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Diplomityössä tutkitaan skenaariotekniikoiden hyödyntämisen etuja ja haittoja 
yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta. Työssä keskitytään etenkin kommunikatiivisiin 
sekä skenaarioiden narratiiviseen luonteeseen liittyviin kysymyksiin. Kansalaisten päätök-
sentekoon osallistumisen lisääntyessä suunnittelija tarvitsee yhä enemmän tarkoituk-
senmukaisia osallistamisen ja kommunikoinnin työkaluja. Suurella yleisöllä ei usein ole 
realistisia keinoja hahmottaa suuren mittakaavan projektien tuomia vaikutuksia omaan 
arkielämään.  Skenaariot sopivat perusluonteeltaan kompleksisien systeemien hahmot-
tamiseen, minkä vuoksi niitä on hyödynnetty jonkin verran yhdyskuntasuunnittelussa.

Aihetta lähestytään teoriakatsauksen lisäksi oman skenaarioprojektin kautta. Työssä 
esitetään kolme tulevaisuusnäkymää Inarin kunnassa sijaitsevalle Sevettijärven kylälle 
vuodelle 2050. Kylä sijaitsee jopa Suomen mittakaavassa erittäin syrjässä Pohjois-
Lapissa noin 30 kilometriä Norjan rajalta. Sen asema ja suhteellinen sijainti saattavat 
kuitenkin muuttua ratkaisevasti tulevaisuudessa tapahtuvien muutoksien seurauksena. 
Sevettijärvi on myös viimeinen paikka maailmassa, jossa kolttasaamelainen kieli ja kult-
tuuri ovat vielä kylän arjessa läsnä. 

Työ on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä osiossa esitetään kylän skenaariot kukin 
omana narratiivinaan, toisessa osiossa esitellään työssä hyödynnetyt skenaariometodit 
sekä niihin liittyvää teoriaa, kolmannessa taustoitusosiossa avataan tämän hetken me-
gatrendejä jotka vaikuttivat työn skenaarioihin, ja viimeisessä osiossa esitetään yhteen-
veto, johtopäätökset sekä aiheita jatkotutkimukselle.

Skenaariotekniikoiden ja narratiivisuuden hyödyntämisessä on tiettyjä selkeitä etuja. 
Skenaariot auttavat kompleksisien systeemien hahmottamisessa, parhaimmillaan ne 
katalysoivat ihmisissä asennemuutoksen, niiden avulla pystyy tehokkaasti kommu-
nikoimaan monimutkaistakin informaatiota ja ne ovat haluttaessa hyvinkin vuorovaikut-
teisia metodeja. Lisäksi suunnittelijoiden voisi olla hyödyllistä käyttää narratiivisia kei-
noja jo suunnittelutyökaluna eikä vasta esimerkiksi työtä selostamasessa.

Yksi skenaarioiden tärkeimmistä tehtävistä on avata ihmisten mieltä uusille vaihtoeh-
doille. Tämä ei toteudu, mikäli rakennetut skenaariot jäävät yksityiskohdiltaan liian 
yleiselle tasolle, tai jos skenaariot ovat keskenään liian samanlaisia. Skenaarioiden ja 
narratiivisuuden hyödyntämiseen liittyy edellä mainitun lisäksi muitakin haasteita, jotka 
pystyy parhaiten selättämään ne tiedostamalla. Skenaariotekniikat ovat metodeja, joi-
den soveltaminen vaatii yleensä paljon aikaa, eikä niiden hyödyntäminen ole läheskään 
kaikissa olosuhteissa tarkoituksenmukaista. Kirjoittajan on aina tärkeä tiedostaa valta-
asemansa suhteessa kirjoittamisen kohteeseen. Sataprosenttinen neutraalius on tuskin 
koskaan mahdollista, vaikka siihen onkin usein tarkoituksenmukaista pyrkiä.
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This Master’s thesis examines the advantages and disadvantages of the use of sce-
nario techniques from the point of view of urban planning. The focus of the thesis is on 
the communicative and narrative aspects of scenarios. As citizens are increasingly taking 
part in the public decision making, planners are in need of appropriate tools for com-
munication and participatory planning. The general public rarely has realistic means to 
grasp the true impacts of a large scale plan on one’s personal everyday life. Scenarios 
are by nature effective ways of making complex systems into more understandable 
entities.  Therefore they have been used in urban planning to a certain extent.

In addition to a review into the existing theory on the subject the topic is approached 
through a case project. In this project three scenarios were built for the village of Sevet-
tijärvi for the year 2050. The village of approximately 300 inhabitants is situated in a 
very remote area in Lapland in the municipality of Inari near the Norwegian border. 
However, its position and relative location might change greatly due to changes that 
will possibly take place in the future. Sevettijärvi has a majority of Skolt Sami inhabitants 
and it is the last place in the world where the language and culture of the Skolt Sami 
are still a part of the everyday life.

The thesis is divided into four parts. In the first part each of the three scenarios 
is presented as its own narrative. The second part includes the methods and theory 
behind these scenarios. In the third part the contexts and megatrends that affected the 
scenarios are discussed in more detail. The summary, conclusions and propositions for 
further research topics are presented in the last part.

The use of scenario methods has certain clear advantages. Scenarios help to make 
complex systems more understandable.  They can be used as a catalyst for change in 
attitudes in human beings and they communicate large amounts of complicated infor-
mation effectively. They can include plenty of interaction if so wanted. In addition, it 
might be useful for planners to use narrative scenarios as a tool already in the design 
process, and not just use them, for example, in the commentary.

One of the most important tasks of scenarios is to open people’s minds to new possi-
bilities. That task fails to fulfil if the scenarios are too similar to each other, or if their 
details are left on a too abstract level. The use of scenarios and narratives also has 
some other threats and challenges that can be avoided best by acknowledging them. 
The use of scenario techniques is usually time consuming and they are not appropriate 
in all planning circumstances. The writer should always acknowledge his position of 
power in relation to his subject. In most cases it usually serves the cause to seek neu-
trality though it can probably never be fully achieved.
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Työn lähtökohdat

Skenaarioajattelu on näkökulma, jossa tulevaisuus nähdään yhden deterministisesti 
toteutuvan tulevaisuuden sijaan usean eri vaihtoehtoisen tulevaisuudentilan mahdolli-
suutena. Tällainen ajattelutapa mahdollistaa toimijan varautumisen moniin eri tule-
vaisuuksiin lisäämällä toimijan joustavuutta strategioiden valitsemisessa. Skenaario-
menetelmät ovat yksi tapa tehdä yhteenveto tulevaisuutta koskevan tiedon ja tutkimuk-
sen tuotoksista. Menetelmiä on monenlaisia, mutta yleensä niillä luodaan looginen 
tapahtumasarja, jonka tarkoituksena on esittää, miten tietty tulevaisuuden tila kehittyy 
askel askeleelta nykytilasta.1

Skenaariotekniikoita on sovellettu erityisesti yritysmaailmassa muun muassa ohjelmis-
tojen, järjestelmien sekä strategioiden suunnittelussa. Skenaariot sopivat perusluon-
teeltaan nimenomaan kompleksisien systeemien hahmottamiseen, minkä vuoksi niitä 
hyödynnetään jonkin verran myös yhdyskuntasuunnittelussa.

Viime vuosina Suomessa on ollut vireillä monia sekä valtakunnallisesti että yksittäisen 
kunnan kannalta erittäin merkittäviä kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun hankkeita – 
esimerkkeinä mainittakoon muun muassa pääkaupunkiseudun eri ratahankkeet sekä 
Helsingin uusi yleiskaava. Julkisen keskustelun perusteella suurella yleisöllä ei kuitenkaan 
usein ole realistisia keinoja hahmottaa suuren mittakaavan projektien tuomia mahdolli-
sia vaikutuksia omaan arkielämään. Suunnittelija saattaa joutua varautumaan pientenkin 
hankkeiden kohdalla osallisten voimakkaaseen vastustukseen. Kansalaisvaikuttamisen 
lisääntyessä suunnittelija tarvitsee yhä enemmän tarkoituksenmukaisia osallistamisen ja 
kommunikoinnin työkaluja. 

Työn alussa ensisijaiseksi tutkimuskysymykseksi valikoitui: Mitkä ovat skenaarioteknii-
koiden hyödyntämisen edut ja haitat yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta? Tämä 
pääasiallinen tutkimuskysymys johti seuraaviin osakysymyksiin: Ovatko skenaariot suun-
nittelijalle tehokas kommunikointiväline? Jos kyllä, niin mitkä ominaisuudet tekevät 
skenaarioista tehokkaan kommunikointivälineen? Voiko skenaarioilla edesauttaa osallis-
ten ja päättäjien keskuudessa mahdollisesti vaadittavia asennemuutoksia? Minkälaisissa 
suunnitteluolosuhteissa skenaariotekniikoiden käyttö on tarkoituksenmukaista ja missä 
taas ei? Kuinka hyvin skenaariot havainnollistavat erilaisten suunnitteluratkaisujen vaiku-
tuksia osallisten arkeen? Mitä haasteita skenaariotekniikoiden hyödyntämiseen liittyy? 
Työssä haluttiin keskittyä etenkin kommunikatiivisiin sekä skenaarioiden narratiiviseen 
luonteeseen liittyviin kysymyksiin.

1. Opetushallitus, 30.3.2015

”Aamulla Darja lähettää 12-vuotiaan lapsensa Karin kouluun pyörällä. 
Perhe asuu Sevettijärven taajamassa, eli matka koululle on lyhyt, ja sekin turval-
lista pyörätietä. Darja muutti aikoinaan miehensä Mikaelin kanssa yhteen monista 
Sevettijärvelle 2040-luvun alussa rakennetuista rivitaloista saatuaan opiskelunsa 
Rovaniemellä päätökseen. Kylän vierestä kulkeva Jäämeren junarata oli tuolloin 
vastavalmistunut ja kylässä meneillään melkoinen rakennusbuumi.”
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KiovaBerliini

Sevettijärvi

Helsinki

r =
 1050 km

Skenaarioiden kohde: Sevettijärvi

Tutkimuskysymyksiä lähestytään teoriakatsauksen lisäksi oman skenaarioprojektin 
kautta. Työssä esiteltyjen skenaarioiden kohteena on Inarin kunnassa sijaitseva Sevet-
tijärven kylä. Sevettijärvi sijaitsee jopa Suomen mittakaavassa erittäin syrjässä Pohjois-
Lapissa noin 30:n kilometria Norjan rajalta. Tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvien 
muutoksien seurauksena Sevettijärven asema ja suhteellinen sijainti saattavat kuitenkin 
muuttua ratkaisevasti.
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Sevettijärvi on hyvä kohde skenaariotekniikoiden hyödyntämiseen. Sekä kansallinen 
että kansainvälinen kiinnostus arktisia alueita kohtaan on ollut viime vuosina kovassa 
kasvussa. Ilmastonmuutoksen todennäköisesti aiheuttama Jäämeren sulaminen tulee 
mahdollistamaan uusien logististen reittien käytön samalla kun Grönlannin ja Siperian 
tundran sulaminen sekä Barentsin alueen suuret öljy- ja kaasulöydöt avaavat uusia tut-
kimus- ja hyödyntämismahdollisuuksia. Tulevina vuosikymmeninä Suomi saattaa siirtyä 
periferiasta keskelle kansainvälisiä kuljetusväyliä.2

Matkailu on yksi harvoja kasvavia aloja Suomessa3, ja Sevettijärvellä olisi potentiaalia 
houkutella enemmänkin vierailijoita. Kylä sijaitsee kahden erämaa-alueen välissä, ja on 
Lapin jo olemassa olevista matkailukeskuksista Inarin, Ivalon ja Saariselän läheisyydessä.

Sevettijärvi on suurin kolttasaamelaisten keskittymä maailmassa. Se on ainoa paikka, 
jossa kolttasaamelainen kieli, kulttuuri ja perinteet ovat vallitsevia ja vielä kylän arjessa 
läsnä.4 Sevettijärven tulevaisuudesta puhuttaessa on siis kyse myös yhden alku-
peräiskansan tulevaisuudesta.

Sevettijärvellä harjoitetuista elinkeinoista etenkin porotalous ja matkailu ovat erittäin 
herkkiä sääolosuhteiden ja luonnonolojen muutoksille. Eräiden arvioiden mukaan ilmas-
tonmuutoksen vaikutukset tulisivat Suomessa olemaan suurimmat juuri Pohjois-Lapissa.5 

Vuonna 2007 kaupungeissa asui enemmän ihmisiä kuin maaseudulla ensimmäistä ker-
taa maailman historiassa. Suomessa jo noin 60 prosenttia väestöstä asuu kaupungeis-
sa.6 Kaupungistuminen on kiistatta ollut jo pitkään yksi tärkeimmistä globaaleista 
megatrendeistä, mutta sille symmetrinen ilmiö – maaseudun tyhjeneminen – on jäänyt 
vähemmälle huomiolle.

2. Aaltonen ja Loescher 2013, s. 2-4
3. OSKE 2.5.2015
4. Tuõddri Pee´rel 2014, s. 13
5. ACIA 2004 s. 28
6. Siemens 21.1.2015

Sevettijärvi

Inari

Saariselkä

Murmansk

Ivalo

Kirkkoniemi
Alta

Hammerfest

Severomorsk

20 km
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Työn Rakenne

Työ on jaettu neljään osaan. Ensimmäisen osion alussa esitellään lyhyesti Sevettijärven 
kylän ja siellä asuvan fiktiivisen perheen nykytilanne. Tämän jälkeen esitetään kylälle 
kolme vaihtoehtoista tulevaisuusskenaariota vuoteen 2050. Esittely sekä skenaariot 
muodostavat työssä kukin oman kirjoitetun ja kuvitetun narratiivinsa.

Tätä seuraavassa metodit ja teoria –osiossa esitellään kolmen skenaarion rakentamisessa 
pääasiallisesti käytetyt metodit ja avataan yksityiskohtaisemmin läpikäytyjä työvaiheita 
sekä skenaarioihin vaikuttaneita valintoja. Osion lopussa pohditaan myös skenaario-
tekniikoiden ja narratiivisuuden etuja ja heikkouksia yhdyskuntasuunnittelun kannalta 
yleisemmällä tasolla. 

Kolmannessa osiossa avataan tarkemmin skenaarioiden lopputulokseen eniten vaikut-
taneita trendejä ja niiden mahdollisia kehityssuuntia.

Työn lopuksi esitetään yhteenveto, johtopäätökset sekä ehdotuksia jatkotutkimuksen 
aiheelle.
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OSA I:
SKENAARIOT
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1. INARIN JA SEVETTIJÄRVEN      
    NYKYTILANNE

2. SEVETTIJÄRVI 2050
 
 2.1
 Skenaario I:
 Tietotyöläisiä ja junantuomia
 
 2.2 
 Skenaario II:
 Arktista elämysmatkailua
 
 2.3
 Skenaario III:
 Mökkeilyä erämaassa
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Inari 7

1. INARIN JA SEVETTIJÄRVEN NYKYTILANNE

Inari Suomen kuntakartalla.

asukkaita:
6794

maapinta-ala:
15 053 km2

kaamos Ivalossa: 
n. 7.12.-7.1.

yötön yö Ivalossa:
n. 1.6.-25.7.

Asuminen
(suluissa koko Suomi)

yhteensä 3208 asuntokuntaa
 joista

30 % vuokra-asunnoissa (31 %)
Rivi- ja pientaloissa 89 % (54 %)

kesämökkejä 2544 kpl

7. Kuntaportaali 3.5.2015
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ikärakenne:
0-14 -vuotiaita 10,5 %
15-64 -vuotiaita 66,5 %

65 vuotta täyttäneitä 23 % 

sukupuolijakauma:
miehiä 58,5 % 
naisia 41,5 %

Sevettijärven asutus on 
levittäytynyt yli 50:n kilometrin 

pituiselle vyöhykkeelle.

Sevettijärvi 8

asukkaita: 
248

Työllistäjät v. 2003:
palveluala 64% 

alkutuotanto 29%
jalostus 7%

Suurin yksittäinen 
ammattinimike:
poronhoitajat

20 km

Sevettijärven keskus

Ivalo

Inarin kirkonkylä

Saariselkä

Kirkkoniemi

etäisyyksiä 
Sevettijärveltä 

maanteitse:

Kirkkoniemi 83 km
Ivalo 154 km

Rovaniemi 442 km
Murmansk 487 km

Oulu 666 km
Tromssa 724 km
Helsinki 1270 km

8. Inari-Info 28.1.2015
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SEVETTIJÄRVEN KESKUS

Inariin ja Ivaloon

perinnetalo

urheilukenttä

ulkomuseoalue

moottorikelkkaura

ke
säret

ke
ily

rei
tti

eräopaste

leirintäalue

hiihtolatu
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Näätämöön ja

Kirkkoniemeen

hautausmaa

kirkko

kyläpaja

kolttatalo

koulu

Sevetin baari

palloilukenttä

uimaranta
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Sevettijärvi, keskiviikkona 11.3.2015

Aamulla paikallinen koulutaksi tulee hakemaan 
8-vuotiasta Darjaa ja 6-vuotiasta Jaakkoa kouluun. Tak-
sissa on kyydissä jo pari reitin alkupäässä kyytiin otettua 
luokkatoveria. Darja käy Sevettijärven alakoulun toista 
luokkaa ja Juho esikoulua.

Darjan ja Jaakon perhe asuu noin kymmenen kilometrin 
päässä Sevettijärven kylän keskuksesta omakotitalossa jär-
ven rannalla. Isä Eero on alun perin Sevettijärveltä kotoi-
sin, ja on yksi niistä muutamista paluumuuttajista, jotka 
ovat viime vuosina asettautuneet seudulle takaisin. Tänään 
äiti Taina jää kotiin pyörittämään perheen matkailuyri-
tystä, kun Eero lähtee moottorikelkalla metsään muiden 
paliskunnan poronhoitajien kanssa kokoamaan porotok-
kia ensi viikon erotuksiin. 

Maaliskuun puoliväli on perheelle kiireistä aikaa, sillä näi-
hin aikoihin suoritetaan joka vuosi kevättokkien kokoa-
miset sekä niitä seuraavat erotukset. Perhe saa kuitenkin 
pääasialliset tulonsa vuokraamalla muutamaa tontillensa 
rakennuttamaa hirsimökkiä matkailijoille. Tällä het-
kellä yhteen mökkiin on majoittautunut koskemattomille 
keväthangille hiihtelemään tullut eräporukka Etelä-
Suomesta. Ensi viikolla tuleva saksalainen ryhmä taas 
toivoo erityisesti näkevänsä kevätpäivänseisauksen aikaan 
yleisiä revontulia. Tainalla on myös suunnitelmissa lähteä 
heidän oppaakseen riekonpyyntiin. Perheen matkailuyri-
tykselle kaikkein kiireisimmät kuukaudet ovat kuitenkin 
kesällä, kun luonto on kauneimmillaan ja kalastuskausi 
kiihkeimmillään. Loka-marraskuu sekä toukokuu ovat 
taas vuoden hiljaisinta aikaa, jolloin mökit ovat yleensä 
tyhjillään.

Lapset tulevat alkuiltapäivästä kotiin koulutaksin kyydissä. 
Tänään oli tavallinen koulupäivä, mutta esimerkiksi viime 
viikolla tehtiin koko koulun voimin päiväretki Inarissa 
olevaan luontokeskus- ja saamelaismuseo Siidaan. Tul-
tuaan kotiin Jaakko lähtee äitinsä kanssa jokaviikkoiselle 
kauppa- ja bensanhakureissulle Näätämöön Norjan rajan 
tuntumaan. He kulkevat perheen omalla autolla, mutta 
niitä ihmisiä, joilla ei ole omaa autoa käytössä, kuljettaa 
Näätämöön kerran viikossa yleinen ”jauhotaksi”.2015

MUU MAAILMA SEVETTIJÄRVI 9

1940-luku
Sevettijärven alueella 
asuu noin kymmenen 
inarinsaamelaista ja 
muutama suomalainen 
ruokakunta.

2000-luku
Kylään kaavaillaan 
kolttakulttuurikeskusta. 
Vuoden 2015 aikana 
hankkeelle ollaan 
hakemassa rahoitusta.

1939-1945
Toinen maailmansota.

Talvisodan syttymisestä 
1939 alkaa Petsamon 

kolttien kymmenen 
vuoden evakkoaika.

1949-1952
Entisen Petsamon 
Suonikylän siidan
koltat asettautuvat 
Sevettijärven alueelle, 
joka on yhteisön 
toimesta valittu 
uudeksi asuinpaikaksi. 
Alueelle rakennetaan 
valtion varoin hirsi-
rakenteisia kolttatiloja.

1950-luku
Sevettijärvellä asuu 
267 kolttaa.

1955
Kolttalaki astuu 
voimaan.

1960-luku
Lähes kaikki koltat 
puhuvat jo myös 
suomea.

1974
Kolttalakia uudis-
tetaan, ja sen suomien 
rakentamiseen 
liittyvien etuuksien 
ansiosta alueella alkaa 
vilkas rakennuskausi, 
joka kestää 1990-luvun 
alkuun saakka. Vuonna 
1974 alkavat myös 
kunnollisen kulkuyhtey-
den rakennustyöt.

