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Lukijalle

Museoala elää ripeää murrosaikaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö jätti maaliskuussa lausunnolle
linjauksen museopoliittisesta ohjelmasta, jonka mukaan 20-henkinen asiantuntijatyöryhmä on
visioinut museoalan keskeiset menestystekijät vuoteen 2030 kuuden
kehittämiskokonaisuuden kautta.
Tähtäimessä ovat yleisten tavoitteiden uudistaminen, osaamisen,
toimintatapojen, rahoituksen ja
rakenteiden sekä kokoelmatyön
ja digitaalisuuden kehittäminen
vastaamaan toimintaympäristön
muutoksista aiheutuvia tarpeita.
Nykyinen museo-organisaatio ehdotetaan korvattavaksi valtakunnallisilla ja alueellisilla vastuumuseoilla. Lisäksi museolakia halutaan
muuttaa osana museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamistyötä vuosina
2018‒2019. Roomalainen näytelmämestari Plautus kuuluu lausuneen: Ut sunt humana, nihil est
perpetuum (Ihmisten asiat ovat sellaisia,
että mikään ei ole ikuista).

Esityksen mukaan rahoituksen
toimenpide-ehdotuksia ovat mm.
kirkastaa museoiden asiantuntijaprofiilia, selvittää ansaintalogiikkaa, ottaa käyttöön innovatiivisia
rahoitusmuotoja ja turvata toimintaedellytykset pitkäaikaisesti.
Käytetty terminologia on moni-

tulkintaista, joten nähtäväksi jää
mihin konkreettisiin tuloksiin uudistushankkeissa päädytään. Toisaalta ohjelma tähdentää museoiden asiantuntijaroolia, yhteistyötä,
moniäänisyyttä ja osallisuutta,
omaehtoista näyttelytoimintaa,
keskeistä kokoelmatyötä, yhteiskunnallista sivistystehtävää ja vaikutusta hyvinvointiin. Sanataituri
Arto Mellerin skeptisin sanoin
(Image 1/1995): Taiteen kohtalosta
päättävät ne, joita mahdollisimman
moni äänestää, eivät ne, jotka siitä
eniten ymmärtäisivät.
Lapin maakuntamuseon luomistyö on kantanut makeaa hedelmää Suomi 100 -juhlavuoden
puitteissa. Tammikuussa avattu
erikoisnäyttely Sata esinettä, sata
kuvaa – Vuosisata Lapin maakuntamuseon kokoelmissa vie kävijät
sadan vuoden aikamatkalle Rovaniemen historiaan. Itsenäisyyspäivän kynnyksellä se saa seurakseen osaksi perusnäyttelyä luodun
Suomi Jäämeren rannalla -kokonaisuuden, joka luotaa Petsamon
historiaa vuosina 1920‒1944.
Molemmat näyttelyt on tehty etupäässä museon omin voimin ja
omista kokoelmista.
Malja Suomelle!
HANNU KOTIVUORI
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Petsamon historia
TUIJA ALARIESTO

saa pysyvän näyttelyn

■ Lapin maakuntamuseossa
Arktikumissa avautuu joulu-

kuussa 2017 Petsamon historiasta kertova näyttely. Uudistettu osio tulee olemaan pysyvä
osa museon perusnäyttelyä,
joten näyttelyn suunnitteluun
ja toteutukseen on paneuduttu
erityisellä huolella.
Petsamon historia on kiehtova
ja merkittävä osa itsenäisen
Suomen menneisyyttä, joka
ansaitsee tulla muistetuksi
ja kerrotuksi. Aiheen valinta
sinänsä ei ollut vaikea, sillä
Petsamo-aiheisten aineistojen
valtakunnallinen tallennusvastuu kuuluu Lapin maakuntamuseolle. Ainutlaatuisia valokuvia,
arkisto-aineistoja ja esineistöä
löytyy museon kokoelmista niin
runsaasti, että niistä haluttiin
tehdä mielenkiintoinen näyttelykokonaisuus. Näyttelyn
syntyprosessi on ollut pitkä ja
monivaiheinen.
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Petsamo kuului Suomeen vuosina
1920–1944. Tuona suhteellisen lyhyenä aikana alueella tapahtui runsaasti taloudellisia ja kulttuurisia
muutoksia. Väestöä alueelle vetivät
mm. uudet työllistäjät matkailun ja
kaivosteollisuuden alalla sekä organisoitunut avomerikalastus.
Petsamolle oli tyypillistä yhteiskunnallisten olojen nopea muuttuminen Suomen aikana. Siellä oli
joitain suurempia teollisia yrityksiä
kuten osuusliikkeen kaupat, kalajauhotehdas, tiilitehdas, Kolosjoen nikkelikaivos ja Liinahamarin
satama. Petsamossa ehti olla myös
97 erilaista liikenimeä. Sekatavarakauppoja löytyi useita, lisäksi oli
kone- ja autokorjaamo sekä virvoitusjuomatehtaita. Elintason nousu toi mukanaan vaatekauppoja,
leipomoita, ruokaloita ja kahviloita. Lisäksi oli erikoisliikkeitä kuten
kirja- ja paperikauppa, housuliike,
kultasepänliike ja kangas- ja pikkutavaraliike. Kaikki tämä tapahtui
voimakkaan asutustoiminnan, talojen rakentamisen ja tilojen raivaamisen rinnalla. Petsamossa oli lisäksi korkea syntyvyys, ja se oli koko
Suomen mittakaavassa harvinaisen
vetovoimainen muuttovoittoalue.

Petsamo-näyttely tulee entisen ns. pukuparven tilalle. Asko Leskinen (vasemmalla)
ja Teijo Rovanperä purkutöissä elokuussa 2017. Kuva: Jukka Suvilehto, LMM.

Tästä intensiivisestä ja kiehtovasta
ajanjaksosta Lapin maakuntamuseo halusi toteuttaa näyttelyn. Idea
Petsamo -näyttelyn toteutukseen
heitettiin ilmoille jo vuosia sitten
ja vuodesta 2015 lähtien museon henkilökunta on vähitellen
muiden töiden lomassa edistänyt
näyttelyn syntyä. Elokuussa 2017
Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyn saamelaiskulttuuria esittelevä pukuparvi ja joikuhuone
suljettiin ja muutostyöt alkoivat.
PERUSNÄYTTELYN
VAATIMUKSET

Perusnäyttelyä suunniteltaessa ja
toteutettaessa on otettava huomioon monia seikkoja. Näyttelyn on
kestettävä aikaa sekä visuaalisesti että sisällöltään. Sen tulee olla
myös rakenteiltaan kestävä, mutta
silti helposti huollettava. Näyttelyn tulee olla tietysti myös sisällöltään monipuolinen ja kiinnostava,

joten esille valikoituu usein hyvin
erilaisia aineistoja. Lisäksi näyttelyn tulisi olla kävijöille kohtuullisen helposti lähestyttävä, josta
löytyy sekä kiinnostavia isompia
aihekokonaisuuksia että pienen
pieniä yksityiskohtia.
Museonäyttelyiden parasta antia ovat aidot historialliset esineet,
kuvat ja arkistoaineistot, jotka
kantavat mukanaan tarinoita, tunnelmia ja hetkiä menneisyydestä.
Aineistot ovat usein yhtä monimuotoisia kuin koko ihmiselämä,
ja usein koskettavin näyttely on
sellainen, josta kävijä löytää jotain
tartuntapintaa omaan elämäänsä.
Toisinaan esille halutaan laittaa
objekteja, jotka voivat olla kovin
arkoja tai hauraita. Näyttelyssä
tullaan näkemään mm. petsamolaisia kalastusverkkoja, joita ei
ole missään muussa Suomen museossa. Lisäksi esille tulee arkisia
käyttöesineitä, erikoisuuksia ja
5

elinkeinojen kehityksestä kertovia
esineitä. Petsamon Kalanmyyntiosuuskunnan toiminnasta kertoo
esimerkiksi laskin, yhdistystoiminnasta puolestaan voimisteluseura Turjan Tyttäret ry:n tamburiini.
Harvinaisuuksien ja ainutlaatuisten historiallisten aineistojen
säilyvyys näyttely(i)ssä on taattava hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella. Esineistöä ei riiputeta ja
roikoteta mistä ja miten tahansa,
vaan museon kokoelmien aarteita laitetaan turvallisesti esille.
Tämän lisäksi pyritään varmistamaan tavalla tai toisella se, etteivät
kävijät pääse käsiksi esillä oleviin
esineistöihin. Usein museoissa ratkaistaan tämä ongelma vitriineillä, joiden lasien ja pleksien taakse
aineistot sijoitetaan.
Toisinaan ennen näytteille asettelua tarvitaan konservaattoreiden
apua varmistamaan sekä esillepanon turvallisuus että esineen
säilyvyys. Osa tähän näyttelyyn
tulevista pienistä esineistä konservoidaan Konservointipalvelu
Löytö Oy:ssä Helsingissä. Suuret esineet, kuten kalastusverkot,
konservoidaan paikan päällä näyttelyn ripustusvaiheessa.
Näyttelyesineiden, valokuvien
tai arkistoaineistojen yksi pahimmista vihollisista on valo. Muita
riskitekijöitä ovat näyttelytilan
kosteus tai objektiin kohdistuva
mekaaninen rasitus. Valaistuksella ja erityisesti valaistuksen luksi6

määrää laskemalla pyritään suojelemaan aineistoja haalistumiselta.
Muita rasitusta aiheuttavia seikkoja seurataan ja säädellään erityisillä museoteknisillä ratkaisuilla.
NÄYTTELYARKKITEHDIT APUUN

Vuonna 2015 Petsamo-näyttelyä
suunnittelemaan valittiin tarjouskilpailun perusteella näyttelysuunnitteluun erikoistunut arkkitehtitoimisto N.E.O Ark / Taina Väisänen
ja Seija Kuusinen. N.E.O Ark:in
käsialaa ovat mm. Tornionlaakson maakuntamuseon uudistus
(2014), Helsingin kaupunginmuseon uudistus (2016) ja Tampereelta löytyvän Muumimuseon
uudistus (2017). Alalla jo pitkään
toimineiden konkareiden kanssa
toimiminen toi uusia näkökulmia
ja ennen kaikkea varmuutta näyttelyn toteutukseen.
Suunnittelun alkuvaiheessa näyttelyarkkitehtien ja maakuntamuseon henkilökunnan kanssa käytiin
läpi näyttelyn suuria linjoja, ja ns.
konseptia. Museoväellä oli ajatuksia näyttelyyn tulevista teemoista jo
ennen kuin päästiin saman pöydän
ääreen. Melko pian näyttelyn perusideat ja aiheiden sijoittelu saatiin luonnosteltua paperille.
Arkkitehtitoimiston ja museohenkilökunnan kesken yhdessä
valittiin kiinnostavimpia aineistoja, jotka tulisivat esille näyttelyyn.
Arkkitehtien tehtäväksi jäi luoda
näille objekteille turvallinen ja
näyttävä esitysympäristö. Valais-

tukseen kiinnitettiin erityistä
huomiota, joten valaistussuunnittelija Jaakko Kiukkasen rooli
tässä oli suuri.
NÄYTTELYN TEEMAT

Petsamon alueen erityispiirteitä
olivat erityisesti ankarat luonnonolosuhteet ja rajojen läheisyys.
Meri ja voimakkaat vuodenaikojen vaihtelut rytmittivät ihmisten
elämää. Elämäntavoiltaan ja kieliltään moninaiset väestöryhmät
toivat alueelle kulttuurista kirjavuutta. Petsamolaisille ominaista
oli sekä useiden elinkeinojen yhtäaikaisuus että kausiluonteisuus.
Keväisin ja syksyisin keskityttiin
kalastukseen, kesäisin viljeltiin
maata, talvisin hoidettiin poroja
ja tehtiin muita töitä. Yksi keskeisimpiä elementtejä näyttelyssä
onkin kalastuksesta

kertova illustraatio, joka jatkuu
näyttelytilassa eteenpäin siirtyen
esittelemään Petsamon luonnonolosuhteita.
Petsamoon johtava 531 km
pituinen Jäämerentie oli paitsi
aikansa ylpeydenaihe, myös taloudellisesti ja poliittisesti merkittävä reitti, sillä Liinahamari oli
Suomen ainoa jäätymätön satama.
Tiestä tuli myös matkailun markkinointivaltti. Näyttelystä löytyykin Jäämerentie, jota pitkin kävijä
voi ikään kuin tehdä matkaa Rovaniemeltä Liinahamariin. Lisäksi
Suomen ajan eri ilmiöistä, kuten
rikkaasta kulttuuri- ja yhdistystoiminnasta, kaivostoiminnasta ja
Alkuvaiheen luonnos Petsamonäyttelystä ja sen teemoista
(kuva alla).
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liike-elämästä on oma osionsa.
Petsamon historia on täynnä
tarinoita ihmisten rohkeudesta,
periksiantamattomuudesta ankarien luonnonilmiöiden äärellä, sitkeydestä ja sinnikkyydestä.
Näyttelyyn onkin nostettu esiin
muutamien yksilöiden tarinoita; puhuttelevat henkilöhahmot
tarinoineen hohtavat koko tilan
keskellä. Esillä olevien henkilötarinoiden kautta tutustumme eri
elinkeinoihin, ammatteihin ja elämäntapoihin. Sotia ja Petsamon
menetystä käsitellään omana kokonaisuutenaan.
IDEASTA TOTEUTUKSEEN

Kesällä 2017 järjestettiin tarjouskilpailu näyttelyrakenteiden toteutuksesta, ja toteuttajaksi valittiin
Ergo-Kalusteet Oy / Harri Holopainen, alihankkijanaan rovaniemeläinen Marko Korkeasalo Oy.

Julkisten hankintojen kilpailutus
on täysin oma maailmansa, johon
uppoaa runsaasti energiaa ja aikaa.
Tämä on kuitenkin nykypäivää ja
sitä todellisuutta, jossa museotkin
elävät. Usein taloudelliset raamit
ovat tekijä, joka vaikuttaa hyvin
paljon niin suunnitteluun, toteutukseen kuin lopputulokseenkin.
Museon onneksi Rovaniemen
kaupunki on suhtautunut ymmärtävästi ja suopeasti tämän
perusnäyttelyuudistuksen toteutukseen. Onhan Arktikum ja sen
perusnäyttelyt yksi keskeisimpiä
kohteita, joita matkailijat ympäri maailman tulevat katsomaan.
Ilman kaupungin tukea tämän
näyttelyn toteutus ei olisi ollut
mahdollista.
Jälleen kerran tälläkin näyttelyllä Lapin maakuntamuseo toteuttaa
yhtä ydintehtäväänsä kulttuurihistoriallisten ilmiöiden esittäjänä. ■

PETSAMO 1920–1944 — Suomi Jäämeren rannalla
TUOTANTO JA KÄSIKIRJOITUS

Lapin maakuntamuseo
VALOKUVAT, ARKISTOAINEISTO JA ESINEISTÖ

Lapin maakuntamuseo
NÄYTTELYARKKITEHTUURI JA VALAISTUSSUUNNITTELU

N.E.O. Ark Oy / Taina Väisänen, Seija Kuusinen ja Jaakko Kiukkanen
NÄYTTELYRAKENTEET

Ergo-Kalusteet Oy / Harri Holopainen, alihankkijana Marko Korkeasalo Oy
Lapin ammattiopisto

8

PETSAMO

Suomi Jäämeren rannalla
Perusnäyttelyuudistus avataan yleisölle 6.12.2017
Lapin maakuntamuseon perusnäyttelytila, Arktikum

Lapin maakuntamuseon tuottama Petsamo-näyttely on elämyksellinen
kokonaisuus, jossa kerrotaan niin luonnonympäristöstä, kalastuksesta ja
muista elinkeinoista kuin kulttuurin moninaisuudesta. Näyttelyssä on
esillä runsaasti aitoa petsamolaista esineistöä, arkistoaineistoa ja valokuvia Lapin maakuntamuseon kokoelmista. Näyttely on tiettävästi ainoa
pysyvä näyttely, jossa voi tutustua Petsamon Suomen ajan historiaan.
Keskiviikkona 6.12.2017 Arktikumissa juhlitaan Suomen 100-vuotista
itsenäisyyttä avoimin ovin klo 10–18 välisenä aikana. Päivän aikana vierailla on mahdollisuus tutustua myös uudistettuun Petsamo-näyttelyyn.
Museon henkilökunta on koko päivän ajan paikalla.
Opastetut kierrokset itsenäisyyspäivänä klo 12 ja klo 14.
Petsamo – Suomi Jäämeren rannalla -näyttely on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.

