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TIIVISTELMÄ  
Tutkimus käsittelee Lapin maakunnan matkailuarkkitehtuurin ja matkailun historiaa. Alueraja-
uksena on Lapin lääni 1930-luvun lopun laajuudessaan, mukaan lukien Petsamo. Pääkysymys 
on, miten matkailu ja arkkitehtuuri ovat vaikuttaneet toisiinsa 1800-luvulta nykypäivään ja 
millainen suhde niillä on ollut maisemiin ja paikalliseen kulttuuriin. Tutkimus perustuu laajaan 
arkistotyöhön ja arviointiin paikan päällä. Aihetta ei ole aiemmin tutkittu, lukuun ottamatta te-
kijän aiempia tutkimuksia. Matkailuarkkitehtuurin laadun esiin nostaminen historian kautta ja 
vertailu nykyiseen rakentamiseen on ajankohtaista ja tukee matkailuelinkeinon kehittämistä.

Matkakertomukset, lapponistinen taide, valokuvat ja elokuvat määrittivät Lappia ja sen 
tiettyjä paikkoja käymisen arvoiseksi. Liikenteen solmukohdat vakiintuivat etapeiksi ja reittien 
ulottuvilla olleet maisemat matkakohteiksi. Valtio ja Suomen Matkailijayhdistys järjestivät 
majoitus- ja ravintolapalveluja. Lapin matkailusta tuli osa kansallista ja isänmaallista projektia. 
Matkailua luotiin 1960-luvulle asti maisemilla ja arkkitehtuurilla.

Lapin maakunnan matkailuarkkitehtuurissa ovat näkyneet 1800-luvun lopulta lähtien sekä 
kansainväliset että kansalliset vaikutteet. Muinaispohjoismaiseen tyyliin rakennettua Aavasak-
san paviljonkia seurasivat tyyppikestikievarit ja klassistiset matkailumajat. Funktionalistiset 
hotellit viestivät moderniutta ja kansainvälisyyttä, tunnetuimpina Pohjanhovi ja Pallastunturin 
hotelli. 1930–1950-luvun hirsirakenteiset matkailu- ja retkeilymajat ilmensivät talonpoikaiskult-
tuuria ja kansallisromantiikkaa. Lapin matkailuarkkitehtuuri oli 1960-luvulle asti korkealuok-
kaista. Suunnitteluun pestattiin lahjakkaita arkkitehteja ja sisustusarkkitehteja, ja rakennukset 
sisustettiin yksilöllisesti.

Kun laskettelun suosio 1960-luvun lopulta lähtien kasvoi ja siirryttiin massaturismiin, tuli 
useista maisemakohteista matkailukeskuksia ja osasta myöhemmin lomakaupunkeja. Kansal-
lisromanttinen, esteettinen ja vaaliva suhtautuminen tärkeisiin maisemanähtävyyksiin korvau-
tui toiminnallista matkailua palvelevalla rakentamisella. Kasvanut matkailurakentaminen on 
hävittänyt maisemanähtävyyksiä, joiden varaan seudun matkailu alun perin pohjautui. Parin 
miljardin vuoden ikäisiä tuntureita – saamelaisten pyhiä vuoria ja kirjallisuudessa ja taiteessa 
ylistettyjä maisemia – on myllerretty kauttaaltaan.

Massamatkailu on tuottanut Lappiin myös vaatimatonta ja epäyhtenäistä rakentamista ja 
lavastemaisia ympäristöjä. Arkkitehtien käyttäminen suunnittelijoina on ollut melko harvinaista 
1960-luvun lopulta lähtien. Matkailurakentamisessa viljellään usein saamelais-, tukkilais- ja 
kullankaivajakulttuurin stereotyyppisiä mielikuvia ja kliseitä. Saamelaiskulttuuri on kytketty 
matkailun rekvisiitaksi 1930-luvulta lähtien. Lapin matkailun arkkityyppi on kota. Elämys- ja 
joulupukkimatkailu ovat synnyttäneet viihdearkkitehtuuria, johon sekoitetaan perinnettä, Lappi-
myyttejä ja fiktioita. Mallia on haettu myös Alpeilta ja huvipuistoista. Peräpohjalainen kulttuuri 
on unohtunut, samalla kun Lappi on laajentunut kohti etelää.

Lapin matkailun ja siihen liittyvän arkkitehtuurin historia on tyypillinen esimerkki maail-
manlaajuisen turismin alueellisesta kehityskaaresta. Romantiikan ajan yksittäisten matkaa-
jien innostuksesta alkunsa saanut Lapin matkailu on muuttunut suureksi ja moniulotteiseksi 
massailmiöksi ja osaksi elämysteollisuutta. Matkailu voi murentaa nopeasti kohdealueensa 
maisemia, luontoa ja kulttuuria niin Lapissa kuin muuallakin maailmassa, jos sitä ei säädellä 
ja suunnitella. Lapin matkailukohteiden vetovoimaisuus ja kilpailukyky edellyttäisivät nykyistä 

ammattitaitoisemmin ja laadukkaammin suunniteltua arkkitehtuuria ja ympäristöä.

Avainsanat: Lapin matkailuarkkitehtuurin ja matkailun historia, rakennus- ja sisustustaide, funktionalismi, jälleenrakennus, 

viihdearkkitehtuuri, matkailurakentaminen, rakennusperintö, Lapin matkailuympäristöt ja -maisemat, kulttuuriturismi, saame-

laiskulttuuri.
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ESIPUHE

Minut vietiin tunturiin jo pienenä. Viiden ensimmäisen ikävuoteni ajan perheemme 
asui Sallan kirkonkylässä, jossa isäni silloin työskenteli Metsähallituksen virkamiehe-
nä. Läheisellä Pyhätunturilla, nykyisellä Sallatunturilla, avattiin tuolloin hiihtokeskus. 
Siellä karjalankarhukoiramme Lunki veti minua ja pientä sisartani isän tekemässä 
pulkassa pitkin tunturin alarinteitä, ja siellä mätkähtelin toistuvasti lumihankeen, kun 
opettelin hiihtämään.

Pohjoisen maisemat tulivat tutuiksi myöhemmin, kun perheemme suunnisti Ro-
vaniemeltä hiihtolomille Lapin tuntureille ja joskus kesäretkille kansallispuistoihin ja 
Pohjois-Norjan rannikolle. Rovaniemihän ei ollut eikä ole Lappia. 1970-luvun rova-
niemeläisen lapsen ja teini-ikäisen silmissä Lappi oli pitkien automatkojen päässä 
oleva tuntureiden, erämaiden, kituliaiden maalaiskylien ja yksinäistalojen sekä 
kevättalvisin hiihtoturisteista täyttyvien matkailukeskusten outo vyöhyke. Viimeis-
tään siitä tiesi tulleensa Lappiin, kun paikkakunnan asukkaat kutsuivat Rovaniemeä 
eteläksi. Henkisestä etäisyydestä kertoo sekin, että 1980-luvun taitteen rovanieme-
läisnuorille Pohjois-Amerikan intiaanikulttuuri oli television ja populaarikulttuurin 
kautta tutumpaa kuin Lapin saamelaiskulttuuri, jolla vielä tuohon aikaan ei ollut 
tunnustettua asemaa.

Arkkitehtuurin opinnot aloitettuani tuli halu matkustaa ympäri maailmaa, halki 
suurten metropolien, kaukaisten vuoristokylien ja trooppisten autiorantojen. Matko-
jen myötä havahduin näkemään monikansallisen matkailuteollisuuden paikallisille 
kulttuureille ja ympäristöille aiheuttamia hallitsemattomia muutoksia. Pian tajusin 
lukeutuvani niihin länsimaiden nuoriin reppuselkämatkailijoihin, jotka etsivät Aasi-
asta uusia rantoja ja ennennäkemättömiä paikkoja, ja käytännössä viitoittavat tietä 
perässä tulevalle massamatkailulle. Ratkaiseva käänne tapahtui tammikuussa 1990, 
kun matkatoverini kanssa astelimme pienen vuoristoheimon kylään Thaimaan ja 
Burman rajaseudulla. Kyläläiset katselivat varovaisesti meitä kahta kulkijaa, jotka 
olimme saapuneet hakemaan perinteisiä länsimaisten ihmisten kaukomatkaelämyk-
siä, valokuvaamaan heitä ja heidän alkuperäistä elämäänsä bambumajoissa. Tästä 
kohtaamisesta alkoi globaalin turismi-ilmiön ja matkailun eettisyyden pohdintani.

Olin nuorena himolaskettelija, mutta kyllästyin kasvaviin hissijonoihin, ja tuntu-
rimaisemien myllertämisen ja laajamittaisen keinolumetuksen vuoksi aloin pohtia 
massalajiksi muuttuneen harrastuksen mielekkyyttä. Hiihtoladut ja vaelluspolut 
metsän voimaannuttavassa sylissä alkoivat tuottaa suurempaa nautintoa.

Lapin ja tunturit kohtasin uudella tavalla ja uusin silmin tämän tutkimusaiheen 
parissa. Pohjoisesta ja sen kulttuureista, arkkitehtuurista ja historiasta on avautunut 
kiinnostava ja monimuotoinen kuva. Oma turismini on auttanut hahmottamaan 
tutkimuskohdetta ja -aihetta. Olen nähnyt matkailuteollisuuden valtavan kasvun 
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seurausvaikutuksineen sekä Lapissa että eri puolilla maailmaa, ja se on auttanut 
tuomaan mittasuhteita myös tähän tutkimukseen.
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Haluan kiittää asiantuntevista neuvoista, avusta ja kannustuksesta erityisesti tutki-
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teissa, arkkitehtuurissa ja maisemissa.
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Lapin lääni Suomen 

tiekartassa 1939.  

Maanmittaushallitus. KA. 
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JOHDANTO

Lappi.

Jo pelkkä sana herättää kummaa kaipuuta, se kiehtoo ja kiinnostaa, toisia 

vähemmän, toisia voimakkaammin, mutta ketään se ei jätä kokonaan kylmäksi. 

Lappi lumoaa…

Lapissa on tenhoa, jotakin sellaista, mitä muualta emme löydä.1 

Kullervo Kemppinen 1960

Lasikota laskettelurinteiden juurella, kelokyliä ja alppityyliin koristeltuja betoniele-
menttitaloja, golfkenttä ja kylpylä muovipalmuineen, tunturilavasteilla verhottu 
kauppakeskus ja joulupukin huvipuisto. Miltä Lapin matkailukeskukset nykyisin 
näyttävät, ja millaisia ne olivat ennen suuria matkailijavirtoja?

Samalla kun matkailu on noussut yhdeksi maailman suurimmista elinkeinoista,2 
on myös Lappiin suuntautuva matkailu kasvanut nopeasti ja muuttunut teollisuu-
denalaksi. Lappi on ollut jo pitkään Suomen tärkein matkailualue, ja sinne on toteu-
tettu valtava määrä matkailu- ja lomarakennuksia ja useita kaupunkimaisia turisti-
keskuksia.

Matkailusta ja siihen liittyvistä toiminnoista, matkailuympäristöistä, markki-
noinnista ja mielikuvista on tullut yhä merkittävämpi osa nykyihmisen elämää ja 
yhä nopeammin kansainvälistyvää kulttuuria ja maailmantaloutta. Matkailulla on 
monenlaisia seurausvaikutuksia. Maailman suurimmissa massaturismikohteissa 
voi olla vaikea enää nähdä ja löytää niitä alkuperäisiä ominaisuuksia, joiden varaan 
seudun matkailu ja maine aikoinaan rakentui. Esimerkiksi monet Välimeren rannikon 
aikoinaan viehättävistä kalastajakylistä muuttuivat viime vuosisadan jälkipuolella 
korkeiden hotellien ja loma-asuntokerrostalojen täyttämiksi lomakaupungeiksi, 
joista varakkaammat matkailijat ovat kaikonneet.

Matkailuun liittyvien arkkitehtuuri- ja ympäristöilmiöiden kehityskulkuja on tutkit-
tu kansainvälisesti yllättävän vähän. Matkailua koskevaa tutkimusta on tehty paljon, 
mutta sitä ovat määrittäneet etupäässä näkökulmat, joissa etsitään keinoja mat-
kailun ja siitä saatavien tulojen välittömään kasvattamiseen. Arkkitehtuurin osuus 
matkailun tutkimuksessa on kansainvälisesti perin vähäinen, vaikka juuri sen avulla 
voitaisiin löytää avaimia matkailualueiden viihtyisyyden, vetovoimaisuuden, toimi-
vuuden ja kestävyyden parantamiseen.

Olen halunnut tarkastella ja verrata, millaista arkkitehtuuria ja rakennettua ym-
päristöä eri aikojen matkailu on luonut, ja mitä muutoksia laajaksi kasvanut mas-
saturismi on myöhemmin aiheuttanut kohteiden maisemalle ja ympäristökuvalle. 
Tutkimukseni etsii vastauksia muun muassa tämänsuuntaisiin kysymyksiin yhden 
historiallisen matkailualueen, Suomen Lapin, osalta.
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TUTKIMUSKOHDE JA SEN RAJAUS

Tutkimukseni luo läpileikkauksen Lapin matkailuarkkitehtuurin keskeisimpään histo-
riaan. Aluksi luon taustaa käsittelemällä Lapin rakennuskulttuurin erityspiirteitä sekä 
Lapin matkailun varhaisia vaiheita, maisemien tunnetuksi tulemista, autiotupa- ja 
kestikievariverkostoa ja matkailupaikkojen syntyä. Pääluvuissa 3–6 selvitän matkai-
lurakentamisen etenemistä majataloista ensimmäisiin pieniin matkailumajoihin ja 
hotelleihin ja lopulta viime vuosikymmenien suuriin matkailukeskuksiin, lomakau-
punkeihin ja elämyskohteisiin. Käsittely painottuu valtion ja Suomen Matkailijayh-
distyksen suunnittelemiin ja toteuttamiin matkailurakennuksiin 1870-luvulta 1960-lu-
vulle, jolloin alkoi laajamittainen, yksityinen matkailutoiminta.

Arkkitehtuurin historiantutkimus painottui aikoinaan parhaimmiksi koettuihin ja 
usein tunnettujen arkkitehtien suunnittelemiin rakennuksiin, ja rakentamisen arkito-
dellisuus jäi vähemmälle huomiolle. Tutkimuksessani olen halunnut luoda kattavaa 
ja realistista kokonaiskuvan ottamalla mukaan myös pieniä ja vaatimattomampia 
kohteita, joskin päähuomioni on tärkeimpinä pitämissäni rakennuksissa. Työni olen-
nainen painopiste on matkailuarkkitehtuurissa 1920-luvun lopulta 1960-luvulle. Sitä 
myöhemmän, alati kasvaneen ja monimuotoistuneen matkailun ja siihen liittyvän 
rakentamisen ja kaavoittamisen tutkiminen vaatisi monia erillisiä tutkimuksia. Siksi 
käsittelen viime vuosikymmeniä 1960-luvulta näihin päiviin vain lyhyesti, luvuissa 
viisi ja kuusi.

Vertailua suomalaiseen aikalaisarkkitehtuuriin teen ainoastaan paikoin, käyttäen 
rinnastuksina etenkin muun Suomen hotelli- ja ravintola-arkkitehtuuria. Läntisten 
naapurimaiden matkailuarkkitehtuurista ja sen historiasta on saatavilla vain vähän 
tutkittua tietoa vertailukohdaksi.3 Koska Ruotsin ja Norjan vuoristot perinteisine 
hiihtoloma- ja retkeilykohteineen ulottuvat Suomen tuntureita huomattavasti ete-
lämmäs, ei Lappiin suuntautuneella matkailulla näytä olleen näissä naapurimaissa 
yhtä merkittävää erityisasemaa kuin Suomessa.

Tarkastelen matkailua ensisijaisesti arkkitehtuurin, jonkin verran myös maiseman 
ja kulttuurin näkökulmasta. Työni suurin anti on arkkitehtuurin historian tutkimuksel-
le, mutta aihepiirin ja tutkimuskohteen myötä se liittyy myös matkailun tutkimukseen 
rakennetun ympäristön näkökulmasta. En käsittele esimerkiksi matkailun taloudelli-
sia ja sosiologisia vaikutuksia, matkailun yleistä syntyä ja historiaa suomalaisena ja 
kansainvälisenä ilmiönä enkä muun muassa määrittele ja pohdi matkailuun liittyviä 
termejä ja käsitteitä.4 Vaikka tarkastelen myös matkailun ja etenkin siihen liittyvän 
rakentamisen suhdetta maisemiin, en tee maisematutkimusta.

Tutkimuksen kohdealueena on maamme pohjoisin maakunta, entinen Lapin 
lääni. Mukana ovat myös Suomelle vuoteen 1944 asti kuuluneet Petsamo ja Sallan 
itäosa. Työn rajauksena on siis entinen Lapin lääni 1930-luvun lopun laajuudessa. 
Koska Kuusamo on viime vuosina otettu mukaan Lapin matkailun markkinointiin, 
käsittelen kuudennessa luvussa lyhyesti myös Rukaa vertailukohtana Lapin matkai-
lukeskuksille.
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Tutkimuksessani tarkoitan Lapilla Suomen Lappia. Koska Lappia on maantieteel-
lisesti vain maakunnan pohjoisin osa, käytän usein selvyyden vuoksi myös nimiä 
Länsipohja ja Peräpohjola, tai koko alueesta puhuttaessa ajankohdasta riippuen 
Lapin lääni tai Lapin nykymaakunta. Aina se ei ole mahdollista, joten välillä käytän 
koko maakunnasta yleistynyttä nimeä Lappi. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamat-
ta olen jättänyt tutkimukseni ulkopuolelle muun muassa Tornion ja Kemin hotellit 
sekä kaikki yksityiset matkustajakodit. Huomio keskittyy tärkeimpiin rakennuksiin, 
jotka on suunniteltu ja toteutettu matkailupalvelutoimintaa varten. Joukossa on 
myös joitakin keskeisimpiä matkailuliikennettä varten tehtyjä rakennuksia. Yksityis-
ten ja yhteisöjen loma-asunnot eivät kuulu tämän tutkimuksen piiriin muuten kuin 
tiivistetysti esitettynä Lapin lomarakentamisen historiana ja osana kelohonkailmiön 
ja joidenkin matkailukeskusten yleisen rakentamisen käsittelyä.

Käytän viranomaisista, yhteisöistä ja yrityksistä pääsääntöisesti kulloisenkin ajan-
kohdan nimiä.

TUTKIMUSKYSYMYKSET JA -MENETELMÄT

Monet viime vuosisadan alkupuoliskolla ja jälleenrakennusaikana Lapin lääniin 
tehdyt matkailurakennukset ovat olleet arkkitehtuuriltaan ja sisustuksiltaan korkea-
luokkaisia, etenkin verrattaessa niitä viime vuosikymmenien matkailurakentami-
seen. Valokuva- ja piirustusarkistoista olen löytänyt monia aiemmin vain heikosti 
tunnettuja tai unohtuneita arkkitehtonisia helmiä, jotka rakennettiin ja sisustettiin 
pieteetillä.

Tutkimukseni pääkysymys on, millaisia merkityksiä arkkitehtuurilla on ollut Lapin 
matkailussa ja sen muotoutumisessa 1800-luvulta nykypäiviin. Kysymyksen voi 
esittää myös muodossa, miten matkailu ja arkkitehtuuri ovat vaikuttaneet toisiinsa. 
Kysymykseen liittyy myös niiden suhde maisemaan ja paikalliseen kulttuuriin. Pää-
kysymys koskee lukuja 3–6, joista kukin käsittelee eri ajanjaksoja, ja sivuaa myös 
toista lukua. Tarkennan ongelmanasettelua alakysymyksillä: Miten kaukaisimpiinkin 
matkailurakennuksiin ja niiden sisustuksiin onnistuttiin aikanaan saamaan huo-
mattavan korkeaa laatua, mitä vaikuttimia ja tavoitteita taustalla oli ja miksi laatu 
sittemmin heikkeni? Ketkä valikoituivat rakennusten ja sisustusten suunnittelijoiksi, 
ja mikä on ollut profession merkitys suunnittelussa eri aikoina? Mikä on ollut ark-
kitehtuurin viesti ja millaisista tekijöistä se on syntynyt? Millainen suhde matkailu-
arkkitehtuurilla ja -rakentamisella on ollut ympäröivään maisemaan ja paikalliseen 
rakennuskulttuuriin ja elämään? Millaista arkkitehtuuria ja rakennettua ympäristöä 
erilaiset matkailumuodot ovat tuottaneet? Vastaan kysymyksiin sekä työn mittaan 
että viimeisessä, seitsemännessä luvussa, jossa nivon yhteen johtopäätöksiä.

Arkkitehtuurin mahdolliset regionalistiset ja kontekstuaaliset, siis alueesta, pai-
kasta ja paikallisesta kulttuurista lähtevät pyrkimykset ovat aiheen ja kohdealueen 
kannalta kiinnostavia. Saadakseni vertailukohtia matkailuarkkitehtuurille ja sen pai-
kallisille ympäristösuhteille selvitän ensimmäisessä luvussa johdattelevana ja vertai-
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levana tietona kontekstia, Lapin rakennuskulttuuria ja sen historiaa ja erityispiirteitä, 
kansanrakentamista ja arkkitehtien suunnittelua. Tarkastelen myös suunnittelija- ja 
professiokysymyksiä. Luon tällä taustaa matkailuarkkitehtuuria ja sen historiaa kä-
sitteleville luvuille 3–6: Onko matkailurakennuksilla ja niiden sisustuksilla haluttu 
heijastaa seudun rakennuskulttuuria ja lappilaisuutta vai esimerkiksi uusia kansain-
välisiä virtauksia? Miten paikalliset olosuhteet ovat vaikuttaneet rakentamiseen ja 
materiaalivalintoihin? Onko matkailuarkkitehtuurin haluttu erottuvan maisemasta ja 
paikallisesta rakentamisesta vai sopeutuvan niihin? Ovatko Lapin matkailurakennuk-
set poikenneet aikakauden muusta suomalaisesta matkailu- ja uudisrakentamisesta?

Toisessa luvussa käsittelen Lapin matkailun historiaa pääpiirteissään. Selvitän 
miten liikenne- ja majataloverkosto kehittyivät ja miten Euroopan pohjoisimpaan 
kolkkaan tulleet matkaajat alkuvaiheessa majoittuivat. Valotan taustatekijöitä ja vai-
kuttimia kulttuurihistorialla myös myöhemmissä luvuissa luomalla silmäyksiä eri 
aikojen matkailutapoihin ja maisema- ja luontosuhteeseen. Miten ja millä perusteilla 
Lapin matkailukohteet ajan myötä valikoituivat, määrittyivät ja vakiintuivat, ja mikä 
merkitys maisemilla ja niitä käsittelevillä kuvauksilla oli?

Luvuissa 3–6 käsittelen melko kronologisesti edeten matkailuarkkitehtuuria ja 
sen suhdetta ympäristöön ja matkailukulttuuriin. Kolmas luku alkaa 1800-luvun 
lopun Aavasaksan paviljongista ja ulottuu toiseen maailmansotaan asti. Neljäs luku 
painottuu jälleenrakennuskauteen ja sisältää aiheen jatkumona myös joitakin 1960-
luvun rakennuksia. Viides ja kuudes luku käsittelevät massaturismin aikaa ja ilmiöitä 
1960-luvulta näihin päiviin. Lapin tärkeimmistä matkailukohteista kuvailen ensin ly-
hyesti maisemaa, sen muodostumista tunnetuksi matkailu- tai kansallismaisemaksi 
sekä joidenkin kohteiden osalta myös lyhyesti matkailun historiaa.

Alati laajentunutta matkailurakentamista ja lomakaupunkeja 1960-luvulta nykypäi-
viin käsittelen tiivistetysti ja ainoastaan yleisellä tasolla muutamien esimerkkien ja 
ilmiöiden valossa. Luon silmäyksiä Lapin tärkeimpiin nykyisiin matkailukeskuksiin ja 
lomakaupunkeihin lähinnä vain kiteyttäen lyhyesti niiden syntyvaiheita ja tekemällä 
joidenkin lomayhdyskuntien kohdalla huomioita niiden rakennetusta ympäristöstä. 
Tätä ajanjaksoa käsittelevät viides ja kuudes luku ovat aiempiin lukuihin verrattuna 
yleisluonteisia, kriittisiä katsauksia, ja kohdistan tarkastelua joihinkin näkyvimpiin il-
miöihin. Käytän alan yleistä kehitystä kuvaavina tapausanalyyseina kelohonka-arkki-
tehtuuria, Yllästunturin kaavoituksen ja matkailurakentamisen suhdetta maisemaan 
ja kyläkuvaan sekä Napapiirin joulumatkailukohdetta. Useimpia matkailukeskuksia 
– suurimpia niistä on perusteltua kutsua lomakaupungeiksi – käsittelen lyhyesti. 
Lisäksi teen yleisiä havaintoja Lapin matkailukeskusten ympäristökuvasta ja raken-
tamisen suhteesta tärkeisiin maisemiin. Luvuissa 5 ja 6 pohdin myös massaturismin 
ja siihen liittyvien ilmiöiden vaikutuksia Lapin maisemille ja kulttuurille ja vertailen 
niitä turismin lieveilmiöihin muissa maissa.

Tarkennan pääkysymystä myös matkailun vaikutuksilla: Mitkä matkailukulttuuris-
ta ja -tavoista lähtevät tekijät tai jotkut muut syyt ovat ohjanneet matkailupaikkojen 
sijoittumista ja muodostumista? Millaisiin paikkoihin ja millä perusteilla matkailura-
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kennuksia on sijoitettu? Onko niitä rakennettu asutuksen yhteyteen vai kauas siitä, 
luonnon keskelle? Miten eri aikojen matkailu ja matkailutavat, kuten klassinen ja 
toiminnallinen matkailu ovat suhtautuneet maisemaan ja luontoon, ja onko tämä 
heijastunut arkkitehtuurissa ja rakentamisessa? Onko matkailun ja palvelujen suun-
taaminen erilaisille sosiaali- ja asiakasryhmille ilmennyt arkkitehtuurissa?

Valtion luonnonsuojeluvalvoja, professori Reino Kalliola erotti 1970-luvulla toisis-
taan klassillisen ja toiminnallisen matkailun. Hänen mukaansa ”matkailun kasvaessa 
ja ’toiminnallisen’ matkailun vallatessa yhä enemmän alaa kasvaa myös niiden mat-
kailijain määrä, jotka arvostavat nimenomaan ’klassillista’ matkailua, jonka kohtei-
siin mm. kansallispuistot kuuluvat”. Kalliola tarkoitti klassillisella eli klassisella mat-
kailulla perinteistä matkailutapaa nähdä ja kokea maailmaa.5 Kalliolaa tulkiten sen 
voi katsoa olevan sekä kulttuureihin, niiden saavutuksiin ja kulttuurimaisemiin että 
tunnettuihin luonnonmaisemakohteisiin ja koskemattoman luonnon kauneusarvoi-
hin tutustumista kulttuurin ja luonnon ehdoilla. Klassiseen matkailuun liittyy olennai-
sesti kulttuurimaiseman ja luonnonmaiseman alkuperäisyyden, turmeltumattoman 
ominaislaadun ja esteettisyyden arvostaminen. Klassinen matkailu on kautta aikojen 
suuntautunut kohteisiin, jotka joku on määritellyt tärkeiksi ja näkemisen arvoisiksi. 
Kalliolaa tulkiten toiminnallinen matkailu painottuu matkakohteissa tapahtuviin 
moderneihin aktiviteetteihin, kuten laskettelu ja moottorikelkalla ja vesiskootterilla 
ajaminen huvimielessä. Toiminnallisessa matkailussa alueen alkuperäinen kulttuuri, 
maisema ja luonto ovat toisarvoisia aktiviteettien harrastamiseen nähden.

Dean MacCannell on jakanut luonnossa tapahtuvan vapaa-ajanvieton harras-
tus- ja huvikäyttöön sekä esteettiseen käyttöön. Harrastus- ja huvikäyttöä ovat 
esimerkiksi urheilukalastus ja -metsästys, vuorikiipeily, purjehdus ja moottoroitu 
liikkuminen luonnossa. Esteettistä luonnon käyttämistä on maisemien, luonnon ja 
niiden yksityiskohtien katselu ja ihailu. Luonnon käyttö harrastus- ja huvimielessä 
ja esteettisessä mielessä voivat yhdistyä – esimerkiksi urheilukalastuksessa – mutta 
toisinaan ne ovat vastakkaisia, ja jotkut aktiviteetit voivat hävittää luontoa.6 MacCan-
nellin määrittelemä luonnon harrastus- ja huvikäyttö vastaa melko pitkälle Kalliolan 
toiminnallisen matkailun käsitettä, ja esteettinen käyttö vastaa klassista matkailua.

Tutkimukseni tärkein tavoite on selvittää millaista matkailuarkkitehtuuri on ollut 
Lapissa eri aikoina, keskittymällä rakennusten ulkoiseen hahmoon, ympäristöön 
liittymiseen ja tärkeimpiin sisätiloihin. Työni perustuu aineistonhankinta- ja analyysi-
menetelmien osalta arkkitehtuurin historian ja taidehistorian perinteiseen tutkimus-
tapaan. Tutkin matkailuarkkitehtuuria ja sen kontekstuaalisia suhteita empiirisesti 
analysoiden, vertaillen ja arvottaen arkkitehtuuria sekä eritellen löytämiäni aikalais-
arvioita ja -keskusteluja. Arvioin arkkitehtuuria ja sen laatua muun muassa ympä-
ristöön sopivuuden ja sopusuhtaisuuden, muodonannon, esteettisyyden, omape-
räisyyden sekä materiaalien käytön ja yksityiskohtien viimeistelyn osalta. Tiedostan, 
että arkkitehtuuriin liittyy vaihtelevia arvostus- ja makukysymyksiä. Omaa tutkijan 
positiotani määrittää se, että arvotan kohteita koulutus- ja kulttuuritaustani pohjalta, 
arkkitehdin harjaantuneella katseella ja niin sanotulla luokkamaulla.
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AINEISTOT

Sota hävitti suurimman osan Lapin rakennuskulttuurista, myös matkailurakennuksis-
ta, ja osa jälleenrakennuskauden rakennuksista on myöhemmin purettu tai muutettu 
perusteellisesti. Tutkimukseni ensisijaisena lähdemateriaalina ovat jäljellä olevat 
matkailurakennukset ja -ympäristöt. Hävinneitä ja myös säilyneitä rakennuksia ja 
niiden sisustuksia olen tutkinut arkistoista löytämieni piirustusten ja valokuvien 
sekä julkaistujen aikalaiskuvausten pohjalta. Joistakin rakennuksista on säilynyt run-
saasti piirustuksia ja valokuvia, muutamista tuskin mitään. Rakentamisen toteutus 
on voinut poiketa suunnitellusta, ja alkuperäiset sisustukset ovat yleensä hävinneet, 
joskus julkisivutkin myöhempien korjausten alle.

Tärkeimpiä arkistolähteitäni ovat Kansallisarkistossa säilytettävät Rakennushalli-
tuksen piirustukset ja Suomen Matkailuliiton arkisto ja piirustukset, Museoviraston 
ja Suomen valokuvataiteen museon kuva-arkistot sekä Arkkitehtuurimuseon piirus-
tukset ja valokuvat.7 Rakennusten piirustuksia ja suunnittelija- ja valmistumistietoja 
olen saanut myös kuntien rakennusvalvontaviranomaisten arkistoista. Valokuvien 
tutkiminen on olennainen osa tätä tutkimusta, sillä niissä ja elokuvissa on edelleen 
näkyvissä se Lappi ja ne ainutlaatuiset matkailumiljööt, joita ei ole enää olemassa. 
Eri aikojen matkailumainokset sekä Kansallisen audiovisuaalisen arkiston vanhat 
Lappi-aiheiset elokuvat ja matkailufilmit täydentävät kuvaa eri aikojen matkailukult-
tuurista ja hengestä.

Kirjallisista lähteistä keskeisiä ovat Suomen Matkailuliiton, vuoteen 1965 asti 
Suomen Matkailijayhdistyksen julkaisemat vuosikirjat, toimintakertomukset, matka-
oppaat ja jäsenlehdet Matkailulehti ja Suomen Matkailu pääosin vuosilta 1890–1961. 
Lähteinäni on myös matkakuvauksia ja -oppaita 1600-luvulta 1990-luvulle sekä 
1800-luvun lopulta 1970-luvulle julkaistuja valokuvateoksia, joissa esitellään Lapin 
maakuntaa ja matkailuympäristöjä.

Suomen arkkitehtuurin tärkeimmässä julkaisussa, Arkkitehti-lehdessä, on esitel-
ty perustamisvuodesta 1903 lähtien vain harvoja Lapin maakuntaan suunniteltuja 
rakennuksia.8 Matkailurakennuksista Arkkitehti-lehden sivuille ovat yltäneet aino-
astaan 1930-luvun Pohjanhovi, 1948 valmistunut Pallastunturin hotelli sekä vuonna 
1968 rakennettu Ounasvaaran hotelli.9 Lapin läänin liikennerakennuksista Arkkitehti-
lehden sivuille ovat päässeet Rovaniemen linja-autoasema ja lentoasema,10 ja leh-
dessä on esitelty myös Napapiirin Pajakylä.11

Lapissa käydessäni olen tutustunut useita kertoja matkailukeskuksiin ja -koh-
teisiin ja nähnyt vuosikymmenien kuluessa tapahtuneet muutokset. Olen tutkinut 
tärkeimmät vanhimmista jäljellä olevista matkailurakennuksista ja -ympäristöistä 
ja havainnoinut, dokumentoinut ja analysoinut uusinta matkailurakentamista. Parin 
viime vuosikymmenen matkailuhankkeita ja -ilmiötä tarkastelen myös päivälehtien 
uutisten avulla.

Olen myös haastatellut arkkitehteja ja sisustusarkkitehteja, jotka ovat suunnitel-
leet Lappiin sotien jälkeisinä vuosikymmeninä.
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AIEMPI TUTKIMUS

Lapin matkailun historian aiemmasta tutkimuksesta
Suomen matkailun yleistä historiaa on jonkin verran tutkittu,12 mutta Lapin ja Pet-
samon osalta vähemmän. Petsamon matkailua on muistellut lyhyesti kirjailija, Mat-
kailijayhdistyksen entinen toimitusjohtaja Yrjö Soini.13 Vesa Mäkinen on kirjoittanut 
artikkelin Lapin matkailun syntyvuosista.14 Aavasaksaa ja Lapin matkailun historiaa 
käsitellään myös Sven Hirnin ja Erkki Markkasen kirjassa Tuhansien järvien maa, 
Suomen matkailun historia,15 sekä muutamissa tutkielmissa ja artikkeleissa.16

Varhaisimpien Lapissa liikkuneiden ulkomaisten matkamiesten ja tutkimus- ja löy-
töretkeilijöiden vaiheita ja heidän julkaisemiaan matkakertomuksia on tutkinut eniten 
Jouko Vahtola.17 Matkailun suhdetta saamelaiskulttuuriin on käsitelty muutamissa 
artikkeleissa.18 Lapin maisemien varhaisia visuaalisia kuvauksia ja niiden historiaa, 
matkakertomusten kuvituksista myöhempään grafiikkaan ja maalaustaiteeseen, on 
käsitelty useissa yhteyksissä, useimmiten osana Suomen maisemakuvaa tai kuva-
taidetta.19

Matkailuarkkitehtuurin aiemmasta tutkimuksesta
Suomen hotellien ja ravintoloiden historiasta on tehty vain muutamia tieteellisiä 
tutkimuksia. Niissä samoin kuin matkailu- ja ravintola-alan yritysten historiikeissa ja 
kronikoissa aihetta on käsitelty etupäässä elinkeinon sekä kulttuuri- ja henkilöhisto-
rian näkökulmasta.20 Näissä tutkimuksissa ja kirjoituksissa arkkitehtuuri ja sisustuk-
set on useimmiten joko sivuutettu lauseen tai parin maininnalla suunnittelijasta tai 
niiden osuutta ei ole noteerattu lainkaan. Rakennus- ja sisustustaiteella on kuitenkin 
epäilemättä ollut 1800-luvulta lähtien huomattava merkitys etenkin alan johtavien 
yritysten menestykselle ja tunnettuudelle.

Matkailuarkkitehtuurin viitekehys on tietysti aikansa yleisessä rakennus- ja sisus-
tustaiteessa. Suomen arkkitehtuurin historiaa koskeva tutkimus on pitkään painot-
tunut Etelä-Suomeen ja ajanjaksoon 1900-luvun taitteesta 1950-luvulle. Kansallisro-
mantiikan ja jugendin arkkitehtuurista on tehty useita tutkimuksia. Esimerkiksi Ritva 
Wäre on analysoinut nationalismin ilmenemistä suomalaisessa arkkitehtuurissa 
1900-luvun taitteessa.21 Monissa tutkimuksissa on käsitelty Suomen 1920-luvun 
klassismia sekä funktionalismia 1920-luvun lopulta 1940-luvun alkupuolelle.22 Jäl-
leenrakennuskauden arkkitehtuuria ja modernismia 1950-luvulta eteenpäin koskeva 
tutkimus on lisääntynyt viime vuosina,23 mutta 1960-luvun jälkeisten vuosikymmeni-
en rakennus- ja sisustustaidetta on tutkittu toistaiseksi melko vähän.

Suomen matkailuarkkitehtuuria ei ole tutkittu yleisenä ilmiönä vaan ainoastaan 
pistemäisesti, lähinnä tarkastelemalla joitakin Etelä-Suomen yksittäisiä hotellira-
kennuksia osana joidenkin tunnettujen arkkitehtien elämäntyötä.24 Suomalaisten 
hotellien ja ravintoloiden sisustustaidetta on tutkittu vähän, etupäässä 1900-luvun 
alkupuolen helsinkiläisiä ja turkulaisia interiöörejä sekä joidenkin tunnettujen arkki-
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tehtien ja sisustusarkkitehtien Etelä-Suomen sisustusten osalta heidän tuotantoaan 
käsittelevissä monografioissa.25

Lapin matkailun arkkitehtuurihistoriaa on tutkittu ensimmäisen kerran diplomi- ja 
lisensiaatintyössäni.26 Olen käsitellyt aihetta myös artikkeleissani.27 Lisensiaatintyö-
höni verrattuna olen etsinyt tähän tutkimukseeni lisää aineistoa matkailuarkkitehtuu-
rista sekä selvittänyt laajemmin rakennusperinnön ja matkailukulttuurin historiaa. 
Vertailen ja analysoin kaikkea tähän asti keräämääni aineistoa aiempaa syvällisem-
min käyttämällä uusia tarkastelukulmia. Olen lisäksi poiminut vertailukohdiksi muun 
Suomen matkailuarkkitehtuuria sekä joitakin turismiteollisuuden ilmiöitä ulkomailta.

Lapin matkailuarkkitehtuurin osalta on aiemmin esitelty 1930-luvun Pohjanhovia 
ja 1940-luvun Pallastunturin hotellia useissa suomalaisen arkkitehtuurin yleisesityk-
sissä valokuvilla ja luonnehdittu lyhyesti muutamalla lauseella aikansa merkittäviksi 
rakennuksiksi, ilman että niitä kuitenkaan sen enempää olisi analysoitu.28 Aino Nis-
kasen väitöskirjassa Väinö Vähäkallio ja hänen toimistonsa käsitellään Vähäkallion 
Etelä-Suomeen suunnittelemia matkailurakennuksia ja mainitaan myös Lapin koh-
teet.29

Arkkitehtuurin tutkimukseen liittyvät myös kysymykset professiosta, suunnitte-
lijoiden pätevyyksistä ja arkkitehtien asemasta muihin rakennuksia suunnitteleviin 
ammattikuntiin nähden. Aihetta on tutkittu jonkin verran,30 myös sisustusarkkitehtien 
näkökulmasta.31

Lapin rakennuskulttuurin ja kulttuurimaisemien aiemmasta tutkimuksesta
Lapin rakennusperintö ja -kulttuuri muodostavat kiintoisan ja monisäikeisen, mutta 
vähäiselle huomiolle jääneen tutkimusalueen. Lapin kirkkoarkkitehtuuria on tutkit-
tu,32 mutta muusta julkisesta rakentamisesta tiedetään edelleen melko vähän.33 
Muuhun Suomeen verrattuna Lapin vanhaa kansanrakentamista tunnetaan melko 
huonosti. Maakunnan talonpoikaista rakennusperinnettä ei ehditty tutkia käytän-
nössä lainkaan ennen sotavuosien 1939–1945 laajamittaista tuhoa – poikkeuksena 
Samuli Paulaharjun kansatieteellinen keräystyö, jossa yhtenä huomion kohteena oli 
myös rakentaminen.34 Sodassa säilyneistä Lapin maaseudun rakennuskokonaisuuk-
sista on 1970-luvulta lähtien laadittu muutama artikkeli ja tutkielma, jotka koskevat 
etupäässä Suvannon kylää Pelkosenniemellä.35 Yhtenäistä esitystä Lapin talonpoi-
kaisrakennuksista ei ole kirjoitettu.

Paras saamelaisten rakennus- ja asuinkulttuuria käsittelevä tutkimus löytyy edel-
leen kansatieteilijä Toivo Itkosen suurteoksesta Suomen lappalaiset vuoteen 1945,36 
johon Itkonen ehti useiden vuosikymmenien kuluessa kerätä laajan aineiston ennen 
saamelaiskulttuurille tuhoisia sotia. Talvisota ja Lapin sota, jotka hävittivät suurim-
man osan Lapin läänin rakennuskannasta ja siirsivät väestöä vanhoilta asuinsijoil-
taan, tekivät sekä saamelaisen että talonpoikaisen rakennuskulttuurin tutkimuksen 
vaikeaksi. Kesti vuosikymmeniä, ennen kuin harvoja jäljelle jääneitä saamelaisasu-
muksia ja talonpoikaiskyliä alettiin tutkia.



19Johdanto

Oulun yliopiston arkkitehtuurin historian professorin Esko Järventauksen kir-
joituksesta vuodelta 1975 käy ilmi, ettei Lapin rakennusperinteestä ollut tuolloin 
juuri lainkaan tutkimustietoa. Suomen kulttuurirahaston Lapin rahaston aloitteesta 
ja Lapin seutukaavaliiton ja Museoviraston tuella ryhdyttiin tuolloin inventoimaan 
järjestelmällisesti kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaita raken-
nuksia ja rakennettuja ympäristöjä koko Lapin läänin alueelta. Kenttäinventointeja 
kunnissa tekivät pääosin Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston opiskelijat.37 Inven-
tointi- ja tutkimustyö kohdistui sodassa säästyneeseen, sotaa edeltävältä ajalta ole-
vaan rakennuskulttuuriin – talonpoikaisrakentamisen osalta ainoaan nykypäiviin asti 
säilyneeseen peräpohjalaiskylään, Suvantoon. Sen ohella inventoitiin Lapin omiin 
elinkeinoihin, porotalouteen, metsätalouteen ja kullankaivuuseen liittyviä vanhoja 
rakennuksia ja maisemia, yleensä Metsähallituksen, Lapin Metsämuseoyhdistyksen 
tai Kultamuseon tilauksesta.38 Lapin seutukaavaliiton toimeksiannosta Oulun yliopis-
ton arkkitehtuurin osastolla tehtiin sodassa säilyneiden Lapin läänin rakennusten 
inventointityö,39 jonka pohjalta julkaistiin vuonna 1984 maakunnan arvokkaiden 
maisemien ja rakennusten kohdeluettelo, Lapin rakennusperintö.40 Teos on Lapin 
vanhan rakennuskannan ensimmäinen ja toistaiseksi paras kokonaisselvitys. Se 
sisältää koko läänin kattavan inventointiluettelon rakennuskohtaisine tietoineen vuo-
teen 1944 asti, mutta antaa alueen rakennuskulttuurista lyhyitä, puutteellisia ja osin 
vanhentuneita hajatietoja.

Lapin jälleenrakennuskauden arkkitehtuuria on tutkittu melko vähän,41 vaikka se 
on sodan aiheuttaman tuhon vuoksi keskeinen osa pohjoisen rakennuskulttuuria. 
Tutkimuksen puute on varmaan osaltaan vaikuttanut siihen, että jälleenrakennusajan 
rakennukset ovat joutuneet uhanalaisiksi. – Lapin maakunnan arkkitehtuuriperintöä 
koskevaa uutta tietoa on saatu viime vuosina parhaiten joistakin yksittäisiä raken-
nuksia ja alueita koskevista rakennushistoriallisista selvityksistä.42

Lapin maakunnassa on seitsemän kansallispuistoa: Pallas-Yllästunturin, Pyhä-
Luoston, Lemmenjoen, Urho Kekkosen, Riisitunturin ja Perämeren kansallispuistot 
sekä osittain Kuusamon puolella sijaitseva Oulanka. Lisäksi Lapissa on seitsemän 
luonnonpuistoa ja useita muita maisemiltaan ja luonnoltaan arvokkaita suojelualu-
eita.43 Ympäristöministeriön 1990-luvun alussa valitsemiin kansallismaisemiin kuulu-
vat Lapin maakunnasta Aavasaksa ja Tornionjokilaakso, Pallastunturit, Utsjokilaakso 
ja Oulankajoen luonnon- ja kulttuurimaisemat.44 Ministeriö listasi samaan aikaan 
myös valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Lapin maakuntaa niistä edusta-
vat Aavasaksa, Tornionlaakso, Pallastunturit, Saana ja Tenojoen ja Utsjoen laaksot.45 
Kansallismaisemaksi voitaisiin perustellusti kutsua muitakin kohteita kuin mitä ym-
päristöministeriön valinnassa on aikoinaan päätetty, esimerkiksi Saanan ja muiden 
suurtuntureiden ympäröimää Kilpisjärven aluetta tai Inarijärveä. Tässä tutkimukses-
sa käytetään kumminkin termiä kansallismaisema ympäristöministeriön listauksen 
mukaisesti.

Museovirasto on inventointien pohjalta listannut vuonna 2009 valtakunnallisesti 
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt.46 Tässä tutkimuksessa käsiteltävien mat-
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kailumaisemien, -kohteiden ja rakennusten osalta niihin kuuluvat Lapin maakunnas-
sa Aavasaksan kruununpuiston matkailurakennukset, Kilpisjärven ja Pallastunturin 
matkailuhotellit, Lapin keskuspaikkojen linja-autoasemat ja Luoston matkailukeskus.

Inventointien ja tutkimusten avulla kuva Lapin maakunnan arvokkaista raken-
nuksista ja maisemista on tarkentunut. Tarvittaisiin tutkimuksia ja artikkeleita, joissa 
kerätyistä aineistoista muodostettaisiin yleiskuvaa Lapin useista, monin paikoin jo 
kokonaan tai osittain kadonneista rakennuskulttuureista, kuten eri saamelaisryhmi-
en rakentamisesta ja talonpoikaisperinteestä.

Rakennuksissa heijastuu kenties näkyvämmin kuin missään muussa 

kulttuuriomaisuudessa aikakausien ja yhteiskuntien ominaisluonne ja ihminen 

kulttuuria luovana olentona.47

Niilo Valonen

Lapin lääni ja osa Oulun 

läänistä Suomen kartassa 1960. 

Tunturialueet näkyvät ruskeina. 

Maanmittaushallitus. KA
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1. LAPIN MAAKUNNAN 
RAKENNUSKULTTUURISTA

Millaista Lapin maakunnan rakennuskulttuuri ja sen historia on, kun 

katsotaan viihteen ja matkailun luomien mielikuvien ja lavasteiden taakse? 

Ovatko pohjoisen luonnon ja kulttuurin olosuhteet ja etäisyys keskuksista 

vaikuttaneet alueen rakentamiseen ja arkkitehtuuriin ja antaneet niille 

erityispiirteitä? Ketkä ovat suunnitelleet rakennuksia ja yhdyskuntia Lapin 

maakuntaan?

Vuonna 1951 julkaistiin useina 

kieliversioina saksalaispariskunnan 

Erna ja Helmut Blenckin kuvateos 

Kaunis värikäs Suomi, joka kannusti 

matkustamaan tulevaan olympiamaa-

han. Kirjaa kuvitti metsän keskellä 

sijaitseva soma suomalaistalo, jonka 

ikkunasta kurkistaa nainen saamelais-

päähineessään. Tuskin monikaan lukija 

aavisti, että valokuva esittää 1950 

valmistunutta Napapiirin majaa takaa 

päin. Matkailun tarpeisiin luotu kuva 

Lapista ja sen rakennusperinteestä 

on usein poikennut todellisuudesta. 

Blenck E. ja H. 1951.
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MIKÄ ON LAPPI

Lappi on Suomen ja Euroopan rajaseutua, usein outona ja eksoottisena pidettyä 
reuna-aluetta. Samoin kuin Suomea pidetään ulkomailla toisinaan Euroopan laidalla 
olevana kummallisena periferiana, edustaa Lappi vastaavasti Suomessa omintakeis-
ta rajaprovinssia.

Lappi on sekä historiallinen ja hallinnollinen että luonnontieteellinen käsite. 
Lappia ovat sekä Norjan, Ruotsin ja Suomen kalottialueet että Venäjälle kuuluva 
Kuolan niemimaa. Suomen Lappina pidetään maantieteellisesti vain Lapin nyky-
maakunnan pohjoisosaa, joka muodostuu lähinnä Utsjoen kunnasta sekä osista 
Enontekiön, Inarin ja Sodankylän kuntia. Lappiin on kuitenkin katsottu eri aikoina 
kuuluvan eri alueita. Perinteisesti Lapilla tarkoitettiin saamelaisten asuttamaa aluet-
ta. 1500-luvulla Lappi ulottui itäosiltaan Pohjois-Savoon asti. Kemijokivarsi ja sen 
eteläpuolinen alue kuuluivat vanhastaan Ruotsin Österbottenin, Pohjanmaan, his-
torialliseen maakuntaan ja vuodesta 1775 lähtien Oulun lääniin. Lapin lääni syntyi 
vuonna 1936, kun se erotettiin Oulun läänistä itsenäiseksi hallinto- ja talousalueeksi, 
ja uusi lääni aloitti toimintansa vuoden 1938 alussa. Lapin nykymaakunnan lounais- 
ja eteläosa eivät ole maantieteellisessä eivätkä historiallisessa mielessä Lappia. 
Ruotsin Västerbottenin lääniin vuosina 1375–1809 kuulunutta Tornionlaaksoa on 
kutsuttu Länsipohjaksi. Nykymaakunnan eteläosa on historiallisesti Pohjanmaan 
pohjoisosaa, jota on kutsuttu Perä-Pohjanmaaksi ja myöhemmin Peräpohjolaksi, ja 
Länsipohja on myöhemmin määritelty usein osaksi sitä. Koillismaa puolestaan on 
suurimmaksi osaksi entiseen Oulun lääniin kuuluva alue, joka muodostuu Pudas-
järven, Taivalkosken ja Posion kunnista ja Kuusamon kaupungista.1 Koillismaa on 
Pohjois-Pohjanmaata, vaikka sen koilliset tunturiylängöt edustavat maisemallisesti 
paljon enemmän Lappia, kuin Lapin nykymaakunnan pohjalaiset eteläosat.

Jo italialainen kulttuurimatkailija Giuseppe Acerbi kiinnitti vuonna 1799 Ruotsiin 
ja sen itäiseen osaan, Suomeen, suuntautuneen matkansa tiimoilta aiheellisesti huo-
miota maantieteellisiin nimiin ja käsitteisiin. Hän totesi ulkomaalaisten matkaajien 
jo Maupertuis’n 1730-luvun retkikunnasta lähtien erheellisesti sekoittaneen toisiinsa 
Länsipohjan ja Lapin, kuvitellen jopa Torniota osaksi Lappia.2 Acerbin huomaama 
ongelma on pahentunut yli kahdensadan vuoden aikana. Lapin läänin perustamisen 
myötä lääni ja sen pohjoisosa – Lappi – alettiin samaistaa. Koko läänin kutsuminen 
Lapiksi alkoi yleistyä, samalla kun maakunnalliset nimet pikkuhiljaa unohtuivat pois 
käytöstä. Vaikka iso osa Lapin nykymaakunnasta on Peräpohjolaa, kuulee tuota 
vanhaa nimeä käytettävän enää harvoin, Länsipohjaa tuskin lainkaan. Lapin laaje-
neminen voimistui entisestään, kun Lapin lääni vuoden 2009 lopussa lakkautettiin 
ja muutettiin byrokraattiselta kuulostavaksi Lapin aluehallintoviraston toimialueeksi. 
Koko aluetta ryhdyttiin nimittämään Lapin maakunnaksi, useimmiten vain Lapiksi, 
ja tämä käytäntö on yleisesti vakiintunut. Oulun läänin puolestaan korvasi vuoden 
2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, mutta tämän 
maantieteellisesti harhaanjohtavan ja virastokieleltä kalskahtavan nimen sijaan 
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kuulee tiedotusvälineissäkin vielä käytettävän ymmärrettävämpää nimitystä entinen 
Oulun lääni.

