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Lukijalle
Tästä erikoisesta vuodesta 2020 jää
museon historiaan monta virstanpylvästä. Suurin niistä ei ole korona-aika, vaikka niin monta mutkaa,
suunnitelman muutosta ja huolta
se aiheuttikin. Suurin ei myöskään ole kevättulvan aiheuttama
jännitys ja evakuointiin valmistautuminen, vaikka pieneltä painajaiselta se tuntuikin touko-kesäkuun
vaihteessa. Suurin ja samalla se
paras virstanpylväs on alueelliseksi vastuumuseoksi muuttuminen
ja uusien henkilöiden rekrytointi.
Kuva-arkisto sai uuden hoitajan
Anni Arvion. Arkeologina aloitti
Jari-Matti Kuusela ja rakennusperinnöstä vastaavana amanuenssina
Jani Hiltunen. Kun tähän vielä lisätään pitkäaikaisen arkeologi-museonjohtajan Hannu Kotivuoren
eläköityminen, kasvaa henkilökunnan vaihtuvuus vielä lisää. Hannun
jälkeen virkaa on avoimena hoitanut
allekirjoittanut, ja hakuprosessien
jälkeen myös jatkan museon vakinaisena johtajana 1.1.2021 alkaen.
Museolle tullaan siis rekrytoimaan
uusi kokoelma-amanuenssi vuoden
2021 alusta. Museon pienessä henkilökunnassa neljä uutta ihmistä on
jo kolmasosa koko porukasta.
Museo hoitaa nyt kahta tärkeää alueellista vastuumuseotehtävää: alueellista museotyötä ja

kulttuuriympäristötehtävää. Molemmat ovat olleet kentältä päin
kysyttyjä palveluita kiihtyvällä
tahdilla. Kun tieto uusista vastuumuseopalveluista lähti kiirimään,
on arkeologilla ja rakennusperinteen amanuenssilla riittänyt reissuja mm. erilaisiin maastotarkastuskohteisiin ja korjausrakentamisen
katselmuksiin ympäri toimialuetta. Myös alueellista museotyötä tekevä amanuenssi Heidi Pelkonen
on matkannut eri puolilla neuvomassa paikallismuseoita.
Museon kotipesässä Arktikumissa yli puolet kävijöistä on
yleensä ulkomaalaisia matkailijoita. Alkuvuonna olikin siltä osin
ruuhkaista, ja esillä oli jopa huoli
siitä, miten tilat kestävät ja rahat
riittävät kasvaviin ylläpitomenoihin vierasvyöryn alla. Maaliskuussa tuli äkkipysäys. Arktikumin
käytävillä humisivat yhtäkkiä vain
ilmastointikoneet. Kun kesäkuun
alussa talo taas avautui varovaisesti
näyttelykävijöille, käytiin turvallisuusasioita läpi hyvässä yhteishengessä. Korona-ajan yksi positiivinen puoli on ollut eri toimijoiden
yhteistyön tiivistyminen. Kaikkien tekemä tärkeä työ huomioidaan
nyt ihan eri tavalla kuin ennen.
Museo sai kesällä Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä 75 000 euroa
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korona-ajan erityisrahoitusta. Sen
avulla tuotettiin mm. lapsiperheille uusi kuvaseikkailu museon
perusnäyttelyyn ja hankittiin pieniä kivoja palkintoja. Lisäksi tehtiin rovaniemeläisille Ihana Kesä!
-valokuvanäyttely Alanteen perheen valokuvista. Muutenkin museo on tuottanut erilaisia palveluita paikallisille ja laajemminkin
lappilaisille digitaalisilla kanavilla.
Saatavilla on nettinäyttely Rooseveltin majasta, somepäivityksiä,
henkilökunnan esittelyvideoita ja
videokatsauksia museon perusnäyttelyyn. Korona-aika lisää saavutettavuutta ja on mahdollistanut yhdenlaisen digiloikan.
Korona-ajankin keskellä museon kokoelma- ja asiantuntijapalveluiden kysyntä on ollut koko ajan
hykerryttävän vilkasta. On tärkeää muistaa, että kulttuurihistoriallisen museon asiakaspalveluissa
näyttelyt ja tapahtumat ovat vain
sen yksi osa. Yhtä merkityksellisiä
ovat viranomaistehtävät ja palvelut vaikkapa kuva-arkistossa ja
esinekokoelmissa. Kaikki ne ovat
avointa yleisötyötä, jonka vuoksi
museon merkitys ja tärkeys yhteisölleen kasvaa poikkeustilanteessakin koko ajan. Museo on saanut
myös useita arvokkaita lahjoituksia kokoelmiinsa, ja aloittanut
useita innovatiivisia hankkeita
yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa. Tällä hetkellä on meneillään mm. kaupunkisaamelaiseen
kulttuuriin liittyvä hanke ja suun2

nitelmissa on aineettoman kulttuuriperinnön hanke kampanisujen leipomisen ympärillä.
Yksi konkreettinen mittari museon tarpeellisuudesta on ollut kesän kuluessa asiakaspalaute, kun
museon kaikkia tietoja ei löytynytkään netistä. Kaupungin kotisivu-uudistuksessa museon tiedot
ja sähköiset julkaisut jäivät puuttumaan tai ne olivat vaikeasti löydettävissä. Kipakka asiakaspalaute
kertoi kuitenkin tärkeän viestin
museon eri palveluiden merkityksestä. Kotisivuja parannetaan
nyt koko ajan, ja Raito sekä muut
sähköiset julkaisut löytyvät taas
netistä.
Haluan kiittää kaikkia yhteistyötahoja! Haluan erityisesti
– suurella ylpeydellä – kiittää museon henkilökuntaa ahkerasta ja
upeasta työstä! Erityisesti tulva
evakuointiin varautuminen nosti
esiin jopa sen kuuluisan talvisodan hengen. Kiitos Heidi, Jukka
(Suvilehto), Anni, Asko, Teijo,
Johanna, Jukka (Salmela), Ami,
Tuija, Jani ja Jari-Matti!
Toivotan kaikille Raidon lukijoille hyvää alkutalvea ja pysykää
terveinä!
HANNA KYLÄNIEMI

ONNEA ROVANIEMI
TUIJA ALARIESTO

– 60 vuotta kaupunkina
■ Lapin maakuntamuseo onnitteli pyöreitä vuosia täyttänyttä

Rovaniemen kaupunkia pienellä
erikoisnäyttelyllä, joka oli esillä
Arktikumissa vuodenvaihteesta pitkälle kevääseen. Kesällä näyttely
nähtiin myös Vele Varjon Varjogalleriassa. Esillä oli kuvia mm.
kaupungiksi tulon juhlallisuuksista
ja 1960-luvun tunnelmasta kehittyvässä ja kasvavassa kaupungissa. Tämän artikkelin teksti tehtiin
näyttelyyn.

Rovaniemen kauppalanhallitus oli
esittänyt huhtikuussa 1959 Suomen tasavallan presidentti Urho
Kekkoselle Rovaniemen kauppalan muuttamista vuoden 1960
alusta kaupungiksi. Kesäkuussa
Kekkonen allekirjoitti perustamisasiakirjan, ja niin syksyn tullessa
alettiin järjestellä erilaisia juhlallisuuksia. Uudenvuoden tilaisuus
puheineen ja ilotuksineen aloitti
koko vuoden kestävän juhlahumun. Ounasvaaralla järjestettiin
kevättalvella kolmipäiväiset SMkisat, joihin osallistui kutsuvieraana myös presidentti Kekkonen.
Hän osallistui myös myöhemmin
kesällä järjestettyyn Perä-Pohjolan
maatalousseuran 75-vuotisjuhlanäyttelyyn.
KASVUA KOKO VUOSIKYMMEN

Toisen maailmansodan päätyttyä
Rovaniemi oli käytännössä lähes
täysin tuhoutunut. Jälleenrakennusaika olikin vilkasta niin materiaalisesti kuin henkisesti. Kaupunki
rakennettiin käytännössä täysin
uusiksi 1950-luvun loppuun mennessä. Kulttuurielämän, talouden,
liikenteen, sosiaali- ja terveysalan
laitosten ja koululaitosten kasvu
3

nosti Rovaniemen kauppalan raunioista ja tuhkasta kukoistavaksi
Lapin läänin keskukseksi. Kaupungiksi nimittäminen oli osa pitkään jatkunutta kehityskulkua.
Vuoden 1959 viimeisenä päivänä kauppalanvaltuuston viimeisessä
istunnossa päätettiin rakennuttaa
uuteen kaupunkiin kirjasto- ja teatteritalo sekä pystyttää jälleenrakennusajan muistomerkki. Arkkitehti
Alvar Aallon suunnittelema kulttuuri- ja hallintokeskus valmistui
myöhemmin osissa: Kirjastotalo

jo vuonna 1965, Lappia-talo (teatteri ja kongressikeskus 1972/75) ja
myöhemmin kaupungintalo (1988).
Aalto oli jo aiemmin ollut suunnittelemassa kauppalalle Poronsarviasemakaavaa (1944–46) ja hänen
suunnittelemansa Ahon punatiiliset
liiketalot nousivat keskustaan 1958–
1962. Kari Huhtamon “Lapin
jälleenrakennusajan muistomerkki
1933–1955” (jota kaupunkilaiset
kutsuvat myös nimellä “Pulututka”)
valmistui viimein 1977.
Uusi kaupunki jatkoi kasvuaan

Mauri Mattola kirjoitti Rovaniemen kaupungiksi muuttumisesta Katajarannan koulun 6.
luokan Ounas-lehdessä vuonna 1960.
Lapin maakuntamuseon arkistoaineisto.
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Rovaniemen kaupungin
perustamisjuhlallisuudet
31.12.1959
Klo 10

Kunniakäynnit haudoilla

Klo 14

Kauppalanvaltuuston juhlaistunto Rovaniemen Yhteiskoulun juhlasalissa. Kansalaisjuhla samassa paikassa välittömästi edellisen tilaisuuden jälkeen. Mm. Lauri Kaijalaisen esitelmä Kirkonkylästä kauppalaksi
ja kaupungiksi, kuorolaulua ja Rovalan orkesteri, ansiomerkkien
jako, juhlamarssi.

1.1.1960
Klo 00

Kaupungiksi tulon ja uuden vuoden vastaanotto kaupungintalon
edustalla. Mm. Torvisoittoa, Rovaniemen kaupungin perustamiskirjan lukeminen, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan puhe. Ilotulitus.

Klo 10

Jumalanpalvelus Rovaniemen kirkossa.

Klo 14

Lastenjuhla keskusurheilukentällä. Ilotulitus.

Molempina päivinä oli avoinna useita näyttelyitä: Metsätalousnäyttely, porotalous
näyttely, Rovaniemi-valokuvanäyttely, voimatalousnäyttely, kalatalousnäyttely ja
kotiseutumuseo.
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Nelostien rakennustyömaa maaliskuussa 1965.
Kuva: Lauri Alanärä, Lapin maakuntamuseo.

koko 1960-luvun. Kaupunkikuva muuttui, ja erityisesti 15 km
kaupungista etelään rakennetun
Valajaskosken voimalaitoksen valmistuminen vuonna 1960 vaikutti
kaupunkikuvaan nostamalla vesistöjen pintoja keskustassa ja lähialueilla. Myös E4-tie siltoineen
vuonna 1967 muutti kaupunkikuvaa voimakkaasti.
Kaupungistumisen myötä Rovaniemelle alettiin kiivaasti rakentaa
kerrostaloja. Uusinta nykyaikaista
kaupunkisuunnittelua edusti Aallon suunnittelema ja 1961 toteutunut Korkalorinteen asuinalue.
Vuonna 1966 alkoi nousta Korkalovaaraan Rovaniemen ensimmäinen lähiö, jossa uusi elementtitekniikka mahdollisti nopean
rakentamisen. Erityisesti Korkalovaaran moderni koulukeskus
6

(1959) edusti aikansa uutta suoraviivaista arkkitehtuuria. Uudet
pienempien puutalojen ja nopeasti
sodan jälkeen kyhättyjen vaatimattomien hökkeleiden rinnalle nousseet rakennukset korostivat uuden
ja vanhan rakennustyylin valtavaa
eroa. Kontrasti esimerkiksi Sahanperän vaatimattomien puutalojen
ja uuden kaupunkimaisen arkkitehtuurin välillä oli suuri.
Vuonna 1964 Rovaniemellä alkoi näkyä TV 1, joka avasi uuden
ikkunan maailman tapahtumiin.
Yhteiskunnan rakennemuutoksen
myötä nuorisokulttuuri alkoi erottautua omaksi alakulttuurikseen ja
ravintolaelämä oli vilkasta. Nähtiinpä Rovaniemellä pienimuotoinen nuorisomellakkakin pääsiäisenä 1968.

