UKONJÄRVEN JA MYÖSSÄJÄRVEN MAISEMAT
Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kunta: Inari
Pinta-ala: 5 543 ha
Maisemaseutu: Inarijärven seutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Ukonjärven–Myössäjärven välinen maisema-alue sijaitsee Inarin ja Ivalon välillä. Maisema sisältää
runsaasti luonto- ja kulttuurihistoriallisia arvoja, ja se on yksi kauneimmista tieosuuksista E4-tien
varrella. Alue muodostaa erikoisen ja merkittävän maisemavyöhykkeen, koska siellä kohtaa kaksi
hyvin erilaista maisemavyöhykettä, tunturiselänteen reuna-alue ja lähes merellinen Inarijärvi.
Etelästä tultaessa maisema avautuu suoraan maantieltä, Sovintovaaran länsipuolelta Ukonjärvelle.
Sovintovaaran huipulle ajettaessa avautuvat myös näkymät Ukonjärven yli kauas Inarijärvelle sekä
itään Rahajärvelle että Ivalojoen suistoon. Ukonjärven eteläosa on tiheästi lomarakennettu, mutta
muutoin järven länsirannalla on vain muutama rakennus.
Valtatie kulkee Ukonjärven länsilaidalla aina sen pohjoispäähän saakka, mistä se jatkuu
Myössäjärvelle noin 1,5 km mittaisen tieosuuden Ukonjärvenkaidan ja -jänkän välillä. Valtatien
itäpuolella kohoaa jyrkkäpiirteinen Rahajärvenkaita ja Vaadinselkä, länsipuolella on Ukonjärven
järvimaisema pienine louhikkoisine saarineen. Järven koillisosassa maisemaa hallitsee
inarinsaamelaisten vanha palvospaikka, pyöreälakinen Akku-vaara. Akun laen ja vesistöjen välinen
kivi- ja louhikkopelto on erittäin vaikeakulkuinen, mutta siellä kulkijalle hyvin vaikuttava elämys.
Toinen inarinsaamelaisten palvospaikka, Ukko-niminen saari, erottaa Ukonjärven Inarijärvestä.
Ukon pohjoispuolitse kulkee veneväylä Inarijärvelle. Ukon eteläosassa on jyrkkä kallioseinämä,
jonka ympäristössä on useita metrejä korkeita siirtolohkareita. Pohjoisosa saaresta muodostaa
vastakohdan eteläosalle ollen sen sijaan loivapiirteinen, rehevä ja kostea.
Myössäjärven ja Karhunpesävaaran ympäristö muodostaa jatkumon Ukonjärven maisemalle.
Karhunpesävaaran itäpuolella sijaitsevat matalat, kirkasvetiset lompolot, jotka näkyvät myös
valtatiellä kulkijalle. Myössäjärven rannat ovat kiviset ja järven kaakkoisrannalla kohoaa
kallioseinämäinen, jyhkeä Myössäjärvenpakka. Karhunpesävaaran kainalossa on kahvila, josta
nousevat puiset portaat vaaran laelle ja sen rinteen erikoiselle nähtävyydelle, Karhunpesäkivelle.
Luonnon ominaispiirteet
Ukonjärven–Myössäjärven alueella jääkauden muinaisen jään liikkeen jäljet näkyvät erittäin hyvin.
Ohuen rapakallion päällä on valtavia siirtolohkareita ja alue on erittäin louhikkoista. Järvien sekä
Ukonjärven saarten rannoilla on laajoja avokivikkoja, joissa kivien päällä kasvaa vain jäkälää tai
sammalta. Muutoin seutu on kuivan ja karun mäntymetsän peittämää. Myössäjärven seutu on
tunnettu aarniometsästään, sillä sieltä löytyvät Fennoskandian vanhimmat männyt.

Myössäjärvellä sijaitsee Karhunpesäkivi, joka on Suomen suurin ja tunnetuin tafoni ja josta on
tullut kuuluisa turistinähtävyys. Useimmat Lapin tunnetuimmista tafoneista eli
rapautumisonkaloista sijaitsevat Inarin ja Utsjoen kunnissa. Karhunpesäkivi on itse asiassa valtaisa
granuliittilohkare, kooltaan noin 6 x 6 x 4 m. Sen synty liittyy jääkauden jälkeiseen
rapautumisprosessiin. Lohkareen sisätilaan on tafonirapautumisen ja säänvaihteluiden vuoksi
syntynyt luola, jonka korkeus on noin 3 m ja lattian pinta-ala noin 4 m². 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
havainnutkin nukkuvansa karhun kainalossa.
Maisema-alueeseen sisältyvät suojelualueet:
Inarijärvi, Natura 2000
Kulttuuriset ominaispiirteet
Ukonjärven–Myössäjärven maisema-alueelta tunnetaan seitsemän muinaisjäännöskohdetta.
