PAATSJOEN JA NELLIMIN VESISTÖ- JA ASUTUSMAISEMAT
Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Nellimin kylä ja Nellimjärven koltta-asutus,
maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Mietintö 66/1992)
Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kunta: Inari
Pinta-ala: 22 679 ha
Maisemaseutu: Inarijärven seutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Paatsjoki sijaitsee Inarijärven kaakkoisosassa, itärajan lähellä. Sen vuonon molemmin puolin on
kaksi suurta niemeä, Tiais- ja Paksuniemi. Maisema-alueen länsi- ja keskiosa muodostuu
Inarijärven Satapetäjäselän suurista, kivisistä ja karuista saarista, joita ovat mm. Lusmasaari,
Taplasaari, Kaamassaari ja Tervasaari.
Paatsjoen eteläpuolella sijaitsee Inarijärven Nellimvuonon pohjukan ja Nellimjärven väliselle
alueelle muodostunut Nellimin kylä. Se on entiselle Virtaniemen raja-asemalle kulkevan tien
varrella. Nellimin kylän yleisilme on väljä, sillä rakennuskanta on pienimuotoista.
Inarinsaamelaisten vanhojen asuinkenttien lisäksi alueelle rakennettiin toisen maailmansodan
jälkeen valtion tyyppipiirustuksilla melko laajalle alueelle kolttatiloja. Niiden rakentamisessa
huomioitiin jossain määrin paikalliset olosuhteet ja kolttasaamelainen rakennusperinne. Nellimiä
lähestyttäessä ensimmäiset kolttatilat sijaitsevat Mustolassa Tsarmilompolon rannalla.
Kolttasaamelainen asutus jatkuu Tsarmijärvellä Nellimintien eteläpuolella. Tsarmilompoloon on
pystytetty Matkamiehen risti opastauluineen muistoksi alueen tilapäisasutuksesta, sillä
Tsarmijärven alueella asui osa Petsamonkylän kolttasaamelaisista perheistä evakosta paluun
jälkeen.
Lähes kaikki Nellimin vanhimmat ja merkittävimmät rakennukset ovat sijainneet ennen sotaa
Jäämerentien läheisyydessä. Nykyään kylän tiivein asutus on Nellimvuonon ympärillä, jonka
pohjukassa on venesatama ja sinne laskee Nellimjoki. Nellimvuono avautuu kylältä esteettä kohti
Inarijärven Kenttäsaaria. Kylän pohjoislaidalla huomio kiinnittyy avaraan kenttään, jossa on
vanhoja ulkorakennuksia. Maajärven rannalla sijainnut koulu asuntoloineen on muutettu ja
peruskorjattu hotelliksi. Hiekkaisen Santajärven rannalla on vuonna 1988 valmistunut Nellimin
ortodoksikirkko hautuumaineen.

Nellimjärven pohjoisosan Pahtalahden Rautaperällä sijaitsee Rautaportti, inarinsaameksi
Ryevdiuksâ ~ Rautaovi. Se on jylhäpiirteinen, kallioinen kapeikko, joka on muodostunut
peruskallion repeämään. Pystysuoran idänpuoleisen kallioseinämän korkeus on noin 20 m.
Pahtalahden ja Inarijärven Paksuvuonon erottaa vain kapea, noin 650 m leveä maakannas, minkä
vuoksi paikka on ollut strategisesti tärkeä toisessa maailmansodassa.
Rautaportille johtaa Virtaniemeen kulkevalta tieltä opastepolku kolmen pienen järven,
Ryevdijáávrááh ~ Rautajärvisten kohdalta. Järvien pohjoispuolella on avokallioita ja louhikkoa,
joissa näkyy sotilaiden raivaamia rakenteita, mm. useita konekivääripesäkkeitä ja ampumasuojia.
Järvien jälkeen kaikkiaan 2,7 km mittainen opastepolku haarautuu Rautaportille, ja toinen haara
jatkuu Nellimjärven kivistä ja osin soistunutta pohjoisrantaa pitkin aina kapealle, itälänsisuuntaiselle Keskimöjärvelle saakka. Nellimjärven ja Keskimöjärven yhdistää Keskimöjoki,
jonka uoman pohjoisrannalle on entisöity Nellimin uittoränni. Siellä sijaitsee myös kyläläisten
ylläpitämä laavu, opastetaulut sekä vanhan savottakämpän malliin rakennettu ”uittovahdin
kämppä”. Alueella ei ole muuta rakennuskantaa. Keskimöjärven pohjoisrannan männyissä näkyy
paikoin keltaisia viivoja, jotka kertovat rajavyöhykkeen läheisyydestä. Sinne ei ole saa mennä ilman
henkilökohtaista rajavyöhykelupaa.
