INARI
IIJÄRVEN JA TSIUTTAJOEN LUONTAISELINKEINOMAISEMAT

Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kunta: Inari
Pinta-ala: 37 709 ha
Maisemamaakunta ja -seutu: Pohjois-Lapin tunturiseutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Alueen suurimmat järvet ovat koillis-lounaissuuntaiset Iijärvi ja Pautujärvi. Järviä yhdistää vain
puoli kilometriä leveä kannas. Iijärvi kuuluu Näätämöjoen vesistöön, joka laskee Varanginvuonon
kautta Jäämereen. Järvien maisemakuva on avara, ne ovat vähäsaarisia ja myrskyille alttiita.
Iijärven lounaispuolella on Sammuttijärvi, joka laskee Sammuttijoen kautta Iijärveen. Järvien
eteläpuolella maisemakuva on pirstaleinen, sillä seutua laikuttaa koillis-lounaissuuntaisten pienten
järvien, lompoloiden, jokien, harjujen ja soiden mosaiikki. Alueen eteläosassa sijaitsee
Muddusjärven paliskunnan erotuspaikka ja laidunkiertoaita, jota maisema-aluerajaus noudattelee
koillis-itäosassa aluetta.
Luonnon ominaispiirteet
Alueen eteläosa on mänty- ja koivuvaltaista sekametsää, jossa poroaidan ja kämppien ympäristössä
on nähtävillä rehevämpää aluskasvillisuutta. Poroaidan johdinaitojen välissä on laajoja suoalueita.
Alueen keskiosassa maisemaa laikuttavat koillis-lounaissuuntaiset pienet järvet ja lompolot, kuivat
harjut sekä suoalueet. Maisema-alueen pohjois- ja länsiosaa puolestaan hallitsevat suuret, koillislounaissuuntaiset järvet. Pohjoisosassa ovat rinnakkain koillis-lounaissuuntaiset Iijärvi ja
Pautujärvi. Iijärven hiekkaiset, paikoitellen eroosion kuluttamat rannat ja eteläosan saaret ovat
vaikuttava näky. Iijärven eteläosassa on myös palsasoita. Sammuttijärvi sijaitsee maisema-alueen
länsilaidalla, ja sen länsirannalle rajautuu Sammuttijängän-Vaijoenjängän soidensuojelualue.
Maisema-alue kuuluu suurelta osaltaan Kaldoaivin erämaa-alueeseen.

