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Lukijalle
Käsillä oleva Raito-lehden numero tarkastelee useita kulkemiseen
liittyviä teemoja. Useimmat tunnetut liikkumistavat ja kulkupelit
ovat osa lappilaista elämänmenoa.
Metsätiet kattavat jo kaikki talousmetsät, ja puu huilaa asvaltilla
Rovaniemen rautatieaseman lanssille. Autot ovat vallanneet taajaman viimeistä sopukkaa myöten.
Ruuhka-aikoina tasaisena soljuvat
valovirrat imeytyvät kaupungin
nieluun. Melu, katku ja kiire ovat
tarrautuneet kaupunkikuvaan. Sata vuotta sitten rautahepo puhalsi
ensimmäiset höyrynsä Rovaniemen taajaväkisen yhdyskunnan
taivaalle. Veturi kiskoi mukanaan
uuden aikakauden, toi mittavat
tavara- ja matkailijavirrat. Sinä
hetkenä vuosituhansia liikennöintiä Perämereltä ylämaihin hallinnut Kemijoki menetti yksinoikeutensa.
Lapin ilmailun pioneeri Johan
”Jukka” Lindström (1908–1953)
rakensi Rovaniemen Olkkajärven
Apukan kievarissa 18-hevosvoimaisen Pixie-koneen, jolla hän
teki ensilennon helmikuussa 1926.
Varsinainen lentomatkailu Lapissa

alkoi kun reitti Kemi – Rovaniemi – Petsamo avattiin kesällä
1940. Kun sodassa tuhotut kentät
saatiin kunnostettua, tuli lentomatkailu vähitellen harvojen oikeudesta koko kansan huviksi ja
hyödyksi.
Sähköisten viestimien kehittyminen on luonut uusia tarpeita,
muuttanut tottumuksia, pinnallistanut tai syventänyt tietämystämme. Mobiilimaailma pyrkii vähentämään liikkumista ja tasa-arvoistamaan tiedonsaantia. Palveluyhteiskunnan on korvannut sähköinen asiointi- ja maksuliikenne.
Elämme itsepalveluyhteiskunnassa, jossa sosiaalisen kanssakäymisen korvaavat TV:n reality-sarjat,
tekstiviestit, sähköposti ja laajakaistayhteydet. Liikenne ja liikkuminen ovat historiallisen kehityksen tulosta, jota tutkimatta emme
voi kehittää kuljetusvälineitä tai
vähentää päästöjä. Tätäkin tietoa
kokoamalla ja välittämällä museot, arkistot ja kirjastot pyrkivät rakentamaan eilispäivän työstä edellytyksiä parempaan huomiseen.
HANNU KOTIVUORI
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YRJÖ TEERIAHO

Lapin historiaa
karttojen
kuvaamana
■ Lappi on kartantuotannossa
ollut aina kehitysmaa. Vielä
peruskartan aloitusvuonnakin
1947 Lappi päätettiin kartoittaa
vaatimattomammin kuin rintamaat. Maastotyötä tehtiin vähemmän, kiinteistörajoja ei kuvattu, värejä oli kolme peruskartan viiden sijaan. Vasta
viime vuosina on tätä topograﬁsta karttaa ryhdytty muuttamaan peruskartaksi. Kohokohtiakin Lapin kartoituksessa on
ollut. Merkittävin lienee ranskalaisen Maupertuis’n 1736–37
tekemä astemittaus Torniosta
Pelloon. Tätä nykyä Lapin karttavalikoima ylittää osin EteläSuomen vastaavan, ainakin
ulkoilukarttojen osalta.
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Varhaisimmat Lapin kartoitukset
perustuivat kuninkaiden määräyksiin. Papisto on ollut erittäin
aktiivista tällä alalla. Vanhimmat
kartat näyttävät enemmän kuvakirjoilta kuin kartoilta, taideteoksilta. Tekniikka ja kartoittajien
taidot ovat kehittäneet karttakuvaa todellisuutta vastaavaksi. Osin
kuulopuheiden perusteella syntyneistä kartoista on päästy nykyisiin maastoa erittäin tarkasti kuvaaviin karttoihin.
AURÉNIEN KARTAT

Törmäsin Petter Wilhelm (1826–
1896) ja Josef (s. 1839) Aurénin
karttoihin
Kansallisarkistossa
vuonna 2004 Seppo J. Partasen
vihjeestä, koska veljekset harrastivat myös kullanetsintää. Aurénien
kartat antoivat sysäyksen tutkia
Ruotsin vallan aikaisia karttoja
laajemminkin ja johtivat Vanhojen
karttojen Lappi -teoksen kirjoittamiseen. Kirjan julkaiseminen perustuu kartantekijän ammattiini,

lapinhulluuteeni ja yleiseen kiin- 1870–1871 Sodankylän ja Saukosnostukseeni karttoihin. Työstä ken (Savukoski) kunnista 1:100 000
voin sanoa, että se oli tarkista, tekemistä pitäjänkartoista. Mitä
tarkista ja taas tarkista, eikä kirja kauemmaksi itään Tornion–Muosynny silti virheittä. Suurin ongel- nionjoesta edetään, sitä puutteelma on, että kartat ovat suuria ja lisemmalta karttakuva näyttää.
kirjan sivut rajallisia, jolloin kart- Olisiko Aurénkin ajatellut, ettei
toja joudutaan pienentämään luet- niillä asumattomilla selkosilla oltavuuden kustannuksella.
lut niin väliä.
Aurénin veljekset olivat moAakenustunturilta Leville on
lemmat maanmittareita. Petter mitattu perusviiva kuten myös
Wilhelm oli aikaisemmalta nimel- Aalistunturista Kustivaaraan. Petään Pekka Ville Eronen. Paitsi rusviivahan on edellytys kolmioajan tapa mahdollisesti myös kul- mittauksen onnistumiselle. Itäta (lat. aurum) vaikutti nimen va- Lapista en ole kartalle merkittyä
lintaan. Aurénien työalueeksi tuli perusviivaa löytänyt, mikä selittää
Lappi. Petter Wilhelmin mittava siellä esiintyvät suuremmat vääkartoitustyö Finska Lappmarken ristymät. Nimet on esitetty lähes
1860 mittakaavaan noin 1:500 poikkeuksetta suomenkielisinä.
000 käsittää koko Pohjois-Suo- Järvien muodot, vaikkapa Jeris- ja
men Rovaniemeltä Vienanmerel- Äkäsjärven, ovat hämmästyttävän
le.
hyvin piirretyt. Itäkairan järvistä
Kartta on piirretty aika ras- ei voi sanoa samaa. Tiestöä on
kaalla kädellä, mutta totuudenmu- erittäin vähän, Kittilään ja Sokaisuutta tavoitellen. Virheitähän dankylään on ilmeisesti kärrytien
ensimmäiseksi haetaan nykyisistä tapainen tie tullut, ruotsinkielikartoistakin. Silmään ottavat Ina- sessä merkkien selitteessä kuitenrijärven (Enare sjö) pelkistynyt kin maantieksi nimettynä. Muut
muoto ja Korsatunturin korostu- ovat olleet ratsuteitä. Muteniasta
neisuus. Itä-Lapin korkeinta tun- kohti Jäämerta johtava Ruijanpoturia ei Sokostin nimellä löydy, lun läntinen haara on kartalle
mutta Luirotunturi sen paikkeilla merkitty.
sitä tarkoittanee. Nimistön vertaiAurénit osallistuivat myös Suolu on kiintoisaa. Mainittakoon, men yleiskartan ensimmäisen laiettei Aurén ole huomannut Ivaloa toksen 1:400 000 valmistamiseen.
edes Kyrönä, vaikka Göran Wah- Josef Aurén ohjeistettiin tekelenberg sen mainitsee jo 56 vuot- mään maantieteellisiä mittauksia
ta aiemmin ilmestyneessä kartas- Utsjoen ja Inarin pitäjissä. Aussaan.
kultanttina hän ei saanut esimerYksityiskohtaisemmin nimistöä kiksi käydä eli tarkistaa pitäjien
voi tarkastella Aurénin 1861–1863 välistä rajaa, vaan se oli merkittäKittilän, Kolarin ja Muonion sekä vä kartalle kruununnimismiehen
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ja paikkakuntalaisten osoitusten
perusteella. Kartoitus oli urakkatyötä. Josef sai noin 2 600 000 tynnyrinalan eli noin 12 800 km²:n
kartoittamisesta 9 000 mk. Vanhempi veli Petter Wilhelm sai
vastaavasti Sodankylän itäosien ja
Kuolajärven (Sallan) pohjoisosien
9 900 km²:n kartoittamisesta
myös 9 000 mk. Mittaukset valmistuivat määräpäivään 1.11.1871
mennessä. Josef Aurénin kartassa
huomiotani herätti Sarmitunturin
alueella Kivijärven rannalle merkitty Bönehus (rukoushuone).
Sain selville, että rippikoulua Bönehusissa oli pidetty.
Eläkepäivillään P. W. Aurén julkaisi kertomuksen Keisari Aleksander I:sen Matka Pohjanmaalla
v. 1819. Mukaillut kertomuksista
Hundra minnen från Österbotten
sekä muista kansan muistossa olevista maineista P:W:A. Saman
vuoden kirjassaan Uleåborgs län
hän kertoi 12 vuoden työstään
Lapissa, muistiinmerkinnöistään
Utsjoelta, Inarista ja Sodankylästä.
Hän opasti turisteja matkareiteistä ja varoitti jopa hyttysistä kesäaikaan.
VANHA KEMIN LAPIN KARTTA
tekemään matkaan. Karttaan on
Lapin maakuntakirjastossa säily- merkitty vuosiluku 1802, mutta
tettävä Karta öfver Kemi Lapp- se on liitteenä Wahlenbergin matmark – Kemin Lappi 1804 (noin kakuvauksessa 1804, jota on pi1:1,5 milj.) kuuluu vapaaherra Sa- dettävä kartan julkaisuvuotena.
muel Gustaf Hermelinin kartas- Olen ottanut kartan mukaan kirtoon. Se perustuu kasvitieteilijä ja jaani lähinnä lähtökartaksi kuvaakartografi Göran (Georg) Wah- maan kulkureittien kehitystä.
lenbergin (1780–1851) vuonna Varsinaisia teitähän ei Lapissa
1802 Hermelinin toimeksiannosta tuohon aikaan ollut, lukuun otta6

Männyn (ylempi raja) ja kuusen
(eteläisempi raja) kasvillisuusrajoja
pohjoisimmassa Suomessa osoittava
kartta on laadittu H. R. Sandbergin
1892 tekemien tutkimusten perusteella. Kartan painopaikkaa ja -aikaa
ei tiedetä. Kuva: Kansallisarkisto.

matta talviteitä vesistöstä toiseen.
Joet osoittavat silloiset kulkureitit.
Mielenkiintoinen on valtakunnanrajojen jako kahteen luokkaan.
Norjan vastainen raja kuuluu paikkansa pitäviin, sitä vastoin Venäjän vastainen raja käymättömiin
eli epävarmoihin.
Karttaan on merkitty lisäksi
kunnan- ja kylänrajat. Inarissa ky7

läkokonaisuuksia ovat mm. Pats- lisuuden on allekirjoituksellaan
jokiby, Ivalojoki by, Padar by ja vahvistanut
metsäkonduktööri
Muddus jauri by. Sodankylässä Arthur Ericsson v. 1900, MaanSombio by on ulottunut lähelle mittauksen ja metsänhoidon yliKemijärveä. Inarijärvi on ollut hallitus. Metsäkonduktööri oli arEnare träsk, kun se Aurénilla on vonimi, jolla sai kelpoisuuden
Enare sjö. 1662 Joan Blaeu’n kar- valtion virkaan metsänhoitajana.
tassa se on Enara Tresk. Suomu- Kartan oikeellisuutta on kuitenjoki on Wahlenbergillä Suomusjo- kin arvosteltu reunassa olevin lyiki, Nattaset on Sombiotunturit. jykynämerkinnöin. PohjoissuunAsutusta on kuntakeskusten lisäk- nassakin sanotaan olevan virhettä.
si ollut Itä-Lapissa Muteniassa ja Alue on nykyisin suurimmalta
Korvassa (Korvanen), Länsi- ja osaltaan Sompion luonnonpuisKeski-Lapissa mm. Tepsassa, Jee- toa.
siössä, Kaukas’essa (Kaukonen),
Hoitoaluekarttoja mittakaavaan
1:100 000 on Metsähallitus julKihlangissa ja Kyrössä (Ivalo).
kaissut useita 1900-luvun alussa,
samoin kuin talousaluekarttoja
METSÄTALOUSKARTTOJA
Metsähallitus on julkaissut useita 1:40 000. Mielenkiintoinen on
karttoja 1800-luvun lopulta alka- 1915 julkaistu kolmiosainen Karten. H. R. Sandbergin laatima met- ta Kyrön lohkokunnasta mittakaasänrajakartta Tallens och granens vaan 1:20 000. Tekijänä on ollut
nuvarande vegetationsgräns i finska varamaanmittari Ossian StåhlLappmarken (noin 1:1 milj.) perus- berg, ja leimasta päätellen se on
tuu 1892 suoritettuihin tutkimuk- täydennys- ja korjauskartta.
siin. Se on jo huomattavasti tarkempi kuin P. W. Aurénin kartta. SOTILASKARTOISTA
Muutamia nimistön epäjohdon- Ei liene yleisesti tiedossa, että
mukaisuuksia siitäkin löytyy: Aa- ruotsalaiset toimittivat Tornionjopistunturi, mutta Abbisjärvi, Weit- en yli rajakarttoja suomalaisille
schik (Vetsikkojoki), Savettijärvi joukoille saksalaisten vetäytyessä
(Sevettijärvi), Joenjoki 1:500 000 kohti pohjoista 1945. Mittakaaval(Juutuanjoki).
taan kartat olivat 1:100 000 ja
Mihin on tarvittu pienehkön korkeusesitykseltään ns. varjosteSompiojärven ja Nattasten tuntu- karttoja. Norja oli silloin saksarialueen kattavaa karttaa nume- laisten miehittämä, joten sieltä ei
roiduin tiluskuvioin? Kartan ot- apua saatu.
Eräs merkillisimmistä saksalaissikko on jo erikoinen: Kartta
osottava osan Sompion mesämaasta ten sotilaskartoituksista tehtiin
Sodankylän hoitoalueessa. Mitta- Vuotsossa ja Lätäsenolla 1944.
kaavalaatikkoon on merkitty Neliosainen Vuotson kartta teh1/100’000 metriä. Kartan oikeel- tiin viisivärisenä mittakaavaan
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1:50 000, Lätäsenon kartta 1:100
000. Hallussani on ainoastaan valokopio Vuotson karttalehti 2:sta,
joka löytyi Maanmittauslaitoksesta. Ainoatakaan karttalehteä eivät
saksalaiset vihollismaahan jättäneet, eikä niitä ole löytynyt myöhemmin edes Saksasta. Yksivärisestä kopiosta voi päätellä kartoissa kiinnitetyn erityistä huomiota kulkukelpoisuuden esittämiseen.
Saksalaisilla oli käytössään muitakin sotilaskarttoja. Kirjassani
olen esitellyt 1:100 000 Tykistökartan Talkunapää, joka on koottu ennen sotia tehdyistä suomalaisista ja venäläisistä kartoista.
Virkakäyttöön tarkoitettuun karttaan on lisätty paikantamisruudusto. Muista vieraan vallan tekemistä kartoista Lapista Suomen
puolelta mainittakoon venäläisten
tekemä yksityiskohtainen Topografinen kartta 1:100 000 vuodelta
1955 ja englantilaisten tekemä Ilmailukartta Tactical Pilotaage
Chart 1:500 000 1980-luvulta.
Kartat kertovat suurvaltain kiinnostuksesta pieneen Suomeen.
Erikoisia karttoja ovat suomalaiset sotilaatkin tehneet. Raporttikartta, Itä-Karjala, Länsi Kuola
ja Petsamon alue 1:840 000 v.
1920. Tämän koillisen rintaman
kartan on laatinut Samuli Paulaharju jääkärikapteeni K. M. Walleniuksen tiedustelu-upseerina. Jatkosodan aikana tehtiin rintaman
etenemisen aikana ilmakuvapohjaisia IK-pikakarttoja 1:20 000
sekä Tiedoituskarttoja 1:50 000.

MATKAILU- JA
ULKOILUKARTTOJA

Sotien jälkeen 1953 ilmestyi Matti
Poutvaaran kirja Lappi: Keskiyön
auringon maa ja sen liitteenä kartta Lapinmaa 1:1 milj. Majoituspalvelut on esitetty symbolein tason
mukaan alkaen hotellista retkeilymajan kautta autiotupaan ja päätyen telttailualueeseen. Anniskelupaikkoihin ohjaa pikarinkuva.
Kohteita on luetteloitu kaikkiaan
45. Kartta on ollut työläs piirtää,
jokainen symbolikin erikseen. Ulkoilukarttojen pioneereja edustavat Imatran Lapinkävijäin ja Suomen Ladun kartat Saariselältä
1:100 000 vuosilta 1961 ja 1958
sekä Maanmittaushallitusen tuottama Ylläs 1:50 000 vuodelta
1964.
Erikoisuutena voidaan pitää
Jorma Mattssonin tekemää Saariselän paikannimet -työkarttaa
2007. Ei voi kuin ihmetellä miten
me kartantekijät olemme voineet
kerätä samoille maastokohteille
niin erilaisia toisistaan poikkeavia
nimiä.
Kirjoittaja kiittää Erkki Liljan antamista
tiedoista.
LUE LISÄÄ
YRJÖ TEERIAHON TUOTANTO:

Kartan kanssa kairassa. Jyväskylä 2007.
Kulkijoiden vanhaa Saariselkää. Jyväskylä
2009.
Pitkin poikin Saariselkää ja muita takamaita.
Jyväskylä 2006.
Vanhojen karttojen Lappi. Jyväskylä 2008.
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LEENA FURU

