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Lukijalle
Lapin maakuntamuseo elää yhtä
jo vakiintuneen elinkaarensa kulminaatiovaihetta. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä varmuutta Suomen
Kulttuurirahaston päätöksestä koskien perusnäyttelyuudistusta varten haettua Museovisio-rahoitusta.
Tavoitteena on 2023 marraskuussa
avattava, teknisesti ja sisällöllisesti
modernisoitu perusnäyttely, joka
kestää ajan hammasta 2030-luvun
puoliväliin.
Toinen suuri muutos koskee uudistettuun museolakiin (314/2019)
kirjattua alueellista vastuumuseojärjestelmää, joka tulee vuoden
2020 alusta lukien poistamaan
kartalta maakuntamuseot. Valtiovallan pyrkimyksenä on vastuuttaa tehtävään valitut keskusmuseot huolehtimaan toimialueensa
museaalisista viranomaistehtävistä ja neuvonnasta aikaisempaa
huomattavasti laajemmin. Lapin
maakuntamuseo haki tehtävää
nykyiselle toimialueelleen, kuten
Tornionlaakson maakuntamuseo
ja Saamelaismuseo Siida omilla
tahoillaan. Museoiden saama yleinen valtionapu säilyy tasolla 37 %.
Valtiovallan osoittama lisärahoitus mahdollistaa valituille
hakijakunnille lisää henkilötyövuosiin sidottua valtionapua alueellista työtä tekevien henkilöiden

kulujen kattamiseen. Rovaniemen osalta Museovirasto esitti
lausunnossaan 2.7.2019 Opetusja kulttuuriministeriölle (OKM),
että Lapin maakuntamuseo täyttää kaikilta osin – niin alueellisen
museotoiminnan edistämistehtävän kuin kulttuuriympäristötyön
osalta – alueelliseksi vastuumuseoksi nimeämisen edellytykset.
Näihin tehtäviin liittyviin kuluihin on mahdollista saada valtionapua 85 % laskennallista henkilötyövuotta kohti. Mikäli haettua
neljää henkilötyövuotta vastaava
rahoitus toteutuu, tulee kaupungin rekrytoida museoon ainakin
kaksi alueellista työtä tekevää
uutta osaajaa, rakennustutkija ja
arkeologi. Maakunnallista työtä
jo nykyisin tekevän amanuenssin
kanssa nämä työntekijät muodostaisivat museoon käytännössä
kulttuuriympäristöyksikön, jota
muu henkilökunta eri osaamisalueilla täydentää. Vastaavasti
Rovaniemen taidemuseo haki
toimialueensa
vastuumuseoksi,
jonka myöntämistä Museovirasto
lausunnossaan esittää OKM:lle.
Lopullisia päätöksiä yllä mainittuihin hakemuksiin odotetaan
loka-marraskuussa 2019.
Henkilöstömuutokset museossa
jatkuvat helmikuun 2020 alusta
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lukien, kun allekirjoittanut jää
noin nelikymmenvuotisen arkeologisen uran myötä ansaituille
eläkepäiville. Tuosta ajasta palkanmaksajana Rovaniemen kaupungin ohella ehtivät olla mm.
Helsingin yliopisto, Museovirasto,
lukemattomat Lapin ja Pohjanmaan kunnat, Akateeminen kirjakauppa sekä muutamat historiatoimikunnat. Museonjohdollisissa
töissä on ”siinä ohessa” tullut painittua eri vaiheissa ja titteleillä
noin 18 vuotta. Paikallishistoriallinen työ jatkuu mm. Kittilän esi-

historian kirjoittamisen ja toivon
mukaan myös Raito-artikkelien
muodossa.
Kiitän kaikista unohtumattomista hetkistä museon henkilökuntaa, Rovaniemen kaupungin
vapaa-ajan johtoryhmää, esimiehiä, Arktikumin, Korundin, Museoviraston, muiden museoiden
sekä viranomaistyössä kohtaamieni eri sidosryhmien väkeä. Monien
sitkeiden ja osaavien toimijoiden
tuella joskus vaikeatkin rupeamat
on selätetty. Salute, terveyttä ja
pitkää ikää!
HANNU KOTIVUORI

JÄLKIKIRJOITUS

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös saapui heti lehden mentyä painoon. Päätöksen mukaan Lapin maakuntamuseo on nimetty alueelliseksi vastuumuseoksi 1.1.2020 alkaen. Tarkemmat tiedot voit lukea tästä.
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Projekti Sturmbock
ALEKSI RIKKINEN & EMIL SILLANPÄÄ

– Lapin sodan suurimman puolustuslinjan kartoitustutkimus

■ Syksyllä 1944 saksalaiset

rakensivat Käsivarren Lappiin
massiivisen, kymmeniä kilometrejä pitkän Sturmbock-puolustuslinjan. Linja jäi Lapin sodan
aikana suhteellisen vähäiselle
käytölle, sillä saksalaiset miehittivät linjaa vain lokakuusta 1944 tammikuuhun 1945.
Partiokahakoita suurempia
sotatoimia ei linjalla koskaan
nähty. Vuonna 2017 opiskelijat
AleksiRikkinen ja Emil Sillanpää
havaitsivat, ettei Sturmbockia
ole koskaan kokonaisuudessaan
kartoitettu. Toisin sanoen linjan
pääpiirteinen sijainti oli yleisesti
tiedossa1,2, mutta tarkempaa
tietoa esimerkiksi linjalle rakennettujen asemien sijainnista
tai nykytilasta ei ollut. Laajemmalle yleisölle tuntemattomana
sekä vain vähäiselle ihmisen
vaikutukselle altistuneena linja
oli mielenkiintoinen kartoitus
kohde.

Sturmbock-linjan kartoitustutki
muksen toteuttamisessa keskeisimpänä aineistona toimi
Maanmittauslaitoksen avoin laserkeilausdata. Lentolaserkeilauksen
avulla kartoitettavasta kohteesta
voi tuottaa geometrisesti tarkkaa
kolmiulotteista aineistoa. Menetelmällä voidaan lävistää maanpintaa peittävä kasvillisuus, jolloin
pinnanmuodoista saadaan tarkka
digitaalinen malli. Laserkeilauksella voidaan siis löytää tutkimus
alueelta paljon sellaisia kohteita,
joita ei voisi esimerkiksi pelkkiä
ilmakuvia tarkasteltaessa havaita.
Laserkeilausaineistot ovat mullistaneet viimeisen vuosikymmenen aikana arkeologian tieteellisen
kentän3. Uusilla menetelmillä on
pystytty löytämään esimerkiksi
mayojen rakennuksia viidakosta Väli-Amerikassa, ja Suomessa
menetelmällä on havaittu muun
muassa aiemmin tuntemattomia
geomorfologisia pinnanmuotoja4
sekä hiilimiiluja5. Projekti Sturmbockissa aineistoja käytettiin nyt
tässä laajuudessa ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan kohteisiin Suomessa.
3

Hyvin säilynyt saksalainen rakennus. Kuva: Emil Sillanpää.

Lentokoneesta toteutettava laserkeilaus on mittausmenetelmänä
varsin kallis, joten suuren pintaalan omaavia aineistoja tuottavat
lähinnä valtiolliset toimijat. Suomi
on toiminut tässä edelläkävijänä,
sillä Maanmittauslaitos aloitti valtakunnallisen laserkeilausaineiston
keräämisen yli kymmenen vuotta
sitten. Verovaroin hankittu aineisto on EU:n Inspire-direktiivin
hengessä kansalaisten vapaassa ja
ilmaisessa käytössä.
Aineistosta tuotettujen pintamallien resoluutio on riittävä suurehkojen linnoituskohteiden kuten korsujen, juoksuhautojen tai
rakennusten perustusten havaitsemiseen. Analysoimalla pintamalleja kartoitusprojektin maastotyöt
voitiin kohdistaa potentiaalisesti
kiinnostaville alueille.
MAASTOTYÖT ERÄMAASSA

Vaikka modernit kartoitusmene4

telmät helpottavat sotahistoriallista kartoitustutkimusta, ne eivät
kuitenkaan ole poistaneet perinteisen maastokartoituksen tarpeellisuutta. Kaukokartoitusaineistojen
resoluutio ei ollut riittävä pienimpien linnoituskohteiden, kuten
ampuma-asemien, sirpalesuojien
tai vankileirien kartoittamiseen.
Lisäksi maastotyöt ja kohteiden
tarkastaminen maastossa toivat syvyyttä tutkimusanalyysiin. Maastossa yksittäiset linnoituskohteet
pystytään dokumentoimaan tarkasti esimerkiksi niiden nykykunnon ja erityispiirteiden suhteen.
Laserkeilaus mahdollistaa toisin
sanoen suurimpien kohteiden paikantamisen, mutta ei anna niistä
yksityiskohtaisempaa informaatiota.
Maastotöitä varten GPS-laitteisiin ladattiin esikartoitettujen
linnoituskohteiden tarkat sijaintipisteet. Maastossa kyseiset kohteet
tarkastettiin ja dokumentoitiin

sanallisesti sekä valokuvin. Lisäksi kiinnostavista kohteista otettiin
videota, niin maasta kuin ilmasta. Majoituksena maastossa toimi
aggregaatilla sähköistetty teltta,
josta lähdettiin jalkaisin parhaimmillaan yli 30 kilometriä pitkille
kartoitusmatkoille.
Projektin ensimmäisenä tavoitteena oli kartoittaa Sturmbockin
etulinjan taisteluasemat. Tämä toteutettiin kesällä 2018 noin kuukauden kestäneissä maastotöissä,
joissa kartoitettiin mm. yli 500
korsua, 800 ampuma-asemaa sekä
yli sata tykistöasemaa. Taisteluasemat todettiin poikkeuksellisen
hyvin säilyneeksi ja historialliselta
arvoltaan merkittäväksi.
Sturmbock-linjan eteläosissa
etulinja muodostui yhtenäisestä

taisteluhaudasta, ja tunturien rinteille oli rakennettu runsaasti kranaatinheitin- ja panssarintorjuntaasemia. Kalkkoaiviin rajautuvat
paljakalla sijaisevat linjan pohjoisosat olivat puolestaan keveämmin
linnoitettuja, mutta yhtälailla hyvin säilyneitä.
SUOMEN KAUKAISINTA
SOTAHISTORIAA JA
VANKILEIREJÄ

Kesän 2019 kartoitusten kohteena
olivat ensisijaisesti Sturmbockin
selustan laajat leirialueet. Alueelta etsittiin kartoituksen ohella
etenkin merkkejä sotilaiden jokapäiväisestä elämästä sekä aseman
rakennusvaiheen aikaisista vankileireistä. Viimeksi mainittuja
löydettiinkin tutkimuksen aikana

Aleksi Rikkinen pitää taukoa panssarintorjunta-asemassa. Kuva: Emil Sillanpää.
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kaksi kappaletta. Toisessa vankileireistä oli havaittavissa vielä majoitteiden pohjien lisäksi pystyssä
olevaa aitaa sekä kaivo.
Näiden lisäksi selusta-alueiden
kiinnostavimpiin löytöihin lukeutuivat muun muassa hyvin säilyneet
rakennusten jäänteet, erinäiset saksalaisten hylkäämät varusteet sekä
merkit suomalaisten ilmapommituksista.
Kaiken kaikkiaan Sturmbockin
selusta-alueilta kartoitettiin yli
3 000 rakennuksen perustusta,
korsua, hevostallia tai telttapohjaa.
Puolustusasema käsitti siis paljon
muutakin kuin vain juoksuhautaa ja asepesäkkeitä – kyse oli yli
kymmenelle tuhannelle sotilaalle
rakennetusta pysyvästä puolustusasemasta. Vaihtelu eri leirien säi-

lyneisyyden välillä oli suurta, sillä
saksalaiset olivat asemasta perääntyessään evakuoineet myös osan rakennuksistaan.
Selustan leirialueiden lisäksi
kuluneen kesän kartoitukset kohdistuivat myös Sturmbockin
pohjoispuolisiin saksalaisasemiin.
Sturmbock-linjan sivustansuojaksi
rakennettiin vuoden 1944 syksyllä
Eisbär-nimellä tunnettu puolustuslinja Suomen Hirvasvuopion
sekä Norjan Kautokeinon välille.
Hirvasvuopioon suuntautuva
maastotyövaihe osoittautui logistisesti hyvin haastavaksi, sillä
matkaa Käsivarren tieltä karttui
lähes 50 kilometriä. Pääasiallisina
reitteinä toimivat vanhat saksalaiset huoltotiet, joita on mahdollista
ajaa nykypäivänä vain mönkijällä.

Hyppymiina laatikossaan. Kuva: Emil Sillanpää.
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Jorboaivin tunturin asemia. Kuva: Aleksi Rikkinen.