2013
Sevettijärven alueella 
asuu 248 ihmistä.

1969
Ensimmäinen auto 
kulkee Sevettijärven 
ohitse maantieluon-
toista polkutietä pitkin.

1993
Uusi tie vihitään 
käyttöön.

1990-1993
Suomi kärsii siihen 
astisen historiansa 
syvimmän laman.

1980-luku
Suomen talous 

elää voimakasta 
nousukautta.

2015
Eduskunta jättää ILO-

sopimuksen ratifioimisen 
seuraavalle vaalikaudelle. 
Sopimuksella on tarkoitus 

turvata alkuperäiskansojen 
yhdenvertainen kohtelu 

muihin väestöryhmiin 
nähden.

1973
Maailmanlaajuinen 

öljykriisi nostaa 
Suomessakin bensan 

litrahintaa.

1991
Kylmä sota päättyy

Neuvostoliiton 
hajoamiseen.

1960-luku
Moottorikelkkojen 

käyttöönotto mullistaa 
poronhoitoa.

2007
Puolet koko maail-

man väestöstä asuu 
kaupungeissa.

1960- ja 70-luvut
Muuttoliikke maalta 

kaupunkeihin käy 
Suomessa vilkkaana. 

9. Liite: Katsaus Sevettijärven 
historiaan ja nykytilaan
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Luku-
vuonna 2014-

2015 Sevettijärven 
alakoulussa oli 12 oppilasta 

ja yläkoulussa 2 oppilasta. Pisin 
koulumatka oli noin 50 kilometriä. 

Suurin osa oppilaista kulkee  
koulumatkansa taksilla. Lähimmät 

toisen asteen koulut sijaitsevat 
Ivalossa. Inarin kirkonkylässä 

sijaitsee saamelaisalueen 
koulutuskeskus.

Koulu

Koltta-
alueella yksittäi-

sistä ammattinimikkeistä 
suurin ryhmä ovat poron-

hoitajat, joita oli 2000-luvun 
alussa 14 prosenttia koko 

alueen työssäkäyvistä koltista. 
Sevettijärvellä poronhoitajien 
osuus on mitä luultavimmin 

vielä suurempi.

Porotalous 11

Sevettijärvi 
sijaitsee Vätsärin 

ja Kaldoavin erämaa-
alueiden välissä. Kaldoaivi on 

Suomen laajin erämaa-alue. Kylän 
keskuksesta lähtee merkittyjä kesä- ja 
talvivaellusreittejä, joita voi patikoida 

muun muassa läheiselle Jäämeren lohes-
taan tunnetulle Näätämöjoelle. Kylässä 
oleva kolttasaamelaisten perinnetalo on 

kesäisin auki yleisölle. Viime vuosina 
kylään on kolttakulttuurisäätiön 

toimesta kaavailtu koltta-
kulttuurikeskusta.

Matkailu

Koltat 
eroavat läntisistä 

saamelaisista kielen, orto-
doksisen uskonnon, tapakulttuurin 

sekä perinteisen asun puolesta. 
Kolttien asiaa ajamaan on säädetty oma 

Kolttalaki. Vuonna 2003 Koltta-alueella asui 
n. 400 kolttaa, joista puolet Sevettijärvellä. 

Sevettijärven koulussa saa koltankielen 
opetusta. Sevettijärvi on ainoa paikka 

maailmassa, jossa kolttasaamelainen kieli, 
kulttuuri ja perinteet ovat vallitsevia ja 
vielä kylän arjessa läsnä. Tänä päivänä 

kolttasaamelaisten elämäntyyli ei 
kuitenkaan ulkoisesti poikkea 

paljon suomalaisesta.

Kolttasaamelaiset 10

Kolttalaissa määritelty koltta-alue 
ja Suomen kolme kolttakylää

Sevettijärvi

Kolttakylät

Nellim
Keväjärvi

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

5. & 3.

20 km

10. Liite: Katsaus Sevettijärven 
historiaan ja nykytilaan
11. Ibid.
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Darja ei lähde tällä kertaa mukaan, sillä hän haluaa käydä 
ystävänsä Annan kanssa hiihtämässä järven jäällä vielä 
kun on aurinkoista. Darja on poikkeuksellisen onnekas, 
sillä häntä vuotta vanhempi Anna asuu naapurissa kilo-
metrin päässä, ja lumettomalla säällä he voivat pyöräillä 
toistensa luokse – tosin maantietä pitkin, sillä jalkakäytäviä 
tai pyöräteitä ei Sevettijärvellä ole. Kesäisin Darjan ja 
Annan lempiharrastus on hiihdon sijaan uinti, ja heidän 
lempipaikkansa Sevettijärvellä onkin kylän keskuksessa 
oleva kaunis hiekkaranta, jossa vesi on kesäisin erityisen 
lämmintä. Talvella tytöt eivät voi jatkaa uintiharrastustaan, 
muuten kuin koulun tekemillä retkillä Ivalon uimahalliin.

Paluumatkalla Näätämöstä Taina ja Jaakko pysähtyvät 
kylän keskuksessa sijaitsevassa Sevetin baarissa kah-
villa. Sevetin baari kokoaa toisinaan väkeä iltaisin – se 
on oikeastaan lähiseudun ainoa tapaamispaikka. Samalla 
pysähdyksellä Taina nappaa mukaan postit.

Kotiin palattuaan Jaakko menee pelaamaan tietokoneella. 
Taina toivoisi, että kylään saataisiin kiinteä laajakaistayh-
teys – se helpottaisi etenkin yrityksen pyörittämistä. Sähköt 
ovat myös harmillisesti pätkineet viime aikoina.

Eero pääsee tänään metsästä pois vasta säkkipimeällä, koska 
porojen kokoamisessa kestikin tällä kertaa kauemmin kuin 
yleensä. Eero on kolttasaamelainen, ja hänen vanhempansa 
ovat viimeisiä elossa olevia Petsamossa syntyneitä kolttia. 
Eeron paliskunnassa käytetään poronhoidossa edelleen 
pääasiallisesti koltan kieltä. Darja ja Jaakko oppivat kieltä 
kotona isältään sekä Sevettijärvellä asuvilta isovanhem-
milta. Koulussa he käyvät myös erityisillä koltansaamen 
oppitunneilla, joita järjestetään halukkaille.

Perhe ei ole erityisen uskonnollinen, mutta ortodokseina he 
valmistelevat jo parin viikon päästä vietettävää pääsiäistä.

Ensi viikon viikonloppuna perheellä on suunnitelmissa 
mennä käymään Norjan puolella Kirkkoniemessä 
kaupoilla ja tervehtimään siellä asuvia sukulaisia. Perhe 
vierailee Norjassa säännöllisesti, ja Rovaniemellä ja Oulus-
sakin käydään muutaman kerran vuodessa. Viime vuonna 
lasten syyslomalla matkustettiin Kreikkaan.
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Kyläläisten postilaatikot Sevetin Baarilla.
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2.1 SKENAARIO I:
Tietotyöläisiä ja junantuomia

2. SEVETTIJÄRVI 2050
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intro
Jäämeren sulamisen myötä ja Barentsin alueen luonnonvaro-
jen hyödyntämisen seurauksena Kirkkoniemen satama kasvoi 
2020-luvulla hurjaa vauhtia. Venäjän levottomuuksien takia 
satamasta haluttiin yhteys Manner-Eurooppaan nimenomaan  
Suomen kautta. Kirkkoniemestä rakennettiin Sevettijärven 
ohitse kulkeva Jäämeren junarata Helsinkiin. Suomi oli liitetty 
Manner-Euroopan rataverkkoon jo 2030-luvulla Helsingistä 
Tallinnaan Suomenlahden alla menevällä tunnelilla, joka ra-
kennettiin 2020-luvulla valmistuneen Rail Baltican jatkeeksi. 
Jäämeren junaradan vaikutukset porotaloudelle on pyritty mini-
moimaan yhdessä poronhoitajien kanssa aitojen ja alikulkutun-
neleiden avulla. Porotalous on muutenkin ollut myllerryksessä 
sen sopeutuessa lämpimämpään säähän ja muuttuvaan kasvis-
toon. Alunperin pääasiallisesti rahtiliikenteelle tarkoitettu rata 
tuo nykyään myös turisteja etelästä Jäämerelle, joista monet 
pysähtyvät matkalla  Sevettijärvellä. Radan myötä Sevettijärven 
asema on muuttunut keskeisemmäksi ihmis- ja tavaravirto-
jen sekä rajakaupan kannalta – kylä on Kirkkoniemestä lähte-
vän junan ensimmäinen pysähdys Euroopan Unionin puolella. 
Tämä on tuonut Sevettijärvelle lisää asukkaita ympäröiviltä alu-
eilta työpaikkojen ja palvelujen perässä. Parantuneen infrastruk-
tuurin ja palvelutason ansiosta Sevettijärvi on nykyään myös 
etätyöskentelijöiden suosiossa.
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SEVETTIJÄRVEN KESKUS
asukkaita koko 
Sevettijärven 

alueella:
1500

palsta-
viljelyä

virkistys-
alue

rivitalo-
alue
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Juna-
asema

pienteollisuutta

Uimarannan 
tapahtuma-
paviljonki

kerrostalo-
alue

pien- 
ja 

paritalo-
alue

ranta-
tonteilla 
pien- ja 

paritaloja

palvelu-
keskittymä
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Sevettijärvi, perjantaina 11.3.2050

Aamulla Darja lähettää 12-vuotiaan lapsensa Karin kou-
luun pyörällä. Perhe asuu Sevettijärven taajamassa, eli 
matka koululle on lyhyt, ja sekin turvallista pyörätietä. 
Darja muutti aikoinaan miehensä Mikaelin kanssa yhteen 
monista Sevettijärvelle 2040-luvun alussa kaavoitetuista 
rivitaloista saatuaan opiskelunsa Rovaniemellä päätök-
seen. Kylän vierestä kulkeva Jäämeren junarata oli tuolloin 
vastavalmistunut ja kylässä meneillään melkoinen raken-
nusbuumi. Juna-aseman läheisyyteen nousi uusia liikkeitä, 
ja monet halusivat muuttaa näiden palveluiden lähelle.

Jäämeren junarataa rakennettaessa pari vuosikymmentä 
sitten kylä alkoi houkutella lisää asukkaita. Alueelle on 
viime vuosikymmeninä muuttanut myös rauhallisuutta 
ja luonnonläheisyyttä kaipaavia etätyöskentelijöitä ene-
nevissä määrin, minkä on mahdollistanut muun muassa 
Sevettijärvelle saatu luotettavampi ja tehokkaampi 
Internet-yhteys.

Darja työskentelee ohjelmistosuunnittelijana, ja tekee 
itsekin suurimman osan ajasta töitä kotoaan käsin. Mikael 
on sen sijaan töissä muutama vuosi sitten taajamaan 
perustetussa vanhusten palvelutalossa, jonne hän yleensä 
kulkee perheen henkilöautolla, kuten nytkin. Tänään 
Darja pitää töistään lounasaikaan tauon ja käy kävellen 
hoitamassa asioita keskustassa. Kävelyreitti kulkee hoide-
tun virkistysalueen läpi torille, jossa suurin osa kylän pal-
veluista sijaitsee. 

Perheen porot myytiin Eeron eläköidyttyä pois, sillä lapset 
Darja ja Jaakko kokivat ailahtelevaksi muuttuneen sään 
liian suureksi epävarmuustekijäksi porotalouden kannalta. 
Sevettijärvellä harjoitetaan kuitenkin edelleen poronhoitoa 
jossain määrin. Lauhasta kelistä johtuen maahan joinakin 
vuosina muodostuvan jääpohjan takia eläimiä joudutaan 
kuitenkin välillä ruokkimaan muualta tuodulla jäkälällä, 
sillä porot eivät pääsee käsiksi jäätyneen maan ravin-
toon. Myös junarata herätti aluksi osassa poronhoitajia 
suurta vastustusta, mutta sen haitat poronhoidolle on 
kuitenkin onnistuttu minimoimaan asianmukaisten aito-
jen ja alikulkutunneleiden avulla. Vaikka alueen liikenne 
onkin vuosien saatossa moninkertaistunut, on ympäröivät 
erämaa-alueet kuitenkin onnistuttu edelleen säilyttämään 
koskemattomina. Asutus ja palvelut ovat keskittyneet 
radan varteen, eivätkä ne ole levittäytyneet ympäröiviin 
metsiin tai porojen tärkeimmille laidunalueille.

2015

2022
Nopea Rail Baltica 

-junayhteys valmistuu 
EU:n 2020 tavoitteiden 

mukaisesti.

2050

2035
Helsingin ja Tallinnan 
välinen merenalainen 

tunneli otetaan 
käyttöön. Suomi 

on nyt liitetty  
Manner-Euroopan 

rataverkkoon.

2037
Jäämeren junarata  

Rovaniemeltä Norjan 
Kirkkoniemeen 

valmistuu. Muutaman 
vuoden  päästä junat 

kuljettavat rahdin 
lisäksi matkailijoita.

MUU MAAILMA SEVETTIJÄRVI

2020-luku
Barentsin luonnon-

varoja hyödynnetään 
enenevissä määrin. 

Koillisväylä   on sulana 
yhä suuremman osan 

vuodesta. Norjan Kirk-
koniemen satamasta  

kaavaillaan globaa-
lin rahtiliikenteen 

keskusta.

2010-luvun loppu
Kylään kaavoitetaan 
ja rakennetaan lisää 
asuntoja etenkin 
paluumuuttajia silmällä 
pitäen. 

2037
Jäämeren rataa kulkevat 
junat alkavat pysähtyä 
myös Sevettijärvellä. 
Kylän rooli EU:n rajan-
ylityspaikkana korostuu. 
Paikallisten liikkuminen 
lähikaupunkeihin 
helpottuu.

2030-luku
Jäämeren junarataa 
rakennetaan. Rakenta-
misessa huomioi-
daan porotalouden 
vaatimukset alikulku-
tunneleista ja radan 
aitaamisesta.

2019
Sevettijärvelle 
saadaan kiinteä 
laajakaistayhteys.

2040-luku
Juna-aseman yhteyteen 
syntyy uusia liikkeitä ja 
palveluita. Taajamaan 
kaavoitetaan ja raken-
netaan lisää asuntoja.
Kylän väkimäärän kasvu 
kiihtyy.

2020-luku
Poronhoito on 
muutoksessa lämpe-
nevän ilmaston myötä. 
Kylä houkuttelee 
etätyöntekijöitä sekä 
vapaa-ajanasujia.
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Helsinki

Tallinna

Riika

Varsova

Kirkkoniemi

Sevettijärvi

Kaunas

Pernaja

Rovaniemi

Sodankylä

Ivalo

Inari

Vilna
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Darjan rakas harrastus on perheen palstaviljelmän hoita-
minen. Ilmaston lämmettyä seudulla on ryhtynyt kukoista-
maan hyötykasveja, joille paikallinen ilmasto oli aiemmin 
liian viileä. Suurimittakaavaista maanviljelyä ei Sevet-
tijärvellä turhan karun ja vaihtelevan maaston takia voida 
harjoittaa – vaikka sitäkin kyllä jossain vaiheessa kokeiltiin 
– mutta pienimuotoisesta palstaviljelystä on tullut suosit-
tua asukkaiden keskuudessa.

Koulupäivän jälkeen Kari menee ensimmäistä kertaa tänä 
keväänä koulukavereidensa kanssa pelaamaan jalkapalloa 
kotinsa läheiselle urheilukentälle. 

Huomenaamulla perheellä on suunnitelmissa lähteä 
junalla viikonlopun viettoon Kirkkoniemeen. Kaupunki 
on kasvanut hurjasti Darjan lapsuudesta. Kari odottaa eri-
tyisesti enonsa Jaakon näkemistä. Sataman kasvettua Kirk-
koniemeen syntyi runsaasti uusia työpaikkoja – niiden 
perässä Jaakkokin aikoinaan kaupunkiin muutti.

Jo eläköityneet Taina ja Eero lähtevät myös mukaan Kirk-
koniemen vierailulle. Tällä hetkellä he asuvat vielä Sevet-
tijärvellä omassa vanhassa kodissaan järven rannalla. 
Lähivuosina he saattavat kuitenkin muuttaa taajamaan 
rakennettuun vanhusten palvelutaloon, jossa heidän 
vävynsä Mikael on töissä. Vanhustentalolla on myös koltan 
kieltä osaavaa henkilökuntaa. Talolla onkin viime vuosina 
ollut myös oma roolinsa koltan kielen säilyttämisessä.
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REITIT
Darja

Kari

Mikael

urheilu-
kenttä

koti
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koulu

palvelu-
talo

palvelut
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2.2 SKENAARIO II:
Arktista elämysmatkailua
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intro
Maailman väestön elintason parantuessa kansainvälisen matkai-
lun kasvulle ei näy loppua. Manner-Euroopan ilmaston läm-
metessä Pohjois-Lapin lisääntyneiden lumisateiden tuoma 
lumivarmuus on entistä arvokkaampi turistien silmissä. Sevetti-
järvelle 2010-luvun lopulla perustettu Kolttasaamelaiskeskus on 
viime vuosikymmenet houkutellut taajamaan Pohjois-Lapissa 
vierailevia turisteja tasaisesti enenevissä määrin. Kulkuyhteyksiä 
muihin Lapin matkailukeskuksiin sekä Norjaan ja Venäjälle on 
parannettu turistien matkustamisen sujuvoittamiseksi, mikä on 
helpottanut myös paikallisten liikkumista. Kolttakulttuurikeskus 
on elävöittänyt aluetta ja vetää suurenevaan kylään etenkin 
ympäröivän seudun kolttasaamelaisia. Luonto- ja erämatkai-
luun on panostettu, ja alueella on paljon sekä suomalaisten että 
ulkomaalaisten vapaa-ajan asuntoja. Ivalosta lähtevää Paats-
joen tietä on jatkettu Norjan puolella Kirkkoniemeen asti, ja 
nyt Suomen kaikki kolme kolttakylää – Sevettijärvi, Keväjärvi 
ja Nellim – sijaitsevat  saman Inarijärven ympärystien varrella. 
Suurimmaksi osin paikallisten voimin toimivat elämykselliset 
matkailupalvelut ovat onnistuneita esimerkkejä laadukkaasta 
sekä kulttuurillisesti että ekologisesti kestävästä turismista.
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SEVETTIJÄRVEN KESKUS

rivi- 
ja 

paritalo-
alue

leirintä-
alue

leirikeskus

va
laist

u la
tu

koltta-
kulttuuri-
keskus ja 

tapahtuma-
aukio

asukkaita koko 
Sevettijärven 

alueella:
500
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virkistys-
alue

pientalo-
alue

vuokra-
mökkejä

sauna

ranta-
tonteilla 
pien- ja 

paritaloja

palvelu-
keskittymä
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Sevettijärvi, perjantaina 11.3.2050

Jaakko lähtee aikaisin aamulla omakotitalon pihasta 
moottorikelkallaan poroja kokoamaan. Jaakon vaimo Elsa 
taas heittää töihin mennessään pariskunnan 11-vuotiaan 
lapsen Annelin ja naapurin pojan Eskon autolla kou-
luun. Elsa on töissä Sevettijärven keskustassa tänä vuonna 
30-vuotispäiviään viettävässä kolttakulttuurikeskuksessa.

Kulttuurikeskus on vuosien saatossa kasvanut alkuperäi-
sistä lähtökohdistaan monipuoliseksi palveluntarjoajaksi, 
joka palvelee sekä kyläläisiä että  matkailijoita. Jaakon 
eläköityneet vanhemmat tykkäävät käydä keskuksen kah-
vilassa vaihtamassa kuulumisia tuttujen kanssa. Kolttakes-
kus toimii kylän tapaamispaikkana ja tapahtumapaikkana. 
Keskuksen ja kylän asutuksen tiivistymisen ansiosta pai-
kallisilla on nyt paremmat mahdollisuudet liikkua ympä-
riinsä, hoitaa asioitaan sekä kohdata muita ihmisiä.

Turismin alati kasvaneen suosion johdosta kävijämäärät 
Lapin matkailukeskuksissa kasvoivat 2020-luvulta läh-
tien kovaa vauhtia. Kolttakulttuurikeskus houkuttelee 
kylään päiväretkeläisiä Ivalosta ja Inarista, sekä toimii 
hyvänä pysähdyspaikkana Norjaan meneville tai sieltä 
tuleville autoilijoille. Talvisin ylläpidetyn Inarijärven 
halki kulkevan moottorikelkkareitin ansiosta keskuksesta 
on tullut suosittu pysähdyspaikka Saariselältä lähteville 
moottorikelkkasafareille. Merkittävän osan Sevettijärven 
vierailijoista muodostavat laivamatkailijat, joiden risteilyn 
päätepiste on ollut Kirkkoniemessä. Myös paikalliset hyö-
tyvät parantuneista liikenneyhteyksistä lähikeskuksiin.

2020-luvun lopulla rakennetun Paatsjoen tien jatkeen an-
siosta kaikki kolme kolttakylää – Nellim, Keväjärvi ja 
Sevettijärvi – ovat nyt kaikki saman Inarijärven ympärys-
tien varrella. Saman tien varrella ovat myös Inari ja siellä 
sijaitseva saamelaismuseo Siida, Ivalo, sekä Norjan puolella 
Jäämeren rannalla Kirkkoniemi. Tietä pitkin kulke-
vat kiertomatkat ovatkin olleet viime vuosina erityisen 
suosittuja ja vaikuttaneet positiivisesti koko koltta-alueen 
elinvoimaisuuteen.

