Kuva 10-11-10. Pakasaivon tien risteys
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10.12			 Kulttuuriperintö
Hankealueella on ollut kautta aikojen tärkeä rooli osana lappilaista elämäntapaa ja erityisesti poronhoitokulttuuria. 1700-luvulta saakka myös kaivokset ovat kuuluneet Kolarin alueen kulttuurimaisemaan.
Hankealueella tehdyssä perustilatutkimuksessa on tavattu useita rekisteröityjä muinaisjäännöksiä, joista osa
sijaitsee suunnitellulla hankealueella.
Hankealueen läheisyydessä on kaksi kulttuurisesti erittäin arvokasta kohdetta: Pakasaivo, joka on ikivanha
saamelaisten palvontapaikka Muonion kunnan alueella, ja Kolarin kunnan alueella Juvakaisenmaan avolouhos, josta on louhittu rautamalmia ja joka myös edustaa Tornionjokilaakson rautakaivosperinnettä.

Lainsäädäntö ja ohjeistukset
• Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä suojellaan valtioneuvoston valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (MRL 22§) perusteella sekä viranomaistoiminnassa että maakuntakaavoilla (MRL 24§), joista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 132/99).
• Rakennusperinnön säilyttämiseksi voidaan suojella rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen,
erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta (laki rakennusperinnön
suojelemisesta 498/2010). Lakia sovelletaan kaavoittamattomilla alueilla, yleiskaava-alueilla ja toissijaisesti asemakaavaalueilla, joilla rakennuksia suojellaan myös asemakaavalla.
• Muinaismuistolain (295/1963) nojalla kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina Suomen aikaisemmasta
asutuksesta ja historiasta.
• Muinaismuistolain 14 §:n mukaan, jos maata kaivettaessa tai muuta työtä suoritettaessa tavataan
kiinteä muinaisjäännös, jota aikaisemmin ei ole
tunnettu, on työ muinaisjäännöksen kohdalta heti
keskeytettävä ja työn johdon on viipymättä saatettava asia Museoviraston tietoon tarpeellisia toimenpiteitä varten.
• ELY-keskus voi muinaismuistolain 11 §:n nojalla antaa Museovirastoa kuultuaan luvan kajota muinaisjäännökseen, jos jäännös tuottaa sen merkitykseen
verrattuna kohtuuttoman suurta haittaa.
• Muinaismuistolain mukaan ennen tuhoamista
muinaisjäännökset on tutkittava riittävän laajoin
kaivauksin, jotta niiden sisältämä informaatio saadaan talteen ja arkeologisen tutkimuksen käyttöön.