Alueella on sijainnut useampiakin kohteita, mutta niitä on tuhoutunut Ukonjärven rantojen
kulumisen ja Rahajärven voimalaitoksen rakentamisen myötä. Ukonjärven länsipuolisen,
säännöstellyn Rahajärven pinta kätkeekin alleen useita kivikautisia asuinpaikkoja.
Alue on inarinsaamelaisten perinteistä asuinaluetta. Saamelaiskulttuurin kannalta Ukonjärven seutu
on muutoinkin merkityksellinen. Inarinsaamelaiselle kulttuurille vanhaan uskontoon liittyvät
Ukonjärvi, Ukko ja Akku muodostavat tärkeän kokonaisuuden. Ukonjärven Ukon merkitykseen ja
pyhyyteen viittaa erityisesti sen vanha nimitys, Pasmusjävri > Pasemusjävri eli Pyhinjärvi, joka oli
käytössä vielä noin 200 vuotta sitten. Ukko ja Akku on mainittu useissa eri historiallisissa lähteissä
inarinsaamelaisten 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 Päiviön
Vuolabin kivi. Kohteeseen liittyy inarinsaamelaista perimätietoa ja tarinoita.
Ukonjärven kaakkoisrannalla sijaitsee inarinsaamelaisten vuotuismuuttoon liittyvä talvipaikka,
Morottajankenttä, jossa sijaitsi Morottaja-suvun talvitupa. Suvun kesäpaikka, jonne varrittiin eli
muutettiin keväällä, sijaitsee noin viisi kilometriä kentästä itäkoilliseen Ivalojokisuun
Joensuunkenttäsaaressa. Sen sijaan Hämähäkkiniemen eteläkärjessä sijaitsevan pienialaisen kentän
asukkaista tai historiasta ei ole säilynyt tarkempia tietoja.
Järvien ympäristöstä löytyy toisen maailmansodan loppuvaiheen, Lapin sodan jälkiä. Myössäjärven
etelärannalla sijaitsivat suomalaisten ja pohjoisrannalla saksalaisten asemat. Karhunpesävaarasta
löytyy yhä saksalaisten kaivamia poteroita ja erilaisia rakenteita. Ukonjärven pohjoispäässä on
myös jälkiä saksalaisten asemapaikasta sekä vanhan kestikievarin jäännökset.
Ukonjärven alue on myös poronhoidon kulttuurimaisemaa. Sovintovaaran lounaispuolella sijaitsee
Ivalon paliskunnan Vittakurun erotusaita. Inarijärveltä kerätyt porotokat kuljetetaan erotusaidalle
Ukonjärven eteläosasta, Rahajärvenkaidan eteläpuolitse. Ukonjärven luoteiskulmasta viedään tokka
taas Hammastunturin paliskunnan Tupavaaran aidalle.
Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
Muinaisjäännökset: Hämähäkkiniemi, Kirakkajoen voimala, Kirakkaköngäs, Morottajankenttä,
Päällyskivi, Ukonjärven Akku ja Ukonjärven Ukko
Sm 3530 Ukko
Ma 5965: Ukonjärvi-Myössäjärvi

Perustelut
Maisema-alueella on monikerroksisia, syviä kulttuurisia ja historiallisia merkityksiä, jotka kertovat
inarinsaamelaisesta kulttuurista ja sen eri vaiheista. Myössäjärven alue on myös arvokas
luontoarvojensa vuoksi. Sieltä löytyy Suomen suurin tafoni sekä koko Fennoskandian vanhimmat
männyt. Ukonjärvi–Myössäjärvi -välinen tieosuus on myös maisemallisesti äärimmäisen kaunis ja
merkittävä, ja sieltä ja Sovintovaaran huipulta avautuu avaria näkymiä ja näköaloja järvien
ympäristöön.
Rajaus
Maisema-alue on rajattu Ukonjärven ja Myössäjärven ympärille selkeänä maisemakokonaisuutena,
joka avautuu E4-tiellä kulkijalle eri suunnista. Luoteessa alue pitää sisällään Myössäjärven lisäksi
Martinkotajärven ja Karhunpesävaaran ja pohjoisessa Ákku-vaaran. Idässä alueen rajaus kulkee
Inarijärven Kivilahden halki Konesniemen pohjoiskärjen rannoille saakka. Alueen kaakkoisosa
noudattelee Koskivuonon etelärantaa, ja etelässä rajaus kattaa Kattajärven sekä Sovintovaaran laen.
Lännessä alueen raja kulkee Rahajärvenkaidan ja Vaadinselän lakien länsipuolitse Aviaispään
itärinteille saakka. Rajauksessa on huomioitu alueen kulttuuriset merkitykset sekä luontoarvot.
Paikalliset ovat esittäneet aluetta valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.
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