Seudun retkeilymahdollisuuksiin on panostettu, ja kult-
tuurikeskukselta lähtee nykyään entistä monipuolisem-
pia vaellus- ja hiihtoreittejä ympäröiviin erämaihin. 
Ulkomaalaisten silmissä luminen luonto ja hiljaisuus ovat 
viime vuosikymmeninä vain kasvattaneet erityisyyttään ja 
sitä myötä myös arvokkuuttaan.

2019
Paatsjoen  tien jatke 
päätetään rakentaa 
yhteistyössä Norjan 

kanssa.

2050

MUU MAAILMA SEVETTIJÄRVI

2015
Kolttakulttuurikeskus-
hankkeen rahoitus 
varmistuu.

2020
Kolttakulttuurikeskus 
avataan.

2010-luvun loppu
Kylään kaavoitetaan 
uusia asuntoja etenkin 
paluumuuttajia sekä 
vapaa-ajan asujia 
silmällä pitäen.

2028
Paatsjoen tie valmistuu 
ja yhdistää kaikki kolme 
kolttakylää saman Inari-
järven ympäri kulkevan 

reitin varrelle. 

2020-luku
Kansainvälisen turismin 

suosio jatkaa kas-
vuaan.  Pohjois-Lapin 
lumivarmuus on koko 

ajan erityisempää 
lämpenevästä ilmas-

tosta kärsivien maiden 
kansalaisten silmissä.

Pohjoisten jokien 
kalakannat romahtavat 
muuttuvan ilmaston ja 

liikakalastuksen myötä.

2020-luku
Sevettijärvellä 
panostetaan sekä 
luonto- että kulttuuri-
matkailuun. Suurin osa 
matkailupalveluista 
tuotetaan paikallisten 
voimin. Kylän väkiluku 
kasvaa hitaasti mutta 
varmasti.

2031
Kolttakulttuurikeskus 
laajenee.

2030-luku
Inarijärven kier-
tomatkoista tulee 
suosittuja. Sevettijärvi 
on suosittu yöpymis-
paikka. Liikenneyhteyk-
siä lähikaupunkeihin 
parannetaan. Kasvava 
kylä houkuttelee 
etenkin tähän asti 
muualla asuneita 
kolttasaamelaisia.

2040-luku
Matkailu on Sevet-
tijärven ehdottomasti 
eniten työllistävä 
elinkeinosektori. 
Seuraavaksi eniten 
työllistää poronhoito.

2030-luku
Matkailu kasvaa yhdeksi 

Suomen suurimmista 
elinkeinosektoreista. 

Matkailuun investoidaan 
vahvasti jo valtakunnan 

tasolla.

2026
Paikallisten aktiivisuu-
den ansiosta alueelle 
saadaan aikaan 
sitovat kalastusta ja 
kalataloutta koskevat 
sopimukset, joissa ovat 
osapuolena myös Nor-
jan kalankasvattajat.



35

NORJA
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Saariselkä
10 km

Kirkkoniemi
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Inari

Keväjärvi

Nellim

Sevettijärvi

Kolttakylät

20 km

Ivalo

Inari

Sevettijärvi

Kirkkoniemi

Nellim

Keväjärvi

Ivalo

23 km

83 km

29 km

12 km

13 km

30 km

157 km

yht. 436 km
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Koulun loputtua Anneli kävelee kaverinsa kanssa lähei-
selle kolttakulttuurikeskukselle, jolla järjestetään lapsille 
ja nuorille myös erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Siellä 
Anneli viettää aikaa äitinsä työpäivän päättymiseen asti, 
jonka jälkeen he käyvät yhdessä toisella puolen tietä sijait-
sevassa ruokakaupassa ennen kotiin palaamista.

Viime viikonloppuna Anneli oli Sevettijärvellä myös 
asuvan tätinsä Darjan perheen mukana kalastusretkellä 
suvun vanhalla kalamajalla läheisellä Jäämerelle laskevalla 
Näätämö-joella. Darja muistaa vielä kun 2020-luvulla 
suositun kalajoen lohikanta romahti, mutta paikallisten 
aktiivien toimien ansiosta kanta saatiin ainakin osittain 
sopeutettua muuttuvaan ilmastoon. Yhdessä Suomen kala-
talousvirkailijoiden ja Norjan lohenkasvattajien kanssa 
kalojen kutupaikkoja saatiin palautettua ja lohta saalista-
vien lajien kannat kuriin. Lisäksi nykyään voimassa ole-
vat tiukat kalastusmääräykset ovat onnistuneet pitämään 
lohikannan joessa elinvoimaisena.
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Jaakko jatkoi isänsä Eeron jalanjäljissä poronhoitajana. 
Poronhoito on vuosien saatossa sopeutunut turismin tar-
peisiin sekä lyhyempiin mutta lumisempiin talviin, ja Jaa-
konkin perheellä on nykyään lihakarjan lisäksi poroja myös 
esimerkiksi safareille. Jaakko on erityisen tyytyväinen, että 
matkailu- ja majoituspalvelut on onnistuttu hoitamaan 
paikallisten voimin, jotka tuntevat muiden elinkeinonhar-
joittajien vaatimukset ja ympäröivän luonnon sietokyvyn.

Perheen naapurissa asuu osan vuodesta hollantilainen 
pariskunta. Heidän talonsa on yksi niistä lukuisista 
mökeistä, joita kylään rakennettiin 2020-luvulla kult-
tuurikeskuksen avauduttua. Viime vuosikymmeninä yhä 
useammat ulkomaalaiset ovat hankkineet kylästä vapaa-
ajanasunnon päästäkseen nauttimaan ainutlaatuisesta 
luonnosta ja hiljaisuudesta.
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koulu

koti

päivittäis-
tavarakauppa
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2.3 SKENAARIO III:
Mökkeilyä erämaassa
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intro
Ilmaston lämpenemisen aiheuttamat muutokset ovat ajaneet 
perinteisen porotalouden ahtaalle. Lisäksi valtakunnallisesti 
huonon taloudellisen tilanteen takia ei Pohjois-Lappiin ole 
viime vuosina pystytty investoimaan rahallisesti. Koska taan-
tuma on koko Euroopan laajuinen, ovat myös turistien määrät 
Lapin matkailukeskuksissa vähentyneet ja luontaiselinkeinojen 
EU-tuet pienentyneet. Ilmastonmuutoksen myötä lohikanta on 
lähes täysin kadonnut Näätämö-joesta, eikä alueelle ole enää 
vuosiin kannattanut tehdä kalareissuja. Koulun sulkeuduttua 
nuoret pariskunnat ja perheet eivät ole halunneet asettua pysy-
västi kylään asumaan. Sevettijärven rakennuskannasta suurin 
osa on nykyään vapaa-ajan käytössä mökkeinä ja eräkämppinä. 
Kolttasaamelaisen kulttuurin painopiste on muuttanut Sevetti-
järveltä Ivalon läheisyyteen Keväjärven ja Nellimin kyliin, jotka 
sijaitsevat kuitenkin vielä Koltta-alueella. Vaikka kolttaväestö on 
nyt yhtenäisempi, tällä alueella kolttakulttuuri ei kuitenkaan ole 
enää vallitsevana vaan yhtenä elämäntapana inarinsaamelaisten 
ja suomalaisten joukossa. Iso osa Sevettijärveläisistä on myös 
muuttanut työn perässä Etelä-Suomeen tai Norjan puolelle. 
Suuri osa vanhasta rakennuskannasta on purettu, mutta kirkon 
ja perinnetalon muodostama alue on suojeltu, ja entisen kou-
lun pihapiirin rakennuksissa tarjotaan nykyään majoituspal-
veluja. Sevettijärven aluetta ympäröi nykyään Euroopan laajin 
erämaa-alue, joka on ensisijaisen tärkeä uhanalaisten eläinlajien 
ja biotooppien säilymiselle sekä tutkimiselle.
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Kolttien
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ja Pyhän Trifon 
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Sevettijärvi, perjantaina 11.3.2050

Jaakon perhe on juuri saapunut viikonlopun viettoon 
Sevettijärvelle Jaakon lapsuudenkotiin. Kevät on perheen isän 
lempiaikaa, jolloin hän on mieluiten mahdollisimman paljon 
tällä vapaa-ajan asunnollaan. Perhe asuu Keväjärvellä 12:n kilo-
metrin päässä Ivalon keskustasta. Keväjärvi on vielä koltta-aluet-
ta, joten Jaakko saa puolisoineen muun muassa osallistua kolttien 
luottamusmiesvaaleihin.

Lähes kaikki muutkin Jaakon ikäpolvesta ovat muuttaneet pois 
Sevettijärveltä, kun työmahdollisuudet ja viimeisetkin palvelut 
hupenivat pari vuosikymmentä sitten. Paikallisten paliskuntien 
porotalouskaan ei kestänyt lämpenevästä ilmastosta aiheutunei-
den muutosten alla. Nykyään poronhoito on keskittynyt isompiin 
yksikköihin niihin harvoihin paikkoihin, missä se on Lapissa 
vielä kannattavaa.

Kolttakulttuurin painopiste on siirtynyt Sevettijärveltä Keväjär-
ven ja Nellimin alueille, muiden saamelaisten ja suomalaisten 
joukkoon. Nyt suurin osa Suomen koltista on keskittynyt 
yhdelle alueelle, eikä jakautunut kahtia Inarijärven pohjois- ja 
eteläpuolelle niin kuin ennen. Tämän johdosta kolttayhteisö – 
vaikka onkin kutistunut – on tiiviimpi kuin ennen, ja ylläpitää 
kulttuuria parhaansa mukaan. Sevettijärven koulu lakkautet-
tiin parikymmentä vuotta sitten, mutta Jaakon tytär Anneli saa 
onneksi koltan kielen opetusta Ivalon ala-asteella.

Vaikka iso osa Sevettijärven vanhasta rakennuskannasta on 
purettu tai tyhjillään, on Pyhän Trifon Petsamolaisen erä-
maakirkon ja kolttien perinnetalon rakennukset sekä näiden 
muodostama alue suojeltu maakuntakaavassa kulttuurillisesti 
ainutlaatuisena kohteena.

Toisella puolen tietä sijaitsee entinen koulu ja sen pihapiiri. 
Nykyään rakennuksissa toimii erämaahotelli, joka houkuttelee 
niitä, jotka haluavat tulla nauttimaan todellisesta hiljaisuudesta 
ja tyhjyydestä. Rakennuksissa majoitetaan silloin tällöin myös 
alueelle tutkimusta tekemään tulleita biologeja. Keskus on myös 
pysähdyspaikka Sevettijärven kautta Inarijärvelle kulkevalla 
melontareitillä.

Jaakon vanhemmat Taina ja Eero muuttivat muutama vuosi sitten 
asumaan vanhasta Sevettijärven kodistaan Ivalossa olevaan van-
husten palvelutaloon, kun eivät enää pärjänneet vanhassa kodis-
saan ilman säännöllistä apua.

2010-luvun loppu
Pitkittynyt kansal-

linen taantuma 
vähentää maakuuntiin 

investoimista.

2050

MUU MAAILMA SEVETTIJÄRVI

2020-luku
Ilmastonmuutoksen 
vaikutukset alkavat 

manifestoitua ympäri 
maailmaa, eikä 

Suomikaan säästy 
seurauksilta.

2015

2020-luku
Poronhoito on vaikeuk-
sissa muuttuvan 
ilmaston myötä. Lisäksi 
poronhoidon nauttimia 
EU:n luontaiselinkei-
non tukia leikataan.

2010-luvun loppu
Kolttalain suomia 
etuuksia leikataan 
etenkin rakentamisen 
osalta. Kylään ei 
rakenneta uusia 
asuinrakennuksia.

2026
Sevettijärven koulu 
suljetaan. Alueelle ei 
muuta enää lapsiper-
heitä. Muutaman vuo-
den päästä entisessä 
koulun rakennuksessa 
aletaan järjestämään 
majoitustoimintaa.

2030-luku
Hiipuvan poronhoi-
don tilalle ei löydetä 
korvaavaa elinkeinoa. 
Asukkaita muuttaa 
pois, eikä alueelle 
enää asetu uusia 
ihmisiä. Suurin osa 
paikallisista on 
eläkeläisiä.

2040-luku
Kolttakulttuurin pain-
opiste on lopullisesti 
siirtynyt Sevettijärveltä 
Keväjärven ja Nellimin 
kyliin. Sevettijärven 
rakennuskannasta osa 
on purettu ja loppu 
on muutamaa taloa lu-
kuunottamatta vapaa-
ajan käytössä.

2030-luku
Globaalin taantu-
man seurauksena 

tursmin kasvu hiipuu, 
ja Lapin matkailu-

keskuksissa käy vuosi 
vuodelta vähemmän 

vierailijoita.

2040-luku
Kaupungistumisen 

megatrendi  jatkuu: 
80 % maailman 

väestöstä asuu urbaa-
nissa ympäristössä. 

Suomessa ollaan 
samoissa luvuissa.

2048
Vätsärin ja Kaldoaivin 
erämaat yhdistetään 
EU:n suurimmaksi 
erämaa-alueeksi.

2042
Kirkon ja perinnetalon 
muodostama alue 
suojellaan kaavassa.
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Sevettijärvi

Kolttakylät

Nellim
Keväjärvi

1.

2.

3. 4.

5.
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7.

5. & 3.

20 km
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Jaakon isosisko Darja asettui opiskelujensa jälkeen Helsinkiin, 
mutta vierailee säännöllisesti Ivalossa vanhempiensa luona. Dar-
jankin perhe käy silloin tällöin suvun Sevettijärven vapaa-ajan 
asunnolla. Mökkiä ympäröivät Euroopan laajimmat koskematto-
mat erämaalueet. Vaikka ympäröivä luonto onkin kokenut viime 
vuosikymmeninä suuria muutoksia, on metsien säilyminen erä-
maana ollut erityisen tärkeää yhä uhanalaisemmiksi käyville 
pohjoisen biotoopeille ja eläinlajeille.
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OSA II:
METODIT JA TEORIA
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3. METODIT:
     MITEN SKENAARIOT RAKENNETTIIN?

3.1. Työssä käytetyt skenaariotekniikat

Työn ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin kvalitatiivista tekniikkaa hyödyntäen Sevet-
tijärven tulevaisuuteen eniten vaikuttavat ulkopuoliset tekijät. Samantyyppistä periaa-
tetta hyödyntävät monet metodit, muun muassa niin sanottu Delfoi-menetelmä (”Del-
phi Forecasting”). Delfoi-menetelmässä pääideana on laatia ennustukset valikoitujen 
asiantuntijoiden näkemyksiin perustuen. On osoitettu, että tällaisella metodilla saa-
vutetut ennustukset osuvat yleensä vähintäänkin yhtä oikeaan kuin kvantitatiiviseen 
analyysiin perustuvat. Tätä metodia käytettäessä on kuitenkin erityisen tärkeää kiin-
nittää huomiota asiantuntijoiden sopivaan määrään sekä erikoisosaamisen kohteisiin, 
jotta aihe tulee käsiteltyä tarpeellisen monesta näkökulmasta.1

Skenaarioiden rakentamisessa päädyttiin suurimmaksi osin soveltamaan tekniikkaa, 
jonka periaatteet on esitelty muun muassa Ian F. Alexanderin ja Neil Maddenin teok-
sessa Scenarios, Stories, Use Cases – Through the Systems Development Life-Cycle. 
Teoksessa tekniikasta käytetään nimeä ”vaihtoehtoiset tulevaisuudet” (Alternative 
World Scenarios). Tämä metodi on työkalu erityisesti sellaisen systeemin suunnitte-
luun, jonka halutaan pystyvän jatkamaan toimimistaan, vaikka sitä ympäröivät olosuh-
teet muuttuisivat. Metodin tarkoituksena on identifioida tulevaisuudessa mahdollisesti 
tapahtuvia merkittäviä tarpeiden muutoksia, ja mahdollistaa näin niihin vastaaminen, 
ennen kuin se on potentiaalisesti liian myöhäistä. Metodi on tarkoituksenmukaisin 
tapauksissa, joissa suunniteltava systeemi on herkkä ulkopuolelta tuleville muutoksille, 
rakenteeltaan monimutkainen, sillä on pitkä aikajänne, ja johon myöhemmin tehtävät 
rakenteelliset muutokset ovat työläitä tai saattavat jopa vaarantaa koko systeemin 
toimivuuden.2

Siinä missä monet menetelmät keskittyvät ainoastaan jo tapahtuneiden muutosten 
analysointiin erilaisilla mittareilla, tässä skenaariometodissa panostetaan erityisesti 
ennakointiin identifioimalla mahdollisia tulevia muutoksia. Ideana on käsitellä muutok-
sia systeemin elinkaaren eikä ainoastaan nykyhetken riskien näkökulmasta.3 

1. Rodrigue 2013
2. Alexander & Maiden 2004, s. 103-105
3. Ibid, s. 104-105
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Lopullisia skenaarioita tulkitessa on tärkeä tiedostaa, että tämä metodi keskittyy 
lähinnä tulevaisuudessa tapahtuvien mahdollisten muutosten identifioimiseen. Alku-
vaiheiden tuloksena syntyy lista potentiaalisesti hyvinkin epästabiileista tarpeista.4 
On väistämätöntä, että prosessin eri vaiheissa tehdyt arvioinnit ja valinnat vaikuttavat 
vahvasti skenaarioiden lopputulokseen. Onkin hyvä olla koko ajan tietoinen siitä, että 
skenaariot ovat näiden perusteltujen valintojen tuotos, ja toisenlaiset valinnat olisivat 
johtaneet toisenlaiseen lopputulokseen.

Työssä ei oteta kantaa siihen, kuinka todennäköistä jonkin työssä esitetyn skenaarion 
toteutuminen olisi. Skenaarioihin johtaneet valinnat on tuotu esille aikajanojen muo-
dossa – näin on yritetty havainnollistaa erilaisten päätösten ja tapahtumien syy-seuraus-
suhteita ja vaikutuksia alueeseen.

Sevettijärvellä paikan päällä suoritettuun havainnointiin sekä asiantuntijoiden ja paika-
llisten haastatteluihin valmistautumisessa käytettiin apuna Martti Grönforsin Kvalitatiivi-
set kenttätyömenetelmät -teosta vuodelta 1982 sekä Sirkka Hirsijärven ja Helena Hur-
meen Tutkimushaastattelu-teosta vuodelta 2001.

4. Alexander & Maiden 2004, s. 105
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3.2 Vaihe I: muuttujien kartoittaminen haastattelujen avulla

Ulkopuolisten tekijöiden kartoitus suoritettiin pääosin asiantuntijoiden sekä paikallisten 
asukkaiden haastattelujen perusteella (ks. lähteet: henkilöhaastattelut) sekä kirjallisuu-
teen ja aiempaan tutkimukseen tutustumalla. Asiantuntijahaastateltavia oli yhteensä 
kahdeksan. He olivat sekä yhdyskunta-, kaupunki- ja liikennesuunnittelun että arkkiteh-
tuurin ammattilaisia Lapin Liitosta, Lapin Ely-keskuksesta, Inarin kunnasta sekä Aalto-
Yliopistosta. Lisäksi haastateltiin kahta alueen paikallisia asukasta, jotka olivat pereh-
tyneet erityisesti kolttasaamelaisuuteen ja poronhoitoon.

Skenaarioiden aikajänne lyötiin lukkoon tässä työvaiheessa. Aikajänteen tuli olla riittävän 
pitkä, jotta määriteltynä ajanjaksona mahdollisimman monien muutosten vaikutukset 
ehtisivät manifestoitua, mutta toisaalta sen verran lyhyt, että lukijoiden olisi mahdollista 
eläytyä senhetkiseen elämän- ja maailmantilanteeseen. Skenaarioiden tapahtumavuo-
deksi valikoitui pyöreä vuosi 2050, johon oli työn tekohetkellä aikaa 35 vuotta.

Viereinen sivu: Valokuvia Sevettijärven vierailuilta. Vierailut ajoittuivat vuoden 2014 lokakuun 
loppuun sekä vuoden 2015 tammikuun alkuun ja maaliskuun puoliväliin.
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turismi ja matkailu

ilmastonmuutos

poliittinen tilanne
porotalous

infrastruktuuri

taloudellinen 
tilanne

luonnonvarojen
kysyntä

teknologia ja
tietoliikenne

työllisyys

asenneilmapiiri

muuttoliike

palvelutilanne

luonnonsuojelu

lakisäädökset

saamelaisten
tilanne

kulttuurinsuojelu

Ennustettavuus/Vaikutus -matriisi

Tärkeimmät asiantuntijoiden haastatteluissa esiin tulleista ulkoisista tekijöistä on sijoitettu matriisiin kahdella perusteella:

- kuinka ennustettavissa erilaiset muutokset kyseisen tekijän piirissä ovat

- kuinka suuri vaikutus kyseisen tekijän muutoksilla olisi Sevettijärven kylään

liikenne

Barentsin alueen
kehitys

3.3 Vaihe II: muuttujien arviointi ja päämuuttujien valinta

Seuraavaksi arvioitiin ensimmäisessä vaiheessa esiin tulleiden ulkoisten tekijöiden 
olennaisuus skenaarioiden kannalta. Koska vaikutuksiltaan vähäisiin muutoksiin varau-
tuminen ei ole elintärkeää systeemin toiminnan kannalta, ja helposti ennustettaviin 
muutoksiin on toivottavasti jo varauduttu, on skenaarioiden tarkoituksena osaltaan mah-
dollistaa vaikutuksiltaan suuriin ja vaikeasti ennustettaviin muutoksiin varautuminen.