Nykytilaselvitykset ja muu lähdemateriaali
Tässä esitetyn nykytilakuvauksen perusteina on käytetty seuraavia lähteitä ja aineistoja:
• Tunturi-Lapin maakuntakaavan maisemaselvitys (Destia Oy
2007)
• Oiva-tietokanta (OIVA 2011)
• Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Museovirasto 2009)
• Äkäsjokisuun, Äkäsjoen ja Hannukaisen alueen arkeologinen selvitys 2007 (Mikroliitti Oy 2007) (Liite 35)
• Rautuvaaran alueen muinaisjäänteiden inventointi 2008
(Mikroliitti Oy 2008) (Liite 36)
• Hannukaisen rautakaivosalueen arkeologinen inventointi 1.5.8.2011 (Museovirasto 2011) (Liite 37)
• Hannukainen, putkilinjan arkeologinen inventointi 23.27.7.2012 (Museovirasto 2012) (Liite 38)
Tarkastelualueen rajaus
Tarkastelun kohteina ovat olleet hankealueen läheisyydessä sijaitsevat kulttuurisesti arvokkaat ympäristöt.
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10.12.1 Asutushistoria
Kolarin alueella on ollut asutusta ainakin kivikaudelta lähtien eli noin 5 000 vuoden ajan. Esimerkiksi Äkäsjokisuulta ja
Äkäslompolosta on löydetty useita kivikautisia asuinpaikkoja.
Alkuun aluetta asuttivat tunturisaamelaiset eli porosaamelaiset
ja metsäsaamelaiset, jotka vaelsivat porokarjan mukana paikasta
toiseen kalastaen ja metsästäen. Maataloutta ja eränkäyntiä harjoittanut talonpoikainen kulttuuri levisi vähitellen pohjoiseen, ja
eteläsuomalainen väestö valtasi alaa saamelaisilta. Perimätiedon
mukaan Kolarin seudulle muutti vuonna 1586 ensimmäinen
suomalainen uudisasukas, Pekka Kolari. Pysyvä suomalaisasutus
levisi Muonionjoki-väylää pitkin Muonion korkeudelle vuonna
1640 (Lapin seutukaavaliitto 1987, Tornionjokilaakson kuntien
historiatoimikunta 1991, 1993).
10.12.1.1 Tiestö
Ennen vanhaan hankealueen tiestö koostui poluista sekä porojen ja hevosten käyttämistä reiteistä. Maitse liikkuminen oli roudan ansiosta nopeinta talvisaikaan. Tämä oli erityisen merkittävää rahdin ajon kannalta, sillä se tapahtui poro- ja hevoskyydein
(Elo & Magga 2007).
Lapin alueella oli aikanaan muusta Suomesta poikkeava tietyyppi, niin sanottu polkutie. Kelirikkoaikoina ainoa mahdollinen
liikkumisen keino oli käveleminen ja vähitellen toisistaan erillään sijainneiden asutusten välille syntyi polkuverkosto. Vuoden
1957 tielain mukaan polkutiet oli tarkoitettu jalkaisin, ratsain tai
polkupyörällä liikkuville, mutta niitä käyttivät myös moottoriajoneuvot edellyttäen, että polkuteiden kunto sen salli. 1960-luvulla sekä Äkäsjoentien että Ylläksentien paikalla on kulkenut vielä
polkutie (Elo & Magga 2007).
1800-luvun lopussa valtakunnan tieverkko ulottui Kittilään ja
Kolariin, ja 1900-luvun alusta lähtien Lapin tiestö alkoi ratkaisevasti ohjata sekä asutuksen sijoittumista että yleistä liikkumista.
Autoistuminen alkoi 1910-luvulta lähtien. Utsjoelle autolla pääsi vuonna 1957, jolloin sinne johtava tie avattiin. Nuorgamiin
johtava tie avattiin liikenteelle 1960-luvun lopussa. Tuolloin autoistuminen oli Etelä-Suomessa ollut jo varsin pitkän aikaa jokapäiväinen ilmiö (Elo & Magga 2007). Junarata Kolariin saakka
valmistui v. 1966.
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10.12.1.2 Metsätalous
Niin kuin useimmissa muissakin Lapin läänin kunnissa metsätyöt ovat olleet Kolarissa huomattava lisäansioiden lähde.
1600–1800 -luvuilla metsiä käytettiin yleisesti tervanpolttoon.
Muistona tästä Suomelle aikanaan niin tärkeästä talousmuodosta on Hannukaisen alueellakin useita tervahautajäänteitä.
Tervanpolton päätyttyä Kolarissa alettiin etenkin toisen maailmansodan jälkeen ja 1950-luvulla hakata laajamittaisesti metsää teollisuuden tarpeisiin (Lapin seutukaavaliitto 1987, Elo &
Magga 2007).
10.12.1.3 Porotalous
Alun perin Kolarin alueella poronhoitoa harjoittivat saamelaiset.
Kun alueelle 1600-luvulla asettui pysyvä suomalaisasutus, kehittyi poronhoito talollisten keskuudessa yleiseksi sivuelinkeinoksi. Talonpoikien poroista huolehtivat usein saamelaiset omien
porojensa ohella (Tornionjokilaakson kuntien historiatoimikunta 1991, 1993).
Kolarin ja Muonion alueen poronhoito tuli 1870-luvulla julkisen vallan säätelyn piiriin. Muonio sai porojen hoitoa koskevan ensimmäisen ohjesäännön vuonna 1877. Muonion paliskunnan voidaan katsoa saaneen alkunsa tästä (Onnela 2006).
Suomalaisten ja saamelaisten rinnakkaiselo jatkui Muonion paliskunnan alueella pitkään. Nykyään Muonion paliskunnan poronhoitajat ovat etniseltä identiteetiltään suomalaisia (Itkonen
2012).
10.12.1.4 Kaivostoiminta
Varhainen tuotantotoiminta kehittyi Kolarissa luontaiselinkeinojen rinnalla. Rautamalmia on Kolarin alueella hyödynnetty jo
1600-luvulla. Varsinainen kaivostoiminta alkoi Hannukaisen ja
Rautuvaaran alueilla kuitenkin vasta vuonna 1978 Rautaruukki
Oyj:n toimesta (Lapin seutukaavaliitto 1987).
10.12.1.5 Matkailu
Matkailu käynnistyi Lapissa 1930-luvulla. Tällöin ensimmäiset
matkailijat saapuivat myös Ylläksen Äkäslompoloon. Aluksi yösijan tarjosivat kyläläiset ja ensimmäiset vuokrakäyttöön tarkoitetut majat valmistuivat vuonna 1936. Äkäslompolon kylään ei
johtanut tuolloin vielä kunnon tieyhteyttä, ja loppumatka taittui poro- tai hevoskyydillä. Tie Äkäslompoloon valmistui vuonna
1954 ja pian tämän jälkeen Ylläksen rinteelle rakennettiin myös
ensimmäinen hiihtohissi. Sähköt kylään saatiin vuonna 1967,
jolloin myös Ylläksen huipulle rakennettiin tie. Pian tämän jälkeen Ylläksen rinteeseen rakennettiin ensimmäiset sähkötoimiset hissit. Äkäslompolon kylän voidaan katsoa siirtyneen maataloudesta matkailuelinkeinoon 60-luvulla. Voimakkaimmillaan
Ylläksen matkailukeskuksen rakentaminen oli 80-luvulla, jolloin
myös Yllästunturin eteläpuolelle rakennettiin hiihtohissit (Ylläs
2012).

