse rájá Gilbbesjávrris Ohcejoga 
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Golmmešoaivái. Maŋŋelis das bođii Suoma davverádjá. Turismabáikin golmma váldegotti rádjegeađgi 
leamašan oahpis jo 1800-logus. Dálá rádjegeađgi lea ráhkaduvvon jagi 1926. 

Gilbbesjávrri birrasis ja Durdnosis Gilbbesjávrái doalvu Váldegeainnu 21 (njeallje biekka geaidnu) lahkasiin 
leat valjit nuppi máilmmisoađi áigge ráhkadusat ja bázahusat, dego duiskalaččaid jagi 1943 ráhkadan 
ovttaráigásaš  Baskkesskurčču geađgegeavlešaldi. Šalddi ja dan birrasa leat ordne dálá johtolaga ja turismaanu 
eavttuiguin. Guovllus lea maiddái nu gohčoduvvon Gilbbesjávrri bávkkeheami muitorákta, mainna muitet 
suopmelaš jeagáriid dahkan falleheami ruoššaid soahtegálvovuorkái Gilbbesjávrris Siilastupai geassemánus 
1916. Duššaduvvon soahtemateriála bázahusat leat ain Siilastupa lahka. 

Giehtaruohttasa oarjeravdda mielde johtán boares Durdnosa ja Jiekŋameara rittu gaskasaš gávpemáđidja ja 
dálvegeaidnu, maid linjena dálá Váldegeaidnu 21 čuovvola. Johtinoktavuođaid mielde guvlui lea gárganan 
turismadoaibma jo árrat. Gilbbesjávrri gáttis leamašan jagi 1916 rájes stáhta huksen vuoiŋŋastanbáiki, 
Siilastupa, man birra Gilbbesjávrri gilli lea maŋŋá huksejuvvon. Aitosaš turismadoibmii guovlu lovttai sođiid 
maŋŋá, go johtinoktavuođat sihke meahccevánddardeaddjiid ja luondduustibiid govvemat dahke guovllu 
dovddusin. Gilbbesjávrri maŋŋefunktionalistalaš turismahotealla huksejuvvui jagi 1947. Gilbbesjávrri birrasis 
leat oanehaš vánddardanmáđidjat ja turismabálvalusat. Giehtaruohttasa meahcceeatnama váldomáđidja lea 
Kaloahttamáđidja, man guoras leat ávdinstobut vánddardeaddjiide.  

Duovddagovva 

Giehtaruohttasa davveoarjeoasi stuorraduoddarat leat Suoma áidna Skandinávia váriid čáhcejuogana, 
Skandiide, gullevaš oassi. Geologalaččat nuorra duottarduovdaga hálddašit badjehoigasanavádagat, maid 
guovllus badjánit Suoma áidna badjel duhát mehtera mearadási bajábeallái badjáneaddji duoddarat.  Suoma 
alimus duottar, Háldi, lea duovddaguovllu davvečiegas. Gilbbesjávrri davvenuortagátti Sáná lea hámis dáfus 
earenoamáš ja earuheami dáfus álki, ikonalaš Giehtaruohttasa dovddaldat. 

Guovllu áidna muorat leat lagežat, maid šaddanrádjá lea 600 mehteris. Muorrarájá bajábeale guovlluin 
šattolašvuohta lea oktilaš dakŋasat ja miestagat sulaid 850 mehtera allodaga rádjai. Dán maŋŋá šattolašvuohta 
rievdá dielkolágánin. Stuorámus oassi guovllus lea muorahis báljes jalgadas. Giehtaruohttasa viiddes 
duovdagiid hálddašit ruonáránes juovat. Guovllu čázádagaid čáhci lea earenoamáš šerres. Dat dahket 
máŋggaid ádjagiid, jávrriid ja ládduid girjen fierpmádaga, man čázit golget báikkuid alla goržin. Duoddariid 
vuolde leat maiddái balsajeakkit.  

Gilbbesjávrri guhkes báddelágán gilli lea šaddan Sáná gilgii boares Duortnus-Jiekŋamearra gávpemáđidja 
gurrii. Váldooassi gili ássamis lea Gilbbesjávrri máttageažis, gos lea maiddái stuorámus oassi gili bálvalusain. 
Gili huksenmáddodat lea nuorra. Boarrásut huksejuvvon kulturbirrasa ovddastit duovddaguovllu geađggis 
ráhkaduvvon boazogárddit ja stáhta huksen vuoiŋŋastanbáiki, Gilbbesjávrri Siilastupa. 
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Giehtaruohttasa stuorraduoddariid duovdagat 

Gielda: Eanodat 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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168. Iiton palsasuomaisema 

Maakunta Lappi 

Kunta Enontekiö 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Enontekiön pohjoinen tunturiseutu 

Pinta-ala 156 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 86 ha 

maatalousalueita: 0 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 47 ha 

rakennettuja alueita: 6 ha 

vesialueita: 18 ha 

Arviointi 

Iiton palsasuomaisema on näyttävä ja helposti saavutettava esimerkki palsasuosta ylirajaisessa maisemassa. 
Alueen arvot perustuvat sen ekologisesti ja maisemallisesti arvokkaaseen suoluontoon. 

Luonnonpiirteet 

Iiton palsasuomaisema edustaa Suomen pohjoisimmalle suoluonnolle erityistä suotyyppiä, palsasuota. Palsa-
suot ovat aapasoiden ja turvekumpujen muodostamia suoyhdistymiä, joita muodostuu ikiroutaisille alueille. 
Palsasoiden esiintymisalueen eteläraja kulkee Suomessa noin 68° N -leveyspiiriä pitkin. Palsasoille tunnus-
omaisia ovat routaytimiset, 2–7 metriä korkeat ja kymmenien metrien levyiset turvekummut, palsat, jotka 
muodostuvat yleensä suon paksuimmille alueille. Palsojen lisäksi palsasoita luonnehtivat sulaneiden palsojen 
paikalle syntyneet lammikot sekä matalat pounut ja rahkamättäät. Turvekumpujen päällä kasvaa usein 

Kuva: Päivi Magga 
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rämekasvillisuutta, kuten saroja, vaivaiskoivua, suopursua ja hillaa. Palsojen välisten rimpipainanteiden tun-
nusomaista lajistoa ovat aapasarat ja suovilla. 

Tunturi-Lapin palsasuovyöhykkeeseen kuuluva Iiton palsasuomaisema on edustava palsasuokokonaisuus, 
jonka palsoista monet ovat yli viisi metriä korkeita. Varsinaista palsasuoaluetta reunustavat vaihettumissuot, 
rantasuot, tunturikoivikot ja puustoiset suot. Iiton palsasuo rajautuu Könkämäenoon, jonka yhteydessä sijait-
sevaan Iittosuvantoon virtaa suoalueen läpi mutkitteleva Iittojoki. Iittojoen alimpaan pohjukkaan on kehittynyt 
pieni suorantainen järvi, Iittovuopio. 

Iiton suokokonaisuutta ympäröivät noin 140 metriä korkeat Iittovaara ja Vuovdenjaŋgguhat sekä yli 300 metriä 
Könkämäenon pinnan yläpuolelle nouseva paljaslakinen Lámmasoaivi. Turvemaita reunustavat maaperältään 
sekalajitteiset alueet, joiden keskeltä granodioriitin, tonaliitin ja kvartsidioriitin muodostama kallioperä pilkot-
taa paikoittaisina kalliopaljastumina. Iiton alueen suokasvillisuus ja -linnusto ovat monipuolisia. 

Kulttuuripiirteet 

Soilla on ollut pohjoisessa elinkeinokulttuurissa merkittävä rooli. Saamelaiskulttuurissa soista saatavaa tur-
vetta on hyödynnetty rakentamisessa. Turpeella on voitu eristää kodan seinät kylmää vastaan ja siitä on raken-
nettu kotaa kiinteämpiä ja paremmin eristettyjä kammeja. Lisäksi soilla on ollut ja on yhä suuri merkitys hil-
lastuksessa sekä poronhoidossa. Viime vuosikymmeninä soista on tullut myös matkailullisesti arvokkaita luon-
tokohteita. 

Iiton palsasuot muodostavat pienen, selvärajaisen ja paikallisten arvostaman suoalueen, joka kuuluu Käsivar-
ren paliskunnan poronhoitoalueeseen. Maisemanähtävyyttä halkoo Torniosta Kilpisjärvelle kulkeva Valtatie 
21 (Neljän tuulen tie), jonka varrelle suoalue näkyy hyvin. Maantie muodostaa selvän rajalinjan vaara-alueiden 
ja jokirannan välille. Suoaluetta halkoo pitkospuinen luontopolku, jonka varrella on tulentekomahdollisuus ja 
suoluonnosta kertovia opasteita. Könkämäenon Alinen Lammaskoski on suosittu virkistyskalastuskohde. 

Maisemakuva 

Iiton palsasuomaisema koostuu pienestä karuhkosta suoalueesta, jota ympäröivät Muonionjokivarren vähäpui-
set tunturi- ja vaara-alueet. Morfologialtaan hyvin kehittyneen suon näkymiä hallitsevat avoimella alueella 
selvästi erottuvat palsamuodostumat sekä monimuotoinen vesistökokonaisuus, joka muodostuu Könkämäenon 
virta- ja koskipaikoista, Iitonjoen mutkittelevasta uomasta, Iittojärvestä sekä palsasuon rakenteeseen kuulu-
vista pienistä kraatterilammikoista. Maisemanähtävyyttä halkovasta Valtatie 21:stä huolimatta alue on edusta-
vaa luonnonmaisemaa. 



 
 

26 

 

Iiton palsasuomaisema  

Kunta: Enontekiö 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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168. Iitto balsajeaggeduovdda 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Eanodat 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Eanodaga davvi duottarguovlu 

Viidodat 156 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 86 ha 

eanadoalloguovllut: 0 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 47  ha 

huksejuvvon guovllut: 6 ha 

čáhceguovllut: 18 ha 

Árvvoštallan 

Litto balsajeaggeduovdda lea váikkuheaddji ja álkit fáhtehahtti ovdamearka balsajeakkis badjerájálaš 
duovdagis. Guovllu árvvuid vuođđun leat ekologalaččat ja duovdaga dáfus árvvolaš jeaggeluonddus. 

Luondduiešvuođat 

Iito balsajeaggeduovdda ovddasta Suoma davimus jeaggelundui earenoamáš jeaggetiippaid, balsajeakki. 
Balsajekkiid dihttonguovllu máttarádjá johtá Suomas sullii 68° N -govdodatgráđa mielde. Balsajekkiide 
mihtilmasat leat tuollováibmosat, 2-7 mehtera allosaš ja logiid mehteriid govda darfebolnnit, balssat, mat 
šaddet dábálaččat jeakki assámus guovlluide. Balssaid lassin balsajekkiide dábálaš lea suddan balssaid báikái 
šaddan láddot ja vuollegaš bovnnat ja sámelbovnnat darfebovnnat. Darfebovnnaid alde lea dávjá 
jeaggešattolašvuohta, dego luktit, skierrit, guohcarásit ja luomi. Balssaid gaskasaš opmogohpi mihtilmas šlájat 
leat jeaggelukti ja jeaggeullu. 

Čuovgagovva: Päivi Magga 
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Duottar-Sámi balsajeaggeavádahkii gullevaš Iito balsajeaggeduovdda dahká ovddasteaddji 
balsajeaggeoppalašvuođa, man balssain máŋggat leat badjel vihtta mehtera allagat. Aitosaš balsajeaggeguovllu 
ravddain leat muddojeakkit, gáddejeakkit, lagežat ja muorrajeakkit. Iito balsajeaggi rádjašuvvá Geaggánetnui, 
man oktavuođas lea Iitosavu, go jeaggeguovllu čađa mohkahalli Iitojohka golgá. Iitojohka vuolimus moskái 
lea šaddan smávva jávri, Iitovuohppi, mas leat njuolggo gáttit. 

Iito jeaggeoppalašvuođa birra leat sulaid 140 mehtera alla Iitovárri ja Vuovdenjangguhat ja badjel 300 mehtera 
Geaggáneanu bajábeallái goargŋu Lámmasoaivi, mas lea jalga aláš. Darfeeatnamiid ravddain leat eanavuođu 
dáfus seahkešládjálaš guovllut, maid guovdu granodiorihta, tonalihta ja kvarcidiorihta dahkan báktevuođđu 
guovlá báikkuid báktebáljážin. Iito guovllu jeaggešattolašvuohta ja -lottit leat máŋggabealagat.  

Kulturiešvuođat 

Jekkiin leamašan davvin ealáhuskultuvrras dehálaš rolla. Sámekultuvrras jekkiin loggojuvvon darffi leat 
ávkkástallan huksemis. Darffiin lea sáhttán skoađastit goađi seinniid galbmasa vuostá ja das leat huksen 
gámmiid, mat lea eanet bissovaččat go goađit. Lassin jekkiin lea ain stuorra mearkkašupmi lubmemis ja 
boazodoalus. Maŋimuš jahkelogiin jeakkit leat dovddastuvvon maiddái turismma dáfus árvvolaš 
luonddučuozáhahkan. 

Litto balsajeakkit dahket smávva, čielgaráját ja báikkálaččaid árvvus atnán jeaggeguovllu, mii gullá 
Giehtaruohttasa bálgosa boazodoalloguvlui. Duovddaguovllu ludde Váldegeaidnu 21 Durdnosis Gilbbesjávrái 
(Njealje biekka geaidnu), man gurrii jeaggeguovlu oidno bures. Eanageaidnu dahká čielga rádjelinnjá 
várreguovlluid ja johkagátti gaskii. Jeaggeguovllu ludde luonddubálggis, mas leat rovvemuorat. Dan guoras 
leat dolastallanvejolašvuohta ja oahpistantávvalat, mat muitalit jeaggeluonddus. Geaggáneanu vuolit 
Lámmasguoika lea bivnnuhis lustaguolástanbáiki. 

Duovddagovva 

Litto balsajeaggeduovdda šaddá smávva guorbbas jeaggeguovllus, man birastahttet Muonájohleagi duottar- ja 
várreguovlluid, main leat unnán muorat. Morfologiija dáfus bures gárganan jeakki oidnosiid hálddašit jalges 
guovllus bures oidnojeaddji balsačoagganeamit ja máŋggahámat čázádatoppalašvuohta, mii šaddá 
Geaggáneanu rávdnje- ja guoikabáikkiin, Iitojoga mohkahalli rokkis, Iitojávrris ja balsajeakki ráhkadussii 
gullevaš smávva kráhterládduin. Duovddaoaidnámuša luddejeaddji Váldegeaidnu 21:s fuolatkeahttá guovlu 
lea ovddasteaddji luondduduovdda. 



 
 

29 

 

Iitto balsajeaggeduovdda 

Gielda: Eanodat 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  
 

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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169. Enontekiön poronhoito- ja kausiasutusmaisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Enontekiö 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Enontekiön pohjoinen tunturiseutu 

Pinta-ala 36 850 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 12 251 ha 

maatalousalueita: 3 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 20 551 ha 

rakennettuja alueita: 4 ha 

vesialueita: 3 772 ha 

Arviointi 

Pöyrisjärven–Kalkujärven, Salvasjärven ja Raittijärven poronhoito- ja kausiasutusmaisemat ovat luonnon-
oloiltaan erämaisia maisemakokonaisuuksia, jotka edustavat poronhoidon kausiasutusmaisemaa. Kohteiden 
maisemalliset arvot muodostuvat kylien monikerroksisesta rakenteesta, jossa nykyisten asumusten yhteydessä 
on vanhoja rakennuksia, kodanpohjia, kenttäkasvillisuutta ja muinaisjäännöksiä. Kylien ympärillä aukeavat 
erämaamaisemat kuvastavat ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta pohjoisilla alueilla. Alueilla on run-
saasti arvokkaita luontokohteita. 

Kuva: Eija Ojanlatva 
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Luonnonpiirteet 

Enontekiön porosaamelaiskylät ovat poronhoitokulttuuriin perinteisesti liittyneen vuotuismuuton synnyttämiä 
kausiasutuskohteita, jotka sijaitsevat erämaisilla tunturialueilla Suomen ja Norjan välisen rajan tuntumassa. 
Pöyrisjärven ja Kalkujärven porosaamelaiskylät sijaitsevat Näkkälän kylän koillispuolella, Salvasjärven poro-
saamelaiskylä Käsivarren Tarvantovaaran erämaa-alueella ja Raittijärven porosaamelaiskylä Käsivarren Yli-
perällä, noin 550 metrin korkeudessa merenpinnasta. 

Pöyrisjärven–Kalkujärven maisema vaihtelee loivista tuntureista ja vaaroista teräväpohjaisiin V-laaksoihin, 
alavampiin kumpuileviin moreenimaastoihin sekä laajoihin suoaloihin. Maisema-alueen poikki kulkee kaksi 
pitkää lounais-koillissuuntaista harjujaksoa. Pöyrisjärven ympäristössä aukeaa avaria hiekka- ja dyynikenttiä, 
joiden jäkäläpeitettä ja maankuorta porot ovat rikkoneet. Alueen kallioperä on suurilta osin pienten murroslin-
jojen kirjomaa granodioriittia, mutta valtakunnanrajan tuntumasta löytyy myös arkoosikvartsiittia, graniittia ja 
mafista tuffia. Maisema-alueen korkein tunturi, 615 metrin korkeuteen (mpy) nouseva Termisvaara on kallio-
perältään kvartsiittia. 

Alueella on runsaasti kirkasvetisiä järviä, jokia ja puroja, joiden rantamailla aukeaa avosoita. Järvialtaista suu-
rin on Pöyrisjärvi, jonka vedet laskevat Pöyrisjokea pitkin Ounasjokeen. Pöyrisjoen latvauomia ovat muun 
muassa Suomajoki sekä Pöyrisjärveen laskeva Maaterjoki. Joet ja purot kulkevat hiekka- ja suoalueiden läpi 
voimakkaasti mutkitellen. Maisema-alueen suot ovat laajoja ja paikoin erittäin vaikeakulkuisia. Laajin yhte-
näinen suoalue on Pöyrisvuoman, Oivuksenvuoman, Proksinvuoman ja Lautakotavuoman muodostama arvo-
kas kokonaisuus Pöyrisjärven itä- ja kaakkoispuolella. Maisema-alueella on useita edustavia palsasoita. 

Pöyrisjärvi sijaitsee mäntyvyöhykkeen yläpuolella. Alueen puusto on harvaa tunturikoivikkoa. Puita kasvaa 
lähinnä pounikoissa sekä tunturien rinteillä. Pöyrisjärven kulttuurivaikutuksesta muistuttavat entisten kylä-
kenttien yhteyteen muodostuneet perinnebiotoopit. Maisema-alueen itäosat rajautuvat Norjan puolella sijait-
sevaan Øvre Anárjokkan kansallispuistoon. 

Salvasjärven maisema-alue rajautuu kapeaa Salvasjärveä ympäröivien Salvaspalon ja Lumpuvaaran lakialu-
eiden mukaan. Lumpuvaaran ja Salvaspalon puuttomat rinteet nousevat noin 50 metriä Salvasjärven yläpuo-
lelle muodostaen Salvasjärvelle selväpiirteisen maisemallisen kehyksen. Alueen kallioperä on jakautunut gab-
rosta, amfiboliista ja kvartsiitista muodostuviin vyöhykkeisiin, joiden päälle on kerrostunut ohuenlaisesti mo-
reenia ja turvetta. Järven kaakkoisrannalla moreenimaa kumpuilee jyrkkäpiirteisesti. 

Salvasjärvi on pieni ja lievästi rehevä tunturijärvi, joka saa vetensä ympäröivien tunturien rinteiltä sekä osin 
Norjan puolella sijaitsevasta Salvassaivosta. Salvasjärven vedet valuvat pientä Välijokea pitkin maisema-alu-
een eteläreunassa sijaitsevaan Siilaslompoloon, ja sieltä edelleen Siilasjoen ja Tarvantojoen kautta Muonion-
jokeen. Jokien varrella on vähäisiä suoalueita. Alueen kasvillisuus on niukkaa ja matalaa. Salvasjärven rannalla 
sekä Salvasjärven ja Siilaslompolon välisellä laakealla Pikkupalolla kasvaa paikoin tunturikoivua. Välijoen 
varressa on pensasmaista kasvillisuutta. 

Raittijärven maisema-alueen ytimen muodostaa Rommaenon yhteyteen kehittyneiden pienten järvien kir-
joma laakea jokilaakso. Laaksoa ympäröivät noin 750–830 metrin korkeuteen merenpinnan yläpuolelle nou-
sevat tunturit, joiden rinteillä ja lakialueilla on laajoja kivikkoja. Maisema-alueen halki kulkee kapea pohjois-
eteläsuuntainen harjujakso, jonka tuntumaan Raittijärven kylä on muodostunut. Lajittunutta ainesta on paikoi-
tellen myös muualla alueella. Kallioperältään Raittijärven alue on granodioriittia, tonaliittia ja kvartsidioriittia. 

Alueen vesistö muodostaa pienistä järvistä, lompoloista ja koskijaksoista koostuvan reitin, jonka suurimpia 
altaita ovat Aittalompolo, Raittijärvi ja Anuntijärvi. Reitin vedet laskevat Rommaenon ja Lätäsenon kautta 
Muonionjokeen. Järvien ympärillä aukeaa sirpaleinen ja avara suomaasto, jossa vuorottelevat lompolot, purot, 
kosteikot ja kuivat selänteet. Rehevien ja matalien järvien keskellä on pieniä saaria, joilla kasvaa matalaa koi-
vua. Koivua kasvaa jonkin verran myös tunturien rinteillä. Alueen maisemaan kuuluvat myös vaikeakulkuiset, 
pajua kasvavat rakkakivikot. Rommaeno on tunnettu erämaisena kalastuskohteena, jonka kalalajistoon kuulu-
vat esimerkiksi siika, hauki, taimen ja harjus. 

Kulttuuripiirteet 

Pöyrisjärven–Kalkujärven alueella on useita esihistoriallisia ja luultavasti myös historiallisen ajan peura-
kuoppajärjestelmiä. Alueelta tunnetaan myös esihistoriallisia asuinpaikkoja, joista on löytynyt muun muassa 
pronssisia nuolenkärkiä sekä asbestikeramiikkaa. Maisema-alueen pitkästä kulttuurihistoriasta kertovat 
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muinaisjäännösten ohella Pöyrisjärven pohjoispään kolme ruumissaarta sekä alueen monet arvokkaat perinne-
biotoopit. Vanhan kulkureitin varrella sijainnut Pöyrisjärvi on ollut aikoinaan vilkas kauppapaikka. 

Historiallisella ajalla Peltojärven lapinkylään kuuluneella Pöyrisjärven alueella on kulkenut vuosisatojen ajan 
vanhoja jutamareittejä, jotka ovat suuntautuneet nykyisen valtakunnanrajan yli. Rajojen yli suuntautunut juta-
minen loppui rajasulkujen myötä 1860-luvulla. Tuolloin Pöyrisjärvi muuttui paimentolaissaamelaisten kesä-
asuinpaikaksi, jossa oli poronhoidon kannalta otollisia lypsy- tai seisotusniemiä. Pöyrisjärven asukkaat siirtyi-
vät talvisin porojen kanssa outamaille myöhempien Näkkälän, Hetan ja Muotkajärven kylien lähistöille. Var-
sinainen jutaminen loppui, kun 1950-luvulla Suomen ja Norjan välisen poroaidan valmistuminen lopetti ym-
pärivuotisen paimentamisen tunturiseudulla. 

Pöyrisjärven porokylän, siidan, laajennuttua 1900-luvun alussa osa alueen perhekunnista siirtyi idemmäs Kal-
kujärvelle, jonka rannoilta löytyi Pöyrisjärven tavoin seisotus- ja lypsyniemiä. Kalkujärveltä siida jakautui 
vielä pienempiin paimennuskuntiin esimerkiksi Naltijärvelle ja Pierkkujärvelle. Kalkujärven siida juti talvisin 
Nunnasen ja Vuontisjärven kylien lähistölle. Kalkujärven kesäkylässä sijaitsi kotien ja laavujen lisäksi pieniä 
hirsiaittoja, joista kaksi on vielä jäljellä. Kentän ympäristössä on useita vanhoja kota- ja asuinsijoja sekä sei-
toja. 

Nykyisin Kalkujärvi on Näkkälän paliskunnan jauristunturilaisten itäkylän paimennusaluetta, jonne kyläläiset 
kokoontuvat kesä-heinäkuussa vasanmerkitykseen. Järven tuntumassa on kaksi merkitysaitaa sekä ympärys-
mitaltaan noin 60 kilometriä laaja syöttöaita. Kalkujärvellä asutaan kevättalvella paimennuksen yhteydessä 
sekä syystalvella porojen kokoamisen, eton, aikaan. Pöyrisjärvelle saavutaan syksyisin myös hillastamaan. 
Sekä Pöyrisjärven että Kalkujärven kesäkylissä on asuintupia ja aittarakennuksia, joita ympäröivät vanhat 
kota- ja asuinsijat. 

Poronhoidon ohella Pöyrisjärvi on palvellut pitkään sesonkikalastusta. Enontekiön seurakunta rakennutti 
1800-luvun lopulla Pöyrisjärven tuntumaan kaikille avoimen kalatuvan, Kunnantuvan, jossa pidettiin myös 
hartauksia. Suomalaistalolliset kulkivat alueella kalastusmatkoillaan 1900-luvun alusta 1940-luvulle saakka, 
ja järven länsirannalla sijaitsee yhä paikallisten kalastajien rakennuksia. Vanhan Kenttälompoloiden kentän 
vakiinnuttua saamelaisten kesäkyläksi suomalaisten sesonkikalastajien tukikohta muutti Isosaareen, jossa on 
edelleen tupia, aittoja, saunoja ja kalakotia. Niistä vanhimmaksi tiedetään vuonna 1920 Hetasta siirretty tupa. 

Pöyrisjärven erämaa-alueella ei ole merkittyjä vaellusreittejä, mutta vuosisatainen käyttö on synnyttänyt alu-
eelle runsaasti merkitsemättömiä kulkureittejä. Metsähallitus on rakennuttanut alueelle autiotuvan ja huolto-
tuvan. 

Salvasjärven varhaisimmasta kulttuurihistoriasta kertovat muutamat järven eteläpäästä löytyneet peuranpyyn-
tikuopat, joista osa lienee tuhoutunut porokylää rakennettaessa. Porokylä on muodostunut Salvasjärven eteläi-
seen pohjukkaan Pookinniemen ja Kaakkurijärven väliselle rantakaistaleelle. Kylän erotusaita sijaitsee sen 
länsipuolella Kaakkurijärven ja Ahvensaivon välisellä laakealla rinnealueella, jolle johtavat aidat sekä etelästä 
että Suomen ja Norjan väliseltä valtakunnanrajalta. 

Salvasjärven ensimmäisiä asumuksia ovat olleet kodat ja laavut, joiden paikalle on rakennettu myöhemmin 
kiinteitä tupia. Valtaosa kylän nykyisistä rakennuksista on uudehkoja, mutta ne sijaitsevat entisten tuvanpaik-
kojen tuntumassa. Nykyisin Salvasjärvi on Käsivarren paliskunnan eteläisimpien tokkakuntien porokylä, jonka 
kentät muodostavat arvokkaan perinnebiotooppikohteen. 

Salvasjärvelle kulkevat mönkijätiet Kultimasta ja Palojärveltä sekä talvikeino Leppäjärveltä. Salvasjärven 
koillisrannalla, Hettaa ja Kilpisjärveä yhdistävän moottorikelkkareitin varrella, on Metsähallituksen ylläpitämä 
autiotupa. 

Raittijärven kesäkylä sijaitsee Raittijärven itärannalla Lahkaguoika-kosken molemmin puolin. Kylä perus-
tettiin 1940-luvulla, kun Aslak Juuso, ”Kaijukka”, muutti perheineen Raittijärvelle Rommajärveltä, jonka lai-
dunmaat olivat menneet heikkoon kuntoon. Raittijärvellä sijaitsi aluksi vuonna 1941 rakennettu tilapäinen tur-
vekota, mutta vuosikymmenen lopulla kylään siirrettiin Rommajärvelle rakennettu hirsikämppä. Raittijärvi 
pysyi kaijukkalaisten varsinaisena asuinpaikkana 1960-luvulle asti. Sen jälkeen kylän asukkaat ovat viettäneet 
talvensa Kaaresuvannossa. 

Raittijärven vanha, vuonna 1997 purettu hirsikämppä sijaitsi järven kaakkoisrannalla kenttäkumpareella, jossa 
on edelleen kuivaa niittyä. Muut kylän rakennukset on rakennettu 1940- ja 1980-lukujen kuluessa Raittijärven 
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koillisrannalle. Talot ovat erillään toisistaan, mutta muodostavat selkeärajaisen kylän, jonka tuntumassa on 
Lahkaguoikan yli kulkeva kahlaamo. Kyläkentän ympäristössä on pieniä perinnebiotooppikokonaisuuksia. 
Nykyisin Raittijärvi toimii Käsivarren paliskunnan kaijukkalaisten porokylänä. Kylän yhteydessä, Ahkunmu-
kan ja Lahkaguoikan väliin jäävällä kapealla kannaksella on poroaita, johon liittyvät rakenteet ulottuvat 
Ráhpesoaivin alarinteille. 

Tiettömän erämaan keskellä sijaitsevaan kylään johtaa kymmeniä kilometrejä pitkä, nyttemmin mönkijäuraksi 
avattu reitti Valtatie 21:n varresta Saarikoskelta. Alueen poromiehillä oli aikoinaan valtion tukema vesitaso-
yhteys Raittijärvelle, mutta nykyisin kylään kuljetaan moottoriajoneuvoilla maareittiä pitkin. Kylään vielä 
1990-luvulla johtanut puhelinyhteys on purettu. 

Maisemakuva 

Maisema-alueen kaikki kohteet ovat maisemapiirteiltään erämaisia. Pöyrisjärven–Kalkujärven aluetta luon-
nehtivat laajahkot järvialtaat sekä niiden ympärillä avautuvat suo- ja tunturimaat. Hiekkarantaista Pöyrisjärveä 
reunustavat avarat hiekkamaat, joiden keskelle tuuli on kasannut vaikuttavia dyynimuodostumia. Pöyrisjärven 
itäpuolella aukeaa laaja suoalue, joka koostuu sekä aapa- että palsasoista. Maisemaa hallitsevat selväpiirteiset 
tunturit, joiden rinteillä kasvaa matalaa koivikkoa. 

Pöyrisjärven alueella on paljon peuranpyynnin ja poronhoidon jättämiä jälkiä. Alueen pitkästä historiallisesta 
käytöstä kertovat esimerkiksi pyyntikuopat sekä lypsy- ja seisotusniemet. Pöyrisjärven ja Kalkujärven nykyi-
set kesäkylät ovat pieniä, asuintuvista ja aittarakennuksista koostuvia kokonaisuuksia, joiden järvenrantaken-
tillä on vanhan asutuksen jälkiä. Uusi rakentaminen on sopeutunut vanhaan monella tavalla. Saman perhekun-
nan jäsenet ovat esimerkiksi rakentaneet asumuksensa lähekkäin kylän vanhaa rakennetta noudattaen. Joitakin 
vanhoja tupia on myös korjattu. 

Salvasjärvi on heinikkorantainen järvi, jonka rantamaasto kumpuilee porokylän tuntumassa jyrkkäpiirteisesti. 
Alueen kasvillisuus on niukkaa ja maiseman yleiskuva on paljas ja karu. Kylän eteläpuolella Välijoen varrella 
ja Pikkupalon rinteillä kasvaa pensaita ja tunturikoivikkoa. Salvasjärven porokylän rakennukset sijaitsevat ha-
janaisesti järven eteläisellä rannalla. Kylän poroaita on rakennettu järven länsipuolelle. Alueen rakennuskanta 
on suhteellisen nuorta, ja vanhimmasta rakennuskannasta muistuttavat enää kolme huonokuntoista tupaa. Ky-
län uudet tuvat sijaitsevat vanhojen tuvan- ja kodanpaikkojen tuntumassa. 

Raittijärven erämaista maisemaa luonnehtivat Rommaenon vesireittiin kuuluvat järvet, lompolot ja virtapai-
kat, joiden ympärillä aukeavaa suoaluetta reunustavat osittain koivikkoiset tunturit. Raittijärven porokylän 
asutus ja poroaidat sijaitsevat Raittijärven kaakkoisrannalla, jossa ne ryhmittyvät hajanaiseksi mutta selväpiir-
teiseksi kyläksi. 
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Enontekiön poronhoito- ja kausiasutusmaisemat 

Kunta: Enontekiö 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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169. Eanodaga boazodoallo- ja jahkodatássanduovdagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Eanodat 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Eanodaga davvi duottarguovlu 

Viidodat 36 850 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 12 251 ha 

eanadoalloguovllut: 3 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 20 551 ha 

huksejuvvon guovllut: 4 ha 

čáhceguovllut: 3 772 ha 

Árvvoštallan 

Bievrrašjávrri-Gálgojávrri, Sálvvošjávrri ja Ávžžášjávrri boazodoallo- ja áigodatássanduovdagat leat 
luonddudiliid dáfus meahccelágán duovddaguovlooppalašvuođat, mat ovddastit boazodoalu 
áigodatássanduovdaga. Báikkiid duovddaárvvut šaddet giliid máŋggadássásaš ráhkadusas, mas dálá 
ássanráhkadusaid oktavuođas leat boares ráhkadusat, goahtesajit, gieddešattolašvuohta ja dološbázahusat. 
Giliid birra leahkkasit meahcceduovdagat govvejit olbmuid ja luonddu gaskasaš vuorrováikkuhusa davvi 
guovlluin. Guovllus leat valjit árvvolaš luonddučuozáhagat. 

Čuovgagovva: Eija Ojanlatva 
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Luondduiešvuođat 

Eanodaga boazosámegilit leat boazodoallokultuvrii gullevaš jahkejohtima bokte šaddan áigodatássanbáikkit, 
mat leat meahcceeanalágan duottarguovlluin Suoma ja Norgga gaskasaš rájá lahkasiin. Bievrrašjávrri ja 
Gálgojávrri boazosámisiiddat leat Neahčila gili davvenuorttabealde, Sálvvošjávrri boazosámisiida 
Giehtaruohttasa Darvvatvári meahcceeanaguovllus ja Ávžžášjávrri boazosámisiida Giehtaruohttasis, sulaid 
550 mehtera allodagas meara dásis. 

Bievrrašjávrri-Gálggojávrri duovdda molsašuddá njoaiddo duoddariin ja váriin čohkavuđot V-legiide, 
vuollegut boldnemoreanaduovdagiidda ja viiddis jeaggeguovlluide. Duovddaguovllu čađa johtet guokte 
guhkes máttaoarje- ja davvenuortesullasaš hárjegollosa. Bievrrašjávrri birrasis leat jalges sátto ja bárrogiettit, 
maid jeagelgokčasa ja eanagara bohccot leat mollen. Guovllus báktevuođđu stuorámus osiid smávva 
doajáhatlinnjáid girjjudan granodiorihtat, muhto váldegotterájá lahkasiin gávdnojit maiddái arkosakvarcihtat, 
granihtat ja mafalaš tuffa. Duovddaguovllu alimus várri, 615 mehtera allodahkii (mdb) olli Dierpmesvárri lea 
báktevuođus beales kvarcihta. 

Guovllus leat valjit šerresčázát jávrrit, jogat ja ádjagat, maid gáddeeatnamiin rahpasit jalgesjeakkit. Jávreáldáin 
stuorámus lea Bievrrašjávri, man čázit golget Bievrrašjoga mielde Ovnnesjohkii. Bievrrašjávrri gieračázit leat 
earret eará Čuomajohka ja Bievrrašjávrái golgi Máđerjohka. Jogat ja ádjagat golget sátto- ja jeaggeguovlluid 
čađa ja mohkahallet garrasit. Duovddaguovllu jeakkit leat viidát báikkuid oalle váddásat johttit. Viidámus 
ollislaš jeaggeguovlu lea Bievrrašvuomi,  Oaivvošábi, Rostenábi ja Fiellogoahteábi dahkan ollisvuohta 
Bievrrašjávrri nuortta- ja máttanuorttabealde. Duovddaguovllus leat máŋggat fiinna balsajeakkit. 

Bievrrašjávri lea beahceavádaga bajábealde. Guovllu vuovdi lea hárvves lagešvuovdi. Muorat šaddet eanaš 
bovnnain ja várrevilttiin. Bievrrašjávrri kulturváikkuhusain muittuhit ovddeš siidagittiid oktavuhtii šaddan 
árbebiotohpat. Duovddaguovllu nuortaoasit rádjašuvvet Norgga beale Bajit Anárjoga álbmotmeahccái.  

Sálvvošjávrri duovddaguovlu rádjašuvvá seakkes Sálvvošjávrri birastahtti Sálvvošbuollán ja Lumpuvaara 
alážiid mielde. Lumpuvaara ja Sálvvošbuollána muorahis vielttit badjánit sulaid 50 mehtera Sálvvošjávrri 
bajábeallái ja dahká Sálvvošjávrái duovddaráma, mas leat čielga sárgosat. Guovllu báktevuođđu lea 
juohkašuvvan gabrosas, amfibolaš ja kvarcihtas šaddan avádagaide, maid ala leat šaddan gerddiid mielde 
asehisláhkái moreana ja darfi. Jávrri máttanuortti gáttis moreanaeana dahká d čomaid ceakkosárgosiid láhkai.  

Sálvvošjávri lea smávva ja unnán veahkkái duottarjávri, man čázit golget birastahtti váriid vilttiin ja maiddái 
oassái Norgga beale Sálvvošsáivvas. Sálvvošjávrri čázit golget smávva Gaskajoga mielde duovddaguovllu 
máttaravdda Silisluobbalii, ja doppe ain viidásut Silisjohkii ja Darvvatjoga mielde Muonájohkii. Jogaid guoras 
leat smávva jeaggeguovlluid. Guovllu šattolašvuohta vánis ja vuollegaš. Sálvvošjávrri ja Silisluobbala 
gaskasaš jalges Smávvabuollánis šaddet báikkuid lagežat. Gaskajoga guoras lea miesttalágan šattolašvuohta. 

Ávžžášjávrri duovddaguovllu ađa šaddá Ropmaeanu oktavuhtii šaddan smávva jávrriid girjjudan vuollegaš 
johkaleagis. Leagi birastahttet sulaid 750-830 mehtera meara dási bajábeallái olli duoddarat, maid vilttiin ja 
alážiin leat viiddes juovat. Duovddaguovllu čađa johtá seakkes davve-máttaháltásaš hárjegoalus, man lahkasii 
Ávžžášjávrri gilli lea šaddan. Šlájaide šaddan ávdnasat lea báikkuid maiddái eará guovllus. Báktevuođu dáfus 
Ávžžášjávrri guovlu lea granodiorihta, tonalihta ja kvarcidiorohta.  

Guovllu čázádat dahká smávva jávrriin, luobbaliin ja guoikasajiin šaddan máđija, man stuorámus áldát leat 
Áiteluoppal, Ávžžášjávri ja Ánotjávri. Máđija čázit golget Ropmaeanu ja Leahttaseano bokte Muonájohkii. 
Jávrriid birrasis rahpasa moallolágan ja jalges jeaggeeana, mas leat vurrolagaid luobbalat, ádjagat, lavttabáikkit 
ja goike čielggit. Veahkkás ja vuollegaš jávrriid guovlu leat smávva sullot, main šaddet vuollegaš soagit. Soagit 
šaddet maiddái muhtun veardde várrevilttiin. Guovllu duovdagii gullet maiddái sieđga juovat, maid mielde lea 
váttis johttit. Ropmaneatnu lea dovddus meahcceguollečuozáhahkan, man guliide gullet ovdamearkan čuovža, 
hávga, dábmot ja soavvil.   

Kulturiešvuođat 

Bievrrašjávrri-Gálggojávrri guovlluin leat máŋggat ovdahistorjjálaš ja jáhkkimis maiddái historjjálaš áiggi 
godderoggevuogádagat. Guovllus dovdet maiddái ovdahistorjjálaš ássansajiid, main leat gávdno earret eará 
bronssas dahkkon njuollageažit ja asbeastakeramihkka. Duovddaguovllu guhkes kulturhistorjjá muitalit 
dološbázahusaid olis Bievrrašjávrri davágeaže golbma liikasullo ja guovllu máŋggat árvvolaš árbebiotohpat. 
Boares johtinmáđidja guora Bievrrašjávri leamašan dolin ealaskas márkanbáiki.  
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Historjjálaš áiggis Bealdojávrri lappisiidii gullan Bievrrašjávrri guovllus leat johtán jahkečuđiid áigge boares 
johtinmáđijat, mat leat johtán dálá riikkarájá badjel. Rájáid rastá johtin nogai rádjagiddemiid mielde 1860-
logus. Dalle Bievrrašjávri rievddai boazosápmelaččaid geasseássanbáikin, gos ledje boazodoalu dáfus vuogaš 
bahčin ja čuoččohannjárggat. Bievrrašjávrri áššit sirdásedje dálvet bohccuidisguin vuovdeeatnamiidda maŋit 
Neahčila, Heahtá ja Muotkejávrri giliid lahkasii. Aitosaš johttin nogai 1950-logus go Suoma ja Norgga 
gaskasaš boazoáigi gárvvásmuvai.  

Bievrrašjávrri boazogili, siidda, viiddudettiin 1900-logu álggus oassi guovllu bearašgácciin sirdašuvve 
nuortalebbui Gálggojávrái, man gáttiin gávdnojit Bievrrašjávrri láhkai čuoččuhan- ja báhčinnjárggat. 
Gálggojávrris siida juohkašuvai vel unnit guođohangottiide ovdamearkan  Náldejávrái ja Spierkojávrái. 
Gálggojávrri siida jođii dálvet Njunnása ja Vuottesjávrri giliid lahka. Gálggojávrri geassesiiddas ledje lávut ja 
lassin smávva dimbbaráittit, main gávdnojit vel guokte. Gietti birrasis leat máŋggat goahte- ja ássansajit ja 
sieiddit. 

Boazodoalu lassin Bievrrašjávri lea bálvalan guhká sesoŋŋaguolásteami. Eanodaga searvegoddi huksehii 
1800-logu loahpas Bievrrašjávrri lahkasii buohkaide rabas guollestobu, Gielddastobu, mas dolle maiddái 
rohkosiid. Suopmelaš dálolaččat johte guovllus guolástanreaissuin 1900-logu álggus 1940-logu rádjai, ja jávrri 
oarjegáttis leat ain báikkálaš guolásteaddjiid ráhkadusat. Boares gieddeluobbaliid gietti stáđásmuvadettiin 
sámiid geassesiidan fárrii suopmelaččaid sesoŋŋaguolásteaddjiid doarjjabáiki Stuorrasullui, gos leat ain 
stobut,áittit ja guollebuvrrit. Dain boarráseamos lea dieđu mielde jagi 1920 Heahtás sirdojuvvon stohpu. 

Bievrrašjávrri meahcceguovllus eai leat merkejuvvon vánddardanmáđijat, muhto jahkečuđiid bistán johtin lea 
dahkan guvlui olu merkekeahtes johtinmáđijaid. Meahciráđđehus lea huksen guvlui ávdinstobu ja 
fuolahanstobu. 

Sálvvošjávrri áramus kulturhistorjjás muitalit muhtun jávrri máttageahčen gávdnon godderokkit, main oassi 
leš duššan boazosiidda ráhkadettiin. Boazosiida lea šaddan Sálvvošjávrri máttageaži moskái Pookinniemi ja 
Vuoskkosáivva gaskasaš gáddebihttái. Gili bigálusgárdi lea dan oarjjabealde Gáhkkorjávrri ja Vuoskkosáivva 
gaskasaš njoaiddo vielteguovllus, gosa bohtet áiddit sihke máddin ja Suoma ja Norgga gaskasaš 
váldegotterájás.  

Sálvvošjávrri vuosttas ássanráhkadusat ledje goađit ja lávut, maid báikái leat maŋŋelis huksen bissovaš 
stobuid. Eanaš oassi gili dálá ráhkadusain leat ođđalágánat, muhto daid sajádat lea boares darfegođiid 
lahkasiin. Dálá Sálvvošjávri lea Giehtaruohttasa bálgosa máttimus siiddaid boazosiida, man giettit leat dehálaš 
árbebiotohpačuozáhaga. 

Sálvvošjávrái dolvot njealjejuvllatmáđijat Gulddámis ja Bálojávrris ja dálvegeaidnu Leaibejávrris. 
Sálvvošjávrri davvenuortagáttis, Heahtá ja Gilbbesjávrri skohtermáđija guoras, lea Meahciráđđehusa 
bajásdoallan ávdinstohpu. 

Ávžžášjávrri geassegilli lea Ávžžášjávrri nuortagáttis Lahkaguoikka goappat bealde. Gilli lea vuođđuduvvon 
1940-logu loahpas, go Ásllat Juuso, “Gáijjot”, muotkkui bearrašiiguin Ávžžášjávrái Ropmajávrris, man 
guohtumat ledje šaddan heajos dillái. Ávžžášjávrris lei álggos jagi 1941 huksejuvvon gaskaboddasaš 
darfegoahti, muhto jahkelogi loahpas gillái sirdojuvvui Ropmajávrái huksejuvvon dimbbarstohpu. Ávžžášjávri 
bisui gáijjogiid aitosaš ássanbáikin 1960-logu rádjai. Dan maŋŋá gili ássit leat ássan dálvviid Gárasavvonis. 

Ávžžášjávrri boares, jagi 1997 burgojuvvon dimbbarstohpu lei jávrri máttaoarjegáttis gieddebuolžža alde, gos 
lea ain goike niitu. Earát gili ráhkadusat leat huksejuvvon 1940- ja 1980-loguin Ávžžášjávrri 
davvenuortagáttis. Dálut leat sierra nuppiin, muhto dahket čielga rájá gillái, man lahkasiin lea gállinbáiki 
Lahkaguoikka badjel. Gillegietti birrasis leat smávva árbebiotohpaoppalašvuođat. Otná beaivve Ávžžášjávri 
doaibmá Giehtaruohttasa bálgosa gáijjogiid boazogillin. Gili oktavuođas, Áhkumohki ja Lahkaguoikka gaskka 
eatnamis lea bigálusgárdi, man ráhkadusat ollet Ráhpesoaivvi vuollevilttiide. 

Gillái, mii lea geainnohis meahcceguovllu guovdu, johtá logiid kilomehteriid guhkes, dán áigái 
njealjejuvllatluoddan rahppojuvvon  máđija Váldegeainnu 21 guoras Suologuoikkas. Guovllu badjeolbmuin 
lea árabut stáhtadorjon čáhcegirdioktavuohta Ávžžášjávrái, muhto dál gillái johtet mohtorfievrruiguin 
eanamáđija mielde. Gillái vel 1980-logus johtán telefonoktavuohta lea burgojuvvon. 
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Duovddagovva 

Duovddaguovllu buot čuozáhagat leat duovddaiešvuođaid dáfus meahccelágánat. Bievrrašjávrri-
Gálggojávrri guovllu iešvuohta lea viiddeslágán jávreáldát ja daid birrasa jeagge- ja duottareatnamat. 
Bievrrašjávrris leat sáttogáttit ja dan birrasis jalges sáttoeatnamat, maid guovdu biegga lea čohkken 
bárrohámiid. Bievrrašjávrri nuorttabealde leahkkasa viiddes jeaggeguovlu, gos leat sihke áhpe- ja balsajeakkit. 
Duovdaga hálddašit čielgahápmásaš várit, maid vilttiin šaddet vuollegaš soagit.  

Bievrrašjávrri guovllus leat olu luottat goddebivddus ja boazodoalus. Guovllu guhkes historjjálaš anus leat 
luoddan ovdamearkan godderokkit sihke bahčin- ja čuoččuhannjárggat. Bievrrašjávrri ja Gálggojávrri dálá 
geassegilit leat smávvá, ássanstobuin ja áiteráhkadusain šaddan oppalašvuođat, maid jávregáddegittiin leat 
boares ássama luottat. Ođđa huksen lea vuogáiduvvan boares ássamii máŋgga láhkái. Seammá bearašgázzi 
olbmot leat ovdamearkan huksen ássanvisttiid lahkalaga nu, ahte dat čuvvot gili boares ráhkadusa. Muhtun 
boares stobuid leat maiddái divvon. 

Sálvvošjávrri gáttiin leat suoinnit, ja gáddeduovdda buolžaluddá boazogili lahka ceakko hámiin. Guovllu 
šattolašvuohta lea guorbbas ja duovdaga almmolašgovva lea báljis ja guorbbas. Gili máttageažis Gaskajoga 
guoras ja Smávvabuollána vilttiin šaddet miestagat ja lagežat. Sálvvošjávrri boazogili ráhkadusat leat 
bieđgguid jávrri máttabeale gáttis. Gili bigálusgárdi lea huksejuvvon jávrri oarjjabeallái. Guovllus 
huksenmáddodat lea viehka nuorra, ja boarráseamos huksemis muitalit dušše golbma stobu, mat leat heajos 
ortnegis. Gili ođđa stobut leat boares stohpo- ja goahtesajiid lahkasis. 

Ávžžášjávrri meahcceduovdaga lundui gullet Ropmaeanu čáhcemáđidjii gullevaš jávrrit, luobbalat ja 
rávdnjebáikkit, maid birrasiid jeaggeguovlluid ravddain leat soahkevuovddit ja várit. Ávžžášjávrri boazogili 
ássan ja bigálusgárddit leat Ávžžášjávrri máttaoarjegáttis, gos dat bieđggus joavkun muhto čielgasit gillin. 
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Eanodaga boazodoallo- ja jahkodatássanduovdagat 

Gielda: Eanodat 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  

 

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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170. Peurakairan luontaiselinkeinomaisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Inari, Kittilä, Sodankylä 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Aapa-Lapin seutu 

Pinta-ala 57 283 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 18 665 ha 

maatalousalueita: 0 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 38 360 ha 

rakennettuja alueita: 0 ha 

vesialueita: 257 ha 

Arviointi 

Peurakairan luonnontilainen ja erämainen maisema-alue edustaa Metsä-Lapin vanhaa eränkäynnin ja poron-
hoidon maisemaa. Erityisen arvokkaaksi alueen tekevät sen vanhat luonnontilaiset metsät. Peurakaira on his-
torialtaan rikasta ja edelleen tärkeää poronhoitoaluetta, joka muodostaa Lapin paliskunnan merkittävimmän 
kesälaidunalueen. 

Kuva: Aini Magga 
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Luonnonpiirteet 

Porttipahdan tekoaltaan pohjoispuolella sijaitsevat Peurakairan luontaiselinkeinomaisemat ovat kumpuilevaa 
suo- ja metsämaata, jonka korkokuvassa vaihtelevat 20–60 metriä korkeat moreenivaarat ja -selänteet, lohka-
reikot, harjanteet sekä sirpaleiset soistuneet painanteet. Maisemaa halkoo purojen ja kapeiden, mutkittelevien 
jokiuomien verkosto. Alueen keskellä kulkee rikkonainen lounais-kaakkosuuntainen harjumuodostuma, jonka 
yhteydessä maasto on erittäin pienimuotoista ja kumpuilevaa. Yksittäisiä hiekka- ja soramuodostumia on myös 
muualla alueen kumpumoreenirinteiden juurilla ja jokilaaksoissa. Kallioperältään Peuravuoma on hyvin rik-
konainen ja murrosten kirjoma. Suurten työntösiirrosten välissä sijaitsevan alueen kallioperässä vaihtelevat 
syväkivijuonteet, vulkaaniset kivet sekä laajat metamorfisten kivien alueet. Alueen yleisimpiä kivilajeja ovat 
amfibolitti, useat gneissit, arkoosikvartsiitti ja grafiittiparaliuske. 

Maisema-alueen ytimen muodostavat suuret, lonkeromaisesti haaroittuvat aapasuot. Etelässä maisema-alue 
rajautuu Porttipahdan vuonna 1970 täytettyyn tekojärveen. Muutoin alueen vesistöt ovat lähinnä pieniä lampia. 
Soiden keskellä virtaa useita mutkittelevia puroja ja pieniä jänkäjokia, joiden virtaussuunnat osoittavat alueen 
olevan alavasta maastostaan huolimatta vedenjakaja-aluetta. Maisema-alueen pohjoisosan vedet virtaavat Iva-
lojoen kautta Inarijärveen ja sieltä edelleen Paatsjoen kautta Itämereen. Vedenjakajan eteläpuolella sijaitsevat 
Kemijoen latvavesistöt. Maisema-alueen länsiosat kuuluvat Naatsukka-aavan soidensuojelualueeseen, joka on 
merkittävää lintujen pesimäaluetta. Metsä-Lapin aapasuovyöhykkeelle kuuluvan suon tyypit vaihtelevat mui-
den Peurakairan soiden tavoin suursaranevasta rimpinevaan ja reuna-alueiden pounikkoisiin rämeisiin. 

Peurakairan vallitseva puulaji on mänty, mutta alueella on myös kuusikoita sekä mäntyä ja kuusta kasvavia 
vanhoja sekametsiä. Metsät ovat pääasiassa karunpuoleisia ja kuivahkoja, mutta suurimpien jokien varsilla on 
myös tuoreita kankaita. Alueen rehevimmillä mailla kasvaa koivuvaltaisia lehtoja. Metsät ovat pääosin van-
hoja, luonnontilaisia ja runsaskeloisia. Tämäkän alueen kelojen on havaittu aloittaneen kasvunsa jo 1500-lu-
vulla. Satojen vuosien aikana kehittynyt lahopuujatkumo ja elinympäristöjen mosaiikkimaisuus ylläpitävät 
monien eteläisemmästä Suomesta ja talousmetsistä lähes kadonneiden lajien kantoja. Alue on tärkeä myös 
suurpedoille ja suurille petolinnuille. 

Kulttuuripiirteet 

Peurakairan alue on vanhaa eränkäynti-, kalastus- ja poronhoitoaluetta, jonka tyypillisin muinaisjäännös on 
peurakuoppa. Aluetta ei ole inventoitu arkeologisesti, joten sieltä ei toistaiseksi tunneta esihistoriallisia asuin-
paikkoja. Ennen tekoaltaiden rakentamista alue oli Lapin paliskunnan läntisten tokkakuntien talvilaidunalu-
etta. Peurakairan kautta on kulkenut myös useita vanhoja reittejä, kuten Ivalojoen kullankaivuun historiaan 
liittyvä Rovasen maantienä tunnettu reitti Kitiseltä Ivalojoen Kultalaan. 

Toinen aluetta halkova vanha reitti (Vuotso–Purnumukka–Kuttura–Lisma–Repojoki) on yhdistänyt alueen 
saamelaiskylät toisiinsa. Tätä poroilla ajettua talvikeinoa pitkin on kuljettu myös erotuksiin Sallivaaran palis-
kunnan Sallivaaran aidalle tai Lapin paliskunnan Vuomaselän aidalle. Kutturan ja Purnumukan puolivälissä 
Uijeminkämpänmaassa on sijainnut kämppä, jossa erityisesti kutturalaiset ovat yöpyneet. Aluetta on halkonut 
myös vanha jutokeino, jota pitkin poroja on kuljetettu isojen aapojen kautta erotusaidalle Tämäkästä Vuoma-
selkään. Nykyisin poroja ettotaan sääoloista, vuodenajasta ja porojen kunnosta riippuen joko Tämäkästä Kiti-
selle Hietaniemen aitaan tai Tämäkästä ja Palopeurasta Vuomaselkään. Peurakaira oli myös Lapin sodan ai-
kainen piilopaikka, jonne osa alueen poronhoitajista jäi paimentamaan poroja muiden lähtiessä evakkoon. 

Alueen luonnonmaisema on luonut luontevat puitteet poronhoidolle. Esimerkiksi Pitkämaan pitkää ja kuivaa 
aapojen ympäröivää niemeä on käytetty hyödyksi vasanmerkinnässä. Savuaavan tuntumassa on ollut myös 
vanhoja niittyjä, joilta Kitisen jokivarren asukkaat ovat keränneet heinää. Alueella on edelleen jäljellä vanhoja 
suovanpohjia. Peurakairan historiallisesta käytöstä ja tapahtumista kertovat monet paikannimet, kuten Hentin 
lintukotamaa, Koiranhautatieva, Arviitin kumpu ja Kutturan asentomaa. 

Nykyään alue on Lapin paliskunnan tärkeä kesälaidunalue. Osa poroista viettää myös talvensa maisema-alueen 
läntisellä laidunalueella. Luppopuistaan tunnettu Peurakaira on porojen ravinnonsaannin kannalta tärkeää alu-
etta etenkin kevättalvisin, jolloin porot kulkevat talvilaidunalueelta länteen vasomaan. Alueen poroaitoja ovat 
Korkiantievan/Törmäsvaaran aita, Tämäkän aita, Petäjäpalon aita, Tossarivaaran vanha puuaita ja Pitkänmaan 
aita. Porokämppiä on Tämäkässä, Luolaselässä ja Kiviojalla. Maisema-alueen pohjoisosat kuuluvat Hammas-
tunturin paliskunnalle. 



 
 

42 

 

Peurakairalla on suuri merkitys lähiseudun asukkaille, jotka keräävät alueelta esimerkiksi marjoja kotitarve-
käyttöön. Alue on myös perinteistä pyyntimaata, josta pyydetään etenkin hirveä ja kanalintuja, mutta myös 
karhua. Peurakaira on lisäksi tärkeä virkistysalue, koska se on kansallispuistoja lukuun ottamatta seudun ainoa 
laaja alue, jossa on täysikasvuisia puita ja ehjää vanhaa metsää. 

Maisemakuva 

Peurakairan maisemissa vaihtelevat luonnontilaiset vanhat metsät ja aapasuot. Vanhojen ja kookkaiden män-
tyjen luonnehtimana laajana luonnontilaisena metsänä Peurakaira poikkeaa selvästi lähiseutujen alueista. Sir-
paleisten suoalueiden ympärillä on kumpumoreenikenttiä, hiekkaharjanteita ja vaaroja, jotka muodostavat pai-
koitellen pienialaisia luonnonkauniita näkymiä. Aluetta halkoo Kemijoen ja Paatsjoen vesistöjä erottava ve-
denjakaja, joka ei kuitenkaan erotu pienipiirteisessä maisemassa yhtenäisenä selänteenä. 

Peurakaira on vanhaa eränkäynnin ja poronhoidon aluetta, jota ovat halkoneet monet historialliset reitit. Alue 
on edelleen erittäin tärkeä kesälaidunalue, jolla on useita Lapin paliskunnan poroaitoja ja porokämppiä. 
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Peurakairan luontaiselinkeinomaisemat 

Kunta: Inari, Kittilä, Sodankylä 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 



 
 

44 

 

170. Goddeskáiddi luondduealáhusduovdagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Anár, Gihttel, Soađegilli 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Áhpe-Lappi guovlu 

Viidodat 57 283 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 18 665 ha 

eanadoalloguovllut: 0 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 38 360 ha 

huksejuvvon guovllut: 0 ha 

čáhceguovllut: 257 ha 

Árvvoštallan 

Goddeskáiddi luonddudili ja meahcceeanalágan duovddaguovlu ovddasta Vuovde-Lappi boares 
meahccebivddu ja boazodoalu duovdaga. Eandalii árvvolažžan dan dahket dan boares luonddudili vuovddit. 
Goddeskáidi lea historjjás dáfus rikkis ja ain dehálaš boazodoalloguovlu, mii dahká Sámi bálgosa eanemus 
mearkkašahtti geasseguohtunguovllu. 

Čuovgagovva: Aini Magga 
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Luondduiešvuođat 

Poartabávtti dahkujávrri davábeale Goddeskáiddi luondduealáhusduovdagat leat boldnelágan jeagge- ja 
vuovdeeatnamat, maid allodatgovas molsašuddet 20-60 mehtera alla moreanavárit ja -čielggit, laiggusbáikkit, 
hárjjit ja bieđggus jeaggeluvvan gobit. Duovdaga ludde ádjagiid ja seakka, mohkahalli johkarokkiid 
fierpmádat. Guovllu guovdu johtá bieđggus máttaoarje-máttanuorte hárječohkiideami, man oktavuođas eana 
lea hui máŋggabealat ja boldnelágán. Ovttaskas sátto- ja čievračohkiideamit leat maiddái eará sajis guovllu 
boldnemoreanavilttiin vuolde ja johkalegiin. Goddeskáidi lea hui bieđggus ja doajáhagaid girjen. Stuorra 
hoigasansirdosiid gaskkas guovllu báktevuođus molsašuddet čiekŋalisgeađgesuonat, vulkánalaš geađggit ja 
viiddis metamorffalaš geđggiid guovllut. Guovllu guovddáš geađgešlájat leat amfibolihtta, máŋggat gneaissat, 
arkosakvarcihtta ja grafihttapararáktu.  

Duovddaguovllu ađđama dahket stuorra, suorrelágan áhpejeakkit. Máddin duovddaguovllu ráddje Poartabávtti 
jagi 1970 devdojuvvon dahkujávri. Muđuid guovllu čázádagat leat ádjagat ja smávva jeaggejogat, maid 
golganhálttit čujuhit guovllu vuollegaš eatnamis fuolatkeahttá leat čáhcejuogaguovlu. Duovddaguovllu 
davvioasi čázit golget Avviljoga bokte Anárjávrái ja doppe ain Báhčaveaijoga bokte Jiekŋamerrii. 
Čáhcejuohkama máttabealde leat Giemajoga gieračázádagat. Duovddaguovllu oarjeoasit gullet Naatsukka-
aapa jekkiidsuodjalanguvlui, mii lea mearkkašahtti lottiid bessenguovlu. Vuovde-Lappi áhpejeaggeavádahkii 
gullevaš jeakki tiippat molsašuddet eará Goddeskáiddi jekkiid láhkai stuorraluoktejeakkis opmojeaggái ja 
ravdaguovllu boldnelágan jekkiide. 

Goddeskáiddi hálddašeaddji muorrašládja lea beahci, muhto guovllus leat maiddái guossavuovddit ja boares 
seahkalašvuovddit, gos šaddet beazit ja guosat. Vuovddit leat eanaš guorba- ja goikelágánat, muhto stuorát 
jogaid guoras leat maiddái varas guolbanat. Guovllu veahkkábut eatnamiin leat rođut, main šaddet eanaš soagit. 
Vuovddit leat eanaš boarrásat, luonddudilis ja doppe leat valjit soarvvit. Dán guovllu sorvviid leat gávnnahan 
šaddagoahtán jo 1500-logus. Čuđiid jagiid áigge ovdánan mieskamuorrajoatkašuvvan ja eallinbirrasiid 
mosaihkkavuohta bajásdollet máŋggaid máddelis Suomas ja dállodoallovuvddiin measta jávkan šlájaid náliid. 
Guovlu lea dehálaš maiddái stuorra boraspiriide ja stuorra boralottiide. 

Kulturiešvuođat 

Goddeskáiddi guovlu lea boares meahccebivdo-, guollebivdo ja boazodoalloguovlu, man dábáleamos 
dološbázahus lea godderoggi. Guovllu eai leat inventeren arkeologalaččat, nuba doppe eai dássážii dovdda 
ovdahistorjjálaš ássansajiid. Ovdal dahkujávrriid ráhkadeami guovlu lei Sámi bálgosa oarjjabeale siiddaid 
dálveguohtunsadji. Goddeskáiddi bokte leat johtán maiddái máŋggat boares máđidjat, dego Avviljoga 
golleroggama historjái gullevaš Rovasa eanageaidnun dovdojuvvon máđidja Kitinen rájes Avviljoga Guldalii. 

Nubbi guovllu luddejeaddji boares máđidja (Vuohčču-Burdnomohkki-Guhttur-Lismá-Riebánjohka) lea 
ovttastahttán guovllu sámegiliid nubbi nuppiide. Dán bohccuiguin johttojuvvon geainnu mielde leat johtán 
maiddái bigálusaide Sállevári bálgosa Sállevári gárddi lusa dahje Sámi bálgosa Vuopmečielggi gárdái. 
Guhttora ja Burdnomohki beallemuttus UIjeminkämpänmaas leamašan barta, mas eandalii Guhttora olbmot 
leat ijastallan. Guovllu lea ludden maiddái boares johtugeaidnu, man mielde bohccuid leat fievrredan stuorra 
ábiid bokte bigálusgárddi lusa Tämäkäs Vuopmečielgái. Otná beaivve bohccuid ohcu lea dálkediliin, jagiáiggis 
ja bohccuid dili mielde Tämäkäs Kitisii Sáttonjárgga gárdái dahje Tämäkäs ja Palopeuras Vuopmečielgái. 
Goddeskáidi leamašan maiddái Lappi soađi áigge čiehkádanbáiki, gosa oassi guovllu boazodoalliin leat báhcán 
guođohit bohccuid go earát vulge eváhkkui. 