Lappi
postikorteissa
■ Postikortti on aikansa tuote.
Lappi-aiheiset postikortit 1970ja 1980-luvulta kertovat kuvaaiheillaan Lapin matkailun kehittymisestä ja suhtautumisesta Lappiin ja sen asukkaisiin.
Postikortti ei ole vain kortti,
se on matkamuisto, (valo)kuva,
teksti. Se on mainos, jonka
avulla voidaan luoda ja
ylläpitää mielikuvia.
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Postikorttien historian voidaan
nähdä palautuvan hyvinkin kauas.
Vanhimmat, säilyneet postikorttien kaltaiset lähetetyt tervehdykset
ovat noin vuodelta 1000. Nämä
”kortit” olivat papyrus- tai puulevyllä olleita kuvitettuja tervehdyksiä.
Paljon myöhemmin, vasta 1700luvun lopulla, alkoi muotoutua
varsinainen postikortti. Kehittely
eteni vasta kun otettiin käyttöön
kivipainomenetelmä.
Hieman
myöhemmin keksitty litografia
mullisti korttien kuvankäsittelyn.
Postimerkki keksittiin vuonna
1840. Tämän seurauksena postikorttikin muuttui.
Vuonna 1843 julkaistiin tuhannen kappaleen litografiapainoksena ensimmäinen joulu- ja uudenvuodenkortti. Kortti väritettiin,
ja se oli myynnissä Lontoossa.
Seuraava kortti julkaistiin vasta
kolmen vuoden kuluttua. Nämä
ensimmäiset postikortit kulkivat
postissa kirjekuoriin suljettuina.
Virallinen, nykyisen kaltainen
postikortti julkaistiin Itävallassa
vuonna 1869. Kortin kehittelyä
vauhditti sen lähettämisen hal-

puus; postikortin lähettäminen
olisi puolet halvempaa kuin kirjeen postittaminen. Nyt postimerkki liimattiin kirjekuoren sijaan suoraan postikorttiin. Vastaanottajan osoite kirjoitettiin
kortin toiselle puolelle ja kirjoitustila viestille jätettiin kääntöpuolelle. Nykyisen kaltainen, kuvallinen postikortti kehitettiin
myöhemmin. Kuvakortin myöhäiseen syntyyn lienee vaikuttanut se, että viestin kirjoitustilaa
jäi hyvin niukasti. Asia korjaantui
kun vuonna 1902 Englannissa
työskentelevä saksalainen F. Hartmand jakoi kortin niin, että viesti
voitiin kirjoittaa kortin osoitepuolelle jätettyyn tyhjään tilaan. Muutamassa vuodessa kaikki maailman postiliiton jäsenmaat hyväksyivät Hartmandin postikortin.
Nykyinen postikortti noudattaa
edelleen Hartmandin ideaa.
Ensimmäiset ”postikortit” olivat uudenvuodentervehdyksiä. Tapa lähettää kirjallisia uudenvuodentervehdyksiä tuli Kiinasta Eurooppaan jo 1600-luvulla. Ilmeisesti ensimmäinen Suomessa
lähetetty tervehdys oli kirjeen kaltainen, kuvaton kirjoitus vuodelta
1776. Paitsi uudenvuodentervehdykset myös visiittikortit olivat
suosittuja suomalaisen herrasväen
keskuudessa 1800-luvulla. Painettuja joulutervehdyksiä ja uudenvuodentervehdyksiä lähetettiin jo
1870-luvulla,
käsinkirjoitettuja
kortteja jo 1850-luvulla. Ilmeisesti vanhin Suomen postissa kulkenut kuvakortti on vuodelta 1891,

ja se esittää Viipurin linnaa. Postikortti onkin jo varhain saanut
paitsi tervehdyksen myös matkamuiston luonteen. Postikortteja
lähetetään todisteena matkasta, ja
kortin välityksellä halutaan kertoa
jotakin matkakohteesta.
KORTTI LAPISTA

Lapin maakuntamuseon kokoelmissa on 1970- ja 1980-luvulla
painettuja Lappi-aiheisia postikortteja. Nämä heijastavat aikansa
matkailukulttuuria, suhtautumista esimerkiksi saamelaisuuteen,
Lapin kulttuuriin ja luontoon. Postikortit ovat halpoja markkinoinnin välineitä, joissa toistetaan ja
toisaalta myös tuotetaan mielikuvia Lapista. Postikortteja valmistetaan kulloinkin muodissa olevien
trendien mukaan. Matkailun kasvaessa myös postikorttien kysyntä
kasvoi. Postikorteissa esitetään
Lappia erikoisena, ja siksi kuvissa
näkyvät Lapin erikoisuuksiksi koetut asiat, Lapin eksotiikka.
Korttien kirjo on laaja, mutta
kortit voi karkeasti jakaa kahteen
osaan: saamelaisaiheisiksi ja korteiksi, joissa saamelaisuutta ei näy.
Jälkimmäisistä korteista esiin
nousevat erityisesti luonnonmaisemia esittelevät kortit.
Tyypillisin maisemakortti on
talvinen kuva tunturista ja paksun
lumen alla notkuvista puista. Kuvista välittyy katsojalle selkeä sanoma: rauha, hiljaisuus ja koskematon puhdas luonto. Arvot,
jotka ovat edelleen tärkeitä myyntivaltteja pohjoisen turismissa.
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Turismin keskittyminen kevättalveen näkyy hyvin korteissa.
Kevättä, kesää ja syksyä esitteleviä
kortteja on vähemmän. Ruskaa ei
postikortteihin ole juuri kuvattu.
Maisemakuvat eivät myöskään
esittele Lapin erikoisia maisemia,
vaan turvautuvat jo kliseisiin tunturi- tai järvikuviin.
1970-luvun postikorteista muutamassa on kuva-aiheena tunturihiihto. Lapin matkailussa siirtyminen tunturihiihdosta lasketteluun alkoi 1960-luvulla laskettelukeskuksien yleistyessä. 1970-luvulla tunturihiihto oli silti vielä
suosittua, kunnes 1980-luvulla
laskettelu ja massaturismi syrjäyttivät sen lopullisesti. 1980-luvun
korteissa tunturihiihtäjät ovatkin
vaihtuneet laskettelijoihin.
Ulkomailta Lappiin suuntautuvan turismin kasvu synnytti uudenlaisia postikortteja. 1980-luvun korttien joukossa on ns. valistuskortteja, joissa kerrotaan
esimerkiksi Saamenmaan kunnista tai annetaan ohjeita lohen valmistukseen. Kuvissa lappilaisesta
ruokakulttuurista tehdään à la
cartea.
SAAMELAINEN JA PORO

Saamelaisuus ja saamelaisten oikeus omaan kulttuuriperintöön
on noussut julkisuuteen erityisesti
viime vuosina. Ainakin postikorttien perusteella saamelaisuus on
tärkeä myyntikeino ja Lapin profiloinnin edistäjä. Saamelaisuutta
käytetään korteissa sekä hyväksyttävin että kyseenalaisin kei12

noin. Osa korteista on ilmeisen
lavastettuja, jolloin ei-saamelaisille on puettu saamenpuvut päälle
ja kuvausrekvisiitaksi pystytetty
esimerkiksi kota.
Matkamuistomyymälöitä esittävissä korteissa saamelaisuus näkyy
paitsi myytävien artikkeleiden
materiaaleissa ja muodoissa myös
työasuna myyjän päällä.
Osa korteista esittelee saamelaisten perinteisiä elinkeinoja, kalastusta ja poronhoitoa. Aidoimmat kuvat lienevätkin poroerotuksista ja vanhasta miehestä
kalastamassa. Poro esiintyy useissa saamelaisaiheisissa kuvissa.
Mielenkiintoista on, että samalla
kun saamelainen ja poro näyttävät olevan erottamaton pari, ei
kortteja, joissa olisi poro ja ei-saamelainen kahdestaan kuvattuna,
ole laisinkaan. Mielikuva saamelaisista poronhoitajina on vahva.
Saamelaisuuteen saadaan yhdistettyä mielikuvia mystisestä ja
arkaaisesta heimosta, kun saamenpukuiset ihmiset kuvataan
esimerkiksi istumassa kodassa tulen loimussa, kävelemässä tummana siluettina taivaanrantaa vasten
porojensa
kanssa
tai
voimakkaana alkuihmisenä hallitsemassa satapäistä porolaumaa
poroerotuksessa. Kuvien avulla
luodaan ja ylläpidetään mielikuvaa Lapista mystisenä ja taianomaisena paikkana. Useimmin
kuvattu saamelainen on pukeutunut koristeelliseen Enontekiönpukuun, mikä erottaa saamelaiset
yhä vahvemmin omaan jouk-

Näyteltyä saamelaisuutta 1970-luvulla.
Korttiin on painettu
teksti "Lappalaisperhe kotiovellaan".
Kortin on julkaissut
Kuultokuva.

koonsa. Saamelaiset onkin yleensä kuvattu keskenään. Ainoa rakennus, jota saamelaisaiheisissa
korteissa näkyy, on kota. Saamelaisuus on jotakin erikoista, joka
ei ole kosketuksessa tavallisen suomalaisen arkipäiväisiin asioihin.
NÄKYMÄTÖN LAPPI

Kiinnostavaa on myös mitä korteista ei näy. Postikorteissa Lappi
esitetään puhtaana ja rauhallisena
paikkana, jossa ei ole autoja tai
autoteitä. Paikasta toiseen siirrytään lähinnä porojen vetämillä
ahkioilla tai reellä. Harvassa kortissa näkyy hiihtohissejä tai suuria
lomakeskuksia, uutta infrastruktuuria. Massaturismi ja suuret laskettelukeskukset vasta aloittelevat
maailmanvalloitustaan, joten riehakasta yöelämää ei vielä korttien
kuva-aiheissa ole. Lapissa aika
näyttää pysähtyneen. Siellä asuu
vain saamelaisia, muut kortteihin
eksyneet ihmiset ovat turisteja,

eikä heitäkään ole montakaan.
Nuo yksittäiset turistit ovat saapuneet nauttimaan Lapin talven
hangista ja hiljaisuudesta. Pohjoisen erikoisuutta, revontulia, ei
kortteihin ole kuvattu. Myös kaamos jää pimentoon, yötöntä yötä
valottaa muutama kortti. Lappiaiheiset postikortit pursuilevat
kliseitä, mutta onko korteista löydettävissä muutakin?
Kirjoittaja on tarkastelussaan jättänyt
pois kaupunkikortit ja Napapiirin
Joulupukin pajakylän.
LÄHTEET
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Lapin postilinjaautoliikenteen
JONNA KATAJAMÄKI

värikkäät
vuosikymmenet

■ Umpikumisen, täysin kattamattoman Benz Gaggenau
-kuorma-auton lähtiessä ensimmäistä kertaa Rovaniemeltä
kohti Sodankylää toukokuussa
1921 ei kukaan voinut aavistaa,
millainen merkitys tällä postiautoliikenteen avausmatkalla
tulisi olemaan Lapin syrjäseutujen asukkaille. Tapahtuma
toimi alkusysäyksenä säännöllisen postiautoliikenteen aloittamiselle, ja pian postilinja-autot
kulkivat Rovaniemeltä jo Ivaloon, Petsamon Nautsin kylään
ja Pitkäjärvelle, Kittilään, Kemijärvelle, Sallaan ja Kuolajärvelle saakka. Postilinja-autojen
Lapin-valloitus oli alkanut, ja
sitä kesti lähes kahdeksan vuosikymmentä.
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Rovaniemen kauppalasta oli 1930luvun alkuun mennessä kehittynyt maamme ainoa todellinen
postilinja-autoliikenteen keskus,
Lapin portti, josta autot kuljettivat postilähetyksiä, tavaroita ja
matkustajia ympäri laajaa maakuntaa. Tähän oli syynä se, että
yleisen pulakauden aikana heti
vuosikymmenen alussa Lapissa
rakennettiin runsaasti tärkeitä tieyhteyksiä ja parannettiin entisiä
ns. työttömyystöinä. Tämä työ
jatkui vielä pula-ajan jälkeenkin,
mikä paransi huomattavasti raskaan linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiä. Liikenneyhteyksien
paraneminen ja postinkuljetuksen
tehostuminen johtivat nopeasti
uusien linjojen, postiasemien ja
muiden postitoimipaikkojen avaamiseen sekä postipysäkkien leviämiseen. Tämä puolestaan lisäsi
postinkuljetuksen tarvetta ja eritoten postilähetysten määriä.
Postilinja-autoliikenteen ja kuljetuskaluston lisääntyessä myös
autojen huolto- ja korjaustoimin-

Postiautot alkoivat liikennöidä pohjoisen teillä 1921. Ensimmäiset autot olivat Benz Gaggenau -kuorma-autoja, joiden lavalle laitettiin kaarien varaan
suojapeite. Auto otti kyytiin enintään 12 matkustajaa. Kesällä 1922 postivaunu liikennöi Rovaniemeltä Petsamon kunnan puolelle Nautsiin asti, ja
1925 linjaa jatkettiin Pitkäjärvelle. Kuva: Lapin maakuntamuseo.

nan kysyntä kasvoi. Vaikka Rovaniemellä oli jo liikennöinnin alkuvuosina siirrytty itseoppineiden
autonasentajien eli automonttöörien käyttöön, niin silti tarvetta
olisi ollut järjestäytyneemmälle,
tehokkaammalle ja laajamittaisemmalle kaluston huolto-, korjaus- ja säilytystoiminnalle. Lisäksi
Rovaniemen postikonttorin yhteydessä ollut vanha huolto- ja korjaustalli alkoi käydä ahtaaksi, eikä
se kyennyt enää vastaamaan kehityksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Tästä syystä Rovaniemelle
rakennettiin valtion rakennusviraston toimeksiannosta ajan tarpeita paremmin vastaava suuri,
punatiilinen
varikkorakennus
vuonna 1933. Posti- ja lennätinlai-

toksen yhteinen autovarikko sijoitettiin keskeiselle paikalle aivan
vanhan rautatieaseman tuntumaan.
Uutuuttaan hohtava varikkorakennus tarjosi käyttökelpoiset tilat posti- ja lennätinlaitoksen ajokaluston huolto-, korjaus- ja
säilytystoiminnalle. Tosin ennen
sotia varikon toiminta keskittyi
vain postiautoihin, ja lennätinlaitoksen ajokalusto siirtyi tiloihin
vasta myöhemmin. Rovaniemen
varikolla saattoikin 1930-luvulla
törmätä niin vanhaan tuttuun,
linja-autonrunkoiseksi
muutettuun Benz Gaggenau -kuormaautoon eli kansanomaisemmin
Kakeen, aikansa edistykselliseen
starttimoottorilla varustettuun
15

Posti- ja lennätinlaitoksen Rovaniemen autovarikko valmistui 1933. Punatiilistä rakennusta laajennettiin sodan jälkeen pohjoissiiven jatkeella, ja keski- ja pohjoissiipi korotettiin kaksikerroksiseksi. Parhaillaan taloa kunnostetaan, ja tilat tulevat Rovaniemen taidemuseon lisäksi Lapin kamariorkesterin käyttöön. Korundi avataan yleisölle talvella 2011. Kuva: Jari Haavikko
1984. Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

amerikkalaiseen
Brockwayhin
yhtä lailla kuin kotimaiseen Sisuun. Talvisaikaan varikon säilytyspilttuissa riittikin tungosta,
kun bensiinimoottoreilla varustettuja ”nokkalinja-autoja” huollettiin seuraavaa ajokautta varten.
Talviliikenne oli vielä tuolloin vähäistä aloitetuista aurauskokeiluista huolimatta. Vuosikymmenen
loppuun tultaessa Posti- ja lennätinlaitoksen autovarikkoja oli jo
yhdeksällä paikkakunnalla, joista
suurimmat olivat Rovaniemen,
Oulun, Kuopion, Kajaanin, Jyväskylän, Helsingin ja Tampereen
varikot.
SOTA-AJAN MONISTA
VAIKEUKSISTA SELVITTIIN

Posti- ja lennätinlaitoksen varsinkin Lapissa lupaavasti alkanut
säännöllinen postilinja-autoliikenne koki takaiskun toisen maail16

mansodan syttyessä 1939. Talvisota ja jatkosota olivat osa maailmanlaajuista konfliktia, joka
merkittävällä tavalla vaikeutti
postilinja-autoliikennettä ja varikkotoimintaa, vaikka ne oli vapautettu sota-ajan säännöstelystä. Sodan pitkittyessä polttoainepula
paheni, jolloin myös postilaitoksen kalustoa alettiin muuttaa kiinteällä polttoaineella, puulla ja hiilellä, käyviksi ”häkäpönttöautoiksi”. Vuonna 1941 jo lähes
kaikki Lapissa liikennöineet postilinja-autot olivat kaasutinautoja,
ja niillä ajettiin lähes ongelmitta
tasamaastossa ja tuntureilta laskeuduttaessa. Jyrkkiä nousuja lähestyttäessä oli kuitenkin vaihdettava tehokkaammalle bensapuolelle, mikäli kuljettaja vain
raaski näin tehdä. Pihin kuljettajan sattuessa rattiin matkustajat
saattoivat joutua itse työntämään

auton tunturin laelle, mikä eten- Sillä olikin merkittävä rooli Lapin
kin ylämaille mentäessä oli hiki- jälleenrakentamisessa: paikalta lähtivät sekä postilinja-autot että lennen urakka.
Talvisodan jälkeisellä lyhyellä nättimen autot ympäri maakuntaa
välirauhan kaudella (13.3.1940– korjaamaan sodan aiheuttamia
25.6.1941) Rovaniemen kauppala tuhoja. Tästä syystä ei ole ihme,
koki hetkellisen suuruuden kau- että varikkorakennusta laajennetden Jäämerentien täyttyessä sa- tiin heti sotien jälkeen, vaikka
doista, jopa tuhansista ajoneu- koko Pohjois-Suomi kärsi rakenvoista posti-, tavara- ja henki- nusmateriaalien, työkoneiden ja
lökuljetusrallin alettua Petsa- työvälineiden puutteesta. Rovamon Liinahamariin. Tähän vai- niemen varikon pohjoisosaan sikutti Saksan ja Neuvostoliiton joitettu laajennussiipi rakennettiin
sulkema Itämeren liikenne, jol- hävitetyn kauppalan raunioista
loin Petsamon satamasta muodos- kerätyistä tiilistä, joita Mustalaistui ainoa meriliikenteen portti Vikke keräsi ja kuljetti hevoskyykoko läntisestä Euroopasta muu- dillä varikon pihamaalle. Autovaalle maailmaan. Rovaniemen au- rikon punatiilisiin kylkiin onkin
tovarikon ympäristössä riittikin kirjaimellisesti tallennettu paloja
tungosta, kun Petsamon kautta Lapin sodassa maan tasalle poltetulevia ja lähteviä toimituksia las- tun kauppalan historiasta.
Postilinja-autoliikenne toipui
tattiin autoihin yötä päivää rautatieasemalla. Postinkuljetukselle hämmästyttävän nopeasti ja liiJäämeren-ralli tuotti kuitenkin kennöinti Lapin ylämaihin taas
ongelmia, lähetyksiä oli niin pal- alkoi. Vaikeuksia silti tuotti postijon, ettei posti- ja lennätinlaitok- autojen huono kunto ja yhä vaisella tahtonut riittää kalustoa sen vaava polttoainepula sekä erityikuljettamiseen. Tilannetta pahen- sesti linja-autojen suurten rensi vielä äärimmilleen kiristynyt kaiden puute. Suurin osa linpolttoaine-, öljy-, rengas- ja tarvi- javuoroista hoidettiinkin tuona
kepula, mikä vaikeutti myös huo- aikana kuorma-autoilla, joihin
nokuntoisten ajoneuvojen korja- tarvittavia pienempikokoisia renusta.
kaita oli paremmin saatavilla.
Lapin sota jätti jälkeensä en- Rengasongelmat alkoivat helpotnennäkemättömän hävityksen, sil- tua vasta vuoden 1946 ja bensiinilä vetäytyessään kohti pohjoista pula vuoden 1947 aikana, jolloin
saksalaiset tuhosivat maantiet ja viimeisetkin
puukaasutinautot
räjäyttivät sillat sekä polttivat muutettiin bensiinikäyttöisiksi.
koko Rovaniemen idyllisen kaup- Samana vuonna myös varaosien
palan maan tasalle. Rovaniemen saanti helpottui, ja kalustoa pääsautovarikko on yksi harvoista so- tiin paremmin korjaamaan. Uusi
dasta selvinneistä rakennuksista. aika näkyi myös linja-autojen ul17

