SEVETTIJÄRVEN ASUTUSMAISEMAT
Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kunta: Inari
Pinta-ala: 8 369,2 ha
Maisemaseutu: Inarijärven seutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Sevettijärven kylä sijaitsee Inarin kunnan koillisosan koltta-alueella, Näätämöön kulkevan tien
varrella. Kolttatilat ulottuvat Nitsijärveltä Suprun ja Sevettijärven kautta aina Kirakkajärvelle
saakka yli 60 km mittaisena, lounais-koillissuuntaisena, harvana helminauhana. Katkos
nauhamaiseen asutukseen tulee vain Ukonselän ja Saarijärven välillä, sillä niiden välinen maasto on
hyvin karua. Ukonselän maisemaa hallitsee Äijih, Ukonpää. Järvien rannat ovat louhikkoisia sekä
paikoitellen myös soistuneita. Laajan maisema-alueen maisemakuva vaihtelee siis 50 km:n matkalla
suuresti. Maisemakuvaa hallitsevat ja toisaalta myös yhdistävät jääkauden synnyttämät lounaiskoillissuuntaiset, ketjuuntuneet järvet ja samansuuntaiset hiekkapitoiset moreeniharjut.
Maisema-alueen keskus on Sevettijärven eteläosassa sijaitseva Sevettijärven kylä. Suurin osa kylän
rakennuksista sijaitsee kapean Sevettijärvensuojan tai -salmen pohjoisrannalla. Pitkä salmi yhdistää
Nilijärven ja Sevettijärven. Salmen pohjoispäässä sijaitsee kauppa, koulu, entinen terveystalo,
Sevettijärven ortodoksikirkko, hautausmaa sekä Kolttien perinnetalo.
Luonnon ominaispiirteet
Sevettijärven–Näätämön välinen alue on Suomen järvirikkainta seutua. Kirkkaat ja äärimmäisen
puhdasvetiset järvet voivat välillä olla hyvinkin syviä. Sevettijärven alueella näkyvät hyvin
jääkauden jäätikköjokien jäljet. Harju- ja järviketjut ovat muodostuneet lounas-koillissuuntaisesti
sulaneen jään liikkeen mukaisesti. Pienten järvien ketjuja yhdistävät paikoin lyhyet koskijaksot.
Harjujakso on osa merkittävää Repojoen–Inarin–Partakon–Sevettijärven harjujaksoa. Sevettijärven
rannat ovat hienoa hiekkaa, kun taas Ukonselkä ja Jänisjärvi ovat kivi- ja louhikkorantaisia, ja ne
ovatkin lähes asumattomia. Alueella kasvaa vaihtelevasti sekametsää; välillä maasto muuttuu
kuivaksi hiekkaiseksi mäntymetsäksi, välillä järven ranta tiheäksi koivikoksi.

Kulttuuriset ominaispiirteet
Alueella sijaitsee kolmisenkymmentä muinaisjäännöstä, jotka kertovat sen esihistoriallisesta
asutuksesta sekä alueella tapahtuneesta peuranpyynnistä. Pyyntikuoppakohteita on aina
Suojanperältä Kirakkajärvelle saakka. Suorakaiteenmuotoisia liesilatomuksia löytyy mm.
Suojanperältä ja Suprusta. Kodanpohjien tai kammien jäännöksiä sijaitsee ortodoksikirkon
pihamaalla ja Kirakkajärvellä. Erityisenä löytönä voitaneen mainita Mihkaljärven rannalta löytynyt
hopeinen, skandinaavinen hevosenkenkäsolki, joka kertoo alueen myöhäisrautakautisista
yhteyksistä etelään.
Inarijärven pohjoisranta on ollut perinteisesti inarinsaamelaisten asuinaluetta. Inarinsaamelaisia
tiloja sijaitseekin maisema-alueella mm. Mihkaljärvellä ja Nitsijärvellä. Sevettijärveltä lähtee myös
vanha Inarinpolku, Anárašmáde , Jäämeren rannalle Karlebotniin, joka oli vilkas kauppapaikka aina
1600-luvulta 1800-luvun lopulle saakka. Toisen maailmansodan jälkeen tilanne muuttui.
Kolttasaamelaiset asuivat väliaikaisesti Ivalon, Nellimin ja Raja-Joosepin välisellä alueella, kunnes
Laki eräiden kolttien asuttamisesta tuli voimaan vuonna 1948 ja määritti koltta-alueen Inarin
kunnan itäosaan. Petsamon Suonikylän asukkaat sijoitettiin valtion toimesta Näätämön–
Sevettijärven alueelle ja vähäisessä määrin Nellimin alueelle. Alueella asui aiemmin kymmenisen
porosaamelaista ja inarinsaamelaista taloutta sekä muutama suomalainen perhe. Varsinaisesti
muutto tapahtui vasta vuosina 1949–52. Sevettijärven alueelle rakennettiin valtion toimesta 52
uudistaloa, Nellimin ja Pikku-Petsamon alueelle 43 ja Hyljelahteen kaksi. Sevettijärvellä valtion
kolttatalot hajasijoitettiin pienten järvien rannoille, noin 60 km pitkälle tiettömälle vyöhykkeelle,
joka ulottui Nitsijärveltä Kirakkajärvelle. Alueelle ei ollut yhtenäistä vesireittiä eikä tietä, ja
Sevettijärven tie valmistui vasta 1960-luvulla.