Guovllu luondduduovdda lea addán lunddolaš vejolašvuođaid boazodollui. Ovdamearkan Pitkämaa guhkes ja 
goike njárgga, mii lea ábiid guovdu, leat ávkkástallan miesemearkumis. Suovvaábi lahkasiin leat leamašan 
maiddái boares niittus, main Kitinen johkaguora ássit leat láddjen suinniid. Guovllus leat ain boares 
suovvavuođut. Goddeskáiddi historjjálaš anus ja dáhpáhusain muitalit máŋggat báikenamat, dego Hentin 
lintukotamaa, Beatnathávdedievvá, Arviiti boldni ja Guhttora Stellemaseana.  

Otná beaivve guovlu lea dehálaš Sámi bálgosa geasseguohtunguovlu. Oassi bohccuin leat maiddái dálvvi 
duovddaguovllu oarjjabeale guohtumiin. Lahppomuorain beakkán Goddeskáidi lea bohccuid biepmu oažžuma 
dáfus dehálaš guovlu eandaliige giđđadálvviid áigge, goas bohccot johtet dálveguohtunguovllus oarjjás 
guoddit. Guovllu bigálusgárddit leat Alladievá/Dearpmášvári gárdi, Tämäkä gárdi, Petäjäpalo gárdi, 
Tossarivaara boares muorragárdi ja Pitkämaa gárdi. Boazobarttat leat Tämäkäs, Luolaselkäs ja Kiviojas. 
Duovddaguovllu davveoasit gullet Bátneduoddara bálgosii. 
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Goddeskáiddis lea stuorra mearkkašupmi lagašguovllu ássiide, geat čogget ovdamearkan murjjiid 
ruovttudárboatnui. Guovlu lea maiddái árbevirolaš bivdoeana, gos bivdet eandalii ealggaid ja eanalottiid, 
muhto maiddái guovžžaid. Goddeskáidi lea lassin mearkkašahtti áhpásnuhttinguovlu, go dat lea álbmotmeahci 
vuhtii válddekeahttá guovllu áidna viiddis guovlu, gos leat ollesšatto muorat ja čavddis boares vuovdi. 

Duovddagovva 

Goddeskáiddi duovdagiin molsašuddet luonddudili boares vuovddit ja áhpejeakkit. Boares ja stuorra beziid 
dahkan viiddis luonddudili vuovdin Goddeskáidi spiehkkasa čielgasit eará lagašguovlluid šlájain. Bieđggus 
jeaggeguovlluid birrasis leat boldnemoreanagiettit, sáttohárjjit ja várit, mat dahket báikkuid smávvalágan 
luonddučáppis oidnosiid. Guovllu luoddu Giemajoga ja Báhčaveaijoga čázádagaid earuheaddji čáhcejuoga, 
mii ii goittotge oidno smávvasárgosaš duovdagis oktilaš čielgin. 

Goddeskáidi lea boares meahccebivddu ja boazodoalu guovlu, man leat ludden máŋggat historjjálaš máđidjat. 
Guovlu lea áin dehálaš geasseguohtunguovlu, gos leat máŋggat Sámi bálgosa boazogárddit ja boazobarttat. 
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Goddeskáiddi luondduealáhusduovdagat 

Gielda: Anár, Gihttel, Soađegilli 
Eanagoddi: Lappi 

Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  

 

 

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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171. Nattastunturien ja Sompiojärven maisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Sodankylä 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Metsä-Lapin tunturiseutu; Aapa-Lapin seutu 

Pinta-ala 19 797 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 4 946 ha 

maatalousalueita: 55 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 12 147 ha 

rakennettuja alueita: 1 ha 

vesialueita: 2 647 ha 

Arviointi 

Nattastunturien ja Sompiojärven maisemien alue on vanhan, Lokan tekoaltaan alle jääneen Sompion symboli. 
Alueen eteläosissa on jäljellä Sompiolle tyypillisiä aapasoita sekä Mutenian vanha kyläkenttä rakennuksineen. 
Alueen tunnus on Sompiojärven pohjoispuolella nousevien Nattasten tuntureiden luonteenomainen profiili. 
Tuntureihin liittyy runsaasti perinnetietoa ja tarustoa. Alueen arvokohteisiin kuuluu myös vanhan Ruijantien 
linjaus. 

Luonnonpiirteet 

Nattastunturien ja Sompiojärven maisemia hallitsevat Sompiojärven pohjoispuolella kohoavat Nattastunturit 
(Náttažat). Nattaset muodostuvat kuudesta graniittisesta laesta, jotka kohoavat yli 500 metriin merenpinnan 
yläpuolelle. Alueen kallioperää halkoo suuri työntösiirros, jonka pohjoispuolella Nattaset ja niitä ympäröivät 
Lapin granuliittikompleksiin kuuluvat matalammat tunturit sijaitsevat. Siirroksen eteläpuolella kallioperää hal-
kovat kapeat kvartsiitti-, pohjagneissi- ja amfiboliittijuonteet. Nattasten rinteitä peittävät erittäin laajat 

Kuva: Päivi Magga 
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rakkakivikot. Pyhä-Nattasella on usean metrin korkuisia suorakulmaisia kivipahtoja, tooreja, jotka ovat synty-
neet alueen punaisen graniitin lohkeilun tuloksena. 

Maaperältään alue on moreenia tai kalliomaata. Sompiojärven ranta-alueilla on laajoja turvekerrostumia. Mai-
sema-alueen metsät ovat pääosin karuja mäntykankaita, mutta alueelle osin ulottuvan Sompion luonnonpuiston 
valtapuu on siperiankuusi. Vesistöjen varrella kasvaa paikoin pienialaisia reheviä lehtoja ja kuusikkokorpia. 
Alueen pohjoisimmat aapasuot ovat kuivahkoja. Etelämpänä laajoja avosoita luonnehtivat vetiset rimmet ja 
niiden poikki kulkevat jänteet. 

Maisema-alueen eteläosaa hallitsee Suomen suurin tekojärvi, Lokan allas, johon suorantainen Sompiojärvi on 
yhteydessä Muteniajoen kautta. Lokan tekojärven täyttö aloitettiin vuonna 1967, ja veden alle jäivät Sompion 
aapamaa sekä Korvasen, Rieston ja Mutenian kylät. Alueen aiemmin rikkaasta suoluonnosta on jäänteitä esi-
merkiksi Nalka-aavalla linnustollisesti arvokkaan Sompiojärven ympärillä. Lokan allas on kalakannaltaan 
huomattava järvi, jonka kalakannat houkuttelevat paikalle muun muassa merikotkia. Lokan vedenpinnan vaih-
teluväli on viisi metriä. 

Kulttuuripiirteet 

Sompion alueen vanhin toistaiseksi tutkittu asuinpaikka sijaitsee Muteniassa, josta tunnetaan runsaasti kivi-
kautisia muinaisjäänteitä. Muinaisesta laajamittaisesta peuranpyynnistä alueella kertoo Nattasten pohjoispuo-
lella sijaitseva Nattushaara-niminen pyyntikuoppakohde, joka koostuu 78 pyyntikuopasta. Sompiojärven ran-
nalla on kotakenttiä, joissa on asuttu jo varhaismetallikaudella. Kotakentistä tutkituin ja runsaslöytöisin on 
Juikenttä. Sen löydöt kertovat lapinkylän asukkaiden kontakteista itään, länteen ja etelään. Nattastunturien 
kautta kulkee Perämereltä Jäämerelle johtanut Ruijanpolku, joka on tiettävästi Lapin vanhin reitti. Sen käytöstä 
on merkintöjä 1500-luvulta lähtien. Reitin vanhasta linjasta on merkitty maastoon noin 30 kilometrin matka 
Sompiojärven ja Laanilan välillä. 

Sompiojärvi ja sen joet ovat olleet jo lapinkylien aikaan tärkeitä kalastuspaikkoja. Kiiskismarkkinoille eli 
syyskalan yhteispyyntiin kokoonnuttiin syyskuun puolivälissä vielä 1960-luvulla. Alueen porosaamelaisen 
asutuksen synty liittyy 1800-luvun rajasulkuihin. Vuoden 1852 rajasulku Norjan ja Venäjän välillä sekä vuo-
den 1889 rajasulku Ruotsin ja Venäjän välillä lopettivat porosaamelaisten vuotuismuuton valtakuntien välillä. 
Tästä seurasi poronhoidon kriisi, joka johti laajoihin uudelleenjärjestelyihin. Sompion seudulle muutti rajasul-
kujen myötä kymmenkunta perhettä Koutokeinon–Enontekiön alueelta. Alue on edelleen Lapin paliskunnan 
tärkeää poronhoitoaluetta. 

Sompion seutu muuttui radikaalisti 1960- ja 1970-luvuilla Lokan ja Porttipahdan tekojärvien rakentamisen 
myötä. Altaiden alle jäi 11 prosenttia Lapin paliskunnan porolaitumista, ja vesi peitti alleen myös historiallisen 
Sompion alueen kylineen ja yksittäistaloineen. Kuivalle maalle jäivät ainoastaan maisema-alueen ulkopuolella 
sijaitseva Lokan kylä sekä Muteniajoen suussa säilynyt Mutenia. Mutenian vanhoista peräpohjalaisista piha-
piireistä on jäljellä enää Tapion talon toistasataa vuotta vanha rakennusryhmä, jonka ohella kyläkuvaan kuu-
luvat kaksi sodan jälkeen rakennettua pihapiiriä. Kylässä on myös laaja perinnebiotooppi. Mutenian rakennuk-
set ovat nykyään Kemijoki Oy:n ja Metsä-Botnian omistuksessa, eikä alueelle ole vapaata pääsyä. 

Maisema-alueeseen liittyy rikas palvonta- ja kerrontakulttuuri. Pyhä-Nattanen on saamelaisten vanha pyhä 
tunturi ja Akmeelinkumpuun liittyy useita kertomuksia lovinoita Akmeelista. Alueella on edelleen pystyssä 
puinen seita. Nattasia on käytetty vuosikymmenien ajan palovalvontapaikkana, ja Nattasten vanha palovartijan 
mökki on nykyisin vaeltajien päivätupana. Tuntureilla on myös jälkiä Lapin sodan aikaisista tähystyspaikoista 
ja -linjoista. Nattasten alue on vaikeakulkuisuudestaan huolimatta suosittua retkeilymaastoa, jossa kulkee mer-
kittyjä reittejä. 

Maisemakuva 

Sompion luonnonpuiston alueella sijaitsevat Nattastunturit kohoavat Sompiojärven pohjoispuolella terävälaki-
sina maamerkkeinä. Nattasilta käsin avautuu laajoja näkymiä joka suuntaan, idässä jopa Venäjän tuntureille 
asti. Nattaset koostuvat punaisesta graniitista, joka eroaa ympäröivien alueiden granuliittikalliosta. Pyhä-Nat-
tanen on aikoinaan ollut saamelaisten pyhä paikka, ja sen huipulla on vaikuttavia rapautumisjäännöksiä, too-
reja. 
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Nattasten juurella aukeaa kuusta ja mäntyä kasvava metsämaa, joka vaihtuu Sompiojärven ranta-alueilla pai-
koin laajaksi aapasuoalueeksi. Sompiojärven vedet laskevat Lokan tekoaltaaseen, jonka laaja selkä muodostaa 
lähes merimäisen vaikutelman. Lokan rannalla, Muteniajoen suussa on säilynyt vanhaan Sompioon kuulunut 
Mutenian kylä, jonka puuton ja rakennuksia lukuun ottamatta autio kenttä muodostaa vaikuttavan historiallisen 
kokonaisuuden karun järvialtaan reunalle. 
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Nattastunturien ja Sompiojärven maisemat 

Kunta: Sodankylä 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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171. Náttažiid ja Soabatjávrri duovdagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Soađegilli 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Vuovde-Lappi duottarguovlu, Áhpe-Lappi guovlu 

Viidodat 19 797 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 4 946 ha 

eanadoalloguovllut: 55 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 12 147 ha 

huksejuvvon guovllut: 1 ha 

čáhceguovllut: 2 647 ha 

Árvvoštallan 

Náttašduoddara ja Soabatjávrri duovdagiid duovddaguovlu lea boares, Lokka dahkujávrri vuollái báhcán 
Soabada symbola. Guovllu máttaoasis leat Soabadii mihtilmas áhpejeakkit ja Mudenia boares gillegieddi 
visttiidisguin. Guovllu dovddaldat lea Soabatjávrri davábeale Náttašduoddara persovnnalaš profiila. 
Duoddariidda laktása valjit árbediehtu ja cukcasat. Guovllu árvočuozáhagaide gullá maiddái boares 
Finnmárkku geainnu linnjágeassin.  

Luondduiešvuođat 

Náttašduoddara ja Soabatjávrri duovdagat hálddašit Soabatjávrri davábealde badjána Náttašduottar. 
Náttašduottar šaddá guđa granáhtalaš alážis, mat badjánit badjel 500 mehtera mearadási bajábeallái. Guovllu 
báktevuođu ludde stuorra hoigasansirddus, man davábealde Náttašduoddara ja daid birrasa Lappi 
granulihtakompleksii gullevaš vuollegut duoddarat leat. Sirdosa máttabeale báktevuođu luddejit seakkes 

Čuovgagovva: Päivi Magga 
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kvarcihtta-, bodnegneaisa- ja amfibolihttasuonat. Náttašduoddara vilttiid gokčet hui viiddis juovat. Basse-
Náttažis leat máŋgga mehtera alla viŋkilhámát bávttit, torat, mat leat šaddan guovllu rukses granihta 
laiggadeami boađusin.  

Eanavuođu dáfus guovlu lea moreana dahje bákteeana. Soabatjávrri gáddeguovlluin leat viiddis 
darfegearddádagat. Duovddaguovllu vuovddit leat eanaš rámššas beahceguolbanat, muhto guvlui muhtun 
oassái ollán Soabada luonddumeahci váldomuorra lea sibiriijaguossa. Čázádagaid guoras šaddet olu 
smávvaviidosaš rođut ja guossavuovddit. Guovllu davimus áhpejeakkit leat goikelágánat. Máddelis leat viiddis 
jalgajeakkit, main leat čáhccás jeakkit ja suonat, mat johtet daid rastá. 

Duovddaguovllu máttaoasi hálddaša Suoma stuorimus dahkujávri, Lokka álddis, masa njuolggogáttát 
Soabatjávri lea oktavuođas Mudeniajoga bokte. Lokka dahkujávrri deavdin álggahuvvui jagi 1967, ja čázi 
vuollái báhce Soabada áhpeeana sihke Kovasa, Riesto ja Mutenia gilit. Guovllu árabut rikkis jeaggeluonddus 
leat bázahusat ovdamearkan Nalka-aapas loddešlájaid dáfus árvvolaš Soabatjávrri birrasis. Lokka álddis lea 
guollenáli dáfus fuomášahtti jávri, man guollenálit geasuhit báikái earret eará mearragoaskimiid. Lokka 
čáhcedási molsašuddan lea vihtta mehtera. 

Kulturiešvuođat 

Soabada guovllu boarráseamos dássážii dutkojuvvon báiki lea Mudenias, gos dovdet olu geađgeáiggi 
dološbázahusaid. Dološ viiddislunddot goddebivddus guovllus muitalit Náttašduoddara davábeale 
Nattushaara-nammasaš bivdoroggebáiki, gos leat 78 godderokki. Soabatjávrri gáttis leat goahtegiettit, main 
leat ássan jo árametállaáiggis.  Goahtegittiin eanemus dutkojuvvon lea Boaresgieddi (Juikenttä), gos maiddái 
leat gávdnosat eanemus. Dan gávdnosat muitalit siiddaid ássiid oktavuođain nuorttas, oarjjás ja máttas. 
Náttašduoddara bokte johtá Mearrabađas Jiekŋamerrii dolvon Finnmárkku bálggis, mii lea jáhkkimis Lappi 
boarráseamos máđidja. Dan anus leat merkejumit 1500-logu rájes. Máđidja boares linnjás leat merkejuvvon 
eatnamii 30 kilomehtera mátki Soabatjávrri ja Laanilan gaskkas. 

Soabatjávri ja dan jogat leat leamašan jo siiddaid áigge dehálaš guolástanbáikkit. Giiskemárkaniin dahje 
čakčaguoli oktasašbivdui čoahkkanedje čakčamánu beallemuttus vel 1960-logus. Guovllu boazosámi ássan 
šaddamii laktása 1800-logu rádjagiddemiidda. Jagi 1852 rádjagidden Norgga ja Ruošša gaskka sihke jagi 1889 
rádjagidden Ruoŧa ja Suoma gaskka heaittihedje boazosámiid jahkodatjohtima váldegottiid gaskka. Dás čuovui 
boazodoalu kriisa, man dihtii bohte viiddis ođđasiidordnemat. Soabada guvlui fárrejedje rádjagiddemiid dihtii 
logemat bearraša Guovdageainnu-Eanodaga guovllus. Guovlu lea ain Sámi bálgosa dehálaš 
boazodoalloguovlu. 

Soabada guovlu nuppástuvai oalát 1960- ja 1970-loguin Lokka ja Poartabávtti dahkujávrriid ráhkadeami 
mielde. Áldáid vuollái bázii 11 proseantta Sámi bálgosa guohtumiin, ja čáhci govččai maiddái historjjálaš 
Soabada guovllu oktan giliin ja ovttaskas dáluin. Goikásii báhce dušše duovddaguovllu olggobeale Lokka 
Gille ja Muteniajohnjálmmis seilon Mutenia. Mutenia boares Nuorta-Lappi šiljuin leat seilon dušše Tapio dálu 
badjelaš čuohte jagi boares ráhkadusjoavku, man olis gillegovvii gullet guokte soađi maŋŋá huksejuvvon 
šilljobiire. Gilis lea maiddái viiddis árbebiotohpa. Mutenia ráhkadusat leat dál Kemijoki Oy ja Metsä-Botnia 
oamastusas, iige guvlui leat friija beassan. 

Duovddaguvlui gullá rikkis bálvvuš- ja muitalankultuvra. Basse-Náttaš lea sápmelaččaid bassi duottar ja 
Ahkemiellaboldnái laktásit máŋggat muitalusat noaidi Ahkemielas. Guovllus ceaggá ain muoras ráhkaduvvon 
sieidi. Náttašduoddara leat geavahan jahkelogiid áigge bálvvosbáikin, ja Náttašduoddara boares buollinfávtta 
barta lea dál vánddardeaddjiid beaivestohpun. Duoddariin leat luottat maiddái Lappi soađi áigge 
várdánbáikkiin ja -linnjáin. Náttašduottar lea bivnnuhis vánddardaneana, vaikke leage váttis johtit. Doppe leat 
merkejuvvon máđidjat. 

Duovddagovva 

Soabada luonddumeahci guovllu Náttašduottar badjána Soabatjávrri davábealde eanamearkan, mas leat čohka 
alážat. Náttašduoddaris leahkkasit viiddis oidnosat juohke guvlui, nuortan juobe Ruošša duoddariid rádjai. 
Náttašduoddaris lea rukses granihtta, mii earuha dan birrasa granulihtabávttis. Básse-Náttaš leamašan dolin 
sápmelaččaid bassi báiki, ja dan čohkas leat fiinna moallananbázahusat, torat. 
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Náttašduoddara vuolde leahkkasa meahcceeana, gos šaddet guosat ja beazit. Dat molsašuvvá Soabatjávrri 
gáddeguovlluin báikkuid viiddis áhpejeaggeguovlun. Soabatjávrri čázit golget Lokka dahkujávrái, man viiddis 
čielgi addá mearralágan miellagova. Lokka gáttis, Mudeniajoga njálmmis lea seilon boarás Soabadii gullevaš 
Mudenia gilli, man muorahis ja ráhkadusaid vuhtii válddekeahttá ávdin gieddi dahká fiinna historjjálaš 
oppalašvuođa roamššas jávreáldá ravdii. 
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Náttažiid ja Soabatjávrri duovdagat 

Gielda: Soađegilli 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  

 

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 



 
 

56 

 

172. Saaritunturien poronhoitomaisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Sodankylä 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Metsä-Lapin tunturiseutu 

Pinta-ala 10 394 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 367 ha 

maatalousalueita: 0 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 9 833 ha 

rakennettuja alueita: 1 ha 

vesialueita: 193 ha 

Arviointi 

Saaritunturien poronhoitomaisemat edustavat Metsä-Lapin tunturiseutua tyypillisimmillään. Alueen arvokasta 
luonnonmaisemaa luonnehtivat korkeat tunturit, kirkkaat vesistöt ja alankoalueiden rehevät kuusikkokorvet. 
Sokosti on Itä-Lapin korkein tunturi. Muodoltaan tunnistettavana maamerkkinä se on myös tärkeä maisema-
kohde. Alueeseen liittyy useita historiallisia kulttuurikerrostumia, jotka kertovat pitkäaikaisesta peuranpyyn-
nistä, kalastuksesta, poronhoidosta ja metsätaloudesta sekä nykyaikaisesta retkeilystä. 

Kuva: Eija Ojanlatva 



 
 

57 

 

Luonnonpiirteet 

Saaritunturien poronhoitomaisemien maisema-alue sijaitsee Raututuntureiden–Saariselän laajalla yhtenäisellä 
tunturialueella, jota luonnehtivat 600–700 metriin merenpinnan yläpuolelle nousevat lakialueet, voimakaspiir-
teiset kurut, puuttomat tunturikankaat ja laajat rakkakivikot. Alueen kallioperä kuuluu noin 1,9 miljardia vuotta 
sitten syntyneeseen Lapin granuliittikompleksiin. Nykyiset tunturit ovat kohonneet 30–50 miljoonaa vuotta 
sitten lohkoliikuntojen yhteydessä. Lohkojen murroslinjat näkyvät maisemassa jokilaaksoina. 

Alueen korkein huippu on Sokosti (718 mmpy), joka on koko Itä-Lapin korkein tunturi. Muita huomattavia 
huippuja alueella ovat Sokostista pohjoiseen sijaitseva Ukselmapää (698 mmpy) sekä luoteessa kohoava Lu-
pukkapää (619,8 mmpy). Maaperä on pääasiassa moreenia, kalliomaata, rakkaa tai avokalliota. Lajittunutta 
ainesta löytyy lähinnä purolaaksoista ja Luirojärven eteläpäädystä. Veden kuluttamissa painanteissa voi olla 
myös turvekerrostumia. 

Maisema-alue on vedenjakajaseutua. Sokostin länsipuolen vedet virtaavat Luiro- ja Repojokia pitkin Lokan 
tekoaltaaseen ja sieltä edelleen Kemijoen kautta Itämereen. Maisema-alueen itäosat kuuluvat Barentsinmereen 
laskevaan Tuulomajoen vesistöön. Sokostin juurella sijaitseva tunturialueen suurin järvi, Luirojärvi, on synty-
nyt aikoinaan jääjärveksi. Alueen vesistöt ovat kirkasvetisiä, ja osassa niistä elää uhanalaista jokihelmisim-
pukkaa eli raakkua. 

Saariselän tunturiseutu on pohjoista havumetsävyöhykettä ja muistuttaa ilmastoltaan enemmän Inarin seutua 
kuin muuta Sodankylää. Tunturiseutu on ympäristöään sateisempaa ja keskimääräinen lumensyvyys on alu-
eella suuri. Lyhyen kasvukauden ja karun maaperän takia kasvillisuus on niukkaa ja varpuvaltaista. Tunturi-
alueiden valtapuu on tunturikoivu, jonka vyöhykkeet reunustavat paljakka-alueita. Saarituntureilla kasvaa 
myös levinneisyytensä äärirajoilla olevaa siperiankuusta paksusammaleisina kynttiläkuusikkoina, joita män-
niköt paikoitellen reunustavat. Vesistöjen varsilla on paikoin pienialaisia reheviä lehtoja. 

Kulttuuripiirteet 

Alueen esihistoriasta kertovat Luirojärven eteläpään pyyntikuopat, jotka sijaitsevat Luirojoen suun pohjois-
puolisella hiekkaharjulla noin 300 metrin matkalla. Muita esihistoriallisien ajan jälkiä alueella ovat Luirojär-
ven eteläosan hiekkakankaalta löydetyt asuinpaikat. 

Luirojärven seutu on Lapin paliskunnan pitkäaikaista poronhoitoaluetta, joka on edelleen tärkeä talvi-
laidunalue. Luirojärven nimellä tunnettu vanha vasanmerkitysalue sijaitsee Pikku-Luirojärven ja sen itäpuo-
listen tunturilakien välisellä tasangolla. Alueella on useita eri-ikäisiä vasanmerkityskaarteita, joita on perus-
tettu, kun vanhan merkintäpaikan maanpinta on kulunut rikki. Vanhimmat kaarteet ovat niin sanottuja risukaar-
teita, joiden aitarakenne on tehty esimerkiksi puiden oksista ja maapuista. Alueen uusin kaarrekokonaisuus 
sijaitsee Luirojärveen laskevan Pälkkimäojan laidassa. Sitä on mahdollista käyttää edelleen tarvittaessa. Mer-
kintäaitojen lähistöllä on merkkejä kota-asutuksesta. Muun muassa Pikku-Luirojärvestä lähtevän laskuojan 
varrella on turvekotien jäännöksiä ja kotasijoja. Luirojärven kaarteen tuntumassa sijaitsee Lapin paliskunnan 
paimentopaikka, jossa on useita kämppiä poronhoitotöiden tukikohtina. 

Alueen kalaiset vesistöt ovat olleet merkittäviä kesäajan ravinnonlähteitä, joista poromiehet ovat pyytäneet 
kalaa kesämerkinnän aikana. Poromiesten kalastukseen liittyy muun muassa vanha verkkoulkujen paikka, joka 
on piilotettu jonkin matkan päähän järvestä. Myös Sompion kylistä, kuten Muteniasta ja Korvasesta, on käyty 
kalassa Luirojärvellä. Luirojärven eteläpuolelta lähtevässä Luiron luusuassa näkyy edelleen jäänteitä tam-
mesta, joka rakennettiin 1930-luvulla, kun alueelle suunniteltiin laajamittaisia savottoja. Savottasuunnitelmat 
hylättiin talvisodan sytyttyä. 

Maisema-alueen halki on kulkenut Sompion kyliä Jäämeren rantaan yhdistänyt vanha talvikeino. Pikku-Lui-
rojärven pohjoispuolella keino kulkee etelä-pohjoissuunnassa pitkin tunturialueen halkaisevaa Maantiekurua. 
Reittiä käytetään edelleen, ja sitä pitkin kulkee retkeilijöiden suosima kulkuväylä Suomun ja Luirojärven vä-
lillä. Järvien ja Luirojoen rantapuissa näkyy paikoitellen vanhan polun varrella kasvaneiden puiden runkoihin 
tehtyjä kaiverruksia tai pilkkoja. 

Luirojärven alue kuuluu Urho Kekkosen kansallispuiston erämaaosaan, ja sen kautta kulkee vaellusreittejä 
useisiin suuntiin. Järven eteläpuolella on vaeltajille kolme tupaa ja sauna sekä Metsähallituksen huoltotupa 
rakennuksineen. Sokostin huipulle on pystytetty tunturiseudun puhelinyhteyksiä tukeva GSM-masto, jonka 
energia tuotetaan maston vieressä olevilla aurinkopaneeleilla ja polttoainekäyttöisellä generaattorilla. 
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Maisemakuva 

Maisema-alue sijaitsee Saariselän tunturialueen ytimessä. Aluetta luonnehtivat korkeat rakkaiset tunturilaet 
sekä kirkasvetiset purot, joet ja järvet. Tasangoilla vesistöjä reunustavat rehevät kuusikkokorvet. Pikku-Lui-
rojärven ja Luirojärven alue jää ympäröivien tunturilakien sisälle tasankona, jota halkovat useat vaellusreitit. 
Vaellusreittien varteen on rakennettu levähdys- ja majapaikkoja. 

Alueen tunturimaisemalle ovat tunnusomaisia jääkauden kulutus- ja kasaamisjäljet sekä syvät kurut. Poron-
hoidon jäljet näkyvät maisemassa vanhoina vasanmerkintäkaarteina sekä kodanpohjina ja kamminraunioina. 
Alue on elävää poronhoidon maisemaa, jota käytetään niin porojen laitumena kuin poronhoitajien tukikoh-
tanakin. 
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Saaritunturien poronhoitomaisemat 

Kunta: Sodankylä 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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172. Suoloduoddara boazodoalloduovdagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Soađegilli 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Vuovde-Lappi duottarguovlu 

Viidodat 10 394 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 367ha 

eanadoalloguovllut: 0 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 9 833 ha 

huksejuvvon guovllut: 1 ha 

čáhceguovllut: 193 ha 

Árvvoštallan 

Suoloduoddara boazodoalloduovdagat ovddastit Meahcce-Lappi dábáleamos duottareanadaga. Guovllu 
árvvolaš luondduduovdaga lundui gullet alla duoddarat, šerres čázádagat ja vuolleeatnamiid veahkkái 
guossavuovddit. Sokosti lea Nuorta-Lappi alimus duottar. Hámis dáfus earuheaddji eanamearkan dat lea 
maiddái dehálaš duovddačuozáhat. Guvlui gullet máŋggat historjjálaš kulturgearddádagat, mat muitalit guhká 
bistán goddebivddu, guollebivddus, meahcásteamis, boazodoalus ja vuovdedoalus ja otná beaivve turismmas 

Čuovgagovva: Eija Ojanlatva 
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Luondduiešvuođat 

Suoloduoddara boazodoalloduovdagiid duovddaguovlu lea Rávdoduoddariid-Suoločielggi viiddis oktilaš 
duottarguovllus, man luonddusárgosat leat 600-700 mehtera mearadási bajábeallái olli alášguovllut, fámolaš 
skurččut, muorahis duottarguolbanat ja viiddis juovat. Guovllu báktevuođđu gullá sulaid 1.9 miljárdda jagi 
áigi šaddan Lappi granulihttaakompleksii. Dálá duoddarat leat badjánan 30-50 miljon jagi áigi 
laigguslihkademiid oktavuođas. Laigosiid doajáhatlinnját oidnojit duovdagis johkaleahkin. 

Guovllu alimus čohkka lea Sokosti (718 mmdb), mii lea oppa Nuorta-Lappi alimus duottar. Eará fuomášahtti 
čohkat guovllus leat Sokosti davábeale Ukselmapää (698 mmdb) ja máttaoarjjabeale Lupukkapää (619,8 
mmdb). Eanavuođđu lea duovddaguovllus eanaš moreana, bákteeana, juovva dahje báljeslássát. Šládjaluvvan 
ávnnas gávdno lagamustá ájalegiin ja Luirujávrri máttageažis. Čázi golahan gobiin sáhttet leat maiddái 
darfegearddádagat.  

Duovddaguovlu lea čáhcejuogaguovlu. Sokosti oarjjabeale čázit golget Luiru- ja Riebanjogaid mielde Lokka 
dahkujávrái das viidáseappot Giemajoga bokte Nuortamerrii. Duovddaguovllu nuortaoasit gullet 
Barentsmerrii golgi Doallánjoga čázádahkii. Sokosti vuolde lea duottarguovllu stuorámus jávri, Luirujávri, mii 
lea šaddan álggos jiekŋajávrin. Guovllu čázádagat leat šerresčázát, ja oasis dain ellet áitatvuloš skálžžut.  

Suoločielggi duottarguovlu lea davvi goahccevuovdeavádat ja muittuha dálkkádaga dáfus eanet Anára guovllu 
go Soađegili. Duottarguovllus leat eanet arvvit go birrasis ja gaskamearálaš muohtagassodat lea guovllus 
stuoris. Oanehis šaddanbaji ja guorba eatnama dihtii šattolašvuohta lea vánis ja eanaš dakŋasat. Duottarguovllu 
váldomuorra lea lageš, man avádagat leat báljesguovlluid birra. Suoloduoddaris šaddet maiddái leavvama 
dáfus ravdarájiin sibiriijáguosat ginttalguossavuovdin, gos lea assás sámmál. Daid ravddain leat báikkuid 
beahcevuovddit. Čázádagaid guoras leat báikkuid smávvalágan veahkkái rođut.  

Kulturiešvuođat 

Guovllu ovdahistorjjás muitalit Luirujávrri máttageaži bivdorokkit, mat leat Luirujoga njálmmi davábeale 
sáttohárjjiin sulaid 300 mehtera mátkkis. Eará ovdahistorjjálaš áiggi luottat leat Luirujávrri máttaoasi 
ássanbáikkit, mat leat gávdnon sáttoguolbanis. 

Luirujávrri guovlu lea Sámi bálgosa guhkesáigásaš boazodoalloguovlu, mii lea ain dehálaš 
dálveguohtunguovlu. Luirujávrri namain dovddus boares miesemearkunguovlu lea Smávva-Luirujávrri ja dan 
nuorttabeale duottaralážiid gaskasaš duolbadasas. Guovllus leat earáahkásaš miesemearkungárddit, maid leat 
vuođđudan, bo boares mearkunbáikki eanagiera lea gollan čađa. Boarrásamos gárddit leat nu gohčoduvvon 
rissegárddit, maid áideráhkadus lea ráhkaduvvon ovdamearkan muoraid ovssiin ja eanamuorain. Guovllu 
ođđasamos gárdeoppalašvuohta lea Luirujávrái golgi Pälkkimäoja ravddas. Dan lea ain vejolaš ávkkástallat 
dárbbu mielde Mearkungárddiid lahka leat mearkkat goahteássamis. Earret eará Smávva-Luirujávrris vuolgán 
opmoádjaga guoras leat darfegođiid bázahusat ja goahtesajit. Luirujávrri gárddi lahkasiin lea Sámi bálgosa 
guođohanbáiki, gos leat máŋggat barttat boazobargguid doarjjabáikin. 

Guovllu guollái čázádagat leat leamašan mearkkašahtti geasseáigge biebmogáldut, main badjeolbmot leat 
bivdán guoli geassemearkuma áigge. Badjeolbmuid guollebivdui gulai earret eará boares sáibmaholggaid 
báiki, mii lea čihkkojuvvon muhtun mátkki geahčai jávrris. Maiddái Soabada giliin, Mudenias ja Korvasis, 
leat fitnan guollebivddus Luirujávrris. Luirujávrri máttabealde álgá Luirujávrri oivošis leat ain luottat háikkas, 
mii huksejuvvui 1930-logus, go guovllus ledje viiddis vuovdečuollamat. Vuovdečuollanplánat hilgojuvvojedje 
dálvesoađi álggedettiin. 

Duovddaguovllu čađa lea johtán Soabada giliid Jiekŋameara riddui ovttastahttán boares dálvegeaidnu. 
Smávva-Luirujávrri davábealde geaidnu johtá mátta-nuorttasullasaččat duottarguovllu luddejeaddji 
Eanageaidnoskurčču mielde. Máđija ávkkástallet ain ja dan mielde johtá vánddardeaddjiid geavahan 
johtinfávli Šuoma ja Luirujávrri gaskkas. Jávrriid ja Luirujoga gáddemuorain oidnojit báikkuid boares bálgá 
guoras šaddan muoraide dahkkon graveremat ja smoarut.  

Luirujávrri guovlu gullá Urho Kekkonen álbmotmeahci meahcceeanaoassái ja dan bokte johtet 
vánddardanmáđijat máŋgga guvlui. Jávrri máttabealde leat vánddardeaddjiide golbma stobu ja sávdni ja 
Meahciráđđehusa fuolahanstohpu oktan ráhkadusaidisguin. Sokosti čohkkii lea ceggejuvvon GSM-stivli 
doarjut telefonoktavuođaid. Energiija stivlái buvttaduvvo beaivvášpanelaiguin, mat leat bálddas ja 
boaldámušain doaibma generáhtoriin. 
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Duovddagovva 

Duovddaguovlu lea Suoločielggi duottarguovllu ađđamis. Guovllu lundui gullet juovvái duottaralážat ja 
šerresčázát ádjagat, jogat ja jávrrit. Duolbadasaid čázádagaid birra leat veahkkái guossavuovddit. Smávva-
Luirujávrri ja Luirujávrri guovlu báhcá birastahtti duottaralážiid sisa duolbadassan, man luddejit máŋggat 
vánddardanmáđijat. Vánddardanmáđijaid gurrii leat huksen vuoiŋŋastan- ja idjadansajiid. 

Guovllus duottarduovdagii leat mihtilmasat jiekŋaáiggi golahan- ja čohkkenluottat ja čiekŋalis skurččut. 
Boazodoalu luottat oidnojit duovdagis boares miesemearkungárdin sihke goahtesadjin ja gámmebázahussan. 
Guovlu lea ealaskas boazodoalu duovdda, man ávkkástallet bohccuid guohtumin ja boazodoalliid 
doarjjabáikin. 
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Suoloduoddara boazodoalloduovdagat 

Gielda: Soađegilli 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  
 

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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173. Kaunispään tunturimaisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Inari 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Metsä-Lapin tunturiseutu 

Pinta-ala 7 775 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 80 ha 

maatalousalueita: 0 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 7 639 ha 

rakennettuja alueita: 27 ha 

vesialueita: 30 ha 

Arviointi 

Kaunispää tunturimaisemat edustavat Metsä-Lapin tunturiseudun luontoa ja Saariselän laajaa tunturiylänköä. 
Maisema-alueen arvot perustuvat laajoihin yhtenäisiin tunturinäkymiin sekä vaikuttaviin luontokohteisiin. 
Alueelta löytyy monipuolisesti merkkejä peuranpyynnistä, poronhoidosta, kullankaivuusta, Lapin tiestön ke-
hittymisestä, sotahistoriasta ja palovartioinnista. Uusimpana kerrostumana Kaunispään tunturimaisemissa nä-
kyy matkailun vakiintuminen paikallisesti ja maakunnallisesti huomattavaksi elinkeinoksi. 

Kuva: Päivi Magga 
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Luonnonpiirteet 

Kaunispään tunturimaisemat avautuvat Saariselän tunturiylängön läntisellä reunalla. Graniitti-kordieriit-
tigneissisten tunturien lakialueet nousevat runsaaseen 400 metriin merenpinnan yläpuolelle. Tunturien rinteet 
laskevat yli sata metriä lakialueiden alapuolella sijaitseviin selvärajaisiin jokilaaksoihin muodostaen paikoin 
jyrkkiä rotkoja ja kuruja. Lakialueiden maisema on puutonta paljakkaa, mutta rinteitä ja laaksoja peittää 
yleensä männikkö, kynttiläkuusikko tai tunturikoivikko. Alueen maaperä on pääasiassa moreenia. Tunturien 
lakialueet ovat avokallioisia, mutta jokilaaksoihin on kerääntynyt hiekka- ja turvekerrostumia. 

Saariselän tunturiylänkö on merkittävää vedenjakajaseutua. Ylängöltä saa alkunsa Luttojoki, joka kuuluu Jää-
mereen laskevaan laajaan Tuulomajoen vesistöön. Ylänköalueen pohjoispuolella maisema tasoittuu alavaksi 
ja loivapiirteiseksi Ivalojoen laaksoksi. Maisema-aluetta rajaa lännessä Ivalojoen vesistöön kuuluva Tolosjoki, 
joka virtaa paikoin kanjonimaisessa kallioperän murroslinjassa. Alueen jokiin laskee tunturien rinteiltä pieniä 
puroja, jotka saavat alkunsa sulamisvesistä ja lähteistä. Rinteillä on myös pieniä tunturilampia. 

Kaunispään alueella on monipuolisesti Metsä-Lapin tunturiseudun ominaispiirteitä, joista vaikuttavimpia ovat 
pitkät ja syvät kurut. Näitä ovat esimerkiksi Kaunispään pohjoispuolella sijaitseva loivapiirteinen ja rehevä 
Kaunispäänkuru sekä Harripäiden alueella aukeava jyrkkäpiirteinen Kulmakuru. Kaunispään ympäristön eliö- 
ja kasvilajisto on tyypillistä tunturialueiden lajistoa. 

Kulttuuripiirteet 

Saariselällä on pyydetty peuraa vielä 1900-luvun alussa. Pitkästä pyyntihistoriasta kertovat Luttojoen rannalle 
kaivetut pyyntikuopat, joiden avulla on pysäytetty peurojen kulku jokiuomassa. Kaunispään, Kuusivaaran ja 
Moitakurun alue on myös pitkäaikaista poronhoitoaluetta. Ennen paliskuntien välisten raja-aitojen rakenta-
mista tunturialue oli Lapin ja Ivalon paliskuntien yhteistä kesälaidunta. Yhteislaidunnuksen ajoista on säilynyt 
muun muassa Kuusivaaran risukaarre, jota käytettiin vasanmerkintään. Kaarre on tehty latomalla risuja ja oksia 
tiukasti vierekkäin. Kaarteeseen johtava siula on pystytetty kasaamalla oksia puiden väliin viritetyn rautalan-
gan varaan. Aitapaikka erottuu maastossa edelleen hyvin kasvillisuuden perusteella. 

Kaunispään seutu on edelleen Ivalon paliskunnan tärkeää ympärivuotista poronhoitoaluetta. Maisema-alueen 
koilliskulmassa sijaitseva Moitakuru on paliskunnan vanhimpia erotuspaikkoja. Siellä on kaksi poroaitaa, 
joista vanhempi on pystyssä enää osittain. Vanhan puuaidan lähellä olleet kämpät ovat raunioituneet. Arviolta 
1910–1920-luvulla rakennetun aidan tuntumassa, noin kilometrin päässä, on nykyisin käytössä oleva poroaita. 

Kaunispään maisemasta löytyy merkkejä myös 1800-luvun lopun kultaryntäyksestä. Varsinainen ryntäys 
suuntautui Ivalojoelle, mutta valtauksia tehtiin myös Luttojoen latvavesille. Luttojoen latvoilla, aivan Kaunis-
pään eteläpuolella sijaitsee ainakin kaksi kivistä valtausmerkkiä, jotka ovat arkistolähteiden perusteella kuu-
luneet maanmittausoppilas Albert Piponiuksen valtaukseen 1870-luvulla. 

Kaunispään kautta on kulkenut jo pitkään tärkeitä kulkureittejä. Maantie Vuotsosta Ivaloon valmistui vuonna 
1913, ja sen vanhaa linjausta on säilynyt Kaunispään länsipuolella. Magneettimäeksi nimetty jyrkkärinteinen 
tieosuus on nykyisin museotienä. Alueen liikennehistoriaa kuvastaa myös Paljakaisenojan varrella sijainnut 
valtion ylläpitämä Paljakaisen kievari, jonka vanha kenttä on sijainnut uuden ja vanhan Valtatie 4:n välissä. 
Kievarirakennuksen, saunan ja tallin kiviperustat erottuvat maastossa edelleen selvästi. 

Toisesta maailmansodasta alueella muistuttavat Kaunispään rinteillä sekä Urupään laella ja rinteillä sijaitsevat 
saksalaisten sotilaiden konekivääripesäkkeet ja muut puolustusrakennelmat. Kaunispää on kuulunut myös La-
pin palovartioinnin verkostoon ja sen laella on ollut tähystystorni. Torni on nyttemmin purettu ja sen paikalle 
on rakennettu vuonna 2011 noin 7,5 metriä korkea näkötorni. Tornin yhteyteen asetetut opastetaulut kertovat 
Suomen kolmiomittauksen ja kartoituksen vaiheista. 

Saariselän matkailualueeseen kuuluva Kaunispää on vakiintunut suosituksi matkailukohteeksi, jonka laelle 
Lapin Matkailijayhdistys rakennutti vuonna 1954 tunturikahvilan. Alkujaan kahvilan yhteydessä oli myös ma-
joitustiloja. Maisema-alueen kupeessa Kaunispään etelärinteillä on nykyään runsaasti Saariselän matkailukes-
kukseen liittyvää loma-asutusta. Uudet rakennukset sijoittuvat perinteisen asutusrakenteen vastaisesti puurajan 
yläpuolelle ja erottuvat maisemassa selvästi. Kaunispään itärinteille on raivattu laskettelurinteitä. Alueella on 
myös mittava latu- ja polkuverkosto. 
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Maisemakuva 

Kaunispää on maisemallisesti merkittävä tunturi, jolta avautuvat selkeällä säällä edustavat näkymät joka suun-
taan. Kaukomaisemassa voi nähdä Saariselän avoimen, laajapiirteisen tunturiylängön muuttuvan pohjoisessa 
vesistöjen rikkomaksi, havumetsäpeitteiseksi vaaramaisemaksi. Parhaimmillaan tunturin laelta aukeaa näky-
miä Venäjälle saakka. Alueen lähimaisemaa hallitsevat puuttomat tuntureiden laet, jotka vaihettuvat alaspäin 
mentäessä vaivais- ja tunturikoivukasvustoiksi ja edelleen tiheiksi kynttiläkuusikoiksi sekä koivua ja mäntyä 
kasvaviksi jokilaaksometsiköiksi. 

Kaunispään tunturimaisemaa luonnehtivat avotunturin lisäksi jyrkät jokilaaksot, voimakaspiirteiset kurut sekä 
uudempana kerrostumana retkeilyreitit levähdyspaikkoineen ja opasteineen. Poronhoitoon liittyviä rakenteita 
on etenkin Moitakurun erotuspaikalla, jonka nykyisen aidan rinnalla on jälkiä vanhasta erotusaidasta ja van-
hoista kämpistä. Saariselän matkailualueeseen kuuluvalla Kaunispäällä konkretisoituu Lapin matkailumaise-
mien muuttuminen vaatimattomista tunturikahviloista nykyaikaisiksi laskettelukeskuksiksi. Saariselän matkai-
lukeskus on levinnyt Kaunispään rinteille, joille on rakennettu loma-asutusta perinteisen rakennusrajan ylä-
puolelle. Kaunispään itä- ja etelärinteet sekä niitä vastapäätä sijaitsevat Iisakkipään pohjoisrinteet on raivattu 
laskettelurinteiksi, jotka hallitsevat alueen lähimaisemaa. 



 
 

67 

 

Kaunispään tunturimaisemat 

Kunta: Inari 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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173. Čáppoaivvi duottarduovdagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Anár 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Vuovde-Lappi duottarguovlu 

Viidodat 7 775 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 80 ha 

eanadoalloguovllut: 0 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 7 639 ha 

huksejuvvon guovllut: 27 ha 

čáhceguovllut: 30 ha 

Árvvoštallan 

Čáppoaivvi duottarduovdagat ovddastit Vuovde-Sámi duottarguovllu luonddu ja Suoločielggi viiddis 
duottarbadjeeatnama. Duovddaguovllu árvvut vuođđuduvvet viiddis oktilaš duottaroidnosiidda ja 
váikkuheaddji luonddučuozáhagaide. Guovllus gávdnojit máŋggabealagiid mearkkat goddebivddus, 
boazodoalus, golleroggamis, Lappi geaidnomáddodaga ovdáneamis, soahtehistorjjás ja buollingozáhusas. 
Ođđaseamos gearddádahkan Čáppoaivvi duottarduovdagis oidno turismma stáđásmuvvan báikkálaččat ja 
eanagottálaččat fuomášahtti ealáhussan. 

Čuovgagovva: Päivi Magga 
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Luondduiešvuođat 

Čáppoaivvi duottarduovdagat leahkkasit Suoločielggi duottarbadjeeatnama oarjjabeale ravddas. Granihta-
kordieragneaissa Duoddariid alážat badjánit 400 mehtera allodahkii meara dásis. Duoddariid vielttit njidjet 
badjel čuohte mehtera alášguovllu vuolábeale čielgaráját johkalegiide ja dahket báikkuid ceakko ávžžiid ja 
skurččuid. Alášguovllu duovdda lea muorahis báljesguovlu, muhto vilttiid ja legiid gokčá dábálaččat 
beahcevuovdi, ginttalguossavuovdi dahje lagešvuovdi. Guovllu eanavuođđu lea eanaš moreana. Duoddariid 
alášguovlluin leat báljes lássát, muhto johkalegiide leat čoggon sátto- ja darfegearddádagat. 

Suoločielggi duottarbadjeeana lea dehálaš čáhcejuogaguovlu. Badjeeatnamis lea Lohttujoga giera, mii gullá 
viiddis Doallánjoga čázádahkii, mii golgá Jiekŋamerrii. Badjeeatnama davábealde duovdda duolbbasmuvvá 
vuollegaš ja njoaiddohápmásaš Avviljoga leahkin. Duovddaguovllu ráddje oarjin Avviljoga čázádahkii 
gullevaš Továjohka (Tolosjoki), mii golgá báikkuid ávželágan báktevuođu doajáhatlinnjás. Guovllu jogaide 
golget várrevilttiin smávva ádjagat, mat ožžot álgguset suddančáziin ja gálduin. Vilttiin leat maiddái smávva 
duottarláddot. 

Čáppoaivvi guovllus leat máŋggabealagiid Vuovde-Sámi duottarguovllu iešvuođat, main eanemus 
váikkuheaddji leat guhkes ja čiekŋalis skurččut. Dát leat ovdamearkan Čáppoaivvi davábeale njoaiddohámát 
ja veahkadis Čáppoaiskurču ja Viŋkilskurču (Kulmakuru), mii leahkkasa Soavveloivviid guovllus. Čáppoaivvi 
birrasa ealán- ja šaddošlájat leat mihtilmas duottarguovllu šlájat. 

Kulturiešvuođat 

Suoločielggis leat bivdán gottiid vel 1900-logu álggus. Guhkes bivdohistorjjáš muitalit Lohttujoga gurrii 
roggojuvvon bivdorokkit, maiguin leat sáhttán bissehit gottiid johtima johkarokkis. Čáppoaivvi, Guossavári ja 
Goddegura guovlu lea maiddái boazodoalloguovlu, mas guhkes áiggi historjá. Ovdal bálgosiid gaskasaš 
rádjaáiddiid huksema duottarguovlu leai Sámi ja Avvila bálgosiid oktasaš geasseguohtuneana. 
Oktasašguođoheamis lea seilon earret eará Guossavári rissegárdi, maid geavahedje miessemearkumis. Gárdi 
lea dahkkojuvvon rissiid ja ovssiid lávga bálddalagaid bardimiin. Gárdái dolvon sivlá leat ráhkadan nu, ahte 
leat gidden muoraid gaskii sreaŋgga ja gidden dasa ovssiid. Gárdebáiki dovdo eatnamis ain bures šattolašvuođa 
dihtii. 

Čáppoaivvi guovlu lea ain Avvila bálgosa dehálaš birrajahkásaš boazodoalloguovlu. Duovddaguovllu 
davvenuortačiega Goddegurra (su. Moitakuru, an. Myeiđikurrâ) lea bálgosa okta boarráseamos bigálusgárdi. 
Doppe leat guokte gárddi, main boarrásut lea ceaggut dušše muhtun oassái. Boarráseamos muorragárddi lahka 
leamašan barttat leat šaddan vistebázahussan. Árvvoštallama mielde 1910-1920-loguin huksejuvvon gárddi 
lahkasis, sullii kilomehtera duohken lea dálá gárdi, mii lea anus. 

Čáppoaivvi duovdagis leat mearkkat maiddái 1800-logu gollešáviheames. Aitosaš gollešáviheapmi manai 
Avviljohkii, muhto gollerogganbáikkiid váldimiid dahke maiddái Lohttujoga gieračáziide. Lohttujoga 
gierragiin, áibbas Čáppoaivvi máttageahčen leat ain juo guokte geđggiin dahkkon váldinmearkka, mat leat 
arkiivagálduid mielde gullan eanamihtidanoahppi Albert Piponiusa váldimii 1870-logus. 

Čáppoaivvi bokte leat johtán ju0 guhkes áiggi dehálaš johtinmáđidjat. Eanageaidnu Vuohčus Avvilii 
gárvvásmuvai jagi 1913, ja dan boares linnjen lea seilon Čáppoaivvi oarjjabealde. Magnehtamiellin 
gohčoduvvon geaidnooassi, man bálddas leat ceakkovielttit, lea dál museageaidnun. Guovllu johtolathistorjjá 
govvida, maiddái Paljakaisenoja guoras leamašan stáhta bajásdoallan Paljakaisen guossedállu, man boares 
gieddi lea leamašan ođđa ja boares váldegeaidnu 4 gaskkas. Guossedálloráhkadusa, sávnni ja stálla 
geađgejuolggit oidnojit eatnamis ain čielgasit. 

Nuppi máilmmisoađis guovllus muittuhit Čáppoaivvi vilttiid sihke Urroaivvi aláža ja vilttiid duiskalaččaid 
mášengivvirgoađit ja eará bealuštanráhkadusat. Čáppoaivi lea maiddái gullan Lappi buollingozáhusa 
fierpmádahkii ja dan alážis lea várdántoardna. Toardna lea dáid maŋit áiggiid burgojuvvon ja dan sadjái lea 
huksejuvvon jagi 2011 sulaid 7,5 mehtera alla oainnustoardna. Toartna oktavuhtii biddjojuvvon 
oahpistantávvalat muitalit Suoma golmmačiegatmihtideami ja kártema muttuin. 

Suoločielggi turismaguvlui gullevaš Čáppoaivi lea stáđásnuvvan bivnnuhis turismačuozáhahkan, man alážii 
Lappi Matkailuyhdistys (Lappi turismasearvi) lea huksehan turismakafea jagi 1954. Álggos kafea oktavuođas 
ledje maiddái idjadansajit. Duovddaguovllu bálddas Čáppoaivvi máttavilttiin leat otná beaivve valjit 
luopmoássanráhkadusat, mat laktásit Suoločielggi turismaguovddážii. Ođđa ráhkadusat leat árbevirolaš 
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ássanráhkadusa jurdaga vuostá muorrarájá bajábealde ja oidnojit duovdagis čielgasit. Čáppoaivvi 
nuortavilttiide leat njáskan čierastallanluohkáid. Guovllus lea maiddái viiddis láhtto- ja máđidjafierpmádat. 

Duovddagovva 

Čáppoaivi lea duovdaga dáfus mearkkašahtti duottar, gos leahkkasit jalahassan fiinna oidnosat juohke guvlui. 
Guhkesduovdagis sáhttá oaidnit Suoločielgge rabas, viiddeshámát duottarbadjeeatnama rievdama davvin nu, 
ahte čázádagat cuvkejit dan ja dat rievdá goahccevuovdin ja várreduovddan. Buoremus dáhpáhusas 
duottaralážis leahkkasit oidnosat Ruošša rájá rádjai. Guovllu lagašduovdaga hálddašit muorahis duottaralážat, 
mat rivdet vulos manadettiin skierre- ja lageššattolašvuohtan ja ain viidáseappot suhkkes ginttalguossavuovdin 
ja johkaleahkevuovdin, gos šaddet soagit ja beazit. 

Čáppoaivvi duottarduovdaga lundui gullet jalgaduoddara lassin ceakko johkaleagit, hámi dáfus fámolaš 
skurččut sihke ođđasut gearddádahkan vánddardanmáđijat ja oahpistanrusttegat. Boazodollui gullevaš 
ráhkadusat leat eandalii Goddegura bigálusgárddi luhtte, man dálá gárddi bálddas leat luottat boares gárddis ja 
boares barttain. Suoločielggi turismaguvlui gullevaš Čáppoaivvis šaddá duohtan Lappi turismaduovdagiid 
rievdan gáibitmeahttun duottarkafeain otná beaivve čierastallanguovddážin. Suoločielggi turismaguovddáš lea 
leavvan Čáppoaivvi vilttiide, gosa leat huksen luopmoássama árbevirolaš huksenrájá bajábeallái. Čáppoaivvi 
nuorta- ja máttavielttit ja daid vuosttabeale Issátoaivvi davvevielttit leat njáskojuvvon čierastallanluohkkán, 
mat hálddašit guovllu lagašduovdaga. 
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Čáppoaivvi duottarduovdagat 

Gielda: Anár 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  

 

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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174. Inarijärven ja Juutuanjoen maisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Inari 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Inarijärven seutu 

Pinta-ala 10 722 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 288 ha 

maatalousalueita: 24 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 6 328 ha 

rakennettuja alueita: 217 ha 

vesialueita: 3 865 ha 

Arviointi 

Inarijärven ja Juutuanjoen maisemat kuvastavat monikulttuurisen seudun historiaa aina kivikauden varhaisim-
masta asutuksesta nykyhetkeen saakka. Alue on inarinsaamelaiskulttuurin kannalta hyvin merkityksellinen, ja 
siellä on useita historiallisesti arvokkaita kohteita, kuten vanhat talvikylät, Pielpajärven kirkko kenttineen, 
Ukonsaari ja esihistorialliset asuinpaikat. Alueen luontoarvot sekä avarien järvinäkymien ja niitä reunustavien 
vaara- ja tunturialueiden maisemalliset arvot ovat huomattavat. 

Kuva: Tapio Heikkilä 
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Luonnonpiirteet 

Karu Inarijärvi on Suomen kolmanneksi suurin järvi, jonka allas on syntynyt noin 70 miljoonaa vuotta sitten 
maankuoren vajotessa. Järvi on laajuudeltaan yli tuhat neliökilometriä, ja sen maksimisyvyys on 92 metriä. 
Inarijärvessä on runsaasti laajoja selkiä ja 3 318 saarta, jotka tekevät järvimaisemasta vaihtelevan ja omalei-
maisen. Järven lounaisosassa on rantaterasseja, jotka ovat syntyneet jääkauden jälkeisen maankohoamisen kal-
listettua järviallasta. 

Inarijärvi laskee Paatsjoen kautta Jäämereen, jonka lahti se oli jääkauden loppuvaiheilla. Järven pinnan vaih-
teluväli on Paatsjoen säännöstelyn takia yli kaksi metriä, eli noin metrin järven luonnollista vaihteluväliä suu-
rempi. Suuresta pinnanvaihtelusta johtuva vesieroosio on kuluttanut alueen hiekkarantoja voimakkaasti, mutta 
moreeni- ja kalliorantoihin vedenpinnan vaihtelu on jättänyt suhteellisen vähän jälkiä. 

Inarijärveen laskee useita jokia ja puroja, joista huomattavin on Inarin kirkonkylän halki virtaava Juutuanjoki. 
Se saa alkunsa Lemmenjoesta, Vaskojoesta, Kaamasjoesta ja Menesjoesta, joiden vedet virtaavat jokeen Solo-
järven kautta. Vuolaassa Juutuanjoessa on useita koskiosuuksia ja suvantoja, ja sen lohikanta on houkutellut 
asutusta jokisuulle jo esihistoriallisella ajalla. Juutuan aluetta luonnehtivat joen lisäksi 419 metriä merenpinnan 
yläpuolelle nouseva Otsamotunturi sekä Inarin kirkonkylää reunustava matalampi Juutuanvaara. 

Inarijärven jyrkkäpiirteiset rannat ovat pääasiassa lajittumatonta maa-ainesta ja kalliota. Juutuanjoen suulla 
sekä Nukkumajoen suun jääkautisella delta-alueella on laajoja hietikoita. Myös Ukonselällä sijaitseva Hau-
tuumaasaari on maaperältään hiekkaa. Pielpajärven–Vaahtorivuonon (Fattervuonon) alueella on maakunnalli-
sesti arvokkaaksi määritelty kumpumoreenikenttä. Kallioperältään alue on pääasiassa granaatti-kordieriit-
tigneissiä, mutta maisema-alueen länsiosissa ja Pielpajärven alueella on myös kvartsidioriitteja. Inarijärven 
maisemassa selvästi erottuva jyrkkäpiirteinen Ukonsaari on ennen jääkautta syntynyt rapautumajäänne. 

Inarijärven ympäristö on pääasiassa kuivaa tai tuoretta kangasta, jonka aluskasvillisuus on kylmänkestävää 
varvikkoa. Juutuan tuntumassa on paikoitellen reheviä rantakosteikkoja ja haapalehtoja. Otsamotunturin laki 
on puutonta paljakkaa, jossa kasvaa harvinaista idänkeulankärkeä. Ukonsaaren karussa kalliosaaressa kasvil-
lisuus on niukkaa, mutta saarella sijaitsevien jäkälän peittämien luolien ja kallionhalkeamien pienilmastossa 
kasvaa rahkasammalmatoilla kallioimarretta ja horsmaa. Inarijärvi on eliöstöltään niukka sarajärvityypin järvi, 
jossa on kuitenkin runsaita lohikalakantoja. 

Kulttuuripiirteet 

Maisema-alueelta tunnetaan runsaat 30 esihistoriallista tai historiallisen ajan muinaisjäännöskohdetta. Niistä 
tunnetuimpia ovat Nukkumajoen talvikylien paikat, Pielpajärven kirkkokenttä ja hautuumaasaaret sekä vanhat 
inarinsaamelaisten palvospaikat Ukonsaari, Otsamo ja Kalkuvaara. Myös Inarin kirkonkylässä sijaitsevan mu-
seo- ja luontokeskus Siidan alueelta ja Vuopajasta on löydetty laaja-alaisia ja pitkään asuttuja asuinpaikkoja. 
Inarin kunnan tutkituista asuinpaikoista vanhin on Siidan alueen asuinpaikka. Sieltä tehdyt löydökset ovat 
lähes 10 000 vuoden ikäisiä. 

Inarijärven ympäristö on inarinsaamelaisten perinteinen asuinalue, jossa on eletty kalastuksella, metsästyksellä 
ja myöhemmin myös poron- ja karjanhoidolla. Maisema-alueen tärkeimpiä kalastusalueita ovat olleet Juutuan-
joki ja Inarijärven vuonojen rannat. Kemin Lappiin kuulunut Inarin lapinkylä jakaantui Itä-Inarin ja Länsi-
Inarin siidoihin. Inarin kylän muodostumisen historiasta kertovat Nukkumajoen talvikyläpaikat, jotka ovat ol-
leet käytössä myöhäisrautakaudelta 1600-luvulle. Myös Ukonsaaresta tehdyt uhrilöydöt ajoittuvat samalle ai-
kavälille. 

Nukkumajoelta talvikylä siirtyi 1600-luvulla Isolle Pielpajärvelle, jonne rakennettiin Pielpajärven ensimmäi-
nen kirkko vuonna 1646. Inarinsaamelaisten vuotuismuuttoon, varrimiseen, liittyvät kesäpaikat olivat yleensä 
Inarijärven saarissa tai niemillä, joissa elettiin kalastuksella ja linnustuksella. Talvipaikat sijaitsivat sisämaassa 
pienten järvien rannoilla, joilla oli tarjolla polttopuuta sekä jäkälää. Alueen vuotuismuutosta kertoo Pielpajär-
ven kirkkokentän lisäksi Säisaaren kesäpaikka, jonka asukkaiden talvipaikka sijaitsi Nukkumajoella. Pielpa-
järven kirkkokenttä on säilynyt perinnebiotooppina. 

Inarin kirkonkylä on syntynyt vähitellen hyvien kulkuyhteyksien äärelle Juutuanjoen suulle. Nykyisen kirkon-
kylän alueelle rakennettiin kirkko ja kirkkotupia vuonna 1884. Kirkonkylä hävitettiin toisen maailmansodan 
lopulla vuonna 1944, ja kylän nykyinen rakennuskanta on sodanjälkeistä. Maisemallisesti kirkonkylä on suh-
teellisen vaatimaton, mutta sen sijainti esihistoriallisella asuinpaikalla Juutuanjoen suussa liittää sen kiinteästi 
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maisema-alueen historialliseen maisemaan. Kirkonkylässä sijaitsee vuonna 1998 avattu Siida, jossa toimivat 
Saamelaismuseo sekä Metsähallituksen Ylä-Lapin luontokeskus. Siidan yhteydessä on saamelaista rakennus-
perintöä ja elinkeinoja esittelevä ulkomuseo. 

Maisema-alue kuuluu kahden paliskunnan, Hammastunturin ja Muddusjärven paliskuntien alueeseen. Palis-
kuntien raja kulkee Juutuanjokea pitkin. Juutuanvarren–Inarijärven ja Tuulispään alue on Hammastunturin 
paliskunnan tärkein talvilaidunnusalue, ja paliskunnan tärkein erotusaita sijaitsee hieman maisema-alueen ul-
kopuolella Tupavaarassa. Otsamon alue kuuluu puolestaan Muddusjärven paliskunnan tärkeimpiin talvilaidun-
nusalueisiin. Poronhoidon ohella alueen huomattavimpia elinkeinoja on pitkään ollut matkailu. 