Kanadassa valmistettuja lumikiitäjiä käytettiin
postin, tavaroiden ja
matkustajien kuljetuksiin Utsjoella ja Inarin
pohjoisosissa 1950luvulla ennen kuin tieyhteydet saatiin syrjäisempiinkin kyliin. Yrjö
Metsälä ikuisti postin
lumikiitäjän Tenolla,
jossa kuljettaja Fagerströmille aiheutti huolia
jokijään kestävyys.
Kuva: Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

komuodossa, sillä 1940-luvun lopulla vanhat nokkamallit saivat
väistyä uudenaikaisten bulldogkorimallien tieltä. Seuraavalla
vuosikymmenellä postilinja-autoliikenteen suosio kasvoi tuntuvasti, sillä postinkuljetuksen lisäksi
jälleenrakennuskausi ja asutustoiminta lisäsivät matkustajaliikennettä maakunnassa.
HUIPPUVUOSIEN JÄLKEEN
ALKOI ALAMÄKI

Lapin
postilinja-autoliikenteen
menestys jatkui läpi koko 1960-luvun sen palvellessa sekä pohjoisten syrjäseutujen että hiihtokeskuksiin suuntautuneen massaturismin kuljetustarpeita. Lisäksi
liikennöintiä lisäsivät merkittävästi Neuvostoliiton voimalahankkeet, joita rakennettiin suomalaisvoimin 1950- ja 1960-luvuilla. Lapin liikenteen kannalta
oli erityisen tärkeä Ylä-Tuloman
18

voimalaitoksen rakentaminen, sillä työmaalla oli parhaina aikoina
2 000–3 000 suomalaista työntekijää, joiden kuljetuksista postilinja-autot huolehtivat. Lapissa rikottiinkin kuljetusennätyksiä ensin jouluna 1964 suomalaistyöntekijöiden rynniessä loman
viettoon sekä vuonna 1965 ylimääräisten eduskuntavaalien äänestyskuljetusten aikana. Lisäksi
kaikki Tulomalle menevä rahtitavara maitoa ja leipää myöten kuljetettiin postiautoissa, joten ei ole
ihme, että voimalaitoksen valmistuminen jätti suuren loven Lapin
postilinja-autoliikenteeseen.
Postilinja-autoliikenteen ennätysvuoden 1971 jälkeen alkoi tummia pilviä kasaantua nopeasti
koko toiminnan ylle. Postilinjaautoliikenne ei kyennyt enää vastaamaan ajan tuomiin muutoksiin,
ja toiminnan kannattavuus romahti lajittelukeskusjärjestelmään

siirtymisen, korvaavan ajokaluston kasvaneen käytön, lisääntyneen maaltamuuton sekä yksityisautoilun kääntäessä liikennöinnin
tappiolliseksi. Lapin liikennöintiin uhkakuvat eivät kuitenkaan
vielä 1970-luvulla vaikuttaneet,
koska täällä linjojen postaalinen
merkitys oli hyvä ja matkustajamäärät korkeita. Postinkuljetusautoliikenne lisääntyi kuitenkin
pohjoisessakin ja toi postilinja-autojen rinnalle yhä lisääntyvässä
määrin korvaavaa kalustoa, kuten
rekka-, kuorma- ja pakettiautoja.
Vuosikymmenen lopulle tultaessa
postilinja-autoliikenteen
ongelmat kuitenkin vain kasvoivat, sillä menestyksellisesti palvelleesta
kuljetusverkostosta oli nyt muodostunut ajastaan jälkeenjäänyt,
joustamaton ja erittäin kallis ylläpidettävä, todellinen ”mätäpaise”,
kuten Postin uusi pääjohtaja Pekka Tarjanne asian kiteytti vuonna
1977.
Tilanteen ratkaisemiseksi vuonna 1981 liikelaitokseksi muuttuneessa posti- ja telelaitoksessa
aloitettiin laajamittaiset säästötoimet, mutta nekään eivät riittäneet
tekemään
postilinja-autoliikenteestä enää kannattavaa. Niinpä
vuonna 1984 allekirjoitettiin yhteistyösopimus posti- ja telehallituksen, Linja-autoliiton sekä Oy
Matkahuolto Ab:n välillä, jonka
myötä postilinja-autot siirtyivät
linjakilpiensä osoittamiin linja-autoasemien laitureihin. Tultaessa
1990-luvulle perustettiin Postilinjat-erityisyksikkö, joka vuodesta

1991 lähtien otti vastuun Postin
linja-autoliikenteestä. Rajuista uudistustoimenpiteistä huolimatta
Postilinjojen toiminta oli jatkuvasti tappiollista. Vuonna 1996
siitä tuli Postin tytäryhtiö Gold
Line Oy, joka erikoistui pitkiin
pikavuoroihin sekä matkailuun
liittyviin tilausajoihin, mutta ruusuista tulevaisuutta sillä ei silti ollut. Gold Line Oy:n kannattavuus
oli edelleen heikko, ja lopulta
koko yhtiö pantiin myyntiin, jolloin Koiviston Auto -yhtymä osti
sen vuonna 1999. Tämä merkitsi
linja-autoliikenteen päättymistä
Postin tunnusten alla.
Aiheeseen perehtymistä varten on
haastateltu Rovaniemen Posti-Telen
autovarikon päällikköä Lauri Seitamoa
ja Lapin Telen huoltopäällikköä Martti
Muukkosta.
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Johan Lindström –
KIMMO KAAKINEN JA HANNU KOTIVUORI

Lapin ilmailun
pioneeri

■ Tammikuun 8. päivänä 2008
tuli kuluneeksi sata vuotta
Lapin ilmailun uranuurtajan,
rovaniemeläisen talollisen
pojan Johan Enok Lindströmin
(1908–1953), syntymästä.
Jaakko Alakulppi (1937–2007)
nosti kaksiosaisessa Lapin
ilmailuhistoria -teoksessaan
Lindströmin elämäntyön ansaitusti esille. Merkkivuotta ei noteerattu julkisuudessa, joten
aiheeseen on syytä vielä palata
Raidon palstoilla.
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Petäjävedeltä Rovaniemelle 1908
muuttaneet Juho ja Ina Lindström
(o.s. Peltonen) ostivat vuonna
1923 Olkkajärveltä Apukan tilan
ja kievarin. Talossa oli suuri hirsinen päärakennus ja hevostalli
ynnä joukko pienempiä rakennuksia. Lindströmin perheen pojat
olivat kaikki käteviä ja teknisesti
lahjakkaita. Johanin vanhempi
veli Niilo (1902–1975) loi myöhemmin uransa autoilijana, ja
nuorempi Kalle (1915–1990) tunnettiin taitavana autonasentajana.
LENTOKONEENRAKENNUSTA
APUKAN PIRTISSÄ

Johan Lindström oli Henne Lanton luonnehdinnan mukaan ”hiljainen, myhäilevä mies, joka jo
15–16-vuotiaana tuli siihen vakaumukseen, että lentämällä on
joutuisaa ja väljää matkata”. Hän
rakensi veljiensä avustamana kotipirtissään moottorilentokoneen
vuonna 1926. Todennäköisesti
Lindström luki Suomen Kuvalehden (1924) artikkelin Joka miehen
lentokone – Täydelliset työpiirustukset liitokoneen valmistami-

seen. Tältä pohjalta hän teki vel- py… sitten seurasi sarja eri pitkiä
jiensä kanssa ”Pohjolan ensim- ’kenkurahyppyjä’ sekä noin 2 km
mäisen lentokoneen” (Jaakko pitkä ja 30–40 m korkea lento.
Alakulpin kirje 18.3.2003). Pixie- Lasku tältä lennolta osittain epäkoneessa oli 18 hv:n Harley Da- onnistui… kun kannus oli uusitvidson -moottoripyörän moottori tu, pääsi uuttera miehemme loja kuusilaudoista tehty runko. pultakin nauttimaan siitä mitä
Apukan pirtissä nikkaroitu ilma- ihminen tuntee katsellessaan linalus mahtui ulos kappaleina, kun nun silmin maataan.”
talosta oli ensin purettu ikkunaAlkuvaikeuksien jälkeen lentäjä
pielet. Koekäytössä Olkkajärven pääsi omatekoisella koneellaan
jäällä Lindström teki starttikiitoja. parhaimmillaan 400–500 metrin
Heikkotehoinen moottori ei jak- korkeuteen. Eräällä lentoyrityksanut nostaa konetta ilmaan, vaan sellä nousu epäonnistui, ja kone
se ”loikkasi kuin jättiläisheinä- suistui nokalleen jäälle, jolloin
sirkka kedolla”, kuten Annikki potkuri särkyi. Karhumäeltä saaSetälä myöhemmässä artikkelis- tu uusi potkuri ei toiminut kunsaan osuvasti kuvasi. Koneen nolla, mutta 13. huhtikuuta Lindpotkurin vaurioituminen keskeyt- ström päätti lähteä koelennolle.
ti enemmät yritykset.
Kilometrin lähtökiidon jälkeen
Johan (Jukka) Lindström suo- kone lopulta onnistui nousemaan,
ritti asevelvollisuutensa 1926–27 mutta syöksyi pian nokka edellä
Helsingissä, Santahaminan Ilmai- jäälle. Lentäjä sinkoutui ulos kolukoulussa, lentojoukkojen me- neesta. Päähän ja selkään lievästi
kaanikkolinjalla. Tietojen ja taito- loukkaantunut Lindström haetjen kartuttua hän paneutui tiin hevosreellä Apukan pirttiin,
1929–31 suunnittelemaan ja ra- josta hänet – kahvit juotuaan – äikentamaan uutta konetta. Kone tinsä kehotuksesta vietiin viikoksi
oli yksipaikkainen, puu- ja vaneri- sairaalaan toipumaan. Turmakone
rakenteinen, ja siivekkeet ja pe- vaurioitui korjaamattomaan kunräsimet olivat kangaspeitteiset. toon.
Moottori koottiin Chevroletin
Lentoturman tultua julkisuumoottorista ja Fordin moottorin teen viranomaisetkin heräsivät.
osista. Potkuri tilattiin Veljekset Kulkulaitosministeriö
määräsi
Karhumäki Oy:ltä.
aloitettavaksi tutkimukset, ja apuLentokokeilut uudella koneella laisnimismies Oskari Poikela kuualoitettiin Olkkajärven jäällä maa- lusteli lentäjää. Lindströmin ei toliskuussa 1931. Tapahtuma pan- dettu syyllistyneen mihinkään
tiin merkille myös lehdistössä. laittomuuksiin, joten enempiin
Suomen Moottorilehdessä E. Alm toimenpiteisiin ei ryhdytty. Tapakirjoitti tuoreeltaan: ”Ensimmäi- us johti kuitenkin ilmailulainsäänen yritys: noin 30 m pitkä hyp- dännön tarkistuksiin.
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KONEYRITTÄJÄNÄ
JA ANSIOLENTÄJÄNÄ

Lindströmin veljekset luopuivat
joksikin aikaa lentokoneiden rakentamisesta. Uutena ansiotyönä
kievarinpidon ohella Veljekset
Lindström Oy -niminen yritys alkoi koota henkilökuljetukseen
tarkoitettuja moottoripyörän perärekiä, jollaisia varsinkin Lapin
metsäyhtiöt ja rajavartiosto tarvitsivat. Tuloksena oli omintakeinen
”konevaljakko”: Harley Davidson
-moottoripyörän sivuilla oli säädettävät apusukset ja takana katettu, 1–2-paikkainen ikkunallinen peräreki. Vanerista rakennetun reen takaosassa oli tilaa
työkaluille ja matkatavaroille ja sivuilla telineet suksia varten. Savottateillä tällä yhdistelmäajoneuvolla pystyttiin liikkumaan 40–50
km:n tuntinopeudella. Ostajat olivat käytännölliseen kulkupeliin
tyytyväisiä, ja se tunnettiin muo-

Johan (vas.) ja
Kalle Lindström
Apukan pirtissä
rakentamassa
moottoripyörän
perärekeä. Kuva:
Olli Haaranen.
Lapin maakuntamuseon kokoelmat.
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tonsa vuoksi nimellä ”munaperseooppeli”.
Lindströmin veljesten lentoharrastus jatkui 1930-luvulla yhdistystoiminnan saralla. Johan ja
Kalle osallistuivat Rovaniemen
Ilmapuolustusyhdistyksen ja Rovaniemen Purjelentokerhon toimintaan. Kerhon jäseninä he olivat mukana rakentamassa Kuukkeli-nimistä liitokonetta (1936) ja
Rovaniemi II -nimen saanutta
harjoituskonetta (1938–39). Koneet tehtiin Rovaniemen vanhassa asemarakennuksessa ja Apukan
pirtissä.
Johan Lindström osallistui
Suomen ilmapuolustusliiton purjelentokursseille Jämijärven ilmailukoulussa ja suoritti purjelennon
A-, B- ja C-tutkinnot. Jämijärvellä
hän toimi myös alan opettajana,
samoin Rovaniemen Purjelentokerhossa. Lindström pätevöityi
moottorilentäjäksi Suomen Ilmai-

luklubin lentokurssilla 1937, ja taessa. Veljekset Lindströmin anammattilentäjän lupakirjan hän siolennot alkoivat ulkomailta
sai samana vuonna.
1950
ostetulla
yksimoottoriLindström osti Veljekset Kar- sella, nelipaikkaisella Fairchild
humäki Oy:ltä kaksipaikkaisen -koneella, tukikohtanaan RovanieMoth-moottorikoneen ja aloitti men lentokenttä. Pian toiminta
ansiolennot. Tukikohta oli Rova- laajeni kunnostetulle Ivalon kenniemellä Ylikylässä ja Olkkajär- tälle. Johan Lindström lensi kulvellä. Työ oli monipuolista: hen- lankaivajien huoltolentoja Ivalosta
kilökuljetuksia, yleisölennätyksiä, Lemmenjoen Jäkäläpäälle, lisäksi
metsätalous-, uitto- ja kulonval- kesällä 1952 lyhyen aikaa kolmella
vontalentoja eri puolilla Lappia. koneella taksilentoja Ivalon ja RoTalvisota keskeytti siviililennot, ja vaniemen välillä; toimilupa ei salLindströmin lentokone pakko- linut säännöllistä lentoliikennettä.
otettiin ilmavoimille. Sota-aikana Tilauslentojen asiakkaina oli liikeJohan Lindströmin lentäjäntaidot miehiä, viranomaisia, turisteja
palvelivat maanpuolustusta pom- sekä geologeja ja kultamiehiä.
Johan Lindströmistä tuli ”Lemmikoneen ohjaimissa.
menjoen kultamiesten hovilentäjä”, joka hoiteli kaikenlaisia lentoLINDSTRÖM JA LAPIN
palveluja. Hän teetti Ivalon lenILMAILUN UUSI ALKU
Sotien tuhon jälkeen kesti pitkään tokentälle vaatimattoman ”asemaennen kuin Lapin ilmailu alkoi rakennuksen” ja pienkoneen suonousta jaloilleen. Siviili-ilmailu jakatoksen. Lemmenjoelle raivatelpyi vähin erin 1950-luvulle tul- tiin Kullankaivajien liiton talkoo-

Lindströmin veljesten
1930-luvulla kehittelemä ”konevaljakko”
oli eräänlainen moottorikelkan edeltäjä.
Kuva: Kalle Lindström
/ Pentti Kareisto.
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Veljekset Lindströmin Moth-moottorikone ”Paarma” Jyväskylän Keljossa
helmikuussa 1939. Kuva: Eino Ritarinta.

työnä Jäkäläpään tunturikenttä, ja
kulta-alueen länsipuolelle rakennettiin toinenkin kenttä Martiniiskonpaloon. Lindström itse piti
kortteeria Ivalon lentokentän lähellä, Huuhkajan kylässä, kultamies Aleks Hirvosen talossa. Törmäsessä sekatavarakauppaa pitänyt Reino Lehtinen huolehti
kultamiesten muona- ja tavaratoimituksista. Huoltoajot kentälle
hoituivat Lindströmin pakettiautolla.
Vilkkaimmillaan Lindströmin
kyyti- ja huoltolennot Ivalon ja Jäkäläpään tai Martiniiskonpalon
välillä olivat kesäkausina 1951–52.
Edestakainen lento kesti noin
tunnin, hinta yhteen suuntaan oli
1 500 mk tai kultahippuina 3,5 g
henkilöltä. Kyytimaksuksi annetut kultahiput punnittiin apteekkivaa’alla Ivalon kentän ”asemarakennuksessa”.
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Lindströmin ansiolennot tuottivat sen verran hyvin, että hän
laajensi toimintaa ja lisäsi kalustoa. Kahden Fairchild-pienkoneen rinnalle ostettiin Englannista Avron Anson -liikennekone
sekä uusi Fairchild. Värikkäiden
vaiheiden jälkeen koneet lennettiin Rovaniemelle, mitä juhlistettiin illallisella Pohjanhovissa.
Johan Lindströmin koneet ja
lentäjät hoitivat 1950-luvun alussa
mitä moninaisimpia toimilupansa
oikeuttamia lentoja. Asiakkaina
oli niin yksityisiä kuin yrityksiä ja
viranomaisia. Uiton valvonta, erilaiset kyytilennot, sairaankuljetukset, yleisölennätykset ja lentonäytökset työllistivät lentäjiä.
Suomen Kuvalehdessä (1952) Annikki Setälä kuvasi Lindströmiä:
”Ja joka kerrankin on matkannut
hänen koneellaan ja nähnyt rauhallisen ja iloisen lentomestarin
työssään, hänelle jää lähtemättömäksi elämykseksi Lappi.”
Niin taitava ja kokenut lentäjä
kuin Lindström olikin, ei hän-

kään välttynyt onnettomuuksilta.
Sotien jälkeen ensimmäinen lentovaurio sattui syyskuussa 1951
Fairchild-koneella Ivalon-Matissa.
Paikallista nimismiestä virkamatkalla kuljettanut Lindström epäonnistui startissa joella, jolloin
oikea kelluke rikkoontui ja kone
kiepsahti ympäri. Lentäjä matkustajineen selvisi kylmällä kylvyllä,
ja vioittunut kone korjattiin seuraavana talvena Lindströmin veljesten korjaamolla Rovaniemen
Ylikylässä.
Sen sijaan kohtalokkaaksi koitui 30. tammikuuta 1953 yleisölennätys Kemijärven talvimarkkinoilla. Lindström sai päivän
päätteeksi tilauslennon Halosenrannalle, kyytiin nousi kolme
miestä. Laskeutumisvaiheessa ohjaajan tehtyä matalalla jyrkän
kaarron kone osui puuhun ja
syöksyi maahan. Turmassa Johan
Lindström ja yksi matkustaja saivat surmansa ja kaksi muuta kyytiläistä loukkaantuivat. Onnettomuuden syynä oli tutkijalautakunnan mukaan ohjaajan virhe,
”hämärän takia johtunut huolimattomuus”.
Johan Lindströmin aktiivinen
ura lentoliikennöijänä kesti vain
puolenkymmentä vuotta ja päättyi traagisesti ennen aikojaan. Silti hän ehti lähes kolmenkymmenen vuoden ajan, yhdessä veljiensä
kanssa, toimia mitä moninaisimmin tavoin Lapin ilmailun hyväksi. Hän oli Lapin ensimmäinen
lentokoneen rakentaja ja ansiolentäjä. Vaikka Lapissa ja muualla