LIIKENNETTÄ, OPISKELIJOITA JA
MATKAILIJOITA

Rovaniemi oli ollut jo pitkään
Lapin läänin keskus ja myös liikenteen solmukohta, mikä näkyi
mm. autojen, autokorjaamoiden
ja -myymälöiden kasvavassa määrässä. Elantoa saatiin 1960-luvulle
tultaessa yhä enemmän perinteisten maa-, metsä- ja porotalouden
sijaan kaupankäynnistä, matkailusta ja palveluiden tuotannosta.
Uudessa kaupungissa satsattiin
koulutukseen ja terveydenhuoltoon, ja erityisesti valtionhallinnon tehtävät työllistivät ihmisiä
yhä enemmän. Monet eri asteiden
koulutusta antavat oppilaitokset
laajentuivat, yhdistyivät ja kasvoivat. Ounasvaaran merkitys on aina
ollut suuri rovaniemeläisille, siellä
on kilpailtu, urheiltu, juhlittu ja

virkistäydytty jo vuosikymmenten
ajan.
Muista samankokoisista kaupungeista Rovaniemen erotti jo
1960-luvulla – ja yhä edelleen
– sen kansainvälisyys. Turistit ja
matkailijat, kokous- ja konferenssivieraat, kansainväliset opiskelijat
ja korkea-arvoiset valtiovieraat ovat
olleet tuttu näky kaupunkikuvassa
jo vuosikymmenten ajan.■

Näyttelyn kuvaesitys on nähtävissä
perusnäyttelyssä sekä YouTubessa
Lapin maakuntamuseon kanavalla:
www.youtube.com/watch?v=bOI2JhTGJ4k

Poikelan taloa puretaan Rovakadulla toukokuussa 1965.
Kuva: Lauri Alanärä, Lapin maakuntamuseo.
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Rooseveltin maja
ANNI ARVIO

70 vuotta

■ Kesäkuun 11. päivänä 2020

tuli kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun
Eleanor Roosevelt saapui yllätysvierailulle Rovaniemelle. Humanitaarisesta toiminnastaan tunnettu
rouva Roosevelt halusi nähdä
jälleenrakennustoiminnan vaikutuksia sodanjälkeisessä Euroopassa. Tuolloin hän suuntasi matkansa
myös Suomen Lappiin katsomaan
jälleenrakennuksen edistymistä.
Koska vierailu tuli yllättäen, Rovaniemen kauppalan johtoportaalle
tuli kiire suunnitella ja toteuttaa
Rooseveltille vierailuohjelmaa.
Napapiiriä pidettiin näkemisen
arvoisena kohteena, joten sinne
päätettiin rakentaa maja, jossa
juhlallisuudet voitaisiin järjestää.
Maja rakennettiin vain viikossa ja
se valmistui juuri ennen Rooseveltin
saapumista napapiirille.
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Lappi ja Rovaniemi kokivat suuren tuhon toisen maailmansodan
viimeisissä vaiheissa. Sodan tuhojen jälkeen alkoi jälleenrakennustyö, johon saatiin apua monilta
eri tahoilta. Yksi merkittävimmistä avustusjärjestöistä oli UNRRA
(United Nations Relief and Rehabilitation Administration eli
Yhdistyneiden kansakuntien avustus- ja jälleenrakennustoiminnan
hallintokunta), jonka toiminnassa
Eleanor Roosevelt (1884–1962)
oli myös aktiivisesti mukana.
Vuosina 1946–1952 UNRRA ja
UNICEF lahjoittivat Lappiin satojatuhansia kiloja vaatetus- ja elintarvikkeita.
Saatuaan tietää Eleanor Rooseveltin tulevasta vierailusta, Rovaniemen kauppalan johtohenkilöt
kokoontuivat Pohjanhoviin pohtimaan millaisin juhlallisuuksin
vieras otettaisiin vastaan. Aamukolmeen venyneessä kokouksessa
miehet päättivät, että Rooseveltille
tarjotaan ainutlaatuinen vierailumahdollisuus napapiirille. Tuolloin napapiirillä ei tosin ollut yhtään rakennusta. Niinpä pikaisesti
saatiin neuvoteltua Jäämerentien
varrelta maapala, jolle rakennet-

taisiin juhlallisuuksia varten maja.
Arkkitehti Ferdinand Salokangas
suunnitteli rakennuksen, jonne
mahtuisi linja-autolastillinen ihmisiä. Suunnittelun tuloksena syntyi
34 neliön suuruinen pyöröhirsinen kohtuullisen vaatimaton maja.
Rooseveltin saavuttua Rovaniemelle oli vastaanotto juhlallinen. Lentokentällä häntä oli vastassa maaherra Uuno Hannula ja napapiirillä
hänelle esiintyi mieskuoro Lapin
Lauluveikot.
Maja on kokenut muutoksia
vuosien saatossa. Heti 1950-luvun
alussa majan viereen tehtiin luonnonkivinen terassi, jonka keskellä
solisi suihkulähde. Terassin näyttävät puutarhakalusteet suunnitteli arkkitehti Alvar Aalto. Majaa
laajennettiin vuonna 1956 arkkitehti Salokankaan piirtämän suunnitelman mukaan. Laajennusosa
on purettu myöhemmin. Majalla
on ollut sen historian aikana monia käyttäjiä ja käyttötarkoituksia.
Vuosien varrella se on toiminut
mm. käsityötupana, 1980-luvun
loppupuolella siellä oli Joulupukin
virallinen radiolähetinasema ja
1990-luvulla siinä toimi oluttupa.
Vuonna 1965 valmistuneen Uuden
Napapiirin majan myötä Vanha
maja eli Rooseveltin maja jäi lähinnä varastokäyttöön ja sitä käytettiin enää kesäisin sesonkiaikaan
matkamuistomyymälänä.
Maja oli 1950-luvulla avoinna
vain kesäisin. Majassa työskenteli pääosin nuoria naisia ja usein

Maaherra Uuno Hannula vastaanottaa
Eleanor Rooseveltin Rovaniemen
lentokentällä 10.6.1950.
Kuva: Oiva Konttijärvi, Lapin
maakuntamuseo.

työasuna oli Peräpohjolan kansallispuku. Majan työntekijät myös
asuivat majan takahuoneessa. Alun
perin kaksihuoneisessa majassa oli
matkamuistokioski, virvoketarjoilua sekä posti, josta vierailijoilla oli
mahdollisuus lähettää erikoisleimalla varustettuja kirjeitä ja kortteja.
Eleanor Rooseveltin vierailusta
alkoi Napapiirin matkailijavirtojen
kasvu. Ensimmäisten vuosien aikana majassa vieraili jo noin 13 000
kävijää. 1950-luvun loppupuolelle
tultaessa majalla vieraili vuosittain noin 50 000 matkailijaa noin
30 eri maasta. Vähitellen maja jäi
kuitenkin unohduksiin Napapiirin
matkailukeskittymän kasvaessa.
1980-luvulle saakka kesämatkailu
oli talvimatkailua suositumpaa Rovaniemellä. Matkailun painopisteen muutos kohti talviturismia al9

koi vähitellen joulupukkiteemaisen
matkailun myötä 1980-luvun puolivälistä lähtien. Rooseveltin majan
rakentamisen jälkeen Napapiirin
rakennuskeskittymä on kasvanut
valtavasti. Matkailu Rovaniemellä
on kasvanut huomattavasti ja nykyään Napapiirin alueesta on muodostunut tunnettu, kansainvälinen
matkailukohde.
Eleanor Rooseveltin vierailun ja
Rooseveltin majan rakentamisen
juhlavuoden kunniaksi Joulupukin
Pajakylä halusi juhlistaa merkkivuotta, joten yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja Joulupukin
Pajakylän kanssa Lapin maakuntamuseo kokosi verkkonäyttelyn,
jossa kerrotaan kuvien ja arkistoaineiston avulla Rooseveltin vierailusta sekä majan rakentamisesta ja
sen historiasta.■
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Rooseveltin maja 11.6.1950. Kuva: Aimo A. Tuomi, Lapin maakuntamuseo.
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TUIJA ALARIESTO & JUKKA SUVILEHTO

Pitkä museoura
■ Jukka Suvilehdon 35 vuoden

mittaiseen työuraan Lapin maakuntamuseon valokuvaajana mahtuu
paljon. Matka vessaan kyhätyssä
pimiössä työskentelystä nykyiseen
digikuva-aikaan on ollut vaiherikas
ja opettavainen. Nykyään Arktikumin pimiö-, multivisio- ja videoeditointitilat on muutettu kokoelmatiloiksi, ja museon valokuvaajan työ
tapahtuu pääosin museon toimistotiloissa
– viime aikoina myös etänä kotoa
käsin.

KUINKA PÄÄDYIT TÖIHIN MUSEON
VALOKUVAAJAKSI?

Valmistuin Lahden taideteollisesta oppilaitoksesta valokuvaajaksi
vuonna 1984. Aluksi jäin Lahteen,
koska siellä olisi ollut tarjolla vs.
kuvaamataidon opettajan töitä.
Erinäisistä syistä se peruuntui, ja
tein töitä mm. kuvankehittäjänä
Eirillä. Siinä syksyn aikana oli otettu yhteyttä sinne Lahden kouluun
ja kyselty, olisiko heillä ketään sopivaa henkilöä museolle töihin.
Opettaja vinkkasi asiasta minulle
ja niin tulin käymään Rovaniemellä. Aloitin työn Lapin maakuntamuseolla maaliskuussa 1985.
Aluksi pesti oli puolipäiväinen,
eikä se ollut myöskään vakituinen, vaan töitä jatkettiin määräaikaisesti puolivuosittain. Lopulta 1987 paikka vakinaistettiin ja
työstä tuli myös kokopäiväinen.
Käytännössä olin tehnyt työtä jo
kokopäiväisesti erilaisten näyttelyhankkeiden parissa ennen tätäkin.
MILLAISTA TYÖ ALUKSI OLI?

Museon toimistotilat olivat Koskikatu 18-20:ssa, ne oli tehty yhdistämällä kaksi asuinhuoneistoa.
Siellä oli muutama huone, sekä
11

JUKKA SUVILEHDON SUURIMPIA NÄYTTELY-, KIRJA- JA AUDIOVISUAALISIA PROJEKTEJA:

•

Kuttura-multivisio perusnäyttelyyn 1988, josta tehtiin myös yhteispohjoismainen televisiotuotanto Yle:lle sekä Ruotsiin ja Norjaan 1989

•

Arktikumin avajaisnäyttely 1992

•

Perusnäyttelyn Kasvot ja tarinat -osio 1990–2014

•

Postikorteista kertova multivisio Greetings from Lapland yhdessä Jorma
Lehtolan kanssa 1995

•

Auttin neidit -näyttely yhteistyössä Mervi Auttin kanssa vuonna 2002

•

Dokumenttielokuvan Auttin neidit ikkunalla -valokuva-aineiston käsittely
ja suunnittelua 2006. Elokuvaa on esitetty Yle TV 2:ssa kuusi kertaa.

•

Tähtiä kauppalassa – Ferdinand Salokankaan arkkitehtuuria Rovaniemellä
-näyttely 2007–2008

•

Iikka Paavalniemen kolme maisemaa – 1900-luvun valokuvia Rovaniemeltä
-näyttely ja kirja 2010–2011

•

Ajatonta – Aallon arkkitehtuuria Rovaniemellä -näyttely 2012–2013

•

Matti Körkön lasinegatiivien kuvankäsittely ja duotone-värierottelu Lapin
yliopiston Nätti-Jussi, elämä ja tarinat -kirjaan 2018–2019

Kuva: Pekka Luukkola.
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yhdessä vessassa pimiö ja suurennuskone, joka oli kylpyammeen
päällä. Tässä ahtaassa vessassa
olevassa pimiössä ei ollut ilmanvaihtoa. Lisäksi oli pieni valokuvaarkisto, joissa olevista valokuvista
suuri osa kuului Kotiseutuyhdistys
Rovaniemen Totto ry:lle. Varsinaista arkistonhoitajaa ei tuolloin
ollut, mutta aiemmin valokuvaajana toiminut Ulla Etto oli tehnyt
myös arkistotöitä. Työntekijöitä
museossa oli vain muutama.
Kun asiakas tilasi arkistosta
kuvan, jäljennöskuvasin originaalin filmikameralla, jonka jälkeen
kehitin negatiivin ja vedostin valokuvan. Lopulta asiakas sai tilaamansa kuvat postitse. Muistan,
että kerran kiireellisessä tapauksessa toimitin valokuvan polkupyörällä suoraan Helsingin Sanomien aluetoimittajalle kotiin.
Jo tuolloin tulevaisuudessa häämötti suunnitelmissa Arktikumtalo, mikä osaltaan vaikutti siihen,
että museolle haluttiin palkata
valokuvaaja. Museonjohtaja Raili
Huopainen näki, että valokuvaajalla ja valokuvilla tulee olemaan
suuri rooli tulevissa näyttelyissä.
Aika nopeasti erilaiset näyttelyprojektit alkoivatkin työllistää.
Ensimmäisiä oli Lapin maakuntamuseon 10-vuotisjuhlanäyttelynä
Rovaniemen historiasta kertova
näyttely Rovaniemen kirjastolla 1986, jossa myös Rovaniemen
pienoismallit olivat ensimmäistä
kertaa yhdessä esillä. Työtoverina-

ni oli maakuntamuseon näyttelyamanuenssi Sari Rautanen.
Alkuaan museon perusnäyttelyt olivat Lappia-talon alakerrassa,
jonne tein aikansa tandem-tekniikalla multivisio-esityksiä. Tällä
tekniikalla käytössä oli kaksi tarkoitukseen soveltuvaa ammattitasoista diaprojektoria, joita ohjattiin
erillisellä ohjainyksiköllä. Diojen
häive ja kesto editoitiin yksilöllisesti, jolloin päästiin kauniisiin ja
tarkoituksenmukaisiin kuvasiirtymiin. Äänet oli tallennettu moniraitanauhalle, ja samalle nauhalle
tallennettiin myös kuvasiirtymät.
Toinen näistä esityksistä kertoi Rovaniemen historiasta ja toinen Kutturan kylästä. Rovaniemi-esitykseen teki musiikin ja äänet Risto
Lehtonen, Kuttura-esityksen äänet
toteutti Lapin radio.
Kutturan kylän elämästä kertovaa multivisiota varten tein sinne
pitkiä, jopa yli viikon mittaisia dokumentointimatkoja. Nämä kuvat
ovat museon arkistossa, ja nyttemmin osa niistä on myös digitoitu.
Ne on kuvattu alunperin dialle.
Ajan saatossa kuvien värit muuttuvat ja haalistuvat, mikä on yksi
tärkeä syy digitointiin. Nyt kun
aineistoa on digitoitu, kuvatiedostoja on myös annettu kylän asukkaille.
Tämän museon Raito-lehden
työstäminen on myös muuttunut
paljon. Alkuaan sivuista tehtiin
kopiopaperille kynällä ja viivoittimella “leiskat”, jossa piti ilmetä
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kuvien koot ja paikat, tekstin sijoittelu ja niin edelleen. Tekstin
ladonta ja kuvien rasterointi tapahtuivat painossa. Nykyisin lehti
taitetaan taitto-ohjelmalla museolla ja painetaan digipainossa.
MITEN TYÖ ON MUUTTUNUT
VUOSIKYMMENTEN SAATOSSA?