Myös Kuusamo on halunnut saada osansa Lappi-brändistä voidakseen käyttää 
tunnettua nimeä ja imagoa matkailumarkkinoinnissa. Vaikka ehdotus on herättä-
nyt voimakasta vastustusta joidenkin Lapin matkailuyrittäjien parissa, hyväksyttiin 
Kuusamo vuonna 2011 osaksi matkailu-Lappia, sillä matkailua rahoittavan työ- ja 
elinkeinoministeriön mielestä Lapin ja Kuusamon yhteismarkkinointi on kaikkien 
etu eikä keneltäkään pois. Muutosta perusteltiin myös sillä, että Kuusamo on mui-
noin ollut osa Kemin Lappia ja Lapinmaata.3 Kiinnostavaa on se, että Kuusamo oli 
tarkoitus ottaa osaksi Lapin lääniä, mutta kuusamolaiset nousivat kapinaan vuoden 
1935 lakiesitystä vastaan ja ilmoittivat haluavansa kuulua jatkossakin Oulun lääniin. 
Valtioneuvoston esityksessä luki, että ”väheksyttävä ei myöskään ole Lapin läänin 
nimen merkitystä ja mainosarvoa maahamme suuntautuvalle ulkomaiselle matkai-
luliikenteelle.”4 Suomen hallituksessa – päinvastoin kuin Kuusamossa – aavistettiin 
jo tuolloin mikä vetovoima ja myyntiarvo Lappi-sanaan sisältyy.

Lappia koskevista määrittelyistä ja rajoista kiistellään varmaan jatkossakin. 
On esimerkiksi väitetty, että 1880-luvulta lähtien vakiintunut Peräpohjola-nimi on 
tyhjästä keinotekoisesti luotu, ja että ihmiset on aikoinaan saatu omaksumaan val-
lanpitäjien heille ujuttama peräpohjalainen identiteetti.5 Peräpohjolan taustalla on 
kuitenkin satoja vuosia vanha pohjoispohjalainen talonpoikaiskulttuuri. Peräpohjola 
on vanha, edelleen toimiva ja hyödyllinen määritelmä. Myöhemmin syntynyt oletus 
Lapin nykymaakunnan rajaviivoja noudattavasta yhtenäiskulttuurin alueesta ei ole 
historiallisesti todenmukainen.

Lapilla on siis tarkoitettu ja tarkoitetaan erilaisia asioita, ja Lapin rajoista on kiistel-
ty niin miekan kuin sanan voimin. Kiistatonta on, että Lappi on venynyt yhä eteläm-
mäs, Simoon ja Kuusamoon asti. Koska Lappi on laajentunut ja maantieteellisenäkin 
käsitteenä latistunut, on matkailun markkinoinnissa otettu käyttöön nimiä, joilla 
pyritään erottumaan ja luomaan omaa imagoa. Kemi-Tornion seutukuntaa on jo 
vuosien ajan markkinoitu Meri-Lappina. Enontekiö, Kittilä, Muonio ja Kolari käyttävät 
yhteisnimitystä Tunturi-Lappi, Tosi-Lapin löytää Enontekiöltä ja on myös Kulta-Lappi.

Lappi ja Lappi-kliseet ovat eksoottinen matkailullinen markkinointikeino. Niinpä 
Helsinkiin saapuva turisti törmää Lappi-rihkamaan jo Kauppatorin matkamuistoko-
juissa ja Senaatintorin laidalla, jossa täytetty poro on jo monena kesänä houkutellut 
ostajia. Kohti pohjoista autolla ajaessa voi kohdata ensimmäiset kotakyhäelmät, 
täytetyt porot ja joulupukkihahmot viimeistään Oulun tienoilla – jos ei ole vielä sat-
tunut näkemään niitä eteläisemmän Suomen turistirysissä. Liikkuvatko ”Lapin” rajat 
tulevaisuudessakin kohti etelää?

Lappi on kautta aikojen ollut ihmeellisten myyttien ja legendojen tyyssija, sala-
peräinen Ultima Thule. Sen luonnosta ja kulttuuripiirteistä on pitkään ammennettu 
aiheita kirjallisuuteen, eri taiteisiin ja viihteeseen, liittämällä mukaan usein eksootti-
sia arktisen outouden mielikuvia ja stereotypioita. Miten Lappi-kuvastoa on käytetty 
matkailurakentamisessa?
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MITÄ ON LAPPILAINEN RAKENNUSKULTTUURI?

Lapin maakunta on ollut vuosituhansien ja -satojen ajan erilaisten kulttuurien ja kie-
lien kohtaamispaikka. Vallanpitäjät ja valtakuntien rajaviivojen paikat ovat vaihtuneet 
siellä useasti. Kulttuurien vuorovaikutus ja sekoittuminen ovat vaikuttaneet myös 
rakennuskulttuuriin.

Lapin maakunta kattaa lähes kolmanneksen Suomen maapinta-alasta ja on 
maantieteellisesti niin laaja ja vaihteleva alue, että sen rakennuskannassa esiintyy 
suuria eroja. Lapin perinteisen rakennuskulttuurin sijaan olisikin oikeampaa puhua 
Länsipohjan, Peräpohjolan ja Lapin rakennuskulttuureista, ja tarkastella erikseen 
suomalaista sekä eri saamelaisryhmien kansanrakentamista ja niiden välimuotoja. 
Esimerkiksi perinteisten asuinrakennusten variaatiot ulottuvat rannikkokaupunkien 
näyttävistä porvaristaloista ja jokilaaksojen suurista talonpoikaistaloista Ylä-Lapin 
vaatimattomiin turvekammeihin ja -kotiin. Rannikon ja jokilaaksojen tiheämmin 
asutut alueet, vuosisatojen ajan Ruotsiin kuulunut Länsipohja sekä Peräpohjola, 
poikkeavat voimakkaasti maakunnan itä- ja pohjoisosien karuista ja harvaan asu-
tuista tunturiseuduista, varsinaisesta Lapista. Esimerkiksi vanha suomen- ja ruotsin-
kielinen porvariskaupunki Tornio ja siitä noin 500 kilometrin päässä Inarin Lapissa 
sijaitseva kolttasaamelaisten koltankielinen kylä Sevettijärvi eroavat historiansa ja 
kulttuurinsa puolesta täysin toisistaan, vaikka molemmat saatetaan virheellisesti 
liittää löysäksi muuttuneeseen käsitteeseen Lappi.

Perifeerisyys on kautta aikojen ja näihin päiviin asti vaikuttanut Lapin maakun-
nan, erityisesti syrjäseutujen, rakentamiseen ja arkkitehtuuriin monella tapaa: puute 
asiantuntijoista ja siitä johtuva asiantuntijuuden korvaaminen paikallisilla osaajilla, 
uusien vaikutteiden saapuminen viiveellä sekä pitkät etäisyydet, vaikeat kuljetus-
mahdollisuudet ja niistä johtuva rakennusmateriaalien kalleus. Syrjäseuduilla on 
rakennettu pitkään käsillä olleista materiaaleista, käytännössä puusta. Nämä seikat 
selittävät esimerkiksi tiilirakennusten yleistymisen verrattain myöhään.

Lapin läänin kaikkien rakennusten kokonaismäärästä on ennen vuotta 1920 
valmistuneita vain kolme prosenttia ja ennen vuotta 1941 valmistuneita vain noin 
kuusi prosenttia.6 Sodan hävityksestä johtuen on vanhan rakennuskannan osuus 
vähäinen, ja lukumäärää on entisestään pienentänyt 1960-luvulta lähtien Suomessa 
yleistynyt vanhojen rakennusten purkaminen.

Lapin maakunnan rakennuskulttuurin yhtä ääripäätä edustaa vuonna 1621 kau-
punkioikeudet saanut Tornio, jonka asemakaavoituksella ja arkkitehtuurilla on pitkä 
ja kiinnostava historia.7 Vuonna 1869 kaupungiksi tulleessa Kemissä on klassistinen, 
leveistä puistokaduista muodostuva ruutuasemakaava,8 joka on Suomessa melko 
tyypillinen mutta Lapin maakunnassa ainoa laatuaan. Tornion ja Kemin kaupunkira-
kennuskulttuurin historia poikkeaa huomattavasti maakunnan kahdesta myöhem-
mästä kaupungista, Rovaniemestä ja Kemijärvestä, joiden molempien keskustara-
kenteen taustalla on maaseutukylä.
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Perämeren viljava rannikkoseutu vehmaine jokilaaksoineen on Lapin maakun-
nan kulttuurihistoriallisesti vanhinta ja rakennustaiteellisessa mielessä arvokkainta 
aluetta. Koska rannikkoseutu ja Länsipohja kärsivät vähimmät vauriot toisessa maa-
ilmansodassa, siellä on eniten jäljellä vanhaa rakennuskantaa. Länsipohjan ja Perä-
pohjolan talonpoikaisarkkitehtuuri edustaa melko pitkälle pohjalaista rakentamista, 
joskin siinä on tiettyjä ominaispiirteitä. Lapin maakunnan kaupunkien ja kirkonkylien 
historiallinen ja nykyinen arkkitehtuuri, kuten myös läänin julkisten rakennusten his-
toria, heijastelee paljolti valtakunnallisia kehityslinjoja.

Pohdittaessa sitä mikä on aivan erityisesti pelkästään Lapin maakunnalle omi-
naista rakennuskulttuuria, voisi todeta, että sitä edustavat lähinnä vain saamelaisten 
perinteiset, jo käytöstä pois jääneet rakennukset sekä pohjoisen erityiselinkeinoihin, 
kuten savotta- ja uittotoimintaan sekä kullankaivuuseen liittyneet rakennukset. Toki 
pohjoisen olosuhteet ovat heijastuneet eri tavoin myös muuhun rakentamiseen.

Saamelais-, tukkijätkä- ja kullankaivajakuvastot on jo aikapäiviä sitten omittu 
stereotyyppisesti osaksi suomalaista populaarikulttuuria, mutta onko niitä käytetty 
myös matkailurakentamisen aineksina? Onko peräpohjalaisesta talonpoikaiskult-
tuurista tai Lapin maakunnan muusta rakentamisesta omaksuttu aineksia matkai-
luarkkitehtuuriin? Kuinka hyvin matkailun käyttöön otetut perinteet vastaavat alku-
peräisyyttä ja aitoutta? Nämä kysymykset korostuvat sitä taustaa vasten, että Lapin 
rakennuskulttuureja on tutkittu vähän ja niitä tunnetaan huonosti.

Poroja paimentaneiden tunturisaa-

melaisten siirrettävän ja koottavan 

loudekodan runkorakenne. Israel 

Ruong. Samerna. 3. upplagan. Aldus/

Bonniers: Stockholm 1975, 130.

SAAMELAISTEN ASUMUKSET

Saamelaiset edustavat esihistorialliselta ajalta pe-
riytyvää, vanhinta tunnettua väestöä Pohjois-Fenno-
skandiassa. Saamelaisilla, Euroopan Unionin ainoalla 
alkuperäiskansalla, on perinteikäs ja omaleimainen 
kulttuuri, joka poikkeaa selvästi suomalaisesta kult-
tuurista. Suomessa on nykyisin hieman yli 9  000 
saamelaista, joista jo melkein kaksi kolmasosaa asuu 
saamelaisalueen ulkopuolella. Saamelaiskieliä on 
Suomessa kolme, joista pohjoissaamea puhuu noin 
pari tuhatta ja inarinsaamea ja koltansaamea kumpaa-
kin vain noin 300 ihmistä. Aikojen saatossa saamelaiskulttuuri on joutunut väisty-
mään suomalaiskulttuurin tieltä ja on osittain sulautunut siihen.9

Saamelaisten varhaisempi asutus oli metsästyksen ja kalastuksen säätelemänä 
liikkuvaa. Asuinpaikkaa vaihdettiin siirtymällä alati uusille pyyntialueille. Pyyntikult-
tuurin aikana, jota kesti 1600-luvulle, perhekunnat vaihtoivat asuinpaikkaa säännöl-



28 Autiotuvista lomakaupunkeihin

listä vuotuiskiertoa noudattaen. Kevät-, kesä- ja syyspaikat olivat perhekohtaisia, tal-
visin taas perhekunnat kokoontuivat yhteisiin talvikyliin eli siitoihin, saameksi sijd.10

Saamelaisten varhaisemmissa talvikylissä asumukset olivat turvepeitteisiä puu-
kotia, joiden rakenne muodostui ulkopuoleltaan hiekkavallilla tuetusta, kuusikulmai-
sesta hirsikehikosta sekä siihen nojaavista tukipuista. Kodan keskellä oli kivillä ym-
päröity tulisija. Kevät- ja syyskylissä asumukset olivat talvikylän turvekotia 
kevyempiä, pyöreitä tuohikatteisia kartio- eli pistekotia. Vaikka asumukset olivat ke-
vytrakenteisia, saattoi asuinpaikka säilyä samana hyvinkin pitkään. Esimerkiksi Som-
pion Juikenttää on käytetty kevään ja alkukesän asuinpaikkana ainakin 2500 vuoden 
ajan.11 Saamelaisten myöhäisemmissä talvikylissä – sittemmin myös kevät-, kesä- ja 

syyskylissä – asumukset olivat nelikulmaisia salvoskotia.12

Poronhoito alkoi yleistyä saamelaisten keskuudessa 1600-luvulta lähtien villi-
peurakannan huvetessa. Varsinaista paimentolaisuutta harjoittivat vain saamelaisten 
vähemmistönä olleet tunturi- eli porosaamelaiset, jotka laidunsivat porojaan tuntu-

reilla kesäaikaan.13 Heillä oli 
ympäri vuoden sama asumus, 
siirrettävä harjaorrellinen kota, 
joka katettiin kangaslouteilla. 
Loudekodassa oli nerokas run-
korakenne: sen muodosti kaksi 
kaarimaista, yläpäistään yh-
distettyä kotakorvaparia, joita 
yhdistivät sivulla olevat poik-
kipuut ja ylimpänä oleva savu-
puu. Korvarakenne mahdollisti 
suurenkin kodan tekemisen 

lyhyestä tunturikoivusta sekä kodan koon muuttamisen tarpeen vaatiessa pienem-
mäksi tai suuremmaksi. Kodan keskellä oli kivistä ladottu tulisija, ja savupuusta roik-
kui patakoukku. Savuaukko oli talviaikaan pienempi kuin kesällä, ja se peitettiin yöksi 
taljalla. Kodan pohjamuoto oli pitkänpyöreä. Eri toiminnoille ja tarvikkeille, kuten 
myös kaikille perheenjäsenille, piioille, rengeille ja satunnaisille vieraille, oli osoi-
tettu kodassa oma paikkansa. Kotapuut ja louteet kuljetettiin asuinpaikasta toiseen 
talvisin ahkiossa ja kesäisin taakkaporojen selässä. Talviaikaan käytettiin paksumpia 
ruodepuita ja loudekankaita kuin kesällä. Toisinaan harjaorrellinen kota katettiin 
puilla, koskuilla tai turpeilla, jolloin siitä tuli kiinteä asumus.14 

Lappiin työntynyt suomalainen talonpoikaiskulttuuri säännönmukaisine hirsira-
kennuksineen sai saamelaisetkin siirtymään pysyviin hirsitupiin. Saamelaisten tuvat 
olivat usein varsin pieniä.15 Vuotson ja Ivalon seuduilla porosaamelaiset ryhtyivät 
rakentamaan hirsitaloja 1800-luvun lopulla. Muutos oli paikoin niin nopea, että esi-
merkiksi Sompion porosaamelaisista jo vuonna 1912 kaikki yhtä lukuun ottamatta 
asuivat taloissa.16 Enontekiöllä kehitystä johti Näkkälän kylä, jonka hirsituvat raken-
nettiin kesäpaikalle 1910–1920-luvulla ja talvipaikalle myöhemmin.17 

Petsamon Suonikylän kolttien neli-, kuusi- ja kahdeksankulmai-

sia salvoskotia. Itkonen 1984 (1948) osa 1, 203.
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Myöhemmin poronhoitoa ryhdyttiin harjoittamaan maanviljelyn ohessa, sivuelin-
keinona. Etenkin suomalaisten poronhoito on ollut tällaista agraaria poronhoitoa. 

Jouni Pannen saame-

laisperhe askareissaan 

kesäkotansa edustalla 

Inarissa, vasemmalla 

retkeilijä. Valokuva 

Torsten Rancken. 

SMY:n postikortti 

1920–1930-luvulta. 

HH:n kokoelma.

Koska paimentolaisperäisestä poronhoidosta on luovuttu, ei Suomen Lapissa 
enää ole vaeltavaa asumismuotoa. Enontekiön Raittijärvi on viimeinen lapinkylä, 
jossa vuoteen 1964 asti koko kylä poroineen vaelsi kesä- ja talvilaitumille kahdesti 
vuodessa.18 

Useiden erilaisten tilapäisten ja pysyvien asumustyyppien lisäksi Suomen saa-
melaiseen rakennuskulttuuriin on kuulunut monenlaisia säilörakennuksia ja -raken-
nelmia, karjasuojia sekä poronhoitoon liittyviä rakennelmia. Saamelaisten raken-
nuskulttuurissa ja asumistavoissa on esiintynyt selviä alueellisia eroja ja vaihtelua 
tunturi-, metsä ja kalastajasaamelaisten kesken.19 

LÄNSIPOHJAN JA PERÄPOHJOLAN TALONPOIKAISRAKENTAMINEN

Pysyvä talonpoikaisasutus leviää
Lapin maakunnan vanhimmat talonpoikaisen asutuksen alueet ovat Tornionjoki- ja 
Kemijokilaaksot – Länsipohja ja Peräpohjola. Uudisasutus levisi näille alueille jo 
varhain, Tornionlaaksoon viimeistään vuoden 1050 paikkeilla. Rovaniemen vanhin 
pysyvä asutus syntyi karjalaisten ja länsisuomalaisten uudisasukkaiden myötä 
1000–1100-luvulla, ja vakiintui kiinteäksi 1300–1400-luvulla. Länsipohjan ja Perä-
pohjolan jokien varsille syntyi kyliä, joiden rakenne on nauhamainen. Uudisasutus 
voimistui 1500-luvun jälkipuolelta lähtien ja 1600-luvun alkuun mennessä syntyi 
vakinainen suomalaisasutus lapinrajan eteläpuolelle. Lapinraja kulki Enontekiön 
Sonkamuotkasta Ounasjoen ja Muonionjoen vedenjakajaseutuja pitkin Ounasjoen 
Molkokönkäälle ja sieltä Kemijärvelle ja Simojärven kautta Kuusamon eteläosaan. 
Lapinraja menetti merkityksensä suomalaisasutuksen alkaessa levitä sen yli 1630-lu-
vulla.20 Jokiasutusta seurasi järviasutus ja myöhemmin vaara-asutus.21
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Pohjoisessa Lapissa oli 1600-luvulle tultaessa käynyt saamelaisten lisäksi vain 
verottajia ja yksittäisiä seikkailijoita. Ruotsi halusi Lapin kiinteäksi osaksi valtakun-
taansa ja kuningas Kaarle IX antoi sen asuttamista koskevia määräyksiä 1600-luvun 
alusta lähtien. Vuonna 1673 annettiin niin kutsuttu Kalmarin plakaatti, jolla sallittiin 
lapinrajan ylitys uudisasukkaille. Etuna oli 15 vuoden verovapaus sekä ikuinen va-
pautus sotaväenotosta. Osa saamelaisista säilytti elinkeinonsa ja siirtyi yhä pohjoi-
semmaksi, osa muuttui uudisasukkaiksi. Lappi suomalaistui.22 

Hiltusen tilan päärakennus 

Pelkosenniemen Suvannossa 

1700-luvun lopulta on tyypillinen, 

piirteiltään uusklassistinen perä-

pohjalaistalo. Piirroksissa talon 

pääty ja nurkkapilasteri kapiteelei-

neen. Pihkala 1986, 26, 49.

Länsipohjan ja 
Peräpohjolan 
talonpoikais-
rakennusten typologia
Varhaiset talonpoikaiset 
asuinrakennukset Länsi-
pohjassa ja Peräpohjolas-
sa, kuten muuallakin Suo-
messa, olivat savutupia, 
joiden ovensuunurkassa 
oli hirsikehikon päälle ki-
vistä muurattu, sisäänläm-
piävä uuni. Savutupa oli 
monikäyttöinen rakennus, 
sillä se toimi asuintilana, keittiönä, leivinhuoneena, riihenä ja saunana.23 Puuraken-
nusten pinnat olivat pitkään vailla käsittelyä, ulkopinnat sään harmaannuttamia.

Rakentamistapoja ja -tyylejä kulkeutui pohjoiseen uudisasukkaiden mukana, 
myöhemmin muun muassa jokia pitkin kiertäneiden rakennusmiesten mukana. 
Länsisuunnasta vaikutteet virtasivat Ruotsista ja Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseu-
duilta Tornion- ja Muonionjokea sekä Kemi- ja Ounasjokea myöten. Kumpaankin 
jokilaaksoon syntyi omia rakennustyylejä ja -tapoja, muunnelmia pohjalaisesta ra-
kennustyylistä. Länsi- ja peräpohjalaiset maalaistalot ovat useiden hirsirakennusten 
kokonaisuuksia. Tornionjokilaaksossa oli jo 1600-luvulla umpipihoja, mutta yleisim-
mäksi rakennusten sijoittelumalliksi Länsipohjassa ja Peräpohjolassa tuli pohjalai-
seen malliin rakennettu väljä neliömäinen tai suorakaiteen muotoinen, kulmistaan 
avoin pihapiiri. Sitä reunustavat kolmelta tai neljältä sivultaan päärakennus, navetta, 
talli ja säilörakennus. Pihasta ulompana ovat kesänavetta, aitat, ladot, venehuone 
sekä tulipalolle alttiit sauna ja riihi.24 

Perinteinen rakennusmuoto on ollut pitkä ja tasaleveä, pohjakaavaltaan symmet-
rinen paritupa. Varhaisimmassa muodossaan siinä oli keskellä sijaitsevan kylmän 
porstuan molemmilla puolilla tupa. Paritupaa oli mahdollista laajentaa pituus-
suunnassa, ja porstua voitiin jakaa kamariksi ja eteiseksi. Pienempien rakennusten 
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pohjamuotona oli yksittäistupa, johon liittyi porstua ja yksi tai useampi kamari.25 
Esimerkiksi Rovaniemen talot ovat viimeistään 1600-luvulta lähtien olleet paritupia.26

Kiviseinien jäljittelynä pidettävä hirsien veistäminen suoriksi ja tasapaksuiksi 
yleistyi Lapin maakunnan talonpoikaisrakennuksissa 1700-luvulla. Nurkat salvot-
tiin pitkiksi 1900-luvun alkupuolelle asti, jolloin lyhytnurkkasalvokset yleistyivät. 
Useimmiten pitkänurkat vuorattiin sellaisenaan laudoituksella, toisinaan ne sahattiin 
ennen vuorausta lyhytnurkiksi.27 Tuohimalkakatto oli pitkään yleisin kattamistapa 
Länsipohjan ja Peräpohjolan talonpoikaisrakennuksissa. 1800-luvulla alettiin käyttää 
kestävämpää ja kalliimpaa lautakattoa, joka suojattiin tervaamalla. Pärekatto alkoi 
yleistyä 1870-luvulla ja kilpaili suosiostaan huopa- ja peltikaton rinnalla 1950-luvulle 
asti.28

Tavallisten länsi- ja peräpohjalaistalojen pirttien seinät ja katot ovat perinteisesti 
olleet käsittelemätöntä puuta. Seinähirret ovat olleet piilukirveellä veistetyt, taittei-
nen kattolaipio puolipyöreistä halaksista rakennettu ja myöhemmin käsinhöylätyllä 
pontti- tai lomalaudalla pinnoitettu.29 M. A. Castrén teki vuonna 1838 huomioita Tor-
nionjokivarren talonpoikaistalojen sisustuksesta ja koristelusta:

Monenmoisia puusta veistettyjä ja kirjaviksi maalattuja koristeita on aseteltu ikkunoiden 

ja ovien pieliin, välistä riippuu myös katosta kukkakimppu (tavallisesti kulleroita), tai 

kukkia on siroteltu lattialle... Huoneiden kalustus on ylen niukka, mutta kaikki, mikä ei ole 

jokapäiväisessä käytössä, on siistiä ja puhdasta.30

Tornion- ja Kemijokilaaksojen varakkaimpien talonpoikien talot ovat olleet mahti-
pontisia, kuten Pöykkölän talo, joka oli Rovaniemen suurin, muttei varsinaisesti poik-
keus seudulla. Siihen kuului 1840-luvulla kaksi suurta päärakennusta, joista toinen 
kaksikerroksinen, molemmissa yhteensä 17 huonetta. Lisäksi talossa oli parikym-

mentä talous- ja varas-
torakennusta.31 Perä-
pohjolan varakkaiden 
talonpoikaistalojen si-
sätiloja kuvaa samai-
nen, nykyisin kotiseu-
tumuseona toimiva 
Pöykkölä: Arkihuoneet, 
kuten suuri pirtti, oli 
1800-luvun puolivälis-
sä sisustettu talonpoi-
kaiseen tyyliin, niissä 
oli tasoitetut ja maala-
tut hirsiseinät sekä ta-
lonpoikaishuonekalut. 
Kamareissa ja saleissa 
oli peiliovet, kakluunit, 

Myllärin tilan päärakennus Kemijoen rannalla Rovaniemellä on vuodelta 

1820 (Haavikko – Suvilehto 1986, 35). Näyttävässä peräpohjalaistalossa on 

empiren piirteitä: kapea, korkea ja pitkä rakennusrunko, lyhyet profiloidut 

räystäät, korostettu päätykolmio, nurkkapilasterit kapiteeleineen ja korkeat 

ja kapeat kuusiruutuiset ikkunat profilointeineen. Valokuva HH 1990.
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kustavilaistyyppisiä kalusteita, empiretyyliä jäljittelevät lehväkoristein maalatut 
katot, sabluunakuvioin koristellut hirsiseinät ja joissakin kamareissa sabluunatapetit 
friiseineen.32 

Klassismi on leimaa antava piirre Länsipohjan ja Peräpohjolan talonpoikaisraken-
nuksille. Ne alkoivat saada uusklassismin hienostuneita piirteitä 1780-luvulta lähtien 
kustavilaisuudesta ja 1800-luvun alkupuolella empirestä.33 Uusklassismin monumen-
taaliset piirteet näkyvät mittasuhteissa ja yksityiskohdissa: Rakennukset ovat pitkiä, 
korkeita ja kapeahkoja. Niissä on loivat satulakatot, korostuneet päätykolmiot ja 
lyhyet räystäät, joiden klassisoivat profiloinnit on veistetty hirrestä. Pitkänurkat ovat 
usein vuorattuja, hienoimmillaan vaakapontattuja pilastereita, joiden yläpuolinen 
kapiteeli näyttää kannattavan päätykolmiota. Julkisivut ovat symmetriset. Ikkunoissa 
ja peiliovissa on niukkoja klassismin piirteitä. Ikkunat ovat leveyttään korkeampia ja 
kuusiruutuisia. Varakkaampien peräpohjalaistalojen seiniä peittää antikisoiva, vaale-
aksi maalattu vaakavuorilaudoitus.34 

Punamultamaalaus levisi Länsipohjaan ja Peräpohjolaan 1800-luvun puoliväliin 
mennessä, ja kaukaisimpiin syrjäkyliin viimeistään vuosisadan lopulla.35 Lapin maa-
kunnan talonpoikaisklassismin yleisin edustaja on punamullattu hirsitalo valkoisine 
listoineen ja ikkunanpielineen. Maaseudun rakennuksia maalattiin puna- ja keltamul-
lalla vielä 1970-luvun alussa, jolloin muovimaalit syrjäyttivät perinteiset, teknisesti ja 
esteettisesti kestävät keittomaalit.

Kun Rovaniemen lähelle perustettiin Sinetän saha vuonna 1782, alkoi vauraimpiin 
taloihin ilmestyä vuorilaudoituksia.36 1800-luvulla varakkaat talonpojat ryhtyivät ra-
kentamaan lasitettuja kuisteja. Ne ovat keveitä ja koristeellisia vastapainona talojen 
jykevälle klassismille. Kuistien ulkomuodolle ovat antaneet vaikutteita kertaustyylit 
ja jugend lehtisahauskoristeluineen.37

Savupiippujen yleistymisessä tiedetään Lapin maakunnan alueella olleen suurta 
vaihtelua, sillä asumisen taso oli huomattavasti korkeampi vanhan lapinrajan etelä-
puolella – Länsipohjassa ja Peräpohjolassa. Esimerkiksi Rovaniemen ensimmäinen 
uloslämpiävä uuni oli kylän pappilassa jo 1740-luvulla, ja kylän talonpoikaisraken-
nuksissa savujohdolliset tulisijat yleistyivät viimeistään 1800-luvun ensimmäisellä 
vuosikymmenellä, mutta esimerkiksi Sodankylässä ilmeisesti vasta 1800-luvun lop-
pupuolella.38

Peräpohjalaistalojen pirteissä on suuret yhdistelmäuunit, joille on tyypillistä kul-
massa sijaitseva kulmatakka eli piisi (ruotsiksi spis). Uunit on slammattu liituvellillä 
valkoisiksi ja niihin on usein tehty koristeiksi profilointeja ja syvennyksiä. Lämmön 
lisäksi piisi antoi valoa pirttiin, joten talon väki kokoontui sen ääreen puhdetöihin.39

Koska aitta oli maaseudulla tärkeä, jopa vuoden ruuat sisältänyt säilörakennus, 
haluttiin sille yleensä antaa arvokas ulkomuoto. Länsipohjassa ja Peräpohjolassa on 
ollut korkeita, joskus jopa kolmikerroksisia, sivuseiniensä yläosasta ulospäin kaareu-
tuvia aittoja. Kaarevaseinäiset aitat saivat mallinsa Pohjanlahden kauppasatamien 
rantamakasiineista, joiden esikuvat löytynevät Itämeren eteläpuolen rannikkokau-
pungeista.40 Länsipohjan ja Peräpohjolan rakennusperinteen erikoisuuksiin kuuluu 
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myös kekseliäs kesänavetta. Karja koottiin niityiltä lypsyä varten kesänavettaan, 
jonka matalassa ja hämärässä tilassa ei ollut harmia hyttysistä, sillä kartiomaisen 
katon keskellä olleen poistoilmatorven valo houkutteli sääsket vedon mukana ulos.41

Talonpoikaisrakennusten oma alatyyppi on saamelaisten asumiskulttuuria edus-
tava lapintalo, joita on säilynyt muutamia pohjoisimmassa Lapissa. Se noudattaa 
usein parituvan mallia.42 Lapintalo on hirrestä käsin veistetty, vuoraamaton ja maa-
laamaton, harmaantunut rakennus, joka alun perin oli katettu tuohimalka-, turve- tai 
lautakatolla. Joskus lapintaloissa on koristelua ikkunan vuorilaudoissa ja kattovuo-
liaisissa. Pihapiirissä on vapaasti ryhmittyneinä pieniä hirsisiä tai turvepäällysteisiä 
ulkorakennuksia, toisinaan pistekota.

Pohjolan hirsirakennuksia on kautta aikojen siirrelty ja pystytetty uudelleen.43 
Toisinaan on kokonainen talo viety muuton yhteydessä toiselle paikkakunnalle. Pe-
rinteiseen hirsirakentamiseen kuului joustavuus: mahdollisuus siirtämiseen, laajen-
tamiseen ja pohjaratkaisun ja julkisivujen muunteluun tarpeita vastaaviksi.

Lapin talonpoikaisrakennukset tehtiin oman metsän tarpeista, ja ikkunalasi oli pit-
kään ainoa muualta tuotava rakennusaine.44 Rakennukset kaikkine yksityiskohtineen, 
myös huonekalut ja tarvekalut, tehtiin puusta. Rakentaminen luonnonmateriaaleista 
jatkui Lapissa 1950-luvulle asti, jonka jälkeen tehdasvalmisteiset ja synteettiset ra-
kennusmateriaalit ja -osat alkoivat yleistyä.

Lapissa on ollut taitava talonpoikaisrakentamisen perinne, mutta maakunnan 
harvat, sodissa säilyneet vanhat kansanrakennukset ovat monin osin edelleen rapis-
tumisen, purkamisen ja taitamattomien korjaus- ja muutostöiden uhkaamia.

Asumisen luokkaeroja
Lapin maakunnan säätyläiskodit poikkesivat talonpoikaisrakennuksista jo varhain. 
Esimerkiksi vuonna 1750 Rovaniemelle valmistuneesta uudesta pappilasta on ker-
rottu, että siellä oli useita kamareita sekä erillisiä pirttirakennuksia, huoneissa lasi-
ikkunat ja uloslämpiävät uunit.45 Säätyläisten taloista otettiin mallia talonpoikaiseen 
rakentamiseen.

Peräpohjolan ja Lapin pappiloita ja virkataloja suunniteltiin 1800-luvun alku-
puolelta lähtien Helsingissä valtion virka-arkkitehtien työnä.46 Edustavilla asuinra-
kennuksilla valtio ja kirkko halusivat osoittaa hallintovaltaansa pohjoisessa. Korke-
ampien virkamiesten ja pappien sekä apteekkareiden, varakkaiden kauppiaiden ja 
puutavarayhtiöiden johtajien kodeissa ja sisutuksissa näkyi porvarillista vaurautta 
ja yhteiskunnalliseen asemaan liittynyttä tyylitietoisuutta. Ero etenkin saamelaisten 
multalattiaisiin turvemajoihin ja siirrettäviin loudekotiin on ollut huomattava. Lapin 
asumiskulttuurissa on ilmennyt suurempia ammatillissosiaalisten yhteiskuntaluok-
kien välisiä eroja kuin muualla Suomessa. Asumiskulttuuriset erot ovat tasoittuneet 
vasta viime vuosikymmeninä.
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EUROOPPALAINEN ARKKITEHTUURI LEVIÄÄ POHJOISEEN

Lapin nykymaakunnan varhaisimmat julkiset rakennukset olivat roomalaiskatolisia 
kirkkoja, joista ensimmäiset tehtiin puusta 1300-luvulla.47 Vanhin säilynyt kirkko on 
Pyhälle Mikaelille nimetty Keminmaan kivikirkko, joka rakennettiin todennäköisesti 
vuosina 1520–1553. Se, kuten myös vuonna 1689 rakennetut Tervolan ja Sodankylän 
puukirkot, kantaa ulkomuodossaan keskiaikaisia gotiikan tyyliperinteitä. Vuonna 1686 
valmistunut Tornion kirkko on valtakunnallisesti merkittävä puukirkkoarkkitehtuurin 
monumentti. Inarin Pielpajärvellä on vaikuttava ja ajan patinoima, 1760 valmistunut 
hirsinen ristikirkko, ja Kemijärvellä ja Simossa on barokkivaikutteiset kellotapulit. 
Västerbottenin lääninrakennusmestari Jacob Rijfin suunnittelema uusklassistinen 
Alatornion kivikirkko 1790-luvulta on Suomen kustavilaisen arkkitehtuurin tunnettu 
esimerkki. Sen itäiseen ristivarteen kätkeytyy Alatornion keskiaikainen kirkko. Ris-
tikeskuksessa olevaa kellotornia kiertää kahdeksankulmainen tasanne, jonka Rijf 
suunnitteli keskiyön auringon katselua varten.48 Alatornion kirkon rakentamisessa 
ajateltiin siis käytännöllistä hyötyä, seudulle saapuvia matkailijoita.

Tukholmassa sijainnut Ruotsin Yli-intendentinvirasto vastasi vuoteen 1809 asti val-
takunnan itäisen osan eli Suomen julkisten rakennusten suunnittelusta.49 Nykyisen 
Lapin maakunnan alueella sen toiminta rajoittui ilmeisesti vain muutamiin Tornion 
seudun kirkollisiin rakennuksiin. Länsipohjan ja Peräpohjolan kirkkoja ja pappiloita 
ja muita huomattavia rakennuksia suunnittelivat ja rakensivat käsityöläismestarit, 
jotka olivat saaneet oppinsa paikallisen kansanrakentamisen perinteestä. Tuon ajan 
julkisten rakennusten kansanomaisessa ulkomuodossa ja yksityiskohdissa näkyy 
taidokas ja omaperäinen käsityön jälki. Ainoa poikkeus tuolloin vallalla olleelle 
kansanrakentamiselle on akateemista arkkitehtuuriperinnettä edustava, juhlallisen 
monumentaalinen Alatornion kirkko.

Arkkitehdit suunnittelevat rakennuksia pohjoiseen
Venäjän vallan myötä, vuodesta 1811 lähtien, valtion ja seurakuntien rakennuksia 
pohjoiseen suunnittelivat virka-arkkitehdit Intendentinkonttorissa. Se toimi aluksi 
Turussa ja vuodesta 1821 lähtien Helsingissä. Ensimmäinen intendentti oli Charles 
Bassi 1824 asti, sitten Carl Ludvig Engel kuolinvuoteensa 1840 asti ja Ernst Bernhard 
Lohrmann vuoteen 1867, joista pari viimeistä vuotta ylitirehtöörin nimikkeellä. Vuo-
desta 1866 lähtien virasto oli nimeltään Yleisten rakennusten ylihallitus ja vuosina 
1936–1995 Rakennushallitus.50 

Kansanmestareiden merkitys julkisten rakennusten suunnittelijoina väheni 
Suomen suuriruhtinaskunnassa, kun suunnittelu- ja valvontatyö siirtyi arkkitehdeille. 
Monet arkkitehdit tulivat ulkomailta, ja arkkitehtuuria opiskeltiin Tukholman Taide-
akatemiassa ja Saksassa. Intendentinkonttorin piirustuspöytien äärellä paneuduttiin 
pohjoisen Suomen osalta etenkin seurakuntien rakennuksiin. Charles Bassi ja Anton 
Wilhelm Arppe piirsivät jo vuonna 1811 Tornionlaakson seurakuntien Suomen puo-
lelle jääneisiin osiin viisi uusklassistista kirkkoa, ja Bassi suunnitteli myös Rovanie-
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men ristikirkon. Carl Ludvig Engelin johdolla suunniteltiin 1820-luvulla kirkot Kemin 
maaseurakuntaan, Kittilään, Kemijärvelle ja Kuolajärvelle eli Sallaan. Engelin allekir-
joittamia ovat myös Tornion koulutalon ja Utsjoen pappilan piirustukset. Ernst Lohr-
mann suunnitteli 1840-luvulla Simon ja Utsjoen kirkot ja Enontekiön kirkon 1858.51 
Monet edellä mainituista, Intendentinkonttorissa piirretyistä kirkoista rakennettiin 
hirrestä ja laudoitettiin, ja rakennustapa noudatteli pääosin vanhoja, tuttuja puura-
kentamisen perinteitä. Utsjoen mahtavan kivikirkon rakentamista tiettömien taipa-
leiden taakse, Euroopan reunalle, voi pitää uskomattomana voimanponnistuksena. 
Venäjän keisarikunta epäilemättä halusi osoittaa uutta valtaansa Lapin rajaseuduilla 
komealla arkkitehtuurilla.

Vuonna 1848 perustettiin Ouluun lääninarkkitehdin virka, jonka toimialueeseen 
kuului koko Pohjois-Suomi.52 Oulun lääninarkkitehdit suunnittelivat nykyiseen Lapin 
maakuntaan 1930-luvun lopulle asti julkisia rakennuksia, virkataloja, kirkkoja ja pap-
piloita ja sekä rakennusten muutostöitä.53

Venäjän vallan aikana 1809–1917 Lapin nykymaakunnan alueelle toteutettiin 
suuri määrä korkealuokkaisia julkisia rakennuksia. Muutos Ruotsin vallan aikaiseen, 
lukumäärältään vähäiseen ja arkkitehtuuriltaan paljolti kansanomaiseen rakennus-
toimintaan oli huomattava ja nopea. Etenkin kirkkojen ja pappiloiden rakentaminen 
toi kaukaisimmillekin rajaseuduille ajanmukaisen, eurooppalaisen tyyliarkkitehtuu-
rin, josta voitiin ottaa vaikutteita paikalliseen rakentamiseen. Laadukkaan julkisen 
rakentamisen myötä empire ja sitä seuranneet kertaustyylit ulottuivat valtakunnan 
äärirajoille, aina Suomen pohjoisimpaan, tiettömään kolkkaan, Utsjoelle asti.

Myös Tie- ja vesirakennusten ylihallituksessa, Rautatiehallituksessa ja muissa 
valtion virastoissa tehtiin 1800–1900-luvulla virkatyönä suuri määrä rakennussuun-
nitelmia nykyisen Lapin maakunnan alueelle. Virka-arkkitehdit piirsivät kirkkoja, 
pappiloita ja julkisen vallan rakennuksia. Virkatyönä suunniteltiin muun muassa 
metsänhoitajien ja -vartijoiden, nimismiesten ja lääkäreiden virkataloja, postikont-
toreita, kouluja, opettajien asuntoja ja seurantaloja. Virka-arkkitehdit piirsivät myös 
liikenne- ja matkailurakennuksia, kuten kestikievareita, rautatieasemia, matkailuma-
joja ja -hotelleja.54 Valtion virka-arkkitehtien suunnittelemat rakennukset eivät yleen-
sä poikenneet muun Suomen vastaavista rakennuksista, vaan noudattivat kulloisen-
kin aikakauden yleisiä arkkitehtuurisuuntauksia. Valtion rooli julkisten rakennusten 
suunnittelijana jatkui pohjoisessa 1960-luvulle asti.

Rakennusten suunnittelijatietojen55 perusteella voi päätellä, että muualta Suomes-
ta, etupäässä Helsingistä käsin yksityisesti toimineet arkkitehdit alkoivat suunnitella 
1800-luvun lopulta alkaen rakennuksia Lapin nykymaakunnan lounaisosan asutus-
keskuksiin, lähinnä Kemiin, Tornioon ja Rovaniemelle. Tornion ja Kemin vanhempi 
rakennuskanta on edustanut tyypillistä suomalaista puukaupunkikulttuuria, ja suun-
nittelijoina on ollut myös tunnettuja arkkitehteja, kuten Lars Sonck, Valter Thomé, 
Birger Federley, W. G. Palmqvist ja Bertel Strömmer. 
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Ennen toista maailmansotaa ei Lapin nykymaakunnan alueella ilmeisesti ollut 
arkkitehtejä. Paikallista yksityistä arkkitehtitoimintaa alkoi viritä siellä vasta jälleenra-
kennuksen myötä, silloinkin vähäisessä määrin.

SODAT JA JÄLLEENRAKENNUS MUUTTAVAT LAPIN RAKENNUSKULTTUURIN

Talvisodan tuhojen korjaus
Syksyllä 1939 Suomi joutui suurvaltapolitiikan pelinappulaksi, kun se määriteltiin 
Neuvostoliiton etupiiriin kuuluvaksi Saksan ja Neuvostoliiton Molotov–Ribbentrop-
sopimuksen salaisessa lisäpöytäkirjassa. Neuvostoliiton hyökkäyksellä käynnisty-
neessä talvisodassa 1939–1940 tuhoutui huomattava määrä itärajan alueiden raken-
nuskantaa. Moskovan rauhansopimuksessa jouduttiin luovuttamaan Neuvostoliitolle 
laajoja osia Karjalasta, Kuusamosta ja Sallan kunnasta, Petsamon Kalastajasaaren-
non länsiosa sekä Suomenlahden ulkosaaret.56

Välirauhan aikana eri puolille Lapin lääniä – Kemiin, Rovaniemelle, Kemijärvelle 
sekä Sallan ja Petsamon kyliin – rakennettiin Ruotsin lahjoittamia koottavia puutalo-
ja, jotka olivat arkkitehtien Urho Orolan ja Jalmari Peltosen suunnittelemia.57

Kesäkuussa 1941 käynnistyneen jatkosodan alkuvaiheessa vallattiin takaisin 
luovutetut alueet ja suurta osaa niistä alettiin asuttaa ja jälleenrakentaa. Kuusamon 
jälleenrakennuksessa käytettiin maatalousministeriön asutusasiainosaston ja maa-
taloudellisten järjestöjen julkaisemia tyyppikokoelmia, joissa oli arkkitehtien laati-
mia asuin-, sauna- ja karjarakennusten piirustuksia.58 Sallassa käytettiin ilmeisesti 
samoja tyyppipiirustuksia.

Alvar Aalto ehdotti vuoden 1941 lopulla seutukuntasuunnitelmien laatimista 
ympäri Suomea, Lapin läänissä Petsamoon sekä Kemijokilaaksoon, keskuspaikkana 
Rovaniemi, mukaan lukien Kemin ja Tornion satama-alueet.59 Vaikka koko Eurooppa 
oli suursodan vallassa, oltiin arkkitehtikunnassa ilmeisen optimistisia ja laadittiin 
suurisuuntaisiakin suunnitelmia parempaa tulevaisuutta varten.

Suuri jälleenrakennus – 
tyyppisuunnitelmia ja standardointia
Syksyn 1944 rauhanneuvotteluiden mukaisesti 
Suomen oli luovutettava Neuvostoliitolle talviso-
dassa menettämiensä ja sittemmin takaisin val-
taamiensa ja monin osin jälleenrakentamiensa 
alueiden lisäksi koko Petsamo. Jatkosotaa seu-
ranneessa Lapin sodassa 1944–1945 pohjoiseen 
perääntyneet saksalaiset joukot tuhosivat suu-
rimman osan läänin rakennuskannasta, tiestöstä 
ja koko infrastruktuurista. Useissa Lapin läänin 
kunnissa tuhoutui 80–90 prosenttia rakennuksis-

Näkymä pitkin Rovaniemen Valtakatua 17. 

lokakuuta 1944. SA-kuva.



371. Lapin maakunnan rakennuskulttuurista

ta, eräissä jopa enemmän.60 Peräpohjolan alueen jälleenrakennusarkkitehdin, Kauko 
A. Tuomisen mukaan ”vain varsinainen maapohja ja sillä kasvava metsä säästyivät 
suuremmilta tuhoilta”.61 Arkkitehti Antero Pernaja kuvasi Lapin läänin talonpoikaisen 
rakennuskulttuurin lähes täydellistä menetystä haikeasti:

Lapinkävijä muistelee kaipauksella niitä vanhojen taitoniekkojen rakentajien aitoja 

luomia, jotka omilla salaperäisillä taikakeinoillaan kuvastelivat tämän avaran maan ta-

sapainoisten asujainten elämänmenoa. Ne kasvoivat niin luontevasti ympäristöstään – 

mirabile dictu – melkein aina ilman ainuttakaan puuta tai pensasta verhonaan, kuin olisi 

itse luonto ne siihen istuttanut.62 

Luovutetuilta alueilta paenneet ihmiset oli kiireesti asutettava uudelleen ja läänin 
muulle evakuoidulle väestölle oli saatava uudet asuinrakennukset. Suuren ja vai-
valloisen työn hoitamista varten luotiin jälleenrakennusorganisaatio: Lapin läänin 
maaseudun jälleenrakennustyötä johtivat maatalousministeriön alaisen Maatalo-
usseurojen Keskusliiton (MKL) jälleenrakennusvaliokunnan johtamina Peräpohjolan 
maanviljelysseura, arkkitehtinaan Kauko A. Tuominen, sekä Lapin maatalousseura 
ja sen jälleenrakennustoimikunnat, arkkitehtinaan Ole Gottleben. Läänin suurim-
pien asutuskeskusten, Kemin, Tornion, Rovaniemen ja Kemijärven, jälleenraken-
nusta johti kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennusasian osaston eli 
KYMROn alainen Lapin rakennuspiiri, johtajanaan aluksi arkkitehti H. Björkenheim. 
Rakennuspiirin apuna olivat Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä rakennustoimikun-
nat. Rovaniemellä oli päällikkönä arkkitehti Ferdinand Salokangas ja suunnittelujoh-
tajana arkkitehti Erkki Koiso-Kanttila.63 Lapin läänin jälleenrakennustyöhön osallistui 
pysyvästi paikan päällä vain viisi edellä mainittua johto-, valvonta- ja suunnittelu-
tehtäviä hoitamaan lähetettyä arkkitehtia. Heidän kertomuksistaan käy ilmi, että 
jälleenrakennusorganisaatio oli hajanainen ja heikko. Neljälle arkkitehdille kasautui 
valtava määrä hallinnollisia töitä, ja suunnittelutyötä jouduttiin tekemään nopeasti, 
soveltaen tyyppiratkaisuja.64 Lapin läänin suuren koon ja tuhojen laajamittaisuuden 
huomioon ottaen on viiden arkkitehdin joukko ollut aivan liian pieni.

Sekä Lapin läänin maaseudulla että asutuskeskuksissa käytettiin omakotirakenta-
miseen aluksi talvisodan jälkeistä karjalaisten pika-asutusta sekä jatkosodan yhtey-
dessä takaisin vallattujen Karjalan alueiden jälleenrakentamista varten suunniteltuja 
tyyppipiirustuksia, joita olivat julkaisseet maatalous- ja sosiaaliministeriön alaorga-
nisaatiot sekä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) Jälleenrakennustoimisto.65 Tyyppimal-
listojen suunnitteluun oli osallistunut useita tunnettuja arkkitehteja.66

Loppuvuodesta 1944 ryhdyttiin laatimaan asuinrakennusten tyyppipiirustuksia 
erityisesti Lapin lääniä varten.67 Läänin maaseutua varten kehitettiin 18 asuinra-
kennustyyppiä, joihin otettiin hieman vaikutteita peräpohjalaisista taloista. Lisäksi 
suunniteltiin useita karjarakennus-, sauna- ja aittatyyppejä.68 Sekä maaseudulla että 
asutuskeskuksissa pientalorakentajat saivat tyyppipiirustukset tai tarvittaessa yksi-
löllisen arkkitehtisuunnittelun maksutta.69
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SAFAn Jälleenrakennustoimistossa oli jo 1940-luvun alusta lähtien kehitelty 
rakennusosien ja yksityiskohtien standardointia, jota voitiin jälleenrakennuksessa 
hyödyntää käytännöllisten, vuodesta 1943 julkaistujen RT-korttien muodossa.70 RT-
kortteja käytettiin Lapin läänin jälleenrakennuksessa,71 ja se merkitsi kortiston läpi-
murtoa ja toi SAFAlle uutta kokemusta 1950-luvun asuntorakentamista varten.72 

Lapin läänin asutuskeskuksiin laadittiin jälleenrakennuksen alkuvaiheissa uusia, 
ajanmukaisia asemakaavoja ja vanhoja kaavoja tarkistettiin, uudistettiin ja laajen-
nettiin.73 Rovaniemen asemakaavan ja jälleenrakennussuunnitelman laativat SAFAn 
Jälleenrakennustoimistossa vuosina 1944–1945 Alvar Aallon johdolla Viljo Revell, 
Yrjö Lindegren, Bertel Saarnio ja Markus Tavio. Puisto- ja istutussuunnitelmat laati 
puutarha-arkkitehti Katri Luostarinen.74 Kun jäljelle oli jäänyt vain hävitetty maa, 
puute ja hätä, valoi Alvar Aalto uskoa tulevaisuuteen, korostaen suomalaisten suh-
detta luontoon, metsien merkitystä rakennusaineena, kansallista kirvesmiestaitoa 
sekä nopeasti kehittyvää puutaloteollisuutta: 

Vaikkakin hävitys Suomessa suhteessa sen väestömäärään on aivan poikkeuksellisen 

suuri, ja vaikeudet sekä materiaaliniukkuus tuntuvat ylipääsemättömiltä, on Suomi ken-

ties ensimmäisenä maana pystynyt alkamaan jälleenrakennuskautensa... Jälleenraken-

nustyön symboolina on Lapin keskus Rovaniemi ja sen hävitetty ympäristö.75 

SAFAn Jälleenrakennustoimistosta Lapin rakennuspiirin suunnittelupäälliköksi 
siirtynyt Erkki Koiso-Kanttila suunnitteli asutuskeskuksia varten muun muassa oma-
kotitalojen, kahden ja kolmen perheen talojen sekä piharakennusten tyyppipiirustuk-
sia. Ensihätään suunniteltiin asuntosaunoja, jollaisen asukkaat saattoivat rakentaa 
ensityökseen ja asua korsun, kellarikuopan tai pahviteltan jälkeen siinä, rakentaak-
seen varsinaisen asuinrakennuksen.76 Koiso-Kanttila kuvaili vuoden 1946 alussa 
arkkitehdin vaikeaa roolia Lapin läänin jälleenrakentamisessa: 

Arkkitehdin työ näillä alueilla, joissa professori Aallon eräässä toisessa yhteydessä lausu-

mia sanoja lainatakseni, ’ei tiedetä kuinka sana arkkitehti edes tavataan’, on muodostunut 

jonkinlaiseksi pioneerityöksi, jonka eräänä positiivisimpana puolena voi mainita sen 

läheisen kosketuksen, jonka arkkitehti voi saavuttaa varsinaisiin pienrakentajiin. Arkki-

tehtejä on syytetty, eikä kenties aivan syyttä siitä, että he pyrkivät keskittäytymään vain 

Etelä-Suomen asutuskeskuksiin ja niistäkin pääasiassa vain pääkaupunkiin ja että varsi-

naisen maaseudun ja pikkukaupunkien pienrakentajat jäävät vaille arkkitehdin ohjausta. 