9

Petsamolaisten
MIKKO MELAMIES

etujärjestötoiminta sotien jälkeen
■ Petsamolaiset olivat vuoden
1944 syyskuussa kiperässä

tilanteessa. Oli selvää, että Suomen ja Neuvostoliiton välisen
välirauhansopimuksen jälkeen
kotiseutu menetettäisiin lopullisesti. Evakuointia Petsamosta
viivyteltiin pitkään ja se tapahtui lopulta melko kaoottisesti
ja kiireellä. Vähäisiä mukaan
saatuja tavaroita katosi evakkomatkalla ja niitä oli huhujen
mukaan sään armoilla Oulun
ratapihoilla. Kalajoelle sijoitetut
petsamolaiset olivat muiden
ylälappilaisten ohella ainoita,
jotka evakuoitiin Lapin sodan
alta Ruotsin sijasta pääosin
Pohjanmaalle. Sinne päätyivät myös muiden evakuoitujen Lapin kuntien virkamiehet
ja arkistot. Toimettomuus ja
Petsamoon verrattuna Kalajoen lyhyet välimatkat johtivat
nopeasti spontaaneihin ponnisteluihin petsamolaissiirtolaisten
tilanteen parantamiseksi.
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Samaan aikaan kun Lapin sota
kärjistyi aseellisiksi yhteenotoiksi
saksalaisten ja suomalaisten välillä lokakuussa 1944, petsamolaiset
järjestivät Kalajoella ensimmäisen yleisen siirtoväen kokouksen
24.10. Paikalle saapui noin 200
henkilöä. Kokouksessa valittiin
petsamolaisia luottamusmiehiä,
jotka valmistelivat yhteydenottoja
sosiaali- ja sisäasiainministeriöihin
Helsinkiin sekä virittelivät yhteistyötä Kalajoella ja Ylivieskassa
sijaitsevien Lapin kuntien hoitokuntien kanssa.
Kokouksia järjestettiin tasaisin väliajoin ja osanottajia oli
parhaimmillaan viisisataa. Käsitellyt asiat olivat käytännöllisiä
– esimerkiksi kadonneiden tavaroiden etsinnän ja asutustoimien
valmistelua – ja periaatteellisia,
kuten julkilausumia ja kirjelmiä
eri virastoihin. Haluttiin pitää
huoli, että Lapin väestön ääni
kuuluu siirtoväen asutuslakien
suunnittelussa ja toteutuksessa,
sekä sotavahinkoja korvaavan
toisen korvauslain suunnittelussa. Asioita ajettiin Lapin alueen
kansanedustajien avulla, kirjeitä
tehostettiin karvalakkilähetys-

töillä Helsinkiin. Vuoden 1945
toukokuussa perustetulle Lapin
Maakuntaliitolle asetettiin toiveita, että se ryhtyisi ajamaan Lapin
väestön taloudellisia etuja samaan
tapaan kuin Karjalan Liitto oli ajanut karjalaisten asioita talvisodasta
lähtien.
Petsamolaisille maakuntaliiton
ensimmäisen kesän toimet olivat
pettymys. Tämä johti petsamolaisten oman etujärjestön, Petsamon Siirtoväki ry:n perustamiseen. Evakkoaika Kalajoella oli
ollut petsamolaisille henkisesti
ja taloudellisesti raskasta, mutta
kesällä 1945 asutuslakeja alettiin
panna täytäntöön ja matkalupia
Lapin jälleenrakennustyömaille
saatiin miinanraivauksen edetessä.
Valtaosa petsamolaisesta työväestöstä purkautui Kalajoelta
kaupunkeihin. Asutuslakien mukaan maata saaneet saivat korpimaata raivattavakseen Lapin kunnista. Merkittävin petsamolaisen
maataloussiirtoväen asutuskeskittymä muodostui Varejoen asutusalueen ympäristöön Tervolaan,
jonne myös Petsamon Siirtoväki
ry siirsi toimintansa. Muita petsamolaisia siirtyi paljon muun muassa Inarin kuntaan ansiotöiden
perässä.
TOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Karesuvannon kylään asutustilalle
muuttanut petsamolaisten luottamusmies, kauppias Kalle Pääskylä
oli joutunut vaikeuksiin vuoteen

1949 tultaessa. Hänen kauppaliikkeelleen oli määrätty ankarat liikevaihtoverot ja asutustilan
rakentamiseen tarvittavat lainat
olivat jumissa epäselvän korvaustilanteen johdosta. Pääskylä oli
valittanut Petsamoon jääneestä
omaisuudesta saamistaan korvauksista, ja valitus oli jäänyt useammaksi vuodeksi kierrokselle eri
viranomaisten pöydille. Pääskylän
heikot mahdollisuudet fyysiseen
työhön sodassa haavoittumisen
vuoksi, varattomuus ja pettymys
toimeentulomahdollisuuksiin purkautuivat kirjetulvana viranomaisille ja petsamolaisten luottamusmiehille ympäri Lappia. Tämä sai
myöhemmin aikaan petsamolaisten järjestäytymisen toisen aallon.
Oli käynyt ilmeiseksi, että
asutus- ja korvauslait soveltuivat
huonosti Lapin alueelle. Petsamolaisten taloudellisen tilanteen parantamiseksi perustettiin sallalaisen, kokoomuksen kansanedustaja
Erkki Koiviston johtama Petsamolaiskomitea, johon kutsuttiin
myös petsamolaisjäseniä. Komitea
esitti pian 60 miljoonan sosiaalisen
määrärahan hyväksymistä petsamolaisten avustamiseksi valtion
budjettiin vuodelle 1950. Tieto
esityksestä ei saavuttanut petsamolaisia, ja Varejoella Petsamon Siirtoväki ry:n johtoon noussut Väinö
Paasilinna – Paasilinnan veljessarjan isä – sekä Kalle Pääskylä järjestivät Rovaniemelle petsamolaisten
suurkokouksen 13.11.1949.
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Juntusen perhettä lähdössä Kalajoelta evakosta Tervolan Varejoelle 5.5.1947.
Kuva: Yksityinen kotialbumi.

Vaikka Paasilinna ja Pääskylä kokivat omaavansa oikeistolaisen maailmankatsomuksen, he lainasivat
uuteen toimintaan vasemmistolaisia käyttäytymismalleja: suurkokouksia, jyrkkiä julkilausumia
ja asettumista viranomaisia, kuten Petsamolaiskomiteaa, vastaan.
Etenkin Pääskylä osasi puheillaan
kiihottaa petsamolaiskansaa. Köyhien petsamolaisten asialle löytyi
parhaiten ymmärrystä vasemmiston kansanedustajilta, kuten
SKDL:n Eino Tainiolta, joka
oli ollut aiemmin näkyvästi vaikuttamassa vuoden 1949 Kemin
veritorstaihin päättyneessä lakkoliikkeessä. Petsamolaiskomitean
ja Petsamon Siirtoväki ry:n välillä
nokiteltiin rajusti Rovaniemi-lehden, Pohjolan Sanomien, Kan12

san Tahdon ja Lapin Kansan
sivuilla vuosina 1949–1950.
Väinö Paasilinna kuoli sairauden uuvuttamana Kemissä maaliskuussa 1950. Petsamon Siirtoväki
ry:n johtoon nousi vasemmistolainen Lenne Rantala, ja toiminta
siirtyi Varejoelta Rovaniemelle.
Suurimmassa Petsamon Siirtoväki
ry:n kokouksessa oli helmikuussa
1950 edustettuna 552 henkilöä,
mutta osanottajamäärät kääntyivät nopeasti laskuun. Erityisesti
petsamolaisia kavahdutti Kalle
Pääskylän ehdotus kääntymisestä
suurvaltojen lähetystöjen puoleen:
tarkoitus oli vedota Suomen valtion rikkoneen välirauhansopimuksen pykäliä petsamolaissiirtolaisten omistusoikeuteen nähden.
Petsamolaisten vieraantuminen

Petsamon Siirtoväki ry:n toimista
johti uuden petsamolaisetujärjestön, Turjan Liiton, perustamiseen. Järjestöt jatkoivat tasavertaisina ja yhteistoimintaakin esiintyi.
Viimeinen petsamolaisten karvalakkilähetystö kävi Helsingissä
loppuvuodesta 1951. Myöhemmin
etujärjestötoiminta jäi sivuun ja
järjestöt toimivat enemmänkin
petsamolaisten henkisenä ja kulttuurisena yhdyssiteenä.
MIHIN SITÄ PÄÄDYTTIIN?

Vaikka petsamolaisten kesken
oli etujärjestötoiminnan vuosina
1944–1953 välillä kärkkäitäkin
riitoja, ajetut asiat olivat käytännössä samoja. Monet Petsamon
Siirtoväki ry:n ajamat asiat päätyivät sellaisenaan myös Petsamolaiskomitean mietintöön. Mietinnön
pohjalta säädettiin muun muassa
niin sanottu petsamolaisten maanhankintalaki vuonna 1950, joka
mahdollisti monen kotia vailla
olevan petsamolaisen maansaannin
muuta siirtoväkeä edullisemmilla
ehdoilla. Todellisuudessa petsamolaisilla oli mitättömän vähän vaikutusvaltaa valtion tasolla asioidensa
hoidossa, sillä siirtolaisina he olivat vain noin 5000 hengen vähemmistö 400 000 karjalaisen rinnalla,
tai toisesta suunnasta katsottuna
pieni, levällään asuva väestöryhmä
Lapin jälleenrakentajien keskuudessa.
Petsamolaislähetystöjen
vastaanotto Helsingissä ei aina ollut

lämmin. Siihen saattoi vaikuttaa
lähes kaikkiin lähetystöihin osallistuneen Kalle Pääskylän jyrkkä
esiintymistapa ja toisinaan yli laidan menevät vaatimukset. Tätä
kuvaa 13.11.1951 silloisen pääministeri Urho Kekkosen Pääskylään viittaava tokaisu muulle petsamolaislähetystölle:
- Minä säälin teitä, että olette
näin huonossa seurassa.
Pääskylä oli jatkanut kysymällä, josko petsamolaisten olisi
vedottava välirauhansopimuksen
allekirjoittajavaltioihin ja YK:hon
petsamolaisten taloudellisten kysymysten ratkaisemiseksi, johon
Kekkonen oli vastannut hymyillen:
-Se on aivan se sama. ■
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Petsamokuume
HEIDI PELKONEN

ajoi kylätutkimukseen

■ Unto ja Terttu Kusmin ovat

tutkineet Petsamon kylien asutustiloja ja asukkaita. Työ sai
alkunsa petsamolaistaustaisen
Unton sukututkimuksesta, jonka myötä pariskunta innostui
penkomaan Petsamon historiaa laajemminkin. Arkistossa
vanhojen karttojen parissa on
kulunut lukemattomia tunteja.
Lisäksi Kusminit ovat haastatelleet Petsamon aikaa muistavia
henkilöitä. Näin on koottu arvokasta tietoa Petsamon Suomen
aikaisista kylistä. Tutkimustyötä
ei ole vielä julkaistu, ja julkaisutapakin on vielä avoin.
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Tutkimuksen lähtökohtana oli tieto, että Unto Kusmin vanhempineen on Petsamon evakkoja. Hänen
kotonaan Petsamon aikoja ei paljoa
muisteltu, joten tiedot aiheesta olivatkin varsin vähäiset.
"Evakkotaipaleemme kesti viisi
vuotta. Ensin saavuimme Kalajoelle, sieltä Sievin Jyringin kylään
ja sieltä edelleen Tervolan Ylipaakkolaan. Sitten saimme tiedon, että
voimme anoa asuntoviljelystilaa
Ylitornion Etelä-Portimojärveltä
ja anomus hyväksyttiin. Vastavalmistunut talo navettoineen ja peltoineen odotti meitä. Poismuuttaneet olivat Karjalan evakoita. Isä
meni vanhimman veljeni kanssa
edeltä ja me muut lapset tulimme
postiautolla äidin kanssa perässä.
Voi sitä riemua, kun näin veljeni
heiluttavan tien laidassa kättään
merkiksi, että tässä se uusi koti on.
Siellä ei todellakaan ollut ahdasta.
Ja se onnenpäivä oli syyskuussa
vuonna 1949. Sen päivän muistan
kuin eilisen."
Unton äiti Ragna (o.s. Olsen)
oli syntynyt Vaitolahdessa ja isä
Aleksi Kusmin Näsykässä. Unto
syntyi Näsykässä heinäkuussa

1941, saunassa ankaran ilmahyökkäyksen aikana: "Ilmatorjunta-ase
tulitti hyökkääviä viholliskoneita.
Äitini kertoi kieltäneensä ampujia,
mutta eihän se auttanut. Kätilönä
toimi isäni sisko Uljaana", Unto
kertoo.
"Unton sukujuurista meillä
ei ollut paljonkaan tietoja, joten
aloimme penkoa Unton isän sekä
äidin sukuja. Ivan Vasiljev Kusmin perheineen muutti Näsykän
kylään Vienan Karjalasta, Uhtuan
Röhön kylästä, vuonna 1883 tai
1884. Perheen nuorimmat lapset
syntyivät Näsykässä. Unton äidin
isä oli norjalainen Josef Martin
Olsen (s. 1870), ja hänen perheensä muutti Kalastajasaarentoon, ensin Tsypnavolokiin vuonna 1877 ja
sieltä Vaitolahteen. Nämä tiedot keräsimme ennen 'petsamokuumeen'
nousua", kertoo Terttu Kusmin.
ASUTUSTILOJEN JÄLJILLE

Petsamo liitettiin Suomeen Tarton
rauhansopimuksen mukaisesti lokakuussa 1920. Seuraavana vuonna maatalousministeriö teetti asutustutkimuksen, jossa selvitettiin
alueen silloisia asutusoloja sekä
uudisasutukseen soveltuvia alueita.
Sen perusteella määrättiin asutustoiminnan väliaikaisesta hoitamisesta, kunnes Petsamon asutuslaki
säädettiin 5. päivänä toukokuuta
1925. Sen nojalla valtio luovutti
maita paikkakunnan entisille asukkaille ja myös uusia asutustiloja
perustettiin.

Asutuslain täytäntöönpanoa varten muodostettiin toimikunta,
joka kokoontui ensimmäisen kerran Salmijärvellä kesäkuussa 1925.
Toimikunnan kymmenvuotisen
työskentelyn tuloksena muodostettiin Petsamoon lähes seitsemänsataa tilaa, joista ns. vanhoja tiloja
oli vajaa puolet. Valtaosa niistä
oli pieniä, enintään 10 hehtaarin
asuntotiloja. Myös suurempia viljelystiloja muodostettiin. Niistä
osa palveli yleishyödyllisiä laitoksia, kuten sairaalaa tai koululaitosta. Lisäksi määritettiin muutamia
liike- ja teollisuustontteja.
Asutustutkimuksen tuloksena syntyneet kartat muodostavat
tärkeimmän lähdeaineiston Kusminien tekemässä tutkimuksessa.
Urakan suuruus paljastui vasta
työn edetessä.
"Oulun maakunta-arkistossa
aloitimme kuvaamalla Petsamon
kylien asutusaluekartat. Kuvaaminen oli haasteellista harrastelijalle
ilman minkäänlaista tukitelinettä
ja muitakaan apuvälineitä. Eikä se
kuvien muokkauskaan varsinkaan
alussa tuntunut yhtään sen helpommalta. Jos nyt aloittaisimme,
sujuisi ehkä vähän helpommin.
Kun saatiin vielä kirjoitettua joka
kylästä asutustilan nimi sekä haltia-/hakijatiedot sähköiseen muotoon, alkoi vähitellen tuntua siltä,
että kyllä tästä jotain tulee." Karttojen tietoja he täydensivät muilla
lähteillä.
"Moskovan ja Puskan kylistä
15

Jokikylä muodostettiin
vuonna 1930 valtioneuvoston
vahvistamassa Petsamon
uudessa kyläjaossa yhdistämällä
Alaluostarin, Yläluostarin,
Moskovan ja Puskan kylät yhdeksi
kyläksi. Karttaa säilytetään Oulun
maakunta-arkistossa.
Kuva: Unto Kusmin.

sekä Suonikylästä karttoja tilatietoineen emme löytäneet. Niinpä
asukastiedot, joita haimme Kittilän kihlakunnan henkikirjoittajan
arkistosta, sekä lisäksi Suenjelin
asuinsijat – Suonikylä vuosituhannen vaihteessa -pikaopas (Matti Isotalo – Matti Sverloff – Jorma Mattson)

olivat suurena apuna."
Aiempi tutkimus- ja muu Petsamo-aiheinen kirjallisuus kului
myös käsissä ahkerasti. Päälähteinään Kusminit mainitsevat mm.
teokset Turjanmeren maa (julk. Petsamo-Seura), Petsamo 1939–1944
(Mikko Uola), Petsamo mittaamattomien mahdollisuuksien maa (toim.
Sakari Kännö) sekä Petsamo – tarua
vaiko totta (Aili Pölkky).
"Tuulikki Soinin kirjojen lukeminen vei niin vahvoihin tunnetiloihin, että arkisto- ja historiatiedotkin
muuttuivat erittäin mielenkiintoisiksi. Samalla Soinin tekstien sisältö
aukeni aivan eri tavalla."
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ANTOISAT HAASTATTELUT

Petsamon aikoja muistavien henkilöiden haastattelut toivat tutkimukseen mikrohistoriallisen ulottuvuuden. Kusminit haastattelivat
yhdeksää henkilöä, osaa useamman kerran. Erityisen tärkeä informantti oli Petsamon Kervannossa
syntynyt Helmi Hakola, joka tiesi
paljon Kalastajasaarennon asioista.
Kalastajasaarentoon liittyvä lähdeaineisto on muutoin hyvin vähäistä. Yksittäisten henkilöhaastattelujen lisäksi Kusminit vierailivat
myös Tervolan Varejoen entisellä
koululla kuuntelemassa sinne kokoontuneiden petsamolaistaustaisten henkilöiden muisteluksia.
"Petsamo-Seura oli tärkeä varsinkin työmme alkuvaiheessa. Sitä
kautta saimme vinkkejä mahdollisista tarinankertojista ja muutamat ottivat yhteyttä meihin, kun
olivat lukeneet työstämme. Jokaisesta kertomuksesta ja kirjoituk-

Terttu Kusmin keskustelee Arvo Kaarnisen kanssa venäläisen kauppiaan Mikael
Grigorjeffin Näsykässä olleen kaupan paikasta. Kuva: Unto Kusmin.

sesta mielikuvamme Petsamosta
on saanut aivan uusia ulottuvuuksia kartta- ja historiakirjatietojen
lisänä. Valokuvat ovat olleet tässä
huushollissa suuressa roolissa. Niiden avulla on monia kysymyksiä
ratkottu. Jälkeenpäin ajateltuna
me harrastelijat olemme heittäytyneet virran vietäväksi ja ajopuun

lailla odotelleet suvantoa."
"Vieraillessamme petsamolaisten
luona ei meillä ollut minkäänlaista käsikirjoitusta mukana.
Annoimme enimmäkseen heidän
kertoa haluamistaan muistoista. Parin henkilön luona kävimme useamman kerran, ja toisella käynnillä
osasimme jo kyselläkin. Arvo Kaar-

Unto Kusmin ja
Juhani Kostin
keskustelemassa
Parkkinan ja
Näsykän kylistä ja
asukkaista. Juhanin
Petsamo-tarinat
valokuvien kera
loivat työlle hyvän
pohjan.
Kuva: Terttu
Kusmin.
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niselle olemme soitelleet useita
kertoja. Aina vaan hän on jaksanut
ystävällisesti kertoilla jotain uutta ja
mielenkiintoista. Näiden sukulaissielujen kesken ei tarvinnut tunteitaan peitellä. Usein silmäkulmassa
kimmelsi ilon tai surun kyyneleitä."
"On ollut suuri ilo käydä vielä Petsamon aikaa muistaneiden
henkilöiden luona. He ovat kertoneet monia mielenkiintoisia ja
uskomattomiakin tarinoita siitä
ajasta. Heidän kertomustensa ansiosta mekin voimme jo kuvitella olevamme petsamolaisia, sillä
meillä on nyt vahvat mielikuvat
maisemista, taloista ja asukkaista."

pahan mieliinpainuva reissu äitini
synnyinkylään.", kiteyttää Unto
tehdyistä matkoista, ja muistelee
vielä:
"Vaitolahden maisemassa ei näkynyt puita, mutta kullerot kukkivat suurina ja kauniina. Liekö
totta vai kuvitelmaa, mutta mielestäni olivat suurimpia koskaan
näkemiäni." ■

PETSAMOON!

