Hankkeesta vastaava
Northland Mines Oy

YVA-konsultti
Ramboll Finland Oy

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus LIITTEET osa 4/4

Kuva Mikko Jokinen

Northland Mines Oy

HANNUKAISEN KAIVOSHANKE
ympäristövaikutusten arviointiselostus

LIITTEET osa 4 / 4

Liitetiedostot OSA  / 4

Liite 35

Äkäsjokisuun, Äkäsjokivarren ja Hannukaisen alueen muinaisjäännösinventointi 2007

Liite 36

Rautuvaaran alueen muinaisjäännösinventointi 2008

Liite 37

Hannukaisen rautakaivosalueen arkeologinen inventointi

Liite 38

Hannukainen, putkilinjan arkeologinen inventointi

Liite 39

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Liite 40

Porotalousselvitys

Liite 41

Ylläksen ja Levin matkailijoiden suhtautuminen Hannukaisen kaivoshankkeeseen ja Kittilän kaivokseen

Liite 42

Hankealueen pintavesien vedenlaatutulokset

Liite 35
Äkäsjokisuun, Äkäsjokivarren
ja Hannukaisen alueen muinaisjäännösinventointi 2007

1

KOLARI
Äkäsjokisuun, Äkäsjokivarren ja Hannukaisten alueen
muinaisjäännösinventointi
2007

Timo Jussila
Tapani Rostedt, Hans-Peter-Schulz

Kustantaja: Lapin vesitutkimus Oy

2
Sisältö:
Perustiedot....................................................................................... 3
Inventointi ........................................................................................ 4
Pirtinpohjat ............................................................................... 5
Paikannuskartta............................................................................... 7
Yleiskartta, tutkimusalueet ............................................................. 7
Kartta: Hannukainen, muinaisjäännökset ...................................... 8
Kartta: Äkäsjokisuu, muinaisjäännökset ....................................... 9
Muinaisjäännökset......................................................................... 10
Termien ja sisällön selitys....................................................... 10
KOLARI 27 SAIVOJÄRVI ....................................................... 11
KOLARI 29 HANNUKAINEN 1 A ............................................ 13
KOLARI 30 HANNUKAINEN 2................................................ 13
KOLARI 31 HANNUKAINEN 3................................................ 15
KOLARI 33 JYRISEVÄ ........................................................... 15
KOLARI 34 JUUSTOLINKAT.................................................. 16
KOLARI 35 KUERKOSKI 1..................................................... 17
KOLARI 35 /3 KUERKOSKI 3................................................. 18
KOLARI 35 /4 KUERKOSKI 4................................................. 18
KOLARI 36 KUERLINKAT 1 ................................................... 19
KOLARI 46 HANNUKAINEN 1 B ............................................ 20
KOLARI 47 HANNUKAINEN 1 C ............................................ 22
KOLARI 48 KUERLINKAT 3 ................................................... 23
KOLARI 49 AAVAHELUKAN ETELÄPÄÄ ............................... 24
KOLARI 51 PULKKASAARET 2 ............................................. 26
KOLARI 52 PIRTTIKANGAS NE 1 ......................................... 27
KOLARI 53 KYLMÄOJA 1 ...................................................... 28
KOLARI 54 KYLMÄOJA 2 ...................................................... 29
KOLARI 55 PIRTTIJÄRVI ....................................................... 31
KOLARI 56 KIVIVUOPIONVAARA ......................................... 32
KOLARI 57 AILISAARENNIVAT ............................................. 33
KOLARI 58 AILISAARENNIVAT 2 .......................................... 35
KOLARI 59 VALKEAJOKI 1.................................................... 37
KOLARI 60 VALKEAJOKI 2.................................................... 38
KOLARI 61 VALKEAJOKI 3.................................................... 39
KOLARI 62 VALKEAJOKI 4.................................................... 41
KOLARI 63 VALKEAJOKI 5.................................................... 42
KOLARI 64 VALKEAJOKI 6.................................................... 43
KOLARI 65 VALKEAJOKI 7.................................................... 44
KOLARI 66 ÄKÄSJOKI 6 ........................................................ 45
KOLARI 67 ÄKÄSJOKI 1 ........................................................ 46
KOLARI 68 ÄKÄSJOKI 2 A JA B ............................................ 47
KOLARI 69 ÄKÄSJOKI 3 ........................................................ 50
KOLARI 70 ÄKÄSJOKI HAITARITIEVAT................................ 51
KOLARI 71 HAITARITIEVAT TERVAHAUTA 1 ...................... 53
KOLARI 72 HAITARITIEVAT TERVAHAUTA 2 ...................... 53
KOLARI 73 ÄKÄSJOKI 7 ........................................................ 53
KOLARI 74 ÄKÄSJOKI 4 ........................................................ 54

