ENONTEKIÖN PORONHOITO- JA KAUSIASUTUSMAISEMAT: RAITTIJÄRVI

Maisema-alueen aikaisempi nimi ja arvoluokka: Raittijärven kesäkylä, maakunnallisesti arvokas
maisema-alue (Mietintö 66/1992)
Ehdotettu arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
Kunta: Enontekiö
Pinta-ala: 3 222,3 ha
Maisemaseutu: Enontekiön pohjoinen tunturiseutu (Mietintö 66/1992)

Maisemakuva
Ávžžásjávri, Raittijärvi sijaitsee noin 30 km Kilpisjärveltä itään Lätäsenoon laskevan
Rommaenon vesireitin varrella, jossa eno laajenee vuoroin lompoloiksi ja vuoroin järviksi.
Vesistöjen laaksoja ympäröivät kumpuilevat tunturit. Raittijärven porokylän asutus ja poroaidat
sijaitsevat kaakkoisrannalla.
Luonnon ominaispiirteet
Enontekiön keskiosan maisema vaihtelee melko jyrkkärinteisistä tuntureista ja vaaroista alavampiin
kumpuileviin alueisiin. Laet ovat korkeintaan 700 metrisiä. Lakien väleissä on usein teräväpohjaisia
V-laaksoja. Kirkasvetisiä järviä, jokia ja puroja on runsaasti. Alue on mäntymetsävyöhykkeen
yläpuolella.
Maisema-alueeseen sisältyvät suojelualueet:
Käsivarren erämaa-alue, Erämaalaki 62/1991 Natura 2000

Kulttuuriset ominaispiirteet
Raittijärvi vakiintui kaijukkalaisten porokylän kesäpaikaksi vuonna 1949 kyläläisten hylättyä
Rommajärven kesäpaikan laidunmaitten mentyä heikkoon kuntoon. Hirsikämppä siirrettiin
Rommajärveltä Raittijärvelle, jonne oli vuonna 1941 rakennettu tilapäisasunnoksi turvekota.
Raittijärvi pysyi kyläläisten varsinaisena asuinpaikkana 1960-luvulle asti, mistä lähtien talvet on
asuttu Kaaresuvannossa.
Raittijärven kaakkoisrannalla sijainnut vanha hirsikämppä on purettu vuonna 1997. Talo on ollut
kumpareella, johon on kehittynyt kuivaa niittyä. Muut talot on rakennettu tämän paikan vastapäätä
järven koillisrannalle. Vanhimmat rakennukset ovat 1940- ja 1950-luvulta, uusimmat 1980-luvulta.
Talot ovat erillään toisistaan, mutta muodostavat kuitenkin selkeästi kylän. Raittijärvi on nykyisin
Käsivarren paliskunnan kaijukkalaisten porokylä.
Maisema-alueeseen sisältyvät arvotetut kohteet:
RKY 1993: Raittijärven kylä
Sma 8102: Raittijärven kylä
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä reitti: Saarikoski – Raittijärvi (Tunturi-Lapin maakuntakaava, s.
79)
Perinnebiotoopit: Raittijärven kentät (Lapin perinnebiotooppien hoito-opas 2008)
Perustelut
Enontekiön porosaamelaiskylät -maisema-aluekokonaisuuteen kuuluvat Raittijärvi, Pöyrisjärven–
Kalkujärven alue ja Salvasjärvi. Raittijärvi kertoo ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta äärevissä
olosuhteissa ja poronhoidon jatkuvuudesta. Suomen saamelaisalueella Enontekiöllä on pisimpään
säilynyt porosaamelaisten siidajärjestelmä, vuotuismuutto ja siihen liittyvät kesäkylät. Kesäkylät
ovat edelleen käytössä ja niitä leimaa rakennuskannan ajallinen kerroksellisuus. Raittijärvi on
poronhoitoon kuuluva kausiasuinpaikka.
Rajaus

Porokylän rajauksessa ovat mukana kaikki poroaidan tärkeimmät osat johdinaitoineen sekä eläinten ja
ihmisten liikkumisen kannalta merkittävimmät alueet. Maisema-alue ulottuu lännestä Vuonjaljávrilta
Rommaenon Aitakoskelle ja Vuomujärvelle. Aluerajaukseen kuuluu etelässä Ráhpesoaivin laki sekä sitä
ympäröivät jängät, Heavahanjeaggi ja Vuomuš. Pohjoisessa alue rajautuu vesistön pohjoispuolisille
suoalueille, Ávžžášgielaksen ja Njárgavárrin rinteiden alaosiin.

Paikalliset ovat esittäneet aluetta (laajempaa) valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Enontekiön poronhoito- ja kausiasutusmaisemat:
Raittijärvi
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