Niinpä on näidenkin Lapin asutuskeskuksien rakennustoiminta, joka ainakin Rovaniemel-

lä on ajoittain ollut klondykemaisen nopeaa ja laadultaan epätasaista, suunnittelultaan 

ollut pääasiassa kaikenlaisten epäpätevien suunnittelijadiletanttien käsissä.77 

Lapin maatalousseuran vaatimuksesta alettiin Lapin läänissä jo vuoden 1946 
alussa edellyttää ammattitaitoisesti laadittuja piirustuksia esitettäväksi maatalous-
seuralle.78 Saman vuoden maaliskuussa astui voimaan laki rakentamisesta maaseu-
dulla. Maaseudun ja haja-asutusalueen rakennuksille edellytettiin rakennuslupaa, ja 
ilman sitä sai tehdä enää vain lämmittämättömiä talousrakennuksia. Kahta kerrosta 
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korkeammat puutalot kiellettiin. Uuden lain myötä alkoi kehittyä kunnallinen raken-
nusvalvontajärjestelmä.79 Koska jälleenrakennustyössä viranomaiset ohjasivat käyt-
tämään arkkitehtien palveluja,80 ja koska rakentamiseen vaadittiin lupapiirustukset, 
vahvistui SAFAn asema yhteiskunnassa ja arkkitehtisuunnittelun arvostus kohosi. 
SAFAn ja valtiovallan yhteistyö oli sujuvaa, sillä molempien tavoitteena oli laadukas, 
kestävä, toimiva ja viihtyisä rakennettu ympäristö.

Lapin jälleenrakennuksessa riitti ongelmia. Vaikeuksia aiheuttivat muun muassa 
ankara materiaali- ja työvoimapula, säännöstely, liikenneyhteyksien puuttuminen, 
alkeelliset kuljetusmahdollisuudet sekä inflaation aiheuttama materiaalien ja palkko-
jen jatkuva hinnannousu.81 Pientalot, ja monet suuremmatkin rakennukset, rakennet-
tiin Lapin läänissä lähes yksinomaan puusta, joka oli tuona aikana parhaiten saata-
villa ollut, perinteinen materiaali.82 1940-luvun alkupuoliskolla puutaloja tehtiin vielä 
usein hirsirunkoisina, mutta samanaikaisesti alkoi yleistyä puuta säästävä rankora-
kenne, joka lopulta syrjäytti hirsirakentamisen.83

Puuta ja luonnonkiveä Suomessa oli saatavilla, mutta materiaalipula esti esimer-
kiksi tasakattojen ja nauhaikkunoiden rakentamisen.84 Siksi satulakatot, aukkoikkuna-
julkisivut ja liuskekivipinnat ovat jälleenrakennuskauden yhdistäviä piirteitä, myös 
Lapin läänissä ja sinne tehdyissä matkailurakennuksissa.

Maatalousseurojen Keskusliiton jälleenrakennusvaliokunnan vuoden 1945 tyyppitaloista A 7 poikkeaa 

aikansa valtalinjasta. Se on melko perinteisen mallinen, pitkähkö satulakattoinen rakennus harmonisine 

julkisivuineen. Rakennuksessa on suuri tupa, tilava kuisti ja kuusiruutuiset ikkunat. Monet talotyypit suunni-

teltiin laajennettaviksi pituussuuntaan, jolloin tuloksena olisi ollut horisontaalinen, pohjoiseen maisemaan 

sopiva talotyyppi. Ifg A 7. KA.
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Vaikka jälleenrakennuskauden talot edustivat yksityiskohtiaan myöten standar-
doitua suunnittelua ja rakentamista, niiden toteuttaminen tarjosi alkuvaiheessa 
mahdollisuuksia soveltaa maaseudun perinteisiä puurakentamistekniikoita ja käden-
taitoja. Rakentaminen oli ympäristöystävällistä ja luonnonmateriaaleja hyödyntävää. 
Puutalojen ulkoseinät vuorattiin laudoituksella, joka aluksi maalattiin perinteisesti 
puna- tai keltamullalla, myöhemmin öljymaaleilla. Alkuvuosina käytettiin saumari-
moitettua pystyvuorausta ja etenkin 1950-luvulta lähtien funktionalismille tyypillistä 
vaakalaudoitusta.

Jälleenrakennus modernisoi Lapin läänin, etenkin maaseudun rakentamiskulttuu-
rin. Koulutettujen asiantuntijoiden suunnittelutyö ja keskusjohtoinen standardointi 
ja rakennusvalvonta korvasivat perinteisiin pohjautuneen omatoimisen rakenta-
misen. Sodan aiheuttama laaja-alainen hävitys yhdistettynä SAFAn ja valtiovallan 
harjoittamaan tyyppitalosuunnitteluun sekä kunnallisen rakennusvalvontajärjestel-
män voimaantuloon olivat muun muassa niitä tekijöitä, jotka yhdessä vaikuttivat 
aivan uudentyyppisen rakennuskannan ja ympäristökuvan syntyyn. Muutos oli 
rakennetun miljöön kannalta radikaali: peräpohjalaista talonpoikaisklassismia edus-
taneet, vuosisataisia perinteitä omanneet kansanrakennukset pihapiireineen olivat 
tuhoutuneet hetkessä – ja nyt ne korvattiin muutamassa vuodessa arkkitehtien 
suunnittelemilla, tarkoituksenmukaisuuteen, käytännöllisyyteen ja taloudellisuu-
teen pyrkivillä tyyppitaloilla. Vaikka alkuvaiheessa tyyppiomakotitaloja pystytettiin 
vielä melko omatoimisena työnä, vuosisatojen aikana kehittyneet talonpoikaiset 
rakennusperinteet, tiedot, taidot ja osaaminen, alkoivat jäädä pois käytöstä, eivätkä 
välittyneet enää seuraaville sukupolville. Kosketus omaan taloon ja sen rakentami-
seen muuttui. Kansanrakentaminen talonpoikaisine perinteineen katkesi ja vaihtui 
modernin yhteiskunnan säätelemään, keskitetysti suunniteltuun ja standardoituun 
rakentamiseen. Käsitys omasta kulttuuriperinnöstä, maakunnan erityispiirteistä ja 
rakennushistoriasta ohentui ja lopulta melkein hävisi. Totuttiin ehkä ajatukseen, että 
vanha korvataan aina uudella. 

Suurimmat kulttuuriset muutokset tapahtuivat sodan ja jälleenrakennuksen 
myötä pohjoisessa Lapissa, jossa saamelaisten elämä, asuminen ja rakentaminen 
suomalaistettiin ja modernisoitiin. Vuotuiskiertoa noudattaneet saamelaiset asutet-
tiin tyyppitaloihin.85 Ole Gottleben suunnitteli Petsamosta evakuoidulle ja Inarin kolt-
ta-alueelle asutetulle kolttaväestölle hirsirakenteisen tyyppitalon,86 joka oli vaatimat-
tomampi ja pinta-alaltaan monin verroin pienempi, kuin suomalaisten tyyppitalot. 
Sotien saamelaiskansalle aiheuttamiin suuriin murroksiin verrattuna Länsipohjan 
ja Peräpohjolan asumisessa ja asuinrakennuskannassa jälleenrakennuksen myötä 
tapahtuneet muutokset olivat enemmän ulkoisia.

Näkyvin mullistus Lapin läänin maaseudulla tapahtui rakennushahmojen muuttu-
misessa pitkistä ja kapeista, klassistisista peräpohjalaistaloista korkeiksi ja neliskant-
tisiksi tyyppitaloiksi. Maaseutukuvaan vakiintui puolitoistakerroksinen, nappulamai-
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nen talotyyppi, suomalaisen omakotitalon perusmalli, jota rakennettiin 1960-luvun 
alkupuolelle asti.

Jälleenrakennusajan tyyppitalojen arkkitehtuurista vallitsi myös erimielisyyttä. 
Esimerkiksi arkkitehti Claus Tandefelt kritisoi tuoreeltaan talotyyppejä neliömäisen 
pohjansa ja jyrkän kattonsa vuoksi maaseudulle sopimattomiksi, ja vaati tyyppiko-
koelmaa uusittavaksi. Hänen mukaansa maaseudun rakennusmalliksi olisi pitänyt 
ottaa perinteinen suomalainen talonpoikaisrakennus.87 Jälleenrakennuskauden 
arkkitehtuuri kohtasi voimakkaimman arvostelun 1960-luvulla. Esimerkiksi arkkitehti-
ylioppilas, sittemmin tekniikan tohtori Pentti Tuovinen moitti vuonna 1965 kovasanai-
sesti Pohjois-Suomen jälleenrakennuskauden rakentamista, pitäen ongelmien syynä 
heikkoa rakentamisorganisaatiota: 

Vanhan peräpohjalaisen talotyypin rinnalle kohosi yksipiippuinen sokeritoppatyyppi. 

Kaupungeissa ja asutuskeskuksissa sai entinen, osittain tyylipuhdas osittain sekasi-

kiöinen arkkitehtuuri sodanjälkeiseksi seuralaisekseen standardiälyn luoman hätä-

apuarkkitehtuurin. Ei ehditty tai ei osattu käyttää tilaisuutta hyväksi uudenaikaisen ja 

arkkitehtonisesti korkeatasoisemman elinympäristön luomiseksi Pohjolan asukkaille. 

Funktionalismin kauneimpiin rakennuksiin kuuluvan Pohjanhovin tuhoutuminen sym-

boloi modernin arkkitehtuurin kohtaloa Lapissa... Rovaniemen... uusi asemakaavakin on 

arkkitehtonisesti sekava ja tyylitön. Liikenteen jäsennöinti on toteutettu viime vuosisadan 

tapaan... Sodan jälkeen rakennettu Rovaniemi voitaisiin jättää muistomerkiksi nopeasta 

ja uutterasta mutta arkkitehtonisesti ala-arvoisesta jälleenrakennustyöstä.88 

Myöhemmin jälleenrakennuskauden arkkitehtuurista on kokonaisuudessaan löy-
detty monia onnistuneita piirteitä.89 Lapin maakunnassa se on keskeinen osa raken-
nus- ja kulttuuriperintöä. Lapin jälleenrakennus oli Suomessa koko sodan jälkeisen 
rakentamiskauden suurin ja laajin ponnistus, korkealuokkaisiinkin tuloksiin yltänyt 
vaihe maakunnan rakentamisen historiassa. Lyhyessä ajassa maan pohjoisimpaan 
osaan – sekä asutuskeskuksiin että maaseudulle – toteutettiin suuret määrät ra-
kennuksia, joista iso osa oli arkkitehtien suunnittelemia. Välittömästi sodan jälkeen 
rakennettiin toki myös väliaikaisia parakkeja ja monenlaisia vaatimattomia raken-
nuksia, mutta ne korvattiin usein jo muutamien vuosien kuluttua paremmilla. Vaikka 
Lapin jälleenrakennus tapahtui erittäin niukoissa olosuhteissa ja kiireessä, voi loppu-
tuloksen todeta olleen kokonaisuudessaan sekä tekniseltä että esteettiseltä kannalta 
suhteellisen laadukasta ja kestävää. Suurimmat puutteet liittyivät juuri maaseutuun, 
joka sai yhtenäisen, mutta perinteisestä poikkeavan ilmeen. Asutuskeskuksien jäl-
leenrakennuskauden ympäristökuvasta sen sijaan muodostui yhdenmukaisuudes-
saan parhaimmillaan melko onnistunut. Kirkonkylien sodassa tuhoutunut maaseutu-
mainen rakennuskanta korvautui ajanmukaisilla asuintaloilla, julkisilla rakennuksilla 
ja liiketaloilla. Rovaniemen kauppalaan kohosi 1950-luvun lopulle tultaessa yhtenäi-
nen rakennuskanta. Rappauspintaisten tiilitalojen ja vaaleiksi maalattujen puutalojen 
harmonisissa julkisivuissa oli selkeälinjaista ja ryhdikästä säännönmukaisuutta.



42 Autiotuvista lomakaupunkeihin

Arkkitehtien toiminta Lapin läänissä
Ilmeisen suuri osa Lapin lääniin jälleenrakennuskaudella rakennetuista pientalois-
ta ja huomattava osa myös muista rakennuksista oli arkkitehtien suunnittelemia. 
Tässäkin mielessä kyseessä on ollut maakunnan rakentamisen historiassa erittäin 
harvinaislaatuinen vaihe.

Jälleenrakennuksen myötä monen arkkitehdin katse kääntyi pohjoiseen. Uutta oli, 
että Lappiin tuli työskentelemään arkkitehteja paikan päälle, ja uutta oli sekin, että 
arkkitehdit suunnittelivat myös tavallisia asuinrakennuksia. Ennen jälleenrakennus-
kautta arkkitehdit olivat laatineet suunnitelmia nykyisen Lapin maakunnan alueelle 
eteläisemmän Suomen kaupungeista, useimmiten Helsingistä käsin. Näin oli ollut 
Charles Bassista ja Carl Ludvig Engelistä lähtien. Arkkitehdit olivat suunnitelleet 
maan pohjoisosaan lähinnä tärkeimpiä julkisia rakennuksia ja tuskin lainkaan asuin-
taloja – lukuun ottamatta virkataloja ja muita valtion asuinrakennuksia.

Tuottelias helsinkiläinen arkkitehtikaksikko, Jussi Lappi-Seppälä ja Iikka Martas, 
joka oli suunnitellut Rovaniemelle useita rakennuksia jo 1930-luvulla, perusti kaup-
palaan 1940-luvulla arkkitehtitoimistonsa sivutoimipisteen. Lappi-Seppälä on muis-
telmissaan kutsunut haarakonttoria maailman pohjoisimmaksi arkkitehtitoimistoksi 
ja maininnut, että ”sillä suunnalla riitti töitä lähes loputtomiin”.90 Kyseessä oli ilmei-
sesti Lapin läänin ensimmäinen arkkitehtitoimisto.

Jälleenrakennuksen virkamiehet Salokangas, Koiso-Kanttila ja Gottleben suun-
nittelivat tyyppitalojen lisäksi paljon muita rakennuksia eri puolille maakuntaa, 
sekä virkansa puolesta että yksityisesti. Heistä kaksi jäi Rovaniemelle väliaikaisesti 
yksityisyrittäjäksi: Erkki Koiso-Kanttilalla oli arkkitehtitoimisto Rovaniemellä vuoteen 
1950, ja vielä pari vuosikymmentä sen jälkeenkin hänellä riitti toimeksiantoja Lapin 
lääniin. Koiso-Kanttila suunnitteli Lapin kuntiin kouluja ja vanhainkoteja, omakoti-
taloja, liike- ja teollisuusrakennuksia sekä Kemijärven sankarihautausmaan.91 Ferdi-
nand Salokankaalla oli Rovaniemellä 1950-luvun lopulle asti arkkitehtitoimisto, jonka 
toiminta keskittyi kauppalaan ja lähiseudulle. Salokankaan rakennukset ovat omalei-
maisia, monissa niistä on taidokkaita yksityiskohtia, kuten puuleikkauksin kuvioituja 
katonkannattajia ja koristeellisia parvekkeita ja porraskaiteita.92

Maaseudun Keskusrakennustoimiston Rovaniemen konttorin arkkitehdiksi tuli 
1959 arkkitehti Simo Lumme, joka pian perusti myös oman, vuoteen 1964 asti kau-
pungissa toimineen arkkitehtitoimiston. Lummen kädenjälki näkyy edelleen Rova-
niemellä ja muuallakin maakunnassa,93 suoraviivaisen modernistisina rakennuksina.

Sodan suurista tuhoista johtuen jälleenrakennusaika oli poikkeuksellisen laaja jul-
kisen rakentamisen kausi Lapin läänissä, ja valtion virka-arkkitehtien osuus siinä oli 
keskeinen. Rakennushallituksen ja muiden valtion organisaatioiden virka-arkkitehdit 
suunnittelivat Helsingissä Lapin lääniin 1960-luvulle asti muun muassa virastotaloja, 
poliisilaitoksia, postirakennuksia, rautatieasemia, oppilaitoksia ja kirkkoja. Jälleen-
rakennuksen myötä Lapin läänin kaupunkeihin Kemiin, Tornioon ja Rovaniemelle 
perustettiin arkkitehdinvirkoja.
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Kymmenet yksityisarkkitehdit tekivät jälleenrakennusaikana ja sen jälkeen suun-
nittelutyötä Lapin lääniin Etelä-Suomesta, etupäässä Helsingistä käsin. Myös valtio 
suunnittelutti osan rakennuksistaan yksityisillä arkkitehtitoimistoilla.94 Tässä mainit-
takoon vain joitakin tunnetuimpia arkkitehteja. Sigurd Frosterus suunnitteli Kemiin 
hienostuneen klassistisia teollisuusrakennuksia: Isohaaran punatiilisen voimalai-
toksen ja tehdasrakennuksia Kemi Oy:lle.95 Sodankylään rakennettiin 1950-luvun 
taitteessa Yrjö Lindegrenin piirtämä pappila sekä kunnantalo ja kansakoulu, joiden 
julkisivuihin on yhdistetty vaaleaa rappausta ja puupanelointia.96 Kaj Englundin pii-
rustuksilla toteutettiin Kemi Oy:n Mäntylän asuntoalue sekä useita muita sopusuh-
taisia kerros- ja pientalokohteita eri puolille lääniä.97 Oiva Kallio piirsi Rovaniemelle 
1948 valmistuneen jykevän keskuskansakoulun, sodassa tuhoutuneen, 1930-luvulla 
suunnittelemansa koulun raunioille. Jorma Järven useista Lapin lääniin suunnitte-
lemista rakennuksista tärkein on Rovaniemelle vuonna 1952 valmistunut Keskustan 
yhteislyseo, joka on aikansa näyttävimpiä koulutaloja. Arkkitehdit Aili ja Niilo Pulkka 
suunnittelivat 1950-luvun alussa myöhäisfunktionalistisen Lapin lastensairaalan ja 
useita muita rakennuksia lääniin. Asuinrakennusten ohella oppilaitokset ja sairaalat 
olivat tyypillisiä suunnittelutehtäviä sotaa seuranneina vuosikymmeninä.

Jälleenrakennusaikana Lapin lääniin rakennettiin useita kirkkoja. Monet niistä 
ovat paikkakuntansa huomattavimpia, joskus jopa miltei ainoita rakennustaiteen 
edustajia. Mikään niistä ei ole erityisen moderni, päinvastoin kuin eräät 1930-luvun 
suomalaiskirkot, vaan kaikki viittaavat enemmän tai vähemmän perinteiseen, histo-
rialliseen kirkkorakentamiseen. Parhaimmillaan Lapin jälleenrakennuskauden kirkot 
ovat juurevan ja samalla lempeän muodonannon, yksinkertaisuutta tavoittelevien 
materiaalien, huoliteltujen ja taidokkaiden yksityiskohtien ja koristeaiheiden muo-
dostamia kokonaistaideteoksia.

Vuonna 1950 valmistunut Sallan kirkko, jonka Eero Eerikäinen ja Osmo Sipari 
suunnittelivat vuoden 1947 voittoisan kilpailuehdotuksensa pohjalta,98 on Lapin 
jälleenrakennuskauden kirkoista tunnetuin. Sen valkeiksi rapatuissa seinissä ja jyr-
kässä, tervatussa paanukatossa yhdistyy myöhäiskeskiaikaisten kivikirkkojen hahmo 
moderniin arkkitehtuuriin ja pelkistettyihin sisätiloihin.

Sallan kirkkokilpailun vaikutuksen voi tunnistaa Antero Pernajan suunnittelemas-
sa Pellon kirkossa, Kaj Englund Sieppijärven kirkossa ja Veikko Larkaksen Enonteki-
ön, Kemin Veitsiluodon ja Kolarin kirkoissa. Ne kaikki edustavat hienona jatkumona 
samantyyppistä, sodanjälkeisenä aikana suosittua, niin kutsuttua kotakirkkomallia. 
Perinteisen keskiaikaisen pitkäkirkon myöhäisgoottilainen, jyrkkäharjainen hahmo 
on viety pisimmälle Jalmari Lankisen piirtämässä Turtolan kirkossa. Joidenkin jäl-
leenrakennusajan kirkkojen hahmoissa, kuten Toivo Paatelan klassistisessa Rova-
niemen ortodoksikirkossa, on niin vahvoja viittauksia historiaan, että on jopa vaikea 
uskoa niiden olevan 1950-luvun rakennuksia.

Rovaniemellä järjestettiin vuonna 1948 porua aiheuttanut arkkitehtuurikilpailu 
kirkon suunnittelusta. Koska kaikkia palkittuja ehdotuksia pidettiin seurakunnassa 
liian moderneina, päätyi toimeksianto mutkien kautta Bertel Liljequistille. Rova-
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niemen kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1950. Seuraavana vuonna valmistuivat 
Kemijärven ja Kuusamon kirkot, jotka suunnitteli myös Liljequist.99 Kaikki kolme 
kirkkoa ovat hahmoltaan perinteisiä ja niissä on samanhenkisiä klassisoivia teemoja 
ja koristeaiheita kuin Liljequistin 1920-luvun kirkoissa. Modernismia kannattaneet 
aikalaisarkkitehdit suhtautuivat Liljequistin Lapin lääniin suunnittelemiin kirkkoihin 
varauksellisesti eikä niitä koskaan esitelty SAFAn julkaisuissa.

Alvar Aalto, joka oli suunnitellut 1920-luvun lopulla Kemijärven kirkon uudistuk-
sen ja luonnostellut 1930-luvulla Kemin suojeluskuntataloa, sai jälleenrakennusaika-
na useita toimeksiantoja Lapin lääniin. Vuosina 1943–1946 Aallon toimisto suunnitteli 
malmia etsineelle Atri Oy:lle puurakennuksia Kittilän Sirkkaan. Atrin ensimmäisen 
rakennusvaiheen lautarakenteisista taloista osa rakennettiin Varkauden talotehtaalla 
tehdyistä elementeistä. Toisen vaiheen hirsirakenteisissa insinöörien asuintaloissa 
on nähty vaikutteita karjalantalosta.100

Aallon toimistossa laadittiin vuosina 1952–1957 Lapin aluesuunnitelmaa, johon 
sisältyivät muun muassa Rovaniemen, Kemijärven, Kittilän ja Pelkosenniemen suun-
taa antavat yleiskaavat. Aallon työryhmä vastusti haja-asutusta ja teki ehdotuksia 
mallikylistä, asutustihentymistä, joiden avulla turvattaisiin palvelujen saatavuus, 
säästettäisiin kustannuksia ja ehkäistäisiin maaltamuuttoa.101 Aallon arkkitehtuuri-
toimistolla oli Lapin aluesuunnitelman tekemistä varten sivutoimisto Rovaniemellä 
1954–1957.102 Aallon toimisto teki myös tarkistuksia Rovaniemen asemakaavaan.103 
Elissa Aalto oli kotoisin Rovaniemeltä, mutta hänen mukaansa sillä ei ollut vaiku-
tusta Aallon toimiston saamiin toimeksiantoihin, vaan niiden syynä oli Alvar Aallon 
kyky tehdä vaikutus ihmisiin ja esittää asiansa vakuuttavasti.104 

Rovaniemelle suunniteltiin vuodesta 1956 lähtien Alvar Aallon toimistossa 
kolme rakennuskokonaisuutta.105 Aallon rakennukset ovat Lapin pääkaupungin ja 
maakunnan modernin arkkitehtuurin huipentumia: viuhkan muotoon rakennettu, 
puutarhakaupunkiaatetta edustava valkeiden kerros- ja rivitalojen Korkalorinne, 
punatiilestä muuratut, julkisivupinnoiltaan hienostuneesti jaotellut Ahon liike- ja 
asuinrakennukset sekä kaupunkikuvallisen suvannon muodostava kulttuuri- ja hal-
lintokeskus. Näistä rakennuksista erityisen vaikuttava on kirjasto, jonka salien veis-
toksellisissa ulkomuodoissa ja tunnelmaltaan sakraaleissa, suurten kattoikkunoiden 
kautta epäsuoraan valaistuissa sisätiloissa voi aistia arkkitehtonisia, käsitteellisiä 
viittauksia pohjoiseen luontoon, maisemaan ja valoon. Lappia-talon arkkitehtuurissa 
viittaus paikallisuuteen on suorempaa, sillä sen kattopintojen muodoissa on tunnis-
tettava hahmo tunturi- ja vaaramaisemasta.

Alvar Aallon vaikutus Rovaniemen suunnitteluun oli poikkeuksellisen pitkä. Se 
alkoi asemakaavatyön johtamisella 1944. Työ jatkui vielä kaksitoista vuotta hänen 
kuolemansa jälkeen, vuoteen 1988, jolloin valmistui kulttuuri- ja hallintokeskuksen 
viimeinen osa, kaupungintalo. Aallon sotienjälkeiset rakennukset erottuvat selvästi 
aikansa muusta rakentamisesta yksilöllisellä muodonannollaan, viimeistellyillä 
yksityiskohdillaan ja poikkeuksellisen korkealuokkaisella arkkitehtonisella kokonais-
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otteellaan. Aallon arkkitehtuurilla on tärkeä merkitys Rovaniemen identiteetille ja 
matkailulle.

VAIHTUVIA TYYLEJÄ JA TEOLLISTA RAKENTAMISTA

Jälleenrakennuskautta seurasi Suomessa 1950-luvulta alkaen modernistinen arkki-
tehtuuri, joka pohjautui funktionalismin tyylioppiin ja mukaili ajan kansainvälisiä, 
virtaviivaisia esikuvia. Rakennusten ulkoisessa ilmeessä pyrittiin yksinkertaisuuteen 
ja yleispätevyyteen. Julkisivujen nauhaikkunat ja suuret lasipinnat tekivät tiloista va-
loisia, ja tasakatot helpottivat pohjaratkaisujen suunnittelua ja olivat edullisia raken-
taa. Muodonannossa ja rakenteissa korostettiin vaakasuuntaisuutta, ja sokkeleista 
tehtiin mahdollisimman matalat. Rationaalisuus, standardointi, tyyppiratkaisut sekä 
teollinen tuotantotapa ja betonielementtirakentaminen alkoivat 1960-luvulta lähtien 
hallita näkyvästi arkkitehtuuria, korvaten yksilöllisyyttä ja köyhdyttäen elinympäris-
töä.106

Modernismi näkyi Lapin läänissä alkuvaiheessa lähinnä asutuskeskuksissa, 
1950-luvun lopulta lähtien. Se tuotti tuolloin joitakin yksittäisiä, arkkitehtuuriltaan 
mainitsemisen arvoisia rakennuksia. Esimerkiksi Osmo Sipari voitti vuonna 1958 
Kemin Paattionlehdon siunauskappelin kutsukilpailun ehdotuksellaan, jonka pohjal-
ta rakennettiin minimalistinen, puhdaslinjaisen valkoinen kappeli.107 Timo ja Tuomo 
Suomalainen suunnittelivat 1960-luvulla Rovaniemelle puolustusvoimien henkilös-
tölle kerrostaloja Korkalovaaraan sekä Evakkotien rivitaloalueen,108 jonka valkoiset 
talot on sijoitettu maaston mukaisesti rinteeseen.

Rakennuttamisessa alkoi 1960-luvulta lähtien korostua sijoitustoiminta, jonka 
seurauksena rakentamisessa tavoiteltiin mahdollisimman edullista kertainvestointia. 
Arkkitehtien vaikutusvalta suunnittelussa väheni vuosi vuodelta, sillä rakennusliik-
keet ja rakennuttajat suosivat halpaa ja nopeaa teollista rakentamista. Tyyppiratkai-
suja monistettiin, ja käsityötä ja perinteisiä rakennustapoja ja -materiaaleja korvattiin 
teollisesti valmistetuilla rakennusosilla ja -tuotteilla. Markkinoille tuli jatkuvasti uusia 
rakennusaineita ja -menetelmiä, ja rakentamisessa yleistyivät sekarakenteet, joissa 
ulkoseinät rakennettiin useiden materiaalien yhdistelmistä. Betonielementtiraken-
taminen yleistyi 1960-luvun jälkipuolelta lähtien myös Lapin läänissä, etenkin kun 
sinne perustettiin betonielementtitehtaita. Lainsäätäjät ja viranomaiset vastasivat 
rakennusalan muutoksiin säätämällä lakeja, asetuksia ja normeja, turvatakseen kaa-
voituksen ja rakentamisen laatutasoa, ja kunnat velvoitettiin valvomaan määräysten 
noudattamista. Suunnittelu- ja rakentamisprosessit muuttuivat vuosikymmenien 
mittaan yhä monimutkaisemmiksi.

Modernismi näkyi samankaltaisena ilmiönä ympäri teollista maailmaa. Yksi 
kansainvälisistä esikuvista oli Ludvig Mies van der Rohen äärimmilleen pelkistetty 
arkkitehtuuri. Pahimmillaan arkkitehtuuri köyhtyi ja rakennukset alkoivat muistuttaa 
toisiaan, kun samantyyppisiä, ilmeeltään anonyymeja, laatikkomaisia taloja alkoi 
näkyä eri puolilla Suomea ja läntistä maailmaa. Vuoden 1973 öljykriisi johti sekä 
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uudis- että korjausrakentamisessa energiansäästöratkaisuihin, joista monet osoit-
tautuivat myöhemmin teknisesti kehnoiksi. Monet modernismin ajan rakennukset 
1960-luvun taitteesta näihin päiviin asti ovat olleet rakennusteknisesti kokeellisia ja 
usein nopeasti rakennettuja, ja niissä on myöhemmin ilmennyt runsaasti kosteus- ja 
homevaurioita.109 Suoraviivainen ja askeettinen, modernistinen arkkitehtuurisuunta-
us ja uudet rakentamistekniikat levisivät myös Lapin läänin matkailurakentamiseen.

1970-luvun lopulle tultaessa pelkistetyn, niukkailmeisen laatikkotyylin monistami-
seen oltiin kyllästyneitä sekä arkkitehtien että rakennusten käyttäjien parissa. Niinpä 
koko seuraavan vuosikymmenen suomalaisesta arkkitehtuurista tuli erilaisten 
muoto- ja tyylikokeilujen aikaa, postmodernismista dekonstruktivismiin. Myös Lapin 
läänissä ja matkailurakentamisessa näkyi merkkejä näistä uusista, kansainvälisistä 
arkkitehtuurivirtauksista, joskin arkkitehtien osuus läänin rakennussuunnittelussa oli 
enää vähäinen.

Lapin maakunnan luonnonympäristöihin on kohdistunut suuria muutoksia 
1950-luvulta lähtien. Esimerkiksi tehometsätalous ja voimateollisuus ovat pilanneet 
maisemia laajoilla alueilla.110 Niihin verrattuna matkailun aiheuttamat haitat ovat 
olleet vähäisiä. Viime vuosikymmenien talorakentaminen on monin paikoin heiken-
tänyt Lapin taajama- ja ympäristökuvaa. Siihen on ollut yhtenä juonteena raken-
nustyylien muuttuminen ja perinteisten rakennustapojen ja -materiaalien korvautu-
minen teollisella rakentamisella, ja olennaisena syynä myös ammattisuunnittelun 
vähyys.

Vuonna 1959 voimaan astunut rakennuslaki ulotti kaavoituksen maaseututaa-
jamiin, ja 1967 kaavoitus siirtyi kuntien hoidettavaksi. Vuoden 1999 maankäyttö- ja 
rakennuslaki lisäsi merkittävästi kuntien valtaa maankäytön suunnittelussa.111 Lapin 
maakunnassa, etenkin maaseutukunnissa, kuntien kaavoitusmonopolin vahvistumi-
nen näyttäisi toteutuneen usein suunnittelun laadun ja ympäristön kustannuksella.

Lapin maakunnan rakentaminen oli 1900-luvulla kiihkeää. 1930-luvun lopun nou-
sukaudella rakennettiin paljon, mutta pian sota hävitti useimmilta alueilta miltei 
kaiken. Seurasi 1950–1960-luvulle asti jatkunut jälleenrakennus, valtava voimanpon-
nistus, kun miltei koko Lapin lääni rakennettiin uudelleen. Pian alkoi jo uusi vaihe, 
elintason nousu, ja moni vanha rakennus sai väistyä. Kemin ja Tornion rakennus-
kanta säästyi sodan tuhoilta, mutta varsinainen tuho kohtasi niitä myöhemmin, kun 
1960-luvulta alkaen suuri osa historiallisista rakennuksista purettiin uusien, suurem-
pien rakennusten tieltä. 1980-luvun lopulta lähtien jälleenrakennuskauden talot ovat 
joutuneet Lapin maakunnassa purkamisen kohteeksi. Vanhan rakennusperinnön hä-
vittäminen on heikentänyt kaupunkien ja kirkonkylien katu- ja kyläkuvaa, paikallista 
identiteettiä ja matkailullista vetovoimaa.
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ARKKITEHTI ON LAPISSA HARVINAISUUS

Arkkitehtien määrä lisääntyi Suomessa 1900-luvun kuluessa muutamasta kymme-
nestä yli kahteen tuhanteen. Arkkitehtikunta ja Arkkitehtiliitto osallistuivat monin 
tavoin rakennus- ja kaavoitusalan kehitystyöhön, nostaakseen talo- ja yhdyskuntara-
kentamisen tasoa.112 Samalla arkkitehtien vaikutusvalta ja asema paranivat.

Vaikka arkkitehtien määrä lisääntyi nopeasti viime vuosisadalla, pysyvänä on-
gelmana oli ammattikunnan keskittyminen Helsinkiin ja muihin suuriin kaupunkei-
hin. Jälleenrakennus ja rakennuslainsäädännön ja -valvonnan kehittäminen toivat 
arkkitehdeille suunnittelutöitä myös maakunnista, mutta kilpailu toimeksiannoista 
lisääntyi 1960–1970-luvuilta lähtien: teknillisistä kouluista ja opistoista valmistui ra-
kennusmestareita, insinöörejä ja rakennusarkkitehteja. Heistä monet tarjosivat edul-
lista suunnittelupalvelua pikkukaupungeissa, kirkonkylissä ja maaseudulla, jossa 
arkkitehteja oli vähän tai ei lainkaan.

Rakennusten suunnittelussa on Suomessa isoja alueellisia eroja. Suurin osa 
rakennuksista suunnitellaan samassa maakunnassa. Maaseudulla ja kunnissa 
käytetään arkkitehtien palveluja paljon vähemmän kuin kaupungeissa. Arkkitehdit 
ovat suunnitelleet rakennuksia Pohjois-Suomeen huomattavasti harvemmin kuin 
Etelä-Suomeen: arkkitehdit suunnittelivat 1980-luvulla 29 % Pohjois-Suomen julki-
sista rakennuksista, 12 % liikerakennuksista, 9 % kerrostaloista ja 1 % pientaloista.113 
Lapissa on käytetty arkkitehtien palveluja todennäköisesti vielä vähemmän, sillä 
edellä kuvatussa tutkimuksessa yhdistettiin Oulun ja Lapin läänit Pohjois-Suomeksi, 
ja arkkitehtien osuuden Oulun ja Kajaanin seutujen suunnittelusta voi olettaa olleen 
suuremman kuin Lapissa.

Arkkitehdin tutkinto on yliopistotutkinto ja rakennusarkkitehdin tutkinto insinöö-
rivetoisten teknillisten opistojen tutkinto, joka alun perin suunnattiin pienempien ja 
vähemmän vaativien rakennusten suunnitteluun.114 Rakennusarkkitehtien koulutus 
lakkautettiin 1990-luvulla, mutta se käynnistetään uudelleen insinöörivetoisesti am-
mattikorkeakouluissa 2014 lähtien. Koulutus ei täytä Euroopan unionin asettamaa 
arkkitehtien pätevyyttä koskevaa direktiiviä, päinvastoin kuin arkkitehdin tutkinto, 
joka on yliopistotasoinen ja rakennusarkkitehtien koulutusta pidempi ja monipuoli-
sempi.115 Rakennusmestari on opistotutkinto, nykyisin ammattikorkeakoulututkinto, 
joka antaa pätevyyden rakennustuotannon ja -teollisuuden työnjohto- ja valvonta-
tehtäviin.116 Suunnittelijan pätevyydellä on olennainen merkitys rakennushankkeen 
lopputulokselle. Arkkitehdin tutkinto antaa muihin ammattikuntiin nähden koulu-
tuksellisesti parhaat valmiudet rakennusten, korjausrakentamisen ja yhdyskuntien 
ammattimaiseen suunnitteluun, mutta arkkitehti on Lapissa edelleen harvinaisuus.

Suurin osa Lapista jää kokonaan arkkitehtitoiminnan ulkopuolelle. Maakunnas-
sa on vain muutamia arkkitehteja, lähinnä virkamiehiä Rovaniemellä, Kemissä ja 
Torniossa.117 Tärkein syy rakennetun ympäristön esteettisen ja teknisen laadun hei-
kentymiseen Lapissa on amatöörien eli itseoppineiden suunnittelijoiden toiminta 
arkkitehtuurin alalla viime vuosikymmeninä. 1960-luvun loppupuolelta lähtien arkki-
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tehtejä on käytetty suunnittelijoina vain harvoin, ja suurimman osan rakennushank-
keista ovat suunnitelleet muut ammattikunnat, usein paikalliset rakennusmestarit, 
insinöörit tai rakennusarkkitehdit. Monet rakennuttajat eivät todennäköisesti ole 
edes tietoisia suunnittelijan koulutuksellisesta pätevyydestä, sillä tutkintonimikettä 
arkkitehti ja etenkin nimiä arkkitehtitoimisto ja arkkitehtuuritoimisto käyttävät Lapis-
sa huomattavasti enemmän muut kuin arkkitehdin tutkinnon suorittaneet.118

Lapin kannalta on ongelma, että sieltä on nykyisin heikosti tai tuskin juuri lain-
kaan saatavissa ammattimaisen arkkitehtisuunnittelun palvelua. Suunnittelun, ark-
kitehtuurin ja rakentamisen tasoa ovat laskeneet myös rakentamisen muuttuminen 
kiinteistösijoittamiseksi ja hintakilpailuilla valittavat halvimmat toimijat ja ratkaisut. 
Hyvän arkkitehtuurin asema on murtunut ja harvinaistunut.

Rovaniemen kaupungin rakennustarkastaja Markku Kolehmainen on kiteyttänyt 
suunnittelijoiden osaamisvajeen toteamalla, että hän ”rakennustarkastajana toimii 
usein lain alarajoilla. Suunnittelijoiden pätevyysvaatimuksista tingitään eikä suunni-
telmien taso aina päätä huimaa.”119

Alvar Aalto totesi jo aikoinaan, että vain noin viittä prosenttia kaikesta rakentami-
sesta voidaan kutsua arkkitehtuuriksi.120 Lapissa tuo prosentti olisi kai vielä sitäkin 
pienempi.

ARKKITEHTUURIKILPAILUJA JA PAIKALLISUUDEN HENKEÄ

Aktiivista arkkitehtuurikilpailutoimintaa121 pidetään usein keskeisenä syynä Suomen 
1900-luvun arkkitehtuurin parhaimmiston korkealle laadulle ja kansainväliselle ar-
vostukselle. Arkkitehtuurikilpailuihin jätetään useita nimimerkin suojissa laadittuja 
ehdotuksia, joista palkintolautakunta voi valita parhaiten soveltuvat ratkaisut pa-
remmuusjärjestykseen. Vaikka suunnittelukilpailu ei sinänsä voi olla aina tae kaikin 
tavoin onnistuneesta rakennuksesta tai rakennetusta alueesta – johtuen muun 
muassa kaavoituksen ja rakentamisen monivaiheisista ja -mutkaisista prosesseista 
– voidaan kilpailujen avulla löytää keskimääräistä toimivampia ja omaperäisempiä 
suunnitelmia kulloiseenkin paikkaan ja tarkoitukseen.

Vuoden 1938 Kemin esikaupunkialueiden asemakaavakilpailu122 oli mahdollisesti 
Lapin maakunnan ensimmäinen yleinen arkkitehtuurikilpailu. Sotien jälkeen vuonna 
1948 haettiin ehdotuksia Sallan ja Rovaniemen kirkoille.123 Rovaniemellä kilpailtiin 
vuonna 1956 linja-autoasemasta ja 1958 Suomen Pankin liikerakennuksesta ja siihen 
liittyvästä hotellista.124 Seuraavan parin vuosikymmenen aikana oli ainoastaan Jou-
lumaan kilpailu vuonna 1969, mutta 1980-luvulla oli useita kilpailuja. Lapin maakun-
nassa on järjestetty kautta aikojen ilmeisesti yhteensä vain noin 18 yleistä arkkiteh-
tuurikilpailua, joista 13 on ollut rakennusten ja loput maankäytön suunnittelua.125

Vaikka Lapin maakunnassa on ollut arkkitehtuurikilpailuja Etelä-Suomeen verrat-
tuna vain vähän, on niiden avulla saatu useita paikallisesti huomattavia ja tunnettuja 
rakennuksia. Edellä mainittujen lisäksi tällaisia ovat muun muassa vuonna 1985 
valmistunut, taidokasta modernia puuarkkitehtuuria edustava Napapiirin Pajakylä 
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sekä Rovaniemellä 1992 avattu museorakennus Arktikum. Myös yksi Rovaniemen 
symboleista, vuonna 1989 valmistunut vinoköysisilta Jätkänkynttilä, perustuu kilpai-
luvoittoon, ja suunnitteluun osallistui myös arkkitehteja.

Keväällä 2012 Inarin kirkonkylässä avatun saamelaisten kulttuuri- ja hallintokes-
kuksen Sajoksen suunnitteli nuorten oululaisten arkkitehtien toimisto, Halo Arkki-
tehdit, voitettuaan kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun. Sajos on pohjakaavaltaan 
vapaamuotoinen puurakennus, jonka veistoksellisessa arkkitehtuurissa on käsitteel-
lisiä viittauksia saamelaiskulttuuriin ja pohjoisuuteen. 

Arkkitehtuuria koskevassa kansainvälisessä ja suomalaisessa keskustelussa yleis-
tyi viimeistään 1980-luvulla käsite regionalismi, jota Kenneth Frampton täsmensi 
kriittisyyden ulottuvuudella, critical regionalism. Frampton tarkoittaa arkkitehtuuria, 
joka huomioi eri tavoin paikan olosuhteita ja merkitystä, olemassa olevaa ympäris-
töä ja kulttuuria – ei kuitenkaan kopioimalla vaan tulkitsemalla uudelleen.126 Regio-
nalismin ideana on, että rakennusten tulisi tavalla tai toisella sovittautua paikalliseen 
kulttuuriin ja ympäristöön, tavoittaa paikan henki eli genius loci, mutta olla silti tun-
nistettavissa oman aikansa arkkitehtuuriksi.

Regionalismissa voi olla monenlaisia lähestymistapoja. Inarin Saamelaiskeskus 
Sajos on oiva esimerkki paikallisuuteen viittaavasta, kriittisellä tavalla regionalisti-
sesta arkkitehtuurista ja sen mahdollisuuksista tukea paikkakunnan elämää. Sajok-
sesta näyttää tulleen jo lyhyessä ajassa tärkeä identiteettiä ja kulttuuria vahvistava, 
melkeinpä ikoninen rakennus saamelaisyhteisölle, ja yksi Inarin kylän matkailunäh-
tävyyksistä.

Lapista löytyy myös muutamia harvoja ilman arkkitehtuurikilpailua toteutuneita, 
rakennustaiteellisesti kiinnostavia esimerkkejä regionalismista: Raili ja Reima Pieti-
län taidemaalari Reidar Särestöniemelle suunnittelemassa taidegalleriassa ja asuin-
rakennuksessa voi nähdä sekä arktisia että karelianistisia vaikutteita. Inarin kylään 
vuonna 1998 avattuun, arkkitehti Juhani Pallasmaan suunnittelemaan Saamelaismu-
seon ja Ylä-Lapin luontokeskuksen rakennukseen, Siidaan, on haettu käsitteellisellä 
tasolla lähtökohtia pohjoisen kulttuurista. Myös nämä paikallisuudesta ammentavat 
ja arkkitehtuuriltaan omaperäiset rakennukset ovat tunnettuja matkailukohteita.
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2. LAPIN MATKAILUHISTORIAA

Miten Lapin matkailu sai alkunsa? Miten ja millä perusteilla matkakohteet 

alkoivat valikoitua ja vakiintua, ja mikä merkitys maisemilla, luonnolla 

ja kulttuurisilla erityispiirteillä oli Lapin tunnetuksi tulemisessa? Miten 

liikenne- ja majataloverkosto kehittyivät, ja miten varhaiset matkaajat 

majoittuivat?

Usealla kielellä painettu 

kuvateos Kaunis värikäs Suomi 

esitteli ”kaukaisen Pohjolan lap-

palaiskodin”, jossa ”kahvipannu 

on aina esillä ja kahvia keitetään 

useamman kerran päivässä”. 

Kuva on lavastettu Pallastuntu-

rin 1948 valmistuneen hotellin 

seurusteluhuoneeseen, ja 

ilmeisesti henkilökunta esittää 

saamelaisia. Matkailua varten 

on luotu tarpeeseen sopivaa 

Lappi-kuvastoa ja -arkkitehtuu-

ria. Blenck E. ja H. 1951.
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ENSIMMÄISIÄ MATKAAJIA JA REITTEJÄ
Kaukaista pohjoista kohtaan tunnettiin kiinnostusta jo antiikissa ja keskiajalla, mutta 
vuosisatoihin ei ollut käytettävissä sitä koskevia tietoja, vaan paremminkin kuulo-
puheita, mielikuvituksen tuotetta ja legendoja. Uuden ajan alussa tieto maapallosta 
kasvoi Euroopassa räjähdysmäisesti 1400-luvulla alkaneiden löytöretkien myötä. 
Osa löytöretkistä alkoi suuntautua Fennoskandian pohjoisosiin.1 Ensimmäiset kul-
kijat pohjoisessa olivat kauppa- ja markkinamiehiä, veronkantajia, virkamiehiä. 
1500-luvulta lähtien alkoi nykyisen Lapin maakunnan alueella, aluksi Tornionjoki-
laaksossa, liikkua ruotsalaisia ja ulkomaalaisia tutkimus- ja löytöretkeilijöitä, seikkai-
lijoita ja yläluokan matkailijoita, joiden historiaa ja näkemyksiä pohjoisista seuduista 
on selvittänyt Jouko Vahtola.2

JOKIVENEITÄ JA JALKAPATIKKAA

Pohjoisen vesireittejä käytettiin liikkumiseen tuhansien vuosien ajan vanhemmalta 
kivikaudelta lähtien. Perämereen laskevien suurten jokien kautta Länsipohjan ja 
Peräpohjolan alueet olivat yhteyksissä Itämereen, sen kulttuurivaikutteisiin ja kau-
pankäyntiin jo esihistoriallisella ajalla. Lapin maakunnan asutus on aina sijainnut ve-
sistöjen – entisajan kulkureittien – varsilla.3 Etenkin Tornionjokea myöten suuntautui 
vilkas kauppaliikenne Pohjanlahden rannikolle. Pohjoisimpaan Lappiin mentäessä 
Tornionjoki tarjosi Kemijokea nopeamman vesireitin. Torniosta päästiin jokia sauvo-
malla suoraan pohjoiseen, lähelle Jäämerta, tai toisia reittejä pitkin Itä-Lappiin. Pa-
luumatka sujui helpommin, veneen kyydissä myötävirtaan joko Tornioon tai Kemiin. 
Kemistä päästiin Kemijokea pitkin Rovaniemelle, sieltä edelleen Kemijokea Kemijär-
velle ja Sodankylään. Ounasjoki oli vesitie Rovaniemeltä Kittilään, Enontekiölle ja 
muihin Ounasjokivarren kyliin. Kittilän läheltä päästiin Jeesiöjokea myöten Sodan-
kylään. Kosket vaikeuttivat suuresti matkantekoa ja aiheuttivat joskus onnettomuuk-
sia. Jokiyhteyksien välillä jouduttiin taivaltamaan jalan. Talvisin liikuttiin jokireittejä 
sukkelasti jäätä pitkin hevosreellä.4

Myös ensimmäiset matkaajat liikkuivat pohjoisessa vesireittejä myöten, myöhem-
min myös postipolkuja pitkin. Suurimpien jokien varsilla oli kestikievareita, joista 
saatiin säädetyllä taksalla vene soutajineen seuraavaan majataloon asti. Pienemmil-
lä jokireiteillä venekuljetuksista sovittiin paikallisten asukkaiden kanssa.5 Ulkomaa-
laisten, myöhemmin myös suomalaisten matkailijoiden kirjoittamat matkakertomuk-
set antavat kuvan siitä, kuinka hidasta, vaivalloista ja epämukavaa pioneerimatkailu 
Lapissa usein oli. Matkaajilla saattoi olla mukanaan omia palvelijoita, ja avuksi pal-
kattiin ruotsin-, suomen- ja saamenkieltä taitavia tulkkeja sekä paikallisia oppaita.6
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MAAILMANMATKAAJIA LÄNSIPOHJASSA, PERÄPOHJOLASSA JA LAPISSA

Ensimmäinen kirjallisista lähteistä tunnettu pohjoisen matkaaja oli ruotsalainen 
kirkonmies ja diplomaatti Olaus Magnus. Hän matkusti vuonna 1519 paavin asiamie-
henä Tornionjokilaaksossa Pelloon asti ja palasi myöhemmin meriteitse Tukholmaan. 
Olaus Magnus julkaisi Venetsiassa 1539 Pohjoismaiden kartan, Carta Marinan. Se 
käsitti nykyisestä Suomen Lapista vain hänen omat matkakohteensa Tornionjokilaak-
sossa, mutta muodostui suuresta epätarkkuudestaan huolimatta Pohjolan kartografi-
an tärkeimmäksi auktoriteetiksi 1600-luvun alkuun asti.7 Olaus Magnus kirjoitti mat-
kansa pohjalta teoksen Historia de gentibus septentrionalibus, Pohjoisten kansojen 
historia, joka ilmestyi latinankielisenä Roomassa vuonna 1555 ja sen jälkeen useilla 
muilla kielillä.8 Olaus Magnus ei käynyt Tornionjokilaakson lisäksi missään muualla 
nykyisen Suomen alueella, joten eurooppalainen sivistyneistö sai parhaimmat ja 
luotettavimmat tiedot juuri Länsipohjasta, jonka asukkaita, elinkeinoja ja maisemia 
Magnus kuvasi liioittelevan idylliseen, ihannoivaan ja romanttiseen sävyyn.9 Ruot-
sissa vuonna 1529 käynyt portugalilainen Damianus à Goes ehti jo vuonna 1540 
julkaista ensimmäisen tunnetun Lappi-kuvauksen, kaksi saamelaisia käsitellyttä 
kertomusta, jotka pohjautuivat Johannes ja Olaus Magnuksen antamiin tietoihin. 
Magnuksen ja Goesin tietoja lainattiin sittemmin useisiin maantieteellisiin teoksiin ja 
kuvatut paikkakunnat esiintyivät myös runoudessa.10 Vuonna 1673 ilmestyi Upsalan 
yliopiston professorin Johannes Schefferuksen latinankielinen tietoteos Lapponia. 
Teos käännettiin pian useille kielille ja siitä tuli pitkäksi aikaa Lappi-tietouden pää-
lähde ja matkaopas, ja se lisäsi entisestään Lappiin kohdistunutta mielenkiintoa Eu-
roopassa.11 Magnuksen ja Schefferuksen kirjat käynnistivät ulkomaalaisten Lappiin 
suuntautuneet matkat. Matkaajien määrä alkoi lisääntyä 1700-luvun lopulta lähtien, 
ja tahti kiihtyi 1800-luvulla.12

Lapin nykymaakunnan ensimmäinen matkailualue oli vanha Länsipohjan eli Väs-
terbottenin maakunta, Tornionjokilaakso. Tornion sijainti Pohjanlahden perukassa ja 
tärkeän vesireitin suulla teki siitä Lapin portin tutkimusmatkailijoille ja seikkailijoille, 
joista monet olivat lapponismin eli Lappiin kohdistuneen ihailun ja romantiikan val-
lassa. Tornio oli monen Lapin-matkan lähtö- ja paluupaikka 1900-luvun alkuun asti.13 
Matkailijat pääsivät Tornioon meriteitse Ruotsin ja Suomen rannikkokaupungeista.14

Tornio tunnetaan vilkkaana kauppapaikkana jo keskiajalta lähtien. Paikkakunnan 
porvarit hallitsivat jokilaakson kaupankäyntiä ja omasivat pitkin Länsi-Eurooppaa 
ulottuvia kauppayhteyksiä. Tornio sai kaupunkioikeudet vuonna 1621, jolloin siitä tuli 
Ruotsin ja koko silloisen maailman pohjoisin kaupunki. Vaurastuminen oli nopeaa, 
mutta joutuminen Venäjän alaiseksi rajakaupungiksi vuonna 1809 vaikutti epäsuotui-
sasti.15 Euroopan keskuksista katsottuna Tornio on varmasti ollut aikoinaan mitätön 
ja kaukainen pikkukaupunki, mutta matkakertomukset osoittavat sen olleen matkaa-
jille melkeinpä eurooppalaisen sivilisaation pohjoisin kiintopiste ennen pohjoisen 
selkosia, talonpoikaiskyliä ja Lapin erämaita. Torniossa matkaajat saattoivat hankkia 
varusteita ja ruokia, tavata paikallista sivistyneistöä ja saada neuvoja matkaa varten.
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Tornionlaaksossa liikkui Olaus Magnuksen jälkeen lukuisia matkaajia, joista vain 
osa tiedetään. Kun Ruotsi suuntasi valtapolitiikkaansa Lappiin, sen luonnonvaroihin 
ja olosuhteisiin kohdistui myös tieteellistä kiinnostusta. Vuonna 1601 professori Sig-
ridus Forsius, runoilija Daniel Hjort ja aatelismies Hieronymus Birckholtz matkasivat 
kuningas Kaarle IX käskystä Torniosta Jäämerelle asti tekemään maantieteellisiä mit-
tauksia ja tutkimuksia. Andreas Bureus laati matkan pohjalta ensimmäisen tieteel-
lisiin mittauksiin perustuvan Lapin kartan. Vuonna 1611 valmistunut kartta merkitsi 
valtavaa edistysaskelta Carta Marinaan nähden ja se levisi Eurooppaan erityisesti 
Schefferuksen Lapponia-teoksen mukana.16 

Seuraavat esimerkit luovat kuvaa Lappiin suuntautuneen varhaisen matkailun 
luonteesta. Talvella 1616 Tornion seudulla matkusti Württembergin herttua Julius 
Fredrik seurueineen. Jesuiitta Johan Ferdinand Körningh matkasi vuosina 1659–1660 
Tornion kautta Tornionjokea pitkin Svappavaaran kaivokselle, ja 1663 italialainen 
pappi ja maailmanmatkaaja Francesco Negri kulki saman matkan. Negrin matka-
kertomus ilmestyi vuonna 1700.17 Tunnettu ranskalainen näytelmäkirjailija Jean-
François Regnard matkusti kesällä 1681 kahden maanmiehensä kanssa Torniosta 
koskiveneessä Tornionjokea pitkin Kiirunan pohjoispuolella sijaitsevalle Tornionjär-
velle. Siellä he nousivat erään korkean tunturin laelle ja kuvittelivat olevansa ”napa-
akselin tuntumassa ja maailman uloimmalla äärellä”.18 Matka takaisin Tornioon sujui 
samaa reittiä myötävirtaan. Regnardin matkakuvaus Voyage de Lapponie ilmestyi 
postuumisti vuonna 1731.19 

Yleinen kiinnostus Lapin ihmeellistä kesäyön aurinkoa kohtaan alkoi varsinai-
sesti 1600-luvun lopulla, kun Ruotsin tiedemiespiireissä ryhdyttiin pohtimaan 
auringon laskeutumattomuuden ongelmaa.20 Ruotsin kuningas Kaarle XI matkusti 
juhannuksena 1694 Tornioon nähdäkseen keskiyön auringon. Kuningas kiipesi kirkon 
kellotapuliin, mutta pilvi peitti auringon juuri keskiyöllä. Majesteetti lupasi palata 
seuraavana juhannuksena. Niinpä kirkon länsitorniin rakennettiin nopeasti korke-
ampi, auringonkatselupaikalla ja pienillä pyöreillä ikkunoilla varustettu katto, mutta 
kuningas ei enää palannut. Kuninkaan vierailu oli merkittävä mainos Torniolle, sillä 
nyt monet muutkin halusivat matkustaa sinne näkemään yöttömän yön auringon.21 
Öisen auringon ihailu liittyi osaltaan luonnontieteiden nousuun.