3
KOLARI 75 MANNAJÄRVI NE 1............................................. 56
KOLARI 76 MANNAJÄRVI NE 2............................................. 58
KOLARI 77 ÄKÄSJOKI PELLIKOSKENMAA .......................... 58
KOLARI 78 ÄKÄSJOKI PELLIKOSKI...................................... 61
KOLARI 79 ÄKÄSJOKISUU NW............................................. 62
KOLARI 80 KALKKIKANGAS 1 .............................................. 63
KOLARI 81 KALKKIKANGAS 2 .............................................. 63
KOLARI 82 KALKKIKANGAS 3 .............................................. 64
MUONIO 10 KIRKKOPAHTA.................................................. 66
Löytöpaikat ja tuhoutuneet ja epämääräiset jäännökset ............ 66

Kansikuva:

Maisema Kolari 57 Ailisaarennivat esihist. asuinpaikan pohjoisosasta kohti Yllästunturia.

Perustiedot
Alue:

Kaivoshankkeisiin liittyvät maankäyttö- ja suunnittelualueet Hannukaisissa (sen pohjoisosassa, Kuertunturin länsipuolella, osin myös Muonion puolella) ja Äkäsjokisuussa (pääosin sen länsipuolella) ja niihin liittyvä putkilinjan alue Äkäsjokisuun ja Hannukaisten välillä Äkäsjoen pohjois-luoteisrannan tuntumassa. Ks. yleiskartta tutkimusalueet.
Tarkoitus:
Tarkistaa riittävissä määrin, tihein pistokokein ja maastoltaan muinaisjäännöksille
otollisilla alueilla kattavasti onko kaavoitettavalla alueella muinaisjäännöksiä. Etsiä
uusia muinaisjäännöksiä.
Työaika:
Kenttätyöaika: 17.9. – 23.9.2007.
Kustantaja: Lapin vesitutkimus Oy, Northland Resources inc.
Tekijät:
Mikroliitti Oy. Maastotyöt Timo Jussila, Tapani Rostedt, Hans-Peter Schulz, raportti
T. Jussila.
Aiemmat tutkimukset: Kotivuori Hannu inventointi 1988.
Tulokset:
Tutkimusalueelta tunnettiin ennen inventointia kaikkiaan kuusi esihistoriallista asuinpaikkaa, kaksi pyyntikuoppakohdetta, mahdollinen kvartsilouhos ja yksi tunnistamaton kivirakenne, kaikkiaan 10 muinaisjäännöstä. Inventoinnissa 2007 todettiin yhden
esihist. asuinpaikan ja yhden pyyntikuoppakohteen tuhoutuneen. Inventoinnissa
löydettiin 9 esihistoriallista asuinpaikkaa, neljä pyyntikuoppakohdetta, yksi mahdollinen kvartsilouhos, 14 tervahautakohdetta, yksi kalkkimiilu, 5 tupasijaa tai pirtinpohjaa, kolme tunnistamatonta kuoppa- tai maarakennetta, kaikkiaan 37 muinaisjäännökseksi luokiteltua kohdetta. Lisäksi havaittiin pari hist. ajan rakenteiden jäännettä
(korsuja tms. varustuksia?), joita ei luokiteltu muinaisjäännöksiksi. Kaikkiaan tutkimusalueella tunnetaan nyt 47 muinaisjäännöstä
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Inventointi
Inventoinnin maastotyöt tehtiin kolmen arkeologin voimin 17.9 - 23.9.2007, kahdessa ryhmässä ja
kahdella autolla. Toisessa ryhmässä kaksi arkeologia kulkivat samalla alueella mutta pääosan
ajasta omaa reittiään. Työtä suosi erinomainen sää mikä mahdollisti pitkät, antoisat työpäivät.
Työhön kuului myös inventointi Ruotsin puolella Pajalassa, Kaunisvaaran ja Huukin alueilla, joka
suoritettiin 24.-28.9. Siitä on erillinen raportti.
Tutkittavat alueet rajattiin tilaajalta saatujen karttojen ja ohjeiden perusteella. Tutkimusalue jakaantui neljään osa-alueeseen: Hannukaisten alue, Rautuvaaran alue, Äkäsjoen pohjoisluoteisranta n. 200 m etäisyydelle rannasta välillä Hannukainen-Äkäsjokisuu, ÄkäsjokisuunMannajärven alue. Tutkimus keskittyi joki- ja puronvarsiin ja järvien (Mannajärvi, Pirttijärvi) rantoihin ja rantojen tuntumaan. Muualla, sisämaassa, jängillä ja vaaroilla tutkittiin maastoa pistokokein
siellä ja täällä, erityisesti Hannukaisten pohjoisosassa. Mannajärven ja Äkäsjoen välinen kangasmaastoinen alue tutkittiin kuitenkin kattavasti. Samoin Kalkkikankaan alue Äkäsjokisuussa.
Muualla sisämaa-alueilla oli maasto arkeologin kannalta ”luotaantyöntävää” eli kivikkoista ja märkää moreenimaata, josta ei tiedetä mitään mielenkiintoista olevan löydettävissä. Pihamaita ei joitain poikkeuksia lukuun ottamatta tutkittu.