Myös maasto itse rajaseudun tutkimusalueella oli paikoin äärimmäisen vaikeakulkuista.
Sturmbockista poiketen Eisbärlinjan saksalaisasemat muodostuivat pienten yksiköiden, kuten
joukkueiden tai komppanioiden,
ympäripuolustettavista tukikohdista. Kohteet olivat kauttaaltaan
hyvin säilyneitä ja täydensivät
Sturmbockista kerättyä paikkatietoaineistoa.
PROJEKTIN TULOKSET

Sturmbockin kaltaisten historiallisten linnoituskohteiden peruskartoitus on tärkeää kohteiden
tehokkaan suojelun näkökulmasta.
Suomessa alle sadan vuoden ikäiset
kulttuuriperintökohteet eivät kuulu muinaismuistolain piiriin, joten lakisääteistä velvoitetta niiden

suojeluun ei ole. Metsähallitus on
päätöksellään rauhoittanut toisen
maailmansodan aikaiset linnoituskohteet valtion omistamilla maaalueilla. Ilman paikkatietoaineistoa
kohteiden suojelu on kuitenkin
hyvin hankalaa, sillä ei tarkalleen
ottaen tiedetä, mitä suojellaan.
Sturmbockin kartoitustutkimus on tuottanut ainutlaatuisen
paikkatietoaineiston poikkeuksellisesta sotahistoriallisesta kohteesta, joka mahdollistaa kohteiden
jatkotutkimuksen ja kulttuuriperinnön jatkuvuuden. Aineisto tullaan julkaisemaan myös interaktiivisena verkkokarttana. Oman
lisänsä tutkimuksen merkittäviin
tuloksiin antaa myös projektin
aikana kerätty tuhansien kuvien
valokuva- ja videoaineisto Sturmbock-linjan nykytilasta. Suuressa
7

osassa linnoitteita on vielä jäljellä
puurakenteita sekä muita sodan
jäänteitä, kuten saksalaisten hylkäämiä varusteita.
Kaukaiset arktiset alueet ovat
mahdollistaneet kohteiden säilymisen, mutta ajan kuluessa, ihmistoiminnan lisääntyessä ja ilmastonmuutoksen edetessä varsinkin
puurakenteet sekä kiinnostavat tavarat ovat vaarassa hävitä. Kuva- ja
videoaineisto jättää myös tuleville
sukupolville mahdollisuuden tarkastella toisen maailmansodan jättämää kulttuuriperintöä Käsivarren Lapin metsissä ja tuntureilla.■
Hankkeen kuvia Instagramissa:

Forgottenfronts
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Saksalaisilta jäänyt käyttämätön piikkilankarulla. Kuva: Emil Sillanpää.
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”Pikku-Rovaniemi” löytyi uudelleen

OULA SEITSONEN, MARIA PERSSON & MIKA KUNNARI

– Rovaniemeläisten Lapin sodan aikainen
evakkoleiri Ruotsin Västerbottenissa
■ Syksyllä 1944 Pohjois-

Suomen asukkaista evakuoitiin
valtaosa ennen Lapin sodan
puhkeamista. Suomalaiset ja
heidän saksalaiset kanssasotijansa – tulevat viholliset –
hoitivat yhdessä siviiliväestön
evakuoinnin. Lapin asukkaat
kuljetettiin odotettujen sotatoimien tieltä turvaan etelään,
Ruotsiin ja Pohjanmaalle. Yli
puolet evakoista päätyi Ruotsiin, joka vastaanotti heidät
hyvin lyhyellä varoitusajalla.
Myös Rovaniemen seudun
asukkaista yli puolet oli evakossa Ruotsissa, muun muassa
Västerbotteniin perustetuilla
pakolaisleireillä.

Lapin evakoiden taival kulki rajan
yli Ruotsiin Haaparannasta. Sieltä
matka jatkui edelleen pakolaisleireihin sekä muihin sijoituspaikkoihin, kuten kouluihin, seurakuntataloihin ja yksityiskoteihin.
Merkittäviä parakkileirejä oli
muun muassa Västerbottenin Kusforsissa ja Jörnissä. Kursforsin leiri
oli alun perin perustettu internoitujen saksalaissotilaiden majoitukseen ja paikalla olikin valmis leiriinfrastruktuuri. Kusforsin leiri tuli
tunnetuksi Pikku-Helsingin nimellä ja sinne majoitettiin kerrallaan noin tuhat pakolaista. Leirin
sijainti tunnetaan hyvin. Paikalla
on nykyään urheilukenttä, jonka
kupeesta löytyvät muistomerkit
sekä suomalaisevakoille että norjalaislapsille, joita myös majoitettiin
leirissä. Valtaosa leirin rakenteista
on tasoitettu urheilukentän alle,
mutta alueen laitamilta löytyy hajanaisia jäänteitä sota-ajalta.
Kusforsin lä hellä Jörnin
Lindåssa sijainnut leiri tuli
tunnetuksi Pikku-Rovaniemenä,
sillä sinne sijoitettiin pääasiassa
rovaniemeläispakolaisia. Leiri perustettiin hätäisesti umpimetsään
nimenomaan Lapin evakoiden
9

majoittamista varten, ja leirin tilapäisluonteiset rakenteet purettiin
pian sodan jälkeen. Pikku-Rovaniemen sijainti ehtikin unohtua
täysin vuosikymmenien kuluessa,
eikä esimerkiksi paikallisilla kulttuuriperintöviranomaisilla ollut
leiripaikasta enää mitään sijaintitietoa.
PIKKU-ROVANIEMEÄ
ETSIMÄSSÄ

Kesällä 2018 arkeologit Oula Seitsonen Oulun yliopistosta, Maria
Persson Göteborgin yliopistosta
ja Mika Kunnari Lapin yliopistosta päättivät yhdistää voimansa

paikantaakseen Pikku-Rovaniemen
uudelleen. Kenttätutkimukset Västerbottenissa toteutettiin Suomen
Siirtolaisuusinstituutin tukemana,
ja ovat osa Helsingin yliopiston
Lapin synkkä kulttuuriperintö
-hankkeen sekä Göteborgin yliopiston Neutral Heritage -projektin kenttätutkimuksia. Projekteissa
tarkastellaan laajasti ja monitieteisesti toisen maailmansodan materiaalisia jäänteitä ja niiden kulttuuriperinnön merkitystä.
Toiveenamme oli, että Jörnissä suoritetut paikallishaastattelut
johdattaisivat meidät leiripaikan
jäljille. Tämä tapahtui kuitenkin

Kuvassa Pikku-Rovaniemen leirin portti vuonna 1945 nykymaiseman päälle
asemoituna. Nykykuva ja kuvankäsittely Oula Seitsonen; arkistokuva
Skellefteån museo.
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Leiripaikan viereiseen joenpenkkaan siivottua sota-aikaista tavaraa.
Kuva: Oula Seitsonen.

helpommin ja nopeammin kuin
olimme osanneet aavistaakaan.
Aloitimme tutkimukset tutustumiskäynnillä Jörnin hautausmaalla olevalle suomalaisevakoiden
haudalle. Käynnin yhteydessä tapasimme nuoren metsurin, joka
saman tien kertoi tietävänsä missä
leiri oli sijainnut ja lähti kesken
töidensä näyttämään meille paikkaa. Hän myös mainitsi, että tarinat leiristä ja sinne sijoitetuista
sadoista rovaniemeläispakolaisista
elävät edelleen pienen paikallisyhteisön kansanperinteessä.
Pikku-Rovaniemen leiripaikka
näyttää nykyisin tavalliselta mäntymetsältä. Tarkemmalla tarkastelulla maastosta alkaa kuitenkin
hahmottua rakennusten perustusten matalia jäänteitä. Paikalla
sijaitsi sodan aikana yli sata rakennusta pitkissä riveissä, mutta
ne purettiin kaikki sodan jälkeen.

Leirin roskat ja muut materiaaliset
jäänteet työnnettiin viereiseen jokitörmään, johon ne ovat maatuneet. Valtaosa parakeista vaikuttaa
olleen pikaisesti tolppien ja maaperustusten varaan pystytettyjä
rakennuksia. Ainakin yksi parakki oli maastotutkimusten perusteella myös palanut, joko leirin
käyttöaikana tai pian sen jälkeen.
Erikoista oli, että tämän palaneen
parakin raunioista löytyi kymmenkunta palanutta rikkalapiota.
YLIRAJAISTA JA
YLISUKUPOLVISTA
KULTTUURIPERINTÖÄ

Pikku-Rovaniemeen liittyvää dokumentti- ja perimätietoa löytyy
nykyisin hyvin niukasti. Sodan
aikaisten lehtitietojen perusteella sinne sijoitetuille pakolaisille
tarjottiiin ruotsalaisten puolesta
kaikki peruspalvelut, esimerkiksi
11

Onnelliset löytäjät: arkeologit Oula Seitsonen (vas.) ja Mika Kunnari PikkuRovaniemen leirin nimikyltin paikalla. Valokuva Maria Persson.

sairaala, sauna, kirkko, koulu, lastentarha ja erilaisia työpajoja. Leirillä järjestettiin myös monenlaista
virkistys- ja harrastustoimintaa,
jonka pääasiallisena tavoitteena
oli pitää pakolaiset puuhakkaina.
Suomalaiset hoitivat leirin kaikki
päivittäiset askareet, ja ruotsalaisia työskenteli vain sairaalassa ja
toimistossa. Kalvavan koti-ikävän
lievittämiseksi evakot nimesivät
paikat tutuilla rovaniemeläisillä nimillä. Esimerkiksi ruokalat olivat
nimeltään Pohjanhovi ja Lapinmaa ja parakkien väliset polut oli
nimetty Rovaniemen teiden mukaan. Leiri lakkautettiin vuoden
1945 kuluessa, kun viimeisetkin
asukkaat pääsivät palaamaan kotimaahansa aloittamaan Lapin suurta jälleenrakennusurakkaa.
Pikku-Rovaniemen leirin jäänteet edustavat rovaniemeläisten
rajantakaista, ”orpoa” kulttuuri12

perintöä, jonka suojelu tuleville
sukupolville on perusteltua. Myös
leiriin liittyviä tarinoita olisi syytä
kartoittaa niin kauan, kuin evakkoajan kokeneita vielä on keskuudessamme. Leiripaikka pitäisi
merkitä maastoon esimerkiksi
opaskyltillä ja kartalla, jotta kiinnostuneet voisivat tutustua raunioihin. Rauniot ovat paikallisten
mukaan muuttuneet myös osaksi
jörniläisten omaa, paikallista kulttuuriperintöä ja ylisukupolvista
kertomaperinnettä. Ilman paikallisten historiantuntemusta leirin paikantamisessa olisikin ollut
huomattavasti suurempi työ.■

Lapinlehmä
PÄIVI SOPPELA

muutoksen pyörteissä
■ Viimeiset sata vuotta ovat

olleet niin suomalaisessa kuin
lappilaisessakin karjataloudessa suurten mullistusten aikaa.
Näiden pyörteiden keskelle
joutui aikanaan myös maakuntamme pieni mutta kestävä nimikkorotu, lapinlehmä, joka oli
yleisin lehmärotu Lapissa vielä
ennen sotia. Tuontirotujen rynnistys ajoi lapinlehmän lähes
sukupuuttoon 1960–70-luvuilla,
kunnes sen häviämiseen herättiin ja kanta alkoi vähitellen
elpyä. Nyt lapinlehmän arvokkaita ominaisuuksia taas arvostetaan ja uhanalainen rotumme
on uuden tulemisen äärellä.

Vanha taru kertoo lapinlehmän
saaneen alkunsa lähteestä nousseesta valkeasta lehmästä kun ensimmäiset ihmiset tulivat Lappiin.
Tämä kaunis, pienikokoinen lehmä on tavallisesti valkoinen väriltään, ja sen korvat ja turpa ovat
mustat tai ruskeat. Myös ruskeatai mustapilkullisia yksilöitä esiintyy ja toisinaan tavataan kokonaan
mustiakin. Lapinlehmä – viralliselta nimeltään pohjoissuomenkarja –
kuuluu vanhoihin skandinaavisiin
naudan alkuperäisrotuihin yhdessä
Ruotsin ja Norjan tunturirotujen
ja islanninkarjan kanssa. Lapinlehmä on erityisen hyvin sopeutunut
kylmään ilmastoon ja niukkoihin
olosuhteisiin.
Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa on tehty viime vuosina
lapinlehmään liittyvää monitieteistä tutkimusta muiden pohjoisten alkuperäisrotujen ja poron
rinnalla. Lapinlehmän vaiheita,
rodun ominaisuuksia ja sopeutumista pohjoisiin olosuhteisiin on
tutkittu Luonnonvarakeskuksen
ja Arktisen keskuksen Arktinen
arkki -hankkeessa, jossa eri alojen tutkijat tekivät yhteistyötä
lapinlehmän kasvattajien kanssa
13

Lapinlehmä laiduntaa kesällä niityillä ja metsässä ja lypsää korkealuokkaista
maitoa. Kuva: Marko Junttila, Lappari-hanke.