Upsalan yliopiston professorit Johan Bilberg ja Anders Spole matkasivat vuonna 
1695 kuninkaan määräyksestä Tornionjokea pitkin Pelloon ja Könkäseen tutkimaan 
ja selittämään yöttömän yön ilmiötä. Samana vuonna Tornionjokilaaksossa matkaili 
myös kasvitieteilijä Olof Rudbeck nuorempi. Saksalainen Johan Gerhard Scheller 
matkusti Lappiin Tornion kautta vuosina 1707–1708. Kuuluisa ranskalainen maail-
manmatkaaja Aubry de La Motraye matkaili Tornionlaaksossa kesällä 1718. Hän kulki 
veneellä Tornionjokea pitkin Tornionjärvelle ja takaisin, jonka jälkeen Kemin kautta 
Kemijokea ylös Kemijärvelle asti ja takaisin. Kasvitieteilijä Carl von Linné matkusti 
Tornion kautta Lappiin vuonna 1732. Kaikista edellä mainituista matkoista ilmestyi 
matkakertomus.22 
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MATKAKERTOMUKSET SUUNTAVAT MIELENKIINNON POHJOISEEN

Lappia teki tunnetuksi erityisesti ranskalaisen akateemikon Pierre Louis Moreau 
de Maupertuis’n johtama geodeettinen retkikunta, joka viipyi Tornionjokilaaksos-
sa kesästä 1736 kesään 1737. Tiedemiesseurue matkasi usean veneen ryhmänä 
Tornionjokea pitkin Torniosta Pelloon ja takaisin. Talvella matkattiin samaa jokea 
hevosreellä. Tehtävänä oli selvittää onko maapallo navoiltaan venynyt vai litistynyt. 
Astemittauksia suoritettiin jokilaakson vaaroilla, muun muassa Nivavaaralla, Hui-
taperillä (Hvita Berget), Aavasaksalla, Niemivaaralla ja Kittisvaaralla.23 Aavasaksan 
vaara keskiyön auringon katselupaikkana tuli laajan kiinnostuksen kohteeksi pitkälti 
juuri Maupertuis’n ansiosta. Romanttissävyisessä matkakuvauksessaan hän kiinnitti 
ensimmäisenä ulkomaalaisena huomiota myös revontuliin.24 La Figure de la Terre 
ilmestyi vuonna 1738 eri kielillä Tukholmassa, Amsterdamissa, Pariisissa ja Lontoos-
sa. Maupertuis’n lumovoimaisen kuvauksen innoittamana skotlantilainen runoilija 
James Thomson sisällytti Aavasaksan juurella virtaavan Tengeliönjoen ja Niemivaa-
ran 1740-luvun alussa ilmestyneeseen kuuluisaan runoelmaansa The Seasons:25 

Where pure Niemi’s fairy mountains rise, 

And fringed with roses, Tenglio rolls his stream.26 

Maupertuis’n matkan vaikutus heijastui pitkään Euroopassa; esimerkiksi englanti-
lainen runoilija Oliver Goldsmith julkaisi vuonna 1770 elegian The Deserted Village, 
jonka loppusanoissa runoiltiin kaukokaipuuta Tornionjoen rantakallioille.27 Ensim-
mäisenä Lappia esittelevänä kuvitettuna matkakertomuksena ilmestyi Maupertuis’n 
retkikuntaan kuuluneen matemaatikko Réginald Outhierin Journal d’un Voyage au 
Nord en 1736–1737 Pariisissa vuonna 1744.28 Maupertuis’n ja Outhierin teosten 
ilmestymisen myötä Tornio ja sen jokilaakso muodostuivat nykyisen Suomen par-
haiten tunnetuksi alueeksi tuon ajan läntisessä Euroopassa, ja tämä asema säilyi 
1800-luvun alkupuolelle asti.29

Tornionjokilaaksossa ja Länsi-Lapissa liikkui 1700-luvun lopulla monia ruotsa-
laisia ja ulkomaalaisia matkaajia seurueineen, mutta vain osa heistä tunnetaan. 
Seuraavat esimerkit osoittavat matkailijoiden kuuluneen yläluokkaan: Lapin nyky-
maakunnan alueella kiertelivät muun muassa Upsalan yliopiston professori Fredrik 
Mallet vuonna 1769, englantilainen Joseph Marshall (John Hill) 1770, italialainen 
markiisi Paul Arconati Visconti 1783 ja ranskalaisherra Marey 1786. Englantilainen 
Matthew Consett kävi Torniossa vuonna 1786 ja matkakuvaus ilmestyi kolme vuotta 
myöhemmin. Vuonna 1787 seudulla matkailivat maltalaisritari Statella, ranskalainen 
markiisi de Tourbie, amerikkalaiset William Langhorn ja John Stuart, vuonna 1791 
ruotsalainen tohtori Quenzel, 1792 italialainen lähettiläs Vefvrotti ja lähetystösihteeri 
Outiverou, englantilaisherra Liston ja saksalainen John Scheller. Vuonna 1795 Länsi-
Lapissa matkaili kreivi de Montjoyen seurassa Orléansin herttua Ludvig Filip, josta 
myöhemmin tuli Ranskan kuningas. Molemmat matkalaiset esiintyivät salanimillä.30
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Italialainen kulttuurimatkailija Giuseppe Acerbi ja ruotsalainen kreivi, eversti 
Anders Fredrik Skjöldebrand matkasivat kesällä 1799 seurueensa kanssa Torniosta 
Nordkapille ja takaisin, ja palasivat Oulusta Tukholmaan laivalla.31 Englantilaisen 
tiedemiehen Edward Daniel Clarken ja hänen ystävänsä Joseph Martin Crippsin 
samanaikaisesti tekemä Lapin-matka ulottui Tornionjokea pitkin Enontekiölle, josta 
matkalaiset palasivat Ounas- ja Kemijokia myöten Tornioon.32 Skjöldebrand ja Acerbi 
julkaisivat kumpikin kuvitetun matkakertomuksen pari kolme vuotta matkansa jäl-
keen. Clarken laajan matkakirjasarjan Lappia koskevat osuudet julkaistiin postuu-
misti vasta pari vuosikymmentä myöhemmin.33

Ulkomaan kiertomatkailu – Grand Tour – oli eurooppalaisen yläluokan piirissä 
tullut jo sangen suosituksi, kun Skjöldebrand vuonna 1801 kirjoitti matkateoksensa 
esipuheeseen, että ”se matkakertomusten tulva, joka meidän päivinämme on peit-
tänyt Euroopan, on niin suuri ettei kenenkään matkailijan näytä enää kannattavan 
julkaista omaansa”.34

Tornionlaaksossa ja Lapissa liikkui 1800-luvun kuluessa suuri määrä ulkomaalai-
sia matkailijoita seurueineen. Sinne matkasi eri alojen tiedemiehiä ja tutkimusmat-
kailijoita ja toisaalta paljon yläluokkaan kuuluneita varakkaita seikkailijoita, joukossa 
markiiseja, kreivejä, varakreivejä, paroneja ja vapaaherroja, joista monet hakivat kai-
keti vaihtelua elämäänsä. Kaukaisimmat saapuivat Amerikasta asti. Monet matkaajat 
julkaisivat kokemastaan ja näkemästään matkakertomuksen.35 Todennäköisesti mat-
kakirjallisuus innoitti tunnetun ranskalaisen runoilijan Charles Baudelairen haaveile-
maan tuskaisessa kaukokaipuussaan myös Torniosta 1860-luvun alun runossaan Any 
Where Out of the World:

– Oletko jo siinä määrin turta, ettet viihdy enää muualla kuin omassa tuskassasi? Jos 

niin on, niin paetkaamme kohti Kuoleman kaltaisia maita. Nytpä tiedän, mitä teemme, 

poloinen mieleni! Pakkaamme matkalaukkumme ja lähdemme Tornioon. Menkäämme 

vielä kauemmaksi, Jäämeren perille; vielä kauemmaksi elämästä, mikäli mahdollista; 

asettukaamme pohjoisnavalle.36

Valistuksen ja romantiikan ajan tiedemiehiä ja matkailijoita kiinnostivat rousse-
aulaisen näkemyksen mukaan villi ja kesytön luonto sekä alkuperäisen kulttuurinsa 
säilyttäneet ja siten vielä turmeltumattomina pidetyt luonnonkansat. Montesquieu 
ja Voltaire olivat 1700-luvun alussa luoneet filosofisen pohjan etäisille ja tuntemat-
tomille seuduille suuntautuville tutkimusmatkoille. Osaltaan matkustushaluihin vai-
kutti ajalle tyypillinen eksotiikan kaipuu. Lapin luonto ja alkuperäiskansa saamelaiset 
kiinnostivat suuresti valistusajan ja romantiikan ajan matkailijoita.37 Lapin houkutte-
levuuteen vaikuttivat paitsi ajan viehtymys etäisiin periferioihin myös eri tieteenalo-
jen tutkijoiden ja luonnonvarojen kartoittajien halu tehdä uusia löydöksiä. Lappiin 
saapuneet ruotsalaiset ja ulkomaalaiset matkaajat halusivat olla uusien, koskematto-
mien alueiden ja kulttuurien löytäjiä ja kertoa rohkeista ja sankarillisista matkoistaan 
ja löydöksistään julkaisemalla matkakertomuksia. Matkakirjat tyydyttivät puolestaan 
ihmisten uteliaisuutta ja ruokkivat lisää matkustushaluja.
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Lappia, Peräpohjolaa ja Länsipohjaa, etenkin Tornionjokilaaksoa, esiteltiin laajasti 
ja arvovaltaisesti 1600-luvun jälkipuolelta 1900-luvulle asti lukuisissa eurooppalai-
sissa matkakirjoissa ja tieteellisissä teoksissa.38 Suomi samastettiin pitkään Lappiin, 
jota pääosa ulkomaisesta matkakirjallisuudesta käsitteli.39 Dokumentaarisia matka-
kertomuksia käytettiin oppaina Lappiin matkustettaessa, mutta varmasti myös viih-
dykkeenä, sillä niiden avulla saattoi kotona nojatuolissa istuen nauttia seikkailuista 
kaukaisilla seuduilla. Kun matkakertomuksia ilmestyi vuosi vuodelta enemmän, 
alkoivat tietyt kohteet ja reitit vakiintua näkemisen ja kokemisen arvoisiksi. Reittejä 
viitoittaneita ensimmäisiä matkaajia alkoivat lopulta seurata pikkuhiljaa kasvavat 
matkailijoiden joukot. Länsipohjan, Peräpohjolan ja Lapin matkakohteiden, maise-
mien, luonnon, paikallisen kulttuurin ja muiden nähtävyyksien maine rakentui siis 
vuosisatojen kuluessa kirjoissa ja myöhemmin myös sanoma- ja aikakauslehdissä 
julkaistuista matkakertomuksista. Tunnettujen ja vaikutusvaltaisten henkilöiden 
matkoilla ja matkakertomuksilla näyttää olleen erityisen esikuvallinen vaikutus, sillä 
heidän jalanjäljissään saapui liudoittain muita matkaajia. 

Kun Japanin prinssi Hitachi kävi syyskuussa 1995 katsomassa revontulia Kittilän 
Levillä, alkoivat japanilaiset matkustaa sinne.40 Julkisuuden henkilöiden vierailuilla 
on siis edelleen huomattava vaikutus matkakohteiden suosioon. Tunnettujen ihmis-
ten ei tarvitse enää julkaista matkakertomuksia, sillä tiedottamisen hoitaa media.

SUOMALAINEN SIVISTYNEISTÖ ”LÖYTÄÄ” LAPIN

Suomen sivistyneistön parissa tiedettiin Länsipohjan ja Peräpohjolan eteläiset 
alueet, mutta Lapin ”löysivät” ensin ruotsalaiset ja ulkomaalaiset matkamiehet, ja 
vasta myöhemmin saapuivat suomalaiset tutkijat, taiteilijat ja muut matkaajat. Va-
listuksen aatteet sekä 1800-luvun kansallisuusaate innostivat suomalaisia matkusta-
maan maansa pohjoiseen osaan.

Turun yliopiston professorit Henrik Gabriel Porthan ja Frans Mikael Franzén mat-
kustivat kesällä 1794 Turusta Tornioon, ihaillen maisemia Maupertuis’n ja Thomsonin 
tekstien innoittamina.41 1800-luvun alussa ilmestyi Franzénin Lappi-aiheinen, valis-
tuksen ja romantiikan aatteiden mukainen idylli Emili eller en afton i Lappland, jonka 
tapahtumat sijoittuvat ylimpään Lappiin, Utsjoelle. Siinä Lappi, sen luonto ja kansa, 
edustavat sivistyneen ja pahan maailman vastakohtaa, turmeltumattomuutta, onnea 
ja vapautta. Franzénin runoelma nosti romanttista Lappi-innostusta suomalaisen 
sivistyneistön ja yläluokan keskuudessa, jopa niin voimakkaasti että jotkut kokivat 
varsinaisen ”Lappi-herätyksen”.42 Laajalti tunnetuksi tuli Franzénin runo, suosittu 
lastenlaulu, Spring, min snälla ren, suomennettuna Juokse, porosein. Franzén va-
kiinnutti romanttiset Lappi-aiheet suomalaiseen isänmaalliseen runouteen, kun 
aiemmin Lappia oli kuvattu barbaarina ja villinä erämaana.43 Myös Samuli Kustaa 
Berghin (Kallio) runoudessa esiintyivät Lapin tunturit, revontulet ja yötön yö.44 

Turun Wiikko-Sanomain toimittaja Reinhold von Becker teki 1810-luvulla runon-
keruumatkan pohjoiseen. Hän taltioi muun muassa Rovaniemeltä aineistoa, jota 
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Elias Lönnrot myöhemmin käytti Kalevalaansa.45 Lönnrot matkusti kevättalvella 1837 
Karjalasta ja Kuolasta palatessaan Petsamon, Näätämön, Inarin, Sodankylän ja Kuu-
samon kautta Kajaaniin – koko pitkän matkan porojen vetämässä pulkassa.46 Kesällä 
1938 kielitieteilijä Matthias Alexander Castrén seurueineen teki pitkän ja vaivalloisen 
parin kuukauden matkan halki Länsipohjan ja Lapin, Torniosta Aavasaksan kautta 
Pallastuntureille, Ivaloon ja Utsjoelle, palaten lopulta Rovaniemen kautta Kemiin.47 
Loppuvuodesta 1841 Lönnrot ja Castrén matkasivat yhdessä hevosreellä Kemistä 
Rovaniemen ja Kemijärven kautta Kuolajärvelle, josta jatkoivat myöhemmin poro-
kyydillä Inariin ja sieltä Venäjälle.48 Castrénin teos Nordiska resor och forskningar, 
jonka ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 1852, sisälsi ilmeisesti ensimmäiset suo-
malaiset Lappia koskevat matkakuvaukset.

Taidemaalari Wilhelm von Wright teki kahden ruotsalaisen eläintutkijan kanssa 
useiden kuukausien mittaisen tutkimusmatkan vuonna 1832. Haaparannasta pääs-
tiin kärrytietä Aavasaksalle, josta matkaa jatkettiin jokia ja polkuja pitkin Olostun-
turin ja Kilpisjärven kautta Norjan rannikolle Tromssaan ja takaisin.49 Elias Lönnrot 
matkusti venäläisen hovineuvoksen ja Suomen Aleksanterin yliopiston professorin 
Jakov Grotin kanssa kesällä 1846 Aavasaksalle.50 Monien muiden ohessa sinne mat-
kasivat myös taiteilijaveljekset Magnus ja Ferdinand von Wright, kesällä1856, tehden 
matkan aikana luonnoksia.51

Vuorimestari Anders Ferdinand Thoreld teki 1800-luvun puolivälissä useita mat-
koja Kemijoen ja Ounasjoen laaksoissa. Matkoillaan hän osti suuren määrän kes-
tikievareissa kaupan olleita, seuduilta löytyneitä esihistoriallisia muinaisesineitä.52 
Rahapajanjohtaja Johan Conrad Lihrin kesällä 1868 Ivalossa löytämän esiintymän 
innoittamana syntyi kultaryntäys, johon suurimmillaan osallistui noin 500 miestä, 
osa tuli ulkomailta asti.53 Otto Hjalmar Appelgren-Kivalo matkasi vuonna 1879 Ro-
vaniemelle, Kemijärvelle ja Kuolajärvelle (Sallaan), ja pani alulle Kemijokilaakson 
järjestelmälliset arkeologiset tutkimukset.54 Suomalainen napaseuturetkikunta 
matkasi vuonna 1882 professori Karl Selim Lemströmin johdolla Sodankylään tut-
kimaan parin vuoden ajaksi revontulia, valokuvaamaan paikkakunnan maisemia, 
rakennuksia ja elämää ja perustamaan tutkimusaseman,55 edelleenkin toimivan Täh-
telän. Kesällä 1882 lehtimies A. V. Ervasti ja lehtori Johannes Schwarzberg kiipesivät 
Kuusamossa Nuorusen laelle ja kokivat yleviä tunteita laajojen näköalojen edessä. 
He jatkoivat matkaansa Petsamoon.56 

Kesällä 1860 lähti tiedemies ja taiteilija August Fredrik Soldan yhdessä paroni 
Langensköldin, Metsähallituksen ylitirehtööri Rabbe Wreden sekä saksalaisen met-
säneuvos Edmund von Berghin kanssa Helsingistä pitkälle, Peräpohjolaan ja Lappiin 
ulottuneelle metsienkartoitusmatkalle.57 Suomalaisten tutkijoiden virta Lappiin kiih-
tyi 1800-luvun lopulta lähtien, ja monet kirjoittivat kuvauksia matkoiltaan.58

Lappia tekivät julkaisemillaan kuvauksilla tunnetuksi 1800-luvulta lähtien myös 
monet siellä työskennelleet papit ja virkamiehet, ensimmäisten joukossa Utsjoen 
ja Inarin kirkkoherrana 1819–1832 toiminut Jacob Fellman.59 Matkamuistelmia ja 
selostuksia Lapista julkaistiin myös sanomalehdissä jatkokertomuksina. Matkakerto-
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musten ja eräkirjojen lisäksi Lappia ja sen maisemia ja luontoa on käsitelty runsaasti 
myös muussa tietokirjallisuudessa sekä etenkin kaunokirjallisuudessa.60

MAISEMIA JA LAPPI-ROMANTIIKKAA
Eri aikojen matkakertomuksista voi päätellä, että Länsipohjan, Peräpohjolan ja 
Lapin maisemilla on ollut yleensä suuri merkitys matkaajille. Jo varhaisissa matka-
kuvauksissa oli kuvitusta, grafiikkaa. Myöhemmin Lapin maisemia alettiin esittää 
maalaamalla ja piirtämällä kuvataiteessa. Tehtiin myös Lappia ihannoivia sävellyk-
siä ja lauluja. Valokuvaustekniikka ja myöhemmin elokuvat edistivät huomattavasti 
Lapin maisemien ja matkakohteiden tunnettuutta. Kirjallisuuden, tiedonvälityksen ja 
taiteen välityksellä Lapin maisemista, paikoista ja kulttuurisista erityispiirteistä tuli 
kuuluisia nähtävyyksiä. Tunnetuimmat maisemat saivat ajan myötä jopa eräänlaisen 
kansallisen monumentin arvon. Näihin kohteisiin muodostui matkailua ja siihen 
liittyvää palvelutoimintaa ja rakentamista, joihinkin paikkoihin rakentui myöhemmin 
matkailukeskus tai lopulta lomakaupunki. Matkakertomuksissa ja taiteessa esitetyt 
maisemat valoivat siis perustuksia myös tulevalle matkailuarkkitehtuurille, vaikut-
taen sen sijoituspaikkoihin ja todennäköisesti ennen kaikkea siihen tapaan, miten 
maisemiin matkailussa ja siihen liittyvässä rakentamisessa suhtauduttiin.

VARHAISET MATKAILIJAT LUOVAT KUVAA POHJOISESTA

Tornionjokilaaksossa liikkuneet yläluokkaiset matkaajat aina Olaus Magnuksesta 
lähtien raportoivat kokemuksistaan usein idylliseen ja ihannoivaan sävyyn. Talonpoi-
kaiskansan ja saamelaisten elämäntapoja pidettiin yksinkertaisina ja puhtaina, ja ne 
rinnastettiin aitona ja turmeltumattomana säilyneeseen luontoon.61

Matkakertomukset osoittavat, että varhaisten matkaajien havaintojen kohteena 
olivat pohjoisen maisemat, paikallinen väestö ja heidän kulttuurinsa kansa- ja kie-
litieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna sekä kasvit, eläimet ja maaperä biologian 
ja geologian kannalta määriteltyinä. Matkakuvauksista käy ilmi, että matkailijat eivät 
rajoittuneet pelkästään kirjaamaan ja piirtämään ylös näitä havaintojaan, vaan ke-
räsivät Lapin-matkoiltaan muun muassa kansatieteellistä esineistöä, kasveja, kiviä, 
hyönteisiä ja lintujen sulkia. Monien matkaajien toimintaa leimasi pyrkimys matkalla 
koettujen asioiden ymmärtämiseen tieteellisten määrittelyjen ja tyypittelyjen avulla 
sekä asioiden vertaamiseen oman kulttuurin vastaaviin ilmentymiin. Euroopan si-
vistyneistön parissa elettiin vaihetta, jolloin luonnontieteiden avulla muodostettiin 
kuvaa omasta planeetasta ja sen monimuotoisista ilmentymistä.62

Alkuperäiskulttuureita ja periferiaa dokumentoitiin ja määriteltiin teollistuneiden 
maiden keskuksista käsin. Samalla kun alkuperäiskansat nähtiin teknologisesti ja 
älyllisesti alempiarvoisina ja siten väistyvinä, niiden alkuperäistä tilaa ihannoitiin, 
kulttuuria tutkittiin ja esineistöä taltioitiin museoiden kansatieteellisiin kokoelmiin.63 
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Saamelaisia poroineen ja loudekotineen matkasi Keski-Euroopan metropoleihin 
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, kun alkuperäiskansoja haluttiin esitellä 
suurkaupunkien asukkaille.64 Myös intiaaneja vietiin Euroopan kaupunkeihin samas-
sa tarkoituksessa. Etniset kansat asetettiin näytille urbanisoituneelle eurooppalai-
selle valtaväestölle, joka tavallaan katsoi ”löytäneensä” nämä kiinnostavat ”alku-
asukkaat”. Alkuperäiskansa oli eksoottista rekvisiittaa, jota kuljetettiin ja asetettiin 
näytteille yhtä lailla kuin kiinnostavia esineitäkin; kansatieteilijät puolestaan tyypit-
telivät ja analysoivat kaiken samanlaisella tarkkuudella – niin ihmiset kuin esineet-
kin. Kysymyksessä oli eräänlainen turismin tai tieteellisen matkailun synnyttämä 
kulttuurinen vuorovaikutus, jossa turisti tai tiedemies palasi kotimaahansa tuoden 
mukanaan keräämiänsä objekteja muidenkin ihmeteltäväksi.

Lappiin on täytynyt liittyä suurta lumovoimaa, kun se on tiedemiesten lisäksi hou-
kutellut suuren joukon eurooppalaista yläluokkaa pitkille ja vaivalloisille matkoille 
alkeellisissa olosuhteissa. Matkakertomukset osoittavat, miten Lapissa jouduttiin 
matkustamaan uuvuttavan hitaasti etenevien jokiveneiden kyydissä, taivaltamaan 
halki korpien ja harvaan asuttujen seutujen, olemaan kylmän sään, sateiden ja 
piinaavien hyttysparvien armoilla, yöpymään talonpoikien luona ja toisinaan kirp-
puja kuhisevissa vuoteissa. Koska matkustaminen edellytti rohkeutta, kestävyyttä 
ja antautumista luonnon armoille, ei Lappiin lähdetty lomailemaan ja lepäilemään, 
vaan paremminkin seikkailemaan ja löytöretkelle. Koska varhainen matkailu ei ollut 
ennalta ohjattua ja järjestettyä, olivat siihen liittyvät puitteet, ympäristö ja kulttuuri 
vielä pääosin vailla turismin vaikutteita. Ensimmäiset matkaajat saattoivat tulla ”löy-
tämään koskemattoman” Lapin. Hakeuduttiin kokemaan jotain ennennäkemätöntä 
ja ainutlaatuista, ihmettelemään kesäyön aurinkoa, tutustumaan saamelaisiin ja po-
roihin, ja ihailemaan revontulia, arktista luontoa ja villejä erämaita. Luonnon, kansan 
ja kulttuurin ”puhtaus”, alkuperäisyys ja autenttisuus näyttävät matkakertomusten 
perusteella olleen niitä arvoja ja erityispiirteitä, joita varhaiset matkailijat halusivat 
pohjoisessa kohdata. Matkaajat käsittelivät ja myös liioittelivat näkemäänsä ja ko-
kemaansa matkakuvauksissaan. Samalla kun Lapista välitettiin tietoa, siihen alkoi 
liittyä myös mielikuvia, mystiikkaa ja romantiikkaa. Lapin poikkeuksellisesta omi-
naislaadusta tuli matkailullinen houkutin.

KÄSITYS MAISEMASTA MUOTOUTUU

Käsitys maisemasta on subjektiivinen ja liittyy sekä maiseman kokijaan että kul-
loiseenkin kulttuuriin ja aikakauteen ja niiden arvomaailmaan.65 Maiseman kuvaus 
pelkästään tieteelliseltä kannalta on vaikeaa, jonka vuoksi maantieteen aluekuvauk-
sessa saatetaan liikkua helposti tieteen ja taiteen rajamailla.66 

Pelkkä maisemien ihailu esteettisessä mielessä ja niiden kuvaaminen taiteen 
keinoin on niin sanotun pitkälle sivilisoituneen kulttuurin ilmiö. Tämän prosessin 
viimeinen vaihe on koskemattomien ja karujen erämaamaisemien nouseminen 
ihailun kohteeksi.67 Esimerkiksi Ruotsissa, ja siis myös Suomessa, villiin luontoon 
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suhtauduttiin negatiivisesti vielä 1700-luvulla, vaikka sitä Keski-Euroopassa jo ihail-
tiin.68 Länsimainen käsitys luonnon esteettisistä arvoista on syntynyt ajanjaksolla 
1650–1850. Eri puolilla Eurooppaa huomattiin jo 1800-luvun puolivälin tienoilla, että 
tarvitaan luonnonsuojelua.69 

Matkailijoiden käsitykset Lapin maisemista ja erämaaluonnosta ovat vaihdelleen 
eri aikoina. Ensimmäisessä vaiheessa arvostettiin vain maisemia, joissa näkyi ihmi-
sen käden jälki, viljelykset. 1700-luvulta lähtien ryhdyttiin näkemään kauneusarvoja 
jokimaisemissa, etenkin koskissa ja puistomaisilta näyttävissä rehevissä rantanii-
tyissä. Myös tasaisia jäkälikkökankaita pidettiin miellyttävinä niiden puistomaisen 
luonteen vuoksi. Myöhemmin ihailtiin tunturien huipuilta tarjoutuvia avaria näköalo-
ja, mutta tunturimaisemia itsessään pidettiin kolkkoina ja surumielisinä 1900-luvun 
alkupuolelle asti, jolloin Lapin karuimmat ja autioimmatkin maisemat alettiin kokea 
kauniina. Matkailijoiden maisemakäsitykset ovat osaltaan liittyneet aikakauden käsi-
tyksiin: on ihailtu sellaista maisemaa, jota kirjallisuus ja taide on kulloinkin opettanut 
ihailemaan.70

Kun suomalaisten suhtautuminen maansa luonnonkauneuteen oli aiemmin ollut 
jopa väheksyvää, tultiin 1800-luvun alkupuolella tietoisiksi oman maan luontoon 
ja maisemiin liittyvistä kauneusarvoista. Sivistyneistön keskuudessa alkoi tuolloin 
syntyä käsitys suomalaisesta kansallismaisemasta osana idealistista pyrkimystä 
määritellä ja luoda oma kansallinen identiteetti ja kulttuuri, isänmaakäsitys. Pyrki-
mykset liittyivät tavoitteisiin irtautua Venäjän valtapolitiikan alaisuudesta. Kirjallisuu-
den ohella käsitystä suomalaisesta maisemasta ja kansallisen ympäristön ihanteista 
luotiin 1800-luvun puolivälistä lähtien kuvien välityksellä, ensin maalausten, piirros-
ten ja kuvateosten, sittemmin valokuvien ja elokuvien muodossa.71

Maisemaihanne liittyi Suomessa 1700-luvulla suureksi osaksi vesistönäkymiin. 
Vuosisadan lopulta lähtien, varsinaisesti 1800-luvun alkupuolella, alkoi ihanteeksi 
tulla siintävien järvimaisemien tarkastelu korkeilta paikoilta. Etenkin Johan Ludvig 
Runebergin ja Zacharias Topeliuksen vaikutteiden ansiosta tällainen maisemakäsitys 
heijastui 1800-luvulla taiteeseen ja vakiintui kansallisen samaistumisen kohteeksi ja 
matkailun vetonaulaksi, eräänlaiseksi Suomen tunnuskuvaksi.72 1800-luvun puolivä-
listä lähtien eri puolille Etelä- ja Keski-Suomea rakennettiin näkötorneja maisemien 
katselua varten.73

Taiteella on ollut huomattava vaikutus maisemakäsityksen rakentumiseen. 
Metsät, jotka aiemmin oli koettu synkkinä paikkoina, alettiin romanttisten maise-
mamaalausten myötä nähdä kauniina. Kun aiemmin oli ihailtu vain kesämaisemia, 
kiinnittyi ulkomaisten vaikutteiden ansiosta Suomen maalaustaiteessa 1800-luvun 
lopulla huomio myös talvisten maisemien kauneuteen. Tuon ajan kuvataide vaikutti 
kaiken kaikkiaan keskeisesti suomalaisten tapaan nähdä maansa maisemat, kokea 
ne isänmaallisella ja henkisellä tavalla, hiljentyen.74 
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LÄNSIPOHJAN, PERÄPOHJOLAN JA LAPIN MAISEMAKUVAUKSIA

Vuosina 1715–1716 ilmestyi Erik Dahlbergin Ruotsin suurvaltaa esittelevä kuvateos 
Suecia antiqua et hodierna, johon sisältyi näyttävä ja mahtipontisesti liioitteleva piir-
ros Tornion kaupungista.75 Kuvitetut matkakertomukset, voyage pittoresque, alkoivat 
yleistyä 1700-luvulla.76 Suomen osalta Länsipohja, Peräpohjola ja Lappi saivat näissä 
teoksissa yhä merkittävämmän osan.

A. F. Skjöldebrandin vuosina 1801–1802 ilmestynyt Voyage pittoresque au Cap 
Nord esitteli runsaan määrän Länsipohjan ja Lapin maisemia, joita ei, Tornion 
kaupunkia lukuun ottamatta, ollut oikeastaan koskaan aiemmin esitetty realistisen 
piirroksen tai maalauksen muodossa, joten kuvateoksella tuli olemaan merkitystä 
suomalaisen maisemataiteen ja kansallismaisemakäsitteen syntymiselle.77 Skjölde-
brand tunsi muiden aikalaisten tavoin selvästikin kaipuuta koskemattoman ja idyl-
lisen luonnonmaiseman kauneuteen, mikä käy ilmi hänen viittauksestaan rokokoo-
ajan romanttiseen maisemamaalaukseen Vitsaniemen kylässä kesäkuussa 1799:

Sateen lakattua aioin ryhtyä piirtämään, mutta valaistus teki maisemasta niin kauniin, 

etten saanut mitään aikaiseksi. Laskevan auringon säteet lävistivät tulvatasangolta 

nousevan usvan, joka jäi verhoamaan vaarojen rinteitä. Koko näkymän värjäsi hiipuvan 

auringon loimu – ah, Claude Lorrain! huokaisin ja suljin lehtiöni.78 

Giuseppe Acerbi, joka usein vertasi näkemiään maisemia maalaustaiteeseen,79 
totesi matkakuvauksessaan veneretkestään Jerisjokea pitkin Pallakselle, että ”tämä 
joki tarjosi kauneimman maiseman mitä maalari voisi toivoa lempeää maalaistyyliä 
kuvatessaan”.80 Päiväkirjaansa hän kuvasi romanttisen idyllin: 

Jokireitti on jatkuva kauniiden ja maalauksellisten näkymien ketju, pieniä vesiputouksia 

puiden peittämien kallioiden välissä. Lahdelmat ja lammet, joissa vilisee kaloja ja lintu-

ja, antavat vaihtelua maisemille. Tämä tuotti meille aivan toisenlaista iloa kuin muissa 

maissa kokemamme.81 

Länsipohjan Niemivaaran erikoiset kalliomuodostelmat innoittivat Maupertuis’n 
runolliseksi, kun hän kirjoitti niistä kiinnostusta herättävällä tavalla, että paikka ”tuo 
mieleen satujen lumotun linnan”, jossa on ”ikäänkuin vuorenseinään hakattuja saleja 
ja kammioita”, jotka ”pikemminkin vaikuttavat jonkin palatsin muureilta kuin luon-
nonmuodostumilta”.82 Länsipohjan maisemat inspiroivat myös Skjöldebrandia, jonka 
silmissä Ylitornion kallioinen Luppiovaara muistutti ”jättiläislinnan raunioita”, ja Aa-
vasaksan laelta näkyvät vaarat toivat mieleen Pelionin ja Ossan vuoret Kreikassa. 
Keimiötunturin laelta Skjöldebrand hahmotti Pallastunturit suurena kolossina, ja Je-
risjärven saarten muodoista hänen mielikuvituksensa löysi pintaan nousseita valaita 
tai muita ”merihirviöitä”.83 Varhaisten matkailijoiden maisemakertomukset sisälsivät 
siis poeettisia ja esteettisiä vertauskuvia. Romantiikan aikakauden matkailijat olisivat 
varmaankin mielellään löytäneet muinaisia raunioita villiintyneen ja kesyttömän 
luonnon keskeltä, mutta yhtä hyvin voitiin maiseman erikoiset muodostumat nähdä 
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runollisessa mielessä vaikkapa satuolentojen tai maahisten linnoina. Näin maise-
man erikoiset kohokohdat saivat myyttistä ja romanttista hohdetta ja kiinnostus niitä 
kohtaan lisääntyi.

Yhtä lailla kuin käytettävissä olleet kulkureitit, myös tärkeät maisemakohteet vai-
kuttivat Lapin matkailun syntyyn ja kehitykseen. Matkailukohteiden ja -reittien esit-
tely ulkomaisessa kirjallisuudessa loi perustan varsinaisen turismin kehittymiselle, 
kun muutkin halusivat kulkea tunnettujen seikkailijoiden viitoittamia jalanjälkiä. Kun 
Lappi-kuvauksia julkaistiin ulkomailla runsaslukuisesti, alkoi niiden vaikutus lopulta 
heijastua myös kotimaahan. Kun ulkomaiset matkakertomukset olivat luoneet kuvaa 
Länsipohjasta, Peräpohjolasta ja Lapista outona reuna-alueena, alkoi suomalainen 
sivistyneistö luoda sen pohjalle 1800-luvulta lähtien kansallista erityisarvoa pohjoi-
sen maisemille ja luonnolle.

Vuosina 1845–1852 ilmestyi vihkoina Suomen näkymiä ja nähtävyyksiä esittelevä, 
Zacharias Topeliuksen kirjoittama ja aikauden taiteilijoiden litografiapiirroksilla kuvi-
tettu Finland framstäldt i teckningar. Se oli ensimmäinen kotimaata kuvaava teos, 
joka pyrki kattamaan koko suuriruhtinaskunnan. Topelius laati kuvakirjan ulkomais-
ten esikuvien mukaan ja keräsi tiedot useista lähteistä.84 Tämän kuvateoksen myötä 
alkoi muodostua visuaalinen kuva Suomesta. Teos lisäsi merkittävästi kiinnostusta 
Suomen luonnon- ja kulttuurimaisemia sekä matkailua kohtaan ja oli esikuva myö-
hemmille maata esitteleville teoksille.85 Mainittakoon, että teoksessa olevan Tor-
nionjoen Kattilakoskea esittävän piirroksen taiteilija Lennart Forstén kopioi suoraan 
Skjöldebrandin teoksesta.86 Koko laajaa Lapin nykymaakuntaa edustavat teoksessa 
Kattilakosken lisäksi vain kolme muuta, ulkomaalaisten matkailijoiden tunnetuksi 
tekemää Tornionjokilaakson kohdetta – Tornion kaupunki, Luppiovaara ja Aavasak-
san vaara – joista kustakin on selostuksen lisäksi Forsténin laatima maisemapiirros. 
Tietous Länsipohjasta, Peräpohjolasta ja Lapista oli vielä tuolloin korkeammalla ta-
solla ulkomailla kuin Suomessa. Topelius siis esitteli Finland framstäldt i teckningar 
-teoksessa pohjoisen osalta Maupertuis’n sekä Acerbin ja Skjöldebrandin ja monien 
muiden matkaajien 1700-luvun matkareittejä ja maisemia, tehden niitä samalla 
tunnetuksi suomalaisille lukijoille. Mitään uutta Topeliuksen teksti ei mainituista koh-
teista tuonut esille, sillä nämä matkakohteet oli noteerattu eri puolilla Eurooppaa jo 
huomattavasti aiemmin.

Länsipohjaa ja Peräpohjolaa Topelius ei teksteissään erikseen erotellut, vaan sisäl-
lytti myös nämä alueet suureen Pohjanmaan maakuntaan, jossa asui reippaita suo-
malaisia talonpoikia. Lappia hän kuvasi etupäässä saduissaan ja runoissaan, kuten 
Inarinjärvi, Jäätehinen, Korkean herran jahtikoira ja Sampo Lappalainen, mutta 
myös kuvateosten artikkeleissa. Vaikka Topelius piti Lapin luontoa yksinäisyydessään 
suurenmoisena, nousee hallitsevalle sijalle käsitys seudun autiudesta, jylhyydestä 
ja karuudesta. Edistystä merkitsi se, että lappalaiset oli saatu luopumaan noituudes-
taan ja pakanuudestaan suomalaisen uudisasutuksen leviämisen ja kirkon toimin-
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nan myötä. Heimokuvauksista voi päätellä, että lappalaiset olivat alempaa rotua, 
kiiluvasilmäisiä, juroja ja hitaita, lapsenomaisia ja helläsydämisiä ihmisiä, joista osa 
oli villiä ja siivotonta, raakaa ja tappelunhaluista väkeä, osa viinaan sortuvia.87 Tope-
lius, joka oli luennoinut maantiedettä Helsingin yliopistossa ja pyrkinyt korostamaan 
tieteellistä näkemystä Suomen maantieteellisistä oloista, kirjoitti monien töidensä 
ohella myös lukukirjan koulujen käyttöön: Boken om Vårt Land ilmestyi 1875 ja sen 
suomennos Maamme kirja seuraavana vuonna. Vaikka kirjaa ilmestymisensä jälkeen 
arvosteltiin liiallisesta uskonnollisuudesta ja asiatietojen korvaamisesta mielikuvi-
tuksella, se sopi isänmaallis-uskonnolliseen ilmapiiriin. Kirjaa on eri aikoina painettu 
yhteensä noin 2,5 miljoonaa kappaletta ja sen sanoma on läpäissyt kaikki kansa-
laiskerrokset.88 Kirjan Lappia koskevat käsityksensä Topelius joutui pohjaamaan M. 
A. Castrénilta saatujen tietojen lisäksi muun muassa saatavilla olleisiin kirjallisuus-
lähteisiin, sillä hän ei koskaan käynyt Oulua pohjoisempana.89 Maamme kirjaan 
sisältyi useita yleiskuvauksia Länsipohjasta ja Lapista, muun muassa Aavasaksasta, 
Ivalojoen Kultalasta ja Inarijärvestä.90 Vuonna 1873 ilmestyneessä kuvateoksessaan 
Matkustus Suomessa Topelius kirjoitti dramaattiseen sävyyn Lapista:

Ihmeyttäväinen ja opettavainen on elävän luonnon taistelu Pohjanperän voimaa vastaan. 

Jos matkustat eteläisestä Suomesta pohjoiseen ja niin edespäin Lapin autioille tuntu-

reille, niin on sinusta aina, jokaisen peninkulma-kymmenen päähän päästyäs, tuntuva 

ikään kuin kulkisit elämästä kuolemaa kohti. Ja päinvastoin kullankaivaja ja luonnon-

tutkija, Pohjan periltä palatessaan etelämaille, mielestään aivan kuin kulkee kuolemasta 

elämään.91 

Topelius kuvasi teksteissään hänelle tuntematonta Lapin luontoa ja maisemaa 
usein synkällä tavalla, välittäen tunnetta pelottavasta ja armottomasta, noituuden 
aikanaan riivaamasta alueesta, jossa ihmiset alituiseen kamppailevat elämisen edel-
lytyksistä. Topeliuksen Lappi-kuvauksissa on jotain sadunhohtoista, salaperäistä ja 
myyttistä, myös naiivia. Saamelaiskuvaukset lähentelevät jopa rasistista luokittelua, 
joskin ovat aikakaudelleen melko tyypillisiä. Topeliuksen Lappia käsittelevillä kuva-
uksilla on ollut suuri merkitys, sillä hänen kirjoittamiaan kuvakirjoja ja satuja luettiin 
laajalti ja Maamme kirjaa lukivat sukupolvet toisensa jälkeen. Syvälle suomalaisten 
mieliin iskostui romanttisten mielikuvien Lappi villinä seikkailujen erämaana.

Suomalaiset taiteilijat suuntasivat kalevalaisen runomaailman ja kansallisro-
mantiikan innostuksessa tekemänsä matkat pääosin Karjalaan sekä Sisä-Suomen, 
Pohjois-Hämeen ja Keski-Suomen syrjäseuduille. Axel Gallén suunnitteli 1880-luvun 
lopulla Lappiin matkustamista ja jopa asumista siellä. Hän päätti kuitenkin lähteä 
syksyllä 1890 maalaus- ja valokuvausmatkalle Vienan Karjalaan, ja matkatoveriksi 
tuli kreivi Louis Sparre. Tätä matkaa pidetään karelianismin lähtökohtana. Pohjoi-
sin Gallénin matkoista ulottui Kuusamon Paanajärvelle, jossa hän maalasi kesällä 
1892. Samana kesänä Sparre ja kuvanveistäjä Emil Wikström tekivät laajan matkan 



652. Lapin matkailuhistoriaa 

Paanajärvelle ja Karjalaan. He viitoittivat tietä sinne myöhemmin matkanneille Pekka 
Haloselle, Juhani Aholle, Eero Järnefeltille, Jean Sibeliukselle ja Eino Leinolle.92

Taidemaalarille Gabriel Engbergille Lappi oli vastaus kansallisromantiikan ai-
kakauden pyrkimyksiin. Hänestä tuli arvostettu uranuurtaja Lapin maisemien ku-
vaamisessa, sillä muut kuvataiteilijat eivät olleet vielä ehtineet valloittaa Suomen 
pohjoisinta osaa, lukuun ottamatta eräitä Lapissa laadittuja topografisia kuvauksia ja 
kansatieteellisiä henkilökuvia. Engberg matkasi ja maalasi eri puolilla Lappia vuosina 
1898, 1905 ja 1920.93 Peräpohjolan ja Lapin maisemien maalaamisessa ja näytteille-
panossa nähtiin sortovuosina kansallista ja isänmaallista merkitystä, ja samanlaiset 
ihanteet vaikuttivat taustalla myös 1920–1930-luvulla.94 Engbergin ohella ja jälkeen 
Lapissa ovat 1900-luvun alkupuolella matkanneet ja sitä kuvanneet kymmenet muut 
kuvataiteilijat, kuten Juho Kustaa Kyyhkynen, Victor Westerholm, Eero Järnefelt, 
Marcus Collin, Eemu Myntti, Aukusti Tuhka, Aukusti Koivisto, Anton Lindforss, Eero 
Nelimarkka ja Aale Hakava.95

Kun ensimmäisen maailmansodan myötä Karjalan raja sulkeutui, lunasti Lappi 
lopullisesti asemansa kotimaisen kaukokaipuun tyyssijana.96 Lapilla ja Karjalalla oli 
myös kosketuskohtansa, sillä Etelä-Sallan ja Kuusamon rajaseudut sijaitsivat karelia-
nismin ja lapponismin kosketuspisteessä, ja rotkomaisine järvineen ja dramaattisen 
jyrkkine kanjonijokineen ne saattoivat edelleen tyydyttää myös kaipuuta Karjala-
romantiikkaan.

LAPPI TALLENTUU FILMILLE

Into Konrad Inha, Suomen maisemien tunnettu kuvaaja ja kansallisromantikko, 
matkusti valokuvaamon omistaja Karl Emil Ståhlbergin lähettämänä kesällä 1892 va-
lokuvausmatkalle Pohjois-Suomeen. Inha matkasi junalla Ouluun, hevoskyydillä Ro-
vaniemelle, jokiveneellä Sallaan ja sieltä veneellä ja patikoiden Kuusamoon, Paana-
järvelle ja Oulankajokea myöten Vienan Karjalaan. Valokuvia oli esillä Helsingissä ja 
ne saavuttivat suosiota. Vienan Karjalaan Inha palasi vielä vuonna 1894, jolloin hän 
kuukausien ajan kulki Lönnrotin jalanjälkiä. Vuosina 1895–1896 ilmestyi Inhan teos 
Suomi kuvissa.97 Entisen Lapin läänin ja nykymaakunnan alueelta se esitteli Kemin 
ulapan purjelaivoineen, Tornionjoen Matkakosken, Kemijärven Pyhätunturin, näky-
män Sallatunturilta, Rajalan talonpoikaistalon Paanajärveltä sekä kolme valokuvaa 
saamelaisista. Mukana oli myös Venäjän puolelta Paanajärven itäpuolinen Oulanka-
joen Kivakkakoski, josta Inha totesi jumaloiden: ”Ei ole koskea jalompaa kuin tämä. 
Sen kirkas vesi, sopusointuinen pauhina sekä ihana luonto sen rannoilla kiinnittä-
vät siihen määrään katsojan, että hän ei tahtoisi irtautua sen äärestä.”98 Laajojen 
näkymien ohella Inhan huomio keskittyi erityisesti vesistöihin, kulkihan reitti jokia 
pitkin. Tämä käy ilmi myös Tenniöjoen rannalle pystytettyä telttaleiriä koskevassa 
kuvauksessa: ”joet tarjoavat mitä ihanimpia maisemia, lehtevine rantoineen ja su-
vantoineen, joiden perältä usein näkyy tunturin sininen peili.”99 Vuonna 1909 ilmestyi 
Inhan Suomen maisemia ja 1925 sen kuvitettu ja laajennettu painos, joissa pohjolan 
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seudut olivat edelleen tärkeällä sijalla.100 Inhan maisemavalokuvakirjoja sävyttää 
topeliaaninen henki.101 

Inhan ohella Lappia valokuvasivat 1880–1890-luvulla myös kolleegineuvos ja ka-
lastuksentarkastaja Jonas Albert Sandman102, insinööri Karl Granit, vuorineuvos Karl 
Adolf Moberg, maantieteen professori Johan Evert Rosberg sekä oululainen valoku-
vaaja Regina (Ina) Liljeqvist.103 Vuosisadan vaihteen molemmin puolin Lappi-kuvia 
oli kotimaata esittelevissä valokuvanäyttelyissä ja vedoksia kaupattiin yksittäiskap-
paleina.104 1900-luvun alkukymmeniltä lähtien Lapin läänin alueelle ja Petsamoon 
tekivät useita valokuvausmatkoja Suomen tunnetuimmat ammattivalokuvaajat,105 
joista monet myivät ottamansa valokuvat Suomen Matkailijayhdistykselle. Heistä ak-
tiivisimpia olivat Aarne ja Otso Pietinen, Heikki Aho ja Björn Soldan, Eino Mäkinen, 
Marja Vuorelainen ja Matti Poutvaara. Lapissa ovat kuvanneet myös valokuvaajat 
Fred (Fredrik) Runeberg, Heinrich Iffland, Harry Nybom, Torsten Rancken, R. Schau-
man, Rafael Roos ja Pauli Huovila. Veljekset Niilo ja Valto Karhumäki ovat ottaneet 
siellä ilmakuvia. Pohjoiseen matkasi myös ulkomaisia valokuvaajia, kuten saksalai-
nen Hans Wagner kesällä 1939. Lappiin suuntautunut valokuvausinnostus oli laa-
jimmillaan 1920-luvulta 1960-luvulle, joka oli eräänlaista Lapin matkailun herooista 
aikaa. Valokuvaajat kuvasivat etupäässä maisema- ja luontokuvia sekä suomalaisia 
talonpoikia, saamelaisia ja poroja, mutta myös kaikki uudet matkailurakennukset do-
kumentoitiin filmille. Kuvauskohteiden edustalle aseteltiin yhtä mieluusti autoja kuin 
myös valokuvaajien perheenjäseniä ja ystäviä tai saamelaisia poroineen. Valokuvat 
välittivät autenttisen tuntuista kuvaa eksoottisesta pohjolasta.