Ennen museon muuttoa Arktikumtaloon (1992) suuri osa työstä oli
reissaamista ja valokuvaamista maakunnan alueella.
Arktikumin tilojen suunnittelussa oli aikanaan iso työ. Siinä piti ottaa huomioon monia
kuva-arkistoon liittyviä asioita,
ja taloon tehtiinkin paitsi pimiö
myös omat studiot valokuvausta,
multivisioiden tekoa ja videoiden
editointia varten. Työtahti alkoi
tuolloin kiihtyä, ja usean vuoden
ajan fokus oli talon toimintojen ja
näyttelyiden suunnittelussa.
Arktikumin avaamisen jälkeen
tilanne hieman tasoittui ja suurin
kiire hellitti, ainakin näyttelyrintamalla. Iso puute oli kuitenkin
vielä pitkään se, ettei museolla ollut vakituista kuva-arkistonhoitajaa. 1990-luvun puolivälin jälkeen
museolla aloitti ensimmäinen arkistonhoitaja. Varsinkin Arktikumiin muuton yhteydessä jäi paljon
tekemätöntä arkistotyötä, joka
näkyy osittain edelleen museon
kuva-arkistossa, koska osa aineistosta on edelleen hieman hajallaan. Museohan oli perustettu jo
1975, eli siinä oli parikymmentä
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vuotta toimittu ilman vakituista
arkistonhoitajaa. Arkistoa oli kuitenkin ylläpidetty määräaikaisilla
työllistämis- ja työharjoittelutöillä. Pienen arkiston kanssa, jonka
kartunta oli pieni, tosin pärjättiin
aluksi vähemmälläkin. Haasteen
aiheutti avajaisnäyttelyn teon aikaan lisääntynyt kuvien kartunta,
josta huomattava osa oli lahjoituksia, mutta suuri osa myös minun
kuvaamaani.
Työni muuttui erityisen paljon digitaalisuuden myötä. Se on
mahdollistanut entistä laadukkaamman kuvien työstön, ja hyöty näkyy erityisesti historiallisissa
valokuvissa. Digitaalinen aika alkoi osaltani kunnolla vuosituhannen vaihteessa. Silloin tietokoneiden kapasiteetti oli vielä vähäinen
nykyaikaan verrattuna.
Digitaalisen kuvan tulosta olin
kyllä tietoinen jo 1980-luvulla.
Vuonna 1993 kävin Lapin yliopistolla digitaalisen Photoshop 3
-kuvankäsittelyn kurssin, vaikka
työpaikalla ei vielä tuolloin ollut
koneita tai mahdollisuuksia digikuvien käyttöön. Digitaalisuuden käyttöönottoa rajoitti muun
muassa tallennustilan kalleus ja
muut tekniset rajoitteet. Vuonna
2003 perusnäyttelyn uudistuksessa kuvat käsiteltiin jo digitaalisesti. Tuolloin valokuvat kuvattiin
vielä filmille, josta ne skannattiin
digitaaliseksi.
Ensimmäisen digitaalisen järjestelmäkameran sain 2000-luvun

puolivälissä. Museolla ei ollut varaa
ostaa ammattitasoisia digikameroita ja sen vuoksi täällä kuvattiin
vielä pitkään filmille. Kameroiden
hintojen halventuessa käytössäni
on ollut ammattitasoinen digitaalikamera reilun kymmenen vuoden
ajan.
Nykyään kuvaus ja kuvien käsittely on kokonaan digitaalista. Varsinaista dokumentointivalokuvausta on vähemmän, mutta toisinaan
esimerkiksi näyttelykuvien ottaminen vie maastoon. Tänä syksynä
kävimme Salmelan Jukan kanssa
Tsarmitunturilla kuvaamassa perusnäyttelyn uudistukseen liittyvää
kuva-aineistoa.
MITEN MUSEON VALOKUVAAJAN
TYÖ POIKKEAA MUIDEN
VALOKUVAAJIEN TYÖSTÄ?

Suomen museoissa on KVTES:n
mukaan vakituisia työntekijöitä
valokuvaajan nimikkeellä vain 23
henkilöä. Lisäksi museovalokuvaajia toimii esim. tutkijan nimikkeellä. Ammattikunta on todella pieni.
Isoissa museoissa on kuvankäsittelijät erikseen, ja heitä on enemmän
kuin valokuvaajia. Muualla projektiluonteisia dokumentointikuvauksia tilataan usein museon ulkopuolisina töinä.
Minulle valokuvaajan kaupal
linen työ on aina tuntunut vieraalta, vaikka sekin saa arvostukseni.
Esimerkiksi parhaimmat mainoskuvat vaativat taiturimaista tekniikan hallintaa. Olen kuitenkin

halunnut valokuvaamiselle ja kuvan käytölle yhteiskunnallisempaa
merkitystä, ja sellaista Lapin maakuntamuseo on tarjonnut. Olen
voinut esimerkiksi esitellä vaikkapa
Rovaniemen jälleenrakennusajan
arkkitehtuuria tai käsitellä erilaisia
kulttuurisia ja historiallisia asioita kuvien kautta. Museossa olen
saanut työskennellä ilman eettistä ristiriitaa suhteessa arvoihini ja
useiden eri alojen asiantuntijoiden
kanssa. Hyvin on jäänyt mieleen
muun muassa työskentely Olli
Tiuraniemen, Jorma Lehtolan,
Marjut ja Pekka Aikion, taiteilijaprofessori Matti Saanion sekä
arkkitehti Yrjö Wiherheimon
kanssa, joka suunnitteli museon
kolme perusnäyttelyä ja yhden erikoisnäyttelyn.
MIKÄ TYÖSSÄSI ON OLLUT
MIELENKIINTOISINTA?

Kuvat ja kuvan teko on kiinnostanut minua jo lapsuudesta lähtien.
Tämä työ onkin ollut luonteva
jatkumo sieltä saakka. Nautin valokuva-arkiston aarteiden parissa
työskentelystä ja innostun uusista
löydöistä. Uskon, että kuvat tulevat säilymään kiinnostukseni kohteena myös työurani jälkeen. Silloin haluan valokuvauksen lisäksi
ainakin seurata taidetta, lukea kirjallisuutta, harrastaa elokuvia sekä
piirtämistä.
Museon valokuvaajana minulla
on ollut myös rooli sisällöntuottajana. Usein olen ollut tekemässä
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aika itsenäisestikin kokonaisuuksia tai osia näyttelyihin. Museon
näyttelytoiminta on laajentunut
vuosien varrella, ja valokuviahan
on tarvittu jokaisessa näyttelyssä,
eli olen sitä kautta ollut mukana
kaikissa museon omaa tuotantoa
olevissa projekteissa. Alusta saakka olen ollut mukana näyttelytyöryhmissä, ja vastuullani oli asioiden visualisointia ja näyttelyiden
layoutteja eli ulkoasujen suunnitteluja. Dokumentointiprojekteissa
olen ollut yksi sisällönsuunnittelijoista, yleensä yhdessä näyttelytyöryhmän kanssa.
Olen pystynyt toteuttamaan tässä työssä monia omia ideoitani ja
kehittämään osaamistani monipuolisesti. Erityisesti kuvankäsittelijänä
olen ajan saatossa kehittynyt monien haasteiden ja projektien myötä.
Nämä eteen tulleet uudet haasteet
ovat myös pakottaneet omaksumaan uutta ja “pitämään vireessä”.
Työpaikan monesti hektisen työtahdin vuoksi olen opiskellut digitaalitekniikan lähinnä omatoimisesti
kotonani.
LOPUKSI

Tunnen olevani etuoikeutettu,
kun olen saanut tehdä tätä työtä.
Olen nähnyt monen työntekijän
vaihtuvan, mutta aina uudet työntekijät ovat kunnialla täyttäneet
oman paikkansa, omalla tavallaan.
Näin tapahtuu varmaan myös
sitten, kun jään eläkkeelle. Tässä
työssä on hienoja mahdollisuuk16

sia, koska pienessä työyhteisössä
on mahdollista toteuttaa omia ideoita, ehkä paremmin kuin isossa.
Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa olen saanut tehdä työtä vuosikymmenten
aikana. Kiitos myös monille kuvattavilleni, jotka ovat ottaneet
minut ystävällisesti vastaan ja
tehneet työni mahdolliseksi Rovaniemellä ja muualla maakunnassa,
erityisesti Kutturassa, Näkkälässä, Hetassa, Sallassa ja Savukoskella. Kiitos kaikille työyhteisöni
jäsenille, joiden kanssa olen saanut työskennellä vuosien varrella.
Olen saanut teistä paljon voimaa ja
uskon juuri sen kantaneen näinkin
pitkän työuran läpi. ■

JUKKA SALMELA

Sulkahyttysten saloja
selvittämässä
■ “Enhän minä voi keskustella
kanssasi, koska et ole biologi!”,

kommentoi suorasukaiseen tyyliinsä eräs Suomen oloissa huomattava pohjaeläintutkija, kun en
vasta-alkaneena vesihyönteisharrastajana tiennyt, mikä on sulkahyttynen. Vuosien vieriessä erikoistuin tutkimaan semiakvaattisia
ja terrestrisiä hyönteisiä, mutta
muutama vuosi sitten palasin ikään
kuin juurilleni vesihyönteisten
maailmaan. Tässä kirjoituksessa
kerron, mitä ovat sulkahyttyset ja
mitä uutta olen niiden taksonomiasta, levinneisyydestä ja ekologiasta saanut selville.

Kuten muutkin sääsket, ovat sulkahyttyset (Chaoboridae) kaksisiipisiä hyönteisiä (kuva 1). Ne ovat
vertaimevien hyttysten (Culicidae)
niin sanottu sisarryhmä, eli niillä on lähin yhteinen kantamuoto
n. 200 miljoonan vuoden päässä
evoluution historiassa. Hyttyset
kehittyivät asuttamaan pääasiassa
pieniä seisovia vesiä, kuten kausikuivia lammikoita ja sadeveden
täyttämiä puiden onkaloita, ja
niiden aikuiset naaraat imemään
verta selkärankaisista eläimistä.
Sulkahyttyset valitsivat toisen tien:
niiden toukista tuli petoja ja mestareita elämään suurissakin järvissä. Sulkahyttyset ovatkin ainoita
planktonhyönteisiä, eli sellaisia
jotka ovat erikoistuneet elämään
seisovien vesien keijustossa, vesikirppujen tai hankajalkaisäyriäisten tapaan. Vaikka useita sulkahyttyslajeja on liitu- ja jurakauden
fossiiliaineistoissa, ovat useat kehityslinjat kuolleet sukupuuttoon ja
muinaisesta runsaudesta on jäljellä vain rippeet. Sulkahyttyslajeja
on maailmanlaajuisesti vain 50,
siinä missä hyttysiä on yli 3500.
Suomesta on toistaiseksi ainoana
maana Euraasiassa havaittu kaikki
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Kuva 1. Suomessa esiintyy sulkahyttysiä kolmessa suvussa: Cryophila, Mochlonyx ja
Chaoborus. Kuva: A. Rinne.