Pohjois-Suomessa oli 1920–30-luvuilla muitakin itseoppineita ja jo
koulutettujakin lentäjiä, erottuu
Johan Lindström tässä joukossa
kiistattomana uranuurtajana. Jaakko Alakulppi toi ilmailuhistoriakirjoissaan Lindströmin veljesten
saavutukset kaikkien luettavaksi.
Olisiko nyt, Johan Lindströmin
syntymän satavuotismuiston nimissä, Rovaniemen ja Lapin syytä
muistaa ilmailun pioneeriaan
muullakin tavoin? Rovaniemen
lentoasema voisi olla sopiva paikka…

LÄHTEET

Adaridi, B: Joka miehen lentokone. Suomen
Kuvalehti 2 ja 3/1924.
Alakulppi, Jaakko: Lapin ilmailuhistoria I ja
II. Lapin maakuntamuseon julkaisuja 9 ja 10.
Ykkös-Offset Oy. Vaasa 2004 ja 2006.
Alm, E: Lentoa Rovaniemellä. Suomen
Moottorilehti 1931.
Lantto, Henne: Apukan vaiheista. Lapin
Kansa 30.10.1968.
Setälä, Annikki: Lappia lentäen. Suomen
Kuvalehti 43/1952.
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Petsamo
HEIDI PELKONEN

Lapin maakuntamuseon kokoelmissa
■ Lapin maakuntamuseossa
luetteloitiin talvella 2008–2009
Petsamoon liittyviä kokoelmia
opetusministeriöltä saadun
Myytti-avustuksen turvin kuuden kuukauden ajan. Samalla
tuli kartoitettua, mitä kaikkea
Petsamoon liittyvää museon
kulttuurihistoriallisista kokoelmista löytyy. Ilahduttavan
monipuolinen aineisto sisältää
valokuvia, esineitä ja arkistoaineistoja.
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Suomeen vuosina 1920–1944 kuulunut Petsamo on alkanut kiinnostaa tutkijoita ja yksityishenkilöitä yhä enemmän. Alueen historia osana Suomea on lyhyydestään huolimatta mielenkiintoinen ja tapahtumarikas. Suomalaiset menivät Petsamoon suurin
toivein ja ryhtyivät rakentamaan
uutta aluetta osaksi muuta Suomea. Hallintorakenteet polkaistiin vauhdilla pystyyn, ja väestö
alkoi kasvaa muuttoliikkeen ansiosta. Muukin kehitys oli suhteellisen nopeaa: 1930-luvun alkupuolelle tultaessa oli Petsamon
halki kulkeva maantie valmistunut päätepisteeseensä Liinahamariin saakka, oli rakennettu satama
sekä perustettu useita liikeyrityksiä. Uudet elinkeinot matkailu,
kalateollisuus ja nikkelikaivos herättivät toivoa uudenlaisesta vaurastumisesta.
Lapin maakuntamuseon Petsamo-aineisto kuvaa varsin laajasti
alueen historiaa vuosien 1919–
1920 Petsamon valloitusretkestä
aina jatkosotaan ja alueen luovuttamiseen. Runsain aineistoryhmä
ovat valokuvat, joita luetteloitiin

projektin aikana 1 203 kappaletta.
Valtaosa aineistoista on tullut museolle pääasiallisesti yksityishenkilöiden tekeminä lahjoituksina.
EKSOTIIKASTA ARKEEN

Jo pelkästään valokuvia ottaneiden henkilöiden taustat ovat kiinnostavia, ja usein heistä onkin
onneksi saatu lahjoitusten yhteydessä taustatietoja. Heti Suomeen
liittämisen jälkeen Petsamoon
muutti lähinnä rajavartioston
henkilökuntaa ja virkamiehiä.
tarjosi monille työpaiVarhaisimpia valokuvia ovat jo ai- Kalateollisuus
kan Petsamossa. Kuivattua turskaa
emmin mainitut kuvat jääkäri- kannetaan telineiltä varastoon Paitaluutnantti Kurt Martti Walleniuk- haminan kalanjalostusasemalla ke1934. Kuva: Paavo Nederström.
sen johtamalta Petsamon mie- sällä
Lapin maakuntamuseon kokoelmat.
hitysretkeltä sekä Ivalon–Petsamon tien rakennustyömaalta
otetut kuvat.
ilmi joistakin valokuvista ja postiPetsamoon muualta tulleiden korttikuvista. Tämä helpotti myös
henkilöiden ottamissa valokuvis- kuvien ajoittamista, sillä useiden
sa toistuvat heidän eksoottisiksi rakennusten rakennusvuosi löytyy
kokemansa aiheet. Jäämeri vuo- lähdekirjallisuudesta. 1930-luvun
noineen, korkeat tunturit, Paats- lopulle tultaessa Petsamo eli kujoen kosket, Heinäsaaret, koltta- koistavaa nousukautta, ja kuvien –
saamelaiset ja ortodoksinen luos- kuten muunkin luetteloidun aitari munkkeineen ovat vakio- neiston – välityksellä voi aistia
aiheita. Samat paikat tulevat siellä vallinneen toiveikkaan ilmyöhemmin myös lukuisten mat- mapiirin. Kehityksen katkaisi talkailijoiden valokuvaamiksi ja pos- visota ja sitä seurannut jatkosota,
tikortteihin painetuiksi. Petsa- joiden aikaisia valokuvia löytyy
mossa pidemmän aikaa oleskelleet lotan sekä suomalaisten ja saksaikuistivat myös arkisempia aiheita, laisten sotilaiden kuvaamina.
kuten kyliä, rakennuksia, työtä ja
sen tekijöitä. Etenkin kalastukses- ”LAAJENTUVAN SUOMEN
ta ja kalan jatkokäsittelystä on PERUKOILTA TERVEISET”
Nyt luetteloiduissa arkistoaineisrunsaasti kuva-aineistoa.
Asutuskeskusten laajeneminen, toissa on kaksi merkittävää kokosuomalaistuminen ja nopea uu- naisuutta, joista toinen on lähes
disrakentaminen käyvät hyvin kolmensadan Petsamo-aiheisen
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Turistit ihailevat
Petsamonvuonon
huikeita maisemia
Liinahamarin rantakallioilla. Petsamo
oli 1930-luvulla
suosittu matkailukohde. Kuva: Lapin
maakuntamuseon
kokoelmat.

postikortin kokoelma. Korttien
kuvat ovat aiheiltaan perinteisiä postikorttikuvia ja esittävät maisemia, kolttasaamelaisia
ja poroja sekä matkailu- ja luostarirakennuksia. Etenkin Kolttakönkään saamelaiskylästä on monenlaisia postikorttikuvia. Toisaalta kuva-aiheissa esiintyy myös
kalastuselinkeino, jonka suhteen
suomalaisilla epäilemättä oli suuret toiveet Petsamossa. Erikoisimmassa postikorttikuvassa on aiheena rannalta hietamatoja kalan syötiksi kaivava mies. Myös
Jäämerentietä ja sitä pitkin tapahtuvaa automatkailua esittäviä kuvia painettiin postikorteiksi.
Valtaosa korteista on käyttämättömiä, mutta mukana on
myös lähetettyjä kortteja, joista
osa on postitettu Petsamon-matkoilta. Niihin kirjoitetuista teksteistä ilmenee matkailijoiden Petsamossa kokema ihmetys ja
ihastus. Joukossa on myös postitettuja kortteja, joissa Petsamoon
liittyvää on vain niihin painettu
kuva. Petsamo-aiheisia kortteja
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on siis myyty muuallakin Suomessa, ja niitä ostettu myös muihin tarkoituksiin kuin terveisten
lähettämiseen Jäämeren rannalta.
VILKASTA LIIKETOIMINTAA

Toinen merkittävä arkistoaineistokokonaisuus sisältää Petsamon
Kauppaosakeyhtiön asiakirjoja.
Petsamon Kauppa Oy oli Rovaniemen Kauppaosakeyhtiön tytäryhtiö, joka perustettiin vuonna
1937. Aineistosta selviää, että yhtiön varsinainen toiminta alkoi jo
perustamisvuonna, jolloin rakennettiin myymälä- ja toimistorakennus Petsamon Salmijärvelle.
Dokumentteina aineistossa on
mm. tarjouksia rakennusurakan
suorittamisesta,
rakennuttajan
kanssa tehty urakkasopimus, liikerakennuksen piirustukset ja tilikirjanpitoa rakennuskustannuksista.
Yhtiöllä oli jo seuraavan vuoden lopulla toimipisteitä muillakin paikkakunnilla Petsamossa.
Inventaarioluetteloista on mahdollista tutkia myymälöissä tarjol-

la olleita tuotteita. Aineistosta selviää myös, että yhtiö toimitti
vuonna 1939 ruokaa ja muita tarvikkeita Luttojoen varren savottatyömaille.
Vaikka Petsamon Kauppa Oy:n
toiminta alkoi lupaavasti, se ei ehtinyt kehittyä täyteen mittaansa.
Hyvin alkaneen liiketoiminnan
katkaisi talvisota tuhoten yhtiön
varastoja ja liiketiloja. Syntyneet
voitot jouduttiin käyttämään tilanteen korjaamiseen. Uskoa tulevaan kuitenkin oli. Vuonna 1940
yhtiön toimitusjohtaja kirjoitti
vastaukseksi yhtiön tulokseen pettyneen osakkaan kirjeeseen uskovansa yhtiön menestykseen tulevaisuudessa. Jatkosodan vuosilta
peräisin olevat sotavahinkoasiakirjat kertovat kuitenkin, kuinka
yritykselle lopulta kävi.
Yhtiö oli olemassa vuoteen
1957 saakka, jolloin sen omaisuus
asiakirjojen mukaan siirrettiin
Rovaniemen Kauppaosakeyhtiölle. Viimeinen Petsamon Kauppaosakeyhtiöön liittyvä asiakirja
aineistossa on Kaupparekisteriin
11.2.1960 jätetty lakkauttamisilmoitus.
ARJESTA EVAKKOON

Luetteloiduissa esineissä on erilaista kodin irtaimistoa, kalastusvälineitä ja työkaluja, joista suurin
osa on kulkeutunut pois Petsamosta evakkojen matkassa. Arkiset esineet säilyttävät muistoa siitä, että Petsamossa elettiin
samalla tavalla kuin muuallakin
silloisessa Suomessa.

Aineistoon kuuluvilla kahdella
puuarkulla olisi varmasti monta
tarinaa kerrottavanaan. Kummassakin on kuljetettu tavaroita Petsamoon muutettaessa ja tiettävästi
ainakin toinen on tullut sieltä takaisin evakkoon mukaan pakattua omaisuutta kuljettaen. Erikoisuutena esineiden joukossa erottuu huolellisesti rakennettu pienoismalli Kolosjoen nikkelikaivoksen yhdyskunnassa sijainneesta
virkamiesten klubitalosta. On
hämmästyttävää, kuinka tällainenkin esine on – todennäköisesti
evakkokuorman matkassa – kulkeutunut muistoksi jälkipolville.
Tunteita herättävimpiä esineitä
lienevät suomalaisen sotilaan Petsamossa tekemät puhdetyöt – pieni puutaulu ja koristeellinen, lentokonealumiinista valmistettu savukerasia – sekä saksalaissotilaiden
maalaamat taulut. Vieraan maan
erikoisen koillisperukan maisemat näyttävät olosuhteista huolimatta koskettaneen Petsamoon
sijoitettuja saksalaisia sotilaita,
koska he ovat halunneet ikuistaa
niitä maalauksiinsa.
Museon kokoelmien Petsamoaineistot saatiin tällä erää luetteloitua huhtikuun loppuun mennessä. Työ oli antoisaa ja opettavaista. Petsamo-kokoelmat toivottavasti karttuvat tulevaisuudessakin.
LÄHTEET

Vahtola Jouko & Onnela Samuli (toim.):
Turjanmeren maa. Petsamon historia 1920–
1944. Petsamo-seura ry. Jyväskylä 1999.
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Priitu Rovaniemen
ULLA ETTO

markkinoilla
– ideasta kirjaksi
■ Alussa oli halu piirtää, sitten
tuli idea: tehdään kirja lapsille
Rovaniemen historiasta! Markkinoilla 1910-luvulla olisi paljon
nähtävää ja koettavaa – ja piirrettävää. Maaliskuussa 2008
pääsin työpöydän ääreen Lapin
maakuntamuseoon. Paljon tyhjiä piirustuspapereita, kyniä ja
löytämäni lehtileike, jossa oli
luokkakuva Ranualta vuodelta
1910. Siinä rappusten edessä
seisoi ja katsoi minua ujona
vaalea, lyhythiuksinen tyttö ja
taempana pari nauravaa, hörökorvaista poikaa.
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Luokkakuvan tytöstä sai alkunsa
kirjan päähenkilö Priitu ja pojista
hänen kaverinsa Juho. Piirsin
Priitulleni kasvot, ilmeitä, saparot
ja omat vaatteet. Juuri Priitun
hahmosta sai alkunsa koko kirjan
visuaalinen ilme ja sen muut ihmiset hieman karrikoidun ulkomuotonsa. Syntyi yhdistelmä fiktiota ja faktaa, tyyli, joka ei ollut
ihan realistinen, vaikkakin siinä
näkyvät asiat olisivatkin historiallisesti ”oikein”.
Tuo historiallisesti ”oikein” olikin sitten kokonaan toinen juttu.
Sen ymmärtämiseksi sain kymmeniä mustavalkoisia valokuvia
Arjalta kuva-arkistosta, lehtileikkeitä Merjalta ja kirjastoista kilotolkulla lukemista. Piirsin taloja,
luin ja tutkin ja Päivi tutki, sitä
kysymysten määrää! Lopulta sain
piirrettyä Rovaniemen Maantiekadun sellaisena, kuin se ehkä oli
vuonna 1911. Siitä tulikin niin
tuttu, että kävellessäni nykyistä
Valtakatua näin silmissäni vain
siellä sata vuotta sitten olleet vanhat rakennukset. Olin siis itse jo
onnistunut siirtymään oikeaan aikaan ja oikeisiin kulisseihin. Kun

sitten menimme Hannan kanssa
entiseen rautatieläisten taloon,
joka oli tarinassamme Priitun
koti, olin jo ihan varma, että Priitu perheineen olisi ollut siellä joskus, koskettanut juuri niitä seiniä,
kulkenut niistä ovista, katsonut
samoista ikkunoista. Tarina oli
selvästi jo ilmassa. Nyt se pitäisi
saada näkyväksi.
Takaisin kirjastoon työpöydän
ääreen. Tuijan ja muiden kanssa
olimme jo pohtineet juonta ja tarinan dramaturgiaa. Tuijan mielestä eno piti olla, sillä äidillä ja
isällä ei ollut koko ajan aikaa.
Näin kirjaan saatiin mukaan nuoret, yksi sukupolvi lisää, ja Juhon
vaarin mukana vielä yksi. Henkilökavalkadi oli lyöty lukkoon.
Heillä jokaisella oli omat markkinansa, joiden avulla Priitu pääsisi
kokemaan omansa. Kuva-aiheet
olivat siis olemassa ja tapahtumapaikat suurin piirtein selvillä: koti,
koulu, asema, vanha tori, elokuvateltta, Palokunnantalo jne. Ei
muuta kuin piirtämään.

Ulla Eton
lyijykynäluonnoksia
Priitusta ja hänen
äidistään
Matildasta.

HISTORIALLISTA TIETOA

Se kaikki historiallinen tieto, mitä
kuviin piirtäessäni laitoin, oli
mielestäni merkityksellistä, sillä
kuviin siirtyessään se ei ollut enää
vain historiallista tietoa. Jokainen
yksittäinen esine ja asia toi kuvaan
oman osansa siitä ilmapiiristä ja
tunnelmasta, joka tuntui ominaiselta tuolle ajalle. Öljylamppu katossa ei ollut vain tietoa siitä, että
sähköä ei ollut tai minkä näköisiä
öljylamppuja oli, vaan se loi läm31

pimän valon ja hämäriä nurkkia.
Sellainen valo ei synny televisiosta tai loisteputkesta. Kakluuni ei
ole vain tietynmallinen 1900-luvun alun kakluuni, ompelukone
vain poljettava Singer eivätkä pitsit ja koristeet vain kuriositeetteja.
Siksi kaikki se mitä Priitu kotona,
koulussa, kaupoissa, teltoissa ja
markkinoilla teki, näki ja kuuli,
oli muutakin kuin nippu historiallisia ”oikeita” yksityiskohtia. Ne
olivat osa Priitun elinympäristöä,
ihmisten tapoja toimia ja tehdä
työtä sata vuotta sitten, välineitä,
joilla maailma otettiin haltuun ja
joilla sitä hahmotettiin. Juuri nuo
pienet yksityiskohdat tuntuivat
puhaltavan kuin itsestään kuviini
aikakauden ilmapiiriä. Priitu tarjosi kirjaan vain oman lapsuutensa, mutta se tapahtui juuri tuossa
ympäristössä, juuri noissa puitteissa. Ne tekivät Priitusta sen
lapsen, mikä hän oli, miten hän
koki maailman ja mikä hänestä
myöhemmin tulisi.

lainen punainen kangas oli
muodissa? Minkä värisiä ne talot
oli? Päivii!!!
Se oli hauskaa. Kuvat muuttuivat väri väriltä yhä oikeamman
näköisiksi, vaikka fiktiotahan se
kaikki silti oli. Mutta näin olis
voinut olla, hoin itselleni. Siinä
meni aika syksystä jouluun.
Sitten kirjoitimme Tuijan kanssa juonitekstit. Markon tutkima
markkinoiden äänimaailma siirtyi
sanoihin, ja muutenkin niitä oli
mukava pyöritellä. Taustatekstejäkin alkoi tippua. Niitä luettiin, ja
niitä lyhenneltiin ja korjattiin.
Lopulta pääsin kotikoneelle
taittamaan kirjaa. Silloin pääsin
käsiksi kirjaimiin. Paras löytöni
oli Priitun nimen iso P-kirjain,
jota kuvittelin Priitun itsensä kieli
keskellä suuta tarkkana vääntäneen. Ja onneksi tuli rahaa taas
Museovirastolta, että saatiin kirja
painettua. Ja niin Priitu lähti maailmalle kirjassa. Mitenköhän se
siellä pärjää?

SITTEN TULIVAT VÄRIT!

Priitu Rovaniemen markkinoilla.
Kuvitus ja graaﬁnen suunnittelu:
Ulla Etto. Työryhmä: Tuija Alariesto,
Hanna Kyläniemi, Arja Moilanen,
Marko Niemelä ja Päivi Rahikainen.
Lapin maakuntamuseon julkaisuja 15.
Rovaniemi 2009.

Kun kaikki piirrokset olivat valmiit, aloin värittää. Siinä eivät
mustavalkoiset valokuvat enää
auttaneet. Silloin piti etsiä värimaailmaa antiikki- ja historiakirjojen esineistä, vaatteista ja tyyleistä. Piti katsella esineitä museon
varastossa ja esineluettelojen tekstejä, kangasnäytteitä ja kysellä
niiltä, jotka ehkä muistaisivat tai
tietäisivät. Minkä värinen oli poliisin sarkatakki, entä asemamiehen? Hanna, mikä vihreä ja mil32

Kirjan voi ostaa mm. Arktikumin museokaupasta (hinta 25 euroa). Tilaukset puh.
016-322 3260 tai info@arktikum.ﬁ.
Näyttely Priitu Rovaniemen markkinoilla
on esillä Arktikumissa 31.1.2010 asti.