Suomalaisia valokuvateoksia selaamalla voi nähdä, miten pohjoista Suomea esi-
teltiin 1900-luvulla. Inhan Suomi kuvissa -teoksesta lähtien Länsipohjan, Peräpohjo-
lan ja Lapin maisemat olivat tärkeällä sijalla kotimaata esittelevissä valokuvateoksis-
sa.106 Ne kaikki perustuivat tematiikaltaan enemmän tai vähemmän Inhan teokseen. 
Varsinaisia Lappi-aiheisia valokuvakirjoja107 alkoi ilmestyä 1930-luvulta lähtien sekä 
Suomessa että ulkomailla, samalla kun Lappi-aiheisia matkakirjoja ja -oppaita tuli 
yhä enemmän markkinoille. Kun Euroopassa julkaistujen Lappia koskevien matka-
kertomusten ja yleisteosten informaatio oli vuosisatojen ajan painottunut tekstiin, tu-
livat Suomessa 1920-luvulta lähtien suosituiksi valokuvakirjat, joissa luotettiin lähes 
pelkästään kuvien voimaan ja kutakin kohdetta kuvattiin vain muutamalla sanalla, 
samassa painoksessa usealla kielellä. Valokuvateoksia julkaistiin useissa painoksis-
sa suurina erinä ja ne levisivät laajalle yleisölle. Suomen maakuntien nähtävyyksiä 
esittelevien teosten lisäksi valokuvat saivat keskeisen aseman matkailulehdissä, 
-kirjoissa ja -mainonnassa. Useissa kuvateoksissa esiintyi moneen kertaan aiemmin 
käytettyjä kuvia, useiden vuosikymmenienkin viiveellä. Samoja valokuvia käytettiin 
esimerkiksi 1890-luvulta 1930-luvun loppuun asti ja 1930-luvulta 1950-luvulle, jolloin 
identtiset kuvavalinnat, kuva-aiheet ja kuvakulmat ikonisoivat tärkeimmät maisema- 
ja matkailukohteet, sen miltä ne näyttävät ja miten ne tulisi nähdä. Kuvien toiston 
tehon voi olettaa synnyttäneen kaipuun kokea nähtävyys paikan päällä. Pohjoisen 
maisemanähtävyydet, jotka aikanaan olivat saaneet myyttisen luonteensa kuuluisien 
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maailmanmatkaajien vierailuista, popularisoituivat pikkuhiljaa yleisiksi matkailunäh-
tävyyksiksi, joihin liittyi maisemakultti. Lapin nykymaakunnan alueella tällaisia tun-
nettuja matkailuhistoriallisia kulttipaikkoja ovat olleet esimerkiksi Tornionjokilaakso, 
Aavasaksa, Ounasvaara, Pallastunturi, Yllästunturi, Kilpisjärvi, Saana, Halti, Kemijär-
ven Pyhätunturi, Oulangan kanjoni, Kaunispää, Inarijärven Ukonkivi, Utsjokilaakso ja 
luovutetuilla alueilla Sallatunturi sekä Petsamon Kolttaköngäs ja Liinahamari.

Lapin maisemat tulivat tunnetuiksi myös postikortteina 1900-luvun taitteesta lähti-
en. Lappi-aiheisia postikortteja lähetettiin tietysti pohjoisesta, mutta eksotiikan vuoksi 
niitä voitiin myydä myös Etelä-Suomen kirjakaupoissa. Suomen Matkailijayhdistys jul-
kaisi 1900-luvulla kaikista kohteistaan laadukkaita valokuvapostikortteja, jotka esittivät 
maisemia ja niissä sijaitsevia matkailurakennuksia ja niiden sisustuksia.

Kirjailija Juhani Ahon pojat Heikki Aho ja Björn Soldan kuvasivat suuren määrän 
Lappia esitteleviä valokuvia ja lyhytelokuvia. Lappi oli heille mieluisa paikka, johon 
he halusivat palata yhä uudelleen. Ahon ja Soldanin laajassa valokuvatuotannossa 
avautuu monipuolinen kuva kesäiseen ja talviseen Peräpohjolaan ja Lappiin – sekä 
perinteisiin elinkeinoihin että moderniin turismiin.108 Vuonna 1936 julkaistiin Ahon 
ja Soldanin kokoama reipashenkinen kuvakirja Villi, kaunis Lappi, jonka viimeisellä 
sivulla julistettiin: ”Tervetuloa Lappiin – Lappi on valloittava teidät!”.109

Vuonna 1938 ilmestyi Esko ja Paavo Suomalaisen Suomen erämaiden kauneus, 
Kuvia Kuusamosta ja Sallasta, joka on Inhan jalanjälkiä matkaava, Oulangan seudun 
mykistävän hienoja maisemia esittelevä viisikielinen valokuvateos. Teos uhkuu sitä 
kansallishenkeä, jota Lönnrotin matkat Vienan Karjalaan olivat synnyttämässä ja 
jolle Inha loi ilmaisun valokuvan muodossa. Teos oli ylistyslaulu Kuusamon ja Sallan 
luonnon villille kauneudelle, sen suurille tuntureille ja jyrkkäseinäisille rotkolaaksoil-
le, kalevalaisille saloille ja luonnonpyhäkön tuhatvuotiselle rauhalle. Kirjan vaikutta-
vassa esipuheessa todettiin, että

tuskin missään muualla maassamme koskematon salo tarjoaa niin tuhlaten kauneuttaan 

ja valloittaa luonnonihailijan niin voimakkaasti kuin täällä… ken kerran on nähnyt nämä 

seudut, kuullut niiden metsien huminan ja suurten könkäiden pauhun tai nähnyt kesä-

yön ihmeellisen valohämyn leikkivän varjoleikkiään hiekkaisilla jokirannoilla pohjolan 

sypressikuusien seisoessa kuin jättiläistemppelin pilarit vedenpartaalla, hän on joutunut 

lähtemättömästi Suomen erämaiden ja niiden kuulaan kauneuden lumoihin.110 

1800-luvulla syntynyt isänmaan kauneuden ihailu kalevalaisessa ja topeliaanisessa 
hengessä oli 1930-luvulle tultaessa jo niin syvälle juurtunut suomalaiseen sivistyneis-
töön ja ylempiin yhteiskuntaluokkiin, että se oli muodostunut kultiksi. Pyhiinvaellus 
Suomen salojen kätköihin ja lumottuun erämaahan, isänmaan kauniiden kasvojen 
ääreen, oli suorastaan riitti, jonka kotimaataan rakastava matkaaja saattoi tehdä. Tie-
tyistä Lapin maisemista tuli klassisen matkailun kohteita ja tunnettuja nähtävyyksiä, 
lopulta kansallismaisemia. Lapin maisemien tunnetuksi tulemisella ja tiettyjen paikko-
jen valikoitumisella matkailukohteiksi on puolestaan ollut yhteys niitä seuranneeseen 
matkailuarkkitehtuuriin, sen sijoituspaikkoihin ja maisemasuhteeseen.
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Lapissa on kuvattu satoja lyhytelokuvia ja kymmeniä pitkiä elokuvia 1900-luvun 
alkupuolelta lähtien.111 Pitkistä elokuvista ehkä tunnetuin on Erik Blombergin oh-
jaama ja kuvaama, kesällä 1952 ensi-iltansa saanut, kansainvälisesti menestynyt 
Valkoinen peura. Se kuvaa Lapin salaperäisenä ja shamanistisena noitamaana, 
vahvistaen pitkän ajan kuluessa syntynyttä eksoottista myyttiä oudosta Lapista.112 
Jotkut suositut elokuvat, kuten vuoden 1951 viihdehupailu Rovaniemen markkinoilla 
ja 1977 ensi-iltansa saanut Jäniksen vuosi,113 loivat aivan toisenlaista Lappi-kuvaa 
kuin Franzénin ja Topeliuksen hartaan isänmaallishenkinen estetiikka. Toisaalta Arto 
Paasilinnan romaanin mukaan tehdyssä Jäniksen vuodessa, jossa stressaantunut 
mainosmies Vatanen pakenee sivilisaatiota Lapin metsiin löytämänsä jäniksen 
kanssa, oli teemana perinteinen ja edelleen ajankohtainen rousseaulainen luontoon 
palaaminen. Etenkin elokuvat ovat levittäneet ja popularisoineet tehokkaasti Lappi-
romantiikkaa suurelle yleisölle.

Lapista on luotu kuvaa kaukaisena haavemaana myös musiikin kautta, sadoissa 
lauluissa ja sanoituksissa, sekä korkea- että populaarikulttuurissa. Useimmat suo-
malaiset tuntenevat Lappi-aiheisia lauluja ja iskelmiä, etenkin Maija-Liisa Könösen 
sanoittaman Lapin tangon, jonka Unto Mononen sävelsi 1960-luvun alussa Rova-
niemellä asuessaan:114

Haaveileva pari ihailee Saanaa ja Kilpisjärveä 

Fred Runebergin 1950-luvun alun valokuvassa. 

Laaksossa hohtaa uusi matkailuhotelli. Tämä 

näkymä ikonisoitui tärkeiden Lappi-maisemien 

joukkoon postikorttien ja valokuvakirjojen myötä. 

SMY:n postikortti. HH:n kokoelma.

Vaaleatukkainen malli, ehkä kuvaajan vaimo, posee-

raa ruska-aikaan saamelaispuvussa. H. Laamasen 

valokuva lienee 1960-luvun alkupuolelta, ja se on 

sommiteltu Runebergin valokuvan mukaan – kauan 

ennen maisemat muuttanutta 2000-luvun matkailu- 

ja lomarakentamista. Postikortti. HH:n kokoelma.
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Lapin luonto luo outoa taikaa 

se on kaunis ja vertaamaton 

huiput vaarojen kauaksi hohtaa 

ruska loistossaan kuin satu on

Lapin muistan ja tunturit jylhät 

sekä auringon tuon keskiyön 

metsälampien välkkyvät silmät 

talvi-iltojen tähtien vyön 

Kun kerran matkallain Lapin maahan eksyin 

ei haihdu rinnastain outo taika tuo 

mua kutsuu Lappi vain, sen tenho yksin 

sen muisto mulle aina kaipuuta luo

Lapin tango on osa romantisoivien ja idealisoivien kuvausten pitkää jatkumoa, 
joka alkoi jo satoja vuosia sitten Lappia käsittelevässä kirjallisuudessa ja matkakert-
tomuksissa. Lapin ja sen luonnon ja maisemien ihmeellisyyden, arvoituksellisen 
tarunhohteisuuden ja ankaruuden korostaminen – jota Suomessa etenkin Zacharias 
Topelius ja monet hänet jälkeensä edustivat – loi osaltaan pitkään jatkuneen myytin 
ihmeellisestä, lumotusta Lapista. Topeliaaninen pohjoisen luonnon mystifioiva ja 
idealisoiva estetisointi palveli osaltaan kansallisuusaatetta. Lapista syntyneeseen 
sadunomaiseen käsitykseen istutettiin myöhempinä aikoina sopivia aineksia, kuten 
Korvatunturin joulupukki muoreineen, tonttuineen ja lahjapajoineen.

Lappi-aiheinen kaunokirjallisuus, kuvataide, musiikki, valokuva- ja elokuvataide 
alkoivat orastaa 1900-luvun taitteessa ja tulivat suosituiksi etenkin 1920–1930-luvulta 
lähtien. Lapponismi tuli karelianismin rinnalle osaksi kansallista uusromantiikkaa ja 
alkoi pikkuhiljaa kasvaa suuremmaksi. Lapponismin nousu osaksi populaarikulttuu-
ria vaikutti osaltaan siihen, että matkailuvirta ei suuntautunutkaan Itä-Suomeen vaan 
Lappiin.

Kiinnostus Lappia kohtaan oli itsenäisyyden ajan ensi vuosikymmeniltä alkaen 
yleinen trendi suomalaisessa yhteiskunnassa, ja se heijastui monille kulttuurin alu-
eille. Lapin ihannointi näkyi taide- ja viihde-elämässä erityisesti 1930-luvulta alkaen 
ja jatkui voimakkaana 1960-luvulle asti. Se oli tukkikämppä-, kullankaivaja-, erämies- 
ja saamelaisromantiikkaa. Se näkyi ja kuului iskelmissä, elokuvissa, kirjallisuudessa 
ja kuvataiteessa. Vaikka Lappiin matkustaminen oli muodikasta, ei Lappi-romantiikan 
luonne populaarikulttuurissa ja viihteessä ollut yleensä erityisen modernia, vaan pa-
remminkin perinteistä, usein agraaria, alkukantaista ja olemukseltaan kansanomais-
ta ja suureen yleisöön vetoavaa. Suomalaisen populaarikulttuurin Lappi-romantiikka 
on osittain verrattavissa amerikkalaiseen western-kulttuuriin, joka on yhä uudelleen 
kaivanut esiin uudisraivaaja-, cowboy- ja intiaanimyyttejä. Lapissakin filmattiin 
1950–1960-luvulla suomalaisia cowboy-seikkailuelokuvia. Viihde-elämän Lappi-
romantiikka on luonnollisesti lisännyt matkailuhalua salaperäiseen Villiin Pohjolaan. 
Populaarikulttuuri lujitti Lapin asemaa kiinnostavana matkakohteena ja satumaisena 
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haaveiden pakopaikkana arjesta ja kaupungistuvan ruuhka-Suomen kiireisestä elä-
mästä.

Samalla kun tiedonvälitys ja taide popularisoituivat ja viihteellistyivät, tapahtui 
sama ilmiö myös matkailulle. Kansallisromanttisessa hengessä tehdyt maiseman- 
ja luonnonihailumatkat isänmaan nähtävyyksien äärelle tekivät tilaa koko kansan 
virkistysmuotoiselle vapaa-ajanvietolle ja lomailulle, joka sekin sisälsi aluksi vielä 
topeliaanisia aineksia, tunnetuissa maisemissa ja luonnossa liikkumista.

YÖSIJA TALOISSA, AUTIOTUVISSA JA TAIVASALLA
Vanhin matkailijoiden majoittumismuoto Länsipohjassa ja Peräpohjolassa on ollut 
yöpyminen paikallisten asukkaiden luona, säätyläiskodeissa ja talonpoikaistaloissa, 
Lapissa joskus myös saamelaisten kota-asumuksissa ja tuvissa. Tämä edustaa turis-
min alkuvaihetta, jossa turisteja on vielä niin vähän, että paikalliset asukkaat ovat 
kiinnostuneita tutustumaan heihin ja hankkimaan mahdollista lisätienestiä.

VIERAANA SÄÄTYLÄISKODEISSA

Säätyläiset pyrkivät Suomessa matkustaessaan yöpymään muiden säätyläisten 
luona – pappiloissa, kartanoissa, virkamiesten taloissa, kaupungeissa porvareiden 
luona – jos se sukulaissuhteen, tuttavuuden tai suositusten avulla oli mahdollista. Ta-
lonpoikien ylläpitämiä kestikievareita pidettiin yleensä alkeellisina ja epäsiisteinä.115

Pohjois-Suomen ja Lapin papisto ja virkamiehistö, osittain myös porvaristo, koos-
tui 1900-luvun alkupuolelle asti etupäässä rannikkokaupungeista, Etelä-Suomesta 
ja Ruotsista muuttaneista säätyläiskotien kasvateista, joiden äidinkieli oli usein 
ruotsi.116 Kun esimerkiksi uusmaalaisesta von Essenin perheestä muutettiin 1830-lu-
vulla Utsjoen pappilaan, kaukaisimpaan Lappiin, olivat kulttuuri- ja kielierot paikal-
liseen, suomea saati ruotsia ymmärtämättömään saamelaiseen paimentolaisväes-
töön nähden suuret.117 Koska ensimmäiset matkailijat Länsipohjassa, Peräpohjolassa 
ja Lapissa olivat usein varakasta sivistyneistöä, he löysivät hengenheimolaisensa 
paikallisista säätyläiskodeista, jonne he matkakertomusten perusteella näyttävät 
olleen tervetulleita. Matkailijat toivat mukanaan syrjäseuduille uutisia ja tuulahduk-
sia etelän kaupungeista, oppinut väki saattoi eri kielten avulla seurustella keskenään, 
vaihtaa kuulumisia ja tietoja.

Tavallisinta oli, että säätyläismatkaaja yöpyi ja sai kestityksen pappiloissa, joissa 
usein oli varattuna huoneita tähän tarkoitukseen. Esimerkiksi Kemin ja Rovaniemen 
pappiloilla oli jo 1600-luvulla matkatehtävissä olleiden virkamiesten kestitysvelvol-
lisuus. Rovaniemen kirkkoherra Esaias Fellmanin koti, Granlund, oli paitsi Kemijo-
kilaakson sivistyneistön kohtaamispaikka, myös oululaisten kauppiaiden ja muiden 
matkaajien suosima vierailukohde 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa.118 Mathias Kol-
strömin vieraana Muonion pappilassa majoittui kesällä 1796 Lapin-matkallaan ollut 
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Orleansin herttua Ludvig Filip, josta myöhemmin tuli Ranskan kuningas.119 Samassa 
Muonionjoen varrella sijainneessa pappilassa yöpyivät sittemmin monet matkailijat. 
Kun majoitusta oli tarjolla vain muutamissa majataloissa, tulivat ylempien yhteis-
kuntaluokkien matkailijat tutuiksi pohjoisen säätyläisille. Muun muassa Regnardin, 
Maupertuis’n, Acerbin, Clarken ja monien muiden matkakirjoissa on kuvauksia yö-
pymisistä maanteiden ja jokireittien varrella sijainneissa pappiloissa, virkamiesten 
taloissa ja muissa säätyläiskodeissa.120

Vaikka varhaiset matkailijat puheissaan ja kirjoituksissaan saattoivat ihailla kansan 
yksinkertaisia elinoloja ja -tapoja, ottivat he mieluiten vastaan säätyläisten tarjoamaa 
vieraanvaraisuutta aina kun sitä oli tarjolla. Tämä käy selvästi esille Edward Daniel 
Clarken mietteissä hänen nauttiessaan Lapin-matkansa jälkeen yhdessä Giuseppe 
Acerbin ja A. F. Skjöldebrandin kanssa heille tarjottua juhla-ateriaa vapaaherra Carl 
Göran Silfverhjelmin Oulun kodissa elokuussa 1799:121 

Erittäin lyhyessä ajassa olimme vaihtaneet Lapin erämaat sivistyneen yhteiskunnan 

ylellisyyksiin; loistavien kattokruunujen kannattamat englantilaiset patenttilamput olivat 

korvanneet päreiden liekit; upea salonki kaidan, ahtaan ja savuisen pirtin; ranskalaiset 

sokerileivokset olkisilpulla höystetyn pettuleivän; kalleimmat herkut raa’an tai kuivatun 

kalan ja lihan; kauneus, äly ja viini rumuuden, typeryyden ja piimän.122

Acerbi kertoo, kuinka heidän ollessaan kohteliaisuuskäynnillä Ylitornion kirkko-
herran Olof Sandbergin luona kesällä 1799, tämä oli vaatinut koko kymmenhenkisen 
matkaseurueen majoittumista pappilaan. Matkalaisille tämä sopi mainiosti, sillä 
muuten heidän olisi pitänyt yöpyä jossain maalaistalossa. Acerbi perustelee päätös-
tä seuraavasti, kertoen samalla tuon ajan säätyläisten matkustamistavoista: 

Sitä paitsi on yleisenä tapana kaikkialla Ruotsissa, valtatien varsia lukuun ottamatta, että 

matkailija menee suoraan pappilaan ja pyytää yösijaa yhtä kursailemattomasti kuin hän 

pyytäisi sitä majatalosta, sillä talonpoikien majatalot ovat niin kehnot, että säädyllisen 

seurueen on mahdotonta niihin asettua. Papit ovat enimmäkseen varakkaita, ja ikävysty-

neitä yksitoikkoiseen elämäänsä noissa syrjäisissä maanäärissä. He ovat ylen onnellisia, 

kun heidän luokseen saapuu vieras, joka on perillä suuren maailman tapahtumista ja 

jonka kanssa he voivat keskustella yleisistä ja yksityisistä asioista. Vieras saa osakseen 

suurenmoisen vastaanoton, ja häntä kestitään parhailla herkuilla mitä talo vain voi tarjo-

ta... Koska talonväestä rakastettava vieraanvaraisuus on samaa kuin rasittavan ja turhan 

yltäkylläinen kestitseminen, niin vieraalle tarjotaan teetä, kahvia, suklaata, likööriä, puns-

sia ja kaikenlaisia juomia ilman mitään järjestystä ja niin nopeassa tahdissa, että hän on 

vähällä läkähtyä.123 

M. A. Castrén toteaa ihailevasti eräästä Lapin-matkansa varakkaasta majapai-
kasta kesällä 1838: ”johtaja E:n talo Turtolassa, kaksitoista penikulmaa pohjoiseen 
Torniosta, talo, joka voisi koristaa mitä Suomen osaa tahansa. Kirjoja, nuotteja, 
soittovälineitä ym.; ei puutu mitään siitä, minkä hengenviljely on tehnyt ihmiselle 
tarpeelliseksi”.124 Köngäsen ruukinpatruunan Olof Ekströmin vieraanvaraisuutta ke-
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huivat jo Acerbi ja Skjöldebrand.125 Syksyllä 1838 Ekströmin talon vierastiloissa yöpyi 
ranskalainen Gaimardin tutkimusretkikunta. Kirjailija Xavier Marmier ei myöhemmin 
säästellyt ihastustaan kuvatessaan talosta ja sen asukkaista huokuvaa sivistystä, 
etenkin talon kahta tytärtä, jotka osasivat laulaa, soittaa, puhua sujuvasti ranskaa ja 
käyttäytyä kuin seurapiirinaiset.126

Vuosina 1888–1890 ilmestyi Suomen Matkailijayhdistyksen julkaisemana neljänä 
vihkona ensimmäinen Suomea käsittelevä matkaopas, filosofian tohtori August 
Ramsayn toimittama Matkasuuntia Suomessa.127 Siinä neuvottiin yöpymään Lapin-
matkalla tietyissä virkamiesten taloissa, joista kerrottiin saatavan hyvän yösijan ja 
ystävällistä kohtelua. Esimerkiksi Inarin Lapissa voitiin majoittua tarkastajan luona 
Ivalon Kultalassa, telegrafivirkamiehen luona Polmakin kylässä, Toivoniemen puus-
tellissa Vastusjärven rannalla ja sen lähistöllä, joen varrella Kaamasessa Thulen 
tilalla.128 Toivoniemi oli etelämaisen puutarhan komistama kulttuurikoti, jossa asui 
kruununnimismies, kuvernementin sihteeri Xenofon Villehard Nordling. Thulen uu-
distaloa isännöi vaimonsa Paulinen kanssa entinen merikapteeni, metsäntarkastaja 
Mauritz Wolmar Vaenerberg. Hänet tunnettiin ”Lapin Setänä”, jonka ”vieraanvaraisen 
ja kesäisin prinsessa Ruususen linnaa muistuttavan kodin ohi ei kenelläkään kulkijal-
la ollut lupa mennä”.129 Majoittamiseen ja vieraanvaraisuuteen on kiinnittänyt huomi-
ota myös metsänhoitaja ja taide-elämän vaikuttaja Einar Reuter, taiteilijanimeltään H. 
Ahtela. Hän on selostanut matkojaan 1800-luvun lopulla, todeten että ”siihen aikaan 
oli Lapissa kirjoittamaton laki, että seudulle saapuvan vieraan oli käytävä jokaisen 
virkamiehen luona”.130 Satunnaisille matkailijoille varattu yöpymismahdollisuus val-
tion virkatalojen yhteydessä vakiintui 1930-luvulla viralliseksi majoitustoiminnaksi 
muutamien Lapin läänin virkatalojen yhteyteen, mutta sodan jälkeen sitä ei enää 
ilmeisesti esiintynyt.

YÖPYMINEN TALONPOIKAISTALOISSA

Tornionjokea myöten etelään vuonna 1814 matkustanut espanjalainen E. R. Vargas-
Bedemar kuvasi Kukkolan seutua ja talonpoikaiskyliä ihannoivasti: ”Seutu on 
ihmeen kaunista ja maanviljelyn jäljet ovat runsaat, talot ovat toinen toisensa vieres-
sä muodostaen tiheitä rivejä, tuulimyllyt ilmestyvät kuvaan mukaan, samoin pitkät 
tuuliviiritangot. Punaiset talot suurine kirkkaine ikkunaruutuineen ovat vallitsevan 
hyvinvoinnin tunnusmerkkejä.”131

Peräpohjolan ja Lapin talonpojilla oli 1730-luvulta lähtien lain säätämä velvolli-
suus majoittaa matkaaja ja opastaa häntä kohtuullista korvausta vastaan, koska kes-
kitikievariverkko ei ulottunut pohjoisimmille ja syrjäisemmille seuduille.132 

I. K. Inhaa, varakkaan ruotsinkielisen kulttuurikodin kasvattia,133 saamelaisten ko-
ta-asumukset alkeellisine ja epäsiisteiltä vaikuttavine oloineen melkein puistattivat, 
mutta Peräpohjolan ja Lapin talonpoikien asuntoja hän suorastaan ylisti, ja niissä 
hän mielellään vieraili. Inha yöpyi kesällä 1892 geologi-matkatoverinsa kanssa Kal-
liaisen talossa, Sallan itäisillä saloilla.134 Hän teki kiinnostavia kansatieteellisiä huo-
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mioita tämän varakkaan majapaikan hulppeista rakennuksista, arvellen että Lapin 
uudistiloilla asutaan paremmin kuin maan eräissä eteläisemmissä osissa. Vaikka 
Inhan havainnot ovat realistisia, niissä välittyy silti sivistyneistön vaalimia kansallis-
romanttisia ihanteita maalaiselämän puhtaudesta ja terveellisyydestä, talonpoikien 
siisteydestä ja turmeltumattomuudesta, sopusoinnusta luonnon kanssa:

Kalliaisen talo varsinkin oli hyvässä rakennuksessa, eikä syyttä pyytänyt emäntä katse-

lemaan talon uutta pirttiä. Lattia oli höylätyistä lankuista, seinät huolellisesti veistetty, 

laipio kolmitaitteinen, ladottu pyöreistä sileistä puista; se oli korkealla kuin pienessä 

kirkossa. Suunnaton uuni täytti kolmannen osan lattiasta. Se oli vielä paljon mahtavampi 

lämpölinnoitus kuin Rovaniemen patterit... Ruokaa ei ainakaan varakkaammissa taloissa 

keitetä pirtissä, vaan erityisessä keittiössä.

Mutta mitä olisi täällä pohjan kulmilla hyväkään talo ilman saunaa, joka illalla hy-

väillen pyyhkielee pois sääskien ja lukemattomien muitten itikkain vihoitelmat. Nautin-

torikkaimpia hetkiä koko Lapin matkallani oli se kaunis kesäilta, jonka runsaan löylyn 

nautittuamme oljitetulla lavolla lepäsimme saunan edustalla Aapajärven vihannalla 

törmällä. Järven pinta oli tyyni ja myöhäinen auringonpaiste valui kuultavana hohteena 

vastarannan metsille, joiden takaa kohotti päätään monias sininen tunturi.

Olimme kuin uudestaan syntyneet leppoisaan iltaan. Kuinka vihantana hohti tässä 

erämaan laidassa oras, kuinka tuttavallisesti iskivät silmää törmän kukat, halvat rikka-

ruohotkin, jotka olivat etelästä tulleet ihmisten mukana ja meille nyökkäilivät. Paljain 

jaloin astuttiin sitten saunapolun lyhyttä, jalkapohjia hyväilevää nukkaa valtavain valkois-

ten viilipyttyjen ääreen.135 

Talonpoikaistaloissa yöpyminen säilyi matkailijoiden majoittumismuotona Lapis-
sa 1950-luvulle asti, jolloin majoituspalveluiden tarjonta alkoi monipuolistua. Tämä 
perinne elää vieläkin Lapissa, jossa on monia talomajoitusta tarjoavia perheyrityk-
siä, muun muassa Kolarin Äkäslompolossa.

YÖSIJA SAAMELAISASUMUKSISSA

Giuseppe Acerbi ja A. F. Skjöldebrand yöpyivät kesällä 1799 Enontekiön Leppäjär-
vellä kalastajasaamelaisten pienessä ja vaatimattomassa hirsituvassa, josta sääskiä 
karkotettiin savun avulla. Acerbi kuvaa tarjolla olleita mukavuuksia:

Lappalaisten talot eivät ole niin suuria kuin suomalaisten. Täällä näkemämme mökin ovi-

aukko oli vain neljä jalkaa korkea, niin että meidän piti kumartua kun astuimme sisään. 

Olimme jättäneet teltan jälkeemme olettaen, että saisimme yösijan lappalaisilta ja että 

se olisi vähintään yhtä hyvä kuin suomalaisten keskuudessa, mutta huomasimme pet-

tyneemme. Kuitenkin meidän oli pakko tyytyä siihen vieraanvaraisuuteen, mitä ihmiset 

saattoivat tarjota. Sen vuoksi, kun oli aika vetäytyä levolle, asetuimme nukkumaan po-

rontaljoille, joita oli levitelty lattialla oleville koivunvarvuille ja lehdeksille pieneen savun 
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täyttämään huoneeseen. Menimme hapuillen makuuhuoneeseemme, kun savu esti 

meidät mitään näkemästä.136 

M. A. Castrén oli kasvanut pappisperheessä Tervolassa ja Rovaniemellä, käynyt 
koulua Oulussa ja elänyt myöhemmin Helsingin yliopistopiireissä.137 Hänen havain-
noistaan ja asenteistaan välittyy ajalle tyypilliseen tapaan kiinnostus mutta samalla 
suuri kulttuurinen etäisyys saamelaisten asumis- ja elämistapoihin. Vaikka Castrén 
ja hänen matkatoverinsa vieroksuivatkin hygieenisistä syistä Inarin kalastajasaame-
laisperheiden alkeellisia kota-asumuksia, nämä nuoret oppineet, seurapiireissä kas-
vaneet herrasmiehet hakeutuivat kuitenkin määrätietoisesti uusiin, mieleenpainuviin 
kokemuksiin:

Lappalaiskylää ei ainakaan kesällä ole kovin miellyttävä katsella. Maassa näkee yltympäri 

kalan suolia, suomuksia, mädäntyneitä kaloja ja kaikenlaista muuta likaa, joka inhotta-

valla löyhkällä saastuttaa ilman. Matkalainen on tuskin suoriutunut tästä ällöttävästä 

kokeesta, kun hänen jo täytyy alistua toiseen ja vielä vaikeampaan. Kodan matalasta 

oviaukosta ryömii esille joukko ihmisiä, jotka ovat niin yltyleensä liassa ja syöpäläisissä, 

että heidät nähdessään kavahtaa taaksepäin. Itse he kuitenkin suhtautuvat asiaan aivan 

rauhallisesti... meidät ennen pitkää kutsuttiin pieneen, pimeään hökkeliin, joka oli olevi-

naan tupa. Blank ja minä noudatimme pelottomasti kutsua, mutta Durchman oli jo sitä 

ennen paennut metsään, missä hän viipyi monta tuntia, ennen kuin taas uskalsi lähestyä 

lappalaisten likaisia pesiä. Minä kuitenkin nukuin aika hyvin tuossa kaidassa tuvassa ja 

tunsin oloni sen jälkeen niin virkeäksi, että nyt jopa uskalsin astua erääseen lappalaisko-

taankin.138 

Tapaamiensa Inarin kalastajasaamelaisten kota-asumuksissa Castrén ja hänen 
kumppaninsa eivät välttämättä mielellään yöpyneet, vaan nukkuivat toisinaan 
mieluummin nuotion ääressä ulkona pihamaalla, jopa kylmällä sadeilmallakin.139 
Suomalaisten talonpoikien luona asumista he sen sijaan arvostivat, sillä uudistalot 
olivat hyvin rakennettuja ja niiden huoneet olivat tilavia ja siistejä.140 

Lönnrotin matkalla talvella 1837 sekä hänen ja Castrénin yhteisellä matkalla talvel-
la 1841–1842 olivat lukuisia kertoja yöpymispaikkoina sekä suomalaiset maalaistalot 
että saamelaisperheiden pienet talvituvat. Inarijärven lähellä matkalaiset viettivät 
yönsä saamelaisten tuvassa lampaiden ja muun karjan joukossa, isäntäväen ollessa 

kirkkomatkalla.141 

AUTIOTUVISSA, RAKOTULILLA JA TELTASSA

Erämaataipaleiden varrelle rakennettiin jo varhaisina aikoina – ainakin 1700-luvun 
alkupuolelta lähtien – alkeellisia yöpymispaikkoja muun muassa postinkantajia, vir-
kamiehiä ja satunnaisia matkaajia varten.142 Vanhimmat autiomajat olivat matalia ja 
pieniä, noin 3 x 3,5 metrin kokoisia turvekotia, joiden katossa oli avoin savuaukko. 
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Autiokodat sijaitsivat päivämatkan päässä toisistaaan. Myöhemmin valtio rakennutti 
hirsisiä autiotupia, kruununtupia, tärkeimpien reittien varsille.143 

Castrén ja Lönnrot yöpyivät Lapin-matkallaan talvella 1841–1842 useita kertoja 
kulkijoita varten rakennetuissa autiokodissa.144 Castrén kertoo elävästi matkaseu-
rueen majoittumisesta jouluaattona Sompiotunturin pohjoispuolella, Suomujoen 
latvalla sijainneeseen vaatimattomaan turvekotaan:

Kohta... tuli näkyviimme asumaton kota, joka on rakennettu tunturiin matkamiesten mu-

kavuudeksi. Siihen asetuimme yöksi... Keskelle kotaa sytytettiin iso jouluvalkea ja lihapa-

dat pantiin tulelle. Kun sitten vahva ateria oli syöty, järjestettiin teekestit, joiden veroisia 

kodassa ei kai koskaan ollut nähty. Tarjoilun jälkeen asetuttiin nukkumaan, osa penkeille, 

osa maalattialle, jolle levitettiin hieman heiniä ja kuusenhavuja. Aamulla herätessäni 

tähdet kurkistelivat ystävällisesti majaamme puoliavoimesta katosta.145 

Näihin päiviin asti säilyneistä autiotuvista voi mainita esimerkkeinä kolme posti-
tupaa Kaamasesta Utsjoelle johtaneen postipolun varrelta: Petsikkojärven eteläpuo-
lella sijaitseva Perrum-Äbmir (kum-
mitustalo) on pieni hirsirakennus ja 
sen sisustus on perinteinen, koostuen 
makuulavereista, pöydästä, raheista 
ja piisistä eli takasta. Ylempänä reitin 
varrella sijaitseva Petsikon postitupa 
on pitkähkö, veistetyistä hirsistä tehty 
pitkänurkkainen, punamullalla maa-
lattu harjakakattoinen rakennus. Ikku-
nat ovat kuusiruutuiset ja tuvassa on 
perinteinen lapinpiisi. Ylempänä Uts-
joen varrella on säilynyt Kenestupa, 
jossa on kaksi postinkantajien käytös-
sä ollutta rakennusta: kaksihuoneinen 
tupa ja hevostalli. Tupa on tehty veis-
tetyistä, käsittelemättömistä hirsistä 
lamasalvoksin. Nurkat on laudoitettu 
ja satulakatto on lautakatteinen. Ikkunat ovat neliönmuotoiset ja neliruutuiset.146 
Muita vanhoja, sodassa säilyneitä autiotupia ovat muun muassa Nuvvuksen pos-
titupa Tenojokivarressa, Tankapirtti Kaunispään eteläpuolella, Luirojärven kämppä 
Saariselällä sekä Karvaselän ja Meneslatvan autiotuvat Kittilän erämaapolun varrel-
la.147 Jotkut Lapin vanhoista autiotuvista palvelivat tunturihiihtäjien ja -retkeilijöiden 
tukikohtina 1930-luvulla. Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä Lapin kansallispuistoihin 
ja erämaihin rakennettiin hyvätasoisten autiotupien verkosto retkeilijöitä varten.

Alkeellisin yösija, mitä matkailija on Lapissa, etenkin asumattomilla seuduilla 
voinut saada, on yöpyminen ulkona, vailla mitään suojaa. M. A. Castrén matkaseu-
rueineen joutui Lapin-matkallaan kesällä 1838 yöpymään asumattomilla seuduilla 

Tenojoen varrella sijaitseva, 1840 rakennettu Nuvvuk-

sen postitupa on aikansa tyypillinen autiomaja. Se on 

tehty veistetyistä hirsistä pitkillä nurkilla, ja toiseen 

päätyyn on myöhemmin lisätty lautarakenteinen 

jatkos. Taustalla Ailigastunturi. Postikortti 1990. HH:n 

kokoelma.
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viikkokausia taivasalla, kylmyydessä ja sateessa, ilman mitään kattoa pään päällä. 
Useimmiten kuitenkin, kun puuta oli saatavilla, nuotio tai rakovalkea lämmitti mat-
kalaisia.148 

Castrén ja Lönnrot joutuivat Lapin-matkallaan talvella 1841–1842 yöpymään 
useita kertoja ulkona lumikinoksessa nuotion tai rakovalkean äärellä.149 He kertovat, 
kuinka yösija lumikinokseen laadittiin luomalla lumi sivuille tai polkemalla pois va-
litulta paikalta, ja kaatamalla petäjä ja rakentamalla siitä leiripaikan keskelle koko 
yön tasaisesti palava rakovalkea. Tällöin saatiin aikaan eräänlainen lumiseinäinen, 
katoton huone, jossa voitiin keittää padassa lihakeittoa ja ottaa lämmittäviä viina-
ryyppyjä, ja nukkua lämpimässä turkiksien alla havunoksavuoteella. Tuulen puolelle 
saatettiin pystyttää suojaava loudekangas.150 

Osa varhaisista ulkomaisista matkaajista yöpyi Lapissa tarvittaessa omissa 
teltoissaan.151 Jotkut ostivat Torniosta mukaansa kokoon taitettavat kenttävuoteet, 
joiden kehikon päälle voitiin ripustaa kangas suojaksi sääskiä vastaan. Matkavuode 
oli hyödyllinen myös sisätiloissa yövyttäessä, kirppujen välttämiseksi.152

I. K. Inha on kertonut ensimmäisestä yöpymisestään luonnon helmassa Kitisjoella 
tihkusateessa Lapin-matkallaan kesällä 1892 ja paljastanut samalla täydellisen koke-
mattomuutensa erätaidoissa ja ruuanlaittopuuhissa. Inha päättää virittää riippumat-
tonsa latoon, palelee ilman peittoa ja vähissä vaatteissaan koko yön, nukkuu huo-
nosti ja kaipaa maalaistalon vuoteeseen. Matkatoveri sen sijaan yöpyy tottuneesti ja 
mukavasti teltassaan:153

Tottumattomana nuotiotulen hommiin vain seisoin ja lämmittelin sen mieluisessa kuu-

muudessa ja katselin uteliaana toverini valmistuksia... Hän tahtoi minulle näyttää, miten 

Lapissa tulee elää, jos mieli viihtyä. Hyvänä apuna näissäkin hommissa olivat miehet 

[paikalliset sauvojat], sillä kaikki, jotka täällä elävät, ovat myös perehtyneet semmoisiin 

taloustoimiin, kuin taipaleella on tarpeellista. Kahvikupit pestiin, pyyhittiin, sokerit asetet-

tiin rasioihin, pannu viritettiin tulelle, kahvi keitettiin tottumuksella ja asiantuntemuksella, 

joka minua kerrassaan ihmetytti... Illan loistokohta oli kuitenkin teltan pystyttäminen... 

Hauskalta se tuntuikin, kun oli pystyyn saatu, ja moitteettoman puhtaalta... Vuoteen poh-

jaksi toverini levitti nurmelle sadetakkinsa ja poronvuotansa, napitti sitten kiinni teltan 

oven ja valmistautui nukkumaan. Kun vähän ajan kuluttua kurkistin sinne raosta, niin 

hän jo seisoi alusvaatteihin riisuuntuneena, veteli piipusta viimeisiä iltapöllyjä, yömyssy 

syvällä päässään. Sitten hän oikaisihe kuivalle poronvuodalle, peittäytyi lämpöiseen peit-

teeseen ja oli tyytyväisen näköinen.154 

Taivasalla, rakotulilla, laavulla ja teltassa yöpyminen oli varhaisille matkaajille 
majoituspalveluiden puuttumisen vuoksi pakon sanelemaa, mutta 1930-luvulta lähti-
en siitä alkoi tulla romanttishenkinen tapa viettää eräelämää.
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MAJATALOT, MAANTIET JA LIIKENTEEN MUUTOS

SUOMEN MAJATALO- JA KYYTILAITOKSEN VARHAISVAIHEITA

Keskiajalla matkamiehiä majoittivat nykyisen Suomen alueella kirkolliset majatalot: 
luostarit ja hospitaalit. Ruotsin majatalolaitoksen synty sai alkunsa vuoden 1279 
asetuksella, jolla annettiin talonpojille oikeus periä maksua matkamiesten ja heidän 
hevostensa tarvitsemasta ravinnosta. Suomessa alkoi 1300-luvulta lähtien esiintyä 
sekä vesi- että maanteiden varsilla matkailijoita palvelevia tavernoja eli krouveja, 
joiden määrä kasvoi 1500-luvun puoliväliin tultaessa varsin suureksi. Koska taver-
noissa juopoteltiin runsaasti, Kustaa Vaasa pyrki rajoittamaan niiden määrää sekä 
kielsi paikkakuntalaisia menemästä juomaan olutta niihin. Vuonna 1561 Ruotsissa 
määrättiin majatalonpitoon yhdistettäväksi kyytivelvollisuus, mikä oli vallitsevana 
Suomenkin maaseudulla majatalolaitoksen koko olemassaolon ajan. Vähitellen 
varsinaiset majatalot eli kestikievarit tulivat yleisiksi ja niiden toiminnasta, muun 
muassa hinnoittelusta, annettiin useita määräyksiä. Majatalojen yleistymiseen vai-
kutti erityisesti vuoden 1649 asetus, jossa käskettiin perustaa kestikievareita Ruotsin 
valtakunnan kaikkien yleisten teiden varteen. Järjestelmän painopiste oli koko ajan 
kuljetuksessa, ja majoituksen ja tarjoilun kehittämiseen ei kiinnitetty laeissa ja ase-
tuksissa yhtä paljoa huomiota.155 

Maaseudulla valittiin teiden vierustoilta noin 10–30 kilometrin välimatkan päässä 
toisistaan sijaitsevia taloja kestikievareiksi. Taloille maksettiin vähäinen vuosittainen 
korvaus kestikievarin ylläpidosta, ja kaukaisemmilla seuduilla annettiin uudistiloille 
majatalon pitoa vastaan verovapaus sekä muita etuja. Matkaajat saivat maksua vas-
taan kievarinpitäjien järjestäminä yösijan ja ruokatarjoilun sekä kyytilaitoksen järjes-
täminä hevosrattaat tai reen sekä kyytimiehen päästäkseen seuraavaan kievariin.156 
Koska liikennemäärät kasvoivat, 1700-luvun alussa siirryttiin hollikyytijärjestelmään 
eli kyytilaitokseen.157 Kyytilaitos oli vallanpitäjien säätämä järjestelmä, jossa kukin 
talonpoika vuorollaan oli velvoitettu vaatimatonta korvausta vastaan tarjoamaan 
määräajoiksi hevosensa ajopeleineen ja -miehineen kestikievariin postilaitosta ja 
satunnaisia matkustajia, kuten virkamiehiä, porvaristoa ja aatelistoa varten. Kyytilai-
tosjärjestelmä suosi matkustavia säätyläisiä ja oli heille edullinen, mutta kyytivelvol-
lisille talonpojille se oli suuri rasite.158 Rautatie- ja autoliikenteen laajenemisen myötä 
majatalot kävivät tarpeettomiksi. Sodan jälkeisenä aikana majatalolaitos toimi enää 
muutamilla syrjäisimmillä paikkakunnilla, kuten Enontekiöllä, kunnes järjestelmä 
lakkautettiin vuonna 1955.159

Myös kaupungit olivat kruunun määräyksestä velvollisia ylläpitämään majataloa 
eli kestikievaria jo keskiajalta lähtien. Kyseinen toimi annettiin vuokralle jollekin kau-
punkilaisista. Kaupunkien velvollisuus majatalon ylläpitoon säilyi voimassa 1900-
luvun alkuun asti.160
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Tiet olivat Suomessa 1800-luvulla monin paikoin huonolaatuisia ja yleensä joko 
pölyisiä tai liejuisia. Kesäaikana matkat kuljettiin useimmiten epämukavilla, kaksi-
pyöräisillä ja jousettomilla kyytikärryillä, sillä vaunut olivat harvinaisia, maaseu-
dulla lähes tuntemattomia. Talviaikaan matkustaminen oli suhteellisen mukavaa ja 
nopeaa, kun lumitiet olivat tasaisia ja matkustaja istui taljoihin ja vällyihin kääriyty-
neenä heinillä pehmustetussa reessä.161 

Tornion 1830-luvun lopulla valmistunut empi-

retyylinen kaupunginhotelli majoitti tunnettuja 

matkaajia. Osoitteessa Länsiranta 15 sijainnut 

maineikas arvorakennus purettiin vuonna 1988, 

monien muiden puutalojen tavoin. Valokuva C. J. 

Cardberg 1952. MV.

KESTIKIEVAREITA LÄNSIPOHJASSA  
JA PERÄPOHJOLASSA

Kulkuyhteyden pohjoiseen tarjosi Poh-
janlahden rannikkoa kiertänyt rantatie, 
joka ulottui Tukholmasta Tornioon ja sieltä 
Oulun kautta Turkuun. Rantatie toimi man-
tereen kautta Vaasaan asti myös Ruotsin 
ja Suomen välisenä maapostiyhteytenä 
1640-luvulta lähtien. Vaasan ja Oulun väli-
nen ratsutie saatiin kunnostettua yhtenäi-
seksi kärrytieksi 1600-luvulla, ja Oulun ja 
Tornion välinen osuus 1700-luvun puolivä-
lissä.162 Pohjois-Pohjanmaan talonpoikien 
oli Rovaniemeä myöten lähetettävä hevosensa rannikkotien kyytilaitosta varten.163 
Kun liikenne Lappiin vilkastui 1600-luvulla, perustettiin matkaajia varten majoitus- ja 
kyytipalveluja maalaistalojen yhteyteen.164 Länsipohjan ja Peräpohjolan kestikievarit 
sijaitsivat Tornionjoen ja Kemijoen taloissa. Matkustajia kuljetettiin jokia pitkin, kesäi-
sin veneillä ja talvisin hevosreellä.165

Tornionjoen länsilaidalle tehtiin 1700-luvun jälkipuolella Torniosta Ylitornioon 
maantie, jonka varrella oli talonpoikien ylläpitämiä kestikievareita. Ylitorniosta poh-
joiseen jatkui perinteinen vesireitti, jonka rannoilla sijainneista maalaistaloista sai 
majatalopalveluja.166 Giuseppe Acerbi teki matkapäiväkirjaansa enimmäkseen myön-
teisiä huomioita jokireitin veneenvaihtopaikoista, vierasmajoista ja taloista, kehuen 
esimerkiksi yöpymistään Kolarissa kesäkuussa 1799 seuraavasti:

Hyvät talonpoikaistalot eivät vielä ole loppuneet Kolariin mennessä. Kievari on hyvin 

mukava, väki rikasta ja sillä on kaikkea tarpeellista... Aamulla kävimme kylpemässä 

suomalaisessa saunassa... Meitä palveltiin paljon paremmin kuin monissa Ruotsin ho-

telleissa. Kauniit liinavaatteet, hyvät vuoteet, runsas ruoka jne. vaikka olimme ylittäneet 

napapiirin.167 

Suomen puoleinen maantie Torniosta Ylitornioon valmistui vuonna 1832, johon 
asti käytettiin Ruotsin puolelle jäänyttä, joen länsipuolista tietä.168 Länsipohjan Tornio 
ja Ylitornio olivat siis pitkään kaukaisimmat maanteitse saavutettavissa olleet etapit 
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koko nykyisen Pohjois-Suomen alueella. Peräpohjola oli vailla maantieverkostoa, 
Lapista puhumattakaan.

Kesällä 1846 Jakov Grot matkusti ystävänsä Elias Lönnrotin kanssa vaunuilla ja 
rattailla Kajaanin ja Oulun kautta Tornioon. Sieltä he jatkoivat kestikievareista vuok-
ratuilla hevosilla ja kaksipyöräisillä rattailla mäkistä ja kapeaa Tornionjoen itäpuolen 
tietä Aavasaksalle asti yöpyen kestikievareissa.169 Matkanteko oli hidasta. Grot valit-
taa kuinka Oulun ja Tornion välillä oli ylitettävä kahdeksan jokea, joista yhdessäkään 

ei ollut vielä siltaa. Joet ylitettiin lautoil-
la, joita lautturit ja soutajat kuljettivat.170 
Oulun ja Tornion välisellä tieosuudella 
oli tuolloin kymmenen kestikievaria, ja 
Tornion ja Aavasaksan välillä kuusi kie-
varia.171 Torniossa matkalaiset majoit-
tuivat kaupunginhotelliin, jonka alaker-
rassa oli ravintola biljardipöytineen ja 
yläkerrassa matkustajahuoneet.172 Tor-
nion kaupunginhotelli, myöhemmältä 
nimeltään Rantahotelli, rakennettiin 
1830-luvun lopulla.173 Kaksikerroksinen 
puurakennus oli empire-tyylinen: Jul-
kisivuissa oli leveä, vaaleaksi maalattu 
vaakavuorilaudoitus, kuusiruutuiset 
ikkunat ja lunetti-ikkunat, antikisoivat 
nurkkapilasterit ja profiloidut räystäät. 
Pääjulkisivussa oli leveä keskirisaliitti ja 
pitkä parveke, jossa oli balusterikaiteet 

ja puuleikkauksin koristellut kannattajat.174 Pietarilaisvaikutteisen uusklassismin poh-
joinen edustaja, historiallisesti arvokas kaupunginhotelli, joka oli täynnä muistoja 
menneiden aikojen matkaajista, purettiin vuonna 1988.

Länsipohjassa ja Peräpohjolassa sijainneiden kestikievareiden ulkomuotoa, sisus-
tusta ja toimintaa koskevia tietoja on saatavissa etupäässä matkakuvauksista. Grot 
kuvailee 1840-luvun maalaiskestikievareita ymmärtäväisesti: 

Suomessa jokainen kestikievari on rakennettu jonkun maalaistalon yhteyteen. Koska 

väestö ei yleensä tavoittele lisätuloja, monet talonisännät pitävät velvollisuutta ottaa 

vastaan matkustajia taakkana. Otettuaan kerran itselleen tämän velvollisuuden he täyt-

tävät sen kuitenkin erittäin tunnollisesti. Tavallisesti toinen puoli talosta on varattu mat-

kustajille ja toinen on isäntäväen käytössä. Pirtti on avara huone, jossa on valtava uuni, 

penkit seinän vierillä, pöytä, kaappi ja vuode. Usein pirtissä on myös kangaspuut ja kirnu, 

toisinaan muutama tuoli ja seinäkello. Joissakin taloissa voi olla kaksikin suurta pirttiä.175 

Zacharias Topelius kuvaili 1873 ilmestyneessä kirjassaan Matkustus Suomessa 
elävästi tyypillistä tuon ajan suomalaista kestikievaria ja sen sisustusta. Kuvauksen 

Pohjoissuomalainen kestikievari, jonka pihalla 

kyytipojat kärryineen odottelevat matkamiehiä. 