Luonnon ominaispiirteet
Inarijärven kaakkoiskulmalla järvestä itää kohti työntyvät kolme vuonoa: Nellimvuono,
Paksuvuono ja Paatsvuono. Paatsvuonon ja Paatsjoen kautta koko Paatsjoen vesistöt vedet laskevat
Jäämeren Barentsinmereen. Nellimvuonoon laskee kaakosta Nellimjoki, jonka vesireitin suurimpia
järviä ovat Kontosjärvi, Kivijärvi, Sulkusjärvi, Ahvenjärvi, Kutujärvi, Keskimöjärvi ja Nellimjärvi.
Alueen eteläreunalla Tsarmitunturit muodostavat Paatsjoen ja Lutto-Tuulomajoen vesistöjen
vedenjakaja-alueen. Muutoin alueen korkeimmat kohdat ovat vaaroja ja vaaranselänteitä, jotka ovat
paikoin hyvinkin louhikkoisia. Alueen yleisilme on hyvin karua, kivikkoista ja vesistöjen
pirstomaa.
Paatsjoen alue on suhteellisen karua ja kivistä, paikoin on nähtävissä avokalliotakin. Nellimin kylä
sijaitsee Inarijärven Nellimvuonon rannoilla ja levittäytyy siitä itään, kohti Nellimjärveä. Kylän
ympäristössä on runsaasti pieni lompoloita ja järviä sekä lohkareisia moreenikumpuja. Sen
kaakkoispuolella kulkee lounais-koillissuuntainen harju, joka loivenee kohti Nellimjokea ja
Nellimjärven länsiosan hienoja hietikoita. Harjujakso kuuluu Lapin suurimpiin, ja se ulottuu
Nellimistä Ivalon kautta Kutturaan saakka.
Inarijärven-Paatsjoen mäntymetsä on laajan euraasialaisen havumetsävyöhykkeen, taigan, luoteisin
uloke. Alueen maantieteellinen sijainti on syynä siihen, että tyypillinen eläimistö ja kasvisto
koostuvat lajeista, jotka ovat täällä levinneisyytensä pohjoisrajalla ja toisaalta itäisistä lajeista, jotka
ovat täällä länsirajallaan. Paatsjoen–Nellimin -alue on 90 % mäntymetsää. Aluskasvillisuus on
harvaa varvikkoa, mutta järvien rannat ovat osin soistuneita ja siellä aluskasvillisuus onkin
rehevämpää. Kasvi- tai eläinerikoisuuksia alueelta ei tavata. Nellimin kylällä on joitakin niittyjä,
jotka ovat kyläkuvan kannalta tärkeitä, erityisesti näkyvällä paikalla järven rannalla oleva Nellimin
niitty. Alueella on vahva karhu- ja hirvikanta, ja alue on myös poronhoitoaluetta. Järvien rannoilla
näkyy uuttuja, telkkien munituspönttöjä. Munittamista harjoitettiin vielä muutamia vuosikymmeniä
sitten.
Maisema-alueeseen sisältyvät suojelualueet:
Inarijärvi, Natura 2000

Kulttuuriset ominaispiirteet
Esihistoria
Paatsjoen–Nellimin -ympäristö on sijaintinsa puolesta antanut hyvät elinolosuhteet
esihistorialliselle asutukselle. Inarijärven vuonot ja järven ympäristössä sijaitsevat pienten järvien ja
niitä yhdistävien jokien verkosto on tarjonnut suojaisan ja kalaisan asuinpiirin. Esihistorialliset
löydöt kertovat alueen kontakteista Jäämerelle. Alueita yhdistävä tekijä onkin ollut Paatsjoki.
Nellimin kylän, Paatsvuonon ja Kaamassaaren välisellä alueella sijaitsee 22 muinaisjäännöstä, ja
alueella on merkkejä jopa 8000 tuhatta vuotta vanhasta kivikautisesta asutuksesta. Lusmasaaresta
on löytynyt harvinainen pronssikautinen kätkö, joka sisältää yhteensä 4 kaularengasta, 3
rannerengasta, pronssilevyn palan sekä putkikirveen. Alueen muinaisjäännökset ovat hyvin
erityyppisiä. Siellä sijaitsee mm. useita historiallisen ajan asuinkenttiä, Täyssinän vuoden 1595
rauhan rajakivi Kaamassaaressa sekä Ukonsaaren seitakivi.