Asutusalueen alkupään talot sijaitsevat Nitsijärven rannalla, joka kuuluu Paatsjoen vesistöalueeseen
ja Saitajärveltä Näätämöön talot sijaitsevat Näätämöjoen vesistön alueella. Tiloja perustettaessa
niille myönnettiin ns. kalakämppiä, jotka sijaitsivat joko Inarijärven pohjois- ja koillisrannoilla,
Iijärven suunnalla tai Näätämöjoella. Suonikylän kolttasaamelaisilla vuotuismuutto oli jatkunut
talvisotaan asti menetetyllä kotiseudulla, joten ajateltiin, että kalakämpät tukisivat toimeentuloa
uudella asuinalueella. Lisäksi Sevettijärvellä harjoitettiin useammassa kolttatalossa lampaanhoitoa.
Sevettijärvi on kolttasaamelaisten hallinto- ja kulttuurikeskus. Kylän kulttuuripiirteet poikkeavat
selvästi muusta Pohjois-Lapista, sillä ortodoksinen vaikutus on alueella vahvasti esillä. Koltat
kääntyivät kristinuskoon 1500-luvulla ja muodostavat Euroopan pohjoislaidalla ortodoksien
läntisimmän ryhmän. Koltat kuuluvat vuonna 1950 perustettuun Lapin ortodoksiseen seurakuntaan.
Kylän keskellä, Kolttien perinnetalon pohjoispuolella sijaitsee jälleenrakennusaikana tehty Trifon
Petsamolaisen rukoushuone, joka vihittiin kirkoksi vuonna 1990. Kirkon alue on aidattu ja kirkolta
kulkee hiekkatie hautausmaalle, jossa jäkälä peittää hautakumpuja.
Kolttien perinnetalo Sevettijärven kylällä edustaa sodanjälkeisen asuttamisen aikaista tyyppitaloa,
jonka suunnittelussa huomioitiin myös kolttien rakennusperinnettä. Perinnetalona toimiva tupa
sijaitsi alun perin Kirakkajärvellä. Tila jäi kuitenkin asuttamatta, ja tyhjillään ollut tuparakennus
siirrettiin nykyiselle paikalleen 1990-luvun alussa. Perinnetalossa on esillä Saamelaismuseon
perusnäyttely, joka kertoo kolttasaamelaisten historiasta. Sevettijärven rannalla kohoaa entinen
terveystalo, joka on nykyään kyläläisten ja eri toimijoiden käytössä. Tien vieressä kirkkoa
vastapäätä toimii Sevettijärven koulu uudisrakennuksessa. Entisessä koulurakennuksessa on
vanhusten palveluasuntoja ja terveydenhoitajan vastaanottotilat. Entisessä asuntolarakennuksessa
toimii Sevettijärven kyläpaja. Perinnetalolta lähtee merkitty, 90 km mittainen rengasreitti,
Saamenpolku, Sää´mpää´ljes, joka kulkee osittain vanhoja saamelaisten käyttämiä polkuja seuraten
Näätämöön ja sieltä takaisin.
Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
Muinaisjäännökset: Alueella sijaitsee 30 muinaisjäännöstä
RKY 2009: Kolttasaamelaisten asutuspaikat: Sevettijärvi
Ma 5959: Sevettijärven kylä

Perustelut
Sevettijärven kylä on sekä maantieteellisesti että kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen koko
Suomessa. Se on esimerkki Suomen valtion poikkeuksellisista asutustoimista toisen maailmansodan
jälkeen. Kolttatilat jatkuvat noin 60 km pitkänä, harvana helminauhana Nitsijärven Suojanperältä
Kirakkajärvelle saakka. Sevettijärvi on ainoa, elävä kolttasaamelaiskulttuurin keskuspaikka
Suomessa ja koko maailmassa.
Rajaus
Maisema-alue rajautuu helminauhamaisesti levittäytyvien kolttatilojen mukaisesti Nitsijärven
pohjoisosasta, Suojanperältä Suprun ja Sevettijärven kautta aina Kirakkajärvelle, pikkuKirakkajärven itäpuolelle saakka.
Paikalliset ovat esittäneet aluetta valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.
Sevettijärven asutusmaisemat
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