Rakennusten rajaama piha on suorakaiteen muotoi-

nen. Korkeassa ja kapeassa, uusklassismin piirteitä 

omaavassa talossa on veistetyt hirsiseinät, kuusiruu-

tuiset ikkunat, tuohimalkakatto ja yksi savupiippu. 

Talo saattaisi olla Tornion- tai Kemijokilaaksojen 

eteläosista ja 1700-luvun lopulla rakennettu. Piirros  

J. A. Friisin matkakirjasta 1871. Hirn 1987, 96.
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voi olettaa pätevän myös tuon ajan kestikievareihin Länsipohjassa ja Peräpohjolas-
sa:

Matkustavainen, joka talvi-illan hämärässä on reessä torkkuellut, herää yht’äkkiä siitä 

että hevonen seisahtuu ja kulkuset vaikenee. Hän mataa ulos paksusta ulkokuorestaan, 

pärevalkea näyttää hänelle tietä aina varalla olevaan vierastupaan, jona välin on pieni 

kammarinen, välin avara sali, varustettu niin komeasti kuin talon on kannattanut tehdä. 

Pari sänkyä, kirjavat villavaipat peittoina, suuri, maalattu pöytä, sen päällä levälleen 

avattu päiväkirja, johon matkalaisen tulee kirjoittaa nimensä karsinoituneella kynällä 

ja monta kertaa vetelöityllä läkillä; muutamat tuolit, joilla on jokaisella oma muoton-

sa – kas se sinulle on tarjona tässä komeudesta tietämättömässä ravintolassa. Seinillä 

riippuu koreilla väreillä maalattuja puupiirroksia, joissa ilmautuva vapaa kuvaustaito 

olisi kunniaksi Egyptin muumia-hautojenkin maalareille: keisareita ja kuninkaita ratsain, 

jäykkänä kuin puupölkyt, eriskummallisia raamatusta otettuja tapauksia, niiden rinnalla 

onnentoivotuksia nimipäiviin, joissa nähdään palavia sydämiä sekä pöyhkeitä värssyjä. 

Talikynttilät sytytetään; ilma tuntuu vähän umpinaiselle, sillä ilma-vaihetus on täällä vielä 

tuntematon keksintö, ja lattiamattoin puhtaus on hiukan epäiltävä. Mutta pian lekkuu 

suuri pystyvalkea valkeaksi kalkitussa uunissa, ehtoisa emäntä kantaa sisään yksinker-

taisen ilta-aterian, ja koko huone tuntuu sun mielestäs kodikkaaksi ja hauskaksi, joka ei 

olekaan kumma, kun muistelet lumista, kylmää, autiota, talvista saloa, josta olet tullut. 

Jos et aivan liikoja vaadi, niin olet sillä hauskalla tiedolla, että sinulla täällä on valoa, läm-

mintä ja ihmisiä ympärilläs metsän petojen sijasta, tyytyväisenä menevä levolle päivän 

vaivojen perästä, nukkuva hyvään uneen kovalle, rimpiläkaisloilla täytetylle matrassille ja 

aamulla virkistynein voimin heräävä höyryävää kahvikuppia nauttimaan.176 

MAANTIET ULOTTUVAT PERÄPOHJOLAAN JA LAPPIIN

Maanteiden rakentaminen Pohjanmaan perukoille alkoi 1800-luvun alkupuoliskolla, 
jolloin Pohjois-Suomenkin teiden yhteyteen toteutettiin jo tärkeimpiin paikkoihin 
siltoja hitaiden lauttayhteyksien sijaan. Tie Kemistä Tervolaan valmistui 1820-luvul-
la, Rovaniemelle vuonna 1839 ja sieltä Kemijärvelle 1853. Lappiin tieverkosto alkoi 
ulottua vasta 1900-luvun taitteessa. Välttävä maantieyhteys Rovaniemeltä Kittilään 
oli valmis vuonna 1889. Tornionlaaksossa kulkeva tie ulottui Muonioon vasta 1893, 
Enontekiölle 1906 ja Palojoensuusta Kilpisjärvelle vuosina 1939–1941. Tie Kemi-
järveltä Kuolajärvelle valmistui vuonna 1903 ja Pelkosenniemelle 1933. Maantietä 
Rovaniemeltä Sodankylään ryhdyttiin rakentamaan 1800-luvun puolivälissä ja 
vuonna 1864 se oli jonkinlaisessa kunnossa, mutta lopullisesti valmis vasta 1902. 
Tie Sodankylästä Ivaloon valmistui vuonna 1914 ja Ivalosta Petsamon Liinahamariin 
1931. Inariin maantie ulottui vuonna 1925 ja Kaamaseen 1934. Kaamasesta päästiin 
Karigasniemeen maanteitse vuonna 1941 ja Utsjoelle 1958.177 Tie Karigasniemestä 
Utsjoelle valmistui vasta vuonna 1983.
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Etenkin henkilöliikenne jatkui vesiteitä myöten vielä pitkään maanteiden valmistu-
misen jälkeenkin, sillä maantiet olivat usein heikkokuntoisia ja niillä matkustaminen 
oli epämukavaa. 1800-luvulla viitoitettiin talviteitä ja raivattiin pahimpia koskia val-
tion rahoituksella. Näin haluttiin edistää myös maanteitä vailla olevien pohjoisten 
seutujen liikenneyhteyksiä. Vuonna 1903 saatiin Rovaniemen Färinrantaan soudet-
tavan lautan tilalle höyrykoneella kulkeva lossi, joka helpotti matkantekoa pohjoi-
seen.178 Maantieverkoston rakentaminen varsinaiseen Lappiin eteni siis hitaasti. 
Pohjois-Suomen karttaa katsoessa huomaa teiden tulleen rakennetuksi jokien vierus-
toille, noudattamaan niiden kulkua, joenvarsiasutuksen sijaintia. Tie- ja jokiverkosto 
palvelivat näin myös kätevästi toisiaan. Koska tiet rakennettiin jokien varsille, ne 
eivät muuttaneet Länsipohjan ja Peräpohjolan matkailureittejä. Kun maantiet lopulta 
ulottuivat myös pohjoisimpaan Lappiin, ne toivat mukanaan kulttuurisen muutok-
sen. Niitä pitkin pohjoiseen saapui uusi aika uusine tapoineen ja ajatuksineen.

Nykyisessä Lapin maakunnassa kestikievarit toimivat joki- ja maantiereittien var-
silla sijainneissa talonpoikaistaloissa, sopivien välimatkojen etäisyydellä toisistaan. 
Esimerkiksi Rovaniemen ja Ivalon välisellä maantieosuudella oli 1900-luvun alussa 
18 kestikievaria.179 Tavallinen väki saattoi yöpyä talon pirtissä, varakkaammelle väelle 
oli varattuna yksi tai useampi kamari ja mahdollisesti sali.180 Kievarinpito-oikeus 
myytiin huutokaupalla viideksi vuodeksi kerrallaan jollekin kylän talollisista, ja talon 
kuului järjestää määrättyjen ohjeiden ja taksojen mukaisesti niin kyydit kuin majoi-
tus ja kestityskin. Kilpailu kievarinpito-oikeuksista synnytti toisinaan talojen välille 
kilpailua, jossa hevosia lisättiin ja tehtiin rakennusten perusparannuksia ja laajen-
nuksia.181 Kestikievarit palvelivat myös lähiseudun väkeä. Esimerkiksi Rovaniemen 
herrasväkeä kävi kesäsunnuntaisin Nivankylässä ihailemassa Ounasjoen maisemia 
ja nauttimassa kylän kestikievarissa paikallisia talonpoikaisruokia.182

Vuosina 1888–1890 ilmestynyt Matkasuuntia Suomessa sisälsi eri puolille Suomea 
suuntautuvia matkareittiehdotuksia, joista osa oli laadittu Länsipohjaa ja Peräpoh-
jolaa varten. Ouluun oli vuonna 1886 valmistunut rautatie, ja siitä pohjoiseen päin 
oli tyydyttävä maantiehen. Oppaan perusteella Suomen rannikkokaupunkien välillä 
liikennöi useita höyryaluksia, ja osa niistä matkasi Perämeren pohjukan kaupungeis-
ta Lyypekkiin ja Pietariin asti. Pohjoiseen meneviä suositeltiin matkustamaan Etelä-
Suomesta rannikkolaivalla suoraan Kemiin tai Tornioon. Oulusta Tornioon meneville 
matkaopas suositteli Vellamoa, joka lipuu perille noin kymmenessä tunnissa, ”ja on 
kaiketi aina mukavampi maamatkaa”.183 Junaliikenne ei ollut vielä tuolloin syrjäyttä-
nyt rannikon matkustajahöyrylaivaliikennettä.

Matkasuuntia Suomessa moitiskeli Torniota ja sen olemattomia matkailupalvelu-
ja. Ainoa hotelli oli kestikievari, ja ruoka siellä oli niin vaatimatonta, että kannatti 
muitta mutkitta hakeutua höyryvenekyydillä aterioimaan kaupungintalon ravin-
tolaan Ruotsin puolelle Haaparantaan, jonka mainittiin olevan sisarkaupunkiaan 
huomattavasti edellä. Tornion matkaopas runttasi toteamalla, että kirkkojen katselua 
lukuun ottamatta se ”ei saata matkustavaiselle tarjota mitään erittäin miellyttävää”.184



82 Autiotuvista lomakaupunkeihin

Matkasuuntia Suomessa suositteli Kemin ja Rovaniemen välistä, Kemijoen vie-
rustalla kulkevaa maantiematkaosuutta: ”Maa on tiheään asuttua ja hyvin viljeltyä, 
talot varakkaan näköisiä, kestikievarit hyvät ja kansa ystävällistä, siistiä ja sievää. 
Virranlaakso on kaunis, useissa paikoin hymyilevä.”185 Rovaniemen kirkonkylää ke-
huttiin isoksi, kauniiksi ja uhkeaksi. Sieltä Kemijärvelle jatkaville matkaopas kertoi, 
että Vikajärveltä lähtien ”viljellyt maat vähenevät vähenemistään, talot käyvät yhä 
köyhemmiksi, kestikievarit huonommiksi ja kyytirattaat kapeimmiksi. Mutta seutu 
käy samalla yhä mäkisemmäksi, jylhemmäksi ja lappalaisemmaksi.”186 August 
Ramsayn toimittamassa vuoden 1895 Suomi-matkaoppaassa matkaajaa neuvottiin 
useasti valitsemaan myötävirtaan kulkeva jokireitti maantien sijasta. Esimerkiksi 
Aavasaksalta pohjoiseen päin liikkuvia matkustavia suositeltiin kulkemaan meno-
matka maantietä ja palaamaan soutuveneellä myötävirtaan.187 Kemin ja Rovaniemen 
välisestä matkasta opastettiin seuraavasti: ”Maantie on hyvä; siistejä kestikievareita 
löytyy ja tiheässä olevien talojen varallisuus ei ole vähäinen – palattaessa tarjoo hu-
paista vaihtelua venematka jokea myöten.”188 Maantieliikenne ei vielä tuolloin ollut 
nopeudellaan ja mukavuudellaan päihittänyt myötävirtaan kulkevaa soutuvenettä.

Matkasuuntia Suomessa kertoi Inarin Lapista löytyvän kauniita ja mielenkiintoisia 
luonnonnähtävyyksiä ja neuvoi sinne johtavan vaivalloisen vene- ja kävelyreitin.189 
Samalla annettiin kuitenkin varoituksen sanoja, sillä pohjoista Lappia ei liikenneyh-
teyksien ja matkailupalveluiden täydellisen puuttumisen vuoksi voitu suositella mat-
kakohteeksi kenelle tahansa: 

Harvat matkailijat ovat kuitenkin Lapin tien löytäneet ja niinpä se onkin, että älköön 

kukaan muu kuin se, joka on tottunut vaivoihin ja rasituksiin, sinne lähtekö. Liiketiet ovat 

siellä hyvin alkuperäisellä kannalla – mitättömiä, joskus näkymättömiä polkuja, suoteitä 

ja perkaamattomia koskisia virtoja – siinä Lapin maantiet. Peninkulmittain autioita, kurjia 

maita on köyhien talojen välillä. Usein on siis täytymys asua paljaan taivaan alla – sillä, 

jolla on teltta muassaan varmaankin joka tapauksessa mieluummin oleskelee siinä kuin 

ahtaissa, siivottomissa, ihmisillä täytetyissä lappalaiskodissa…

Itikoiden, tuon Lapinmaan vitsauksen tähden, jotka varsinkin kosteina, viileinä päivinä 

oikein pilvinä ilmassa leijailevat, täytyy välttämättömästi ottaa mukaansa pikiöljyä, jolla 

kaikki paljaat ruumiinosat voidellaan joka viidestoista taikka kymmenes minuutti.190 

Vuonna 1889 Rovaniemeltä Kittilään valmistunut maantie laajensi matkailumah-
dollisuuksia Lapissa. Matkasuuntia Suomessa opasti, kuinka Kittilästä voitiin taival-
taa Ivaloon asti läpi erämaiden ja parin yksinäisen uudisraivaajatilan kautta johtavaa 
postipolkua. Matkaopas neuvoi eräänä reittivaihtoehtona myös Tornionlaaksoa pitkin 
kulkevan perinteisen reitin: Maantietä Torniosta Pelloon, josta jokireittiä ylös Palojo-
ensuun kylään. Sieltä jalkaisin ja veneellä Enontekiön kirkonkylän kautta Tenojoel-
le.191 Matkasuuntia Suomessa siis tarjosi Acerbin ja muiden historian matkaajien kul-
kemia ikivanhoja reittejä. Matkustusolot pohjoisessa Lapissa eivät olleet kehittyneet 
käytännössä lainkaan, vaikka Acerbin matkastakin oli kulunut jo parisataa vuotta. 
Puutteellisesta maantieverkostosta johtuen matkat oli edelleen kuljettava veneellä 
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ja jalkapatikalla. Alkeellisten liikenne- ja majoitusolojen vuoksi matkailu pohjoisessa 
Lapissa oli harvinaista ennen 1920-lukua.

Pohjoisimpaan Lappiin ja myöhemmin Petsamoon päästiin 1920-luvulle asti hel-
poiten Norjan rannikkolaivoilla. Ensin matkustettiin höyrylaivalla joko Tukholmaan 
tai Sundsvalliin ja jatkettiin junalla Trondheimiin, jonne oli saatu ratayhteys 1880-
luvun alussa. Luulajasta päästiin vuodesta 1903 lähtien junalla Narvikiin, mutta ra-
tayhteys Luulajasta Haaparantaan valmistui vasta 1915. Trondheimissa ja Narvikissa 
pysähtyivät komeaa, vuoristoista rannikkoa kiertäneet Hurtig-reitin laivat, jotka mat-
kasivat Koillis-Norjan kaukaisimpiin kaupunkeihin. Kirkkoniemestä oli laivayhteys 
Petsamovuonolle.192

Samuli Paulaharju matkusti kesällä 1914 Rovaniemeltä Ivaloon, tutustuen uuteen 
maantiehen ja valtion rakennuttamiin kestikievareihin. Hän muisteli, kuinka äärim-
mäisen vaivalloista ja hidasta matkustaminen Lappiin oli ennen tien valmistumis-
ta ollut, ja totesi ”ettei nyt Lapin kävijän tarvitse muuta kuin panna varsa puihin, 
istua rattaille sekä sitten vain pitää ja päästää. Ja ahkeralla hoputtamisella voi Ro-
vaniemeltä Ivalolle, noin 300 kilometriä, ennättää kolmessa, neljässä päivässä.”193 
Maantien ulottuminen Sodankylästä Ivaloon vuonna 1914 oli valtava muutos Inarin 
Lapin liikenneoloissa. Soratietä pitkin voitiin hurauttaa hevosella tai autolla, purot ja 
metsäjoet voitiin ylittää helposti uusia kaarisiltoja pitkin, mutta suurempien jokien yli 
oli vielä kuljettava lautoilla. Nyt oli tehty valtasuoni pohjoisen Lapin portille ja mat-
kailu sinne saattoi alkaa. Tieverkosto kestikievareineen teki Lappiin matkustamisen 
mahdolliseksi jokaiselle, jolla siihen oli aikaa ja varoja. Matkailureitit määräytyivät 
maantieverkoston mukaan.

Kestikievarit olivat Lapissa pitkään ainoita palvelurakennuksia. Teiden paran-
tuessa, autojen yleistyessä ja liikennenopeuksien kasvaessa ne kävivät tarpeetto-
mammiksi, mutta monet niistä olivat matkailijoiden majoituspaikkoina aina toiseen 
maailmansotaan asti, jonka yhteydessä Lapin teiden varsilla sijainneet kestikievarit 
suurimmaksi osaksi tuhoutuivat.

JUNALLA, AUTOLLA JA LENTOKONEELLA POHJOISEEN

Puuskuttavan höyryveturin kyydissä päästiin Etelä-Suomesta Ouluun saakka vuo-
desta 1886 lähtien, mutta rautaisen tien ulottumista Lapin nykymaakunnan alueelle 
jouduttiin monista anomuksista huolimatta vielä odottamaan. Rautatiet avattiin 
osuudella Oulu–Tornio vuonna 1903, Kemi–Rovaniemi 1909, Tornio–Kauliranta 1928, 
Rovaniemi–Kemijärvi 1934 ja Kemijärveltä Sallaan vuonna 1942.194 Nyt matkailijat 
pääsivät pohjoiseen vaivattomasti ja mukavasti, junan mahongilla ja punaisella 
sametilla verhotussa makuuvaunuosastossa. Rautateiden pääteasemilla odottivat 
linja-autot valmiina kuljettamaan matkailijat perille matkakohteisiin. Rataverkon laa-
jeneminen pohjoiseen edisti merkittävästi Lappiin matkustamista.

Nykyisen Lapin maakunnan ensimmäinen matkustajia kuljettanut autoliikenne 
alkoi reitillä Kemi–Rovaniemi–Kemijärvi, mahdollisesti jo vuonna 1907. Matkustajalii-
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kenne reiteillä Kuolajärvi–Rovaniemi–Kittilä ja Rovaniemi–Sodankylä käynnistyi 
1910-luvun puolivälissä. Edestakaisia vuoroja ajettiin muutama viikossa ja matka 
taittui hitaasti; korkein sallittu nopeus oli teiden huonokuntoisuudesta johtuen aluksi 
15 kilometriä tunnissa.195 Toukokuussa 1921 Posti- ja lennätinlaitos avasi säännöllisen 
linja-autoliikenteen Rovaniemen ja Sodankylän välille ja kesäisin ”postibiili” liiken-
nöi Ivaloon asti. Petsamon tien valmistuttua vuonna 1931 reitti ulottui jo Jäämeren 
rantaan asti. Rovaniemi–Liinahamari-tiestä tuli Lapin tärkein matkailureitti, jota lii-
kennöi päivittäin monta linja-autovuoroa. Lapin autoliikennettä vaikeuttivat kuiten-
kin lumituiskut sekä kelirikko kevään lopulla ja syksyisin, lokakuusta lähtien.196 Linja-
autoliikenteen aloittamisella oli ratkaiseva vaikutus Lappiin matkustamiselle, 
puhumattakaan 1920-luvulla alkaneesta ja 1960-luvulla yleistyneestä yksityisautoi-

lusta. 
Peräpohjolan jokireiteillä on ollut 

myös matkustajalaivaliikennettä. Ro-
vaniemellä kulki vuodesta 1910 aina 
1920-luvun jälkipuolelle höyrylaivoja 
Ounasjokea myöten Tapionkylään ja 
Kemijokea pitkin Viirinkylään. Vuosina 
1908–1934 päästiin Kemijärveltä höy-
rylaivan kyydissä Rovaniemen suun-
taan Luusuaan sekä Pelkosenniemel-
le, jolla välillä seilasi muun muassa 
Aalto-laiva, kolme matkustusluokkaa. 
Linja-autoliikenteen yleistyminen teki 

jokilaivat tarpeettomiksi.197

Aero Oy, nykyinen Finnair, suunnit-
teli aloittavansa lennot Kemin kautta 
Petsamoon vuonna 1938, mutta len-

tokenttätyöt viivästyivät. Lentoliikenne Tampereen, Vaasan ja Oulun kautta Kemiin 
käynnistyi kesäkuussa 1939. Vuotta myöhemmin yhtiö avasi ”Petsamon pikalinjan”. 
Reitti Helsingistä Tampereen, Vaasan, Kokkolan, Oulun, Kemin, Rovaniemen ja So-
dankylän kautta Petsamoon kesti 8,5 tuntia ja se lennettiin kolme kertaa viikossa. 
Seuraavana kesänä matka-aika lyheni kahdella tunnilla, kun reitille saatiin nopeam-
pi, 14-paikkainen DC-2-lentokone. Lennot Petsamoon lopetettiin jo muutamaa viik-
koa myöhemmin jatkosodan sytyttyä, mutta säännöllinen lentoliikenne Helsingistä 
Rovaniemelle jatkui syyskuun 1944 aseleposopimukseen asti.198

Sodan jälkeen lentoliikenne oli Suomessa kielletty valvontakomission määräyk-
sestä ja Malmin lentokenttä oli siviililiikenteeltä suljettu vuoden 1947 alkuun. Aero 
pääsi aloittamaan lennot Vaasan kautta Kemiin elokuussa 1945, alkuvaiheessa 
Hyvinkään lentokentältä. Toukokuusta 1948 lähtien reitti ulottui taas Rovaniemelle 
asti ja vuodesta 1955 Ivaloon. Kesäkuussa 1951 alettiin Rovaniemelle lentää ympäri 
vuoden. Vuosien myötä siirryttiin yhä nopeampiin lentokoneisiin ja lopulta suoriin 

Napapiirin sijaintia osoittava kyltti oli nähtävyys, jota 

kuvattiin matkalla Petsamoon. Valokuvan on ottanut 

saksalainen Hans Wagner, joka Suomen-Matkojen 

toimeksiannosta kiersi kesällä 1939 ympäri Suomea 

ottamassa värivalokuvia olympia-maata esittelevään 

kuvateokseen, jota ei koskaan julkaistu. SVM.
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lentoihin.199 Vuoden 1961 matkailumainos oli houkutteleva: ”Joka päivä ja monilta 
kentiltä lähtevät AEROn koneet kohti Lapin lumenhohtoista unelmamaata. Ne vievät 
joka päivä onnellisia ihmisiä tuntureitten ruskettavaan valoon.”200 1900-luvun alku-
puoli oli teknisen edistyksen aikakausi, jolloin pohjoisen matkustajaliikenneolot 
mullistuivat, matkustusnopeus ja kuljetuskapasiteetti moninkertaistuivat ja mat-
kustusmukavuus parani olennaisesti. Vuosisadan alussa jouduttiin Lapissa vielä tai-
valtamaan koskiveneillä ja patikoiden, mutta jo reilu puoli vuosisataa myöhemmin 
suihkukoneet kiidättivät turistijoukkoja hetkessä suoraan erämaiden syliin. Nopeat 
liikenneyhteydet ja matkailijamäärien moninkertaistuminen alkoivat muuttaa mat-

kailun luonnetta ja vaikuttaa myös matkailurakentamiseen ja -arkkitehtuuriin. 

Ivalon matkailumaja 

piharakennuksineen ja 

postiauto 1950-luvun 

alussa. Kuvassa näkyy 

myös Kaunis värikäs 

Suomi -kirjan tekijöiden 

Ford Taunus peräkärryi-

neen. Autot asetettiin 

näkyvästi esille matkai-

luvalokuviin 1960-luvulle 

asti, ennen yksityisautoi-

lun yleistymistä. Blenck 

E. ja H. 1951.
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3. LAPIN 
MATKAILUARKKITEHTUURI 
VUOTEEN 1944

Länsipohja, Peräpohjola ja Lappi kehittyivät nopeutuvalla vauhdilla 1800-

luvun lopulta lähtien, kunnes toinen maailmansota pyyhkäisi koko läänin 

ylitse. Kun liikenneyhteydet paranivat, Lapin ja Petsamon matkailu kasvoi 

harvojen uskalikkojen harrastuksesta suosituksi ilmiöksi. Matkailijoille 

rakennettiin paviljonki Aavasaksan laelle, myöhemmin kestikievareita, 

matkailumajoja ja funkishotelleja eri puolille maakuntaa. Miten matkailu ja 

arkkitehtuuri vaikuttivat toisiinsa, ja millainen suhde niillä oli maisemiin ja 

paikalliseen kulttuuriin?

Alf Danningin haaveellinen 

akvarelli kuvittaa vuoden 1939 

matkailuesitettä. Kuvaan on 

piirretty Pallasjärven maja, 

Pallastunturin uusi hotelli ja tun-

tureiden yli johtava vaellusreitti 

autiotupineen, loppupäässä 

Ounastunturin retkeilymaja. 

SMY/KA.
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NÄKÖALOJA AAVASAKSALTA
Luonnonmaisemien ihailu oli keskeinen osa Suomen matkailua autonomian aikana 
1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Ensimmäinen näköalapaviljonki tehtiin Venäjän 
keisarin ja Suomen suuriruhtinaan Aleksanteri I:n vierailua varten Kangasalan Keisa-
rinharjulle 1819. Myöhemmin rakennettiin useita näkötorneja, aluksi Pyynikinharjulle 
ja metsänvartijan taloon Punkaharjulle 1840-luvulla, ja seuraavalla vuosikymmenel-
lä Puijolle. Suuriruhtinaskunnan muita matkailunähtävyyksiä olivat muun muassa 
Imatrankoski, Olavinlinna ja Aavasaksa.1

Aavasaksa ja Tornionjokilaakso ovat yksi Suomen kansallismaisemista. Noin 1800 
miljoonan vuoden ikäisestä graniitista koostuva Aavasaksan vaara (242 m) kohoaa 
Tengeliönjoen mutkassa Tornionjoen varrella, 17 kilometriä Napapiiriltä etelään. Aa-
vasaksan rinteet ovat korkeat, jyrkät ja kallioiset, lakialuetta myöten suureksi osaksi 
puiden peittämät. Rinteissä näkyy jälkiä jääkauden loppuvaiheen aikaisesta Ancylus-
järven rantaviivasta. Laelta avautuvat laajat näköalat ympäröivään vehmaaseen, jo 
esikeraamisella ajalla asuttuun jokilaaksoon ja sen vanhoihin viljelysmaisemiin.2 
Aavasaksan laella on yksi piste Struven kolmiomittausketjusta, joka valittiin vuonna 
2005 tieteen ja tekniikan historian edustajana Unescon maailmanperintöluetteloon. 

Matkailu Aavasaksalle alkoi, kun siellä vuonna 1736 käyneen ranskalaisen aste-
mittausretkikunnan johtaja Pierre Louis de Maupertuis julkaisi matkansa pohjalta 
teoksen, jossa paikka mainittiin näkemisen arvoiseksi. Vaaralle saapui myöhemmin 
yksittäisiä ulkomaisia matkailijoita ja se sai mainetta keskiyön auringon katselu-
paikkana. Aavasaksa pääsi maailman tietoisuuteen ensimmäisenä nykyisen Lapin 
maakunnan kohteena myös, koska se sijaitsi kulkukelpoisen vesi- ja maantiereitin 
varrella lähellä Torniota ja koska keskiyön aurinkoineen se tyydytti tuon ajan ihmi-
sen romantiikan kaipuuta. Viimeistään 1810-luvulla myös paikkakuntalaiset alkoivat 
kokoontua juhannuksena Aavasaksan laelle, kokkotulien ääreen. Kävijämäärä kasvoi 
1800-luvun loppua kohden, jolloin Aavasaksalla oli juhannusta viettämässä jo satoja 
ihmisiä, valtaosa lähiseutujen väkeä ja joukossa ulkomaisia turisteja.3

Keskiyön aurinkoa kesäkuussa 1799 ihaillut Giuseppe Acerbi kuvaili päiväkirjaan-
sa Aavasaksan laelta avautuvia näkymiä:

Vaaran laelta avautuu laaja ja maalauksellinen näköala. Etelään päin Tornionjoki häipyy 

kumpujen ja kukkuloiden väliin ja sitä reunustavat laajat tasangot ja viljelysaukeat. Län-

sipuolella Tornionjoki laskeutuu leveään ja rauhalliseen uomaan. Kirkko ja kylä ovat vas-

takkaisella rannalla. Pohjoista näköalaa reunustavat monet tunturit, jotka ovat toistensa 

päällä kuin Pelion ja Ossa… Joki muodostaa kirkkaan järven, johon vastapäiset kukkulat 

heijastuvat taivaansinisinä kuin peilistä. Joki laskee kiemurrellen ja muodostaa sinne 

tänne pieniä saaria ja poukamia. Se syleilee vuorta ja purkautuu lännessä Tornionjokeen.4 

A. F. Skjöldebrand maalasi samaan aikaan Aavasaksan laelta näkemästään kes-
kiyön auringon punertamasta jokilaaksomaisemasta akvarellin,5 jossa ympäröivien 
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vaarojen korkeussuhteet on esitetty liioitellen. Kirjassaan hän kuvasi romanttisesti 
matkailijan tärkeintä hetkeä, tunnelman tihentymistä keskellä yötöntä yötä:

Oli keskiyö, ja aurinko kosketti korkean vaaran lakea, joka peitti sen alareunan. Luonto 

jännittyi odottamaan tuon taivaankappaleen päätöstä: jättäisikö se maan öisten varjojen 

huomaan vai aloittaisiko se uudelleen hyväätekevän kulkunsa sitä valaisten?

Tarkkasimme, kuinka pitkäksi erään kallion varjo venyi toisen kallion pinnalla. Muuta-

man minuutin kuluttua näimme, että se oli lyhentynyt, mikä osoitti auringon nousevan. 

Pian juhlikin lintujen yhteiskuoro aamua, jota yö ei ollut edeltänyt.

Onneton se ihminen, jonka tunteita tällainen näky ei jaksa liikuttaa. Minun mieleeni 

siitä jäi elinikäinen muisto.6 

Jo 1700-luvun lopulla Aavasaksalle päästiin matkustamalla ensin Etelä-Suomen 
rannikkokaupungeista tai Tukholmasta purjelaivalla, myöhemmin höyrylaivalla, Tor-
nioon, josta noin 70 kilometrin maantieosuus kuljettiin hevoskyydillä.7 Matkailijat 
majoittuivat auringonkatselumatkallaan vaatimattomasti paikkakunnan majataloihin 
ja muihin maalaistaloihin.8 1900-luvun alkupuolelle asti Aavasaksalle saapui lukuisa 
määrä matkailijoita ulkomailta ja kotimaasta, joukossa tunnettuja historian henki-
löitä, tiedemiehiä, ylimyksiä ja kuninkaallisia.9 Aavasaksaa koskevia, useimmiten 
ihannoivia kuvauksia löytyy runsaasti ulkomaisesta ja kotimaisesta matkakirjal-
lisuudesta 1700-luvulta lähtien.10 Aavasaksan ja Länsipohjan tunnettuus käy hyvin 
ilmi kertomuksesta, jossa Jakov Grot kuvailee Elias Lönnrotin kanssa kesällä 1846 
tekemäänsä matkaa: Tornionjokivarressa oli erääseen maalaistaloon majoittunut 
berliiniläinen professori, joka englantilaisine matkatovereineen oli tullut Tukholman 
kautta katsomaan keskiyön aurinkoa Aavasaksalle, mutta ei Grotin hämmästykseksi 
ollut koskaan kuullut Suomen pääkaupungista saati sen yliopistosta.11 Majapaikan 
löytäminen vaaran lähistöltä oli jo tuolloin vaikeaa, sillä seudun maalaistaloihin oli 
majoittunut useita matkailijoita – sivistyneistöä ja varakkaita porvareita. Juhannus-
aattona vaaran laella, paikallisen väestön ollessa kokoontuneina nuotion ympärille, 
seurustelivat pitkien matkojen päästä saapuneet säätyläiset keskenään viiniä sie-
maillen ja uusia tuttavuuksia tehden. Grot kuvaa innostuneesti odotettua kohokoh-
taa: 

Yhtäkkiä pilvet hajaantuivat, oli kuin esirippu olisi vedetty auki, ja silmiemme eteen il-

mestyi pyöreä, punertavan kullan värinen auringon kehrä kirkkaana mutta ilman säteitä. 

Vilkaisin kelloa, se oli tasan kaksitoista. Saatoin pitkään ja taukoamatta katsoa tätä suu-

renmoista valoilmiötä, silmäni kestivät vaikeuksitta sen hohteen.12 

Vuosina 1845–1852 ilmestynyt Finland framstäldt i teckningar esitteli Aavasaksaa 
Lennart Forsténin tekemällä romantisoidulla maisemapiirroksella ja Zacharias Tope-
liuksen ihannoivalla kuvauksella: 

Keskiyön aurinko houkuttelee tänne joka kesä suuren määrän matkustajia Suomesta, 

Ruotsista ja Euroopan eteläisemmistäkin maista. Siihen aikaan Torniosta Aavasaksaan 

johtavalla tiellä on iloinen ja vilkas liikenne... Alhaalla lakeudella tätä mahtavaa näytel-
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mää ei näe; se näkyy vain Aavasaksan huipulla, joka korkeutensa ansiosta on eteläisin 

paikka, missä voi ihailla unetonta aurinkoa... jos taivas on kirkas, niin kuin se sentään 

useimmiten on, ei tällaista näkyä unohda konsanaan. Verenpunaisena kuin palava maail-

ma laskeutuu auringon majesteettinen kehrä suoraan pohjoisessa kohti taivaanrantaa... 

luonto mykistyy hartaana, ruusunhohteinen välke kimaltelee vaaroilla ja laaksoissa, 

virran peilintyvenellä pinnalla ja metsän tummien latvojen yllä... yö on voitettu, auringon 

alin reuna näyttää hetken vierivän itään pitkin taivaanrantaa, ja sitten se taas kohoaa 

hitaasti ja juhlallisesti, ja riemuhuudoin ja linnunlauluin seutu tervehtii pitkän päivänsä 

uutta vaihetta.13 

Topeliuksen Aavasaksa-kirjoitus teoksessa Finland framstäldt i teckningar toi 
paikan entistä laajempaan tietoisuuteen ja lisäsi seudun kesäistä turismia. Järjes-
telmällisiä matkailuolosuhteita sinne ryhdyttiin kuitenkin kehittämään vasta sen 
jälkeen, kun samanlainen, joskin laajempi Topeliuksen teksti oli toistunut vuonna 
1875 julkaistussa teoksessa Boken om Vårt Land (Maamme kirja, 1876), ja Venäjän 
perintöruhtinas, sittemmin keisari Aleksanteri III, oli harkinnut matkustavansa 
sinne.14 Topelius ei itse koskaan käynyt Aavasaksalla, ja hänen kuvauksensa on arvel-
tu perustuvan lähinnä Fredrika Bremenin kirjoituksiin.15 Siinä näkyy vaikutteita myös 
Skjöldebrandin matkakertomuksesta.

Vaikka Aavasaksalle saavuttiinkin ensisijaisesti ihmettelemään erikoiseksi koettua 
luonnonilmiötä – keskiyön aurinkoa – vaarasta tuli samalla ensimmäinen maisema-
matkailun kohde Pohjois-Suomessa. Pelkkä vaara näkymineen ei olisi riittänyt suu-
reen suosioon, mutta laskeutumaton aurinko kultasi Aavasaksan ylle taianomaisen 
ja myyttisen hohteen, josta ajan oloon kehkeytyi pitkään jatkunut auringonkatselu- 
ja maisemakultti. Aavasaksasta tuli maisemamonumentti.

AURINKOTEMPPELI VAI METSÄSTYSMAJA?

Vuonna 1878 valtio osti talonpojilta Aavasaksan maa-alueet ja ryhtyi puuhaamaan 
matkailijoita palvelevaa rakennusta. Toimintatapa oli samanlainen kuin aiemmin pe-
rustetuissa kruununpuistoissa Punkaharjulla ja Imatralla. Jo samana vuonna suunni-
teltiin vaaran laelle pieni, korkealla kivijalalla seisova puurakennus, jossa olisi ollut 
kolmentoista metrin korkuinen lasi-ikkunainen näkötorni ja huoneet metsänvartijalle 
ja kävijöille. Suunnitelma ei toteutunut.16

Yleisten rakennusten ylihallituksen ylitirehtööri, arkkitehti Axel Hampus Dalström 
(1829–1882) laati vuonna 1879 Aavasaksalle uuden suunnitelman.17 Se oli tyyliltään 
puhtaan uusklassistinen aurinkotemppeli, monumentaalinen mutta ilmeeltään 
kevyt, lasiseinäinen, hienostuneesti koristeltu puurakennus. Se olisi sisältänyt vain 
yhden tilan, kymmenen metrin pituisen lasihuoneen, joka oli tarkoitettu auringon 
katseluun, tai ehkä paremminkin sateen pitämiseen. Huoneen molemmissa päissä 
olisi ollut korkea kaksoisovi ja seinänvierustoja olisivat kiertäneet kiinteät penkit. 
Suunnitelma edustaa aikansa suomalaisessa rakentamisessa epätavallista puu- ja 
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lasiarkkitehtuurin yhdistelmää: doorilaistyyliset pylväät kannattavat jykevää kattora-
kennelmaa ja pylväiden väliset seinät ovat lasia. Ulkopäädyssä on koristeaiheena 
aurinko, jonka säteet muodostavat siivet.18 Paviljonki todettiin epäkäytännölliseksi ja 
kalliiksi, joten senaatti hylkäsi hankkeen.19 Parthenonia muistuttava, auringonpalvon-
taan ja maisemien ihailuun tarkoitettu maailman pohjoisin kreikkalaistyylinen lasi-
temppeli Aavasaksan kallioisen ja metsäisen vaaran laella olisi ollut huikaiseva näky.

Matkailua varten Dalström oli aiemmin suunnitellut 1870-luvun alussa Imatralle 
valmistuneen hotellin. Hän oli piirtänyt myös Helsingissä vuonna 1867 avatun kesä-
ravintolan Esplanadin Kappelin,20 jonka temppelimäisen, siron keskiosan alkuperäi-
nen asu tuo Dalströmin tuotannossa lähimmin mielleyhtymiä Aavasaksan lasiseinäi-
seen aurinkotemppeliin.

Intendentinkonttorin päällikkö, arkkitehti Ernst Bernhard Lohrmann piirsi vuonna 
1847 Punkaharjun Kirkkosaareen, matkailijoita palvelevalle lossireitille Flooran pa-
viljongin,21 jota on kiinnostavaa verrata hänen myöhemmän seuraajansa Dalströmin 
vastaavanlaiseen suunnitelmaan Aavasaksalle. Punkaharjun avonainen paviljonki 
muistutti antiikin pyörötemppeliä, jossa pyöreää kattoa kannattaa kuusi pylvästä. 
Punkaharjun paviljonki ja Aavasaksan paviljonkisuunnitelma ovat aikansa ihanteita 
kuvastavia esimerkkejä neitseellisenä nähdyn luonnon keskelle sijoitetusta ylevöit-
tävästä sakraalirakennuksesta – temppelistä luonnon ja maiseman, isänmaan kau-
neimpien kasvojen, ihailua varten.

Sopivan matkailumajan suunnittelemiseksi Aavasaksalle järjestettiin kilpailu po-
lyteknillisen koulun arkkitehtiylioppilaille vuonna 1880. Voiton vei Hugo Emil Saurén 
(1860–1927) hirsipaviljongillaan, joka toteutettiin 1883.22 Saurén suunnitteli Aava-
saksan paviljonkiin avoverannan, suuren tuvan matkailijoille, keittiön sekä huoneen 
metsänvartijalle. Laveeratuissa tussipiirustuksissa näkyy peuransarvia ulkopäädyis-
sä ja pitkin sisäseiniä, metsästysmajan tunnelmaa luomassa.23 Matkasuuntia Suo-
messa luonnehti uuden paviljongin tulleen tarpeeseen: ”pohjoiselle ja korkeimmalle 
osalle vuorta on... yleisillä varoilla muinaispohjaiseen laatuun rakennettu huvimaja, 
joten on hankittu jonkunlaista suojaa niille monille sadoille henkilöille, jotka joka 
vuosi Juhannuksen aikana tulvaavat tänne ihastelemaan sydänyön aurinkoa”.24 
1900-luvun taitteen valokuvissa majan ulkoseinät ovat vielä tummasävyiset, katto on 
pinnoitettu päreellä ja päätyä koristavat poronsarvet.25

Aavasaksan matkailupaviljonki sai kansan suussa nimen Keisarinmaja,26 joka 
lienee syntynyt hallitsijan matkaa koskeneista huhuista. Nimitys Keisarinmaja yleis-
tyi ja synnytti joihinkin matka- ja tietokirjoihinkin27 levinneen väärinkäsityksen, että 
rakennus olisi tehty keisarin metsästysmajaksi. Paviljongin poikkeuksellinen ark-
kitehtuuri on varmaan osaltaan pönkittänyt tätä myyttiä. Paviljonkia ei kuitenkaan 
rakennettu keisarille, mutta perintöruhtinaan, vuodesta 1881 keisari Aleksanteri III:n, 
ajatus matkustaa Aavasaksalle epäilemättä edisti hanketta. Nimitys Keisarinmaja ja 
tarina tsaarin metsästysmajasta ovat luonnollisesti lisänneet paikan matkailullista 
mielenkiintoarvoa.



92 Autiotuvista lomakaupunkeihin

Axel Hampus 

Dalströmin vuonna 

1879 Aavasaksan 

laelle suunnittelema 

aurinkotemppeli. 

RakH. KA.
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Hugo Emil Saurénin tekemät Aavasak-

san matkailupaviljongin julkisivupiirus-

tukset 1880. RakH. KA.
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Aavasaksan matkailupaviljonki 1900-luvun alkupuolen postikortissa. 

Valokuva K. Hollo. HH:n kokoelma.

Näkymä Tornionjoelle, edessä matkailupaviljonki Aavasaksan laella 1957. 

Valokuva Jorma Harju. SVM.



953. Lapin matkailuarkkitehtuuri vuoteen 1944

Aavasaksan kahvilakatoksen 

luonnospiirustus 1927. RakH/KA.
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Aavasaksan matkailupaviljonki on säilynyt melko alkuperäisessä asussaan.28 Kah-
deksankulmaisiksi höylätyistä hirsistä pitkille nurkille salvottu, vaalean kellertäväksi 
maalattu rakennus seisoo graniittilohkareiden päällä, ja hirsinurkkien ylä- ja alaosat 
ulkonevat konsoleiksi. Paviljonki on koristeltu poikkeuksellisen taidokkaasti sisä- ja 
ulkopuolelta vuorilautoja, takkaa, saranoita ja ovenkahvoja myöten. Monivärisiksi 
maalatuissa puuleikkauksissa on kymmeniä erilaisia ornamentteja ja symboleja. 
Verantaa reunustaa koristeellinen pyörökaaripylväikkö, jonka sorvatut pylväät ovat 
kahta muotoa, toinen balusterimainen. Verannan ja portaan kaiteet on kasetoitu 
kahdeksaantoista osaan, joista kuhunkin on kaiverrettu erilainen, monivärinen kes-
kusornamentti. Leveäräystäisen satulakaton harjahirren päihin on veistetty lohikäär-
meen päät ja ikkunoiden alapuolella on lehtisahatut lohikäärmeornamentit. Ikkunoi-
ta rajaavat pystykehyslaudat, joissa jokaisessa on erilainen koristelu. Majassa on 
säilynyt alkuperäisiä kalusteita: sorvauksin ja puuleikkauksin muotoiltuja ja ruskealla 
ja vaaleanvihreällä värillä maalattuja pöytiä, penkkejä ja tuoleja.

Kun Suomen suuriruhtinaskunnan johtavan arkkitehdin Dalströmin suunnitte-
lema doorilainen temppeli olisi ollut juhlallinen ja seremoniallinen, hellenistinen 
rakennus vaaran laella, muistuttaa arkkitehtiopiskelija Saurénin suunnittelema pa-
viljonki erähenkistä vuoristomajaa, jossa ilmenee 1800-luvun lopun skandinaavista 
kansallisromantiikkaa.

Koristeellisia hirsihuviloita ryhdyttiin rakentamaan Suomessa 1800-luvun puoli-
välissä. Vaikutteita saatiin monelta taholta: sveitsiläis- ja englantilaismajoista sekä 
muinaispohjoismaisesta tyylistä eli skandinaavisesta historismista, joka tuli suosi-
tuksi Norjassa ja Ruotsissa 1860-luvulta lähtien. 1890-luvulla Suomessa haluttiin jo 
kehittää omaa kansallista tyyliä ja kiinnostuttiin karjalaisesta rakennusperinteestä.29 
Norjassa syntyi oma puutyyli, dragestil eli lohikäärmetyyli, jossa ammennettiin ai-
heita vanhoista sauvakirkoista, aitoista ja sveitsiläistyylistä. Sitä suosittiin etenkin 
metsästysmajoissa, huviloissa, vuoristoparantoloissa ja matkailun rakennuksissa, 
kuten Holmenkollenin ulkoilualueen hotellissa.30

Aavasaksan paviljongissa on muinaispohjoismaisen tyylin piirteitä, lohikäär-
meenpäitä myöten. Saurén on omaksunut arkkitehtuurityylin ja koristeaiheet selväs-
tikin norjalaisista ja ruotsalaisista esikuvista. Paviljonki tuo mieleen myöhemmän 
valtion rakennuksen, Langinkosken keisarillisen kalastusmajan Kotkassa.

Langinkosken kalastusmaja rakennettiin Venäjän keisarille ja Suomen suuriruhti-
naalle Aleksanteri III:lle 1889. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Magnus Schjerfbeck 
ja kalusteet arkkitehti Johan Jakob Ahrenberg Yleisten rakennusten ylihallituksessa. 
Huvilaa on luonnehdittu maamme ensimmäiseksi kansallisromanttiseksi valtion 
rakennukseksi.31 Kesälomaristeilyjä Suomenlahdella harrastanut keisarillinen perhe 
matkusti huvialuksellaan useasti Langinkoskelle viettääkseen yksinkertaista maalais-
elämää luonnon helmassa.32 Kalastusmaja on puitteiltaan vaatimaton ja hahmoltaan 
arkaainen. Aikakauden suomalaiselle hirsihuvila-arkkitehtuurille tyypillisiä piirteitä 
ovat jyrkkäharjainen satulakatto, vuoraamattomat hirsiseinät sisällä ja ulkona, leveitä 
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räystäitä kannattaviksi konsoleiksi levenevät pitkänurkat ja koristeellinen avoveran-
ta. Aavasaksan paviljonkiin verrattuna Langinkosken keisarillisessa kalastusmajassa 
näkyy jo kansallisromantiikkaan viittaavia pyrkimyksiä, sillä esimerkiksi sisäseinät, 
kattolaudat, lankkulattiat ja huonekalut on jätetty puupintaisiksi, ja tuvassa on pitkät 
pirtinpöydät. Keisariperheen hirsimökki metsän laidassa kuvastaa aikansa uusia 
ihanteita. Jos maailman mahtavimpiin kuuluneen maan majesteetti kaipasi valta-
vien palatsiensa ja rikkauksiensa loistosta tällaiseen primitiiviseen, talonpoikaiseen 
metsäidylliin, saattoivat sellaista kaivata pian monet muutkin.

Aavasaksan paviljongista tuli heti valmistuttuaan juhannusjuhlijoiden tärkeä tu-
kikohta. Kirjailija ja valokuvaaja I. K. Inha kuvailee keskiyön odotusta Aavasaksalla 
juhannuksena 1895: ”Kirjava joukko kansainvälistä yleisöä on koolla vaaran laella, 
valtion rakennuttama norjalaismallinen matkailijatupa on avoinna ja tarjoo joukolle 
virvotuksiaan odotuksessa.”33 Inha kertoo, että Aavasaksan juhannusmatkailu oli 
tuolloin jo niin suosittua, että Oulusta lähteneet höyrylaivat olivat jo paria päivää 
ennen juhannusta täynnä, ja Tornion pienessä hotellissa ja etenkin Haaparannan 
hotellissa riitti asiakkaita, ja kestikievareiden kaikki apuhevosetkin kuljettivat tauotta 
matkailijoita aurinkoa katsomaan.34 I. K. Inha on teoksessaan Suomen maisemia kir-
joittanut Aavasaksan maisemasta ylistävään sävyyn: 

Ei millään pohjolan maisemalla ole niin vakaantunutta ja laajalle levinnyttä mainetta, 

kuin tuolla vuorella Tornionjoen varressa, jolle matkaillaan läheltä ja kaukaa, katselemaan 

kesäyön aurinkoa... Aavasaksan näköala on hienoimpia, mitä saattaa nähdä... Aavasaksa 

ei lumoo jylhyydellä eikä rohkeilla kallioilla, mutta sen näköalassa on pohjolan raikkaus, 

piirteiden ja värien hienoutta, ja lisäksi on tuolla vuorella otsallaan maineen hohde. Se 

on kuin onkin maamme näköaloista ensimäisiä, näkyipä sydänyönä aurinko tai ei. Se on 

pohjolan tunturimaailman portinvartija.35 

Arkkitehdit Waldemar Wilenius36 (1868–1940) ja Torsten Montell (1873–1937) suun-
nittelivat vuonna 1927 Yleisten rakennusten ylihallituksessa ”matkailijavajan” Aa-
vasaksalle saapuvien ruokailu- ja levähdyspaikaksi.37 Puurakennuksessa on laakea 
aumakatto ja punamullalla maalattu saumarimoitettu pystyvuoraus. Hillittyä ja sym-
metristä 1920-luvun klassismin arkkitehtuuria täydentää taitava värien ja niukkojen 
koristeaiheiden käyttö: leveiden räystäiden valkoista alapintaa rytmittävät keltaiset 
kasetoinnit; leveissä ruutuikkunoissa on koristeelliset ja värikkäät vuorilaudoitukset. 
Katoksen pitkä sivu oli avonainen ja perällä oli keittiö myyntiluukkuineen. Kahvilaka-
tosta käytettiin myös tanssilavana. Se muutettiin kahvilarakennukseksi vuonna 1999.

Tornio–Pello-maantieltä Aavasaksan lakialueelle, 200 metrin päähän matkailu-
majasta ulottuva maantie valmistui 1930-luvun puolivälissä,38 helpottaen pääsyä 
vaaralle. Vuonna 1927 perustettu Tornionlaakson Matkailuyhdistys, Matkailijayhdis-
tyksen Lapin läänin ensimmäinen paikallisosasto, järjesti vuosittaisia juhannusjuhlia 
ja keräsi rahaa näkötornia varten. Juhannukseksi 1933 saatiin tanssilava. Valtiolle 
myöhemmin osoitettu vaatimus majan laajentamiseksi ei tuottanut tulosta. Paikan 
suosio kasvoi: esimerkiksi juhannuksena 1947 Aavasaksalle kerääntyi noin kymme-
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nen tuhatta ihmistä. Osa kävijöistä tuli Ruotsin puolelta.39 Vuoden 1946 lyhyteloku-
vassa Juhannusyö Aavasaksalla näkyy tuhansia ihmisiä, paviljonki, kahvilakatos 
myyntitiskeineen sekä täpötäysi tanssilava ja hanurinsoittaja, ja selostuksessa ihail-
laan keskiyön aurinkoa ja maisemia 1800-luvun hartaan isänmaallisessa hengessä.40

Lakialueen puusto rauhoitettiin 1944.41 Suomen Matkailijayhdistys otti Aavasak-
san paviljongin hoidettavakseen kevättalvella 1946 ja ryhtyi pitämään sitä avoinna 
myös hiihtosesonkeina.42 Sittemmin majan hoidosta vastasi Tornionlaakson Matkai-
luyhdistys. Majan lähistölle rakennettiin kolme majoitusaittaa, jotka tarjosivat kesä-
matkailijoille 18 vuodepaikkaa.43 Arkkitehti Jouko Ylihannu piirsi uuden tanssilavan 
vuonna 1959.44 Myöhemmin autotie ulotettiin paviljongin edustalle ja 1800-luvun 
lopulla kivetyt portaat sammaloituivat.