mantereen lajit, joita on yhteensä
yksitoista.
Heimolle yhteisiä tunnusmerkkejä ovat erityisesti toukkien tuntosarvet, jotka ovat muuntuneet
liikuteltaviksi pyyntielimiksi, sekä
uimarakot, joiden kaasupaineen
avulla toukka voi säätää sijaintiaan vesipatsaassa. Kotelon nopean
uinnin mahdollistavat perämelat,
jotka ovat hyttysten ja sulkahyttysten yhteinen ominaisuus; vastaavaa
rakennetta ei ole muilla hyönteisillä. Suomessa esiintyvät sulkahyttyset kuuluvat kolmeen eri sukuun,
Cryophila, Mochlonyx ja Chaoborus.
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Cryophila ja Mochlonyx ovat erikoistuneet elämään pienissä lammissa
ja kausikuivissa lammikoissa ja ne
ovat tärkeitä hyttystoukkien saalistajia. Kaikki lajit ovat munatalvehtijoita ja niiden toukat esiintyvät tyypillisesti suhteellisen lyhyen
aikaa keväällä ja alkukesällä. Molempien sukujen toukilla on myös
hengitysputket, joilla ne voivat ottaa ilmakehän happea. Chaoborustoukat sen sijaan saavat tarvitsemansa hapen suoraan vedestä ihon
läpi. Ne ovat myös läpinäkyviä,
siinä missä Cryophila ja Mocholonyx ovat oranssinruskeita tai hie-

man läpikuultavia. Chaoborus-lajit
elävät joko järvissä tai lammissa,
ja niiden toukat talvehtivat; ainoa
poikkeus on munana talvehtiva
pohjoinen erikoisuus Ch. nyblaei.
Toukkien läpikuultavuudesta tulee myös heimon kansainvälinen
kansanomainen nimi kummitushyttyset (englanniksi phantom
midges). Suomenkielinen nimi
ehkä viittaa kotelon sulkamaisiin
perämeloihin tai aikuisen koiraan
pitkäkarvaisiin tuntosarviin.
Alhaista lajimäärää kuitenkin
kompensoi sulkahyttysten suuri
paikallinen runsaus. Eräitä järvilajeja voidaan parhaimmillaan
tavata jopa kymmeniä tuhansia
toukkia neliömetriä kohti, joten
yksittäisten järvien populaatiot
lasketaan helposti kymmenissä
miljoonissa yksilöissä. Koska toukat ovat melko suurikokoisia petoja (pituus täysikokoisena 7–22
mm), on niillä myös suuri vaikutus keijuston koostumukseen ja
täten ravintoverkkoon. Suomessa
on vain yksi järvilaji (Chaoborus
flavicans), muut sulkahyttyset
elävät toukkina erilaisissa kalattomissa lammissa; kalojen saalistus
onkin tärkein lajien vesistökohtaista esiintymistä selittävä tekijä.
Sulkahyttysiä pidetään yleisesti
ottaen ihmiselle hyödyllisinä, koska ne saalistavat hyttystoukkia ja
ovat mm. kalojen ravintokohteita.
Toisaalta Chaoborus-toukat voivat
joskus olla haitallisia kalanpoikasten kasvatuslammissa, koska

ne saattavat syödä pienpoikasia!
Kaliforniassa Chaoborus astictopus
on esiintynyt eräillä järvillä niin
runsaana, että sen suuret aikuisten massaesiintymät ovat häirinneet rannoilla asuvia ihmisiä ja
tätä kautta alentaneet kiinteistöjen
arvoa. Tästä syystä tätä lajia on
paikallisesti yritetty hävittää larvicideilla eli toukkia tappavia myrkkyjä käyttämällä.
Järvissä esiintyvillä sulkahyttysillä on eräitä sopeumia, joiden
avulla ne kestävät kalojen saalistusta. Ensinnäkin toukat voivat
aistia kalojen läsnäolon kemiallisesti. Kokeellisesti on osoitettu,
että kalattomassa vedessä eläneet
C. flavicans -toukat laskeutuivat välittömästi pohjalle ja kaivautuivat sedimenttiin, mikäli
niiden altaaseen lisättiin vettä
kala-altaasta. Järvilajien toukat
ovat päivisin joko kaivautuneina
pehmeään pohjasedimenttiin tai
ne ovat hapettomassa alusvedessä;
auringon laskettua ne nousevat
päällysveteen syömään pieniä vesikirppuja ja hankajalkaisia äyriäisiä. Tällä käytöksellä ne voivat
varsin hyvin välttää näköaistin
avulla saalistavien kalojen ahnaat
suut. On melko huomionarvoista,
että reilun senttimetrin pituiset
toukat voivat vuorokauden aikana nousta useiden kymmenien
metrien matkan vesipatsaassa ja
laskeutua jälleen takaisin pohjan
kylmyyteen. Afrikan suurissa järvissä tämä toukkien vertikaalinen
19

vaellus voi olla jopa 200 metriä
suuntaansa. Vaellus vesipatsaassa
on mahdollista hengityselimistöstä erilaistuneiden uimarakkojen
avulla, jotka ovat parilliset rakenteet keskiruumiissa ja takaruumiin peräpäässä. Uimarakkojen
pinnalla on pigmenttisoluja (kromatoforisia läiskiä), joiden ansiosta Chaoborus-toukkamassat voi
havaita veneen kaikuluotaimesta.
Lampilajien toukkien uimarakot
eivät kestä suuria paineenvaihteluita ja tästä syystä ne eivät pysty
tekemään vertikaalisia vaelluksia.
Koska lampilajit eivät voi paeta
kaloja, ne välttävät niitä. Naaraat
pystyvät aistimaan veden pinnalla
kemiallisten signaalien, ns. kairomonien avulla, onko vedessä kaloja. Näin ollen naaraat voivat valikoivasti munia kalattomiin vesiin.

SUOMEN SULKAHYTTYSIÄ
TUTKIMASSA

Ennen vuotta 2013 olin pitänyt
sulkahyttysiä erittäin hyvin tunnettuina, siis ryhmänä josta tuskin
voisi löytää mitään erityisen uutta
tai mielenkiintoista. Vuonna 2013
olin erään päivänkorentolajin kartoittamisen yhteydessä Savukoskella
ottanut talteen kalattomasta lammesta suurikokoisia sulkahyttystoukkia, ihan vain päähänpistosta.
Koska en tuolloin tuntenut lajistoa,
lähetin toukat Lauri Paasivirralle
määritettäväksi. Suomen kokeneimmalta pohjaeläintutkijalta tulikin
pian vastaus, että näytteissä oli ollut
Ch. nyblaei, joka oli kerätty Suomesta
aikaisemmin vain Utsjoen Nuorgamista, 1800-luvun lopulla ja vuonna
1960. Koska kyseessä oli näyttävä,
yli 20 mm pitkä suurikokoinen laji

Kuva 2. Chaoborus nyblaei on pohjoinen harvinaisuus, joka tunnetaan vain Norjasta,
Ruotsista ja Suomesta. Laji on Euroopan suurikokoisin ja se asuttaa kausikuivia ja pysyviä
kalattomia lampia. Kuva A. Rinne.
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(kuva 2), ajattelin sen myös olevan
suuri harvinaisuus: ehkä laji esiintyy
vain Savukoskella Maanselän vedenjakajan itäpuolella sekä aivan pohjoisimmassa Lapissa. Tästä havainnosta
innostuneena keräilin vuonna 2014
muutamilta paikoilta Savukoskelta
toukkia ja aloitin perehtymisen niiden määrittämiseen. Mitenkään systemaattisesti en sulkahyttysiä tuossa
vaiheessa tutkinut, vaan ikään kuin
harrastuksena muiden töiden ohella.
Olin kuitenkin ottanut keräämistäni näytteistä kudosnäytteitä ja toimittanut niitä FINBoL-hankkeen
(Finnish Barcode of Life) puitteissa
kansainväliseen BOLD-lajitunnistetietokantaan (Barcode of Life Database). Tästä tietokannasta ja siinä
olevista havainnoista tulisi jatkossa
olemaan minulle suuri hyöty.
Vuonna 2017 keräilin sulkahyttysiä hieman laajemmin, esimerkiksi Rovaniemen seudulta ja
Tuntsan erämaasta. Tuona kesänä
sain saaliiksi ensimmäisen kerran
mm. Cryophila lapponica -lajin,
jota pidin vielä tuolloin hyvinkin
harvinaisena. Kuitenkin vasta
2018 aloin kunnolla selvittämään
lajiston esiintymistä Lapissa ja
eteläisessäkin Suomessa. Otin tavoitteekseni tehdä yhteenvedon
Suomen lajistosta sekä laatia runsaasti kuvitetun määrityskaavan
toukkiin, koteloihin ja aikuisiin.
Tuona maastokautena retkeilin
Tervolassa, Rovaniemellä, Posiolla, Kittilässä, Savukoskella, Sallassa, Inarissa ja Utsjoella. Lisäksi

Kuva 3. Kuoriutumispyydys vuonna 2018
Rovaniemen ja Tervolan rajaseudulla. Kuva:
Jukka Salmela, Lapin maakuntamuseo

pyysin muutamalta kaverilta näytteitä, ja sainkin niitä esimerkiksi
Salosta, Espoosta, Urjalasta, Tampereelta, Petäjävedeltä, Kiteeltä ja
Saariselältä. Kemijoen itäpuolella,
lähellä Rovaniemen ja Tervolan
rajaa, selvitin muutaman lammen
lajistoa alku- ja loppukesän välisenä aikana. Näillä lammilla käytin mm. kuoriutumispyydyksiä
(kuva 3), jotka ovat kelluvia, kartiomaisia lauttoja. Pyydyspurkki
sijaitsee kartion huipussa ja sinne
päätyvät kaikki pyydyksen kohdalla kuoriutuneet hyönteiset,
kuten hyttyset, surviaissääsket,
vesiperhoset ja niukalti polttiaiset.
Lisäksi keräsin toukkia ja kasvatin niitä myös aikuisiksi. Suuri
apu minulla oli Erkka Laineesta,
joka teki Itä-Lapin aineistosta pro
gradu -tutkielmansa Jyväskylän
yliopistoon.
Vuosi 2018 oli tuloksellisesti menestyksekäs. Keräsin aineistoa lopulta yli 90 lammelta ja tietämys usei21

den lajien levinneisyydestä parani
merkittävästi. Rariteettina pitämäni
Ch. nyblaei osoittautui suhteellisen
tavalliseksi Itä-Lapin kalattomissa
lammissa, joista osa oli kausikuivia.
Lisäksi Ch. nyblaei esiintyi melko
tavallisena Rovaniemen ja Tervolan
rajoilla olevalla ylänköalueella, eli
sen tunnettu levinneisyysalue laajeni
huomattavasti etelään. Niin ikään
Cr. lapponica osoittautui suhteellisen
tavalliseksi pienten lampien ja lammikoiden lajiksi. Lajien paljastuminen yleisiksi on siinä mielessä kummallista, että molemmat ovat varsin
suurikokoisia ja näyttäviä, ja ne on
helppo määrittää lajitasolle. Selityksiä näennäiselle harvinaisuudelle
ovat kalattomien lampien hyönteisten vähäinen tutkimus ja lajien pohjoinen levinneisyys.
Tuon kesän hienoimpia tuloksia oli kuitenkin Suomelle uuden
Mochlonyx-lajin identiteetin varmistuminen. Tämä laji oli ollut mysteeri, koska se ei DNA-lajitunnisteprofiililtaan sopinut kumpaankaan
Suomesta (tai Pohjoismaista) aiemmin tunnettuun lajiin. Euroopasta
kylläkin tunnettiin kolmaskin laji,
vasta vuonna 1982 Hollannista kotelon ja aikuisen perusteella kuvattu
M. triangularis, jota ei oltu tavattu
muualta sen koommin. Olisi kuitenkin ollut mahdollista, että pohjoinen mysteerini olisi ollut jokin
pohjoisamerikkalainen laji tai jopa
uusi, joten asia ei voinut ratketa
kuin saamalla aikuisia yksilöitä tutkittavaksi. Minullahan ei tätä kesää
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ennen ollut kuin toukkia kerättynä. Mutta miten saada aikuisia? Se
onnistuu helpoiten kasvattamalla
(ks. tietolaatikko jutun lopussa).
Melko pian havaitsin, että samoilla lammilla ja lammikoissa
esiintyy kahta Mochlonyx-lajia.
Fenologisesti selvästi aikaisempi
M. velutinus oli näistä kahdesta
suurempi ja aikaisemmin Suomesta tunnettu. Esimerkiksi Rovaniemellä tämä laji kuoriutui jo kesäkuun alkupuolella. Myöhäisempi
laji oli toukkana hieman pienempi
ja vaaleampi, aikuisten lentoajan
ollessa vasta heinäkuussa. Saatuani
ensimmäiset koiraat tästä myöhäisemmästä pystyin nopeasti määrittämään niiden kuuluvan lajiin M.
triangularis. Ajattelin tämän olevan
ensimmäinen ja viimeinen Suomelle uusi laji tästä heimosta. Ilokseni
sain huomata olleeni väärässä.
CHAOBORUS FLAVICANS:
KUINKA YHDESTÄ LAJISTA TULI
KOLME

Vuoden 2018 maastokauden kääntyessä syksyksi aloin määrittämään
sesongin aikana kertynyttä laajaa
aineistoa. Erkan graduaineistossa Savukosken Törmäojan lähettyviltä oli yksi lampi, jossa oli
runsaasti Ch. flavicans -tyyppistä
toukkaa. Kuten edellä totesin, on
Ch. flavicans sulkahyttystemme
ainoa järvilaji, mutta se voi myös
joskus esiintyä kalattomissa, pienemmissä lammissa. Kuitenkaan
Lapissa se ei juuri koskaan esiinny

pienvesissä ja ehkäpä tästä syystä
päätin katsoa törmäojalaisia hiukan tarkemmin. Chaoborus flavicans on helppo tuntea keskenkasvuisenkin toukan perusteella,
koska sillä ainoana sukunsa lajina
mandibelin (eräs suuosa) ns. pikkuhammas eli III hammas sijaitsee täsmälleen II ja IV hampaan
välissä (kuva 4). Tarkastelussa olevilla toukilla tämä pikkuhammas
oli flavicans-tyyppiä, mutta mandibelin ulommalla reunalla olevat
sivuhampaat näyttivät varsin jykeville. Jostain alitajunnasta mieleeni
tulvahti, että olen nähnyt kuvan
tästä hammastyyppistä jossakin
julkaisussa. Pienen pdf-tiedostojen
penkomisen jälkeen löysin etsimäni, eli professori Derek J. Taylorin tutkimusryhmän artikkelin
vuodelta 2008. Taylor oli Alaskasta havainnut toukkatyyppiä, joka
erosi perus-flavicans-lajista juuri
sivuhampaiden koon perusteella.
DNA-analyysien mukaan alaska-

laista cf. (=confer, vertaa) flavicanslajia esiintyi myös muualla PohjoisAmerikassa ja Japanissa. Lisäksi cf.
flavicans erosi huomattavan paljon
DNA:ltaan lajista C. flavicans,
määrällä joka on tyypillistä jo useita miljoonia vuosia sitten tapahtuneelle lajiutumiselle.
Samankaltaista cf. flavicans -toukkatyyppiä määritin myös Posion
Peuralamminharjulta sekä Utsjoelta Tenojoen laaksosta vuoden 2018
keräyksistä. Otin toukista kudosnäytteitä ja sain FINBoL:in kautta
niiden DNA-lajitunnisteet 2019
alkuvuodesta. Yllätykseni oli suuri, kun flavicans-tyyppiset ”oksat”
eli yksilöt sijoittuivat ”määrityspuussa” kolmeen selvästi erottuvaan haaraan: minulla oli todennäköisesti Suomesta ei vain kaksi
vaan jopa kolme lajia! Chaoborus
flavicans ja kaksi muuta, sillä cf.
flavicans jakaantuikin kahteen lajiin. Tässä vaiheessa saatoin vain
todeta, että Suomen lajiston revi-