TUIJA ALARIESTO JA KAIJA KÄHKÖNEN

Aikamatka
markkinoille
■ ”Tervetuloa aikamatkalle
Rovaniemen markkinoille!
Hypätäänpäs junaan ja lähdetään liikkeelle. Heitetään
aivan aluksi pois kaikki kännykät… ” Näin alkoi mielikuvamatka sadan vuoden takaiseen elämään. Lokakuussa
2009 kolmen viikon aikana
vuoden 1911 Rovaniemen kirkonkylä ja helmikuiset talvimarkkinat tulivat tutuksi lähes
viidellesadalle Rovaniemen
alueen koululaiselle draaman
keinoin.

Teatterimuseo järjesti syksyn
2008 ja kevään 2009 aikana Teatterin keinot käyttöön -koulutuksen, joka oli suunnattu museoammattilaisille, erityisesti museolehtoreille ja -pedagogeille. Teatterimuseon museolehtorin Heini
Räsäsen ja näyttelijä Helena Rytin
vetämälle kurssille osallistui toistakymmentä museoammattilaista
ympäri Suomen, pohjoisimpana
me rovaniemeläiset Lapin maakuntamuseon ja Rovaniemen taidemuseon edustajat. Koulutus sisälsi sekä lähiopetuspäiviä että
etätehtäviä. Jo aloitusvaiheessa
mielessä oli ajatus työstää draamatyöpaja tulevaan Priitu Rovaniemen markkinoilla -näyttelyyn.
Tämä päämäärä helpotti huomattavasti ideoiden vastaanottamista
ja jalostamista koko koulutuksen
ajan.
Ensimmäinen
hahmotelma
työpajan kulusta oli valtavan laaja,
ja karsintavaiheessa draaman ammattilaisten apu oli tarpeen. Alkuperäisessä ideapaperissa oli mukana käsinukke, tehtäviä, erilaisia
rooleja ja vaikka mitä. Vähitellen
erilaisten harjoitteiden ja käytännön kokeilujen myötä alkoi hah33

mottua mitä kaikkea – tai oikeastaan miten vähän – tunnin työpajan aikana oikeastaan ehtii
tehdä.
Kurssin ohjaajat kävivät kunkin koulutukseen osallistujan luona tutustumassa museoissa työpajan toteutusympäristöön ja sen
mahdollisuuksiin. Keväällä työpajan toteuttamisideoita jäi hautumaan kymmeniä. Jo tässä vaiheessa heräsi ajatus vetää
Priitu-työpajat kahdestaan ja toteuttaa niissä uusia draamallisia
menetelmiä. Onneksi aikaa ideoiden kypsyttelyyn oli vielä kuukausia.
VALMISTELU VAATII AIKAA

alkamassa muutaman viikon kuluttua, ja kierroksen punainen
lanka puuttui edelleen.
Koulutuksen aikana Teatterimuseon ohjaajat olivat omasta kokemuksestaan kertoneet, että
usein lopullinen idea työpajan kulusta paljastuu vasta näyttelyn
avauduttua, ehkä vasta viikkojen
kuluttua. Näin kävi myös meille.
Näyttelyn valmistuttua pystyimme viimein hahmottamaan tilan
antamia mahdollisuuksia. Viikkoa ennen varsinaisten kierrosten
alkua työpajan toimivuutta testattiin työkavereille järjestetyllä kierroksella. Testaus oli paikallaan,
sillä näin hahmottui kuhunkin
tehtävään menevä aika, koko työpajan loogisuus ja vetäjien roolien
toimivuus ja työnjako. Testauksen
jälkeen teimme tarvittavia sisällöllisiä muutoksia, ja viimein
olimme valmiita ottamaan vastaan lapsia. Opastetut kierrokset
oli suunnattu erityisesti peruskoulun 1.–4.-luokka-asteille. Tunnetusti lapset ovat armottominta
ja kriittisintä yleisöä, eli pienintäkään lepsuilua ei annettaisi kovin
helposti anteeksi.

Draamaopastukset pohjautuvat
Ulla Eton kuvittamaan ja Lapin
maakuntamuseon tuottamaan lasten kuva- ja tietoteokseen sekä
näyttelyyn Rovaniemen markkinoista 1911. Aivan kuten kirjassa
myös näyttelyssä lähdetään Priitun mukana hänen ensimmäisille
markkinoilleen. Näyttelyn visuaalisesta ilmeestä vastasi Ulla Etto,
ja toteutuksessa otettiin huomioon lasten mittakaava. Elokuun
ja syyskuun alun intensiivisten
näyttelynrakennusviikkojen
ai- TOIMINTAA JA TIETOA
kaan taustalla muhi ajatus loka- MARKKINAHUMUSSA
kuussa pidettävistä draamatyöpa- Aikamatkalle lähdettiin astumalla
joista. Selkeää juonta ei päässä konduktööri Kähkösen ohjastaollut, mutta yksittäisiä palasia al- maan aikajunaan. Lapset tarttuikoi näyttelyn pystytysvaiheessa vat paksuun köyteen, ja niin sahahmottua. Vasta 8.9.2009 pide- dan vuoden ja noin sadan metrin
tyn kirjan julkistamisen ja näytte- pituinen matka Arktikumin käylyavajaisten jälkeen todellisuus tävää pitkin vaihtonäyttelytilaan
paljastui; draamaopastukset olivat alkoi. Matkan aikana heitettiin
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Priitun enon tuleva kihlattu Kaisa oli pukeutunut Lapin ammattiopiston
opiskelijoiden suunnittelemaan ja toteuttamaan upeaan mittatilauspukuun.
Esinetehtävää vetämässä Kaisana näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto.
Kuva: Jukka Suvilehto. Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

pois kännykät, televisiot, radiot ja
autot. Perillä lapsia odotteli Priitun enon tuleva kihlattu Kaisa
(näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto). Draamatyöpajan aluksi lapset
saatiin yhteiselle mielikuvamatkalle kysymällä suoraan: ”Haluatteko lähteä tutustumaan Kaisan
kanssa markkinoille?” Ja niin yhteisestä sopimuksesta lähdettiin
astelemaan lumista Maantiekatua
pitkin kohti Yliruokasen kenttää
ja sirkusta. Sirkuksessa lapset pääsivät heti kiinni työpajan toiminnalliseen osioon, kävelemään narulla. Se olikin yllättävän haastavaa ja jännittävää!
Toiminnan jälkeen rauhoituttiin karkkikojulle tutkistelemaan
mitä kaikkea markkinoilla myytiin. Karkkikojulta löytyi myös
Priitu (piirrettynä kuvana), ja näin

pääsimme vaihtamaan kuulumisia. Priitu kutsui meidät myös kotiinsa, jonne päästiin ottamalla
muutama taika-askel ja koputtamalla näkymättömään oveen.
Priitun koti löytyi näyttelystä
Hanna Pöysälän valmistamana
nukkekotina, mutta mittakaavan
vaihtuminen miniatyyrimaiseksi
kesken kierroksen ei näyttänyt
haittaavan lapsia. Priitun kotoa
oli aika jatkaa matkaa. Katselimme tarkemmin ympärillemme ja
tutkimme sanomalehti Perä-Pohjolaisen markkinakatsauksia ja
mainoksia.
Mutta mikäs se tuolla istuu?
Talitintti, aivan oikein, mutta missä se istuukaan? Kysymysten saattelemana pääsimme jouhevasti
tutustumaan erikoiseen Rovaniemen telefoniosuuskuntaan.
35

Toiminnallisessa osiossa lapsista rakennettiin ns. ”rikkinäinen
puhelin”, eli jono, jolla otettiin
yhteyttä Palokunnantalolle. Kaisa
”soitti” Palokunnantalolle, ja niin
viesti ”Moneltako tuuritanssit alkavat?” kulki kuiskauksena eteenpäin. Harvoin viesti saapui sellaisenaan perille, mutta hyviä yrityksiä oli, kuten ”Hae veli heti
sika!” tai ”Moneltako syödään?”
Tuuritanssit oli valitettavasti lapsilta kielletty, mutta onneksi löytyi mieluista nähtävää ihan läheltä; eläintieteellinen näyttely kiinnosti kovasti. Eläinhäkin ympärillä käytiin yhdessä läpi pohjolan
petoeläinkaarti, johon kuuluivat
ahma, susi, karhu ja – marakatti?
Tuo on varmasti karannut vieressä seisovalta posetiivarilta!
Posetiivaria hetken kuunneltuamme siirryimme tervehtimään
markkinamyyjää, joka oli tullut
kaukaa Venäjältä. Pöydän ympärillä kävimme jälleen yhdessä läpi
myyntituotteita: turkiksia, kotitaloustarvikkeita, elintarvikkeita ja
vaikka mitä tarpeellista. Mutta
vielä oli näkemättä eläwät kuwat,
missäs ne taas olivatkaan? Viimeisenä sullouduimme eläwien
kuwien teatteri Pohjolaan katselemaan mustavalkoisia mykkäelokuvia, jotka – ihme kyllä – jaksoivat kiinnostaa lapsia.
Kierroksen päätteeksi tehtiin
vielä paritehtävä, jossa lapsille
jaettiin erilaisia esineitä nykyajasta. Pusseista löytyi leikkipuhelin,
Bratz-nukke, palasokeria, karamelleja yms. Tehtävänä oli löytää
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esineille vastine sadan vuoden takaa. Millainen oli leikkisotilas
sata vuotta sitten? Entäpä voirasia? Myyntikojut ja näyteikkunat
kierrettiin yhdessä ja vertailtiin
esineistössä tapahtuneita muutoksia lasten kanssa. Lopuksi aikajunan pilli soi, ja lapset hyppäsivät
junaan, joka vei heidät takaisin
omaan aikaan. Toisinaan osa lapsista olisi halunnut jäädä Kaisan
kanssa markkinoille, niin mukavalta ja kiehtovalta entisajan elämä näytti.
PALAUTE KANNUSTAA
JATKAMAAN

Kolmen viikon jakson aikana työpajoissa vieraili yhteensä 510 lasta,
22 ryhmää kolmestatoista eri koulusta ja kahdesta päiväkodista.
Koulutuksen aikana tuli ilmi, että
olisi hyvä, jos työpajoja voi olla
vetämässä kaksi ohjaajaa. Meillä
työnjako toimi hyvin, ja pystyimme vetämään opastukset yhdessä.
Roolijaon avulla myös vetovastuun pystyi jakamaan tasaisesti
molemmille. Yksin reilun tunnin
mittainen urakka olisi käynyt turhan raskaaksi.
Jo kesken kierrosten saatoimme saada mukavaa palautetta
opettajilta. Vikajärven koululta
sähköpostitse tullut palaute kannusti erityisesti: ”Draamapaja oli
loistava! Jopa oppilaat, joilla on
keskittymisvaikeuksia jaksoivat
tosi hyvin. Kaija ja Kaisa olivat
rooleissaan upeita! Hyvä tytöt!”

Muinaisjäännöksiä ja
vanhoja rakennuksia

PIRJO RAUTIAINEN

– kulttuuriperintötyötä
150-vuotiaassa
Metsähallituksessa

■ Yli kolme miljoonaa hehtaaria
kansallispuistoja, erämaa-alueita
ja luonnonsuojelualueita. Satoja
vanhoja rakennuksia ja tuhansia
muinaisjäännöksiä. Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden
työkenttä on laaja, sen olen
huomannut reilun kahden vuoden aikana kulttuuriperinnön
erikoissuunnittelijana.

KULTTUURIPERINTÖIHMISEN
KESÄ…

Hiki virtaa ja silmälasit muistuttavat päivän taivalluksen jälkeen
hämähäkkimieselokuvan rekvisiittaa puiden väleihin kudottujen
verkkojen osumien jäljiltä. Päivän
hienot löydöt kuitenkin kuittaavat
hankaluudet. Kattukaislammilta
Urho Kekkosen kansallispuistosta
löytyi Ruijan reitin tarkastuksen
yhteydessä uusi kivikautinen asuinpaikka ja lisää pyyntikuoppia aiemmin jo tunnettujen lisäksi.
Monen retkeilijöiden suosiman
alueen kulttuuriperintö tunnetaan
vielä puutteellisesti. Aiemmat
muinaisjäännösten ja muun kulttuuriperinnön kartoitukset ovat
keskittyneet usein maalikylien läheisyyteen. Syrjäisempien alueiden puutteellista tietoa pyritään
luontopalveluissa paikkaamaan
kartoituksin. Simosta Utsjoelle on
kuitenkin pitkä matka ja yksittäiset suojelualueet laajoja. Kulttuu37

riperinnön inventoinnit täytyy kuin kesällä kävellen. Ivalojoen
kohdistaa tarkkaan. Niitä tehdään Kultalan kruunun stationin pärealueille, joille on tekeillä uusi hoi- katto kaipaisi kipeästi uusimista.
to- ja käyttösuunnitelma tai jos Pihapiirin muidenkin rakennusjohonkin ollaan suunnittelemassa ten kattojen vaihto alkaa olla
uusia rakenteita. Joskus myös ole- ajankohtainen. Nyt on vain miemassa olevien reittien lähistöjä tittävä mistä löydämme korjauktarkastetaan uusien opastuskoh- siin rahat.
teiden löytämiseksi.
Entä mitä tehdään AnterinmuJoskus ei kymmenientuhansien kan perinteikkään kämpän tulisihehtaarien alueelta tunneta ennen jalle, joka ei lämmitä kämppää
maastoon menemistä yhtään talvella? Polttopuuta kuluu aivan
kulttuuriperintökohdetta. Näiden turhaan ja kaikki lämpö menee
paikkojen kunnollisen inventoin- harakoille. Rakennetaanko kämpnin tekemiseen menisi kuukausia, pään uusi varaava tulisija vai yrijoskus vuosiakin. Tuolloin on tetäänkö takkasydäntä? Jos teholennaista selvittää edes alueen dään uusi, millainen sopii artyypillisimmät menneen ihmistoi- vokkaan rakennuksen henkeen?
minnan jäljet. Usein aiemminkin Vanha Tammikämppä on yltä
tutkituilta alueilta löytyy uusia päältä homeessa. Sen korjaamikohteita. Ennen ei välttämättä nen tulisi kalliiksi. Vieressä seishuomioitu esimerkiksi toisen syt pääkämppä on viety jo ajat sitmaailmansodan aikaisia rakentei- ten Rovaniemelle metsämuseon
ta, savottakulttuurin jäänteitä tai kohteeksi, eikä alue ole enää kultsuoniittyjä. Nyt nekin yritetään tuurihistoriallisesti niin arvokas
löytää.
kuin se voisi olla. Kämppä ei ole
kovin suuressa käytössä, mutta
silti se on monelle retkeilijälle ja
…JA TALVI
Moottorikelkan kaivaminen lu- paikalliselle tärkeä. On kuitenkin
mesta ei onnistu kun käsissä on pakko tehdä vaikeita valintoja –
voimaa kuin pulkannaruissa. On- kämppä suljetaan homeen takia.
neksi apuun tulee alueen puisto- Rajalliset voimavarat on kohdismestari, joka on tehnyt tätä hom- tettava kulttuurihistoriallisesti armaa muutaman kerran aikai- vokkaimpiin kokonaisuuksiin ja
semminkin. Tosin hän tuskin ajaa sinne missä kohteilla on eniten
kelkkaa niin usein kiinni hankeen käyttöä.
kuin kokematon erikoissuunnittelija. Olemme menossa tarkasta- RAKENNUSPERINTÖ
maan Ivalojoelle vanhoja kullan- 2 500 kilometriä retkeilyreittejä,
kaivuun liittyviä rakennuksia. 300 kämppää, 200 autio- ja päiTalvella maastossa liikkuminen vätupaa, 360 kotaa ja laavua, 1 200
on kelkoilla paljon nopeampaa polttopuuhuoltokohdetta ja yli
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Raja-Joosepin kenttää Luton varrelta Inarista. Kuva: Pirjo Rautiainen.

700 käymälää. Niihin liittyvien
töiden ohella puistomestarimme
ja luontovalvojamme pitävät huolta myös rakennusperintökohteistamme.
Lapin luontopalvelujen hallinnassa oleva jollain tavalla suojeltu
rakennusperintö painottuu Pohjois-Lappiin. Etelämpänä Lapissa
suojeltuja rakennuksia on vain
muutama. Rakennukset on suojeltu asetuksella, varjeltu Metsähallituksen ja Museoviraston välisellä sopimuksella, tai ne kuuluvat
valtakunnallisesti
arvokkaisiin
kulttuuriperintökohteisiin.
Kaikkiaan suojeltuja rakennusperintökohteita on Lapin luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla
17, ja kohteissa on kymmeniä rakennuksia. Suojelluista suuri osa
on kullankaivun historiaan ja saamelaiskulttuuriin liittyviä, mutta

mahtuupa mukaan palovartijan
maja, käpykaristamo, pari koirankoppia, uittoruuhi ja -patokin.
Suojeltujen kohteiden määrä lisääntyy Museoviraston valmisteleman uuden valtakunnallisesti
merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listauksen myötä, kunhan valtioneuvosto sen hyväksyy. Tuolloin erillisten suojeltujen rakennusten tai rakenteiden
määrä nousee noin sataan.
Luontopalveluilla on hallinnassaan myös paljon suojelemattomia, mutta silti kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia.
Nekin pyritään pitämään kunnossa käytössä olevilla voimavaroilla.
Parhaiten ne pysyvät kunnossa,
jos niille löytyy sopivaa käyttöä.
Hienoja ovat vaikkapa Inarijärven
saariin aikoinaan postituviksi tehdyt kämpät, jotka palvelevat ny39

kyään veneilijöitä ja retkeilijöitä
autiotupina. Kaukana kairoissa ja
syrjässä retkeilyreiteistä sijaitsevat
rakennukset ovat ongelmallisimpia.
MUINAISJÄÄNNÖKSET

Lapin luontopalvelujen hallinnoimilta alueilta tunnetaan noin 800
muinaisjäännöskohdetta lapinkentistä kivikautisiin asuinpaikkoihin. Joillain kohteilla on useita
yksittäisiä muinaisjäännöksiä, kuten pyyntikuoppia, joten muinaisjäännösten kokonaismäärä on tuhansia.
Tunnettujen muinaisjäännösten
runsaudesta huolimatta Lapissa
on vielä laajoja alueita kokonaan
tutkimatta. Tällaisia löytyy etenkin Enontekiöltä, Inarista, Utsjoelta ja Sodankylän pohjoisosista.
Luontopalvelujen inventoinnissa
näiden alueiden tietämystä kartutetaan pikkuhiljaa sekä suppein
tarkastuksin että laajemmin inventoinnein. Viime vuosina kartoituksia on tehty muun muassa
Inarijärven ympäristössä, Martimoaavan soidensuojelualueella ja
Tsarmitunturin ja Tuntsan erämaa-alueilla. Lisäksi yhteistyötä
on tehty Helsingin yliopiston arkeologien kanssa, jotka ovat kiertäneet Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa ja Muotkatunturin
erämaassa.
Uusien muinaisjäännösten etsimisen ohella yritetään myös ratkaista muun muassa retkeilystä
niille aiheutuvia kulumisongelmia. Kulkua voidaan ohjata toi40

saalle tai kohteita suojata esimerkiksi pitkostuksin. Tärkeätä on
myös, ettei mahdollisten uusien
retkeilyrakenteiden rakentamisen
takia tuhoudu muinaisjäännöksiä.
YHTEISTYÖTÄ TARVITAAN

Metsähallitus ei suinkaan tee
kulttuuriperintötyötä Lapissa yksin, vaan yhteistyössä monien tahojen kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Museovirasto,
maakuntamuseot, Kultamuseo,
saamelaismuseo Siida, Lapin ympäristökeskus sekä Helsingin ja
Oulun yliopistot.
Kahden työvuoteni aikana olen
huomannut, että kulttuuriperintökohteet ovat tärkeitä myös paikallisille ihmisille henkilökohtaisesti. Ennen inventointeja julkaisemme paikallislehdissä ilmoituksen, jossa pyydämme tietoja
alueella mahdollisesti olevista
kulttuuriperintökohteista. Yhteydenottoja tulee yleensä useita.
Useimmiten soittajat ovat iäkkäämpiä, alueella aikoinaan savottahommissa olleita tai siellä metsästämässä käyneitä miehiä. He
ilmoittavat vanhoista kämpistä ja
kulkureiteistä. Puheista kuulee
alueiden olevan heille rakkaita.
Toivoisi nuortenkin saavan samanlaista mielihyvää Lapin luonnossa kulkemisesta ja siellä näkyvistä ihmisen menneen toiminnan
jäljistä.