Lapinkylät
Täyssinän rauhan raja kulki 1600-luvulla Inarijärven halki pohjois-eteläsuunnassa. Tuolloin
maisema-alue kuului kolttasaamelaiseen Paatsjoen lapinkylään. Rajat vedettiin uudelleen 1700luvulla, minkä jälkeen Nellimin alue kuului Kemin Lapin Inarin lapinkylän Itä-Inarin siitaan.
Nellimin sataman kohdalla on sijannut talvikylä, joka on sittemmin tuhoutunut Petsamoon vievän
maantien rakentamisessa. Maarekisterikylä on edelleen nimeltään Paatsjoki kuten myös toinen
alueen paliskunnista.
Inarinsaamelaiset
Nykyinen kyläkeskus alkoi muodostua Nellimjärven ja Nellimvuonon välille 1870-luvulla.
Ensimmäisen tilan perustaja oli inarinsaamelainen ja hän antoi sen nimeksi Nellim, mistä kyläkin
on saanut nimensä. Paksuvuono lähiympäristöineen on perinteistä inarinsaamelaisten aluetta. Sitä
ovat asuttaneet monen laajan suvun jäsenet. Inarinsaamelaiset ovat varrineet eli muuttaneet
asuinpaikkaa vuodenajan mukaan, ja vanhoja asuinkenttiä on säilynyt hyvin saarilla. Toimeentulo
saatiin kalastuksesta ja metsästyksestä sekä myöhemmin poronhoidosta, pienimuotoisesta
karjanhoidosta ja viljelystä. Toimeentulon lisää saatiin Varanginvuonolle tehdyiltä
kalastusmatkoilta. Vuonon kauppapaikoilta tuotiin samalla elintarvikkeita.
Kulkureitit ja matkailu
Vanhat kesä- ja talvireitit kulkevat Nellimvuonolta sekä länteen, itään että lounaaseen. Kesäreitit
kulkivat vesitse. Kaikunuora ja Lusmanuora ovat kapeita salmia, jotka erottavat Kaamassaaren,
Taplasaaren ja Lusmasaaren mantereesta. Näitä nuoria pitkin kulki vesireitti Kyrön kylästä ja
Veskoniemestä Nellimiin ja Paatsjoelle. Paatsjokea pitkin oli yhteys Jäämerelle. Se oli koskineen
hyvin hankalasti kuljettava, mutta pahimmilla koskipaikoilla oli vetotaipaleet. Talvitie etelään lähti
Nellimistä lounais-koillissuuntaista Haapakurua pitkin kohti Sarmijärveä ja Ruijanjokea, ja sieltä
edelleen kohti Luttoa, missä keino yhdistyi Ruijanpolkuun. Muita talvikeinoja Nellimistä oli itään
Petsamon Suonikylään ja lounaaseen Hietajärven kautta Akujärvelle. Suonikylästä käytiin
Nellimissä kauppamatkoilla.
Ensimmäisen maailmansodan aikana suomalaiset puuvillatehtaat kärsivät raaka-ainepulasta.
Loppuvuodesta 1915 valmistui ennätysajassa talvitie Ivalosta Kirkkoniemeen, jota pitkin puuvillaa
alettiin kuljettaa Suomeen. Kansa kutsui puuvillaa pumpuliksi ja tie saikin nimekseen pumpulitie.
Tielinjaa Petsamoon alettiin parantaa jo seuraavana vuonna, ja Liinahamariin saakka johtava
Jäämerentie valmistui lopullisesti vuonna 1931. Se oli ensimmäinen ja ainoa tie, joka yhdisti
Suomen Jäämerelle. Vilkasliikenteistä tietä pitkin rannikolta tuotiin Suomeen elintarvikkeita.
Matkailu Petsamoon oli vilkasta, ja Virtaniemessä matkailijoita palveli majatalo. Toisessa
maailmansodassa välirauhan jälkeen alueella vaikuttivat myös saksalaiset sotilaat, jotka myös

Savottahistoria
Paatsjoen alueen metsähakkuut alkoivat jo 1600-luvulla, kun Jäämeren rannikolla tarvittiin puuta
veneiden ja talojen rakennusaineeksi ja polttopuuksi. 1800-luvun loppuun mennessä Norjan
merenrannikon metsät oli hakattu ja Norja alkoi hankkia puuta Suomesta. Laajat hakkuut alkoivat
alueella 1920-luvulla, kun Metsähallitus myi 2 miljoonaa tukkia norjalais-englantilaiselle Atifyhtiölle. Nellimissä toimi tuolloin saha, joka tuhoutui toisen maailmansodan pommituksissa.