Kuva 10-12-1. Vanha poroaita hankealueen lähellä Pakasaivontien varrella.

10.12.2 Arvokkaat kulttuuriympäristöt
Hankealueella ja sen läheisyydessä ei ole luokitettuja, kulttuurisesti arvokkaita ympäristöjä. Alueella on kuitenkin pitkä historia
osana lappilaista erämaa- ja porotalouskulttuurimaisemaa (Kuva
10-12-1). Kolarissa myös kaivokset ovat olleet osa kulttuurimaisemaa 1700-luvulta lähtien.

10.12.3 Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriperintökohteet
Kaksi kohdetta alle kymmenen kilometrin etäisyydellä hankealueesta on merkitty Museoviraston valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rekisteriin (RKY
2009): Pakasaivo Muoniossa on saamelaisten muinainen palvontapaikka (Kuva 10-12-2). Pakasaivon pohjoisrinne vastakkaisen rannan näköalapaikalta katsottuna.) ja Kolarin puolella
Juvakaisenmaan avolouhos edustaa Tornionjokilaakson rautakaivosten historiaa (Kuva 10-12-3).

RKY 2009
Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä
22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin
perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut voimaan
30.11.2000 ja sen tarkistus 1.3.2009.
Valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet
antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.
(RKY 2009)
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Kuva 10-12-2. Pakasaivon pohjoisrinne vastakkaisen rannan näköalapaikalta katsottuna.

10.12.4 Seudullisesti tärkeät kulttuuriperintökohteet
Tunturi-Lapin maakuntakaavassa on osoitettu Lapin kulttuuriympäristöohjelman mukaiset kulttuuriympäristökohteet, joiden katsotaan olevan arvokkaita vähintään seudullisesti. Lapin
kulttuuriympäristöt tutuksi –hankkeessa inventoiduista ja arvioiduista kohteista suurin osa on kyliä, joissa on vielä jäljellä paljon vanhaa rakennuskantaa, joissa uusi rakentaminen
on sovitettu hyvin vanhaan ympäristöön ja joiden kyläkuva
on muutenkin ehyt ja kaunis. Noin 9 km päässä hankealueelta sijaitseva Äkäslompolon kylä on maakuntakaavassa osoitettu ´Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi´.
Pakasaivo–Äkäsjoki -alue on maakuntakaavan maisemaselvityksessä määritelty arvokkaaksi kulttuuriympäristövyöhykkeeksi
(Destia Oy 2007). Aluetta ei kuitenkaan ole osoitettu maakuntakaavan kartassa. Alueella on useita saamelaiskulttuurin kannalta merkittäviä kohteita, esimerkiksi Pakasaivon rotkojärvi ja
Kirkkopahdan seitakivi. Maisemakuvaltaan vaikuttava rotkojärvi
on ollut saamelaisten kokoontumis- ja uhripaikka.
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Hannukaisentien varressa on myös useita kiinteitä muinaisjäännöksiä. Valkeajoen vanha, kunnostettu leimauskämppä
muistuttaa vanhoista savotta-ajoista Pakasaivontien varressa.
Äkäsjärvestä alkunsa saava Äkäsjoki on merkittävä kalastusmatkailukohde ja osa Pallas-Yllästunturin matkailualuetta.