PÄIVI PAALAMO

Luonnonsuojelutyöt
Metsähallituksessa
■ Metsähallituksen luontopalvelut hallinnoi suurta määrää
luonnonsuojelualueita, tarjoaa
retkeilypalveluita sekä kalastus- ja metsästysmahdollisuuksia. Myös kulttuuriperinnön,
lajien ja luontotyyppien suojelu
kuuluvat tehtäväkenttään;
Lapin luontopalveluiden 120
vakinaisesta henkilöstä 20
luonnonsuojelun asiantuntijaa
kerää ja analysoi tietoa luontomme helmistä ja miettii kuinka niitä parhaiten vaalitaan.

LAJIEN SUOJELU

Lähtökohtana lajien suojelulle on
tarkka tieto lajin esiintymäpaikasta, olipa kyseessä kasvi, linnun
pesäpuu tai reviiri. Uhanalaisista
lajeista pitää pystyä arvioimaan
määriä; kuinka suuri on tietyn lajin kanta (yksilömäärät, pinta-alat,
tuppaat jne.) tietyllä paikalla, mutta myös koko Suomessa. Huomioita tehdään myös elinympäristön
tilasta; onko paikka luonnontilainen vai onko paikalla tapahtunut
muutoksia ja mistä syistä. Jos ihminen on muuttanut paikkaa, arvioidaan onko muutos niin suuri
ja merkittävä, että lajin säilyttämiseksi paikalla on tarpeen tehdä
luonnontilan palautustöitä eli ennallistamista. Häiriöille herkistä
petolintulajeista arvioidaan kuinka suuren suojavyöhykkeen pesä
vaatii, jotta pesintä tuottaisi uudet
jälkeläiset onnistuneesti maailmalle.
Maastosta palatessa ei aina edes
ole varmaa mistä lajista havainto
on tehty. Monista kasvilajeista
otetaan näyte lajinmääritystä varten ja nimi varmentuu tarkastelemalla näytettä mikroskoopissa.
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Mikroskoopin alla saattaa näyt- Käytännössä työnjako tarkoittaa
teestä yllättäen paljastua toinen sitä, että luontopalvelut keskittyy
tai kolmaskin laji. Tämä on varsin varsinkin maastotöissä näihin layleistä tutkittaessa esimerkiksi jeihin. Asetus maakotkien reviiripienikokoisia sammalia, joita saat- perusteisesta korvausjärjestelmästaa vaikkapa lahopuun pinnalla tä edellyttää Metsähallitusta seukasvaa sekalaisina kasvustoina, raamaan vuotuista pesintätulosta
maallikon silmissä vihreänä räh- paliskunnittain. Kasviasiantuntimänä. Kaikessa näytteenotossa jat taas ovat viime vuosina liikkumuistetaan aina lajisuojelu, näyt- neet maastossa mm. neidonkenkiteitä ei kerätä tarpeettomasti eikä en, tikankonttien, laaksoarhojen,
liikaa, ei siis vaaranneta omalla lettorikkojen, arnikkien ja tundtoiminnalla varsinaista työn pää- rasarojen löytämisen toivossa.
tarkoitusta.
Luontopalvelut tekee myös laLuonnonsuojeluhallinnon työn- jiston yleiskartoituksia, joissa seljaossa on luontopalveluiden vas- vitetään valitusta lajiryhmästä latuulle sovittu tietyt uhanalaiset jistoa joko yksittäiseltä suojelueläin- ja kasvilajit, joiden esiinty- kohteelta tai useilta alueilta.
mäpaikat ovat valtaosin Metsä- Yleiskartoituksilla arvioidaan suohallituksen hallinnoimilla mailla. jelukohteen merkitystä tai koko
suojelualueverkoston merkitystä
lajistonsuojelussa. Viime vuosina
Lapin suojelukohteilla on kartoitettu putkilokasveja ja lintuja heikommin tunnettuja lajiryhmiä –
sammalia, jäkäliä, kääpiä, kovakuoriaisia – varsinkin LounaisLapin haapa- ja lehtometsissä (ns.
Lapin kolmion alue). Kasvilajikartoitukset ovat keskittyneet
pääosin rehevän kallioperän alueille, joilla yleensä esiintyy uhanalaista ja harvinaista lajistoa. Lapissa näitä mielenkiintoisia alueita
ovat juuri Lapin kolmio sekä Keski-Lapin liuskevyöhyke. Suomen
oloissa harvinaisinta kasvillisuutta
löytyy Käsivarren kalkkipitoiRauhoitettu lettorikko on yksi
Metsähallituksen vastuulajeista.
silta tuntureilta, missä myös perKuva: Päivi Paalamo.
hoslajisto houkuttelee harrastajia
haavimaan superlöytöjä.
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Eläinlajistoon liittyvät työt
ovat pääosin petolintujen ja muun
linnuston kartoitusta ja seurantaa,
suurpetojen ja naalin seurantaa
sekä jokihelmisimpukan kartoituksia. Työt ovat kasvilajitöitä
enemmän hajautuneena ympäri
Lappia, kovakuoriaisia lukuun ottamatta hienoisesti painottuneet
Keski- ja Pohjois-Lappiin.
LUONTOTYYPIT

Lajien rinnalle ovat kuluneena
vuosikymmenenä nousseet luontotyyppien suojeluun liittyvät teemat. Luontopalvelut on aloittanut
systemaattisen suojelukohteiden
luontotyyppien kartoituksen tavoitteenaan selvittää luontotyyppien sijainti, laajuus ja tila. Kaikkia Lapin suojeluhehtaareita ei ole
mahdollista kahlata läpi maastossa, vaan avuksi tulee kaukokartoitus vääräväri-ilmakuvilta. Nykyresursseilla työn Lapissa on
arvioitu kestävän noin vuoteen
2015 asti. Paperilomakkeet ovat
työssä jo vanhanaikaisia, tieto kerätään sähköiseen muotoon tiedonkeruulaitteelle, jossa kartoittajalla on mukanaan mm. pohjakartat.
Lapille erityisen tärkeitä ja
muualta Suomesta lähes hävinneitä luontotyyppejä ovat runsaslajiset lettosuot, joilla kasvaa lukuisia
uhanalaisia putkilokasveja ja sammalia. Tunturiluontotyypit ja laajat aapasuot kuuluvat niin ikään
lappilaiseen luonnonmaisemaan.
Suomen laajimmat luonnontilaiset metsät sijaitsevat Lapissa.

Luontotyyppien inventoinnista
saadaan tietoa luontotyyppien tilasta. Suojelukohteet ovat usein
ennen suojelupäätöstä olleet metsätalouskäytössä. Sen takia niillä
ei välttämättä ole lahopuuta eikä
lehtipuita. Soita on ojitettu puuntuotannon parantamiseksi. Näitä
luonnontilaltaan muuttuneita alueita ennallistetaan etenkin siellä
missä luontoa on muutettu eniten
eli Lounais-Lapissa. Metsiä ennallistetaan lisäämällä lahopuun
määrää joko kaulaamalla eläviä
pystypuita tai kaatamalla yksittäisiä runkoja maahan. Metsiin voidaan myös kaataa enintään puolen hehtaarin kokoisia pienaukkoja,
joihin lehtipuut pääsevät taimettumaan ja siten monipuolistamaan puulajirakennetta. Metsän
poltto pystyyn lisää paitsi lahopuuta myös hiiltynyttä puuta, jonka niukkuudesta eräät lajit kärsivät tehokkaan palontorjunnan
vuoksi. Luontopalvelut on pyrkinyt polttamaan Lapissa pari kohdetta vuosittain. Ojitetuilla soilla
vedenpintaa nostetaan luontaiselle tasolle joko tekemällä ojiin patoja tai tukkimalla ojat kokonaan.
Lapin alueella metsiä on ennallistettu 1 079 hehtaaria ja soita reilut
2 000 hehtaaria.
Perinnebiotoopit ovat ihmisen
luomia elinympäristöjä. Perinteiseen maatalouteen kuuluneet laidunnus ja niitto ylläpitivät lajistoltaan monimuotoisia niittyjä ja
ketoja. Nämä elinympäristöt ovat
Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä, joiden ylläpito vaatii jat43

kuvaa ja säännöllistä hoitoa. Työläs työ toteuttaa luonnonsuojelun
päämääriä, mutta myös luo ihmissilmää miellyttäviä maisemia
kukkaketoineen ja perhosineen.
Lappilaisia perinnebiotooppeja
ovat etenkin suoniityt ja jokivarsien tulvaniityt. Luontopalvelut
hoitaa näitä eri puolilla Lappia 40:
llä eri kohteella yhteensä vajaalla
100 hehtaarilla.
TÖIDEN VUOSIKELLO

Suurpetojen liikkeitä seurataan
kelkkakelien aikana kun muu
luonto vielä lepää talviunta. Maaliskuussa kotkat aloittavat pesintäänsä, ja silloin työnsä aloittavat
ensimmäiset vapaaehtoiset pesätarkastajat. Sammallajistoa on helpointa kartoittaa silloin kun muu
kasvillisuus ei peitä huonosti erottuvia pieniä lajeja. Ensimmäisiä
putkilokasvien inventointeja tehdään koivun ollessa hiirenkorvalla neidonkengän aloittaessa kukintansa. Periaatteessa jokainen
putkilokasvi on helpoimmin havaittavissa ja tunnistettavissa kukinnan aikaan, siksi työtkin rytmittyvät kukinnan tahdissa.
Kääpälajiston kartoitukset alkavat
aikaisintaan elokuussa, koska yksivuotisten kääpälajien itiöemiä ei
välttämättä löydy ennen syksyä.
Talven aikana tallennetaan kesällä kerättyä tietoa eri järjestelmiin, joista tärkeimpiä on ympäristöhallinnon uhanalaistietojärjestelmä ja uhanalaisimpien lajien
lajikohtaiset rekisterit.
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TIETO PIENENTÄÄ UHKIA

Maastotyöt ovat vain pieni osa lajija luontotyyppitöitä. Luonnonsuojelun asiantuntijat osallistuvat
aktiivisesti oman alansa valtakunnalliseen yhteistyöhön. Tuorein
yhteisponnistus oli vuonna 2008
valmistunut luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi, ensimmäinen laatuaan Suomessa. Viime
vuonna käynnistyi 10 vuoden välein toistettava kolmas lajien
uhanalaisuuden arviointi. Paikallisella tasolla asiantuntijat osallistuvat erilaisiin sidosryhmäkokouksiin ja ottavat kantaa mahdollisesti luontoa muuttaviin
hankkeisiin. Näistä työllistävimpiä viime aikoina ovat olleet eritasoiset kaavat ja valtaukset aina
varsinaisia kaivoshankkeita myöten.
Luonnonsuojelu on tärkeää ihmisen muuttaessa jatkuvasti ja
kiihtyvässä tahdissa ympäristöään.
Kerran harkitsemattomasti muutettu ei enää välttämättä palaudu
ennalleen. Varjelemalla lajeja ja
luontotyyppejä säilytetään myös
ihmiselle miellyttäviä elin- ja virkistäytymisympäristöjä. Luonnon
itseisarvon harva ymmärtää, mutta moni kuitenkin hätkähtää kun
mökin lähimetsä on hakattu, levälautta on vallannut uimarannan
tai maisemaan on ilmestynyt silmää häiritseviä muutoksia. Täsmällinen laji- ja luontotyyppitieto
auttaa arvioimaan muutoksien
suuruutta ja merkitystä luonnossa,
olivatpa muutokset ihmisen aiheuttamia tai luontaisia.

LEENA PAASKOSKI

Metsämiehiä
ja lentoherroja
lapinkuumeessa
■ Muistan vielä selvästi venematkan tänne. Istuin veneen
pohjalla, nojasin matkalaukkuuni, kaksipiippuinen haulikko
oli sylissäni, ajokoiranarttuni
Lyly vierelläni ja olin vaipunut
syviin mietteisiin. Nyt vihdoin
saisin nähdä unelmieni luvatun
maan: Lapin! Mistä olin saanut
”lapinkuumeen”, sitä en itsekään
vielä tänä päivänä ymmärrä. Jo
koulupoikana haaveilin Lapista,
ja Metsäopistossa tämä haaveilu
leimahti täyteen liekkiin. Ehkä
vain seikkailunhalu ja luonnonihailu toi minut tänne ”kaukaiseen pohjolaan”. Sitä paitsi olin
hieman kyllästynyt elämään etelässä, ”suuressa melskeisessä
maailmassa”.

Gustaf Wilhelm Forsströmin mielessä Lappi lupasi paljon, kun hän
ensikertalaisena ja melko tuoreena metsämiehenä matkasi vuonna
1891 Sodankylään. Helsinkiläissyntyinen Forsström oli opiskellut
metsänhoitajan ammattiin Hämeessä Evon metsänhoito-opistossa vuosina 1884–1886; Lappiin
hän tuli ensin metsähallinnon
metsäpäällysmieheksi ja eteni sitten virkaurallaan Sodankylän hoitoalueen metsänhoitajaksi. Forsströmin unelmat Lapista perustuivat Helsingin normaalilyseon
ensiluokkalaisena luettuun maantiedon oppikirjaan ja lehtorin kertomuksiin, mutta myös metsänhoitajien kollektiiviseen kaipuuseen oikeaan erämaaelämään, riistametsiin ja kalavesille.
Metsänhoitajan uran valinta
perustui 1800-luvulla usein juuri
nuorten miesten haaveisiin eräelämästä. Metsähallinto oli vielä
tuolloin lähes yksinomainen metsänhoitajien työllistäjä, joten Pohjois-Suomen laajoilla kruununmetsillä oli keskeinen merkitys
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Ylimetsänhoitaja A. E. Järvinen
(oik.) kumppaneineen kahvituokiolla Inarijärven
Sarminimessä
heinäkuussa 1955.
Kuva: Lusto,
Metsähallituksen kokoelma,
Olavi Linnamies.

metsäammattikunnan työkenttänä. Forsströmin kurssitovereistakin yli puolet hankki osan työkokemuksistaan Lapista, vielä useampi ylipäätään Pohjois-Suomesta.
Metsänhoitajakunnassa ammatinvalintaa ratkaistiin kuitenkin
myös myöhemmin pitkälti samoin
perintein, metsäisten harrastusten
ja luonnonrakkauden perusteella.
Nimenomaan pohjoinen houkutteli monia, ja joillekin ”Lapin
lumo” saattoi olla jopa suora vastaus ammatinvalintakysymykseen
tai Lapin olosuhteet antoivat ennakkoharjoittelun kautta sopivaa
tuntumaa alaan. Eräs 1950-luvulla opiskelemaan lähtenyt kymenlaaksolainen metsänhoitaja muistelikin: ”Lähin kattoon noita
suuria savotoita Lappiin, kun ei
etelän mies mitään tienny varsinaisesti vielä enempää metsätaloudesta.” Ikätoverin suunnitelmiin puolestaan vaikutti ennen
kaikkea metsästysharrastus:
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No juu metsä oli tietysti lähellä,
lapsuudesta lähtien. Sota-aikana
ammuin ensimmäisen sorsan,
saaliin siitä koton vilijapellolta ja
siitä lähti tämä metsästyspuoli
mukaan, että alun perin oli ajatuksena, että metsäalalle ja kymmeneks vuojeks vähintään Lappiin. Tämä oli suunnitelma, mutta
se ei toteutunu sikäli, että virkatyönä olen ollut pohjoisimpana
Kemissä.
Metsäylioppilaat tekivät jo ennen sotia myös Lapin-retkeilyjä
ylioppilasyhdistyksensä järjestämänä. Tulevien metsänhoitajien
tutustuttaminen Lapin olosuhteisiin ja metsätalouteen oli niin tärkeää, että Lapin-retkeilystä muodostettiin 1950-luvulla pysyvä
opintokokonaisuus, ns. PohjoisSuomen kurssi. Lapista tuli siten
osa monen metsänhoitajan elämänkoulua vähintään ammatinvalinnan kynnyksellä, opiskeluaikana tai työuran alkuvaiheissa.