(2015–2018). Nämä avaukset ovat
olleet uraauurtavia, sillä lapinlehmää on tutkittu niin rotuna kuin
kulttuurisilta näkökohdilta vielä
hyvin vähän.
Hankkeen yhteydessä haastattelimme antropologi Nuccio
Mazzullon kanssa vanhan polven lapinlehmätilallisia, teimme
osallistuvaa tutkimusta nykyisten
lapinlehmän kasvattajien kanssa ja
tutkimme arkistolähteitä. Lisäksi tutkimushanke antoi kipinän
Arktisessa keskuksessa käytännön
hankkeille, joissa olemme agrologi Anne Tuomivaaran ja Luken
asiatuntijoiden kanssa selvittäneet muun muassa lapinlehmän
maidon hyödyntämisen mahdollisuuksia ja järjestäneet aihepiirin
koulutusta (Lappari- ja Lapparikoulu -hankkeet).
14

OSA POHJOISTA
KULTTUURIPERINTÖÄ

Vielä ennen sotia ja 1950-luvulle
asti lapinlehmä oli yleisin lehmärotu Lapissa. Karjanpidolla on
ollut Lapin maataloudessa tärkeä
asema, koska ilmasto ei ole suosinut viljan viljelyä. T. I. Itkosen
mukaan rotua on kasvatettu YläLapissakin vähintään keskiajalta
lähtien. Lapinlehmän avulla tuotettiin ankarissa olosuhteissa maitoa ja lihaa ja se oli olennainen osa
omavaraistaloutta. Arktinen arkki
-hankkeen haastateltavat kertoivat
lapinlehmän, ’Valkoisen ihmeen’
sitkeydestä, vaatimattomuudesta,
hyvästä luonteesta, ravitsevasta
maidosta, monista poikimisista,
terveydestä ja pitkäikäisyydestä.
Lapinlehmiä oli taloudessa yleensä
vain muutama, mutta ne olivat sitä-

kin tärkeämpiä. Talon isäntä saattoi olla savotassa, porometsässä tai
muualla kaukana töissä, kun taas
emäntä piti huolta lehmistä. Näin
saatiin lapsille maitoa, josta tehtiin
myös voita, viiliä ja piimää. Joskus
tehtiin leipäjuustoa, ’parasta juustoa, mitä voi saada’. Isoissa taloissa
oli suuriakin karjoja ja piikoja niitä
hoitamassa, jolloin maitoa, lihaa ja
voita riitti myös myyntiin.
Keveäjalkainen ja leveäsorkkainen lapinlehmä laiduntaa helposti niin metsässä, suolla kuin
tuntureillakin ja käyttää niiden
kasveja monipuolisesti. Karjan
metsälaidunnus oli yleistä viime
vuosisadan alussa ja hyvin pitkään
sen jälkeen, joissakin paikoissa
jopa 1960-luvulle. Lapinlehmä
on ravinnonotoltaan karkearehun
syöjä ja tulee toimeen niukalla ja
vaatimattomalla ravinnolla. Tämä
on ollut erityisen tärkeää ennen
vanhaan, kun luonnonniityiltä
kootut heinät, jokivarsien kortteet
ja metsistä saadut lehdekset ovat
muodostaneet talviruokinnan perustan. Lapinlehmän ruokintaan
tiedetään pohjoisimmassa Lapissa
käytetyn myös kalanperkeitä ja
poronjäkälää, jota kerättiin kesällä limpuiksi ja lisättiin lisärehuna
appeeseen. Jos lapinlehmä saa vähänkin ylimäärin ravintoa, se alkaa kerätä rasvavarastoja ja lihoa.
Tarkalta laidunnustavaltaan ja
sopeutumiseltaan ravinnon niukkuuteen lapinlehmä muistuttaa
toista pohjoisen asukasta, poroa,

joka kasvaa runsailla kesälaitumilla ja selviää niukoissa oloissa
talvet.
Lapinlehmien entiset kasvattajat korostivat lapinlehmän
merkitystä Lapin ihmisten selviytymisille vaikeista ajoista. Lapinlehmä ei ole ollut kasvattajilleen
ainoastaan ravinnon lähde vaan
läheinen ja arvostettu ystävä, jopa
perheenjäsen, johon on muodostunut lämmin ja vastavuoroinen
suhde. Lapinlehmien nimet vanhoissa kantakirjoissa, kuten Ihme,
Ihana, Lahja, Onnenkukka, Pyhikki kuvastavat lehmän merkitystä
kasvattajille. Luontoon ja ympäristöön liittyvät useat ulkonäköä
kuvailevat nimet kuten Joutsen,
Hillankukka, Valokki ja Talvikki.
Lapinlehmän luonne ja taidot
kuvastuvat muun muassa nimissä
Mainio, Etevä, Hulmu ja Uimuri.
Sen luonteenpiirteissä mainitaan
etenkin maatiaisrodulle tyypillinen älykkyys, itsenäisyys, uteliaisuus ja ihmisystävällisyys. Lapinlehmä viihtyy yleensä laumassa ja
sosiaalinen vuorovaikutus ihmisen
ja lajitoverien kanssa on sille tärkeää. Tunturilehmän tiedetään
osaavan jopa puolustautua petoja
vastaan asettumalla laumassa toistensa suojaksi ja pitämällä tarvittaessa kovaa ääntä.
Viime vuosisadan alussa kansalliset virtaukset ja suomalaisuusaate nostivat kansan parissa
innostusta suomenkarjarotujen jalostukseen ja kasvatukseen. Länsi15

Evakkokarjaa matkalla Torniosta Haaparantaan 19.9.1944. Kuva: SA-kuva.

suomenkarjaa ja itäsuomenkarjaa
eli kyyttöä alettiin tällöin jalostaa
omina rotuinaan. Lapinlehmiäkin
alettiin kantakirjata ja jalostaa. Jalostuksessa suosittiin valkeaa väriä
ja hyvää rakennetta sekä pyrittiin
nostamaan rodun maidontuottoa.
Valkeaa väriä pidettiin paitsi kauniina, myös hyvänä suojavärinä
hyönteisiltä. Lisäksi oli todisteita, että jo 1200-luvulla pohjoisen
Ruotsi-Suomen karja oli ollut sekä
nupoa että valkoista. Vuosisadan
alku ja sotia edeltävä aika olivat
suomenkarjayhdistysten ja sonniosuuskuntien kulta-aikaa. Lapissa
maidontuotannon kasvua jarruttivat karut olosuhteet ja peltoviljelyn hidas yleistyminen.
Lapinlehmien määrä oli suurimmillaan ennen sotia. Toinen
maailmansota katkaisi rodun
nousun karulla tavalla. Sodan ja
evakkojen aikaiset menetykset
olivat suuria. Karjaa menetettiin
kuljetuksissa, jäi evakkoon tai
16

joutui teuraaksi. Monesti karjaa
kuljettivat nuoret naiset ja tytöt,
ja matkaa tehtiin usein jalkaisin.
Lehmät vietiin evakkoon, mutta
sonnit teurastettiin, mistä syystä
ne hävisivät melkein kokonaan.
Itä-Lapin karjat evakuoitiin
Pohjanmaalle, länsipuolen karjat
Ruotsiin. Lapin sodan aikana Inarin, Utsjoen ja Petsamon karjojen
evakuointi jäi niin myöhäiseen
ajankohtaan, että ne jouduttiin
teurastamaan kokonaisuudessaan.
Sodan jälkeen lapinlehmien sonneja etsittiin Lapin eri perukoilta
ja risteytysapua hankittiin länsinaapurin tunturikarjasta. Kaikesta myllerryksestä huolimatta
lapinlehmä kuitenkin selvisi. Vanhan polven lapinlehmätilalliset
kertoivat tarunhohtoisia tarinoita
sota-aikojen evakkokuljetuksista
harhautuneiden lapinlehmien ihmeellisestä selviytymisestä talven
yli kevääseen, jolloin väki palasi
evakosta. Nämä tarinat kertovat

rodun neuvokkuudesta ja sitkeydestä.
AALLONPOHJASTA UUTEEN
NOUSUUN

Sotien jälkeen lapinlehmä joutui
väistymään suurempituottoisten
tuontirotujen tieltä ja oli vaarassa
hävitä kokonaan. Tähän vaikuttivat
etenkin sotien jälkeinen ruokapula
ja maatalouden suuri murros, teknistyminen ja neuvontajärjestöjen
painostus. Kun ayshire- ja muiden
tuontirotujen kannatus oli suurimmillaan, lapinlehmiä jouduttiin
jopa piilottelemaan neuvontajärjestöjen edustajilta. Lapinlehmien
kasvattajat muistelivat Arktinen
arkki -hankkeen haastatteluissa,
miten lapinlehmiä tällöin väheksyttiin ja paine niistä luopumiseen oli
ankara. Lapinlehmän syrjäytyminen oli hyvin nopeaa 1960-luvulla.
Kanta oli alimmillaan 1970-luvulla, jolloin karjoja oli jäljellä vain
joitakin. Vain muutaman valveu-

tuneen karjankasvattajan ja virkamiehen aktiivisuuden sekä Pelson
vankilaan perustetun geenipankkikarjan ansiosta kanta saatiin viime
hetkellä pelastettua. Kanta alkoi
hitaasti kasvaa 1980-luvulla. Myöhemmin kasvattajien avuksi tulivat
alkuperäiskarjan tuotantotuki ja
kansalliset geenivaraohjelmat.
Lapinlehmien kasvattajat ovat
tehneet tärkeää työtä rodun elpymiseksi, ja varsinkin naisten työllä
on ollut tärkeä merkitys. Nykyisin lapinlehmiä kasvatetaan pienimuotoisesti Lapin lisäksi koko
maassa. Kanta on kaksinkertaistunut viimeisen runsaan kymmenen
vuoden aikana, mutta on edelleen
uhanalainen. Lisääntymisikäisiä
puhdasrotuisia naaraita on 850
yksilöä, koko populaation ollessa
noin 2000 yksilöä koko maassa ja
111 Lapissa (2017). Yksinomaan
lapinlehmiä sisältäviä karjoja on
harvassa. Lapinlehmiä on tiloilla
tavallisesti vain muutama yksilö

Viena Parviainen viemässä lehmiä navettaan, 1959.
Kuva: Paavo Alanne, Lapin maakuntamuseo.
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muunrotuisen karjan jatkona,
harrasteena tai maisemanhoitajana. Niiden maitoa ei kerätä erikseen, vaan se sekoitetaan meijerissä
muun maidon joukkoon.
Lapin maatalouden näkymät
ovat tällä hetkellä haastavat, niin
kuin ne ovat koko maassa. Karjankasvatus etsii uusia suuntia
globalisaation, ihmisten ravintotottumusten muutosten ja ilmastonmuutoksen vuoksi. Lapinlehmä on pieni lehmärotu, joka ei voi
kilpailla tuotannon määrällä. Sen
sijaan se voi menestyä kestävyydellään ja tuotteidensa paikallisuuden, korkean laadun ja erityisyyden avulla. Lapinlehmä kestävänä
alkuperäisrotuna ja lapinlehmään
perustuvat erityistuotteet ja palvelut tarjoavat erinomaisia kehitysmahdollisuuksia, jotka voivat
tukea rodun pidon lisääntymistä
ja kannan elpymistä.
Lapinlehmä ja sen tarina ovat
osa pohjoista kulttuuriperintöä,
joka on ollut vaarassa hävitä ja joka
on tärkeä saada laajemmin yleiseen
tietoisuuteen. Kulttuurihistoriallisella ja muulla lapinlehmään liittyvällä tutkimuksella ja tiedotuksella
tuetaan rodun tunnettavuutta ja
tehdään näkyväksi sen merkitystä,
joka lisää niin tilallisten kuin kuluttajien, suuren yleisön ja matkailijoidenkin kiinnostusta rotuun.
Tämä tukee pidemmällä tähtäyksellä sitä, että lapinlehmät laiduntavat Lapin niityillä ja pelloilla
myös tulevaisuudessa.■
18
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JOHDANTO HEIDI PELKONEN

VUOKKO KAAKKURIVAARA

Kaupunginjohtajan ja
kansanedustajan papereista
piirtyi aikakautensa kuva
■ Museoon saapuu paljon eri-

laisia lahjoituksia, joista osa voi
joutua odottamaan luettelointia
pidemmän aikaa. Arkistoaineistojen kohdalla syitä siihen
ovat erityisesti niiden laajuus
ja epäjärjestys, jolloin aineistoon tarttuminen vaatii paljon
keskeytymätöntä työaikaa.
Joskus aineisto voi jäädä odottamaan käsittelyä myös siksi,
että sen sopivuus kokoelmiin on
epäselvää. Tänä vuonna Lapin
maakuntamuseossa järjestettiin
kaksi laajaa henkilöarkistoa
lisätyövoiman turvin. Toinen
aineistoista jatkoi järjestämisen
jälkeen matkaansa eteenpäin
Kansallisarkisto Ouluun, mutta
toinen jää maakuntamuseon
kokoelmiin rikastuttamaan
Rovaniemen historian tietovarantoja.