Maisema-alueella on kaksi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, Pielpajärven 
kirkko ja Ukonsaari. 1600-luvulta periytyvällä kirkonpaikalla sijaitseva vuonna 1760 valmistunut Pielpajärven 
erämaakirkko on Ylä-Lapin vanhin rakennus, jonka syrjäinen sijainti pelasti sen tuholta toisessa maailmanso-
dassa. Kirkon luona on sijainnut vanhan talvikylän ohella markkinapaikka, väentupa, talli, navetta sekä pap-
pila. Lisäksi kirkkokentän yhteydessä on muutama 1960-luvulla uudelleen rakennettu kirkkotupa. Ukonsaari 
on puolestaan tunnettu, laajasti palvottu ja kunnioitettu inarinsaamelaisten palvospaikka. 

Maisemakuva 

Inarijärven ja Juutuanjoen maisemia hallitsee laaja Inarijärvi, jonka tunnetuin maamerkki on Ukonsaari Ukon-
selän itälaidalla. Saari erottuu kilometrien päähän erikoisen, jyrkkäpiirteisen muotonsa vuoksi. Kalliosaaren 
pohjoispuolella sijaitsee loivapiirteinen Hautuumaasaari, jonka hiekkarantoja on jouduttu aikojen saatossa suo-
jaamaan eroosiolta. 

Juutuanjoen suulle syntyneen Inarin kirkonkylän länsipuolella maiseman kiintopisteenä hahmottuu Otsamo-
tunturi, joka näkyy kauas eri suuntiin Inaria lähestyttäessä. Juutuanvuonon pohjoislaidalla kohoaa pyöreälaki-
nen, kallioinen Pahtaniemi, ja sen pohjoispuolella kivinen Kalkuvaara. Kalkuvaaran länsi- ja pohjoispuolella 
on jääkauden muistona pienten järvien ja kumpumoreenien kuivaan kangasmaastoon muodostama mosaiikki, 
jossa on runsaasti siirtolohkareita. Pielpajärven koillisrannalla sijaitsee aukea kenttä, jonka pohjoislaidalla on 
koivujen ympäröimä vanha ristikirkko tapuleineen. 

Inarin kirkonkylän asutus on muotoutunut solmukohtaan, jossa joki, järvi ja nykyään myös maantiet kohtaavat. 
Juutuanjoen suun molemmin puolin sijaitsevat kylän suurimmat rakennukset, Siida, vanha ja uusi koulu sekä 
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos. Inarin kylän maisemakuva on avara, ja kyläasutus leviää laajalle alueelle. 
Valtaosa kirkonkylän rakennuksista on rakennettu sotien jälkeen. Maisema-alueen vanhinta rakennuskantaa ja 
asuinkenttiä löytyy kirkonkylän lisäksi Juutuanjoen rannalta, Nikulanperältä ja Sarviniementien varrelta. Kirk-
korannasta, Nukkumajokisuulta, Vuopajanniemestä ja Juutuanjoen ylittävältä sillalta avautuu edustavia näky-
miä Inarijärvelle. 
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Inarijärven ja Juutuanjoen maisemat 

Kunta: Inari 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: ESRI/MML, 06/2021 
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174. Anárjávrri ja Juvdujoga duovdagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Anár 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Anárjávrri guovlu 

Viidodat 10 722 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 288 ha 

eanadoalloguovllut: 24 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 6 328  ha 

huksejuvvon guovllut: 217 ha 

čáhceguovllut: 3 865 ha 

Árvvoštallan 

Anárjávrri ja Juvdujoga duovdagat govvejit máŋggakultuvrralaš historjjá gitta geađgeáiggi áramus ássamis 
dálááiggi rádjai. Guovlu lea anáraškultuvrra dáfus hui mearkkašahtti, ja doppe leat máŋggat historjjálaččat 
árvvolaš báikkit. Dát leat ovdamearkan boares čuozáhagat, dego dálvegilit, Bielbbájávrri kirku oktan gittiinis, 
Ádjásuolu ja ovdahistorjjálaš ássangiettit. Guovllu luondduárvvut sihke rabas jávreoidnosiid ja daid rávddaid 
várre- ja duottarguovlluid duovddaárvvut leat fuomášahtti. 

Čuovgagovva: Tapio Heikkilä 
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Luondduiešvuođat 

Roamššas Anárjávri lea Suoma goalmmádin stuorámus jávri, man álddis lea šaddan sulaid 70 miljon jagi dassái 
go eanagarra vuojui. Jávri lea viidodaga dáfus badjel duhát njealjehaskilomehtera, ja dan stuorámus čikŋodat 
lea 92 mehtera. Anárjávrris lea valjit viiddes čielggit ja 3 318 sullo, mat dahket jávreduovdagis molsašuddi ja 
iešlágálačča. Jávrri máttaoarjeoasis leat gáddesteallit, mat leat šaddan jiekŋaáiggi maŋŋá go eanabadjáneapmi 
állii jávreáldá. 

Anárjávri golgá Báhčaveaji bokte Jiekŋamerrii, man luokta dat lei jiekŋaáiggi loahppamuttus. Jávrri dási 
molsašuddangaska lea Báhčaveaji muddema dihtii badjel guokte mehtera, nappo sulaid mehtera jávrri 
lunddolaš molsašuddangaskka stuorit. Stuorra dássemolsašuddama dihtii čáhceerošuvdna lea golahan guovllu 
sáttogáttiid garrasit, muhto moreana- ja báktegáttiide čáhcedási molsašuddan lea guođđán oalle vehá luottaid. 

Anárjávrái golget máŋggat jogat ja ádjagat, main eanemus fuomášahtti lea Anára kirkosiidda čađa golgi 
Juvdujohka. Dat álgá Leammis, Fáškus, Gámasjogas ja Menešjogas, maid čázit golget Solojávrri bokte. 
Rávdnjás Juvdujogas leat máŋggat guoikkat ja savvonat, ja dan luossanálli lea geasuhan ássama johkanjálbmái 
jo ovdahistorjjálaš áiggi rájes. Juvddu guovllu lundui gullet joga lassin 419 mehtera mearadási bajábeallái 
badjáneaddji Ohcomaš ja Anára kirkosiidda ravdda vuollegut Juvduvárri. 

Anárjávrri ceakkohámát gáttit leat eanaš šlájaidluvakeahtes eanaávdnasat ja bávttit. Juvdujohnjálmmis ja 
Oađđeveaijohnjálmmi jiekŋaáiggi deltaguovllus leat viiddis sáttobáikkit. Maiddái Ádjáčielggi 
Hávdeeatnansuolu lea eanavuođus dáfus sáttu. Bielbbájávrri-Fáddarvuona guovllus lea eanagottálaččat 
árvvolažžan meroštallojuvvon boldnemoreanagieddi. Báktevuođus dáfus guovlu lea eanaš granáhta-
kordieragneaisa, muhto duovddaguovllu oarjeoasis ja Bielbbájávrri guovllus leat maiddái kvarcihtagneaisa. 
Anárjávrri duovdagis oidno čielgasit Ádjásuolu mii lea ovdal jiekŋaáiggi šaddan mollananbázahus.. 

Anárjávrri biras lea eanaš goike ja varas guolbba, man bodnešattolašvuohta šaddá dakŋasiin, mat girdet 
buollaša. Juvddu lahkasiin leat báikkuid veahkkás gáddelavttabáikkit ja suhperođut. Ohcomačča aláš lea 
muorahis báljis, gos šaddá hárvenaš gožot. Áddjásullo roamššáš báktesullos šattolašvuohta lea vánis, muhto 
sullo jeahkála gokčan hoaluid ja bákteluoddanemiid mikrodálkkádagas šaddet darffiid alde báktegáiskkit ja 
horpmát. Anárjávri lea ealániid dáfus guorba luoktejávretiippa jávri, mas leat goittotge olu luossaguollenálit. 

Kulturiešvuođat 

Duovddaguovllus dovdet badjelaš 30 ovdahistorjjálaš dahje historjjálaš áiggi dološbázahusčuozáhaga. Dain 
eanemus beakkánat leat Oađđeveaijoga dálvegiliid báikkit, Bielbbájávrri girkogieddi ja hávdeeatnansullot ja 
boares anáraččaid bálvvosbáikkit Ádjásuolu, Ohcomaš ja Gálgovárri. Maiddái Anára kirkosiidda musea- ja 
luondduguovddáš Siidda guovllus ja Vuohppis leat gávdnan viiddes ja guhká ássojuvvon ássansajiid. Anára 
gieldda dutkojuvvon ássansajiin boarráseamos lea Siidda guovllu ássanbáiki. Doppe dahkkon gávdnosat leat 
lagabui 10 000 jagi boarrásat. 

Anárjávrri biras lea anáraččaid árbevirolaš ássanguovlu, gos leat eallán guolle- ja meahccebivdduin ja maŋŋelis 
maiddái boazo- ja oapmedoaluin. Duovddaguovllu deháleamos guolástanguovllut leamašan Juvdujohka ja 
Anárjávrri vuonaid gáttit. Giema Sápmái gullan Anára siida juohkásii Nuorta-Anára ja Oarje-Anára siiddaide. 
Anára gili šaddama historjjás muitalit Oađđeveaijoga dálvebáikkit, mat leamašan anus maŋŋeruovdeáiggis 
1600-lohkui. Maiddái Ádjásullos dahkkon   oaffargávdnosat leat áiggi dáfus seammá áigegaskkas. 

Oađđeveaijoga dálvegilli sirdašuvai 1600-logus Stuorra Bielbbájávrái, gosa huksejedje Bielbbájávrri vuosttas 
kirku jagi 1646. Anáraččaid jahkodatjohtimii, fárremii, gullevaš geassebáikkit ledje dábálaččat Anárjávrri 
sulluin dahje njárggain, gos elle guolle- ja loddebivdduin. Dálvebáikkit ledje siseatnamis smávva jávrriid 
gáttiin, gos lei boaldinmuorra ja jeagil. Guovllu jahkodatjohtimis muitala Bielbbájávrri kirkogietti lassin 
Säđisullo geassebáiki, man ássiid dálvebáiki lei Oađđeveaijogas. Bielbbájávrri kirkogieddi lea seilon 
árbebiotohpan.  

Anára kirkosiida lea šaddan gulul buriid johtinoktavuođaid gurrii Juvdujoga njálbmái. Dálá kirkosiidda guvlui 
huksejedje kirku ja kirkostobuid jagi 1884. Kirkosiida duššaduvvui nuppi máilmmisoađi loahpas jagi 1944, ja 
gili dálá ráhkadusvuođđu lea soađi maŋŋásaš huksenárbbi. Duovdaga dáfus kirkosiida lea oalle gáibitmeahttun, 
muhto dan sajádat ovdahistorjjálaš ássanbáikkis Juvdujoga njálmmis laktá dan čavga duovddaguovllu 
historjjálaš duovdagii. Kirkosiiddas lea jagi 1998 rahppojuvvon Siida, gos doibmet Sámemusea ja 
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Meahciráđđehusa Davvi-Sámi luondduguovddáš. Siidda oktavuođas lea olgomusea, mii čájeha sámi 
huksenárbevieru ja ealáhusaid. 

Duovddaguovlu gullá guovtti bálgosa, Bátneduoddara ja Muttošjávrri bálgosiid guovlluide. Bálgosiid rádjá 
johtá Juvdujoga mielde. Juvdujohkaleagi-Anárjávrri ja Bieggaoaivvi guovlu lea Bátneduoddara bálgosa 
dálveguohtunguovlu, ja bálgosa eanemus mearkkašahtti bigálusáidi lea vehá duovddaguovllu olggobealde 
Stohpováris. Ohcomačča guovlu gullá bealistis Muttošjávrri bálgosa dehálaččamus  dálveguohtumiidda. 
Boazodoalu olis guovllu dehálaš ealáhus lea juo guhkit áigge leamašan turisma. 

Duovddaguovllus leat guokte riikkaviidosaččat mearkkašahtti huksejuvvon kulturbirrasa, Bielbbájávrri kirku 
ja Ádjásuolu. Kirkobáikkis, man árbi ollá gitta 1600-lohkui, lea 1706 gárvvásmuvvan Bielbbájávrri 
meahccekirku, mii lea Davvi-Sámi boarráseamos ráhkadus, man boaittobeale sajádat gájui dan duššadeami 
ovddas nuppi máilmmisoađis. Kirku luhtte leamašan dálvebáikki lassin márkanbáiki, álbmotstohpu, stálla, 
návet ja báhpadállu. Lassin kirkogietti oktavuođas leat moadde 1960-logus huksejuvvon kirkostobu. Ádjásuolu 
fas bealistis lea dovddus, viidát bálvvuštuvvon ja gudnejahttojuvvon anáraččaid bálvvosbáiki.  

Duovddagovva 

Anárjávrri ja Juvdujoga duovdagiid hálddaša viiddis Anárjávri, man dovdosamos eanamearka lea Ádjásuolu 
Ádjáčielggi nuortaravddas. Suolu oidno kilomehteriid duohkai earenoamáš, ceakkohámiidis dihtii. Báktesullo 
davábealde lea njoaiddohámát Hávdeeatnansuolu, man sáttogáttiid leat gártan áiggiid mielde suddjet 
erošuvnna ovddas.  

Juvdujoga njálbmái šaddan Anára kirkosiidda oarjjabeale duovdaga fásta čuokkis lea Ohcomaš, mii oidno 
guhkás eará guovlluide Anára lahkonettiin. Juvduvuona davágeahčen badjána báktái Cuorrenjárga, mas lea 
jorba aláš, ja dan davábealde juovvái Gálgovárri. Gálgovári oarjja- ja davábealde lea jiekŋaáiggi muitun 
smávva jávrriid ja boldnemoreanaid goike guolbbaeatnamii dahkan mosaihka, mas leat olu sirdolaiggahagat. 
Bielbbájávrri davvenuortagáttis lea rabas gieddi, man davveravddas lea boares ruossakirku oktan 
biellotoartnain, man birra leat soagit. 

Anára kirkosiidda ássan lea šaddan čuolbmabáikái, mas johka, jávri ja dálá áigge maiddái eatnangeainnut 
deaivvadit. Juvdujoga njálmmi goappat bealde leat gili stuorimus ráhkadusat, Siida, boares ja ođđa skuvla ja 
Sámekulturguovddáš Sajos. Anára gili duovddagovva lea rabas, ja gili ássan leavvá viiddis guvlui. Eanaš oassi 
kirkosiidda ráhkadusain leat huksejuvvon soađi maŋŋá. Duovddaguovllu boarráseamos ráhkadusvuođđu ja 
ássangiettit leat kirkosiidda lassin Juvdujoga gáttis, Nikulanperäs ja Čoarvenjárgga geainnu guoras. 
Kirkogáttis, Oađđeveaijohnjálmmis, Vuohppenjárggas ja Juvdujoga rasttildeaddji šaldis leahkkasa fiinna 
oainnus Anárjávrái. 
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Anárjávrri ja Juvdujoga duovdagat 

Gielda: Anár 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021 

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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174. Aanaarjäävri já Juvduu enâduvah 

Eennâmkodde Lappi 

Kieldâ Aanaar 

Enâdâheennâmkodde Peräpohjola–Lappi 

Enâdâhkuávlu Aanaarjäävri kuávlu 

Vijđodâh 10 722 ha, mast 

njeeših já jolgâ jeegih: 288 ha 

eennâmtuálukuávluh: 24 ha 

vyevdih sehe ávus kuolbâneh já källee-enâmeh: 6 328 ha 

huksejum kuávluh: 217 ha 

čäcikuávluh: 3 865 ha 

Árvutahheeh 

Aanaarjäävri já Juvduu enâduvah spejâlisteh maaŋgâkulttuurlâš kuávlu historjá ain keđgiäägi arâhumos 
asâmist onnáá peeivi räi. Kuávlu lii anarâškulttuur tááhust uáli merhâšittee, já tobbeen láá maaŋgah 
historjállávt mávsulâš čuosâttuvah, tego puáris tälvisiijdah, Piälbáájäävri kirkko kiedijnis, Äijihsuálui já 
ovdâhistorjálliih aassâmsajeh. Kuávlu luánduáárvuh sehe ávus jävriuáinusij já taid robdâstittee väri- já 
tuodârkuávlui enâdâháárvuh láá huámášitteeh. 

Kove: Tapio Heikkilä 
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Luándujiešvuođah 

Kuorbâ Aanaarjävri lii Suomâ kuálmádin stuárráámus jävri, mon ääldis lii čoddâm suullân 70 miljovn ihheed 
tassaaš eennâmkoorâ vuájudijn. Jäävri vijđodâh lii paijeel tuhháát neljihâškilomeetterid, já ton jieŋâlumos saje 
lii 92 meetterid. Aanaarjäävrist láá valjeest vijđes joorŋah já 3 318 suálujid, moh taheh jävrienâduvâst 
molsâšuddee já jiešnálásii. Jäävri maadâviestâruásist láá riddoterasseh, moh láá šoddâm jieŋâääigi maŋa, ko 
eennâmpajanem kärŋilutij jävriáldá. 

Aanaarjävri luáštá Paččvei peht Jieŋâmeerân, mon luohtâ tot lâi jieŋâääigi loppâmuddoin. Jäävri čäcitääsi 
molsâšuddâmkoskâ lii Paččvei heiviittâllâm keežild paijeel kyehti meetter, ađai suullân meetter jäävri luándulii 
molsâšuddâmkooskâst stuárráb. Stuorrâ čäcitääsi molsâšuddâm keežild čäcieroosio lii luáptám kuávlu 
vuoddâsijd korrâsávt, mut mooreen- já källeeriddoid čäcitääsi molsâšuddâm lii kuáđđám viehâ uccáá luodâid. 

Aanaarjáávrán kolgeh maaŋgah juuvah já aijuuh, main huámášutteemus lii Aanaar markkân čoođâ kolgee 
Juvduu. Tot álgá Lemmest, Fááškust, Kaamâsjuuvâst já Menišjuuvâst, moi čääsih kolgeh juuhân Suáluijäävri 
pehti. Vohâdis Juvdust láá maaŋgah kuoškah já savoneh, já ton luosânääli lii hokâttâllâm aassâm juhânjáálmán 
jo ovdâhistorjállâš ääigi. Juvduu kuávlu luándun kuleh juuvâ lasseen 419 meetterid merâtääsi paijeel pajaneijee 
Ocomâš sehe Aanaar markkân robdâstittee vyeligub Juvduuvääri. 

Aanaarjäävri ciägussiähá ridoh láá iänááš šlajâttuuhánnáá eennâmamnâseh já källeeh. Juvduu njäälmist sehe 
Uáđđiveinjäälmi jieŋâáigásii deltakuávlust láá vijđes vuoddâseh. Meid Äijihjoorŋâ Hävdieennâmsuolluu 
eennâmvuáđu lii čunoi. Piälbáájäävri–Faadârvuonâ kuávlust lii eennâmkodálávt mávsulâžžân miäruštâllum 
ämmirmooreenkieddi. Källeevuáđus tááhust kuávlu lii iänááš graanaat-kordieriitgneissi, mut enâdâhkuávlu 
viestâroosijn já Piälbáájäävri kuávlust láá meid kvartsâdioriiteh. Aanaarjäävri enâduvâst čielgâsávt iäruttuvvee 
ciägus Äijihsuálui lii ovdil jieŋâääigi šoddâm muálunempasâttâs. 

Aanaarjäävri piirâs lii iänááš koške tâi vorâs kuolbâ, mon vuálááššadolâšvuotâ šadda toŋâsijn, moh kierdih 
puollâš. Juvduu aldasijn láá pááihui šaddaaš roddonjeeših já superođoh. Ocomáá aalaaš lii muorâttem já pääljis, 
mast šadda härvinâš ”idänkeulankärki”. Äijihsuolluu kuorbâ källeesuollust šadolâšvuotâ lii väänis, mut suolluu 
jááhál luávdám kuovđâšmij já källeelomij mikrošoŋŋâduvâst šaddeh siähtál alne källeekääiskih já 
kievânjuolâseh. Aanaarjävri lii iälánijdis tááhust vänis luhteejävritiijpâ jävri, mast láá kuittâg valjaas 
luosâkyelinäälih. 

Kulttuurjiešvuođah 

Enâdâhkuávlust tobdeh pajeláhháá 30 ovdâhistorjállâš tâi historjállâš ääigi toovlášpasâttâsčuosâttuvâd. Tain 
tobdosumoseh láá Uáđđivei tälvisiijdâi sajeh, Piälbáájäävri kirkkokieddi já hävdieennâmsuolluuh sehe tovlááh 
anarâšâi uhredemsajeh Äijihsuálui, Ocomâš já Kálguvääri. Meid Aanaar markkân museo- já luándukuávdáš 
Siijdâ kuávlust já Vyeppee riddoost láá kavnum vijđes já kuhháá aassum aassâmsajeh. Aanaar kieldâ tutkum 
aassâmsoojijn puárásumos lii Siijdâ kuávlu aassâmsaje. Tobbeen toohum kávnuseh láá masa 10 000 ihheed 
puáráseh. 

Aanaarjäävri piirâs lii anarâšâi ärbivuáválâš aassâmkuávlu, mast ulmuuh láá iällám kyeli- já meccipivdoin, 
maŋeláá meid puásui- já šiiveettuáloin. Enâdâhkuávlu tehálumos kuálástuskuávluh láá lamaš Juvduu já 
Aanaarjäävri vuonâi ridoh. Kiema Sáámán kuullâm Aanaar sämisijdâ juáhásij Nuorttâ-Aanaar já Viestâr-
Aanaar sijdáid. Aanaar siijdâ šoddâm historjást muštâleh Uáđđivei tälvisijdâpääihih, moh láá lamaš kiävtust 
maŋešryevdipaajeest 1600-lovo räi. Meid Äijihsuollust toohum uhrekávnuseh äigiduveh siämmáá 
äigikooskân. 

Uáđđiveejeest tälvisijdâ sirdâšui 1600-lovvoost Stuorrâ Piälbáájáávrán, kuus huksejui Piälbáájäävri 
vuossâmuš kirkko ive 1646. Anarâšâi varriistâlmân lohtâseijee kesipääihih lijjii táválávt Aanaarjäävri suolluin 
tâi njaargâin, main ulmuuh ellii kyeli- já loddepivdoin. Tälvipääihih lijjii sisenâmist uccâ jávrái riddoin, moin 
lâi fálusist puáldimmuorâ sehe jäävvil. Kuávlu varriistâlmist muštâl Piälbáájäävri kirkkokiedi lasseen 
Säđisuolluu kesipäikki, mon ässei tälvipäikki lâi Uáđđiveejeest. Piälbáájäävri kirkkokieddi lii siäilum 
ärbivyehibiotooppin. 

Aanaar markkân lii šoddâm kuuloold šiev jotteemohtâvuođâ paaldân Juvduu njáálmán. Tááláá kirkkosiijdâ 
kuávlun huksejii kirho já kirkkotuuvvijd ive 1884. Kirkkosijdâ tuššâdui nube maailmsuáđi loopâst ive 1944, 
já siijdâ tááláš huksiittâsvuáđu lii suáđimaŋasâš. Enâduv tááhust kirkkosijdâ lii viehâ vyeligâš, mut ton sajadâh 
ovdâhistorjállâš aassâmsaajeest Juvduu njäälmist lahta tom čovgâsávt enâdâhkuávlu historjállâš enâdâhân. 
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Markkânist lii ive 1998 lehâstum Sijdâ, mast tuáimá Sämimuseo sehe Meccihaldâttâs Paje-Laapi 
luándukuávdáš. Siijdâ ohtâvuođâst lii olgomuseo, mii čáittá sämmilâš huksimäärbi já iäláttâsâid. 

Enâdâhkuávlu kulá kyevti palgâs, Pänituoddâr já Mudusjäävri palgâsij kuávlun. Palgâsij rääji jotá Juvduu 
mield. Juvduvpiällá–Aanaarjäävri já Piágguáiváá kuávlu lii Pänituoddâr palgâs tehálumos tälvikuáttumkuávlu, 
já palgâs merhâšitteemus pygálusäiđi lii ucánjáhháá enâdâhkuávlu ulguubeln Tupeväärist. Ocomáá kuávlu 
kulá pelestis Mudusjäävri palgâs tehálumosáid tälvikuáttumkuávloid. Puásuituálu paaldâst kuávlu tehálâš 
iäláttâs lii kuhháá lamaš tuurism. 

Enâdâhkuávlust láá kyehti väldikodálávt merhâšittee huksejum kulttuurpirrâs, Piälbáájäävri kirkko já 
Äijihsuálui. Kirkkosaajeest, mon ärbi olá kidâ 1600-lovo räi, lii ive 1760 valmâštum Piälbáájäävri 
meccikirkko. Tot lii Paje-Laapi puárásumos huksiittâs, mon tuárispiälásâš sajadâh piäluštij tom tuššâmist nube 
maailmsuáđist. Kirho lunne lii lamaš puáris tälvisijdâ lasseen markkânsaje, aalmugtupe, talli, naavit sehe 
pappâl. Lasseen kirkkokiedi ohtâvuođâst láá muáddi 1960-lovvoost uđđâsist huksejum kirkkotuve. Äijihsuálui 
lii pelestis tobdos, vijđáht palvâlum já kunnijâttum anarâšâi palvâlemsaje. 

Enâdâhkove 

Aanaarjäävri já Juvduu enâduvâid haaldâš vijđes Aanaarjävri, mon tobdosumos eennâmmerkkâ lii Äijihsuálui 
Äijihjoorŋâ nuorttâroobdâst. Suálui iäruttuvá kilomeetterij kiäčán eromâš, ciägus häämis keežild. 
Källeesuolluu taavaabeln lii njuáiduslágán Hävdieennâmsuálui, mon vuoddâsijd láá ferttim aaigij mield 
suojâliđ eroosiost. 

Juvduu njáálmán šoddâm Aanaar kirkkosiijdâ viestârbiäláá enâduvâst čuácá čaalman Ocomâš, mii uáinoo 
kuhás jyehi kulij Aanaar aldandijn. Juvduuvuonâ taavaabeln paijaan jurbâčokkásâš, páhtáás Cyerinjargâ, já 
ton taavaabeln kiäđgáás Kálguvääri. Ton viestâr- já taavaabeln lii jieŋâääigi mušton uccâ jávrái já 
ämmirmoreeniij koške kuolbânân šoddâm mosaiik, mast láá valjeest siirdâloigiittuvah. Piälbáájäävri 
tavenuorttâriddoost lii päljis kieddi, mon taavaabeln lii suáhivyevdi siste puáris ristâkirkko stapâlijnis. 

Aanaar kirkkosiijdâ aassâm lii hámášum čuolmâsajan, mast juuhâ, jävri já tääl meid maađijeh kuáhtájeh. 
Juvduu njäälmi kuábbáá-uv pelni láá siijdâ stuárráámusah huksiittâsah, Sijdâ, puáris já uđđâ škovlâ sehe Säämi 
kulttuurkuávdáš Sajos. Aanaar markkân enâdâhkove lii áávus, já sijdâaassâm leevvân vijđes kuávlun. Iänááš 
uási markkân tááluin láá huksejum soođij maŋa. Enâdâhkuávlu puárásumos huksimvuáđu já aassâmkiedih 
kávnojeh markkân lasseen Juvduu riddoost, Nikulanperäst já Čuárvinjaargâ maađij piällást. Kirkkoriddoost, 
Uáđđiveinjäälmist, Vyeppeenjaargâst já Juvduu paijeel mannee šalde alne lekkâseh ovdâsteijee uáinuseh 
Aanaarjáávrán. 
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Aanaarjäävri já Juvduu enâduvah 

Kieldâ: Aanaar 
Eennâmkodde: Lappi 

 
Väldikodálávt mávsuliih enâdâhkuávluh: SYKE 
Tuávááškárttá: Eennâmmittedemlájádâs (EML)/WMTS, 05/2021 

Väldikodálávt mávsulâš enâdâhkuávlu 2021 
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174. Aanarjääuʹr da Juutuanjooǥǥ kueʹstelm 

Mäddkåʹdd Lappi 

Kåʹdd Aanar 

Kueʹstelm-mäddkåʹdd Puåšštââʹvv–Lappi 

Kueʹstelmvuʹvdd Aanarjääuʹr vuʹvdd 

Vuʹvddšõrrâdvuõtt 10 722 ha, koʹst 

leäuš da äävas jieʹǧǧ: 288 ha 

mäddtäällvuuʹd: 24 ha 

mieʹcc di äävas ǩiâlǥkuålvvi da kaʹllimäädd: 6 328 ha 

rajjum vuuʹd: 217 ha 

čääʹccvuuʹd: 3 865 ha 

Ärvvraaji 

Aanarjääuʹr da Juutuanjooǥǥ kueʹstelm sueiʹmkrâʹstte määŋgkulttuursa vuuʹd histoor ǩeäʹdǧǧääiʹj ouddääiʹj 
jälstummuž rääʹjest ânnʼjõžpoʹdde. Vuʹvdd lij aanarsääʹmkulttuur määinest samai priʹmeârlaž, da toʹben liâ 
määŋg histoorlânji ärvvsa pääiʹǩ. Täk liâ ouddm. vuäʹmm täʹlvvsiid, Pielpajääuʹr ceerkav ǩiiʹddines, Ukonsuâl 
da ouddhistoorla jälstemsââi. Vuuʹd luâttäärv di še vaiddsai jäuʹrrkuâsttmõõžž da tõid reuʹnnʼjeei vääʹr- da 
tuõddârvuuʹdi kueʹstelmnallšeeʹm äärv liâ samai ärvvsa. 

Käärt: Tapio Heikkilä 
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Luâttnallšemvuõđ 

Šââddteʹmes Aanarjäuʹrr lij Lääʹddjânnam kuälmten šuurmõš jäuʹrr, koon kååʹpp lij šõddâm nuʹtt 70 miljoon 
eeʹǩǩed mâŋŋa mäddkõõr vuäjeen. Jäuʹrr lij veeidasvuõđeld pâʹjjel dohat ǩilomettarčiõkk-kõõsk, da tõn 
šuurmõsčiŋŋâlvuõtt lij 92 mettred. Aanarjäuʹrest liâ vââʹlljest vaiddâz jõõrŋ da 3 318 suõlʼlu, kook tuejjee 
jäuʹrrkueʹstlmest vaajtõõlli da jiiʹjjesleiʹmmjem. Jääuʹr vuärjjalbeäʹlnn liâ reddteraazz, kook liâ šõddâm 
jiõŋŋääiʹj mâŋŋa määʹddpâʹjjnummuž käʹrnnjlõõveen jäuʹrrkååʹv. 

Aanarjäuʹrr kålgg Paččjooǥǥ pääiʹǩ Jiõŋŋmieʹrre, koon luhtt tõt leäi jiõŋŋääiʹj lopp-poodd. Jääuʹr ooʹle 
vaajtõõllâmkõskk lij Paaččjooǥǥ rääʹjtummšest šõddâm pâʹjjel kueʹhtt mettar, ns. nuʹtt õõut mettar jääuʹr luâđla 
vaajtõõllâmkõõsk šõõrab. Šuurâst õõlâžvaajtõõllmõõžžâst šõddi čääʹcceroosio lij kââggam vuuʹd 
vuõddâsreeddid viõkkšõõveeʹl, leâʹša moren- da kaʹllireeddid čääʹccooʹle vaajtõõllmõš lij kuâđđam miâlggad 
uuʹcceld ǩiõijid. 

Aanarjäurra kåʹlǧǧe määŋg jooǥǥ da vuåju, koin samai ärvvsaž da kuâstteeʹjin lij Aanar ceerkavsiid čõõđ 
kolggi Juutuajokk. Tõt vuäǯǯ aalǥ Lemmenjooǥǥâst, Väʹsǩǩjooǥǥâst, Kaamasjooǥǥâst da Menesjooǥǥâst, koi 
čääʹʒʒ kåʹlǧǧe joʹǩǩe Solojääuʹr mieʹldd. Vuõllsest Juutuajooǥǥâst liâ mäŋgg kuõškkvuässõõzz da sâvvan, da 
tõn luõsskueʹllnääʹll lij maaʹzzlâʹsttam aazztõõzz jokknjälmma juʹn ouddhistoorlain ääiʹj pooddin. Juutua vuuʹd 
luânddee jooǥǥ lââʹssen 419 mettar miârrooʹle pââibeälla kaggõõtti Otsamotuõddâr di še Aanar ceerkavsiid 
reuʹnnʼjeei vueʹllǥab Juutuavääʹrr. 

Aanarjääuʹr ceäkknallšem reedd liâ vueiʹvvääʹššest šlaajjteʹmes mäddaunnâz da kaʹlli. Juutuanjooǥǥ njääʹlmest 
di še Nukkumajooǥǥ njääʹlm jiõŋŋäiggsa deltavuuʹdest liâ vaiddâz vuõddâspääiʹǩ. Še Ukonjõõrŋâst åårri 
Äuʹddmäddsuâl lij mäddvuâđald vuõddâz. Pielpajääuʹr–Vaahtorivuõn (Fattervuonon) vuuʹdest lij 
mäddkååddlânji ärvvsiʹžžen meäʹrtõllum čuʹlppmorenǩeʹdd. Kaʹllivuâđald vuʹvdd lij vueiʹvvääʹššest granaatti-
kordieriittigneeis, leâʹša kueʹstelmvuuʹd viõstârbeäʹlnn da Pielpajääuʹr vuuʹdest liâ še kvartsidioriitti. 
Aanarjääuʹr kueʹstlmest čiõlggsânji jeerreei ceäkknallšem Ukonsuâl lij õuʹddel jiõŋŋääiʹj šõddâm 
čuõmârdõõvvtõskuõđtõs. 

Aanarjääuʹr pirrõs lij vueiʹvvääʹššest kååʹšǩes leʹbe njuâcklvõs ǩiâlǥkuålvvi, koon vuâđđrääʹzz šâdd 
ijsâsravvsin tõŋŋsin. Juutua luʹnn liâ paaiʹǩi paaiʹǩi väʹljjporrmõšla reddleäuš da suuʹpprååđ. Otsamotuõddâr 
laakk lij muõrteʹmes šeʹšnnmädd, koʹst šâʹdde hääʹrves idänkeulankärki (nuõrtinjuuʹnnǩieʹjj). Ukonsuõlʼlu 
šââddteʹmes kaʹllisuâlʼlʼjest rääʹssvuõtt lij väännbeällsaž, leâʹša suâllʼjest åårrai jeäkkal peittem skuõri da 
kaʹlliluõʹddtõõǥǥi uʹccäimmõõzzâst šâʹdde seeuʹterkättõõzzin kaʹllisannja da ǩiõǥǥnjuõl. Aanarjäuʹrr lij 
jäälaišlaai mieʹldd vääʹnes sueiʹnnjäuʹrršlaai jäuʹrr, koʹst liâ kuuitâǥ vââʹllj luõsskueʹllnääʹl. 

Kulttuurnallšemvuõđ 

Kueʹstelmvuuʹdest toobdât vââʹllj 30 ouddhistoorla leʹbe histoorla ääiʹj tuuʹljõžpaaʒʒtõspäiʹǩǩed. Tõin pukin 
tååbdjummuž liâ Nukkumajooǥǥ täʹlvvsiidi pääiʹǩ, Pielpajääuʹr ceerkavǩeʹdd da äuʹddmäddsuõlʼlu di še 
vuäʹmm aanarsäʹmmlai čuäʹrvvkääʹrd Ukonsuâl, Otsamo da Kalkuvääʹr. Še Aanar ceerkavsiidâst åårri muʹzei- 
da luâttkõõskõs Siida vuuʹdest da Vuõʹppjest liâ kaunnâm veeidasvaaldšeeʹm da kuuʹǩǩ äiggsiʹžžen õnnum 
jälstemsââʹjid. Aanarkååʹdd tuʹtǩǩeemin jälstemsââʹjin puärrsummus lij Siida vuuʹd jälstemsââʹjj. Toʹben 
tuejjuum käunnaz liâ nuʹtt 10 000 ekksa vuäʹmes. 

Aanarjääuʹr pirrõs lij aanarsäʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jälstemvuʹvdd, koʹst liâ jeällam kueʹl šeeʹleeʹl, 
mieʹcstummušim da mâʹŋŋlest še puäʒʒ- da skootthååidin. Kueʹstelmvuuʹd tääʹrǩmõõžž kueʹllšeellemvuuʹd liâ 
leämmaž Juutuajokk da Aanarjääuʹr vuõni reedd. Ǩeeʹmm Lappibeälla kuulli Aanar lappisijdd juâkkõõđi 
Nuõrti-Aanar da Viõstâr-Aanar siidid. Aanar siid häämmʼmummuž histoorâst mainsteei Nukkumajooǥǥ 
täʹlvvsijddpääiʹǩ, kook liâ leämmaž ââʹnnemnalla mââjkõsruʹvddääiʹjest 1600-lokku. Še Ukonsuâlʼlʼjest 
tuejjuum sviiččkäunnaz sâʹdde seämma äiʹǧǧkõʹsǩǩe. 

Nukkumajooǥǥâst täʹlvvsijdd siiʹrdi 1600-lååǥǥast Jõnn Pielpajäurra, koozz raʹjješ Pielpajääuʹr vuõssmõs 
ceerkav eeʹjjest 1646. Aanarsäʹmmlai ekksažsirddu,varrimõʹšše, õhttneei ǩieʹsspääiʹǩ leʹjje täujja Aanarjääuʹr 
suõlluin leʹbe njaarǥin, koin jieʹlleš kuõʹlid da looʹddid šeeʹleeʹl. Täʹlvvpääiʹǩ leʹjje sizzmääddast uuʹcci jaauʹri 
reeddin, koin leʹjje vuäǯǯamnalla puälddem-muõr di še jeäkkal. Vuuʹd ekksažseʹrddmest maainast Pielpajääuʹr 
ceerkavǩeeʹdd lââʹssen Säisuõlʼlu ǩieʹsspäiʹǩǩ, koon jälsteeʹji täʹlvvpäiʹǩǩ leäi Nukkumajooǥǥâst. Pielpajääuʹr 
ceerkavǩeʹdd lij seillam äʹrbbvuõttbiotooppnân. 
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Aanar ceerkavsijdd lij šõddâm siõmmnai siõmnai pueʹri jååʹttemǩeäini luzz Juutuanjooǥǥ njälmma. Ânnʼjõž 
ceerkavsiid voudda raʹjješ ceerkav da ceerkavpõõrteid eeʹjjest 1884. Ceerkavsiid hiâvteš nuuʹbb jõnn vääin 
looppâst eeʹjj1944, da siid ânnʼjõž raajõsnääʹll lij rajjum vääin mâŋŋa. Kueʹstelmnâʹllsânji ceerkavsijdd lij 
miâlggad õõlǥteʹm, leâʹša tõn päiʹǩǩ ouddhistoorlain jälstempääiʹǩest Juutuajooǥǥ njääʹlmest õhttad tõn 
ǩiiddsânji kueʹstelmvuuʹd histoorla kueʹstlma. Ceerkavsiidâst lij eeʹjjest 1998 äävuum Siida, koʹst tuåimmje 
Sääʹmmuʹzei di še Meäʹcchalltõõzz Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs. Siida õhttvuõđâst lij sääʹm raajõsäʹrbbvuõđ da 
jieʹllemvueʹjjid čuäʹjteei ålggmuʹzei. 

Kueʹstelmvuʹvdd kollai kueiʹt paalgâskååʹdd, Pääʹnntuõddâr da Muddusjääuʹr paalgâskooʹddi voudda. 
Paalgâskååʹdd raajj jåått Juutuanjooǥǥ čõõđ. Juutuavaard–Aanarjääuʹr da Tuulisvueiʹv vuʹvdd lij 
Pääʹnntuõddâr paalgâskååʹdd tääʹrǩmõš täʹlvv-veʹsttemvuʹvdd, da paalgâskååʹdd miârkkteei pikalõsäidd lij 
siõmmna kueʹstelmvuuʹd åålǥbeäʹlnn Tupavääʹrest. Otsamo vuʹvdd kollai peäʹlest Muddusjääuʹr paalgâskååʹdd 
tääʹrǩmõõžžid täʹlvv-veʹsttemvuuʹdid. Puäʒʒhååidin seämma ääiʹj vueʹǩǩâʹttem vuuʹd kuâstteei da tääʹrǩes 
jieʹllemvueʹǩǩ lij leämmaž kuuʹǩǩ ääiʹj turismm. 

Kueʹstelmvuuʹdest liâ kueʹhtt väʹlddkååddlânji miârkkteei rajjum kulttuurpirrõõzz, Pielpajääuʹr ceerkav da 
Ukonsuâl. 1600-lååǥǥast aʹrbbjõõvvâm ceerkavpääiʹǩest åårri eeʹjjest 1760 valmmštõõvvâm Pielpajääuʹr 
poostjânnamlažceerkav lij Pâʹjj-Lappi puärrsummus raajõs, koon čårrsaž päiʹǩǩ peälšti tõn pråppummšest 
nuuʹbb jõnn vääin poodd. Ceerkav åʹrnn lij leämmaž vuäʹmm täʹlvvsiid lââʹssen jeärmaǩpäiʹǩǩ, naroodpõõrtâž, 
ställj, nääʹvet di še paapp-päiʹǩǩ. Lââʹssen ceerkavsiid õhttvuõđâst liâ muäʹdd 1960-looǥǥâst oʹđđest rajjum 
ceerkavpõõʹrte. Ukonsuâl lij peäʹlest tobddum, veiddsânji palvvum da ciʹsttjum aanarsäʹmmlai čuäʹrvvkäʹrdd. 

Kueʹstelmkartt 

Aanarjääuʹr da Juutuajooǥǥ kueʹstlmid vaaldaš veiddsõs Aanarjäuʹrr, koon pukin peäggtum mäddmeârkk lij 
Ukonsuâl Ukonjõõrŋ nuõrtilääidast. Suâl jeärasm ǩilomeettri ǩeäčča jiiʹjjesnallšeeʹm, ceäkknallšeeʹm ååʹblǩes 
diõtt. Kaʹllisuõlʼlu tââʹvbeäʹlnn lij lueʹvesnallšem Äuʹddmäddsuâl koon vuõddâsreeddid liâ jõuddam ääiʹji 
jååʹđeen suõjjeed eroosioin. 

Juutuajooǥǥ njälmma šõddâm Aanar ceerkavsiid viõstârbeäʹlnn kueʹstelm ǩiddceäkldõssân åʹblkâstt 
Otsamotuõddâr, kååʹtt kuâsttai kookkas jeeʹres årra Aanar âlddneškueʹtteen. Juutuavuõn tââʹvlääidast käggââtt 
čuʹlpp, kaʹlljaž Päʹhttnjargg, da tõn tââʹvbeäʹlnn ǩeädggai Kalkuvääʹrr. Kalkuvääʹr viõstâr- da tââʹvbeäʹlnn lij 
jiõŋŋääiʹj mošttan uuʹcces jaauʹri da čuʹlppmoreeni kåʹškksa ǩiâlǥkuålvluõttu häämmem mosaiikki, koʹst liâ 
vââʹlljest seʹrddemǩeäʹdǧǧčuäʹǧǧ. Pielpajääuʹr ääppalreeddast lij jõʹlǧǧes ǩeʹdd, koon tââʹvlääidast lij sueʹjji 
pirreem vuäʹmm risttceerkav ǩeâll-jueʹljines. 

Aanar ceerkavsiid aazztõs lij ååʹblõõvvâm čuõlmmpäikka, koʹst jokk, jäuʹrr da ânnʼjõžpoodd še kruunčuõkku 
teivva. Juutuanjooǥǥ njääʹlm kuhttu beäʹlnn liâ siid šuurmõõzz raajõõzz, Siida, vuäʹmm de ođđ škooul di še 
Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos. Aanar siid kueʹstelmkartt lij veeidas, da sijddaazztõs leävvan vaiddsa voudda. 
Väʹlddvueʹss ceerkavsiid raajõõzzin lij rajjum vääini mâŋŋa. Kueʹstelmvuuʹd puärrsummus raajõsnääʹl da 
jälstemǩeeʹdd käunnʼje ceerkavsiid lââʹssen Juutuanjooǥǥ reeddin, Nikulapuåšš da Čuäʹrvvnjâârǥčuõkku 
kuâŋŋsest. Ceerkavreeddast, Nukkumajokknjääʹlm beäʹlnn, Vuõʹppinjaarǥâst da Juutuanjooǥǥ pââiteei 
moostast ävvne eeʹttǩeei kuâsttmmõõžž Aanarjäurra. 
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Aanarjääuʹr da Juutuanjooǥǥ kueʹstelm 
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Mäddkåʹdd: Lappi 
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175. Ukonjärven ja Myössäjärven maisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Inari 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Inarijärven seutu 

Pinta-ala 5 594 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 26 ha 

maatalousalueita: 0 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 3 579 ha 

rakennettuja alueita: 74 ha 

vesialueita: 1 916 ha 

Arviointi 

Ukonjärven ja Myössäjärven maisema-alueen monikerrokset kulttuuriset ja historialliset merkitykset kertovat 
inarinsaamelaisesta kulttuurista ja sen eri vaiheista. Ukonjärvi muodostaa Ukon ja Akun kanssa saamelaisten 
vanhasta uskonnosta kertovan arvokkaan kokonaisuuden. Ukko-saarella on sijainnut uhripaikka. Myössäjär-
ven alueella on Suomen suurin tafoni sekä Fennoskandian vanhimmat männyt. Ukonjärven ja Myössäjärven 
välinen tieosuus on maisemallisesti vaikuttava, ja tien varrelta sekä vaarojen lakialueilta aukeavat näkymät 
Inarijärvelle ja sen ympäristöön ovat huomattavan edustavia. 

Luonnonpiirteet 

Ukonjärven ja Myössäjärven maisemat sijaitsevat Inarijärven eteläpuolen sirpaleisessa ja korkokuvaltaan vaih-
televassa maastossa. Alueen runkona on pitkää lahtea muistuttava luode-kaakkosuuntainen Ukonjärvi, jonka 
ympärillä metsäiset ja jyrkkärinteiset vaarat kohoavat noin 150 metrin korkeuteen. Ukonjärven ja Myössäjär-
ven maisemissa näkyy paljon jääkauden jälkiä, kuten valtavia siirtolohkareita ja louhikkoja. Maisema-alueen 
maaperä koostuu moreenista, mutta alueella on myös paljon kalliomaata ja avokallioita. Kallioperältään alue 
kuuluu Lapin granuliittikompleksiin ja muodostuu pääosin granaatti-kordieriittigneissistä. Maisema-alueen 
pohjoisraja myötäilee kaakko-luoteissuuntaista murrosta. 

Maisema-aluetta peittää pääosin kuiva ja karu mäntymetsä. Alueen saarilla on laajoja avokivikkoja, joissa 
kasvaa vain jäkälää tai sammalta. Ukonjärven pohjoispuolella sijaitsevan Myössäjärven ympäristö on tunnettu 
aarniometsäalueestaan, ja siellä kasvavat Fennoskandian vanhimmat männyt. Myössäjärvellä sijaitsee myös 
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Karhunpesäkivi, Suomen suurin ja tunnetuin tafoni. Karhunpesäkivi on valtaisa granuliittilohkare, jonka sisä-
tilaan on rapautumisen ja säänvaihteluiden vuoksi syntynyt noin kolme metriä korkea ja neljä neliömetriä laaja 
luola. Luolan katossa rapautumisen jäljet näkyvät pyöreinä kuoppamaisina koloina. Luolaan liittyy tarina, 
jonka mukaan paikallinen mies oli etsinyt suojaa huonolla ilmalla ja löytänyt luolan. Herätessään hän oli huo-
mannut nukkuvansa karhun kainalossa. 

Alueen järvet laskevat Inarijärveen. Ukonjärven erottaa Inarijärven suuresta selästä Ukko-niminen saari, jonka 
etelä- ja pohjoispäässä on kapeat salmet. Niistä pohjoisempaa pitkin kulkee venereitti. Vesistöluonnoltaan jär-
vet ovat karuja ja luonteeltaan erämaisia. Ukonjärven ja Koskivuonon kaakkoisrannoilla on suhteellisen tiheää 
loma-asutusta. 

Kulttuuripiirteet 

Ukonjärven ja Myössäjärven maisema-alueelta tunnetaan tällä hetkellä seitsemän muinaisjäännöskohdetta. 
Alueella on sijainnut useampia kohteita, mutta niitä on tuhoutunut järven rantojen kulumisen ja Rahajärven 
voimalaitoksen rakentamisen myötä. Rahajärven voimala sijaitsee Rahajärven ja Ukonjärven välisen Kirakka-
könkään tuntumassa matalalla kannaksella, jolta on löytynyt pyyntikuoppia. Rahajärven pinta kätkee alleen 
useita kivikautisia asuinpaikkoja. 

Ukonjärven seutu on saamelaiskulttuurin kannalta arvokasta. Vanhaan uskontoon liittyvät Ukonjärvi, Ukko ja 
Akku muodostavat inarinsaamelaiselle kulttuurille tärkeän kokonaisuuden. Ukonjärven Ukon merkitykseen ja 
pyhyyteen viittaa erityisesti sen vanha nimitys Pasmusjävri (> Pasemusjävri eli Pyhinjärvi). Tämä nimi oli 
käytössä vielä noin 200 vuotta sitten. Ukko ja Akku on mainittu useissa historiallisissa lähteissä inarinsaame-
laisten uhripaikkoina, ja vuonna 2007 Ukko-saarelta löytyi arkeologisten tutkimusten perusteella 1100–1400-
luvuille ajoittuva uhripaikka. Lisäksi Konesniemen pohjoiskärjessä sijaitsee rantavedessä kolmen pienemmän 
kiven päällä Päällyskivi, eli tunnetummin Päiviön tai Päiviö Vuolabin kivi, johon liittyy inarinsaamelaista 
perinnetietoa ja tarinoita. 

Ukonjärven kaakkoisrannalla on inarinsaamelaisten vuotuismuuttoon liittyvä talvipaikka, Morottajankenttä, 
jossa on sijainnut Morottaja-suvun talvitupa. Ivalojokisuun Joensuunkenttäsaaressa, noin viisi kilometriä tal-
vikentästä itäkoilliseen, sijaitsee suvun kesäpaikka, jonne varrittiin keväällä. Hämähäkkiniemen eteläkärjestä 
on löydetty pienialainen kenttä, jonka asukkaista tai historiasta ei ole säilynyt tarkempia tietoja. 

Ukonjärven alue on nykyistä poronhoidon maisemaa, jossa kulkee tärkeitä tokankuljetusreittejä. Ukonjärven 
eteläpuolella sijaitsevan Sovintovaaran lounaispuolella sijaitsee Ivalon paliskunnan Vittakurun erotusaita, jolle 
Inarijärveltä kerätyt porotokat kuljetetaan Ukonjärven eteläosasta, Rahajärvenkaidan eteläpuolitse. Ukonjär-
ven luoteiskulmasta tokka viedään puolestaan Hammastunturin paliskunnan Tupavaaran aidalle. 

Alueen järvien ympäristöstä löytyy myös Lapin sodan jälkiä. Myössäjärvi muodosti sodan aikana asemapai-
kan, jonka etelärannalla sijaitsivat suomalaisten ja pohjoisrannalla saksalaisten asemat. Karhunpesävaarassa 
on yhä saksalaisten kaivamia poteroita ja muita rakenteita. Myös Ukonjärven pohjoispäässä on jälkiä saksa-
laisten asemapaikasta. 

Maisema-alueen nuorempi rakennuskerrostuma liittyy ensisijaisesti matkailuelinkeinoon ja loma-asutukseen. 
Ukonjärven länsirantaa ja Myössäjärven itärantaa myötäilevä Valtatie 4 on matkailijoiden suosiossa, ja Kar-
hunpesäkivestä on kehittynyt suosittu matkailukohde parkkialueineen, polkurakenteineen ja kahviloineen. So-
vintovaaran laella sijaitsee puolestaan näköalakahvila sekä Inarijärven elämästä kertova ulko- ja sisänäyttely. 
Alueen vanhempaa matkailukerrostumaa edustavat Ukonjärven pohjoispuolella sijainneen vanhan kestikieva-
rin jäännökset. 

Maisemakuva 

Ukonjärven ja Myössäjärven maisema-alue muodostaa yhden Valtatien 4:n kauneimmista osuuksista. Alueella 
kohtaavat kaksi hyvin erilaista maisemavyöhykettä, tunturiselänteen reuna-alue ja lähes merellinen Inarijärvi. 
Etelästä tultaessa maisema avautuu suoraan maantieltä Ukonjärvelle. Järven eteläpuolella kohoavan Sovinto-
vaaran huipulta avautuu näkymä Inarijärven pienten, karujen saarten ja kirkasvetisten selkien muodostama 
mosaiikkiin. Vaaran laelta näkee myös länteen Rahajärvelle ja itään Ivalojoen suistoon. Ukonjärven etelä-
osassa on tiheää loma-asutusta, mutta järven länsirannalla on vain muutama rakennus. 
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Nelostie kulkee Ukonjärven länsilaidalla aina sen pohjoispäähän saakka, josta se johtaa Myössäjärvelle. Val-
tatien länsipuolella kohoavat jyrkkäpiirteinen Rahajärvenkaita ja Vaadinselkä, itäpuolella avautuu puolestaan 
Ukonjärven karu järvimaisema pienine louhikkoisine saarineen. Järven koillisosassa maisemaa hallitsee ina-
rinsaamelaisten vanha palvospaikka, pyöreälakinen Akku-vaara. Akun laen ja vesistöjen välinen kivi- ja lou-
hikkopelto on erittäin vaikeakulkuinen. 

Toinen inarinsaamelaisten palvospaikka, Ukko-saari, erottaa Ukonjärven Inarijärvestä. Ukon eteläosassa on 
jyrkkä kallioseinämä, jonka ympäristössä on useiden metrien korkuisia siirtolohkareita. Saaren pohjoisosa on 
loivapiirteinen, rehevä ja kostea. Ukonjärven karunjylhät maisemat jatkuvat Myössäjärven ja Karhunpesävaa-
ran ympäristössä. Karhunpesävaaran itäpuolella sijaitsevat matalat, kirkasvetiset lompolot näkyvät valtatielle. 
Myössäjärven rannat ovat kiviset. Järven kaakkoisrannalla kohoaa kallioseinämäinen, jyhkeä Myössäjärven-
pakka. Karhunpesävaaran kainalossa on kahvila, josta nousevat puiset portaat vaaran laelle ja sen rinteen eri-
koiselle rapautumisonkalonähtävyydelle, Karhunpesäkivelle. 
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Ukonjärven ja Myössäjärven maisemat 

Kunta: Inari 
Maakunta: Lappi 

 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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175. Ádjájávrri ja Muoisejávrri duovdagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Anár 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Anárjávrri guovlu 

Viidodat 5 594 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 26 ha 

eanadoalloguovllut: 0 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 3 579 ha 

huksejuvvon guovllut: 74 ha 

čáhceguovllut: 1 916 ha 

Árvvoštallan 

Ádjájávrri ja Muoisejávrri duovddaguovllus máŋggagearddádatlaš kultuvrralaš ja historjjálaš mearkkašumit 
muitalit anáraš kultuvrras ja dan eará muttuin. Ádjájávri dahká Äijihiin ja Ákkuin sápmelaš boares oskkus 
muitaleaddji árvvolaš oppalašvuođa. Äijih-sullos leamašlan oaffaruššanbáiki. Muoisejávrri guovllus leat 
Suoma stuorámus tafona ja Fennoskándia boarrásamos beazit. Ádjájávrri ja Muoisejávrri gaskasaš 
geaidnoossodat lea duovdaga dáfus váikkuheaddji, ja geaidnoguoras ja váriid alážiin leahkkasan oidnosat 
Anárjávrri ja dan birrasii leat fuomášahtti fiidnát. 

Luondduiešvuođat 

Ádjájávrri ja Muoisejávrri duovdagat leat Anárjávrri máttabeale moallolágán ja allodatgova dáfus molsašuddi 
duovdagis. Guovllu ruŋgun lea guhkes luovtta sulastahtti davveoarje-máttanuortasullasaš Ádjájávri, man birra 
vuovdelágán ja ceakkovieltevárit badjánit sulaid 150 mehtera allodahkii. Ádjájávrri ja Muoisejávrri 
duovdagiin oidnojit olu jiekŋaáiggi luottat, dego hirbmat sirdinlaiggahagat ja juovat. Duovddaguovllu 
eanavuođu vuođđun lea moreana, muhto guovllus leat maiddái olu bákteeatnamat ja báljeslássát. Báktevuođu 
dáfus guovlu gullá Lappi granulihttakompleksii ja čoaggana eanaš granáhta-kordieragneaissas. 
Duovddaguovllu davvirádjá čuvoda máttanuorta-davveoarjesullasaš doajáhaga. 

Duovddaguovllu gokčá eanaš goike ja guorba beahcevuovdi. Guovllu sulluin leat viiddis rabasjuovat, main 
šaddet dušše jeahkálat dahje sámmálat. Ádjájávrri davábeale Muoisejávrri biras lea beakkán 
árdnavuovdeguovllusteaset, ja doppe šaddet Fennoskándia boarrásamos beazit.  Muoisejávrris lea maiddái 
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Guovžžabeassegeađgi, Suoma stuorámus ja eanemus beakkán tafona. Guovžžabeassegeađgi lea hirbmat 
granulihttalaiggus, man sisa lea moallaneami ja dálkemolsašuvvama dihtii šaddan sulaid golbma mehtera alla 
ja njealje njealjehasmehtera viiddis hoallu. Hoalu gáhtus moallaneami luottat oidnojit jorba roggelágan gohpin. 
Hollui laktása máinnas, man mielde báikkálaš almmái lei ohcan suoji heajos dálkkis ja gávdnan hoalu. 
Lihkadettiin son lei fuobmán oađđán guovžža gaigŋiris. 

Guovllu jávrrit golget Anárjávrái. Adjájávrri earuha Anárjávrri stuorra čielggis Äijih-nammasaš suolu, man 
mátta- ja davvegeažis lea seakka čoalmmit. Dain davibu bokte johtá fanasjohtolat. Čázádatluonddu dáfus 
jávrrit leat guorbasat ja luonddu dáfus  meahcceeanalágánat. Ádjájávrri ja Guoikavuona máttanuortagáttiin lea 
oalle teahtis luopmoássan. 

Kulturiešvuođat 

Ádjájávrri ja Muoisejávrri duovddaguovllus dovdet dál čieža dološbázahusčuozáhaga. Guovllus leamašlan 
máŋggat čuozáhagat, muhto dat leat duššan gáttiid gollama ja Rááhájávrri fápmolágádusa huksema mielde. 
Rááhájávrri fápmolágádus lea Rááhájávrri ja Ádjájávrri gaskasaš Geavŋŋesguoikka lahkasiin vuollegaš 
guolbanis, gos leat gávdnon bivdorokkit. Ruhtajávrri giera čiehká vuollásit máŋggaid dološ ássanbáikkiid. 

Ádjájávrri guovlu lea sámekultuvrra dáfus árvvolaš. Boares oskui gullevaš Ádjájávri, Äijih ja Ákku dahket 
anáraškultuvrii dehálaš oppalašvuođa. Ádjájávrri Äijiha mearkkašupmi ja bassivuhtii čujuha eandalii dan 
boares namma Basimušjávri, Pasemusjävri. Dát namma lei anus vel sulaid 200 jagi áigi. Äijih ja Ákku leat 
máinnašuvvon máŋggain historjjálaš gálduin anáraččaid oaffaruššanbáikin, ja jagi 2007 Äijih-sullos gávdnui 
arkeologalaš dutkamušaid mielde 1100-1400-lohkui áiggi dáfus árvvoštallojuvvon oaffaruššanbáiki. Lassin 
Konišnjárgga davágeahčen lea gáddečázis golmma smávit geađggi alde Badjálasgeađgi, nappo oahppáseappot 
Beaivvi dahje Beaivvi Vuolába geađgi, masa laktása anáraš árbediehtu ja muitalusat. 

Ádjájávrri máttanuortagáttis lea anáraččaid jahkodatjohtimii gullevaš dálvebáiki, Morottajagieddi, gos 
leamašan Morottaja-soga dálvestohpu. Soga geassebáiki, gosa fárrejedje giđđat, lea Avviljoganjálmmi 
Gieddesullos sulaid vihtta kilomehtera dálvegiettis nuortadavvenuortta guvlui. Heavdnenjárgga máttageažis 
lea gávdnon smávva gieddi, man ássiin dahje historjjás eai leat seilon dárkilut dieđut. 

Ádjájávrri guovlu lea dálá boazodoalu duovdda, gos johten dehálaš ealuvuojehanmáđijat. Ádjájávrri 
máttabeale Lihttuvári máttaoarjjabealde lea Avvila bálgosa Vittakuru bigálusgárdi, gosa Anárjávrris 
čohkkejuvvon boazoealut fievrreduvvojit Ádjájávrri máttaoasis, Rááhájávrskáiddi máttabeale. Ádjájávrri 
davveoarječiegas eallu dolvojuvvo fas Bátneduoddara bálgosa Stohpovári gárdái 

Guovllu jávrriid birrasis gávdnojit maiddái Lappi soađi luottat. Muoisejávrris lei soađi áigge sajádatbáiki, man 
máttagáttis ledje suopmelaččaid ja davvegáttis duiskalaččaid sajádagat. Guovžžabeasseváris leat ain 
duiskalaččaid roggan dáistalanrokkit ja eará ráhkadusat. Maiddái Ádjájávrri davágeahčen leat luottat 
duiskalaččaid sajádatbáikkis. 

Duovddaguovllu nuorat ráhkadusgearddádat laktása vuosttažettiin turismaealáhussii ja luopmoássamii. 
Ádjájávrri oarjegátti ja Muoisejávrri nuortagátti čuovvu Váldegeaidnu 4 lea mátkkálaččaide bivnnut, ja 
Guovžžabeassegeađgi lea ovdánan turismabáiki oktan bisánansajiin, bálggesráhkadusain ja kafeain. Lihttuvári 
alážis lea fas oainnuskafea sihke Anárjávrri eallimis muitaleaddji olgo- ja sisčájáhus. Guovllu boarrásut 
turismagearddádaga ovddastit Ádjájávrri lean davábeale boares guosseviesu bázahusat. 

Duovddagovva 

Ádjájávrri ja Muoisejávrri gaskasaš duovddaguovlu dahká ovtta Váldegeainnu 4:a čábbámus oasi. Guovllus 
deaivvadit guokte hui earálágan duovddaavádaga, duottarčielggi ravdaguovlu ja measta mearralágán 
Anárjávri. Máddin boađedettiin duovdda leahkkasa njuolga eanageainnus Ádjájávrái. Jávrri máttabeale 
Lihttuvári čohkas leahkkasa oainnus Anárjávrri smávva, guorba sulluid ja šerresčázát čilggiid dahkan 
mosaihkkii. Vári alážis oaidná maiddái oarjjas Rááhájávrái ja nuorttas Avviljoga njálmmádahkii. Ádjájávrri 
máttaoasis lea teahtis luopmoássan, muhto jávrri oarjegáttis lea dušše muhtun visti. 

Njelješgeaidnu johtá Ádjájávrri oarjeravddas gitta dan davágeahčái, gos dat doalvu Muoisejávrái. 
Váldegeainnu nuorttabealde badjánit ceakkolágan Rááhájávrskáidi ja Áldočielgi, oarjjabeale leahkkasa 
bealistis Ádjájávrri guorba jávreduovdda smávva juovvái sulluidisguin. Jávrri davvenuortaoasis duovdaga 
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hálddaša anáraččaid boares bálvvosbáiki, Ákku-várri, mas lea jorba aláš. Ákku aláža ja čázádagaid gaskasaš 
geađge- ja juovvabealdu lea hui váttis johttit. 