Aavasaksan matalammalle laelle suunniteltiin ensimmäisen kerran hotellia 1950-
luvun puolivälissä, mutta hanke ei toteutunut. Sinne perustettiin 1967 pieni loma- ja 
retkeilykeskus, raivattiin kaksi laskettelurinnettä ja pystytettiin hiihtohissi.45

Tornionlaakson Matkailuyhdistyksen pitkään puuhaama näkötorni toteutui vasta 
vuonna 1969. Sen luonnokset piirsi arkkitehtiylioppilas Unto Siikanen ja toteutus-
piirustukset arkkitehti Matti Lieto.46 Punatiilipintainen, kolmetoistametrinen torni 
edustaa ajalleen harvinaista orgaanisen modernismin arkkitehtuurisuuntausta. Poh-
jakaava on vapaasti polveileva ja keskellä on teräsbetoninen kierreporras. Näkötorni 
valmistui yli 90 vuotta Aavasaksan ensimmäisen tornisuunnitelman jälkeen – aikana 
jolloin maisemien katseluun perustunut matkailutapa oli jo käynyt harvinaiseksi.

Aavasaksan kesämatkailu hiljentyi myöhemmin pitkiksi ajoiksi, mutta on taas vil-
kastunut ulkoilmanäyttömän rakentamisen ja rockfestivaalin sekä muiden tapahtu-
mien myötä. Aavasaksan korkein lakialue, kruununpuisto, on ainutlaatuinen ja hyvin 
säilynyt historiallinen matkailuympäristö. Se on Lapin nykymaakunnan ensimmäi-
nen turistikohde, ja arkkitehtuuriltaan harvinaislaatuinen paviljonki on maakunnan 
ensimmäinen varsinainen ja samalla vanhin säilynyt matkailurakennus.

KANSALLINEN MATKAILUPROJEKTI

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS JA VALTIO KEHITTÄVÄT 
MATKAILUKULTTUURIA

Euroopassa ryhdyttiin perustamaan matkailuharrastusta edistäviä yhdistyksiä 1800-
luvun puolivälissä, ensin Englantiin, Itävaltaan ja Sveitsiin. Norjassa matkailijayhdis-
tys aloitti toimintansa vuonna 1868, Ruotsissa 1885 ja Tanskassa 1888. Vuonna 1887 
perustettiin Suomen Matkailijayhdistys (SMY), jonka tehtäväksi määriteltiin ”sekä 
maan omissa asukkaissa että ulkomaalaisissa herättää mieltymystä matkustuksiin 
tässä maassa ja tehdä ne helpoiksi, laajentaakseen siten sen luonnon ja kansan 
tuntemista”.47 Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja August Schauman määritteli 
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ytimekkäästi kotimaanmatkailun merkityksen: ”Isänmaan tuntemus on isänmaan 
oikealla tavalla rakastamisen ensimmäinen ehto.”48 Matkailijayhdistys alkoi innostaa 
suomalaisia matkustamaan kotimaansa tunnettuihin maisemakohteisiin.49

Suomen Matkailijayhdistyksestä kehittyi alansa merkittävä yleishyödyllinen 
toimija ja kansalaisjärjestö. Vuonna 1937 sillä oli jo 21  000 jäsentä.50 Yhdistyksen 
monista matkailumajoista ensimmäinen oli Raaseporin linnan raunioiden viereen 
1893 rakennettu pieni puurakennus, joka on edelleen jäljellä. Kolmea vuotta myö-
hemmin Matkailijayhdistyksen paikallisosasto rakennutti pienen matkailumajan 
Kolille. Vuonna 1912 Matkailijayhdistys kunnosti Vaalasta ostamansa Uutelan tilan 
matkailumajaksi. Suursaaressa avattiin ravintola 1922 ja Vaalassa koskivenematkaili-
joita varten ostettu hotelli 1926.51 Tämän jälkeen Matkailijayhdistyksen toiminta alkoi 
suurelta osin keskittyä Lappiin, vaikka uusia toimipaikkoja perustettiin myös muualle 
Suomeen.

Matkailu miellettiin 1920-luvulta lähtien tärkeäksi osaksi nuoren tasavallan tunne-
tuksi tekemistä. Matkailijayhdistyksen ohella myös ulkoasiainministeriö pyrki edis-
tämään ulkomaista matkailua osallistumalla sitä koskevaan propagandatyöhön.52 
Lapista tuli 1930-luvulta lähtien keskeinen osa ulkomaille suunnattua matkailumai-
nontaa ja virallista Suomi-kuvaa. Matkailijayhdistys toimi yhteistyössä valtiovallan 
kanssa. Yhdistyksellä oli erittäin suuri merkitys matkailuolojen ja -kulttuurin kehittä-
jänä erityisesti Lapin läänissä 1920-luvulta 1960-luvulle.

Ennen 1920-lukua Lapin nykymaakunnassa oli hyvin vähän matkailijoille suun-
nattuja majoituspalveluja. Rannikkokaupungeissa Kemissä ja Torniossa sekä suu-
rimmissa kirkonkylissä oli pieniä, matkustajakotitasoisia majoituspaikkoja, joista 
jotkut saattoivat käyttää nimeä hotelli. Maaseudulla oli harvojen maantie- ja jokireit-
tien varrella yksityisiä kestikievareita maalaistaloissa, ja Sodankylä–Ivalo–Petsamo-
maantien varressa olivat valtion 1910-luvulla rakentamat majatalot. Nämä lukumää-
rältään vähäiset majoitusrakennukset oli suunnattu etupäässä työtehtävien vuoksi 
matkustaville, ei lomailijoille.

Nykyisen Lapin maakunnan alueella ei vuonna 1921 ollut vielä yhtään Suomen 
Matkailijayhdistyksen toimipaikkaa. Kymmenkunta vuotta myöhemmin valtion 
ryhdyttyä rahoittajaksi yhdistyksen yhdestätoista matkailurakennuksesta peräti 
kahdeksan sijaitsi siellä, ja kaikki Ivalon ja Petsamon välisen uuden Jäämerentien 
varrella. Valtio rakensi Petsamon reitin varteen ja muualle Lappiin lukuisia matkai-
lurakennuksia ja vuokrasi ne Matkailijayhdistykselle. Vuosina 1936–1937 yhdistys 
toteutti Lapissa laajan matkailurakennusten rakennus- ja kunnostusohjelman valtion 
myöntämien obligaatiolainojen turvin. Vuonna 1939 valtio ryhtyi seuraavaksi kesäksi 
suunniteltuja Helsingin olympiakisoja silmällä pitäen useiden Lapin matkailuraken-
nusten uudisrakentamis- ja laajennustöihin, jotta Suomeen saapuville turisteille olisi 
tarjolla hyvätasoista majoitusta.53 1930-luvun jälkipuolisko oli Suomen nousuaikaa, 
joka heijastui hämmästyttävän vauhdikkaana kasvuna matkailutoiminnassa ja -ra-
kentamisessa, etenkin Lapin läänissä.
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Matkailurakennusten piirustukset laadittiin nykyisen Lapin maakunnan alueelle 
aluksi Tie- ja vesirakennusten ylihallituksessa, jossa suunnittelusta vastasi arkkitehti 
Thure Hellström. 1920-luvulta alkaen suunnitelmia tehtiin myös  Yleisten rakennus-
ten ylihallituksessa, vuodesta 1936 nimeltään Rakennushallitus, jossa oli jo 1870-
luvun lopulla tehty paviljonkisuunnitelmia Aavasaksalle.

Yleisten rakennusten ylihallituksen ylijohtaja, arkkitehti Yrjö Sadeniemi, oli vuo-
desta 1925 Suomen Matkailijayhdistyksen johtokunnan jäsen ja vuodesta 1928 
puheenjohtaja valtioneuvoston asettamassa komiteassa, joka johti uusien matkailu-
rakennusten suunnittelua ja rakentamista. Komiteaan kuuluivat myös Matkailijayhdis-
tyksen vuosien 1921–1940 pääsihteeri C. Wolter Stenbäck ja arkkitehti Väinö Vähäkal-
lio (1886–1959). Vähäkallio oli lisäksi Matkailijayhdistyksen johtokunnassa vuodesta 
1932 lähtien.54 Hän tunsi professori Jalmar Castrénin, joka oli Matkailijayhdistyksen 
puheenjohtaja 1923–1946 ja Rautatiehallituksen pääjohtaja 1922–1942.55 Suomen ja 
Lapin matkailua koskevia suunnitelmia teki ja päätöksiä valmisteli siis muutaman hel-
sinkiläismiehen piiri. Vaikka toiminta ei nykynäkökulmasta ollut vailla esteellisyyksiä, 
se oli ripeää ja edistyksellistä ja tuotti hyviä ja yleishyödyllisiä tuloksia.

Useimmat Matkailijayhdistyksen rakennukset suunniteltiin 1920-luvun lopulta 
vuoteen 1936 Väinö Vähäkallion arkkitehtitoimistossa. Vähäkallio oli vuosina 1936–
1943 Rakennushallituksen pääjohtaja, jossa työssään hän johti myös matkailuraken-
nusten suunnittelua.56 Vähäkallion omassa arkkitehtitoimistossa suunnittelutyötä 
hoiti käytännössä paljolti hänen avustajansa arkkitehti Aulis E. Hämäläinen (1909–
1991).57 Hämäläinen oli Vähäkallion jälkeen vuosina 1936–1945 Matkailijayhdistyksen 
arkkitehti ja rakennustöiden johtaja,58 mutta rakennuttamistehtäviensä ohessa hän 
ehti suunnitella vain osan yhdistyksen toimipaikoista. Matkailijayhdistyksen oma 
suunnittelutoiminta alkoi vähentyä 1930-luvun lopulla, jolloin Rakennushallituksen 
arkkitehdit piirsivät matkailurakennuksia Lappiin ja valtionyhtiö Oy Alkoholiliike Ab 
rakennutti Pohjanhovin ja Aulangon hotellit.

Koska Matkailijayhdistys teki valtion avustamana uraa uurtavaa työtä Peräpohjo-
lan ja Lapin matkailupalvelutoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä, se joutui 
palkkaamaan toimipisteisiinsä ammattitaitoista henkilökuntaa yleensä muualta Suo-
mesta. Matkailumajojen toiminnasta vastasivat naiset, monet heistä ilmeisesti ruot-
sinkielisiä.59 Hyvin hoidetuilla toimipaikoilla voi olettaa olleen myönteistä vaikutusta 
paikalliseen elämään, etenkin syrjäseuduilla, kun uudet tavat ja käytännöt levisivät 
matkailumajojen kautta seudun väestön keskuuteen.

KOTIMAA KUTSUU

Kansallispuistoaate syntyi Yhdysvalloissa, jonne perustettiin vuonna 1872 maail-
man ensimmäinen kansallispuisto, Yellowstone. Myös Suomessa virisi 1800-luvun 
lopulla yleistä kiinnostusta luontoa ja sen säilyttämistä kohtaan. Vuonna 1880 tut-
kimusmatkailija A. E. Nordenskjöld ehdotti, että Suomeen perustettaisiin kansallis-
puistoja. Ruotsin ensimmäiset kansallispuistot saatiin perustettua jo vuonna 1909, 
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jonka innoittamana suojametsäkomitean mietinnössä 1910 ehdotettiin Pallastunturin 
ja Pyhätunturin kansallispuistojen perustamista, kuitenkin vielä tuloksetta. Vuonna 
1916 senaatti rauhoitti Kilpisjärvellä sijaitsevan Mallatunturin luonnonpuiston, josta 
tuli Suomen ensimmäinen varsinainen luonnonsuojelualue. Muuten kansallispuis-
tohankkeen lopullinen toteutuminen kesti puoli vuosisataa.60 Vuonna 1938 voimaan 
astuneen lain nojalla saatiin lopulta perustetuksi yhdeksän uutta luonnonsuojelu-
aluetta, joista peräti seitsemän sijaitsi Lapin läänissä: Kutsajoen luonnonpuisto Sal-
lassa, Pääskypahdan ja Pummangin luonnonpuistot ja Heinäsaarten kansallispuisto 
Petsamossa, Pisavaaran luonnonpuisto Rovaniemen maalaiskunnassa, Pyhätunturin 
kansallispuisto Pelkosenniemellä ja Pallas-Ounastunturin kansallispuisto Länsi-La-
pissa. Neljä ensiksi mainittua jäivät sotien jälkeen luovutetuille alueille.61 Sotaa edel-
tävänä aikana matkailu ja luonnonsuojelu kulkivat Suomessa käsi kädessä. Uusia 
matkailumajoja sijoitettiin retkeily- ja hiihtomaisemien yhteyteen, kansallispuistojen 
tuntumaan.

Matkailun sisältönä oli 1800-luvulta lähtien maisemien ihailu hillitysti näkötor-
neista ja kaupunkien puistojen katselu huvimajoista, ilman erityisiä liikunnallisia 
ponnisteluja. Matkailun luonne muuttui 1930-luvulla, kun autoturistit alkoivat suosia 
retkeilyä ja telttailua luonnon helmassa. Matkailuun vaikutti halu kuntoilla, reippailla 
ja liikkua luonnossa. Ulkoilusta ja kehonkulttuurista tuli tärkeä osa elämää, 1920-
luvun lopulta lähtien kaikkien kansanluokkien harrastusta. Lisääntyneen vapaa-ajan 
sekä liikunnan terveellisyyden lisäksi tätä kehitystä tuki uusi, ihmistä fysiologisena 
olentona korostanut ihmiskäsitys.62 Toisaalta vapaa-aikaa oli varsin vähän, etenkin 
työntekijöillä, ja työviikko oli kuusipäiväinen. Lomanviettoon oli mahdollisuus vain 
ylemmillä sosiaaliluokilla. Vasta vuoden 1939 vuosilomalaissa palkansaajien loma-
oikeutta pidennettiin pariin viikkoon. Suuri muutos oli koululaisten hiihtolomien 
alkaminen vuonna 1933.63

Kun matkaajat olivat Lapin erämaissa kulkiessaan kautta aikojen olleet riippuvai-
sia paikallisista oppaista, alkoi itsenäinen eräretkeily kehittyä lomanviettomuodoksi 
1930-luvulla Lapin taloudellisten karttojen valmistumisen myötä.64 Kätevä ja suosittu 
Sopu-teltta tuli markkinoille uutuutena 1930-luvun alussa.65 Matkailijoiden yöpymi-
nen teltassa oli aiemmin ollut harvinaista ja pakon sanelemaa, mutta 1930-luvulla 
siitä tuli retkeilyinnostuksen myötä muodikasta. Kun miespuoliset matkaajat olivat 
Lapissa käydessään esiintyneet aiemmin puvussa ja naiset kävelypuvussa ja hatus-
sa, tuli 1930-luvulla myyntiin käytännöllisiä ja muodikkaita ulkoilu- ja retkeilyvaattei-
ta ja -tarvikkeita.

Lappiin matkustaminen oli 1930-luvulla, ja vielä 1950-luvulle asti, kallista ja myös 
aikaa vievää, joten sitä saattoivat harrastaa vain ne joilla oli siihen varaa ja aikaa. 
Näistä syistä johtuen Lapin matkailijat olivat 1950-luvulle asti keskimäärin varak-
kaampaa ja todennäköisesti myös koulutetumpaa väkeä. Voidaan olettaa, että he 
olivat omaksuneet keskimääräistä enemmän kirjallisuudessa ja taiteessa esitettyjä 
tapoja nähdä ja kokea Lappi ja matkustaa siellä. Lappi-aiheinen kirjallisuus ja taide 
välitti pitkään perinteistä kulttuurimatkailun suhtautumistapaa, tunnettujen maise-
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mien ja koskemattoman luonnon katselua, ja rohkeaa tapaa hakeutua luonnon äärel-
le ihailemaan sitä.

On kiinnostavaa tarkastella myös aikakauden matkailuvaikuttajien ideologista 
taustaa, olihan 1900-luvun alkupuolen Suomen poliittinen elämä voimakkaasti 
jakautunutta ja latautunutta. Esimerkiksi Suomen Matkailijayhdistyksen vuosien 
1939–1953 toimitusjohtaja Yrjö Soini ja yhdistyksen julkaisuihin kirjoittanut Örnulf 
Tigerstedt olivat natsi-Saksan perustaman Euroopan kirjailijaliiton jäseniä. Tiger-
stedt oli kiihkeä natsi-ideologian kannattaja ja Isänmaallisen Kansanpuolueen jäsen. 
Matkailijayhdistyksen palkkaama Hotelli Pohjanhovin ensimmäinen johtaja, jääkäri-
kapteeni Arvi Kalsta oli saanut sisällissodan aikana rangaistuksen vangitun puolalai-
sen upseerin surmaamisesta. Vuonna 1930 Kalsta järjesti Lapuan liikkeen tekemän 
eduskunnan varapuhemiehen ja Tampereen pormestarin Väinö Hakkilan muilutuksen 
ja sai siitä vankeustuomion. Vapauduttuaan Kalsta toi Suomeen natsiaatetta ja johti 
kahta kansallissosialistien puoluetta, joista myöhempi värväsi suomalaisia natsi-
Saksan SS-joukkoihin.66 Valitessaan työntekijöitä Pohjanhoviin Kalsta käytti natsien 
hakaristinauhaa käsivarressaan.67 Lapuan liikkeen aktiiveja oli myös jääkärikapteeni 
ja eversti Paavo Talvela, joka Oy Alkoholiliike Ab:n 1930-luvun johtajiston voimahah-
mona vastasi ravintola-asioista.68 Suomen Matkailijayhdistyksen ja Alkoholiliikkeen 
keskeisten toimijoiden piirissä näyttäisi olleen useita näkyvästi äärioikeistolaisia ja 
kansallissosialistisia miehiä. Tehtäviin palkattiin luonnollisesti samanmielisiä, omista 
verkostoista, ja näin luotiin yhdessä samanhenkistä matkailu-, hotelli- ja ravintola-
kulttuuria. Tämä kuuluu suomalaisen matkailukulttuurin vaiettuun ja tutkimattomaan 
historiaa. On ristiriitaista, että esimerkiksi Pohjanhovista tehtiin Suomen matkailun 
uudenaikainen, arkkitehtuuriltaan edistyksellinen lippulaiva, mutta sitä johtamaan 
palkattiin kyseenalaisessa maineessa ollut natsiaatteen propagoija. Kenelle Matkaili-
jayhdistyksen tarjoamat palvelut oli tarkoitettu?

1900-luvun alkupuolen suomalaisen matkailukulttuurin ideologia oli jo luonnos-
taan patrioottisuuden kyllästämää, edellisen vuosisadan runebergiläisen ja topeliaa-
nisen ajan perintönä ja osana itsenäisyystaistelua. Aikakauden matkailutoiminta oli 
ideologiselta taustaltaan ja käytännön toteutumana porvarillista ja etupäässä ylem-
mille sosiaaliryhmille suunnattua. Tämä pätee myös Suomen Matkailijayhdistyk-
seen, jonka keskeiset toimijat näyttävät tuolloin tulleen ylemmistä sosiaaliluokista ja 
olleen usein äidinkieleltään ruotsinkielisiä tai nimensä suomalaistaneita. Sisällisso-
dan jälkeisessä, poliittisesti polarisoituneessa 1920–1930-luvun ilmapiirissä nähtiin 
luonnollisesti tärkeäksi asiaksi kasvattaa isänmaanrakkautta. Lappiin ja Petsamoon 
matkustaminen oli isänmaahan tutustumista, mutta tähän tapaan tunnustaa rakkaut-
ta isänmaalle oli varaa ja mahdollisuus vain harvoilla. Lapin matkailu säilytti porva-
rillisen, jopa elitistisen luonteensa 1950-luvulle asti. Pohdittavaksi jää, kuinka iso osa 
suomalaisista saattoi kokea itsenäisyyden ajan alkuvuosikymmenten yläluokkaisen, 
ihanteiltaan isänmaallisen ja puhtoisen sinivalkoisen matkailutarjonnan omakseen. 
Näkyikö matkailutoiminnan isänmaallisuus, porvarillisuus ja osittainen äärioikeisto-
laisuus matkailuarkkitehtuurissa?
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SUUNTANA PETSAMO JA ITÄ-LAPPI
Tarton rauhansopimuksessa 1920 Suomi sai Petsamon. Arktisen ja suomalaisille 
melko tuntemattoman alueen tärkeimpänä antina pidettiin alati sulaa Jäämerta, 
jonka rantaan voitiin rakentaa satama ympärivuotisille tavarakuljetuksille. Petsamon 
kehitys lähti nopeasti käyntiin. Satama-, tie- ja rakennustöitä sekä myöhemmin kai-
vostöitä oli runsaasti tarjolla ja alueelle muutti uudisasukkaita.69 

Petsamon läänin maaherraksi nimitetty Ilmari Helenius tutustui uuteen hallinto-
alueeseensa, ihastui sen harvinaislaatuiseen luonnonkauneuteen ja teki Suomen 
Matkailijayhdistykselle aloitteen matkailutoiminnan aloittamisesta siellä. Matkaili-
jayhdistys kiinnostui ehdotuksesta ja lähetti kesällä 1921 C. Wolter Stenbäckin, Ernst 
Lampénin ja Ragnar Numelinin tutkimusretkelle Petsamoon. Matkalaiset innostuivat 
näkemästään ja niin Petsamoon ryhdyttiin järjestämään matkailupalveluja.70 Joulu-
kuun 1921 Matkailulehdessä Ernst Lampén jo kehotti matkaajia suuntaamaan tiensä 
Inarin Lappiin ja Petsamoon, todeten että ”Lappi on nyt, kulkuneuvojen parattua, 
siirtynyt meitä lähemmäksi... Meidän Lapistamme tulee ehkä enin suosittu matkailu-
maa, niinkuin on käynyt Ruotsin Lapin ja Norjan Finnmarkenin”.71 Varsinainen Lapin 
matkailu pääsi näin alkamaan, Petsamon alueen Suomeen liittämisen myötä. Mat-
kailu kasvoi samaa tahtia Jäämerentien rakentamisen myötä.72

Jäämeren ja eksoottisen autoreitin lisäksi Petsamoon houkuttelivat matkailijoita 
jylhät erämaamaisemat, laajat, pohjoisessa vuoristoiseksi muuttuvat tunturialueet, 
erikoinen kasvisto ja eläimistö, uljaat ja kalaisat kosket, pitkä yötön yö, alkuperäis-
kansa koltat ja heidän kulttuurinsa sekä kreikkalaiskatolinen luostari.73 Valtio satsasi 
Jäämeren Suomen matkailu-propagandaan teettämällä lyhytelokuvia ja painotuot-
teita useilla kielillä, ja Suomea markkinoitiin Petsamon avulla.74 Petsamon matkailu 
kasvoi hämmästyttävän nopeasti, 1930-luvun kuluessa muutamasta tuhannesta 
20  000:een. Turisteja saapui ulkomaita myöten, ensin laivalla Helsinkiin ja sitten 
junalla tai autolla Rovaniemelle, ja sieltä eteenpäin pitkin ”maailman ainoaa Jää-
meren tietä”. Parhaimmillaan Rovaniemen ja Petsamovuonon välillä liikennöi viisi 
postiautovuoroa päivässä, matka kesti 14–15 tuntia. Moni ajoi pitkän matkan omalla 
autollaan.75 1930-luvun lopulla valtio suunnitteli rautatien jatkamista Rovaniemeltä 
Sodankylän kautta Jäämeren rannalle Petsamoon.76

Jäämeren Suomessa käyminen oli muodikasta, joskin matkustusolojen vuoksi 
vaivalloista kesäajan matkailua, johon tarvittiin aikaa ja rahaa. Suomalaiset mat-
kaajat olivat useimmiten kaupungeissa asuvia, etupäässä helsinkiläisiä yläluokan 
miehiä.77

Kirjailija Ilmari Turja kuvaili ironisesti muotiin tullutta Lappi-innostusta matkallaan 
Petsamoon kesällä 1928, jolloin matkailijamäärät olivat tulevaan nähden vielä pieniä:

Sinne virtaa kaikenkarvaista kulkijaa: metsäherraa, insinööriä, jätkää, taiteilijaa. Mikä on 

matkalla ensimmäistä kertaa, mikä viimeistä, mutta kaikilla on Lapissa joitakin selvittä-
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mättömiä asioita. Ja kaikkien lapinkävijäin naamasta näkyy, että he ovat kukin paljon 

parempia kuin kaikki muut ihmiset yhteensä.

Meillä oli kunnia seurata jotakin tiedemiesretkikuntaa. Vanhin herroista oli tavallisen-

näköinen, lapikasjalkainen ukko, päältä nähden tavallinen kuolevainen ja professori. Kes-

kimmäinen ei paljon ulkomaailmasta piitannnut, askarteli omissa oloissaan, raaputteli 

ja haisteli vain tyynesti mättäitä. Häntä tituleerattiin tohtoriksi. Mutta seurueen kaikkein 

arvokkaimman ja tieteellisimmän näköinen herra oli se kolmas, joka kulki suurennuslasi 

kädessä. Tämä arvovaltainen herra oli ylioppilas.78 

Peurasuvannon ja Tankapirtin kievaritalojen tyyppipiirustus 1912. RakH/KA.
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VALTION RAKENTAMAT KIEVARITALOT

Maantien lisäksi Itä-Lappiin ja Petsamoon suuntautuneelle matkailulle loivat perus-
taa pienet hirsirakenteiset kievaritalot, joita Suomen suuriruhtinaskunnan Tie- ja 
vesirakennusten ylihallitus oli rakentanut 1910-luvun alkuvuosina Sodankylä–Ivalo-
reitille ja vuonna 1917 Paatsjokilaaksoon. 

Sodankylän ja Ivalon välille pystytetyt Laanilan ja Paljakaisen majatalot piirsi yli-
hallituksen insinööri Santeri Kiianlinna.79 Peurasuvannon ja Tankapirtin kievaritalot 
tehtiin samoilla, ylihallituksen arkkitehdin Thure Hellströmin vuonna 1912 laatimilla 
piirustuksilla.80 Hellström oli suunnitellut jo aiemmin monia valtion liikenneraken-
nuksia, muun muassa Kemi–Rovaniemi-radan jugendtyyliset asemat vuonna 1907.81

Ivaloon johtavan tien kievareihin alkoi kohdistua yllättävää kiinnostusta, kun Ernst 
Lampén kertoi Matkailulehdessä vuonna 1921 vuoristovaellusten olevan suosittuja 
Keski-Euroopassa ja Ruotsissa, mutta että Suomen tunturit olivat tuohon asti olleet 
vain ani harvojen saavutettavissa. Lampénin mukaan uudet liikenne- ja majoituspal-
velut olivat kuitenkin nyt tehneet tunturivaellukset kaikille mahdollisiksi, ja majoittua 
saattoi Vuotson, Tankapirtin ja Laanilan majataloihin.82 Samalla pääsisi tutustumaan 
tuntureihin: 

Nyt tunturit ovat kaikkien matkamiesten ylettyvissä. Maantie Sodankylästä Ivaloon 

nousee tunturien yli Kaunispään ja Urupään kohdalla... Postibiili kulkee tunturien yli. 

Pääsee siis erittäin mukavasti noille ihanoille seuduille, tarvitsematta sauvoa ja soutaa 

viikkomääriä.83 

Tie- ja vesirakennusten ylihallitus oli alkanut rakentaa Ivalo–Petsamo-tietä Paats-
joen laaksoon, Inarijärveltä Jäämerelle johtavan vanhan vesireitin varrelle vuonna 
1916. Tietyö oli edennyt ripeästi, kunnes Venäjän vallankumous ja kansalaissota 
levottomuuksineen olivat keskeyttäneet sen. Keskeneräistä tietä siltoineen voitiin 
kuitenkin käyttää talvihevostienä, ja Paatsjokea pitkin kuljettiin edelleen veneellä. 
Tien tekoa ryhdyttiin jatkamaan 1920-luvun alussa Petsamon tultua liitetyksi Suo-
meen. Autotie Petsamovuonon rannalle Trifonaan valmistui vasta vuonna 1929 ja 
Liinahamariin 1931. Reitin varrelle ehdittiin tehdä jo vuoden 1917 aikana kestikievarit 
talousrakennuksineen Ivaloon, Könkäänjärvelle, Virtaniemeen, Nautsiin, Höyhenjär-
velle, Pitkäjärvelle, Salmijärvelle, Tölleviin, Vuoremaan ja Trifonaan.84 Thure Hellström 
suunnitteli kesällä 1916 Ivalon majatalon ja teki muita kievareita varten tyyppipiirus-
tuksen. Myöhemmin hän piirsi vielä uuden kievarityypin, jonka toisessa päässä oli 
ullakkokerros: ”Huone sähkölennätinreviisoria varten”.85 Tyyppimajatalot mukailivat 
Hellströmin Peurasuvannon ja Tankapirtin kievarisuunnitelmaa, mutta olivat hieman 
suurempia.

Ivalo–Petsamo-tien kymmenen majataloa sijaitsivat perinteiseen tapaan joko joen 
tai järven rannalla. Talous- ja piharakennuksineen ne muistuttivat maalaistaloja, so-
peutuen osaksi pohjoisen rakentamista. Kunkin kievarin piha-alue oli ryhmitelty pe-
rinteisesti suorakaiteen- tai neliönmuotoiseksi, suljettu kolmelta tai neljältä sivultaan 
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tien kulkiessa pihan läpi. Majatalot olivat pitkänomaisia, pitkille nurkille salvottuja 
ja piiluttuja hirsirakennuksia, joissa oli lähes symmetriset julkisivut. Seinät olivat 
yleensä pystylaudoitetut ja punamullatut, nurkkalaudat ja ikkunat valkoiset, satula-
katto pinnoitettu päreellä tai kattohuovalla. Kievaritalon keskellä oli oleskelu- ja ruu-
anvalmistuspaikkana toiminut pirtti ja sen molemmilla puolilla kaksi kamaria, jotka 
oli ehkä tarkoitettu säätyläisiä varten. Suuri pirtti oli perinteisen talonpoikainen, kes-
kellä oli kookas uuni. Joissakin majataloissa oli erillinen ruokailuhuone. Ikkunoiden 
pieniruutuinen jaotus ja katon jyrkkien lappeiden jatkuminen katoksina ovien päälle 
viittasivat jugendtyyliin ja pieniin rautatierakennuksiin.86 Rakennustapa ja ilmiasu oli 
melko maaseutumainen, mikä sopi näille alun perin hevosliikennettä palvelemaan 
tehdyille majataloille, sillä nehän olivat maalaistalojen tapaan osittain omavaraisia, 
maaseudulla ja erämaataipaleiden keskellä sijaitsevia tiloja.

Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen tavoitteena lienee ollut vain tavanomaisten 
majatalojen tekeminen matkustavaisia varten, mutta Ivalon ja Petsamon maanteiden 
myötä Itä-Lappi alkoi kiinnostaa myös lomailevia turisteja. Kun varsinaisia matkailu-
palveluja ei Lapissa vielä ollut, toimivat valtion rakentamat majatalot matkailijoiden 
ensimmäisinä majoituspaikkoja, maalaistalojen ohella.

Petsamo 1930-luvulla. SMY:n toimipaikat on alleviivattu. Kartassa näkyvät myös Ivalo ja Inari, joissa SMY:llä 

oli matkailumajat. SML:n vuosikirja 1987, 58.
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MAJATALOJA PAATSJOKILAAKSOSSA

Suomen Matkailijayhdistys otti Ivalon ja Virtaniemen majatalot hoidettavakseen 
vuodesta 1924 lähtien. Yhdistys ylläpiti väliaikaisesti reitin muitakin majataloja, 
mutta luopui niistä sitä mukaa, kun maantien rakentaminen eteni kohti Petsamoa.87 
Valtiongeologi Väinö Tanner kehui Ivalon, Virtaniemen ja Höyhenjärven majoja siis-
teiksi ja viihtyisiksi vuonna 1924 Matkailijayhdistyksen teettämien kunnostus- ja 
sisustustöiden jälkeen. Hänellä oli entuudestaan kokemusta pohjoisen epäsiisteistä 
ja syöpäläisiä kuhisevista kestikievareista, joissa matkaaja sai yleensä kömpelöä 
ja hidasta palvelua ”sekä muutamissa paikoin tavaksi tullutta hävytöntä epäkohte-
liaisuuttakin”. Matkailijayhdistyksen hoitoonsa ottamia ja monin tavoin kohentamia 
majataloja Tanner piti erinomaisina. Hän katsoi niiden tuovan erämaahan ”uutta, 
korkeampaa sivistystä”, ja mainitsi yleisenä toiveena olevan, että nämä majatalot toi-
misivat opettavaisena esimerkkinä syrjäisten seutujen asukkaille, kannustaen heitä 
oman kotinsa ylläpidossa puhtauteen, siisteyteen ja järjestykseen. Uudistettujen ma-
jatalojen on täytynyt olla Lapin oloissa tuolloin mullistavia, sillä niin paljon Tanner 
ihastelee niiden sisätiloja ja hyvää hoitoa:

Pirtti on siis majan ”oleskeluhuone” ja se on sisustettu tavalliseen suomalaiseen ta-

lonpoikaistyyliin pitkine penkkeineen seinämillä ja niiden edessä olevine vankkoine 

pöytineen, joita käytetään myös ruokapöytinä. Sopivampaa oleskeluhuonetta ei suo-

malaiseen matkailijamajaan voisi keksiä... Aina hyvin tuuletetut makuuhuoneet ovat 

hauskasti sisustetut tummine seinäpapereineen ja valkoisine huonekaluineen. Sängyt 

ovat oivalliset ja vuoteissa on hohtavan valkoiset liinavaatteet ja pehmoiset huopapeit-

teet. Näin hyviä sänkyjä en ole tavannut Suomessa muualla kuin pääkaupunkimme 

parhaissa hotelleissa. Muutkin huonekalut ovat käytännöllisiä ja huolellisesti valmistet-

tuja. Jokaisesta pesukaluston pikkuosastakin on huolehdittu eikä puutu sänkymattoja 

eikä ikkunasuojustimia. Joka aamulla herätessään pehmoisessa, viihtyisässä vuotees-

saan kriitillisesti tarkastaa huoneen sisustusta, tulee varmaan samaan tulokseen kuin 

minäkin, nimittäin ettei hemmotelluimmallakaan matkustajalla ole yhtään oikeutettua 

toivomusta, jota ei olisi jo etukäteen arvattu ja täytetty... koko huoneen sisustus on 

erinomainen ja kaikesta turhamaisesta koristelusta vapaa. Majan hoitoa leimaa yksi-

tyiskohtiin ulottuva järjestys ja esimerkiksi kelpaava puhtaus... Järjestämällä matkailu-

majoja Inarin-Patsjoen reitin varrelle matkailijayhdistys on yhdellä otteella kohottanut 

tämän uuden matkailumahdollisuuden mitä matkustavien ruuansaantiin ja asunto-

mahdollisuuksiin tulee Fennoskandian pohjoisosien ensiluokkaisten matkailureittien 

joukkoon.88 



108 Autiotuvista lomakaupunkeihin

Ruokasali Virtaniemen matkailumajan laajennusosassa. Valokuva Wolter Stenbäck 1933. SMY:n postikortti. 

HH:n kokoelma.

MAALAISTALOTUNNELMAA VIRTANIEMESSÄ

Virtaniemen majatalo sijaitsi luonnonkauniilla paikalla Paatsjoen vehmaalla ranta-
törmällä, Inarijärven itäpäässä. Kievaritalojen tapaan pihapiirissä oli talousrakennuk-
sia, ja Matkailijayhdistys pystytti myöhemmin pieniä kesämajoja. Kesällä 1932 valtio 
rakensi majatalon päätyyn lisärakennuksen, jossa oli ruokasali, seurusteluhuone, 
kuusi matkustajahuonetta ja keskuslämmitys.89 Laajennuksen suunnitteli arkkiteh-

ti Albert ”Atte” Willberg 
(1884–1935) Yleisten raken-
nusten ylihallituksessa Yrjö 
Sadeniemen johdolla. Kak-
sikerroksinen, punamullattu 
hirsirakennus oli ikkunoita 
myöten sovitettu vanhan 
osan jatkoksi. Seurustelu-
huoneen sisustus, hirsisei-
nät, kasviornamentein kuvi-
oidut talonpoikaishenkiset 
ja uusbarokkiset huonekalut 
sekä nahkanojatuolit loivat 

Tyyppipiirustuksella vuonna 1917 rakennettu Virtaniemen 

majatalo Matkailijayhdistyksen käytössä. Valokuva 1920-luvulta 

ennen laajennusta. SVM. 
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1900-luvun alun huvilatunnelmaa. Matkailumaja punamullalla maalattuine navettoi-
neen, pärekattoisine aittoineen, saunoineen, rantakoivuineen ja lehmineen oli kuin 
hyvin hoidettu maalaistalo.90 Virtaniemessä, kuten muissakin Matkailijayhdistyksen 
majoissa, viihtymisestä vastasi kansallispukuihin pukeutunut henkilökunta, ”yliop-
pilastarjoilijattaret”.91

Arkkitehti Vera Rosendal (1908–1987) suunnitteli Rakennushallituksessa Martti 
Välikankaan johdolla 1939 laajennuksen Virtaniemen matkailumajaan. Vanhaa ma-
jatalo-osaa korotettiin ja toiseen päätyyn tuli kaksikerroksinen jatke. Rakennukseen 
piirrettiin yhdenmukaiset, lautaverhotut julkisivut, joissa toistuivat vanhan kievarin 
ruutuikkunat. Uutta olivat iso keittiö, viisi yhteistä wc:tä, kylpyhuone ja pesualtaat 
huoneissa. Piirustukseen on kirjoitettu: ”Huom! sähkösoittokellot asuin-, seuruste-
lu- ja ruokailuhuoneisiin, samoin Yläluostarin majan uuteen osaan.”92 Koska kesä-
olympialaiset 1940 olivat tulossa, piirrettiin Rakennushallituksessa samaan aikaan 
useiden Lapin matkailumajojen laajennuksia.

Rakennustyöt olivat vielä kesken, kun talvisodan lopulla palopommi poltti Virtanie-
men matkailumajan, ja jäljelle jäivät vain piharakennukset. Vuoden 1941 alkupuolella 
raunion paikalle valmistui Matkailijayhdistyksen rakennuttama kahvilarakennus.93

PUOLIMATKAN KROUVI

Ivalon kirkonkylä, entinen Kyrö, sijaitsee alavalla ja koivikkoisella, Ivalojoen mutkan 
sisäpuolelle jäävällä tasangolla. Etelä-Lapista Ivalon kautta Inariin ja Jäämerelle joh-
tanut vanha jokireitti on tunnettu koko historiallisen ajan.94 Ivalo oli tärkeä välietappi, 
”puolimatkan krouvi”, matkalla Petsamoon ja Inariin. Matkustajia palveltiin valtion 
vuonna 1917 rakentamassa majatalossa Ivalojoen rannalla. Suomen Matkailijayhdis-
tys otti majatalon hoitoonsa 1924, ja kunnosti ja laajensi sitä vuosi vuodelta, kun 
matkailijatulva kasvoi. Vuonna 1928 pihapiiriin pystytettiin pieniä kesämajoja turis-
teille.95 Majatalo koostui useasta neliömäisen pihan ympärille perinteiseen tyyliin 
rakennetusta hirsitalosta ja talous- ja 
piharakennuksista. Kun matkailumaja 
avattiin vuonna 1924, oli huoneisiin 
saatu tapetit, valkoiset rautasängyt, 
yöpöydät ja koristeellisista puukalus-
teista kootut oleskeluryhmät. Ruokasa-
li oli kalustettu tyylihuonekaluilla.96 Se 
sai valtiongeologi Tannerin toteamaan: 
”tuntuu melkein ylellisyydeltä”.97 

Reino Kalliola, tuleva kasvimaantie-
teen professori, matkusti kesällä 1930 
junalla Rovaniemelle ja jatkoi posti-
autolla Petsamoon. Kahden päivän 

Ivalon vanhaan matkailumajaan sisustettu ruokailu-

huone vuonna 1924. SVM. 
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ajomatkan välillä yövyttiin Ivalossa, ennen kuin postiauto jatkoi matkaansa kohti 
Jäämeren rantaa: 

On jo ilta, kun auto pysähtyy kolmensadan kilometrin päivätyön jäljiltä kuumana Ivalon 

majatalon pihaan. Matkailijayhdistyksen maja on verrattoman mukava paikka. Siistit 

huoneet, hyvä ruoka, hämäläiset neitoset, oman osakunnan tytöt herttaisina piikoina. 

Ivalojoen ranta on kultaiseksi tunnettu. Eikä aurinko laskenut lainkaan.98 

Valtio ryhtyi kesän 1939 lopulla rakentamaan Ivalon vanhan matkailumajan laa-
jennusta. Kaikilla mukavuuksilla varustettu rakennus valmistui talvisodan viivyttä-
mänä loppuvuodesta 1940. Alakerrassa oli ruokasali sekä toimisto- ja keittiöosasto, 
yläkerrassa majoitushuoneita.99 Uudisosa suunniteltiin Rakennushallituksessa 
pääjohtaja Väinö Vähäkallion alaisuudessa. Se poikkesi radikaalisti maalaistaloa 
muistuttaneesta majatalosta, jonka kylkeen se rakennettiin. Eroa selittänee se, että 
vanha hirsiosa oli todennäköisesti tarkoitus purkaa myöhemmin. Uusi rakennus oli 
selkeähahmoinen kaksikerroksinen, funktionalistinen kivitalo, jossa oli loiva satula-
katto, sileäksi rapatut valkoiset seinät sekä puurakenteinen sisäänkäyntikatos. Ra-
kennushallituksessa piirrettiin myös suuri kivirakenteinen navetta majan pihalle.100

IVALON UUSI MATKAILUMAJA

Kesällä 1930 valmistui valtion rakentama, keskuslämmityksellä ja vesijohdolla varus-
tettu Ivalon uusi matkailumaja Ivalojoen rantaan.101 Sen suunnitteli Väinö Vähäkallio. 
Alakerrassa oli keittiö- ja henkilökuntatilojen lisäksi eteishalli, puhelinkoppi, ruoka-
sali, seurusteluhuone, suuri halli sekä kaksi matkailijahuonetta. Yläkerrassa oli 14 
tilavaa matkailijahuonetta ja yhteiset kylpyhuoneet, kellarissa oli teknisiä tiloja. Mat-
kailumajan arkkitehtuurissa oli 1920-luvun pohjoismaisen klassismin piirteitä. Pitkäs-
sä, kaksikerroksisessa hirsirakennuksessa oli pagodimaisesti kaareutuva aumakatto, 
punamullatut ulkoseinät ja valkoiset nurkkalaudat ja ikkunakehykset. Julkisivut, poh-
jakaavat ja myös piha-alue oli sommiteltu symmetrisellä periaatteella. Hierarkkisen 
jaottelun mukaisesti alemmat ikkunat olivat korkeat ja kuusiruutuiset, ylemmät ne-
liönmuotoiset ja neliruutuiset. Matkailumajan pylväskuistille johti koristepensaiden 
reunustama tie, ja pihan keskellä oli lippusalko. Sisätiloissa oli paljaat hirsipinnat ja 
kiiltävät lankkulattiat. Seurusteluhuoneen ja hallin kattopinnat oli listoitettu rytmik-
käästi art deco -tyyliin suorakaide- ja neliömuodoilla, ja samaa muotokieltä noudatti 
keraamisilla laatoilla pinnoitettu takka. Yhteistiloissa oli lasipeiliovet, ja seinille oli 
ripustettu karhuntalja sekä hirven- ja poronsarvet. Siroista puukalusteista ja seinän-
vierussohvista oli muodostettu oleskeluryhmiä. Kokonaisuutta täydensivät raita- ja 
ruutukuosiset kudotut tekstiilit. Tarjoilijattaret työskentelivät kansallispuvuissa.102 
Ivalon matkailumaja oli kuin erähenkinen maalaiskartano, jonka sisustuksessa oli 
ripaus kansallisromanttista tunnelmaa 1900-luvun alun taiteilijahuviloista.
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Ivalon uusi matkailumaja valmistui 1930. SVM.

Ivalon vanhan matkailumajan viereen valmistui funkistyylinen laajennus 

1940. SMY:n postikortti. HH:n kokoelma. 
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Väinö Vähäkallion 

piirustukset Ivalon 

uudeksi matkai-

lumajaksi. SMY:n 

vuosikirja 1929, 151.

Seurusteluhuone 

Ivalon uudessa 

matkailumajassa. 

SMY:n postikortti. HH:n 

kokoelma.

Ivalon uuden matkailumajan pihaan 

valmistui lisärakennus 1940. Valokuva 

Aulis Hämäläinen. SVM. 
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Ivalon uuden matkailumajan viereen rakennettiin 1934 talousrakennus ja seuraa-
vana vuonna pieniä kesämajoja. Vuonna 1939 ryhdyttiin valtion työnä, olympialaisia 
silmällä pitäen, rakentamaan majan laajennusta. Loppuvuodesta 1940 oli pihapii-
rissä valmiina mukavuuksin varustettu kaksikerroksinen puurakenteinen henkilö-
kunnan asuinrakennus, jonka yksikerroksisessa siivessä oli pieni halli ja huoneita 
matkailijoille.103 L-muotoisessa, hieman funkishenkisessä rakennuksessa oli loivat 
satulakatot, vaakalaudoitetut julkisivut ja ruutuikkunat.104 Piirustukset tehtiin ilmei-
sesti Rakennushallituksessa.

Lentoyhtiö Aero oli valinnut kesäkuussa 1940 aloittaneen Helsinki–Petsamo-len-
toreitin välilaskupaikaksi Ivalon. Aikatauluihin oli jo painettu Ivalo, mutta ilmeisesti 
lentokenttä ei ehtinyt valmistua ajoissa, sillä välilaskupaikaksi valittiin viime hetkellä 
Sodankylä.105 Ivalo oli saanut nopeasti merkittävän aseman Lapin matkailun uutena 
solmukohtana. Siellä oli kaksi hyvää majoituspaikkaa matkailijoille, kun sen sijaan 
Sodankylän matkailupalvelut olivat vähäiset.

TURISTIT TULEVAT KOLTTAKYLÄÄN

Petsamon Paatsjoen kolttien kylä, Boris Gleb, oli vanha pyhä paikka. Siellä oli Boris 
ja Gleb nimisille kreikkalaiskatolisille pyhimyksille omistettu pieni hirsikappeli, 
jonka perimätiedon mukaan rakennutti Pyhä Trifon vuonna 1565. Kirkko ja pappila 
oli rakennettu 1870-luvun alussa. Trifon, munkiksi ryhtynyt Mitrofan-niminen entinen 
sotilas, oli Petsamon ensimmäinen lähetyssaarnaaja. Hän perusti 1530-luvulla Petsa-
mojoen suulle Pyhän Kolminaisuuden luostarin, jonka pohjalaiset hävittivät vuonna 
1589. Petsamon luostari avattiin uudelleen 1886 ja se toimi vuoteen 1942, jolloin se 
lakkautettiin.106

Paatsjoen kolttien kylässä kävi kesällä 1867 valokuvausretkellä norjalainen profes-
sori Jens Andreas Friis. Kesällä 1882 sinne saapui oululainen lehtimies A. V. Ervas-
ti.107 Petsamon Suomelle siirtymisen myötä myös suomalaiset matkailuviranomaiset 
”löysivät” Boris Glebin idyllisen saamelaiskylän ja nimesivät sen Kolttakönkääksi. 
Kylässä asui kuusi tai seitsemän kolttaperhettä, yhteensä noin 30–40 asukasta, jotka 
noudattivat poronhoitoon ja kalastukseen liittyvää vuotuiskiertoa, asuen vuoden 
mittaan viidessä eri paikassa.108 Kolttakönkäälle ei ollut tietä, mutta turistit pääsivät 
sinne postimoottoriveneen kyydissä Paatsjokea pitkin. Jäniskosken ohi vene joudut-
tiin kuljettamaan kiskoja pitkin. Kylään pääsi helpoiten veneellä läheisestä Kirkkonie-
mestä, tai kävelemällä kolmisen kilometriä Norjan rajalta.109 Alkuperäisenä säilyneen 
kolttakulttuurin lisäksi turisteja houkutteli paikalle poikkeuksellisen kaunis maisema, 
leveänä virtana lainehtiva Paatsjoki ja sen vehmaita rantoja reunustavat jyrkkärin-
teiset ja paljaslakiset tunturit, joiden huomassa sijaitsi tämä ”Petsamon helmi”,110 ja 
”urheilukalastajien Eldorado”.111 Kirjailija Örnulf Tigerstedt kuvasi vuonna 1937 ihan-
noivasti Kolttakönkään kauneutta:
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Siellä on joki, jossa vuorovesi nousee hotelliin saakka. Siellä on koski hienoine putouksi-

neen, kolttakylä, kirkko vihreine sipulikupoleineen, porokaravaanit ja havumetsäraja. Se 

on ystävällisempi ja lämpöisempi kuin Liinahamari, lehtevämpi ja luonnonkansanroman-

tiikan kyllästämä, ja siinä on jotakin hymyilevän tirolilaislaakson tunnelmaa... Suomen 

Shangri-La, suloinen paikka väsyneille sieluille.112 

Kolttien pikkuruisten asumusten lisäksi kylän laidassa, ortodoksikirkon, kappelin 
ja hautausmaan vieressä, oli kaksi puutaloa, joista toinen oli pappila ja toinen pieni 
majatalo. Molemmat rakennukset olivat siirtyneet Petsamon alueliitoksessa Suomen 
valtiolle, kuten muukin luostarin omaisuus. Majatalon oli rakennuttanut arkange-
lilainen höyrylaivayhtiö vuonna 1896, josta lähtien siinä oli majoitettu satunnaisia 
kulkijoita ja urheilukalastajia.113 Valtio vuokrasi majatalon Suomen Matkailijayhdis-
tykselle, joka antoi sen yksityisen vuokraajan hoidettavaksi, ja majoitustoiminta 
pääsi alkamaan vuonna 1923. Kaksi vuotta myöhemmin Matkailijayhdistys otti 
paikan hoidettavakseen ja teetti muutaman vuoden aikana sisätilojen korjauksia ja 
rakensi pihalle vierastupia, talousrakennuksen saunoineen, navetan ja kellarin.114 
Kolttakönkään vanha maja oli 1800-luvun lopun venäläistä puuarkkitehtuuria. Pyörö-
hirsitalossa oli päistään ylhäältä aumattu satulakatto ja koristeleikkauksin kehystetyt 
pieniruutuiset ikkunat. Matkailijayhdistyksen sisustustöiden jälkeen matkailumajan 
seurusteluhuone ja ruokasali olivat kuin 1900-luvun alun porvariston kesähuvilasta: 
paneloidut seinät ja katot, pirtinpöydät pinnatuoleineen, korituoleja ja ruukkukasve-
ja, kudotut seinäkankaat, väliverhot ja pöytäliinat, jugendtyylisiä kynttelikköjä, öljy-
lamppuja ja talonpoikaiskaappi.115

Waldemar Wilenius suunnitteli Yleisten rakennusten ylihallituksessa kaksikerrok-
sisen lisärakennuksen kiinni vanhan majan nurkkaan.116 Valtion rakennuttamassa, 
kesällä 1931 avatussa matkailumajassa oli 45 vuodepaikkaa matkailijoille ja muka-
vuuksina keskuslämmitys, sähkövalaistus ja vesijohto.117

Kolttakönkään vanhimman matkailumajan uudis-

tetussa seurusteluhuoneessa oli vanerilla verhotut 

seinät ja elegantit puukalusteet. Seinillä oli valokuvia 

suomalaisista linnoista ja kirkoista. Öljylampusta 

päätellen kuva on otettu ennen vuotta 1931. SVM.

Vasemmalla Petsamon Kolttakönkään vanha maja 

ja oikealla 1931 valmistunut, Waldemar Wileniuksen 

suunnittelema laajennus. SVM.
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Kolttakönkään hotellin sisäänkäynti, oikealla ravintolasiipi. 

Valokuva Aarne Pietinen 1939. MV.

Seurusteluhuone Kolttakönkään hotellissa. 

Valokuva Aarne Pietinen 1939. MV.
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Takkanurkkaus Kolttakönkään hotellin seurusteluhuoneessa. 

Valokuva Aarne Pietinen 1939. MV.

Artekin sisustama ala-aula Kolttakönkään hotellissa 1939. 

Kuvassa valokuvaajan, Aarne Pietisen perhettä. MV.