Ulkoiset tekijät arvioitiin kahden ominaisuuden perusteella (ks. Matriisi). Ominaisuudet 
olivat ensinnäkin a) muutosten ennustettavuus kyseisen tekijän piirissä, sekä toiseksi b) 
näiden mahdollisten muutosten vaikutusten suuruus Sevettijärveen. 

Tämän arvostelun perusteella skenaarioiden päämuuttujiksi nostettiin ilmastonmuu-
toksen vaikutukset sekä kansallinen taloudellinen tilanne.
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I II

III IV
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Käyttäen näitä kahta valittua päämuuttujaa, ja niiden kummankin kahta vastakkaista 
ja vaihtoehtoista kehittymissuuntaa, luotiin neljä erilaista tulevaisuuden toimintaym-
päristöä. Tulevaisuuden maisemia määrittelevät: 

I: taloudellinen nousukausi ja ilmaston lämpeneminen 
II: taloudellinen nousukausi ja lumisateiden lisääntyminen
III: taloudellinen taantuma ja ilmaston lämpeneminen
IV: taloudellinen taantuma ja lumisateiden lisääntyminen

Nämä kahden muuttujan luomat neljä kehikkoa asettavat kukin tietyt omat rajoitteet 
tulevien skenaarioiden toimintaympäristöille.

Kun skenaarioita lähdettiin jatkokehittelemään näistä lähtökohdista, koettiin nope-
asti kolmannen ja neljännen skenaarioiden haasteet ja ominaispiirteet siinä määrin 
samankaltaisiksi, että kummankin jatkokehittelyä ei nähty työn kannalta mielekkääksi. 
Lisäksi neljäs lähtötilanne muistutti olosuhteiltaan hyvin paljon nykytilannetta. Tästä 
syystä päädyttiin jättämään neljännen skenaarion jatkotyöstäminen tekemättä. Päätös 
mahdollisti samalla syvällisemmän paneutumisen kolmeen muuhun skenaarioon.
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3.4 Vaihe III: Skenaarioiden jatkokehittely

Jatkokehittelyn tässä vaiheessa haastateltiin kuutta paikallista asukasta liittyen erityi-
sesti heidän tulevaisuuden toiveisiinsa ja pelkoihinsa. Haastateltavat olivat paikallinen 
matkailuyrittäjä, entinen ja nykyinen kolttasaamelaisten luottamushenkilö, kulttuuri-
antropologi, paliskunnan poroisäntä, sekä alueelle puolisonsa kanssa Etelä-Suomesta 
eläkkeellä asettunut asukas. Lähes jokainen haastateltava toivoi ensisijaisesti näkevänsä 
tulevaisuudessa kolttakulttuurin elinvoimaisena sekä ympäröivän luonnon säilyvän 
puhtaana ja laaja-alaisena. Pahimpana uhkakuvana pidettiin kaivosta ja kylän lopul-
lista tyhjenemistä asukkaista. Kaivosta vastustettiin lähinnä sen aiheuttamien pysyvien 
ympäristöhaittojen takia, ja kylän tyhjenemisen pelättiin taas lopulta johtavan kolt-
tasaamelaisen kulttuurin kuolemiseen.

Sevettijärven koululla pidettiin alakoululaisille noin tunnin mittainen työpaja ja yh-
teinen juttelutuokio opettajien läsnä ollessa. Oppilaita oli läsnä 12 kappaletta ja opet-
tajia kaksi. Oppilaita pyydettiin kertomaan ja kirjaamaan paperille heidän oma lempi-
paikkansa Sevettijärvellä ja perustelunsa sille, listaamaan harrastuksiaan, ja kertomaan, 
miten he kulkevat yleensä kouluun. Oppilaita pyydettiin myös pohtimaan, puuttuuko 
Sevettijärveltä heidän mielestään mitään, ja mitä tämä jokin mahdollisesti olisi. Oppi-
laille annettiin pareittain luonnosmainen aksonometrinen kartta kylän keskustasta, ja 
heitä pyydettiin merkitsemään karttaan lempipaikkansa kartalla sekä leikki/harrastus/
vapaa-ajanviettopaikka. Mikäli heidän kotinsa näkyi kartalla, se myös pyydettiin merkit-
semään. Tämä tosin toteutui ainoastaan yhden oppilaan kohdalla.

Aksonometriseen esitystapaan kouluvierailua varten päädyttiin siitä syystä, että kyseisen 
ikäiset lapset eivät yleensä vielä ole tottuneita lukemaan ja tulkitsemaan perinteisiä 
karttaprojektioita. Valittu esitystapa toimi tässä yhteydessä hyvin, ja oppilaat pystyivät 
tekemään merkintöjä kartalle helposti.
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Työn aikana pohdittiin pitkään mahdollisuutta pitää skenaariotyöpaja paikallisten asuk-
kaiden kanssa. Harkinnan jälkeen päädyttiin kuitenkin siihen, että valikoitujen osallisten 
haastatteleminen yksitellen on työn lopputuloksen kannalta hyödyllisempää. Työpajan 
järjestämiselle asettivat esteitä monet seikat. Ensinnäkin Sevettijärven asutus on levit-
täytynyt lähes 60:n kilometrin pituiselle alueelle, jolloin osan osallistujista olisi pitänyt 
kulkea hyvinkin pitkä matka vain osallistuakseen työpajaan. Lisäksi kaikille osallistu-
jille sopivan ajankohdan sopiminen olisi ollut erittäin haasteellista, johtuen erityisesti 
poronhoitajien ja yrittäjien vaihtelevista sekä vaikeasti ennakoitavissa olevista työajoista 
ja omista rajallisen pituisista vierailuistani Sevettijärvellä. Suurin syy olla pitämättä työpa-
jaa oli kuitenkin se, että jo alustavien ensimmäisellä vierailukerralla tehtyjen haastat-
telujen perusteella syntyi vankka usko siihen, että paikalliset kertoisivat avoimemmin 
tulevaisuuteen liittyvistä haaveistaan, peloistaan ja arkielämästään kahden kesken kuin 
suuremmassa ryhmässä.

Paikallisten toiveiden kartoituksen jälkeen lähdettiin selvittämään missä muodossa 
paikallisten esittämät tulevaisuuden toiveet voitaisiin toteuttaa sekä pahimmat uhkaku-
vat välttää kehikkojen määrittämien tulevaisuuden toimintaympäristöjen puitteissa. 
Pohdinnan tuloksena saatiin luonnokset kolmesta erilaisesta näkymästä vuodelle 
2050. Kunkin luonnoksen luonteeseen vaikutti vahvasti se, että keskustelun herättäjinä 
skenaarioiden haluttiin todella haastavan tämänhetkisiä ajattelumalleja ja tuttuja tule-
vaisuusnäkymiä. Yksi skenaarioista esimerkiksi lähtee kylän tyhjenemisestä, vaikka se 
olikin paikallisten yksi suurimmista peloista. Tähän päädyttiin, koska haluttiin tutkia 
myös alun perin huonoimmalta vaikuttavan vaihtoehdon mahdollisia hyviä puolia.
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Työssä kehitellyt skenaariot on luotu kronologisesti käänteisessä järjestyksessä. Vasta 
kun skenaarioiden maisemat oli jo luonnosteltu, lähdettiin pohtimaan, mitkä päätökset 
ja tapahtumat on täytynyt käydä läpi, jotta kyseisiin maisemiin on päädytty. Tällaisen 
työstämistavan tarkoituksena on tuoda lopputuloksessa selkeästi esille eri päätösten 
ja tapahtumien vaikutukset tulevaisuuteen, ja etenkin se, mitä päätöksiä tulee tehdä ja 
muutoksia saada aikaan, jotta toivottu tulevaisuus toteutuisi.

Jatkokehittelyssä keskityttiin seuraavaksi pohtimaan, miten nämä vaihtoehtoiset tule-
vaisuuden toimintaympäristöt mahdollisesti vaikuttaisivat Sevettijärven kylän niin sanot-
tuihin sisäisiin muuttujiin. Näitä sisäisiä muuttujia olivat esimerkiksi väestön demografia, 
asukkaiden yleiset asenteet ja elinkeinorakenne.

Systeemiajattelun näkökulmasta tämä työvaihe tarkoitti systeemin sisäisen rakenteen 
ja sitä kautta sille ominaisen käyttäytymisen selvittämistä, kun edellinen työvaihe taas 
si-sälsi systeemiin sen ulkopuolelta vaikuttavien voimien kartoittamisen.5

Tämän sisäisen käyttäytymisen kartoittamiseksi keskityttiin paikallisten asukkaiden ja 
muiden mahdollisten asiantuntijoiden haastatteluihin sekä Sevettijärven kylään perehty-
miseen ja havainnointiin paikan päällä. Skenaarioiden ”raakileista” saadut kommentit 
olivat niiden työstämisen kannalta erittäin tärkeitä. Tärkeitä olivat myös haastateltavien 
omat kokemukset ja kertomukset aiemmista tapahtumista, joita tulkitsemalla pystyttiin 
muokkaamaan skenaarioista uskottavia.

Roger C. Schankin mukaan älykkyys on olennaisimmillaan menneiden tapahtumien 
perusteellista ymmärtämistä. Tämä ymmärrys taas mahdollistaa näiden tapahtumien 
uudelleentapahtumisen ajankohdan arvioinnin. Uusien tapahtumien käsittäminen riip-
puu siis muistissa saatavilla olevista vanhoista tapahtumista, jotka ovat valideja uusien 
tapahtumien tulkitsemiseen. Tämä tulkitseminen mahdollistaa yleistykset ja ennusteet.6 

Jatkokehittelyssä käytettiin paikoittain apuna ja ohjenuorana valtioneuvoston teet-
tämää Suomen arktista strategiaa (2013), Pohjois-Lapin maakuntakaavaa ja sen selos-
tusta (2008) sekä Lappi-Sopimusta (2013). Työn lopussa esitetään katsaus tärkeimpien 
skenaarioita muovaavien ilmiöiden nykytilaan.

5. Meadows 2008, s. 2
6. Schank 1990, s. 1 
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Työssä esitettyjen skenaarioiden työvaiheet yksinkertaistettuina. Todellisuudessa työvaiheet menivät paljonkin 
päälleikkäin. Samat työvaiheet saattoivat myös toistua haastattelujen ja kehittelykierrosten myötä. Etenkin paikallisten 
asukkaiden haastatteluja tehtiin jo työn alkuvaiheessa.

1. Ulkoisten muuttujien kartoitus 
2. Ulkoisten muuttujien listaus
3. Ulkoisten muuttujien arviointi
4. Kahden päämuuttujan valinta
5. Skenaarioiden tulevaisuuden toimintaympäristöjen laadinta
6. Paikallisten tulevasuuden toiveiden, sisäisten muuttujien ja toimintatapojen kartoitus
7. Tulevaisuuden tilanteisiin johtaneiden päätösten ja tapahtumien identifioiminen
8. Skenaarioiden koostaminen
9. Valmiit skenaariot
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4.1 Skenaarioiden eduista

Systeemiajattelussa ei yritetä analysoida järjestelmän jokaista osasta erikseen omana 
palasenaan, vaan pyritään kohti kokonaisvaltaista ymmärrystä systeemin sisäisestä käyt-
täytymisestä ja reaktioista ulkoisiin ärsykkeisiin.7 Skenaariotekniikat ovat yksi askel kohti 
tällaista systeemiajattelun holistista ajattelutapaa.

Tulevaisuuden ainaisesta epävarmuudesta johtuen yritämme jatkuvasti selvittää, 
miten voimme tulla parhaiten toimeen näiden väistämättömien epävarmuustekijöiden 
kanssa. Yksi niin asiantuntijoiden kuin maallikoidenkin käyttämä keino on tehdä valis-
tuneita arvauksia – arvauksia, joissa tulevaisuusnäkymät perustuvat henkilökohtaiseen 
kokemukseen, omaksuttuun empiiriseen tietoon, tai esimerkiksi aikaisempaan tut-
kimukseen. Skenaariotekniikoiden käyttö on yksi tapa parantaa näiden valistuneiden 
arvausten laatua.8

On olennaista selkeyttää skenaarion ja niin sanotun ennustuksen välistä eroa. Vaikka 
ennustus pyrkiikin arvioimaan olosuhteiden sallimissa rajoissa mahdollisimman täsmäl-
lisesti ja objektiivisesti miltä tulevaisuus tulisi aidosti näyttämään, pysyy se kuitenkin 
aina vain yhtenä pisteenä laajassa todennäköisyyksien kentässä.9 Kaikkia tulevaisuu-
teen vaikuttavia tekijöitä ei ole mitenkään mahdollista nykytiedolla ja -menetelmillä 
ottaa huomioon.

Skenaario ei sen sijaan pyrikään olemaan tarkka ja aito kuvaus tulevaisuudesta, vaan 
nostaa esille merkittäviä ilmiöitä ja pyrkii havainnollistamaan syy-seuraussuhteita. Kysy-
mys ei ole utopistisesta spekuloinnista, vaan skenaarioiden tarkoituksena on osoittaa 
tämän hetken valintojen seuraukset tulevaisuudessa.10 Tällainen syy-seuraussuhteiden ja 
päätösten vaikutusten tuominen ilmi tekee suunnittelusta läpinäkyvämpää. Se voi myös 
tietoisuutta lisäämällä antaa osallisille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon.

Skenaariotekniikoita on tähän mennessä käytetty erityisesti erilaisten järjestel-
mien, ohjelmistojen, organisaatioiden ja strategioiden suunnittelussa ja kehit-
tämisessä.11 Skenaariotyöskentelyä on hyödynnetty jonkin verran myös kaupunki- ja 
yhdyskuntasuunnittelussa.12

Lähes kaikki suunnittelu on jo skenaarioiden luomista itsessään, jos skenaariona pide-
tään mitä tahansa nykytilanteesta poikkeavaa tulevaisuusnäkymää. Mikäli skenaarioiden 
suomia etuja halutaan hyödyntää laajemmin, olisi kuitenkin tärkeää ymmärtää siihen 
liittyvä teoria ja osata valita eri tekniikoista kyseiseen tilanteeseen parhaiten soveltuva.

Suomessakin skenaariotekniikoita on hyödynnetty erilaisiin tarpeisiin, muun muassa 
kansallisen sosioekonomisen strategian laadintaan13 sekä telekommunikaation saralla.14  
Skenaarioiden näkökulmasta on myös lähestytty muun muassa korjausrakentamista,15 
ja Helsingin uuden yleiskaavan tekemisen yhteydessä on hyödynnetty skenaario-
työskentelyä 16.

7. Meadows 2009, s. 2-3
8. Ringland 2006, s. 13
9. Ibid, s. 34
10. Eerola 1983, s. 71-74
11. Alexander & Maiden 2004; Ringland 2006; Acar & Georgantzas1995
12. Kamata et al. 2010; Amman Metropolitan Growth Plan 2008
13. Kaivo-Oja et al. 2004
14. Alexander & Maiden 2004, s. 379-391
15. Meristö 1985
16.  Helsingin yleiskaava, 30.3.2015
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Yhdyskuntasuunnitteluun liittyvät hankkeet täyttävät useimmiten hyvin skenaario-
tekniikoiden tarkoituksenmukaisuudelle esitetyt vaatimukset. Suunnitelmat tähtäävät 
yleensä pitkälle tulevaisuuteen, ja niiden vaikutusten oletetaan olevan nähtävissä vielä 
pitkänkin ajan – jopa satojen vuosien – päästä. Lisäksi suunnitelmiin ja niiden toimi-
vuuteen sekä toteutukseen vaikuttavat olennaisesti suunnittelulähtökohdista itsestään 
riippumattomat tekijät. Näitä ovat esimerkiksi poliittinen ilmapiiri, lainsäädäntö, 
globaali taloudellinen tilanne sekä väestön yleiset asenteet. Yhdyskuntasuunnittelussa 
ollaan useimmiten tekemisissä monien eri tieteenalojen, suunnitteluammattilaisten ja 
osallisryhmien kanssa. Ongelmia ja haasteita joudutaan pohtimaan niin arkkitehtuurin, 
infrastruktuurin ja ympäristön kuin esimerkiksi sosiologiankin kannalta. Suunnitelmat 
koostuvat usein lukuisista tarkkaan yhteen sovitetuista palasista ja tasoista. Jos tällaisiin 
suuriin ja kompleksisiin projekteihin – esimerkiksi valtakunnallisiin liikennejärjestelyihin 
– halutaan tehdä myöhemmin mittavia olennaisia muutoksia, ne ovat yleensä hyvinkin 
työläitä ja hintavia. Lisäksi ne saattavat herättää osallisissa suurtakin vastustusta.

Skenaariotekniikoita ja -lähestymistapoja on monenlaisia, mutta minimalistisimmil-
laan ne ovat kaikki palautettavissa yksinkertaisiin syy-seuraussuhteista koostuviin tari-
nanpätkiin. Skenaariot ovat vahva vastavoima monimutkaisille järjestelmille ja ana-
lyyseille. Järjestelmän esittäminen narratiivin muodossa varmistaa sen, että osalliset 
saavat riittävän kokonaisvaltaisen kuvan tilanteesta, ilman että mikään olennaisimmista 
näkökulmista jää pimentoon. Skenaarioiden vahvuus piilee niiden luonteenomaisissa 
inhimillisissä piirteissä: suurin osa ihmisistä pystyy luonnostaan ja vaivatta havaitsemaan 
epäjohdonmukaisuuksia, aukkoja tai uhkia jo hyvinkin lyhyistä tarinanpätkistä.17

Esko Eerola esittää teoksessaan Kaupunki- ja seutusuunnitteluun vaikuttavista tekijöistä, 
että ”Maailman monimutkaisuus uhkaa tehdä ihmiset pessimistisiksi. Tulevaisuuden 
vaihtoehtojen esittäminen voi vapauttaa ihmiset determinismistä, josta saattaa tulla 
itseään toteuttava profetia.”18 Jos ihmiset ovat siis tottuneita kuulemaan, että maaseutu 
autioituu ja työpaikat katoavat, saattavat he ruveta itse osittain tiedostamatta toteut-
tamaan tätä ilmiötä, koska elävät uskossa, ettei muuta vaihtoehtoa ole. Skenaarion 
muodossa esitetty valoisampi ja samalla mahdollinen tulevaisuus taas voisi saada ihmi-
sissä aikaan asennemuutoksen ja aktiivisuutta positiivisempaan suuntaan. Kurinalaisesti 
rakennetut skenaariot pakottavat ottamaan kantaa niin positiivisiin kuin negatiivisiinkin 
mahdollisuuksiin19.

Skenaariotekniikat tarjoavat yleensä perinteistä ajattelua luovemman lähestymistavan 
tehtävään, ja näin auttavat selättämään joitakin päätöksenteon yleisistä sudenkuopista. 
Tällaisia ovat esimerkiksi ihmisten yleinen taipumus jumiutua yksittäiseen ideaan tai 
keskittyä ainoastaan ennestään tuttuihin seikkoihin.20

Kuten edellä on jo mainittu, yhdyskuntasuunnitteluun liittyvät projektit ovat usein erit-
täin kompleksisia ja suuren mittakaavan projekteja. Mitä suuremmaksi hankkeen mit-
takaava laajenee, sitä kauemmas osallisten arkikokemuksista suunnitelman suuntaviivat 
tuntuvat siirtyvän. Yksilön on usein vaikea nähdä suurten linjojen ja kauaskantoisten 
strategioiden vaikutusta omaan henkilökohtaiseen elämäänsä. Skenaariot ovat yksi 
tapa havainnollistaa tiettyjen abstrakteiltakin tuntuvien päätösten ja ratkaisujen vaiku-
tuksia osallisten arkikokemukseen. Demokratian toteutumisen kannalta olisi olennaista, 
että osalliset pystyisivät muodostamaan tarpeeksi syvällisen käsityksen suunnitelmista, 
jotta pystyisivät todella ottamaan niihin kantaa.

17. Alexander & Maiden 2004, s. 3-6
18. Eerola 1983 s. 73
19. Opetushallitus, 30.3.2015
20. Alxander & Maiden 2004, s. 104-105
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Yksi viime vuosien tärkeimmistä puheenaiheista Suomessa ja muissa länsimaissa on 
pyörinyt kansalaisvaikuttamisen ja sen mahdollistamisen ympärillä. Suomen maankäyttö- 
ja rakennuslaissa on vuodesta 1999 lähtien määritelty osallistamis- ja vuorovaikutus-
suunnitelman tekeminen lakisääteiseksi osaksi kaavoitusprosessia21. Skenaariotekniikat 
ovat haluttaessa hyvinkin vuorovaikutteinen suunnittelumenetelmä. Eräs työtä varten 
haastatelluista asiantuntijoista esittikin, että etenkin kaavan tavoitevaiheessa sidosryh-
mäneuvotteluissa skenaariotarkastelun pohjalta olisi hedelmällistä käydä keskustelua ja 
saada samalla vuorovaikutustilanteet kunnolla toimimaan.