Insinööri Adam (Aatu) Hänninen
(1879–1952) ehti työskennellä
ympäri Suomea mm. insinöörinä,
sähkölaitosten johtajana ja kaupunginjohtajana. Sodan jälkeen
hän tuli vielä Rovaniemelle rakennushallituksen tarkastajaksi.
Hänen jäämistönsä jäi Rovaniemen kaupungin haltuun ja siirrettiin Lapin maakuntamuseoon
kesällä 1978. Pääosin arkistomateriaaleista koostuva aineisto oli
sekä erittäin laaja että sekavassa
järjestyksessä, mistä syistä arkisto
jäi uinumaan museon kokoelmavarastolle. Vuonna 2016 museolla
työskennellyt museoavustaja esijärjesteli sen ansiokkaasti, jolloin
saatiin myös tarkempi selvyys
aineiston sisällöstä – selvisi, että
Lappiin liittyen sitä oli lopulta
hyvin vähän. Monivaiheisen elämän eläneen ja yhteiskunnallisissa
asioissa laajalti vaikuttaneen Hännisen aineistoa tarjottiin Kansallisarkistoon, jonka Oulun yksikkö ilmoitti ottavansa sen vastaan.
Aineisto tuli kuitenkin järjestellä
vielä tarkemmin. Työhön tarttui
marraskuussa 2018 museoavustaja
Vuokko Kaakkurivaara, ja tammikuussa Aatu Hännisen arkisto
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voitiin viimein lähettää Ouluun.
Varatuomari, kaupunginjohtaja ja kansanedustaja Tuure Salon
(1921–2006) arkistoaineisto saapui museon varastolle yllättäen
vuonna 2003. Laaja aineisto ehdittiin käydä läpi vasta jokunen
vuosi sitten, mutta sekin jäi odottamaan varsinaista järjestämistä.
Saatuaan Aatu Hännisen arkiston
”maailmalle” tarttui museoavustaja Kaakkurivaara tähän aineistoon. Seuraavaksi hän kertoo
tarkemmin työstään Tuure Salon
aineiston parissa.
TYÖN ALOITUS

Käsiteltäviä papereita oli yhteensä
viisi muuttolaatikollista. Oli riippukansioita, irrallisia paperipinoja,
mappeja, muovitaskuja. Tehtäviini
kuului järjestellä ja luetteloida paperit asiakokonaisuuksien mukaan
ja pakata ne arkistokoteloihin.
Työ oli minulle erittäin mieluinen. Olin työskennellyt aikaisemmin runsaat kolmekymmentä
vuotta kirjanpitäjänä pelkästään
numeroita sisältävien papereiden
parissa. Nyt voisin syventyä Salon
arkistoaineiston myötä rovaniemeläisten ja lappilaisten elämään
ja elinympäristöön vaikuttavien
hankkeiden ja päätösten vaiheisiin. Ja niitä oli runsaasti!
Asiakirjojen käsittelemä ajanjakso on pääosin 1960-luvulta
1980-luvulle. Silloin yhteiskunnassa vaikuttivat aivan erilaiset
tuulet kuin tänä päivänä.
20

Arkistokoteloita muodostui kaiken kaikkiaan 19 kpl ja ne sisältävät asiakokonaisuuksia ja hankkeita yhteensä noin 30 kpl. Osa
oli jo valmiina kokonaisuuksina
riippukansioissa ja mapeissa, mutta paljon oli myös irrallaan ja yhdistelemättä.
Aloitin aineiston työstämisen ensin tutustumalla karkeasti ja päällisin puolin papereiden
sisältöön. Aikaisemmin tehdyn
järjestelyn perusteella hahmottelin ja jaottelin aineiston kuuteen
pääluokkaan ja siitä sitten vähitellen asiayhteyden mukaan omiksi
pienemmiksi kokonaisuuksikseen.
Aineiston määrän perusteella suurimmaksi luokaksi muodostui
Rovaniemen kaupungin hankkeisiin ja kaupunginjohtajan työhön liittyvät asiapaperit. Toisena
pääryhmänä kansanedustajuuteen
liittyvät asiapaperit. Puheista,
alustuksista ja lehtikirjoituksista
muodostui kolmanneksi suurin
luokka ja neljänneksi Pohjola Norden kansalaisjärjestön toiminta.
Puhtaasti henkilökohtaisia, yksityisiä papereita oli vain vähän.
POIMINTOJA
ARKISTOAINEISTOSTA

Aikakausi 1960-luvulta 1980-luvulle oli koko maassa hyvinvointivaltion rakentamisen aikaa. Tuure
Salo oli osan tuosta ajanjaksosta
yhtä aikaa sekä kansanedustajana
Suomen eduskunnassa lainsäädäntötyössä että Rovaniemen kaupun-

ginjohtajana paikallishallinnossa.
Tämä toi mahdollisuuden tuoda
tuota hyvinvointia Rovaniemelle
ja koko Pohjois-Suomeen.
Koska järjestettävä aineisto oli
nimenomaan Tuure Salon itsensä tekemä lahjoitus, saattoi siitä
löytää hänelle henkilökohtaisesti
tärkeitä yhteiskunnallisia aiheita.
Näitä olivat mm. koulutus ja lappilaisten nuorten mahdollisuudet
saada koulutusta kotimaakunnassaan. Tästä esimerkkinä Lapin
yliopiston perustaminen Rovaniemelle. Myös Lapin Sairaanhoitooppilaitos, Rovaniemen hotelli- ja
ravintolaoppilaitos ja Lapin Urheiluopisto aloittivat ja laajensivat
toimintaansa tuolloin.
Matkailu yhtenä teollisuuden
alana ja varteenotettavana elinkeinona alkoi myös voimistua ja
aineistossa on mm. Napapiirin
Maja Oy:n rakennuskompleksin
laajennukseen liittyviä papereita.
Myös Rovaniemelle suunniteltiin
arktisen eläinpuiston perustamista, johon liittyen aineistossa on
suunnitelma vuodelta 1984. Joulupukinmaa-teemapuisto Ounasrinteelle oli myös kaupunginhallituksen suunnitelmissa vuonna 1967.
Tieteen ja tutkimuksen hankkeisiin Lapin Yliopiston lisäksi kuului
Arktikum-tiedekeskus, jonka perustamistoimikunnan puheenjohtaja ja palkintolautakunnan jäsen
Tuure Salo oli.
Kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä hankkeita olivat mm. Wihurin

taidekokoelman siirto Rovaniemelle vanhan postiautovarikon
tiloihin eli taidemuseon perustaminen. Ja tietenkin vuonna 1975
perustettu Lapin maakuntamuseo
kuului tuon ajan kulttuurihankkeisiin.
Asuminen ja asuntopula maalta
kaupunkeihin muuton seurauksena, ja Rovaniemellä erityisesti
opiskelijoiden asuntojen tarpeen
kasvu, olivat tuon ajan keskeisiä
ongelmia ja poliittistakin kiistaa
aiheuttaneita aiheita. Kaupungin
kaavoitus- ja maanhankinta liittyvät kiinteästi asumiseen ja asuntojen rakentamiseen ja ensimmäisiä
alueliitos- ja yhdistymisneuvotteluja Rovaniemen maalaiskunnan
ja Rovaniemen kaupungin kanssa
käytiin tuolloin.
Näkyvä rooli kansalaisjärjestö
Pohjola Nordenissa toi Tuure Salolle mahdollisuuden ajaa hankkeita myös pohjoismaisesta näkökulmasta ja pohjoiskalottialueen
yhteistyön avulla eteenpäin. Lapin
yliopisto oli yksi näistä, esimerkkinään Tromssan yliopisto PohjoisNorjassa ja Luulajan teknillinen
korkeakoulu Pohjois-Ruotsissa.
Tuure Salo oli toisen maailmansodan sotaveteraani ja syntyperäinen rovaniemeläinen. Jälleenrakennusaika ja lappilaisen ihmisen
sitkeys ja ahkeruus uudelleenrakentamisessa korostuu usein hänen puheissaan ja kirjoituksissaan.
Tässä kerrotut poiminnat nousivat
arkistoaineistosta päällimmäisinä
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mm. asiakirjojen määrän ja Salon
puheissa ja alustuksissa esiintyvien painotusten perusteella. Salo
oli myös kutsuttu moniin näiden
hankkeiden toimikuntiin ja johtokuntiin Rovaniemen kaupungin
edustajana.
Aineisto tarjosi kurkistus
ikkunan edustamaansa aikakauteen. Monet silloiset hankkeet näkyvät tänä päivänä rakennuksina
ja maamerkkeinä Rovaniemen
kaupunkikuvassa. Arktikum-talo,
jonka alakerran “kammiossa” sain
puoli vuotta työskennellä, on minulle henkilökohtaisesti läheisin
näistä kohteista.

Joidenkin asiakirjojen välissä oli
vielä jäljellä Tuure Salon kirjoittama muistilappunen sihteerilleen
jotakuinkin näillä sanoilla: “Tehdäänpäs tästä riippukansio Rouva
R”. En voinut olla huvittelematta
ajatuksella, ja melkeinpä kuulin
Tuure Salon sanovan minulle isällisesti: “Tehdäänpäs Kemijärven
tyttö tästä asiakokonaisuus”. Olen
syntyisin Kemijärveltä, mutta asunut jo yli 30 vuotta Rovaniemellä.
(Enkä ihan tyttönenkään enää.)■

Järjestelty Tuure Salon arkistoaineisto (dnro 608) odottamassa vientiä museon
arkistoaineistokokoelmatilaan. Arkistokoteloita tuli kaikkiaan 19 kappaletta,
myöhemmin aineistoon saapui vielä yhden kotelon verran lisäystä.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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Peräpohjolan kalottivaarat
PETER JOHANSSON

luonto- ja kulttuurikohteina
■ Mannerjäätikön hävittyä
Lapista runsas 10 000 vuotta
sitten laajat alueet sen etelä- ja
lounaisosissa peittyivät muinaisen Itämeren eli Ancylusjärven vedenpinnan alle. Vain
korkeimmat vaarat nousivat
saarina ja luotoina vedenpinnan yläpuolelle. Rovaniemen
keskustan kohdalla vettä oli
noin 140 metriä. Ancylusjärven lahdet työntyivät nykyisiä
jokilaaksoja myöten Kolariin
ja Kittilään asti.1 Veden tulvimiseen oli syynä jääkaudella
maankuoreen syntynyt painauma, jonka oli aiheuttanut
mannerjäätikön paino. Pohjanlahdella, missä jäätikkö oli
paksuimmillaan, painauman
arvioidaan olleen noin kilometrin luokkaa.2 Jäätikön sulaessa
ja ohentuessa maankuori alkoi
vähitellen palautua normaaliin
muotoonsa. Tätä ilmiötä kutsutaan maankohoamiseksi.
1
2

Saarnisto 1981 ja 1996
Balling 1980

Merkittävä osa maankohoamisesta
tapahtui jo aikana, jolloin oheneva jäätikkö vielä peitti aluetta. Sen
nopeutta on voitu mitata vasta jäätikön häviämisen jälkeisenä aikana
tutkimalla vanhoja rannan tasoja
sekä eri korkeuksilla olevia pieniä
järvialtaita. Niiden kuroutumisajankohta eli muinaisen Itämeren
lahden muuttuminen itsenäiseksi
järveksi näkyy järven pohjakerrostumien mikroskooppisen piileväkoostumuksen muutoksena. Kuroutumisajankohta voidaan myös
ajoittaa radiohiilimenetelmällä.
Mittaus- ja ajoitustuloksia vertaamalla on havaittu, että maankohoa
minen oli nopeimmillaan mannerjäätikön häviämistä seuranneen
ensimmäisen vuosituhannen aikana. Silloin Rovaniemen–Pellon
alueella maa nousi noin 10 metriä
sadassa vuodessa (Saarnisto 1981).
Sen jälkeen nousuvauhti asteittain
hidastui, ja viimeisten 4 000 vuoden kuluessa se on ollut keskimäärin metrin sadassa vuodessa. Maankohoaminen jatkuu edelleen ja on
nykyisin Perämeren rannikolla
noin 75 cm ja Rovaniemen–Pellon
alueella 65–70 cm sadassa vuodessa (Kakkuri 1991).
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Peräpohjolan vaarojen, mäkien ja
harjujen rinteillä esiintyy muinaisista vedenpinnan korkeuksista
kertovia muinaisrantoja. Ne syntyivät rantavoimien eli aallokon ja
talvisten jäiden aiheuttaman työnnön tuloksena. Ylimmäksi rannaksi kutsutaan sitä vedenpinnan
tasoa, joka erottaa veden peitossa
olleen eli subakvaattisen alueen
veden pinnan yläpuolelle jääneestä
vedenkoskemattomasta eli supraakvaattisesta alueesta. Ylimmän
rannan ikä vaihtelee. Se syntyi eri

aikaan eri alueilla sitä mukaa kun
jäätikkö vetäytyi pois. Ylin ranta kertoo, kuinka paljon maa on
kohonnut merenpinnan suhteen
mannerjäätikön häviämistä seuranneena aikana. Peräpohjolassa ylin
ranta syntyi Ancylusjärvi-vaiheessa
ja sen korkeus vaihtelee 168 ja 219
metrin välillä (Kujansuu 1967).
Muinaisrannat ovat syntyneet joko
kerrostumis- tai kulutusprosessien
tuloksena. Kerrostumalla syntyneisiin muinaisrantoihin luetaan
rantapalteet ja rantavallit sekä vaa-