Kuva 4. Chaoborus flavicans -lajiryhmän lajien (“posio”, albipes ja flavicans) toukkien
mandibelit. Lt=sivuhampaat, I-IV=hampaiden numerointi.
Kuva Jukka Salmela, Lapin maakuntamuseo.
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sio ei ollutkaan niin helppo homma kuin olin ajatellut.
Keväällä 2019 päätin, että havaittu taksonominen sekamelska
on selvitettävä kunnolla. Selvitettäviä asioita oli useita: mikä on
alaskalainen cf. flavicans ja onko
se samaa lajia kuin toinen minun
lajeistani (joista aloin käyttämään
työnimiä “posio” ja “törmäoja” löytöpaikkojen mukaan); onko näillä
lajeilla jo ns. saatavilla olevat nimet flavicans-lajin synonyymien
joukossa vai ovatko ne uusia; mikä
on näiden taksonien levinneisyys
ja ekologia Suomessa? Ensimmäiseksi minun pitäisi saada kasvatettua toukista aikuisia, eli minun
olisi kesällä 2019 käytävä edellisen
vuoden lammilla hakemassa eläviä
toukkia. Aikuisten välisten, varsinkin koiraiden, sukupuolielinten rakenne-erojen perusteella voisin varmistua, että DNA:n erottamat lajit
ovat ns. oikeita lajeja, eikä kyse olisi
vain toukkien lajinsisäisestä vaihtelusta. Tämän jälkeen minun pitäisi
käydä läpi vanhaa taksonomista nimistöä ja nimiin liittyviä tyyppiyksilöitä. Chaoborus flavicans -lajilla
oli neljä nuorempaa synonyymiä,
eli myöhemmin annettua nimeä,
jotka tarkoittavat samaa lajia. Näiden nimien tyyppiyksilöistä kolme
löytyisi museoista Yhdysvalloista,
mutta yhden Euroopasta annetun
nimen tyyppiyksilöiden sijaintia
ei tunnettu. Vanhojen keräyspaikkojen ohella yritin etsiä näitä lajeja
myös uusilta lammilta.
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Aloitin maastokauden toukokuun
alussa retkellä, jonka aikana keräsin aineistoa mm. Kouvolasta,
Rautjärveltä, Savonlinnasta, Joroisista, Vieremältä ja Muhokselta.
Myöhemmin toukokuussa kävin
myös Suomussalmen Hossassa,
jonka lampiluonto on suorastaan
häkellyttävän monimuotoista.
Kasvatukset sekä kesän maastotyöt
onnistuivat erittäin hyvin, ja pian
hallussani olikin useiden kymmenien yksilöiden “täydelliset” sarjat, joissa oli saman yksilön toukka- ja kotelonahka sekä aikuinen.
DNA:n ennustamat lajit erosivat
myös aikuisten morfologian perusteella, joten olo oli aika juhlava kun olin saanut varmistettua
kahden Suomelle, ja ehkä jopa tieteelle, uuden lajin olemassaolon.
Chaoborus “törmäojan” tunnettu
levinneisyysalue laajeni huomattavasti, sillä sitä tuli mm. Kouvolasta
ja Kittilästä. Chaoborus “posio” sen
sijaan näyttäisi olevan pohjoinen
laji, sillä sen eteläisimmän populaation havaitsin Hossan kansallispuistosta.
Vuoden 2019 syksyllä aloin
tehdä toukkien, koteloiden ja aikuisten mikroskooppisia mittauksia, joita tarvittaisiin tieteellisesti pätevän artikkelin tarpeiksi.
Lisäksi olin yhteydessä useisiin
ulkomaisiin museoihin ja tutkimuslaitoksiin, joista pyysin edellä mainittujen tyyppiyksilöiden
ohella sulkahyttysiä lainaksi tutkimustani varten. Onneksi sain

Kuva 5. Chaoborus flavicans (a,b) ja Ch. albipes (c-e) aikuisten takaruumiit päältä
katsottuna. Lajilla flavicans on tummat juovat tergiiteissä 2-5, mutta lajilla albipes läiskät
sivuilla ja keskellä, ei yhtenäistä juovaa. Pohjoisesta (Pohjoismaat, Alaska, Hokkaido)
kerätyillä yksilöillä, kuten oikealla, takaruumiin väritys on tumma ja läiskät erottuvat
heikommin.
Kuva Jukka Salmela, Lapin maakuntamuseo.

haluamani lainat joulu-helmikuun
aikana, ennen kuin koronakriisi sulki museot. Melko nopeasti
varmistui, että “posio” oli todellakin uusi laji, mutta “törmäojan”
identiteetin selvittäminen vaati
kaikkien kivien kääntämistä. Tutkimieni tyyppiyksilöiden joukossa
oli vuonna 1903 kuvattu Corethra
albipes, jonka holotyyppinaarasta
en varsinaisesti tutkinut lainkaan.
Siitä oli nimittäin enää jäljellä
vain yksi lasille preparoitu siipi, ja
minulle riitti, että sain siitä kuvan
nähdäkseni. Sayomyia rotundifolia
-lajin holotyyppiä ei oltu nimetty vuoden 1904 alkuperäisessä
kuvauksessaan, joten kyseessä oli
ns. syntyyppisarja, joka koostui
neljästä lasipreparaatista. Näistä

yhdessä oli koiraan takaruumiin
kärki, ja näin ollen myös määrityksen kannalta tärkeät sukupuolielimet. Kolmas tyyppiyksilö oli
vuonna 1924 kuvatun Ch. eluthera
-lajin lektotyyppi, joka niin ikään
oli lasille preparoitu koiraan takaruumis. Neljännen synonyymin
(Ch. alpinus, vuodelta 1938) tyyppiyksilöitä kyselin eri museoista
Saksasta, mutta niiden sijaintia ei
kukaan tuntunut tietävän.
Chaoborus eluthera -nimen oli
helppo vahvistaa olevan edelleen
Ch. flavicans -lajin synonyymi, samoin Ch. alpinus, kiitos alkuperäisen kuvauksen hyvien kuvien. Sitten huomasin, että S. rotundifolia
on selvästi sama laji kuin ”törmäoja”. Ongelma oli Co. albipes, koska
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sen tyyppiyksilöstä ei ollut enää
mitään hyötyä. Luin kuitenkin
tarkasti lajin alkuperäisen kuvauksen. Sen mukaan takaruumiin
jaokkeiden sivuilla pitäisi olla
tummia läiskiä (”specks”). Nämä
läiskät ovat todellakin tyypillisiä
pohjoisamerikkalaisille ”törmäoja”
-yksilöille (kuva 5), joten suomalainen ”törmäoja” on sama kuin
Atlantin takainen albipes. Tällä
lajilla on laaja levinneisyys ympäri pohjoisen pallonpuoliskon, sillä olen nyt voinut varmentaa sen
esiintyvän Norjassa, Suomessa, Venäjällä, Japanissa, Yhdysvalloissa ja
Kanadassa. Näin ollen Chaoborus
flavicans -lajikompleksi koostuu vähintään kolmesta lajista, joista kaksi on levinneisyydeltään holarktisia
(flavicans, albipes) ja yksi euraasialainen (toistaiseksi vain Suomesta
tunnettu ”posio”).
KALATTOMIEN
LAMPIEN TUNTEMATON
MONIMUOTOISUUS

Chaoborus flavicans on laajalle levinnyt, runsas laji, jonka ekologia
ja morfologia tunnetaan poikkeuksellisen hyvin. Miten on mahdollista, että kaksi lähilajia havaitaan tai kunnollisesti tunnistetaan
vasta nyt? Uskoisin kahden syyn
nousevan selittäviksi tekijöiksi.
Ensinnäkin Ch. flavicans on selvästi suurten, kesäkerrostuneiden
ja syvien järvien laji, ja sillä on
todennäköisesti lajiryhmänsä ainoana kehittynyt kyky tehdä ver26

tikaalisia vaelluksia vesipatsaassa.
Kaksi muuta lajia elävät kalattomissa pienvesissä, joita on tutkittu vähemmän. Toinen tekijä on
aikuisten yksilöiden lyhyt elinikä
ja suhteellisen vaikea saatavuus.
Sulkahyttysiä on määritetty enimmäkseen toukkina, ei aikuisina.
Pitäisin todennäköisenä, että joku
muukin on minua ennen Euraasiasta kerännyt kalattomista lammista toukkia ja määrittänyt niiden
olevan lajia Ch. flavicans, mutta
ovat oikeasti kuuluneet lajiin Ch.
albipes. Ehkä kukaan ei ole tullut
huomanneeksi mandibelin isojen
sivuhampaiden kokovaihtelua tai
tajunnut sen taksonomista merkitystä; on ehkä vain oletettu, että
tämä kuuluu normaalin vaihtelun
piiriin.
Havaintoaineiston valossa näyttäisi siltä, että Ch. albipes on tavallinen laji. Esimerkiksi keväällä 2020
vanha opiskelutoverini ja luontoalan moniosaaja Oskari Härmä
löysi useita aikaisemmin tuntemattomia populaatioita Lounais-Hämeestä. Lisäksi itse havaitsin lajin
elävän pienessä, humuspitoisessa
lammessa, jossa on ahvenpopulaatio. Ilmeisesti lajilla on sopeumia
jotka mahdollistavat elämisen kalojen saalistuspaineen alla. Toistaiseksi ei tiedetä, miten yleisesti Ch.
albipes elää muissa kuin kalattomissa lammissa. Ei sen pohjoinen
lähilaji “posiokaan” mikään suuri
harvinaisuus ole, mutta lajien biologiassa on eroavaisuuksia. Siinä

missä Ch. albipes elää pienissäkin
lammissa, olen tavannut “posiota” vain hieman isommista lammista (pinta-ala vähintään 0,25
ha). Epäilen, että lajien väliset
vuorovaikutukset vaikuttavat siihen, millaisissa vesissä ne voivat
elää. Suomessa kalattomien lampien tavallisin sulkahyttynen on
Ch. obscuripes, joka on suurempi
kuin yksikään flavicans-ryhmän
lajeista. Jostain toistaiseksi tuntemattomasta syystä Ch. albipes
pärjää sen kanssa pienissä vesissä,
mutta “posio” ehkä tarvitsee syvyyttä tai suuremman avovesialueen, jotta se pääsee välttelemään
kilpailullisesti vahvempaa lajitoveria.
Vaikka olenkin saanut selville
paljon uutta tietoa Suomen lajistosta, olisi lajien levinneisyyksien
ja elintapojen selvittämisessä vielä
paljon tehtävää. Esimerkiksi laajalle levinnyt M. fuliginosus näyttäisi puuttuvan isompien lampien
yhteisöistä ja elävän todella pienissä vesissä, kuten lähteissä ja
suorimmissä. Tarkkaan ei tiedetä,
millainen on sen elinkierto, esimerkiksi voisiko lajilla olla kaksi
sukupolvea vuodessa. Cryophila
lapponica on noin 90 vuotta sitten tavattu läheltä Pietaria, eli
varsin etelästä verrattuna Suomen
eteläisimpiin havaintopaikkoihin
Muhoksella ja Suomussalmella.
Pitäisin mahdollisena, että sen levinneisyys ulottuu idässä ainakin
Pohjois-Karjalaan. Laji olisi myös

erinomainen seurannan kannalta, koska pienetkin toukat pystyy
määrittämään maastossa silmämääräisesti. Mochlonyx triangularis oli alkuun tiedossani vain parilta paikalta Savukoskelta, mutta laji
on osoittautunut Lapissa erittäin
yleiseksi ja sitä esiintyy myös eteläisessä Suomessa; lyön tuopillisen
parasta konjakkia vetoa, että laji
esiintyy lähes koko Fennoskandian alueella. Chaoborus nyblaei
on ainoa munana talvehtiva laji
suvussaan; ei kuitenkaan tiedetä,
muniiko laji luonnossa veteen vai
maalle. Lisäksi se saattaa esiintyä
etelämpänä (Koillismaa, Kainuu)
kuin mitä tällä hetkellä tiedetään,
mutta pohjoisena lajina se voi
taantua ilmastonmuutoksen seurauksena. Toiveissani onkin, että
Suomen lajiston revision ja määrityskaavojen julkaisun jälkeen
hyönteisharrastajilla herää kiinnostus havainnoida sulkahyttysiä
ja samalla parantaa tietämystä niiden esiintymisestä. Sulkahyttyset
ovat omiaan vaikkapa kouluihin
ympäristöopin tunneille, koska ne
eivät esim. sammakoiden tapaan
ole rauhoitettuja. Niiden saalistusta ja yksilönkehitystä voi helposti
tarkkailla pienissä vesiastioissa. ■
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Kalaa ja peuraa
JARI-MATTI KUUSELA, ANNA-KAISA SALMI & TIINA ÄIKÄS

Kauppaverkosto ja kaupallinen erätalous
Pohjois-Fennoskandiassa myöhäisrautakaudella ja keskiajalla

■ Viimeisen vuosikymmenen

aikana tehdyn arkeologisen tutkimuksen ansiosta kuva pohjoisen
rautakaudesta ja keskiajasta on
keskeisellä tavalla muuttunut.
Usein toistettu ajatus etelästä tulevasta maatalousväestöstä, joka
hiljalleen levittäytyi jokilaaksoja
pitkin sisämaahan työntäen edellään vanhaa metsästäjä-keräilijäväestöä, on karkea yksinkertaistus ja harhaanjohtava. Pohjoiset
yhteisöt muodostivat viikinkiajan
alussa (800 jKr.) verkoston, jolla oli
keskiajan loppuun asti keskeinen
rooli pohjoisessa kaupankäynnissä. Pohjoisen yhteisöjä voi hyvällä
syyllä kutsua kauppiasyhteisöiksi,
sillä kaupankäynti oli keskeisessä
roolissa niiden elämässä. Kaupan
keskiössä olivat erityisesti kaksi
luonnontuotetta: hauki ja peura.