Suomalaisväestöä muutti Nellimiin 1920–30 -luvuilla monivuotisiin savottatöihin. Paikalliset
asukkaat saivat lisäansiota myymällä savottamiehille ruokaa ja muita palveluita. Atif-metsäyhtiö
rakennutti vuonna 1929 Nellimjärven ja Keskimöjärven väliin 304 m pitkän uittorännin, jonka alkuja loppupään korkeusero oli 16 m. Sitä pitkin puut uitettiin Keskimöjärveltä Nellimjärvelle, siitä
edelleen Inarijärveen ja lopulta Paatsjokea myöten Jäämeren rannalle Elvenesin sahalle.
Uittorännien avulla tukkeja oli mahdollista uittaa vähävetisemmiltä ja yhä kaukaisemmilta paikoilta
väljemmille vesille. Atifin suursavotoilla oli merkittävä vaikutus koko Inarin asukasmäärän ja
talouden kasvulle. Vuodesta 1933 sen toimintaa jatkoi Pasvik Timber Co. Kaikkiaan yhtiöt uittivat
Paatsjokea pitkin 2,5 miljoonaa runkoa.
Museovirasto restauroi uittorännin vuosina 1994–95, jotta se säilyisi muistona alueen 1920–30lukujen uittotoiminnasta. Metsähallitus rakensi vuonna 2009 uittorännille myös savottakämpän
malliin rakennetun ”uittovahdin kämpän”. Savotoihin liittyviä kämppien ja muiden rakennelmien
jäännöksiä sijaitsee runsaasti Paatsjoen maisema-alueella.
Voimalaitokset
Paatsjoen teollistuminen alkoi Kirkkoniemen rautakaivoksen perustamisella 1900-luvun alussa, ja
Kolosjoen sulatto otettiin käyttöön 1940-luvulla. Teollistumisen myötä myös Paatsjokea alettiin
valjastaa sähkön tuotantoon. Suomi, Norja ja Venäjä solmivat vuonna 1959 sopimuksen Inarijärven
ja Paatsjoen säännöstelystä, joka on voimassa vielä tänäkin päivänä. Paatsjoelle rakennettiin 1900luvulla kaikkiaan seitsemän voimalaitosta. Ne vaikuttivat koko alueen talouselämään työllistämällä
paikallista väestöä ja turvaamalla sähköntuotannon. Toisaalta säännöstely ja siitä aiheutuva
vedenpinnan nousu ovat aiheuttaneet Inarijärvellä huomattavia ympäristövaikutuksia. Muutokset
ovat kohdistuneet esimerkiksi ranta- ja vesikasvillisuuteen, kaloihin ja linnustoon.
Sotahistoria
Rautaportin ja Matjärven välille rakennettiin talvisodan aikana puolustuslinja suomalaisten
toimesta, sillä Rautaportin kapea maakannas ja sen kautta kulkeva Jäämerentie oli strategisesti
tärkeä. Jatkosodan välirauhan aikana alueelle saapui myös saksalaisia sotilaita, jotka vahvistivat ja
täydensivät aiempia puolustusrakenteita. Saksalaisten joukkojen perääntyessä kohti Ivaloa 1944
Nellimin lähistöllä käytiin pienehköjä taisteluja. Saksalaisten vetäydyttyä venäläiset sotajoukot
vahvistivat asemiaan rakentamalla Paksuvuonon seudulle laajan puolustusrintaman:
konekivääripesäkkeitä, korsuja ja tukikohtia molemmin puolin Jäämerentietä Paksuvuonon
pohjoisrannalta Nellimjärven itärannalle. Näitä rakenteita ei kuitenkaan enää tarvittu sotatoimiin.
Sotahistoriallisia kohteita on Paatsjoen ja Nellimin ympäristössä runsaasti, mm.
konekivääripesäkkeitä, kämppien jäännöksiä, korsuja, juoksuhautoja ja erilaisia kaivantoja.
Pääasiassa ne ovat keskittyneet strategisesti tärkeän Jäämerentien ympäristöön sekä molemmin
puolin Rautaportin lahtea. Lisäksi Kaamassaaressa on saksalaisten vankileirin jäännökset.
Kolttien asuttaminen
Kun Suomi menetti sodassa Petsamon alueen, kolttasaamelaiset evakuoitiin vanhoilta
asuinalueiltaan Petsamosta, Suonikylästä ja Paatsjoelta. Sodan jälkeen heillä ei ollut kotia tai aluetta
minne palata, joten he asuivat väliaikaisesti Inarijärven ja Luton välisellä alueella. Lailla eräiden
kolttien asuttamisesta määriteltiin ns. koltta-alue valtion maille Inarin kunnan itäosiin, ja Nellimiin
asutettiin Petsamon kolttasaamelaisia. Alue on tämän jälkeen ollut sekä inarinsaamelaisten että
kolttasaamelaisten asuinaluetta.