Muutto pohjoisen hoitoalueisiin merkitsi 1800-luvun nuorille
miehille erityisen isoa elämänmuutosta, sillä useat heistä tulivat
ruotsinkielisistä eteläsuomalaisista säätyläisperheistä. Myös viime
sotien jälkeen elämänolosuhteet
ja työ jälleenrakennuksen ajan Lapissa tarjosivat nuorelle yliopistokoulutuksen saaneelle metsänhoitajalle sopeutumishaasteen: ensimmäisen työkomennuksen kortteeri
saattoi olla esimerkiksi verstashuone höyläpenkkeineen, kämpän kylmä vanha talli tai teltta.
Mutta etenkin sodankäyneiden
miesten oli olosuhteisiin helppo
sopeutua, kuten Helsingissä syntynyt ja Muonioon sodan jälkeen
komennettu metsänhoitaja perusteli: ”Kun mä olin melkein kolme
ja puol vuotta tuolla Syvärillä ja
Kannaksella siellä sotasavotassa.
Mä olin sillä tavalla tottunu.”
Toinen metsänhoitaja kertoi,
miten häntä veri veti kaikesta
huolimatta nimenomaan hävitettyyn Lappiin:
Tiesin että Muonio on kokonaan hävitetty, että sieltä nyt ei
kattoa pään päälle sitten ollut olemassa. Mutta sitä kun oli tottunut
kuusen alla vuodesta toiseen teltassa ja korsussa ja milloin missäkin, niin ei se nyt tuntunut niin
mahottomalta.
Metsänhoitajien työuran alkua
luonnehdittiin usein sisäänajovaiheeksi ammattiin, oppivuosiksi,
joiden aikana tutustuttiin monipuolisesti metsäalan käytännön
töihin. Sisäänajovaiheen jälkeen

ura eteni portaittain, ja uudet työtehtävät kasvattivat tekijäänsä
aina seuraaviin tehtäviin. Siten
etenkin nuoren metsänhoitajan
ura merkitsi myös jatkuvaa muutosta, tehtävien ja paikkakuntien
nopeitakin vaihdoksia. ”Nuoren
metsänhoitajan matkalaukkuelämää” elettiin usein juuri pohjoisessa. Monen tulevaisuuden unelmiin saattoivat kuitenkin kuulua
oma hoitoalue Etelä-Suomessa,
vakiintuminen ja perheen perustaminen vaellusvuosien jälkeen.
Näin oli suunnitellut esimerkiksi
Hankasalmella syntynyt metsänhoitaja Lahja Hyvärinen, joka
vuonna 1911 kirjoitti ajatuksistaan
kotiväelleen seuraavasti:
Nyt on Tuntsan metsänhoitaja
pyytänyt eroa. Jokohan piti koettaa, luultavasti pääsisinkin sinne.
Uusia forstia työntyy joka hetki ja
hoitoalue olisi tärkeä saada, sitten
5 v perästä olisi mahdollisuus
päästä Etelä Suomen hoitoalueisiin. Vielä ensi syksyn olen täällä
Lapissa ”rahaa tekemässä”, sitten
jätän, vaikken Tuntsaan pääsisikään.
Hyvärinen oli valmistunut
Evolta 1906 ja kiersi ensin Laatokan Karjalaa ja sen jälkeen Lappia
useilla lyhyillä työkomennuksilla,
kunnes hän kymmenen vuotta
myöhemmin, 33-vuotiaana, tuli
nimitetyksi Pohjanmaalle Perhon
hoitoalueen
metsänhoitajaksi.
Juuri ennen vakinaista nimitystään ja muuttoaan etelään Lahja
Hyvärinen kuvasi tuntojaan huudahtamalla: ”Ei tämä pohjola
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enää viehätä minua, alan olla jo
vanha ja halajaisin asua muualla
kuin aina kapsäkissä!” Lappi oli
tuolloin paitsi lentojätkien myös
lentoherrojen luvattua maata.
Monelle metsänhoitajalle Lappi
oli siten ennen kaikkea nuoruuden unelma, josta haettiin ensimmäinen ammatillinen oppi ennen
asettumista etelän hoitoalueisiin
tai muihin metsänhoitajan vakinaisiin virkoihin. Lapissa oltiin
vain käymässä. Mutta toisinkin
saattoi käydä ja Lapin reissu venyä
koko uran mittaiseksi. Esimerkiksi Vieremällä 1920-luvulla syntynyt metsänhoitaja kuvasi uransa
kulkua näin:
No minä silloin -48 kevättalvella valmistuin yliopistosta ja silloin piti olla Metsähallituksessa
yksi vuosi harjottelijana ja sen jälkeen suorittaa se virkatutkinto,
että kelpasi valtion virkaan. Ja silloin -48 keväällä ku oli tarjolla
näitä harjottelupaikkoja Keuruulla tai Ylitorniolla ja minä arvelin,
että minäpä lähen käymään tuolla
Lapissa, ko en oo ikinä käyny ja
menin sitte Ylitorniolle. Olin siellä sitten sen vuoden harjottelijana
ja sen jälkeen oli se virkatutkinto
Helsingissä ja sen jälkeen minä
saavutin ylimääräisen metsänhoitajan arvon. Ja minut komennettiin sinne Ylitorniolle sen jälkeen
töihin ja sieltä minne sain semmosen komennuksen Kolarin
hoitoalueeseen leimaustöihin ja
siellä meni muutama kuukausi. Ja
tuli piirikuntapäällikkö käymään
siellä ja kysy, että lähtisinkö minä
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Kemin hoitoalueeseen ja minähän
sanoin, että mikäpä se siinä, että
kyllähän minä voin lähteä ja arvelin, että kyllähän se kaupunkipaikassa on mukavampi olla. Ja siellä
minä sitte olin 30 vuotta.
Samoin kävi G. W. Forsströminkin. Kun hän toukokuussa 1891
hyvästeli sukulaisiaan Österbyn
Nygårdissa Kirkkonummella, oli
erosta määrä tulla vain yhden syksyn mittainen. Seuraavan kerran
Forsström kävi tervehtimässä sukulaisiaan ja tuttaviaan etelässä
kuitenkin vasta 19 vuotta myöhemmin. Kirkkonummelta löytyi
paljon muistoja, mutta elämä veti
vierailun jälkeen takaisin Lappiin.
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KIMMO KAAKINEN

Ikkuna erämaahan
■ Parikymmentä vuotta
palvellut Metsähallituksen
Savukosken luontokeskus koki
melkoisen muodonmuutoksen
avauduttuaan uusittuna yleisölle viime kevättalvella. Opastuskeskus Korvatunturiksi
nimensä vaihtanut keskus sai
uuden, värikkään näyttelyn, ja
samaan hotelli-ravintola Samperin Savotan viereiseen rakennukseen muutti kunnan matkailuinfo. Erä- ja luontomatkailijoiden palvelut tukevat näin
toisiaan.

Näyttelyn teemaksi on valikoitunut – Lapin ehkä erämaisimmassa
kunnassa kun ollaan – erämaa
kaikessa monimuotoisuudessaan.
Luonto, niin elävä kuin eloton,
hallitsee useimpiin luontokeskuksiin verrattuna pienehköä näyttelysalia. Korkea, viistokattoinen,
valoisa tila ei kuitenkaan tunnu
ahtaalta, vaan juuri sopivan kokoiselta, sellaiselta jossa vierailija
viivähtää mieluusti pitempäänkin.
Salin Kemijoen puoleisessa nurkassa on viihtyisä käsikirjastosoppi, ja päätysivulla sijaitsee erillinen, pieni galleriatila, jossa oli
paraikaa näytteillä kuhmolaisen
luontokuvaajan Tero Poukkasen
karhukuvia.
Heti sisään tullessa törmää
isoon karttaan, josta löytyvät valopistein ja niihin liitetyin valaistuin kuvin itäkairan keskeiset
luonto- ja retkeilykohteet ja erilaiset suojelualueet. Salin seiniä kiertävät isojen kuvien taustoittamina
eriaiheiset osiot, joiden etualalla
on pienialaisia dioraamoja maastosta tuotuine näytteineen ja täytettyine eläimineen. Jykevät kelot
ja kannot, kivet ja varsinkin männyn latvaan rakennettu kotkanpesä ovat vaikuttavia. Seinäkkeiden
ylälaitaa kiertää kuhunkin aiheeseen sopivia tekstinpalasia A. E.
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Opastuskeskus Korvatunturin näyttely henkii erämaaluonnon tunnelmaa.
Kuva: Reeta Hyttinen. Metsähallitus.

Järvisen eräkirjoista. Erämaaluontoa esitellään elinympäristöittäin, kuten ikimetsät lahopuineen,
käävät ja kovakuoriaiset, linnut ja
suurpedot, mutta myös virtavesien isot ja pienet elävät. Tavallista
laajempi on tunturialueiden geologiasta kertova kokonaisuus.
Harmaavoittoisen kivinen kertomus on lähempää tarkastellen
mitä moninaisin, kalliopintojen ja
rakkakivikoiden jäkälien värimaailma on luonnon taidetta hienoimmillaan. Luonnon suojelu ja
erämaiden tutkimus ovat saaneet
oman esittelynsä, ja jälkimmäiseen on liitettynä myös web-kameran välittämää suoraa kuvaa
Värriön tutkimusasemalta. Muutoin esitystekniikkaa on käytetty
miellyttävän säästeliäästi. Taustan
äänimaailma luo näyttelytilaan aidon oloista tunnelmaa; alkukesän
metsäerämaan lintujen konsertti
tikkojen pärrytyksineen hivelee
luontoihmisen korvia.
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Luonnon esittelyä täydentämään on nostettu muutamia vanhan erämaakulttuurin kuvaajia,
Järvisen lisäksi I. K. Inha, Samuli
Paulaharju ja T. I. Itkonen. Perinteisiä kiveliöiden elinkeinoja, metsästystä, kalastusta ja poronhoitoa,
kuvataan näyttelysalin keskiosaan
kootussa osiossa. Tilaa hallitsee
kookas erämiehen asentopaikka
oikeaoppisine rakotulineen.
Näyttelyssä on käytetty runsaasti kuvamateriaalia, valokuvia
on saatu yli kahdestakymmenestä
eri lähteestä. Se lienee ollut suunnittelijalle paljolti tilanteen sanelema valinta, mutta kuvien eritasoisuus verottaa näyttelyn visuaalista kokonaisuutta. Suomen- ja
englanninkieliset tekstit ovat selkeästi erottuvia, sisällöltään tiiviin informatiivisia.
Opastuskeskus Korvatunturin
näyttely osoittaa, että pienuus ja
perinteiset ratkaisut voivat toimia,
luontokeskusnäyttelyissäkin.

HANNU KOTIVUORI

Unaria etsimässä
■ Tarunhohtoinen Unari on
merkitty jo Olof Treskin karttaan vuodelta 1642 nimellä
Onar Träsk eli Unarijärvi.
Saamen kieleen pohjautuva
una tarkoittaa pientä. Sana on
tuttu myös karjalaisena etunimenä ja hämäläisenä paikannimenä. Kemin Lappiin kuuluneen Unarin kylän eteläraja
vakiintui vasta 1795, jolloin se
toimi myös Sodankylän etelärajana. 1700-luvun maakirjojen
mukaan Unarin kylään kuuluivat laajat selkoset: Riipi, Hinganmaa, Syväjärvi, Sassali,
Kierinki, Kukasjärvi, Uimaniemi
ja Luusua.

Etäällä valtaväylistä oleva luonnonkaunis ja yhä säännöstelemätön järvi on yksi Metsä-Lapin tarinaperinteen keskuksista. Lehtimies G. A. Andersson kävi Unarilla vuonna 1887 ja kokosi muistitietoja alueen lappalaisasutuksesta, ns. kemiläisistä kalastajista,
rajankäynneistä, talonpoikaisasutuksesta, tarinoista ja samalla joistakin muinaislöydöistä. Samuli
Paulaharju kävi Unarin pohjoisrannan Uimaniemessä kesällä
1920 ja täydensi Anderssonin työtä muun muassa havainnollisella
kartalla.
Sodankylässä ei ole tehty kuntakohtaista muinaisjäännösten inventointia, jolloin useat järvikylät
ovat jääneet vaille suunnitelmallista maastokartoitusta. Lapin
maakuntamuseo on tehnyt täydentäviä tarkastuksia Unarilla
kolmena kesänä Anderssonin ja
Paulaharjun kirjoitusten innoittamana. Vireä Unari-Seura ry antoi
osaltaan sysäyksen maastotyön
aloittamiseksi. Muinaismuistot tulevat tietoon joko sattuman, aktiivisten löytäjien tai systemaattisen
työn avulla. Unarin tapauksessa
ovat toteutuneet kaikki nämä
vaihtoehdot.
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KIVIKAUDEN UNARI
vinen veitsi, joka sitten oli joutuVarhaisimpia todisteita Unarin nut Rovaniemelle”. Siinä ilmeimuinaisuudesta ovat yksittäiset sesti tulistelivat myös kuoppamaininnat sittemmin hukatuista pyynnin harjoittajat, sillä Kemikiviesineistä. Niitä on löydetty jo läissaaren pyyntikuopat ovat
1800-luvulla ainakin Uimanie- näköetäisyydellä tältä ”lappalaimestä, Rantalan talon paikalta ja sen kentältä”.
Mäntylän talon pitkästä pellosta.
Lisäksi Meltausjoen varrella ole- PEURANPYYTÄJIEN APAJAT
vasta Meltauksen autiosta on löy- Viimeistään 9000 vuotta sitten
detty tuuraksi arveltava kiviesine. arktinen tunturipeura levisi FenAnderssonin mukaan sitä sanot- noskandian pohjoisosiin Keskitiin ukonkynneksi ja pidettiin na- Euroopasta tai Norjan rannikkoa
vetassa taikakaluna eli ”painajai- pitkin. Parituhatta vuotta myösen
karkoittajana
lehmistä”. hemmin taigametsien valtias,
Hukkaan lienee joutunut myös metsäpeura, saapui idästä ja kaaAnderssonin Luusuasta ostama kosta Suomen eteläosiin. Suomen
veitsenkaltainen kiviesine. Yksi varhaisimpaan mesoliittiseen asuPorosaaresta löydetty liusketuura tukseen liittyvää peuranluuta on
on päätynyt Luusuassa yksityiseen arkeologisessa aineistossa vähän.
kotimuseoon. Luusuasta on löy- Sisämaassa kivikauden pyytäjä sai
detty kivinen tuura myös Jaakko peuraa useammin saaliikseen hirYlitalon huvilan pihasta, järveen ven, majavan tai jäniksen, mutta
viettävältä törmältä. Satunnaisiin pääasiallisen elannon takasi kalaslöydöksiin lukeutuu myös Po- tus. Ilman kalarunsauttaan ei
rosaaren koillisnurkan hietikolta Unarikaan olisi pysynyt asuttuna.
tarkastuksessa poimittu kvartsi- Rannikolla kivikauden pyyntikaavin, joka lienee viite huuhtou- kierron harjoittajat keskittyivät
etenkin kevättalvella hylkeentuneesta asuinpaikasta.
Luusuan Päivänkentällä on pyyntiin. Kesällä hekin suuntasitoistaiseksi Unarin ainoa varma vat sisämaan kala- ja riista-apajien
kivikautinen asuinpaikka. Ranta- äärelle.
Suomessa pyyntikuoppia (viepviivaa myötäilevällä hiekkatöyräällä todettiin tarkastuksessa per- eli lapinhautoja) on todettu
2009 runsaasti kvartsia, joitakin käytetyn lähes koko esihistorialliliuskeiskoksia ja ruoantähteinä sen ajan, mutta keskeinen käyttö
palanutta luuta. Paikalta löytyi on ajoitettu kivikauden lopulle ja
myös liusketuuran teräosa ja kou- varhaiseen metallikauteen, noin
rutaltan teelmä. Hiekka on laajalti 5000–2000 vuoden takaiseen aimuinaisten liesitulien punertama. kaan. Samaan aikaan kuusimetsät
Kertoman mukaan Päivänkentäl- levisivät idästä Suomenniemelle,
tä oli jo 1800-luvulla löytynyt ”ki- ja ilmasto viileni aikaisempaan at52

Samuli Paulaharjun 1920 piirtämä kartta Unarin muinaisasutuksesta.
Kuva kirjasta Lapin muisteluksia.

lanttiseen lämpökauteen verrattu- soittivat eri perhe- tai sukukunna. Peurojen käyttämillä kulku- nat, kukin omilla saalismaillaan.
teillä kuopat ovat yleensä 10–40 Väijymällä ja houkutusporoa käytmetrin välein. Naamioitujen täen tai kuopilla pyydettiin sykkuoppien väliin tai johdinaidoiksi syn uurtopyynnissä. Talven ja keeli hankaiksi katkottiin puustoa. vään seura- eli moitapynnissä luoNykyisin voimakkaasti maatuneet tettiin upottaviin hankiin ja joukkuopat ovat 2–3 metriä laajoja, kovoimaan.
matalan maavallin ympäröimiä ja
Kemiläissaaren lounaiskulmaspuolisen metriä syviä. Ne osoitta- sa olevan hiekkasärkän kainalossa
vat missä muinaiset unarilaiset on matalan hiekkatievan kulmalla
uurastivat ravinnonhaussa. Laajat kuuden pyyntikuopan rykelmä.
kuoppaketjut ovat osoitus suh- Andersson tulkitsi kuopat virheelteellisen pysyvästä asutuksesta ja lisesti haudoiksi, koska paikalliset
yhteisöllisestä pyyntitavasta. Jär- kutsuivat paikkaa ”ristimättömän
viseudun asuinpaikat tuskin sijait- kansan kalmistoksi”. Unarin pohsivat paria kilometriä kauempana joispuolen kankaita ei ole toistaipyyntipaikoilta. Ilmeisesti Unarin seksi koluttu Autiolampea lukuun
länsi-, itä- ja pohjoisreunoja an- ottamatta. Lammen läheisyydessä
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on kuitenkin yksi kuoppapyytäjien saalispaikka. Varsinainen peurojen saalistusmaasto näyttää olleen Hietalahden tuntumassa,
Unarin itäpuolen moreenimailla.
Siliäpalon rannanpuoleisella kankaalla on useita pyyntikuoppaketjuja, jotka on selvästi tehty eri aikoina. Ansakuoppia on myös Hietalahdenniemessä ja Hirvasvaaran
länsipuolen rinteessä sekä jokin
yksittäinen kuoppa Porosaaressa.
LAPIN JA LANNAN RAJALLA

Kesällä 2007 Unarin arkeologinen maastotyö keskittyi Porosaaren ja Lentovaaran rajakiviin. Riitaisalla Lapin ja Lannan rajan
määrittämisellä on vuosisataiset
juuret. Esimerkiksi Kemin käräjillä käsiteltiin rajaa ja siihen liittyviä kalastusriitoja vuosina 1682,
1685 ja 1687. Erityisesti oikeuksistaan nuottaukseen mittelivät Kemin pitäjän Koroisten ja Ilmolan
talonpojat ja kaksi paikallista metsäsaamelaissukua, Aikasarrio ja
Marttiini. Kemiläiset ilmeisesti
mielivät kalaisaa Unaria kokonaan omakseen. Nähtävästi vanhoja sopimuksia noudattaen Lapin ja Lannan rajan piti käydä
Lentovaarasta Liittovaaraan Porosaarennenäkkeen kautta.
Porosaaren pohjoisrannalla on
yksi huomionarvoinen kivilatomus, jonka keskuskiveen on hakattu lukema 169. Edesmennyt
professori Kyösti Julku arveli
pyykkiä Lapin ja Lannan rajakiveksi, josta syystä tai toisesta olisi
jäänyt puuttumaan vuosiluvun
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1690 viimeinen numero. Länsirannan puolella on rajakiveen isketty numerosarja 163, jonka Julku tulkitsi vuosiluvuksi 1630.
Päättely ei kestä lähdekriittistä
tarkastelua, sillä miksi vuosiluku
jäisi vaillinaiseksi ja vieläpä esitetyn luvun osalta. Vastaava yksi-,
kaksi- tai kolmenumeroinen hakkaus on rajakivissä normaali merkintätapa. Unarilta on säilynyt
tieto, että Porosaaressa on kysymys vuonna 1907 päätökseen saadun isojaon rajamerkeistä. Asiaa
täsmentävät isojakokartat löytynevät Maanmittauslaitoksen Jyväskylän arkistosta.
Lentovaaran laesta hieman
kaakkoon on säilynyt rajakivi, jossa ei ole numerointia. Laakakivistä pinotun neliskulmaisen pohjan
keskellä on pystylaaka. Koko komeuden korkeus on noin 80 cm.
Kalliopohjalle kootun rajakiven
ikää ei ole sitovasti osoitettu, joten sitäkään ei varauksetta voida
pitää Lapin ja Lannan rajamerkkinä. Päätelmä on kuitenkin vakaammalla pohjalla kuin Porosaaren tapauksessa. Sodankylän
käräjillä käsiteltiin 1724 pitäjän ja
lapinmaiden rajan kulkua. Unarin
osalta rajan mainittiin kulkevan
idässä olevasta Lentovaarasta
(Lendovara)
Porosaarennenän
(Porrosarinänne) kautta järven
länsipuolella olevaan Liittovaaraan (Litovara). Vaikka Porosaaresta ei vakuuttavaa Lapin ja Lannan rajakiveä ole löydetty, on
rajan kulku sen kautta kuitenkin
käräjäasiakirjassa mainittu.