Tutkimusaiheena Petsamo on niin
kiinnostava, että jossain vaiheessa
sen pauloihin joutunut alkaa haaveilla matkasta entiseen Suomen
käsivarteen. Näin kävi myös Untolle ja Tertulle.
"Petsamo-Seuran sivuilta näimme, että matkoja Petsamoon järjestetään. Oli helppo päätös lähteä mukaan, kun seutukin oli jo
alkanut tuntua tutulta sukututkimuksen myötä. Vuonna 2011
lähdimme ensimmäiselle Petsamomatkallemme. Siellä oli linja-autolastillinen innokasta porukkaa
tutustumassa omiin tai sukulaistensa synnyinseutuihin, tai muuten
paljon puhutusta Petsamosta kiinnostuneita. Kesällä 2012 teimme jo
toisen matkamme. Silloin päästiin
tutustumaan Vaitolahteenkin. Oli18
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Sallan

ANNINA LUOSTARINEN

moninkertainen juhlavuosi
■ Suomessa on saatu vuoden
2017 lopulla nauttia itsenäi-

syydestä sadan vuoden ajan.
Sallan kunnalle tämä vuosi on
erityisen merkittävä. Ensinnäkään itsenäisyys ei ole ollut
sallalaisille itsestäänselvyys
tämän sadan vuoden taipaleen
aikana: talvi- ja jatkosodan
taistelut olivat rankkoja alueen
ihmisille, lähes puolet pitäjästä menetettiin ja valtakunnan
rajan läheisyys on vaikuttanut ihmisiin sotien jälkeenkin.
Suomen itsenäisyyden lisäksi
juhlan aiheina ovat kunnan
160-vuotinen historia sekä 80
vuotta sitten järjestetyt ensimmäiset syöksyhiihdon ja pujottelun SM-kilpailut. Juhlavuodet
näkyvät myös Sallan sota- ja
jälleenrakennusajan museolla.

Sallan kunnan perustamisajankohdaksi katsotaan se päivä, jolloin Kuolajärvi sai oman itsenäisen seurakuntansa. Tätä tapahtumaa tarkemmin
tarkasteltaessa täytyy katsoa yli 160
vuoden päähän menneisyyteen.
Kuolajärven (Sallan pitäjän nimi
ennen vuotta 1936) itsenäistymiseen johtaneet tapahtumat alkavat
1700-luvulta. Tuohon aikaan Kuolajärven seurakunta oli osa Kemin
Lapin kirkkoherrakuntaa. Se jaettiin vuosisadan puolivälissä ja Kuolajärven alue liitettiin Kuusamoon.
Kuolajärveläisille matka pääkirkkoon Kuusamoon oli hyvin pitkä.
Kirkossa käytiinkin pääasiassa vain
tiettyinä vuodenaikoina ja merkittävimpinä juhlapyhinä.
Ensimmäisinä alueella omaa
kappelia anoivat kemijärveläiset.
Luvan tähän he saivat 1700-luvun loppupuolella vasta anottuaan asiaa itse kuninkaalta, Kustaa
III:lta. Vuonna 1776 Kuolajärvi
siirtyi Kuusamon kirkollisesta
alaisuudesta Kemijärven alaisuuteen. Ihmisiin muutoksella ei ollut
varsinaista vaikutusta, sillä jo tätä
ennen olivat asukkaat olleet enem19

män tekemisissä Kemijärven kuin
Kuusamon papiston kanssa.
Vaikka matka kirkkoon lyheni,
oli se edelleen pitkä. Kuolajärvellä
alettiin haaveilla omasta kappelista. Vuonna 1824 kuolajärveläiset
anoivat kappelioikeuksia itselleen.
Asiasta päätettiin kaksi vuotta
myöhemmin heidän toiveidensa
mukaisesti: Kuolajärven Lapin
alueesta muodostettiin Kemijärven pastoraatin alainen kappeli. Kuolajärveläisillä oli nyt lupa

omaan kirkkoon ja pappiin. Virka täytettiin vasta vuonna 1839,
jolloin Kuolajärvelle saatiin oma
kappalainen. C. L. Engelin piirtämä kahdeksankulmainen hirsikirkko oli valmistunut silloiseen
kirkonkylään Sallansuuhun vuonna 1838.
Kovin kauaa eivät kuolajärveläiset viihtyneet kappeliseurakuntalaisina. Jo vuonna 1855 he
päättivät anoa oman seurakunnan
perustamislupaa. Syynä hakemukseen pidettiin edelleen liian pitkää
matkaa pääkirkkoon. Tuomiokapituli halusi kuulla eri osapuolten
näkemyksiä. Kemijärveltä kuolajärveläisten hanke sai myötätuulta:
kirkkoherra tuki oman seurakunnan perustamista, sillä hän koki,
ettei hänellä ollut tarpeeksi aikaa
kuolajärveläisten hengellisen elämän hoitamiseen. Kuopion tuomiokapitulissa myönnyttiin kuolajärveläisten ehdotukseen. Asiaan saattoi
vaikuttaa se, että Kuolajärvi oli jo
oma nimismiespiirinsä – miksei
siis itsenäinen seurakuntakin. Keisarillisen Majesteetin käskykirjeellä 30.11.1857 Aleksanteri II antoi
määräyksen muodostaa Kuolajärvestä oma kirkkoherrakunta. Tästä alkaa Sallan kunnan historia.
Carl Ludvig Engelin suunnittelema
Kuolajärven kirkko 1900-luvun
alussa. Kirkko tuhoutui talvisodassa
vuonna 1939.
Kuva: A. Ahola. Sallan sota- ja
jälleenrakennusajan museo.
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Vuoden 1937 SM-kisojen syöksyhiihdon lähtöpaikka Vanhalla Sallatunturilla.
Kuva: Kaino Kalervo Pitkänen. Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo.

80 VUOTTA ENSIMMÄISISTÄ
SM-KISOISTA

Alppihiihto oli vielä 1930-luvulla
uusi kilpailulaji: ensimmäiset pujottelukilpailut Suomessa pidettiin
vuonna 1934. Seuraavina vuosina
pujottelua tehtiin suomalaisille tutuksi muun muassa tunturihiihtokurssien kautta. Lajista innostuttiin tosissaan, kun se vuonna 1936
tuli osaksi olympialaisia ja Suomen
Hiihtoliitto päätti ottaa syöksy- ja pujotteluhiihdon osaksi
ohjelmaansa. Täten aiheelliseksi
tuli ensimmäisten suomenmestaruuskilpailujen järjestäminen.
Paikaksi näille kisoille Hiihtoliitto
valitsi Sallatunturin.

Kilpailut olivat kaksipäiväiset ja
ne pidettiin 3.–4.4.1937. Järjestelyistä vastasi seitsemän vuotta
aiemmin perustettu voimistelu- ja
urheiluseura Sallan Karhut. Ensimmäisenä kilpailupäivänä kisattiin syöksyhiihdossa Vanhalla
Sallatunturilla ja toisena päivänä
pujottelussa Välitunturin rinteillä. Mestaruuksia jaettiin kolme,
sillä yhdistetyssä syöksyhiihdossa ja pujottelussakin annettiin
mitali. Kaikki kolme mestaruutta ensimmäisissä SM-kilpailuissa vei lajin Suomeen tuonut
Erkki Penttilä.
21

Kisat onnistuivat niin hyvin, että
myös seuraavan vuoden kisat annettiin Sallan Karhuille järjestettäväksi. Sallalainen alppihiihtohistoria on pitkäikäistä, sillä Sallan
Karhujen alppijaosto toimii edelleen, ja tänä vuonna Sallassa järjestettiin ensimmäisiä kilpailuja juhlistavat pujottelun SM-kilpailut.
JUHLAVUOSI MUSEOLLA

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museolla juhlavuodet näkyvät
näyttelyissä. Suomen itsenäisyyden juhlavuotta ja Sallan kunnan
juhlavuotta varten museolla on
järjestetty valokuvakeräys ja avattu
siihen pohjautuva verkkonäyttely
Sata kuvaa Sallasta. Näyttelyn tarkoituksena on yhdessä nykyisten
ja entisten sallalaisten kanssa luoda katsaus Sallan monipuoliseen
historiaan. Valokuvakeräyksen ja
verkkonäyttelyn kautta halutaan
luoda yhteisöllisyyden tunnetta ja
osallistaa sallalaisia, mutta myös
auttaa ihmisiä hahmottamaan
omien sukupolviensa ja Suomen
historiaa.
Kerätyt valokuvat tallennetaan digitaalisesti Sallan sota- ja
jälleenrakennusajan museon kokoelmiin. Hiihtämisen historiaa
juhlistaakseen museo on koonnut
näyttelyn sallalaisesta hiihtohistoriasta sekä lisäksi pienen kiertävän
alppihiihdon historiaan Sallassa
keskittyvän näyttelyn. ■
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Kuulumisia Petsamon

ympäristöongelmien

PEKKA NIEMELÄ

		nykytilasta
■ Petsamon alueen kaksi

sulattoa Nikkeli ja Zapoljarny
ovat aiheuttaneet merkittäviä
ympäristövaurioita. Sulattojen
ilmansaastepäästöt ovat hävittäneet tunturikoivikon ja muun
kasvillisuuden arviolta 4000
hehtaarin alalta. Lisäksi vesistöt
ovat saastuneet. Sulattojen rikkidioksidipäästöissä on tapahtunut merkittävää vähenemistä
2000-luvun alusta lähtien,
mutta sekä kupari- että nikkelipäästöt ovat pysyneet epätyydyttävän korkealla tasolla
ja ympäristön tila on edelleen
huono. Kasvillisuudessa ei ole
tapahtunut viime vuosina merkittävää toipumista. Ilmansaasteiden vaikutuksesta ihmisten
terveydentilaan ei ole olemassa
tutkimuksia.

Lapin luonto on muodostunut
yksinkertaisista ja vähälajisista
ekosysteemeistä. Juuri siksi luonto
on erittäin haavoittuva ympäristömuutoksille, olipa kyseessä sitten
ilmastonmuutos tai ilmansaasteet.
Viime vuosikymmeninä Kuolan
niemimaalla toimivien kaivosten
ja metallisulattamoiden aiheuttamat vakavat ympäristötuhot ovat
olleet suuren huomion kohteena. Erityisesti Kuolan niemimaan
keskellä sijaitsevan Montsegorskin
sulaton ympärillä lähinnä kuparia
ja nikkeliä sisältävät raskasmetallipäästöt ovat tappaneet puuston ja kaiken aluskasvillisuuden,
aiheuttaen useiden kymmenien
neliökilometrien laajuisen, lähes
kaikesta elämästä kuolleen aution
maan. Lisäksi sulatot tuottavat
suuria määriä ympäristöhaittoja
aiheuttavaa rikkidioksidia, joka
kaukolaskeutumana kulkeutuu
myös Norjan puolelle ja Suomen
Itä-Lappiin.
Luovutetun Petsamon alueella
sijaitsee kaksi sulattoa: suomalaisten jo 1930-luvun lopulla perusta23

Nikkelin sulaton lähiympäristö, josta myös maan humuskerros on kadonnut.
Vain muutama koivu on onnistunut sinnittelemään hengissä. Kuvattu heinäkuun
puolivälissä 2015. Kuva: Topi Kunnari.

ma Kolosjoen eli nykyisen Nikkelin sulatto ja neuvostoliittolaisten
1950-luvulla rakentama Zapoljarnyn kaivos ja sulatto. Zapoljarnyn
sulatto sijaitsee noin 20 km Nikkelistä itään. Kolosjoella kaivostoiminta on loppunut ja käsiteltävä malmi tuodaan muualta.
Tässä tarkastelussa keskityn
vain Petsamon alueella sijaitsevien sulattojen aiheuttamiin ympäristöongelmiin.
PETSAMON SULATTOJEN
TILANNE

Sulattamoiden aiheuttamat ympäristötuhot selvisivät suomalaisille vasta 1990-luvulla, kun
tutkijat alkoivat päästä alueelle
Neuvostoliiton hajottua. Tuolloin
käynnistyi suomalais-venäläinen
yhteishanke Petsamon sulattojen
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ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Myös Turun yliopistossa
toimiva Mikhael Kozlovin johtama tutkimusryhmä on seurannut
Petsamon sulattojen aiheuttamia
ympäristöongelmia lähes 30 vuoden ajan. Uusimmat tulokset perustuvat Kozlovin ryhmältä saatuihin tietoihin.
Nikkeli-Zapoljarnyn sulattokompleksin rikkidioksidipäästöt ovat olleet hyvin korkeita,
1990-luvulla noin 260 000 tonnia/
vuosi. Vertailun vuoksi mainittakoon, että koko Suomen rikkidioksidipäästöt olivat 80 000
tonnia vuonna 2004. Muuttuneen
malminkäytön, taloudellisen taantuman ja suodattimien asentamisen vuoksi rikkidioksidin määrä
oli vähentynyt 60% Petsamon
alueella vuoteen 2004 mennessä.

Raskasmetalleista koboltin määrä oli vähentynyt puoleen, mutta
kuparin vain 5% ja nikkelin päästöt olivat sitä vastoin lisääntyneet
10%. Sen jälkeen päästöjen tasot
ovat olleet suhteellisen tasaisia,
joskin viime vuosina on tapahtunut lisäystä ilmansaasteiden määrissä. Nikkeli-Zapoljarnyn alueella rikkidioksidipäästöt lisääntyivät
6% vuodesta 2013 vuoteen 2014 ja
saavuttivat 128 500 tonnin rajan.
Määrä vastaa 47% koko Kuolan
niemimaan ilmansaastepäästöistä.
Keskimääräinen ilman rikkidioksidipitoisuus ylitti alueella vuosina 2010–2014 jatkuvasti rajat,
jotka katsotaan terveydelle haitallisiksi. Päästöjen pitoisuuksissa esiintyy ilmastollisista syistä
ajoittaisia huippuja ja esimerkiksi
maaliskuussa 2015 Nikkelin kaupungissa päästörajat ylittyivät
kymmenkertaisesti. Myös alueen
pintavedet ovat olleet erittäin saastuneita. Mittausten mukaan Kolosjoen veden sisältämät kupari- ja nikkelipitoisuudet ylittivät terveydelle
haitallisina pidetyt rajat monikymmenkertaisesti maaliskuussa 2014.
MUUTOKSET
KASVILLISUUDESSA

Nikkelin ja Zapoljarnyn sulattojen
ympärillä kasvillisuus on kokenut
eriasteisia vaurioita. Vaurioiden
määrä ja laatu riippuu etäisyydestä sulattoon ja vallitsevista tuulista.
Molempien sulattojen ympärillä on
laajat kasvillisuudesta täysin paljaat

alueet. Havupuut ovat ainavihantina kaikkein herkimpiä ilmansaasteille ja ne kärsivät ja kuolevat ensimmäisenä. Kasvillisuus Petsamon
sulattojen ympärillä on etupäässä
tunturikoivikkoa, pohjoisia pajulajeja (tunturipaju, pohjanpaju,
kiiltopaju) sekä varpuja, kuten variksenmarjaa ja juolukkaa. Vaikka
tunturikoivu on suhteellisen kestävä ilmansaasteita vastaan, on sekin
pääosin hävinnyt. Varvuista variksenmarja on osoittautunut kaikkein
kestävimmäksi.
Kozlow työryhmineen on seurannut 30 vuoden ajan Nikkelin
ja Zapoljarnyn ympäristön tilaa
sekä muutoksia kasvillisuudessa.
Heidän tutkimustensa mukaan
kasvillisuus molempien sulattojen ympärillä on edelleen huono,
eikä merkittävää toipumista ole
tapahtunut viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Tilanne on sikäli lohduton, että ainoa tapa saada
luonto toipumaan on kuoria raskasmetalleista saastunut maakerros pois. Näin on täytynyt tehdä
muillakin raskasmetallien saastuttamilla alueilla, kuten Harjavallan
sulaton ympäristössä. ■

LÄHTEET

Vanhatalo A., Niemelä, P. 2012. Kuuluvainen
T. & Vasander H. (toim.). Turjan vuonoilta
Vienanmerelle. Matka Kuolan niemimaan
luontoon ja kulttuuriin. Helsingin yliopiston
metsätieteiden laitoksen julkaisuja 4.
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JUHO HOIKKA / TOIM. HANNU KOTIVUORI

Uskonsa kerskaajat
■ Rovaniemen Muurolan

upseeripuustellin vuokraaja,
räätäli ja lautamies Juho (Johan)
Hoikka (1808–1875) osallistui
aikansa yhteiskunnalliseen
keskusteluun aktiivisesti, oli
innokas kotiseutumies, historian ja arkeologian harrastaja.
Hänen Museoviraston arkistossa
säilynyttä kirjeenvaihtoaan on
esitelty kolmessa aikaisemmassa Raidossa.