Kuva 1. Peräpohjolan kalottivaara-alue. Ancylusjärvi-vaiheessa syntynyt ylin
ranta ja vedenkoskemattomat alueet on kuvattu mustalla värillä. Katkoviivan
rajaamalla alueella sijaitsevat edustavimmat kalottivaarat.
Kuva: Peter Johansson.
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rojen laille ja rinteille kasaantuneet
kivi- ja lohkarepellot. Karuina ja
vaikeakulkuisina kohteina kivija lohkarepellot ovat askarruttaneet esi-isiemme mielikuvitusta.
Siksipä niitä on kutsuttu kansan
keskuudessa pirunpelloiksi. Kulutusrantoja ovat rantatörmät,
kivivyöt sekä huuhtoutumisrajat.
Kivivöissä kivet ovat nousseet näkyviin, kun aallokko on huuhtonut niiden välistä maa-aineksen
pois. Huuhtoutumisrajoja esiintyy mäkien rinteillä, joissa kalliota
peittävä moreeni on rantavoimien
vaikutuksesta huuhtoutunut pois.
Rinteelle on jäänyt jäljelle paljas
avokallio 5–10 metrin korkuisena
vyönä (Johansson ja muut 2005).
KALOTTIVAARAT OVAT
MUINAISIA ANCYLUSJÄRVEN
SAARIA

Kalottivaarat muodostavat oman
erikoisen muinaisrantatyyppinsä.
Niissä huuhtoutumisraja kiertää
vaaran huipun ympäri ylhäältä
katsottuna renkaan muotoisena avokallioalueena. Sen keskellä
olevaa vaaran lakea peittää vedenkoskematon ja huuhtoutumaton pohjamoreeni. Sitä kutsutaan
moreenikalotiksi, mistä kalottivaara on saanut nimensä. Huuh-

toutumisrajan alapuolella alkavat
kivi- ja lohkarepellot. Aaltojen
ja tyrskyjen voima pyöristi niissä
olevia kiviä ja lohkareita kasaten
ne kivisiksi kentiksi. Komeimmat
kivipellot sijaitsevat vaaroilla, jotka ovat olleet ulapan ympäröimiä
yksinäisiä saaria. Kivipelloissa näkyy usein selännemäisiä muotoja,
jotka muodostavat allekkaisia porrasmaisia kivikkovalleja. Hiekka ja
hienoin maa-aines puuttuvat, sillä
aallokko huuhtoi ne pois ja kerrosti ne alarinteille.
Peräpohjolan tunnetuimmat
kalottivaarat sijaitsevat Rovaniemen, Pellon ja Ylitornion välisellä
kaaren muotoisella alueella (Johansson ja muut 2000) (kuva 1).
Sieltä on inventoitu yli 80 kalottivaaraksi tunnistettua kohdetta.
Alue oli otollinen kalottivaarojen
synnylle, sillä yksittäisten vaarojen ympärille jäi avoimia vesialueita, joissa aallokon toiminta
oli voimakasta joka suunnasta.

Kuva 2. Aavasaksa nähtynä
Tengeliöjoen laaksosta. Laella näkyy
metsän peittämä moreenikalotti,
sen alapuolella huuhtoutumisraja
kalliojyrkänteineen ja sen alapuolella
rantavoimien kasaamia kiviä ja
lohkareita. Kuva: Peter Johansson.
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Kuva 3. Ylin ranta
Pellon Lampsijupukalla
(Jupukalla).
Kuva: Peter Johansson.

Alueen graniittinen, migmatiittinen tai kvartsiittinen kallioperä
ja kivilajeille tyypillinen rakoilu
ja lohkeaminen vaikuttivat osaltaan kallion rikkoontumiseen ja
rapautumiseen. Tornionlaakson
tunnetuimpia kalottivaaroja ovat
Aavasaksa (242 m) (kuva 2), Ainiovaara (230 m), Sompanen (223
m), Liinankivaara (220 m), Reväsvaara (242 m) ja Lampsijupukka
(Jupukka, 210 m) (kuva 3). Niissä
ylin ranta vaihtelee 205–212 metrin korkeudella. Rovaniemen Olkkavaaralla (231 m), Vennivaaralla
(229 m) ja Nuuksvaaralla (223 m)
ylin ranta on noin 210–212 metrin korkeudella. Kemijokilaakson
Louevaarassa (250 m), Pisavaarassa (262 m) ja Vammavaarassa
(227 m) ylin ranta on 215–219
metrin välillä. Kalottivaara-alue
jatkuu Tornionjoesta länteen.
Pohjois-Ruotsissa tunnetuimpia
kalottivaaroja ovat Överkalixin
Rudjärvberget ja Vaimisberget
sekä Övertorneån Paljakkavaara ja
Einivaara. Siellä ylimmät rannat
ovat 210–216 metrin korkeudessa
(Saarnisto 1991).
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Pellon ja Rovaniemen pohjoisosissa kalottivaarojen määrä vähenee.
Maasto nousee, ja muinaiset vesialueet kapenivat pitkiksi lahdiksi,
joissa aallokon voima heikentyi.
Rinteille saattoi syntyä pallekivikoita ja rantavalleja, mutta vaaroja kiertäviä huuhtoutumisrajoja ei
voinut enää syntyä. Kalottivaaraalueen eteläpuolella Tervolassa ja
Torniossa mm. Valkiavaaran (210
m), Sorvasvaaran (190 m) ja Kätkävaaran (180 m) rinteille ja laille
syntyi näyttäviä kivipeltoja. Niistäkään ei syntynyt kalottivaaroja,
sillä niiden laet eivät yltäneet ylimmän rannan tasoon.
Kalottivaaran geologiset osaalueet erottuvat myös kasvillisuudeltaan. Huuhtoutumatonta kalottia peittää usein tiheä kuusikko
tai sekahavumetsä, sillä maaperän
pohjamoreeni sisältää hienorakeisia maa-aineksia. Se on kasvualustana vettä pidättävää ja ravinteista.
Huuhtoutumisrajan kallioalueilla
kasvillisuus on niukkaa ja käsittää
usein vain kalliota peittävää sammalta ja jäkälää. Kallion raoissa
saattaa kasvaa varpuja ja yksittäi-

siä kitukasvuisia mäntyjä. Kivija lohkarepellot ovat myös karuja kasvupaikkoja, joissa erilaiset
jäkälät ja sammalet verhoavat
kiviä ja lohkareita. Alarinteiden
rantavalleilla kasvillisuus on
usein männikkökangasta. Aallokon huuhtoma ja kerrostama
rantakerrostuma on maa-ainekseltaan hiekkaa ja soraa. Kasvualustana se on kuiva ja niukkaravinteinen.
KEMIJOKIVARREN VAARAT JA
PIRUNPELLOT

Tervolan ja Rovaniemen rajalla,
Kemijoen itärannalla kohoaa 228
metrin korkuinen Vammavaara.
Sen rinteillä on Suomen korkein

Itämereen syntynyt muinaisranta,
219 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella (Saarnisto 1981).
Peräpohjolan muinaisrannoista se
sijaitsi lähinnä Perämeren maankohoamiskeskusta, ja siksi maankohoamisen vaikutus on ollut
siellä voimakkain. Mannerjään
vetäydyttyä alueelta noin 10 300
vuotta sitten Vammavaaran laki
jäi noin 15 hehtaarin laajuiseksi
saareksi. Se samoin kuin viereinen laki, Tynnyripäri (223 m) ja
kaksi muuta kohoumaa sijaitsivat
uloimpana saarijonona keskellä
Ancylusjärven ulappaa. Vammavaaran moreenikalottia verhoaa
tiheä sekahavumetsä. Lounais- ja
etelärinteillä jyrkän kvartsiittisen

Kuva 4. Vammavaaran muinaisrannalta avautuu kaunis näköala
Kemijokilaaksoon. Kuva: Peter Johansson.
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kalliotörmän alta löytyvät laajat
kivi- ja lohkarepellot, jotka peittävät noin 500 hehtaarin laajuisen
yhtenäisen alueen. Siellä miljoonat veden huuhtomat paikallisesta
kvartsiittikalliosta irronneet kivenkappaleet sekä jäätikön kuljettamat moreenin kivet ja lohkareet
ovat pyöristyneet ja kasaantuneet
aallokon toiminnan tuloksena vallimaisiksi muodoiksi. Näyttävimmät kivi- ja soravallit sijaitsevat
150–200 metrin korkeustasojen
välillä (Johansson ja muut 2003).
Vammavaara näkyy kauas ympäristöön. Keskiajalla sinne sytytetKuva 5. Vammavaaran Tynnyripärillä
ylimmän rannan tasalle on pystytetty
puinen risti. Kuva: Peter Johansson.
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tiin merkkitulia eli tottotulia, joilla
asukkaita varoitettiin jokea myöten
lähestyvistä vihollislaivoista. Tänä
päivänä se on hieno retkikohde,
jonne johtaa paikoin vaikeakulkuinen polku. Kiipeämisen palkitsee
ylhäältä avautuva kaunis näköala
Kemijokilaaksoon (kuvat 4 ja 5).
Kemijoen länsipuolella sijaitsee Pisavaaran noin 70 km2:n
laajuinen, kivilajiltaan kvartsiittia oleva vaara-alue (Perttunen ja
Hanski 2003). Suurin osa vaarasta ja sen lähiympäristöstä kuuluu Pisavaaran luonnonpuistoon,
joka on tarkoitettu säilytettäväksi
mahdollisimman koskemattomana tutkimuskäyttöön. Siksi alue
on suljettu yleisöltä. Ylin ranta
syntyi 215 metrin korkeudelle
noin 10 300 vuotta sitten. Ancylusjärvestä nousi kuusi saarta
ja luotoa, joista isoimpiin syntyi
moreenikalotti. Saaret sijaitsivat
Vammavaaran lailla uloimpana
saarivyönä silloisella rannikolla. Pisavaaran korkein kohta on Liljalaki
(262 m). Se oli ylimmän rannan
syntyessä noin 20 hehtaarin laajuinen ja lähes 50 metriä korkea
saari. Kuusilaki (260 m) oli saarista suurin, noin 300 hehtaarin laajuinen. Muut saaret olivat
10–20 hehtaarin laajuisia luotoja.
Huuhtoutumisrajan alapuolella
ja joissain paikoin heti ylimmän
rannan tasolta alkavat poikkeuksellisen näyttävät kivi- ja lohkarepellot, joissa näkyy selviä lohkare- ja kivivalleja. Niiden väliin jää

luonnonkaunis Vähäloman kuru,
joka on kallioperän ruhjelaaksoon
syntynyt rotko. Kivi- ja lohkarepellot peittävät yhteensä noin 600
hehtaarin laajuisen alueen vaaran länsi- ja etelärinteillä. Vaaran
eteläosassa Vähälaen ja Alalaen
ympäristössä rantakivikot laskeutuvat aina 80 metrin korkeudelle.
Alimpana olevat nuorimmat kivikot syntyivät Ancylusjärvivaihetta
seuranneen Litorinamerivaiheen
alussa noin 8 000 vuotta sitten
(Johansson ja muut 2000).
KALOTTIVAARA ON
KANSALLISMAISEMAA

Ylitorniolla sijaitseva 242,6 metriä korkea Aavasaksa on Peräpohjolan ja mahdollisesti koko
Suomen tunnetuin kalottivaara.
Aavasaksan kallioperä on punaista
keskirakeista mikrokliinigraniittia
(Perttunen 2005). Graniitille tyypillisen kuutiomaisen lohkeamisen
vuoksi sen itä- ja pohjoisrinteille
syntynyt huuhtoutumisraja on
lähes pystysuora, 40 metriä korkea kallioseinämä. Se näkyy kauaksi ympäröiviin Tornionjoen ja
Tengeliönjoen laaksoihin (kuva 2).
Kallioseinämän yläreuna, joka sijaitsee 208 metrin korkeudella,
kuvastaa ylimmän rannan tasoa,
joka syntyi noin 10 100 vuotta
sitten (Saarnisto 1991). Vedenkoskematon kalotti on noin kymmenen hehtaarin laajuinen ja korkeudeltaan 34 metriä (Johansson
ja muut 2000). Kalotin maaperä

on vettä pidättävää ja ravinteista.
Siinä kasvava puusto on lyhyttä ja
tanakkaa kalliolakimännikköä ja
se on osin kelottunutta (Mäkinen
ja muut 2011). Huuhtoutumisrajan alapuolella on lohkarevyöksi
kasautuneita kiviä ja lohkareita.
Kaikki kiviaines ei ole rantavoimien
pyöristämää, vaan joukossa on
myöhemmin kallioseinämästä irti
rapautuneita ja alas vyöryneitä särmikkäitä kallion kappaleita (Mäkinen ja muut 2011). Lohkareiden
ja kivien muodostaman vyöhykkeen alapuolella on rantavoimien
lajittelemaa soraa ja hiekkaa.
Aavasaksa on maisemallisesti hyvin vaikuttava. Sen sijainti
lähellä pohjoista napapiiriä, sen
erikoinen epäsymmetrinen muoto ja näköala Tornionjoki- ja Tengeliönjokilaaksoihin ovat tehneet
siitä myös kulttuurihistoriallisesti
tärkeän kohteen. Vuosisatoja se on
toiminut paikallisen väestön keskikesän juhlapaikkana, sillä vaaralta
voi nähdä kesäyön auringon. Vuosina 1736 ja 1737 ranskalainen Pierre Louis Moreau de Maupertuis
ja hänen astemittausretkikuntansa
vierailivat Tornionlaaksossa. Aavasaksa oli yksi retkikunnan mittauskohteista. Ranskan kuninkaan
käskystä tehdyllä tutkimusmatkalla pyrittiin selvittämään Maapallon muotoa ja todistamaan,
että Maapallo oli litistynyt navoiltaan. Kun tulokset julkaistiin,
Maupertoista tuli kansainvälisesti
kuuluisa tiedemies. 1800-luvun
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Kuva 6. Niemivaaran
huuhtoutumisrajalla
kallioseinämistä ja niiden
väliin jäävistä aukoista
on syntynyt kallioinen
labyrintti.
Kuva: Peter Johansson.