Maisema-alueeseen sisältyvät suojelualueet:
Kaldoaivin erämaa-alue, Erämaalaki 62/1991, Natura 2000
Sammuttijängän-Vaijoenjängän soidensuojelualue, luonnonsuojelulaki, Ramsar-kohde, Natura 2000
Kulttuuriset ominaispiirteet
Iijärven hiekkarannoilla sijaitsee parikymmentä muinaisjäännöstä, jotka ajoittuvat kivikaudelta aina
historialliselle ajalle saakka. Järven pohjois- ja keskiosassa on peuranpyyntikuoppajonoja, jotka
kertovat alueen merkityksestä ennen poronhoitoa. Alue on ollut perinteisesti inarinsaamelaisten
asuinaluetta. Alueen paikannimistö on yhä pääasiassa inarinsaamenkielistä, mutta osa paikannimistä
on käännetty – osin virheellisestikin – suomen kielelle.
Alue pitää sisällään inarinsaamelaiseen vuotuismuuttoon liittyviä asuinpaikkoja. Talvisin asuttiin
Reppänäselässä ja kesäisin siirryttiin asumaan Iijärven rannoille. Reppänäselkä tarjosi poroille
hyvät jäkälämaastot sekä polttopuuta. Kesäaikaan Iijärven rannoilla kalastettiin ahkerasti.
Kesäkentät eroavat maastossa yhä erilaisen kasvillisuutensa perusteella.
Alueen poikki kulkee Norjan rajalta, Nuorgamista alkunsa saava vanha talvikeino, joka jatkuu
Iijärven kautta kohti Tsiuttajokea. Sitä pitkin on kuljettu satoja vuosia - viime vuosisadalla keinoa
pitkin kuljettiin Norjan rajalta saakka Tsiuttajoen erotuksiin. Reppänäselässä ja Tupajärvellä
sijaitsevia kämppiä käytettiin majoittumiseen matkalla Tsiuttajoen aidalle. Iijärveläisillä oli siellä
myös oma erotuskämppänsä. Iijärvelle kulki myös postipolku Sammuttijärven kautta. Iijärven
Kutulahdesta postipolku jatkui kohti kaakkoa aina Kittilompolon asuinkentälle saakka.
Tsiuttajoki on yksi Metsä-Lapin vanhoista ja legendaarisista erotuspaikoista. Tsiuttajoen aita on
rakennettu 1920-luvulla, mutta kerrotaan, että paikalla on ollut aitarakennelmia aikaisemmin, jo
vuosisadan vaihteessa. Tsiuttajoki oli keskeinen erotuspaikka Muddusjärven, Kaldoaivin,
Paistunturin ja Vätsärin paliskuntien poronhoitajille ja siellä käytiin myös Norjan puolelta
erotuksissa. Alueelle johti keinot eli kulkutiet Kaamasesta, Partakosta ja Iijärven Kutulahdesta.
Sodan jälkeen alue oli laajimmillaan, kerrotaan että kahvilakämppiä oli kahdeksan ja pankki piti
myös omaa konttoriaan aidalla. Kämppäalueilla ja kämpillä oli omia kutsumanimiään. Uudet
kämpät ovat heti poroaidan välittömässä läheisyydessä ja muodostavat tiiviin alueen. Tämä onkin
suurin ero entiseen verrattuna, sillä kammit ja kämpät sijaitsivat eri puolilla ja huomattavasti
kauempana aidasta. Tsiuttajokivarressa sekä aidasta etelään onkin useita vanhoja kämppiä ja
kämpän tai kammin jäänteitä.
Vuosikymmenten aikana poroaitaa on korjailtu tarpeen mukaan tai rakennettu uudestaan. Ajan
myötä poronhoidon työtavat ovat muuttuneet, tekniikka kehittynyt ja myös lainsäädäntö on osaltaan
vaikuttanut siihen, millaisia rakenteita poroaidoilla on oltava. Erilaiset aitarakenteet eri aikakausilta
kertovat työtapojen ja materiaalien muuttumisesta. Rakenteiden paikat ovat kuitenkin pysyneet
usein samoina. Paikan historia näkyy myös sen paikannimistössä. Aidan lähistöllä on
Lentokonejärvi, joka on saanut nimensä siitä, että ennen tietä poromiehet kulkivat paikalle myös
lentokoneella. Tämä silloin vielä nimetön järvi oli lähiympäristössä ainoa, mihin koneella saattoi
laskeutua.
Tsiuttajoen alueella on vanha, inarinsaamelaisten tekemä suden pyyntirakennelma, ns. hukanhuone
eli susitarha. Susitarha oli tehty kivisen tievan ympärille Tsiuttajoen varteen, vajaa kilometri
poroaidalta länteen. Susitarha (inarinsaameksi huonâs) on ollut suuri, halkaisijaltaan yli 50 metriä.
Aitarakenteesta ovat jäljellä enää maahan kaatuneet, lahonneet hirret sekä muutama lovettu
pystypuu. Aita kiertää noin 30 m x 30 m kokoisen kummun ympäri, ja sen keskelle on aikoinaan
sidottu elävä houkutusporo. Inarilaiset ja Paatsjoen koltat rakensivat yleensä 4 – 6 -nurkkaisia
hukanhuoneita. Aitauksen kulmat sovitettiin usein kasvavien mäntyjen kohdalle, jotka katkaistiin
miehen kaulan mittaisiksi. Kantojen päät lovettiin ja yhdistettiin kaksittain tukihirsillä. Hirsiä vasten
ladottiin ulkopuolelta aitaa vieri viereen noin 2,5 m korkeita männynrankoja tai halaspuolikkaita.
Aidan seinät kaatuivat vinosti sisäänpäin, jottei susi sisään mentyään päässyt enää aidasta ulos.
Seiniä saatettiin lujittaa ulkopuolelta joko lumivallilla tai maahan asetetuilla hirsillä. Yhdelle sivulle
aitaa tehtiin sudelle silta maasta aidan päälle ulottuvista rangoista. Tsiuttajoen hukanhuoneessa
nurkkia on ollut ainakin parisenkymmentä. Tarhaan johtanut silta on ilmeisesti tehty viereisen
kallion päälle, jolloin susi on päässyt aitaan vaivatta.

Tsiuttajoen erotusaita kämppineen on yhä käytössä. Se on Muddusjärven inarinsaamelaisen
paliskunnan pääerotusaita, johon johtaa laidunkiertoaita. Laidunkiertoaidan pohjoispuolella on
kesälaidun ja sen eteläpuolella talvilaidun. Erotuskausi alkaa syksyllä, kun porot pakkaavat
laidunaitaa vasten pohjoisesta.
Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
Muinaisjäännökset: Alueella sijaitsee 24 muinaisjäännöstä.
Ma 5964: Tsiuttajoen poroerotus.
Perustelut
Kohde on edustava ja ainutlaatuinen esimerkki inarinsaamelaisesta luontaiselinkeinojen poronhoidon, kalastuksen, metsästyksen ja marjastuksen - maisema-alueesta. Siinä kuvastuu alueen
monikerroksisuus, monikulttuurisuus ja historiallinen syvyys.
Rajaus
Maisema-alueen keskiössä on kaksi pitkää järveä, Iijärvi ja Pautujärvi sekä Tsiuttajoen poroaita
kämppineen. Koillis-lounassuuntainen maisema-alue rajautuu lounaassa Čivtmokkjärvin,
Tupejärvin ja Kuhesjieŋâsjävrin kautta Sammuttijärveen. Koillisessa rajaus ulottuu
Kaarttilompoloon ja Tupakkiruiskimajärveen saakka.
Aluerajauksen sisällä on kohteita, joita paikalliset ovat esittäneet aluetta valtakunnallisesti
arvokkaaksi maisema-alueeksi.
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