Juho Hoikan artikkeli Kiihkouskosta Rovaniemellä julkaistiin
nimimerkillä J. H. Muurolainen
Oulun-Wiikko-Sanomissa (n:o
36) 8.9.1866.1 Lehtikirjoituksessa
hän ilmoittaa uuden uskonnollisen vaikutuksen (lestadiolaisuuden) saapuneen Rovaniemelle
15 vuotta aikaisemmin eli noin
vuonna 1851. Hoikka palasi tähän
aiheeseen samassa lehdessä (n:o
31‒32) 3.8. ja 10.8.1872. Pitkän
artikkelin hän otsikoi seuraavasti: Kertomus nykyaikaisten uskonsa
kerskaajien kiihkosta Rovaniemellä.
Hän tarkasteli asiaa hyvin kriittisesti ja ilmaisi itseään värikkäästi. Paheksuntaa sai osakseen erityisesti liikkeen hyökkäys virallista
seurakuntaa ja papistoa kohtaan.
Uskonsa kerskaajat pyrkivät haastamaan ”virallisten pappien saarnat”, kuten Hoikka asian ilmaisi.
Kaiken kaikkiaan Hoikan kuvaus
antaa oivan ajankuvan 1860-luvun
Rovaniemestä ja uskonnon vaikutuksesta ihmisiin. Tämä puoltanee
kirjoituksen stilisoidun lyhennelmän julkaisemista historian joutomailla viihtyvässä Raidossa.
Ahvenainen, Jorma. 1970. Rovaniemen historia II. Kuopio 1970:236‒237; Enbuske, Matti. 1997. Raivaajien rantamilla. Rovaniemen
historia 1721‒1990. Jyväskylä 1997:82‒83.
1
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aikka syntiin lankeemisen kautta viheliäiseksi joutuneelle ihmiskurjalle ei
pitäisi mikään oleman niin pyhä ja kallis kuin se armo ja lohdutus siitä
pelastajasta, joka jo lankeemisen jälkeen paratiisissa luvattiin, sekä sitä likin myös Jumalan
tahdon ja neuvon armollinen ilmoitus hänen pyhässä sanassansa, joka näyttää tien, minkä
kautta ja minkälaisessa armojärjestyksessä itsekukin, turmelluksella saastutettu ihmisparka pitää ojentuman etsimään osallisuutta siitä luvatusta armosta. Niin kuitenkin saadaan
haikeaksi suruksi aina nähdä, kuinka röyhkiällä innolla eriseuraiset henget hairahuttavilla
opetuksillansa tahraavat ja häväisevästi sotkevat jumalallista armojärjestystä.
Siitä on jo alku kolmattakymmentä vuotta kun täälläkin, Rovaniemellä, alkoi monen tykönä vaikuttaa tuntuvampi herätyksen henki. Tuli monta herätetyksi ajattelemaan kuolemattoman sielunsa tulevaisesta tilasta, mutta valitettavasti ilmestyi myös
samassa eksytys-henkikin saarnaittensa kautta kuiskuttelemaan muita äsken heränneitä sieluja eksyttäville harhateille. Kuuleekin uskonsa kerskaitten alituisia haastamisia
ja paikinoita, jotka muka opettavat, että ”tieto ja järki ovat kaikista vaarallisimmat
ihmisen pettäjät ja helvettiin taluttajat.”
Tuommoisilla ja monilla muilla tärkeillä lörpötyksillänsä rohkenevat nykyiset uskonsa kerskaajat kaikissa tiloissa aivan julkisesti alentaa ja häväistä säännöllistä saarnavirkaa. Teeskentelevät itseänsä oikeiksi opettajiksi ja saarnaajiksi sillä kerskauksella,
että heillä on pyhä henki ja taivaan valtakunnan avaimet. Useasti kuljeskelevat tuommoiset saarnaajat eniten Kittilästä ja nykyisin joku Sodankylästäkin. He sanovat olevansa erityisempiä Jumalan lähettiläitä, joitten siis pitää kuljeskeleman useammissa
seurakunnissa saarnaamassa ja levittämässä kaikista puhtaimpaa uskon-oppia, jonka
sanovat vasta oikeassa valossa ilmestyneen Pohjois-Lapissa.
Tuommoisilla jaarituksillansa he uskottelevat mahtavuuttansa seurakuntiin tultuansa. Sitten alkaa vaellusretki kylistä kyliin, joissa pitävät kokouksiansa. Niihin keräypi jommoinenki joukko uskostansa kerskaavia kristityitä sekä joitakuita rikoksista
ja synnistä päästettäviä, ja myös melkoinen joukko niitäkin uteliaita, joita siinä tilassa
ei sallita nimittää kristityiksi. Kun kokouksen käytännöllinen toimitus aletaan, niin
saarnaajat asettuvat pöydän ympärille ja joka heistä luullaan olevan etuisin, niin hän
johtaa asiaa niin kuin esimies koskakin. Hän alkaa ensin kyselemään: ”No mitä varten
te olette nyt tähän koolle tullut?” Johonka hän samassa itse ehtii vastata: ”No vissiin
teissä taitaa olla kristityitä ainakin joku osa.” Siihen kuuluu ääni kristityiltä: ”Jopa niin
on.” Sitte kysyy: ”No ketä nuo muut ovat?” Johonka taas samassa ehtii itse vastata: ”No
ne ovat ilmanki niitä, jotka ei ole tullut kristityiksi, ja kuinkapa he tulevatkaan, kun
he eivät tule kristilliseen seurakuntaan tunnustamaan syntejänsä ja ottamaan synnin
päästöä.” Sitten esimies osottaa eräitä kappaleita Raamatusta tai Lutheruksen kirkkopostillasta. Joku muu saarnakumppaneista alkaa selittämään luetun kappaleen sisältöä.
Selitykset käypi aina tuiki pitkällisesti ja laveasti sillä selittäjät, omituisella tavallansa, aina kuljettavat pää-asjan sivuhun monen muodoisia vertausten kouristuksia, joilla
keinoin he ahkerasti kyselevät muiltakin, mitä niillä ja niilläkin sanoilla ja vertauksilla
27

pitää ymmärrettämän. Siten syntyy monta turhaa jaaritusta, jotka poikkeavat erisuunnillensa koko asiasta. Muutoin on selittäjillä yhtäläinen päätarkoitus se, että luetun
kappaleen sisältöä käännellä ja sovitella todistukseksi siihen, että ainoastaan he ja heidän kaltaisensa ovat ne oikeat Jumalalta lähetetyt saarnaajat, joilta ainoastaan syntein
anteeksi antamus ja usko saadaan. Selityksensä johdosta: esim. ”No tässä nyt olette
kuulleet, että ei Jumala eikä Vapahtaja ole määränneet mitään erinäistä saarnavirkaa,
vaan siihen on jätetty aivan yhtäläinen valta kaikille sekä miehille että vaimoille.” Kun
lukemisia ja selityksiä on jonkun ajan vuoroteltu alkaa esimies saarnaamaan, jonka
he aina toimittaa hyvin innokkaasti sekä parahiten koristavalla lausuntosanoilla, joka
lieneekin muuan syy siihen, että asian johto ja sovitus kulkee epäjärjestyksessä. Vaan
vihdoin he kääntävät saarnansa kristityitänsä kohti, jolloin vasta uudesti innostuvat
voimiensa mukaan karjumaan ja julistamaan vapahutta kaikista synneistä niille kristityille, jotka heidän opetuksiansa seuraavat. He kokevat sillä tavoin kiihottaa sydämen
ilon tuntoja siitä, että on tulleet niin suuresti autuaiksi ja tuiki puhtaiksi kaikista synneistä. Sillä uskolla kruunatut ja autuaaksi tehdyt pitää aina iloita ja riemuita.
Vaan tuommoisessa kiihotussaarnan jylinässä saarnaajainkin into hairahtuu melkein sekaseuraiseksi. Kuin yksi saarnaaja on ensin jonkun verran saarnannut, niin alkaapi yhtäkkiä toinenkin saarnata. Sitte molemmat aivan yhtä aikaa pauhaavat erisanansa kumpikin. Kyllä kaiketi silloin kuulijoilta korvia jos älyä kysytään, kun siihen
vielä muu joukko lujasti kiljahtelee ja uhkii kovin säikähyttävillä äänillä sekä toiset
itkee ja toiset nauraa riippuen toistensa kauloissa, joten toisinaan vääntyvät läjittäin
maassa teppuroimaan. Waan sitte kun tuommoinen rytäkkä vihdoin vaikenee, niin
alkaa joku saarnaaja taas lausumaan moniaita kiitossanoja niille, jotka nyt hengellisillä
merkeillänsä ovat näyttäneet itsensä oikioiksi eläviksi kristityiksi. Sekä lopuksi koskettelee myös muutamilla manaussanoilla muitakin läsnä olevia, jotka eivät vielä ole
antaneet johdattaa oikiaan autuaaksi tekevään seurakuntaan.
Sen perästä tulee hiljaisempi hetki, jolloin etsiskellään virren värsy ja siis alkaa veisu,
sitten langetaan polvilleen ja luetaan virsikirjasta lyhyempiä rukouksia ja taas seisaalleen noustua veisataan joku värsy. Nyt näyttää joutuneeksi pois eroamisen aika, joten
moniaat meneekin matkoihinsa. Vaan paljon vielä viivähtää paikallansa, etenkin kristityitä, sillä he tietävät, että vielä tarvitsee pitää tarkemmat tutkinnot, josko rikoksista
ja synneistä päästettäviä löytyisi. Koska niitä aina löytyykin ja siis rikollinen läpi käypi
määrätyn syntiluettelonsa, niin rippi-isä julistaa suuresti kiittäen ja ylistäen, että se on
nyt oikealla tavalla alentunut puhdistamaan sydämensä. Siis tullut ahtaan portin läpi
kristilliseen seurakuntaan ja niin muodoin on nyt autuas ja ihan puhdas kaikista synneistänsä.
Wieläpä joku rippi-isä vakuuttaa toisinaan näilläkin sanoilla: ”Waikkapa joku vielä
tahraintuisikin, ehkä entissiinki helmasynteihinsä pitää lujasti uskoman, että hän on
yhtäkaikki autuas, kun ne vain tunnustaa hengelliselle rippi-isälle.” Jos joku tuota vasten mainitsee, että tuommoiset synnin tunnustukset saattavat olla virheellisiä sekä ek28

Piirros: Ulla Etto.

syttäviä. Silloin kiivastuvat uskon kerskaajat ankarasti kyselemään: ”Kuka sitte synnit
anteeksi antaa ja keneltä sitä pyytää, jos ei kristilliseltä seurakunnalta, jolla on Taivaan
valtakunnan avaimet?” Samassa tempaiseekin tuo vankka rippi-isä Raamatun sanat
esille niin mehevästi kuin jotain muille aivan outoa ja tuntematonta näytettävää, joitten
sanain voimasta hän näyttää olevansa oikeutettu avaamaan ja sulkemaan Taivaan ovea.
”Eikä siis oikia seurakunta löydetä kirkoissa, eikä sieltä saada synnistä päästön,
vaikka siellä kyllä valtiollinen pappi saarnaa, kastaa ja ripittää, niin ei suinkaan se mitään ole, kun hänellä ei ole pyhähenki, sillä ei suinkaan niille ole konsistoriumin eikä
akademian pöydillä sitä vuotanut. Vieriskelivätpä opetuslapsetkin Kristuksen perässä
parikolme vuotta, vaan mitäpä siitä paranivat? Yhtäkaikki pysyivät epäuskoisina järkiniekkoina, eikä saattaneet rakentaa seurakuntaa, ennen kuin saivat pyhän hengen.
Saman verran auttaa myös valtiollisten pappeinki konsistoriumilliset tiedot. He kyllä
kirkoissa kolme tahi neljä kertaa vuodessa valehtelevat ripitettävillensä synnit anteeksi.
Samaten he myös kyhäävät saarnojansa aivan yhtäläisesti, kun sekin joka myrkyllisen
käärmeen päästä keittäisi liemen ja siihen vispilällä sekoittaisi nisujauhoja, mutta kuka
höperö sitte semmoisen tietensä syöpi?”
Tuommoisia opetuksiansa kaikenmoisia tärkeitä sanojansa lärpättelevät nuo raakalaissaarnaajat kaikissa opetustoimissansa säännöllisen saarnaviran halvennokseksi,
joten siis näyttää melkein siltä, että he jo mielivät ryöstää tahratakseen Jumalallisen armojärjestyksen. Noin on jalo kirkkoherrammekin siis joutunut tuommoisten katalain
parjattavaksi ja hänen kalliit opetukset häväistäväksi. Waan eipä tuo vietelty joukko
enäin huolikkaan kuulla virallisten pappein saarnoja, joten siis näyttää, että heidän
eksytetty mielensä ei ole enäin puhtaalla Jumalan sanan selityksellä ja saarnoilla ojennettava.
Kuin nyt tällä ajallamme, kunnallisia oloja katsoen, yleisesti näkyy, ettei missään
talollisissa eikä mökkiläisissä perhekunnissa lähes ollenkaan viljellä kirjain lukemisia,
että voisivat vähänkään tunnustella ja kavahtaa lammasnahkoissa kulkevia susia.
He vain kiirehtivät niitten perässä juoksemaan
ympäri kyliä kiittäen Jumalaa, että hän lähetti
semmoisen opettajan, jolla on pyhähenki, ja
vieläpä maksavat sille rahojakin.■
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Sääski joka ei lennä

JUKKA SALMELA

– tapaus Corynocera

■ Lapin järvissä voi loppuke-

väällä nähdä hienon luontonäytelmän, kun parhaimmillaan
miljoonat Corynocera-surviaissääsket parveilevat järvien pintakalvoilla. Suvun kaksi lajia elävät
pääasiassa pohjoisilla alueilla ja
havainnot etelämpää ovat enimmäkseen toukkien pääkapseleita
järvien sedimenteistä viimeisimmän jääkauden jälkeisiltä ajoilta.
Viimeaikaiset tutkimukset ovat
kuitenkin haastaneet aikaisempia
näkemyksiä suvun systemaattisesta asemasta ja lajien levinneisyyksistä. Tapaus Corynocera
on malliesimerkki, miten taksonominen tutkimus on soveltavan
tutkimuksen kivijalka.
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Lundin yliopiston professori J.W.
Zetterstedt kuvasi uuden sääskisuvun ja lajin Corynocera ambigua
vuonna 1837. Zetterstedtin tutkimat yksilöt olivat peräisin vuodelta
1821 Ruotsin Lapista, Torneträskiltä. Suvun nimi viittaa nuijamaisiin tuntosarviin (kuva 1) ja lajinimi sen epäselvään taksonomiseen
asemaan; Zetterstedt sijoitti lajin
sienisääskien joukkoon, vaikka
hän ei ihan varma lajin systematiikasta ollutkaan. Asiaa ei sinänsä
tarvitse ihmetellä: Corynocera on
hyvin eriskummallisen näköinen
ollakseen surviaissääski (Chironomidae). Aikuiset hyönteiset eivät
lennä lainkaan, vaan ne tyytyvät
liukumaan veden pintakalvolla.
Siivet ovatkin surkastuneet ja C.
ambigua -lajilla siipisuoniakin on
vaikea erottaa. Lisäksi siiven kärjen etunurkassa on karvatupsu
tai töyhtö, jota ei tavata millään
muulla surviaissääskellä, ja koiraiden tuntosarvien sukaset ovat
mitättömän lyhyet. Tavallisestihan
koirailla on huomiota herättävät
”pölyhuiskat” tuntosarvissaan.

DRYAS-KAUDEN SEDIMENTIT
JA SOMPIOJÄRVI

Laji havaittiin ensimmäisen kerran
Suomesta 1867 Muoniosta, kerääjänään J. A. Palmén, myöhemmin
eläintieteen professori ja Tvärminnen tutkimusaseman perustaja.
Palménin keräämät yksilöt tutki
ja julkaisi C. Lundström vuonna
1910. Tämä suomalaisen sääskitutkimuksen pioneeri osasi jo sijoittaa lajin oikein surviaissääskiin,
mutta hän oletti sen olevan kehityshistoriallisesti lähellä mm. vuorovesirannoilla eläviä Clunio-lajeja,
joiden koirailla on myös leveät
töpösiivet ja lyhyet tuntosarvet.
Lajin toukkaa ei vielä tuolloin tunnettu eikä sen elintavoista ollut aikuisten lyhytaikaista pintaelämää
lukuun ottamatta mitään tietoa.
Melko pian toukka löydettiinkin,
ja melko erikoisesta paikasta.
Tanskalainen F. S. Andersen tutki kotimaassaan järvien sedimenttejä selvittääkseen niiden historiaa ja
dynamiikkaa. Sedimentteihin kerrostuu siitepölyn ja piilevien lisäksi
surviaissääskien pääkapseleita, ja
näiden ”arkistojen” avulla voidaan
tehdä päätelmiä aikaisemmista ilmasto- ja vesistöoloista. Andersen

havaitsi Dryas-kausien (11 000–
13 000 vuotta sitten) sedimenteissä pääkapseleita, joita hän ei
pystynyt tunnistamaan. Hän piti
niitä kuvaamattomana sääskenä ja
nimesi ne vuonna 1937 komealta
kuulostavaksi uudeksi suvuksi ja
lajiksi Dryadotanytarsus edentulus. Pari vuosikymmentä myöhemmin suomalainen M. Hirvenoja havaitsi C. ambigua -lajin
elävän runsaana Sompiojärvellä
ja huomasi tanskalaisten subfossiilien olevan samaa lajia. Näin
ollen D. edentulus on C. ambigua
-lajin nuorempi synonyymi, koska
Zetterstedt nimesi lajin aikaisemmin kuin Andersen. Huomattavaa
kuitenkin on, että Andersen oli
oikeassa lajin systemaattisesta asemasta: se ei suinkaan ole lähellä
Clunio-lajeja vaan kuuluu monimuotoiseen Chironominae alaheimon Tanytarsini-tribukseen.
UUSI LAJI LÖYDETÄÄN
POHJOISIMMASTA LAPISTA

Helsingin yliopiston Eläinmuseolla työskennellyt B. Lindeberg
kuvasi Ruotsin Lapista, Finnmarkista ja Kilpisjärveltä kerättyjen
aikuisten perusteella uuden lajin

Surviaissääski Corynocera ambigua, koiras. 1) habitus, sivuprofiili, 2) ulkoiset
genitaalit eli hypopygium, kuvattu selänpuolelta. Lundström (1910), kuvataulu 1.
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jolle antoi nimeksi Corynocera
oliveri, kollegansa R.D. Oliverin
mukaan. Tämä uusi sääski oli läheinen C. ambigua -lajille, mutta
erosi siitä mm. selvästi erottuvien
siipisuonien ja puuttuvan siipitöyhdön perusteella. Oleellista on
mainita erittäin näyttävät koirasgenitaalit, joiden ulkonäkö lajien
välillä eroaa suuresti. Vain vähän
C. oliveri -lajin nimeämisen jälkeen sitä havaittiin aivan toisaalta,
pienestä sveitsiläisestä lammesta,
jonka vanhimmat sedimentit olivat vanhemmalta Dryas-kaudelta.
Näistä sedimenteistä löydettiin lajin koirasgenitaalit sekä pääkapseleita, jotka erosivat C. ambigua -lajin vastaavista. Havainnon tehnyt
W. Hofmann tekikin oletuksen,
että pääkapselit kuuluvat C. oliveri
-lajille. Tämän jälkeen tätä lajia on
pääkapseleiden perusteella ilmoitettu monista eri paikoista ympäri
pohjoisia alueita, mm. Grönlannista ja Suomesta.
UUSI TUTKIMUS MUUTTAA
VANHOJA KÄSITYKSIÄ