Nubbi anáraččaid bálvvosbáiki, Äijih-suolu, earuha Ádjájávrri Anárjávrris. Äijiha máttaoasis lea ceakko 
bákteseaidni, man birrasis lea máŋggaid mehteriid alla sirdinlaiggastagat. Sullo davvegeahči lea 
njoaiddohámat, veahkkái ja lavttas. Ádjájávrri guorbaroamššas duovdagat joatkašuvvet Muoisejávrái ja 
Guovžžabeassevári birrasis. Guovžabeassevári nuorttabeale vuollegaš, šerresčázát luobbalat oidnojit 
váldegeidnui. Muoisejávrri gáttit leat geađgái. Jávrri máttanuortagáttis badjána bákteseaidnelágán, šumppas 
Muoisejávrbáhkka. Guovžabeassevári gaigŋiris lea kafea, gos vulget muorra ráhpat vári alážii ja dan vieltti 
earenoamáš moallananhoallooidnosii, Guovžžabeassegeađgái. 
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Ádjájávrri ja Muoisejávrri duovdagat 

Gielda: Anár 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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175. Äijihjäävri já Myössäjäävri enâduvah 

Eennâmkodde Lappi 

Kieldâ Aanaar 

Enâdâheennâmkodde Peräpohjola–Lappi 

Enâdâhkuávlu Aanaarjäävri kuávlu 

Vijđodâh 5 594 ha, mast 

njeeših já jolgâ jeegih: 26 ha 

eennâmtuálukuávluh: 0 ha 

vyevdih sehe ávus kuolbâneh já källee-enâmeh: 3 579 ha 

huksejum kuávluh: 74 ha 

čäcikuávluh: 1 916 ha 

Árvutahheeh 

Äijihjäävri já Myössäjäävri enâdâhkuávlu maaŋgâkiärdásiih kulttuurliih já historjálliih merhâšumeh muštâleh 
anarâš kulttuurist já ton jieškote-uv muddoin. Äijihjävri taha Äijiháin já Áhhoin sämmilij puáris oskolduvâst 
muštâleijee mávsulâš ubâlâšvuođâ. Äijih-suollust lii lamaš uhresaje. Myössäjäävri kuávlust láá Suomâ 
stuárráámus tafoni sehe Fennoskandia puárásumoseh peesih. Äijihjäävri já Myössäjäävri koskâsâš maađijuási 
lii enâduv tááhust vaikutteijee, já maađij piällást sehe vaarij alaččijn lekkâseijee uáinuseh Aanaarjáávrán já ton 
pirrâsân láá huámášittee fijnáh. 

Luándujiešvuođah 

Äijihjäävri já Myössäjäävri enâduvah láá Aanaarjäävri máddáápiäláá muálunâm já enâduv tááhust 
molsušuddee meeccist. Kuávlu ruŋgon lii kuhes luovtâ sulâstittee taveviestâr-maadânuorttâsundásâš 
Äijihjävri, mon pirrâ vyevdilágán já ciägus väärih pajaneh suullân 150 meetter alodâhân. Äijihjäävri já 
Myössäjäävri enâduvâin uáinojeh ennuu jieŋâääigi luodah, tegu hirmâd stuorrâ siirdâloigiittuvah já juovah. 
Enâdâhkuávlu eennâmvuáđđun lii mooreen, mut kuávlust láá meid ennuu källee-enâmeh já päljiskälleeh. 
Källeevuáđu tááhust kuávlu kulá Säämi granuliitkompleksân já hámášuvá iänááš graanaat-kordieriitgneissist. 
Enâdâhkuávlu taverääji čuávu maadânuorttâ-taveviestârsundásâš toijuuttuv. 

Enâdâhkuávlu luávdá iänááš koške já kuorbâ pecivyevdi. Kuávlu suolluin láá vijđes ávusjuovah, main šadda 
tuše jäävvil tâi seevtil. Äijihjäävri taavaapiäláá Myössäjäävri piirâs lii tobdos algâvyevdikuávlustis, já tobbeen 
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šaddeh Fennoskandia puárásumoseh peesih. Myössäjäävrist lii meid Kuobžâkuátikeđgi, Suomâ stuárráámus 
já tobdosumos tafoni. Kuobžâkuátikeđgi lii hirmâd stuorrâ granuliitloigâttâh, mon siisâ lii muálunem já 
šoŋŋâmolsâšuddâm keežild šoddâm suullân kuulmâ meetter alosâš já neelji neljihâšmeetter vijđosâš 
kuovđâšm. Kuovđâšm káátust muálunem luodah uáinojeh jurbâ roggelágán vuággun. Kuovđâšmân lohtâs 
maainâs, mon mield páihálâš almai lâi uuccâm syeje nievris šooŋâst já kavnâm kuovđâšm. Koccáádijn sun lâi 
aiccâm, et uáđá kuobžâ käŋŋirist. 

Kuávlu jäävrih kolgeh Aanaarjáávrán. Äijihjäävri iärut Aanaarjäävri stuorrâ joorŋâst Äijih-nommâsâš suálui, 
mon máddáá- já taaveekeččin láá kežis čuálmih. Tain tavebáá mield jotá kärbiskiäinu. Čácádâhluándus tááhust 
jäävrih láá kuorbâseh já luándu tááhust meccilágáneh. Äijihjäävri já Kuoškâvuonii maadânuorttâriddoin lii 
viehâ sahâdis luámuaassâm. 

Kulttuurjiešvuođah 

Äijihjäävri já Myössäjäävri enâdâhkuávlust tobdeh tääl čiččâm toovlášpasâttâsčuosâttuvâd. Kuávlust láá lamaš 
eenâb-uv čuosâttuvah, mut toh láá tuššâm jaavrij ridoi nuuhâm já Rááhájäävri vyeimilájádâs huksim 
ohtâvuođâst. Rááhájäävri vyeimilájádâs lii Rááhájäävri já Äijihjäävri koskâsii Kaareehkiävŋá aldasijn vyeligis 
kuáđhust, mast láá kavnum kodderogeh. Rááhájäävri ase čiähá vuálásis maaŋgâid keđgiáigásijd aassâmsoojijd. 

Äijihjäävri kuávlu lii sämikulttuur tááhust mávsulâš. Puáris oskoldâhân lohtâseijee Äijihjävri, Äijih já Ákku 
hämmejeh anarâš kulttuurân tehálii ubâlâšvuođâ. Äijihjäävri Äijih merhâšumán já pasevuotân čuujoot 
eromâšávt ton puáris nommâ Pasemusjävri. Taat nommâ lâi kiävtust vala 200 ihheed tassaaš. Äijih já Akku 
láá mainâšum maaŋgâin historjállâš käldein anarâšâi uhredemsaijeen, já ive 2007 Äijih-suollust kavnui 
arkeologâlâš tutkâmušâi vuáđuld 1100–1400-lovvoid äigiduvvee uhresaje. Lasseen Konišnjaargâ taavaakeččin 
lii riddočääsist kuulmâ ucceeb keeđgi alne Pajalâskeđgi, ađai uáppásubbooht Peeivih Vuáláppáá keđgi, moos 
lohtâs anarâš ärbivyehitiätu já mainâseh. 

Äijihjäävri maadânuorttâriddoost lii anarâšâi varriistâlmân lohtâseijee tälvipäikki, Morottajakieddi, mast lii 
lamaš Morottaja-suuvâ tälvitupe. Avveelnjäälmi Kieddsuollust, suullân vittâ kilomeetter tälvipääihist 
tavenuorttânuortâs, lii suuvâ kesipäikki, moos värrejii kiđđuv. Evnháánjaargâ máddáákeččin lii kavnum 
ucessiähá kieddi, mon ässein tâi historjást iä lah siäilum tärhibeh tiäđuh. 

Äijihjäävri kuávlu lii tááláš puásuituálu enâdâh, mast joteh teháliih iäluvyejettemkiäinuh. Äijihjäävri 
máddáápiäláá Littovääri maadâviestârbeln lii Avveel palgâs Vittakuru pygálusäiđi, moos Aanaarjäävri 
kuávlust čuákkejum poccuuh vyejettuvvojeh Äijihjäävri maadâuásist, Rááhájävrskääiđi máddáápele. 
Äijihjäävri taveviestârčievâst iälu pelestis vyejettuvvoo Pänituoddâr palgâs Tupevääri káárdán. 

Kuávlu jaavrij pirrâsijn kávnojeh meid Säämi suáđi luodah. Myössäjäävrist lâi suáđi ääigi sajattâhpäikki, mon 
maadâriddoost lijjii syemmilij já taveriddoost saksalij sajattuvah. Kuobžâkuátiväärist láá ain-uv saksalij 
kuáivum taištâlemrogeh já eres ráhtuseh. Meid Äijihjäävri taavaakeččin láá luodah saksalij sajattâhpääihist. 

Enâdâhkuávlu nuorâb huksiittâskerdi lohtâs vuosâsajasávt tuurismiäláttâsân já luámuasâmân. Äijihjäävri 
viestârrido já Myössäjäävri nuorttârido čuávvoo Väldimaađij 4 lii máđháláid piivnoh, já Kuobžâkuátikeeđgist 
lii šoddâm pivnohis tuurismčuosâttâh ohtân parkkisoojijn, pälgisráhtusáin já kähviviäsoin. Littovääri alaččist 
lii oppeet uánuskähviviäsu sehe Aanaarjäävri elimist muštâleijee olgo- já sisčáitálmâs. Kuávlu puárásub 
tuurismkeerdi ovdâsteh Äijihjäävri taavaapeln orroom puáris kestâkievar pasâttâsah. 

Enâdâhkove 

Äijihjäävri já Myössäjäävri koskâsâš enâdâhkuávlu hämmee oovtâ Väldimaađij 4 muččâdumosijn oosijn. 
Kuávlust kuáhtáv kyehti uáli ereslágán enâdâhstiellâs, tuodârčielgi robdâkuávlu já masa merâlâš Aanaarjävri. 
Mäddin puáđidijn enâdâh lekkâs njuolgist maađijijst Äijihjáávrán. Jäävri máddáábeln pajaneijee Littovääri 
alaččist lekkâs uáinus Aanaarjäävri uccâ, kuorbâ suollui já šelis joorŋâi hammim mosaiikân. Vääri alaččist 
uáiná meid viestârân Rááhájáávrán já nuortâs Avveelnjáálmán. Äijihjäävri maadâuásist lii sahis luámuaassâm, 
mut jäävri vieštârriddoost lii tuše mottoom viste. 

Neeljišmaađij jotá Äijihjäävri viestârroobdâst kidâ ton taavaakeš, mast tot tuálvu Myössäjáávrán. Väldimaađij 
nuorttiibeln pajaneh ciägus Rááhájävrskäiđi já Áldučielgi, viestârbeln lekkâs pelestis Äijihjäävri kuorbâ 
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jävrienâdâh uccâ källeesuolluidiskuin. Jäävri tavenuorttâuásist enâduv haaldâš anarâšâi puáris palvâlemsaje, 
jurbâčokkásâš Akku-vääri. Ááhu aalaa já čácáduvâi koskâsâš keđgi- já juovâpiäldu lii uáli väädis jotteeđ. 

Nubbe anarâšâi palvâlemsaje, Äijih-suálui, iärut Äijihjäävri Aanaarjäävrist. Äijih maadâuásist lii ciägus 
källeeseini, mon pirrâsist láá maaŋgâi meetterij alosiih siirdâloigiittuvah. Suolluu taveuási lii njuáiduslágán, 
šaddaa já laavtâs. Äijihjäävri kuorbâčuálččáás enâduvah juátkojeh Myössäjäävri já Kuobžâkuátivääri pirrâsâst. 
Kuobžâkuátivääri nuorttiipiälááh cuávis já šelis luobbâleh uáinojeh väldimaađijân. Myössäjäävri ridoh láá 
kiäđgááh. Jäävri maadânuorttâriddoost paijaan källeeseinilágán, váldálâs ”Myössäjärvenpakka”. 
Kuobžâkuátivääri käŋŋirist lii kähviviäsu, mast pajaneh muorâporthááh vääri alaččân já ton vielti eromâš 
muálunemvuovdâuáinámâšân, Kuobžâkuátikiäđgán. 
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Äijihjäävri já Myössäjäävri enâduvah 

Kieldâ: Aanaar 
Eennâmkodde: Lappi 

 
Väldikodálávt mávsuliih enâdâhkuávluh: SYKE 
Tuávááškárttá: Eennâmmittedemlájádâs (EML)/WMTS, 05/2021 

Väldikodálávt mávsulâš enâdâhkuávlu 2021 
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175. Ukonjääuʹr da Myössäjääuʹr kueʹstelm 

Mäddkåʹdd Lappi 

Kåʹdd Aanar 

Kueʹstelm-mäddkåʹdd Puåšštââʹvv–Lappi 

Kueʹstelmvuʹvdd Aanarjääuʹr vuʹvdd 

Vuʹvddšõrrâdvuõtt 5 594 ha, koʹst 

leäuš da äävas jieʹǧǧ: 26 ha 

mäddtäällvuuʹd: 0 ha 

mieʹcc di äävas ǩiâlǥkuålvvi da kaʹllimäädd: 3 579 ha 

rajjum vuuʹd: 74 ha 

čääʹccvuuʹd: 1 916 ha 

Ärvvraaji 

Ukonjääuʹr da Myössäjääuʹr kueʹstelmvuuʹdest liâ määŋgǩeârddsa kulttuurla da histoorla miârktõõzz, kook 
čuäʹjte aanarsääʹm kulttuur da tõn jeeʹres pooddid. Ukonjäuʹrr häämasm Ukkoin da Akkuin säʹmmlai vuäʹmm 
ååskldõõǥǥâst mainsteei ärvvsa obbvuõđ. Ukko-suâlʼlʼjest lij leämmaž palvvpäiʹǩǩ. Myössäjääuʹr vuuʹdest lij 
Lääʹddjânnam šuurmõs tafon di še Fennoskandia puärrsummuz pieʹʒʒ. Ukonjääuʹr da Myössäjääuʹr kõskksaž 
čuâǥǥasvuässõs lij kueʹstelmnaʹllšânji vaikkteei, da čuõkku kuâŋŋsi di vääʹri laakkvuuʹdest ävvne 
kuâsttmmõõžž Aanarjäurra da tõn pirrõʹsse tõk liâ samai samai eeʹttǩeei. 

Luâttnallšemvuõđ 

Ukonjääuʹr da Myössäjääuʹr kueʹstelm liâ Aanarjääuʹr saujjpeäʹl koosksâst da ââlažkaartines vaajtõõllʹjest 
mieʹccest. Vuuʹd vuâđđan liâ kuʹǩes luut mušttʼteei reddviâstar-ooʹbbdneǩvuʹvddsaž Ukonjäuʹrr, koon pirrsest 
vââid da åʹrddvääʹr kaggâʹtte nuʹtt samai 150 mettar õllʼjõʹsse. Ukonjääuʹr da Myössäjääuʹr kueʹstlmin kuâsttje 
jiânnai jiõŋŋääiʹj ǩiõij, håʹt mâka samai jõnn seʹrddemǩeäʹdǧǧčuäʹǧǧ da juõv. Kueʹstelmvuuʹd mädd nårrai 
moreenest, leâʹša vuuʹdest liâ še jiânnai kaʹllimäädd da äävkaʹlli. Kaʹllivuâđ mieʹldd vuʹvdd kollai Lappi 
granuliittikompleksiia da häämasm vueiʹvv-vueʹzzest granaatti-kordieriittigneissast. Kueʹstelmvuuʹd tâʹvvraajj 
miõđâst reddviâstar-ooʹbbdneǩvuʹvddsa morddâz. 

Kueʹstelmvuuʹd peitt vueiʹvv-vueʹzzest kåʹšǩǩ da raʹhtt pieʹccmeäʹcc. Vuuʹd suõlluin liâ veiddsõs äävjuõv, koin 
šâʹdde pâi jeäkkal leʹbe seähttar. Ukonjääuʹr tââʹvbeäʹlnn åårri Myössäjääuʹr pirrõs lij tobddum 
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poostmeäʹccvuuʹdstes, da toʹben šõddi Fennoskandia puärrsummuz pieʹʒʒ. Myössäjääuʹrest lij še 
Karhunpesäkivi, Lääʹddjânnam šuurmõs da snäätnas tafoni. Karhunpesäkivi lij samai jõnn granuliittikuʹsǩǩ, 
koon siisǩâž lij čuõmârdõõvvmõõžž da šõõŋvaajtõõllâm diõtt šõddâm nuʹtt kolmm mettar õlli da neljj 
mettarčiõkk-kõõsk veiddsõs ǩeäʹdǧǧskuõrr. Ǩeäʹdǧǧskuõr laaǥǥâst čuõmârdõõvvmõõžž ǩiõij kuâsttje jorbb 
kååʹppnallšmen kuʹrččen. Ǩeäʹdǧǧskuõʹrre õhttan maainâs, koon mieʹldd pääiklaž ååum leäi ooccâm suõi 
pannšõõŋg poodd da kaunnâm ǩeäʹdǧǧskuõr. Mårrneen son leäi vuâmmšam vueʹđđem kuõbǯ aaʹŋâst. 

Vuuʹd jääuʹr kåʹlǧǧe Aanarjäurra. Ukonjääuʹr jeärat Aanajääuʹr samai jõnn jõõrŋâst Ukko-nõmmsaž suâl, koon 
saujj- da tâʹvvǩeeʹjjest lie ǩeeʹʒʒes čueʹlm. Tõin tââʹvab čõõđ jåått võõnâsǩeäiʹnn. Čaaʹʒʒiluâđnalla jääuʹr liâ 
šââddteeʹm da luând mieʹldd poostjânnamnallšeeʹm. Ukonjääuʹr da Kuõškkvuõn ooʹbbdneeʹǩǩreeddin liâ tõn 
mieʹldd miâlggad jiânnai luõvâsvuõttaazztõõzz. 

Kulttuurnallšemvuõđ 

Ukonjääuʹr da Myössäjääuʹr kueʹstelmvuuʹdest toobdât ååʹn tän pooddâst čiččâm tuuʹljõžpaʒʒtospäiʹǩǩed. 
Vuuʹdest liâ leämmaž määŋg pääiʹǩ, leâʹša tõk liâ pråppääm jääuʹr-reeddai puuttâm da Rahajääuʹr 
viõkkstrooiteʹl raajjâm mieʹtt. Rahajääuʹr viõkkstrooiteʹl åårr Rahajääuʹr da Ukonjääuʹr kõskksa 
Kirakkaǩeuŋŋaz luʹnn vueʹllǥast mueʹtǩest, koʹst liâ kaunnâm še šeeʹllemkååʹvid. Rahajääuʹr čääʹʒʒoolâž peitt 
vuâllses määŋgaid ǩeäʹdǧǧäiggsaid jälstemsââʹjid. 

Ukonjääuʹr vuʹvdd lij sääʹmkulttuur mieʹldd samai ärvvsaž. Vuäʹmm ååskldõʹǩǩe õhttne Ukonjäuʹrr, Ukko da 
Akku häämme aanarsäʹmmliʹžže kulttuuʹre tääʹrǩes obbvuõđ. Ukonjääuʹr Ukon miârktõõzz da pââʹssvuõʹtte 
cuäʹjat jeäʹrben tõn vuäʹmm nõõmtõs Pasmusjäuʹrr (> Pasemusjävri ns. Pyhinjärvi). Tät nõmm leäi 
âânnemnalla võl nuʹtt 200 eeʹǩǩed mååust årra. Ukko da Akku liâ peäggtum määŋgain histoorlain teâttkääivin 
aanarsäʹmmlai palvvpäiʹǩǩen, da eeʹjjest 2007 Ukko-suâlʼlʼjest käunnʼji arkeologii tuʹtǩǩummuž vuâđald 
1100–1400-lååǥǥid åårri palvvpäiʹǩǩ. Lââʹssen Konesnjaarǥ tâʹvvǩeeʹjjest lij reddčääʹʒʒest koolm uuʹccab 
ǩieʹđj âʹlnn Pâʹjjǩeäʹdǧǧ, ns. snäätnsuben Päiviö leʹbe Päiviö Vuolab ǩeäʹdǧǧ koozz õhttne aanarsäʹmmlai 
äʹrbbvuõtt-teâd da mainnâz. 

Ukonjääuʹr ooʹbbdneǩreeddast lij aanarsäʹmmlai ekksažsirddu õhtteei täʹlvvjälstempäiʹǩǩ, Morottajaǩeʹdd, 
koʹst lij leämmaž Morottaja-sooǥǥ täʹlvvpõõrtâž. Âʹvveljooǥǥnjääʹlm Jooǥǥnjäʹlmmǩeʹddsuõllust, nuʹtt vitt 
ǩilomettar täʹlvvǩeeʹddest nuõrttäppla, lij sooǥǥ ǩieʹsspäiʹǩǩ, koozz siʹrddeš ǩeâđđa. Hämähäkkiniemi 
saaujǩeeʹjjest liâ kaunnâm occâkka ǩeeʹdd, koon jälsteeʹjin leʹbe histoorâst jiâ leäkku seillam tääʹrǩab teâđ. 

Ukonjääuʹr vuʹvdd lij ânnʼjõžääiʹj puäʒʒhååid kueʹstelm, koʹst mâʹnne tääʹrǩes čiõǥǥârjååʹđtemǩeeiʹn. 
Ukonjääuʹr saaujbeäʹlnn åårri Sovintovaara lieʹtnibeäʹlnn åårr Âʹvvel paalǥâskååʹdd Vittakuru pikalõsäidd, 
koozz Aanarjääuʹrest norrum puäʒʒčiõkkâr jååʹđtet Ukonjääuʹr saaujbeäʹlnn, Rahajääuʹrskääid saaujbeäʹl. 
Ukonjääuʹr reddviâstârkuuʹlmest čiõǥǥâr viiǥǥât peäʹlest Pääʹnntuõddâr paalǥâskååʹdd Tupavaara aiddu. 

Vuuʹd jaauʹri pirrõõzzâst käunnʼje še Lappi vääin ǩiõj. Myössäjäuʹrr leäi vääin poodd åårrampäiʹǩǩen, koon 
saujjreeddast leʹjje laaʹddi da tâʹvvreeddast saksslai åårrampääiʹǩ. Karhunpesävaarast käunnʼje õinn saksslai 
kuäivvam kååʹv da jeeʹres raajõõzz. Še Ukonjääuʹr tâʹvvǩeeʹjjest kuâsttje võl ǩiõij saksslai åårrampääiʹǩest. 

Kueʹstelmvuuʹd nuõrab raajõsriâddtõk õhttan vuõss-sââʹjest turismmjieʹllemvuâkka da luõvâsvuõttaazztõʹsse. 
Ukonjääuʹr viõstâr-reedd da Myössäjääuʹr nuõrtireedd miõđâstteei Väʹlddčuâǥǥas 4 lij määtklai miõllsõõzzâst, 
da Karhunpesäkivestä lij šõddâm miõllsaž turismmpäiʹǩǩ årstempääiʹǩines, pääʹljesraajõõzzines da 
kååʹffpääiʹǩines. Sovintovaara laaǥǥâst åårr peäʹlest čâʹlmmväʹlddemkååʹffpõrtt di še Aanarjääuʹr jieʹllmest 
mainsteei oolǥ- da siisǩbeäʹlnn åårri čuäʹjtõs. Vuuʹd puärrsab turismmǩeeʹrd čuäʹjte Ukonjääur tââʹvbeäʹlnn 
tåimmam vuäʹmm kuâsstemkievar paaʒʒtõõzz. 

Kueʹstelmkartt 

Ukonjääuʹr da Myössäjääuʹr kõskksaž kueʹstelmvuʹvdd häämasm õõut Väʹlddčuâǥǥas 4 moččumõõzzin 
vuässõõzzin. Vuuʹdest teivva kueʹhtt samai jeeʹresnallšeeʹm kueʹstelmvuuʹd, čeäʹr reddvuʹvdd da âlddsin 
miârrnallšem Aanarjäuʹrr. Saauj åʹrnn puäʹđeen kueʹstelm ävvan vuõiʹǧǧest kruunčuõkkust Ukonjäurra. Jääuʹr 
saaujbeäʹlnn âllneei Sovintovaara čååʹǩǩest ävvan kuâsttmmõš Aanarjääuʹr uuʹcci, šâddteeʹm suõllui da 
čuõʹvvesčäccai jõõrŋi årrjam mosaiʹǩǩe. Vääʹr laaǥǥâst vuäinn še viõsttra Rahajäurra da nuõrttja Âʹvveljooǥǥ 
vuâllõʹǩǩe. Ukonjääuʹr saaujbeäʹlnn liâ jiânnai luõvâsvuõttaazztõõzz, leâʹša jääuʹr viõstâr-reeddast liâ pâi 
mueʹdd raajõõzz. 
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Kruunčuâǥǥas jåått Ukonjääuʹr viõstârlääidast pâi võl tâʹvvǩeeʹjj räjja, koʹst tõt jåått Myössäjäurra. 
Väʹlddčuõkku nuõrtibeäʹlnn kaggâʹtte åʹrddnallšem Rahajääuʹrskäidd da Vaadinselkä, viõstârbeäʹlnn ävvan 
peäʹlest Ukonjääuʹr šââddteʹm jäuʹrrkueʹstelm uuʹcces juõvv suâlʼlʼjines. Jääuʹr ääppalbeäʹlnn kueʹstelm vaaldaš 
aanarsäʹmmlai vuäʹmm čuäʹrvvkäʹrdd, čuʹlpp Akku-vääʹrr. Akkulaaǥǥ da čäccõõzz kõskksaž ǩeäʹdǧǧ- da 
juõvvpeäldd lij samai samai rääppes. 

Nuʹbb aanarsäʹmmlai čuäʹrvvkäʹrdd, Ukko-suâl, jeärat Ukonjääuʹr Aanarjääuʹrest. Ukko saujjbeäʹlnn lij päʹhtt, 
koon pirrõõzzâst liâ määŋgai mettri õlli ǩeäʹdǧǧkuuʹsǩ. Suõlʼlu tâʹvvpieʹll lij lueʹvesnallšem, rippõõvvâm da 
njuõckâs. Ukonjääuʹr raauʹtmooʹččes kueʹstelm juätkkje Myössäjääuʹr da Karhunpesävaara pirrõõzzâst. 
Karhunpesävaara nuõrtibeäʹlnn liâ vueʹllǥa, čuõʹvvesčäccai lubbâl kook kuâsttje väʹlddčuâkksa. Myössäjääuʹr 
reedd liâ ǩeädggai. Jääuʹr ooʹbbdneǩreeddast kaggââtt päʹhtt, samai jõnn da jiiʹjjesnalla mooʹččes 
Myössäjääuʹrpakk. Karhunpesävaara aaʹŋâst lij kååʹffpõrtt, koʹst kaggâʹtte muõrrpuärddaz vääʹr laʹǩǩe da tõn 
rõddi jiiʹjjesnallšma čuõmârdõõvvâmskuõrrvueiʹnlma, Karhunpesäkivelle. 
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Ukonjääuʹr da Myössäjääuʹr kueʹstelm 

Kåʹdd: Aanar 
Mäddkåʹdd: Lappi 

 
Väʹlddkååddlânji ärvvsa kueʹstelmvuuʹd: SYKE 
Tuâǥǥažkartt: MML (Jânnam-metteemstrooitel) / WMTS-karttkääzzkõs, 05/2021 
 

Väʹlddkååddlânji ärvvsaž kueʹstelmvuʹvdd 2021 
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176. Nellimin asutusmaisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Inari 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Inarijärven seutu 

Pinta-ala 6 363 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 82 ha 

maatalousalueita: 24 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 4 622 ha 

rakennettuja alueita: 131 ha 

vesialueita: 1 505 ha 

Arviointi 

Nellimin asutusmaisemat muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa yhdistyvät asutushistoria, ylira-
jaisuus, historiallinen monikerroksisuus sekä luontoarvot. Alueella on paljon toisen maailmansodan jälkeen 
rakennettuja kolttatiloja, mutta myös vanhemmasta inarinsaamelaisesta asutus- ja elinkeinohistoriasta kertovia 
jälkiä. Alueen maiseman kulttuurihistoriaa rikastavat 1920- ja 1930-lukujen suursavottojen sekä toisen maail-
mansodan aikana syntyneet rakenteet. 

Luonnonpiirteet 

Nellimin asutusmaisema jäsentyy Inarijärven kaakkoiskulmassa sijaitsevan Paksuvuonon, Sarmijärven ja Kes-
kimöjärven ympäristöön. Nellimvuono ja Paksuvuono ovat 2–4 kilometriä pitkiä itään suuntautuneita lahtia, 
jotka Lusmanuora ja Lusmasaari erottavat Satapetäjäselästä. Näiden pohjoispuolella sijaitsee Paatsvuono, 
jonka pohjukasta lähtevä Paatsjoki kuljettaa koko Paatsjoen vesistön vedet Jäämeren Barentsinmereen. 

Kuva: Päivi Magga 
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Paatsjoki on voimakkaasti säännöstelty joki, jonka säännöstelystä Suomi, Norja ja Venäjä ovat laatineet sopi-
muksen vuonna 1959. Nellimvuonoon laskee kaakosta Nellimjoki, jonka vesistöalueella on lukuisia erikokoi-
sia järviä. Koillisessa alue rajautuu läheltä rajavyöhykettä kääntyen Matjärveltä Paksuniemen ja Nellimvuonon 
Kenttäsaaren kautta etelälounaaseen. Etelässä maisema-alue ulottuu Sarmijärvelle, jonka vedet laskevat Kyn-
sikoskenjärven ja Sarmilompolan kautta Inarijärven Sarmivuonoon. 

Alueen ympäristö on suhteellisen karua ja kivistä moreenimaata, jonka keskellä on satunnaisia avokallioalu-
eita. Nellimvuonon hiekkaisella rantamaalla sijaitsevan Nellimin kylän ympäristössä on runsaasti pieniä lom-
poloita ja järviä sekä lohkareisia moreenikumpuja. Kylän kaakkoispuolella kulkee lounais-koillissuuntainen 
harju, joka loivenee kohti Nellimjokea ja Nellimjärven länsiosan hienoja hietikoita. Nellimistä Ivalon kautta 
Kutturaan ulottuva harjujakso kuuluu Lapin suurimpiin. Maisema-alueen korkeimmat kohdat ovat vaaroja ja 
vaaranselänteitä, jotka ovat paikoin hyvin louhikkoisia. Alueen kallioperää halkovat itä-länsisuuntaiset vyö-
hykkeet, jotka koostuvat erilaisista gneisseistä sekä kvartsi- tai granodioriitista. Kallioperässä on useita pieniä 
murroksia ja työntösiirroksia. 

Inarijärven–Paatsjoen ympäristön mäntymetsä on laajan euraasialaisen havumetsävyöhykkeen, taigan, luotei-
sin uloke. Alueen lajistossa kohtaavat levinneisyytensä pohjoisrajalla olevat eteläiset lajit sekä monet levin-
neisyytensä länsirajalle juurtuneet itäiset lajit. Alueen aluskasvillisuus on harvaa varvikkoa, mutta järvien ran-
nat ovat osin soistuneita ja reheviä. Nellimin kylällä on muutamia kyläkuvan kannalta tärkeitä niittyjä. Alueella 
on runsas erämainen metsälajisto, johon kuuluu muun muassa elinvoimaisia suurnisäkäskantoja. 

Kulttuuripiirteet 

Vuonojen, järvenrantojen ja Inarijärveä reunustavien pienten järvien rannoilta on löytynyt useita muinaisjään-
nöksiä, jotka kertovat Paatsjokea pitkin ylläpidetyistä yhteyksistä Jäämerelle. Alueen vanhimmat asutusjäljet 
ulottuvat kivikaudelle. Historiallisen ajan asutuksesta alueella kertovat monet asuinkentät. 

Täyssinän rauhan rajakivi vuodelta 1595 sijaitsee alueen länsipuolella Kaamassaaressa. Rauha jakoi Inarijär-
ven läntiseen ja itäiseen osaan, ja rauhassa itäisen osan eli Paatsjoenniskan kylän sai Venäjä. 1700-luvulla 
Nellimin alue liitettiin Kemin Lapin Inarin lapinkylään. Nellimin nykyinen kyläkeskus alkoi muotoutua Nel-
limjärven ja Nellimvuonon välille 1870-luvulla. Nellimin kylä ja Paksuvuono ympäristöineen ovat perinteistä 
inarinsaamelaisten aluetta, jonka elinkeinoihin ovat kuuluneet kalastus ja metsästys, sekä myöhemmin poron-
hoito, pienimuotoinen maanviljely ja karjatalous. Alueella on myös munitettu vesilintuja. Lisätoimeentuloa 
alueen asukkaat ovat hankkineet Norjaan Varanginvuonolle tehdyiltä kalastusmatkoilta, joilta on tuotu myös 
vuonon kauppapaikoilta hankittuja elintarvikkeita. 

Nellimin ympäristön vanhat kesä- ja talvireitit kulkivat Nellimvuonolta länteen, itään ja lounaaseen. Kesäisin 
matkaa tehtiin vesitse muun muassa Kaikunuoraa ja Lusmanuoraa pitkin Kyrön kylästä ja Veskoniemestä Nel-
limiin ja Paatsjoelle. Paatsjokea pitkin kulki Jäämerelle suuntautunut väylä, jonka hankalimpien koskien yh-
teydessä oli vetotaipaleet. Talvitie etelään suuntautui Nellimistä lounais-koillissuuntaista Haapakurua pitkin 
kohti Sarmijärveä ja Ruijanjokea. Muut talvikeinot kulkivat Nellimistä itään Petsamon Suonikylään ja lounaa-
seen Hietajärven kautta Akujärvelle. 

Alueen liikenteelliset yhteydet muuttuivat ensimmäisen maailmansodan aikana, kun Ivalosta Kirkkoniemeen 
rakennettiin talvitie turvaamaan suomalaisten puuvillatehtaiden raaka-ainekuljetukset. Tietä ryhdyttiin kutsu-
maan Pumpulitieksi. Tielinjaa Petsamoon alettiin parantaa jo seuraavana vuonna, ja Liinahamariin johtanut 
Jäämerentie valmistui lopullisesti vuonna 1931. Samalla Nellimin sataman vanha talvikylä jäi tielinjan alle. 
Nykyään Nellimin läpi kulkeva tie päättyy Venäjän rajaan Virtaniemessä, jossa ei ole rajanylitysmahdolli-
suutta. 

Liikenteellisesti merkittävä sijainti teki Nellimin alueesta strategisesti merkittävän toisen maailmansodan ai-
kana. Talvisodan yhteydessä suomalaiset rakensivat Nellimjärven rannalla sijaitsevan Rautaportin rotkon (ina-
rinsaameksi Ryevdiuksâ) ja Matjärven välille puolustuslinjan turvaamaan strategisesti tärkeää Jäämerentietä. 
Jatkosodan välirauhan aikana alueelle saapui saksalaisia sotilaita, jotka täydensivät aiempia puolustusraken-
teita. Saksalaisten vetäydyttyä venäläiset sotajoukot vahvistivat asemiaan rakentamalla Paksuvuonon seudulle 
laajan puolustusrintaman, joka koostui konekivääripesäkkeiden, korsujen ja tukikohtien ketjusta. Alueella on 
säilynyt lukuisia sotahistoriallisia kohteita, kuten konekivääripesäkkeitä, kämppien jäännöksiä, korsuja, juok-
suhautoja ja kaivantoja. Sotahistorialliset kohteet ovat keskittyneet pääsääntöisesti Jäämerentien ympäristöön 
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sekä Rautaportin lahden ympäristöön. Lisäksi Inarijärven Kaamassaaressa on saksalaisten vankileirin jäännök-
set. 

Suomen menetettyä Petsamon toisessa maailmansodassa määriteltiin Inarin kunnan itäosiin koltta-alue Petsa-
mon alueen kolttasaamelaisia varten. Nellimissä kolttatilojen rakennuttaminen alkoi vuonna 1948, ja vuoteen 
1951 mennessä Inarijärven pohjukkaan oli rakennettu 51 asuinrakennusta, talousrakennuksia, koulu ja asun-
tola. Kolttatilat olivat noin kolmen hehtaarin suuruisia, pääosin vain asumiseen tarkoitettuja tiloja, joille valtio 
rakennutti tyyppipiirustuksia noudattaneen asuintalon. Nykyisin Nellimin kylässä on noin 170 asukasta, joita 
matkailu elättää perinteisten elinkeinojen ohella. Kylässä on säilynyt joitakin arvokkaiksi perinnebiotoopeiksi 
määriteltyjä niittyjä. Mustolan Tsarmilompoloon on pystytetty Matkamiehen risti opastauluineen muistoksi 
alueen tilapäisasutuksesta. 

Nellimin  maisema ilmentää myös Suomen teollisuushistorian vaikutuksia erämaaluontoon ja saamelai-
seen elinkeinomaisemaan. Alueen metsiä alettiin hakata jo 1600-luvulla, kun Jäämeren rannikolla tarvittiin 
puuta veneiden ja talojen rakennusaineeksi sekä polttopuuksi. 1800-luvun lopussa puuvarantoja ryhdyttiin 
hyödyntämään entistä tehokkaammin. Hakkuut laajenivat 1920-luvulla, kun Metsähallitus myi kaksi miljoo-
naa runkoa norjalais-englantilaiselle Atif-yhtiölle. Atif rakennutti vuonna 1929 Nellimjärven ja Keskimöjär-
ven väliin 304 metriä pitkän uittorännin, jonka korkeusero oli 16 metriä. Uittoränni restauroitiin vuosina 1994–
1995. Metsähallitus rakensi vuonna 2009 uittorännin yhteyteen vanhan savottakämpän mukaisen ”uittovahdin 
kämpän”. Nellimissä toiminut saha tuhoutui toisessa maailmansodassa, mutta savottoihin liittyviä kämppien 
ja muiden rakennelmien jäännöksiä sijaitsee maisema-alueella edelleen runsaasti. 

Maisemakuva 

Nellimin asutusmaisemat sijaitsevat Inarijärven kaakkoisosien vaihtelevassa maastossa. Alueen maisemaa 
luonnehtivat rikkonaiset vesialueet, jotka muodostavat pitkiä kapeita vuonoja, saarien erottamia selkä- ja väy-
lävesiä, erikokoisia jokia sekä pieniä järviä ja lampia. Ranta-alueiden maasto on suhteellisen alavaa, mutta 
alueella on myös korkeita vaaroja. Alueen kallioperän rikkonaisuus näkyy Inarijärven saarien ja vesialtaiden 
suuntautuneisuutena. Inarijärven itäpuolella, Nellimjärven Pahtalahden Rautaperällä sijaitsee peruskallion re-
peämään syntynyt Rautaportin jylhäpiirteinen kalliokapeikko, joka on sotahistoriallisesti merkittävä kohde. 

Nellimvuonon pohjukan ja Nellimjärven väliselle alueelle muodostunut Nellim on yleisilmeeltään väljä kylä, 
jonka rakennuskanta on pienimuotoista. Kylän asutusmaiseman rungon muodostavat sotien jälkeen perustetut 
kolttatilat tyyppipiirustusrakennuksineen, mutta kylässä on myös inarinsaamelaisten vanhoja asuinkenttiä. 
Asutustiloissa on osin huomioitu paikalliset olosuhteet ja kolttasaamelainen rakennusperinne. 

Kylän tihein asutus ympäröi Nellimvuonoa, jonka pohjukassa on venesatama. Nellimvuono avautuu kylältä 
esteettä kohti Inarijärven Kenttäsaaria. Kylän pohjoislaidalla sijaitsee avara kenttä, jossa on vanhoja ulkora-
kennuksia. Hiekkaisen Santajärven rannalla on vuonna 1988 valmistunut Nellimin ortodoksikirkko hautuu-
maineen. Kylän tuntumassa on paljon sodanaikaisia jälkiä ja rakenteita sekä vanhan metsätalouden jäänteitä. 
Keskimöjärven pohjoisrannalla kulkee valtionrajaan reunustava rajavyöhyke, joka on merkitty puihin keltaisin 
merkein. 
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Nellimin asutusmaisemat 

Kunta: Inari 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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176. Njellima ássanduovdagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Anár 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Anárjávrri guovlu 

Viidodat 6 363 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 82 ha 

eanadoalloguovllut: 24 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 4 622 ha 

huksejuvvon guovllut: 131 ha 

čáhceguovllut: 1 505 ha 

Árvvoštallan 

Njellima ássanduovdagat dahket áidnalunddot oppalašvuođa, mas ovttastuvvet badjerájálašvuohta, historjjálaš 
máŋggageardásašvuohta ja luondduárvvut. Guovllus leat olu nuppi máilmmisoađi maŋŋá huksejuvvon 
nuortalašdálut, muhto maiddái boarrásut anáraš ássan- ja ealáhushistorjjás muitaleaddji luottat. Guovllu 
duovdaga kulturhistorjjá riggudahttet 1920- ja 1930-loguid stuorra vuovdečuollamiid ja nuppi máilmmisoađi 
áigge šaddan ráhkadusat. 

Luondduiešvuođat 

Njellima ássanduovdda sajáiduvvá Anárjávrri máttanuortti čiega Pakšvuona, Čárbmajávrri ja Koskmuujävri 
birrasii. Njellimvuotna ja Pakšvuotna leat 2-6 kilomehtera guhkes luovttat nuortta guvlui, maid Lusmanuorri 
ja Lusmačielgi earuhit Čuohtebeahcečielggis. Dáid davábealde lea Báhčaveaivuotna, man bađas vuolgá 
Báhčaveaijohka, mii fievrreda oppa Báhčaveaji čázi Jiekŋameara Barentsmerrii. Báhčaveaijohka lea garrasit 
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muddejuvvon johka, man muddemis Suopma, Norga ja Ruošša leat dahkan soahpamuša jagi 1959. 
Njellimvutnii golgá máttaoarjin Njellimjohka, man čázádatguovllus leat olu sierrasturrosaš jávrrit. 
Davvenuortin guovlu ollá lahka rádjaavádaga ja jorgala Maatjävris Pakšnjárgga ja Njellimvuona Gieddesullo 
bokte máttamáttaoarjjas. Máddin duovddaguovlu ollá Čárbmajávrái, man čázit golget Anárjávrri 
Čárbmavutnii. 

Guovllu biras lea oalle guorba ja geađgái moreanaeana, man guovdu leat muhtun báljeslássát. Njellimvuona 
sáttogáddeeatnama Njellima gili birrasis leat olu smávva luobbalat ja jávrrit ja laiggahatlágan moreanabolnnit. 
Gili máttanuorttabealde lea hárji máttaoarjin davvenuorttas, mii njoaidu Njellimjoga guvlui ja Njellimjávrri 
oarjeoasi fiinna sádduid. Njellimis Avvila bokte Guhturii olli hárjeráidu gullá Lappi stuorámusaide. 
Duovddaguovllu alimus báikkit leat várit ja várrečielggit, mat leat báikkuid hui juvvii. Guovllu báktevuođu 
luddejit avádagat nuortin oarjjás. Daid čoakkádus lea gneaisa ja kvarcihtta- dahje granodiorihta. Báktevuođus 
leat máŋggat smávva doajáhagat ja hoigasansirdosat. 

Anárjávrri–Báhčaveaji birrasa beahcevuovdi lea viidámus eurásialaš goahccevuovdeavádaga, taiga, 
davveoarje oassi. Guovllu šlájain deaivvadit leavvanviidodaga davverájá máttašlájat ja máŋggat leavvamis 
oarjerádjái sajáiduvvan nuortašlájat. Guovllu šattolašvuohta lea hárvves daŋas, muhto jávrriid gáttit leat 
muhtun oassái jeaggeluvvan ja veahkkái. Njellima gilis leat muhtun gillegova dáfus dehálaš niittut. Guovllus 
leat valjis meahccelágan vuovdešlájat, masa gullet earret eará eallinfámolaš stuorra njiččehasat.  

Kulturiešvuođat 

Vuonaid, jávregáttiid ja Anárjávrri ravddaid smávva jávrriid gáttiin leat gávdnon máŋggat dološbázahusat, mat 
muitalit Báhčaveaijoga mielde dollojuvvon oktavuođain Jiekŋamerrii. Guovllu boarrásamos ássanluottat ollet 
geađgeáigái. Historjjálaš áiggi ássamis guovllus muitalit máŋggat ássangiettit. 

Gámassullos, guovllu oarjjabealde lea Täyssinä ráfi rádjegeađgi jagis 1595. Ráffi juogai Anárjávrri Anárjávrri 
oarje ja nuorta oassái, ja ráfis nuortta oasi, dahje Báhčaveaioaivvi gili oaččui Ruošša. 1700-logus Njellima 
guovlu laktojuvvui Giema Lappi Anára siidda. Njellima dálá giliguovddáš šaddagođii Njellimjávrri ja 
Njellimvuona gaskii 1870-logus. Njellima gilli ja Pakšvuona birrasiinnis leat árbevirolaš anáraččaid guovlu, 
man ealáhusaide leat gullan guolástus, meahcástus ja maŋŋelis boazodoallu, smávvalunddot eana- ja 
gussadoallu. Guovllus leat maiddái mannen čáhcelottiid. Lasseáigáiboađu guovllu ássit leat viežžan Norgga 
Várjjatvuona guolástusmátkkiin, main leat buktán maiddái vuona gávpebáikkiin skáhppojuvvon 
eallindárbašiid. 

Njellima birrasa boares geasse- ja dálvemáđidjat leat johtán Njellimvuonas oarjjás, nuorttas dahje máttaoarjjás. 
Gesiid áigge mátkkoštedje earret eará Geaiggonuori ja Lusmenuori mielde Kyrö gilis ja Veaskonjárggas  
Njellimii ja Báhčaveaijohkii. Báhčaveaijoga mielde lea johtán fávli Jiekŋamerrii, mán váddáseamos guoikkaid 
bokte ledje geassinmuotkkit. Dálvegeaidnu máttas lea vuolgán Njellimis máttaoarje- davvenuorti 
Suhpenjoaskki mielde Čárbmajávrri ja Dárošjoga guvlui. Eará dálvegeainnut leat johtán Njellimis nuorttas 
Beahcáma Suonnjelii ja máttaoarjjás Sáttojávrri bokte Áhkojávrái.  

Guovllu johtolatoktavuođat buorránedje vuosttas máilmmisoađi áigge, go Avvilis Kirkonjárgii dahke 
dálvegeainnu dorvvastit suopmelaš bummolullofabrihkaid materiálafievrredemiid. Geainnu gohčodišgohte 
bummolullogeaidnun. Geaidnolinjá Beahcámii buoridišgohte jo čuovvovaš jagi, ja Liinahamarii dolvon 
Jiekŋamearageaidnu gárvvásmuvai loahpalaččat jagi 1931. Seammás Njellima hámmana boares dálvegilli 
bázii geaidnolinnjá vuollái. Dál Njellima čađa manna geaidnu nohká Ruošša rádjái Virdaanjárggas, gos ii leat 
vejolaš rasttildit rájá. 

Johtolaga dáfus mearkkašahtti sajádat dagai Njellima guovllus strategalaččat mearkkašahtti nuppi 
máilmmisoađi áigge. Dálvesoađi oktavuođas suopmelaččat dahke Njellimjávrri gátti Ruovdeuvssa (an. 
Ryevdiuksâ) ja Máttajávrri gaskii bealuštanlinjá dorvvastit strategalaččat dehálaš Jiekŋamearageainnu. 
Joatkkasoađi gaskaráfi áigge guvlui bohte duiskka soalddáhat, geat dievasmahtte árabut ráhkaduvvon 
bealuštanráhkadusaid. Duiskalaččaid geassádeami maŋŋá ruošša soahtejoavkkut nannejedje sajádagas ja 
ráhkadedje Pakšvuona guvlui viiddis bealuštanraddosa, mas ledje mášengivvirgođiid, gorssaid ja 
doarjjabáikkiid gehtet. Guovllus leat seilon olu soahtehistorjjálaš čuozáhagat, dego mášengivvirgoađit, barttaid 
bázahusat, gorssat, viehkanhávddit ja roggamat. Soahtehistorjjálaš čuozáhagat leat čoagganan eanaš 
Jiekŋamearageainnu lahkasii ja Ruovdeuvssa luovtta birrasii. Lassin Anárjávrri Gámassullos leat 
duiskalaččaid fáŋgaleairra bázahusat. 
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Go Suopma manahii nuppi máilmmisoađis Beahcáma de meroštalle Anára gieldda nuortaosiide 
nuortalašguovllu Beahcáma guovllu nuortalaččaid várás. Njellimis nuortalašdáluid huksen álggii jagi 1948 ja 
jagi 1951 rádjai Anárjávrri moskái ledje huksen 51 ássanráhkadusa, dállodoalloráhkadusat, skuvla ja ásodat. 
Nuortalašdálut ledje sulaid golmma hektára sturrosaččat, eanaš dušše ássamii oaivvilduvvon dálut, maiddái 
stáhta huksehii tiipatevnnegiid mielde ássanviesu. Dál Njellimis leat sulaid 170 ássi, geat ožžot ealáhusa 
turismmas árbevirolaš ealáhusaid lassin. Gilis leat seilon muhtun árbebiotohpan meroštallon niittut. Mustola 
Čárbmaluobbalii lea ceggejuvvon Mátkealbmá ruossa oktan oahpistantávvaliin guovllu gaskaboddasašássama 
muitun. 

Báhčaveaijoga ja Njellima duovdda čájeha maiddái Suoma industriijahistorjjá váikkuhusaid 
meahcceeanalundui ja sápmelaš ealáhusduovdagii. Guovllu vuvddiid čuollagohte jo 1600-logus, go 
Jiekŋameara rittus dárbbašedje muora fatnasiid ja dáluid materiálan ja boaldinmuorran. 1800-logu loahpas 
muorraresurssa ávkkástallagohte ain beaktilabbot. Čuollamat viido 1920-logus, go Meahciráđđehus vuvddii 2 
miljon ruŋggu norgalaš-englándalaš Atif-ftinodahkii. Atif huksehii jagi 1929 Njellimjávrri ja Gaskkamušjávrri 
(Koskmuujävri)gaskii 304 mehtera guhkkosaš vuojahanrenne, man allodat earru lei 16 mehtera. 
Vuojahanrenne restaurerejuvvui jagiin 1994-1995. Meahciráđđehus huksii jagi 2009 vuojahanrenne oktavuhtii 
boares vuovdebargobartta mielde “vuojahanfávtta bartta”. Njellimis doaibman sahá bulii nuppi 
máilmmisoađis, muhto vuovdebargguide gullevaš barttaid ja eará ráhkadusaid bázahusat leat duovddaguovllus 
ain valjit. 

Duovddagovva 

Njellima ássanduovdagat leat Anárjávrri máttanuortaosiid molsašuddi duovdagis. Guovllu duovdaga čájehit 
bieđggus čáhceguovllut, mat dahket guhkes seakka vuonaid, valjis sulluid earuhan čielge- ja fávlečázit, 
sierrasturrosaš jogat sihke smávva jávrrit ja láddot. Gáddeguovlluid duovdda oalle vuollegaš, muhto guovllus 
leat valjit alla várit. Guovllu báktevuođu bieđggusvuohta oidno Anárjávrri sulluid ja čáhceguovlluid 
sullasašvuohta. Anárjávrri nuorttabealde, Njellimjávrri Bákteluovtta Ruovdebađas lea vuođđolássá 
luoddaneapmái šaddan Ruovdeuvssa rámšohápmásaš báktebohki, mii lea soahtehistorjjálaččat mearkkašahtti 
čuozáhat. 

Njellimvuona moskki ja Njellimjávrri gaskasaš guvlui šaddan Njellim lea almmolašoidnosa dáfus luomus gilli, 
man huksenmáddodat lea smávvalunddot. Gili ássanduovdaga ruŋggu dahket sođiid maŋŋá vuođđuduvvon 
nuortalašdálut tiippatevnnetráhkadusaidisguin, muhto gilis leat maiddái anáraččaid boares ássangiettit. 
Ássandáluin leat muhtun oassái váldojuvvon vuhtii báikkálaš dilit ja nuortalaš huksenárbevierru. 

Gili teahttásamos ássan birastahttá Njellimvuona, man moskkis lea fanashámman. Njellimvuonas leahkkasa 
gilis eastagiid haga Anárjávrri Gieddesulluid guvlui. Gili davveravddas lea luomus gieddi, mas leat boares 
olgoráhkadusat. Sáttojávrri gáttis lea jagi 1988 gárvvásmuvvan Njellima ortodoksakirku oktan 
hávdeeatnamiin. Gili lahkasiin leat olu soađiáigge luottat ja ráhkadusat ja boares vuovdedoalu bázahusat. 
Gaskkamušjávrri davviravddas johtá stáhtarájá birastahtti rádjeavádat, mii lea merkejuvvon muoraide fiskes 
mearkkaiguin. 
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176. Njeellim aassâmenâduvah 

Eennâmkodde Lappi 

Kieldâ Aanaar 

Enâdâheennâmkodde Peräpohjola–Lappi 

Enâdâhkuávlu Aanaarjäävri kuávlu 

Vijđodâh 6 363 ha, mast 

njeeših já jolgâ jeegih: 82 ha 

eennâmtuálukuávluh: 24 ha 

vyevdih sehe ávus kuolbâneh já källee-enâmeh: 4 622 ha 

huksejum kuávluh: 131 ha 

čäcikuávluh: 1 505 ha 

Árvutahheeh 

Njeellim aassâmenâduvah hämmejeh áinoošlajâsii ubâlâšvuođâ, mast ovtâstuveh aassâmhistorjá, 
paijeelrájálâšvuotâ, historjállâš maaŋgâkiärdásâšvuotâ sehe luánduáárvuh. Kuávlust láá ennuu nube 
maailmsuáđi maŋa huksejum nuorttâlâštááluh, mut meid puárásub anarâš aassâm- já iäláttâshistorjást 
muštâleijee luodah. Kuávlu enâduv kulttuurhistorjá rigosmiteh 1920- já 1930-lovoi stuorrâsavotij sehe nube 
maailmsuáđi ääigi šoddâm huksiittâsah. 

Luándujiešvuođah 

Njeellim aassâmenâdâh sajaduvá Pakšvuonáá, Čaarmâjäävri já Koskmuujäävri pirrâsân. Njellimvuonâš já  
Pakšvuonâš láá 2–4 kilomeetter kukkosiih nuortâs cähhee luovtah, maid Lusmenyeri já Lusmesuálui iärutteh 
Čyetpecjoorŋâst. Tai taavaabeln lii Paččvuonâ, mon poođâst kulgijdeijee Paččvei joođeet ubâ Paččvei čácáduv 
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čaasijd Jieŋâmeerâ Baareentsmeerân. Paččvei lii korrâsávt heiviittâllum juuhâ, mon heiviittâlmist Suomâ, 
Taažâ já Ruoššâ láá ráhtám sopâmuš ive 1959. Njellimvuonâžân kolgá maadânuortâst Njellimjuuhâ, mon 
čácádâhkuávlust láá maaŋgah jieškote-uv stuárusiih jäävrih. Tavenuortâst kuávlu uulât alda räjistiellâs já 
jorgeet Maadâjäävrist Pakšnjargii já Njellimvuonii Kieddsuolluu peht maadâmaadâviestârân. Mäddin 
enâdâhkuávlu olá Čaarmâjáávrán, mon čääsih kolgeh Kozzâkuoškjávráá já Čaarmâluobbâl peht Aanaarjäävri 
Čaarmâvuonân. 

Kuávlu piirâs lii viehâ kuorbâ já kiäđgáás mooreeneennâm, mon kuávdoo láá motomeh päljiskälleekuávluh. 
Njellimvuonii čunoiriddoenâmist Njeellim siijdâ pirrâsist láá valjeest uccâ luobbâlááh já jávrááh sehe 
loigâttâhlágán mooreenämmireh. Siijdâ maadânuortâbeln lii maadâviestâr-tavenuorttâsundásâš puolžâ, mii 
njuáidusmuvá Njellimjuuvâ já Njellimjäävri viestâruási fiijnâ vuoddâsij kulij. Njellimist Avveel pehti 
Kuttoorân ollee puolžâuási kulá Säämi stuárráámussáid. Enâdâhkuávlu alemuuh sajeh láá väärih já väričielgih, 
moh láá pááihui uáli juovviih. Kuávlu källeevuáđu luádduh nuorttâ-viestârsundásiih stielâseh, moh čokkâšeh 
sierâlágán gneissijn sehe kvartsâ- tâi granodioriitist. Källeevuáđust láá maaŋgah smaavâ toijuuttuvah já 
uigâmsirdáttuvah. 

Aanaarjäävri–Paččvei pirrâs pecivyevdi lii vijđes euraasialâš kuácceevyevdistiellâs, taiga, taveviestârmus uási. 
Kuávlu šlaajâin kuáhtájeh leevvânmis taverääji maadâšlaajah sehe maaŋgah leevvânmis viestârrááján sajadum 
nuorttâšlaajah. Kuávlu vuálááššadolâšvuotâ lii härvis tooŋâs, mut jaavrij ridoh láá uásild jeggilum já 
lijgešoddâm. Njeellim siijdâst láá motomeh sijdâkove tááhust teháliih niijtoh. Kuávlust láá valjeest meccilágán 
vyevdišlaajah, moid kuleh eres lasseen eellimvuáimáliih stuorrâ njomâtteijeeh. 

Kulttuurjiešvuođah 

Vuonâi, jävriridoi já Aanaarjäävri pirâstittee uccâ jávrái riddoin láá kavnum maaŋgah toovlášpasâttâsah, moh 
muštâleh Paččvei mield toollum ohtâvuođâin Jieŋâmeerân. Kuávlu puárásumoseh aassâmluodah ulâtteh 
keđgiááigán. Historjállâs ääigi asâmist kuávlust muštâleh maaŋgah aassâmkiedih. 

Täyssinä ráávhu räjikeđgi ivveest 1595 lii kuávlu viestârbeln Kamessuollust. Ráávhu juovij Aanaarjäävri 
viestâr- já nuorttâuásán, já ráávhust nuorttâuási ađai Paččveiuáivuš siijdâ finnij Ruoššâ. 1700-lovvoost 
Njeellim kuávlu lohtui Kiemâ Laapi Aanaar sämisiijdân. Njeellim tááláš sijdâkuávdáš hámášuuškuođij 
Njellimjäävri já Njellimvuonii kooskân 1870-lovvoost. Njeellim sijdâ já Pakšvuonâš pirrâsijnis láá 
ärbivuáváliih anarâšâi kuávluh, moi iäláttâssáid láá kuullâm kuálástus já meccipivdo, sehe maŋeláá 
puásuituálu, uceslágán eennâmviljâlem já šiiveettuálu. Kuávlust láá meid monniittâm čäciluudijd. 
Laseáigápuáđu kuávlu ässeeh láá haahâm Taažân Varjâvuonân toohum kuálástusmaađhijn, moin láá puáhtám 
meid vuonâ kävppisoojijn haahum purrâmâškáálvuid. 

Njeellim pirrâs puáris kesi- já tälvikiäinuh láá jottáám Njellimvuoniist viestârân, nuortâs já maadâviestârân. 
Keessiv mađhâšii iänááš čaasij mield eres lasseen Kiäigunyere já Lusmenyere mield Kyrö siijdâst já 
Viäskoonjaargâst Njellimân já Paččviäján. Paččvei mield lii jottáám vävli Jieŋâmeerâ kulij, mon váduhumosij 
kuoškâi ohtâvuođâst lijjii keessimmyeđhih. Tälvikiäinu máádás lii vuálgám Njellimist maadâviestâr-
tavenuorttâsundásâš Supenjuáski mield Čaarmâjäävri já Tarruujuuvâ kulij. Eres tälvikiäinuh láá jottáám 
Njellimist nuortâs Piäccám Suonnjelsiijdân já maadâviestârân Vuodâsjäävri pehti Áhujáávrán. 

Kuávlu jotolâhvuođah muttojii vuossâmuu maailmsuáđi ääigi, ko Avelist Kirkkonjaargân huksejui tälvimaađij 
turviđ syemmilâš pumbulfabrigij amnâsfievridmijd. Maađij koččoodškuottii noomáin Pumbulmaađij. 
Maađijlinjáá Piäcámân pyereedškuottii jo čuávuváá ive, já Liinahamarin tuálvum Jieŋâmeerâmaađij valmâštui 
lopâlávt ive 1931. Siämmást Njeellim haammân puáris tälvisijdâ paasij maađijlinjáá vuálá. Tááláá ääigi 
Njeellim čoođâ mannee maađij nohá Ruošâ rááján Virdáánjaargâst, mast ij lah máhđulâš rastaldittiđ rääji. 

Jotoluv tááhust merhâšittee sajadâh toovâi Njeellim kuávlu strategilávt merhâšitten nube maailmsuáđi ääigi. 
Tälvisuáđi ohtâvuođâst syemmiliih huksejii Njellimjäävri taavaakeeji äävži Ryevdiuuvsâ já Maatjäävri 
kooskân piäluštâslinjáá turviđ strategilávt tehálâš Jieŋâmeerâmaađij. Jotkâsuáđi koskâráávhu ääigi kuávlun 
pottii saksaliih suáldátteh, kiäh tievâsmittii ovdeláá rahtum piäluštâsráhtusijd. Ko saksaliih kiäsádettii te 
ryešiliih suátijuávhuh nanodii sajattuvâidis huksiimáin Pakšvuonii kuávlun vijđes piäluštâsrintama, mast lijjii 
maašinkiiveerkuáđih, sehe korsui já toorjâsojij kuálus. Kuávlust láá siäilum maaŋgah suátihistorjálliih 
čuosâttuvah, tegu maašinkiiveerkuáđih, kámpái pasâttâsah, koorsuh, kaččâmhäävdih já kuáivuttuvah. 
Suátihistorjálliih čuosâttuvah láá čokkânâm iänááš Jieŋâmeerâmaađij pirrâsân sehe Ryevdiuuvsâ luovtâ 
pirrâsân. Lasseen Aanaarjäävri Kamessuollust láá saksalij faŋgâleeirâ pasâttâsah. 
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Ko Suomâ monâttij Piäccám nube maailmsuáđist, te miäruštellii Aanaar kieldâ nuorttâossijd nuorttâlâškuávlu 
Piäccám kuávlu nuorttâlâsämmilij várás. Njellimist nuorttâlâštáálui huksiittem aalgij ive 1948, já ive 1951 räi 
Aanaarjäävri nuorttâčiehân lijjii huksejum 51 aassâmviäsud, tálutuáluráhtusijd, škovlâ já asâttâh. 
Nuorttâlâštááluh lijjii suullân kuulmâ hehtaar stuárusiih, iänááš tuše asâmân uáivildim tááluh, moid staatâ 
huksiittij tijppâsárgusijd vuáđuld aassâmtáálu. Tääl Njeellim siijdâst láá suullân 170 ässed, main tuurism eeleet 
ärbivuáválij iäláttâsâi lasseen. Siijdâst láá siäilum motomeh mávsulâš ärbivyehibiotooppân miäruštâllum 
niijtoh. Mustola Čaarmâluobbâlân lii cegâttum Mätkialmaa ristâ raavâtavluinis kuávlu koskâpudâlâšaassâm 
mušton. 

Njeellim enâdâh čáittá meid Suomâ ráhtulâšvuođâhistorjá vaikuttâsâid meccikuávluluándun já sämmilâš 
iäláttâsenâdâhân. Kuávlu vuovdijd čuopâškuottii jo 1600-lovvoost, ko Jieŋâmeerâ riddoost tarbâšii muorâ 
kárbái já táálui huksimamnâsin já puáldimmuorrân. 1800-lovo loopâst muorâresurssáin ávhástâlškuottii ovdiist 
pehtilubbooht. Čuoppâmeh vijđánii 1920-lovvoost, ko Meccihaldâttâs vuobdij 2 miljovn ruŋgod taažâ-
englandlâš Atif-finnodâhân. Atif huksiittij ive 1929 Njellimjäävri já Koskmuujäävri kooskân 304 meetterid 
kuhes vuojâttemrääni, mon alodâhiäru lâi 16 meetterid. Vuojâttemränni restauristui iivijn 1994–1995. 
Meccihaldâttâs huksij ive 2009 vuojâttemrääni ohtâvuotân puáris saavootkámpá miäldásii ”vuojâttenvaavtâ 
kámpá”. Njellimist toimâm sááhá tuušâi nube maailmsuáđist, mut savottáid lohtâseijee kámpái já eres ráhtusij 
pasâttâsah láá enâdâhkuávlust ain-uv valjeest. 

Enâdâhkove 

Njeellim aassâmenâduvah láá Aanaarjäävri tavenuorttâoosij molsâšuddee meeccist. Kuávlu enâduv čäittih 
piäđgus čäcikuávluh, moh hämmejeh kuhes kezis vuonâid, suollui iäruttem jorŋâ- já vävličaasijd, jieškote-uv 
stuárusijd juuvâid sehe uccâ jávráid já lááduid. Riddokuávlui mecci lii viehâ vyelligâš, mut kuávlust láá meid 
ollâ väärih. Kuávlu källeevuáđu piäđgusvuotâ uáinoo Aanaarjäävri suollui já čäciáldái sundášumevuotân. 
Aanaarjäävri nuorttiibeln, Njellimjäävri Pähtiluovtâ Ryevdipoođâst lii vuáđukällee kiškánmân šoddâm 
Ryevdiuuvsâ čuálččááš källeepohe, mii lii suátihistorjálávt merhâšittee čuosâttâh. 

Njellimvuonii poođâ já Njellimjäävri koskâsâš kuávlun šoddâm Njellim lii almolávt uáinin piäđguisiähá assum 
sijdâ, mon huksiittâsvuáđu lii smaavâluándusâš. Siijdâ aassâmenâduv ruŋgo hämmejeh soođij maŋa vuáđudum 
nuorttâlâštááluh tijppâsárgushuksiittâsâidiskuin, mut siijdâst láá meid anarâšâi tovlááh aassâmkiedih. 
Aassâmtááluin lii uásild valdum vuotân páihálâš tile já nuorttâsämmilâš huksimärbivyehi. 