Tulevaisuuteen katsottaessa on vaikea saavuttaa samanlaista näkökulmaa kuin histo-
riaa tarkasteltaessa. Yksi tapa yrittää tulkita skenaarioita onkin lukea niitä kuin histo-
riaa. Historiankirjoitus ei ikinä kata jok’ikistä tapahtumaa, vaan pyrkii kuvailemaan niitä 
ilmiöitä ja voimatekijöitä, jotka muovasivat aikakautta näkyvimmin. Samalla tavalla 
skenaarioiden yksi tarkoitus on maalata kokonaisvaltainen kuva tulevaisuuden mahdol-
lisesta luonteesta.22 Tässäkin työssä esitetyt skenaariot voi ymmärtää siis vuonna 2050 
laadittuna historiankirjoituksena. Erään työtä varten haastatellun asiantuntijan mukaan 
maakunta- ja yleiskaavojen tyypillisiä ongelmiä onkin, että niiden avaamat näkymät 
suuntautuvat helposti ainoastaan nykyisyyteen ja menneisyyteen. Skenaarioiden aika-
janamainen luonne luo hyvän kehyksen laatia maankäytön suunnitelmia ja toiminnallisia 
kehittämistoimia. Toimille muodostuu kehyksen myötä pitkän tähtäyksen tavoite, jota 
valittavien konkreettisten päätösten tulee tukea.

21. Maankäyttö ja -rakennusasetus 1999, luku 6
22. Eerola 1983, s. 79-80
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4.2 Narratiivisuuden eduista

Skenaarioilla on aina narratiivinen luonne, sillä ne esittävät tulevaisuuteen sijoittuvia syy-
seuraussuhteita. Narratiivia käytetään usein tarinan synonyymina, ja sillä tarkoitetaan 
yleensä esitystä kokoelmasta tapahtumia, jotka ovat jollain tavalla kausaalisesti kytket-
tyjä, ja jossa jokaisella tapahtumalla on spatio-temporaalinen ulottuvuutensa eli aikansa 
ja paikkansa. Näitä tapahtumia ei ole kuitenkaan välttämätöntä esittää kronologisessa 
järjestyksessä.23

Tässä työssä painopiste on tekstuaalisesti tai verbaalisesti esitetyissä narratiiveissa. 
Kuitenkin myös arkkitehtuurin perinteiset visuaaliset esittämismuodot – mallit, kartat, 
piirustukset – kertovat aina omaa, usein deskriptiivistä ”näin asiat ovat” –tarinaansa. 
Visualisoinneilla on aina tekijänsä, joka on valintojen takana.24

Leonie Sandercock esittää toimivalle tarinalle viisi avainominaisuutta: aikakehyksen, 
joka usein pitää sisällään ”tikittävän kellon” jännitteen luomiseksi; ennemminkin selit-
tävän ja yhtenäisen kuin katalogimaisen luonteen; potentiaalin yleistämiseen; totu-
tut ja yhteisesti oletetut konventiot (esimerkiksi juoni ja päähenkilö); sekä moraalisen 
jännitteen.25

Teoriassa skenaarioita voi esittää valitsemallaan tavalla, mutta osittain narratiivisesta 
luonteesta johtuen tekstillä on usein tärkeä rooli. Arkkitehti Sari Tähtinen argumen-
toi väitöskirjassaan Writing Architecture, että mitä laajemmaksi ja kompleksisemmaksi 
suunnitteluprojekti kasvaa, sitä nopeammin se ei enää muodosta helposti identifioi-
tavaa ja rajattavaa hanketta, jota voitaisiin hallita ja käsitellä kuvin samalla tavalla kuin 
suunnitteluprojekteja on perinteisesti ajateltu ja työstetty. Kompleksisessa urbaanissa 
tilanteessa kaikkea ei voida enää esittää kuvin – sikäli kuin se on ikinä ollutkaan mah-
dollista.26 Jotta pystyisimme käsittelemään niitä kaupungin tiloja, kieliä ja elämää, jotka 
eivät ole kuvattavissa, muunnamme ne narratiiveiksi27.

Ihmiset omaksuvat usein uutta tietoa perusteellisemmin ja nopeammin narratiivin kuin 
irrallisten faktojen muodossa. Ihminen käsittelee jatkuvasti uusia tapahtumia jo koke-
miensa tapahtumien valossa. Narratiivi tarjoaa ihmiselle tämän tarpeellisen kontekstin 
mihin verrata jo omaksuttua tietoa. Kun ihmiselle päinvastoin esitetään esimerkiksi pelkkä 
nyrkkisääntö, on hänen vaikeampi tehdä päätelmiä säännön paikkansapitävyydestä. 
Tämä johtuu muun muassa siitä, että ei välttämättä ole aiempaa tapahtumaa mihin 
verrata sääntöä, tai emme osaa yhdistää sääntöön asiaankuuluvaa tapahtumaa. Lisäksi 
sääntö on näin vaikeampi tallentaa muistiin.28 Uskottava narratiivi helpottaa siis sekä 
aiheen arvioimista että sen muistiin painamista. 

23. Alexander & Maiden 2004, s. 5 ja 8
24. Sandercock 2003, s. 197
25. Ibid, s. 183
26. Tähtinen 2013, s. 27
27. Sandercock 2003, s. 182
28. Schank 1990, s. 15
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Sosiaalipsykologian piirissä ajatellaan, että yhteisöt ja jopa valtiot kertovat itsestään 
tarinoita, jotka antavat merkityksen kollektiiviselle elämälle. Nämä tarinat voivat olla 
esimerkiksi niin sanottuja virallisia tai yhteisesti hyväksyttyjä ajan saatossa muovau-
tuneita tarinoita. Ihmiset eivät ainoastaan luo näitä tarinoita, vaan niistä tulee osa 
kertojiansa. Tarinat voivat kertoa esimerkiksi sorretuista, taistelijoista tai petetyistä 
lupauksista. Se, minkälaista narratiivia kerromme itsestämme, toisistamme ja elinym-
päristöstämme, vaikuttaa käytökseemme sekä tekemiimme päätöksiin. Yhteisöjen 
vanhoihin tarinoihin vaikuttaminen sekä näiden tarinoiden tuominen ilmi rakennetussa 
ympäristössä on yksi ihmisten lisääntyneen liikkuvuuden ja migraation suunnittelijoille 
tuomista nykyhaasteista.29 

Tiedon ja toiminnan yhteys ei ole yksiselitteinen. Peter Marris on kysynyt, että miksi 
esimerkiksi valtavasta määrästä köyhyydestä tehdystä tieteellisestä tutkimuksesta vain 
pieni osa on vaikuttanut itse käytäntöihin ja menettelytapoihin. Yksi monista vastauk-
sista on, että akateemikot ovat yleensä vahvoja kriitikkoja mutta heikkoja tarinanker-
tojia. He eivät osaa kommunikoida tuloksiaan sekä selkeästi että vakuuttavasti. (Sand-
ercock 2003, s. 194) Analyysia ja tieteellistä ajattelua täydentämässä narratiivisuudella 
voi parhaassa tapauksessa olla asenteiden muutosta edistyksellisemmiksi vauhdittava 
vaikutus. Sen etu ei ole niinkään laajan informaatiomäärän välityksessä, kuin ymmär-
ryksen katalysoimisessa. Kuulijat osaavat tehdä analogian erityisessä kontekstissa 
tapahtuneista tapahtumista laajempaan yleistykseen. Abstraktin analyysin olennaisin 
anti on helpompi käsittää narratiivin linssin läpi.30 Narratiivi on yksi keino pakottaa kuu-
lija pois tutusta positiostaan tarkastelemaan aihetta vieraasta näkökulmasta31.

Tarinankerronta on oikein käytettynä tehokas tapa vakuuttaa yleisö. Sen sijaan, että 
ainoastaan toteaisi valistuneen mielipiteensä tai luettelisi sitä tukevia faktoja, narratii-
vi toimii nopeasti sisäistettävänä ja helposti muistettavana perusteluna näkemykselle.32 
Uskottava narratiivi voi siis olla myös suunnittelijalle tehokas tapa vakuuttaa osalliset 
tietyn suunnitelman paremmuudesta tai päätöksen tarpeellisuudesta. 

Viimeksi mainittu ominaisuus on erittäin tärkeä, kun pohditaan arkkitehdin muuttu-
vaa työnkuvaa. Arkkitehdin rooli on yhä enemmän menossa perinteisen suunnittelijan 
lisäksi tiedonvälittäjän, sovittelijan ja mahdollistajan suuntaan. Tämä on erityisen totta 
esimerkiksi mahdollisissa pääsuunnittelijan tehtävissä33.

29. Sandercock 2003, s. 182, 188 ja 192
30. Denning 2001, s. xvii-xix
31. Sandercock 2003, s. 199
32. Schank 1990, s. 10-11
33. MRL § 57, MRL § 120, RakMK A2
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4.3 Skenaarioiden sekä narratiivisuuden haasteet ja 
heikkoudet

Hienostuneet visualisoinnit eivät paranna puutteellista suunnitelmaa, eikä taitavasti 
kerrottu narrattiivi ikinä paikkaa huonosti valmistellun skenaarion aukkoja tai epäjoh-
donmukaisuuksia. Narratiivi on aina ainoastaan yhtä toimiva kuin sen taustalla oleva 
visiokin – mikäli visio ei ole loppuun asti perusteltu, narratiivi saattaa ainoastaan paljas-
taa sen riittämättömyyden34.

On yleinen ongelma, että rakennetuista skenaarioista tuleekin keskenään liian samanlai-
sia. Tällaisten käytännössä yhden saman skenaarion muunnelmien kautta ei tule huomi-
oitua todella erilaisia kehityskulkuja, ja skenaariot jäävät eräänlaiseksi herkkyysana-
lyysiksi.35 Tällöin skenaariot epäonnistuvat yhdessä tärkeimmässä tehtävässään: mielen 
avaamisessa erilaisille vaihtoehdoille.

Mikäli skenaariot ovat turhan detaljoituja, ja etenkin jos detaljit eivät vaikuta riittävän 
uskottavilta, kääntyy niistä syntyvä keskustelu helposti ainoastaan näihin eksplisiittisiin 
yksityiskohtiin eikä itse implisiittiseen skenaarioon.36 Mikäli skenaariot taas jäävät liian 
yleispiirteisiksi ja kasvottomiksi, ne eivät välttämättä herätä yleisössä henkilökohtaisia 
reaktioita, ja skenaarioilla on vaara jäädä lojumaan pöytälaatikkoon. Skenaarioiden esit-
tämisessä yksityiskohtien tarkkuustaso ja määrä on siis valittava harkiten, riippuen siitä, 
minkälaista jatkokeskustelua niiltä toivotaan.

Skenaarioiden työstäminen vaatii aikaa. Haastattelukierrokset, mahdolliset työpajat, 
trendeihin perehtyminen sekä skenaarioiden eri versioiden uudelleen läpikäynti ja ite-
roiminen vaatii kärsivällisyyttä. Skenaariotekniikoita ei siis kannata soveltaa kiireessä tai 
tilanteessa, jossa päätöksiä täytyy tehdä pikaisesti.

Erään näkemyksen mukaan ihmiset toimivat erilaisissa tilanteissa näihin tilanteisiin 
sopivien opittujen ”käsikirjoitusten” mukaan. Mitä useamman tällaisen käsikirjoituksen 
hallitsee, sitä useammassa tilanteessa kokee olonsa itsevarmaksi ja pystyy suorittamaan 
roolinsa tehokkaasti. Ilmiöllä on kuitenkin huonotkin puolensa: mitä useamman valmiin 
käsikirjoituksen osaa ulkoa, sitä harvemmin tulee hakeuduttua tilanteisiin, joissa on 
vaara hämmentyä ja epäonnistua, tai jotka täytyy selvittää omin päin.37

Sama vaara piilee myös skenaarioiden käyttämisessä. Skenaario on alun perin teatteri- 
ja elokuvatermi, jolla tarkoitetaan näytelmän toiminnallista käsikirjoitusta.38 Skenaarioi-
den olennaisin tarkoitus on haastaa juurtuneita ajatusmalleja, herättää keskustelua sekä 
tuoda esiin yleiseltä tietoisuudelta vielä piilossa olevia potentiaaleja. Jos vastaanottajat 
käsittävät skenaarion tarkkana ennustuksena tulevasta, saattaa skenaariosta tulla edel-
lisessä kappaleessa mainitun kaltainen ”käsikirjoitus”, joka lukitsee ajatukset uudelleen 
yhteen yksittäisen skenaarion esittämään uomaan, sen sijaan, että avaisi väylän laa-
jemmalle keskustelulle. Erityisesti tämän takia on tärkeää, että skenaarioita esitetään 
aina useampi kuin yksi, ja että ne ovat keskenään tarpeeksi erilaisia. Lisäksi tällaisen 
tilanteen välttämiseksi skenaarioiden tarkoitus ja metodit tulee tehdä yleisölle selväksi, 
läpinäkyväksi ja helposti ymmärrettäväksi.

34. Denning, 2001, s. xxi
35. Opetushallitus, 30.3.2015
36. Denning 2001, s. xxi
37. Schank 1990, s. 8
38. NexusSkenarix 30.3.2015
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Työn koostamisen aikana eräs haastatelluista asiantuntijoista nosti esille aiheellisen 
uhan epäillessään, että joissain tilanteissa osa potentiaalisesta yleisöstä saattaisi suh-
tautua skenaarioihin kevyenä ”satuna”, mikäli heille ei esittäisi aiheesta niin sanottuja 
”kylmiä” lukuja ja kaavioita. Tarinankerronnan keinojen hyödyntäminen skenaarioiden 
ilmaisussa ei kuitenkaan sulje pois esimerkiksi puhtaan kvantitatiivisen datan tai havain-
nekuvien esittämistä.

Kuten kaikkien muidenkin metodien käyttöön, tulee skenaarioiden ja narratiivien hyö-
dyntämiseen suhtautua kriittisesti. Omien ja muiden kertomien narratiivien totuuden-
mukaisuus on asetettava kyseenalaiseksi, ja oltava tarkkaavainen sille, miten valta ja 
kertojan motiivit muovaavat niitä. Tarinankerronta kätkee taaksensa myös suuren 
määrän politiikkaa.39

Viestinhaltijana kirjoittajalla on lähes aina valta-asema.40 Kirjoittaessaan joutuu jatkuvasti 
tekemään valintoja asemoidessaan itsensä sekä suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan 
että itse luomisen välineen – kirjallisuuden – luonteeseen. Kirjoittamisen voi nähdä 
sen sosiaalisen alueen valintana, jonka puitteisiin kirjoittaja haluaa sijoittaa sanotta-
vansa. Koska teksti on aina kirjoittajansa tuotos, ei se ole koskaan sataprosenttisen 
objektiivista. Kirjoittamista ei pysty pelkistämään ainoastaan eksaktin todellisuuden 
ilmaisemisen välineeksi. Sanat saavat merkityksensä suhteestaan muihin sanoihin sekä 
esilläolevista että piilotetuista konteksteista; ne kantavat mukanaan toisen ja kolman-
nen asteen merkitystensä lastia. Kirjoittaminen viittaa aina itseensä – kirjoittamiseen, 
eikä tämän vuoksi voi koskaan olla vapaa aikaisempien kirjoitusten merkityksistä.41 
Vaikka puolueettoman sävyn tavoitteleminen skenaarion narratiiville on suurimmassa 
osassa tapauksissa olennaista, on tärkeä tiedostaa kirjoittajana itse tekemänsä valinnat, 
ja että täydellinen neutraalius on tuskin koskaan mahdollista.

39.Sandercock 2003, s. 182, 199 ja 204
40. Trinh 1989, s. 6
41. Ibid, s. 21-22
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5.1 Haja-asutusalueiden nykytodellisuus

”Kaupunkia ei voi ymmärtää ymmärtämättä maaseutua” 
- Rem Koolhaas, 2014

Vuonna 2007 kaupungeissa asui ensimmäistä kertaa enemmän ihmisiä kuin maaseu-
dulla. Tällä hetkellä maailmassa on hieman yli 20 megacityksi kutsuttua yli kymmenen 
miljoonan asukkaan kaupunkia. Suomessakin jo noin 60 prosenttia väestöstä asuu kau-
pungeissa, ja vielä suurempi osa kaupunkien vaikutusalueiden alueella.1 Kaupungis-
tuminen on kiistatta yksi maailman tämän hetken tärkeimmistä megatrendeistä.

Samalla kun globaali urbanisaatio on ollut jo pitkään jatkuvana puheenaiheena niin 
tiedotusvälineissä kuin alan julkaisuissakin, on kaupungistumiselle symmetrinen ilmiö 
– maaseudun autioituminen – jäänyt kansainvälisessä keskustelussa vähemmälle huo-
miolle. Vaikka kaupunkien elinolot koskettavat nykyään enemmistöä maailman ja 
Suomenkin asukkaista, fyysisesti urbaanit ympäristöt kattavat kuitenkin edelleen vain 
hyvin pienen osan maapallon pinta-alasta. Olennainen kysymys kuulukin, mitä maalta-
muuttajat jättävät jälkeensä?2

Jos suomalaisia tiedotusvälineitä on uskominen, niin ainakin autioita kiinteistöjä. Hel-
singin Sanomissa 25.1.2015 otsikolla ”Tyhjien talojen maa” julkaistun artikkelin mukaan 
Suomessa on vain vähän alueita, joilla on paljon ihmisiä ja asunnoista kova pula, mutta 
paljon niitä, joilla asunnot eivät mene kaupaksi edes polkuhinnoin. Suuri osa asunnoista 
sijaitsee siis väärässä paikassa. Yksi syy maaseudun tyhjenemiseen Suomessa on paljon 
puhuttu perinteisten teollisuuden tukipilarien katoaminen.3 (HS 25.1.2015) 

Artikkelissaan ”Koolhaas in the Country” arkkitehti Rem Koolhaas väittää, että kau-
punkeihin muuttavan väestön maaseudulle jälkeen jättämässä tyhjiössä tapahtuu kai-
kessa hiljaisuudessa laajoja uusia prosesseja ja kokeiluja. Maaseutu onkin yhtäkkiä 
muutoksen eturintamassa. Maanviljelijät toisaalta erikoistuvat ja toisaalta monipuolista-
vat tuotantoaan samalla kun  elinkeinojen hallinta digitalisoituu. Syrjäisistä metsistä on 
tullut perinteisten maatilojen sijaan ideaaleja paikkoja serverifarmeille. Kiinnostava on 
myös huomio siitä, kuinka maaseudulla ilmenee tänä päivänä esimerkiksi massatuotan-
non muodossa perinteisesti kaupunkiin assosioitua pitkälle vietyä järjestystä ja täsmäl-
lisyyttä. Samalla kaupunkeja saatetaan pitää sattumanvaraisina ja runollisina – attribuut-
teja jotka ovat historiallisesti olleet varattuja nimenomaan maaseudulle.4

1. Siemens, 21.1.2015
2. Koolhaas 2014
3. HS 25.1.2015
4. Koolhaas 2014
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Pohjois-Lapissa perinteinen kulttuurimaisema ei ole suurimmalle osalle suomalaisista 
tuttua maatalousmaisemaa, vaan lähinnä erämaa-alueilla harjoitetun poronhoidon 
maisemaa. Poronhoitokin on kuitenkin kokenut viime vuosikymmeninä suuria teknolo-
gian kehityksestä johtuvia mullistuksia. Ensimmäinen suuri kehitys oli moottorikelkkojen 
käyttöönotto poronhoidossa 1960-luvulla. Moottorikelkat ja myöhemmin lumettomal-
la säällä käytetyt maastomoottoripyörät ja mönkijät muuttivat suuresti poron paimen-
nus- ja kokoamistyötä – enää poromiesten ei tarvinnut viettää pitkiä aikoja erämaassa, 
vaan kodistaan saattoi tehdä päivän mittaisia matkoja.5 Nykyään työssä käytetään jopa 
helikoptereita, ja porojen jäljittämistä helpottamaan on gps-paikantimet. Liikkuvassa ja 
yhteistyötä vaativassa ammatissa kännyköiden yleistyminen ja matkapuhelinverkon laa-
jeneminen erämaahan on helpottanut työsarkaa. Perinteinen mielikuva kodassa nukku-
vasta ja suksilla liikkuvasta erämiehestä ei vastaa nykyajan todellista helikopterissa kän-
nykkään puhuvaa poronhoitajaa.