puolivälissä Aavasaksa oli myös
yksi Struven kolmiomittausketjun
mittauspisteistä. Sen myötä siitä
tuli myös Unescon maailmanperintökohde. Tämän kunnian se
jakaa kymmenien muiden mittauskohteiden kanssa yhdeksässä eri
maassa. Vuonna 1994 Aavasaksa
valittiin myös yhdeksi ympäristöministeriön valitsemista 27 kansallismaisemasta.
TAIANOMAINEN NIEMIVAARA

Aavasaksasta 27 km koilliseen,
Ajankijärven keskelle työntyvässä niemessä sijaitsee Niemivaara,
jonka laki kohoaa 220 metrin korkeudelle. Noin kolmen hehtaarin
laajuinen moreenikalotti kasvaa
tiheää koivikkoa ja kuusikkoa.
Korkein ranta on 205 metrin korkeudella. Alapuolelta alkaa huuhtoutumisraja, jossa on useita allekkain olevia jyrkkiä kallioseinämiä
ja niiden välissä loivasti viettäviä
kalliopintoja. Kallioissa näkyy paikalliselle graniittiselle migmatiitille
tyypillistä laattarakoilua, jossa pinnanmyötäiset vaakaraot leikkaavat
syvälle kallion sisään tunkeutuvia
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pystyrakoja. Nämä patjamaiset
muodot näyttävät kauempaa katsottuna päällekkäin ladotuilta laattakiviltä (kuva 6) (Kalliola 1975;
Juntti 2015; Pekonen 2019).
Käynti Niemivaaralla kuului myös
Maupertuis´in astemittausretkikunnan ohjelmaan. Vaikka Niemivaara oli vain yksi mittauspiste
muiden joukossa, vierailu siellä
vuoden 1736 elokuussa lumosi
retkikunnan täysin. Kirjassaan La
Figure de la Terre (1738) Maupertuis kuvasi huuhtoutumisrajan
pystysuoria kallioseinämiä ja suuria porttimaisia aukkoja kallioon
hakatuiksi huoneiksi ja saleiksi,
joista vain katto puuttui. Maupertuis tunnusti kalliomuodostumat
luonnon aikaansaannoksiksi, vaikka selitystä niiden synnylle hän ei
kyennyt antamaan. Tieto jääkausien olemassaolosta ja maan kohoa
misilmiöstä todistettiin oikeaksi
vasta seuraavalla vuosisadalla.
Teoksessaan Maupertuis kertoo
hyvin kiehtovaan ja ylistävään sävyyn Peräpohjolan vaaramaisemista. Varsinkin Niemivaaran kallioiden erikoiset muodot saivat hänen

mielikuvituksensa liikkeelle. Hän
palaa useaan kertaan Niemivaaraan ja sen kallioseinämiin ja toteaa lopuksi, että jotain taianomaista
niissä täytyy olla.■

Maupertuis, Pierre Louis Moreau de (1738).
La figure de la terre: determinée par les observations de Messieurs de Maupertuis, Clairaut,
Camus, Le Monnier, de l'Académie Royale des
Sciences, & de M. l’Abbé Outhier, Correspondant de la même Académie, Accompagnés de M.
Celsius, Professeur d’Astronomie à Upsal: faites
par ordre du roi au cercle polaire.
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vuoteen 1721: kotatulilta savupirtin suojaan.
Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen
maalaiskunta ja Rovaniemen seurakunta.
1996:11–33.

Kujansuu, Raimo 1967. On the deglaciation of
western Finnish Lapland. Bulletin de la Commission géologique de Finlande 232. 98 s.
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Savukosken Sokliaavan
JUKKA SALMELA & JANIKA AHOLA

ainutlaatuinen lettokasvillisuus
■ Savukosken Soklissa, itärajan tuntumassa, tavataan

puuttomia ahoja tai laaksonpohjaniittyjä, joita on vaikea
sijoittaa mihinkään luontotyyppiin. Kesällä 2019 hyönteistutkimuksen yhteydessä Sokliaavalla havaittiin poikkeuksellinen
lettokasvillisuustyyppi, joka
koostuu niin suo- kuin niittykasveista. Soklin letot saattavat
ahojen ohella olla ainutlaatuinen kasvillisuusyhteisö, jota
vastaavaa ei tunneta ainakaan
muualta Suomesta.
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Savukosken Soklin alue sijaitsee
lähellä Tulppiota, Nuorttijoen
vesistön latvoilla. Seutu kuuluu
Metsä-Lapin kasvillisuusvyöhykkeeseen ja mänty on metsien vallitseva puulaji. Metsä- ja suoalueet
Soklin lähellä ovat tavanomaisen
näköisiä talousmetsiä ja melko
karuja rimpinevoja rämereunuksineen. Soklin alue on kuitenkin
ympäristöstään suuresti poikkeava
kokonaisuus. Alue on tunnettu
fosfaattimalmiostaan (karbonatiittimassiivi) ja siellä esiintyy myös
ultraemäksisiä kiviä. Kallioperän
tarjoamat erityiset olosuhteet näkyvät kasvillisuudessa ja maisemassa mm. laajoina hieskoivu-katajametsinä sekä puuttomina ahoina.
Soklin ahojen puuttomuuteen vaikuttavat toki myös sulamisvedet
ja laaksonpohjien hallanarkuus.
Fosfaattimalmio löydettiin 1967 ja
siitä lähtien Sokliin on oltu perustamassa kaivosta. Nyt kaivoksen
rakentaminen on ehkä lähempänä
kuin koskaan, sillä norjalainen Yara-yhtiö on saanut tarvittavat ympäristöluvat ja alue on kaavoitettu.
Kaivosalueen sisällä sijaitsee
Sokliaapa-niminen suo, joka on
eteläisempi ja vesien virtaussuun-

Kuva 1. Ilmakuva Savukosken Sokliaavasta. Ympyrät 1-12 ovat GPS-pisteitä, joihin
viitataan tekstissä. Kuvaan on rajattu Soklin lettojen eli erikoisten ojakellukkalettorikko-kellosinilatva -lettojen esiintyminen.
Ilmakuvan lähde: Paikkatietoikkuna.fi.

taan nähden alempi toisesta saman
nimisestä suosta. Ylemmältä Sokliaavalta saa alkunsa Soklipuro, joka
virtaa alemman Sokliaavan läpi
ja laskee vetensä Ylä-Nuorttiin.
Kesällä 2019 pidimme yhtä Malaise-hyönteispyydystä kaivosalueen Sokliaavan lähteiköllä. Kesäheinäkuussa suolla käydessämme
huomasimme laajoja lettoja, joilla
vallitsevina kasvoivat enemmänkin lehtomaisten purovarsien tai
niittyjen kuin soiden kasvit. Kyseinen letto ja sen kasvillisuus on
huomioitu Jarmo Laitisen kattavassa tutkimusraportissa. Laitisen
työ on kuitenkin julkaisematon ja

melko vaikeasti saatavilla. Tämän
kirjoituksen tarkoituksena on lyhyesti kuvata Sokliaavan kasvillisuuden erityispiirteitä ja korostaa
suon suojelullista merkitystä.
SOKLIAAVAN KUKKALOISTO

Sokliaavan kasvillisuutta tarkasteltiin 20.7.2019. Suo käveltiin läpi
itä-länsi -suunnassa 1,2 kilometrin
matkalla. Tärkeimmät kasvihavainnot ja biotoopit paikannettiin
satelliittipaikantimella ja kirjattiin muistivihkoon. Myöhemmin
GPS-pisteet (kuva 1) vietiin Paikkatietoikkunaan ja mielenkiintoisin lettokasvillisuus rajattiin ilma33

kuvan avulla. Käytetty nimistö on
Lajitietokeskuksen (laji.fi) mukainen.
Sokliaavan läntisin osa on luhtaista suursaranevaa, joka vaihettuu pohjoisreunalla isovarpurämeeksi. Neva on väli- tai
rimpipintaa, mutta varsinaisia avovesirimpiä ei ole. Suolla ei havaittu
lainkaan Lapin aapasoille tyypillistä rimpi-jänne vuorottelua. Tällä suhteellisen karulla länsipäädyn
kuviolla kasvavat mm. järvikorte,
suohorsma, ruostevilla, luhtavilla, pullosara ja juurtosara. Pohjakerroksessa on rahkasammalia ja
paikoin kiiltolehväsammalta. Hieman idempänä, kuvan 1 pisteen
1 kohdalla suo muuttuu välipintaiseksi letoksi, jota luonnehtivat
rassisammal ja heterahkasammal.
Rämemättäillä vaivaiskoivu on
runsas ja pajuja on suhteellisen
paljon. Pisteiden 2-4 kohdalla ja
karttaan rajatulla alueella suo on
edelleen välipintaista lettoa, mutta
kasvillisuudessa vallitsevat lettorikko, ojakellukka ja kellosinilatva. Ojakellukan ja kellosinilatvan
ohella muita suhteellisen runsaita
ja epätavallisia suokasveja ovat
leinikkilaji ja voikukkalaji. Tällä kuviolla havaittiin lisäksi mm.
sykeröpiippo, liereäsara, villapääluikka, ja mataralaji.
Edellä mainittu lettokuvio
päättyy hieman ennen pistettä 5,
ja suotyyppi muuttuu karummaksi. Vallitsevia lajeja ovat järvikorte,
pajut, mesiangervo ja suursarat.
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Pisteen 6 ympärillä on pieni lettokuvio, jossa sekä kellosinilatva että leinikkilaji ovat runsaita,
seuranaan nurmihärkki ja korpiorvokki. Tästä itään päin alkaa
isovarpuräme ja nevaräme -kuvio,
joka ulottuu lähes pisteelle 7 saakka. Pisteiden 7-12 välisellä alueella on jälleen samantyyppinen
ojakellukka-lettorikko-kellosinilatva -lettokuvio kuin lännempänä. Tämän kuvion erityispiirteenä
on lähteisyys, jota tavataan pisteen
7 lähellä melko laajalla alueella
sekä pisteen 11 lähellä pitkin lähdepuron vartta.
Lähteillä esiintyy eräitä kasveja,
joita ei havaittu muualla suolla,
kuten pohjanlettotähtimö, pohjanhorsma ja väinönputki. Havaittuja sammalia ovat mm. hetevarstasammal, hetesirppisammal,
hetehiirensammal, rassisammal,
kultasammal ja lähdesammal-laji.
Tämä lähdesammal ei kuitenkaan
ole kalkkilähdesammal, joka on
virheellisesti alueelta ilmoitettu
(R. Juutinen, henk.koht.). Tesmayrtti kasvoi lähteellä 7 paikoin
tiheänä kasvustona, samoin nurmihärkki ja lettorikko. Lähteeltä
kaakon suuntaan vilukko kasvaa
suhteellisen runsaana. Tämän
itäisimmän lettokuvion keskivaiheilla, pisteen 9 ympärillä, on
pienehkö pajuvaltainen neva ja
nevaräme. Kuvion koillisnurkassa
(piste 12) kasvaa Sokliaavan ainoa
havaittu röyhysara muutamana
erillisenä mättäänä. Sokliaavan

Ojakellukka ja lettorikko ovat Soklin
lettojen tyypillisiä putkilokasveja.

Samoin kellosinilatva.

Jokin voikukkalaji oli tavallinen
varsinkin Sokliaavan läntisimmällä
lettokuviolla.