Viikinkiajan alusta aina keskiajan
loppuun asti Pohjois-Fennoskandia oli mittavien sosiaalisten ja taloudellisten muutosten näyttämö.
Näiden vuosisatojen aikana alueesta tuli valtapoliittisen näytelmän kohde, jossa yhtäältä Ruotsin
kuningaskunta ja toisaalta Novgorodin tasavalta kamppailivat vaikutusvallasta ja erityisesti pääsystä alueen kaupankäyntiverkoston
osalliseksi. Samalla näiden vuosisatojen aikana pohjoiset yhteisöt
olivat yhä enenevässä määrin tekemisissä kristinuskon kanssa, joka
viikinkiajan alkuun mennessä oli
vakiinnuttanut asemansa Keski- ja Länsi-Euroopassa. Lopulta
kristinusko levisi, mutkikkaasti
ja hitaasti, mutta varmasti myös
pohjoiseen, jos kohta se ei vielä
1500-luvullakaan saavuttanut siellä täysin kiistatonta asemaa. Näiden prosessien keskiössä oli muun
Euroopan kiinnostus pohjoisiin
luonnonantimiin. Ennen kuin tarkastelemme tätä kaupallista erätaloutta lähemmin, lienee syytä
luoda lyhyt katsaus Pohjois-Fennoskandian yhteisöihin sellaisina
kuin ne näyttäytyvät uusimman
arkeologisen tutkimuksen valossa.
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POHJOISEN YHTEISÖT

Viimeistään 1980-luvulla vakiintui, lähinnä historian- ja nimistötutkimukseen nojautuen, käsitys
pohjoisten alueiden asuttamisesta,
jonka mukaan ehkä jo 800-luvulla mutta viimeistään 1100-luvulla
Pohjanlahden rannikkoseuduille
asettui asumaan maata viljelevää
talonpoikaisasutusta etelästä. Hiljalleen tämä talonpoikaisasutus
olisi sitten levinnyt jokivarsia pitkin sisämaahan. Tämä näkemys
elää sitkeästi joidenkin historiantutkijoiden kirjoituksissa edelleen.
Arkeologinen tutkimus ei kuitenkaan tue tätä näkemystä. Kun

tarkastellaan arkeologisesti tunnettujen maanviljelyyn liittyvien
rautakautisten esineiden levintää,
havaitaan, että niitä ei käytännössä ole Etelä-Pohjanmaata pohjoisempana, Ruotsin pohjoisimpien
löytöjen rajan noudatellessa niin
ikään samaa rajaa (kuva 1). Myöskään rannikon arkeologiset kohteet – joita on tutkittu varsinkin
2010-luvulla – eivät ole antaneet
mitään viitettä siitä, että rannikon asukkaat olisivat olleet talonpoikia, vaan elinkeinot viittaavat
kalastukseen ja metsästykseen
vielä ainakin 1300-luvun lopussa.
Lisäksi erityisesti kaupankäynti

Kuva 1. Rautakaudelta 1300-luvulle ajoittuvat maatalouteen liittyvät löydöt Suomesta.
Ruotsin puolelta karttaan on merkitty pohjoisimmat tunnetut löydöt.
Kuva: Jari-Matti Kuusela, Lapin maakuntamuseo.
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korostuu. Tuontitavaraa on tullut
laajalta alueelta niin idästä kuin
lännestäkin, muun muassa Venäjältä, Keski-Euroopasta ja Britanniasta. Rannikon hautaukset
puolestaan osoittavat, että vielä
1300-luvulla rannikon yhteisöt
eivät myöskään olleet sanan varsinaisessa merkityksessä kristittyjä huolimatta historiallisissa
lähteissä mainituista perustetuista
seurakunnista. Vaikka esimerkiksi Iin Suutarinniemen ja Keminmaan Valmarinniemen pääasiassa
1300-luvulle ajoittuvissa kalmistoissa on jo selkeitä kristillisiä vaikutteita, ovat nämä kalmistot itse
asiassa ”hybridejä”, eli niissä on
nähtävissä ei-kristillisten perinteiden – mm. polttohautauksen – yhdistelyä kristillisiin tapoihin. Tämä
heijastelee uskomusmaailmaa, joka
oli kyllä ottanut vaikutteita kristinuskosta, mutta jota ei varsinaisesti voida vielä pitää kristillisenä.
Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei
esimerkiksi kirkon asema pohjoisen rannikolla edes 1300-luvulla
ollut läheskään niin vankka kuin
ehkä aiemmin on uskottu. Kaiken
kaikkiaan rannikon kulttuurinen
kuva näyttäytyy varsin vaihtelevana ja omintakeisena, eikä sitä voi
luontevasti pitää etelästä peräisin
olevan uudisasutuksen tuloksena.
Näin sen täytyy olettaa olevan pääosin paikallislähtöistä, jos kohta on
todennäköistä, että muuttoliikettä
etelästä pohjoiseen onkin tapahtunut erityisesti 1300-luvulla.

Pohjoisen rannikkoyhteisöt eivät
siis olleet maata viljeleviä talonpoikia vielä edes 1300-luvulla,
saati sitten viikinkiajan alussa, eivätkä ne näytä ylipäätään olleen
merkittävissä määrin uudisasutuksen tulosta. Ne eivät myöskään olleet varsinaisesti kristittyjä.
Täten koko pohjoisen asutuksen
luonnetta tulee tarkastella kokonaan uudesta näkökulmasta.
Kaupankäynti ja kontaktit korostuvat pohjoisen arkeologisessa
aineistossa niin rannikolla kuin
sisämaassakin erityisesti tuontiperäisen esineistön kautta. Tässä ei
näytä olevan eroja koko pohjoisen
alueella, ja kontaktiverkosto osoittaa kuta kuinkin Euroopan joka
kolkkaan ja kauemmaksikin aina
Lähi-Itään asti. Löytöjen määrässä
suhteessa kronologiaan on kuitenkin havaittavissa mielenkiintoinen
piirre. Aikaisempiin rautakauden
periodeihin verrattuna löytöjen
määrä kasvaa selkeästi viikinkiajalla vuoden 800 jälkeen saavuttaen
huippunsa 1200–1300-lukuihin
mennessä, minkä jälkeen se jälleen
laskee (kuva 2).
Ilmiö liittyy kaupankäyntiin
ja sen aikaansaamaan kulttuurin
muutokseen. Pohjoisen arkeologisten kohteiden ominaispiirre on niiden sijoittuminen erityisesti kulkureittien yhteyteen – useimmiten
vesistöjen tai vesistöihin liitoksissa
olevien, erityisesti talvella helposti kuljettavien maastonmuotojen
(kuten järvi- tai suojono) varrelle.
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Kuva 2. Rautakautisten löytöjen ja kohteiden määrä Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa läpi
rautakauden.
Kuva: Jari-Matti Kuusela, Lapin maakuntamuseo.

Löytöjen lisääntyminen erityisesti
800-luvulta eteenpäin puolestaan
liittyy eurooppalaiseen kaupankäyntiin, joka alkoi tuolloin kiihtyä. Eurooppalaisten kauppiaiden
kiinnostus kohdistui myös pohjoisiin alueisiin ja sen antimiin.
Perinteisesti erityisesti turkikset
on nähty pohjoisen hittituotteena, mutta kun asiaa tarkastellaan
arkeologisen aineiston valossa,
totuus näyttää olleen monipuolisempi.
KAUPALLINEN ERÄTALOUS

Pohjoisen rikkaus ja syy kauppiaiden kiinnostukseen oli luonnonvaroissa. Turkikset olivat epäilemättä
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arvokkaita, mutta tärkeitä olivat
myös harvemmin esille nostetut
kaupankäynnin kohteet kala ja
peura. 800-luvulta eteenpäin kalalla
oli suuri menekki Keski- ja LänsiEuroopan kehittyvissä kaupunkikeskuksissa, kun taas englantilaislähteiden ensimmäiset systemaattiset
maininnat peurantaljakaupasta ovat
peräisin jo 1300-luvulta. Peuran
rooli näkyy vahvasti myös arkeologisessa aineistossa, mutta usein mainittujen turkiseläinten rooli näyttää
olleen paljon vaatimattomampi.
Arkeologien Jari-Matti Kuuselan,
Anna-Kaisa Salmen ja Tiina Äikkään Estonian Journal of Archaeology -lehdessä julkaistun vertais-

Kuva 3. Kohteet, joiden eläinluuaineistoihin tutkimus perustuu.
Kuva: Jari-Matti Kuusela, Lapin maakuntamuseo.

arvioidun tutkimuksen mukaan
peuran (villiporo) luut dominoivat
pohjoisen sisämaan 1000–1650luvuille ajoittuvien asuinpaikkojen
(kuva 3) eläinluuaineistoja selkeästi – lähemmäs 80 % tunnistetuista
luista on kuulunut peuralle. Myös
arkeologisesti tutkittujen kauppapaikkojen eläinluuaineistoissa peura on edustettuna vahvasti – keskimäärin neljännes tunnistetuista
luista on kuulunut sille. Kauppapaikkojen eläinluuaineistoissa on
myös mielenkiintoisia eroja, sillä
pohjoisimpien kauppapaikkojen
– Pappilan ja Markkinan – eläin-

luuaineistoja dominoi peura, kun
taas eteläisempien kauppapaikkojen – kuten Kyrkuddenin, Gamla Kyrkbyn ja Tornion – luissa
nautaeläinten luut ovat yleisempiä. Pohjoisten kauppapaikkojen
peuranluissa on myös havaittavissa seikka, joka viittaa siihen, että
eläimet teurastettiin paikan päällä, koska luuaineistossa ovat läsnä
myös lihaa vähän sisältävät ruhon
osat, kuten vähälihaiset raajan osat
ja kallot, kun taas eteläisemmissä
kauppapaikoissa läsnä on lähinnä
lihaisia ruhonosia. Tämä viittaa
siihen, että eteläisempiin kauppa33

paikkoihin peura tuli myytäväksi
teurastettuna.
Myös kala on edustettuna arkeologisessa aineistossa, jos kohta
vähäisemmässä määrin. Kokonaisuutena noin 2–13 % tutkittujen kohteiden eläinosteologisista
aineistoista koostuu kalanluista,
mutta täytyy muistaa, että pieninä ja hauraina kalan luut säilyvät
ja löytyvät nisäkkäiden luita heikommin. Todellinen määrä siis
lienee jonkin verran suurempi.
Mielenkiintoista on kuitenkin
hauen voimakas edustus kalanluuaineistoissa. Tiedetään, että
hauki oli historiallisella ajalla erittäin tärkeä kauppakala. Suurena
ja vähärasvaisena se säilyi kuivattuna pitkiä aikoja, ja sitä kalastettiin erityisesti varhaiskeväällä sen
kutuaikana suuria määriä. Hauen tärkeys, erityisesti kuivattuna,
tulee ilmi kiinnostavalla tavalla
asuinpaikkojen eläinluuaineistoissa. Ruotsissa Älvsbyssä olevalta
1200–1300-luvuille ajoittuvalta
asuinpaikalta on arkeologisessa
kaivauksessa löydetty yli 10 000
kalanluun kappaletta, joista kaikki tunnistetut hauelle kuuluvat
luut olivat pään luita. Tämä viittaa
kalan kuivaamiseen – pää katkaistiin ja hauen vartalo halkaistiin
ja ripustettiin kuivumaan. Kohteen kalanluuaineistosta ei löytynyt ainoatakaan hauen nikamaa,
mikä viittaa siihen, että hauet on
viety kalastuspaikalta pois käsittelyn jälkeen. Sen sijaan samal34

ta kohteelta löydetyistä muikun
ruodoista kaikki kalan osat, niin
pään luut kuin nikamatkin, olivat
edustettuina, mikä viittaa siihen,
että muikkua kalastettiin nimenomaan ruokakalaksi. Tämä sama
piirre toistuu muuallakin. Ruotsissa 1200–1400 luvuille ajoittuvalla
Piitimen Åträskin asuinpaikalla, keskiaikaisella Nukkumajoen
kohteella sekä Sodankylän (ent.
Sompio) 1000-luvulta 1600-luvulle ajoittuvalla Juikentän asuinpaikalla kaikki tunnistetut hauen
luut ovat olleet nimenomaan pään
luita nikamien puuttuessa. Vaikka
hauen selkänikamat vaikuttavat
puuttuvan asuinpaikoilta, niitä
on kuitenkin löytynyt pohjoisen
kauppapaikoilta, mikä viittaa kuivattujen haukien päätyneen tänne.
Ottaen huomioon kuinka usein
turkikset mainitaan pohjoisen
merkittävimpänä vientituotteena, turkiseläinten edustus arkeologisessa aineistossa on varsin
vaatimaton. Aiemmin mainitussa
Estonian Journal of Archaeology
-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkastelluista eläinluuaineistoista ainoastaan noin 1–3%
suuruinen osuus kuului turkiseläimille. Tätä pientä määrää ei
täysin näytä selittävän se, että turkiseläimet olisi esimerkiksi nyljetty pyyntipaikalla, minkä vuoksi
niiden luita ei olisi päätynyt arkeologisesti tunnettujen kauppaja asuinpaikkojen aineistoihin.
Niiltä osin kun turkiseläinten lui-

ta on, vaikuttaa siltä, että kaikki
eläimen ruhon osat olisivat kyllä
edustettuina, viitaten siihen, että
ruhot käsiteltiin asuinpaikoilla.
Merkille pantavaa asiassa on, että
huomattava osa tutkituista asuinpaikoista on tulkittu erityisesti
talviasuinpaikoiksi. Koska talvi on
turkiseläinten pääsääntöistä pyyntiaikaa, niiden luiden vähyys on
todennäköisesti aito ilmiö, mikä
viittaa turkiseläinten suhteellisen
pieneen määrään asuinpaikoilla
verrattuna peuraan ja kalaan.
Eläinluuaineisto viittaa näin
ollen vahvasti siihen, että myöhäisellä rautakaudella, keskiajalla
ja vielä myöhemminkin kaupallinen erätalous pohjoisessa keskittyi erityisesti hauen kalastukseen
ja peuranpyyntiin. Turkikset
– vaikkakin epäilemättä arvokkaita – vaikuttavat kuitenkin yleisestä uskomuksesta poiketen olleen kohtuullisen pienessä roolissa
verrattuna edellä mainittuihin.
Mutta miksi juuri kala ja peura?
Syy tähän löytynee kauempaa Euroopasta.
KAUPPAVERKOSTON SYNTY JA
KEHITYS