Teknologian kehitys on mullistanut perinteisiä elinkeinoja, ja yhtäaikaisesti se on mah-
dollistanut myös etätyöskentelyn. Uusi mutta vielä pieni ilmiö onkin ollut kaupungista 
maalle muuttavat tietotyöläiset, jotka syystä tai toisesta haluavat nauttia maaseudun 
ominaisuuksista, ja joiden työnkuva samalla mahdollistaa etätyöskentelyn. Koolhaasin 
mukaan tämä on osaltaan synnyttänyt maaseudulle erikoistilanteen, ”välitilan”, jossa 
perinteinen ympäröivä maatalousmaisema ei reflektoi enää lähestulkoon ollenkaan sitä, 
mitä pelloilla ja rakennusten sisällä todella tällä hetkellä tapahtuu. Toisaalta maanvilje-
lijöistäkin on tullut tietyssä mielessä yhä joustavampia etätyöntekijöitä – he pystyvät 
valvomaan ja ohjaamaan koneitaan, karjaansa ja satoaan kannettavan tietokoneensa 
ääreltä, kuten kuka tahansa tietotyöläinen.6

Vaikka poronhoitaja on säilynyt Sevettijärvellä yleisimpänä ammattinimikkeenä7 (Jefre-
moff 2005, s. 17), harjoitetaan alueella myös vähemmän perinteisiksi koettuja ammat-
teja. Seudulle on muuttanut esimerkiksi muutamia etätyöntekijöitä. Tällaisten ihmisten 
muuttohaluja kuitenkin hidastaa laajakaistan puuttuminen Sevettijärveltä, mikä on tänä 
päivänä monessa tapauksessa ylitsepääsemätön este joustavalle työskentelylle.

Vaikka Suomen lisäksi suurimmassa osassa muistakin OECD-maista kaupungistuminen 
tuntuu jatkuvan, trendi saattaa kuitenkin olla muuttumassa. Esimerkiksi Yhdistyneessä 
Kuningaskunnassa nettomuutto loppuvuodesta 2011 oli kaupungista maalle. Tämän 
trendin oletetaan jatkuvan, tosin luultavasti vähemmässä määrin. Kaupungista maalle 
muuttajat ovat suuri voimavara maaseudulle, sillä he ovat yleensä keskimääräistä 
paremmin toimeentulevia ja perustavat alueelle maaseudulla jo valmiiksi asuvia toden-
näköisemmin uusia yrityksiä. Yhdistyneessä Kuningaskunnassa uskotaankin, että 
seuraavan vuosikymmenen aikana maaseudun tuottavuus saattaa kasvaa nopeammin 
kuin urbaanien alueiden. Näitä trendejä halutaan tukea investoimalla maaseudun sekä 
fyysiseen että virtuaaliseen saavutettavuuteen sekä edistämällä asukkaiden osaamista 
ja luomalla liiketoiminnalle suotuisia olosuhteita.8

Maaseutua on pitkään totuttu pitämään kaupunkia yhteisöllisempänä asuinympäristönä. 
Kaupungeissa tänä päivänä tapahtuvat erilaiset yhteisrakennusprojektit, kollektiiviset 
palstatilat, tavaralainaamot, ruokaosuuskunnat ja ruohonjuuritason kansalaisaktivis-
mi ovat kuitenkin haastamassa tätä käsitystä. Etenkin kun samaan aikaan harvenevat 
kylärakenteet ja niistä katoavat palvelut tekevät maaseudun yhteisöllisyyden toteutu-
misesta koko ajan vaikeampaa.

Koolhaas mainitsee artikkelissaan yhtenä uutena ilmiönä tuontityövoiman käytön 
maaseudulla. Italialaisella maitofarmilla saattaakin paikallisen sijaan työskennellä 

5. Näkkäläjärvi et al. 2000, s. 120
6. Koolhaas 2014
7. Jefremoff 2005, s. 17
8. Department for Environment, Food and Rural Affairs 2014, s. 1-4
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intialainen maahanmuuttaja. Suomessakin ollaan maaseudulla viime vuosina totuttu 
ulkomaalaiseen työvoimaan, etenkin kausiluontoisissa töissä. Metsissä hilloja poimivat 
thaimaalaiset ja pelloilla mansikoita keräävät ukrainalaiset ovat jokakesäistä arkipäivää.9

Maaseudusta vaikuttaa tulleen kaupunkia epävakaampi ympäristö, mihin on syynä 
muun muassa sen nykyinen vahva riippuvuus taloudellisista avustuksista, verohelpo-
tuksista, poliittisesta tilanteesta, ulkopuolisista investoinneista ja kausittaisesta työvoi-
masta. Maanosto ja asuttaminen eivät usein ole kaavoituksen piirissä, vaan tapahtu-
vat suunnittelemattomasti. Maaseudulla meneillään olevat muutokset tapahtuvat jopa 
nopeammin kuin useissa kaupungeissa.10 Kun asukasmäärä on pieni, ehtii yhden suku-
polven aikana tapahtua radikaalejakin murroksia. Mitä pienempi väestö ja harvempi 
verkosto, sitä herkempi se on niin ulkopuolisille kuin sisäisillekin muutoksille.

Suomen dramaattinen muutos maatalousyhteiskunnasta kohti ulkomaankaupasta 
riippuvaista teollisuusvaltiota tapahtui aikanaan käytännössä yhdessä sukupolvessa. 
Alkutuotanto säilyi Suomessa suurimpana työllistäjänä aina 1950-luvulle asti, kun 
1980-luvulla sen osuus bruttokansantuotteesta oli enää noin 8 prosenttia – ja siitäkin 
kolme neljäsosaa maataloustukea.11

Vuonna 2008 Suomen työllisyydestä jo noin 70 prosenttia oli palvelualalla (yksityisellä 
sektorilla n. 45% ja julkisella sektorilla n. 25%), jalostuksessa 25 prosenttia, samalla kun 
alkutuotannossa oli enää vain 5 prosenttia koko työllisyydestä.12 Suomi on siis kokenut 
puolen vuosisadan aikana kaksi ratkaisevaa elinkeinorakenteen mullistusta: ensin maata-
lousyhteisöstä teollisuusvaltioksi, ja sen jälkeen teollisuusvaltiosta palveluvetoiseksi yht-
eiskunnaksi. Ei ole siis ihme, että etenkin maaseudulla ja haja-asutusalueilla elää vielä 
rinnakkain monta todellisuutta. Nykyisen todellisuuden vierellä elää vielä ”vuosisatojen 
aikana muovautunut arvomaailma, jossa ’leipä’ ja ’maa’ ovat jotakin paljon enemmän 
kuin vain tuotteita ja tuotannontekijöitä”13. Viime vuosiin asti, ennen perinteisten teolli-
suuden työpaikkojen hupenemista, suomalaiset identifioituivat nimenomaan teollisuu-
desta ja viennistä riippuvaiseksi maaksi. Nykytodellisuudessa näiltä arvoilta on kuitenkin 
kadonnut taloudellinen pohja, ja sitä muutosta on ollut vaikea niellä nikottelematta.

Sevettijärven alue on hyvä esimerkki seudusta, joka on erittäin riippuvainen ulkoisista 
poliittisista, taloudellisista ja ympäristöllisistä tekijöistä, kuten poronhoidon nauttimista 
luontaiselinkeinon tuista tai kolttalain alueen asukkaille suomista etuuksista. Näihin 
tehtävät muutokset saattavat lyhyessä ajassa hillitä tai kasvattaa esimerkiksi rakentamis- 
ja maanostohaluja14. Harjoitetuista elinkeinoista etenkin poronhoito ja matkailu ovat 
hyvin haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen edessä. Lisäksi näin pienestä asutuskeskit-
tymästä puhuttaessa jo parilla alueelle muuttavalla lapsiperheellä on valtava merkitys 
esimerkiksi Sevettijärven koulun tulevaisuuden kannalta.

Valtion terveyden ja hyvinvointilaitoksen THL:n vuonna 2014 koordinoimassa tutkimuk-
sessa yksi esiin nousseista seikoista oli, että Suomen kaupungeissa asukkailla on kes-
kimäärin terveellisemmät elämäntavat kuin maaseudun asukkailla. Lisäksi ihmiset koke-
vat työkykynsä huonontuneeksi useammin maaseudulla kuin kaupungeissa. Kiinnostavaa 
on, että maalla asuvat kokevat itsensä kuitenkin onnellisemmiksi kuin kaupungeissa 
asuvat. Kaikkia eroja ei pysty selittämään sillä, että maaseudulla väestö on keskimäärin 
iäkkäämpää ja alemmin kouluttautunutta kuin kaupungeissa.15 (HS 11.12.2014) Näiden 
erojen perimmäinen syy olisi tärkeä selvittää, mikäli halutaan päättää mihin suuntaan 
kaupunkeja, maaseutua ja näiden kahden suhdetta halutaan Suomessa kehittää.

9. HS 24.72014 ja 10.7.2014
10. Koolhaas 2014
11. Lapintie & Riipinen 1994, s. 101
12. Tilastokeskus 2010
13. Lapintie & Riipinen 1994, s. 101
14. Jefremoff 2005, s. 8
15. HS 11.12.2014
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Suomessa maaseudun tulevaisuus riippuu vahvasti julkisesta maaseutupolitiikasta. Siksi 
on erittäin tärkeää käydä keskustelua siihen liittyvistä tavoitteista ja vaihtoehdoista. 
Perinteisen kulttuurimaiseman ja vanhan rakennuskannan hoito ja suojelu on arvokasta, 
mutta maaseudun konservoiminen itseisarvona ei ole kestävää. Maaseutukylistä har-
voilla on omasta takaa edellytyksiä uudistumiseen, joten olisi kovin näkemyksetöntä 
pitää rakennemuutosta yksinomaan kylien omana velvollisuutena.16 Etenkin kun maa-
seutuun vaikuttavat ratkaisevasti nimenomaan ulkoiset alueesta itsestään riippumat-
tomat tekijät.

Nykypäivän maaseutua ohjaavat tendenssit ovat vielä suuren yleisön yhteisen tietoisu-
uden ulkopuolella.17 Ei ole vielä selvää, ovatko tendenssit tällä hetkellä menossa toivot-
tuun suuntaan, mutta se on joka tapauksessa varmaa, että vaalimamme idyllinen mie-
likuva maaseudusta traditionaalisen elämäntavan ja maiseman tyyssijana ei ole enää 
pitkään aikaan pitänyt paikkaansa.

16. Lapintie & Riipinen 1994, s. 101-102
17. Koolhaas 2014
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5.2 Ilmastonmuutos

Maapallon ilmasto muuttuu. Tällä hetkellä lämpötilat nousevat maailmanlaajuisesti 
nopeammin kuin koskaan aikaisemmin modernin ihmisen elinaikana. Maapallon histo-
rian aikana tietyt muutokset ilmastossa ovat aiheutuneet luonnollisista syistä ja vaihte-
luista. Tämän hetken trendien voimakkuus ja muutosten noudattamat kaavat viittaavat 
kuitenkin vahvasti siihen, että ihmisen toiminnalla – lähinnä lisääntyneillä kasvihuone-
kaasupäästöillä – on dominoiva osuus nyt käynnissä olevassa ilmastonmuutoksessa.18

Nämä muutokset koetaan erityisen voimakkaina maapallon arktisilla alueilla. Viime 
vuosikymmeninä arktisten alueiden keskilämpötilat ovat nousseet kaksi kertaa nopeam-
min kuin muualla maailmassa. Tästä ovat seurauksena muun muassa jäätiköiden sekä 
ikiroudan sulaminen. Näiden ilmiöiden oletetaan kiihtyvän tällä vuosisadalla. Muutok-
set tulevat tulevaisuudessa aiheuttamaan suuria haasteita niin alueen ihmisten, eläin-
lajien kuin muidenkin eliöiden hyvinvoinnille.19

Arktisilla alueilla on tulevina vuosina odotettavissa muun muassa talvikauden lyhene-
mistä sekä merkittävää lumi- ja jääpeiton pienenemistä. Toisaalta sateet saattavat myös 
lisääntyä, mikä voi tarkoittaa jollain alueilla lisääntyvää lumen määrää lyhyen talven 
aikana. Lisäksi jäätiköiltä sulavat viileät ja makeat vedet voivat hidastaa valtamerien 
virtauksia, kuten Euroopan ilmastoon vaikuttavaa Golf-virtausta, jotka kuljettavat lämpi-
miä vesimassoja tropiikeilta kohti napa-alueita.20

Lämpenevän ilmaston seurauksena puuraja tulee luultavasti nousemaan pohjoisem-
maksi ja korkeammaksi merenpinnasta nykytilanteeseen verrattuna. Lisäksi lämpimäm-
män ja pidemmän kasvukauden ansiosta maanviljelyä voidaan tulevaisuudessa ehkä 
harjoittaa pohjoisemmassa kuin aikaisemmin – niillä alueilla missä löytyy siihen sovel-
tuvaa maaperää.21 Esimerkiksi Sevettijärven alueella maasto on hyvinkin kivikkoista ja 
korkeuserot paikoitellen suuria, mikä luultavasti ei mahdollistaisi maanviljelystä aina-
kaan suuressa mittakaavassa.

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan vahvasti pohjoisen eläimistöön. Porojen ja muiden 
maaeläinten hyvinvointi vaarantuu, kun lajien ravinnonsaanti, pääsy lisääntymisalueille, 
sekä perinteisten vaellus- ja muuttoreittien hyödyntäminen vaikeutuu.22 Porojen kan-
nalta yksi isoimmista ongelmista on jääpohjan muodostuminen maahan. Syksyllä sata-
nut lumi ehtii vielä sulaa loskaksi ja kovettua jääksi ennen varsinaista talvea, muodos-
taen jääkerroksen, jonka läpi porojen on lähes mahdotonta päästä käsiksi ravintoonsa. 
Sevettijärvellä tällainen tilanne oli muun muassa lokakuussa 2014.23 Paikalliset uskovat 
kuitenkin poronhoidon pystyvän mukautumaan nykyisillä toimintatavoilla ja tekniikoilla 
ilmaston muutokseen tiettyyn pisteeseen asti.24

Tiettyjen arktisten merikalastusteollisuuksien tuottavuuden uskotaan kasvavan ilmaston 
lämpenemisen myötä. Makean veden kalakantojen taas uskotaan kärsivän muutoksesta, 
mikä on kova kolaus monille yhteisöille, joille kalat ovat tärkeä osa sekä elinkeinoa että 
omaa ruokavaliota.25 Lohikannan romahdusta pelätään myös loistavana kalapaikkana 
tunnetussa Näätämöjoessa Sevettijärven läheisyydessä. Joki on suosittu kalapaikka 
sekä paikallisten että matkailijoiden keskuudessa. Paikalliset ovat enemmän huolissaan 

18. ACIA 2004, s. 8
19. Ibid, s. 8-9
20. Ibid, s. 10
21. Ibid,
22. Ibid
23. Feodoroff, haastattelu
24. Raygorodetsky, 9.4.2015
25. ACIA 2004, s. 10
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lohestuksen vaikeutumisesta kuin poronhoidon haasteista. Kalastus on tärkeä osa kult-
tuuria kolttasaamelaisille, jotka ovat perinteisesti pitäneet itseään enemmänkin kalasta-
jina kuin poronhoitajina.26

Hiilidioksidimäärät ilmakehässä tulevat pysymään korkeina seuraavien vuosisatojen 
ajan vaikka päästöjä onnistuttaisiinkin vähentämään. Tietty lämpenemisen jatkuminen 
on siis väistämätöntä. Lämpenemisen nopeutta ja määrää pystytään kuitenkin hillit-
semään, mikäli kasvihuonepäästöjä onnistutaan maailmanlaajuisesti vähentämään.27

26. Raygorodetsky, 9.4.2015
27. ACIA 2004, s. 9

jääpeitteen laajuus syyskuussa 2002
arvio jääpeitteen laajuudesta 2070-2090

arvio talvilämpötilojen
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+ 0 - 3
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5.3 Globaalit liikenneyhteydet

Pohjoisen jääpeitteen pienentyessä maailmanlaajuinen ilmastonmuutos tuo mukanaan 
uusien kansainvälisten liikenneväylien hyödyntämismahdollisuuksia. Mikäli tämä trendi 
jatkuu, olisivat arktiset meriväylät tulevaisuudessa luotettavammin navigoitavissa ai-
nakin kesäkuukausina ja aikaisempaa pidempinä ajanjaksoina. Potentiaalisia arktisia 
meriväyliä on useita, joista Venäjän pohjoispuolella kulkeva Koillisväylä olisi luultavasti 
ensimmäisenä käytettävissä. Koillisväylän käyttöönotto lyhentäisi merimatkaa Itä-Aasian 
ja Länsi-Euroopan välillä 21 000:sta kilometristä 12 800:aan kilometriin, jolloin matka-
aika lyhenisi 10:llä - 15:sta vuorokaudella. Ajan lisäksi säästöä syntyisi päästöissä ja 
polttoainekustannuksissa. Ilmastonmuutoksen lopullisten vaikutusten arvioinnin vaikeu-
den, pohjoisten alueiden taloudellisen toiminnan vähyyden sekä arktisten olosuhteiden 
tuomien haasteiden takia uusien meriväylien kaupallinen hyödyntäminen on kuitenkin 
vielä spekulatiivisella tasolla.28

28. Rodrigue 2013

jääpeitteen laajuus syyskuussa 2002
arvio jääpeitteen laajuudesta 2070-2090

koillisväylä
jääpeite laajimillaan (keskiarvo 1979-2000)
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Suomella on vuosisatoja pitkät perinteet Jäämeren rannoille ja takaisin kulkemisesta. 
Tien rakentaminen Jäämerelle käynnistyi Petsamon liittämisestä Suomeen. Samoihin 
aikoihin selviteltiin myös rautatien mahdollisuuksia  useaan otteeseen, mutta selvitykset 
eivät ikinä edenneet toteutukseen asti. Vuosien 1970 ja 2000 välillä Suomessa tehtiin 
useita aloitteita koskien maantie- ja rautatieyhteyden rakentamista Norjan Kirkkonie-
meen. Nyt, kun Koillisväylä on vuosi vuodelta avoinna merenkululle yhä pitemmän 
ajanjakson, ovat yhteydet Jäämerelle erityisen ajankohtaisia. Rautatiestä hyötyisi myös 
Lapissa viime vuosina virinnyt kaivostoiminta.29

Jäämeren käytävä on merkitty Pohjois-Lapin vuonna 2008 laaditussa maakuntakaavassa 
kehittämismerkinnällä valtakunnallisesti tärkeäksi kansainväliseksi liikenneväyläksi. 
Käytävän perusrungon muodostaa valtatie 4 Rovaniemeltä Kaamaseen, josta se haarau-
tuu Norjaan Karigasniemen, Nuorgamin ja Sevettijärven kautta. Lisäksi Ivalosta käytävä 
haarautuu Venäjälle Raja-Joosepin kautta. Käytävä yhdistää Pohjois-Lapin voimakkaasti 
kehittyviin Venäjän Murmanskin ja Norjan Finnmarkin alueisiin. Käytävä toimii tavara- ja 
ihmisvirtojen, infrastruktuurin sekä tietoliikenteen alueellisena valtaväylänä.30

29. Lilja 2013, s. 5, 246 ja 299
30. Kaavaselostus 2008, s. 34

20 km

Karigasniemi

Nuorgam

Näätämö

Raja-Jooseppi

Jäämeren käytävä -kehitysväylän päärunko ja haarat.
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Kaasu- ja öljytuotannon painopisteen siirtyessä Norjanmereltä Barentsinmeren suuntaan 
oletetaan Vesisaaren ja Kirkkoniemen roolien kasvavan. Pohjois-Norjan ja Luoteis-
Venäjän kaasuvarantojen hyödyntäminen tulee ohjaamaan huomattavaa läpikulku-
liikennettä Suomen Lapin kautta.31

Suomen ja Viron pääkaupunkien välille on jo pitkään ideoitu Suomenlahden alittavaa 
tunnelia. Helsingin Sanomat uutisoi 11.2.2015 Helsingin johtajien haluavan jatkaa 
tunnelihanketta. Esiselvityksen mukaan tunneli olisi teknisesti toteutettavissa, ja olisi 
noin 85:n kilometrin mittaisena maailman pisin meritunneli. Kaupungin visioissa tun-
neli yhdistäisi enintään puolentunnin matka-ajallaan Helsingin ja Tallinnan todelliseksi 
kaksoiskaupungiksi, jotka voisivat muodostaa yhteisen työssäkäyntialueen. Tunneli 
muuttaisi merkittävästi logistisia yhteyksiä Suomesta Keski-Eurooppaan ja parantaisi 
huomattavasti Helsingin kansainvälistä saavutettavuutta, joka on aiemmin ollut lähes 
täysin Helsinki-Vantaan lentokentän varassa. Edellytyksenä on kuitenkin myös Viron ja 
Keski-Euroopan yhdistävän nopean rautatieyhteyden toteutuminen.32

Vuonna 2014 Baltian maiden ministerit allekirjoittivat sopimuksen Tallinnan Berliiniin 
yhdistävästä nopeasta rautatieyhteydestä Rail Balticasta. Joillakin rataosuuksilla työt 
ovat jo alkaneet, ja radan arvioidaan valmistuvan noin kymmenen vuoden sisällä.33

31. Ibid
32.  HS 11.2.2015
33. Talouselämä 30.10.2014
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5.4 Matkailu

Kansainvälinen matkailu on ollut maailmanlaajuisesti kasvussa 1950-luvulta lähtien, eikä 
tälle trendille näy loppua. Suomessa viime vuosien globaali taloudellinen taantuma on 
tosin näkynyt kasvun hidastumisena. Lapissa ravintola- ja matkailubisneksen osuus koko 
alueen työvoimasta on ehdottomasti Suomen suurin.34

Luonnonsuojelualueilla on suuri merkitys Lapin matkailulle. Tämänhetkiset Pohjois-Lapin 
matkailukeskukset sijoittuvat luonnonsuojelualueiden läheisyyteen. Eräs tärkeä peruste 
erämaa-alueiden olemassaoloon on lisäksi luontaiselinkeinojen kuten poronhoidon säi-
lyminen ja saamelaiskulttuurin turvaaminen.35

Porokulttuuriin liittyvällä eksotiikalla on tärkeä rooli turismin kannalta. Lisäksi se on 
tärkeä tekijä saamelaiskulttuurin elinvoimaisuuden sekä perinteisen kulttuurimaiseman 
ylläpitämisessä. Poronhoidolla on elinkeinollista merkitystä alkutuotannon ja matkailun 
lisäksi myös jalostuksessa. Poronhoidossa on viime vuosina ollut käynnissä rakenteen ja 
toimintatapojen muutoksia: elinkeinon harjoittajien määrä vähenee samalla kun omista-
jakohtainen porokarjan koko kasvaa ja liitännäiselinkeinot porotuotteiden jatkojalostus 
sekä matkailu kehittyvät.36

 
Sevettijärven, Näätämön ja Näätämöjoen muodostama alue on merkitty vuonna 2008 
valmistuneeseen Pohjois-Lapin maakuntakaavaan yhdeksi matkailun ja virkistyksen 
kehityksen vyöhykkeistä jota halutaan kehittää luonto- ja kulttuurimatkailun kohteena. 
Lisäksi seudullisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä alueella halutaan säilyttää kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita sekä korostaa kolttakulttuuria. Sevettijärvi on 
keskeinen moottorikelkkaurien risteyspaikka ja siellä sijaitsee myös vesilentosatama. 
Kylästä lähtee suosittuja vaellusreittejä ja alueen halki kulkee Inarijärveltä Suolisjärvelle 
menevä melontareitti. Jäämereen laskevalla erämaamaisella Näätämöjoella on kala-
paikkoja noin kymmenen kilometrin pituisella matkalla. Laajojen tundramaisten tun-
turiylänköjen luonnehtima Suomen suurin erämaa-alue Kaldoaivi alkaa Sevettijärven 
pohjoispuolelta.37

Vuonna 2014 Inarin kirkonkylässä sijaitsevassa luonto- ja saamelaiskeskus Siidassa kävi 
yhteensä lähes 100 000 vierailijaa38, ja ennen Haltian luontokeskuksen avaamista vuonna 
2013 Espoon Nuuksion kansallispuistoon Siida olikin kävijämääriltään Suomen luon-
tokeskuksista ylivoimaisesti suosituin39. Sevettijärvelle kaavaillun kolttakulttuurikeskuk-
sen toivotaan houkuttelevan turisteja osittain samalla tavalla.