Tesmayrtti kasvoi tiheänä kasvustona
Sokliaavan itäosan lähteiköllä.
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Kuvat: Janika Ahola.

itäisin lettokuvio rajoittuu etelässä
melko jyrkkärajaisesti lähdepuroon, sillä lähes välittömästi puron eteläpuolella on laaja isovarpuräme.
Sokliaavalta havaituista lajeista
lettorikko on koko maassa rauhoitettu, vaarantuneeksi (VU) luokiteltu kasvi, joka on sekä luontodirektiivin II- että IV-liitteiden laji.
Lettorikko esiintyy lettokuvioilla
yleisenä. Toinen uhanalaiseksi
luokiteltu kasvilaji on röyhysara
(VU), jota ei ole mainittu alueelta
tehdyissä luontoselvityksissä.
SOKLIN LETTOJEN LUOKITTELU
JA TULEVAISUUS

Sokliaavan kartoitetun alueen erikoislaatuiset ojakellukka-lettorikko-kellosinilatva -letot eli “Soklin
letot” esiintyvät kolmena kuviona
ja kattavat yhteensä n. 3,8 hehtaarin pinta-alan. Edellä kuvatun kaltainen lettokasvillisuus on
poikkeuksellista ja varmasti vaatisi
parempaa tutkimusta kuin mitä
tässä yhteydessä on tehty. Laitisen
tutkimuksessa alue on toki mainittu, mutta kasvillisuusruutuja ei ole
tehty ja letot on luokiteltu puuttomiksi koivuletoiksi. On hyvinkin
mahdollista, että vastaavaa kasvillisuustyyppiä ei esiinny kuin Soklin
fosfaattimalmion vaikutuspiirissä. Laitisen mukaan puuttomia
koivulettoja esiintyy vain kuvan
1 mukaisilla alueilla Sokliaavalla
sekä hyvin pienialaisesti alempana
Sokliojan varressa ja Loitsanan itä36

rannalla. Kesäkuussa 2019 kävimme läheisen Pierkulinaavan pohjoisosissa, mutta siellä vallitsivat
karut nevat ja nevarämeet.
Soklin letot ovat hankalia
luokittelun kannalta. Lähimpänä ne ovat Diandra-hirculus
-lettoryhmää eli koivulettoryhmää, vaikka esimerkiksi Kittilän
koivuletot ovat paljon kosteampia
kuin Sokliaapa. Lisäksi Kittilässä
kiiltosirppisammal on aika tavallinen koivuletoilla, mutta Soklista
laji puuttui. Toisaalta Sokliaapa
sopii melko hyvin Suomen Luontotyyppien uhanalaisuus 2018 mukaan välipintaisen koivuleton kuvaukseen, mutta tätä suotyyppiä
ei pitäisi esiintyä Metsä-Lapissa.
Soklin letot lienevät niin sanotusti
reunavaikutteisia, eli niiden hydrologiaan ja pH-arvoon vaikuttavat
sulamisvedet ja lähteisyys. Fosfaattimalmion ravinteet todennäköisesti vaikuttavat suolle purkautuvan pohjaveden välityksellä, ja
tämä lienee tärkein kasvillisuuden
koostumusta muokkaava tekijä.
Soklin letoilla esiintyy runsaana
muutamia putkilokasveja, jotka
ovat letoille jokseenkin epätyypillisiä. Esimerkiksi kellosinilatva on
Suokasvillisuusoppaassa merkitty
vain korvissa esiintyväksi, mutta
Soklissa laji on yksi näkyvimmistä kasveista. Muita vastaavia lajeja
ovat nurmihärkki, leinikkilaji ja
voikukkalaji; kaksi jälkimmäistä
jätetään tässä yhteydessä suosiolla
sukutasolle.

Sokliin mahdollisesti avattava kaivos muuttaa suuresti alueen maisemaa kymmenien neliökilometrien
alueella, vaikuttaa kielteisesti poronhoitoon ja virkistyskäyttöön
sekä heikentää tai tuhoaa alueen
huomattavia luontoarvoja. Esimerkiksi Sokliojan ja Ylä-Nuorttin
uomia siirretään ja muutoin vähäjärvisen alueen ainoa isompi lampi, Loitsana, kuivatetaan ja hävitetään. Sokliaapa jää kaivosalueen
sisään ja sen läntisin osa saatavilla
olevien suunnitelmien mukaan
menetetään louhinnan yhteydessä.
Johtuen lähiympäristön suurista
muutoksista, kuten louhoksista,
teistä ja läjitysalueista, on Sokliaavan lähteikköjä ja lettoja seurattava
ja pyrittävä pitämään ne mahdollisimman luonnontilaisina. Kasviyhteisön tutkimuksen ohella myös
Sokliaavan selkärangaton lajisto
tulisi perusteellisesti selvittää.■
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HANNU KOTIVUORI

Kulkijan taipaleelta
■ Kylästä kylään ja talosta

taloon kulkevan maastotutkijan askelille sattuu monenlaisia
kohtaamisia. Kirjoittajan mielenmaisemaan on piirtynyt itse
koettuna tai kuultuna muuan
sattumus Lapin arkeologisilta
työmailta. Siinä näkijä, missä
kokija.
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KULLANKAIVAJA VAI
ARKEOLOGI?

Vuosina 1984–1987 tutkittiin kaivauksin Utsjoen Ala-Jalven kivi- ja
varhaismetallikautista asuinpaikkaa Tenojoen avarissa maisemissa.
Vuonna 1986 inventoin Lappia
halkovan Vajukoski–Pulmanki -välin sähkölinjan muinaisjäännöksiä.
Eräänä viikonloppuna majoituin
Välimaan museotilalla yhdessä
Ala-Jalven kaivausporukan kanssa. Mutusteltiin Tenojokilaakson
rinteiltä kerättyjä tatteja, kyytipoikana valtiomonopolin tuottama
hapanimelä liemi. Tila oli vasta
kunnostettu ja lattian alla olevaan
kellarikuoppaan oli kollega koonnut saavitolkulla tatteja. Samalta
sahalautaiselta lattialta herättiin
aamuvarhain posket tikuilla, iho
kuin raastinraudalla revittynä.
Aamu koitti liian aikaisin, kun kullankaivumaille kiirehtivä kollega
ravasi sisään ja ulos mökistä ovia
paukutellen. Milloin oli mitäkin
hukassa.
Linjuri oli tulossa Nuorgamin
suunnasta ja siihen oli päästävä
kaivuvälineiden kera. Liki kaksimetrinen mies kulki kumarassa
1850-luvun jokisaamelaistuvassa,

Välimaan museotilan päärakennus vuonna 2000.
Kuva: Hannu Kotivuori, Lapin maakuntamuseo.

mutta iski silti tavan takaa päätään ovikamanaan ja kattoparruihin. Asunnon säkäkorkeus ei
yltänyt likikään nykymiehen mittoihin. Ensin oli mieheltä hukassa
hakku ja sitten vaskooli. Lopulta
sekä kaivaja että varusteet saatiin
pihamaalle. Joku keksi vielä, että
lähtijästä otetaan komea potretti.
Mies asettui reppu tanassa tuvan
seinustalle tamineet selässä, lähtövalmiina kaipaamaansa huuhdontaretkeen. Samassa kaikui
kanjonissa nopeasti voimistuva
dieselin jyly. Siinä meni Nuorgamin bussi ohi Välimaan. Hetken
murhe kaihersi kollegan mieltä,
mutta seuraava ajopeli tuli aika-

naan ja kullankaivaja pääsi lopulta
vaskuuelementtiinsä.
Pari vuotta myöhemmin matkasin aamusella pikalinjan bussilla
Helsingin Itäkeskuksesta kaupungin keskustaan. Onnikassa istui
myös sama Utsjoella tapaamani
mies läpiväsyneenä, yön yli Porvoon suunnalla lintuja tiiranneena. Hän esitteli isänsä vanhaa ja
arvokasta kiikaria. Myöhemmin
kuulin, että kollega unohti arvokkaan perintökiikarinsa tuohon
bussiin.
LÖYTÄJÄ TUNSI ARVONSA

Kemijärven Luusuassa, itärannan
törmällä on vanha Kuppuraisen
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talo, jonka mailta on löydetty
koko joukko kivikauden asumajälkiä. Vuonna 1989 käyskentelin
talon takana olevassa marjapensaikossa, kun noin 70-vuotias nainen
kohosi aidan takaa ja kysyi mitä
mies hakee. Ilmoitin inventoivani
muinaisia löytösijoja, jolloin hänkin sanoi löytäneensä kivikautisen
työkalun. Pyysin saada nähdä löydöksen ja nainen vinkkasi seuraamaan pihaansa. Ulkorakennuksen
ovisuussa väkersi mutterilaatikon
parissa harmaahapsinen mies, jolloin nainen sanoi: ”Älä siitä välitä,
se on mun äijä.” Mentiin matalaan tupaan kahville. Vanhanajan
rispaantunut uuni oli maalattu
paksulti moneen kertaan. Monenkirjavan maalin peitossa oli koko
kööki kalusteineen.
Mummo otti esiin nokipannun
ja kaatoi vieraalle sumppia korvattomaan Arabian tehtaan pilkulliseen 1950-luvun kuppiin. Juoma
oli kahviporojen kyllästämää ja
sysimustaa. Kahvia ryystäessään
muori alkoi kertoa olleensa nuorena tyttönä kovempi kuin yksikään
mies, tehneensä talvella ”mettätöitä” ja ajaneensa talvisodan ryskeessä lehmät jalkapatikassa Oulun
tienoille. Kotoa lähtiessään hän
näki, miten venäläinen pommikone tyhjensi kuormansa Kuppuraisen kortteeriin. Kone oli joutunut
it-tulen pakottamana palaamaan
Rovaniemeltä täydessä pommikuormassa ja tyhjensi lastinsa paluumatkalla Luusuan taloihin.
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Viimein emäntä otti esiin löytönsä, hienosti hiotun liusketaltan.
Toista lapetta peitti paksulla sinisellä tussilla tehty kirjoitus: ”Bette
löysi tämän”, sillä naisen etunimi oli Elisbeth. Vastapuolella oli
merkintä ”v. 1984.” Maanittelin
häntä luovuttamaan kapineen
maakuntamuseolle ja sainkin esineen kouraani. Lähtövaiheessa hän
lausui pontevasti: ”Kattokkin että
viet sen museoon tai se on munat
veks!”
RIPPIPUKU OLI KÄYNYT
PIENEKSI

Kuntainventoinnissa vuonna 1993
löysin laajahkon kivikautisen
asuinpaikan asumuspainanteineen
Perä-Posion Posionkankaalta. Pari
vuotta myöhemmin tarkastin paikan kuntoa ohikulkumatkalla.
Yhden painanteen laidassa jökötti
nurin niskoin vanha heinähanko,
jonka piikkiin oli isketty pahvinpala. Siihen raapustettu teksti ilmoitti paikalla olevan muinaisen
asumasijan. Lappu ei vaikuttanut
Museoviraston tekosilta, joten
päättelin asialla olevan paikallisemmat voimat. Kyykin ajotien
reunassa löydöksiä pälyillen, kun
viereeni tupsahti varjo. Se lankesi laihasta, noin nelikymppisestä miehestä, jolla oli päässään
lippalakki. Muu puvustus antoi
arvata mitä tuleman piti, sillä
hänellä oli valkoinen nailonpaita
ylös asti napitettuna, jalassa
1960-lukuiset lakerikengät, vaa-

leat nilkkasukat sekä puolisääreen
ulottuvat teryleenihousut, joita piteli ylhäällä vanhanajan olkaimet.
Mies kertoi minulle paikan
muinaisuudesta ja sanoi laittaneensa hankoon kyltin kyläläisiä
varten. Sitten hän intoutui kertomaan lukeneisuudestaan. Oli keksinyt ikiliikkujan, josta NASA oli
kuulemma kiinnostunut. Siinä oli
70 metriä pitkässä lieriössä jotain
erityistä nestettä ja kiinteitä aineksia, jotka liikkeelle laitettuina jatkoivat kulkuaan päästä toiseen pysähtymättä. Sitten seurasi luento
1930-luvun matkalennoista maapallon ympäri tarkkoine aikatietoineen ja välilaskupaikkoineen.
Lopulta hän osoitti etusormella
ohimoaan ja sanoi: ”Niin, minulla
on täällä kaikki.” Sitten hän kääntyi kannoillaan ja harppoi tiehensä kuin vieterijänis.
KULTAA TAIVAALTA

Samana päivä kun kävin Posionkankaalla ajoin Kitkajärven Tolvanniemeen. Rantalan talon pihasta löytyi suorakaiteisen asumuksen
pohja, jonka rustasin muistivihkooni. Paikalle pyrähti myös talon asukas, keski-ikäinen mies,
joka vei minut läheiseen navettaan
katsomaan kivikokoelmaansa. Navetan ikkunalle oli koottu erilaisia
malmikiven kaltaisia näytteitä.
Hän otti niistä yhden ja kertoi sen
löytyneen läheisestä perunamaasta. Mies arveli sen tulleen taivaalta ja olevan peräisin meteoriitista,

koska vastaava kullankeltaista mineraalia ei kuulemma ollut lähialueella. Kun olin sanonut olevani
arkeologi, hän lopulta rohkaistui
kysymään: ”Onkohan siinä kultaa?”
TUURIA OLI

Kesällä 1985 inventoin Tervolan
muinaisjäännöksiä. Loanmaa-nimiselle metsäsaarekkeelle vei pieni pistotie, jonka päässä olevalta
kankaalta löytyi jokin mahdollinen pyyntikuoppa ja kivikautiseen
oleskeluun viittaavia kvartsi-iskoksia. Kuljeskelin ojanpohjaa ja tutkin reunan murroksia. Samalla sanoin puoliääneen, että olisipa nyt
edes vähän tuuria. Siinä samassa
törrötti hiekassa jokin vihreä liusketanko. Kiskoin sen esiin ja kappas, se oli katkelmallinen kivikautinen liusketuura. Löytöjä voi siis
tehdä myös ajatuksen voimalla.
EI RISTIN SIELUA MISSÄÄN

Tein vuonna 1988 Kolarin Ylläksen suunnalla rajatun inventoinnin
ja asustelin Äkäslompolossa, kun
talon pihaan hurautti partainen ja
metsittynyt mies. Hän esitteli itsensä paikkakunnan biologian opettajaksi. Kerroin töistäni ja aikeistani
käväistä Jauhojärvellä, jolloin mies
alkoi muistella omaa kokemustaan
paikasta. Kylästä oli 1970-luvulla
rekrytoitu väkeä Timo K. Mukan
kuuluun romaaniin perustuvaan ja
Rauni Mollbergin ohjaamaan elokuvaan ”Maa on syntinen laulu.”
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Tullessaan kylään hän oli todennut pellolla yksinään jyskyttävän
ja savua pölläyttelevän traktorin.
Lähempänä hän näki monenlaisia
kauppatavaroita pitkin ja poikin
pölyistä kylätietä. Lopulta erottui
tienpenkalle uneen vaipuneena
selvästi valtion virvokkeita liiaksi
nauttinut isäntämies. Tapahtumien tarkkaa järjestys ei ole tiedossa, mutta valistunut arvaus on,
että Kittilän kirkonkylältä kyydin
saanut matkaaja oli käynyt myös
pitkäripaisessa. Kertoja tunnisti
miehen yhdeksi kyseisen elokuvan
päähenkilöistä.