Kolttatilat olivat noin kolmen hehtaarin suuruisia ja pääosin vain asumiseen tarkoitettuja. Valtio
rakennutti kolttatalot. Nellimin rakentaminen alkoi vuonna 1948 ja vuoteen 1951 mennessä sinne
oli rakennettu jo 51 asuinrakennusta, talousrakennuksia, koulu ja asuntola. Vuonna 1988 Nellimiin
rakennettiin ortodoksikirkko, Pyhän Kolminaisuuden ja Trifon Petsamolaisen kirkko, joka sijaitsee
kylän keskellä Santajärven rannalla.
Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
Muinaisjäännökset: Alueella sijaitsee 22 muinaisjäännöstä sekä runsaasti sotahistoriallisia ja
savotta-aikaisia kohteita, joista osa löytyy Metsähallituksen tietokannoista
RKY 1993: Nellimin kylä
RKY 2009: Kolttasaamelaisten asutuspaikat: Nellimin kylä
Ma 5932: Nellimin kylä ja Nellimjärven koltta-asutus. Kaavamääräys: Alueen suunnittelussa on
turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyttäminen.
Ma 5931 Sarmijärvi. Kaavamääräys: Alueen suunnittelussa on turvattava merkittävien
kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyttäminen.
Perinnebiotoopit: Nellimin niitty (Lapin perinnebiotooppien hoito-ohje 2008)
Perustelut
Maisema-alueen tekee ainutlaatuiseksi sen ylirajaisuus, historiallinen monikerroksisuus ja
monikulttuurisuus sekä luontoarvot. Vaikka alue kuuluu nykyiseen koltta-alueeseen ja sen
rakennuskannassa on paljon kolttatiloja, yhdistyvät kylässä inarinsaamelainen, kolttasaamelainen ja
suomalainen kulttuuri. Alueella on tehty vuosikymmeniä kolmen valtion yhteistyötä
luonnonsuojelun edistämiseksi. Sinne on perustettu Pasvik-Inari Trilateral Park (Europarc), joka
kattaa Suomen puolella Vätsärin erämaa-alueen. Venäläiset ovat myös esittäneet Green Belt
Workshopissa Paatsjoki–Inari -aluetta Unescon maailmanperintökohteeksi kulttuuri- ja
luontoarvojen perusteella. Historiallisesti alue kattaa kaikki arkeologiset aikakaudet, minkä lisäksi
siellä on nähtävillä kaksi merkittävää tapahtumaa, joista ei ole muualla saamelaisalueella säilynyt
yhtä edustavia esimerkkejä; 1920–30-lukujen suursavotat sekä toisen maailmansodan rintamalinjat.
Nellimin uittoränni ja sen ympäristö on merkittävä muistomerkki alueella tapahtuneesta,
pitkäkestoisesta uitosta ja puuteollisuudesta, jotka toivat 1900-luvulla leivän moneen taloon ja
vaikuttivat laajan alueen taloudelliseen kehittymiseen. Rautaportin sotahistoriallinen kokonaisuus
on säilynyt erittäin hyvin. Saamelaisalueella ei ole vastaavaa paikka, missä näkyisi yhtä hyvin
venäläis- ja saksalaisrintamien läheisyys.
Rajaus
Maisema-alue on rajattu Nellimin kylän ja koltta-asutuksen, sota- ja savottahistoriallisten kohteiden,
kulkukeinojen sekä paikallisten ihmisten ehdotusten perusteella. Maisema-alueen lounainen haara
ulottuu koltta-asutuksen mukaisesti Sarmijärvelle ja Sarmilompolaan saakka kattaen Nellimiin päin
mentäessä Kaitavaaran, Tupajärvet sekä Haapakurun. Idässä rajaus kulkee Keskimöjärven ja
ylirajaisten Sortojärvien kautta Venäjän rajaan myötäillen siitä länteen aina Paatsjoen
pohjoisrannalle saakka. Alueen läntinen haara kattaa Inarijärven suurimpia saaria, kuten
Tervasaaren, Kaamassaaret, Katsomasaaren ja Taplasaaren sekä järvelle ominaisia vesireittejä,
nuoria, kuten Kaiku- ja Lusmanuoran.
Aluerajauksen sisällä on kohteita, joita paikalliset ovat esittäneet aluetta valtakunnallisesti
arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Paatsjoen ja Nellimin vesistö- ja asutusmaisemat
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