34. Lapin matkailutilastollinen vuosikirja 2011, s. 7, 12 ja 15
35. Kaavaselostus 2008, s. 14
36. Ibid, s. 20-21
37. Ibid, s. 35, 88, 127 ja 138
38. Siida, 21.1.2015
39. Haltia 21.1.2015



81



82

OSA IV:
LOPETUS



83

6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

 6.1 Sevettijärvestä skenaarioiden kohteena

 6.2 Johtopäätökset skenaarioiden eduista

 6.3 Johtopäätökset skenaarioihin ja narratiiveihin  
       liittyvistä haasteista

7. AIHEITA JATKOTUTKIMUKSELLE

8. LOPUKSI



84

6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

6.1 Sevettijärvestä skenaarioiden kohteena

Sevettijärvi sopi olosuhteiltaan hyvin skenaariotekniikoiden hyödyntämiseen. Sijaintinsa, 
elinkeinorakenteensa sekä pienen väkimääränsä johdosta kylä on erittäin herkkä sekä 
ulkoisten että sisäisten muutosten edessä. Alue ei ole täysin staattisessa tilassa, vaan 
sinne on suunnitteilla hankkeita, joilla olisi toteutuessaan suuret vaikutukset Sevettijär-
ven luonteeseen. Lisäksi asukkaiden elämään vaikuttavat vahvasti poliittiset päätökset, 
kuten kolttalakiin tehtävät muutokset. Vaikka viime vuosina kylään on asettunut jonkin 
verran paluumuuttajia, on Sevettijärven väkimäärä kuitenkin laskenut tasaisesti, joten 
asukkailla on huoli kylänsä tulevaisuudesta.

Informaatiota saatiin kerättyä riittävästi ja kylään tutustuttua sen verran perusteelli-
sesti, että skenaarioissa pystyttiin ottamaan huomioon monet eri osa-alueet ja näkökul-
mat. Ryhmässä toteutettu työpaja tai keskustelutilaisuus olisi voinut tuoda skenaari-
oihin vielä lisäsyvyyttä, mutta sellaista ei työn aikataulun ja resurssien puitteissa pystytty 
järjestämään. Toisaalta Sevettijärven tilanteessa, jossa asukasmäärä on pieni ja elinkei-
norakenne suhteellisen selkeä, voidaan olettaa, että kahdenkeskiset haastattelut riit-
tivät hyvin kokonaistilanteen kartoittamiseen. Olosuhteiltaan monimutkaisemman ja 
ristiriitaisemman alueen kokonaiskuvan selvittämiseen yksittäiset haastattelut tuskin 
olisivat riittäneet, vaan aiheesta olisi pitänyt käydä moniäänisempää keskustelua.

Sevettijärven alueella ei maakuntakaavan ja kolmen yksittäisen ranta-asemakaavan 
lisäksi ole voimassa olevaa kaavaa. Skenaariotarkastelu olisi yksi hyvä lähestymistapa 
tulevaisuudessa laadittaville maankäyttösuunnitelmille kuten yleiskaavalle. 
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6.2 Johtopäätökset skenaarioiden ja narratiivien eduista

Skenaariot kompleksien kokonaisuuksien havainnollistajina

Skenaariot helpottavat monimutkaisten systeemien hahmottamista. Tämän takia ne 
soveltuvat mainiosti yhdyskuntasuunnitteluun auttamalla havainnollistamaan syy-
seuraussuhteita sekä pitkiä aikajänteitä. Skenaariot ovat vahva vastavoima liialliselle 
kompleksisuudelle kuitenkaan tarkastelematta systeemiin vaikuttavia tekijöitä toisis-
taan erillään olevina itsenäisinä osasina. Skenaarioita luodessaan on pakko perehtyä 
niitä ympäröiviin olosuhteisiin sekä niihin vaikuttaviin trendeihin ja näiden taustoihin. 
Tässä mielessä skenaariot auttavat muodostamaan holistista näkemystä maailmasta.

Skenaariot ymmärryksen ja asennemuutoksen katalysoijina

Yhteen ajatusmalliin jumiutuminen ja ainoastaan entuudestaan tuttuina koettuihin 
seikkoihin keskittyminen ovat yleisiä ilmiöitä päätöksenteossa. Koska skenaariotek-
niikat ovat perinteisestä poikkeava lähestymistapa suunnitteluprosessiin, auttavat ne 
selättämään joitakin näitä päätöksenteon yleisimmistä haasteista. Skenaarioiden yh-
tenä päätarkoituksena on esitellä toteutettavissa olevia vaihtoehtoja tutuiksi tulleille 
ja yhteisesti hyväksytyille tulevaisuusnäkymille. Parhaassa tapauksessa valoisamman 
tulevaisuuden esittäminen saattaa vapauttaa ihmiset pessimistisestä determinismistä, 
ja saada aikaan asennemuutoksen positiivisempaan suuntaan. Hyvin valmistellut kes-
kenään tarpeeksi erilaiset skenaariot pakottavat eläytymään vieraaseen tilanteeseen, 
ottamaan kantaa vaikeisiinkin teemoihin sekä arvioimaan eri vaihtoehtojen todellisia 
hyviä ja huonoja puolia.

Skenaariot vuorovaikutuksen mahdollistajina

Kansalaisten vaikuttaminen ja osallistumien päätöksentekoon ja suunnitteluprosessiin 
on ollut viime vuosien tärkeä puheenaihe niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa. 
Tuomalla vaikeaselkoista informaatiota ymmärrettävämpään muotoon sekä osal-
listavaa tekotapaa hyödyntämällä skenaariot ovat hyvä työkalu vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun.

Skenaariot ja narratiivit kommunikoinnin välineenä

Arkkitehdin tehtäviin tulee tulevaisuudessa luultavasti kuulumaan yhä enemmän 
perinteisten suunnittelutehtävien lisäksi myös viestintää, eri osapuolten välistä sovit-
telua sekä edellä mainittua osallistamista. Tämä on jo totta esimerkiksi kaavoitusproses-
sissa tai pääsuunnittelijan – lakisääteisen toimijan – kohdalla. Suunnittelijoille tarkoituk-
senmukaisten kommunikoinnin välineiden kartoittaminen olisi tärkeää. Tekemällä 
kompleksisista systeemeistä helpommin hahmotettavia skenaariot ovat yksi hyvä keino 
kommunikoida monimutkaista asiasisältöä. Lisäksi skenaariot ovat luonteeltaan narra-
tiivisia, ja ihmisillä on luontainen ominaisuus omaksua tietoa nopeasti ja perusteellisesti 
narratiivin tarjoaman kontekstin avulla. Narratiivi toimii helposti sisäistettävänä peruste-
luna visiolle, ja on täten parhaimmillaan tehokas tapa vakuuttaa yleisö.
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Narratiivinen lähestymistapa suunnittelun työkaluna

Tekstin kirjoittamista voisi hyödyntää enemmänkin suunnitteluvälineenä jo luonnoste-
luvaiheessa. Jos suunnittelijalla tulee projektin yhteydessä tuotettua tekstiä, niin se jää 
suurimmalla osalla useimmiten aivan hankkeen viimeiseen vaiheeseen: lopputuloksen 
kuvailemiseen ja auki selittämiseen. Pakottaessaan jo aikaisessa vaiheessa pukemaan 
suunnitelmansa ja visionsa mahdollisimman eksakteiksi sanoiksi tulee käsiteltyä tee-
moja hieman eri näkökulmista kuin esimerkiksi piirtämällä luonnosteltaessa. Muissa 
asiayhteyksissä puhutaan usein asioiden ylöskirjoittamisen ajatuksia selkiyttävästä 
vaikutuksesta – sama pätee myös suunnitteluun.

Loogisesti etenevää syy-seuraussuhteita ilmentävää tarinaa kirjoittaessaan huomaa 
nopeasti suunnitelman suurimmat aukot ja käsittelemättä unohtuneet seikat. Suunnit-
telu vaatii aina eläytymistä osallisten elämään, rooliin ja tarpeisiin. Narratiivinen lähesty-
mistapa antaa hyvän tulokulman tähän prosessiin. Koska narratiivi on esitys toisiinsa 
jollain tapaa kytkeytyneiden tapahtumien sarjasta, se auttaa käsittelemään osallisten 
tarpeita ja vuorovaikutussuhteita osana jotakin ketjua tai kokonaisuutta.
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6.3 Johtopäätökset skenaarioihin ja narratiiveihin
      liittyvistä haasteista

Skenaarioiden ja narratiivisuuden hyödyntämiseen liittyy yleisiä sudenkuoppia ja uhkia, 
jotka pystyy parhaiten välttämään ne tiedostamalla.

Skenaariotekniikat ovat yleensä aikaa vieviä metodeja, mikä on hyvä tietää ennen kuin 
valitsee lähestymistapansa. Skenaariotekniikat eivät ole suunnittelun kannalta hyödyl-
lisiä läheskään kaikissa olosuhteissa. Selkein esimerkki tällaisesta tilanteesta on sell-
ainen, jossa skenaarioiden kohteen muutoksilla on ainoastaan yksi realistisesti mahdol-
linen kehityskulku.

Yksi skenaarioiden tärkeimmistä tehtävistä on avata ihmisten mieltä erilaisille entu-
udestaan tuntemattomille vaihtoehdoille. Tämä tehtävä ei toteudu, mikäli rakennetut 
skenaariot jäävät yksityiskohdiltaan liian yleiselle tasolle, tai jos skenaariot ovat kes-
kenään liian samanlaisia. Epäuskottavat tai turhan tarkat yksityiskohdat taas kääntävät 
syntyvän keskustelun helposti skenaarioiden kokonaisuudesta näihin yksittäisiin 
detaljeihin.

Kirjoittajalla on aina valta-asema suhteessa kirjoittamisen kohteeseensa: hänellä on 
valta päättää kenestä kertoo, mitä kertoo, ja milloin kertoo. Vaikka skenaarioiden 
narratiiveissa on useimmiten tarkoituksenmukaista pyrkiä mahdollisimman puolueet-
tomaan sävyyn, on hyvä tiedostaa, että täydellinen neutraalius on tuskin koskaan 
saavutettavissa.

Skenaarioiden ja narratiivien hyödyntämisellä on omat kiistattomat etunsa. Niillä on 
potentiaalia toimia perinteisiä suunnittelumetodeja ja esittämistapoja tukemassa ja 
täydentämässä.
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7. AIHEITA JATKOTUTKIMUKSELLE

Skenaariotekniikoiden ja narratiivisuuden tutkiminen yhdyskuntasuunnittelun 
näkökulmasta osoittautui mielenkiintoiseksi ja laajaksi aiheeksi, josta olisi riittänyt 
sivupolkuineen vielä runsaasti lisätutkittavaa. Työn aikana esille nousi monia kiinnos-
tavia kysymyksiä, joihin tämän työn puitteissa ei paneuduttu, mutta jotka olisivat hyviä 
aiheita jatkotutkimukselle.

Tässä työssä aihetta lähestyttiin kirjallisuuskatsauksen sekä oman skenaarioprojektin 
kautta. Toinen hyvä lähestymistapa jatkotutkimuskysymyksistä riippuen olisi perehtyä 
suunnittelun alalla jo tehtyihin skenaarioprojekteihin ja niistä virinneeseen keskusteluun 
sekä näiden pohjalta toteutettuihin hankkeisiin.

Monet esiin nousseista kysymyksistä liittyivät skenaarioiden ja narratiivien käytän-
nön toteutukseen ja esittämiseen. Näitä kysymyksiä tuskin olisi tullut esiin, ellei työn 
puitteissa olisi työstetty omaa skenaarioprojektia. Tässä muutamia esiin nousseista 
kysymyksistä:

Mitkä ovat toimivan narratiivin avainominaisuudet nimenomaan suunnittelun konteks-
tissa? Luoko suunnittelun konteksti jotain omia vaatimuksiaan toimivalle tarinankerron-
nalle? Mitkä ovat tarinankerronnan metodit suunnittelun alalla?

Miten esittää skenaarioita ja narratiivieja? Mitkä ovat toimivia esitystekniikoita?

Ovatko skenaariot tarkoituksenmukaisimpia jonkin tietyn mittakaavan suunnittelu-
tehtävissä? Mitä haasteita liian pieni/iso mittakaava asettaa skenaariotekniikoiden 
hyödyntämiselle?

Kenelle kerrotaan: nykyiselle/tulevalle asukkaalle, päättäjälle, suunnittelijalle, jollekin 
muulle? Asettaako kuulijan rooli jotain tiettyjä vaatimuksia skenaarioille, narratiiveille 
tai niiden esitystekniikalle? 



89

8. LOPUKSI

Sevettijärven valikoituminen työn kohteeksi antoi ainutlaatuisen mahdollisuuden pe-
rehtyä perusteellisesti paikkaan ja yhteisöön, johon muuten tuskin olisi koskaan tullut 
tutustuttua näin kokonaisvaltaisesti. Suurimman osan elämästään pääkaupunkiseudulla 
viettäneelle ihmisille perehtyminen lappilaisen kylän elämään tarjosi tilaisuuden myös 
testata omia eläytymistaitoja.

Jotta työn skenaarioihin eivät olisi vaikuttaneet henkilökohtaiset toiveet tai konven-
tionaaliset tavat käsittää seudun tulevaisuus, yksi tärkeimmistä kohteen valitsemiseen 
vaikuttaneista kriteereistä oli se, että kohteeseen olisi ennestään mahdollisimman vähän 
omia siteitä. Näin jälkeenpäin ajateltuna hieman naiivina pyrkimyksenä oli tarkastella 
kohteen tilannetta mahdollisimman objektiivisesti ilman sitä koskevien ennakkokäsityk-
sien rasitteita. Vaikka tämä ehkä aluksi toteutuikin, huomasi työn loppua kohden oman 
tarkastelukulmansa siirtyneen pikku hiljaa ulkopuolelta koko ajan sisemmäs sitä mukaa, 
mitä enemmän oli paikallisten kanssa päässyt juttelemaan ja heidän elämäänsä vaikut-
taviin tekijöihin tutustumaan.

Yksi suurimmista syistä miksi alun perin päädyin tutkimaan skenaariotekniikoita ja nar-
ratiiveja oli halu vaikuttaa positiivisesti kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun ympärillä 
käytävään julkiseen keskusteluun. Internetin aikakautena jokaisen on helppo esittää 
mielipiteitään julkisesti. Rakentavan vuoropuhelun syntyminen on kuitenkin mahdo-
tonta, mikäli muodostetut mielipiteet eivät ole perusteltuja, tai niiden esittäjällä ei ole 
tarpeellisen kattavaa kokonaiskuvaa aiheesta. Oma näkemys muodostetaan helposti 
tarkastelemalla ympäröivää maailmaa ainoastaan omasta tutusta positiosta, eikä kei-
noja tarkastelukulman vaihtamiseen välttämättä edes ole.

Skenaariotekniikat ja tarinankerronta tuskin toimivat kaikenparantavina saatikka ainoina 
lääkkeinä tähän ongelmaan. Niiden hyödyntämisellä tietyissä tilanteissa olisi luultavasti 
kuitenkin erittäin positiiviset vaikutukset – sen verran selkeiksi skenaariotekniikoiden ja 
narratiivisuuden ominaisuudet kokonaisuuksien havainnollistajina, ymmärryksen kata-
lysoijina ja kommunikoinnin välineinä ovat kuitenkin osoittautuneet.

Haluan lopuksi osoittaa lämpimät kiitokset kaikille työn aikana haastattelemilleni 
henkilöille. Haastateltavilta kerätty tieto oli työn lopputuloksen kannalta korvaamat-
toman tärkeää, ja heidän työtäni kohtaan osoittamansa vilpitön kiinnostus erityisen 
kannustavaa.
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1. Kolttasaamelaisten historia ja Sevettijärven asuttaminen

Kolttien historiallinen asuinalue ulottui Näätämöstä eli Norjan Neidenistä Petsamoon ja 
Tuuloman Lappiin. Väestö jakaantui seitsemään eri siitaan.

Siita (saam. siida) eli lapinkylä oli saamelaisista perheistä koostuva yhteisö, jonka jäse-
nillä oli yhteiset elinkeinot ja -alueet. Jäsenten määrän arvellaan vaihdelleen 50:stä 
500:n henkeen. Sisämaan rajallisten luonnonantimien vuoksi siidoilla oli oltava tarkoin 
määritellyt rajat, ja yksi siita rajoittui yleensä aina ympärillä oleviin muihin siitoihin. Sii-
dat olivat alueiltaan suuria, sillä alueen tuli sisältää riittävästi laidunmaata, jäkälää, polt-
topuita, metsästysalueita ja kalavesiä yhteisön tarpeisiin. Viimeistään keskiajalta lähtien 
siitajärjestelmää ovat muokanneet poronhoitoelinkeinon kehittyminen sekä ulkopuo-
liset kaupalliset ja valtionhallinnolliset tarpeet. Saamelaisia verottavien valtioiden 
oikeuslaitokset hyväksyivät siitojen rajat ja näiden jäsenten hallintaoikeuden maahan. 
Naapurisiitojen jäsenten välillä muodostettiin usein avioliittoja.1

1. Pennanen et al. 2000, s. 138-139

Kolttasaamelaisten siitojen nautinta-alueet ennen ensimmäistä maailmansotaa. Nuolet kuvaavat 
kolmen siidan asuttamista Suomeen jatkosodan jälkeen. Kartta on viitteellinen.

1

2
3 4

5

6

7

5 & 3

LIITE 1:
Katsaus Sevettijärven 
historiaan ja nykytilaan

1. Näätämö
2. Paatsjoki
3. Petsamo
4. Muotka
5. Suonikylä
6. Nuortijärvi
7. Hirvas
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Suonikyläläisen kolttaperheen kesäasuinpaikka ja siidan talvikylä 1930-luvulla.



