INARIJOKIVARREN VUOTUISMUUTON MAISEMAT

Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kunta: Inari
Pinta-ala: 4 277 ha
Maisemamaakunta ja -seutu: Pohjois-Lapin tunturiseutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Inarijoki, Anárjohka on Tenon latvajoki. Inarijoen useat latvahaarat ovat Norjan Kautokeinon
alueella, Ylä-Inarijoen kansallispuistossa (Øvre Anárjokka nasjonalpark). Inarijoki yhtyy
Karigasniemen kylän kohdalla Norjan puolelta laskevaan Kaarasjokeen ja yhdessä ne muodostavat
Tenon. Inarijoki on Suomen ja Norjan rajajoki Karigasniemestä etelään. Inarijokivarren asutus on
harva molemmin puolin rajajokea. Nykyinen kyläkeskus on Angeli, joka sijaitsee lähes 60
kilometriä jokivartta Karigasniemestä etelään. Kylässä on muutamia taloja tiiviimpänä asutuksena,
muutoin asutus on hajallaan jokivarressa ja pienten järvien rannalla.
Luonnon ominaispiirteet
Inarijoki on uomaltaan pieni- ja loivapiirteinen. Rannat ovat korkeat ja jyrkät. Jokeen laskee
tunturiylängöltä useita pieniä jokia. Muutaman sadan metrin etäisyydellä joesta on jokiuoman
kanssa samansuuntaisesti kulkeva pienten järvien ketju. Se ulottuu Angelista aina Siuttavaaran
eteläpuolelle saakka. Siuttavaaran pohjoispuolella suurimmat järvet ovat Komsijärvi ja
Vuottešjávri. Maaperä on hiekkaista ja kuivaa. Kasvillisuus on kuivaa kangasmetsää, jonka
valtapuita ovat matalakasvuiset männyt ja tunturikoivut. Inarijoen rantavyöhykkeellä kasvaa
edullisista ilmasto- ja maaperäolosuhteista johtuen mäntyä, vaikka alue on huomattavasti männyn
varsinaista menestymisvyöhykettä pohjoisempana.
Maisema-alueeseen sisältyvät suojelualueet:
Lemmenjoen kansallispuisto Laki 634/1956 ja 674/1981, Natura 2000
Øvre Anárjokkan kansallispuisto, Norjan puolella sijaitseva kansallispuisto, joka rajautuu maisemaalueen eteläosaan