800-luvun alussa Eurooppa oli
muotoutunut Kaarle Suuren valloitusten ja hallinnollisten järjestelyjen jälkeen niin poliittisesti kuin
taloudellisesti uuteen uskoon, ja
erityisesti kaupankäyntiä rohkaistiin hallinnon taholta. Tämän lisäksi Euroopan kaupungit kehit-

tyivät ja kristinusko vakiinnutti
asemaansa. Kristinuskon mukana
tuli mm. paasto, jonka aikana oli
kiellettyä syödä lihaa, mutta kala
oli sallittujen ruokien joukossa.
Paaston lisäksi kasvava kaupunkilaisväestö tarvitsi halvan ja runsaan
proteiininlähteen ja kala, erityisesti hyvin säilyvä sellainen, oli listan kärkipäässä. Vaikka usein on
pohjoisen kalakaupan yhteydessä
korostettu lohen roolia, ei lohi
noussut tärkeäksi kauppatavaraksi
ennen suolan yleistymistä, koska
hyvin rasvaisena kalana lohi ei säilynyt pitkiä aikoja. Pohjoisen hauki sen sijaan sellainen oli ja, kuten
yllä on esitelty, arkeologinen tutkimus viittaa siihen, että se oli kaupallisen erätalouden tärkeä pyyntikohde. Onkin todennäköistä, että
juuri pohjoisen runsaat kalavarat
ovat käynnistäneet 800-luvulla
havaittavissa olevan kiinnostuksen pohjoista sisämaata kohtaan.
Arkeologisessa aineistossa esiintyvä peura sen sijaan tuli kuvioihin
mukaan hiukan myöhemmin.
Pohjoisen tunnetut vanhat uhripaikat antavat viitteen siitä, milloin peurasta tuli tärkeä pohjoisen
kaupankäynnin kohde. Lapin uhripaikkoja on tutkittu arkeologisesti
ja niiltä löydetyissä aineistoissa on
havaittu ajallisia eroja. Vanhimmat
löydetyt eläimen luut kuuluvat hauelle, joutsenelle ja karhulle, kun
taas viikinkiajalla, erityisesti noin
vuoden 1000 tietämillä, paikoille
on jätetty runsaasti tuontitavaras35

ta koostuvaa metalliesineistöä. Se
kertoo kaupan olleen viimeistään
tässä vaiheessa tärkeä osa pohjoisen elämää. Peuran luut ilmestyvät löytöaineistoon 1200-luvulla
ja siitä eteenpäin niiden osuus
kasvaa huomattavasti, saavuttaen
huippunsa 1400–1600-luvuilla.
Peuran luiden ilmestyminen nimenomaan 1200-luvun tietämillä
on mielenkiintoista, koska se ajoittuu yksiin myös muiden ilmiöiden
kanssa. Tutkiessaan peuranmetsästykseen viittaavaa arkeologista
aineistoa Norjan jäätikköalueella
Lars Pilø on tullut yhdessä muiden tutkijoiden kanssa siihen lopputulokseen, että väijymistekniikkaan perustuva nuolella ja jousella
tapahtuva metsästys on alkanut
hiipua 1000-luvun jälkeen. Tutkijat perustavat tulkintansa metsästykseen liittyvän esineistön
vähenemiseen. He esittävät kuitenkin, että tämä ei varsinaisesti
tarkoita metsästyksen hiipumista, vaan yksinkertaisesti sitä, että
metsästystekniikka muuttui väijymiseen perustuvasta metsästyksestä massametsästykseen joskus
1000-luvun jälkeen. Svein Indrelidin ja Anne Hufthammerin
vuonna 2011 julkaistu tutkimus
tukee näkemystä. He ovat tutkineet Etelä-Norjan vuoristoalueella
peuran massametsästyksen jälkiä
ja esittävät tulostensa perusteella,
että erityisesti 1200-luvulla peuranmetsästys saavutti massiiviset
mittasuhteet tuottaen saaliita, joi36

den lihamäärä oli useita tonneja,
minkä lisäksi mukaan pitää vielä
laskea muut tuotteet, kuten taljat. Juuri samaan aikaanhan – siis
1200-luvulla – myös pohjoisessa
Fennoskandiassa peura saavuttaa niin tärkeän aseman, että sen
ruhon osia aletaan jättää uhripaikoille.
Mitä 1200-luvulla sitten tapahtuu? Jälleen kerran jäljet vievät muualle Eurooppaan, mutta
tällä kertaa idemmäs, sillä pohjoisen kauppakentille astuu uusi
toimija: Novgorod. 1100-luvulla
tai hiukan sen jälkeen – siis suomalaisen esihistorian kronologian
mukaan ristiretkiajalla – pohjoisen arkeologisessa aineistossa
alkaa erityisesti korostua itäistä
tyyliä edustava esineistö, mikä
viittaa idänkaupan keskeiseen
rooliin tänä aikana. Vaikka itäistä
esineistöä on pohjoisen arkeologisessa aineistossa ollut aina, sen
lisääntyminen 1100-luvulla ja sen
jälkeen on silmiinpistävää ja kertoo erityisesti idästä pohjoiseen
suuntautuvasta kaupallisesta kiinnostuksesta. Novgorodin kiinnostuksen kasvu pohjoista kohtaan
puolestaan selittyy vielä kaukaisemman tekijän, Mongolivaltakunnan, toimilla. Vuonna 1237
mongoliarmeija hyökkäsi Itä-Eurooppaan Batu-kaanin johdolla ja
alisti Kiovan Rusjin ruhtinaskunnat valtaansa. Sodan seurauksena
myös iso osa ruhtinaskuntien kaupungeista, Kiova mukaan lukien,

tuhoutui pahoin, mutta Novgorod
säästyi. Sodan jälkeen mongoliyliherrat rohkaisivat kaupankäyntiä
ja erityisesti pohjoisen tuotteilla,
kuten turkiksilla ja nahoilla, oli
kysyntää. Suurista Itä-Euroopan
kauppakaupungeista vain Novgorod oli sodan jälkeen asemassa,
jossa se pystyi tehokkaasti vastaamaan tarpeeseen. Näin ollen se
ulotti hankintaväylänsä välimiesten kautta pohjoisemmas ja kauemmas kuin aikaisemmin ja tästä
kertoo myös pohjoisessa Fennoskandiassa lisääntyvä itäistä tyyliä
oleva arkeologinen esineistö. Se
voi myös selittää, miksi erityisesti peuran merkitys alkaa korostua
tähän aikaan – itäisten kauppiaiden kiinnostus on voinut keskittyä nimenomaan nahkoihin siinä
missä läntisten kauppiaiden kiinnostus on pääsääntöisesti voinut
olla kalassa.

1300-LUVUN JÄLKEEN: TARINA
JATKUU

Pohjoiset alueet eivät ole olleet
syrjässä Euroopan tapahtumista,
eivätkä siellä asuneet yhteisöt ole
olleet köyhiä vaeltelevia metsästäjä-keräilijöitä. Sen sijaan niitä
voisi kutsua niin keskenään kuin
muualta tulleiden kauppiaiden
välityksellä koko muun Euroopan
kanssa tiiviisti verkostoituneiksi
kauppiasyhteisöiksi. Siksi ne saivat
käsiinsä tavaroita ja arvoesineitä
ympäri Eurooppaa ja kauempaakin, minkä lisäksi verkoston kautta
siirtyi myös aineetonta kulttuuria
– kuten lopulta kristinusko.
Tämän vuoksi tarina ei päätykään, sillä 1300-luku ja sen jälkeiset ajat muodostavat oman kappaleensa pohjoisen kauppaverkoston
ja pohjoisten yhteisöjen kehityksessä. Tämä aika ansaitsee oman
käsittelynsä tulevissa Raidoissa.■

PORO VAI PEURA?

Tässä artikkelissa eläin, johon viitataan peurana, voi tarkoittaa tunturipeuraa
(Rangifer tarandus tarandus) tai metsäpeuraa (Rangifer tarandus fennicus),
joita kumpaakin on metsästetty. Tämän lisäksi erityisesti myöhemmissä
aineistoissa esiintyy myös poro, joka on kesytetty villipeurasta. Poron ja
peuran luita on hankalaa ja käytännössä usein mahdotonta erottaa toisistaan
arkeologisissa aineistoissa.
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Lapin maakuntamuseon
uudet työntekijät
■ Kuluneena vuonna Lapin

maakuntamuseon henkilökunnassa tapahtui harvinaisen paljon
muutoksia. Tammikuun lopussa
eläkkeelle jääneen arkeologi
Hannu Kotivuoren työlle saatiin
jatkaja helmikuun puolivälissä, kun
Jari-Matti Kuusela aloitti museon
arkeo-logina. Viikon kuluttua tästä
aloitti kuva-arkistonhoitajana Anni
Arvio. Vastuumuseoksi tulon myötä
museo sai myös aivan uuden,
kauan kaivatun rakennusperinnön
asiantuntijan (amanuenssi) toimen,
johon valittu Jani Hiltunen aloitti
maaliskuun puolivälissä.

Uudet työntekijät tulivat taloon
varsin erikoisissa olosuhteissa: koronaviruksen aiheuttama etätyösuositus astui Rovaniemen kaupungilla
voimaan 18.3., jolloin Jari-Matti oli
ehtinyt perehtyä työhönsä kuukauden ajan ja Anni kolmisen viikkoa.
Jani taas siirtyi sujuvasti etätyöhön jo heti toisena työpäivänään!
Huhtikuussa osa museon henkilökunnasta, Anni mukaan lukien,
siirrettiin korvaavaan työhön Rovaniemi-avun puhelinpalveluun. Toukokuun puolivälissä “koronapuhelimessa” työskennelleet museolaiset
hälytettiin Arktikumia uhanneen
tulvan takia takaisin museolle, valmistelemaan kokoelmia evakuointivalmiiksi. Tämän jälkeen suurin osa
museon henkilökunnasta on työskennellyt etätyöpainotteisesti.
TUTKIJA JA SUOJELUARKEOLOGI

FT Jari-Matti Kuusela aloitti museon arkeologin virassa 17.2.2020.
Työtehtävät koostuvat pääosin
Lapin maakuntamuseon vastuualueen arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvästä viranomaistyöstä. Hän kirjoittaa lausuntoja
maan- ja metsänkäyttöhankkeisiin
liittyen, osallistuu viranomaisneu40

votteluihin sekä antaa arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvää
neuvontaa. Kesät kuluvat pitkälti
tarkastusluonteisissa maastotöissä.
Lisäksi hän tekee tutkimusta ja
osallistuu arkeologian alan tieteelliseen keskusteluun.
Jari-Matti valmistui arkeologiksi Oulun yliopistosta 2008,
jonka jälkeen hän siirtyi väitöskirjatutkijaksi. Hän väitteli Oulun
yliopistosta marraskuussa 2013 ja
toimi yliopistolla tutkijatohtorina
vuodesta 2014 museon palvelukseen siirtymiseensä asti.
Jari-Matti on kiinnostunut erityisesti pohjoisen Fennoskandian
rautakaudesta ja keskiajasta ja on
kirjoittanut useita kansainvälisiä
vertaisarvioituja julkaisuja aiheesta.

Arkeologi Jari-Matti Kuusela
Kuva: Mari Riikonen, Lapin
maakuntamuseo.