Sääskien taksonomiassa asiat eivät
aina ole kuitenkaan ihan yksinkertaisia. Uusia lajeja löydetään jatkuvasti tai vanhoja museonäytteitä
tutkimalla lajien nimistö saattaa
muuttua. DNA:n emäsjärjestykseen pohjautuvat menetelmät ovat
myös merkittävästi vaikuttaneet
taksonomian kehitykseen, koska esimerkiksi eri kehitysvaiheet
(toukka, kotelo, aikuinen) voidaan
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aukottomasti yhdistää toisiinsa.
Näin oli laita myös Corynoceran
suhteen. Ensimmäisenä hälytyskelloja kilisyttivät norjalaiset T.
Ekrem ja E. Willasen, jotka tutkivat Tanytarsinien sukulaisuussuhteita eli fylogeniaa käyttäen mitokondrion yhden geenin DNA:ta.
Heidän havaintonsa oli, että Corynocera sijoittuu sukupuussa Tanytarsus-lajien joukkoon ja että se
on mahdollisesti vain eriskummallinen ja poikkeava Tanytarsus, ei
oma sukunsa. Jatkotutkimuksessa
E. Stur ja Ekrem tekivät erittäin
mielenkiintoisen havainnon, joka
muuttaa käsitystä C. oliveri -lajin
levinneisyydestä. Käyttäen jälleen
apunaan mitokondrion DNA:ta
Stur ja Ekrem pystyivät varmuudella tunnistamaan neitseellisesti lisääntyvän sääsken Tanytarsus
heliomesonyctios toukan. Tämän
lajin toukka on lähes identtinen
C. oliverin toukan kanssa ja pienet
eroavaisuudet voivat hävitä suuosien kuluessa. On mahdollista, että
oikean C. oliverin toukkaa ei ole
vielä nähtykään, ja onkin erittäin
todennäköistä, että lajin toukkien
subfossiiliset löydöt järvisedimenteistä ovat suurelta osin vääriä.
Aikuisten sääskien määrittäminen on vaikeaa, toukkien
on vaikeampaa ja subfossiilisten
toukkien määritys vieläkin vaikeampaa. Ei siis ole ihme, että
virheitä voi tapahtua. Taksonomisen perustutkimuksen avulla
havaittiin virhe, jota useat tutkijat

olivat toistaneet. Asialla on myös
käytännön vaikutuksia suojelubiologiaan. Corynocera oliveri
on Suomessa silmälläpidettävä laji
(NT), joka tunnetaan varmuudella vain 1969 kerättyjen yksilöiden
perusteella Kilpisjärveltä. Kuitenkin eräässä tutkimuksessa lajia ilmoitettiin yhdeksästä eri järvestä
ja lammesta Enontekiön Lapista,
mutta on todennäköistä että nämäkin toukkahavainnot edustavat
T. heliomesonyctios -sääskeä, eivät
C. oliveria. Mikäli nämä julkaistut
havainnot otettaisiin todesta, voitaisiin C. oliveri luokitella uudessa
arvioinnissa ehkä jopa elinvoimaiseksi (LC). Corynocera oliveri on
laji, jota pitäisi ehdottomasti etsiä
ja kartoittaa, jos ei muuten niin ainakin etsijä näkisi samalla hienoja
tunturimaisemia ja saisi liikuntaa
yli tarpeensa.
OLETKO NÄHNYT
CORYNOCERAN?

Corynocera ambigua esiintyy koko
maassa ja se on paikallisesti runsas. Laji ei kuitenkaan esiinny joka
järvessä, vaan se näyttää suosivan
kirkasvetisten järvien pehmeitä pohjia, joilla kasvaa näkinpartaisleviä. Tanskassa laji eli eräässä
järvessä runsaana vielä vuonna
1995, mutta 1997 se oli tyystin
hävinnyt. Syynä oli vesirutto (Elodea canadensis), vieraslaji, joka on
Suomessakin luokiteltu haitalliseksi alkuperäiselle lajistolle. Mielenkiintoista olisi tietää, miten

C. ambigua levittäytyy; lentokyvyttömälle, veden pintakalvon
pyörijälle se ei voi olla aivan yksinkertaista. Ehkäpä yksilöitä tarttuu
satunnaisesti tuulenpuuskien matkaan tai vesilintujen höyheniin.
Corynocera voi todellakin esiintyä
suurina massoina pian jäiden lähdön jälkeen, jolloin laji ei takuulla
jää kenenkään huomaamatta. Jos
tiedät tai epäilet lajin esiintyvän
jossain järvessä, ota yhteyttä tämän
artikkelin kirjoittajaan. ■
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HANNU KOTIVUORI

Taistelu soljesta
■ Kaikkina aikoina valtaapitävät ovat pyrkineet omistamaan
historian ja muovaamaan sen
mieleisekseen. Yksittäinen
arvoesinekin voi toimia mahdin
symbolina, vahvistaa kansallista tai paikallista identiteettiä
ja omanarvontuntoa. Sodassa
totuuden sanotaan kuolevan
ensimmäisenä. Toimet ja argumentointi saattavat säröillä
myös rauhan oloissa, kun panoksena on jotain ainoalaatuiseksi koettua. Tällainen tilanne
syntyi vuonna 1975, kun Rovaniemen kaupunki ja Museovirasto vaihtoivat näkemyksiä
vast´ikään tietoisuuteen tulleen
muinaissoljen omistusoikeudesta. Viimeiset 25 vuotta tuo
kiistakapula on ollut kunniapaikalla Lapin maakuntamuseon
perusnäyttelyssä, jossa sen on
nähnyt yli kaksi miljoonaa vierailijaa. Kyseessä on Rovaniemen soljeksi nimitetty kansainvaellusajan (400–550/600 jaa.)
reliefi- eli selkänappisolki.
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Löytäjän, emäntä Vilma Alajärven, mukaan solki putkahti päivänvaloon Ounasjoen Alajärven
Tammenharjun tilan pihalta 1946.
Solki oli aikansa talossa, kunnes
maanmittarioppilas Heikki Lantto
toimitti sen Rovaniemen kotiseutuyhdistyksen huostaan Pöykkölään
1974. Opiskelijat Armi Heikkinen
ja Sari Rautanen – sittemmin Lapin
maakuntamuseon ja Rovaniemen
taidemuseon amanuenssi ‒ saattoivat puolestaan löydön Oulun yliopiston historian laitoksen lehtori
Pentti Koivusen tietoon. Kuvasta
Koivunen ymmärsi heti, että tässä
oli aito muinaiskoru, todennäköisesti Norjan Haalogalannista, vesiteitä
löytösijalleen kulkeutunut korkeaarvoisen miehen viitankiinnitin.
Kullalla päältä silattu ja alta hopeoitu pronssisolki on koristettu
Salin I -tyylin eläinornamentiikalla, jonka perusteella esine ajoitetaan 500-luvun loppupuoliskolle.
Soljen kulkeutuminen pienen Alajärven rantaan jäänee arvoitukseksi. Mikäli asiaan liittyy rikos, se
on auttamatta vanhentunut. Vaihtoehtoina ryöstölle tai vaihtokaupalle voidaan pitää omistajan menehtymistä löytöpaikalla, esineen

hukkaantumista, uhraamista tai
kätkemistä. Paikalta ei ole löydetty mitään asiaa valaisevaa.
Alkuperäinen solki esiteltiin
yleisölle Suomen kansallismuseon
kokoaman Kemijoki 8000 -näyttelyn avajaisissa Lappia-talossa 1976,
mutta korvattiin lähes identtisellä
jäljennöksellä ja originaali kulkeutui Museoviraston Nervanderinkadun toimipisteen kassakaappiin
Helsinkiin. Toimistopäällikkö Aarni Erä-Esko kaivoi aarteen kaapista
vuoden 1980 tietämissä myös kirjoittajan kummasteltavaksi. Muuten se oli visusti valolta ja uteliailta
piilossa, kunnes kirjoittaja sai deponoitua sen Rovaniemelle, uuden
Selviytyjät-perusnäyttelyn yhdeksi
vetonaulaksi 1992.
LAPIN KANSA UUTISOI
LÖYDÖN

Rovaniemellä perjantaina 12.12.1975
pidettiin kaupungin ja Oulun yliopiston edustajien toimesta soljen
löytymisen, esineestä tehdyn tutkimuksen ja Rovaniemen kotiseutuyhdistyksen Totto XII ‐julkaisun
julkistamistilaisuus. Lapin Kansa
kertoi yleisölle koko löytöhistorian alkaen siitä, miten korun kaivoi
kuonollaan ylös talon koira. Esinettä ei pidetty aluksi kovin vanhana,
vaan se vietiin tuvan seinälle koristukseksi. Rovaniemellä jollekin
taholle näytettäessä se sai jo rihkamatuomion.
Tilaisuudessa löytäjä Vilma
Alajärvi luovutti esineen juhlalli-

sesti Lapin maakuntamuseon johtajalle, Lassi Ojoselle. Johtaja arveli, että Museoviraston kanta oli
muuttumassa, eikä esinettä välttämättä vaadittaisi luovutettavaksi,
vaikka siitä oli hänelle jo puhuttu. Professori Kyösti Julku esitti,
että esineestä tehtäisiin identtisiä
kopioita matkamuistoiksi, jotka
maksaisivat ehkä 150 markkaa
kappaleelta. Kauppaa ryhtyisi idean mukaan tekemään Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry.
SANOISTA TEKOIHIN
– KIRJELMÄ
OPETUSMINISTERIÖÖN

1970-luvun puolivälissä soljen ympärillä käytiin vilkasta keskustelua, josta nyt jo voinee tuoda päivänvaloon
kiintoisia lainauksia. Rovaniemen
kaupunginhallitus jätti 6.1.1976
Opetusministeriölle Rovaniemen
solkea koskevan ja kaupunginjohtaja Tuure Salon allekirjoittaman
kirjelmän, jonka toimitti perille Salon lisäksi valtuuston kaikkia ryhmiä
edustava delegaatio. Jakeluun on
merkitty ministerit Paavo Väyrynen ja Kalevi Kivistö, toimistopäällikkö Markku Linna, poliittiset sihteerit Seppo Kääriäinen ja
Reijo Käkelä sekä Museoviraston
ylijohtaja C. J. Gardberg.
Kirjelmässä todetaan, että soljen löytäjä, emäntä Vilma Alajärvi
Rovaniemen maalaiskunnasta on
halunnut luovuttaa esineen Lapin
maakuntamuseolle, joka oli perustettu 3.10.1975. Aietta kannatti
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myös Oulun yliopiston historian
laitos. Rovaniemen kaupunginhallitus oli kokouksessaan 19.12.1975
(§ 3814) päättänyt anoa opetusministeriöltä ja Museovirastolta, että
esineen lunastusoikeus siirretään
Lapin maakuntamuseolle, jonne
esine deponoitaisiin. Muinaismuistolain perusteella kaikki yli
100 vuotta vanhemmiksi oletettavat maalöydöt tulee toimittaa
Muinaistieteelliselle toimikunnalle (nykyinen Museovirasto), jolla
on oikeus lunastaa esineet Suomen kansallismuseolle tai siirtää lunastusoikeus jollekin muulle yleiselle
museolle tai laitokselle. Lunastusoikeuden siirtoon tarvittiin opetusministeriön suostumus. Kaupunginhallitus päätti samalla maksaa
heti määrättävän lunastussumman
ennakkona emäntä Vilma Alajärvelle 500 markkaa. Deponoinnilla tarkoitetaan jonkin tahon omistaman
aineiston tai esineen määräaikaista
säilytystä tutkimus- tai näyttelyobjektina esimerkiksi toisessa museossa.
Perusteeksi esitykselleen kaupunginhallitus katsoi löytöpaikan
sijainnin, löytäjän toiveen ja edelleen sen, että alkava museotoiminta saisi eräänlaiseksi helmekseen
kyseessä olevan harvinaisuuden
lisäämään yleisön mielenkiintoa
ja edistämään museon kehittämistä.
Lisäperusteena esitettiin, että Kansallismuseo on jo kauan ollut suurelta
osin muinaisesineiden varasto ja että
laajalti hyväksytty museopoliitti36

nen linja on ollut pitkään esineistön deponointi maakunnallisiin
historiallisiin museoihin. Tätä
näkemystä toi lehdistössä voimakkaasti esiin vielä 1990-luvulle asti
mm. professori Kyösti Julku. Deponointipyynnön perusteluihin lisättiin myös Kemijoki 8000 -näyttelyyn liittyvän aineiston mittavat
kaivaukset, joita Kemijoki Oy:n ja
valtion ohella rahoitti myös Rovaniemen kaupunki.
Kaupunginhallitus esitti myös,
että deponoinnin toteutuessa olisi
mahdollista luoda korusta omaperäinen rovaniemeläinen lahjaesine ja
korkean tason muistoesine, kuten julkistamistilaisuudessa jo oli toivottu.
Edelleen Rovaniemen kotiseutumuseota (Totto ry.) esitettiin kaupunginhallituksen kirjelmässä lahjaesineen tuottajaksi. Aie toteutui vasta
vuonna 2016, kun kultaseppä Sanni Lehtinen suunnitteli reliefisoljen
nappiosan koristeen pohjalta myytäväksi tarkoitetun korun. Kirjelmässä esine määriteltiin kantamaan
nimeä Rovaniemen solki.
KAUPUNGINJOHTAJAN
JOULUKIRJE

Opetusministeriölle jätetyn kirjelmän teksti noudattaa pitkälti
Tuure Salon (TS) 22.12.1975
päiväämää kirjettä. Salon kirjeessä
kuitenkin esitetään konkreettisempia näkemyksiä ja tuodaan esiin
professori Kyösti Julkun ja maisteri
Pentti Koivusen panos asiassa. Salo
toteaa, että solkiasia on saanut myös

piirteitä, jotka on syytä saattaa paikkakunnan ja maakunnan ihmisten
tietoon. Niinpä eräs Museoviraston
virkamies on siinä määrin hermostunut, että hän on puhelinsoitollaan
museon johtajalle ja kaupunginjohtajalle uhkaillut Maakuntamuseon
tulevaisuutta ja sitä, ettei Kemijoki
8000 -näyttelyä sopimuksen mukaan
siirretäkään Lapin maakuntamuseon
tiloihin, ellei esinettä kiireellisesti ja ennen edellä viitattuja neuvotteluja lähetetä Museovirastolle.
Toivokaamme, että joulu rauhoittaa ymmärtämään, että on
muutama viikko aikaa neuvotella
Rovaniemen soljesta, joka on ollut
tietymättömissä noin 1500 vuotta.
Rovaniemen kaupungin osalta ja
puolesta maakuntamuseon ylläpitäjänä voidaan todeta, että se joka
tapauksessa tulee menettelemään
laillisesti. Museon puolesta toivotaan kuitenkin yleisen mielipiteen
tukea sille, että Rovaniemen solki
saisi jäädä maakuntaan. Ohdakkeiselta siis vaikutti uuden museon
alkutaival virkamiesten painiessa
yhdestä noin 13 cm pitkästä muinaisesineestä.

Rovaniemen solki aiheutti aikanaan
melkoisen kiistan. Tämä ainutlaatuinen
löytö on nähtävillä Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyssä.
Kuva: Jukka Suvilehto, LMM.

LAPIN KANSA
PALAA AIHEESEEN

Kaupunginjohtajan näkemykset
tulivat lähes yksi yhteen esitetyiksi
myös seuraavan päivän Lapin Kansassa, joka otsikoi jupakan suorasukaisesti: Ilmiriita pronssisoljesta.

Museovirasto

itselleen.

vaatii arvokorua

Jutussa kerrotaan, että

Rovaniemen kaupunki pitää Museoviraston pyrkimystä kummallisena,
jopa härkäpäisenä, sillä soljen säilyttämisessä Lapin Maakuntamuseossa
ei nähdä mitään estettä. Lehden
mukaan Museovirasto on esittänyt Rovaniemen kaupunginjohtaja
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Tuure Salolle jopa uhkauksen Maakuntamuseon tulevaisuudesta, ellei
solki kiireellisesti… lähetetä Museovirastoon. Teksti on otettu lähes
suoraan Salon edellispäivänä koostamasta kirjeestä. Salo toteaa, että
solki on kaupungin kassaholvissa,
eikä sitä sieltä oteta ennen kuin asiasta neuvotellaan.
Lehti huomioi myös muinaismuistolain, jonka nojalla esine
kuuluu toimittaa Museovirastoon,
josta se on mahdollista saada deponoitua takaisin Rovaniemelle. Syy
lehtikirjoitukseen ilmenee seuraavasta Salon kommentista: Museon
puolesta toivomme yleisen mielipiteen tukea sille, että Rovaniemen solki saisi jäädä maakuntaan.
Poimintoja keskustelusta Tuure
Salo (TS) ja Kyösti Julku (KJ):

Kaupunginjohtaja Salo keskusteli
solkiasiasta professori Kyösti Julkun kanssa 19.12.1975. Silloinen
Museoviraston tutkija ja myöhempi Helsingin yliopiston arkeologian professori Ari Siiriäinen oli jo
keskustelut tuoreen museonjohtaja Lassi Ojosen kanssa soljesta.
TS: ”Ojonen oli niinku säikähtäny…
ja minä sanoin että nyt on parasta…
että kaupunginhallitus ottaa tuohon
kantaa ja ottaa täyden vastuun… mulla olis strategia ja taktiikka entinen
elikkä se, että olkoon nyt siellä meidän holvissa ja ryhdymme neuvottelemaan niinkun ylijohtajatasolla tuon
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Museoviraston kanssa, mutta samalla
me oikeastaan itseasiassa ottaisimme
yhteyden myöskin opetusministeriöön ja ministeriin.”

