INARIJÄRVEN JA JUUTUANJOEN MAISEMAT
Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Pielpajärven erämaakirkko ympäristöineen,
maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Mietintö 66/1992)
Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kunta: Inari
Pinta-ala: 10 625,2 ha
Maisemaseutu: Inarijärven seutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Maisema-alue sijaitsee Inarijärven länsiosassa, ja se muodostuu Inarin kylän ja Juutuanvuonon
ympärille. Alueeseen kuuluvat Juutuanvuonoon laskevat Juutuanjoki ja Nukkumajoki, IsoPielpajärvi sekä Ukonselän itälaidalla sijaitseva jyrkkäpiirteinen kalliosaari Äijih, Ukko/Ukonsaari.
Kirkonkylän länsipuolella maisemaa hallitsee Otsamo, joka näkyy kauas eri suuntiin Inaria
lähestyttäessä.
Inarin kylän 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 halkaisee valtatie, ja Kittilän
tie myötäilee Juutuanjokea. Inarin kylän maisemakuva on avara, ja varsinainen kyläasutus leviää
laajalle. Kylä on syntynyt Juutuanjoen eteläpuolelle. Nykyisen valtatien varrella sijaitsee Inarin
Saamelaiskirkko, pappila ja kylän palvelut. Vanhaa sodanjälkeistä rakennuskantaa ja asuinkenttiä
löytyy jonkin verran vielä Juutuanjoen rannalta, Nikulanperältä ja Sarviniementien varrelta.
Kirkkorannasta, Nukkumajokisuulta, Vuopajanniemestä ja Juutuanjoen ylittävältä sillalta avautuu
vaikuttava näkymä Inarijärvelle.
Inarijärvelle avautuvaa maisemaa hallitsee Ukonsaari Ukonselän itälaidalla. Saari erottuu kauas
kilometrien päähän erikoisen, jyrkkäpiirteisen muotonsa vuoksi. Vastakohtana kalliosaarelle sen
pohjoispuolella sijaitsee loivapiirteinen Hautuumaasaari, jonka hiekkarantoja on jouduttu aikojen
saatossa suojaamaan eroosiolta.
Juutuanvuonon pohjoislaidalla kohoaa pyöreälakinen, kallioinen Pahtaniemi, ja sen pohjoispuolella
kivinen Kalkuvaara. Kalkuvaaran itä- ja pohjoispuolella on jääkauden muistona pienten järvien ja
kumpumoreenien kuivaan kangasmaastoon muodostama mosaiikki, missä on runsaasti
siirtolohkareita. Ison Pielpajärven koillisrannalla sijaitsee aukea kenttä, jonka pohjoislaidalla on
koivujen ympäröimä vanha ristikirkko tapuleineen. Juutuanvuonon etelälaidalla Inarijärveen laskee
myös pieni ja kirkasvetinen Nukkumajoki.
Luonnon ominaispiirteet
Karu Inarijärvi on Suomen kolmanneksi suurin järvi (1043 km²), ja sen maksimisyvyys on 92 m.
Järvessä on runsaasti laajoja selkiä, ja kaikkiaan 3318 saarta, minkä vuoksi maisema on vaihteleva
ja omaleimainen. Suurimmalla osalla saarista on inarinsaamenkielinen nimi. Eliöstöltään järvi on
niukka, mutta lohikaloja on runsaasti. Järvikasvillisuus edustaa karua sarajärvityyppiä, ja
vedenlaatu Inarijärvessä on erinomainen.

Inarin allas syntyi noin 70 miljoonaa vuotta sitten maankuoren vajotessa. Jääkauden loppuvaiheilla
Inarijärvi oli Jäämeren lahtena. Jääkauden jälkeisen maankohoamisen vaikutuksesta Inarijärven
allas on kallistunut. Sen lounaisosassa, kuten Saamelaismuseon ulkomuseoalueella, on nähtävissä
muinaisia rantaterasseja, mutta koillisosan muinaisrannat ovat veden alla. Järvestä jyrkästi kohoava
Ukonsaari puolestaan on ennen jääkautta syntynyt rapautumajäänne. Inarijärvi laskee Paatsjoen
kautta Jäämereen, ja Paatsjoen säännöstely vaikuttaa suuresti järven pinnan vaihteluväliin, joka
saattaa olla jopa kaksi metriä. Länsi-Inarin rannoilla onkin havaittavissa hyvin säännöstelyn ja siitä
aiheutuneen eroosion aiheuttama rantojen kuluminen; kirkkomännikön rantatörmää on
huuhtoutunut vuosikymmeninä kymmeniä metrejä Inarijärveen. Inarijärvelle ovat luonteenomaisia
jyrkät moreeni- ja kalliorannat, mutta turve- ja hiekkarantojakin on. Nukkumajoen suulla on
näkyvissä jääkauden muodostama suistokerrostuma, delta.