KOTONA KUVA-ARKISTOSSA

FM Anni Arvio aloitti työskentelyn
kuva-arkistonhoitajana 24.2.2020.
Annin työtehtäviä ovat kuvakokoelman hoitaminen ja ylläpitäminen, valokuvien luettelointi sekä
kuva-arkiston asiakaspalvelu eli
kuvatilaukset, kuvalahjoitusten vastaanotto ja kuviin liittyviin kysymyksiin vastaaminen. Lisäksi Anni
on mukana näyttelyiden suunnittelussa ja toteutuksessa.
Anni on valmistunut tuplamaisteriksi Oulun yliopistosta
pääaineina matkailumaantiede ja
kulttuuriantropologia. Matkailu
maantieteen gradussaan Anni
selvitti Iijoen kalastusmatkailun
vetovoimatekijöitä ja kulttuuriantropologian gradussaan hän tutki amerikansuomalaisten etnistä
identiteettiä ja kulttuuriperintöä.
Luontomatkailua, kulttuuri-identiteettiä ja kulttuuriperintöä koskevat kysymykset ovatkin Annin
keskeisiä kiinnostuksen kohteita.
Ennen kuva-arkistonhoitajan
työn aloittamista Anni on työskennellyt mm. Sallan sota- ja
jälleenrakennusajan museolla,
amerikansuomalaisten historiallisessa arkistossa (Finnish American
Historical Archive) Michiganissa
Yhdysvalloissa sekä Oulun taidemuseolla.
Anni on kiinnostunut historiasta ja hänen mielestä työskentely
valokuvien parissa on mielenkiintoista siksi, että kuvat ovat kuin ikkuna menneisyyteen. Kuvat kerto41

Kuva-arkistonhoitaja Anni Arvio.
Kuva: Mari Riikonen, Lapin
maakuntamuseo.

vat tarinoita siitä, millaista elämä
on ollut, millaiselta jokin paikka
on näyttänyt tai miten ihmisten
muoti ja vaatetus ovat muuttunut
eri vuosikymmeninä. Valokuvien
avulla voi vertailla sitä, miten esimerkiksi kylät ja kaupungit ovat
muuttuneet 1900-luvun alusta
2020-luvulle tultaessa. Anni pitää
myös itse valokuvaamisesta.
Annin mukaan hänen juurensa ovat syvällä peräpohjalaisessa
maaperässä, onhan hän kotoisin
Rovaniemeltä. Maailmalla vietettyjen vuosien jälkeen hän on iloinen siitä, että toive kotiseudulle
paluusta toteutui.
RAKENNETUN
KULTTUURIYMPÄRISTÖN
PUOLESTA

Jani Hiltunen aloitti työnsä amanuenssina maaliskuussa 2020. Ennen
töiden aloitusta museolla hän on
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ehtinyt työskennellä viitisentoista vuotta erilaisissa kaavoitukseen,
maankäyttöön ja rakennusperinnön vaalimiseen liittyvissä tehtävissä kuntien ja valtion palveluksessa.
Janin työhön kuuluu kulttuuriympäristöön liittyvien tehtävien
hoitaminen Keski- ja Itä-Lapin alueella. Rakennusperinnön hoidon
neuvontatyö ja viranomaislausuntojen laatiminen ovat keskeisimpiä tehtäväalueita. Hän neuvoo
myös rakennusperintökohteiden
inventointiin, kunnostamiseen ja
avustusten hakemiseen liittyvissä asioissa. Mikäli sinulla on kysyttävää vanhoihin arvokkaisiin
rakennuksiin tai muihin kulttuuriympäristöasioihin liittyen, niin
ota Janiin yhteyttä ja kysy neuvoja
– puhelin on aina mukana! ■

Amanuenssi Jani Hiltunen.
Kuva: Marjut Kokko.

Uutisia

Alueellinen yhteistyö

Lapin maakuntamuseo sai vuoden 2020 alusta hoitaakseen alueellisen vastuumuseon tehtävät.
Niihin liittyen museolla on tehtäväkaudelle 2020–2022 suunnitelma, joka sisältää myös alueellisen
kokoelmayhteistyön koordinointia. Tarkoituksena on tulevina
vuosina saada aikaan entistä toimivampi Lapin alueen yhteistyöverkosto, jossa tietoja museoiden
kokoelmarakenteesta ja erityisesti
uudesta kartunnasta jaetaan ja
ajan kanssa myös koordinoidaan
entistäkin paremmin. Tämä tähtää
päällekkäisen kartunnan välttämiseen mutta toisaalta myös sellaisten aiheiden tunnistamiseen,
mitä yksikään Lapin museoista
eikä toisaalta myöskään yksikään
valtakunnallisista vastuumuseoista tallenna. Työ vertautuu valtakunnalliseen TAKO-verkostoon,
mutta se on omaa Lapin mallia.
Koska tämä on laaja koordinointityö, päätettiin aloittaa se yhdestä koko Lapin aluetta koskevasta
aiheesta eli toisen maailmansodan
aikaisen aineiston kartoittamisesta.
Lapin maakuntamuseo tekee vuosien 2020–2021 aikana kyselyn
kaikille ammatillisille ja ei-amma-

tillisille museoille kerätäkseen tiedon siitä, miten paljon ja millaista
sota-aikaista esineistöä, valokuvia
ja arkistoaineistoa museoiden kokoelmissa on.
Jo nyt Lapin alueen museot tekevät yhteistyötä monella tavalla,
ja esimerkiksi Lapin maakuntamuseolla on kirjallinen sopimus saamelaismuseo Siidan kanssa myös
kokoelmapolitiikasta koskien saamelaista aineistoa. Lapin vastuumuseot ovat myös aloittaneet kollegaverkoston tapaamiset työnimellä
LAAVA, joissa joka toinen kuukausi palaveerataan ajankohtaisista
alueellisista aiheista. Tämä auttaa
jatkossa myös kokoelma-aiheiden
yhteistä käsittelyä.
HANNA KYLÄNIEMI
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Korona-aika vauhditti museon
someloikkaan
Lapin maakuntamuseo sai opetusja kulttuuriministeriöltä koronaavustusta, jolla alettiin toteuttaa
museon sosiaalisten medioiden
sisältöjen tuottamista aiempaa suunnitelmallisemmin. Avustuksella hankittiin hieman laitteistoja, kuten kevyt videokamera ja mikrofoni. Pian
alettiinkin jo kuvata ja editoida videoita. Aluksi haluttiin esitellä museon
henkilökuntaa katselijoille.
Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto haastatteli museon työntekijöitä ja haastatteluvideot julkaistiin
museon Facebook-sivulla, Instagramissa museon tilillä IGTV:n puolella ja museon YouTube-kanavalla.
Noin 8-17 minuutin mittaiset haastattelutuokiot alkoivat henkilön
esittäytymisellä, jonka jälkeen tutustuttiin joko museon kokoelmiin
tai haastateltavan työnkuvaan tarkemmin, ja lopuksi esiin nostettiin
asiakasnäkökulma. Kaikki videot
noudattivat samaa löyhää käsikirjoitusta.
Videoilla halutaan kertoa museolla tehtävän työn moninaisuudesta
ja avata museon kokoelmien sisältöjä. Videoilla annetaan myös neuvoja ja vinkkejä siihen, kuinka olisi
hyvä toimia, jos esimerkiksi haluaa
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lahjoittaa esineistöä museolle tai tarvitsee vaikkapa vanhoja valokuvia
historiikkiin.
Videot tuotettiin museon omana tuotantona ja ne kuvattiin pääosin kesän 2020 aikana. Kuvaajina
toimivat Mari Riikonen ja Anni
Arvio, kevyestä editoinnista vastasi
Tuija Alariesto.
Avustuksella pystyttiin palkkaamaan ammattilainen toteuttamaan
perusnäyttelyssä kuvatut virtuaalikierrokset. Videoiden kuvaaminen
aloitettiin syyskuun puolivälissä. Lyhyet johdannot juontaa näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto. Näyttelyiden
sisällöistä kertoo opas-valvojamme
Ami Louhikero. Kuvauksesta vastannut Santeri Happonen myös
editoi videot esityskuntoon.
Virtuaalikierrosten videoita on
julkaistu museon kanavilla lokakuusta lähtien. Kierrokset on jaettu
kymmeneen osaan, joissa jokaisessa perehdytään tiettyyn näyttelyn
osioon ja aiheeseen. Niiden sisällöt
sovittiin etukäteen, mutta niitä ei
läpikäsikirjoitettu. Tulossa on myös
asiantuntijaluentoja ja muuta mukavaa.
TUIJA ALARIESTO

LÖYDÄT MEIDÄT NÄILTÄ KANAVILTA:

Instagram: www.instagram.com/lapinmaakuntamuseo
Facebook: www.facebook.com/lapinmaakuntamuseo
YouTube: www.youtube.com/channel/UC-ACD0B
_i2y31wBRjL5F60A?view_as=subscriber
@lapinmaakuntamuseo
#lapinmaakuntamuseo

Ami Louhikero ja Santeri Happonen virtuaalikierrosten kuvauksissa.
Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.
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Puistolassa
uusittiin
perusnäyttelyä

Karismaattinen
megafauna

Savukosken kotiseututalo Puistolassa uudistettiin navetta-ladon
puolella oleva metsätyöaiheinen
perusnäyttelyosio kuluneena syksynä. Museoviraston myöntämän
paikallismuseon hankeavustuksen turvin työhön palkattiin FM
Hanna-Leena Puolakka. Puolentoista kuukauden tiukkaan
työrupeamaan kuului museon
metsätyöaiheisen esineistön läpikäyminen, näyttelyn käsikirjoitus
ja esillepanon suunnittelu, näyttelytekstien laatiminen, kuvien
etsiminen ja näyttelyn pystytys.
Näyttely aukeaa kesäksi 2021.

Lapin maakuntamuseon linnut ja
nisäkkäät sijaitsevat Arktikumin
yleisöltä suljetuissa tiloissa. Kokoelma koostuu noin 280 lajista
täytettyjä eläimiä ja kalloja, joista
suurimman osan ovat preparoineet Aarne Hellemaa ja Veikko
Salkio. Koska lintukokoelma oli
useita vuosikymmeniä nähtävillä
mm. Rovaniemen pääkirjastossa
ja vanhalla rautatieasemalla, ovat
varsinkin vanhemman polven kaupunkilaiset usein kyselleet missä
linnut nykyisin sijaitsevat. Koska kokoelma on varsin näyttävä
ja hyväkuntoinen, on sen uuden
tulemisen aika. Keväällä 2021
aukeaa museon omaa tuotantoa
oleva erikoisnäyttely Karismaattinen megafauna, jossa esitetään yli
200 lintu- ja nisäkäslajia museon
kokoelmista. Samalla kerrotaan
Suomen “megafaunan” nykytilasta, luonnon monimuotoisuudesta, evoluutiosta, taksonomiasta ja
luonnontieteellisten kokoelmien
merkityksestä.

Kuva: Susanna Schwartz, Savukosken
kunta.
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– erikoisnäyttely museon

lintu- ja nisäkäskokoelmasta

Kirjakatsaus

Perunkajärvi kuvin ja tarinoin.
Perunkajärven historiaa.
Perunkajärven kyläyhdistys ry.

Pienestä ajatuksesta syntyy joskus
suurta. Kirjan esipuheen mukaan
aluksi oli ajatus vanhojen valokuvien illasta. Lopputuloksena nyt
kymmenkunta vuotta myöhemmin
Rovaniemen kylien historiankirjoitusta täydentää tämä Perunkajärven
historiikki.
Teos alkaa alueen ensimmäisestä
tunnetusta tilasta ja sen vaiheista.
Esittely jatkuu talo talolta järven
ympäri. Kirjan toinen osio käsittelee perunkajärveläiseen elämänkul-

kuun liittyneitä tärkeitä seikkoja:
töitä ja elinkeinoja, kouluja, sota- ja
evakkoaikaa, kulkemista, tiedonkulkua, kauppoja, vapaa-ajanviettoa ja juhlia.
Talokohtaiset esittelyt sisältävät
paljon yksityiskohtaista, arvokasta
tietoa. Valokuvia on runsaasti ja
useimmista kuvista on myös tarkka
kuvateksti. Teoksen toisessa osassa
valokuville onkin annettu kertojan
rooli, eläväisten muistelujen lisäksi.
HEIDI PELKONEN
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Tämän numeron
kirjoittajat
TUIJA ALARIESTO

FM, amanuenssi
Lapin maakuntamuseo
ANNI ARVIO

FM, kuva-arkistonhoitaja
Lapin maakuntamuseo
JARI-MATTI KUUSELA

FT, arkeologi
Lapin maakuntamuseo
HANNA KYLÄNIEMI

FM, museonjohtaja
Lapin maakuntamuseo
HEIDI PELKONEN

FM, amanuenssi
Lapin maakuntamuseo
JUKKA SALMELA

FT, luonnontieteen amanuenssi
Lapin maakuntamuseo
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ANNA-KAISA SALMI

FT, yliopistotutkija, akatemiatutkija
Oulun yliopisto
JUKKA SUVILEHTO

valokuvaaja
Lapin maakuntamuseo
TIINA ÄIKÄS

FT, tutkijatohtori
Oulun yliopisto

LAPIN MAAKUNTAMUSEO
Arktikum
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
www.rovaniemi.fi/Vapaa-aika/Kulttuuriyksikot-ja-museot
www.facebook.com/lapinmaakuntamuseo
www.instagram.com/lapinmaakuntamuseo
HENKILÖKUNTA
Museonjohtaja Hanna Kyläniemi
(toistaiseksi myös esinekokoelmat)
016 322 2853, 040 728 3362

Arkeologi Jari-Matti Kuusela
016 322 2854, 040 573 1951
Amanuenssi (näyttelyt) Tuija Alariesto
016 322 8577, 040 734 1060
Amanuenssi (rakennettu kulttuuriympäristö ja korjausneuvonta)
Jani Hiltunen
016 322 2779, 040 5706 779
Amanuenssi (paikallismuseoiden neuvonta, arkistoaineistot) Heidi
Pelkonen
016 322 2791, 050 315 1481
Amanuenssi (luonnontiede) Jukka Salmela
016 322 2815, 040 521 3013
Kuva-arkistonhoitaja Anni Arvio
016 322 3095, 040 828 9699
Valokuvaaja Jukka Suvilehto
016 322 2858, 050 315 1482
Museosihteeri Johanna Nordström
016 322 8589, 040 584 8486
Museomestari Teijo Rovanperä
016 322 8585, 040 561 1713
Opas-valvoja Asko Leskinen
016 322 8578, 040 847 1152
Opas-valvoja Ami Louhikero
016 322 8582, 040 502 7572
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
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Arktikumin aukioloajat löydät sivuilta www.arktikum.fi
Varaukset ja lisätiedot 016 322 3260 / info@arktikum.fi
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