Julku oli soittanut Museoviraston
ylijohtaja Gardbergille, jolle hän
ehdotti, että Museovirasto antaisi
kirjallisen sitoumuksen, että esine
palautetaan Rovaniemelle. Tällaista Gardberg ei voinut taata, mutta
asia voitiin alistaa ministeriölle.
KJ: ”Jos se näin tekisi niin, minusta
asia olisikin varsin hyvä, sillä opetusministeri (Paavo Väyrynen) nyt on
pohjoissuomalainen. Tämä kuuluu tietääkseni Väyrysen toimialaan ja sitten
pääministeri (Martti Miettunen) on
myöskin aika pitkälle pohjoissuomalainen, että eiköhän ne mahtane nyt pitää
Rovaniemen puolia tässä asiassa.”

Gardberg halusi esineen arvioitavaksi ja vetosi Julkun mukaan
aika lapsellisiin näkökohtiin, kun
ei tiedetä mitä metallia solki on,
vaikka se on Oulussa määritetty
ja tiedot julkaistu. Julku esitti 500
mk:n palkkiota löytäjälle, jollaista
Salo olikin esittänyt kaupunginhallitukselle. Hänen mukaansa se
merkitsee jalkaa oven väliin… eli
esineen oikeutettua saamista Rovaniemelle.
Poimintoja keskustelusta Tuure
Salo ja Aarne Kopisto:

Museoviraston asessori Aarne Kopisto (AK) soitti solkiasiasta kaupun-

ginjohtaja Tuure Salolle 19.12.1975.
Hän oli johtanut arkeologisia kaivauksia Rovaniemen Kolpeneenharjulla
vuosina 1955 ja 1962. Myöhemmin
hän oli Museovirastossa osastonjohtajana. Kopisto tiedusteli, josko solki
on lähetetty Museovirastoon.
TS: ”Täytyy tunnustaa, ettei ole ollut
aikomusta sitä lähettää… lähtökohtana on, että saatas pitää tämä solki
täällä… niin Rovaniemen kaupungille
museon ylläpitäjänä se löytäjä ilmoitti lahjoittavansa, niin se on paras että
kaupunginhallitus ottaa vastuun, eikä
tämä nuori museonjohtaja.”
AK: ”Kyllä se välttämätöntä (lähettää)
on, sehän on aivan lainmukainen velvollisuuskin… on ihmetelty sitä, että
on menetelty aivan selvästi lainvastaisesti… täytyisi kaupunginhallituksen
ottaa huomioon tämä, mikäli se siellä
käsitellään, eikä tietenkään tällaisella
löytäjällä, yksityishenkilöllä, ole mahdollisuutta lahjoittaa jollekin tällaista
esinettä, joka lain mukaan täytyy suoraan toimittaa Museovirastolle.”
TS: ”…minä en ole itse ehtinyt mitään lakia tutkia… tarkoitus on että
kaupunginhallitus tutkii sen lain…
että sanoisin niin kuin rintaäänellä
niin kuin asessorikin sanoo, että älkää
nyt hosuko sentään, ei tässä nyt jäniksen selässä olla.”
AK: ”Olen samaa mieltä, mutta meillä
vaan täällä tutkijat on olleet varsin ärtyneitä tästä menettelystä… Tehdään

niin, että te vaikka ilmoitatte sitten.”
TS: ”Palaamme asiaan ja tämä meidän museonjohtaja, hän on niin kuin
viaton tämän miehen vereen, jos saa
käyttää raamatullista sanaa… teidän
ammattimiehet ei voi syyttää tätä meidän museonjohtajaa… se on yksinkertaisesti kaupunginhallitus halunnut…
tällä tavalla ja kyllä se kunnallisessa
hierarkiassa merkitsee sitä, että virkamies menettelee sen mukaan.”
AK: ”Kyllä se sopii, mutta esittäisin,
niin kuin omana mielipiteenäni ja sanoisin, että olisi syytä todella menetellä juuri näin kun sanoin, koska meillä
on täällä niin ärtyneitä nää virkamiehet, että he vaativat niin kuin välittömästi poliisin kautta esineen tänne ja
se on nyt tietysti vähän ennenaikaista
tämmönen menettely.”
TS: ”Eikä se sitä paitsi johda mihinkään tulokseen. Jos se semmoseksi
menee, niin silloin pysyy holvi lukossa
vähän enemmän aikaa. Sen nyt voin
sanoa myöskin, että saa niin kuin pikkuisen rauhoittaa niitä hermostuneita
virkamiehiä.”
Poimintoja keskustelusta Tuure
Salo ja Ari Siiriäinen:

Salo kävi varsin voimakasta keskustelua myös Museoviraston tutkija Ari
Siiriäisen (AS) kanssa 19.12.1975
löytöasiasta.
TS: ”…kaupunginhallitus on täällä
vastuussa asiasta eikä joku museon39

johtaja... meillä on tänä iltana kokous,
että se on niin kuin se aikataulu.”

Siiriäinen tarjoutui tulemaan heti
Rovaniemelle selittämään tieteellisiä näkökohtia asiasta, mutta Salo
ilmoitti asiaa käsiteltävän maakunnan ja kaupungin intressin pohjalta.
TS: ”…niin kuin keskenämme… haluamme pitää sen täällä, niin me nyt
katomme sitä, onko siihen mahdollisuuksia, koska kaupunki pitää yllä
tuota museota… ja toiseksi niin, jotta
te voisitte niin kuin jättää tämän meidän nuoren museoammattimiehen
rauhaan… että kaupunginhallitus nyt
päättää siitä mitä tehdään.”
AS: ”Eikö se ole Museoviraston tehtävä? Me olemme nyt innostuneet saamaan sen tänne.”
TS: ”Juu, juu. Te olette kiinnostuneet,
mutta me nyt ensin neuvotellaan…
että se on myöskin yksi fakta.”
AS: ”On erittäin valitettavaa, että
tämmöinen suhde syntyi tässä, meillä
on näitä museoasiakysymyksiä Rovaniemen kanssa…”
TS: ”Eiköhän se olisi parasta, että
ollaan niin kuin esittämättä tuollaisia salattuja uhkauksia, hittovieköön,
täytyy olla hermoja myöskin teillä tutkijoilla, niin odottaa sen verran, että
palaamme asiaan... se on nyt 1500
vuotta vanha, niin ei tässä hittovie40

köön muutamat päivät mitään merkitse… Tämän me nyt yksinkertaisesti
teemme ja se pitää nyt uskoa, se on sillä siisti. Minä kaikella kunnioituksella
mielelläni otan teidät vastaan… mutta
ei se nyt tämä muutu miksikään, ei me
sitä lähetetä nyt, vaikka tulis kuinka
monta soittoa.”
Poimintoja keskustelusta Tuure
Salo ja C. J. Gardberg:

Kaupunginjohtaja Salo keskusteli 23.12.1975 puhelimessa asiasta Museoviraston ylijohtaja C. J.
Gardbergin (CJG) kanssa. Gardberg pyysi lähettämään esineen
viipymättä ja viittasi moniin lehtiuutisiin ja esineen kultauksen
mahdollisesti vaatimaan konservointiin. Salo viittasi aikomukseen
anoa deponointia ja vakuutti kaupungin toimivan lain mukaan, että
ei tässä sen suurempiin jarrutuksiin ryhdytä. Gardberg puolestaan
korosti Kemijoki 8000 -näyttelyn
tulevan Rovaniemelle viideksi vuodeksi sopimuksella.
CJG: ”Ei ole ollenkaan kysymys siitä
niin kuin lehdessä tänään kirjoitetaan,
että me ollaan sitä vaatimassa Helsinkiin, vaan näin aina menetellään…
että me voisimme päättää tästä deponoimisesta, se edellyttää, että se pitää
olla täällä.”

Salo ilmoitti ymmärrettävän, että
esine kuuluu toimittaa lain mukaan Museovirastoon.

TS: ”Sitten saamme joko takaisin
tänne tai emme saa… Yritetään hoitaa sillä tavalla, että se delegaatio toisi sen tullessaan… ja eihän teillä ole
sinänsä mitään sitä vastaan, että me
pyrimme myöskin ministerin kanssa
keskustelemaan asiasta… Se on niinkun inhimillistä, että kun meillä on
oman maakunnan ministeri siellä ja
muuta… että haluaisimme… käyttää
sitä hyväksemme… että se on suurinpiirtein korrektia, että ei siinä niinkun
virastoa sivuuteta.”

Kaupunginhallitus päätti merkitä
asian mielihyvin ja kiitollisuudella
tiedokseen ja antoi kaupunginlakimiehen tehtäväksi käyttää tarpeen
mukaan ulkopuolisia konsultteja,
selvittää… hankkeeseen liittyvää
juridiikkaa… Esine toimitettiin
tämän jälkeen muinaismuistolain
mukaisesti Museovirastoon ja rauha laskeutui Kemijokilaaksoon.
Pitkään vielä kirjoiteltiin, että
muinaislöytöjen tulee säilyä kotimaakunnissa ja löytöpaikkakunnilla. Deponointien avulla muinaisesineistöä on saatu kattavasti
esille ammatillisesti hoidettuihin
museoihin ja yliopistot ovat voineet pysyvästi säilyttää opetus- ja
tutkimustyössä esiin kaivamaansa
aineistoa. Tässä käsitellyn kaltaisilla kiistoilla saattoi siis olla osuutensa liberaalimman, vähemmän
keskitettyyn tulokseen pyrkivän
hallinnon ja kokoelmapolitiikan
syntyyn.■
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Sukulanrakan
		hiidenkirnut
PETER JOHANSSON

geologisena luontokohteena

■ Hiidenkirnut ovat kallioilla
selvästi näkyviä kirnumaisia
tai patamaisia syvennyksiä
tai onkaloita. Niitä on luetteloitu löytyneen Suomesta yli
2 000 kappaletta. Suurin osa
on Etelä-Suomesta, jossa niitä
esiintyy runsaasti muinaisen
Itämeren aaltojen huuhtomilla
avokallioilla mäkien rinteillä ja
lailla. Pohjois-Suomesta tunnetaan vain muutamia hiidenkirnuja, joista tunnetuimmat ovat
Rovaniemen Rautiosaaressa
Sukulanrakan kalliolla. Noin
kolmestakymmenestä hiidenkirnumaisesta muodosta kolme
on huomattavan isokokoisia,
selväpiirteisiä ja valtakunnallisesti, jopa kansainvälisesti
ajatellen merkittäviä luonnonmuodostumia.
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Sukulanrakan alueen kallioperässä
esiintyy kolmea kivilajia: kvartsiittia, kordieriitti-antofylliittikiveä ja diabaasia. Kvartsiittia esiintyy hiidenkirnualueen etelä- ja
pohjoispuolella. Se on kovaa mutta haurasta kivilajia, jossa päämineraalina on kvartsi. Kordieriittiantofylliittikivi koostuu nimensä
mukaisesti lähinnä kordieriitistä
ja antofylliitistä. Se on sitkeää kivilajia, mutta kestää heikosti hiovaa kulutusta. Lohkovaa kulutusta
ja iskuja se kestää hyvin, minkä
johdosta kivilajialue on kestänyt
muita kivilajeja paremmin eroosiota ja mannerjäätikön kulutusta.
Se muodostaa ympäröivän maaston yläpuolelle kohoavan kallioharjanteen. Diabaasia esiintyy
hiidenkirnujen itäpuolella ja kaistaleena kvartsiitin ja kordieriittiantofylliittikiven välissä. Se on
melko kovaa ja hyvin sitkeää kivilajia, mikä johtuu sen sisältämistä
mineraaleista: maasälvästä ja sarvivälkkeestä sekä niiden muodostamasta rakenteesta.

Sukulanrakan hiidenkirnualue.
Piirros: Viena Arvola.

JÄÄTIKKÖJOEN VUOLAS VIRTA
SYNNYTTÄÄ HIIDENKIRNUT

Hiidenkirnujen syntyminen Sukulanrakan kallioille johtuu kahdesta
toisiinsa vaikuttaneesta geologisesta syystä: jäätikön pohjalla, tunnelissa virranneesta jäätikköjoesta
ja heikosti hiovaa kulutusta kestäneestä kordieriitti-antofylliittikiviharjanteesta. Mannerjään sulamisvaiheessa, noin 10 200 – 10 500
vuotta sitten, Sukulanrakan yli
kulki jäätikköjoki lounaasta koilliseen. Sulamisvesivirtaus kulki jäätikön alla tunnelissa voimakkaan
paineen alaisena ja kohdatessaan

Sukulanrakan kallioharjanteen
virtauksen eteen syntyi kynnysmäinen este. Silloin muodostui
voimakkaita vesipyörteitä, jotka
tempasivat jään sisällä olleita kiviä
mukaansa. Varsinkin diabaasikivistä syntyi hyvin kulutusta kestäviä jauhinkiviä, jotka vesipyörteessä pyöriessään porautuivat alla
olevaan kallioon aikaansaaden hiidenkirnuja. Sama jäätikköjoki kerrosti myös kuljettamastaan sora- ja
hiekka-aineksesta harjuselänteitä
Muurolaan ja Hietavaaraan.
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Hiidenkirnuja esiintyy noin 0,3
hehtaarin laajuisella alueella Sukulanrakan kallion päällä ja etelärinteellä. Geologisesti alue rajoittuu
kohtaan, jossa risteävät kordieriitti-antofylliittikiven esiintymisalue
ja jäätikköjoen virtausreitti. Sen
ulkopuolelta ei kirnuja eikä muitakaan hioutuneita kalliopintoja
ole löydetty. Maastossa näkyy 14
hiidenkirnua (kartta s. 41). Selvästi
havaittavien hiidenkirnujen lisäksi
alueella on epätäydellisesti syntyneitä kirnumaisia koloja, puolikkaita kirnuja ja pyöreäksi hioutuneita kourumaisia kalliopintoja.
Jos ne kaikki lasketaan mukaan,
kirnumaisten
kulutusmuotojen
kokonaismäärä lähentelee kolmeakymmentä.
Tunnetuin hiidenkirnu sijaitsee
ensimmäisenä polun varrella parkkipaikalta tultaessa. Se on saanut

kansan suussa nimen ”Paholaisen
liemikirnu”. Se on toiseksi suurin
Suomesta löydetty hiidenkirnu.
Kooltaan ja tilavuudeltaan suurin löytyy Sallan Aholanvaarasta. Hiidenkirnun pohjamuoto on
soikea. Kaiteen kohdalla se on leveimmillään 8,0 metriä ja kapeimmillaan 5,7 metriä. Hiidenkirnun
eteläseinämä puuttuu kokonaan.
Ilmeisesti mannerjää lohkaisi siitä
osan pois juuri ennen kuin se hävisi alueelta. Kirnun pohjalla on
useimmiten yli kaksi metriä sadevettä ja lumien sulamisvesiä. Kun
se välillä on pumpattu tyhjäksi,
pohjalta löytyy kaksi pienempää,
noin 1,5 metrin läpimittaista kirnua (kuva 1). Hiidenkirnun kokonaissyvyys on 15,4 metriä, kun
syvyys lasketaan takaseinämässä
olevien kirnumaisten kulutusjälkien korkeuden perusteella.
Suuren hiidenkirnun yläpuolella
kallion rinteellä on 8,7 metriä syvä
hiidenkirnu, ”Ison hiiden piilopirtti”. Yläosastaan se on leveimmillään 6,4 metriä ja kapeimmillaan
3,6 metriä. Sen hyvin hioutuneissa
seinämissä näkyy kierteitä ja ulos
työntyviä ulokkeita. Kolmas isoista
hiidenkirnuista ”Piispa Hemmingin kirnu” on edellisten koillispuolella. Se on 10,1 metriä syvä onkaKuva 1. Suurin kirnuista, ”Paholaisen
liemikirnu” tyhjennettiin sinne
kerääntyneestä sadevedestä kesällä
2003. Sen pohjalta löytyi kaksi
pienempää kirnua.
Kuva: Peter Johansson.
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Kuva 2. I Piispa
Hemmingin kirnun
seinämissä näkyy
sulamisvesipyörteissä
pyörineiden
jauhinkivien
synnyttämiä kierteitä.
Kuva: Peter
Johansson.

lo, jonka seinämissä on näkyvissä
hyvin kehittyneitä kierteitä (kuva
2). Hiidenkirnun suurin läpimitta
on 2,4 metriä. Rautatikkaiden yläpäässä kirnun suuaukko on vain
1,5 metriä läpimitaltaan. Kirnun
juurella on sen pohjalta nostettuja
pyöristyneitä diabaasi-jauhinkiviä.
Alueen loput 11 hiidenkirnua ovat
edellisiä huomattavasti pienempiä
ja muodoltaan maljamaisempia.
Ne esiintyvät yksin tai ryhmissä ja
ovat syvyydeltään 0,5–2 metriä ja
läpimitaltaan 0,8–2 metriä.

Pieni maljamainen hiidenkirnu
Sukulanrakan päällä kulkevan polun
varrella. Kuva: Peter Johansson.
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HIIDENKIRNUJEN TARINOISTA
JA TUTKIMUKSESTA

Sukulanrakan hiidenkirnut ovat
olleet paikallisten asukkaiden tiedossa jo pitkään. Ne ovat kiehtoneet ihmisten mielikuvitusta ja
niistä on syntynyt kansan suussa
tarinoita jättiläisistä ja hiisistä.
Kirnut ovat saaneet nimensä myös
tarujen mukaan. Ensimmäisiä
muistiinpanoja Suomen hiidenkirnuista teki eversti C. F. Nordenskiöld vuonna 1758. Hän selitti
hiidenkirnujen syntyneen joko
meren aaltojen kierittämien kivien
kuluttamina tai todisteina raamatun vedenpaisumuksesta. Vedenpaisumusta pidettiin pitkään parhaimpana selityksenä, sillä monet
hiidenkirnut sijaitsivat sellaisissa
paikoissa, johon vettä saattoi tulla vain korkean tulvan aikana.
Vasta 1840-luvulla jääkausiteoria
sai jalansijaa ja syrjäytti vedenpaisumusteorian maaperän pinnanmuotojen synnyttäjänä.
Sukulanrakan hiidenkirnujen
tutkimus alkoi vuonna 1966,
jolloin ne tyhjennettiin varovasti
lapiolla pohjalle kasaantuneesta
irtomaasta. Tutkimuksia johti
Helsingin yliopiston geologian
professori Veikko Okko. Vuonna
1995 Geologian tutkimuskeskus
teki Rovaniemen maalaiskunnan
tilauksesta alueella kartoituksen,
jossa inventoitiin uudelleen alueen hiidenkirnut ja sulamisvesivirtauksen synnyttämät kulutuspinnat. Sukulanrakalta löydettiin
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neljä kohtaa, joissa maapeitteen
alla saattaa olla löytymättömiä
hiidenkirnuja. Niistä yksi saattaa olla huomattavan iso, yli neljä
metriä läpimitaltaan. Sen yläosan
pyöristyneet kallioreunat ovat
näkyvissä. Paikka sijaitsee Sukulanrakan seinämän juurella, suurimman hiidenkirnun, ”Paholaisen liemikirnun” länsipuolella.
Tällä hetkellä kohde on kivisen
moreenin ja soran peitossa. ■
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Hiisi vieköön
HANNU KOTIVUORI

Mytologiaa paikannimistössä
■ Kemijokivarteen on pesiytynyt hiisi-alkuista nimistöä sekä
joukko hiidenväkeen liittyviä
tarinoita. Samaa mytologista
pesuetta ovat jotunit, jaturit
ja jatulit, joita ennen muinoin
pidettiin alueen aikaisempina
asukkaina.