Juutuanjoen vanha nimi Joenjoki kertoo joen luonteesta. Se saa alkunsa Lemmenjoesta,
Vaskojoesta, Kaamasjoesta ja Menesjoesta, joiden vedet laskevat Solojärven kautta Juutuanjokena
Inarijärveen. Koskiensuojelulailla suojellussa, vuolaassa Juutuanjoessa on useita koskiosuuksia ja
suvantoja, ja sen lohikalasaaliit ovat olleet merkittäviä jo jokisuun esihistoriallisen asutuksen
muodostumiselle. Juutuan aluetta luonnehtivat joen lisäksi Otsamotunturi (419 m mpy) ja
Juutuanvaara (305 m mpy). Otsamotunturi hallitsee jokimaisemaa ja se tarjoaakin Inarissa parhaat
näköalat kaikkiin ilmansuuntiin.
Ankara ilmasto ja maaperän karuus näkyvät Inarijärven alueen kasvillisuudessa. Inarijärven alue on
pääasiassa kuivaa tai tuoretta kangasta, joiden aluskasvillisuutena olevat varvut kestävät hyvin
kylmää ja kuivuutta. Maatalousmaata on Inarin kirkonkylän lähellä Sarviniementien varressa sekä
Nikulanperällä. Paikoitellen Juutuan alueella on myös reheviä rantakosteikkoja ja haapalehtoja.
Linnustoltaan se on jopa Inarijärveä merkittävämpi alue. Otsamotunturin laki on puutonta
paljakkaa, koska se ulottuu metsänrajan yläpuolelle. Tunturin laella kasvaa tunturikasvien joukossa
harvinainen idänkeulankärki. Ukonsaaren karussa kalliosaaressa kasvillisuus on niukkaa, mutta sen
jäkälän peittämien luolien ja kallionhalkeamien pienilmastossa kasvaa rahkasammalmatoilla
kallioimarretta ja jopa horsmaa.
Maisema-alueeseen sisältyvät suojelualueet:
Inarijärvi, Natura 2000
Pielpajärvi–Fattervuono (Vaahtorivuono), maakunnallisesti arvokas kumpumoreenikenttä
Kulttuuriset ominaispiirteet
Maisema-alueella sijaitsee kolmisenkymmentä esihistoriallista tai historiallisen ajan
muinaisjäännöskohdetta. Niistä tunnetuimpia ovat Nukkumajoen talvikylien paikat, Pielpajärven
kirkkokenttä ja inarinsaamelaisten kaksi hautuumaasaarta, vanhat inarinsaamelaisten palvospaikat
Ukonsaari, Otsamo ja Kalkuvaara sekä Saamenmuseon ja Vuopajan laaja-alaiset ja pitkään asutut
asuinpaikat. Inarin kunnan toistaiseksi vanhin tutkittu kivikautinen asuinpaikka sijaitsee
Saamenmuseon asuinpaikalla, mistä on saatu radiohiiliajoitus lähes 10 000 vuoden takaa.
Inarijärven ympäristö on inarinsaamelaisten perinteinen asuinalue, missä on eletty kalastuksella,
metsästyksellä ja myöhemmin myös poron- ja karjanhoidolla. Kemin Lappiin kuulunut Inarin
lapinkylä jakaantui Itä-Inarin ja Länsi-Inarin siitoihin. Maisema-alue pitää sisällään Länsi-Inarin
siitan asutushistorian tärkeimmät paikat. Inarin kylän varhaishistorian vaiheista kertovat
Nukkumajoen talvikyläpaikat, jotka ajoittuvat myöhäisrautakaudelta 1600-luvulle. Talvikyläaikaan
ajoittuvat myös Ukonsaareen tehdyt uhraukset. Nukkumajoelta asutus keskittyi talvisin Pielpajärven
ensimmäisen kirkon rakentamisen myötä Isolle Pielpajärvelle vuonna 1646. Nykyinen kirkonkylä
syntyi vähitellen parempien kulkuyhteyksien äärelle, kun uusi kirkko ja kirkkotupia rakennettiin
Juutuanjoen suulle vuonna 1884. Kirkonkylä hävitettiin toisen maailmansodan lopussa vuonna
1944, joten nykyinen rakennuskanta on syntynyt sodan jälkeen ja edustaa eri vuosikymmenien
rakennustyylejä.
Inarinsaamelaisten vuotuismuuttoon, varrimiseen liittyvät kesäpaikat sijaitsivat yleensä Inarijärven
saarissa tai niemillä, joissa leipä saatiin kalastuksella ja linnustuksella. Keväisin munitettiin sotkia
myös uutuissa. Alueen vuotuismuutosta kertoo Pielpajärven kirkkokentän lisäksi myös Säisaaren
kesäpaikka, jonka talvipaikka sijaitsi Nukkumajoella.