Siijdâ sahâdumos aassâm pirâstit Njellimvuonii, mon poođâst lii kärbishaammân. Njellimvuonâš lekkâs 
siijdâst estuittáá Aanaarjäävri Kieddisuollui kulij. Siijdâ taveroobdâst lii vijđes kieddi, mast láá puáris 
olgohuksiittâsah. Vyeleeb Čunoijávráá riddoost lii ive 1988 valmâštum Njeellim ortodoksâkirkko 
hävdienâmijnis. Siijdâ aldasijn láá ennuu suátiáigásiih luodah já huksiittâsah sehe tovláá meccituálu 
pasâttâsah. Koskmuujäävri taveriddoost jotá staatârääji robdâstittee räjisrielâs, mii lii merkkejum muoráid 
fiskis merhâiguin. 
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176. Njeäʹllem aassâmkueʹstelm 

Mäddkåʹdd Lappi 

Kåʹdd Aanar 

Kueʹstelm-mäddkåʹdd Puåšštââʹvv–Lappi 

Kueʹstelmvuʹvdd Aanarjääuʹr vuʹvdd 

Vuʹvddšõrrâdvuõtt 6 363 ha, koʹst 

leäuš da äävas jieʹǧǧ: 82 ha 

mäddtäällvuuʹd: 24 ha 

mieʹcc di äävas ǩiâlǥkuålvvi da kaʹllimäädd: 4 622 ha 

rajjum vuuʹd: 131 ha 

čääʹccvuuʹd: 1 505 ha 

Ärvvraaji 

Njeäʹllem aassâmkueʹstelm lie oʹdinaknallšem obbvuõtt, koʹst õhttne aazztemhistoria pâʹjjraajlažvuõtt, 
histoorlaž määŋgǩeärddsažvuõtt di luâttäärv. Vuuʹdest liâ jiânnai nuuʹbb jõnn vääin mâŋŋa rajjum sääʹmtääl, 
leâša še puärsab aanarsäʹmmlai aazztem- da jieʹllemvueʹǩǩhistoorâst čuäʹjteei ǩiõij. Vuuʹd kueʹstelm 
kulttuurhistoor regsmâʹtte 1920- da 1930-lååǥǥi šuurzavooʹdi di še nuuʹbb jõnn vääin poodd šõddâm rajjõõzz. 

Luâttnallšemvuõđ 

Njeäʹllem aassâmkueʹstelm juâkkai koolm vuässa: Pakšvuõn Aanarjääuʹr ooʹbbdneǩčiõǥǥâst, Čarmmjääuʹr da 
Keskimöjääuʹr pirrõõzzid. Njeäʹllemvuõnn da Pakšvuõnn liâ 2–4 ǩilomettar kuʹǩes nuõrtårra čuäʹjteei luut, 
koiʹd Lusmanuora da Lusmasuâl jeärte Čueʹttpieʹccsieʹljest. Täi vuõni tââvbeäʹlnn lij Paččvuõnn, koon 
luhttpõõđâst vuâlgg Paččjokk. Tõt jååʹđat obb Paaččjooǥǥ čäccõõzz čaaʹʒʒid Jiõŋŋmiâr Barentsmieʹrre. 

Käärt: Päivi Magga 



 
 

117 

 

Paaččjokk lij kõrrsânji rääʹjtum jokk, koon rääʹjtummšest Lääʹddjânnam, Taarr ja Ruõššjânnam liâ raajjâm 
suåppmõõžž eeʹjjest 1959. Njeäʹllemvuõʹnne kålgg ooʹbbdneeʹǩǩ åʹrnn Njeäʹllemjokk, koon čäccõsvuuʹdest liâ 
jiânnai jeeʹres-šoora jääuʹr. Ääpplest vuʹvdd vuäll ââlda raaj da jåårǥal Matjääuʹrest Pakšnjaarǥ da 
Njeäʹllemvuõn Ǩeʹddsuõllu pääiʹǩ saujj-vuärjjla. Saauj beäʹlnn kueʹstelmvuʹvdd vuäll Čarmmjäurra, koon 
cääʹʒʒ kåʹlǧǧe Kynsikoskijääuʹr da Čarmmluõbbâl pääiʹǩ Aanarjääuʹr Čarmmvuõʹnne. 

Vuuʹd pirrõs lij miâlggad šââddteʹmes da ǩeädggas moreeʹnmädd, koon kõõskâst liâ toʹb de tääiʹb 
äävkaʹllivuuʹd. Njeäʹllemvuõn reeddai vuõddâsmäädd âʹlnn åårrai Njeäʹllemsiid pirrõõzzâst liâ vââʹlljest uʹcc 
lubbâl da jääuʹr di moreeʹnčuuʹlp, koin lie jõnn ǩieʹđj. Siid ooʹbbdneǩbeäʹlnn jåått viõrr vuärjjlest äppla, kååʹtt 
lätsmââvv Njeäʹllemjooǥǥ da Njeäʹllemjääuʹr viõstârbeäʹl mooččâs vuõddâsmääddai årra. Njeäʹllmest Âʹvvel 
čõõđ Kuttura siʹjdde vuällai viõrr-räidd kollai Lappi mäddkååʹdd šuurmõõzzid. Kueʹstelmvuuʹd ââʹlmõs pääiʹǩ 
liâ vääʹr da vääʹrrčiõʹlj, kook liâ paaiʹǩi samai juõʹvvi. Vuuʹd kaʹllivuâđ luâdda vuuʹd viõsttrest nuõʹrtte, kook 
nårrje jeeʹresnallšem gneeisin di še kvartss- leʹbe granodioriittin. Kaʹllivuâđast liâ määŋg uuʹcc morddâz da 
oiggâmserddõõzz. 

Pieʹccmeäʹcc Aanarjääuʹr–Paaččjooǥǥ pirrõõzzâst lij veiddsõs euraasiaalʼla kuäʹccevmeäʹccvuuʹd, taiga, pukin 
reddviõsttrumus päiʹǩǩ. Vuuʹd šlajjõõzzâst teivva leävvnemvuõđâz tâʹvvraajâst åårrai saaujbeäʹl šlaaj di še 
määŋg leävvnemvuõđâz viõstâr-raʹjje jeälõõttâm nuõrttbeäʹl šlaaj. Vuuʹd mäddšâddvuõtt lij reâtkai ressõk, 
leâʹša jaauʹri reedd liâ vuäzzas jeäggõõvvâm da vâʹlljporrmõõžžla. Njeäʹllem siidâst liâ muäʹdd ǩeeʹdd, mõõk 
lie tääʹrǩ tõn diõtt što måkam sijdd lij vueiʹnned. Vuuʹdest lie jiânnai poostaijânnamlaž meäʹccšlaaj, 
ouddmiârkkân jieʹllemviõkksa šurrnjeeǯǯla. 

Kulttuurnallšemvuõđ 

Vuõni, jäuʹrr-reeddai da Aanarjääuʹr reuʹnnʼjeei uʹcc jaauʹri reeddain liâ käunnʼjam määŋg tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz, 
kook čuäʹjte Paaččjooǥǥ čõõđ ooudâs Jiõŋŋmieʹrre juätkkam õhttvuõđid. Vuuʹd puärrsummus aassâmǩiõj 
vuälla ǩeäʹdǧǧäigga. Histoorla ääiʹj aazztõõzz vuuʹdest čuäʹjte määŋg jälstemǩeeʹdd. 

Kaamâs-suõllust vuuʹd viõstârbeäʹlnn lij Täyssinä rääuh raajjǩeäʹdǧǧ eeʹjjest 1595. Rääuh juõʹjji Aanarjääuʹr 
viõstâr- da nuõrttvueʹzzid, da rääuhast nuõrttvueʹzz leʹbe Paččjooǥǥnjeeʹšǩ siid vuäǯǯai Ruõššjânnam. 1700-
lååǥǥast Njeäʹllem vuuʹd õhttee Ǩeeʹm Lappi Aanar siʹjdde. Njeäʹllem ânnʼjõž sijddkõõskõs šõdškuõʹđi  
Njeäʹllemjääuʹr da Njeäʹllemvuõn kõʹsǩǩe 1870-lååǥǥast. Njeäʹllemsijdd da Pakšvuõnn pirrõõzzineez liâ 
äʹrbbvuõđla aanarsäʹmmlai vuʹvdd, koon jieʹllemvueʹjjid liâ kuullâm kueʹllšeeʹllmõš da mieʹcstummuš, di še 
mâʹŋŋlest puäʒʒhåidd, uʹccnallšem mäddtuejj da skoott-tääll. Vuuʹdest liâ še kueʹddtam mõõʹnid 
čääʹcclooʹddid. Lââʹsspiʹrǧǧeemtiânnsid vuuʹd jälsteei liâ haʹŋǩǩääm Taʹrre Varangivuõʹnne tuejjuum 
kueʹllšeellem-maaʹtǩin, koin liâ pohttam še vuõn kaupp-paaiʹǩin haʹŋǩǩuum jieʹllemtarbbsid. 

Njeäʹllem pirrõõzz vuäʹmm ǩieʹss- da täʹlvvǩeäin joʹtte Njeäʹllemvuõnâst viõsttra, nuõʹrtte da vuärjjla. Ǩieʹzzi 
määʹtǩ tuejjeeš võnnsin ouddm. Kaikunuora da Lusmanuora mieʹldd Kyrö siidâst da Veskonjaarǥâst Njeäʹllma 
da Paaččjoʹǩǩe. Paaččjooǥǥ čõõđ jooʹđi ǩeäinn Jiõŋŋmiâr årra. Tõn rääʹppes kuõškin leʹjje ǩieʹssem-mueʹtǩ. 
Täʹlvvǩeäinn saauj årra jooʹđi Njeäʹllmest Suuʹppkurr čõõđ vuärjjlest äppla Čarmmjääuʹr da Ruijajooǥǥ årra. 
Jeeʹres täʹlvvǩeäin joʹtte Njeäʹllmest nuõʹrtte Peäccam Suõʹnnʼjelsiʹjdde da vuärjjla Vuõddâsjääuʹr čõõđ 
Akujäurra. 

Vuuʹd jååttlõkõhttvuõđ mottje vuõssmõs jõnn vääin poodd, ǥu Âʹvvlest Ǩeârkknjaʹrǧǧe raʹjješ täʹlvvčuõkku 
staaneed lääʹdd pombbâlollfabriikki aaunâsjååttmõõžžid. Čuõkku kåčškuõʹtte Pombbâlčuâkksen. Čuâǥǥasliinj 
Peäccma pueʹreeškuõʹtteš juʹn nuuʹbb eeʹjj, da Liinahamari årra jååttam Jiõŋŋmiârrčuâǥǥas valmštõõvi obbnes 
eeʹjjest 1931. Da tâʹl še Njeäʹllem säätk vuäʹmm täʹlvvsijdd kuâđđji čuâǥǥasliinj vuâlla. Ânnʼjõž poodd 
Njeäʹllem čõõđ jooʹtti čuâǥǥas poott Ruõššraʹjje Veʹrddnjaarǥâst, koʹst ij leäkku vuäittmõš mõõnnâd raai 
pâʹjjel.  

Jååttmõõžž diõtt miârkkteei päiʹǩǩ tuejjii Njeäʹllem vuuʹdest strateeglânji miârkkteei nuuʹbb jõnn vääin poodd. 
Täʹlvv-vääin õhttvuõđâst läʹddla raʹjje Njeäʹllemjääuʹr reeddast åårrai Ruʹvdduus rååʹǧǧ (aanarǩiõʹlle 
Ryevdiuksâ) da Matjääuʹr kõʹsǩǩe peälštõsliinj staaneem diõtt strateeglânji tääʹrǩes Jiõŋŋmiârrčuõkku. 
Lââʹssvääin kõskkrääuh poodd voudda puõʹtte sakssla sääldat, kook tiuddee ääʹjbid peälštõsraajõõzzid. Mâŋŋa 
ko sakssla leʹjje ǩeässõõttâm, ruõšš väinnjoouk nâânee paaiʹǩees raajeeʹl Pakšvuõn voudda vaaidâs 
peälštõsliinj, kååʹtt leäi mašinapesskuâđi, koorsi da åårrampaaiʹǩi kuällas. Vuuʹdest liâ seillam määŋg 
väinnhistoorla pääiʹǩ, ouddm. mašinapesskuâđ, ǩeâmpi paaʒʒtõõzz, koors, urččâmhääuʹd da kååʹv. 
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Väinnhistoorla pääiʹǩ käunnʼje jeäʹnmõsân Jiõŋŋmiârrčuõkku pirrõõzzâst di še Ruʹvddčuâlluus luut õlddsin. 
Lââʹssen Aanarjääuʹr Kaamâs-suõllust liâ sakkslai vaŋggleeir paaʒʒtõõzz. 

Mâŋŋa ko Lääʹddjânnam leäi mõõntam Peäccam nuuʹbb jõnnvääin poodd, meäʹrtõʹlleš Aanar kååʹdd 
nuõrttvueʹzzid sääʹmvuuʹd Peäccam vuuʹd nuõrttsäʹmmlaid. Njeäʹllmest sääʹmtäälai raajtummuš aaʹlji eeʹjjest 
1948, da eeʹjj 1951 mõõneeʹst Aanarjääuʹr luhttpõʹtte leʹjje raajtum 51 jälstempõõrt, täällraajõõzz, škooul da 
päärnaijälstempäiʹǩǩ. Sääʹmtääl leʹjje nuʹtt koolm hehtaar šoora, vueiʹvv-vueʹzzest pâi jälstem diõtt jurddum 
tääl, koid valdia raajti šlaajjpirstõõzzi mieʹldd jälstempõõrt. Ânnʼjõžääiʹj Njeäʹllem siidâst liâ nuʹtt 170 jälsteei, 
koid turismm jeäʹlat õhttna äʹrbbvuõđlai jieʹllemvuõʹjjivuiʹm. Siidâst liâ seillam kook-ne ärvvsiʹžžen 
äʹrbbvuõttbiotoppân meäʹrtõllum ǩeeʹdd. Mustola Carmmluõbbla lij ciâggtum Mäʹtǩǩoummu ristt 
vuäʹppestaaulines mošttan vuuʹd kõskkpoddsa jälstummšest. 

Paaččjooǥǥ da Njeäʹllem kueʹstelm sueiʹmkrâʹstt še Lääʹdd industriahistoria vaikktõõzzid poostjânnamluõttu 
da sääʹm jieʹllemvueʹǩǩ-kueʹstlma. Vuuʹd mieʹccid čuõpškuõʹtteš juʹn 1600-lååǥǥast, tâʹl ǥu Jiõŋŋmiâr reeddast 
taarbšeš muõrid võnnsi da põõrti aunnsen da puäʹlddem-muõrrân. 1800-lååǥǥ looppâst muõrid 
äuʹǩǩeeškuõʹtteš võl viõkkšõbân. Čuõppmõõžž šorrne 1920-lååǥǥast, ǥu Meäʹcchalltõs kaaupši 2 miljoon 
ǩeâjasmuõr taarr-engglõõzz Atif-fiʹrmme. Atif raajti eeʹjjest 1929 Njeäʹllemjääuʹr da Keskimöjääuʹr kõʹsǩǩe 
304 mettar kuʹǩes vuõjtemkueʹbr, koon õllvuõttjeärtõs leäi 16 mettar. Vuõjtemkueʹbr restaurõʹstteš iiʹjjin 1994–
1995. Meäʹcchalltõs raaji eeʹjjest 2009 vuõjtemkueʹbr õhttvuõʹtte vuäʹmm zaʹvodǩeâmp meâldla 
”vuõjtemvaaut ǩeâmp”. Njeäʹllmest tåimmam saakkânjpääiʹǩ hiâvte nuuʹbb jõnn vääin poodd, leâʹša zavooʹde 
õhttneei ǩeâmpi da jeeʹres raajlmi paaʒʒtõõzz käunnʼje kueʹstelmvuuʹdest õinn vââʹlljest. 

Kueʹstelmkartt 

Paaččjooǥǥ ja Njeäʹllem čäccõs- ja aassâmkueʹstelm liâ Aanarjääuʹr ooʹbbdneǩbeäʹli vaajtõõlli luâđâst. Vuuʹd 
kueʹstelm meäʹrtâʹlle toʹb de tääiʹb åårrai čääʹccvuuʹd, kook tuejjee kuʹǩes ǩeeʹʒʒes vuõnid, suõllui jeärtem 
jõrŋŋ- da väällčaaʹʒʒid, määŋgšoora jooǥǥid di še uʹcc jaauʹrid da lubblid. Reddvuuʹdi luâtt lij miâlggad vuâllai, 
leâša vuuʹdest liâ še õll vääʹr. Vuuʹd kaʹllivuâđ lij muärrjam, da tõt kuâsttai tõʹst, što Aanarjääuʹr suõllu da 
čääʹcckååʹv čuäʹjte õõutårra. Aanarjääuʹr nuõrttbeäʹlnn, Njeäʹllemjääuʹr Päʹhttluut Ruʹvddpõõđâst åårr 
vuâđđkaʹlli leäpptõʹsse šõddâm Ruʹvdduus šurrnallšem kaʹllipååǥǥaž, kååʹtt lij väinnhistoorlânji miârkkteei 
päiʹǩǩ. 

Njeäʹllemvuõn luhttpõõđ da Njeäʹllemjääuʹr kõʹsǩǩe šõddâm Njeäʹllem lij čõõʹlmin ǩiʹcteen hääʹrveld rajjum  
sijdd, koon põõrt lie uuʹcc. Siid aassâmkueʹstelm vuâđ tuejjee vääini mâŋŋa rajjum sääʹmtääl 
šlaajjpirstõsraajõõzzineez, leâša siidâst lie še aanarsäʹmmlai vuäʹmm jälstemǩeeʹdd. Jälstemtäälain lij valddum 
mieʹldd še pääikla jälstemjeällmõš da nuõrttsäʹmmlainallšem raajõsäʹrbbvuõtt. 

Siid suõkkumus aazztõs pirstâtt Njeäʹllemvuõn, koon luhttpõõđâst lij võõnâs-sätkk. Njeäʹllemvuõnn ävvan 
siidâst cõõggǩani Aanarjääuʹr Ǩeʹddsuõllui årra. Siid tââʹvlääidast lij veiddsõs ǩeʹdd, koʹst liâ vuäʹmm 
ålggraajõõzz. Santajääuʹr vuõddâsreeddast lij eeʹjjest 1988 valmmštõõvvâm Njeäʹllem ortodokssceerkav 
jaammʼji ruõkkâmsõõʹjines. Siid âlddsin liâ jiânnai väinnäiggsa ǩiõj da raajõõzz di še vuäʹmm meäʹcctääl 
paaʒʒtõõzz. Keskimöjääuʹr tâʹvvreeddast jåått valdiaraʹjje reunnʼjeei raajjvuʹvdd, kååʹtt lij mieʹrǩǩuum muõrid 
viʹsǩǩes miârkivuiʹm. 
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Väʹlddkååddlânji ärvvsa kueʹstelmvuuʹd: SYKE 
Tuâǥǥažkartt: MML (Jânnam-metteemstrooitel) / WMTS-karttkääzzkõs, 05/2021 

Väʹlddkååddlânji ärvvsaž kueʹstelmvuʹvdd 2021 
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177. Iijärven ja Tsiuttajoen luontaiselinkeinomaisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Inari 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Pohjois-Lapin tunturiseutu 

Pinta-ala 38 066 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 9 228 ha 

maatalousalueita: 1 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 19 520 ha 

rakennettuja alueita: 9 ha 

vesialueita: 9 308 ha 

Arviointi 

Iijärven ja Tsiuttajoen luontaiselinkeinomaisemien maisema-alue on edustava ja ainutlaatuinen esimerkki ina-
rinsaamelaisesta luontaiselinkeinojen (poronhoidon, kalastuksen, metsästyksen ja marjastuksen) leimaamasta 
maisemasta. Alueen muinaisjäännökset, entiset kentänpaikat ja rakennettu kulttuuriympäristö poroaitoineen 
muodostavat monikerroksisen kokonaisuuden, jota paikkoihin liittyvä suullinen perimätieto rikastaa. 

Luonnonpiirteet 

Iijärven–Tsuittajoen luontaiselinkeinomaisemat edustavat Inarijärven pohjoispuolen pienipiirteistä erämaa-
maisemaa, jossa vuorottelevat voimakkaasti suuntautuneet, noin 20–50 metriä korkeat moreeniharjanteet, 

Kuva: Eija Ojanlatva 
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suopainanteet ja järvet. Iijärven koillis- ja lounaispuolella kulkee järvensuuntainen hiekkamuodostuma, joka 
laajenee Iijärven lounaisrannalla kumpuilevaksi kangasmaaksi. Myös alueen toisen suuren järvialtaan, Pautu-
järven, eteläpuolella kulkee lyhyt ja katkeileva harjujakso. Alueen kallioperä on suuntautunut ja siinä risteilee 
pieniä murros- ja siirroslinjoja. Kallioperää hallitsevat metamorfiset kivet, joiden keskelle työntyy tonaliitista, 
tonaliittisesta gneissistä ja sarvivälkegneissistä muodostuva sedimenttikivien ja syväkivien juonne. 

Maisema-alueen pohjois- ja länsiosassa sijaitsevat suuret, koillis-lounaissuuntaiset Iijärvi ja Pautujärvi. Iijär-
ven rannat ovat paikoin hiekkaisia ja eroosion kuluttamia, ja järven eteläosassa on hiekkapohjaisia saaria. Ii-
järven vedet virtaavat Näätämöjokea pitkin Jäämereen. Iijärven ja Pautujärven välissä kulkee matala vedenja-
kaja, jonka tuntumaan muodostunut monimuotoinen purojen ja lompoloiden verkosto on Niipijoen kautta Ina-
rijärveen virtaavan Reppänäjoen latvavesistöä. Pautujärvestä alkunsa saava vesireitti laskee mutkittelevana 
Tsiuttajokena Inarijärveen. Alueella on runsaasti soita, joista osa on palsasoita. Sammuttijängän–Vaijoenjän-
gän soidensuojelualue ulottuu alueen länsilaidalla sijaitsevan Sammuttijärven länsirannalle. 

Maisema-alueen metsät ovat mänty- ja koivuvaltaisia. Aluskasvillisuus on paikoin runsasta etenkin alueen 
eteläosissa. Maisema-alue kuuluu lähes kokonaan Kaldoaivin monipuoliseen ja luontotyypeiltään vaihtelevaan 
erämaa-alueeseen. Siellä on paljon tyypillistä pohjoisten metsä- ja suoalueiden lajistoa. 

Kulttuuripiirteet 

Iijärven hiekkarannoilta tunnetaan useita muinaisjäännöksiä, joista osa ajoittuu kivikaudelle saakka. Järven 
pohjois- ja keskiosien rannoilta löydetyt pyyntikuoppajonot kertovat poronhoitoa edeltäneestä peuranpyynti-
kulttuurista. Maisema-alue on pitkäaikaista inarinsaamelaista elinkeinomaisemaa, jonka paikannimistö on yhä 
pääasiassa inarinsaamenkielistä. 

Alueen halki on kulkenut satojen vuosien ajan käytetty, Nuorgamista alkunsa saava vanha talvikeino, joka 
jatkuu Iijärven kautta kohti Tsiuttajokea. Reittiä pitkin on kuljettu Tsiuttajoen poroaidalle erotuksiin, ja Rep-
pänäselässä ja Tupajärvellä sijaitsevia kämppiä on käytetty majapaikkoina. Iijärvelle on kulkenut myös posti-
polku Sammuttijärven kautta. Iijärven Kutulahdesta postipolku on jatkunut kohti kaakkoa aina Kittilompolon 
asuinkentälle saakka. 

Maisema-alueella on tärkeitä inarinsaamelaiseen vuotuismuuttoon liittyviä asuinpaikkoja. Talvisin perheet 
ovat asuneet jäkälämaastoltaan suotuisassa Reppänäselässä, josta siirryttiin kesiksi Iijärven rannoille. Kesä-
kentät ovat sijainneet hyvänä kalajärvenä tunnetun Iijärven rannoilla. Vanhat kentät erottuvat edelleen maas-
tossa kasvillisuutensa perusteella. Alueen historiasta kertoo myös vanha suden pyytämiseen tehty ansaraken-
nelma, hukanhuone. Halkaisijaltaan yli 50-metrinen susitarha (inarinsaameksi huonâs) on tehty kivisen tievan 
ympärille Tsiuttajoen varteen, noin kilometrin päähän Tsiuttajoen poroaidalta. Aitarakenteesta ovat jäljellä 
enää maahan kaatuneet hirret sekä muutama lovettu pystypuu. Tsiuttajoen hukanhuoneessa on ollut ainakin 
parisenkymmentä nurkkaa. Tarhaan johtanut silta on tehty todennäköisesti viereisen kallion päälle. 

Tsiuttajoen mutkassa hiekkakankaalla sijaitseva Tsiuttajoen erotuspaikka on yksi Metsä-Lapin vanhoista ja 
legendaarisista erotuspaikoista. Tsiuttajoen aita on rakennettu 1920-luvulla, mutta paikalla on kertomaperin-
teen mukaan ollut aitarakennelmia jo 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Tsiuttajoki on ollut Muddusjärven, 
Kaldoaivin, Paistunturin ja Vätsärin paliskuntien poronhoitajien tärkein erotuspaikka, jonne on saapunut ero-
tusväkeä myös Norjan puolelta. Laajimmillaan erotusalue on ollut toisen maailmansodan jälkeen, jolloin aidan 
kupeessa sijaitsi kahdeksan kahvilakämppää ja pankki piti siellä omaa konttoriaan erotusten aikana. Tsiuttajo-
kivarressa ja aidan eteläpuolella on jäljellä useita vanhoja kämppiä sekä kämpän tai kammin jäänteitä. 

Vuosikymmenten aikana poroaitaa on korjailtu tai rakennettu uudestaan tarpeen mukaan. Rakenteisiin ovat 
vaikuttaneet myös poronhoidon työtapojen, tekniikan ja lainsäädännön muutokset. Tsiuttajoen erotuspaikan 
pitkä historia näkyy alueen paikannimistössä. Aidan lähistöllä on esimerkiksi Lentokonejärvi, joka on saanut 
nimensä siitä, että ennen aidalle johtavan tien rakentamista poromiehet kulkivat paikalle jopa lentokoneella. 
Tsiuttajoen erotusaita kämppineen on yhä käytössä. Se on Muddusjärven inarinsaamelaisen paliskunnan pää-
erotusaita, johon johtaa laidunkiertoaita. Kiertoaidan pohjoispuolella on paliskunnan kesälaidun ja eteläpuo-
lella talvilaidun. Alueen nykyiset kämpät on rakennettu sen välittömään tuntumaan tiiviiksi ryppääksi. 
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Maisemakuva 

Iijärven ja Tsiuttajoen maisema-alue on järvien ja moreenikumpujen kirjomaa koivu- ja mäntymetsämaata, 
jonka näkymiä luonnehtivat monet suoalat. Alueen suurimmat järvet ovat koillis-lounaissuuntaiset Iijärvi ja 
Pautujärvi, joita erottaa puoli kilometriä leveä kannas. Järvien yleisilme on avara ja ne ovat vähäsaarisina 
alttiita myrskyille. Iijärven hiekkaiset, paikoitellen eroosion kuluttamat rannat ja eteläosan saaret ovat maise-
mallisesti edustavia. Järvien eteläpuolella alueen maisema on pirstaleista, koillis-lounaissuuntaisten pienten 
järvien, lompoloiden, jokien, harjujen ja soiden laikuttamaa erämaamaisemaa. 

Alueen eteläosassa sijaitsevat Muddusjärven paliskunnan erotuspaikka ja laidunkiertoaita, joita maisema-alu-
een rajaus noudattelee. Tsiuttajoen erotuspaikan maisemaa hallitsevat vaihtelevan ikäiset aitarakennelmat, joi-
den tuntumassa nykyiset porokämpät sijaitsevat tiiviinä rykelmänä. Etäämmällä aidasta on vanhoja kämppiä 
ja niiden pohjia. Iijärven rannoilla sijaitsevat vanhat kesäkentät erottuvat maisemassa lähinnä kasvillisuutensa 
ansiosta. 
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Iijärven ja Tsiuttajoen luontaiselinkeinomaisemat 

Kunta: Inari 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 



 
 

124 

 

177. Idjajávrri ja Čivttajoga luondduealáhusduovdagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Anár 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Davvi-Lappi duottarguovlu 

Viidodat 38 066 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 9 228 ha 

eanadoalloguovllut: 1 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 19 520 ha 

huksejuvvon guovllut: 9 ha 

čáhceguovllut: 9 308 ha 

Árvvoštallan 

Idjajávrri ja Čivttajoga luondduealáhusduovdagat leat fiinna ja áidnalunddot ovdamearka anáraččaid 
luondduealáhusaid (omd boazodoalu, guolle- ja meahccebivddu ja murjema) duovdagis. Guovllu 
dološbázahusat, ovddeš gieddebáikkit ja huksejuvvon kulturbiras bigálusgárddiinis dahká máŋggageardásaš 
oppalašvuođa, maid báikkiide gullevaš njálmmálaš árbevierru riggudahttá. 

Luondduiešvuođat 

Idjajávrri ja Čivttajoga luondduealáhusduovdagat ovddastit Anárjávrri davábeale smávvalunddot 
meahcceeanaduovdaga, mas leat vurrolagaid fámolaččat háltelágán sulaid 20-50 mehtera alla moreanahárjjit, 

Čuovgagovva: Eija Ojanlatva 
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jeaggeeatnamat ja jávrrit. Idjajávrri davvenuorta- ja máttaoarjjabeale johtá sáttočoagganeapmi jávrri hámi 
mielde, mii dasto viidu máttanuorttabeale buolžalágan daŋaseanan. Maiddái guovllu nuppi stuorra jávreáldá, 
Bávdejávrri, máttabeale leat oanehis ja boddolágán hárjjit. Guovllu báktevuođus lea hálti ja doppe leat duohkot 
deike smávva doajáhat- ja sirddalinnját. Báktevuođu hálddašit metamorffalaš geađggit, maid gasku boahtá 
tonalihtas, tonalihtalaš gneaissas ja čoarvešleađggášgneaissas šaddan sedimeantageđggiid ja čiekŋalisgeđggiid 
suotna. 

Duovddaguovllu davve- ja oarjeoasis leat stuorra, Idjajávri ja Bávdejávri, mat leat davvi-nuorta hálttis. 
Idjajávrri gáttit leat báikkuid sáttogáttit ja erošuvdna lea golahan daid, ja jávrri máttaoasis leat sáttovuđđosaš 
sullot. Idjajávrri čázit golget Njávdáma mielde Jiekŋamerrii. Idjajávrri ja Bávdejávrri gaskkas lea vuollegaš 
čáhcejuogan, man lahkasii lea šaddan ádjagiid ja luobbaliid fierpmádat. Dat lea Reahpenjoga gieračázádat, mii 
golgá Niibejoga bokte Anárjávrái. Bávdejávrris álggu ožžon čáhcejohtolat johtá mohkahalli Čivttajohkan 
Anárjávrái. Guovllus leat olu jeakkit, main váldooassi balsajeakkit. Sámmotjeakki–Vadjotjeakki 
jekkiidsuodjalanguovlu ollá guovllu oarjeravdda Sámmotjeakki oarjegáddái. 

Duovddaguovllu vuvddiin leat beazit ja soagit. Bodnešattolašvuohta lea báikkuid veahkat eandalii guovllu 
máttaoasis. Duovddaguovlu gullá measta ollásit Gálddoaivvi máŋggabealat ja luonddutiippaid dáfus 
molsašuddi meahcceeanaguvlui. Doppe leat olu mihtilmas davvi vuovde- ja jeaggeguovllu šlájat. 

Kulturiešvuođat 

Idjajávrri sáttogáttiin diehtit máŋggaid dološbázahusaid, main oasi áigodat lea gitta geađgeáiggis. Jávrri davve- 
ja gaskaosiid gáttiin gávdnon bivdoroggeráiddut muitalit goddebivdokultuvrras, mii lea ovdal boazodoalu. 
Duovddaguovlu lea guhkesáigásaš anáraš ealáhusduovdda, man báikenamat leat ain eanaš anárašgielagat. 

Guovllu čađa johtán čuđiid jagiid áigge adnojuvvon, Njuorggámis álgán boares dálvegeaidnu, mii joatkašuvvá 
Idjajávrri bokte Čivttajoga guvlui. Máđija bokte leat johtán bigálusaide Čivttajoga bigálusgárdái, ja 
Reahpenčielggis ja Stohpojávrri stobuid leat geavahan idjadanbáikin. Idjajávrái lea johtán maiddái 
poastabálggis Sámmotjávrri bokte. Idjajávrri Gođđuluovttas poastabálggis lea joatkašuvvan máttanuortti 
guvlui gitta Gihteluobbala ássangietti rádjai. 

Duovddaguovllus leat dehálaš anáraš jahkejohtimii gullevaš ássanbáikkit. Dálvit bearrašat leat ássan 
jeagelduovdaga dihtii oiddolaš Reahpenčielggis, gos sirdásedje geassái Idjajávrri gáttiide. Geassegiettit ledje 
buorre guollejávrin beakkán Idjajávrri gáttiin. Boares giettit oidnojit ain duovdagis šattolašvuođa vuođul. 
Guovllu historjjás muitala maiddái boares gumppe bivdui ráhkaduvvon gárderáhkadus, gumppegárdi. 
Čađamihtu beales badjel 50 mehtera viiddis (anárašgillii huonâs) lei ráhkaduvvon geađgái dievá birra 
Čivttajoga gurrii, sulaid kilomehtera duohkai Čivttajoga bigálusgárddis. Gárderáhkadusas leat áimmuin dušše 
eatnamii gahččan dimbarat ja moadde cehkkojuvvon ceakkomuora. Čivttajoga gumppegárddis ledje ainjuo 
moaddelot čiega. Gárdái dolvon šaldi lei jáhkkimis ráhkaduvvon bávtti ala, mii lea bálddas. 

Čivttajoga mohki sáttoguolbana bigálusgárdi lea okta Vuovde-Sámi boares legendáralaš bigálusgárddiin. 
Čivttajoga gárdi lea ceggejuvvon 1920-logus, muhto doppe leamašan muitalanárbevieru mielde 
gárderáhkadusat jo 1800- ja 1900-loguid doajáhagas. Čivttajohka lea Muttošjávrri, Gálddoaivvi, Báišduoddara 
ja Váhčira bálgosiid deháleamos bigálusbáiki, gosa leat boahtán olbmot maiddái Norgga bealde. 
Bigálusguovlu leamašan viidámus nuppi máilmmisoađi maŋŋá, go gárddi lahkasiin ledje gávcci kafeabartta ja 
báŋkkusge lei doppe iežas kantuvrra bigálusaid áigge. Čivttajoga guoras ja gárddi máttabealde leat áimmuin 
máŋggat boares barttat sihke bartta dahje goađi bázahusat. 

Jahkelogiid áigge boazogárddi leat divodallan dahje ceggen ođđasit dárbbu mielde. Ráhkadusaide leat 
váikkuhan maiddái boazodoalu bargovugiid, teknihka ja láhkaásaheami nuppástusat. Čivttajoga 
bigáluságárddi guhkes historjá oidno guovllu báikenamain. Gárddi lahkasis lea ovdamearkan Lentokonejärvi 
(Girdinmašiidnajávri), mii lea ožžon namas das, ahte ovdal gárdde lusa dolvongeainnu ráhkadeami 
badjeolbmot johte báikki ala juobe girdinmašiinnain. Čivttajoga bigálusbáiki oktan barttainis lea ain anus. Dat 
lea Muttošjávrri anáraččaid bálgosa váldobigálusgárdi, gosa doalvu guohtunlotnašuvvan áidi. 
Lotnašuvvanáiddi davábealde leat bálgosa geasseguohtumat ja máttabealde dálveguohtumat. Guovllu dálá 
barttat leat huksejuvvon dan lahkasii lahkalága. 
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Duovddagovva 

Idjajávrri ja Čivttajoga duovddaguovlu lea hervejuvvon jávrriid ja moreanabuolžžaiguin ja doppe šaddet soagit 
ja beazit. Dan oidnosii addet luonddu máŋggat jeaggeviidodagat. Guovllu stuorámus jávrrit leat davvenuorta-
máttaoarje sullasaš Idjajávri ja Bávdejávri, maid earuha kilomehterbeale govda guolbba. Jávrriid almmolaš 
govva lea viiddis ja dát leat hearkki stoarpmaide go doppe leat unnán sullot. Idjajávrri sáttogáttit, maid 
erošuvdna lea golahan báikkuid ja máttaoasi sullot leat duovdaga dáfus fiidná. Jávrriid máttabeale duovdda lea 
bieđggus meahcceeanaduovdda, man davvenuorta-máttaoarjeháltasaš smávva jávrrit, luobbalat, jogat, hárjjit 
ja jeakkit dahket dielkkuid.  

Guovllu máttaoasis lea Muttošjávrri bálgosa bigálusbáiki ja guohtunlotnašuvvanáidi, maid duovddaguovllu 
ráddjen čuovvu. Čivttajoga bigálusbáikki duovdaga hálddašit earáahkásaš gárderáhkadusat, maid lahkasiin 
dálá boazobarttat leat lahkalága. Guhkkeleappos gárddis leat boares barttat ja daid bázahusat. Idjajávrri gáttiid 
boares geassegiettit oidnojit duovdagis lagamustá šattolašvuođas dáfus. 



 
 

127 

 

Idjajávrri ja Čivttajoga luondduealáhusduovdagat 

Gielda: Anár 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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177. Ijjäävri ja Čivtjuuvâ luánduiäláttâsenâduvah 

Eennâmkodde Lappi 

Kieldâ Aanaar 

Enâdâheennâmkodde Peräpohjola–Lappi 

Enâdâhkuávlu Tave-Laapi tuodârkuávlu 

Vijđodâh 38 066 ha, mast 

njeeših já jolgâ jeegih: 9 228 ha 

eennâmtuálukuávluh: 1 ha 

vyevdih sehe ávus kuolbâneh já källee-enâmeh: 19 520 ha 

huksejum kuávluh: 9 ha 

čäcikuávluh: 9 308 ha 

Árvutahheeh 

Ijjäävri já Čivtjuuvâ luánduiäláttâsenâduvâi enâdâhkuávlu lii ovdâsteijee já áinoošlajâsâš ovdâmerkkâ 
aanaarsämmilij luánduiäláttâsâi (om. puásuituálu, kuálástus, meccipivdo já muorjim) haldâšem enâduvâst. 
Kuávlu toovlášpasâttâsah, ovdiih kieddisajeh já huksejum kulttuurpiirâs pygálusaiđijnis hämmejeh 
maaŋgâkiärdásâš ubâlâšvuođâ, mon soojijd lohtâseijee njálmálâš ärbitiätu rigosmit. 

Luándujiešvuođah 

Ijjäävri ja Čivtjuuvâ luánduiäláttâsenâduvah ovdâsteh Aanaarjäävri taavaapele ucesluándusii 
meccikuávluenâduv, mast vuárutteleh vuáimálávt sundášum, suullân 20–50 meetter alosiih mooreenpuolžah, 

Kove: Eija Ojanlatva 
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jeggikoveh já jäävrih. Ijjäävri tavenuortâbeln já maadâviestârbeln jotá jäävrisundásâš čunoihámášume, mii 
vijđán Ijjäävri maadâviestârriddoost äämmirlágán kuolbânin. Meid kuávlu nube stuorrâ jävriáldá, Pavdjäävri, 
máddáábeln jotá uánihis já potkâneddee puolžâuási. Kuávlu källeevuáđu lii sundášum já tast joteh tuohu teehi 
siemin toijuuttâh- já siirdâlinjááh. Källeevuáđu haldâšeh metamorfisiih keeđgih, moi kooskân čuoggâs 
tonaliitâst, tonaliitsâš gneissist já čuárvišiälgumgneissist hámášuvvee sedimentkeeđgij já jieŋâliskeeđgij 
suonâ. 

Enâdâhkuávlui tave- já viestâruásist láá stuorrâ, tavenuorttâ–maadâviestârsundásiih Ijjävri já Pavdjävri. 
Ijjäävri ridoh láá pááihui vuodâsridoh, maid eroosio lii luáptám, já jäävri maadâuásist láá čunoivuáđusiih 
suolluuh. Ijjäävri čääsih kolgeh Njiävđám mield Jieŋâmeerân. Ijjäävri já Pavdjäävri kooskâst lii vyeligis 
čäcijyehhee, mon aldasáid šoddâm maaŋgâhámásâš juvvij já luobbâlij viärmádâh lii Nijbii pehti Aanaarjáávrán 
kolgee Reeppinjuuvâ kierâčácádâh. Pavdjäävrist kulgijdeijee čäcikiäinu muhâttâl Čivtjuuhâ-nommâsâžžân 
Aanaarjáávrán. Kuávlust láá valjeest jeegih, main uási láá olsâpolsâjeegih. Samudjeegi–Vaijuvjeegi 
jegijsuojâlemkuávlu uulât Samudjäävri viestârriidon, mii lii kuávlu viestârroobdâst. 

Enâdâhkuávlui vyevdih láá peci- já suáhiváldáliih. Vuálááššadolâšvuotâ lii pááihui valjaa aainâs kuávlu 
maadâoosijn. Enâdâhkuávlu kulá masa ollásávt Kaalduáivi meccikuávlun, mii lii maaŋgâpiälásâš já 
kuándutiijpâidis tááhust molsâšuddee. Tobbeen láá ennuu šlaajah, moh láá tijpâliih tave vyevdi- já 
jeggikuávloid. 

Kulttuurjiešvuođah 

Ijjäävri vuoddâsijn tobdeh maaŋgâid toovlášpasâttâsâid, main uási äigimiäruštâllâm olá kidâ keđgiäägi räi. 
Jäävri tave- já koskâoosij riddoin kavnum kodderoggekurgâlâsah muštâleh puásuituálu ovdeldeijee 
koddepivdemkulttuurist. Enâdâhkuávlu lii kuhesáigásâš anarâš iäláttâsenâdâh, mon päikkinoomah láá vala-uv 
iänááš anarâškielâliih. 

Kuávlu čoođâ láá jottáám čuođij iivij ääigi kevttum, Njuárgámist álgám puáris tälvimaađij, mii juátkoo Ijjäävri 
pehti Čivtjuv kulij. Maađij mield láá jottáám Čivtjuuvâ káárdán pygálussáid, já Reeppinčielgi já Tupejäävri 
kámppáid láá kiävttám ijâstâllâmsaijeen. Ijjáávrán lii jottáám meid postâpäälgis Samudjäävri pehti. Ijjäävri 
Kođoluovtâst postâpäälgis lii jotkum maadânuortâs kidâ Kittiluobbâl aassâmkiedi räi. 

Enâdâhkuávlust láá teháliih anarâšâi varriistâlmân lohtâseijee aassâmsajeh. Tälviv perruuh láá aassâm 
jävilenâmijdis tááhust vuovâs Reeppinčielgist, mast sirdojii keesij ááigán Ijjäävri riddoid. Kesikiedih láá lamaš 
šiev kyelijävrin piäggám Ijjäävri riddoin. Puáris kiedih tiättojeh ain-uv meeccist šadolâšvuođâs vuáđuld. 
Kuávlu historjást muštâl meid puáris kumppipiivdon rahtum pivdorááhtus, huonâs. Čoođâmittoos peeleest 
paijeel 50-meettersâš kumppikärdi lii rahtum kiäđgáás tiäváá pirrâ Čivtjuuvâ piällás, suullân kelomeetter 
kiäčán Čivtjuuvâ pygálusääiđist. Kärdiráhtusist láá ááimuin innig enâmân kočâdâm hiirsah sehe muáddi 
cekkum ciägumuorâ. Čivtjuuvâ huonâsist láá lamaš aainâs muáddilov čiehâd. Nabdemist káárdán jottee šalde 
lii rahtum paldâsâš källee oolâ. 

Čivtjuuvâ pygálusäiđi, mii lii Čivtjuuvâ mohe čunoikuolbânist, lii ohtâ Vyevdi-Säämi puáris já legendaarlijn 
pygálusaaiđijn. Čivtjuuvâ äiđi lii huksejum 1920-lovvoost, mut muštâlemärbivyevi mield tobbeen láá lamaš 
kärdiráhtuseh jo 1800- já 1900-lovoi jorgálduvâst. Čivtjuuhâ lii lamaš Mudusjäävri, Kaalduáivi, Paištuoddâr 
já Vääččir palgâsij puásuituállei tehálumos rätkimsaje, kuus láá puáttám pygálusulmuuh meid Taažâbeln. 
Vijđásumos muddoost pygáluskuávlu lii lamaš nube maailmsuáđi maŋa, kuás ääiđi paaldâst lijjii käävci 
kähviviäsud já paŋkki toolâi tobbeen jieijâs konttur pygálusâi ääigi. Čivtjuvpiällást já ääiđi máddáábeln láá 
ááimuin vala maaŋgah puáris kámpáh sehe kámpá tai kuáđi pasâttâsah. 

Ihelovoi ääigi láá puásuiääiđi tivodâm tâi huksim uđđâsist táárbu mield. Ráhtusáid láá vaikuttâm meid 
puásuituálu pargovuovij, tekniik já lahâasâttâs nubástusah. Čivtjuuvâ pygálussaje kuhes historjá uáinoo kuávlu 
päikkinoomâin. Ääiđi aldasijn lii ovdâmerkkân Lentokonejärvi, mii lii uážžum noomâs tast, ko ovdil káárdán 
mannee maađij rähtim puásuialmaah juttii toho joba kirdemmašináin. Čivtjuuvâ pygálusäiđi kámpáidiskuin lii 
ain-uv kiävtust. Tot lii Mudusjäävri anarâš palgâs váldupygálusäiđi, moos joođeet kuáttumjuurrâmäiđi. 
Juurrâmääiđi taavaabeln láá palgâs kesikuátumeh já máddáábeln tälvikuátumeh. Kuávlu táálááh kámpáh láá 
huksejum ton aldasáid aldaluvâi. 
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Enâdâhkove 

Ijjäävri já Čivtjuuvâ enâdâhkuávlu lii jaavrij já mooreenâmmirij kirjim suáhi- já pecivyevdieennâm, mon 
uáinusijd kovvejeh maaŋgah jeggivijđoduvah. Kuávlu stuárráámusah jäävrih láá tavenuorttâ–
maadâviestârsundásiih Ijjävri já Pavdjävri, maid iärut kilomeetterpele kobdosâš kuátku. Jaavrij almoskove lii 
viijđes já toh láá heerhih stormáid, ko tain láá uccáá suolluuh. Ijjäävri vuoddâseh, pááihui eroosio luáptám 
ridoh já maadâuási suolluuh láá enâdâhlávt ovdâsteijeeh. Jaavrij máddáábeln kuávlu enâdâh lii piäđgus, 
tavenuorttâ–maadâviestârsundásiih uccâ jávrááh, luobbâleh, juuvah, puolžah já jeegih taheh 
meccikuávluenâdâhân tiälhuid. 

Kuávlu maadâuásist láá Mudusjäävri palgâs pygálussaje já kuáttumjuurrâmäiđi, maid enâdâhkuávlui raijim 
čuávu. Čivtjuuvâ pygálussaje enâduv haldâšeh molsâšuddee ahasiih äiđiráhtuseh, moi aldasijn táálááh 
puásuikámpáh láá aldaluvâi. Olgoláá ääiđist láá puáris kámpáh já toi vuáđuh. Ijjäävri ridoi puáris kesikiedih 
iäruttuveh enâduvâst iänááš šadolâšvuođâs áánsust. 
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Ijjäävri ja Čivtjuuvâ luánduiäláttâsenâduvah 

Kieldâ: Aanaar 
Eennâmkodde: Lappi 

 
Väldikodálávt mávsuliih enâdâhkuávluh: SYKE 
Tuávááškárttá: Eennâmmittedemlájádâs (EML)/WMTS, 05/2021 

Väldikodálávt mávsulâš enâdâhkuávlu 2021 
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177. Iijääuʹr da Tsiuttajooǥǥ luâttjieʹllemvueʹǩǩ-kueʹstelm 

Mäddkåʹdd Lappi 

Kåʹdd Aanar 

Kueʹstelm-mäddkåʹdd Puåšštââʹvv–Lappi 

Kueʹstelmvuʹvdd Tâʹvv-Lappi tuõddârvuʹvdd 

Vuʹvddšõrrâdvuõtt 38 066 ha, koʹst 

leäuš da äävas jieʹǧǧ: 9 228 ha 

mäddtäällvuuʹd: 1 ha 

mieʹcc di äävas ǩiâlǥkuålvvi da kaʹllimäädd: 19 520 ha 

rajjum vuuʹd: 9 ha 

čääʹccvuuʹd: 9 308 ha 

Ärvvraaji 

Iijääuʹr da Tsiuttajooǥǥ luâttjieʹllemvueʹǩǩ-kueʹstlmi kueʹstelmvuʹvdd lij ouddlõʹstti da oʹdinaknallšem 
ouddmeârkk aanarsääʹmnallšmest luâttjieʹllemvueʹjji (ouddm. puäʒʒhååid, kueʹllšeeʹllem, mieʹcstummuž da 
mueʹrjjuussmõõžž) leiʹmmeem kueʹstlmest. Vuuʹd tuuʹljõžpaaʒʒtõõzz, tuäljõž ǩeeʹddpääiʹǩ da rajjum 
kulttuurpirrõs puäʒʒääiʹdines räʹjje määŋgǩeârddsa obbvuõđ, koon pääiʹǩid õhtteei njäälmlaž äʹrbbteâtt 
reeʹǧǧast. 

Käärt: Eija Ojanlatva 
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Luâttnallšemvuõđ 

Iijääuʹr da Tsiuttajooǥǥ luâttjieʹllemvueʹǩǩ-kueʹstelm eeʹttkâʹstte Aanarjääuʹr tâʹvvbeäʹl uʹccååʹblkaž 
poostjânnamkueʹstelm, koʹst vuârtâʹlle viõkksânji vuʹvddšõõvvâm nuʹtt 20–50 mettred õlli morenpååʹr, 
jeäʹǧǧsaʹcci da jääuʹr. Iijääuʹr ääppal- da lieʹtnibeäʹlnn jåått jäuʹrrvuʹvddsaž vuõddâshämmʼmeem, kååʹtt šõrran 
Iijääuʹr lieʹtnireeddast čåʹmmõõttjen ǩiâlǥkuålvmäddan. Še vuuʹd nuuʹbb šuur jäuʹrrkååʹv, Pauddjääuʹr, 
saaujbeäʹlnn jåått vuäʹnkõs da puåtkõõʹtti viõrrvuârr. Vuuʹd kaʹllivuâđđ lij vuʹvddšõõvvâm da tõʹst mâʹnne 
riʹstte riʹstte uuʹcc moordõs- da seʹrddõsliinj. Kaʹllivuâđ vaaldše metamorfla ǩieʹđj, koi kõʹsǩǩe oiʹǧǧâʹtte 
tonaliitt, tonaliittsest gneissâst da čuäʹrvvskluuddgneissin häämmeei sedimenttǩieʹđji da čiŋŋlõsǩieʹđj juõnn. 

Kueʹstelmvuuʹd tâʹvv- ja viõstârbeäʹlnn åårri šuur, ääppal-lieʹtnivuʹvddsa Iijäuʹrr da Pauddjäuʹrr. Iijääuʹr reedd 
liâ paaiʹǩi vuõddsai da eroosio sââjjam, da jääuʹr saaujbeäʹlnn liâ vuõddâsvuâđđsa suõlʼlu. Iijääuʹr čääʹʒʒ 
kåʹlǧǧe Näätämöjooǥǥ čõõđ Jiõŋŋmieʹrre. Iijääuʹr da Pauddjääuʹr kõõskâst jåått vueʹllǥâž jânnamsuåppâs, koon 
pâʹldde šõddâm määŋgnallšeeʹm vuäji da luâbbli säiʹmmõs lij Niipijooǥǥ mieʹldd Inarijäurra kolggi 
Reppänäjooǥǥ läʹđvvčäccõs. Pauddjääuʹrest aalǥâs vuäǯǯai čääʹccǩeäinn kålgg mååkktõõleeʹl Tsiuttajokkân 
Aanarjäurra. Vuuʹdest liâ vââʹlljest jieʹǧǧ, koin vueʹss liâ taaljieʹǧǧ. Sammutjieʹǧǧ–Vaijooǥǥjieʹǧǧ 
jieʹǧǧisuõjjeemvuʹvdd vuäll vuuʹd viõstârlääidast åårri Sammutjääuʹr viõstâr-riddu. 

Kueʹstelmvuuʹd mieʹcc liâ pieʹcc- da sueʹǩǩväʹlddsai. rääʹzzvuâđđ lij pääiʹki vââʹllj kuuitâǥ vuuʹd saaujbeäʹlnn. 
Kueʹstelmvuʹvdd kollai âlddsin obbnes Kaldoaivi määŋgpeälsiʹžže da luâttšlaajji mieʹldd vaajtõõlli 
poostjânnam-voudda. Toʹben liâ jiânnai šlaajjnallšeeʹm tââʹv meäʹcc- da jeäʹǧǧvuuʹdi šlaajjtõõzz. 

Kulttuurnallšemvuõđ 

Iijääuʹr vuõddâsreeddin toobdât määŋgid tuuʹljõžpaaʒʒtõõzz, koin vueʹss mâânn ääiʹj mieʹldd tok ǩeäʹdǧǧäigga. 
Jääuʹr tâʹvv- da kõskkbeäʹli reeddin kaunnum rõvväuʹddrääid mainste puäʒʒhååid maadârdemšest 
kååʹddšeeʹllemkulttuurâst. Kueʹstelmvuʹvdd lij kuuʹǩǩesäiggsaž aanarsäʹmmlai jieʹllemvueʹǩǩ-kueʹstelm, koon 
pääiʹǩnõmmõs lij pâi võl vueiʹvvääʹšest aanarsääʹmǩiõllsaž. 

Vuuʹd čõõđ lij jååttam čueʹđi eeʹjji õnnum, Nuorgam beäʹlnn aalǥâs vuäǯǯam vuäʹmm täʹlvvǩeäinn, kååʹtt 
juätkkai Iijääuʹr mieʹldd till Tsiuttajooǥǥ. Ǩeäin čõõđ lij jottum Tsiuttajooǥǥ puäʒʒaiddu pikalõõzzid, da 
Reppänäselkä da Tupajääuʹrest åårri ǩeâmpid liâ âânnam kueʹttsââʹjjen. Iijäurra lij jååttam še pååʹštpääʹljes 
Sammutjääuʹr mieʹldd. Iijääuʹr Kutuluutâst pååʹštpääʹljes lij juätkkjam ooʹbbdneeʹǩǩ årra pâi Kittiluâbbal 
jälstemǩeeʹdd räjja. 

Kueʹstelmvuuʹdest liâ tääʹrǩes aanarsäʹmmliʹžže ekksažsirddu õhtteei jälstempääiʹǩ. Taaʹlvipoodd piârri liâ 
jälstam jeeʹel-luâđ suåvlâst Reppänäselässä, koʹst siʹrddeš ǩieʹsspooddid Iijääuʹr reeddid. Ǩieʹssǩeeʹdd liâ 
leämmaž pueʹrren kueʹlljäuʹrren toobdâs Iijääuʹr reeddin. Vuäʹmm ǩeeʹdd jeärne pâi võl luâđâst rääʹssvuõđ 
vuâđald. Vuuʹd histoorâst maainast še vuäʹmm kuuʹmp šeellmõʹšše tuejjuum peärtamraajâlm, kuuʹmplõnnj. 
Luõʹddjeeʹjes mieʹldd pâʹjjel 50-mettar kuuʹmpkaardâs (aanarsääʹmǩiõʹlle huonâs) lij tuejjuum ǩeädggai pååʹr 
pirr Tsiuttajooǥǥ kuâŋŋsa, nuʹtt ǩilomettar ǩeäčča Tsiuttajooǥǥ puäʒʒääidast. Äiʹttraajõõzzâst liâ pääʒʒam 
teäʹnab maddu rõvvâm hiirs di še muäʹdd lueʹmmum ceäkkmuõrr. Tsiuttajooǥǥ kuuʹmplõõnjâst liâ leämmaž 
kuuitâǥ muäʹddlo suåpp. Karddsa jooʹtti mostt lij tuejjuum tuõʹđeld paaldâst åårri kaʹlli ool. 

Tsiuttajooǥǥ mååʹǩǩest vuõddâsǩiâlǥkuålvjest åårri Tsiuttajooǥǥ pikalõspäiʹǩǩ lij õhtt Meäʹcc-Lappi 
puärrsummus ja legendaarsain pikalõspaaiʹǩin. Tsiuttajooǥǥ äidd lij rajjum 1920-lååǥǥast, leâʹša pääiʹǩest lij 
mainstum mainnsi mieʹldd leämmaž äiʹttraajâlm juʹn 1800- ja 1900-looǥǥin. Tsiuttajokk lij leämmaž 
Muddusjääuʹr, Kaldoaivi, Paistuõddâr da Väʹččer paalǥâskooʹddi puäʒʒhoiʹddjeei tääʹrǩmõš pikalõspäiʹǩǩ, 
koozz liâ puättam pikalõsnarood še Taarrâst. Jäänmõsân âânnemnalla pikalõsvuʹvdd lij leämmaž nuuʹbb jõnn 
vääin mâŋŋa, kuäʹss ääid kuâŋŋsest õʹnne kääuʹc kååʹffpäiʹǩǩ-ǩeâmp da baʹŋkk õõʹni toʹben jiiʹjjes konttâr 
pikalõõzzi poodd. Tsiuttajokk-kuâŋŋsest da ääid saaujbeäʹlnn liâ pääʒʒam määŋg vuäʹmm ǩeâmp di še ǩeâmp 
leʹbe lâuʹŋŋkuäʹđ kuâđtõõzz. 

Lååi eeʹjji poodd puäʒʒääidid liâ teevvam leʹbe raajjâm oʹđđest taarb mieʹldd. Raajõõzzid liâ vaikktam še 
puäʒʒhååid tuâjjnääʹli, tekniikk da lääʹjjšeâttmõõžž muttâz. Tsiuttajooǥǥ pikalõspääiʹǩ kuʹǩes  histoor kuâsttai 
vuuʹd pääiʹǩinõmmõõzzâst. Ääid õlddsin lij ouddm. Jarplaanjäuʹrr, kååʹtt lij vuäǯǯam nõõmâs tõʹst, što ouʹddel 
aiddu jooʹtti čuõkku raajjmõõžž puäʒʒoummu joʹtte pääiʹǩ ool jo-ba jarplaanin. Tsiuttajooǥǥ pikalõsäidd 
ǩeâmpines lij pâi võl âânnemnalla. Tõt lij Muddusjääuʹr aanarsääʹm paalǥâskååʹdd vueiʹvvpikalõsäidd, koozz 
mâânn čiõǥrdõkjårrõsäidd. Jårrõsääid tââʹvbeäʹlnn lij paalǥâskååʹdd ǩieʹssčiõǥrdõk da saaujbeäʹlnn 
täʹlvvčiõǥrdõk. Vuuʹd ânnʼjõž ǩeâmp liâ rajjum tõõzz âlddlõõžži naggsen tukklõõžži. 
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Kueʹstelmkartt 

Iijääuʹr da Tsiuttajooǥǥ kueʹstelmvuʹvdd lij jaauʹri da morenčuuʹlpi ǩeʹrjjeem sueʹǩǩ- pieʹccmeäʹccmädd, koon 
kuâsttmmõõžž luânddee määŋg jeäʹǧǧvuud. Vuuʹd šuurmõs jääuʹr liâ ääppal-vuärjjalvuuʹd Iijäuʹrr da 
Pauddjäuʹrr, koid jeäʹrat pieʹll ǩilomettar kobdd ǩiâlǥkuålv. Jaauʹri takaiǩicstõs lij veeidas da tõk liâ vääʹnes-
suâlʼlʼjen samai ǩeäʹppsõõzz ahttrid. Iijääuʹr vuõddsai, paaiʹǩi paaiʹǩi eroosio lij sââjjam reeddid da saujjbeäʹl 
suõlʼlu liâ kueʹstelmnaʹllsânji eeʹttǩeei. Jaauʹri saujjbeäʹlnn vuuʹd kueʹstelm lij tårmmjõõvvâm, ääppal-
vuärjjalvuʹvddsai uuʹcci jaauʹri, luâbbli, jooǥǥi, viõri da jieʹǧǧi ǩeʹrjjpäikkeem poostjânnamkueʹstelm. 

Vuuʹd saujjbeäʹlnn lie Muddusjääuʹr paalǥâskååʹdd pikalõspäiʹǩǩ da čiõǥrdõkjårrõsäidd, koid kueʹstelmvuuʹd 
rajjõs jääʹǩǩat. Tsiuttajooǥǥ pikalõspääiʹǩ kueʹstelm vaaldše vaajtõõlli ekksa äiddraajâlm, koi âlddsin ânnʼjõž 
puäʒʒǩeâmp liâ naggsen tukklõõžži. Kuuʹǩǩben ääidast liâ vuäʹmm ǩeâmp da tõi vuâđ. Iijääuʹr reeddin åårrai 
vuäʹmm ǩieʹssǩeeʹdd jeärsme kueʹstlmest šuurmõsân rääʹssvuõđes peäʹlest. 
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Iijääuʹr da Tsiuttajooǥǥ luâttjieʹllemvueʹǩǩ-kueʹstelm 

Kåʹdd: Aanar 
Mäddkåʹdd: Lappi 

 
Väʹlddkååddlânji ärvvsa kueʹstelmvuuʹd: SYKE 
Tuâǥǥažkartt: MML (Jânnam-metteemstrooitel) / WMTS-karttkääzzkõs, 05/2021 

 

Väʹlddkååddlânji ärvvsaž kueʹstelmvuʹvdd 2021 
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178. Näätämön kolttasaamelaismaisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Inari 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Inarijärven seutu 

Pinta-ala 8 449 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 334 ha 

maatalousalueita: 9 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 4 543 ha 

rakennettuja alueita: 221 ha 

vesialueita: 3 343 ha 

Arviointi 

Näätämön kolttasaamelaismaisemien maisema-alue on edustava ja laaja-alainen esimerkki Suomen valtion 
asutustoimista toisen maailmansodan jälkeen. Sevettijärven kylä on maailman ainoa elävä kolttasaamelaiskult-
tuurin keskuspaikka, ja yhdessä Nitsijärveltä Kirakkajärvelle ulottuvan asutusmaiseman kanssa se muodostaa 
sekä maantieteellisesti että kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuisen kokonaisuuden. 

Kuva: Eija Ojanlatva 
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Luonnonpiirteet 

Näätämön kolttasaamelaismaisemat muodostavat kapean, lähes 60 kilometriä pitkän nauhan koillisen Inarin 
järvirikkaalle alueelle. Asutus myötäilee Kirakkajärveltä Suojanperään ulottuvaa vesireittiä, joka koostuu eri-
kokoisista lounais-koillissuuntaisista järvistä ja niitä yhdistävistä koskijaksoista. Kirkkaat ja äärimmäisen puh-
dasvetiset järvet ovat paikoin syviä. Sevettijärven rannat ovat hienoa hiekkaa, kun taas Ukonselkä ja Jänisjärvi 
ovat kivi- ja louhikkorantaisia ja lähes asumattomia. Suurin osa alueen vesistä virtaa Näätämöjokeen, joka 
laskee Norjan puolelle Jäämereen. Suojanperän eteläpuolella sijaitseva Nitsijärvi on osa Inarijärveä ja kuuluu 
Paatsjoen vesistöalueeseen. 

Sevettijärven alueella on runsaasti jääkauden jäätikköjokien synnyttämiä muotoja. Alueen vesireittiä reunustaa 
pitkä harjumuodostuma, joka on osa merkittävää Repojoen–Inarin–Partakon–Sevettijärven harjujaksoa. Har-
jua ympäröivät kumpuilevat moreenimaat, jotka ovat paikoin kivikkoisia. Korkeimmilleen asutusmaisemaa 
reunustava maasto nousee maisema-alueen itäpuolella, jossa vaarojen laet ulottuvat runsaan 200 metrin kor-
keuteen merenpinnan yläpuolelle. Alueen kallioperä on murrosten ja useiden kivilajien kirjomaa. Maisema-
alueen itäosia hallitsee yhtenäinen graniittialue, jonka länsipuolella on vyöhykkeittäin tuffiittista hiekkaa, kiil-
legneissiä, kvartsi- tai granodioriittia ja kvartsi-maasälpägneissiä. Maisema-aluetta reunustavilla vaaramailla 
on runsaasti kalliopaljastumia. 