Suomenkielessä sana hiisi esiintyy
jo Mikael Agricolan julkaisuissa
sekä monissa paikannimissä sellaisenaan tai osana nimeä. Hiisi-sanalla (myös helsinki) on ollut
useita merkityksiä, kuten jättiläinen, peikko ja paholainen. Se saattoi olla myös pyhä lehto, kalmisto,
metsä, paholaisen asuinpaikka,
horna, helvetti, kulttipaikalla palvottu henkiolento tai pakanallinen
palvospaikka. Metsähiisi, vesihiisi,
hiidenkivi, hiidenkiuas ja hiidenkirnu ovat tämän nimeämistavan
johdannaisia. Kyseessä on laaja,
muinainen, suomalais-lappalainen
jatulitarusto, joka sai vaikutteita
myös Skandinaviasta. Hämäläiset uudisasukkaat kenties toivat
taruston Peräpohjolaan. Mytologia selitti selittämätöntä.
Useat tutkijat katsovat, että
hiisi-sana lainautuu kantagermanian sivua tai suuntaa merkitsevästä sanasta (ruots. sida). Toinen
mahdollinen juuritulkinta on
kantagermanian luolaa, onkaloa
tai louhikkoa merkitsevä kantasana. Jälkimäinen selite sopii
myös Muurolan Sukulanrakan
hiidenkirnujen yhteyteen, vaikka
niiden löytyminen ja nimeämi47

Keminmaan Tornivaaran kvartsiittilaatoista ladottuja jatulinpatsaita arkeologi
Hjalmar Appelgrenin kuvaamana. Puupiirros julkaistiin Suomen Kuvalehdessä
vuonna 1879.

nen on myöhempää perua. Lisäksi
mm. Muurolan itäpuolella olevan
Suolijärven Jatulinsaari ja Jaturinhauta, Tervolan Lapinniemen
Jatulinhauta, Kemin Tornivaaran
Jatulinpatsaat ja Jatulinlehto on
nimetty jatuleihin liittyvän kertomaperinteen mukaisesti.
Jotunit olivat Skandinavian germaanisessa mytologiassa muinaisia
jättiläisiä, jotka asuivat Jotunheimissa. Jatulit ovat vieläkin tuttuja
mm. Itämeren ja Jäämeren rannikoille ominaisista kivilabyrinteista
eli kiertokäytävistä, jatulintarhoista. Ei tiedetä varmasti mihin rituaaleihin jatulintarhoja rannikon
kallioille sommiteltiin. Niistä on
käytetty myös nimiä Jättiläisen
tie, Jättiläisen polku, Laiska-Jaakon rinki ja Pietarin leikki. Sana
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jättiläinen on laina muinaisruotsin
sanasta iaetti, iaetin (ruots. jätte;
isl. jotunn; norj. jötul). Se oli myytillinen olio tai henki, yliluonnollisen kookas suursyömäri, joka
tuhosi elämää syömällä sitä. Toisaalta heidän kerrotaan eläneen
linnustuksella ja kalastuksella.
Kristfrid Gananderin Mythologica Fennica (1789) kertoo jättiläisten eli kalevanpoikien olleen
Pohjolan alkuperäisiä asukkaita.
Tervolan viimeiset jättiläiset olivat
tarinoiden mukaan Kilka, Kalli ja
Jatuli, jotka toisinnossa muistettiin nimillä Soini, Kalli ja Kalleva.
Jättien aistit olivat ylivertaiset. Kivalolta asti he kuulemma näkivät
Kemin kirkon seinällä ”sääskien
haukottelevan”.
Arkeologi Hjalmar Appelgren

tutki Kemijokivartta kesällä 1879
ja merkitsi muistiin, että kansan
suussa jatulit ja jättiläiset menivät
usein sekaisin. Kaikkea vanhaa
kutsuttiin Jatulin aikuiseksi. Erään
tarinan mukaan ennen muinoin
”Lappalaiset silloin eleskelivät metsissä ja järvien rannoilla, Jatulit taas
joen varrella.” Jatulien asumuksina
olivat jokitörmiin kaivetut kuopat
tai he majailivat jylhissä vuorenrotkoissa sekä maaluolissa, joista
hätyyttivät matkaajia. Toisaalla
pakanallisten jättien sanotaan
asuttaneen Kivalon vaara-aluetta
ja kutsuneen jokivarren kristittyä
väkeä tasamaan kansaksi. Hiidenväkeä kutsuttiin myös metsän- tai
vuorenpeikoiksi, juuteiksi, juuttaiksi, hiiden kansaksi, manolaisiksi ja
liittolaisiksi. Koko nimipesue siis
kattoi kaikki esitetyt oliot.
Perimätiedon mukaan aliselta Kemijoelta jatulien jälkeläiset
karkotti messullaan katolinen
uskonmies, kenties piispa Hemminki vuonna 1345. Tämän tarinan seurauksena Hirvaan kylän
kohdalla on yhä Messusaari, johon
kytkeytyy kertomus Hirvaan Isosta Hiidestä. Saarta vastapäätä olevalla Ropsavaarannenällä kuuluu
asuneen tuo vuorenpeikkojen päämies, joka tuolloin saatiin karkotetuksi majapaikastaan ”Hiidenkirnusta”. Iso Hiisi pakkasi konttiin
kiviä sekä keitti lähtiessään asentopaikassaan kirnussa liemen piispan
joukkion tuhoksi. Hiiden ajolähtö
oli niin rivakka, että isovarpaan

raapaisu rantatörmään synnytti
Hiidenojan. Appelgren kuuli, että
yksi karkotuksen syy oli hiiden
paha aikomus ryhtyä täyttämään
Kemijokea. Sittemmin Kemijoki
on valjastettu muista syistä ja eri
tahojen toimesta.■
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Tuplajuhlavuoden urakka
HEIDI PELKONEN

Pöykkölän päärakennuksen huoltomaalaus
■ Vanhan rakennuksen ollessa uuden maalikerroksen tarpeessa ei urakkaan kannata
käydä hätiköiden. Työn pohjaksi tarvittaviin taustaselvityksiin on syytä varata aikaa.
Rovaniemen kotiseutumuseo
Pöykkölän päärakennuksen
huoltomaalaus haluttiin tehdä
huolella, jotta lopputulos
olisi paitsi silmää miellyttävä,
myös historiallisesti perusteltu
sekä sopivilla työtavoilla, välineillä ja pintakäsittelyaineilla
tehty. Maalaustyö valmistui
suunnitellulta osin sopivasti
ennen 100-vuotiaan Suomen
ja samalla 60 vuotta täyttävän Pöykkölän museotoiminnan juhlallisuuksia.
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Alkuperäisellä paikallaan Kemijoen rannalla sijaitseva Pöykkölän
empiretyylinen peräpohjalaistalo
on upea näky. Vuonna 1844 tai
1845 rakennettu hirsirakennus on
vuorattu leveällä vaakalaudoituksella, joka on pitkälti alkuperäinen. Nurkkien verhoilu muistuttaa pilasteria. Tämän tyyliseikan
taustalla oli pyrkimys jäljitellä
kivirakennuksia. Myös värityksessä usein jäljiteltiin kalkkimaalilla
maalattuja kivitaloja. Katonrajaa
kiertävä lyhyt, muhkea hirsiräystäs on ollut tyypillinen alueen samantyylisille talonpoikaistaloille.
Päätykolmioissa räystäs taittuu
ns. kissanpenkeiksi. Ikkunoiden
yläpuoliset vuorilaudat on muotoiltu tyylikkäästi.
MITÄ MAALATAAN JA MILLÄ?

Ensimmäiseksi tutkittiin, mitä
rakennuksen historiasta ja aiemmista pintakäsittelyistä tiedetään.
Tietoa oli jo aiemmin koottu mm.
kotiseutuyhdistyksen toimintakertomuksista. Koska tietoihin jäi
aukkoja, eikä kaikkia käytettyjä
maalityyppejä tiedetty, teetettiin
maalipintanäyte laboratoriossa.
Analyysi paljasti näytteestä kolme maalikerrosta, joista alin oli

Pöykkölän päärakennus toukokuussa 1913. Kuvassa olevat henkilöt ovat
talossa asuneita Kemiyhtiön työntekijöiden perheenjäseniä. Talossa asuivat
tuolloin ainakin Niskan ja Saveniuksen perheet. Kuva: Aarno Holmström,
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry.

mahdollisesti lyijyvalkoista maalia, keskimmäinen kalkkipitoista
pohjustusainetta ja ylin mahdollisesti titaanivalkoista maalia. Maalin tyyppiä analyysillä ei pystytty
varmuudella selvittämään, mutta
säilyneiden tietojen perusteella
rakennus on maalattu pellavaöljymaalilla ainakin edellisessä huoltomaalauksessa vuonna 1982.
Maalina päätettiin käyttää perinteistä pellavaöljymaalia, jonka
maalitehdas valmisti kohdetta varten. Pellavaöljymaalin voisi myös
sekoittaa itse, mikä olisi kaikkein
alkuperäisin työtapa. On tärkeää
valita maali, joka toimii rakennuksen muiden materiaalien kanssa.
Lisäksi se vaikuttaa lopputulokseen

myös ulkonäöllisesti, sillä pellavaöljymaali muodostaa omanlaisensa, himmeän pinnan. Uudenaikaisella maalituotteella pinnasta tulisi
helposti liian kiiltävä.
VÄREILLÄ ON VÄLIÄ

Rakennuksen vaalea väri poikkeaa
pihapiirin muista, punamullatuista
rakennuksista tarkoituksella: arvokas päärakennus maalattiin kalliimmalla öljymaalilla. Ensi silmäyksellä
rakennuksen vanha pääväri näytti
valkoiselta. Mutta minkä sävyinen
valkoinen oli kyseessä ja millainen
se on ollut menneisyydessä? Valkoisella on lukemattomia sävyjä.
Lisäksi ajan saatossa maalipinnan
väri oli todennäköisesti muuttunut
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Kotiseutuyhdistys Totto ry:n kotiseutujuhla Pöykkölässä 1957, samana vuonna,
jolloin yhdistys osti Pöykkölän. Kuva: Lauri Alanärä, Lapin maakuntamuseo.

maalin vanhenemisen ja ympäristötekijöiden vaikutuksesta.
Entisaikojen öljymaalien väreistä tiedetään onneksi aika paljon.
Pellavaöljyn kellertävyyden vuoksi
vaaleat värit taitettiin usein esim.
sinisellä, mustalla tai vihertävällä
pigmentillä, mistä syystä vaaleat
maalit olivat hieman harmahtavia nykyisiin valkoisiin verrattuna. Rovaniemeläisen pitkän linjan
maalialan yrittäjä Arvo Laitisen
mukaan valkoista maalia taitettiin
myös keltamullalla. Museoviraston korjauskortiston Öljymaali
-kortissa suositellaan historiallisten,
aitojen pigmenttien käyttöä, jolloin
värin valontaitto, vanheneminen ja
muut ominaisuudet ovat oikeita.
Pöykkölän päärakennuksesta
on onneksi olemassa joitakin valokuvia eri ajoilta, vanhin vuodelta
1913. Mustavalkoisistakin kuvista
saa tietoa rakennuksen väritykses52

tä eri aikoina. Vuoden 1913 kuvan
perusteella rakennus oli jo tuolloin vaalea. Räystäät ja ikkunoiden vuorilaudat oli maalattu tummemmalla tehostevärillä, kuten
myöhemminkin. Suurin ero vallitsevaan oli, että nurkkapilasterit
näyttävät kuvan perusteella olleen
maalattu samalla vaalealla päävärillä, kuin rakennuksen muukin vuorilaudoitus. 1940-luvun
kuvassa myös nurkat olivat saaneet tummemman tehostevärin.
Näin näyttää tilanne olleen myös
1950-luvulta eteenpäin.
Vanhojen kuvien lisäksi tutkittiin nykyistä maalipintaa raaputtelemalla siitä eri maalikerroksia
esiin. Koska vuorilaudoitusta on
korjailtu eri aikoina, täytyi raaputettavat kohdat valita tarkkaan.
Pyrittiinhän löytämään mahdollisimman vanhoja lautoja ja maalikerroksia. Leveydeltään epätasai-

set, toiseen suuntaan kapenevat
vuorilaudat ovat todennäköisesti
varsin vanhoja, sillä entisaikaan
tukista sahattiin niin pitkä lauta
kuin siitä tuli, kaventamatta sitä
tasalevyiseksi. Myös käytetyt naulat voivat antaa vihiä vuorilaudan
iästä.
Raaputusta tehtiin jokaiselta
rakennuksen seinältä, useasta kohdasta sekä vaalean päävärin että
tehostevärinä käytetyn vihertävän
värin alueilta. Vihreän värisävyn
määrittelyssä luotettiin eniten rakennuksen hirsiräystääseen, jossa
tämä kaunis väri oli oletettavasti
säilynyt parhaiten katon suojissa.
Silmämääräisen värikarttoihin
vertailun lisäksi värien tutkimisessa kokeiltiin myös kahden eri
maalivalmistajan värinmäärityslaitteita. Kyseessä on matkapuhelimen kokoinen laite, joka nappia
painamalla määrittää osoitetun
pinnan värin NCS-värijärjestelmään perustuen. NCS on kuuteen
väriin perustuva värijärjestelmä,
joka on luotu sen mukaan, miten
ihmissilmä näkee värit. Laitteet
osoittautuivat ainakin kirjoittajan
odotuksia varmemmiksi: ne antoivat useasta kohdasta keskenään saman värikoodin. Laitteiden antamat tulokset ohjasivat löytämään
satojen värisävyliuskojen joukosta
ne, joista etsiä värivaihtoehtoja.
Rakennuksen pääväriksi valikoitui umbran valkoisena tunnettu perinneväri. Tätä pehmeää valkoista
käytettiin etenkin 1800–1900-luku-

jen vaihteessa. Edellä mainituista
värinmäärityslaitteista toinen antoi
tämän samaisen värisävyn yhdeksi
mittaustulokseksi, mikä osaltaan
vahvisti valintaa. Myös vihreä tehosteväri löytyi edellä kuvattuun
tapaan laitteen suuntaa antamana.
VIIMEINKIN MAALAAMAAN

Ennen maalipinnan vaatimia pohjatöitä kartoitettiin ja korjattiin
vuorilaudoituksen alla olleita hirsivaurioita. Tämän jälkeen kaavittiin kaikki irtoava vanha maali pois
käsityönä. Maalin poistoon on
olemassa myös kemiallisia menetelmiä, kuten maalinpoistoaineet
ja soodapuhallus. Koska niiden
sisältämien aineiden pitkäaikaisvaikutuksia puupinnassa ei täysin
tunneta, on mekaaninen maalinpoisto aina turvallisin vaihtoehto.
Kuten aina maalattaessa, myös
pellavaöljymaalia käytettäessä on
tunnettava maalin ominaisuudet
ja oikeat työtavat. Perinteisesti julkisivut maalattiin ilman erillistä
pohjamaalausta kahteen kertaan,
mutta tehdasvalmisteisten pellavaöljymaalien käytössä on syytä
noudattaa valmistajan ohjeita.
Tässä tapauksessa valmistajan
suosituksena oli kyseiselle pellavaöljymaalille sopivan pohjustetuotteen käyttö, joten näin tehtiin.
Maalaustyön suorittivat Lapin
Ammattiopiston pintakäsittelyn
perustutkinnon näyttötutkintoon
valmistavan koulutuksen opiskelijat, jotka tekivät kohteessa erin53

Huoltomaalattu rakennus tarjosi komeat puitteet perinteisen Marjentanpäivän
juhlaan 23.7.2017. Satavuotiaan Suomen rinnalla juhlittiin myös 60-vuotista
museotoimintaa. Kuva: Eeva-Liisa Ylinampa.

omaista työtä. Työn suunnitteluun
ja värinmäärittelyyn osallistuneen
pintakäsittelyalan lehtori Ismo
Molkoselän mukaan kotiseutumuseo tarjosi hienon opetuskohteen:
”Suunnitteluvaiheen aikana rakennukset ja alue alkoivat kertoa
tarinaansa. Museaalinen kohde tarjoaa pienintä detaljia myöten mahdollisuuden matkustaa ajan virrassa.
Opiskelijat ja tutkinnon suorittajat
pääsivät työskentelemään poikkeuksellisen kohteen parissa. Voidaan sanoa heidän saaneen erikoisosaamista
perinnemaalauksesta, joka poikkeaa
nykyaikaisesta rakennusmaalauksesta. Viime sodan jäljiltä Rovaniemi
tarjoaa vain muutamia rakennuksia, joissa perinnemaalausosaamista
voi hankkia.”
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Kustannusten vuoksi tällä kertaa maalattiin vain rakennuksen
eteläinen julkisivu sekä itäpääty.
Länsipäädyn osalta työ jatkuu
vuonna 2018 ja pohjoisseinän
vuonna 2019. ■
LÄHTEET

Pöykkö, Kalevi. 1989. Piirteitä Pöykkölästä ja
sen rakennuksista ennen vuoden 1843 paloa
ja sen jälkeen. Totto XV 1989: 18–42.
Rahikainen, Päivi. 1989. Pöykkölän museorakennusten vaiheista. Totto XV 1989: 43–54.
Kaila, Panu. 1994. Öljymaali. Museoviraston
korjauskortti 13.
Kaila, Panu. 1997. Talotohtori. Rakentajan
pikkujättiläinen.
Arvo Laitisen haastattelu 24.3.2017. Heidi
Pelkonen, Lapin maakuntamuseo.