Lentovaaran rajakivi. Kuva: Hannu Kotivuori.
Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

LAPPALAISTEN JA
KEMILÄISTEN ASUINSIJAT

Kemiläissaari Unarin Luusuassa
osoittaa keskeisen paikan, jossa
jokivarren talonpoikien kalakentät sijaitsivat. Varsinainen kenttäpaikka näyttää sijoittuvan saaren
lounaisreunaan, jossa on rantautumiseen oivallinen hiekkasärkkä.
Unarin arvokkaista kalastusoikeuksista kemiläiset riitelivät vuosisatoja keskenään ja alueen metsälappalaisen väestön kanssa. Kemiläiset asuivat kesäisin ”tilapäisissä kalastusmajoissa” vielä 1790
-luvulle saakka, jolloin heidän kalastusoikeutensa päättyi ja kylämäinen asutus järvelle alkoi vähitellen juurtua. Unarin talonpoikaistuneen asutuksen alkujuuret
ovat paljolti vielä hämärän peitossa, mutta maakirjaan vuodelta
1767 on merkitty uudisasukkaiksi
Uimaniemeltä Antti Juhonpoika
Kallats(a) ja Luusuasta Antti Pe-

kanpoika Luusua. Molemmat ovat
lappalaisperäisiä nimiä. Luusuan
ensimmäiseksi asukkaaksi kerrotaan muuttaneen Unarinkönkään
alapuolelta, Meltauksen autiosta,
lappalaissukuisen Meltaus-äijän,
jonka talo ja suku ilmeisesti sai
nimen Luusua.
Andersson kertoo nähneensä
Kemiläissaaren kalakentällä kiukaita mustuneine kivineen. Paikalta oli löydetty kolme rautaista
kirveenterää, yksi Olli Raution
löytämänä vuonna 1878. Nykyisin
saaren eteläosassa ollut kenttäpaikka on tasaista mäntykangasta.
Kemin museon kokoelmissa on
merovingi- tai viikinkiajan skandinaavinen C-tyypin partakirves,
jonka kerrotaan löytyneen Unarin
kylästä peltoa kuokittaessa. On
arveltu, että tämä lähinnä 800-luvulle ajoittuva kirveenterä olisi
norjalaislähtöinen ja yksi Kemiläissaaren löydöistä. Saaressa ei
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kuitenkaan ole näkyviä merkkejä
pellonraivauksesta. Tyypille on
suora vastine Rovaniemen Sinettäjärveltä ja ehkä jopa 600-luvulle
ajoittuva vastine Kittilän Kelontekemästä.
Valtaosa Unarin muinaisten
asujien jäljistä on kadonnut ajan
myllerryksessä, rakentamisen, pellonraivauksen, maatumisen tai
eroosion seurauksena. Pääosa tavaroista tehtiin orgaanisista aineksista, joita ajan hammas kernaimmin kalvaa. Unarin Maantieuomaksi mainitusta suosta
löytyi ojaa kaivettaessa yksi harvinaisuus vuonna 1932. Tuo 181 cm
pitkä ja 10 cm leveä, kolmella
kaplaskololla varustettu ns. Morjärven reenjalaksen kappale on
peräisin noin kolme metriä pitkästä, kahdella jalaksella varustetusta talvineuvosta. Ilmeisesti
koiravaljakon vetämän reen vastineita tunnetaan mm. Enontekiöltä, Muoniosta ja Kemijärveltä.
Tarkkaa ikää ei tiedetä, mutta jalaksen vastineet ajoittuvat noin
1000–3000 vuoden takaiseen aikaan. Rautakauden kuluessa poron vetämäksi sopiva ja kolhuja
kestävä ahkio lienee syrjäyttänyt
reet.
Lappalaisperäiset asuinkentät
sijoittuvat eri puolille laajaa Unaria, mutta myös Porosaaren eli
Isonsaaren pohjoispäässä on kaksi
tunnettua asuinkenttää, Riunan
(Riunaniemi) kenttä ja Raunan
(Raunaniemi) kenttä. Jälkimmäinen, Rauna-, Rauni- tai Ranua-nimisen lappalaisen kenttä, on si56

jainnut nykyisen Porosaaren tilan
alueella ja edellinen kenttä tästä
puolisen kilometriä luoteeseen.
Uimaniemen ensimmäinen muistiin merkitty asukas oli tarinan
mukaan Jantukka-niminen kalastajalappalainen. Jantukan asuinsijalta oli löydetty kattilansanka,
poronluita ja hiiltä. Myös UnariLuusuan Päivänkentältä, nykyisen
Uusitalon rantatöyräällä, tuli kesällä 2009 esiin saamelaisasutukseen viittaavana löydöksenä kuparikattilan reunapala. Paikka mainitaankin lappalaisten asuinpaikkana, kuten Päivä-nimestä voidaan päätellä.
Unarin itärannalla ovat Korkealiete ja Marjetanniemi. Siellä
kuuluu asuneen Marjeta-niminen
lappalaisukko, jonka tuvan kehyksen sija oli ”7 syllän päässä rannasta”. Nyt paikalla olevan kelohuvilan vieressä on 4,5 m laaja tupasija, joka voi olla mainittu asumuspohja. Pari kilometriä Korkeasta etelään on Hirvasvaaran länsilaidalla Sipolan vanha tila, jonka
kohdalla olevalla hiekkatörmällä
on hieman suurempi tupasija.
Näiden lisäksi perimätieto tuntee
monia muita kenttäpaikkoja, joiden nykytilaa ei ole ehditty tarkastaa.
MANAN MAJOILLA

Kemiläissaaren eteläpäässä on
Hautaniemen nimellä tunnettu
soratörmä, jonka niskaan on kaivettu seitsemän väliaikais- eli kesähautaa, joita jo Andersson mainitsee tarkastelleensa kesällä 1887.

Tyhjennetty kesähauta Kemiläissaaressa. Kuva: Hannu Kotivuori.
Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Hautakuopat ovat suorakaiteisia Joskus myös väliaikaisesti haudatja reunoiltaan teräväpiirteisiä. Ke- tuja jäi siirtämättä, jolloin hauta
säaikana, kelirikkokautena tai le- saattaa yhä näkyä maatuneena
vottomina aikoina tiettömien tai- painumana. Hautaniemen kuopat
paleiden takana kuolleet hau- ammottavat tyhjyyttään.
dattiin asuinpaikkojen lähipiirissä
oleviin saariin, jokitörmiin tai TOTTA JA TARUA
niemiin, joista vainajat siirrettiin Andersson kertoo vanhan metsäveneellä tai reellä kirkkomaalle. saamelaisasutuksen
hävinneen
Lapissa lähes jokaisella syrjäkyläl- Sodankylästä 1830-luvulle tultalä on ollut omat väliaikaiset hau- essa. Unarin viimeisenä ns. tuhtasaarensa, joissa vainajat saivat kalappaisena eli perimältään ja
levätä suojassa pedoilta. Samalla elämänmuotonsa puolesta saamevältettiin eläville vaaralliseksi us- laisena mainitaan Elsa Heikinkotun ”kalman” leviäminen.
tytär Riimi eli Kyrö, alun perin
Varsinaisten hautasaarten käyt- Pokan sukua (1768–1837). Hänen
tö rajoitettiin vuoden 1686 kirk- talonpoikaiseen vereen sekoittukolaissa, joka määräsi vainajat toi- nutta sukuaan asuu yhä etenkin
mitettaviksi kirkkomaihin. Väli- Uimaniemen alueella. Roju-Ellikhautaaminen kiellettiin tervey- si kutsuttu pororikas ja lujaäänidenhoitosäännössä 1879, mutta se nen Elsa asui lastensa ja miehensä
jatkui Lapissa paikoin vielä toisen Lars ”Lassi” Juhonpoika Kallatmaailmansodan jälkeiseen aikaan. san kanssa aluksi Autiolammen
Vainajat haudattiin arkuissa tai rannalla, hivenen Unarin rannaskäärittiin esimerkiksi tuoheen. ta pohjoiseen. Aution paikalla on
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yhä useita tupasijoja, joiden nurkissa on suuret kiuaskiveykset.
Aikaisemmin paikalla olivat asuneet Lassin vanhemmat, Juho
Laurinpoika Pulli (k. 1818) ja Elin
Mikontytär Mäkelä (k. 1830).
Muisteluksia Unarin ensimmäisistä asujista on kirjattu poikkeuksellisen paljon. Useat vanhat
kenttäsijat kertovat nimeltä tunnettujen metsälappalaisten asuinpaikoista. Porosaaren Noidanniemessä kerrotaan asuneen suuren
lovinoidan ja kilpailevan tietäjän
Hamarankentällä. Mittelön tuoksinassa Noidanniemen lovinoidan
vaimo ja tytär hukkuivat muuttuen kareiksi, jotka tunnetaan nimillä Iso-Akankivi ja Pieni-Akankivi. Vihavenäläisiä vastaan käyty
sota Venäjää vastaan 1570–1595
lienee tunnettujen Laurukais-tarinoiden ajallinen lähtökohta. Unarilla Laurukaisen taruhahmossa
hääri Porosaaressa asustanut Riuna-ukko. Pelko itäisiä ryöstäjiä ja
verottajia kohtaan sai harvalukuisen väestön turvautumaan sankaritarinoihin. Unari onkin Paulaharjun sanoin oikea lappalaismuistojen järvi, mutta sen karuille
rannoille kätkeytyy jo kivikautista
historiaa. Joitakin sen saloja on
availtu, mutta useampia piilee
maan povessa.
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Uutisia
Koruaarteita Lapista
Heinäkuussa 2009 löytyi Lapista
kaksi arvokasta muinaiskorua,
joilla esteettisen arvonsa lisäksi
on suuri tutkimuksellinen merkitys. Museo toivookin saavansa
piironginlaatikoissa ja takanreunuksilla olevat muinaisaarteet palvelemaan laajempaa tutkimus- ja
näyttelytarvetta. Tärkeätä on saada tietoon löytöpaikka, sillä moni
irtolöytö kytkeytyy laajempaan aineistolliseen yhteyteen.
Kesän löydöistä yksi on pronssinen suorajalkainen kaarisolki,
joka ajoittuu 300-luvun lopulle ja
400-luvulle jKr. eli nuoremmalle
roomalaisajalle ja vanhemmalle
kansainvaellusajalle. Raudasta ja
pronssista valmistettuja vastineita
tunnetaan yli kaksikymmentä
Lounais-Suomesta ja Hämeestä.
Tämä solki on esinemuodon ensimmäinen löytö Lapista. Se löytyi läheltä ennestään tunnettua
varhaisempaa muinaisasuinpaikka Enontekiön Kaaresuvannon
Jietajoensuun törmältä. Erinomaisesti säilyneen soljen jalkaosassa
on viivakoriste. Esine on todennäköisesti toiminut paidan tai viitan kiinnittimenä. Vastineista
päätellen löydös on peräisin Suo-

Enontekiön Jietajoen solki,
jonka pituus on 6 cm. Kuva:
Kari Mikkola

men eteläosasta ja voi liittyä esimerkiksi varhaiseen turkiskauppaan. Mikään ei viittaa hautaan,
joten esine lienee hukattu.
Toinen esine muistuttaa hieman naisen puvun kiinnitykseen
käytettyä solkimaista rengasta eli
maljua. Se löytyi vanhan polkutien reunasta Savukosken Seitajärveltä. Löytökohdassa ei ole asutukseen tai hautaan viittaavia
rakenteita tai kerrostumia, joten
kyseessä on ilmeisesti irtolöytö.
Läheltä kuitenkin löytyi rautainen
veitsenterä. Metalli on todennäköisesti lyijyä, tinaa tai niiden
seosta. Esine lienee tehty valinmuotissa, johon on kaiverrettu
haluttu valinkaava. Kuvapuolella
on kuusi keskiötä kohti tassujaan
kurottavaa
karhunpääkuviota,
kolme kierrenarua muistuttavaa
rengasta ja uloimpana helminau59

haa imitoiva kehä. Valu on jäänyt
osin vaillinaiseksi, ja kuvioissa on
viimeistelemättömyyttä. Taustapuolen muotissa on käytetty ilmeisesti savea tai hiekkaa. Siinä
näkyy myös neljä valukanavan jälkeä. Takana on ilmeisesti valultaan vaillinaiseksi jäänyt pidike-

rengas. Esineen ikää ei suorien
vertailukohtien puuttuessa voida
tarkasti määrittää. Löytöpaikan
lähellä olevien Seitajärven Kurisian ja Keijitsan metsäsaamelaisten
asuinkenttien aineisto viittaa erityisesti 1700-lukuun, johon irtolöytökin saattaa liittyä.
Hannu Kotivuori

Savukosken Seitajärven
löytöesineen leveys on
10 cm. Kuva: Jukka Suvilehto. Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Kulttuuriympäristöosaamista Lappiin
Lapin ympäristökeskuksessa on
aloitettu viime keväänä pääosin
EU-rahoituksella
toteutettavia
kulttuuriympäristön hoitoa edistäviä hankkeita. Arvokkaiden rakennusten korjausosaamista Lap60

piin -hankkeen tarkoituksena on
parantaa restaurointialan osaamista. Restaurointikisällin ammattitutkintoon tähtäävään iltaja viikonloppukoulutukseen osallistuu parhaillaan Rovaniemellä

Lapin ammattiopistossa kymmenkunta oppilasta. Ensi keväänä alkaa uusi kurssi Torniossa, ja 2011
on Pohjois-Lapin vuoro.
Kulttuuriympäristön ja maisemanhoidon osaaminen voimavaraksi -hankkeessa parikymmentä
henkeä sai toukokuusta lähtien
koulutusta kulttuuriympäristön
hoitoon ja käytännön työharjoittelua. Syys-lokakuussa opiskelijat
laativat Rovaniemen kotiseutumuseon alueelle maisemanhoitosuunnitelman sekä kunnostivat
ympäristöä raivaamalla niittyjä,
pensaita ja lehtipuita sekä kasvillisuutta museorakennusten ympäriltä
Maisemanhoidosta työtä Lappiin
-hankkeen tavoitteena on saada lajistoltaan monipuoliset perinneniityt uudelleen hoidon piiriin.
Tarjolla on asiantuntija-apua perinnemaisemien hoidon aloittamiseen viljelijöille, maanomistajille
ja yhdistyksille.

Jokaisen Oma
Ympäristö
Vuonna 2010 kampanjoidaan
näyttävästi kulttuuriympäristön
arvon ja hoidon parantamiseksi
Tarkoitus on että mukaan innostuvat ja ilmoittautuvat yhteisöt
järjestävät omia tapahtumia, hankkeita tai koulutusta. Muodostamalla kansalaisjärjestöjen toimintaverkosto luodaan hyviä käytänteitä, vaihdetaan kokemuksia

ja herätetään keskustelua. Kampanjalle on annettu nimeksi JOY,
ja sitä koordinoi Suomen Kotiseutuliitto. Lisätietoa osoitteesta
www.joy2010.fi.

Pilke tulee
Arktikumin
naapuriksi
Metsähallituksen puinen toimistoja näyttelyrakennus Pilke valmistuu Ounasjoen rantamaisemaan
vuoden päästä. Parhaillaan Arktikumin vieressä on valtaisa monttu, jossa ahertaa 50 – 60 rakennusalan työntekijää. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan
tekstiili- ja vaatetusalan opiskelijat
estetisoivat Pilke-työmaan suojaaidan ennen jouluturistien saapumista Rovaniemelle.
Pilkkeen on suunnitellut arkkitehtityöhuone APRT ja pääsuunnittelijana on arkkitehti Teemu
Palo. Talo edustaa modernia puurakentamista. Sen ulkoverhouksessa käytetään hienosahattua lautaa, joka käsitellään tummaksi.
Rakennukseen tulee toimistotilat
reilulle 120 hengelle sekä yli 600
neliömetrin näyttelytilat. Näyttelyssä on tarkoitus esitellä metsien
käyttöä ja sen tuotteita tuoreesti
ja tiedekeskusmaisesti. Näyttelyn
painopisteenä tulevat olemaan
metsien uudet tuotteet ja innovaatiot.
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Tämän numeron
kirjoittajat
TUIJA ALARIESTO

LEENA PAASKOSKI

FM, näyttelyamanuenssi
Lapin maakuntamuseo

FT, intendentti, Lusto –
Suomen Metsämuseo

ULLA ETTO

HEIDI PELKONEN

TaM, graafinen suunnittelija
Rovaniemi

FM, projektityöntekijä
Lapin maakuntamuseo

LEENA FURU

PIRJO RAUTIAINEN

fil.yo., projektitutkija
Kulttuurien museo, Helsinki

FT, erikoissuunnittelija
Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, Rovaniemi

KIMMO KAAKINEN

FK, amanuenssi
Lapin maakuntamuseo
JONNA KATAJAMÄKI

KM ja TaM, projektitutkija
Rovaniemen taidemuseo
HANNU KOTIVUORI

FL, intendentti, arkeologi
Lapin maakuntamuseo
KAIJA KÄHKÖNEN

HuK, museolehtori
Rovaniemen taidemuseo
PÄIVI PAALAMO

FL, erikoissuunnittelija
Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, Rovaniemi
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YRJÖ TEERIAHO

maanmittausteknikko
tietokirjailija, Jyväskylä

LAPIN MAAKUNTAMUSEO
Arktikum
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
Puhelin (016) 322 2854 ja 322 2821
Fax (016) 322 3091
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Internet: www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo
Henkilökunta
Museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen
(016) 322 2819 (Rovaniemen taidemuseo)
Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto
040 734 1060
Luonnontieteen amanuenssi Kimmo Kaakinen
(016) 322 2484
Intendentti, arkeologi Hannu Kotivuori
(016) 322 2854, 040 573 1951
Kokoelma-amanuenssi Hanna Kyläniemi
(016) 322 2853, 040 728 3362
Opas-valvoja Maisa Laitinen
040 847 1152
Opas-valvoja Merja Lehtovirta-Aho
040 502 7572
Kuva-arkistonhoitaja Arja Moilanen
(016) 322 3095, 040 828 9699
Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen
(016) 322 2791
Museomestari Teijo Rovanperä
040 561 1713
Valokuvaaja Jukka Suvilehto
(016) 322 2858
jukkai.suvilehto(at)rovaniemi.fi

ARKTIKUM avoinna
1.12.–11.1.
12.1.–31.5.
1.6.–15.6.
16.6.–31.8.
1.9.–30.11.

päivittäin
ti–su
päivittäin
päivittäin
ti–su

Varaukset ja lisätiedot (016) 322 3260
www.arktikum.fi
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10–18
10–18
10–18
9–18
10–18

64