Inarinsaamelaisille kalastus on ollut merkittävin elinkeino, ja siika on kuulunut jokapäiväiseen
ruokavalioon. Lähikalastusalueita ovat olleet kalarikas Juutuanjoki sekä Inarijärven vuonojen
rannat, joissa on verkosteltu tai talvisin juomustettu.
Maisema-alue kuuluu kahden eri paliskunnan, Hammastunturin ja Muddusjärven paliskuntien
alueeseen, ja paliskuntien raja kulkee Juutuanjokea pitkin sen eteläpuolen jäädessä Hammastunturin
paliskunnalle. Juutuanvarren-Inarijärven ja Tuulispään alue on Hammastunturin paliskunnan tärkein
talvilaidunnusalue. Paliskunnan nykyisin merkittävin erotusaita sijaitsee Tupavaarassa, Tuulispään
ja Nukkumajoen välisessä maastossa. Muddusjärven paliskunnalle Otsamon alue on puolestaan
tärkeimpiä talvilaidunnusalueita.
Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
Muinaisjäännökset: Alakoski kaakko, Alakoski pohjoinen, Einehjärvi, Hautuumaasaari,
Jurmukoski, Kalkuvaaran Akku, Kirkkomännikkö, Kirkkoranta, Kortevaara 1, Lapinoja länsi,
Lapinojan talvikylä, Nukkumajoki 2-9, Nukkumajokisuu länsi saha-alue, Otsamo, Pappila,
Pielpajärvi, Ritakoski, Saamenmuseo/Vuopaja, Sarviniementie, Sarviniemi, Seitalampi, Sieidämmir, Säisaari, Vanha Hautuumaasaari, Vuopaja etelä, Vuopaja pohjoinen, Äijih/Ukonsaari
UNESCOn aielista: Ukonsaari
Valtakunnallisesti arvokkaat muinaisjäännökset: Nukkumajoen talvikylät, Ukonsaari
RKY 2009: Inarinsaamelaisten vuotuismuuton talvi- ja kesäpaikat: Pielpajärvi sekä Seitapaikat:
Ukonsaari
RKY 1993: Pielpajärven kirkko ympäristöineen ja Inarijärven Ukonsaari ja hautasaaret
Sm 3525 Einehjärvi
Sm 3526 Vanha hautuumaasaari
Sm 3527 Hautuumaasaari
Sm 3528 Ukonsaari
Sm 3529 Nukkumajoki
Ma 5928: Nukkumajoen talvikylänpaikat
Ma 5930: Inarijärven Ukonsaari ja hautasaaret
Ma 5960: Inarin kirkko
Perinnebiotoopit: Pielpajärven erämaakirkko (Lapin perinnebiotooppien hoito-ohje 2008)
Perustelut
Maisema-alueeseen sisältyy koko Länsi-Inarin lapinkylän ja nykyisen monikulttuurisen kirkonkylän
historia aina kivikauden varhaisimmasta asutuksesta nykyiseen kirkonkyläkeskukseen saakka. Alue
on inarinsaamelaiskulttuurin kannalta hyvin merkityksellinen, mutta myös sen monikulttuuriset
arvot ovat erittäin rikkaat. Alueen luontoarvot ovat huomattavat; Inarin Juutuanjoki, Inarijärvi ja
Otsamo hallitsevat maisemaa. Kulttuuripiirteet kertovat monipuolisesti mm. inarinsaamelaisten
historiasta, vanhan uskonnon merkeistä, kristinuskon ja uuden asutuksen saapumista
Saamenmaahan sekä Inarin kylän muodostumisen historiasta.
Rajaus
Maisema-alue edustaa erinomaisesti Inarijärven ja Juutuanjoen maisema-aluetta. Se pitää sisällään
alueen monivaiheisen asutushistorian: järven rannan esihistoriallisia asuinpaikat, Nukkumajoen ja
Pielpajärven historialliset talvikylät ja nykyisen Inarin kirkonkylän. Lounaassa alue haarautuu
kahteen osaan, joista pohjoisempi pitää sisällään Otsamotunturin ja Juutuanjoen ja eteläisempi
Pahtavaaran ja Nukkumajoen. Koillisessa aluerajaus pitää sisällään Ison Pielpajärven, molemmat
hautuumaasaaret sekä Ukonsaaren. Alueen kaakkoislaita kulkee Miesniemen rantaa pitkin
Siskelivuonon Säisaareen, joka on inarinsaamelainen vuotuismuuton kesäpaikka. Maisema-alueen
luoteisreuna noudattelee Juutuanjoen ja Juutuanvuonon ranta-alueita Pielpajärville saakka.
Paikalliset ovat esittäneet aluetta valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi
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