NATTASTUNTURIEN JA SOMPIOJÄRVEN MAISEMAT
Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kunta: Sodankylä
Pinta-ala: 19 622,1 ha
Maisemaseutu: Metsä-Lapin tunturiseutu / Aapa-Lapin seutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Alue sijaitsee Sodankylän kunnan pohjoisosassa, Lapin paliskunnassa. Nattastunturit kohoavat
Sompiojärven pohjoispuolella Vuotson kylästä noin 15 kilometriä itään ja ovat nykyisen Sompion
luonnonpuiston alueella. Nattastunturit erottuvat muista tuntureista terävälakisina ja ovat
maanmerkkeinä kauas eri ilmansuunnista nähtynä. Nattasilta käsin näkymät avautuvat joka
suuntaan, itään jopa Venäjän tuntureille asti.
Luonnon ominaispiirteet
Nattastunturit, Náttažat, muodostuu kuudesta laesta, jotka kohoavat yli 500 metriin. Alueen
kallioperä muodostuu Saariselän tunturialueen Lapin granuliitista, vanhemmista
pohjagneissialueista ja Nattastuntureiden harvinaisesta, punaisesta graniitista. Pyhä-Nattasella on
tooreja, usean metrin korkuisia suorakulmaisia kivipahtoja. Toorit ovat syntyneet, kun
granuliittikiviä kovempi graniitti on lohkeillut.
Alueen eteläosaa hallitsee Lokan tekoallas, jonka pohjoispuolella erottuu pyöreänä Sompiojärvi.
Aapasoiden ympäröimä Sompiojärvi on merkittävä lintujärvi.
Metsät ovat karuja mäntykankaita, mutta Sompion luonnonpuiston valtapuu on siperiankuusi.
Vesistöjen varrella kasvaa paikoin pienialaisia, rehevämpiä lehtoja ja kuusikkokorpia.
Pohjoisimmat aapasuot ovat kuivahkoja, etelämpänä laajoja avosoita luonnehtivat vetiset rimmet ja
niiden poikki kulkevat jänteet. Alueella sijaitsee Mutenian 16 hehtaarin kokoinen perinnebiotooppi,
joka on Sodankylän laajin ja monipuolisin.
Maisema-alueeseen sisältyvät suojelualueet:
Nalka-aavan soidensuojelualue, Laki 851/1988, Natura VNp. 20.8.1998 ja 8.5.2002, soidensuojelun
perusohjelma VNp. 26.3.1981
Sompion luonnonpuisto, Laki 634/1956
Sompion–Keminhaara, osa Urho Kekkosen kansallispuiston Natura 2000-aluetta

Kulttuuriset ominaispiirteet
Sompion alueen toistaiseksi vanhin, osin tutkittu asuinpaikka sijaitsee Muteniassa, josta on
runsaasti kivikautisia asuinpaikkalöytöjä. Muinaisesta laajamittaisesta peuranpyynnistä alueella
kertoo Nattasten pohjoispuolella sijaitseva Nattushaara-niminen pyyntikuoppakohde, joka sisältää
78 pyyntikuoppaa. Sompiojärven rannalla sijaitsee myös kotakenttiä, joissa on asuttu jo
varhaismetallikaudella. Kotakentät kertovat alueella sijainneen vanhan Sompion lapinkylän elämästä.
Juikenttä on näistä kotakentistä tutkituin ja runsaslöytöisin. Sen löydöt kertovat lapinkylän
asukkaiden kontakteista itään, länteen ja etelään. Lapinkylien kausi loppui 1700-luvulla.
Nattastunturien kautta kulkee 1800-luvun merkittävä liikennereitti Ruijanpolku, joka on merkitty
Laanila–Sompiojärvi -välillä. Ruijanpolku on tiettävästi Lapin vanhin reitti ja sen käytöstä on
merkintöjä 1500-luvulta lähtien.
Alueen porosaamelaisen asutuksen synty liittyy mm. rajasulkuihin, jotka lopettivat
porosaamelaisten jutamisen Jäämeren rannikon ja Suomen pohjoisen metsäalueen välillä. Vuoden
1852 rajasulku Norjan ja Venäjän välillä sekä vuoden 1889 rajasulku Ruotsin ja Venäjän välillä
lopettivat porosaamelaisten vuotuismuuton valtakuntien välillä. Tästä seurasi poronhoidon kriisi,
joka johti laajoihin uudelleenjärjestelyihin. Seudulle muutti Koutokeinon–Enontekiön alueelta
kymmenkunta perhettä vuosina 1870–90. Nykyisen Sompion luonnonpuiston alueella on useita
1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun porosaamelaisten kotapaikkoja, mm. Sompiojärven rannalla,
Heikkilänvaarassa ja Tiukuvosassa. Alue on edelleen Lapin paliskunnan tärkeää poronhoitoaluetta.