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen
Totto ry:n Totto XX -juhlajulkaisun teemana on 60 vuotta
museotoimintaa 100-vuotiaassa
Suomessa.
Artikkeleissa keskitytään teeman
mukaisesti Rovaniemen kotiseutumuseo Pöykkölään. Paitsi
kotiseutuyhdistyksen ja kotiseutumuseon perustamisen historiaa
ja taustoja, pureudutaan artikkeleissa myös kauemmas menneisyyteen, aina Kemijokivarren
esihistoriallisen ajan asukkaisiin
saakka. Myös museon kokoelmien yksittäisille esineille on annettu puheenvuoronsa.
Pöykkölään liittyy paljon muistoja ja kokemuksia, niin menneitä kuin
myös nykyhetkessä syntyviä. Julkaisu tarjoaa nostalgiamatkoja Pöykkölän ja Totto ry:n menneisiin vuosikymmeniin. Tämän päivän toiminnasta saa hyvän kuvan Pöykkölän tapahtumista kertovista artikkeleista.
Nykyajan haasteita etenkin matkailun näkökulmasta pohditaan alan
ammattilaisten toimesta.
Totto XX toimitus:
FM Marketta Harju-Autti (vast.), FM Mari Ekman, TaT Mervi Löfgren (Autti) ja hovioikeuden presidentti (emeritus) Esko Oikarinen.
Taitto: TaM Ulla Etto.
Tiedustelut:
Marketta Harju-Autti,
marketta.harju-autti@pp.inet.fi
p. 040 845 3576

55

Kirjakatsaus

ERKKI LILJA: Tunturien yli
Jäämerelle. Kertomuksia Lapin
teiltä ja vähän vierestäkin.
EU, 2016.

Teoksen kirjoittaja, rakennusmestari Erkki Lilja, on PohjoisSuomen tie- ja ratahankkeiden
keskeinen asiantuntija. Hän rakensi työurallaan vuosikymmeniä
pohjoisia liikenneväyliä ja keskittyi virkauransa viimeisinä vuosina
tieperinteen tallentamiseen. Eläkkeelle jäätyään Lilja on jatkanut
mittavia tieperinnetutkimuksiaan.
Liljan omien aineistojen ohella
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teos sisältää lukuisia kiintoisia arkistolöytöjä, muisteluksia, eri kirjoittajien laatimia tietoiskuja sekä
runsaasti ennen julkaisematonta
kartta- ja kuvamateriaalia.
Tunturien yli Jäämerelle -teos
(510 s.) on järkälemäinen jatko vuonna 2012 ilmestyneelle
Jäämerenkäytävä-kirjalle (299 s.),
joka käsitteli seikkaperäisesti pohjoisimman Suomen ja osin koko
kalottialueen liikenneväylien kehitystä 1500-luvulta nykypäiviin.
Uusin teos painottuu, kuten nimi
enteilee, tien fyysisen rakentamisen sijaan ojavierusten ja penkereiden tapahtumiin, eli kertoo eritoten Lapinmaan kulkijain kokemaa
ja kirjaamaa. Teokset muodostavat
yhdessä vaikuttavan ja taitavasti
sommitellun kokonaisuuden, josta
lukija voi ammentaa tietoa paitsi liikenneväylistä, liikkumisen
tavoista ja matkustamisesta niin
myös alueen historiasta yleensä.
Ilman Liljan laajaa tietämystä ja
uutteruutta nämä pohjoisen historiaa rikastuttavat arkistolöydöt,
havainnot ja muistelukset olisivat
varmuudella unhoittuneet. Liljan
julkaisut osoittavat yksittäisen
henkilön suuriarvoisen merkityksen kansallisen perinteen vaalijana
ja esiintuojana.
HANNU KOTIVUORI

KAISA KERVINEN: Hylsyjä
tiellä. Saksalaisten ase- ja
ammusvaruskunta Misissä 1941–
1944. OMAKUSTANNE, 2017.

”Aika tapahtumineen kietoi isännät
ja emännät epäilyksien sokkeloihin
ja arvuutteluun, että onko kaikki
siltikään ohi, mitä tuo veljeily saksalaisten kanssa heille täällä pohjoisen
maisemissa merkitsee?”
Misissä toimi jatkosodan aikaan Saksan armeijan ase- ja ammusvaruskunta, Lapin keskusampumatarvikevarasto itärintamaa
varten. Yhtäkkiä pieni Rovaniemen maalaiskunnan syrjäkylä oli
täynnä touhukkaita, outoa kieltä
puhuvia vieraita, jotka jäivät useaksi vuodeksi. Koko kylän elämä

muuttui, ja yhteiselossa oli sekä
hyvät että huonot puolensa.
Näin tärkeän sotilaallisen
kohteen olemassaolo loi kylän
ylle tumman varjon, sillä asevarasto oli merkittävä maali vihollisjoukoille. Ammusvaraston
jäljiltä jääneitä ammuksia löytyy
maastosta edelleen niin paljon,
että paikoitellen maahan kajoaminen Misin kankailla on tänä
päivänäkin vaarallista. Vetäytyessään vuonna 1944 saksalaiset tuhosivat varuskuntansa, ja
samalla tuhoutui kylä.
Teos tuo aiheen lähelle, sillä
se tarkastelee toisen maailmansodan suuria tapahtumia kyläläisten näkökulmasta. Selkeästi
esitetyt laajemmat historian linjat
taustoittavat Misin alueen paikallishistoriaa, jonka kerronnassa on
käytetty ansiokkaasti kaunokirjallista otetta. Kirjaan on löydetty kiinnostavia valokuvia. Kirja
alkaa kylän historian esittelyllä,
läpi käydään myös talvisodan ja
välirauhan aika kylässä. Nämä
taustoittavat itse aihetta, eli saksalaisaikaa ja sen jälkeisiä vuosia
kylässä.
Kaisa Kervinen on pelastanut
kansien väliin arvokasta paikallistietoa viime hetkellä, sillä kirjaan
on haastateltu Kauko Honkasiltaa, ainoaa, joka vielä muistaa
sodan aikaisia tapahtumia ja tunnelmia Misin kylässä.
HEIDI PELKONEN
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PIRKKO UKKONEN JA KRISTIINA
MANNERMAA. Jääkauden
jälkeläiset. Suomen lintujen ja
nisäkkäiden varhainen historia.
MUSEOVIRASTON JULKAISUJA 8,
HELSINKI 2017.

Suomen eläimistö on kooste eurooppalaisesta, siperialaisesta ja arktisesta
lajistosta. Jääkausi päättyi Suomessa
noin 11 000 vuotta sitten, ja kaikki täällä elävät lajit ovat levittäytyneet maamme alueelle jäätiköiden
sulettua ja maan paljastuttua vesien
alta. Jääkauden jälkeen eläinlajien
levinneisyydet ovat vaihdelleet,
johtuen mm. Itämeren ja sen edeltäjien suolaisuudesta ja ilmaston
muutoksista. Suomen linnuissa tai
nisäkkäissä ei siis ole kotoperäisiä
lajeja, saimaannorppaa lukuun ot58

tamatta. Johtuen jääkausista, Suomen maa- tai kallioperässä ei ole
säilynyt varsinaisia fossiileja, eli kivettyneitä jäänteitä eliöistä. Sen sijaan täällä on säilynyt niin sanottuja subfossiileja, lähinnä luita, noin
kymmenen vuosituhannen ajalta.
Löydöt ovat joko geologisia tai arkeologisia, riippuen ovatko ne yhteydessä ihmisiin. Uudessa kirjassaan Pirkko Ukkonen ja Kristiina
Mannermaa valottavat maamme
jääkauden jälkeistä historiaa ja eläimistöä geologisten ja arkeologisten
havaintojen perusteella.
Kirja on jaettu kronologisesti
kahdeksaan lukuun, jotka ajoittuvat jääkaudelta 1500-luvulle. Kirjassa ei ole viitteitä, mutta jokaisen
luvun loppuun on sijoitettu kooste
tärkeimmästä tutkimuskirjallisuudesta. Runsas kuvitus on erittäin laadukas. Lukujen alkua koristavat taiteilija Tiina Poutasen
maalaukset, joissa on kuvattu niin
mammutteja kuin hyljeluotojakin.
Kirjan lopusta 41 sivua on käytetty lintujen ja nisäkkäisen lajikohtaisten löytöjen luettelointiin, joista käy ilmi löytöpaikka ja ajoitus.
Lisäksi kirjassa on kahdeksan tietolaatikkoa, joissa käsitellään mm.
luiden ajoittamista ja tunnistamista. Monien lajien kohdalla käsitellään myös niiden perusbiologiaa ja
nykyistä levinneisyyttä.
Tuhansien vuosien takaiset luulöydöt ovat tietysti suhteellisen
harvinaisia ja useimmat löydöt
ovat ihmisten asuinpaikoilta ke-

rättyjä palaneita luita, joita ei aina
voida tunnistaa lajitasolle. Näin
ollen kirja luonnollisesti painottuu
ihmisen kannalta merkityksellisiin riistalajeihin, kuten hylkeisiin,
hirviin, majaviin ja metsäkanalintuihin. Lähialueiden, kuten Ruotsin ja Tanskan, löytöihin viitataan ja näin voidaan arvella myös
Suomen lajiston historiaa ja lajien
merkitystä ihmisille. Esimerkiksi
silkkiuikun tai härkälinnun nokka löytyi 7 000 vuotta vanhasta
tanskalaisesta hautapaikasta, nokan ollessa naisvainajan tukassa
kiinni pinninä tai vastaavana, eikä
ketään jätä kylmäksi joutsenen siiven päälle haudattu vastasyntynyt
lapsi.
Mielenkiitoisia ovat lukuisat
kirjassa esitellyt havainnot ja johtopäätökset. Esimerkiksi nykyiset
haahkat ovat 6 % pienempiä kuin
1000 vuotta sitten eläneet linnut.
Tähän voi syynä voi olla liiallinen
pyynti tai Itämeren suolaisuuden
muutos. Pyy on levinnyt Suomeen idästä kuusen seuralaisena
noin 7 000 vuotta sitten, mutta
Virosta tai Tanskasta lajia ei ole
havaittu lainkaan arkeologisissa
aineistoissa; Ruotsissakin on vain
yksi vanha pyylöytö 3 000 vuoden
takaa. Yhtenä syynä havaintojen
puuttumiseen voi olla alueelliset
erot metsästystavoissa.
Jääkauden jälkeläiset on näyttöön perustuva, kokonaisvaltainen esitys Suomen lintujen ja nisäkkäiden historiasta mammutista

kotieläimiin. Kirjaa voi suositella
kaikille linnuista ja nisäkkäistä,
eliömaantieteestä ja arkeologiasta
kiinnostuneille. Kirja on samalla
hyvä johdanto tai kertaus jääkauden jälkeiseen maantieteeseen.
Kirjassa esitellään Matti Saarniston esittelemä hypoteesi, jonka
mukaan saimaannorppa olisi vain
5 700 vuotta vanha ja olisi levinnyt Laatokasta Vuoksen kautta
Saimaan vesistöihin. Geenitutkimukset kuitenkin osoittavat, että
laatokan- ja saimaannorpat ovat
eriytyneet omiksi linjoikseen jo
kauan ennen Saimaan vesistön
Vuoksen laskusuunnan puhkeamista. Kirjassa on myös rakenteesta johtuvaa toistoa, esimerkiksi
hylkeitä, joutsenia, majavia tai hirviä käsitellään useassa eri luvussa.
Teksti on kuitenkin selkeää yleiskieltä, jossa on hienosti käytetty
suomenkielisiä sanoja biologi- tai
arkeologijargonin sijasta.
JUKKA SALMELA
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Uutisia

Uusi osaaja
		museon henkilökuntaan
FT Jukka Salmela aloitti 1.5.2017
Lapin maakuntamuseon uutena
luonnontieteen amanuenssina. Salmelan tehtäviin kuuluvat ensisijaisesti luonnontieteellisen kokoelman
hoito, luettelointi ja kartuttaminen
sekä lajistoselvitykset Lapin alueella. Lisäksi hän osallistuu luonto- ja
ympäristöalan valistus- ja opetustoimintaan, näyttelyiden tekemiseen ja viestintään. Salmela tekee
myös tieteellisiä julkaisuja, jotka

Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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perustuvat lajistokartoituksiin ja
museon kokoelmiin. Tehtäviin lukeutuu myös yhteistyö ympäristöhallinnon, tutkimuslaitosten ja
luontoharrastajien kanssa.
Salmela on opiskellut ekologiaa
ja vesistötieteitä Jyväskylän yliopistossa, ja hänen Turun yliopistossa
tarkastettu väitöskirjansa käsitteli
Suomen vaaksiaislajiston taksonomiaa ja levinneisyyttä. Hän on
tutkinut ja harrastanut hyönteisiä
20 vuotta, erikoisalanaan sääsket
ja vesihyönteiset. Ennen siirtymistään museolle hän työskenteli viisi
vuotta Metsähallituksen Lapin
luontopalveluissa.
Salmela on kiinnostunut kaikesta elävästä, mutta hänen erityisenä
mielenkiinnon kohteenaan ovat
pienvesien ja soiden eliöyhteisöt,
varsinkin sellaiset, jotka sijaitsevat
kaukana teistä syrjäisillä metsä- ja
tunturialueilla. Myös tieteen popularisointi on mieluisaa ja hänet
onkin palkittu Björn Kurtén -palkinnolla. Hän oli yksi palkitun
luontokirjan Metsän salainen elämä
kirjoittajista. Salmelan mukaan on
nimetty kolme hyönteislajia, ja hän
itse on kuvannut tieteelle uusina 19
hyönteislajia.

Ranuan pappila- ja pitäjämuseon
perusnäyttely uudistui
Ranuan vanhassa pappilassa sijaitsevan pitäjämuseon Ranuan
historiasta kertova perusnäyttely
uudistui Suomen juhlavuodeksi, avajaisia vietettiin kesäkuussa.
Näyttelyuudistuksen on suunnitellut ja toteuttanut FM Harri
Hihnala Oulusta, rakenteiden
osalta yhteistyössä Ranuan kunnan ja työllistämistyöpaja Justeerin
kanssa. Kustannuksiin museo sai
Museoviraston harkinnanvaraista
avustusta.
Paikalliset vaikuttivat osaltaan
näyttelyn sisältöön, sillä museolla
järjestettiin syksyllä 2016 avoin
muistelutilaisuus, jossa kerättiin
Ranuaan liittyvää paikallistietoa.
Sen myötä museo sai myös merkittäviä uusia lahjoituksia, mm. tekstiilejä sekä uittotyökaluja ja -kuvia.
Tilaisuudessa oli mahdollisuus

kiertää vanha perusnäyttely viimeisen kerran ja muistella kahvikupposen äärellä menneitä aikoja.
Tapahtuma osoittautui suosituksi
ja museolle erittäin hyödylliseksi.
Täysin uudistettu perusnäyttely esittelee Ranuan menneen
ajan elämänmenoa vuodenkiertoa
mukaillen. Erilaiset työt ja tapahtumat tuodaan esille teemojen
avulla, ja uudistetut näyttelytekstit sisältävät enemmän informaatiota. Esineet on laitettu esille
selkeästi ja myös hauskoilla pikku yksityiskohdilla elävöitettyinä.
Näyttelytilan valaistus uusittiin,
ja samalla parannettiin esineiden
”hyvinvointia” poistamalla näyttelytilasta niille haitallinen luonnonvalo. Myös näyttelyn kunnossapitoon ja huoltoon on kiinnitetty
huomiota jo rakennusvaiheessa.

Ranuan pappila- ja pitäjämuseo on avoinna kesäisin.
Aukiolotiedot voit tarkistaa osoitteesta:

www.ranua.fi tai www.lapinmuseot.fi.
Museoon on vapaa pääsy!
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Tämän numeron
kirjoittajat
TUIJA ALARIESTO

FM, näyttelyamanuenssi
Lapin maakuntamuseo
JUHO (JOHAN) HOIKKA

(1808–1875)
Räätäli, lautamies ja
arkeologian harrastaja, Muurola
PETER JOHANSSON

FT, erikoisasiantuntija
GTK
HANNU KOTIVUORI

MIKKO MELAMIES

FM, Oulu

PEKKA NIEMELÄ

professori emeritus, Turku
HEIDI PELKONEN

FM, amanuenssi
Lapin maakuntamuseo
JUKKA SALMELA

FT, Luonnontieteen amanuenssi
Lapin maakuntamuseo

FL, museonjohtaja, arkeologi
Lapin maakuntamuseo
ANNINA LUOSTARINEN

FM museotyöntekijä
Sallan sota- ja jälleenrakennusajan
museo
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LAPIN MAAKUNTAMUSEO
Arktikum
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo
www.facebook.com/lapinmaakuntamuseo
www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo/kokoelmaselain
HENKILÖKUNTA
Museonjohtaja, arkeologi Hannu Kotivuori
016 322 2854, 040 573 1951
Amanuenssi (kokoelmat) Hanna Kyläniemi
016 322 2853, 040 728 3362
Amanuenssi (maakunnalliset asiat) Heidi Pelkonen
016 322 2791, 050 315 1481
Amanuenssi (näyttelyt) Tuija Alariesto
016 322 8577, 040 734 1060
Kuva-arkistonhoitaja Suvi Harju
016 322 3095, 040 828 9699
Amanuenssi (luonnontiede) Jukka Salmela
016 322 2815, 040 521 3013
Valokuvaaja Jukka Suvilehto
016 322 2858, 050 315 1482
jukkai.suvilehto(at)rovaniemi.fi
Museomestari Teijo Rovanperä
016 322 8585, 040 561 1713
Opas-valvoja Ami Kallo
016 322 8582, 040 502 7572
Opas-valvoja Asko Leskinen
016 322 8578, 040 847 1152
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Arktikum on avoinna 2017
1.1.–11.1.
päivittäin 		
12.1.–31.5.
ti–su 		
1.6.–31.8.
päivittäin		
1.9.–30.11.
ti–su 		
1.12.–31.12.
päivittäin		
24.12.		
suljettu
Varaukset ja lisätiedot (016) 322 3260
www.arktikum.fi

10–18
10–18
9–18
10–18
10–18
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