98

Koltat eroavat läntisistä saamelaisista kielen, uskonnon, tapakulttuurin sekä perinteisen 
asun puolesta. Kolttasaamelaiset olivat perinteisesti puolipaimentolaisia, jotka asuivat 
talvet yhteisissä talvikylissä, ja siirtyivät kesäksi omille sukualueilleen kalastamaan ja 
metsästämään. Pisimpään tämä perinteinen elintapa säilyi Suonikylän siidassa. Kalastus 
oli kolttien ensisijainen elinkeino, ja muutot paikasta toiseen määräytyivät kalojen vuo-
sirytmin mukaan. Poronhoitokin sopeutettiin kalastukseen. Varsinaiset sukujen ja perhei-
den asuinpaikat olivat siksi järvien välittömässä läheisyydessä. Suurimmalla osalla näistä 
asuinpaikoista oli 1900-luvun alussa  jo pieni hirsitupa, mutta usein saatettiin asua vielä 
turve- tai hirsikodassa tai väliaikaisesti jopa laavussa. Elämä talvikylässä oli sosiaalista; 
siellä kokoontui kyläkokous, lapset kävivät koulua ja papit kävivät suorittamassa kirkol-
lisia toimituksia. Talvikylästä tehtiin myös kauppamatkoja markkinapaikoille.2

Vuonna 1920 vedettiin kolttien alueen halki Tarton rauhan raja, ja kun Petsamo liitettiin 
Suomeen, tuli sen alueella asuvista koltista Suomen kansalaisia. Perinteinen asuma-
alue jaettiin kahtia, ja osa siidoista jäi Neuvostoliiton puolelle. Rajanvedossa ei kolttien 
kyläalueita ja nautintamaiden rajoja otettu huomioon – maa-alojen lisäksi koltat menet-
tivät kalastus- ja paimennusoikeudet toisten valtioiden alueella. Suonikylän silloinen tal-
vikylä jäi rajan taakse. Myös kielimuuri vaikeutti kolttien ja suomalaisten välejä, sillä vain 
harva puhui suomea. Monet olivat käyneet koulua venäjäksi, ja osa miehistä oli oppinut 
venäjän kielen ollessaan armeijassa. Kolttaväestö oli nyt viimeistään pirstoutunut kol-
men valtakunnan alueelle Norjaan, Neuvostoliittoon ja Suomeen.3

Talvisodan syttymisestä vuonna 1939 alkoi Petsamon kolttien kymmenen vuoden 
evakkoaika. Jatkosodan lopulla vuonna 1944 Petsamossa asuvat koltat evakuoitiin vii-
meistä kertaa, nyt Keski-Pohjanmaalle. Kun Petsamon alue jouduttiin luovuttamaan 
Neuvostoliitolle, alueen koltat siirtyivät Inarin pitäjään. Vanhempi polvi olisi halunnut 
palata kotiseuduilleen, mutta nuorempi polvi, joka oli kasvanut Suomen kansalaisina – 
ja etenkin nuoret miehet, jotka olivat taistelleet sodassa suomalaisten rinnalla – eivät 
halunneet Neuvostoliiton kansalaisiksi. Lisäsyynä Suomeen jäämiselle oli pelko poro-
jen kollektivisoinnista Neuvostoliiton valtiolle. Petsamoon koltat eivät kuitenkaan olisi 
saaneet jäädä, vaan heidät olisi luultavasti siirretty Tuuloman kolhoosiin ja myöhem-
min Luujärven (Lovozeron) kaupunkiin, kuten kävi suurimmalle osalle Neuvostoliiton 
kolttasaamelaisista.4

Entiset Petsamon alueen koltat asettuivat aluksi asumaan Luton ja Nellimin väliselle 
alueelle, joka todettiin kuitenkin riittämättömäksi yli sadan ruokakunnan yhteisölle. 
Uusien sijoituspaikkojen selvittäminen aloitettiin, ja kesällä 1947 Suonikylän edusta-
jat totesivat Näätämön alueen Sevettijärven seudun olevan riittävän laaja ja jäkälä-
mailtaan sopiva. Alue oli luonteva valinta senkin takia, että se oli entisen 1900-luvun 
alkupuolella valtaväestöön sulautuneen Norjan Näätämön kolttakylän syyskalastus- ja 
talvipaimennusaluetta.5

Entisten Suonikyläläisten muutto alueelle tapahtui vuosien 1949-1952 välisenä aikana. 
Asutus sijoittui tiettömän taipaleen taakse noin 50 kilometriä pitkälle vyöhykkeelle, 
jota alettiin keskuspaikan mukaan kutsua Sevettijärveksi. Alueella asui ennestään noin 
kymmenen saamelaista taloutta ja muutama suomalainen perhe. Sen verran pienestä 
ihmismäärästä oli joka tapauksessa kyse, että uusien asuttajien myötä kolttakulttuurista 
tuli alueella vallitseva. Sevettijärvellä asui 1950-luvulla 267 kolttasaamelaista.6

2. Pennanen & al. 2000, s. 158, 160 ja 163
3. Ibid, s. 162
4. Ibid, s. 165 -167
5. Ibid, s. 163 -165
6. Ibid, s. 165
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Kun Suonikyläläiset asutettiin Näätämön alueelle, niin kahden muun Petsamon alueen 
siidan, Paatsjoen ja Petsamonkylän, asukkaat asuttettiin Nellimin ja Keväjärven seu-
duille. Näille kolmelle uudelle asuinalueelle rakennettiin valtion varoin vaatimattomia 
kolttatiloja, jotka koostuivat yleensä asuinrakennuksen lisäksi varastorakennuksesta, 
saunasta, lampolasta ja ladoista. Kolttia koskeva asutuslaki asetuksineen eli Kolttalaki 
saatiin vuonna 1955.7

Astuessaan voimaan Kolttalaki oli Suomen ensimmäinen ainoastaan saamenkansaa 
koskeva laki. Laissa kolttatilan kooksi oli määritelty noin kolme hehtaaria, eikä sitä saa-
nut luovuttaa eteenpäin kuin maa- ja metsätalousministeriön luvalla. Tätä lupaa ei saa-
nut myöntää kuin koltille.8

Sevettijärven läpi Kaamasesta Näätämöön kulkevaa maantieluontoista polkutietä pitkin 
kulki ensimmäinen auto vuonna 1969. Kunnollisen kulkuyhteyden rakentaminen alkoi 
vuonna 1974 ja tien vihkiäisjuhla oli vuonna 1993.9 

Sevettijärven asutuksen ero perinteiseen Suonikylän elämäntyyliin oli suuri. Asumukset 
oli tarkoitettu ympärivuotisiksi, ja vuotuiskierron piirteet puuttuivat. Monet asukkaat 
tosin rakensivat jälkeenpäin omia pieniä kalamajoja ympäröiville erämaajärville. Paikal-
leen asettumisessa oli hyvätkin puolensa – se mahdollisti perunan viljelyn ja karjanpi-
don – mutta yhteisen talvikylän puuttuessa asukkailla ei pirstaleisessa asutuksessa ollut 
enää mahdollisuutta kokoontua yhteen yhtä usein kuin aiemmin, ja koltille leimallinen 
leikki- ja lauluperinne alkoi hiljalleen unohtua. Suomalaiseen kulttuuriin sopeutuminen 
oli Petsamonkylän ja Paatsjoen siitojen alueella alkanut huomattavissa määrin jo ennen 
sotaa, ja tämä kehityskulku jatkui Nellimin ja Keväjärven alueella, joissa oltiin jatkuvasti 
tekemisissä valtaväestön kanssa. Syrjäinen Sevettijärvi jäi sen sijaan lähes kokonaan 
entisten Suonikyläläisten omaksi alueeksi. Koltan kieli säilyikin siellä aluksi hyvin, vaikka 
1960-luvulle tultaessa lähes kaikki osasivat jo myös suomea.10

7.  Jefremoff 2005, s. 8 ja 21
8. Pennanen et al. 2000, s. 166
9. Lilja 2013, s. 246 ja 299
10. Pennanen 2000, s. 166

Vanha ja uusi kolttatalo Sevettijärvellä.
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2. Kolttasaamelaiset ja kolttalaki nykypäivänä

Ajan mittaan kolttatilojen hirsirakennuksia laajennettiin perheiden kasvaessa. Myös tie-
yhteydet paranivat. Sodan jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien kasvaessa aikuisiksi 
asuminen ja toimeentulo alkoi kuitenkin muodostua ongelmaksi, eikä vanhojen mök-
kien laajentamista enää 1960-luvun loppupuolelle tultaessa nähty riittävänä toimen-
piteenä. Maa- ja metsätalousministeriön alaisen kolttatoimikunnan mietinnön pohjalta 
uudistettu kolttalaki astui voimaan 1974. Lain suomien rakentamiseen liittyvien etuuksi-
en ansiosta koltta-alueella alkoi uusi vilkas rakennuskausi, joka kesti 1990-luvun alkuun 
saakka. Ensimmäiseksi rakennettiin päätieltä tiloille johtavat yksityistiet. Uusia tiloja 
perustettiin vanhoja asutuskeskittymiä tukemaan, mutta osittain myös kylien keskus-
tojen ulkopuolelle. Lakiin tehtiin uusia muutoksia 1980-luvulla ja vuonna 1993, jolloin 
lisäykset koskivat lähinnä elinkeinoja, kulttuuria, hallintoa ja luottamusmiestoimintaa. 
Kaikki muutokset eivät nauti kolttaväestön varauksetonta kannatusta, ja taloudellisten 
avustuksien tason lasku on johtanut rakentamishalujen hiljenemiseen koltta-alueella.11 

Kolttalain tavoitteena on ”edistää kolttaväestön ja –alueen elinolosuhteita ja toimeen-
tulomahdollisuuksia sekä ylläpitää ja edistää kolttakulttuuria”. Laissa määritellyllä 
koltta-alueella vakituisesti asuva kolttasaamelainen on oikeutettu tiettyihin yritystoi-
mintaa, maanhankintaa ja -käyttöä, rakentamista sekä luontaiselinkeinoa koskeviin 
etuuksiin. Koltalla tarkoitetaan henkilöä, ”joka pitää itseään kolttana, edellyttäen, että 
hän itse tai hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan ainakin yksi on oppinut kol-
tan kielen ensimmäisenä kielenään tai hän on tällaisen henkilön jälkeläinen taikka että 
hän on aikaisemman lainsäädännön tarkoittama syntyperäinen koltta tai tällaisen koltan 
jälkeläinen”.12

Koltilla on kaksi vähintään kerran vuodessa kokoontuvaa kyläkokousta, toinen Sevet-
tijärvellä ja toinen Nellim-Keväjärven alueella. Kokoukset kutsuu koolle kolttien luot-
tamusmies, entiseltä titteliltään kylänvanhin, joka valitaan enemmistövaaleilla aina 
kolmivuotiskaudeksi. Kyläkokous ei käytä enää tuomiovaltaa, mutta se toimii edelleen 
kyläläisten yhteisenä keskustelufoorumina ja edunvalvojana.13

Tänä päivänä kolttasaamelaisten elämäntyyli ei ulkoisesti poikkea paljon suomalaisesta. 
Vuonna 2003 koltta-alueella asui reilu 400 kolttaa, joista noin puolet Sevettijärvellä. 14

Sevettijärvelle on jo vuosituhannen alusta asti kaavailtu kolttien kulttuuri- ja kielikeskusta, 
ja vuonna 2014 valmistui siitä tehty hankesuunnitelma. Keskuksen toteutuminen on 
yksi vuonna 2008 perustetun kolttakulttuurisäätiön päätavoitteista. Toteutuessaan kult-
tuurikeskus palvelisi paikallisia ja työllistäisi mahdollisia paluumuuttujia, mutta toimisi 
lisäksi turismivalttina. Vuoden 2015 aikana hankkeelle ollaan hakemassa rahoitusta. 
Kolttakulttuurikeskuksen olisi tarkoitus toimia yhteistyössä Inarin kirkonkylässä sijait-
sevan luontokeskus- ja saamelaismuseo Siidan kanssa.15

11. Jefremoff 2005, s. 8
12. Kolttalaki 1995, §1 ja §4
13. Pennanen et al. 2000 s. 255
14. Jefremoff 2005, s. 10
15. Tuõddri Pee´rel 2014, s. 13-15
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3. Sevettijärven nykytilanne

Yhteensä Sevettijärven alueella oli vuonna 2013 asukkaita 248, kun koko Inarin kunnan 
asukasluku oli 6794.16

Sevettijärven asukkaista noin 80 prosenttia on kolttasaamelaisia. Vuonna 2005 julkais-
tiin tutkimus kolttaväestön senhetkisestä tilanteesta, ja Sevettijärven kolttasaamelaisista 
ruokakunnista saatiin tutkimusta varten haastateltua 87 prosenttia, 178 henkilöä, mikä 
edusti noin 70:ntä prosenttia kaikista kylän asukkaista. Tässä työssä esitetyt tilastot 
kylän asukkaiden iästä, sukupuolijakaumasta, harjoitetusta elinkeinosta, koulutusta-
sosta ja taloudesta ovat peräisin edellä mainitusta tutkimuksesta. Haastattelut tehtiin 
vuosina 2002-2003.

3.1 Väestö

Sevettijärven ikä- ja sukupuolijakaumassa herättää huomiota selvä miesenemmistöisyys, 
siitäkin huolimatta, että vanhimmissa ikäryhmissä naiset ovat enemmistönä. Miesenem-
mistöisyys on selvin niin kutsuttujen suurten ikäluokkien (sodan jälkeen syntynyt suku-
polvi) kohdalla. Tämä selittyy sillä, että aikanaan kylästä muuttivat pois nimenomaan 
naiset, ja miehet jäivät asumaan kotiseudulleen. Aviopuolison puuttuessa miehet jäivät 
asumaan vanhempiensa ruokakuntaan.

Suurten ikäluokkien voimakas poismuutto 1960- ja 70-lukujen taitteessa vaikutti osaltaan 
siihen, että tänä päivänä selkeästi pienin ikäryhmä Sevettijärvellä ovat 1969-1978 syn-
tyneet. Asumis- ja työnsaantiongelmat heijastuivat selvästi syntyvyyteen kyseisenä 
ajanjaksona.

Positiivisena kehityksenä voidaan kuitenkin todeta, että vuoden 1979 jälkeen synty-
neiden määrä on jo huomattavasti suurempi. Nuoria on jäänyt asumaan alueelle, ja 
perheitä on perustettu. Tämä on osittain kolttalain uudistusten ansiota.

3.2 Koulutus ja elinkeinot

Väestön koulutustaso on koko koltta-alueella alhainen. Peruskouluiän ohittaneista oli 
Sevettijärvellä vain noin 40 prosenttia hankkinut jatkokoulutusta, ja tästäkin ehdoton 
enemmistö ammatillisen koulutuksen. Jatkokoulutusta hankkineiden prosentuaaliseen 
pienuuteen vaikuttaa tosin opiskelijoiden henkikirjoittautuminen opiskelupaikkakun-
nilleen. Sevettijärven lähin lukio löytyy 150:n kilometrin päästä Ivalosta. Koulutustaan 
vastaavaa työtä löytää kotipaikkakunnalta vain harva. Suunnitelmat koulutuksen kehit-
tämisestä jakautuivat melko tasaisesti niin perinteisten elinkeinojen kuin matkailun ja 
palvelualojenkin kesken.

Alueella on niukasti työllistymismahdollisuuksia peruskoulun jälkeistä koulutusta hank-
kineille, joten monet nuoret muuttavat muualle Suomeen.17

Elinkeinosektoreista Sevettijärvellä työllistää eniten palveluala (64 prosenttia) seuraa-
vana alkutuotanto (29 prosenttia) ja kolmantena jalostus (7 prosenttia). Yksittäisistä 
ammattinimikkeistä suurin ryhmä ovat poronhoitajat, joita oli 14 prosenttia koko 
koltta-alueen työssäkäyvistä koltista. Porotalous ja muut luontaiselinkeinot ovat säilyt-
täneet merkityksensä Sevettijärvellä muita kolttakyliä paremmin, joten Sevettijärvellä 

16. Inari-info 21.1.2015
17. Pennanen et al. 2000, s. 254-256
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poronhoitajien osuus on mitä luultavimmin vielä suurempi. Koltta-alueella etenkin 
poronhoidossa käytetään vieläkin pääasiassa koltan kieltä, joten elinkeinolla on tärkeä 
rooli kielen säilyttämisessä.18

Poronhoitajien jälkeen eniten on kaupan- ja hallinnon työntekijöitä (13 prosenttia koko 
koltta-alueen työssäkäyvistä). Tähän vaikuttaa osittain Näätämössä tapahtuva vilkas 
rajakauppatoiminta. Kunnan puolelta julkisia työpaikkoja tarjoavat Sevettijärven koulu, 
kotipalvelu sekä terveydenhoito, ja valtion puolelta taas rajavartiolaitos ja metsähal-
litus. Koko Lapin maakunnalle ominaiset pitkät etäisyydet luovat jonkin verran kuljetus- 
ja liikennealan työpaikkoja.

Rakentajille oli vuonna 2003 töitä tarjolla lähinnä Norjan puolella. Toisaalta tutkimuk-
sessa mainitaan suosiotaan kasvattavan lomarakentamisen sekä talojen peruskorjausten 
mahdollisesti työllistävän tulevaisuudessa.

27 prosenttia Sevettijärven työikäisistä sai tulonsa työttömyyskorvauksesta vuonna 
2003. Tämä luku olisi vielä suurempi, ellei Sevettijärveltä käytäisi runsaasti töissä Norjan 
puolella. Kulku Norjaan töihin aiheuttaa kuitenkin lisää asumis- ja matkustuskustannuksia.

3.3. Rakennuskanta ja asuinympäristö

Suurin osa Sevettijärven ruokakunnista, noin 60 prosenttia, asui suuruudeltaan 106-140 
neliömetrin kokoisessa asuinrakennuksessa. Uudemmissa kolttatiloissa sauna pesuti-
loineen on yleensä rakennettu päärakennuksen yhteyteen ja autotalli-varasto erillisenä 
rakennuksena. Kolttatilojen tonttien koko vaihtelee 1500 neliömetrin suuruisista asuin-
tonteista kolmen hehtaarin suuruisiin pientiloihin.

Lammastalouden loputtua ei erillisiä karjanpitoon liittyviä rakennuksia ole ollut tarpeen 
rakentaa, ja porotalouteen liittyville rakennuksille on haettu tarvittavat sijoituspaikat kau-
empaa paliskuntien alueilta. Vuonna 2003 Sevettijärvellä oli 27 kappaletta ympäröiville 
erämaajärville rakennettua kalapirttiä.

Vuoteen 2001 mennessä sevettijärveläiset olivat saaneet kolttalain mukaisia avustuk-
sia pääasiassa maanostoon, asumisen tukemiseen sekä tientekoon, vedenhankintaan, 
viemäröintiin tai sähköistämiseen. Lisäksi laissa määriteltyjä oikeuksia ja etuuksia oli 
lähinnä käytetty kalastukseen valtion vesillä, polttopuun ottoon, poronhoitoon valtion 
mailla sekä soranottoon.

Tutkimuksessa 96 prosenttia koko koltta-alueen kolttaväestöstä ilmoitti olevansa tyyty-
väisiä asuinympäristöönsä. Muuttoa harkitsivat lähinnä muutamat henkilöt, jotka eivät 
olleet löytäneet koulutustaan vastaavaa työtä. Tyytyväisyyden syyksi mainittiin etenkin 
ympäröivä luonto sekä nykyiset hyvät tieyhteydet.

18. Tuõddri Pee´rel 2013, s. 30
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3.4 Kyläelämä

Sevettijärvi on pysynyt kolttakulttuurin keskuksena, vaikka alueelle onkin vuosien mit-
taan muuttanut jonkin verran suomalaisia. Sevettijärven keskustassa on iltaisin väkeä 
kokoava baari, jonka rakennuksessa sijaitsee elintarvikekioski, asiamiesposti, Alkon 
tilaustoimipiste, veikkausten vastaanotto, majoitustiloja sekä kylän asukkaiden posti-
laatikot. Terveyskeskus, ortodoksinen Pyhän Trifon Petsamolaisen kirkko, sekä ala- ja 
yläkoulu, joissa oli lukuvuonna 2014-2015 yhteensä 14 oppilasta, sijaitsevat niin ikään 
keskustassa. Lähimmät isommat elintarvikekaupat ovat noin kolmenkymmenen kilo-
metrin päässä Näätämössä Norjan rajan tuntumassa.

Sevettijärvellä on kesäisin auki oleva Saamelaismuseo Siidan hoitama kolttien perin-
netalo -museo ulkomuseoalueineen.

Sevettijärvi sijaitsee kahden paliskunnan, Vätsärin ja Näätämön, välissä. 1990-luvun lo-
pulla porotaloudesta sai olennaisen osan toimeentulostaan noin 30 kolttasaamelaista 
ruokakuntaa.19

Vaikka kotitarvekalastus ja -marjastus ovat Sevettijärvellä edelleen hyvin suosittuja, ei 
niihin kuitenkaan kytkeydy kaupallista toimintaa.20

Muista Suomen alueella asuvista saamelaisista poiketen koltat kuuluvat ortodoksi-
seen kirkkoon, mihin heidät on käännytetty 1500-luvulla. Vaikka koltista harva on enää 
nykypäivänä erityisen uskonnollinen, uskonnolla on tärkeä merkitys kolttasaamelaisten 
yhtenäisyyden ylläpitämisessä. Uskonnolliset tapahtumat keräävätkin väkeä koko 
kolttien asuma-alueelta. Ortodoksinen uskonto on osa ihmisten arkea ja juhlaa, ja 
valtaväestöstä poikkeavana se korostaa kolttakulttuurin omaleimaisuutta.21

19. Pennanen et al. 2000
20. Jefremoff 2005, s. 27-28
21. Pennanen et al 2000, s. 232 -233; henkilöhaastattelu: Sanila, Tanja
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LIITE 2:
Sevettijärven alueen maastokartta 1:50 000
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LIITE 3:
Sevettijärven keskuksen maastokartta 1:10 000