1960-luvun lopulla rakennettiin Lokan ja Porttipahdan tekoaltaat, jotka hävittivät 11 % alueen
porolaitumista, sekä kyliä ja yksittäistaloja. Vanha historiallinen Sompion alue hävisi, ja rippeet sen
reuna-alueita jäi jäljelle.
Mutenia on Lokan kylän ohella toinen Sompion kylä, joka on säilynyt Lokan tekojärven
reunamilla. Se on kulttuurihistoriallisesti merkittävä jäänne aikoinaan oman kulttuurisen ja
alueellisen kokonaisuuden muodostaneesta alueesta, jonka tekojärven vedennosto peitti alleen.
Nykyisin tekojärvi huuhtoo kyläkumpua, jossa vanhoista peräpohjalaisista pihapiireistä on enää
jäljellä Tapion talon toistasataa vuotta vanha rakennusryhmä. Kyläkuvaan kuuluu kaksi
jälleenrakennuskauden pihapiiriä. Kummassakin tosin on jäljellä muutamia vanhempiakin
rakennuksia. Kylän rakennukset ovat nykyään Kemijoki Oy:n ja Metsä-Botnia omistuksessa eikä
alueelle ole vapaata pääsyä. Kylä muodostaa nykyisellään Lokan tekojärven rannalla
maisemallisesti merkittävän, laajalle näkyvän kokonaisuuden.
Sompiojärvi ja sen sivujoet ovat olleet jo lapinkylien aikaan tärkeitä kalastuspaikkoja.
Kiiskismarkkinoille eli syyskalan yhteispyyntiin kokoonnuttiin syyskuun puolivälissä vielä 1960luvulla. Kiiskismarkkinoita vietetään edelleen joka syksy Akmeelinkummulla, mutta ei enää
kalanpyynnin vaan kalansyönnin ja kuulumisten vaihdon merkeissä
Nattasten kuudella laella on oma nimensä: Pyhä-Nattanen (508 m mpy), Serrikainen, Seinätunturi,
Lupukainen, Terävä-Nattanen (545 m mpy) ja Suku-Nattanen (520 m mpy). Pyhä-Nattanen on
saamelaisten vanha pyhä tunturi. Sota-aikana saksalaisten toimet ulottuivat Nattasille asti ja niiltä
käsin tähystettiin. Sodan jälkeen Nattasilta on tehty Pohjois-Sodankylän palovalvontaa, vanha
palovartijan mökki on nykyisin retkeilijöiden päivätupana.
Alueeseen liittyy rikas tarinaperinne, esimerkiksi Akmeelinkumpuun liittyy useita kertomuksia
lovinoita Akmeelista. Alueen paikannimet kuten esim. Pyhä-Nattanen viittaavat vanhoihin
palvontapaikkoihin ja lisäksi lähiseudulla on vielä pystyssä puinen seita.

Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
Muinaisjäännökset: Akmeelinkummut, Kivesmaa, Kotakentät, Kussuolinkivaara Nattushaara,
Juikenttä, Mutenia, Painokenttä, Säynäjäluikonkumpu, Tervamaa, Ylipajanmaa
Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset: Juikenttä
RKY 2009: Ruijanpolku ja Sodankylän saamelaisasutus: Mutenia
Sm 3532: Nattushaara
Sm 3533 Akmeelinkummut
Sm 3534: Juikenttä
Ma 5942: Mutenia
Ma 5957: Nattaset
Perinnebiotoopit: Mutenia (Lapin perinnebiotooppien hoito-ohje 2008)
Perustelut
Vanha Sompio ja Euroopan suurin aapasuo Posoaapa jäivät Lokan tekoaltaan alle. Nattaset–
Sompiojärvi–Mutenia -maisema-alueella konkretisoituu se, mitä vanhasta Sompiosta on jäljellä.
Sitä voidaan pitää vanhan Sompion symbolina. Tuntureiden poikkeava muoto on tunnettu ympäri
Suomen ja ne ovat alueen tunnus. Alueen käyttöön liittyy pitkä ajallinen jatkumo ja runsas
materiaalinen sekä henkinen perinne.
Rajaus
Rajaus sisältää Nattasten alueen sekä Sompiojärven ympäristön merkittävimpine kotakenttineen
ulottuen Mutenian kylään. Alueen pohjoisosassa rajaus pitää sisällään Nattasten alueen sekä
Männikkö-Rovaselän ja Venevaaran laen. Kaakossa alue kattaa Kussuolinkivaaran ja etelässä
Mutenian eteläpuolella sijaitsevan Pastarovan sekä osan Lokan tekojärven rantamaita. Lännessä
alueeseen kuuluu Nalka-aapa ja raja kulkee Nallijoen länsipuolella aina Nattasten länsipuolelle
saakka.
Paikalliset ovat esittäneet aluetta valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Nattastunturien ja Sompiojärven maisemat
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