Alueen metsät ovat pääasiassa sekametsiä, jotka muuttuvat välillä kuivaksi hiekkakangasmänniköksi tai ranta-
alueiden tiheiksi koivikoiksi. Näätämön seudun eliölajisto on tyypillistä metsäisen Lapin lajistoa. Maisema-
aluetta halkova harju muodostaa merkittävän pohjavesivarannon. 

Kulttuuripiirteet 

Sevettijärven alueelta tunnetaan yli 30 muinaisjäännöstä, jotka kertovat alueen esihistoriallisesta asutuksesta 
ja peuranpyynnistä. Maisema-alueelta on löydetty useita pyyntikuoppia, jotka jakaantuvat tasaisesti pitkin alu-
etta. Lisäksi muun muassa Suojanperältä ja Suprusta tunnetaan liesilatomuksia. Kodanpohjien tai kammien 
jäännöksiä sijaitsee alueen pohjoisosissa Sevettijärven ortodoksikirkon pihamaalla sekä Kirakkajärvellä. Ken-
ties omalaatuisin alueen esinelöydöistä on Mihkaljärven rannalta löytynyt hopeinen, skandinaavinen hevosen-
kenkäsolki, joka kertoo alueen myöhäisrautakautisista yhteyksistä etelään. 

Alueen pitkästä inarinsaamelaisesta asutushistoriasta huolimatta sen nykyinen asutusmaisema on nuorta ja 
kolttakulttuurin leimaamaa. Suomen luovutettua Petsamon alueen Neuvostoliitolle vuonna 1944 valtio asutti 
menetettyjen alueiden kolttasaamelaiset väliaikaisesti Ivalon, Nellimin ja Raja-Joosepin väliselle alueelle. 
Vuonna 1948 astui voimaan Laki eräiden kolttien asuttamisesta. Tuolloin Näätämön–Sevettijärven alueesta 
tuli Petsamon Suonikylän asukkaiden ensisijainen sijoituskohde. Koltat muuttivat Sevettijärven alueelle vuo-
sina 1949–1952, jolloin valtio rakennutti alueelle 52 uudistaloa. Ennen asutustoiminnan alkamista alue oli ollut 
Näätämön siidan kolttasaamelaisten perinteistä asuinaluetta. Näätämön kolttasaamelaisten lisäksi alueella asui 
myös pohjoissaamelaisia ja suomalaisia. 

Valtion rakennuttamat kolttatilat hajasijoitettiin Sevettijärvellä pienten järvien rannoille noin 60 kilometriä 
pitkälle tiettömälle vyöhykkeelle, joka ulottui Nitsijärveltä Kirakkajärvelle. Tiloja perustettaessa niille myön-
nettiin niin sanottuja kalakämppiä, jotka sijaitsivat joko Inarijärven pohjois- ja koillisrannoilla, Iijärven suun-
nalla tai Näätämöjoella. Menetetyllä kotiseudulla Suonikylän kolttasaamelaisten vuotuismuutto oli jatkunut 
aina talvisotaan saakka, joten kalakämppien ajateltiin tukevan kolttien toimeentuloa uudella asuinalueella. Mo-
net Sevettijärven kolttatiloista harjoittivat myös lampaanhoitoa. 

Vielä asutettunakin Sevettijärvi oli erittäin eristäytynyttä seutua, jolle ei johtanut kunnollista vesi- tai tiereittiä. 
Maantie alueelle valmistui vasta 1960-luvun lopulla. Nykyisin Sevettijärvi on kolttasaamelaisten hallinto- ja 
kulttuurikeskus. Kylän keskellä sijaitsee Kirakkajärveltä Kolttien perinnetaloksi siirretty tuparakennus, jonka 
pohjoispuolella on jälleenrakennusaikana tehty Trifon Petsamolaisen rukoushuone. Rukoushuone vihittiin kir-
koksi vuonna 1990. Kirkon alue on aidattu, ja pyhäköltä kulkee hiekkatie hautausmaalle, jossa jäkälä peittää 
hautakumpuja. Kolttien perinnetalo edustaa sodanjälkeisen asuttamisen aikaista tyyppitaloa, jonka suunnitte-
lussa on otettu huomioon myös kolttien rakennusperinne. Perinnetalossa on esillä Saamelaismuseon perus-
näyttely, joka kertoo kolttasaamelaisten historiasta. 

Perinnetalolta lähtee 90 kilometrin mittainen maastoon merkitty Saamenpolku, Sää´mpää´ljes, joka kulkee 
osittain vanhoja saamelaisten käyttämiä polkuja seuraten. 
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Maisemakuva 

Näätämön kolttasaamelaismaisemien keskus, Sevettijärven kylä sijaitsee Inarin kunnan koillisosan koltta-alu-
eella Näätämöön vievän tien varrella. Kolttatilat muodostavat Nitsijärveltä Suprun ja Sevettijärven kautta aina 
Kirakkajärvelle kulkevan pitkän lounais-koillissuuntaisen asutustilojen nauhan. Katkos nauhamaiseen asutuk-
seen tulee vain Ukonselän ja Saarijärven välisellä karukolla. 

Asutusmaiseman keskus on Sevettijärven eteläosassa sijaitseva Sevettijärven kylä. Suurin osa kylän rakennuk-
sista sijaitsee kapean Sevettijärvensuojan tai -salmen pohjoisrannalla. Kylän rakennettuun maisemaan kuulu-
vat muun muassa kauppa, koulu, entinen terveystalo, ortodoksikirkko, hautausmaa sekä Kolttien perinnetalo. 

Laajan maisema-alueen maisemakuva vaihtelee suuresti. Maisemaa hallitsevat jääkauden synnyttämät lounais-
koillissuuntaiset, ketjuttuneet järvet ja samansuuntaiset hiekkapitoiset harjanteet. Alueen kapeiden järvien ran-
nat ovat louhikkoisia ja paikoitellen soistuneita. Järvien taustalla nousee kumpuileva vaaramaa. Ukonselän 
maisemaa hallitsee jyrkkäpiirteinen, lähes sata metriä korkea Ukonpää, Äijih. 
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Näätämön kolttasaamelaismaisemat 

Kunta: Inari 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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178. Njávdáma nuortalašeanadagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Anár 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Anárjávrri guovlu 

Viidodat 8 449 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 334 ha 

eanadoalloguovllut: 9 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 4 543 ha 

huksejuvvon guovllut: 221 ha 

čáhceguovllut: 3 343 ha 

Árvvoštallan 

Njávdáma nuortalašduovdagiid duovddaguovlu lea ovddasteaddji ja viiddesguovllot ovdamearka Suoma 
stáhta ássandoaimmain nuppi máilmmisoađi maŋŋá. Čeavetjávri lea máilmmi áidna ealli nuortalaškultuvrra 
guovddášbáiki, ja ovttas Njižžejávrái ollán ássanduovdagiin ja dahká sihke geográfalaččat ja kultuvrralaččat 
áidnalunddot oppalašvuođa. 

Čuovgagovva: Eija Ojanlatva 
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Luondduiešvuođat 

Njávdáma nuortalašduovdagat ássanduovdagat dahket seakka muhto measta 60 kilomehtera guhkes bátti 
davvenuortti jávrerikkis guvlui. Ássan čuovvu Gáritjávrris Njižžejávrčuoddjái olli čáhcemáđija, mii čoaggana 
sierrasturrosaš máttaoarje-davvenuortasullasaš jávrriin ja daid ovttastahtti guoikaosiin. Šerreš ja hui 
buhtesčázát jávrrit leat báikkuid čiekŋalat. Čeavetjávrri gáttiin lea fiinna sáttu, go fas Ádjáčielggis ja 
Njoammeljávrris leat geađge- ja juovvagáttit ja measta ásakeahtes. Stuorra oassi guovllu čáziin golgá 
Njávdámii, mii golgá Norgga beallai Jiekŋamerrii. Njammejávrreluovtta máttabeale Njižžejávri lea oassi 
Anárjávrris ja gullá Báhčaveaijoga čázádatguvlui. 

Čeavetjávrri guovllus leat valjis jiekŋaáiggi jiehkkejogaid šaddadan hámit. Guovllu čáhcejohtolaga ravddas 
lea guhkes hárječohkiideapmi, mii lea oassi mearkkašahtti Riebánjoga-Anára-Bártteha-Čeavetjávrri 
hárjeráiddus. Hárjji birra leat boldnelágán moreanaeatnamat, mat leat báikkuid juovvái. Alimus báikkis 
ássanduovdaga ravdda eana badjána duovddaguovllu nuorttabealde, gos váriid alážat ollet ráhpadis 200 
mehtera allodahkii mearadási bajábeallái. Guovllu báktevuođđu lea doajáhagaid ja máŋggaid geađgešlájaid 
girjen guovlu. Duovddaguovlluid nuortaosiid hálddaša oktilaš granihttaguovlu, man oarjjabealde lea avádagaid 
mielde tuffalaš sáttu, geallagneaisa, kvarcihtta- ja granodiorihtta ja kvarcihttaeanalaiggagneaisa. 
Duovddaguovllu ravdda várreeatnamiin leat valjis báktebáljageamit.  

Guovllu vuovddit leat eanaš seahkalašvuovddit, mat molsašuvvet báikkuid goike sáttoguolbbabeahcevuovdin 
dahje gáddeguovlluid suhkkes soahkevuovdin. Njávdáma guovllu ealánšlájat leat mihtilmas Lappi šlájat. 
Duovddaguovllu luddejeaddji hárji dahká mearkkašahtti vuođđočáhceresurssa. 

Kulturiešvuođat 

Čeavetjávrri guovllus dovdet sulaid 30 dološbázahusat, mat muitalit guovllu ovdahistorjjálaš ássamis ja 
goddebivddu. Duovddaguovllus leat gávdnan máŋggaid bivdorokkiid, mat juohkásit dássidit miehtá guovllu. 
Lassin earrát eará Njižžejávrčuojáš ja Suprus dovdat uvdnabardimiid. Goahtesajiid dahje gámmiid bázahusat 
leat guovllu davveoasis Čeavetjávrris ortodoksakirku šiljus ja Gáritjávrris. Várra iešvuođalágalaččamus 
guovllu gávnnusbáikkiin lea Mihkkaljávrri gáttis gávdnon silba, skandinávalaš heasttagámasolgi, mii muitala 
guovllu maŋŋeruovdeáiggi oktavuođain máttas. 

Guovllu guhkes anáraš ássanhistorjjás fuolatkeahttá dan dálá ássanduovdda lea nuorta ja nuortalaškultuvrra 
steampilastán. Go Suopma luobadii Beahcáma guovllu Ruššii jagi 1944 stáhta ásahii manahuvvon guovlluid 
nuortalaččaid gaskaboddasaččat Avvila, Njellima ja Rájijovsseba gaskasaš guvlui. Jagi 1948 bođii fápmui 
Láhka muhtun nuortalaččaid ásaheamis. Dalle Njávdáma-Čeavetjávrri guovllus šattai Beahcáma Suonnjela 
ássiid vuosttamuš sajustanbáiki. Nuortalaččat fárrejedje Čeavetjávrri guvlui jagiid 1949-1952, goas stáhta 
huksehii guvlui 52 ođđadálu. Ovdal ássandoaimma álgima guovlu lei Njávdáma siidda nuortalaččaid 
árbevirolaš ássanguovlu. Njávdáma nuortalaččaid lassin guovllus ásse maiddái davvisápmelaččat ja  

Stáhta huksehan nuortalašdálut sajuštuvvojedje bieđgguid Čeavetjávrái smávva jávrriid gáttiide sulaid 60 
kilomehtera guhkes geainnohis avádahkii, mii olii Njižžejávrris Gáritjávrái. Dáluid vuođđudettiin daidda 
mieđihedje nu gohčoduvvon guollebarttat, mat leat juogo Anárjávrri davve- ja davvenuortagáttiin, Idjajávrri 
guovllus dahje Njávdánjogas. Manahuvvon ruovttubáikkiin Suonnjela nuortalaččaid jahkodatjohtin lei 
joatkašuvvan gitta dálvesoađi rádjai, nuba guollebarttaid jurddašedje doarjut nuortalaččaid áigáiboađu ođđa 
ássanguovllus. Máŋggat Čeavetjávrri nuortalašdálut hárjehedje maiddái sávzadoalu.  

Vel ásaiduhttima maŋŋáge Čeavetjávri lei hui sierranas guovlu, gosa ii lean albma čáhce- dahje 
geaidnojohtolat. Eanageaidnu guvlui gárvvásmuvai easkka 1960-logu loahpas. Otná beaivve Čeavetjávri lea 
nuortalaččaid hálddahus- ja kulturguovddáš. Gili guovdu lea Gáritjávrris nuortalaččaid árbevierrodállun 
sirdojuvvon stohporáhkadus, man davábealde lea ođđasiidhuksenáigge huksejuvvon Trifon Beahcánlačča 
rohkoslatnja. Rohkoslatnja vihahuvvui kirkun jagi 1990. Kirku guovlu lea áidojuvvon, ja kirkus johtá 
sáttogeaidnu hávdeeatnamii, gos jeagil gokčá hávdebolnniid. Nuortalaččaid árbevierrodállu ovddasta 
soađimaŋŋásaš ásaheami áigge tiippadálu, man plánemis lea váldon vuhtii  maiddái nuortalaččaid huksenárbi. 
Árbevierrodálus lea ovdan Sámemusea vuođđočájáhus, mii čájeha nuortalaččaid historjjá.  

Árbevierrodálus vuolgá merkejuvvon 90 kilomehtera meahccái merkejuvvon Sámebálggis, Sää´mpää´ljes, mii 
johtá eatnamis muhtun oassái boares sámiid johtán bálgáid mielde. 
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Duovddagovva 

Njávdáma nuortasápmelaččaid guovddáš Čeavetjávrri gilli lea Anára gieldda davvenuortaoasis 
nuortalašguovllus Njávdáma geaidnoguoras. Nuortalašdálut dahket Njižžejávrris Supru ja Čeavetjávrri bokte 
gitta Gáritjávrái johtti guhkes máttaoarji-davvenuortasullasaš ássandáluid bátti. Boatkka báddelágan ássamii 
boahtá dušše Ádjáčielggi ja Suolojávrri gaskkas guorbasis. 

Ássanduovdaga guovddáš lea Čeavetjávrri máttaoasi Čeavetjávrri gilli. Stuorámus oassi gili visttiin lea seakka 
Čeavetjávrluovtta dahje -čoalmmi davvegáttis. Gili huksejuvvon duovdagii gullet earret eará gávpi, skuvla, 
ovddeš dearvvašvuođadállu, ortodoksakirku, hávdeeana ja Nuortalaččaid árbevierrodállu. 

Viiddis duovddaguovllu duovddagovva molsašuddá garrasit. Duovdaga hálddašit jiekŋaáiggi šaddadan 
máttaoarjedavvenuortasullasaš, gehtelágan jávrrit ja seammasullasaš sátto hárjjit. Guovllu seakka jávrriid gáttit 
leat juovvái ja báikkuid jeaggeluvvan. Jávrriid duohken badjána boldnelágan várreeana. Ádjáčielggis 
duovdaga hálddaša ceakkolágan, measta 100 mehtera alla, Äijih. 
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Njávdáma ássanduovdagat 

Gielda: Anár 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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178. Njiävđám nuorttâlâšenâduvah 

Eennâmkodde Lappi 

Kieldâ Aanaar 

Enâdâheennâmkodde Peräpohjola–Lappi 

Enâdâhkuávlu Aanaarjäävri kuávlu 

Vijđodâh 8 449 ha, mast 

njeeših já jolgâ jeegih: 334 ha 

eennâmtuálukuávluh: 9 ha 

vyevdih sehe ávus kuolbâneh já källee-enâmeh: 4 543 ha 

huksejum kuávluh: 221 ha 

čäcikuávluh: 3 343 ha 

Árvutahheeh 

Njiävđám nuorttâlâšenâduvâi enâdâhkuávlu lii ovdâsteijee já vijđes ovdâmerkkâ Suomâ staatâ aassâmtooimâin 
nube maailmsuáđi maŋa. Čevetjäävri siijdâ lii maailm áinoo ellee nuorttâlâškulttuur kuávdášsaje, já oovtâst 
Njižžjäävrist Karehâšjáávrán ulâtteijee aassâmenâduvváin tot hämmee sehe eennâmtieđâlávt já 
kulttuurhistorjálávt áinoošlajâsii olesvuođâ. 

Kove: Eija Ojanlatva 
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Luándujiešvuođah 

Njiävđám nuorttâlâšenâduvah hämmejeh kezis mut masa 60 kilomeetter kukkosii päädi tavenuorttâ Aanaar 
jävririges kuávlun. Aassâm čuávu Karehâšjäävrist Njižžjäävri Čuájápootân ollee čäcikiäinu, mii čokkân 
jieškote-uv stuárusijn maadâviestâr-tavenuorttâsundásijn jaavrijn já taid ovtâsteijee kuoškâoosijn. Šelis já uáli 
putesčácásiih jäävrih láá pááihui kieŋâleh. Čevetjäävri ridoh láá fiijnâ vuodâsridoh, ko oppeet Äijihselgi já 
Njuámmilâšjävri lává keđgi- já juovâriddosiih já masa asâhánnáá. Iänááš uási kuávlu čaasijn kolgá 
Njiävđámân, mii kolgá Taažâbel Jieŋâmeerân. Čuájápoođâ máddáápiälááš Njižžjävri lii Aanaarjäävri uási já 
kulá Paččvei čácádâhkuávlun. 

Čevetjäävri kuávlust láá valjeest jieŋâääigi jieŋâdâhjuuvâi šoddâdem häämih. Kuávlu čäcikiäinu piälláin lii 
kuhes puolžâhámášume, mii lii uási merhâšittee Riemâšjuuvâ–Aanaar–Päärtih–Čevetjäävri puolžâuási. Puolžâ 
pirâstiteh ämmirlágán mooreenenâmeh, moh láá pááihui kiäđgááh. Alemus saajeest aassâmenâduv robdâstittee 
eennâm paijaan enâdâhkuávlu nuorttiibeln, mast vaarij alaččeh oleh pajeláhháá 200 meetter alodâhân 
merâtääsi paajaabel. Kuávlu källeevuáđu lii toijuuttuvâi já maaŋgâi keđgišjaajâi kirjim kuávlu. Enâdâhkuávlu 
nuorttâoosijd haaldâš ohtâlâs graaniitkuávlu, mon viestârbeln lii stielâsijmield tuffiitlâš čunoi, kildosgneissi, 
kvartsâ- tâi granodioriit já kvartsâ-eennâmsálbágneissi. Enâdâhkuávlu roobdâi vaarijn láá valjeest päljis 
källeeh. 

Kuávlu vyevdih láá iänááš siähálâsvyevdih, moh muttojeh koskâttuvâi koške čunoikuolbâpecivyevdin tâi 
riddokuávlui suohis suáhivyevdin. Njiävđám kuávlu iäláneh láá tijpâliih Säämi vyevdi-iäláneh. Enâdâhkuávlu 
lyeddejeijee puolžâ hämmee merhâšittee vuáđučäcivuárhá. 

Kulttuurjiešvuođah 

Čevetjäävri kuávlust láá tobdos paijeel 30 toovlášpasâttâssâd, moh muštâleh kuávlu ovdâhistorjállâš asâmist 
já koddepiivdost. Enâdâhkuávlust láá kavnum maaŋgah kodderogeh, moh juáháseh täsivávt miätá kuávlu. 
Lasseen eereeb iärrás Čuájápoođâst já Suuprust tobdeh vala tovláid arânijd. Kuátivuáđui tâi koođij pasâttâsah 
láá kuávlu Čevetjäävri taveoosijn ortodoksâkirho šiljoost sehe Karehâšjäävrist. Kenski jiešnálásumos kuávlust 
kavnum tiiŋgâin lii Mikkâljäävri riddoost kavnum siilbâst rahtum, skandinaavlâš hiäppuškamuvsolgi ađai 
puáhháákeeči, mii muštâl kuávlu maŋešryevdiáigásijn ohtâvuođâin máádás. 

Kuávlu kuhes anarâš aassâmhistorjást peerusthánnáá ton tááláš aassâmenâdâh lii nuorâ, mon lii 
nuorttâlâškulttuur stemppâlistám. Ko Suomâ luovâttij Piäccám Sovjetliton ive 1944, te staatâ asâttij monâttum 
kuávlui nuorttâsämmilijd koskâpuddâsávt Avveel, Njeellim já Räji-Joovsep koskâsii kuávlun. Ive 1948 poođij 
vuáimán Laahâ motomij nuorttâlâšâi aasâtmist. Talle Njiävđám–Čevetjäävri kuávlust šoodâi Piäccán 
Suonnjelsiijdâ ässei vuosâsajasâis soijimčuosâttâh. Nuorttâlâšah värrejii Čevetjäävri kuávlun iivij 1949–1952 
ääigi, já talle staatâ huksiittij kuávlun 52 uđâstáállud. Ovdil ko aassâmtooimâ aalgij, te kuávlu lâi lamaš 
Njiävđám siijdâ nuorttâsämmilij ärbivuáválâš aassâmkuávlu. Njiävđám nuorttâsämmilij lasseen kuávlust assii 
meid tavesämmiliih já syemmiliih. 

Staatâ huksiittem nuorttâlâštááluh tiällájuvvojii piäđgui Čevetjäävrist uccâ jávrái riddoid suullân 60 
kilomeetter kukkosii maađijttes stielâsân, mii uulij Njižžjäävrist Karehâšjáávrán. Táálui vuáđudem 
ohtâvuođâst toid mieđettuvojii nuuvtkočodum kyelituuvááh, moh lijjii jo-uv Aanaarjäävri tave- já 
tavenuorttâriddoin, Ijjäävri kuávlust tâi Njiävđám riddoost. Monâttum päikkikuávlust Suonnjelsiijdâst 
nuorttâsämmilij varriistâllâm lâi jotkum kidâ tälvisuáđi räi, te jurdâččii, et kyelituuvááh tuárjuččii nuorttâlâšâi 
áigápuáđu uđđâ aassâmkuávlust. Maaŋgâin Čevetjäävri nuorttâlâštááluin hárjuttii meid savzâtuálu. 

Vala asâttem maŋa-uv Čevetjävri lii uáli sierânâs kuávlu, kuus ij lamaš olmâ čäci- tâi maađijjotolâh. Maađij 
kuávlun valmâštui iäskán 1960-lovo loopâst. Tááláá ääigi Čevetjävri lii nuorttâsämmilij haldâttâh- já 
kulttuurkuávdáš. Siijdâ kuávdoo lii Karehâšjäävrist Nuorttâlâšâi ärbivyehitáálun sirdum tupe, mon taavaabeln 
lii uđđâsisthuksimääigi rahtum Trifon Piäccámlii rukkoosviste. Tot vihkui kirkkon ive 1990. Kirho kuávlu lii 
aiđum, já kirhoost jotá čunoiluoddâ hävdienâmân, mast jäävvil luávdá hävdiämmiráid. Nuorttâlâšâi 
ärbivyehitáálu oovdâst suáđimaŋasâš asâttem áigásii tijppâtáálu, mon vuáváámist lii valdum vuotân meid 
nuorttâlâšâi huksimärbivyehi. Ärbivyehitáálust lii uáinimnáál Säämimuseo vuáđučáitálmâs, mii muštâl 
nuorttâsämmilij historjást. 

Ärbivyehitáálust vuálgá 90 kilomeetter kukkosâš miäcán merkkejum Säämipäälgis, Sää´mpää´ljes, mii jotá 
pelduvváid sämmilij tovlái pálgái mield. 
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Enâdâhkove 

Njiävđám nuorttâlâšenâduvâi kuávdáš, Čevetjäävri sijdâ lii Aanaar kieldâ tavenuorttâuási nuorttâlâškuávlust 
Njiävđámân mannee maađij piällást. Nuorttâlâštááluh hämmejeh Njižžjäävrist Suupru já Čevetjäävri peht kidâ 
Karehâšjáávrán jottee kuhes tavenuorttâ-maadâviestârsundásii aassâmtáálui päädi. Poođhâs päddilágán 
asâmân puátá tuše Äijihseegi já Suáluijäävri koskâsii kuorbâsist. 

Aassâmenâduv kuávdáš lii Čevetjäävri maadâuási Čevetjäävri sijdâ. Iänááš uási siijdâ tááluin láá kezis 
Čevetjävrčuájá tâi -čuálmi taveriddoost. Siijdân huksejum enâdâhân kuleh eres lasseen kävppi, škovlâ, oovdiš 
tiervâsvuođâtáálu, ortodoksâkirkko, hävdieennâm sehe Nuorttâlâšâi ärbivyehitáálu. 

Vijđes enâdâhkuávlu enâdâhkove molsâšud korrâsávt. Enâduv haldâšeh jieŋâääigi šoddâdem maadâviestâr-
tavenuorttâsundásiih, kettiglágán jäävrih já siämmáásundásiih čunoipuolžah. Kuávlu kezis jaavrij ridoh láá 
juovviih já pááihui jeggilum. Jaavrij tyehin paijaan äämmirlágán värieennâm. Äijihseelgi enâduv haaldâš 
ciägus, masa čyeti meetterid olluv Äijih. 
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Njiävđám nuorttâlâšenâduvah 

Kieldâ: Aanaar 
Eennâmkodde: Lappi 

 
Väldikodálávt mávsuliih enâdâhkuávluh: SYKE 
Tuávááškárttá: Eennâmmittedemlájádâs (EML)/WMTS, 05/2021 
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178. Njauddâm nuõrttsääʹmkueʹstelm 

Mäddkåʹdd Lappi 

Kåʹdd Aanar 

Kueʹstelm-mäddkåʹdd Puåšštââʹvv–Lappi 

Kueʹstelmvuʹvdd Aanarjääuʹr vuʹvdd 

Vuʹvddšõrrâdvuõtt 8 449 ha, koʹst 

leäuš da äävas jieʹǧǧ: 334 ha 

mäddtäällvuuʹd: 9 ha 

mieʹcc di äävas ǩiâlǥkuålvvi da kaʹllimäädd: 4 543 ha 

rajjum vuuʹd: 221 ha 

čääʹccvuuʹd: 3 343 ha 

Ärvvraaji 

Njauddâm nuõrttsääʹmkueʹstlmi kueʹstelmvuʹvdd lij ouddlõʹstti da veiddsõs ouddmiârk Lääʹddjânnam valdia 
aazztemtååimain nuuʹbb jõnn vääin mâŋŋa. Čeʹvetjääuʹr sijdd lij maaiʹlm oʹdinak jieʹlli nuõrttsääʹmkulttuur 
kõõskõspäiʹǩǩ, da õõutsââʹjest Njeʹǯǯjääuʹrest Kirakkajäurra vuällai aazztõskueʹstlmin tõt rääjj kuhttu 
mäddtiõđlânji da kulttuurhistoorlânji odiʹnaknallšem obbvuõđ. 

Käärt: Eija Ojanlatva 
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Luâttnallšemvuõđ 

Njauddâm nuõrttsääʹmkueʹstelm räʹjje ǩeeʹʒʒes leâʹša âlddsin 60 ǩilomettar kuʹǩes liânt äppal Aanar jäuʹrr-
reggsa voudda. Aazztõs miõđâstt Kirakkajääuʹrest Suojanperä räjja vuällai čääʹccǩeeiʹn, kååʹtt nårrai jeeʹres-
šõõrain lieʹtniääppalvuʹvddsain jaauʹrin da tõid õhtteeʹjin kuõškkvuârin. Čuõʹvves da ruõbdteʹmes 
puuʹttesčäccai jääuʹr liâ paaiʹǩi čiŋŋâl. Čeʹvetjääuʹr reedd liâ smavv vuõddsai, ko eʹpet Ukonselkä da 
Njuäʹmmeljäuʹrr liâ ǩeäʹdǧǧ- da juõvvreddsai da âlddsin poostpääiʹǩ. Šuurmõs vueʹss vuuʹd čaaʹʒʒin kålgg 
Nauddâmjjoʹǩǩe, kååʹtt cuäkk Taarr beälla Jiõŋŋmieʹrre. Suojanperä saujjbeäʹlnn åårri Njeʹǯǯjäuʹrr lij vueʹss 
Aanarjääuʹr da kollai Pââččjooǥǥ čäccõsvoudda. 

Čeʹvetjääuʹr vuuʹdest liâ vââʹljest jiõŋŋääiʹj jiõŋŋõkjooǥǥi šõddeem ååʹbleǩ. Vuuʹd čääʹccǩeeiʹn reuʹnnai kuʹǩes 
viõrrhäämmõs, kååʹtt lij miârkkteei Repojooǥǥ–Aanar–Päärtõõǥǥ– Čeʹvetjääuʹr viõrrvuâr. Viõr pirrâʹtte 
čåʹmmõõtti morenmäädd, kook liâ paaiʹǩi paaiʹǩi juõʹvvi. Õllʼjummšen aassâmkueʹstelm reuʹnnʼjeei meäʹcc 
käggââtt kueʹstelmvuuʹd nuõrtibeälla, koʹst vääʹri laaǥǥ vuälla vââʹllj 200 mettar õllʼjõʹsse miârvueiʹv 
pââibeälla. Vuuʹd kaʹllivuâđđ lij morddsi da määŋgai ǩeäʹdǧǧšlaajji ǩeʹrjjeem. Kueʹstelmvuuʹd nuõrtibeäʹlid 
vaaldaš õhttnaž graniittvuʹvdd, koon viõstârbeäʹlnn lij vuuʹdi mieʹldd tuffiittsa vuõddâz, skluuddgneiss, kvartsi- 
leʹbe granodioriitt da kvartsi-skluuddgneiss. Kueʹstelmvuuʹd reuʹnnʼjeejin vääʹrrmääddin liâ vââʹljest 
kaʹllipäʹljsmõõvvmõõž. 

Vuuʹd mieʹcc liâ vueiʹvvääʹššest sieʹǩǩmieʹcc, kook mottje kuäʹss-ne kåʹškkjânnmen 
vuõddâskuõlbânpieʹccvââššen leʹbe reddvuuʹdi suõʹǩǩes laannjrååttan. Njauddâm vuuʹd jäälaišlaajjõs lij 
šlaajjnallšeeʹm vuâmmas Lappi šlaajjõs. Kueʹstelmvuuʹd luâddi viõrr häämasm miârkkteei 
vuâđđčääʹccreeʹǧǧesvuõđ. 

Kulttuurnallšemvuõđ 

Čeʹvetjääuʹr vuuʹdest toobdât pâʹjjel 30 tuuʹljõspaaʒʒtõõzzid, kook mainste da čuäʹjte vuuʹd ouddhistoriaallast 
aazztõõzzâst da kåʹddšeeʹllmest. Kueʹstelmvuuʹdest liâ kaunnâm määŋgaid rõvvääuʹdid, kook juâkkje õõutnalla 
ǩeeʹjjmieʹldd vuuʹd. Lââʹssen ouddm. Suojanperäst da Suprust toobdât tollsââʹjjraajjmõõžžid. Kueʹttsõõʹji leʹbe 
lâuʹŋŋkuäʹđi paʒʒtõõzz liâ vuuʹd tâʹvvbeäʹlnn Čeʹvetjääuʹr ortodokssceerkav ǩeʹddmääʹrǩest di še 
Kirakkajääuʹrest. Možt jiiʹjjesnallšeeʹm vuuʹd täʹvverkäunnsin lij Mihkaljääuʹr reeddast käunnjam silbb, 
skandinaavlaž heäppažkaammiruʹvdd, kååʹtt põhtt kueʹsttma vuuʹd mââjkõsruʹvddäiggsain õhttvuõđin sauʹjje. 

Vuuʹd kuʹǩes aanarsäʹmmlai aazztemhistoorâst peersteǩani tõn ânnʼjõž aassâmkueʹstelm lij nuõrr da 
nuõrttsääʹmkulttuur leiʹmmjem. Mâŋŋa ko Lääʹddjânnam luõvti Peäccam vuuʹd Soʹvjetlittu eeʹjj 1944, valdia 
aazzti mõõntem vuuʹdi sâjja nuõrttsäʹmmlaid kõskkäiggsânji Âʹvvel, Njeäʹllem da Raajj-Jooʹsep kõskksa 
voudda. Eeʹjjest 1948 puõđi viõʹǩǩe Lääʹǩǩ kooi-ne nuõrttsäʹmmlai aazztummšest. Tâʹl Nauddâm–Čeʹvetjääuʹr 
vuuʹdest šõõddi Peäccam Suõʹnnʼjelsiid jälsteeji vuõss-sajjsaž aazztempäiʹǩǩ. Nuõrttsäʹmmla siʹrdde 
Čeʹvetjääuʹr voudda eeʹjjin 1949–1952, di tâʹl valdia raajti voudda 52 oođâspõõrt. Ouddâl ko aazztummuš 
aaʹlji, vuʹvdd leäi leämmaž Njauddâm siid saaʹmi jälstemvuʹvdd. Njauddâm saaʹmi lââʹzzen vuuʹdest jälste 
tâʹvvsäʹmmla da aanrõõžž še. 

Valdia raajjtem sääʹmtääl pååđsâjjdâʹtteš Čeʹvetjääuʹrest uʹcc jääuri reeddid nuʹtt 60 ǩilomettar kuʹǩes 
čuâǥǥteʹmes voudda, kååʹtt vuälai Njeʹǯǯjääuʹrest Kirakkajäurra. Täälid raajjâm poodd tõid miõʹtteš nuʹtt 
sarnnum kueʹllǩeâmpaid, kook leʹjje juʹn-a leʹbe Aanarjääuʹr tâʹvv- da ääppalreeddin, Iijääuʹr beäʹlnn leʹbe 
Njauddâmjooǥǥâst. Mõõntum dommvuuʹdest Suõʹnnʼjelsiid nuõrttsäʹmmlai ekksažserddmõš leäi juätkkjam 
tok täʹlvv-vääin räjja, di nääiʹt kueʹllǩeâmpi juʹrddeš tuärjjeem nuõrttsäʹmmlai piʹrǧǧeemvuõđ ođđ 
jäällvuuʹdest. Määŋg Čeʹvetjääuʹr sääʹmtäälin vueʹǩǩõʹtte še sauʒʒhååid. 

Võl aazztummšen še Čeʹvetjäuʹrr leäi aaibâs čårstõõttâm vuʹvdd, koozz ij jååttam kuddnalla ni čääʹʒʒ- leʹbe 
čuâǥǥasǩeäin Kruunčuâǥǥas voudda valmmštõõvi eman 1960-lååǥǥ looppâst. Ânnʼjõžääiʹj Čeʹvetjäuʹrr lij 
nuõrttsäʹmmlai vaaldšem- da kulttuurkõõskõs. Siid kõskkpääiʹǩest åårr Kirakkajääuʹr beäʹlnn Nuõrttsäʹmmlai 
äʹrbbvuõttpõõrtžen siʹrddum põrttraajõs, koon tââʹvbeäʹlnn leäi oʹđđestraajtempoodd tuejjuum Trifon 
Peäccamneeʹǩǩ ceessan. Ceessan veäncceeš ceerkven eeʹjj 1990 poodd. Ceerkav vuʹvdd lij čuâlain pirstõttum, 
da pââʹsspõõrtâst jåått vuõddâsčuâǥǥas jaammʼji čiõkkâmsâjja, koʹst jeeʼel peitt äuʹddčooʹmmid. 
Nuõrttsäʹmmlai äʹrbbvuõttpõõrtâž eeʹttǩâstt vääinloppsa aazztummuž poddsa šlaajjpõõʹrte, koon plaaneemest 
lij valddum še lokku nuõrtsäʹmmlai raajõsäʹrbbvuõtt. Äʹrbbvuõttpõõʹrtest lij vueiʹnnemnalla Sääʹm-muʹzei 
vuâđđčuäʹjtõs, kååʹtt čuäʹjat nuõrttsäʹmmlai histoorâst.  
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Äʹrbbvuõttpõõʹrtest vuâlgg mieʹrǩǩuum 90 ǩilomettar mettsaž luõttu miârkkum Sääʹmpääʹljes, kååʹtt jåått 
luâđast vuäzzas vuäʹmm säʹmmlai ââʹnnem pälggsid seuʹrjeeʹl. 

Kueʹstelmkartt 

Njauddâm nuõrttsääʹmkueʹstlmi kõõskõs, Čeʹvetjääuʹr sijdd lij Aanar kååʹdd ääppalbeäʹl sääʹmvuuʹdest 
Njauddma viikki čuõkku kuâŋŋsest. Sääʹmtääl räjja Njeʹǯǯjääuʹrest Supru da Čeʹvetjääuʹr mieʹldd pâi 
Kirakkajäurra jooʹtti kuʹǩes lieʹtni-ääppalvuʹvddsa aassâmtääli liânt. Puåtkâlm liânttnallšeeʹm aazztõʹsse šâdd 
pâi Ukonselkä da Suâljääuʹr kõskksâst raʹhttjõõǥǥâst. 

Aassâmkueʹstelm kõõskõs lij Čeʹvetjääuʹr saujjbeäʹlest åårri Čeʹvetjääuʹr sijdd. Šuurmõs vueʹss siid põõrtin lij 
ǩeeʹʒʒes Čeʹvetjääuʹrsuõjj leʹbe –čueʹlmm tâʹvvreeddast. Siid rajjum kueʹstlma koʹlle ouddm. kaupp, škooul, 
tuâlʼjõž tiõrvâsvuõttpõrtt, ortodookslažceerkav, jaammʼji čiõkkâmsââʹjj di Nuõrttsäʹmmlai äʹrbbvuõttpõõrtâž. 

Veeidas kueʹstelmvuuʹd kueʹstelmkartt vaajtââll šuureld. Kueʹstelm vaaldše jiõŋŋääiʹj šõddeem lieʹtni-
ääppalvuʹvddsa, päʹddjõõvvâm jääuʹr da seämmavuʹvddsa vuõddâsreggsa pååʹr. Vuuʹd ǩeeʹʒʒes jaauʹri reedd 
liâ juõʹvvi da paaiʹǩi paaiʹǩi jeäggõõvvâm. Jaauʹri tuâǥǥain kaggââtt čåʹmmõõtti vääʹrrmädd. Ukonselkä 
kueʹstelm vaaldaš päʹrccnallšem, âlddsin čueʹtt mettred õll Ukonpää, Äijih. 
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Njauddâm nuõrttsääʹmkueʹstelm 
 
Kåʹdd: Aanar 
Mäddkåʹdd: Lappi 

 
Väʹlddkååddlânji ärvvsa kueʹstelmvuuʹd: SYKE 
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179. Inarijokivarren vuotuismuuton maisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Inari 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Pohjois-Lapin tunturiseutu 

Pinta-ala 4 264 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 478 ha 

maatalousalueita: 33 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 3 485 ha 

rakennettuja alueita: 74 ha 

vesialueita: 194 ha 

Arviointi 

Inarijokivarren vuotuismuuton maisemat ilmentävät Angelin ympäristön asutuksen historiallista ulottuvuutta. 
Alue on ainutlaatuinen esimerkki jokivarressa tapahtuneesta pienimittakaavaisesta saamelaisesta vuotuismuu-
tosta kesä- ja talvipaikkojen välillä. Maisema-alueella on lukuisia edustavia muinaisjäännöksiä, joiden tuntu-
massa nykyiset asuinpaikat usein sijaitsevat.  

Kuva: Päivi Magga 
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Luonnonpiirteet 

Inarijokivarren vuotuismuuton maisemat rajautuvat vanhojen vuotuismuuttoreittien mukaisesti Angelin kylän 
eteläosien ja Vuottešjávrin pohjoisrannan väliselle alueelle. Maisema-alueen rungon muodostaa Tenoon las-
keva korkea- ja jyrkkärantainen Inarijoki. Muutaman sadan metrin etäisyydellä joesta on jokiuoman kanssa 
yhdensuuntainen pienten järvien ketju, joka ulottuu Angelista aina Siuttavaaran eteläpuolelle saakka. Siutta-
vaaran pohjoispuolella suurimmat järvet ovat Komsijärvi ja Vuottešjávri. Runsaskoskiseen Inarijokeen laskee 
useita pieniä jokia maisema-aluetta ympäröivältä tunturiylängöltä. 

Alueen maaperä on ensisijaisesti hiekkakangasta. Vaarojen rinteillä on lajittumatonta maata, ja pienten järvien 
väliset alueet ovat suurilta osin soistuneita. Kasvillisuudeltaan alue on kuivaa jokivarren kangasmetsää, jonka 
valtapuita ovat matalakasvuiset männyt ja tunturikoivut. Mänty on juurtunut alueelle edullisten ilmasto-olojen 
ja suotuisan maaperän ansiosta, vaikka Inarijokivarsi on huomattavasti männyn varsinaista menestymisvyöhy-
kettä pohjoisempana. Kallioperältään alue on lähes kauttaaltaan amfiboliittia. Alueen itäosiin ulottuu useita 
muitakin kivilajeja kapeina juonteina, joita reunustavat siirros- tai hiertovyöhykkeet. 

Kulttuuripiirteet 

Useat alueelta löydetyt esineet, pyyntikuoppaketjut ja asuinpaikat kertovat maisema-alueen esihistoriallisesta 
ja historiallisesta ajasta. Merkittävin alueen kohteista lienee Siuttavaaran asuinpaikka, josta on löytynyt peu-
ranpyyntikuoppien lisäksi yli 20 liesilatomusta. Latomuksista varhaisimmat ajoittuvat myöhäisrautakaudelle. 
Edustavimpiin pyyntikuoppakokonaisuuksiin kuuluu Suolisjärvellä sijaitseva noin 90 kuopan ketju, joka on 
ajoitettu radiohiiliajoituksin kivikaudelta varhaismetallikaudelle. Peurakuoppien käyttö on saamelaisalueella 
jatkunut historialliselle ajalle saakka. 

Inarijokivarren ensimmäiset tilat perustettiin vuonna 1852. Seudun perinteinen saamelainen asutus perustui 
yksittäisiin asumuksiin, jotka sijaitsivat jokivarressa tai sisämaassa pienten järvien rannalla. Vielä 1940–1950-
luvuilla Angeliksi kutsuttiin Vuopionsuussa sijaitsevaa muutaman savun kylää, jonka ensimmäinen tila oli 
perustettu 1866. Alueen asukkaat harjoittivat tyypillisesti useaa elinkeinoa. Elantoa saatiin pienimuotoisesta 
karjanhoidosta, metsästyksestä, kalastuksesta ja poronhoidosta. 

Alueen perinteiseen elämänrytmiin on kuulunut asuinpaikkojen vaihtaminen vuodenaikojen mukaan. Perintei-
set kesä- ja talvipaikat ovat sijainneet suhteellisen lähellä toisiaan, usein vain vajaan kymmenen kilometrin 
etäisyydellä. Esimerkiksi Tupajärven rannassa oleva Vullin talvipaikka (Vullebáiki) sijaitsi kymmenisen kilo-
metriä kesäpaikasta (Vulle geassebáiki). Iivanajärven asukkaiden kesäpaikka sijaitsi vastaavasti noin kahdek-
san kilometriä talvipaikalta alajuoksulle päin Vuomajoen suussa, Vuottešjávrin rannalla. Joillakin alueen asuk-
kailla on ollut kesäpaikka myös Vaskojoella. Kesäpaikoille kuljettiin karjan, lampaiden ja lehmien kanssa pai-
koin vielä 1970-luvulla. 

Vuonna 1950 Inarista Riutulaan ja siitä edelleen Angeliin sekä Inarijoelle Ranttilaan johti polkutie. Tie Kari-
gasniemeltä Angeliin valmistui 1960-luvulla, mutta autotietä Koskenniskasta Riutulaan saatiin odottaa 1970-
luvun puoliväliin. Sähköt alueelle vedettiin 1980-luvulla. Angelin kylä muodostaa maisema-alueen suurimman 
asutuskeskuksen, joka on ryhmittynyt varsin vapaamuotoisesti laajalle alueelle. Kylämaisemaa leimaa kuiva 
kangasmaa matalakasvuisine mäntyineen. Angelin vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvulta. Vaikka Angeli 
ja Inarijoki kuuluvat Inarin kuntaan, identifioituvat Inarijoen asukkaat Tenon kulttuuripiiriin elinkeinojensa, 
käyttämänsä saamenpuvun sekä saamenkielen murteen puolesta. 

Maisemakuva 

Maisema-alue on edustavaa hiekkapohjaista pohjoisen Lapin jokivarsimaisemaa, joka on syntynyt selväpiir-
teiseen laaksoon. Joen rannat ovat jyrkkärinteisiä, ja uoman keskellä on siellä täällä pieniä hiekkasaaria. Hiek-
kakangas erottaa toisistaan Inarijoen ja pienten järvien sekä soistumien luonnehtiman vyöhykkeen, jonka itä-
reunalla aluetta ympäröivät vaarat kohoavat runsaaseen 300 metriin merenpinnan yläpuolelle. Alueen valta-
puut ovat mänty ja koivu. 

Inarijokivarren asutus on harvaa molemmin puolin rajajokea. Suomen puoleisen jokivarren kyläkeskus Angeli 
on yleisilmeeltään avoin ja hajanainen. Hiekkaharjanteisiin kaivetut runsaat peurakuoppajonot kertovat mai-
seman historiallisesta monitasoisuudesta. Nykyistä elinkeinomaisemaa edustavat porotalouteen liittyvät raken-
teet. 
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Inarijokivarren vuotuismuuton maisemat 

Kunta: Inari 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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179. Anárjohleagi jahkodatjohtima duovdagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Anár 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Davvi-Lappi duottarguovlu 

Viidodat 4 264 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 478 ha 

eanadoalloguovllut: 33 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 3 485  ha 

huksejuvvon guovllut: 74 ha 

čáhceguovllut: 194 ha 

Árvvoštallan 

Anárjohleagi jahkodatjohtima duovdagiin oidno Áŋŋela birrasa ássama historjjálaš ollilvuohta. Guovlu lea 
áidnalunddot ovdamearka johkaleagis dáhpáhuvvan smávvalunddot sápmelaš jahkodatjohtimis geasse- ja 
dálveássansajiid gaskka. Duovddaguovllus leat eatnatlohkosaš ovddasteaddji dološbázahasaid, maid lahka 
dálá ássansajit dávjá leat. 

Čuovgagovva: Päivi Magga 
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Luondduiešvuođat 

Anárjohleagi jahkodatjohtima duovdagat rádjašuvvet boares jahkodatjohtinmáđijaid mielde Áŋŋela gili 
máttaosiide ja Vuottešjávrri davvigátti gaskasaš guvlui. Duovddaguovllu ruŋggu dahká Anárjohka, mii golgá 
Detnui, ja man gáttit leat allat ja ceakkut. Moatte čuohte mehtera duohken jogas lea johkarokki mielde ovtta 
guvlui smávva jávrriid goalus, mii ollá Áŋŋelis gitta Čivttavári máttabeallái. Čivttavári davábeale stuorámus 
jávrrit leat Komsejávri ja Vuottešjávri. Anárjohkii, gos leat olu guoikkat, luitet máŋggat smávva jogat 
duovddaguovllu birrasa duottaralážiin. 

Guovllu eanavuođđu lea vuosttažettiin sáttoguolbba. Várrevilttiin lea šlájaidnuvakeahtes eana, ja smávva 
jávrriid gaskasaš guovllut leat eanaš šaddan jeaggin. Guovlu lea goike johkaguora guolbbameahcci, man 
váldomuorat leat vuollegaš beazit ja lagežat. Beahci lea sajáiduvvan guvlui buorre dálkkádatdiliid ja oiddolaš 
eanavuođu geažil, vaikke Anárjohleagi lea oalle olu beazi aitosaš menestupmeavádaga davábealde. 
Báktevuođu dáfus guovlu lea measta oalát amfibolihtta. Guovllus nuortaosiide ollet máŋggat earátge 
geađgešlájat seakka suotnan, maid ravddain leat sirdin- ja fierrunavádagat. 

Kulturiešvuođat 

Duovddaguovllu ovdahistorjjálaš ja historjjálaš áiggis muitalit máŋggat guovllus gávdnon dávvirat, 
godderoggegollosat ja ássansajit. Eanemus mearkkašahtti guovllu čuozáhagain leš Čivttavári ássansadji, mas 
leat gávdnon godderokkiid lassin badjel 20 árrana. Árraniin boarrásepmosat leat árvvoštallojuvvon 
maŋŋeruovdeáigái. Eanemus ovddasteaddji bivdoroggeoppalašvuođaide gullá Čoalosjávrri sulaid 90 rokki 
goalus, mii rádiočitnametodain gávnnahuvvon geađgeáiggis árametállaáigái. Godderokkiid atnu lea 
joatkašuvvan sámeguovllus historjjálaš áiggi rádjai. 

Anárjohleagi vuosttas dálut vuođđuduvvojedje jagi 1852. Guovllus árbevirolaš sápmelaš ássama vuođđun 
ledje ovttaskas ássanráhkadusat johkaguoras dahje smávva jávrriid gáttiin. Vel 1940-1950-loguin Áŋŋelin 
gohčodedje Vuohppenjálmmi moatti suova gili, man vuosttas dállu lea vuođđuduvvon 1866. Guovllu ássit 
hárjehedje máŋgga ealáhusa. Ealáhus bođii smávvalunddot gussadoalus, bivddus, guolásteamis ja 
boazodoalus. 

Guovllu árbevirolaš ealli vuohkkái lea gullan ássansajiid molsun jahkeáiggiid mielde. Árbevirolaš geasse- ja 
dálvebáikkit leat leamašan viehka lahkalaga gaskaneaset, dávjá dušše vádjit logi kilomehtera gaskka duohken. 
Ovdamearkan Stohpojávrri gátti Vulle dálvebáiki (Vullebáiki) lei logemat kilomehtera geassebáikkis (Vulle 
geassebáiki). Ivvánjávrri ássiid geassebáiki lei fas sullii 8 kilomehtera dálvebáikkis joga miel vulos 
Vuopmejohnjálmmis, Vuottešjávrri gáttis. Muhtun guovllu ássiin lea leamašan geassebáiki maiddái Fáškkus. 
Geassebáikkiide johte omiiguin, sávzzaiguin ja gusaiguin vel báikkuid 1970-logus. 

Jagi 1950 Anáris Rivdolii das ain Áŋŋelii ja Anárjohkii Rántelii lei bálggesgeaidnu. Geaidnu Gáregasnjárggas 
Áŋŋelii gárvvásmuvai 1960-logus, muhto biilageaidnu Guoikkaoaivvis Rivdolii oaččui vuordit 1970-logu 
beallemuddui. Šleađgalinnjá gessojuvvui guvlui 1980-logus. Áŋŋela gilli dahká duovddaguovllu stuorámus 
ássanguovddáža, mii lea sajáiduvvan oalle friija viiddis guvlui. Giliduovdaga steampilastá goike guolbba ja 
vuollegaš beazit. Áŋŋela boarráseamos ráhkadusat leat 1800-logus. Vaikke Áŋŋel ja Anárjohka gullet Anára 
gildii, de ássit identifiserejit iežaset Deanu kulturbiirii ealáhusaideaset, gávtti ja sámegiela suopmana beales. 

Duovddagovva 

Duovddaguovlu ovddasta sáttobotnálaš davvi Sámi johkaleahkeduovdaga, mii lea šaddan čielgahámát leahkái. 
Joga gáttiin leat ceakkovielttit, ja rokki gasku leat duollet dálle smávva sáttosullot. Sáttoguolbba earuha 
Anárjoga ja smávva jávrriid ja jeaggeluvvan báikkiid avádaga, man nuortarájás birastahtti várit badjánit 
ráhpadis 300 mehtera allodahkii meara dásis. Guovllo váldomuorat leat beahci ja soahki. 

Anárjohleagi ássan lea bieđgguid goappáge bealde rádjajoga. Suoma beale johkaleagi giliguovddáš Áŋŋela 
almmolaš oainnus lea rabas ja bieđggus. Sáttohárjjiide roggojuvvon valjit godderoggeráiddut muitalit 
duovdaga máŋggadássásaš historjjálaš. Dálá ealáhusduovdaga ovddastit boazodollui gullevaš ráhkadusat. 
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Anárjohleagi jahkodatjohtima duovdagat 

Gielda: Anár 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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179. Aanaarjuhâpiällá varriistâllâm enâduvah 

Eennâmkodde Lappi 

Kieldâ Aanaar 

Enâdâheennâmkodde Peräpohjola–Lappi 

Enâdâhkuávlu Tave-Laapi tuodârkuávlu 

Vijđodâh 4 264 ha, mast 

njeeših já jolgâ jeegih: 478 ha 

eennâmtuálukuávluh: 33 ha 

vyevdih sehe ávus kuolbâneh já källee-enâmeh: 3 485 ha 

huksejum kuávluh: 74 ha 

čäcikuávluh: 194 ha 

Árvutahheeh 

Aanaarjuhâpiällá varriistâllâm enâduvah spejâlisteh Aŋŋel pirrâs aassâm historjállâš olleemvuotâ. Kuávlu lii 
áinoošlajâsâš ovdâmerkkâ juhâpiällást tábáhtum ucesnálásâš sämmilâš varriistâlmist kesi- já tälvipaaihij 
kooskâ. Enâdâhkuávlust láá maaŋgah ovdâsteijee toovlášpasâttâsah, moi aldasijn táálááh aassâmsajeh távjá 
láá. 

Kove: Päivi Magga 
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Luándujiešvuođah 

Aanaarjuhâpiällá varriistâllâm enâduvah rájášuveh puáris varriistâllâmkiäinui mield Aŋŋel siijdâ maadâosij já 
Vuottešjávri taverido koskâsii kuávlun. Enâdâhkuávlu ruŋgo hämmee Tiänun kolgee Aanaarjuuhâ, mon ridoh 
láá olluuh já ciägguseh. Muádi čyeđe meetter keččin juuvâst lii juhâruggijn siämmáásundásâš uccâ jávrái ráiđu, 
mii olá Aŋŋelist kidâ Čivtvääri máddáápele räi. Čivtvääri taavaabeln stuárráámusah jäävrih láá Gomsejávri já 
Vuottešjávri. Kuoškiis Aanaarjuuhân kolgeh maaŋgah uccâ juvviih enâdâhkuávlu pirâstittee tuodârpajosist. 

Kuávlu eennâmvuáđu lii vuosâsajasávt čunoikuolbâ. Värivieltijn lii šlajâttuuhánnáá eennâm, já uccâ jávrái 
koskâsiih kuávluh láá iänááš šoddâm jeggin. Šadolâšvuođâs tááhust kuávlu lii koške juhâpiällá kuolbâvyevdi, 
mon váldumuorah láá vyeligis peesih já tuodârsuávih. Peeci lii ruotâsmum kuávlun hiäđulâš šoŋŋâdâhtile já 
vuovâs eennâmvuáđu áánsust, veikkâ Aanaarjuhâpeles lii čuuvtij peesi eidusâš miänástumstiellâs taavaabeln. 
Källeevuáđust tááhust kuávlu lii masa ollásávt amfiboliit. Kuávlu nuorttâoosijd oleh maaŋgah eres-uv 
keđgišlaajah kecis suonnân, moi roobdâin láá siirdâ- tâi fiärrumstielâseh. 

Kulttuurjiešvuođah 

Enâdâhkuávlu ovdâhistorjállâš já historjállâš ääigist muštâleh maaŋgah kuávlust kavnum tiiŋgah, 
kodderoggerááiđuh já aassâmsajeh. Merhâšitteemus kuávlu čuosâttuvâin táiđá leđe Čivtvääri aassâmsaje, mast 
láá kavnum kodderugij lasseen paijeel 20 arânid. Arânijn puárásumosijd láá árvuštâllâm maŋešryevdiááigán. 
Enâmus ovdâsteijee kodderoggeubâlâšvuođáid kulá Čoalosjávri-jäävri suullân 90 roge ráiđu, mii lii äigidum 
radiočiđđâäigidmáin keđgiääigist arâmeetaalááigán. Kodderugij kevttim lii jotkum sämikuávlust historjállâš 
ääigi räi. 

Aanaarjuhâpiällá vuossâmuuh tááluh vuáđuduvvojii ive 1852. Kuávlu ärbivuáválâš sämmilâš aassâm vuáđudui 
ovtâskâs aassâmviäsoid, moh lijjii juhâpiällást tâi siseennâm uccâ jávrái riddoin. Vala 1940–1950-lovvoin 
Aŋŋelin kočodii Vyeppeenjäälmi muádi suovâ sijdii, mon vuossâmuš táálu lâi vuáđudum ive 1866. Kuávlu 
ässeeh hárjuttii maŋgâ iäláttâs. Iäláttâs uážui ucesluándusâš šiiveettuálust, mecci- já kyelipiivdost sehe 
puásuituálust. 

Kuávlu ärbivuáválâš eellimvuáhán lii kuullâm aassâmsojij molsom iveaaigij mield. Ärbivuáváliih kesi- já 
tälvipääihih láá lamaš viehâ aldaluvâi nubijdis, távjá tuše vááijuv love kilomeetter kooskâ tyehin. 
Ovdâmerkkân Vulle dálvebáiki, mii lâi Stohpojávri riddoost (Vullebáiki) lâi lovmat kilomeetter keččin 
kesipääihist (Vuoli kesipäikki). Ivváánjäävri ässei kesipäikki lâi oppeet suullân käävci kilomeetterid 
tälvipääihist vuálus Vuomâjuvnjäälmist, Vuottešjávri riddoost. Motomijn kuávlu ässein lii lamaš kesipäikki 
meid Fááškust. Kesipaihijd juttii savzâiguin já kusâiguin pááihui vala 1970-lovvoost. 

Ive 1950 Anarist Rivdulân já tast ain Aŋŋelân sehe Aanaarjuuhân Ranttilân lâi pälgiskiäinu. Maađij 
Kärigâsnjaargâst Aŋŋelân valmâštui 1960-lovvoost, mut automaađij Koskenniska-táálust Rivdulân uážui 
vyerdiđ 1970-lovo pelimuudon. Šleeđgâlinjâš kuávlun kessui 1980-lovvoost. Aŋŋel sijdâ hämmee 
enâdâhkuávlu stuárráámus aassâmkuávdáá, mii lii sajadum viehâ rijjâ vijđes kuávlun. Sijdâenâduv stemppâlist 
koške kuolbâ vyeligis pesijdiskuin. Aŋŋel puárásumoseh huksiittâsah láá 1800-lovvoost. Veikkâ Aŋŋel já 
Aanaarjuuhâ kuleh Aanaar kieldân, te Aanaarjuuvâ ässeeh identifišuveh Tiänu kulttuurpirrâdâhân iälttâsâidis, 
máccuhis sehe sämikielâ suommân peeleest. 

Enâdâhkove 

Enâdâhkuávlu oovdâst čunoiponnásâš tave Säämi juhâpiälláenâduv, mii lii čoddâm čielgâhámásâš liähán. 
Juhâridoh láá ciägguseh, já juuvâ kaskoo láá tuogu táágu uccâ čunoisuolluuh. Čunoikuolbâ iärut nubijnis 
Aanaarjuuvâ já uccâ jávrái sehe jeggilum stiellâs, mon nuorttâroobdâst kuávlu pirâstittee väärih pajaneh 
pajeláhháá 300 meetterid merâtääsi paajaabel. Kuávlu váldumuorah láá peeci já suáhi. 

Aanaarjuhâpiällá aassâm lii piäđgui kuábbáá-uv pelni räjijuuvâ. Suomâ pele juhâleve sijdâkuávdáá Aŋŋel 
almolâš uáinus lii áávus já piäđgui. Čunoipuolžáid koivum valjaas kodderoggerááiđuh muštâleh enâduv 
historjállâš maaŋgâtásásâšvuođâst. Tááláá iäláttâsenâduv ovdâsteh puásuituálun lohtâseijee ráhtuseh. 
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Aanaarjuhâpiällá varriistâllâm enâduvah 

Kieldâ: Aanaar 
Eennâmkodde: Lappi 

 
Väldikodálávt mávsuliih enâdâhkuávluh: SYKE 
Tuávááškárttá: Eennâmmittedemlájádâs (EML)/WMTS, 05/2021 

 

Väldikodálávt mávsulâš enâdâhkuávlu 2021 
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180. Ailikastunturin luontaiselinkeinomaisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Utsjoki 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Pohjois-Lapin tunturiseutu 

Pinta-ala 19 151 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 2 333 ha 

maatalousalueita: 60 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 15 854 ha 

rakennettuja alueita: 161 ha 

vesialueita: 744 ha 

Arviointi 

Ailikastunturin luontaiselinkeinomaisemat kuvastavat hyvin saamelaiskulttuuriin liittyvää luontaiselinkeinoa, 
joka on syntynyt jokilaakson ja sisämaan nautinta-alueiden yhteyteen. Maisema-alueen nautintakulttuurilla on 
pitkä historia ja siihen liittyy runsaasti maastoon linkittynyttä perimätietoa. Alueella on vanhoja saamelaisten 
pyhiä paikkoja, kuten Ailikas ja Sulaoja. Ailikkaan erotusaita kämppineen muodostaa maisema-alueen sisälle 
ainutlaatuisen poronhoidon synnyttämän maisemakokonaisuuden. Alue on luonnonarvoiltaan poikkeukselli-
sen rikas. 

Kuva: Eija Ojanlatva 
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Luonnonpiirteet 

Ailikastunturin (Áilegas) luontaiselinkeinomaisemat ovat vaikuttava ja luontotyypeiltään rikas kokonaisuus, 
joka ulottuu Tenonvarresta Luomusjärvelle. Alueen maisemaa hallitsee Karigasniemen monilakinen Áilegas, 
jota peittävät laajat rakkakivikot. Tunturin korkein huippu, Láŋká, kohoaa lähes 500 metrin korkeuteen Tenon 
laaksosta, noin 620 metriä merenpinnan yläpuolelle. Maisema-alueen kallioperä koostuu pääasiassa amfi-
boliitti- ja hypersteenikvartsidioriittijuonteiden halkomista gneisseistä. Kallioperän muotoja ovat muokanneet 
maisema-alueen eteläosassa muutamat itä-länsisuuntaiset murroslinjat. 

Maisema-alueen maaperä on moreenivoittoista, mutta alueella kulkee myös useita jokilaaksoihin kerrostuneita 
tai harjuselänteiksi kasautuneita hiekkamuodostumia. Laajimpia hiekka-alueita ovat Basijohkan ja Inarijoen 
yhtymäkohtaan kasautunut suistoalue Vanhassa Karigasniemessä sekä Luomusjärven ympäristön harju- ja 
kangasmaasto. Hiekkapatjoissa on vesieroosion ja jokien kasaamistyön synnyttämiä muotoja, kuten vanhoja 
uomanpohjia, rantaterasseja ja juoluoita. Tunturien lakialueilla on paljon avokalliota, kalliomaata ja rakkaa. 
Maisema-alueen keskellä on laajojen suoalueiden vyöhyke, joka muodostuu Ailikasjängästä, Ládjojeaggista 
sekä Piessuon vetisestä palsasuosta. 

Maisema-alueen itäosassa sijaitsevat Luomusjärvet ovat syntyneet Kevon laakson eteläosaan. Järvialuetta hal-
koo koillis-lounaissuunnassa kulkeva korkea ja jyrkkäpiirteinen harjujakso. Harjun eteläosasta saa alkunsa 
Suomen suurin lähde, Sulaoja. Luomusjärven ja Luomusjoen vedet laskevat Karigasjoen kautta Inarijokeen. 
Inarijokeen laskee myös Karigasjoen tuntumassa virtaava Bassečohkajohkan, Basijávrin ja Basijohkan muo-
dostama uomasto, joka saa alkunsa Ailikastunturin kaakkoispuolella sijaitsevalta jänkäalueelta. Inarijoki yhtyy 
Karigasniemen kylän pohjoispuolella Karasjokeen muodostaen Jäämereen virtaavan Tenon. 

Maisema-alueella ja sen tuntumassa on useita suojelualueita ja arvokkaiksi määriteltyjä luontokohteita. Alueen 
kasvillisuus vaihtelee paljaasta tunturipaljakasta rehevään ja tuoreeseen tunturikoivukankaaseen. Monipuolis-
ten luontotyyppiensä ansiosta maisema-alue on lajistollisesti rikas. Merkittäviä luontokohteita alueella ovat 
muun muassa Luomusjärvien ympäristön harju- ja metsämaat, Ailikkaan tunturipaljakat, Piessuo, Sulaoja sekä 
Luomusjoen nummimainen kuolpuna. Inarijoki ja Teno ovat tunnettuja luontaisista lohikannoistaan. 