Kylään tultuaan biologi meni erääseen taloon, astui pirttiin ja kysyi
asiaansa nurkassa asetta puhdistaneelta teinipojalta. Mitään vastausta ei tullut, joten hän laittoi
oven kiinni ja poistui talosta. Samalla hän lähti kylästä tapaamatta
yhtään tolkullista asukasta. Oma
käyntini Jauhojärvellä oli vähemmän värikäs, mutta tuloksiltaan
yhtä laiha. Ainoa elämän merkki
kylässä oli erään aitan seinään naulattu verinen porontalja ja tappiin
isketty poron pää. Päätin poistua
vähin äänin.■

Arkeologin työssä täytyy osata heittäytyä. Näin on toiminut myös kirjoittaja,
tässä kuvassa Inarin Juutuanjoella vuonna 1986. Kuva: Markku Heikkinen.
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Kirjakatsaus

OLLI TIURANIEMI, MARI MAASILTA
JA RAIMO KERÄNEN (toim.): NättiJussi. Elämä ja tarinat. Pohjolan
tunnetuin jätkä Juho Vihtori Nätti
aikalaisten silmin. Lapin yliopisto,
2019.

Teoksen alkuosa keskittyy ”ikijätkä” Juho Vihtori Nätin elämänvaiheisiin perustuen haastatteluihin ja
muistelmiin, toisessa osassa keskitytään Nätti-Jussin tarinoihin, jotka liittyvät suomalaiseen kertomusperinteeseen. Nämä tutkijoiden
tekstit ja tulkinnat valottavat muun
muassa tarinoiden naiskuvaa, maskuliinisuutta, alkoholinkäyttöä ja
julkisuuskuvaa. Kuvituksena on
pääosin savotan kasöörin Matti
Körkön (1910–1977) valokuvia.
Niitä ei ole aiemmin julkaistu. Kuvien käsittelystä ja duotone-erottelusta vastaa Lapin maakuntamuseon valokuvaaja Jukka Suvilehto.
Kirjan on taittanut Annika Hanhivaara.

Näin se Nätti-Jussi teki ja eli: Revontulet sytytti hän Pohjolan taivaan, taakotti Kemijoen Naltion
kairaan. Savotoinnit aloitti aivan
nappiin, outamaitten kautta jätkä
tuli Lappiin. Kulkuri myös oli luonnoltaan, reilusti päivän eli kerrallaan.
Kirjassa kerrotaan, kuinka
Nätistä kerrotussa todellisuus ja
fiktio vauhdikkaasti sekoittuvat.
Vain vähäinen osa tarinoista on
alun perin hänen kertomiaan.
Aikalaishaastatteluissa
tulee
ilmi, kuinka Juho Vihtori Nätti
oli lasten ystävä. Hän myös arvosti
ja kunnioitti naisia. Tämän esittelyn otsikko viittaa Pälvi Rantalan tekstiin, jonka mukaan NättiJussista kerrottu taas on miesten
maailmaa. Sen reunoilla, kapeassa
tilassa, ovat naiset. Kertomusten
takaa kuultaa kuitenkin ristiriitainen suhde naisiin. Olli Häyrysen mukaan kampurajalkainen
Nätti saattoi jätkiä miellyttävillä
tarinoilla kompensoida fyysistä
heikkouttaan maskuliinisessa savottamaailmassa. Nätin tarinoissa
elää vahvana myös suomalainen
viinapää, kuten Tarja Orjasniemi
kirjoittaa. Humalakin on sidoksissa sukupuoleen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen – uhmaa herroja
vastaan. Mari Maasilta näkee
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Nätti-Jussista tulleen tunnettu ja
käyttökelpoinen brändi, jonka voi
liimata mihin tahansa sopivaksi
katsottuun yhteyteen.
Nätti-Jussi – elämä ja tarinat
-kirja edustaa monipuolisuudessaan kulttuurista väriläiskää, kuten jätkäkulttuuriakin on kuvattu. Visuaalisesti ja sanallisesti oiva
teos avaa menneisyyden läsnäoloa,
sen muuntautumista ja ilmenemistä eri aikakausina yhden merkittävän, monille rakkaan ja taitavan kertojan, Nätti-Jussin kautta.
MERVI LÖFGREN AUTTI

NIKO RYTILAHTI: Sallan
saamelaisperäiset paikannimet
tulkintoineen. Sallan kunta 2019.

Laajan nimistövalikoiman (273
kpl) käsittelyn lisäksi teos sisältää
nasevan johdanto-osan ja lähdeluettelon. Teoksen loppupuolella
on tarkasteltu erikseen Vanhan
Sallan eli luovutetun alueen saamelaisperäisiä paikannimiä (32
kpl). Nimistön todetaan pohjautuvan Sallan ja entiseen Kuolajärven metsäsaamelaisten puhumaan
kuolajärvensaameen. Se puolestaan luetaan osaksi länsikeminsaamen murreryhmää. Kirjoittajan
keskeisinä lähteinä ovat saamen
kielten sanakirjat, vanhempi tutkimuskirjallisuus, kartat ja asiakirjat
sekä hänen omat haastattelunsa.
Kirjoittaja on tarkastellut asiaa
lähdekriittisesti ja teksti on huolitellun sujuvaa.
HANNU KOTIVUORI
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VESA PUURONEN (toim.): Veden
ja metsän viljasta. Yläkemijoen
kylien historia II. Yläkemijoen
kylät ry, Rovaniemi 2019.

Teos on jatkoa vuonna 2015 ilmestyneelle I-osalle Elämää Yläkemijoen kylissä. (Ks. Raito 2015).
Nimensä jatko-osa saa alueelle
tärkeästä erätaloudesta. Metsästyksestä ja kalastuksesta erätalonpojista nykyaikaan johdattava aloitus
tuntuukin luontevalta. Arkistoista
ja vanhoista sanomalehdistä pengotuista aikalaislähteistä ammentava teksti on antoisaa luettavaa.
Käsittely ei jää vain menneisyyteen, vaan aiheen historia esitetään
nykypäivään saakka. Lohta käsittelevä osuus perustuu Kemijoella ja Iijoella tehtyihin kalastajien
haastatteluihin, jotka keskittyvät
aikaan ennen Kemijoen valjastamista. Metsän- ja vedenviljaa käsittelevä osuus ei pitäydy pelkässä
pyynnin osuudessa, vaan esille

tuodaan myös niiden kulttuurinen
ja henkinen, maailmankuvaa muovaava merkitys.
Käsittelyssä on myös “hengenviljely”. Ensimmäisessä osassa
alkanut Yläkemijoen koululaitoksen historia jatkuu alkaen väki- ja
kansakoulurikkaasta 60-luvusta
peruskoulu-uudistukseen, 90-luvun lama-ajan koulujen lakkautuksiin tullen nykytilanteeseen.
Yhdistystoiminta kuvataan omassa luvussaan.
Pirttikosken voimalaitosyhdyskuntaa ei alueen historiassa voi
sivuuttaa. Tässä kirjassa sitä käsitellään vähemmän esillä olleesta
asumisen arjen näkökulmasta.
Yhdessä aikalaismuistelun kanssa
osio tarjoaa lukijalle mielenkiintoisen katsauksen tuohon keskelle
maaseutua putkahtaneeseen “kaupunkiin”.
Kylätason historiasta kirja kulkee yhä henkilökohtaisemmalle
tasolle henkilötarinoiden ja muistelusten myötä. Loppuhuipennuksena on koskettavia rakkauskirjeitä 60-luvulta. Lisäksi teoksen
lopussa on tietoa Viirinkylän sukujen ja talojen historiasta.
HEIDI PELKONEN
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Uutisia
Sodankylän museot digiaikaan
Lapin ELY-keskuksen rahoittamassa ja Sodankylän kunnan hallinnoimassa Vauhdin Hurmaa Sompiossa -hankkeessa (2017–2019)
olivat mukana Sodankylän kotiseutumuseo ja Andreas Alarieston
taidetta esittelevä Museo-Galleria
Alariesto, joiden käyttöön rakennettiin uusia digitaalisia palveluja.
Samalla luotiin paikallismuseoiden digitalisaatiosta konsepteja,
joita myös muut Lapin ja koko
Suomen paikallismuseot voisivat
helposti ottaa käyttöönsä.
Perusteina
digitekniikoiden
valintaan olivat helppokäyttöisyys, saavutettavuus, luotettavuus,
helppohuoltoisuus ja kohtuullinen
hintataso. Pyrkimyksenä oli myös,
ettei tekniikka pyri korvaamaan
museoiden jo olemassa olevia palveluja tai työntekijöitä vaan antaa
lisäarvoa ja helpottaa työtä. Hankkeessa toteutettu, puhelimelle tai
tabletille ladattava Sompio-applikaatio toimii museovieraan apuna
antaen tietoa museon näyttelykohteista; esittelysovellus tunnistaa
älylaitteen kameran avulla sijainnin museossa ja antaa mm. tietoja
museoiden tauluista, esineistöstä
ja muista kohteista. Lisäksi sovel46

lus tarjoaa muuta AR-tekniikkaa,
kuten musiikkia sekä osallistavia
toimintoja, mm. palapelin kokoamista Alarieston taulusta. Digitaaliset lisäsisällöt hyödyttävät niin
paikallisia kuin museoissa vierailevia matkailijoitakin. Sovelluksessa
on neljä kielivaihtoehtoa.
Sodankylän kotiseutumuseoon
on voinut tutustua paikan päällä
vain kesäkuukausina. Hankkeen
myötä Museo-Galleria Alarieston
näyttelytilassa myös kotiseutumuseo on “avoinna” ympäri vuoden
360-asteen
virtuaalikierroksen
ansiosta. Virtuaalikierroksen voi
tehdä tv-näytöllä navigoiden tai
virtuaalilasien avulla.
Esittelysovelluksen lisäksi museoiden nettisivut uudistuivat,
kun sivuille lisättiin online-näyttelyt. Hankkeen aikana uudistettiin myös Museo-Galleria Alarieston perusnäyttely.
Sompio-sovelluksen ja Sodankylän kotiseutumuseon virtuaalikierroksen löydät osoitteesta:
www.visitsodankyla.fi/vauhdinhurmaa-sompiossa

Souvenirs2020

Kansainvälinen matkamuistoesinekonferenssi Rovaniemellä
Kansainvälinen matkamuistoesinekonferenssi ja työpaja järjestetään 15.–17.4.2020 Arktikumissa,
Rovaniemellä. Teemana on Souvenirs in Motion: Cultural and Historical Perspectives on the Souvenir as
a Research Object. Konferenssi on
englanninkielinen.
Keskiössä ovat matkamuistoesineet, joita tarkastellaan osana
niiden historiallista ja kulttuurista kontekstia mutta myös niissä
tapahtunutta muutosta esim. virtuaalimaailmassa. Mitä ja minkälaisia matkamuistot ovat (olleet) ja
kenelle, ennen ja nyt? Minkälaisia merkityksiä niihin on liitetty?
Mikä tekee esineestä matkamuiston? Mitä käsitteet autenttisuus ja
aitous merkitsevät matkamuistojen yhteydessä? Miltä matkamuistoesineiden problematiikka näyttäytyy museoiden näkökulmasta?
Konferenssiin kutsutaan matkamuistoesineistä kiinnostuneita
tutkijoita eri tieteenaloilta, kuten

kulttuurihistorian, taidehistorian,
museologian, kansatieteen, kulttuuriantropologian, saamentutkimuksen, matkailuntutkimuksen
ja muotoilun alueilta. Järjestäjinä
toimivat yhteistyössä Lapin yliopisto ja Lapin maakuntamuseo.
Konferenssi on alku laajemmalle matkakamuistoja käsittelevälle
tutkimushankkeelle, jolle haetaan
parhaillaan rahoitusta. Hankkeessa Lapin maakuntamuseon laajat
Lapin matkamuisto -kokoelmat
ovat yksi tärkeimmistä tutkimusaineistoista.

Konferenssin kotisivut:
https://www.ulapland.fi/EN/
Events/Souvenirs-2020
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