Esihistorialliset pyyntikulttuurin asuinpaikat ovat vähäisin poikkeuksin sijainneet aina aivan rannassa. Siksi on tarpeellista selvittää tutkittavan alueen vesistöhistoriaa jotta muinaisjäännöksiä
osattaisiin etsiä oikeista paikoista – muinaisrantojen tasoilta. Äkäsjokilaaksoon on saattanut ulottua muinainen Ancylusjärvi, sen varhaisvaiheessa (n. 8900-8500 eKr.). Eri lähteistä tulkittuna arvelen varhaisen Ancylusjärven ulottuneen n. 170-175 m korkeustasolle Äkäsjokivarressa Hannukaisten lounaispuolella ja Äkäsjokisuussa. Jos niin on ollut on periaatteessa mahdollista löytää
hieman nuorempia Preboreaaliseen ilmastokauteen ajoittuvia (ennen 8200 eKr.) asuinpaikkoja
hieman em. korkeustasojen alapuoleta. Itä-Lapissa vanhin kivikautinen asuinpaikka on ajoitettu
n. 8500 eKr. (Utsjoki Vetsjärvi, Kankaanpää & Rankama). Äkäsjokivarressa oli monin paikoin selvästi havaittavissa muinainen rantatörmä n. 170-172 m tasolla (mm. asuinpaikan 57 Ailisaarennivat kohdalla) ja n. 175 m tasolla paikan nro 51 kohdalla. Kyseessä lienevät kuitenkin muinaiset
joen ”luusuat” eli pienjärvet jokilaaksossa, joita lienee ollut useampia nykyisen jokiuoman kohdalla, päätellen monien asuinpaikkojen sijoittumisesta kauemmaksi nykyisestä jokirannasta. Missään
emme havainneet ylempiä muinaisrantatörmiä. Alempana jokivarressa ei havaittu myöskään em.
170-175 m törmiä, vaikka kyseisillä tasoilla niitä havaittiin koillisempana. Kauempana joesta olevilla rinteillä ja niiden päällisillä tasanteilla 170-175 m korkeusvälillä tehtiin paikoin intensiivistäkin
koekuopitusta joen alajuoksulla, mm. Tapojoen suun alueella, mutta ilman pienintäkään havaintoa
esihistoriasta. On mahdollista että Ancylusjärvi ei kuitenkaan olisi ulottunut niin korkealle kuin
olen olettanut – mutta yhtäältä on mahdollista että em. 170-175 m tason törmät voisivat olla myös
Ancylusaikaisia ja sitten siitä kuroutuneiden pienjärvien rantoja. On mahdollista että Ancylusrantataso on jäänyt myöhempien ”jokijärvivaiheiden” alle ja sekoittamaksi. Kyseiset muinaisjärvet ovat
voineet olla olemassa vielä hyvinkin myöhään – mitään faktaa niiden iästä ei ole käytettävissä.
Alueella ei tiedetä olleen jääjärviä (kuten pohjoisempana Muoniossa – Muonion jääjärvi ei ole
ulottunut tälle alueelle), eikä merkkejä sellaisista havaittu. Nykyisen (ajoitusten osalta vähäisen)
tietämyksemme perusteella alueella olevat esihistorialliset asuinpaikat voivat siis periaatteessa
ajoittua varsin laveasti 8500 eKr. – 1600 jKr. aikavälille. Tarkemmin ajoittavaa esineistöä niiltä ei
ole saatu. Esihistorian Lapissa katsotaan jatkuneen pitkälle 1600 luvulle jKr.
Hannukaisten alueella jokien ja purojen rannat ovat maaperältään hiekkaa. Ylempänä ja kauempana joesta maasto muuttuu ”normaaliksi” kiviseksi moreeniksi, märäksi jängäksi mäkien rinteillä
ja lailla. Näiltä alueilta – kuten juuri Hannukaisten suunnitellulta maankäytön alueelta – ei ole odo-
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tettavissa mitään muinaisjäännöksiä löydettäväksi, eikä niitä myöskään muutaman kävelyretken
jälkeen ja metsäteiltä (maastoautolla kuljettavilta) tehdyin havainnoinein löydettykään. Osa alueesta on vanhaa kaivosta ja sen mittavaa jätemaakasaa. Emme nähneet mitään syytä tutkia
Hannukaisten seudun ja Äkäsjokisuun alueen itäpuoliskon sisämaita sen tarkemmin. Alueen muinaisjäännökset ovat löydettävissä jokilaaksoista ja kankailta, jotka tutkittiin kattavasti ja suhteellisen tarkasti. Äkäsjokivarsi tutkittiin perusteellisesti. Hannukaisten tutkimusalueen ja Äkäsjokisuun
tutkimusalueen välillä tutkittiin ainoastaan joen pohjois-luoteisrannat, minne mahdollisesti tullaan
rakentamaan putkilinja.
Rautuvaaran maasto oli kivistä ja märkää moreenia, osin vanhan kaivoksen runtelema ja kaivostoiminnassa myllättyä. Siellä ei havaittu mitään muinaisjäännöksiin viittaavaa maastoa, jota olisi
kannattanut tarkemmin tutkia. Vanhassa purolaaksossa on padottu tekojärvi. Sen patojen alapuolella purolaakso on soinen, eikä puron suorannoita ole mahdollista mitään etsiä saati löytää.
Rautuvaara:

Rautuvaaran patoallas koillisesta

Purolaakso luonnontilassa padosta länteen

Äkäsjokisuun alueella tutkittiin Muonionjokivartta sekä Äkäsjoen vartta sen molemmin puolin.
Mannajärven rannat osoittautuivat pettymykseksi. Muinaisjäännöksille hyvin sopivaa maastoa siellä ei havaittu ja kivikkoisesta rantamaastosta ei mitään löydetty. Järven koillis- ja länsipuoliset
Hiekkakankaat eivät ulotu rantaan asti. Ylempiä muinaisrantatörmiä ei alueella todettu. Sen sijaan
soiden laitoja näillä kankailla tutkittiin – asuinpaikkoja, jotka osoittaisivat soiden olleen järvinä, ei
havaittu.

Pirtinpohjat
Eräs mielenkiintoinen alueen muinaisjäännöslaji ovat ns. pirtinpohjat – valitsemani alustava termi.
Niitä tavattiin kolmessa paikassa Kolarissa ja viidessä paikassa Pajalassa. Näistä on kuvia sivuilla: 28, 42, 43.
Kyseessä on asumuksen pohja, joka on nelisivuinen ja maahan kaivettu kuoppa, sisäkooltaan n.
2-3 x 2-3 m ja n. 50-80 cm syvä. Siinä on ympärillä vallit, usein aika leveät ja vallin korkeus tyypillisesti n. 0,5 m. Yhdessä nurkassa tai yhdellä sivulla on huolellisesti luonnonkivistä rakennettu
matala uuni, jossa usein säilynyt holvattu tai laakakivistä tehty uunin aukko aivan kuopan lattiatasossa ja vallin ulkopuolella (?) olleen hormin aukko. Yhdellä - usein uunia vastapäisellä - sivulla
on usein (mutta ei aina) oviaukon paikka näkyvissä vallissa tai kuopassa. Joissain tapauksissa on
kuopan seinämissä näkyvissä lahonneiden hirsien jäänteitä.