Kulttuuripiirteet 

Ailikastunturin maisema-alueelta tunnetaan useita muinaisjäännöksiä. Mielenkiintoisin muinaisjäännöstyyppi 
ovat historiallisen ajan asuinpaikat, jotka näkyvät maastossa yksittäisinä kotasijoina tai liesikiveyksinä. Luo-
musjärvien eteläosassa on rinneterassilla kolmen kotasijan ryhmä, joka erottuu tiheässä tunturikoivikossa re-
hevän ja erikoisen kasvillisuutensa vuoksi. 

Ailikastunturi on yksi Utsjoen kolmesta Ailikkaasta, jotka ovat kaikki olleet saamelaisten pyhiä paikkoja. Tun-
turin eteläpuolella sijaitseva matalampi, pyöreälakinen Feaskkervárri on muodostanut eteisen, jonka kautta 
pyhää tunturia on lähestytty kunnioittavasti. Luomusjoen hiekkaharjulta alkunsa saava Sulaoja on saamelaisten 
vanha pyhä lähde. Lähteen vedellä uskotaan olevan parantavia vaikutuksia ja sieltä haetaan edelleen vettä. 
Vanhoja saamelaisten pyhiä paikkoja ovat myös Ailigas ja Feaskkerádjagat.  

Luomusjärvet ovat kuuluneet perinteisesti Vanhan Karigasniemen, Karigasniemen, Outakosken ja Rovisuvan-
non asukkaiden nautinta-alueisiin. Luomusjärvien rannoilla on pieniä kämppiä, joiden ympäristössä erottuu 
vanhojen kotien jäännöksiä. Järviä ja niiden lähialueita on käytetty muun muassa kesäverkosteluun ja syyssii-
anpyyntiin, marjastamiseen, riekonpyyntiin ja tarveaineiden hankintaan. Samat perhekunnat tai suvut ovat pa-
lanneet nautintapaikoilleen vuosikymmenten tai vuosisatojen ajan. Vakituista asutusta ei Luomusjärvien alu-
eella ole. 

Niillasašvárrin ja Ailikastunturin välisessä maastossa sijaitseva Ailikkaan erotusaita on Paistunturin paliskun-
nan pääaita, jossa erotukset jatkuvat syksystä vuodenvaihteen yli, kunnes tokka ratkotaan maaliskuussa. Aidan 
ympäristössä on eri-ikäisiä ja monenvärisiä porokämppiä. Pisin erotusaidalle johdattava siula kulkee lähes 15 
kilometriä pitkän matkan Luomusjärvien pohjoispuolelta erotuspaikalle. Luomusjärvien ympäristössä on jäl-
jellä 1900-luvun alkupuoliskolla rakennettuja pienempiä vasanmerkkausaitoja, kuten Ristenašjávrin vanha 
aita. Nykyään porot vasovat Kevon kanjonin alueella ja vasat merkitään vasta syyserotuksissa. 

Maisema-alueen asutus on keskittynyt Inarijoen ja Tenon varteen. Inarijoen suulla sijaitsevan Karigasniemen 
kyläkeskus on sijoittunut Suomea ja Norjaa yhdistävän sillan tuntumaan. Vilkkaan rajakaupan leimaamassa 
kylässä on runsaasti liiketoimintaa. Maisema-alueen asutus jatkuu Karigasniemeltä Tenon myötäisesti 
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nauhamaisena jokivarsiasutuksena pohjoiseen, jossa sijaitsevat muun muassa Niittyvuopion, Outakosken ja 
Rovisuvannon kylät. Karigasniemen aiempi kyläkeskus, Vanha Karigasniemi, sijaitsee nykyisen keskuksen 
eteläpuolella Inarijoen ja Basijohkan yhtymäkohdassa. Maisema-alueen rakennuskanta on suhteellisen uutta, 
ja sodanjälkeisten tyyppirakennusten ohella siihen kuuluu uudehkoja matalia omakotitaloja sekä jokivarren 
loma-asutusta. 

Maisemakuva 

Maisema-alueen maisemakuva on vaihteleva. Jylhän ja korkean, kaukaa tunnistettavan Ailikastunturin laelta 
avautuu vapaa näkymä joka suuntaan, myös Norjan puolen laajoille lumipeitteisille tuntureille. Tunturin päällä 
oleva korkea masto on etäälle näkyvä vieras elementti rakkakivikkoisessa ja avoimessa tunturimaisemassa. 
Ailikastunturin ja Luomusjärvien välissä avautuu Ailikasjänkä, jonka pohjoispäässä sijaitsee Paistunturin pa-
liskunnan pääerotusaita erotuskämppineen. Monenväriset pienet kämpät sijoittuvat aidan koillis- ja kaakkois-
puolelle. 

Luomusjärvet halkaiseva, kilometrejä pitkä Luomusharju kulkee Kaamasta ja Karigasniemeä yhdistävän 
maantien laidasta aina Luomusjärvien pohjoisosaan saakka. Harjun eteläpäässä sijaitsee Suomen suurin ma-
kean veden lähde, pienen järven kokoinen Sulaoja. Luomusharju ympäristöineen muodostaa oman maise-
mansa, jossa vuorottelevat pienet, kirkasvetiset järvet ja lompolot, tiheät tunturikoivikot sekä harjun syvänteet 
ja kumpareet. Luomusjoen ja harjun välinen kuolpuna on paikoin erikoista, tasaista ja laakeaa jokiterassia, 
jossa varpukasvillisuuden tai sammaleen keskellä kasvaa satunnaisia katajia. Luomusjärvien maisemakuva on 
kaikkiaan avara. Harjun päältä avautuvat monipuoliset näkymät kohti Ailikastunturia, Luomusvaaroja ja alu-
een pohjoispuolella kohoavaa Ristenašoaivia. Stuorrajávrin lounais- ja länsirannalla on muutamia maisemaan 
hyvin sopeutuvia kämppiä. 

Maisema-alueen asutus sijaitsee hajanaisena nauhana Inarijoen ja Tenon varressa. Alueen rakennuskanta on 
suhteellisen nuorta. Pääasiassa puuston tai tievojen takana sijaitsevat rakennukset sopeutuvat varsin hyvin 
luonnonmaisemaan. Karigasniemen kylän keskusta on rakennuskannaltaan hajanainen. Vilkas rajakauppa on 
vaikuttanut sen yleiskuvaan voimakkaasti. 

 



 
 

164 

 

Ailikastunturin luontaiselinkeinomaisemat 

Kunta: Utsjoki 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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180. Áilegasa luondduealáhusduovdagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Ohcejohka 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Davvi-Lappi duottarguovlu 

Viidodat 19 151 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 2 333 ha 

eanadoalloguovllut: 60 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 15 854 ha 

huksejuvvon guovllut: 161 ha 

čáhceguovllut: 744 ha 

Árvvoštallan 

Áilegasa luondduealáhusduovdagat govvejit bures sámekultuvrii laktáseaddji luondduealáhusa, mii lea šaddan 
johkaleagi ja siseatnama návddašanguovlluid oktavuhtii. Duovddaguovllu návddašankultuvrras lea guhkes 
historjá ja dasa gullá valjit eatnamii gullevaš árbediehtu. Guovllus leat boares sámiid bassi báikkit, dego 
Áilegas ja Suttesája. Áilegasa bigálusgárdi oktan barttainis dahká duovddaguovllu sisa áidnalunddot 
boazodoalu bokte šaddan duovddaoppalašvuođa. Guovlu lea luondduárvvuid dáfus spiehkkaseaddji rikkis.  

Čuovgagovva: Eija Ojanlatva 
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Luondduiešvuođat 

Áilegasa luondduealáhusduovdagiin šaddá váikkuheaddji ja luonddutiippaid dáfus rikkes oppalašvuohta, mii 
ollá Deatnogáttis Luopmošjávrriide. Guovllu duovdaga hálddaša Gáregasnjárgga máŋggačohkat Áilegas, mii 
lea viiddis ráktageađgebáikkit. Vári alimus čohkka, Láŋká, lea measta 500 mehtera allodagas Deanu leagis, 
sulaid 620 mehtera meara bajábealde. Duovddaguovllu báktevuođus lea eanaš amfibolihtta- ja 
hypersteanakvarcihttasuonaid ludden gneaissain. Báktevuođu hámiid leat dahkan duovddaguovllu máttaoasis 
moattit nuorta-oarjeháltesaš doajáhatlinnját. 

Duovddaguovllu eanavuođus lea eanaš moreana, muhto guovllus leat maiddái máŋggat johkalegiide gerddiide 
šaddan dahje hárječielgin čoagganan sáttočoagganeamit. Viidámus sáttoguovllut leat Basejoga ja Anárjoga 
deaivvadanbáikái šaddan njálmmádatguovlu Gáregasnjárggas ja Luopmošjávrriid birrasa hárje- ja 
guolbbaeatnamat. Sáttočoagganemiin leat erošuvnna ja jogain čohkkenbarggu dahkan hámit, dego boares 
johkarokkit, gáddesteallit ja jogas sierra šaddan láddot. Duottaralážiin lea olu lássát, bákteeana ja rákta. 
Duovddaguovllu gasku lea viiddis jeaggeguovlluide avádat, mii šaddá Áilegasjeakkis, Ládjojeakkis ja 
Biesjeakki čáhccás balsajeakkis. 

Duovddaguovllu nuortaoasi Luopmošjávrrit leat šaddan Geavu leagi máttaoassái. Jávreguovllu čađa johtá 
davvenuortin máttaoarjjás alla ja ceakkohápmásaš hárjegoalus. Hárjji máttaoasis vuolgá Suoma stuorámus 
gáldu, Suttesája. Luopmošjávrriid ja Luopmošjoga čázit golget Gáregasjoga bokte Anárjohkii. Anárjohkii 
golgá maiddái Gáregasjoga lahkasa Bassečohkajoga, Basejávrri ja Basejogas šaddan rokkádat, mii vuolgá 
Áilegasa máttanuorttabeale jeaggeguovllus. Anárjohka laktása Gáregasnjárgga gili davábealde Kárášjohkii ja 
ná šaddá Deatnu, mii golgá jiekŋamerrii. 

Duovddaguovllus ja dan lahkasiin leat máŋggat suodjalanguovllut ja árvvolažžan meroštallon 
luonddučuozáhagat. Guovllus šattolašvuohta molsašuddá báljes duottaralážis veahkkás ja varas 
lagešguolbanii. Máŋggabealat luonddutiippaid dáfus duovddaguovlu lea šlájaid dáfus rikkis. Mearkkašahtti 
luonddučuozáhagat guovllus leat earret eará Luopmošjávrriid birrasa hárje- ja vuovdeeatnamat, Áilegasa 
duottaralážat, Biesjeaggi, Suttesája sihke Luopmošjoga guolbba. Anárjohka ja Deatnu leat beakkán 
luonddudili luossanáliin.  

Kulturiešvuođat 

Áilegasa duovddaguovllus dovdet máŋggaid dološbázahusaid. Eanemus miellagiddevaš 
dološmuitobázahustiipa lea historjjálaš áiggi ássansajit, mat oidnojit eatnamis ovttaskas goahtesadjin dahje 
uvdnageađgin. Luopmošjávrriid máttaoasis leat vieltesteallis golmma goahtesaji joavku, mii oidno suhkkes 
lagešvuovddis veahkadis ja earenoamáš šattolašvuođa dihtii. 

Áilegas lea okta Ohcejoga golmma Áilegasas, mat buot leamašan sápmelaččaid bassibáikkit. Vári máttabeale 
vuollegut, jorbačohkat Feaskkervárri lea dahkan feaskára, man bokte bassi vári leat lahkonan gudnejahttimiin. 
Luopmošjoga sáttohárjjiin álgi Suttesája lea sápmelaččaid boares bassi gáldu. Gáldu čázis navdet leat 
dálkkodeaddji váikkuhusaid ja doppe vižžet ain dálge čázi. Boares sámiid bassi báikkit leat maiddái Áilegas 
ja Feaskkerádjagat. 

Luopmošjávrrit leat árbevirolaččat gullan Boares Gáregasnjárgga, Gáregasnjárgga, Vuovdaguoikka ja 
Roavesavvona guovllu ássiid návddašanguovlluide. Luopmošjávrriid gáttiin leat smávva barttat, maid birrasiin 
oidnojit boares gođiid bázahusat. Jávrriid ja dan lagašguovlluid leat ávkkástallan earret eará 
geassesáimmastallamiin ja čakčat čuovžabivdduin, murjemiin, rievssatbivdduin ja ávkeávdnasiid 
skáhppomiin. Seammá sogat dahje bearašgáccit leat máhccan návddašanbáikkiidasas jahkelogiid dahje 
jahkečuđiid áigge. Fásta ássan Luopmošjávrriin ii leat. 

Niillasašvári ja Áilegasa gaskka eatnama Áilegasa bigálusgárdi lea Báišduoddara bálgosa váldogárdi, gos 
bigálusat joatkašuvvet čavččas jahkemolsašumi badjel, dassážii go eallu rátkojuvvo njukčamánus. Gárddi 
birrasis leat earáahkásaš ja máŋggaivdnásaš boazobarttat. Guhkimus sivlla bigálusgárdái johtá measta 15 
kilomehtera mátkki Luopmošjávrriid davábealde. Luopmošjávrriid birrasis leat báhcán 1900-logu 
álggogeahčen huksejuvvon smávit miesemearkungárddit, dego Ristenašjávrri boares gárdi. Otná beaivve 
bohccot guddet Geavu ávžži guovllus ja miesit merkejuvvojit easkka čakčabigálusain. 

Duovddaguovllu ássan lea čoahkkanan Anárjoga ja Deatnogáddái. Anárjohnjálmmi Gáregasnjárgga 
giliguovddáš Suoma ja Norgga gaskasaš šalddi lahkasis. Ealaskas rádjagávppi gilis lea valjit fidnodoaibma. 
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Duovddaguovllu ássan lea Gáregasnjárggas Deanu guvlui báddelágán johkaleahkeássamin davás, gos leat 
earret eará Niitovuohpi, Vuovdaguoikka ja Roavesavvona gilit. Gáregasnjárgga vuolit giliguovddáš, Boares 
Gáregasnjárga, lea dálá guovddáža máttabealde Anárjoga ja Basejoga ovttastuvvansajis. Duovddaguovllu 
huksenmáddodat lea viehka ođđa, ja soađi maŋŋásaš tiippavisttiid olis dasa gullet ođđasut vuollegaš sierradálut 
ja johkaleagi luopmoássan. 

Duovddagovva 

Duovddaguovllu duovddagovva lea molsašuddi. Rámššas ja alla, guhkkin earuheamis lean Áilegasa alážis 
leahkkasa friija oainnus juohke guvlui, maiddái Norggabeale viiddis duoddariidda, main oidno muohta. Vári 
alde lea alla stivli, mii lea vieris elemeanta, mii oidno guhkas ráktageđggiid siste ja jalges duottarduovdagis. 
Áilegasa ja Luopmošjávrriid gaskkas lea Áilegasjeaggi, man davágeahčen lea Báišduoddara bálgosa 
váldobigálusgárdi oktan barttainis. Máŋggaivdnásaš barttat leat gárddi davvenuortta ja máttaoarjji bealde.  

Máŋggaid kilomehteriid guhkes Luopmošhárji, mii ludde Luopmošjávrriid, johtá Gápmasa ja Gáregasnjárgga 
gaskasaš biilageainnu guoras gitta Luopmošjávrriid davveoassái. Hárjji máttageahčen lea Suoma stuorámus 
sáivačázi gáldu, smávva jávrri sturrosaš Suttesája. Luopmošhárji birrasiinnis dahká iežas duovdaga, mas leat 
vurrolagaid smávva, šerreščázát jávrrit ja luobbalat, suhkkes lagešvuovddit sihke hárjji rokkit ja buolžžat. 
Luopmošjoga hárjji gaskasaš guolbba lea báikkuid earenomáš, dássidis ja duolbbasjohkastealli, mas 
daŋasšattolašvuođa ja sámmáliid gaskkas šaddet muhtun reatkkát. Luopmošjávrriid duovddagovva lea 
buohkanassii viiddis. Hárjji alde leahkkasit máŋggabealat oidnosat Áilegasa , Luopmošváriid ja guovllu 
davábeale Ristenašoaivvi guvlui. Stuorrajávrri máttaoarje- ja oarjegáttis leat muhtun bartta, mat heivejit bures 
duovdagii. 

Duovddaguovllu ássan lea bieđggus báddin Anárjot- ja Deatnogáttis. Guovllu ráhkadusmáddodat leat viehka 
nuorra. Váldooassái muoraid ja dieváid duogábeale ráhkadusat heivejit oalle bures luondduduovdagii. 
Gáregasnjárgga gili guovddáš lea huksenmáddodaga dáfus bieđggus. Ealaskas rádjegávpi lea váikkuhan dan 
almmolašgovvii fámolaččat. 
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Áilegasa luondduealáhusduovdagat 

Gielda: Ohcejohka 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  

 

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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181. Kevon tunturiylängön maisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Utsjoki 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Pohjois-Lapin tunturiseutu 

Pinta-ala 626 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 2 ha 

maatalousalueita: 0 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 621 ha 

rakennettuja alueita: 0 ha 

vesialueita: 4 ha 

Arviointi 

Kevon kanjoni on Suomen suurin ja vaikuttavin ruhjelaaksomuodostuma. Kanjoni edustaa monien geologisten 
ja geomorfologisten prosessien synnyttämää maisemaa, jolle ovat ominaisia sivu-uomien riippuvat laaksot. 
Fiellu on Suomen korkein vapaa vesiputous, joka muodostaa Kevojoenlaakson kanssa geomorfologisesti ja 
maisemallisesti ainutlaatuisen nähtävyyden. 

Kuva: Eija Ojanlatva 
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Luonnonpiirteet 

Kevon kanjoni syntyi 70 miljoonaa vuotta sitten, kun lähes peneplaaniksi kulunut Kölivuoristo kohosi uudes-
taan yhtenä lohkona. Tällöin kallioperään avautui murros, joka näkyy alueen nykyisessä maisemassa syvim-
millään 80 metrin syvyisenä rotkolaaksona. Noin 40 kilometriä pitkän kanjonin leveys on 270–300 metriä. 
Rotkon pohjalla virtaa Kevojoki, joka laskee Utsjoen ja Tenon kautta Jäämereen.  

Kallioperältään Kevo on Lapin granuliittikompleksiin kuuluvaa granaatti-kordieriittigneissiä, jota halkovat ka-
peat hypersteenikvartsidioriittijuonteet. Maisema-alueen koillispuolella kulkee laaja työntösiirros, jonka itä-
puolella on tonaliittista gneissiä. Kanjonin poikki kulkee kaksi pientä kallioperän murroslinjaa. Alueen maa-
perä on ohutta moreenia, joka vaihtuu tämän tästä kanjonialueen kalliomaaksi, rakkakivikoksi ja avokallioksi. 
Kevonseinän eteläpuolella on pieni ylängölle kasaantunut hiekkamuodostuma. Kanjonialueella on paljon ra-
pautumisjälkiä, joista vaikuttavimpia ovat rinteiden juureen kasautuneet vyörykeilat, talukset. 

Kevon kanjoniin laskee maisemanähtävyyden pohjoisrajalla Fiellujoki. Joki syöksyy rotkoon Suomen suurim-
pana pudotuksena, 26 metriä korkeana Fiellogoržina. Fiellun riippuva laakso on saanut muotonsa jäätikkökie-
lekevaiheessa, kun Kevon kanjonin pohjalla sijainnut jäätikkö pyöristi ja syvensi Kevon päälaaksoa. Sivulaak-
sossa sijainnut Fiellun jäätikkö ei päässyt Kevon päälaakson jäätikön takia kuluttamaan uomaansa kanjonin 
pohjan tasolle, joten sivulaakso jäi riippumaan päälaakson yläpuolelle. 

Kanjonin maaperä, ilmasto-olosuhteet ja kosteusolot ovat kasvillisuuden kannalta edullisia. Niinpä kanjonin 
eläin- ja kasvilajisto erottuu ympäröivän tunturiylängön lajistosta monipuolisuutensa ja runsautensa ansiosta. 
Alueella kasvaa muun muassa kalliosirkunjyvän ja pahtakelton kaltaisia kasviharvinaisuuksia. Kevon kal-
liopahdat tarjoavat petolinnuille pesimäpaikkoja. 

Kulttuuripiirteet 

Kevon luonnonpuiston alueelta tunnetaan 82 kiinteää muinaisjäännöstä. Ne eivät sijaitse maisemanähtävyyden 
alueella, mutta antavat hyvän kuvan Kevon seudun varhaisesta käytöstä. Suurimman muinaisjäännösryhmän 
muodostavat asuinpaikat, joista vanhimmat ovat todennäköisesti peräisin kivikaudelta. Tyypillisiä muinais-
jäännöksiä ovat myös purnut, eli kivikoihin tehdyt säilytyskuopat. 

Peuranpyynnin, metsästyksen ja kalastuksen ohella alueen elinkeinoihin on kuulunut poronhoito. Kevon luon-
nonpuisto on Paistunturin paliskunnan laidunaluetta, joka on tärkeä etenkin vasoma-aikaan. Huhti-touko-
kuussa porot kerääntyvät Kevon kanjonin rotkoalueelle, lähelle vasoma-alueita, ja vasovat touko-kesäkuun 
aikana. Kesäinen räkkä ajaa porot suuremmiksi laumoiksi, jotka nousevat tuulisemmille ja viileämmille tun-
turialueille. Palkimisen jälkeen heinä-elokuun vaihteessa tokat hajoavat ympäri paliskuntaa. 

Perinteisten käyttömuotojen ohella Kevon alue on muodostunut suosituksi vaelluskohteeksi. Kanjonin ylärin-
teellä kulkee paljon käytetty Kevonreitti, jonka yhteyteen ja kanjonin pohjalle on rakennettu joitakin tupia ja 
kammeja. Alueen lintujen pesintärauha ja kulumisherkimpien luontokohteiden säilyminen on pyritty turvaa-
maan reittisuunnittelulla. 

Maisemakuva 

Kevon kanjoni sijaitsee Suomen pohjoisimman luonnonpuiston, Kevon, ydinalueella. Se on yli 40 kilometriä 
pitkä ja paikoin lähes 80 metriä syvä kanjoni, jonka pohjalla virtaa kapea kirkasvetinen Kevojoki. Kevon kan-
jonin eteläpäässä sijaitsee näköalapaikka, josta aukeaa vaikuttava kanjoninäkymä kohti koillista. Kevonseinän 
näköalapaikan itäpuolella kuuluu veden jatkuva pauhu Kevojoen vesien syöksyessä noin 20 metriä korkeana 
putouksena kanjonin pohjalle. 

Murroslaakso on erittäin altis pakkasrapautumiselle, ja kanjonissa näkyy useita rapautumisjälkiä. Näitä ovat 
esimerkiksi rinteiden alaosien vyörykivikeilat eli taluskivikot, sekä jäätyvän veden lohkomat rakkakivikot. 
Kanjonia ympäröi loivapiirteinen, kurujen halkoma tunturiylänkö. Fiellujoki laskee Kevon kanjoniin kellu-
vasta laaksostaan 26 metriä korkeana ja kaksiportaisena könkäänä. 
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Kevon tunturiylängön maisemat 

Kunta: Utsjoki 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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181. Geavu badjeeatnama duovdagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Ohcejohka 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Davvi-Lappi duottarguovlu 

Viidodat 626 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 2 ha 

eanadoalloguovllut: 0 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 621 ha 

huksejuvvon guovllut: 0 ha 

čáhceguovllut: 4 ha 

Árvvoštallan 

Geavu ávži lea Suoma stuorimus ja fiidnámus moallananleahki. Ávži ovddasta máŋggaid geologalaš ja 
geomorfalaš proseassaid dahkan duovdaga, masa lea mihtilmas siidorokkiid govdu leagit. Fiellu lea Suoma 
alimus friddja gorži, mii dahká ovttas Geavu legiin geomorfologiija ja duovdaga dáfus áidnalunddot oidnosa. 

Čuovgagovva: Eija Ojanlatva 
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Luondduiešvuođat 

Geavu ávži šattai 70 miljon jagi áigi, go measta peneplánan gollan Gielasvárit badjánii ođđasit oktan 
juogástahkan. Dalle báktevuđđui leahkkasii doajáhat, mii oidno guovllu dálá duovdagis čiekŋalamosin 80 
mehtera čiekŋalis ávželeahkin. Sulaid 40 mehtera guhkes ávžži govdodat lea 270-300 mehtera. Ávžži bodnis 
golgá Geavvu, mii golgá máŋggain Ohcejoga gierragiid ja Deanu bokte Jiekŋamerrii. 

Báktevuođus dáfus Geavu duovddaoainnus lea Lappi granulihtakompleksii gullevaš granáhta-kordieragneaisa, 
mun luddejit seakka hypersteanakvarcihttadiorihtasuonat. Duovddaguovllu davvenuortta bealde lea viiddis 
hoigansirddašeapmi, man nuortta bealde lea tonalihtalaš gneaisa. Ávžži rastá johtet guokte smávva báktevuođu 
doajáhatlinnjá. Guovllu eanavuođđu lea asehis moreana, mii molsašuvvá duollet dálle ávžeguovllu bákteeanan, 
juovvan ja lássán. Geavuseainni máttabealde lea smávva badjeeatnamii čoggon sáttočohkiideapmi. 
Ávžeguovllus leat olu moallananluottat, main eanemus váikkuheaddjit leat vilttiid vuollái čoggon 
fierrangiillat.  

Geavu ávžái golgá Fiellojohka duovddaoidnosa davveravddas. Johka gahččá ávžái Suoma stuorimus goržin, 
26 mehtera alla Fiellogoržin. Fiellu heaŋgájeaddji leahki ožžon hámis jiehkkegoapmamuttus, go Geavu ávžži 
vuođu jiehkki jorbii ja čiekŋudii Geavu váldoleagi. Siidoleagi Fiellu jiehkki ii beassan Geavu váldoleagi 
jiehkki dihtii golahit rokkis ávžži botni dássái, nuba siidoleahki bázii heaŋgát váldoleagi bajábeallai. 

Ávžži eanavuođđu, dálkkádatdilit ja lávttasdilit leat šattolašvuođa dáfus ovddolačča. Nuba ávžži ealli- ja 
šaddošlájat earrána birastahtti duottarbadjeeatnama šlájain dan máŋggabealatvuođa ja veahkkáivuođa dihtii. 
Guovllus šaddet earret eará biikasiepmana ja báktesmiera lágán šaddohárvenaččat. Geavu bávttit fállet 
boralottiide bessenbáikkiid. 

Kulturiešvuođat 

Geavu luonddumeahci guovllus dovdet 82 giddes dološmuitobázahusa. Dat eai leat duovddaoidnosa guovllus, 
muhto addet buori gova Geavu guovllu árrageavaheamis. Stuorimus dološmuitobázahusjoavkku dahket 
ássanbáikkit, main boarrásepmosat leat jáhkkimis geađgeáiggis. Mihtilmas dološmuitobázahusat guovllus leat 
maiddái geađgeborat, juovaide dahkkojuvvon seailluhanrokkit. 

Goddebivddu, meahcásteami ja guolásteami olis guovllu ealáhusaide lea gullan boazodoallu. Geavu 
luonddumeahcci lea Báišduoddara bálgosa guođohanguovlu, mii lea dehálaš eandalii guotteha áigge. Cuoŋo-
miessemánus bohccot čoahkkanit Geavu ávžži ávžeroggeguvlui, lahkan guottetsajiid, ja álddut guddet miesse-
geassemánu áigge. Geasi bálggat vuodjá bohccuid stuorra eallun, mat gorgŋot badjelebbui duottarguovlluide, 
gos lea eanet biegga ja áibmu čoaskábut. Bálggaha maŋŋá suoidne-borgemánus molsašumis ealut bieđganit 
birra bálgosa. 

Árbevirolaš geavahanhámiid bálddas Geavu guovlu lea šaddan bivnnuhis vánddardančuozáhahkan. Ávžži 
badjevilttiin johtá olu geavahuvvon Geavu bálggis, man oktavuhtii ja ávžži bodnái leat huksen muhtun stobuid 
ja gámmiid . Guovllu lottiid bessenráffi ja gollanhearkkes luonddučuozáhagaid seailuma leat geahččalan 
dorvvastit máđidjaplánemiin. 

Duovddagovva 

Geavu ávži lea Suoma davimus luonddumeahci, Geavu, váimmusguovllus. Dat lea badjel 40 kilomehtera 
guhkki ja báikkuid measta 80 mehtera čieŋu. Dan bodnis golgá SEAKKES šerresčázát Geavvu. Geavu ávžži 
máttageažis lea oainnusbáiki, mas leahkkasa fiinna ávžeoainnus nuortadavi guvlui. Geavu seainni oainnusbáiki 
nuorttabealde gullo čázi ollesáigge šuvva (PAUKE) Geavu čázi gahčadettiin sulaid 20 mehtera alu goržin ávžži 
bodnái. 

Doajáhatleahki lea hui hearki buolašmoallaneapmái, ja ávžžis oidnojit máŋggat moallananluottat. Dát leat 
ovdamearkan vilttiid vuolleosiid fierrangiillat, ja jikŋon čázi laiggastan juovat. Ávžži birrasa njoaiddohámát, 
skurččuid luddon duottarbadjeeana. Fiellu golgá Geavu ávžái govdu leagis 26 mehtera alu ja guovtteráhpa 
geavŋŋisin. 
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Geavu badjeeatnama duovdagat 

Gielda: Ohcejohka 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  

 

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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182. Tenonlaakson maisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Utsjoki 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Pohjois-Lapin tunturiseutu 

Pinta-ala 10 675 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 172 ha 

maatalousalueita: 214 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 9 654 ha 

rakennettuja alueita: 206 ha 

vesialueita: 428 ha 

Arviointi 

Tenonlaakso on maisemiltaan yksi Suomen tunnetuimmista jokilaaksoista. Sen maisemissa yhdistyvät ainut-
laatuinen luonto ja jokisaamelainen kulttuuri. Jokivarren harva ja pienimittakaavainen asutus noudattelee vuo-
sisatoja vanhaa asutusrakennetta. Alueen maisemallisia arvotekijöitä ovat myös luonnontilainen jokiuoma ran-
tatörmineen ja saarineen, rantaterasseilla sijaitsevien kylien sekatalouden synnyttämä elinkeinomaisema sekä 
hyvin säilynyt rakennusperintö. 

Kuva: Pasi Nivasalo 
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Luonnonpiirteet 

Suomen ja Norjan rajalla virtaava Teno saa alkunsa Inarijoen ja Norjan puolelta laskevan Karasjoen yhtymä-
kohdasta ja laskee jylhien tunturimaisemien ympäröimässä U-muotoisessa ruuhilaaksossa Jäämeren Teno-
vuonoon. Jokilaakso on syntynyt jääkauden kulutustyön tuloksena ja sitä ympäröivät tunturit kohoavat Suo-
men puolella korkeimmillaan noin 400–500 metriin merenpinnan yläpuolelle. Jokirannan tuntureista maise-
mallisesti huomattavin on Nuvvus-Áilegas, jonka rinne putoaa jyrkkänä jokilaaksoon yli 400 metrin korkeu-
desta. Norjan puolella jokivarteen hyvin näkyvä Rástegáisá kohoaa 1 067 metriin merenpinnan yläpuolelle. 

Alueen kallioperä on suurilta osin Lapin granuliittikompleksiin kuuluvaa granaatti-kordieriittigneissiä. Paikoi-
tellen jokilaaksoa halkovat myös hypersteenikvartsidioriittijuonteet. Tenonlaaksossa on runsaasti jääkauden 
aikaisten jäätikköjokien kasaamaan hietikkoon syntyneitä terasseja, joiden reunustamaan hiekkapatjaan joki 
kovertaa nykyistä uomaansa. Voimakkaasti meanderoivan joen leveys vaihtelee pääasiallisesti 200–500 metrin 
välillä. Kesäisin Tenosta paljastuu laajoja somerikkoja ja hietikoita, joiden muoto ja sijainti muuttuvat vuosit-
tain. Joen keskellä on hietapohjaisia saaria, joista esimerkiksi Teppanansaari Dálvadaksessa on maatalouskäy-
tössä. Jokilaakson lajittunut maaperä sopii pienimuotoiseen maanviljelyyn, ja monissa alueen kylistä on avoi-
mia peltoja ja niittyjä. 

Tenon valuma-alue on laaja. Jokeen virtaa kaikkiaan 15 sivujokea, joista maisema-alueelle osuvat muun mu-
assa Akujoki, Nilijoki ja Nuvvusjoki. Tenon pääuoman kokonaispudotuskorkeus on 380 metriä. Sen suurim-
mat kosket ovat maisema-alueen eteläosassa sijaitseva Outakoski sekä maisema-alueen ulkopuolelle jäävät 
Yläköngäs ja Alaköngäs. Tenon vesistöalueen laajuudesta johtuen joen hydrologiset tapahtumat ovat hitaita 
lukuun ottamatta jääpatojen aiheuttamia tulvia. Tenolle tyypilliset vuosittaiset virtaamavaihtelut kuluttavat jo-
kivarren hiekka-alueita tehokkaasti, ja paikoin joen yhteyteen on rakennettu eroosiosuojauksia. Suoranaisia 
tulvasuojausrakenteita ei Tenonvarressa kuitenkaan ole. 

Tenonlaakson maisema on varsin avaraa ja kasvillisuudeltaan matalaa. Paikoin jokilaaksossa kasvaa matalia 
havupuita. Niitä ympäröivät vyöhykkeittäin lehtipuumetsät, jotka vaihettuvat tunturirinteillä tunturikoivikon 
peittämiksi subarktisiksi tunturikankaiksi. Jokirannassa on paikoin myös tulvametsää ja -niittyjä sekä rantate-
rasseille muodostuneita ketoja. Tuntureiden ja vaarojen laet ovat usein paljasta kallioaluetta, skáidia. Kallio- 
ja tihkupinnat tuovat kasvipeitteeseen vaihtelua Nuvvuksen pohjoispuolella. Teno on Euroopankin mittakaa-
vassa merkittävä vaelluskalajoki, jonka tunnetuin arvokala on Atlantin lohi. Muista kalalajeista tärkeimmät 
ovat harjus ja meritaimen. 

Kulttuuripiirteet 

Tenonlaaksossa on ollut asutusta jo esihistoriallisella ajalla, ja joki on tarjonnut perinteisesti seudun asukkaille 
ympärivuotisen ravinnon sekä hyvät kulkuyhteydet eri suuntiin. Alueella on liikkunut myös peuroja, joita on 
ajettu hiekkatasanteisiin kaivettuihin pyyntikuoppaketjuihin. Jokivarren jyrkkäprofiilinen Nuvvus-Áilegas on 
yksi kolmesta suuresta pyhästä Ailikkaasta, joilla on ollut saamelaisille tärkeä merkitys. Tunturin eteläpuolella 
on matalampi, pyöreälakinen Áilegasfeaskkir, eteinen, jonka kautta pyhää tunturia on voitu lähestyä kunnioit-
tavasti. Áilegas hallitsee yhä maisema-aluetta, mutta sen päällä sijaitseva masto aiheuttaa jokivarsimaisemaan 
maisemavaurion. 

Maisema-alue on kuulunut Tornion-Lappiin, Tenon lapinkylän alueeseen. Lapinkylän vanha talvikylä rukous-
huoneineen on sijainnut Dálvadaksessa, josta talvikylän paikka on siiretty myöhemmin Äimäjoelle. Historial-
lisella ajalla jokilaakson elinkeinot ovat perustuneet pienkarjanhoitoon, kalastukseen ja metsästykseen. Joki-
laaksojen asukkaat ovat hyödyntäneet kausiluontoisesti myös tunturialuetta, jossa on käyty kalastamassa ja 
riekonpyynnissä. Jokilaakson asukkaat ja tunturialueilla asuneet poropaimentolaiset ovat perinteisesti käyneet 
keskenään vaihtokauppaa. Poromiesten aittoja on sijainnut jokivarren pihapiireissä, ja jokivarren asukkailla on 
vastaavasti ollut tunturialueella nautinta-alueita ja kammeja. 

Teno on historiallisesti yhdistänyt sen rannoilla eläviä saamelaisia. Vasta valtioiden väliset rajasulut 1800-
luvulla loivat rajalinjan keskelle jokea. Jokilaaksoa voi silti pitää edelleen varsin yhtenäisenä kulttuurisena 
kokonaisuutena. Ylirajaisuus korostuu etenkin kalastuselinkeinossa. Lohi on ollut merkittävä kauppatavara 
alueella 1600-luvulta alkaen, jolloin Tenon lohta tiedetään syödyn jopa Ruotsin hovissa. Tanska-Norjan ja 
Ruotsi-Suomen vuonna 1751 solmima rajasopimus määritteli lohenkalastuksen yhteiseksi rajan molemmin 
puolin. Merkittävimpiä Tenon lohenkalastukseen liittyviä paikkoja on ollut Nuorbiniemeen 1700-luvun lop-
pupuolella perustettu Outakosken poikkipato, joka oli suurimmillaan 30–40 talouden yhteinen lohenpyyntiyri-
tys. Poikkipato oli käytössä vuoteen 1873 saakka, jolloin ensimmäinen Tenoa koskeva virallinen 



 
 

177 

 

kalastussääntö tuli voimaan. Historiallisia ja jo kadonneita lohenkalastusmuotoja on ollut myös muun muassa 
goldin. Lohen patopyynti ja kalastuskulttuuri rakenteineen ja veneineen vaikuttaa maisemaan voimakkaasti 
edelleen. 

Tenonvarsi on edelleen Utsjoen tiheimmin asuttua aluetta. Jokivarren kylät ovat muodostuneet suotuisille jo-
enrantaterasseille, joiden maaperä ei routaannu. Piesjoki, Aku- ja Outakoski, Dálvadas ja Nuvvus ovat edus-
tavia esimerkkejä tasannekylistä, joiden rakennuksia ympäröivät niityt ja viljelykset. Varsinainen karjankas-
vatus ja viljely ovat vakiintuneet alueelle suomalaisasutuksen myötä. Alueen tärkeimmät tulonlähteet liittyvät 
edelleen alkutuotantoon. Toimeentulon perusta on sekataloustyyppinen poro- ja maatilatalous, jota kalastus ja 
matkailuelinkeinot täydentävät. 

Maisema-alueen rakennuskanta on monimuotoista. Utsjoen rakennuskanta säilyi toisessa maailmansodassa 
vahingoittumattomana, joten 1800-luvulta periytyvät poronhoidon ja maatalouden rakennukset edustavat jo-
kivarren vanhinta rakennuskantaa. Rakennushistoriallisesti arvokkaimpia ovat perinteiset, pienet hirsiraken-
nukset, aitat ja parituvat, joiden mittakaavaan luonnosta saatavien rakennusmateriaalien mittasuhteet ovat vai-
kuttaneet. Tenonlaakson rakennuksille on leimallista puutavaran säästeliäs käyttö, turpeen hyödyntäminen ja 
neliömäistä pohjamuotoa lähenevä talotyyppi. Puurakennuksia on tarvittaessa laajennettu. Luonnonolosuhteet 
ovat vaikuttaneet myös rakennusten sijoitteluun. Pihapiirien rakennuskanta on usein iältään vaihtelevaa, mutta 
vanhat rakennukset ovat näkyvässä asemassa. Usein uudet rakennukset on rakennettu lähemmäs maantietä. 

Alueen kylistä Nuvvus on hyvä esimerkki asutuskannan ikärakenteen vaihettumisesta jokivarren vanhan asu-
tuksen ja maantietä reunustavan uuden asutuksen välillä. Nuvvuksen rinteillä ja Teppanansaaressa on edusta-
via laidunmaita ja peltoaloja. Vanhan talvikylän paikalle muodostunut Dálvadas muodostaa puolestaan tiiviin 
kokonaisuuden, jota pellot ja niityt ympäröivät. Vanhaa rakennuskantaa on säilynyt myös Seitalan tienoilla ja 
Outakosken kylässä, jossa sijaitsee vanha rukoushuone hautausmaineen sekä terveystalo ja koulu. 

Teno on ollut alueen asukkaiden ensisijainen kulkuväylä 1900-luvun jälkipuoliskolle saakka, ja alueella elää 
edelleen vahva veneenrakennusperinne. Tenolaisten talvireitit ovat kulkeneet enimmäkseen jäätä pitkin. Suo-
men puolen maantiet on rakennettu vasta sotien jälkeen, jolloin myös alueen matkailutoiminta on lähtenyt 
kasvuun. Tenoa seuraavaa maantietä Karigasniemeltä Utsjoelle ja Nuorgamiin pidetään huomattavana maise-
matienä. 

Maisemakuva 

Tenonlaakso on Suomen pisin laaksomuodostuma, jonka jääkausi on kovertanut paikoitellen jopa 200 metriä 
syväksi. Laakso on yleisilmeeltään avara ruhjelaakso, jossa näkyy paikoin selvästi U-muoto. Mutkitteleva 
Teno on kovertanut eroosioherkkään hiekkamaahan komeita törmiä ja joen rantaviiva muuttuu jatkuvasti. Pai-
koin jokiuomaan on kasautunut matalia saaria, joista suurimpia viljellään. Jokivarressa on myös pieniä tul-
vaniittyjä ja törmien päälle syntyneitä ketoja. 

Jokilaakson asutus on keskittynyt joenrannan terasseille molemmin puolin jokea. Asutusvyöhykettä reunusta-
vat jyrkät, tunturikoivujen peittämät rinteet sekä puuttomat, kiviset ja luonnontilaiset lakialueet. Kylät ovat 
rakentuneet hienoimpien maalajien muodostamille loivapiirteisille tasanteille. Useimmiten kylien kohdalla on 
tunturialueelta Tenoon laskeva pienempi joki tai puro, jota myöten avautuu näkymiä sivujokilaaksoihin. Sivu-
joet luovat myös luontaisen yhteyden tunturiylängölle. 

Vanha asutus peltoineen sulautuu maisemaan, mutta uudet perinteisen rakentamisvyöhykkeen ulkopuolelle 
rakennetut vapaa-ajan asunnot poikkeavat muusta rakennuskannasta rakennustyyliltään ja sijainniltaan. Joki-
varressa näkee Suomen ja Norjan rakennustyylien keskinäisen eron. Suomen puoleinen maisema-alue avautuu 
parhaiten Norjan puolella kulkevalta tieltä tai jokilaakson tunturien päältä. 
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Tenonlaakson maisemat 

Kunta: Utsjoki 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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182. Deanuleagi duovdagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Ohcejohka 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Davvi-Lappi duottarguovlu 

Viidodat 10 675 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 172 ha 

eanadoalloguovllut: 214 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 9 654 ha 

huksejuvvon guovllut: 1 ha 

čáhceguovllut: 428 ha 

Árvvoštallan 

Deanuleahki lea duovdaga dáfus okta Suoma dovdoseamos johkalegiin. Dan duovdagis ovttastuvvet 
áidnalunddot luondu ja johkasápmelaš kultuvra. Johkaleagi hárve ja smávvalunddot ássan čuovvu jahkečuđiid 
boares ássanráhkadusa. Árvodahkkit guovllu duovdaga dáfus leat maiddái luonddudili johkaroggi 
gáddederpmiidisguin ja sulluidisguin, gáddestelliid giliid seahkalašdállodoalu dahkan ealáhusduovdda ja bures 
seilon huksenárbi. 

Čuovgagovva: Pasi Nivasalo 
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Luondduiešvuođat 

Deatnu, mii golgá Suoma ja Norgga rájes, oažžu álggus Anárjoga ja Norgga beale Kárášjoga ovttastumis ja 
dat golgá rámššas duottarduovdagiid birastahtti U-hámi gohpeleagis Jiekŋameara Deanuvutnii. Johkaleahki 
lea šaddan jiekŋaáiggi golaheami boađusin ja dan birastahtti duoddarat badjánit Suoma bealde sulaid 400-500 
mehtera mearadási bajábeallái. Johkagátti váriin duovdaga dáfus várra eanemus fuomášahtti lea Nuvvos-
Áilegas, man vielti leike ceakkun johkaleahkái badjel 400 mehtera allodagas. Norgga bealde johkaleahkái 
oidno bures Rásttigáisá, mii lea 1 067 mehterii mearadási bajábeallái. 

Guovllu báktevuođđu lea stuorámus osiin granulihttakompleksii gullevaš granáhtakordelieragneaisa. Báikkuid 
johkaleagi luddejit maiddái hyperstenakvarcihttadiorihtasuonat. Deanuleagis leat valjis jiekŋaáiggi 
jiehkkejogaid čohkken sáddui šaddan steallit, maid ravdda sáttobolsttarii johka gohpá dálá rokkis. Garrasit 
meanderejeaddji joga govdodat molsašuddá eanaš 200-500 mehtera gaskka. Geassit Deanus ihtet viiddis 
gárgot ja sáddot, maid hápmi ja sajádat nuppástuvvet jahkásaččat. Joga guovdu lea sátto sullot, main 
ovdamearkan Deahppánsuolu Dálvadasas lea eanadoalloanus. Johkaleahkái šládjaluvvaan eanavuođđu heive 
bures smávvalunddot eanadollui, ja muhtun guovllu giliin leat jalges bealddut ja niittut. 

Deanu golganguovlu lea viiddis. Johkii golget buohkanassii 15 oalgejoga, main duovddaguovllus leat earret 
eará Áhkojohka, Njiljohka ja Nuvvosjohka. Deanu váldorokki oppalaš njiedjanallodat lea 380 mehtera. Dan 
stuorimus guoikkat leat duovddaguovllu máttaoasis Vuovdaguoika ja duovddaguovllu olggobeale 
Badjegeavŋŋis ja Vuollegeavŋŋis. Deanu čázádatguovllu viidodaga dihtii joga hydrologalaš dáhpáhusat leat 
njoazit vuhtii válddekeahttá jiekŋabuođuid dahkan dulvviid. Detnui mihtilmas jahkásaš rávnnjimolsašuddamat 
golahit johkaguora sáttoguovlluid. 

Deanuleagi duovdda lea oalle viiddis ja šattolašvuođa dáfus vuollegaš. Báikkuid johkaleagis šaddet vuollegaš 
goahccemuorat. Daid birra leat avádagaid mielde lastamuorravuovddit, mat molsašuvvet duottarvilttiin 
lagešvuovdin, subárktalaš duottarguolbban. Johkagáttis leat báikkuid maiddái dulvevuovddit ja -niittut ja 
gáddestelliide šaddan rássegiettit. Duoddariid ja váriid alážat leat dávjá báljes bákteguovllut, skáiddit. Nuvvosa 
davábeale šaddogokčasii buktet molsašuddama bákte - ja lahcaolggožat. Deatnu lea maiddái Eurohpá dásis 
mearkkašahtti vánddardanguollejohka, man eanemus beakkán árvoguolli lea Atlántta luossa. Eará 
guollešlájain dehálaččamusat leat soavvil ja guvzá. 

Kulturiešvuođat 

Deanuleagis leamašan ássan jo ovdahistorjjálaš áiggis, ja johka lea fállán árbevirolaččat guovllu olbmuide 
birrajagi biepmu ja buriid johtinoktavuođaid eará guovlluide. Guovllus leat lihkadan maiddái gottit, maid leat 
vuojehan sáttoduolbadasaide roggojuvvon bivdoroggeráidduide. Johkaleagi ceakkohámát Nuvvos-Áilegas lea 
okta golmma stuorra bassi Áilegasas, main lea leamašan sámiide dehálaš mearkkašupmi. Duoddara 
máttabealde lea vuollegut  Áilegasfeaskkir, mas lea jorba aláš. Dán bokte bassi duoddara lea sáhttán lahkonit 
gudnejahttimiin. Áilegas hálddaša velge duvddaguovllu, muhto stivli dan alde dahká johkaduovdagii 
duovddavahága.  

Duovddaguovlu lea gullan Durdnosa-Lappi, Deanu siidda guvlui. Siidda boares dálvegilli oktan rohkoslanjain 
leamašan Dálvadasas, gos dálvegili báiki lea sirdojuvvon maŋŋelis Áibmejohkii. Historjjálaš áiggis johkaleagi 
ealáhusaid vuođđun leamašan smávvalunddot gussadoallu, guollebivdu ja meahcástus. Johkaleagi ássit leat 
ávkkástallan áigodagaid mielde maiddái duottarguovllu, gos leat fitnan guolle- ja rievssatbivddus. Johkaleagi 
ássit ja duottarguovllu bádjeolbmot leat árbevirolaččat gávppašan gaskaneaset lonuheami bokte. Badjeolbmuid 
áittit leat leamašan johkaleagi šilljobiriin, ja johkaleagi ássiin fas dávisteaddji vugiin leamašan duottarguovllus 
návddašanguovllut ja gámmet. 

Deatnu lea historjjálaččat ovttastahttán dan gáttiin eallán sámiid. Easkka stáhtaid gaskasaš rádjegiddemat 
1800-logus dahke rádjelinnjá gasku joga. Johkaleagi sáhttá ain atnit oalle oktilaš kultuvrralaš oppalašvuohtan. 
Badjerájálašvuohta badjána eandalii guolástusealáhusas. Luossa leamašlan mearkkašahtti gávpegálvu guovllus 
1600-logu rájes, goas dihtet Deanu luosa borran juobe gonagasa hoavas. Danmárku-Norgga ja Ruoŧŧa-Suoma 
jagi 1751 dahkan rádjesoahpamuš meroštalai luossabivddu oktasažžan rájá goappat beale. Eanemus 
mearkkašahtti Deanu luossabivdui gullevaš báiki lea Nuorbenjárga 1700-logu loahpa bealde vuođđuduvvon 
Vuovdaguoikka rastábuođđu, mii lei buoremus áigge 30-40 dállodoalu oktasaš luossabivdofitnodat. 
Rastábuođđu lei anus jagi 1873 rádjai, goas vuosttas Deanu guoskevaš virggálaš guolástannjuolggadus bođii 
fápmui. Historjjálaš ja jávkan luossaguolástanhámit leamašan earret eará goldin. Luosa buođđun ja 
guolástankultuvra ráhkadusainis ja fatnasiinnis váikkuha duovdagii ain garrasit. 
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Deanuleahki lea ain Ohcejoga teahttásamosit ássojuvvon guovlu. Johkaleagi gilit leat šaddan oiddolaš 
johkagáddestelliide, man eanavuđđui tuollu ii garrasit bastte. Biesjohka, Áhko- ja Vuovdaguoika, Dálvadas ja 
Nuvvos leat ovddasteaddji ovdamearkkat dásádatgiliin, maid ráhkadusaid birra leat niittut ja bealddut. Aitosaš 
gussadoallu ja gilvin leat stáđásmuvvan guvlui suopmelaš ássama mielde. Guovllu deháleamos áigáiboađut 
laktásit ain álgobuvttadeapmái. Áigáiboađu vuođđu lea seahkalašdállodololaš boazo- ja eanadoallu, man 
guollebivdu ja turisma dievasmahttet. 

Duovddaguovllu huksenmáddodat lea máŋggabealat. Ohcejoga huksenmáddodat seaillui nuppi 
máilmmisoađis vaháguvakeahttá, nuba boarrásamos johkaleagi huksenmáddodaga ovddastit 1800-logu 
boazodoalu ja eanadoalu ráhkadusat. Ráhkadushistorjjálaččat árvvolaččamusat leat árbevirolaš, smávva 
dimbbarráhkadusat, áittit ja bárrastobut, maid sturrodahkii luonddus vižžojuvvon huksenmateriála guhkkodat 
lea váikkuhan. Deanuleagi ráhkadusaide lea mihtilmas muorramateriála seastevaš atnu, darffi ávkkástallan ja 
njeallječiega sulastahtti dállotiipa. Muorraráhkadusaid leat dárbbu mielde viiddidan. Luonddudilit leat 
váikkuhan maiddái ráhkadusaid sajušteapmái. Šilljobiire ráhkadusmáddodat lea agi beales molsašuddi, muhto 
boares ráhkadusat leat oinnolaš sajádagas. Dávjá ođđa ráhkadusat leat huksejuvvon lagabui eanageainnu. 

Guovllu giliin Nuvvos lea buorre ovdamearka ássanmáddodaga ahkeráhkadusa molsašuvvamis johkaguora 
boares ássama ja eanageainnu lahkasa ođđa ássama gaskkas. Nuvvosa vilttiin ja Deahppánsullos leat 
ovddasteaddji guohtuneatnamat ja bealdoviidodagat. Boares dálvegili báikái šaddan Dálvadas dahká bealistis 
lávga oppalašvuođa, man bealddut ja niittut birastahttet. Boares ráhkadusmáddodat lea seilon maiddái Sieidala 
lahkasiin ja Vuovdaguoikka gilis, gos lea boares rohkoslatnja oktan hávdeeatnamiin sihke dearvvašvuođadállu 
ja skuvla. 

Deatnu lea leamašan guovllu ássiid deháleamos johtinmáđidja 1900-logu loahpabeale rádjai, ja guovllus eallá 
ain boares fanasduddjonárbevierru. Deatnulaččaid dálvegeainnut leat johtán eanaš jieŋa mielde. Suoma beale 
eanageainnut leat ráhkaduvvon easkka sođiid maŋŋá, goas guovllu turisma lea lassánišgoahtán. Deanugeainnu 
Gáregasnjárggas Ohcejohkii ja Njuorggámii atnet árvvus fuomášahtti duovddageaidnun.  

Duovddagovva 

Deanuleahki lea Suoma guhkimus leahkečohkiideapmi, man jiekŋaáigi lea gohpan báikkuid 200 mehtera 
čiekŋaliin. Leahki lea almmolašoidnosa dáfus viiddis deđvonleahki, mas oidno čielgasit U-hápmi. 
Mohkkasaddi Deatnu lea gohpan erošuvdnahearkkes sáttoeatnamii fiinna derpmiid ja joga gáddesárggis rievdá 
geažos áigge. Báikkuid johkaroggái leat čoagganan vuollegis sullot, main stuorámusain gilvet eatnama. 
Johkaleagis leat maiddái smávva dulveniittut ja derpmiid ala šaddan rássegiettit. 

Johkaleagi ássan lea čoagganan johkagátti stelliide goappat beale joga. Ássanavádaga ravddain leat roamššas, 
lagešvielttit ja muorahis, juovvái ja luonddudili alášguovllut. Gilit leat šaddan fiidnámus eanašlájaid dahkan 
njoaiddohámat duolbadasaide. Dávjá giliid buohta lea johka dahje ája, mii golgá duottarguovllus Detnui ja 
dakko leahkkasa oainnus siidojohlegiide. Siidojogat buktet maiddái lunddolaš oktavuođa 
Duottarbadjeeatnamii. 

Boares ássan bealdduidisguin suddá duovdagii, muhto ođđa árbevirolaš huksenavádaga olggobeallái 
huksejuvvon lustaáiggeviesut spiehkkasit eará ráhkadusmáddodagas huksenstiila ja sajádaga dáfus. 
Johkaleagis oaidná Suoma ja Norgga huksenstiillaid erohusa. Suoma beale duovddaguovlu leahkkasa 
buoremusat Norgga beale geainnu alde dahje johkaleagi duoddariid alde. 
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Deanuleagi duovdagat 

Gielda: Ohcejohka 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  

 

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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183. Paistunturien luontaiselinkeinomaisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Utsjoki 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Pohjois-Lapin tunturiseutu 

Pinta-ala 10 644 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 2 812 ha 

maatalousalueita: 0 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 7 800 ha 

rakennettuja alueita: 1 ha 

vesialueita: 31 ha 

Arviointi 

Paistunturin luontaiselinkeinomaisemat kertovat Paistunturien alueen pitkästä peuranpyynnin ja poronhoidon 
historiasta. Alueella on kaksi merkittävää 1800-luvulla rakennettua kivikaarretta, jotka ovat esimerkkejä po-
ronhoidon mukautumisesta ympäristöönsä sekä luonnon tarjoamien materiaalien käytöstä äärimmäisissä olo-
suhteissa. Myös alueen suot ovat merkittävää historiallista elinkeinomaisemaa. 

Kuva: Päivi Magga, Eija Ojanlatva 
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Luonnonpiirteet 

Paistunturien luontaiselinkeinomaisemat sijaitsevat Kevon ja Tenon välisellä tunturiylängöllä, noin 380–400 
metrin korkeudella merenpinnasta. Alueen maisemaa kirjovat pienten jokien monihaaraiset latva-alueet, hei-
näiset jängät sekä 50–100 metrin korkeuteen soiden yläpuolelle nousevat kiviset tunturinlaet. Alueen kallio-
perä kuuluu Lapin granuliittikompleksiin ja koostuu graniitti-kordieriittigneissistä sekä hypersteenikvartsi-
dioriitista. Maisema-alueen eteläosassa on työntösiirros, jonka eteläpuolinen kallioperä on tonaliittista gneissiä 
ja amfiboliittia. Siirroksen tuntumassa on pieniä murrosruhjeita. Maaperältään alue on moreenia, kalliomaata 
ja turvetta. 

Maisema-alueen soilta ja lammista saa alkunsa moni pieni joki, joista suurimpia ovat Kuoppilasjoen kautta 
Tenoon laskeva Birkejohka sekä Čársejohkan kautta Utsjokeen laskeva Liŋkinjohka. Jokien latvahaarojen tun-
tumassa on pieniä lampia ja tunturijärviä sekä kosteita soita. Alueella on useita palsasoita. Loivapiirteinen 
tunturiylänkö on pitkälti puutonta paljakkaa ja tunturikangasta, jossa elää useita harvinaisia pohjoisien erämai-
den lajeja. 

Kulttuuripiirteet 

Paistunturi on ollut entisten Utsjoen ja Tenon siidojen yhteistä pyyntialuetta, jossa tärkein saaliseläin on ollut 
peura. Poronhoitoaluetta Paistunturi on ollut 1600-luvulta lähtien. Alueella on kaksi vanhaa luonnonkivistä 
rakennettua aitaa, Báđošoaivin ja Erttetvárrin kivikaarteet. Ennen nykyiseen poronhoitoon siirtymistä peuran-
pyyntiä ja poronhoitoa on harjoitettu alueella rinnakkain. Tästä johtuen on vaikea määritellä, liittyvätkö alueen 
vanhimmat luonnonkivistä ladotut kaarrerakennelmat peuranpyyntiin, poronhoitoon vai molempiin. 

Báđošoaivin osin romahtaneen aidan kerrotaan olevan rakennettu 1800-luvun alussa tai jopa aikaisemmin. 
Báđošoaivin aitarenkaan ympärysmitta on 190 metriä, ja renkaan molemmilla sivuilla on lyhyet siulat. Aita-
rakenteen korkeus on ollut korkeimmillaan 1,5 metriä. Aitauksessa on viisi erikokoista aukkoa, joiden leveys 
vaihtelee kolmesta kahdeksaan metriin. Porot on tuotu aitaan sen länsipuolelta. Bađošoaivilta on löydetty ki-
visiä purnuja, joissa on säilötty joko peuran- tai poronlihaa. Aluetta on tutkittu rajallisesti, joten on mahdollista, 
että purnuja löytyy tulevaisuudessa lisää. 

Erttetvárrin kivikaarre on rakennettu joko 1800-luvun alussa tai loppupuoliskolla. Aitaa on käytetty monipuo-
lisesti. Siinä on pidetty erotuksia, lypsetty vaatimia, seisotettu tokkaa ja myöhemmin merkitty vasoja. Vasan-
merkkauskäytössä aita on ollut vielä vuoden 1945 jälkeen. Erotusten ja merkintöjen aikaan kaarteen tuntu-
massa on asuttu sen lähellä sijainneissa laavuissa. 

Erttetvárrin noin 120–160 senttimetriä korkean aitarenkaan ympärysmitta on 220 metriä, ja aidan sisäpuolella 
on kolme noin 1,5 metriä korkeaa kiviröykkiötä, urria. Erttetvárrin kaarteessa on kaksi aukkoa. Alempana 
rinteessä, kaarteen länsilaidalla on sisääntuontiaukko, ja pohjoispäässä on aukko, josta porot on laskettu pois. 
Aukot on suljettu koivuista tehdyillä irtorehdoilla. Siulan kiviosan päällä on luultavasti ollut katajaa, josta 
myös siulan jatkeet on tehty. Aitarakenne on hyvässä kunnossa, ja siitä on tippunut kiviä pois vain paikoitellen. 
Museovirasto on kunnostanut aitaa 1990-luvun alussa, jolloin sen yläosasta pudonneita kiviä ladottiin takaisin 
ja kalteviksi painuneet seinät oikaistiin. Samalla korjattiin aidan puiset veräjät ja siulat. 

Paistunturien ylänköalue on Utsjoen alueen perinteiseen vuotuiskiertoon liittyvää kesäpaikka-aluetta, josta on 
muutettu talvisin jokivarsille. Ylänköalueiden jängät ovat olleet alueen asukkaille tärkeitä, sillä niiltä on ke-
rätty heinää karjalle. Jängiltä on poimittu myös hillaa myytäväksi Norjan puolelle. Ylänköalueilla asumuksiksi 
ovat riittäneet kammit, joita on käytetty myös poronhoidon, riekostuksen ja kalastuksen tukikohtina. Alueella 
on useita kamminsijoja ja kammeja. 

Kaldoaivin paliskunnan alueella paimentaa nykyään 10–14 tokkakuntaa riippuen porovuodesta ja sääoloista. 
Erttetvárri on nykyporonhoidon laidunkierron mukaisesti tärkeää vasoma-aluetta ja Báđošoaivi tärkeää alku-
talven laidunaluetta. Maisema-alueen eteläosassa sijaitseva Iso Liŋkinjeaggi on edelleen kulttuurisesti tärkeä 
suoalue, jota käytetään monipuolisesti eri vuodenaikoina. Jängälle johtaa maastoautotie Nuvvuksen kylästä. 

Maisemakuva 

Báđošoaivi ja Erttetvárri sijaitsevat Paistunturin tunturiylängöllä keskellä rakkaista avotunturia. Molempien 
huippujen rinteillä on kivistä ladottu poroaita, kivikaarre. Noin 1,5 metriä korkeat kiviladokset erottuvat alueen 
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maisemassa hyvin. Maisema-alueelle ovat tunnusomaisia pitkät tunturinäkymät, joissa vaihtelevat rakkakivi-
kot, jängät ja purot. Maisema-alueen pohjoisosiin näkyy Norjan puolen lumihuippuisia tuntureita. 

Báđošoaivin kivikaarre sijaitsee tunturinhuipun länsirinteellä. Aidan viereinen alue siulan sisällä on kivinen ja 
siinä kasvaa muusta kasvillisuudesta poiketen heinää. Kaarteen läheisyydessä sijaitsevat Bađošjoen latvajän-
gät, joilla on useita palsasoita. Erttetvárrin kivikaarre sijaitsee laen eteläpään avotunturissa. Kaarteen eteläpuo-
lella on iso suo, jota halkoo ja pieni puro. Kivikaarteiden etäisyys toisistaan on noin yhdeksän kilometriä. 
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Paistunturien luontaiselinkeinomaisemat 

Kunta: Utsjoki 
Maakunta: Lappi  

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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183. Báišduoddara luondduealáhusduovdagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Ohcejohka 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Davvi-Lappi duottarguovlu 

Viidodat 10 644 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 2 812 ha 

eanadoalloguovllut: 0 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 7 800 ha 

huksejuvvon guovllut: 1 ha 

čáhceguovllut: 31 ha 

Árvvoštallan 

Báišduoddara boazodoalloduovdda muitala Báišduoddara guovllu guhkes goddebivddu ja boazodoalu 
historjjás. Guovllus leat guokte mearkkašahtti 1800-logus ráhkaduvvon geađgegárddi, mat leat ovdamearkkat 
boazodoalu vuogáiduvvamis birrasii ja luonddu fállán materiálaid ávkkástallamis ravddamuš diliin. 

Kuva: Päivi Magga, Eija Ojanlatva 
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Luondduiešvuođat 

Báišduoddara boazodoalloduovdda lea Geavu ja Deanu gaskasaš duottarbadjeeatnamis, sulaid 380-400 
mehtera allodagas mearadásis. Guovllu duovdaga girjjudahttet smávva jogaid máŋggasuorggat gieraguovllut, 
suoidnejeakkit ja 50-100 mehtera allodahkii jekkiid bajábeallái badjáneaddji geađgái duottaralážat. Guovllu 
báktevuođđu gullá Lappi granulihtakompleksii ja čoaggana granihtta-kordieragneaissas ja 
hypersteanakvarcihttadiorihtas. Duovddaguovllu máttaoasis hoigasansirddus, man máttabeale báktevuođđu 
lea tonalihtalaš gneaisa ja amfibolihtta. Sirdosa lahkasiin leat smávva doajáhatdeađvašumit. Eanavuođus dáfus 
guovlu lea moreana, bákteeana ja darfi. 