Kulttuuriset ominaispiirteet
Alueella on useita peurakuoppaketjuja ja asuinpaikkoja, jotka ajoittuvat kivikaudesta aina
historialliselle ajalle saakka. Jokivarren asuinpaikoilta on useita kivikauteen ajoittuvia esinelöytöjä.
Merkittävin alueen kohteista lienee Siuttavaaran asuinpaikka, jota on tutkittu arkeologisin
kaivauksin. Sieltä on löytynyt peurakuoppien lisäksi yli 20 liesilatomusta, joista varhaisimmat
ajoittuvat myöhäisrautakaudelle. Jokivarren muinaisen ihmisen elämästä kertovat useat
pyyntikuopat, esimerkiksi Suolisjärvellä sijaitsee noin 90 kuopan ketju. Radiohiiliajoitusten mukaan
ne ajoittuvat kivikaudelta varhaismetallikaudelle. Tosin saamelaisalueella peurakuoppien käyttö
pyynnissä on jatkunut historialliselle ajalle saakka.
Angeli, Inarijokivarsi ja Pyhäjärvi kuuluvat Paadarin rekisterikylään, ja seudun ensimmäiset tilat
perustettiin Inarijokivarteen vuonna 1852. Seudun perinteinen saamelainen asutus oli
yksittäisasutusta, joka sijaitsi jokivarressa ja toisaalta sisämaassa pienten järvien rannalla. Vielä
1940–50-luvuilla Angeliksi kutsuttiin ainoastaan Vuopionsuussa sijaitsevaa muutaman savun kylää,
jonka ensimmäinen tila oli perustettu 1866. Kylän ulkopuolella sijaitsevat talot tunnettiin omilla
nimillään, usein tilan nimen mukaan. Alueen asukkaat kutsuvat näitä vanhojen uudistilojen
perustamispaikkoja nimillä Vullebáiki (Vullin paikka) ja Ivvánjárvi (Iivanajärvi). Muita vanhoja
asuinpaikkoja ovat Angelista pohjoiseen Karigasniemen suuntaan Máhccutjárbohki (Mahsutjärvi),
Geavgŋávuolle (Vuomajoki) ja Rántel (Ranttila). Ranttilasta seuraavana Karigasniemen suuntaan
Utsjoen kunnan puolella ovat Mihkubáiki (Ylä-Kuolna) ja Guoldná (Kuolna). Angelista
kymmenkunta kilometriä länteen on Basejárvi (Pyhäjärvi), Uvdel (Uutela) ja Njearrejávri
(Koskenniska).
Alueen asukkaille oli tyypillistä elää usean elinkeinon varassa. Elanto saatiin pienimuotoisesta
karjanhoidosta, pyynnistä, kalastuksesta ja poronhoidosta. Tyypillistä oli myös asuinpaikkojen
vaihtaminen kesä- ja talvipaikkojen välillä, ja usein ne olivat suhteellisen lähellä toisiaan, vain noin
kymmenen kilometrin etäisyydellä. Esimerkiksi Tupajärven rannassa oleva Vullebáiki oli
talvipaikka, ja kesäpaikka, Vulle geassebáiki, sijaitsi kymmenkunta kilometriä jokea ylöspäin.
Iivanajärven asukkailla kesäpaikka sijaitsi taas Inarijokea alavirtaan päin, Vuottešjávrin rannalla,
Vuomajoen suussa. Kesäpaikoille kuljettiin karjan, lampaiden ja lehmien kanssa paikoin vielä
1970-luvulla. Joillakin alueen asukkailla oli kesäpaikka myös Vaskojoella.
Vuonna 1950 Inarista Riutulaan ja siitä edelleen Angeliin ja Inarijoelle Ranttilaan johti polkutie.
Vuonna 1978 alueelle pääsi sekä Inarin että Karigasniemen suunnasta hiekkatietä henkilöautolla.
Tie Karigasniemeltä Angeliin oli valmistunut jo 1960-luvulla, mutta autotie Koskenniskasta
Riutulaan valmistui vasta 1970-luvun puolivälissä. Sähköt alueelle vedettiin 1980-luvulla.
Vaikka Angeli ja Inarijoki kuuluvat Ranttilaan saakka Inarin kuntaan, niin Inarijoen asukkaat
kuuluvat elinkeinon, pukeutumisen ja murteen puolesta Tenon kulttuuripiiriin.
Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
Muinaisjäännökset: Aarenjärvi, Ampumaradantie, Ampumaradan tausta, Angelintie (Siuttavaara
w), Iivanasvaara, Inarinköngäs, Jokiranta 1-3, Kaltojärvet, Komsijärvi, Könkäänniska, Lantto,
Nierisaaret, Peävvirkjohka, Pieni Iivanajärvi, Rajavartiosto, Ruobbavarri, Siuttavaara, Suolisjärvi,
Vaddejohka 1-4, Tupavaara 1-2, Vallen kesätupa, Vavddasjavri, Vuomajoen silta, Vuottešjávri 1-2.
Valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös: Siuttavaara, liesilatomukset
RKY 1993: Angelin kylä
Ma 5933: Angelin kylä
Basevuovdi ja Geavgnoaivi, Norjan puolella sijaitsevat arvokkaat maakunnalliset kulttuurimaisemaalueet (verdifulle kulturlandskap per fylke) rajautuvat maisema-alueen länsiosaan
Perustelut
Inarijokivarren maisemassa kuvastuu alueen astutuksen historiallinen ulottuvuus. Nykyiset
asuinpaikat sijaitsevat usein samoilla paikoilla kuin esihistoriallinen asutuskin. Inarijokivarren alue
on ainutlaatuinen esimerkki jokivarressa tapahtuneesta, saamelaisesta kesä- ja talvipaikkojen välillä
tapahtuneesta vuotuismuutosta

Rajaus

Maisema-alue pitää sisällään Angelin kylän Inarijokivarren kesäpaikat ulottuen aina Kunteussuvannosta
Inarijokeen laskevan Vuomajoen suuhun. Ylirajainen maisema-alue rajautuu lännessä, Inarijoessa kulkevaan
Suomen ja Norjan valtionrajaan. Koillisessa rajaus kattaa Siuttavaaran laen, ja itäraja noudattelee
jokilaaksoa lähimpien vaarojen lakia kulkien etelään, Lemmenjoen kansallispuistossa sijaitsevan
Gahčahatskáidin ja Rovavaaran pohjoisrinteille saakka.
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