Duovddaguovllu jekkiin ja ládduin ožžot álggus máŋggat uhca jogat, main stuorimusat leat Birkejohka, mii 
golgá Goahppelašjoga bokte Detnui ja Liŋkinjohka, golgá Čársejoga bokte Ohcejohkii. Jogaid gierasurggiid 
lahkasiin leat smávva láddot ja duottarjávrrit ja čáhccás jeakkit. Guovllus leat máŋggat balsajeakkit. 
Njoaiddohámát duottarbadjeeana lea eanaš muorahis báljes báikkit ja duottarguolbba, mas ellet máŋggat 
hárvenaš davi meahcceeatnama šlájat. 

Kulturiešvuođat 

Báišduottar leamašan ovddeš Ohcejoga ja Deanu siiddaid oktasaš bivdoguovlu, gos deháleamos sálašealli lei 
goddi. Boazodoalloguovlu Báišduottar leamašan 1600-logu rájes. Guovllus leat guokte boares 
luonddugeđggiin bardojuvvon áiddi, Báđošoaivvi ja Erttetvári geađgegárddit. Ovdal dálá boazodollui 
sirdašuvvama goddebivddu ja boazodoalu leat hárjehan báldalágaid. Dán dihtii lea váttis meroštallat, laktásitgo 
guovllu luonddugeđggiin bardojuvvon gárderáhkadusat goddebivdui, boazodollui vai goabbáige. 

Báđošoaivvi oassái gahččan gárddi lohket bardojuvvon 1800-logu álggus dahje juobe árabut. Báđošoaivvi 
gárderieggá birasmihttu lea 190 mehtera, ja rieggá goappáge siiddus leat oanehaš sivllát. Gárddi allodat 
leamašan alimus sajis 150 sentemehtera. Gárddis leat vihtta sierrasturrosaš uvssa, maid govdodat molsašuddá 
golmmas gávcci mehterii. Bohccuid leat buktán gárdái dan oarjjabeale. Báđošoaivvis leat gávdnan 
geađgeboraid, gos leat seailluhan juogo godde- dahje bohccobierggu. Guovllu leat dutkan rájálaččat, nuba lea 
vejolaš, ahte boahttevuođas gávdnet lasi boraid. 

Erttetvári geađgegárdi lea ráhkaduvvon juogo 1800-logu álggus dahje loahpa bealde. Gárddi leat ávkkástallan 
máŋggabealagiid. Doppe leat leamašan bigálusat, bahččán áldduid, čuoččuhan ealu ja maŋŋelis merkon misiid. 
Miessemearkunanus áidi lea leamašan vel jagi 1945 maŋŋá. Bigálusaid ja mearkumiid áigge gárddi lahkasiin 
leat ássan lávuin. 

Erttetvári sulaid 120-160 sentemehtera alla áiderieggá birasmihttu lea 220 mehtera, ja áidde siste leat golbma 
sulaid 1,5 mehtera alla geađgelána, urat. Erttetvári gárddis leat guokte uvssa. Vuollelis vielttis, gárddi 
oarjeravddas lea sisaboahtinuksa, ja davágeahčen lea uksa, gokko bohccuid leat luoitán eret. Uvssat leat 
giddejuvvon sogiiguin ráhkaduvvon luovos áhcegaskkain. Sivllá geađgeosiid alde leamašan jáhkkimis 
reatkkát, mas sivllá joatkagat leat dahkkojuvvon. Gárderáhkadus lea buori ortnegis ja das leat dušše geađggit 
gahččan eret. Musealágádus lea divvon gárddi 1990-logu álggus, goas dan badjeoasis gahččan geđggiid barde 
ruovttoluotta ja állanan seinniid njulgejedje. Seammás divvo áiddi muoras ráhkaduvvon verráhiid ja sivlláid. 

Báišduoddara badjeeana lea Ohcejoga guovllu árbevirolaš jahkodatjohtimii gullevaš geassebáikeguovlu, gos 
leat johtán dálvái johkalegiide. Badjeeanaguovlluid jeakkit leat leamašan maiddái guovllu ássiide dehálaččat, 
go doppe leat láddjen suinniid gusaide. Jekkiin leat maiddái čoaggán luopmániid vuovdimassii Norgga beallai. 
Badjeeanaguovllus ássansadjin leat dohkken gámmet, maid leat ávkkástallan boazodoalu, rievssatbivddu ja 
guollebivddu doarjjabáikin. Guovllus leat máŋggat gámmesajit ja gámmet. 

Gálddoaivvi bálgosa guovllus leat dál 10-14 siidda boazojagi ja dálkkiid mielde. Erttetvárri lea dálá 
boazodoalu guođohangierddu mielde dehálaš guottehanguovlu ja Báđošoaivi dehálaš álgodálvvi 
guođohanguovlu. Duovddaguovllu máttaoasis lea stuorra Liŋkinjeaggi lea ain kultuvrralaččat dehálaš 
jeaggeguovlu, man ávkkástallet máŋggabealagiid eará jahkeáiggiin. Jeaggái johtá meahccebiilageaidnu 
Nuvvosa gilis. 



 
 

189 

 

Duovddagovva 

Báđošoaivi ja Erttetvárri leat duottarbadjeeatnama guovdu juovvái jalgesduoddara. Goappáge čohka vielttis 
leat geđggiin bardojuvvon boazogárddi. Sulaid 1,5 mehtera alu geađgebardimat oidnojit čielgasit guovllu 
duovdagis. Duovddaguvlui leat mihtilmasa guhkes duottaroidnosat, mas molsašuddet juovat, jeakkit ja ádjagat. 
Duovddaguovllu davveosiide oidnojit Norgga beale duoddarat, main lea muohta alážiin. 

Báđošoaivvi geađgegárdi lea duottarčohka oarjevielttis. Gárddi báldda guovlu sivllá siste lea juvvii ja doppe 
šaddet suoinnit eará šattolašvuođas spiehkastettiin. Gárddi lahkasiin leat Báđošoaivvi gierajeakkit, main leat 
máŋggat balsajeakkit. Erttetvári geađgegárdi lea aláža máttabeale jalgesduoddaris. Gárddi máttabealde lea 
stuorra jeaggi, man ludde smávva ája. Geađgegárddiid gaska lea ovcci kilomehtera. 
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Báišduoddara luondduealáhusduovdagat 

Gielda: Ohcejohka 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  

 

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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184. Utsjokilaakson maisemat 

Maakunta Lappi 

Kunta Utsjoki 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Pohjois-Lapin tunturiseutu 

Pinta-ala 15 508 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 686 ha 

maatalousalueita: 27 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 13 292 ha 

rakennettuja alueita: 293 ha 

vesialueita: 1 211 ha 

Arviointi 

Utsjoenlaakson kulttuurimaisemassa yhdistyvät ainutlaatuinen luonto ja saamelainen kulttuuri. Jokivarren 
harva ja pienimittakaavainen asutus noudattelee vuosisatoja vanhaa asutusrakennetta. Monet alueen tiloista 
sijaitsevat vanhoilla asuinkentillä. Mantojärven kirkkomaisema muodostaa tasapainoisen yhdistelmän tyypil-
listä suomalaista kirkko- ja pappilarakentamista sekä saamelaista kirkkotupaperinnettä. Alueen kulttuurihisto-
riallisiin arvokohteisiin kuuluvat myös vanhan postitien taival ja postituvan pihapiiri Kenesvaaralla. Utsjoki-
laakso on yksi Suomen 27 kansallismaisemasta. 

Kuva: Tapio Heikkilä 
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Luonnonpiirteet 

Pohjois-eteläsuuntainen Utsjokilaakso on syntynyt kallioperän työntösiirrokseen, jonka jääkauden aikaiset jää-
tikkövirrat ovat kuluttaneet U-laaksoksi. Jäätikkövirrat ovat myös kasanneet Utsjokilaakson ja siihen yhdisty-
vien jokilaaksojen pohjalle harjuainesta. Jokilaaksoa ympäröivät moreenimaiden peittämät tunturiselänteet, 
joiden lakialueilla on avokalliota ja rakkakivikkoa. Jokilaakson kallioperä on suurilta osin kvartsi-maasälpäg-
neissiä, mutta paikoin kallioperässä on myös kvartsidioriittia, amfiboliittia ja kiillegneissiä. Utsjoen Ailikkaan 
lakialue on graniittia. Jokilaaksoa reunustavat tunturialueet kohoavat noin 400 metriin merenpinnan yläpuo-
lelle. 

Utsjoen maisema-alueen voi jakaa kahteen osa-alueeseen. Kevojärven länsi- ja eteläpuolella Utsjokeen laske-
vat vedet virtaavat useassa kapeassa ja pitkässä laaksossa, jotka yhtyvät Kevojärvellä yhdeksi laajaksi joki-
laaksoksi. Kevojärven pohjoispuolella Utsjoki koostuu monista laakson epätasaisuuksien patoamista järvial-
taista, jotka purkautuvat matalimmista kohdistaan kohti seuraavaa järveä. Utsjoen virtaama on pienempi kuin 
esimerkiksi Tenossa. Vasta Mantojärven pohjoispuolella joen virtaama kasvaa niin suureksi, että uoma alkaa 
meanderoida. Vetensä Utsjoki saa laajalta alueelta. Cuoggá, Kevojoki ja Čársejohka kuljettavat jokeen Kevon 
ja Paistunturien alueen vesiä. Maisema-alueen kaakkoispuolen laajojen suoalueiden vedet puolestaan laskevat 
Utsjokeen Gukčejohkaa pitkin. 

Utsjokilaakson pohja on topografialtaan ja kasvillisuudeltaan pienipiirteinen ja vaihteleva. Jokilaakson etelä-
osassa kasvaa laajoja mäntykankaita, mutta männyn osuus vähenee pohjoista kohden mentäessä. Alajuoksulla 
ja vaarojen rinteillä kasvaa tunturikoivukankaita. Maanviljelyyn sopivaa aluetta on hyvin vähän, sillä jokilaak-
son rinteet ovat monin paikoin louhikkoiset. Joen varrella on kuitenkin tulvaniittyjä ja metsiä, kivisiä ja kalli-
oisia koskia, tiheitä pajukkoja ja sararantoja. Peltoaukeilla on laidunnuksen ja niittämisen muovaamia perin-
nebiotooppeja, kuten ketoja, niittyjä, hakamaita ja kenttiä. Utsjokilaaksoa ympäröivät laajat erämaa-alueet. 

Kulttuuripiirteet 

Utsjokivarressa on huomattavasti esihistoriallisen ja historiallisen ajan muinaisjäännöksiä. Niiden keskittymi-
nen jokilaakson terasseille kertoo muinaisesta asutuksesta, elinkeinoista ja liikkumisesta, mutta myös arkeo-
logisten inventointien keskittymisestä tien varteen. Viime vuosina Utsjoen tunturiylängöiltä löytyneet mui-
naismuistot osoittavat myös tunturialueen olleen merkittävää nautinta-aluetta. Historiallisella ajalla jokilaak-
son asukkaat ovat olleet tiiviissä yhteydessä tunturiylänköjen poronhoitajiin ja harjoittaneet vaihdannaista-
loutta näiden kanssa. Jokilaaksosta on myös tehty kalastus-, linnustus- ja marjastusmatkoja tunturialueille. 

Jokilaakson kulttuurihistoriallisesti merkittävin kohde on Mantojärven rannalla sijaitseva Utsjoen kirkkotupien 
ja kirkon muodostama kulttuurimaisema. Mantojärvi on ollut Utsjoen saamelaisten talvikylä ja markkina-
paikka jo 1640-luvulla lähtien, ja järven rantaan rakennettiin alueen ensimmäinen kirkko vuonna 1700. Vanha 
kirkko purettiin sakaristoa lukuun ottamatta vuonna 1854, jolloin uusi, harmaasta graniitista tehty kivikirkko 
valmistui. Kirkkomiljööhön kuuluvat kirkon ohella Carl Ludvig Engelin suunnittelema empiretyylinen pappila 
punamullattuine ulkorakennuksineen sekä Pyhän Ulriikan sakasti hautuumaineen. 

Kirkon ympärillä on edelleen vanhoja kirkkotupia, joihin on saavuttu suurina juhlapyhinä pitkien matkojen 
takaa pariksikin viikoksi. Tupia on ollut parhaimmillaan yli 20, ja ne ovat olleet käytössä toisen maailmanso-
dan jälkeiseen aikaan asti. Vanhimmat säilyneet kirkkotuvat ovat 1800-luvulta. Museovirasto on kunnostanut 
jäljellä olevat tuvat. Lisäksi muutama pois siirretty tupa on tuotu takaisin ja tupakentällä sijainneet turvekammi 
ja pistekota on rekonstruoitu. Suurin osa tuvista on edelleen yksityisten henkilöiden tai sukujen omistuksessa. 
Kirkkomaisemaa halkoo Utsjoelta etelään kulkeva maantie, joka erottaa rantatörmässä sijaitsevat kirkkotuvat 
ja ylempänä rinteessä sijaitsevan kirkon toisistaan. 

Vesi- ja polkureitti Inarista Utsjoelle on tunnettu jo 1700-luvulla, ja myöhemmin reitin yhteyteen luotiin pos-
tireitti. Utsjoen postiasema perustettiin vuonna 1888. Siitä lähtien posti kuljetettiin asemalle Kaamasesta Uts-
joelle jalan, soutaen, hevosella, porolla tai hiihtäen. Noin 100 kilometrin pituinen reitti kuljettiin aluksi joka 
toinen viikko ja myöhemmin kolme kertaa viikossa kumpaankin suuntaan. Kesällä 1940 polku kunnostettiin 
polkupyörällä ajettavaksi. Reitin varrella oli valtion rakennuttamia postimiesten yöpymispaikaksi tarkoitettuja 
postitupia, joista osa on edelleen olemassa. Kenesvaaralla on säilynyt noin kuuden kilometrin taival vanhaa 
polkua sekä postitupa. Postipolku jäi historiaan maantien valmistuttua Utsjoelle 1950-luvulla. Säännöllinen 
postiautoliikenne reitillä alkoi vuonna 1958. 
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Jokilaakson maatilat sijaitsevat ensisijaisesti vanhoilla, vuosisataisilla asuinkentillä. Perinteiset talot ovat 
enimmäkseen yksittäisiä pienimuotoisia hirsitupia, joita ympäröivät piharakennukset. Patonivassa on useam-
man talon muodostama ryhmä. Seudulle ominaista rakennusperinnettä löytyy muun muassa Mieraslompolon, 
Ollilan, Leppälän, Kenesjärven ja Jomppalan talojen pihapiireistä. Asuinpaikkojen ympärillä on avaria niittyjä 
ja laidunaloja. Rakennukset sijoittuvat vapaasti suhteessa asuinkenttiin, sillä kentän topografia on sanellut 
usein niiden sijainnin. Alueella on useita arvokkaita perinnebiotooppeja, joiden kasvillisuus on joko vanhaa 
kenttäkasvillisuutta tai niitty- ja ketokasvillisuutta. 

Utsjoen kirkonkylä sijaitsee Tenon ja Utsjoen yhtymäkohdassa, suistoalueen loivapiirteisellä rantaterassilla. 
Kylän maisemaa hallitsee jokien rannalla yksi Utsjoen kolmesta pyhästä Ailikkaasta, jonka laelle on pystytetty 
radiomasto. Nauhamaisen kylän rakennuskanta on varsin vaihtelevaa, ja palvelurakenteet keskittyvät tiiviisti 
ryppääksi. Majoituspalvelut sijaitsevat pääasiassa Tenon varrella. Utsjoen kohdalle valmistui vuonna 1993 
Tenon ylittävä Saamen silta. 

Maisemakuva 

Utsjokivarren kulttuurimaisemassa yhdistyvät jokiuoman monipuolisesti vaihteleva luonto, saamelais- ja suo-
malaiskulttuuri sekä matkailuelinkeinon vaikutus. Utsjoki virtaa syväuurteisessa laaksossa, jonka taustalla ko-
hoavat ylätasangon loivapiirteiset, pyöreät muodot. Utsjoen vaihtelevassa maisemassa vuorottelevat kumpu-
maastot, kapeat järvet ja pienet lompolot sekä vesistöjä yhdistävät runsaat nivat ja kosket. Idän ja lännen tun-
turiylängöiltä laskee Utsjokeen useita sivujokia, joiden suulla on usein asutusta. Sivujoista suurin on jyrkkä-
piirteisessä laaksossaan virtaava Kevojoki, joka laskee Utsjokeen Kevojärven kohdalla. 

Maisema-alueen asutus on harvaa, sillä jokilaakson rannat ovat paikoin jyrkät ja asutukselle suotuisia rantate-
rasseja on suhteellisen vähän. Vanhat asuinkentät ja niiden yhteyteen tai tuntumaan rakennetut uudet raken-
nukset näkyvät pääsääntöisesti paremmin joelle kuin maantielle. Viljelyaukeilla on niiton ja laidunnuksen 
muovaamia perinnebiotooppeja, kuten niittyjä, kenttiä ja lammashakoja. 

Alueella on useita merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita, kuten postinkulun historiasta kertova vanha pos-
tireitti sekä vanhan saamelaisasutuksen synnyttämät kentät. Utsjoen kirkon ympäristö muodostaa arvokkaan 
maisemallisen kokonaisuuden, johon kuuluvat pappila perinnebiotooppeineen, korkealla rantatörmällä sijait-
sevat vanhat kirkkotuvat sekä rinteeseen rakennettu kivikirkko. Kirkkotuvilta aukeaa edustavia näkymiä Man-
tojärvelle ja sen takana kohoavalle pyhälle Ailikastunturille. Ailikkaan laen masto näkyy avonaisessa tunturi-
maisemassa kauas rikkoen alueen perinteistä maisemakuvaa. 
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Utsjokilaakson maisemat 

Kunta: Utsjoki 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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184. Ohcejohleagi duovdagat 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Ohcejohka 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Davvi-Lappi duottarguovlu 

Viidodat 15 508 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 686 ha 

eanadoalloguovllut: 27 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 13 292 ha 

huksejuvvon guovllut: 293 ha 

čáhceguovllut: 1 211 ha 

Árvvoštallan 

Ohcejohleagi kulturduovdagis ovttastuvvet áidnalunddot luondu ja sámekultuvra. Johkaleagi hárve ja 
smávvalágan ássan čuovvu jahkečuđiid boares ássanráhkadusa. Máŋggat guovllu dáluin leat boares 
ássangittiin. Máttajávrri kirkoduovdda dahke dássedettolaš oktiibiju mihtilmas suopmelaš kirko- ja 
páhppalhuksema ja sápmelaš kirkostohpoárbevieru. Guovllu kulturhistorjjálaččat árvočuozáhagaide gullet 
maiddái boares poastageainnu mátki ja poastastobu šilljobiire Ganešváris. Ohcejohleahki lea okta Suoma 27 
álbmotduovdagis. 

Čuovgagovva: Tapio Heikkilä 
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Luondduiešvuođat 

Davvi-máttasullasaš Ohcejohleahki lea šaddan báktevuođu hoigasansirdosii, man jiekŋaáiggi jiehkkerávnnjit 
leat borran U-leahkin. Jiehkkerávnnjit leat maiddái čohkken Ohcejohleahkái ja dasa ovttastuvvi johkalegiid 
bodnái hárjeávdnasa. Johkaleagi birrasis leat moreanaeatnamiid gokčan duottarčielggit, maid alášguovlluin 
leat rabaslássát ja juovat. Johkaleagi báktevuođđu lea eanaš kvarcihtta-eanalaiddagneaisa, muhto báikkuid 
báktevuođus leat maiddái kvarcihttadiorihtta, amfibolihtta ja geallagneaisa. Ohcejoga Áilegasa alášguovlu 
granihttaa. Johkaleagi ravdda duottarguovllut badjánit sulaid 400 mehterii mearadási bajábeallái.  

Ohcejoga duovddaguovllu sáhttá juohkit roavvasit guovtti stuorra guvlui. Geavojávrri oarje- já máttabealde 
Ohcejohkii golgi čázit golget máŋgga seakka ja guhkes leagis, mat ovttastuvvet Geavojávrris oktan stuorra 
johkaleahkin. Geavojávrri davábealde Ohcejohka šaddá máŋgga leagi eahpedássidisvuođaid buđđon 
jávreáldáin, mat golget vuollegut sajiid bokte čuovvovaš jávrri guvlui. Ohcejoga rávdnji lea unnit go 
ovdamearkan Deanus. Easkka máttajávrri davábealde rávdnji stuorru dakkárin, ahte roggi álgá meanderet. 
Čázis Ohcejohka oažžu viiddis guovllus. Cuoggá, Geavvu ja Čársejohka fievrredit johkii Geavu ja 
Báišduoddara guovllu čáziid. Duovddaguovllu máttanuorttabeale viiddis jeaggeguovlluid čázit bealisteaset 
golget Ohcejohkii Gukčejoga mielde. 

Ohcejohleagi bodni lea topografiijas ja šattolašvuođas dáfus smávvalunddot ja molsašuddi. Johkaleagi 
máttaoasis šaddet viiddis beahceguolbanat, muhto beazi ossodat unnu davás guvlui manadettiin. Vuolleoasis 
ja váriid vilttiin šaddet lagešguolbanat. Eanadollui heivvolaš guovlu lea hui unnán, go johkaleagi vielttit leat 
báikkuid juovvái. Joga guoras leat goittotge dulveniittut ja vuovddit, geađgái ja lássái guoikkat, suhkkes 
sieđgavuovddit ja luktegáttit. Bealdojalgadasain leat guođoheami ja láddjema dahkan árbebiotohpat, dego 
rássegiettit, niittut, áideeatnamat ja giettit. Ohcejohleagi birrasis leat viiddis meahcceeanaguovllut. 

Kulturiešvuođat 

Ohcejoga guoras leat fuomášahtti olu ovdahistorjjálaš ja historjjálaš áiggi dološbázahusat. Daid čoahkkanan 
johkaleagi stelliide muitala dološ ássamis, ealáhusain ja johtimis, muhto maiddái arkeologalaš inventeremiid 
čoahkkaneamis geaidnogurrii. Maŋimus jagiin Ohcejoga duottarbadjeeatnamis gávdnon dološmuittut čujuhit 
maiddái duottarguovllu leamašan mearkkašahtti návddašanguovlu. Historjjálaš áiggis johkaleagi ássit 
leamašan lávga oktavuođas duottarbadjeeatnamiid boazodoalliide hárjehan dáiguin lonuhangávppi. 
Johkaleagis leat maiddái reisen guolástit, loddebivdui ja murjet duottarbadjeeatnamiidda. 

Johkaleagi kulturhistorjjálaččat eanemus mearkkašahttičuozáhat lea Máttajávrri gátti Ohcejoga kirkostobuid 
ja kirku dahkan kulturduovdda. Máttajávri lea leamašan Ohcejoga sápmelaččaid dálvegilli ja márkanbáiki jo 
1640-logu rájes. Jávregáddái huksejuvvui vuosttas kirku jagi 1700. Boares kirku burgojuvvui earret sáhkáha 
oasis jagi 1854, goas ođđa, ránes granihtas dahkkojuvvon geađgekirku gárvvásmuvai. Kirkobirrasii gullet 
kirku lassin Carl Ludvig Engela plánen empirestiilla páhppal ruksemuldeolgoráhkadusaidisguin ja Bassi 
Ulriika sáhkát oktan hávdeeatnamiin. 

Kirku birrasis leat ain boares kirkostobut, gosa bohte stuorra basiid áigge guhkes mátkkiid duohken moattige 
vahku áigái. Stobut ledje alimus áigge badjel 20, ja dat ledje anus nuppi máilmmisoađi maŋŋásaš áiggi rádjai. 
Boarrásamos seilon kirkostobut leat 1800-logus. Musealágádus lea divvon stobuid mat leat báhcán. Lassin 
muhtun sirdojuvvon stohpu lea buktojuvvon ruovttoluotta ja stohpogietti darfegoahti ja goahti leat 
rekonstruerejuvvon. Stuorámus oassi stobuin leat ain priváhta olbmuid dahje sogaid eaiggáduššan. 
Kirkoduovdaga ludde Ohcejogas máttas johtti eanageaidnu, mii earuha gáddedearpmi kirkostobuid ja kirku, 
mii lea badjelis vielttis.  

Čáhce- ja bálggesmáđija Anáris Ohcejohkii leat dovdan jo 1700-logus ja maŋŋelis máđija oktavuhtii dahkkui 
poastabálggis. Ohcejoga poastastašuvdna vuođđuduvvui jagi 1888, man rájes poasta fievrreduvvui Gápmasis 
Ohcejohkii vácci, suga, heasttain, herggiin ja čuoigga. Sulaid 100 kilomehtera guhkkosaš máđija johte álggos 
juohke nuppi vahkus ja maŋŋelis golbmii vahkus goappáge guvlui. Geasit 1940 bálggis divvojuvvui 
sihkkelbálggisin. Máđija guoras leat stáhta huksehan poastaalbmáid idjadanbáikin oaivvilduvvon poastastobut, 
main oassi lea ain ceaggut. Ganešváris lea seilon sulaid guđa kilomehtera mátki boares bálgás ja poastastohpu. 
Poastabálggis bázii historjái eanageainnu gárvvásmuvvama maŋŋá 1950-logus. Jeavddalaš poastabiilajohtolat 
álggii jagi 1958. 

Johkaleagi eanadoalut leat vuosttažettiin boares dáluin, jahkečuđiid boares ássangittiin. Árbevirolaš dálut leat 
eanaš ovttaskas smávvahámat dimbbarstobut, maid birra leat šilljovisttit. Buođđobohkis lea máŋgga dálu 
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joavku. Guvlui mihtilmas huksenárbi lea earret eará Mierašluobbala, Ollela, Leaibejoga, Ganešjávrri ja 
Jumbála dáluid šilljobiriin. Ássanbáikkiid birra leat jalges niittut dahje guođohanviidodagat. Ráhkadusat leat 
sajuštuvvon friija ássangittiide, go daid sajádaga lea mearridan gietti topografiija. Guovllus leat máŋggat 
árvvolaš árbebiotohpat, maid šattolašvuohta lea juogo boares gieddešattolašvuohta dahje niito- ja 
rássegieddešattolašvuohta. 

Ohcejoga aitosaš kirkosiida lea Deanu ja Ohcejoga ovttastuvvanbáikkis, njálmmádatguovllu njoaiddohámat 
gáddesteallis. Gili duovdaga hálddaša jogaid gáttis okta Ohcejoga golmma Áilegasas, man alážii lea 
ceggejuvvon rádiostivli. Ohcejoga báddelágan gili ráhkadusmáddodat lea oalle molsašuddi ja 
bálvalusráhkadusat leat čoahkis. Idjadanbálvalusat leat eanaš Deanuleagis. Ohcejohkii gárvvásmuvai jagi 1993 
Sámešaldi Deanu rastá. 

Duovddagovva 

Ohcejohleagi kulturduovdagis ovttastuvvet johkarokki máŋggabealagiid molsašuddi luondu, sápmelaš- ja 
suopmelaškultuvrra ja turismaealáhusa váikkuhus. Ohcejohka golgá čiekŋalisgurat leagis, man duohken 
badjánit badjeduolbadasa njoaiddohámat, jorba hámit. Ohcejoga molsašuddi duovdagis leat vurrolagaid 
boldneeana, seakka jávrrit ja smávva luobbalat, sihke olu njavit ja guoikkat, mat ovttastit čázádagaid. Nuortta 
ja oarjji duottarbadjeeatnamiin golget máŋggat siidojogat, maid njálmmis lea dávjá ássan. Siidojogain 
stuorámus lea ceakkohámát leagis golgi Geavvu, mii golgá Ohcejohkii Geavojávrri buohta. 

Duovddaguovllu ássan lea hárvvis, go johkaleagi gáttit leat báikkuid ceakko ja ássamii oiddolaš gáddesteallit 
leat viehka unnán. Boares ássangiettit ja daid oktavuhtii dahje lahkasii huksejuvvon ođđa ráhkadusat oidnojit 
eanaš buorebut eanageidnui go joga ala. Eanadoallojalgadasain leat láddjema ja guođoheami hábmen 
árbebiotohpat, dego niittut, gietti ja sávzaáiddit. 

Guovllus leat máŋggat mearkkašahtti kulturhistorjjálaš čuozáhagat, dego poastabálggis, mii muitala 
poastajohtima historjjás ja boares sámeássama dahkan giettit. Ohcejoga kirku biras dahká árvvolaš 
oppalašvuođa duovdaga dáfus, masa gullet páhppal árbebiotohpaidisguin, alla gáddedearpmi kirkostobut ja 
vieltái huksejuvvon geađgekirku. Kirkostobuin leahkkasit ovddasteaddji oidnosat Máttajávrái ja dan 
duogábeale bassi Áilegassii. Áilegasa aláža stivli oidno rabas duottarduovdagis guhkás ja rihkku guovllu 
árbevirolaš duovddagova. 

 



 
 

198 

 

Ohcejohleagi duovdagat 

Gielda: Ohcejohka 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  

 

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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185. Alakönkään koskimaisema 

Maakunta Lappi 

Kunta Utsjoki 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Pohjois-Lapin tunturiseutu 

Pinta-ala 781 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 13 ha 

maatalousalueita: 6 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 661 ha 

rakennettuja alueita: 26 ha 

vesialueita: 75 ha 

Arviointi 

Alakönkään koskimaisema muodostuu Tenon ylirajaisessa jokilaaksomaisemassa sijaitsevasta vuolaasta kos-
kiosuudesta. Alueella sijaitsee pitkään asuttu ja runsaslöytöinen Ala-Jalven esihistoriallinen asuinpaikka. Ala-
könkään rantaterassilla kulkeva koskenkiertotie on arvokas jälki Tenon liikenteellisestä merkityksestä ja joki-
laakson asukkaiden yhteyksistä Jäämerelle. Maisema-alueen ikiaikaisiin nautintaoikeuksiin pohjautuva kalas-
tus muistuttaa Tenon roolista saamelaisten perinteisenä lohestuspaikkana. 

Luonnonpiirteet 

Alakönkään koskimaisema käsittää noin seitsemän kilometrin pituisen Tenon koski- ja rantaosuuden Nuorga-
min kylän länsipuolella. Maiseman runkona ovat Tenojoki sekä joen Suomen puolisen rannan laakeat rantate-
rassit, joilla kasvaa tiheää tunturikoivukangasta. Tenon ranta on maisema-alueella hyvin jyrkkä ja jokilaakson 

Kuva: Päivi Magga 
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pohjalla on laaja veden pyöreiksi hiomien rantakivien vyöhyke. Rantatörmältä aukeaa näkymiä Norjan puolen 
jyrkkiin tunturirinteisiin, joilla kasvaa koivikoita ja pitkäpuisia tiheitä haavikoita. Alueen lajisto on varsin tyy-
pillistä pohjoisen Lapin tunturilajistoa. Vain Ala-Jalven talon pihapiirissä pitkä asutusjatkumo on synnyttänyt 
muusta ympäristöstä poikkeavaa kasvillisuutta. 

Tenoa reunustaa Suomen puolella runsaaseen 320 metriin merenpinnan yläpuolelle kohoava korkea grano-
dioriittinen Njallavárri, jonka alarinteitä maisema-alueen rajaus seurailee. Maisema-alueen tuntumassa, 160–
180 metrin korkeudessa merenpinnasta, on pieni soistunut rinnetasanko, Guovžápmirjeaggi, josta saavat al-
kunsa muutamat maisema-aluetta halkovat purot. Alueen maaperä on lähinnä rantatörmäksi kasautunutta hiek-
kaa ja soraa, joka vaihettuu moreenimaaksi aluetta halkovan maantien tuntumassa. Njallavárrin rinteessä on 
myös kalliomaata. 

Alaköngäs on kuusi kilometriä pitkä koski, jossa on pudotusta noin 35 metriä. Voimakasvirtaiseen kapeikkoon 
syntyy keväisin korkea jääpato, jonka aikaan vesimassat nostavat joesta valtavia jäälohkareita aina maantielle 
saakka. Ala-Jalven talon tuntumassa joessa on kaksi kivistä saarta, joiden eteläpuolella sijaitsee Jalven nuoran 
kapeikko. Teno on Näätämöjoen ohella ainoa Suomen joki, johon Atlantin lohi nousee. 

Kulttuuripiirteet 

Tenonlaaksossa on runsaasti eri-ikäisiä muinaisjäännöksiä. Alakönkään lounaisrannalla, Ala-Jalven talon poh-
jois- ja länsipuolisilla terasseilla sijaitsee erittäin runsaslöytöinen esihistoriallinen asuinpaikka, joka on Uts-
joen alueen laajimpia ja parhaiten tutkittuja esihistoriallisia asuinpaikkoja. Esinelöytöjen perusteella paikan 
intensiivisin asutusaika ajoittuu vuosille 2000–500 eaa., mutta alueella on yksittäisiä löytöjä vanhemmaltakin 
ajalta. 

Ennen nykyisen tieverkoston kehittymistä Teno oli tärkeä jokivarren saamelaisasutusta yhdistänyt väylä, jota 
pitkin alueen asukkaat kulkivat Jäämerelle saakka. Ensimmäiset kirjalliset maininnat Tenosta kulkureittinä 
ovat vuodelta 1598, jolloin reitin vaikeakulkuisimpien osuuksien rannoille oli tehty veneenvetoteitä. Alueen 
tärkein elinkeino on ollut perinteisesti kalastus, mutta talven varaksi jokilaaksossa on harjoitettu myös pieni-
muotoista maataloutta. Vielä 1600-luvulla kalastus oli siidojen hallinnassa ja kalastusalueet jaettiin siidan jä-
senten kesken. Myöhemmin kalastusoikeudet Tenoon on sidottu tilaoikeuksiin ikimuistoisen nautinnan perus-
teella. Alueen lohestus oli ylirajaista 1850-luvun rajasulkuihin saakka. 

Alaköngäs on merkittävin ja tunnetuin Tenon ja Utsjoen saamelaisten perinteisistä kalastuspaikosta. Alue on 
edelleen erittäin suosittu kalastuskohde, jossa paikalliset asukkaat ja ulkopaikkakuntalaiset voivat lohestaa tar-
kasti määriteltyinä ajanjaksoina, etukäteen määrätyillä paikoilla. Kesäisin alueen rantaterassilla on kalastajien 
leirejä telttoineen. Kalaa pyydetään useilla menetelmillä, kuten soutamalla tai rannalta heittelemällä. 

Alakönkään rantaterassilla kulkee Nivajoen ja Ala-Jalven tilojen välinen yksityistie, joka on vanha kosken-
kiertotie. Se muistuttaa ajasta, jolloin joet olivat pääkulkuväyliä ja kosket jouduttiin kiertämään maitse. Kos-
kenkiertotie on Utsjoen alueen ensimmäinen virallinen tie. Se liitettiin Suomen yleiseen tienverkkoon vuonna 
1928. Alakönkään tie lakkautettiin maantienä, kun Utsjoelta Nuorgamiin johtava tie valmistui vuonna 1967. 
Sorapäällysteisen kapean tieosuuden pituus on lähes viisi kilometriä. Tiehallinto on nimennyt sen museotie-
kohteeksi. 

Maisemakuva 

Kuohuva Alaköngäs on yksi Tenon vaikuttavimmista koskiosuuksista. Joen pohjoisranta kohoaa maisema-
alueella jyrkkänä rinteenä, jota taustoittavat Norjan puolen tuntureiden laet. Suomen puolella könkään kohdalla 
on laakea, tunturikoivua tiheästi kasvava rantaterassi. Jokirannat ovat kiviset ja paikoin hyvin jyrkät. Pyöreiksi 
hioutuneet kivet ovat muodostaneet jokiuomaan pieniä matalia saaria. 

Rantaterassilla kulkee joensuuntainen Alakönkään koskenkiertotie, jonka itäosa johtaa Ala-Jalven talon avoi-
meen pihapiiriin. Tietä reunustavat kalastajien käyttämät nuotiokiveykset, jotka on koottu pyöreistä rantaki-
vistä. Kalastuselinkeino näkyy edelleen alueen maisemassa esimerkiksi rantojen ja saarien kalastajaleireinä ja 
tulistelupaikkoina. 
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Alakönkään koskimaisema 

Kunta: Utsjoki 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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185. Vuollegeavgŋá guoikaduovdda 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Ohcejohka 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Davvi-Lappi duottarguovlu 

Viidodat 781 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 13 ha 

eanadoalloguovllut: 6 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 661 ha 

huksejuvvon guovllut: 26 ha 

čáhceguovllut: 75 ha 

Árvvoštallan 

Vuollegeavgŋá guoikaduovdda šaddá Deanu rájá rasttildeaddji guoikaoasis, mii lea johkaleahkeduovdagis. 
Guovllus lea guhkká ássojuvvon ja gávdnosiid dáfus valjis Vuolle-Jalvvi ovdahistorjjálaš ássanbáiki. 
Vuollegeavgŋá gáddesteallis johtti guoikkagarvingeaidnu lea árvvolaš luodda Deanu johtolaga mearkkašumis 
ja johkaleagi ássiid oktavuođain Jiekŋamerrii. Duovddaguovllus guollebivddu vuođđun leat agimuitojuvvon 
návddašanvuoigatvuođat ja dat muittuha Deanu rollas sámiid árbevirolaš luossabivdobáikin. 

Luondduiešvuođat 

Vuollegeavgŋá guoikaduovdda šaddá sulaid čieža kilomehtera guhkkosaš Deanu guoika- ja gáddeoasis 
Njuorggáma gili oarjjabealde. Guovllu duovdaga ruŋgun leat Deatnu ja joga Suoma beale gátti rabas 
gáddesteallit, main šaddá suhkkes lagešguolbba. Deanu gáddi lea duovddaguovllus hui ceakko ja johkaleagi 

Čuovgagovva: Päivi Magga 
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vuođus lea viiddis čázi jorbbasin likten gáddegeđggiid avádat. Gáddesteallis leahkkasit oidnosat Norgga beale 
ceakko várrevilttiide, gos šaddet soahkevuovddit ja suhkkes guhkes suhpevuovddit. Guovllu šlájat leat oalle 
dábálaš davvi Lappi duottaršlájat. Dušše Vuolle-Jalvvi šilljobirrasis ássan lea šaddadan šattolašvuođa mii 
spiehkkasa eará birrasis. 

Deanu ravddas lea Suoma bealde badjelaš 320 mehtera allodahkii meara bajábeallái olli granodiorihtalaš 
Njállavárri, man vuollevilttiid duovddaguovllu ráddjen čuovvu. Duovddaguovllu lahkasiin, 160-180 mehtera 
allodagas mearas, lea smávva jeaggeluvvan vieltedásádat Guovžápmirjeaggi, gos vulget muhtun 
duovddaguovllu luddejeaddji ádjagat. Guovllu eanavuođđu lea lagamustá sáttu ja čievra, mii lea čoagganan 
gáddedearbmin, mii molsašuvvá moreanaeanan guovllu luddejeaddji biilageainnu lahkasiin. Njállavári vielttis 
lea maiddái bákteeana. 

Vuollegeavŋŋis lea guhtta kilomehtera guhkkosaš guoika, gos Deatnu gahččá sulaid 35 mehtera. Garrarávdnjás 
gáržžes oapmái šaddá giđđat alla jiekŋabuođđu, man áigge čáhcemássát hoiget jieŋaid gitta biilageainnu ala. 
Vuolle-Jalvvi dálu lahkasiin leat guokte geađgás sullo, maid máttabealde lea Jalvvi nuori bohki. Deatnu lea 
Njávdánjoga lassin Suoma áidna johka, gosa Atlántta luossa goargŋu. 

Kulturiešvuođat 

Deanuleagis leat valjit earáahkásaš dološbázahusat. Vuollegeavgŋá máttaoarjegáttis, Vuolle-Jalvvi dálu davá- 
ja oarjjabeale stelliin lea ovdahistorjjálaš ássanbáiki, gos leat valjit gávdnosat. Dat lea Ohcejoga guovllu 
viidámus ja buoremusat dutkojuvvon ovdahistorjjálaš ássanbáiki. Dávvirgávdnosiid vuođul intensiivvamus 
ássanáigi lea jagiin 2000-500 oáá, muhto guovllus leat ovttaskas gávdnosat vel boarrásut áiggis. 

Ovdal dálá geaidnofierpmádaga ovdáneapmái Deatnu leamašan johkaleagi sámeássama ovttasteaddji fávli, 
man mielde guovllu ássit leat sáhttán johtit gitta Jiekŋameara rádjai. Vuosttas girjjálaš máinnašumit Deanu 
johtinmáđidjan leat jagis 1598, goas máđija johtima dáfus váddáseamos báikkiide ledje šaddan 
fatnasageassingeainnut. Guovllu deháleamos ealáhus lea árbevirolaččat leamašan guollebivdu, muhto dálvvi 
várás johkaleagis leat hárjehan maiddái smávvalunddot eanadoalu. Vel 1600-logus guollebivdu lei siiddaid 
hálddašeami vuolde ja guolástusguovllut juhkkojuvvojedje siidda lahtuid gaskka. Maŋŋelis Deanu 
guolástanvuoigatvuođat leat čadnojuvvon dáluid guovdu agimuitojuvvon návddašeami vuođul. Guovllu 
guollebivdu leamašan oktasaš goappáge beale rájáid 1850-logu rádjegiddemiid rádjai  

Vuollegeavŋŋis lea eanemus mearkkašahti ja dovddus Deanu ja Ohcejoga sápmelaš árbevirolaš 
guolástusbáikkiin. Guovlu lea ain bivnnuhis guolástanbáiki, gos báikkálaš ássit ja olgobáikegottálaččat sáhttet 
bivdit luosa dárkilit meroštallojuvvon áiggiin ja ovddalgihtii meroštallojuvvon báikkiin. Gesiid guovllu 
gáddestelliin leat guollebivdiid leairrat oktan tealttáiguin. Guolli bivdojuvvo máŋggain vugiiguin, dego suga 
dahje gáttis šlivggu.  

Vuollegeavgŋá gáddestelliin johtá Njavejoga ja Vuolle-Jalvvi dáluid gaskasaš priváhtageaidnu, mii boares 
guoikka garvingeaidnu. Dat muittuha áiggis, goas jogat ledje váldojohtinfávllit ja guoikkaid fertejedje garvit 
eatnama mielde. Guoikkagarvingeaidnu lea Ohcejoga guovllu vuosttas virggálaš geaidnu. Dat laktojuvvui 
Suoma almmolaš geaidnofierpmádahkii jagi 1928. Vuollegeavgŋá geaidnu heaittihuvvui biilageaidnun, go 
Ohcejoga ja Njuorggáma geaidnu gárvvásmuvai 1967. Čievrageainnu seakka geaidnoossodaga guhkkodat lea 
lagabui vihtta kilomehtera. Geaidnohálddahus lea nammadan dan museageaidnun. 

Duovddagovva 

Boršu Vuollegeavŋŋis lea okta Deanu eanemus váikkuheaddji guoikaossodagain. Joga davvigáddi badjána 
duovddaguovllus ceakko vieltin, man duogábealde leat Norgga beale váriid alážat. Suoma bealde geavgŋá 
bokte lea viiddis, gáddestealli gos lea suhkkes lagešvuovdi. Johkagáttit leat geađgái ja báikkuid hui ceakko. 
Jorbbasin liktaluvvan geađggit leat dahkan johkaroggái smávva vuollegaš sulluid. 

Gáddesteallis johtá joga čuovvu Vuollegeavgŋá guoikkagarvingeaidnu, man nuortaoassi doalvu Vuolle-Jalvvi 
rabas šilljobirii. Geaidnoguoras leat dollasajit, maid guolásteaddjit leat geavahan, dollasajit leat dahkkojuvvon 
jorba gáddegeđggiin. Guolástusealáhus oidno ain guovllu duovdagis ovdamearkan gáttiid ja sulluid 
guollebivdoleairraid ja dolastallansajiid bokte.  
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Vuollegeavgŋá guoikaduovdda 

Gielda: Ohcejohka 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  

 

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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186. Pulmankijärven tunturimaisema 

Maakunta Lappi 

Kunta Utsjoki 

Maisemamaakunta Peräpohjola–Lappi 

Maisemaseutu Pohjois-Lapin tunturiseutu 

Pinta-ala 11 219 ha, josta 

kosteikkoja ja avointa suota: 1 030 ha 

maatalousalueita: 26 ha 

metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita: 8 983 ha 

rakennettuja alueita: 43 ha 

vesialueita: 1 136 ha 

Arviointi 

Pulmankijärven maisema-alue on luonnonolosuhteiltaan, geomorfologialtaan sekä reliktilajeiltaan ainutlaatui-
nen. Järven ja joen muodostama kokonaisuus edustaa hyvin alueen jääkautisesta Jäämeriyhteydestä lähtien 
hahmottunutta luonnonmaantieteellistä ja kulttuurista ylirajaisuutta. Pulmankijärven asutus on arvokas esi-
merkki järven rannalla sijainneesta saamelaisesta kausipaikka-asumisesta, joka on muuttunut pikkuhiljaa ym-
pärivuotiseksi. 

Kuva: Eija Ojanlatva 
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Luonnonpiirteet 

Tenon tuntumassa Suomen ja Norjan rajalla sijaitseva Pulmankijärvi on jääkauden aikainen kallioperän mur-
roslaaksoon syntynyt Jäämeren vuono, jonka rannoilla korkeimmat meren rantaterassit näkyvät korkeusvälillä 
80–87 mmpy. Nykyisin Pulmankijärven pinta on noin 15 metriä Jäämeren pinnan yläpuolella. Järvialtaan poh-
jalla ja ympärillä kallioperä muodostuu kvartsi-maasälpägneissistä, kiillegneissistä ja amfiboliitista. Allasta 
ympäröivät syväkiviylängöt, joiden päälajeja ovat granodioriitti, gabro ja hypersteenidioriitti. 

Alueen maaperä on pääosin moreenia. Järveen johtavien Gálddašjohkan ja Pulmankijoen laaksossa on laajoja 
hiekkakerrostumia, joiden läpi joet laskevat mutkitellen. Gálddašjohkan suistoalueelle on syntynyt terassimai-
sesti kohoava monitasoinen delta, jonka keskelle joki on uurtanut syvän uoman. Pulmankijoen suistoalue on 
muodoiltaan selvästi laakeampi. Jokilaaksossa on runsaasti joesta irti kuroutuneita makkarajärviä. Alueen kor-
kein kohta on Pulmankijoesta jyrkkäseinäisenä nousevan Morešveairoavvárrin huippu, joka kohoaa hieman 
yli 250 metriin merenpinnan yläpuolelle. 

Syvän ja kapean Pulmankijärven vedenkorkeus vaihtelee vuoden aikana jopa neljä metriä. Ympäröivien tun-
turiylänköjen pienten järvien ja lampien vedet virtaavat järveen Gálddašjohkan ja Pulmankijoen lisäksi pieninä 
kirkasvetisinä puroina. Pulmankijärven lasku-uoma on Norjan puolella Tenoon virtaava Ala-Pulmankijoki, 
joka mutkittelee voimakkaasti laakeassa ja leveässä laaksossaan. Alueen suot ovat pienimuotoisia ja sirpaleisia 
ylänkösoita. Pulmankijärven länsipuolella Fárrenjeaggin alueella on palsasoita. 

Vain 12 kilometrin päässä Jäämeren rannasta sijaitsevan Pulmankijärven ympäristö on ilmastollisesti Pohjois-
Lapin merellisintä seutua. Meren läheisyys vaikuttaa alueen eliölajistoon voimakkaasti. Maisema-alueen 
kasvi- ja eläinlajistoon kuuluu useita harvinaisuuksia, joista osa on jäänteitä jääkauden aikaisesta meriyhtey-
destä. Alueen pääasiallinen metsätyyppi on subalpiininen varpujäkälätyypin tunturikoivikkokangas, mutta tun-
turimittari on tuhonnut osan alueen puustosta. Paikoin alueella kasvaa kookasta harmaalepikkoa. Pulmankijoen 
varressa on myös Suomen pohjoisin luonnonvarainen männikkö. Emäksisten amfiboliittikivien ja virtaavien 
valuvesien luonnehtimille alueille on syntynyt rinnelehtoja, joiden kasvillisuus on rehevää suurruoholehtoa, 
tuoretta lehtoa sekä laikuittaista lehtoniittyä. Pulmankijärven ympäristö on pensaskanervan ainoa tunnettu kas-
vupaikka Suomessa. 

Kulttuuripiirteet 

Pulmankijärven ympäristöstä tunnetaan toistaiseksi vajaat 30 muinaisjäännöstä, mutta esimerkiksi Ylä-Pul-
mankijoen alueella ei ole vielä tehty arkeologisia inventointeja. Pulmankijärven eteläpäässä, Leaibejohkan 
varrella ja Pulmankijoen itärannalla, Buollanvárrin rinteellä on esihistoriallisesta peuranpyynnistä kertovia 
pyyntikuoppia. Myös Gálddašjohkan suiston muinaisilla merenrantaterasseilla on pyyntikuoppia ja eri-ikäisiä 
esihistoriallisia asuinpaikkoja. Osa asuinpaikoista erottuu maastossa suorakaiteen muotoisina painanteina tai 
kodan keskellä sijainneina liesilatomuksina. Ainakin yhdessä kivikauden loppupuolelle ajoittuvassa asutuspai-
nanteessa on ollut pienillä rantakivillä kivetty lattiapinta. Lähimmät vastineet asumustyypille löytyvät Norjan 
rannikolta, mutta Suomessa tällaisia asumustyyppejä on löytynyt vain Inarin Vuopajasta. Alueen itäosassa 
sijaitsee Urroaivin erikoinen muinaisjäännöskokonaisuus, joka koostuu rakkakivikkoon tehdyistä, halkaisijal-
taan 1–6 metrin laajuisista kivikehistä, purnuista ja peuranpyyntikuopista. 

Pulmankijärven historiallisen ajan asutus on sijainnut alkujaan Pulmankijoen suistoalueen tasanteilla järven 
pohjukassa. Alue on ollut osa useiden sukujen vuotuiskiertoa. Joillakin suvuista on ollut talvipaikka Pulman-
kijärvellä kesäpaikan sijaitessa nykyisen itärajan suunnalla. Joillakin suvuilla on puolestaan ollut Pulmanki-
järvellä aluksi kesäpaikka, kunnes ne ovat asettuneet pysyvämmin järven pohjoisrannalle Jääräjokisuulle. Osa 
perheistä muutti kesäksi vesireittejä pitkin Tenon rannalle lähelle Nuorgamia. Perheen mukana muuttivat leh-
mät ja lampaat. Järven eteläpäässä on asuttu hirsituvissa ja turvekammeissa. Eteläisimmät Pulmankijärven 
asukkaiden kammit ovat sijainneet Morešveaijohkan ja Pulmankijoen yhtymäkohdassa. Järven itärannalle on 
perustettu jo varhain Vuovdavárrin rinteessä sijaitseva Sarjan tila. 

Pulmankijärven ympäristö on tarjonnut monipuoliset resurssit luontaiselinkeinoille. Järven tuntumasta on nos-
tettu syksyisin jäkälää ja alueen jängiltä on niitetty heinää. Pulmankijärvestä on pyydetty myös siikaa sekä 
kääpiöitynyttä siikaa, reeskaa. Ylä-Pulmankijoessa ja Gálddošjohkalla on nuotattu 1–2 kertaa vuodessa jokiin 
noussutta lohta. Alueen kalastustoiminta on ollut ylirajaista, ja esimerkiksi reeskan pyyntiin on tullut väkeä 
myös Norjan puolelta. 
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Tie Nuorgamista Pulmankijärvelle rakennettiin 1970-luvulla, ja se kulkee järven länsilaitaa eteläpäähän 
saakka. Vain neljässä Pulmankijärven länsirannalla sijaitsevassa taloudessa asutaan ympäri vuoden, mutta alu-
eelle on rakennettu useita lomarakennuksia vanhojen tilojen läheisyyteen. Alueen monikerroksisesta elinkei-
nohistoriasta muistuttaa asutusrakenteen ja muinaisjäännösten ohella järven länsirannalla valtionrajan tuntu-
massa sijaitseva Niemelän niityn perinnebiotooppi. Maisema-alueen eteläosan tunturiylängöllä kulkee retkei-
lyreittiverkosto. 

Maisemakuva 

Pulmankijärvi on kallioperän murroslaaksoon syntynyt pohjois-eteläsuuntainen syvä ja selväpiirteinen järvi, 
jonka etelärannat ovat jyrkähköt. Itärannalla, Norjan puolella, on vaikuttavia kalliopahtoja. Pulmankijärven 
rannoilla ja ympäröivillä tunturialueilla esiintyy tunturikoivikkoja, joissa näkyy laajoja tunturimittarien aiheut-
tamia tuhoalueita. Alueella on myös rikasta lehtokasvillisuutta sekä Suomen pohjoisin männikkö. 

Järveen laskee kaksi suurempaa jokea, Pulmankijoki ja Gálddašjohka. Pulmankijoki virtaa tunturiylängön ka-
ruissa ja paikoin kallioisissakin maisemissa. Morešveaiskáidin länsipuolella se meanderoi hiekkaisessa maa-
perässä aina Pulmankijärvelle saakka. Joen mutkittelun näkee maisemassa parhaiten Buollanvárrin laelta. 
Gálddašjohkan delta järven länsirannalla on vaikuttava geomorfologinen muodostuma, jossa on näkyvillä Pul-
mankijärven Jäämeriyhteyden aikaisia rantaterasseja. 

Alueen asutus on harvaa. Rakennukset ovat keskittyneet järven länsirannalle, Gálddašjohkan suistoon ja järven 
eteläosaan. Vanha Sarjan kenttä ja muutamat lomarakennukset sijaitsevat järven jyrkähköllä itärannalla. Pul-
mankijoen laajoilla rantaterasseilla on useita taloja peltoaukeineen. 
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Pulmankijärven tunturimaisema 

Kunta: Utsjoki 
Maakunta: Lappi 

 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: SYKE 
Taustakartta: MML/WMTS, 05/2021 
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186. Buolbmátjávrri duottarduovdda 

Eanagoddi Lappi 

Gielda Ohcejohka 

Duovddaeanagoddi Nuorta-Lappi–Lappi 

Duovddaguovlu Davvi-Lappi duottarguovlu 

Viidodat 11 219 ha, mas 

lavttabáikkit ja jalges jeakkit: 1 030 ha 

eanadoalloguovllut: 26 ha 

vuovddit sihke jalga guolbanat ja bákteeatnamat: 8 983 ha 

huksejuvvon guovllut: 43 ha 

čáhceguovllut: 1 136 ha 

Árvvoštallan 

Buolbmátjávrri duovddaguovlu lea luonddudiliidis, geomorfologas ja bázahusšlájaidis dáfus áidnalunddot. 
Jávrri ja joga dahkan oppalašvuohta ovddasta bures guovllu  jiekŋaáiggi Jiekŋamearraoktavuođas rájes 
hápmašuvvan luonddueanandieđalaš kultuvrralaš badjerájálašvuođa. Buolbmátjávrri ássan lea árvvolaš 
ovdamearka jávregáttis leamašan sápmelaš áigodatássamis, mii gulul lea rievdan birrajahkásažžan. 

Čuovgagovva: Eija Ojanlatva 
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Luondduiešvuođat 

Buolbmátjávri, Deanu lahkasiin Suoma ja Norgga rájás, lea jiekŋaáiggeáigásaš báktevuođu doajáhatleahkái 
šaddan Jiekŋameara vuotna, man gáttiin alimus meara gáddesteallit oidnojit allodatgaskkas 80-87 mmdb.  Otná 
beaivve Buolbmátjávrri giera lea sulaid 15 mehtera Jiekŋameara gierraga bajábealde. Jávreáldá bodnis ja 
birrasis báktevuođus leat kvarcihtta-eanalaiggagneaisa, geallagneaissas ja amfibolihtas. Áldá birra leat 
čiekŋalisgeađgebadjeeatnamat, maid váldošlájat leat granodiorihtta, gabro ja hypersteanadiorihtta. 

Guovllu eanavuođus lea eanaš moreana. Jávrái golgi Gálddašjogas ja Buolbmátjoga leagis leat viiddis 
sáttogearddádagat, maid čađa jogat golget mohkahallamiin. Gálddašjoga njálmmádahkii lea šaddan stealli 
láhkai badjáneaddji delta, man gasku johka lea borran čiekŋalis rokki. Buolbmátjoga njálmmádat lea hámi 
dáfus čielgasit duolbasut. Johkaleagis leat valjit jogas eret snorran márfejávrrit. Guovllu alimus báiki lea 
Morešveairoavvári čohkka,mii badjána Buolbmátjogas ceakku seaidnin, ja badjána badjelaš 250 mehtera 
allodahkii mearadási bajábeallái. 

Čiekŋalis ja seakka Buolbmátjávrri čáhceallodat molsašuddá jagi áigge juobe njeallje mehtera. Birrasa 
duottarbadjeeatnama smávva jávrriid ja ládduid čázit golget jávrái Gálddašjoga ja Buolbmátjoga lassin smávva 
šerresčázát ádjagiid bokte. Buolbmátjávrri golganroggi lea Norgga bealde Norgga beale Detnui golgi Vuolle-
Buolbmátjohka, mii mohkahallá  duolba ja govda leagistis. Guovllu jeakkit leat smávvahámát ja bieđggus 
badjeeanajeakkit. Buolbmátjávrri oarjjabeale Fárrenjeakki guovllus leat balsaleakkit. 

Buolbmátjávrri biras, váile 12 kilomehtera geažes Jiekŋamearas, lea dálkkádagas dáfus Davvi-Sámi eanemus 
mearalágán guovlu. Meara lagašvuohta váikkuha guovllu ealánšlájaide fámolaččat. Duovddaguovllu šaddo- ja 
eallišládjii gullet máŋggat hárvenaččat, main leat bázahusat jiekŋaáiggeáigásaš mearraoktavuođas. Guovllu 
váldomeahccetiippa lea supalpiinalaš daŋasjeageltiippa lagešguolbba, muhto lastamáhttu lea duššadan oasi 
guovllu muorain. Báikkuid guovllus šaddet stuorra ránesleaibbit. Buolbmátjoga guoras lea maiddái Suoma 
davimus luonddudili beahcevuovdi. Bássalaš amfibolihttageđggiid ja golgančáziid guovlluide leat šaddan 
vielterođut, maid šattolašvuohta lea veahkkái stuorrarásserohtu, varas rohtu ja dielkolágan rohtoniittut. 
Buolbmátjávrri biras lea miesttalivnnju áidna dovdojuvvon šaddobáiki Suomas. 

Kulturiešvuođat 

Buolbmátjávrri birrasis dovdet dássážii váile 30 dološbázahusa, muhto ovdamearkan bajit Buolbmátjoga 
guovllus eai leat vel dahkan arkeologalaš inventeremiid. Buolbmátjávrri máttageahčen, Leaibejoga guoras ja 
Buolbmátjoga nuortagáttis, Buollánvári vilttiin leat bivdorokkit, mat muitalit ovdahistorjjálaš goddebivddus. 
Maiddái Gálddašjoga njálmmádaga dološ gáddestelliin leat bivdorokkit ja sierraahkásaš ovdahistorjjálaš 
ássanbáikkit. Oassi ássanbáikkiin oidno duovdagis njuolggočiegat gohpin dahje uvdnabardimiin, mat ledje 
goađi guovdu. Goittotge ovtta geađgeáiggi loahpabeallái áiggi dáfus árvvoštallojuvvon ássangobis leamašlan 
smávva gáddegeđggiiguin dahkkon láhttealáš. Lagamus vástagat ássanstiilii gávdnojit Norgga rittus, muhto 
Suomas dákkár ássanstiillat leat gávdnon dušše Anára Vuohpis. Guovllu nuortaoasis lea Urraoaivvi 
earenoamáš dološbázahusoppalašvuohta, mii čoaggana juvvii dahkkon,  čađamihtu dáfus 1-6 mehtera viiddis 
geađgegierdduin, borain ja goddebivdorokkiin. 

Buolbmátjávrri historjjálaš ássan lea álggos leamašan Buolbmátjávrri njálmmádaga guovllus duolbadasain 
jávrri moskkis. Guovlu lea leamaš máŋggaid sogaid jahkodatjohtima báikin. Muhtun sogain lei dálvebáiki 
Buolbmátjávrris, go geassebáikki lei dálá nuortarájá guovllus. Muhtun sogain bealistis lei Buolbmátjávrris 
álggos geassebáiki, dassážii go dat ásaiduvve eanet bissovaččat jávrri davvegáddái Viercajoganjálbmái. Oassi 
bearrašiin jođii geassái čáhcemáđija mielde Deatnogáddái lahka Njuorggáma. Bearraša mielde johte gusat ja 
sávzzat. Jávrri máttageažis leat ássan dimbbarstobuin ja darfegođiin. Máttimusat Buolbmátjávrri ássiid 
gámmet ledje Morešveaijoga ja Buolbmátjoga ovttastupmebáikkis. Jávrri nuortarádjái lea vuođđuduvvon ja 
árrat Vuovdavári vieltti Sarja dállu. 

Buolbmátjávrri biras lea fállán máŋggabealat resurssaid luondduealáhussii. Jávrri lahkasiin leat dohpon čakčat 
jeahkáliid ja guovllu jekkiin leat láddjen suinniid. Buolbmátjávrris leat bivdán maiddái čuovžža ja šattus dáfus 
bázahallan čuovžža, reaskká. Bajit Buolbmátjogas ja Gálddašjogas leat nuhtton 1-2 háve jagis jogaide gorgŋon 
luosaid. Guovllu guolástandoaibma leamašan badjerájálaš, ja ovdamearkan reaskká bivdui leat searvan 
maiddái Norgga bealde. 

Geaidnu Njuorggámis Buolbmátjávrái ráhkaduvvui 1970-logus, ja dat johtá jávrri oarjeravdda mielde gitta 
máttageahčai. Dušše njealji Buolbmátjávrri oarjegátti dálus ásset birra jagi, muhto guvlui leat huksen máŋggaid 
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luopmovisttiid boares dáluid lahkasii. Guovllu máŋggageardásaš ealáhushistorjjás muittuha ássanráhkadusa ja 
dološbázahusaid olis jávrri oarjegátti stáhtarájá lahkasa Niemelä niittu árbebiotohpa. Duovddaguovllu 
máttaoasi duottarbadjeeatnamis lea vánddardanmáđidjafierpmádat. 

Duovddagovva 

Buolbmátjávri lea báktevuođu doajáhatleahkái šaddan davve-máttasullasaš čiekŋalis ja čielgahámát jávri, man 
máttagáttit lea ceakkolágánat. Nuortagáttis, Norgga bealde, leat fiinna bávttit. Buolbmátjávrri gáttiin ja birrasa 
duottarguovlluin leat lagešrođu, main oidnojit viiddis lastamáđu dahkan vahátguovllut. Guovllus lea maiddái 
rikkis rohtošattolašvuohta ja Suoma davimus beahcevuovdi 

Jávrái golget guokte stuorit joga, Buolbmátjohka ja Gálddašjohka. Buolbmátjohka golgá duottarbadjeeatnama 
guorba ja báikkuid lássás duovdagis. Morešveaiskáiddi oarjjabealde dat meandere sáttoeatnamis gitta 
Buolbmátjávrri rádjai. Joga mohkahallama eatnamis oaidná buoremusat Buollánvári alážis. Joga 
mohkahallama duovdagis oaidná buoremusat Buollánvári alážis. Gálddašjoga delta jávrri oarjeravddas lea 
váikkuheaddji geomorfologaš čohkiideapmi, mas lea oidnosis Buolbmátjávrri Jiekŋamearraoktavuođa áigásaš 
gáddesteallit. 

Guovllu ássan lea hárvves. Ráhkadusat leat čoahkkanan jávrri oarjegáddái, Gálddašjoga njálmmádahkii ja 
jávrri máttageahčái. Boares Sarja gieddi ja muhtun luopmoráhkadusat leat jávrri ceakkolágán nuortagáttis. 
Buolbmátjoga viiddis gáddestelliin leat máŋggat dálut oktan bealdojalgadasaidisguin. 
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Buolbmátjávrri duottarduovdda 

Gielda: Ohcejohka 
Eanagoddi: Lappi 

 
Riikkaviidosaččat árvvolaš duovddaguovllut: SYKE 
Duogáškárta: MML/WMTS, 05/2021  

Riikkaviidosaš árvvolaš duovddaguovlu 2021 
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