118 Autiotuvista lomakaupunkeihin

Wileniuksella on ehkä ollut pöydällään Vähäkallion piirustukset edellisenä kesänä 
valmistuneesta Ivalon matkailumajasta, sillä näiden kahden klassistisen puuraken-
nuksen välillä on huomattava yhdennäköisyys. Kolttakönkään majan aumakatto kaa-
reutui pagodimaisesti ja symmetrisissä julkisivuissa – nyt myös vanhassa majassa – 
oli punamullattu, saumarimoitettu pystyvuoraus ja valkoiset vuori- ja nurkkalaudat. 
Ensimmäisessä kerroksessa oli kuusiruutuiset ikkunat ja toisessa kerroksessa niitä 
pienemmät nelijakoiset ikkunat. Päädyssä oli joelle avautuva parveke. Matkailuma-
jassa oli wc-tilojen ohella vain yksi kylpyhuone. Ruokasalin seiniä peitti saamelaisky-
lää ja tuntureita esittävä maalaus. Vanhaan osaan sisustetussa seurusteluhuoneessa 
oli tiilitakka, vanerilevyillä kasetoidut seinät ja sirot funkishenkiset puukalusteet.118 
Matkailumaja oli kolttakylän rakennuskantaan nähden suuri, mutta sopeutui kuiten-
kin hyvin koivikkoiseen maisemaan.

Matkailumajan edustalle, joen partaalle, valmistui vuonna 1935 kesäkahvila,119 
joka suunniteltiin Vähäkallion toimistossa. Se oli matala, pitkä ja kapea, funkis-tyyli-
nen puurakennus, jossa oli lähes tasainen aumakatto ja vinosahatulla vaakalaudalla 
vuoratut julkisivut. Pihan puolella oli rivi pyöreitä ikkunoita, kuin matkustajalaivan 
kyljessä, ja Paatsjoelle avautui pitkä nauhaikkuna.120 

Saamelaiskylän funkishotelli
Ihmeenomainen Petsamo oli niin suosittu, että turistien määrä kasvoi kasvamistaan. 
Kolttakönkään matkailumajan emäntä kertoi vuonna 1937 Suomen Matkailussa, 
että englantilaiset, skandinaavit, amerikkalaiset, hollantilaiset ja belgialaiset olivat 
enemmistönä monista ulkomaalaisista kävijöistä. ”Kaukaisimmat vieraamme olivat 
Uudesta Seelannista saakka; myös pari amerikkalaista neekeriä kävi Kolttakönkäällä 
viime kesänä.”121 Päiväretket Norjan puolelta Kolttakönkäälle olivat tulleet suosituik-
si.122 Ministereitä ja suurlähettiläitä saapui kalastamaan lohia.123

Kolttakönkäälle kuljettiin moottoriveneellä 1930-luvun lopulle asti, jolloin maan-
tien rakentaminen ulottui vastarannalle. Paatsjoki ylitettiin lossilla, kunnes vuonna 
1939 päästiin ajamaan uutta riippusiltaa pitkin könkään yli suoraan kylän halki hotel-
lille. Sieltä maantie oli tarkoitus ulottaa kolmen kilometrin päähän Norjan puolelle, 
jolloin Petsamon ja Norjan välinen kiertomatkailu autolla olisi voinut alkaa.124

Matkailumaja paloi maan tasalle juhannuksena 1937. Pihapiiriin jäi hirsiraken-
teisia talousrakennuksia sekä pieniä majoitusmökkejä, joita rakennettiin pian 
lisää. Kesäturisteja majoitettiin väliaikaisesti telttaleiriin. Valtio rakennutti palaneen 
matkailumajan paikalle sementtitiilistä uuden, kaikilla mukavuuksilla varustetun ja 
kansainväliset vaatimukset täyttävän hotellin, joka avattiin keväällä 1939. Siinä oli 
24 hotellihuonetta, useita yhteismajoitushuoneita ja henkilökunnan asuinhuoneita. 
Huoneissa oli pesualtaat ja kussakin kerroksessa oli wc:t ja yksi yhteinen kylpyhuo-
ne. Hotellissa oli seurusteluhuone, ensimmäisen luokan ravintola ja hintatasoltaan 
edullisempi ”kansanruokala”, josta käytettiin myös nimeä kahvila ja johon oli eril-
linen sisäänkäynti toisesta päädystä. Kansanruokala oli suunnattu turistiryhmille, 
joita linja-autot alkoivat tuoda uutta siltaa ja tietä pitkin.125
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Kolttakönkään uuden hotellin suunnittelivat Rakennushallituksessa arkkitehti Dag 
Englund (1906–1979) ja suunnitteluosaston johtaja, yliarkkitehti Martti Välikangas 
(1893–1973) Väinö Vähäkallion alaisuudessa. Luonnosvaiheen jälkeen rakennukseen 
lisättiin yksi kerros. Ravintolan katolle piirretystä suuresta aurinkoterassista toteutui-
vat vain vaakasuorat teräsputkikaiteet, joiden lisäksi laivaromantiikasta muistuttivat 
myös pyöreät ikkunat. Hotelli oli suuri nelikerroksinen, julkisivuiltaan valkoiseksi 
rapattu funkisrakennus. Laakeat aumakatot näyttivät tasakatoilta. Kaksikerroksisen 
ravintolasiiven maisemaikkunat avautuivat joelle.126

Hotellin ala-aulan ja henkilökunnan tilat sisusti Artek Oy Ab.127 Näissä tiloissa oli 
Aino ja Alvar Aallon suunnittelemia koivupuisia kalusteita, rottinkituoleja ja ver-
hoina Aino Aallon kukka- ja kasvikuvioisia painokankaita. Matkustajahuoneissa oli 
teräsputkivuoteet, Werner Westin muotoilemia kaarevalinjaisia puukalusteita sekä 
ruutukuosisia kankaita. Kaksi ravintolaa muistuttivat toisiaan, mutta kahvila oli koris-
teellisempi, siellä oli windsortyyliset pinnatuolit ja katossa hempeät kukkakuvioidut 
valaisimet. Tilavaan ja valoisaan seurusteluhuoneeseen oli valittu elegantteja kalus-
teita ja valaisimia, joista oli koottu viihtyisiä oleskeluryhmiä. Oli myös safarituoleja 
sekä perinteisen mallisia keinutuoleja ja niiden edessä Artekin pöydät. Vaikka raken-
nus oli suoraviivainen, henki seurusteluhuoneen aistikas sisustus 1930-luvun lopun 
muotoilun pehmeämpiä linjoja.128

Hotelli oli kuin suomalaisen muotoilun näyttelyrakennus, sillä tiloja oli kalustettu 
keskenään eri tavoin, käyttämällä erityylisiä kalusteita, valaisimia ja kankaita. Toden-
näköisesti valmistajilta pyydettiin tarjouksia kalustussuunnitelmineen. Osasyynä 
sisustusten moni-ilmeisyyteen saattoivat olla saatavuusongelmat, sillä suomalaisen 
rakentamisen ja kaluste- ja valaisinteollisuuden rattaat pyörivät tuolloin vauhdikkail-
la kierroksilla.

Kolttakönkään hotellin näyttävä arkkitehtuuri edusti yleispätevää funktionalismia, 
kansainvälistä tyyliä, joka ei mitenkään huomioinut poikkeuksellista rakennuspaik-
kaa, etnisen heimon kylää, vanhaa kappelia, kirkkoa ja hautausmaata. Hotelliraken-
nus oli paikalleen ylisuuri, sillä kylän siihen saakka korkein rakennus, heti hotellin 
vieressä sijainnut sipulikupolinen puukirkko, näytti suuren kivitalon varjossa pie-
neltä, kolttien asumuksista puhumattakaan. Modernin uudisrakennuksen kontrasti, 
sekä rakennustapansa, arkkitehtuurinsa että toiminnallisen sisältönsä puolesta, oli 
olemassa olevaan rakennuskantaan ja kylän elämään nähden voimakas. 

Heti valmistumisen jälkeen tulipalo tuhosi Kolttakönkään hotellin ylimmän kerrok-
sen toukokuussa 1939, mutta rakennus korjattiin ennalleen.129 Hotelli ehti toimia vain 
muutaman kuukauden, kunnes hätääntyneet norjalaiset sotilaat polttivat sen talviso-
dan aikana, ettei neuvostojoukoille olisi siitä suojaa. Jäljelle jäivät vain rakennuksen 
runko sekä erillinen navetta- ja tallirakennus, pieni kesämaja ja sauna.130

Kolttakönkään hotellin jälleenrakentamisen maksajasta käytiin kiistoja. Ratkaisu 
löytyi, kun Saksan ilmavoimat teki Matkailijayhdistykselle tarjouksen rakennuksen 
korjaamisesta ja vuokraamisesta esikunnakseen. Vuoteen 1943 mennessä Koltta-
könkään hotelli korjattiin lähes entisenlaiseksi. Luftwaffe vuokrasi hotellia jatko-
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sodan loppuun asti. Saksan armeija rakensi puuttuvan tienpätkän Kirkkoniemen 
suuntaan.131 Matkailijayhdistyksen henkilökunta poistui Kolttakönkään hotellista 
syyskuun alussa 1944.132 Saksalaiset tuhosivat hotellin, kolttien kylän ja 1500-luvun 
hirsikappelin ennen vetäytymistään, ja ainoastaan kirkko jäi jäljelle. Kolttakönkään 
matkailun ylle laskeutui pitkä tauko. Kesällä 1965 Neuvostoliitto salli turistien päi-
väretket Kirkkoniemestä Boris-Glebiin ilman viisumia. 2000-luvulta lähtien joitakin 
matkailijoita on päässyt pistäytymään siellä kerran vuodessa, kuudes elokuuta 
Pyhien Boriksen ja Glebin muistopäivänä, kun kirkossa järjestetään jumalanpalvelus. 
Rajamuodollisuudet ovat kuitenkin tiukat ja venäläisten rajavartijoiden haukankatse 
seuraa jumalanpalvelukseen osallistuvia.133

Kirkkoniemessä käydessäni kesällä 2011 ajoin läheiselle Venäjän rajalle ja kiipesin 
pienen tunturin laelle katselemaan kiikarilla Kolttakönkäälle, nykyiseen Boris Glebiin. 
Jokilaakson maisema oli vaikuttava. Paatsjoessa on entisen kylän kohdalla suuri, 
suojaisa suvanto, kuin vuono, jota reunustavat matalat tunturit seinäminä. Kukkulan 
takaa pilkistää vanhan, pienen ortodoksikirkon sipulikupoli. Suvannon pohjukassa 
näkyy 1960-luvun vesivoimala ja kaukana taustalla kohoavat Nikkelin – entisen Ko-
losjoen – kaivoksen korkeat piiput, joista tupruaa saastepilviä kumpuilevan, sinisenä 
häämöttävän tunturimaiseman ylle. Kolttakönkään laakson katselu tunturin laelta 
käsin tuntuu matkalta monien heimojen ja valtakuntien historiaan. Vaikka tämä maa-
ilmankolkka voi vaikuttaa syrjäiseltä, se on ollut kautta aikojen erilaisten kulttuurien, 
kansojen, kielien, uskontojen ja sotajoukkojen kohtaamispaikka. Luonnonkansan 
perinteiset elinkeinot ovat kumminkin jo kauan sitten muuttuneet luonnonvarojen 
laajamittaiseksi teolliseksi hyödyntämiseksi.

Suomelle reilut parikymmentä vuotta kuulunut Kolttaköngäs tuntuu nyt kaukai-
selta, luokseen pääsemättömältä ja salaperäiseltä. Kolttakönkäässä on täytynyt ai-
koinaan olla jotain poikkeuksellista, koska sitä ylistettiin nimillä Suomen Shangri-La, 
Eldorado ja Petsamon helmi. Kolttaköngäs oli kuin toisesta maailmasta, kaukana 
pääkaupungin kiireisestä ja stressaavasta elämästä, valtakunnan toisella äärilaidalla, 
paikassa jossa ajan saattoi ehkä tuntea hidastuvan tai jopa kulkevan kauas taakse-
päin.
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Kolttaköngäs vuonna 1939. Vasemmalla kolttien kylää, keskellä entinen pappila, oikealla 1500-luvun 

hirsikappeli, kirkko ja uusi hotelli. Valokuva Aarne Pietinen. MV.

”Valmis kansatieteellinen ulkomuseo”
Kolttaköngästä ja Petsamoa käsittelevistä 1920-luvun alkupuolen matkailukirjoituk-
sista välittyy innostus seudun lumoavaa kauneutta kohtaan ja tyytyväisyys siitä, 
että näin erikoinen alue oli saatu osaksi Suomea. Kirjoituksista ilmenee myös kiin-
nostunut sekä ajalleen tyypillisesti oudoksuva, säälivä ja alentuva suhtautuminen 
alueen kolttaväestöä ja heidän kulttuuriaan kohtaan.134 Kirjoituksista voi päätellä, 
että matkailuviranomaisten mielestä kolttaväestöllä ja heidän rakennuskulttuurillaan 
oli lähinnä matkailullinen kuriositeettiarvo. Uskottiin olevan koltille parhaaksi, kun 
matkailukulttuurin mukana tuotiin suomalaista sivistystä, edistystä ja valtauskon-
toa, jotka saisivat korvata alkukantaisuuden, takapajuisuuden ja venäläiskulttuurin 
vaikutteet. Kun valkoinen valtaväestö Yhdysvalloissa aitasi intiaanit reservaatteihin, 
teki suomalainen valtaväestö pienestä saamelaiskylästä, Kolttakönkäästä, itselleen 
eksoottisen turistireservaatin. Matkailulla oli oma osansa Paatsojen saamelaisten 
kolonialisoinnissa.

Matkailijayhdistystä johtanut Yrjö Soini muisteli vielä vuonna 1970–1930-luvun 
alentuvassa hengessä – että Kolttakönkäällä oli ”valmiina kansatieteellisenä ulkomu-
seona terhakka kolttakylä monine pikkutaloineen ja pylväsaittoineen, joiden välissä 
liikkuivat ja touhusivat nukkemaiset kolttaeukot korkeine, värikkäine päähineineen”.135 
Todellisuudessa Kolttakönkään kolttien toimeentulo heikentyi nopeasti Petsamon 
suomalaisajan muutoksissa, ja monet luopuivat perinteisestä vuotuiskierrosta. Li-
säansioita saatiin urheilukalastajien soutamisesta ja matkalaukkujen kantamisesta 
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hotellilta postimoottoriveneelle. Yritteliäimmät pistivät pystyyn matkamuistokojuja, 
ja valokuvia koltista ottavilta turisteilta kinuttiin rahaa. Kurjimmassa asemassa olleet 
koltat kerjäsivät suoraan rahaa turisteilta, ja osalle jaettiin ruoka-apua hotellille sijoi-
tetusta köyhäinhoitolautakunnan ruokavarastosta.136

Turismi muutti Kolttakönkään nopeasti. Valtio rakensi ensin matkailumajan 
ja sitten ison hotellin kolttien kylän reunalle ja hautausmaan yhteyteen – pienten 
harmaantuneiden hirsimajojen, turvekammien, pylväsaittojen ja riukuaitojen ku-
peeseen. Hotellissa oli vuodepaikkoja noin kaksi kertaa enemmän kuin kolttakylässä 
asukkaita. Sitten valmistui riippusilta könkään yli ja maantie kylän halki hotellille. 
Linja-autot toivat turistiryhmiä. Perinteisen nomadismin ja Etelä-Suomesta tuodun 
valtakulttuurin törmäämisen voi olettaa olleen alkuperäiskansan kannalta voima-
kasta. Koska koltat olivat matkailun tarvitsemaa, ahkerasti valokuvattua rekvisiittaa, 
he joutuivat välillisesti – kenenkään sitä varsinaisesti tahtomatta ja siihen aikaan 
vielä tiedostamatta – aineellisen ja henkisen hyödyntämisen kohteeksi. Perinteiset 
elinkeinot alkoivat vaihtua rahan onkimiseen elämyksiä kaipaavilta ja palveluksia 
tarvitsevilta turisteilta. Sota pysäytti Kolttakönkään vauhdikkaasti alkaneen turismin, 
mutta mikä olisi ollut kolttakansan tulevaisuus ja rooli tässä matkailunäytelmässä, 
jos kehitys olisi saanut jatkua. Kolttaköngäs oli ehkä Suomen ensimmäinen paikka, 
jossa nopeasti kasvanut turismi törmäsi voimakkaasti perinteiseen saamelaiskult-
tuuriin. Turismi muutti omalta osaltaan metsästyksen, kalastuksen, keräilyn ja poro-
jen laiduntamisen varassa eläneen luonnonkansan materiaalista maailmankuvaa ja 
elinkeinotoimintaa.

Kolttakönkään matkailumajan ja myöhemmän hotellin toistuvia tuhoutumisia 
koskevissa suomalaisissa muisteluissa on tuotu esille, että sekä koltat että venäläiset 
munkit olivat jo 1920-luvulla paheksuneet paikalle kaavailtua rakentamista ja varoi-
telleet, etteivät suomalaisten rakennukset tule säilymään kyseisellä paikalla, koska 
se on pyhä ja sen yhteydessä on vanhoja hautoja.137 Vaikka muistelijat eivät itse olisi 
uskoneet ennustukseen tai kiroukseen, kertoo sen mainitseminen jo siitä, että Koltta-
könkään matkailuhankkeisiin sisältyi kulttuurisia ristiriitoja.

Vertailukohdan turismin ja saamelaisten välisistä suhteista tarjoaa Norjan Lapissa 
sijaitseva Uløyan saari, jossa saamelaiset tekivät 1860-luvulla paikallisen kauppiaan 
kanssa sopimuksen ja rakensivat laivasataman tuntumaan poroaitauksen, pitivät 
siellä esillä porojaan ja myivät käsitöitään turisteille.138 Matkamuistokaupasta ja 
porojen näyttämisestä saamelaiset saivat rahaa, jota heidän perinteisessä elinkei-
norakenteessaan ei käytetty vaihdon välineenä. Kun palveluiden tarjoaminen turis-
teille tuottaa hyvin, voi olla taloudellisesti kannattavaa luopua luontaiselinkeinoista. 
Tämänkaltaista turismin ja saamelaiskulttuurin vuorovaikutusta oli siis ehtinyt ta-
pahtua Norjassa, jossa matkailutoiminta rannikkolaivalinjojen myötä alkoi selvästi 
aiemmin kuin Suomen Lapissa.

Reino Kalliola kirjoitti matkapäiväkirjaansa kokemuksiaan ensimmäiseltä Lapin-
matkaltaan kesällä 1930. Postiauton pysähtyessä Vuotson kylässä hän ei mennyt 
muiden tavoin kahville, vaan kiiruhti valokuvaamaan läheisen saamelaistalon kirja-
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vapukuisia asukkaita ja kuulemaan ensi kerran heidän outoa kieltään. Kuvauksesta 
käy ilmi, että saamelaistalon emäntä kaihtoi kameransa kanssa Helsingistä saapu-
nutta uteliasta ja tarkkailunhaluista ylioppilasta, joka tutkaili ympärilleen, elävää 
nähtävyyttä katsoen.139 Postiauton seuraavassa pysähdyspaikassa, Ivalon suoma-
laiskylässä, Kalliola koki todellisen pettymyksen, joka mursi hänen idealistisen mieli-
kuvansa luonnonvaraisesta ja puhtaana säilyneestä saamelaisheimosta: 

Ivalon matkailijamajaan ilmestyy lappalaismies täysikirjavissa pukimissaan. ”Herrat 

kai haluavat nähdä lappalaiskodan, kun kerran ovat tänne perukoille tulleet.” Piippusui-

nen, kuoppaposkinen Lapin äijä saattelee turistit läheiseen metsikköön, jonne hän on 

pystyttänyt tilapäisen kotansa. Mies on tehtävässään jo kouliintunut, maksusta esitellyt 

”elämää 50 vuotta sitten” aina uusille matkailijoille, puhunut samat juttunsa ties kuinka 

monet kerrat. Näytöksessä on harmittava teeskentelyn ja turistikeinottelun tuntu. Jossain 

museossa tuo ehkä olisi paikallaan. Täällä se särkee synkkien, loputtomien salojen ja 

sinihohtoisten tunturien vähitellen synnyttämän illusionin koskemattomasta maasta ja 

sen alkuperäisistä luonnonlapsista. Narri turisti menee ja pukee lappalaisen kirjavuuden 

päälleen, valokuvauttaa itsensä ja näyttelee sitten etelässä ”että on sitä Lapissakin oltu”.140 

Kalliolan kuvaukset paljastavat sen ristiriidan, mikä ”ilmielävään turistinähtä-
vyyteen” eli ihmisten tarkkailuun ja heidän elämänsä tallentamiseen liittyy. Silloin 
kun ”elävä nähtävyys” on vielä ”aito ja turmeltumaton, alkuperäisessä tilassaan”, se 
on turistin mielestä autenttinen nähtävyys, jos turisti sen itse ”löytää”, eli hallitsee 
tilannetta. Mutta jos kohde on itse asettanut itsensä nähtävyydeksi ja käy selvästi 
ilmi, että esitys on varta vasten järjestetty, eli objekti hallitsee subjektia, huomaa 
turisti olevansa turisti ja tuntee ehkä tulleensa narratuksi. Turistin kaipaama aitous 
paljastuukin turismiin liittyväksi teatteriksi, jota maapallon lomakohteet ovat nykyi-
sin tulvillaan.141

LUOSTARIN RAUHAISASSA LAAKSOSSA

Petsamon kreikkalaiskatolinen munkkiluostari sijaitsi mutkittelevan Petsamojoen 
vehmaassa laaksossa, koivikkoisella Yläluostarin kylän niittytasangolla, jota rajasi 
jyrkkäseinäinen Pelastusvuori. Luostarin vanha kirkko oli 1700-luvun alusta ja muu 
rakennuskanta oli pystytetty 1880-luvulta lähtien.142 Luostarin puurakennukset 
edustivat venäläiskarjalaista rakennustapaa.143 Vuoteen 1920 asti Yläluostarilla toimi 
munkkien ylläpitämä majatalo suuressa, kaksi- ja puolikerroksisessa hirsitalossa, 
joka saattoi majoittaa parhaimmillaan satoja pyhiinvaeltajia. Luostari munkkeineen 
oli yksi Petsamon Suomen ajan matkailunähtävyyksistä.144 Luostarin läheiselle niityl-
le valmistui lentokenttä marraskuussa 1939, ja talvisodan jälkeen, seuraavan vuoden 
kesäkuussa Aeron potkurikone toi ensimmäiset lentomatkustajat Petsamoon.145
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Yläluostarin matkailumaja valmistui Petsamoon 1928. SVM.

Yläluostarin matkailumaja
Maantien rakentamistyön edetessä valmistui vuonna 1928  Tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen rakentama Yläluostarin matkailumaja, joka annettiin Matkailijayhdistyk-
sen hoidettavaksi.146 Thure Hellstömin suunnitteleman matkailumajan ulkomuodos-
sa oli 1920-luvun klassismin tyypillisiä piirteitä. Pitkä ja kapea, pystyrimalaudoitettu 
ja punamullalla maalattu valkonurkkainen hirsirakennus oli kuin ”kaksifooninkinen” 
pohjalaistalo. Julkisivut ja pohjakaavat olivat symmetrisiä. Pohjakerroksen keskellä 
oli oleskelua ja ruuanvalmistusta varten suuri tupa, toisessa päädyssä ruokasali ja 
seurusteluhuone ja toisessa kaksi makuuhuonetta. Yläkerrassa oli yhdeksän ma-
kuuhuonetta. Alemmassa kerroksessa oli tyypilliseen tapaan kapeat kuusiruutuiset 
ikkunat, ylemmässä kerroksessa neliönmuotoiset, neliruutuiset ikkunat ja ylhäällä 
päädyissä puoliympyrän muotoiset ikkunat. Kummankin sisäänkäynnin edessä 
oli pieni avokuisti. Petsamojoen rantatörmällä sijainnut Yläluostarin matkailumaja 
talousrakennuksineen, saunoineen, niittyineen ja heinäkasoineen oli kuin vauras 
maalaistalo.147 Siellä, kuten muissakin Matkailijayhdistyksen Lapin ja Petsamon toi-
mipaikoissa, harjoitettiin maanviljelystä ja karjanhoitoa omiin tarpeisiin.148

Vuoden 1940 olympialaisiin liittyen Yläluostarin matkailumajaa laajennettiin ja uu-
distettiin syksyllä 1939.149 Piirustukset laati Vera Rosendal Martti Välikankaan johdolla 
Rakennushallituksessa. Majaan tehtiin lautarakenteinen, tarkalleen alkuperäistä 
noudattava, piirteiltään klassistinen jatke sekä keittiö- ja wc-tiloja ja kylpyhuone.150 
Rakennustyöt olivat vielä kesken, kun Yläluostarin matkailumaja kohtasi tuhonsa 
talvisodan alkaessa, vetäytyvien suomalaisjoukkojen polttaessa Petsamon raken-
nuksia.151
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Urheilukalastajien piilopirtti
Yläluostarin matkailumajasta 14 kilometriä etelään sijaitsi Metsätieteellisen tutki-
muslaitoksen, nykyisen Metsäntutkimuslaitoksen pieni hirsirakenteinen Alakönkään 
erätupa, jonka Matkailijayhdistys avasi retkeilijöitä ja urheilukalastajia varten vuonna 
1930. Samaa tarkoitusta varten Matkailijayhdistys piti yllä vuodesta 1935 lähtien 
Lohilinnaa, joka sijaitsi Petsamojoen ja Lammasjoen yhtymäkohdassa, kolmen ki-
lometrin päässä Yläluostarilta. Lohilinnassa oli vuonna 1934 rakennettu maja sekä 
1936 valmistunut uusi maja, jossa oli seurusteluhuone, ruokasali ja keittiö.152 Lohi-
linnan uudempi maja oli horisontaalinen ja matalahko, punamullattu hirsirakennus, 
jossa oli loiva satulakatto, alaspäin viistotut pitkänurkat, pieniruutuiset nauhaikku-
nat ja koristeleikatut päätyräystäslistat. Hirsiseinät olivat vuoraamattomat ulkoa 
ja sisältä. Tuvassa oli lankkulattiat, kulmatakka, puiset valmiskalusteet, ruudulliset 
ikkunaverhot ja räsymatot. Talonpoikaishenkisen Lohilinnan majan suunnitteli Väinö 
Vähäkallion toimistossa arkkitehti Aulis Hämäläinen.153

Lohilinnan maja rakennettiin vuonna 1936. 

Valokuva T. I. Sorjonen. SVM.
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JÄÄMEREN RANTAHOTELLI

Liinahamarin kylä sijaitsi aivan Jäämeren tuntumassa, jyrkkärinteisten tuntureiden 
ympäröimän ja alati sulana pysyvän Petsamovuonon rannalla. Seudun maisemiin 
hiihtämällä tutustunut Örnulf Tigerstedt ylisti rannikkoalueen jylhiä näkymiä, tode-
ten että siellä

avautuu rikas ja monivivahteinen maailma mielikuvitusta kiihoittavana ja alituiseen yllä-

tyksiä tuottavana. Milloin kohoavat jyrkät vuorenseinämät kuin valtavat linnoitusryhmät 

torneineen ja huippuineen, milloin avautuu näkyviin ihastuttavia laaksoja ja solia, milloin 

taas saa liukua pitkin tuulten puremia ylätasankoja, minne Jäämeri häämöittää sinisenä 

pohjoisessa ja Petsamon tunturien aavemaisema etelässä. Lukemattomia järviä on siellä 

täällä hajallaan tässä lumoavassa seudussa. Kapeat laaksot johtavat kohti tunturien mai-

semaa. Ahtaita solia ja jyrkkiä, luikertelevia kuruja pitkin saa etsiä tiensä huippuja kohti.154

Kesällä 1932 avattiin Liinahamarin matkailumaja, hyvätasoinen majoituspaik-
ka, jossa oli keskuslämmitys, kylpyhuone ja sähkövalaistus. Edellisenä vuonna oli 
Jäämerelle johtava tie saavuttanut päämääränsä, Liinahamarin sataman. Tie- ja 
vesirakennusten ylihallituksen rakennuttamassa ja Matkailijayhdistyksen hoitamas-
sa matkailumajassa oli 20 vuodepaikkaa, ja ullakko toimi kesämatkailijoiden yöpy-
mishuoneena.155 Piirustukset laati Thure Hellstöm. Rakennuksessa oli kaksi kerrosta 
ja kellari, graniittisokkeli, paksut tiiliseinät ja tiilillä katettu jyrkkä satulakatto. Ark-
kitehtuurissa oli tyypilliset pohjoismaisen klassismin piirteet. Valkeiksi rapatuissa, 
symmetrisissä julkisivuissa oli alakerrassa kuusiruutuiset ja yläkerrassa neliruutuiset 

Liinahamarin matkailumaja Petsamovuonon rannalla. 

Valokuva Antti [Andreas] Alariesto. SMY:n postikortti. 

HH:n kokoelma.

Liinahamarin matkailumaja avattiin kesällä 

1932. SVM.
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ikkunat sekä hillittyjä antikisoi-
via sommitteluaiheita. Veranta 
oli varustettu kesän ajaksi 
poistettavilla ikkunoilla, ja ra-
kennuksen toisessa päädyssä 
oli parveke. Matkailumajan 
alakerrassa oli tarjoiluhuoneen, 
keittiön ja muiden henkilökun-
nan tilojen lisäksi suuri halli, 
ruokasali ja seurusteluhuone. 
Kellarin saunaan oli pääsy vain 
henkilökunnan tiloista. Mat-
kailijoille oli kellariin varattu 
biljardihuone, jonne johti oma 
porras. Matkailumajan sisäti-
loissa oli peiliovet ja leveästi 
profiloidut kattolistat, hallin nurkassa tiilitakka ja ruokasalin seinillä maisemamaala-
uksia. Kalustus koostui 1920-luvun puisista tyylihuonekaluista, myöhemmin hankit-
tiin putkikalusteita. Pihalla oli talonpoikaistyyliin rakennettu, punamullattu, hirsira-
kenteinen ja satulakattoinen talousrakennus.156

Liinahamarin matkailumaja sijaitsi ainutlaatuisella paikalla, jylhien tuntureiden 
ympäröimän Jäämeren vuonon rannalla, sataman vieressä. Silti se oli kuin pikku-
kaupungin tyypillinen, porvarillinen ja arvokasilmeinen kivitalo, jossa mikään ei 
viitannut poikkeukselliseen arktiseen sijaintiin.

Liinahamarin suosio kasvoi niin nopeasti, että pian tarvittiin lisää majoitustilaa.157 
Matkailumajan taakse, tunturin rinteeseen, sijoitettiin kuusi funkistyylistä, pulpetti-
kattoista ja lautarakenteista kesämajaa.158

Ulkoilua Jäämeren rannoilla ja tuntureilla
Petsamon koillisin kolkka oli Kalastajasaarento, jonka suomalaisiin kalastajakyliin, 
Pummankiin, Kervantoon ja Vaitolahteen, liikennöitiin Liinahamarista Jäämeri-laival-
la. Kalastajasaarennolla oli Pummangin luonnonpuisto, länsipuolisella merialueella 
Heinäsaarten kansallispuisto.159 Matkailijayhdistys avasi 1931 Vaitolahden kylään, 
valtion omistamaan vanhaan puutaloon, kesäisin toimivan, Suomen pohjoisimman 
matkailumajan.160

Vuonna 1936 Matkailijayhdistys rakennutti retkeilijöitä varten turvemajan Nur-
mensättiin, noin seitsemän kilometrin päähän Liinahamarin hotellista.161 Turvemaja 
eli kammi oli perinteiseen tapaan rakennettu, siinä oli neliönmuotoinen pohja ja ku-
polimainen katto. Pieni tupa oli sisältä laudoitettu ja kalustettu kodikkaasti yöpymistä 
ja ruuanlaittoa varten. Tuvassa oli kerrosvuoteet, laudoista tehdyt pöytä ja jakkarat, 
valurautakamiina, astiat ja ruutukangasverhot ikkunassa. Turvekammi maastoutui 
osaksi tunturimaisemaa ja sieltä avautui näkymä avomerelle.162 Kammeja oli seudul-

Liinahamarin matkailumajan halli 1930-luvulla. Funkiskalusteita 

ja -matto, vitriinissä täytettyjä lintuja ja merieläimiä. Kansallis-

pukuinen tarjoilija kaataa kahvia. Seinällä lukee neljällä kielellä 

”juomarahoja ei oteta vastaan”. Valokuva Aarne Pietinen SVM.
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la jo entuudestaan. Niitä käytettiin 
Petsamossa vielä tuolloin asu-
muksina ja jotkut suurilapsisetkin 
kolttaperheet elivät niissä, kärsien 
kylmyydestä, ahtaudesta ja huo-
nosta hygieniasta.163 Vaikka turis-
tikammi oli perinteisen näköinen, 
se edusti kuitenkin aivan toista 
maailmaa, varakkaiden turistien 
romanttista retkeilyä primitiivisis-
sä oloissa. Hotelliin saapuville oli 
tarjolla elämyksellinen kävelyreitti 
kalastajasaamelaisten konnuille, 
tyrskyävän Jäämeren rannalle, 
jossa odotti viihtyisä, soma ja 
siisti turvekammi.

Petsamossa harrastettiin myös 
talviurheilua: Kolosjoen kaivos-
kaupungin urheiluseura Tunturi-
Pojat järjesti vuosina 1939, 1941 

ja 1943–1944 kansainvälisiä rajaseutuhiihtoja, joissa oli lajeina hiihtoa, pujottelua ja 
syöksylaskua.164

Vuonna 1937 Örnulf Tigerstedt kehotti valitsemaan Petsamon hiihtomatkojen 
kohteeksi. Hän ihmetteli, miksei talvimatkailu ollut enemmässä määrin suuntautu-
nut sinne: ”tietämätön lammaslauma tungeksii reklaamin loputtomiin toitottamilla 
paikoilla... Pallastunturi, Salla ja Hetta ovat edelleenkin ainoata mitä tunnetaan.”165 
Petsamoa ryhdyttiin markkinoimaan myös talvilomakohteena,166 mutta sota päätti 
tämän kehityksen. Hiihtoloman vietto Petsamon jylhillä tuntureilla sai jäädä 1930-
luvun suomalaisessa luokkayhteiskunnassa kalliiksi ja aikaa vaativaksi, mutta sitäkin 
eksoottisemmaksi erikoisuudeksi. Tigerstedtin innokas, maalauksellinen ja sadun-
hohtoinen Petsamo-kuvaus kätkee sisälleen ajatuksen siitä, minne pääkaupungin 
varakas ja uusia kokemuksia kaipaava nuoriso olisi tullut suuntaamaan seuraavan 
valloitusretkensä:

Siellä on alue avara kuin Uusimaa. Suuria, ihmeen kauniita, nimiltään kummallisia salo-

maan järviä uinuu sen koskemattomien metsien kätköissä. Juhlalliset joet halkovat sitä, 

mahtavia tunturikeiloja kohoaa korkealle yli puurajan, valtameri huuhtoo sen rantoja, 

omituisia kansansirpaleita elää sen rajojen sisäpuolella omaa elämäänsä...

Valtavat, usein vielä aivan koskemattomat metsät peittävät tämän salaperäisen erä-

maan, jossa vain samoilevat koltat ja metsävartion patrullit jättävät jälkiä neitseelliseen 

lumeen. Suuria tarujen ympäröimiä salojärviä uinailee tämän erämaan sisäosissa… 

Seikkailun henki leijailee tämän alueen yllä. Se ei ole mitään viikonlopun ja urheiluloman 

Turisteille 1936 tehty turvekammi Jäämeren rannalla 

Nurmensätissä. Valokuva Matti Pietinen 1939. MV.
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viettäjien maailmaa. Täällä on rajaseudun ja mahtavuuden tuntu sekä ulkonaisessa että 

sisäisessä mielessä. Todellisille suurhiihtäjille, miehille, joilla on eränkävijän veri ja löytö-

retkeilijän henki, tämä alue on paratiisi...

Petsamon yllä... on jotakin tosi Alaskan henkeä, erämiestä ja rajankävijää, seikkaluja ja 

tulevaisuuden perspektiivejä. Juuri tämä tekee suurelta osalta hiihtoretket näillä seuduil-

la niin antoisiksi ja kiihottavan jännittäviksi.167 

Luonnos Liinahamarin matkailumajan laajentamisesta hotelliksi. RakH. KA.

Funkisarkkitehtuuria Petsamossa
Liinahamarin matkailumajaan ryhdyttiin tekemään suurta laajennusta kesällä 
1939.168 Hanke eteni Rakennushallituksessa nopeasti, ja piirustuksia laati Onni 
Ermala Martti Välikankaan johdolla ja Väinö Vähäkallion alaisuudessa.169 Uuteen 
hotelliin sisältyi ensimmäisen luokan ravintola, kansanravintola, 23 hotellihuonetta, 
neljä joukkomajoitushuonetta, yhteisiä kylpyhuone- ja wc-tiloja sekä henkilökunnan 
asuntoja. Klassistinen rakennus koki muodonmuutoksen funkisasuun. Sitä jatkettiin, 
korotettiin kerroksella ja siihen liitettiin matalampi, L-muotoinen ravintolasiipi, jossa 
oli vaakalautavuoraus ja laakea aumakatto. Ensiluokan ravintolan suurista maise-
maikkunoista avautuivat näkymät Petsamovuonolle. Kolmikerroksisen majoitusosan 
julkisivut rapattiin valkoisiksi. Tasakatto muuttui suunnitteluvaiheessa ensin loivaksi 
aumakatoksi, sitten loivaksi satulakatoksi. Rakennuksessa oli koristeelliset räystäi-
den kattovuoliaiset, liuskekivipintoja, sisustuksissa ja kalusteissa puuta: jalavaa, 
loimukoivua, tammea, mänty- ja koivuvaneria ja kaarevamuotoisilla puurimoilla 
paneloituja seinäpintoja.170

Liinahamarin matkailumajan laajennustyöt olivat melkein valmiit kun talvisota 
syttyi. Suomen armeija poltti vetäytyessään hotellin, ja jäljelle jäi pelkkä rakennus-
runko. Rakennushallitus aloitti uudelleenrakentamisen kesällä 1940 ja hotelli valmis-
tui jo alkuvuodesta 1941, lähes entisenlaisena.171 Funkistyylistä sisäänkäyntikatosta 
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kannattamaan asetettiin nyt suuri, pahkakylkinen mäntypilari,172 viittaus Lappi-ekso-
tiikkaan.

Kirjailija Olavi Paavolainen saapui kesällä 1940 ensimmäisten lentomatkustajien 
joukossa sodan runtelemaan Petsamoon, kirjoittaakseen Aeron uudesta Petsamon 
kesälentoreitistä Suomen Kuvalehteen. Paavolainen lumoutui alueen luontoon ja 
maisemaan ja näki optimistisesti seudun matkailulla olevan suuren tulevaisuuden: 

Jos matkustatte turistina nykyiseen Petsamoon, älkää unohtako ottaa mukaan vilttejä ja 

ruokaa! Uskomattomalla ripeydellä on kuitenkin jälleenrakennustyö täällä pantu käyn-

tiin. Matkailijayhdistyksen upea poltettu hotelli on jo kohonnut raunioistaan vesikattoon 

saakka. Kohta odottaa Petsamo taas ystäviään ja ihailijoitaan... Suomen pohjoinen 

keuhko, Liinahamari, hengittää – raikkaasti ja voimakkaasti.173 

Jatkosodan aikana Petsamo oli sotatoimialuetta, mutta Liinahamarin satama 
toimi ja hotelli oli ahkerassa käytössä, vaikka ammukset sinkoilivat sen yli. Hotelli oli 
pääosin vuokrattuna Saksan armeijalle. Matkailijayhdistys sulki hotellin syyskuussa 
1944.174 

Kun Petsamo määrättiin luovutettavaksi Neuvostoliitolle, Liinahamarin hotellira-
kennus päätyi rajavartioston esikunnan käyttöön.175 Alue on ollut vuosikymmenien 
ajan suljettua rajavyöhykettä, mutta venäläisen valokuvan176 perusteella voi päätellä, 
että entinen Liinahamarin hotelli on säilynyt kuin ihmeen kaupalla ulkoasultaan al-
kuperäisessä, 1940-luvun alun asussaan. 1930-luvun tapaista vilkasta turistielämää 
tuo aikoinaan monia myllerryksiä kokenut talo ei ole kuitenkaan nähnyt seitsemään 
vuosikymmeneen. Venäjälle kuuluva Petsamo on sotilasaluetta, jonne matkustami-
nen on rajoitettua. Seutu on nikkelikaivoksen saastuttama, ja luonto kärsii pahoista 
ympäristöongelmista.

Liinahamarin hotelli. Valokuva A. V. Heikkinen. 

Sota-ajan postikortti. HH:n kokoelma.

Petsamon Sotilaskotiyhdistyksen funkishenkinen kahvi-

lakioski palveli matkailijoita Yläluostarin ortodoksikirkon 

vieressä. Valokuva Aarne Pietinen 1935. SVM.



Kahden matkailuhotellin lisäksi Petsamoon rakennettiin useita muita funktionalis-
tisia rakennuksia. Jäämeren Suomen lyhyt mutta aktiivinen rakennustoiminta piirtyy 
esiin vanhoista valokuvista ja piirustuksista. Esimerkiksi Petsamon Osuuskauppa 
rakennutti valkoisia, tasakattoisia myymälä- ja asuinrakennuksia.177 Salmijärvelle 
valmistui keväällä 1939 Taka-Lapin Osuusliikkeen kaksikerroksinen, puurakenteinen 
liiketalo, jossa oli myymälöitä, ravintola ja hotelli. Arkkitehti Heimo Riihimäen Kulu-
tusosuuskuntien Keskusliitossa (KK) suunnittelema liikekeskus eli vain hetken, sillä 
peräytyvät suomalaiset sotilaat räjäyttivät sen saman vuoden joulukuussa.178 Arkki-
tehti Aarne Ervi piirsi 1930-luvun lopulla Kolosjoen bensiinikioskin ja Liinahamarin 
Shell-huoltoaseman.179 Petsamon Nikkeli Oy rakennutti 1930-luvun lopulla ja 1940-
luvun alussa Kolosjoen kaivoskaupungin, josta on vielä jäljellä monia rapistuneita 
rakennuksia.180 Arkkitehti Kaj Englundin johdolla suunniteltu Kolosjoen kaivoskau-
punki,181 sen avoin asemakaava ja ryhdikkäiden kerrostalojen rivistöt, oli kuin Helsin-
gin Olympiakylän arktinen toisinto.

Suomalaisen kolonisaation mukanaan tuoma moderni elämä levittäytyi nopeasti 
Petsamoon, matalakasvuisille tunturiylängöille ja kolttasaamelaisten maille. Helsin-
kiläisarkkitehdit piirsivät työpöytiensä ääressä rohkein vedoin kansainvälisen tyylin 
mukaista arkkitehtuuria Jäämeren ranta-alueelle. Suomessa funktionalismin yleispä-
tevä tyylioppi todellakin ulottui Hangosta Petsamoon.

LAPIN PORTTI ROVANIEMI
Rovaniemen Ounasvaaran (209 m) ylärinteet ovat jääkauden jälkivaiheen aikaisen 
meren huuhtomaa muinaisrantaa, kalliota ja kivikkoa. Vaaran korkeimmilta kohdilta, 
paljaskallioiselta Juhannuskalliolta ja Isorakalta, avautuvat avarat näkymät Lapin 
kahden suuren vesireitin risteyskohtaan, Ounasjoen ja Kemijoen vehmaaseen laak-
soon, joka on ollut asuttu jo kivikaudella ja palvellut myöhemmin tärkeänä kauttakul-
ku- ja kauppapaikkana.

Rovaniemellä alkoi vierailla tunnettuja matkaajia 1700-luvun lopulta lähtien, 
muun muassa Edward Daniel Clarken seurue kesällä 1799.182 Kesällä 1892 kirkonky-
lässä kävi I. K. Inha, joka ihasteli ”vilkasta ja ihanaa” Rovaniemeä ja sen toimeliasta, 
turmeltumatonta kansaa. Inha kapusi kiikarin kanssa Ounasvaaralle ihailemaan joki-
laakson maisemia ja teki ihannoivia havaintoja juhannusjuhlien vietosta yöttömässä 
yössä:183

Vaaralta on laaja näköala, etenkin etelään ja länteen päin. Näkyy etäinen Vammasvaara, 

Pisavuori ja paljon muita kukkuloita... Mutta kaunein oli näköala luodetta kohti, pitkin 

mahtavaa Ounasjokea, joka oli vielä tulvillaan ja asui laajalti rantaniityillään ja lietemail-

laan, kiertäen lehdot ja viidakot lukemattomiksi saariksi... Vaaralta palatessamme sou-

dimme pienen saaren ohi, jonka nurmirannat ja veden kalvoon kuvastuvat koivut olivat 

ihanin luontainen huvimaisema. Täältä kuului nyt vilkasta elämää, naurua, piirilaulua 

ja soittoa ja kevyesti kierteli sininen kahvisavu ilmaan. Kedolla oli tanssi parhaillaan... 

1313. Lapin matkailuarkkitehtuuri vuoteen 1944
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pensaikon laidassa, nuorien kukkasien keskellä, katselimme tätä ilonpitoa valoisana Ju-

hannusyönä. Me kuitenkin jonkun ajan kuluttua soudimme majataloon, mutta nuoriso ei 

aikonut nukkua koko yönä, vaan käydä täältä sen tien kirkkoon.184

Ounasvaaralle kokoontui juhannusjuhlijoita 1800-luvulta lähtien ja 1890-luvulla 
ryhdyttiin järjestämään myös juhannusmarkkinoita. Vuoden 1909 Aurinkojuhliin 
kipusi vaaralle ennätysmäiset kolmisen tuhatta juhannuksen viettäjää. Seuraavalla 
vuosikymmenellä väen määrä kasvoi entisestään ja Ounasvaara ohitti suosiollaan 
Aavasaksan. Juhlien ajaksi asetettiin liikenteeseen ylimääräisiä junia, jotka koivuilla 
koristeltuina kuljettivat juhlakansaa Rovaniemen rautatieasemalle. Ounasvaaran 
juhannusjuhlat välitettiin vuodesta 1934 lähtien radiokuuntelijoille. Kauppala hankki 
Juhannuskallion haltuunsa 1938.185

Liikenteen, kaupan ja matkailun solmukohta
Kookkaista peräpohjalaistaloista koostunut Rovaniemen jokivarsikylä alkoi kasvaa ja 
tiivistyä 1800-luvun puolivälistä lähtien. Vuonna 1901 senaatti määräsi kirkonkylän 
muodostettavaksi taajaväkiseksi yhdyskunnaksi. Vapaasti rakentunutta, lopulta seka-
vaksi ja laidoiltaan hökkelimäiseksi muuttunutta kyläkuvaa ryhdyttiin selkiyttämään 
komissionimaanmittari Alfred Gustafssonin 1903 laatimalla rakennusjärjestyksellä ja 
-suunnitelmalla.186

Rovaniemestä kehittyi 1800-luvun lopulla Peräpohjolan liikenteen ja kaupan sol-
mukohta. Rautatien valmistuminen syksyllä 1909 oli mullistavaa. Sen myötä Tornio 
joutui luovuttamaan Rovaniemelle asemansa Lapin-matkojen alku- ja päätepistee-
nä.187 Lappiin ja Petsamoon suuntautuva liikenne ja matkailu olivat tärkein tekijä 
Rovaniemen kehittymiselle turistipaikaksi. Matkailua lisäsivät myös vuodesta 1881 
lähtien järjestetyt markkinat ja vuonna 1927 aloitetut Ounasvaaran talvikisat, joskin 
kaupankäynti markkinoillaalkoi vähentyä 1920-luvun lopulta lähtien.188

Rovaniemellä järjestettiin hiihtokilpailuja vuodesta 1902. Ounasvaaran Hiihtoseu-
ran järjestämät Ounasvaaran talvikisat kehittyivät 1920-luvun lopulta lähtien kansain-

väliseksi kilpailuareenaksi. 
Kisat saivat suurta julkisuut-
ta ja ne radioitiin vuodesta 
1929. Ensimmäinen hyp-
pyrimäki valmistui vuonna 
1927, Suomen suurin mäki 
Pöyliövaaralle 1937 ja myö-
hemmin pystytettiin noin 20 
muuta erikokoista hyppyri-
mäkeä. Rovaniemestä tuli 
tunnettu talviurheilupaikka. 
Alppihiihtoa ryhdyttiin har-
rastamaan 1937, ja talvella 
1943 raivattiin ensimmäinen 

Rovaniemen Valtakatu kesällä 1939. Toinen rakennus oikealta 

Hotelli Kotka. Valokuva Pietinen.
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kisakelpoinen rinne.189 Ampumapaviljonki, jonka Rovaniemen suojeluskunta raken-
nutti ampumaradan päähän 1920-luvun lopulla, palveli myös hiihtourheilua.190 Van-
haksi hiihtomajaksi kutsuttu huvilamainen puurakennus on vielä jäljellä.

Vuonna 1929 Rovaniemestä tuli kauppala ja vuoden 1938 alussa Lapin läänin 
hallintokeskus. Arkkitehti Oiva Kallio suunnitteli Rovaniemelle vuodesta 1929 lähtien 
asemakaavaa, joka valmistui 1933 ja vahvistettiin keskustan osalta 1936.191 Klassis-
tinen asemakaava suurine, nelikerroksisine umpikortteleineen jäi lyhytaikaiseksi, 
mutta ehti silti jonkin verran luoda kaupunkimaista ilmettä vauhdikkaasti kasvavalle 
kauppalalle. Ennen lokakuun 1944 suurhävitystä Rovaniemen keskusta-alue oli 
rakennuskannaltaan monimuotoinen ja kirjava. Funktionalistiset hallinto-, palve-
lu- ja liikerakennukset, näyttävimpänä niistä Pohjanhovi, olivat saamassa näkyvää 
asemaa. Niiden rinnalla oli vielä paljon puutaloja, osa uusrenessanssin, jugendin tai 
1920-luvun klassismin tyyliin rakennettuja, osa vaatimattomampia, sekä klassistis-
henkisiä kivitaloja 1920–1930-luvulta. Jäänteenä maaseutukylän ajoilta oli sorapin-
taisten katujen varsilla vielä peräpohjalaistaloja talousrakennuksineen. Pohjanhovin 
lisäksi katukuvassa näkyi muitakin merkkejä modernista ajasta ja matkailusta. Oli 
funktionalistinen Osuusliike Lapinmaa ravintoloineen ja Shell-huoltoasema. Linja-
autot ja junat toivat ja veivät yhtenään matkustajia.192

Suomen Matkailijayhdistykselle perustettiin joulukuussa 1934 Rovaniemen 
paikallisosasto, jonka jäsenmäärä kasvoi huomattavan nopeasti. Se edisti paikka-
kunnan matkailua ja järjesti muun muassa vuosittaisia Ounaskosken sauvontakil-
pailuja. Myös Kemijärvelle, Sallaan, Kemiin ja Kittilään perustettiin paikallisosastot. 
Vuonna 1940 Matkailijayhdistyksen paikallisosastot muutettiin jäsenyhdistyksiksi, ja 
Rovaniemen osasto nimettiin Lapin Matkailijayhdistykseksi – nykyiseltä nimeltään 
Lapin Matkailuyhdistys. Suomen Matkailijayhdistyksen paikallisosastot, sittemmin 
jäsenyhdistykset, tekivät merkittävää työtä alueensa matkailu- ja liikenneolosuhtei-
den parantamiseksi. Uusia jäseniä hankittiin aktiivisesti, ja johtokuntiin kuului paik-
kakuntien vallasväkeä ja sivistyneistöä.193 Matkailijayhdistyksen toiminta ja aatteet 
levisivät tehokkaasti ja nopeasti ympäri Lapin lääniä.

Matkailun vaikutuksen Rovaniemen elinkeinoelämään voi päätellä esimerkiksi 
1920-luvun lopun mainoksista, joissa kauppalan yrittäjät tarjosivat turisteille auton-
korjauspalvelua ja varaosia, bensiiniä, valokuvauskoneita ja -tarpeita, kalastustarvik-
keita, sääskivoidetta ja -verkkoja, matkamuistoja ja elintarvikkeita.194 Osuuskauppa 
mainosti palvelevansa asiakkaita ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja espe-
rantoksi.195 Kunnollinen hotelli kauppalasta kuitenkin puuttui. 1930-luvulla matkaili-
joita palveli kymmenisen matkustajakotia. Pari niistä – Hansa ja Kotka – käytti nimeä 
hotelli, vaikka todellisuudessa ne vastasivat hyvätasoista matkustajakotia.196 Vuonna 
1935 koko maassa oli ainoastaan 136 kohtuullisen vaatimustason täyttävää, ensim-
mäisen luokan hotellia, ja Oulun pohjoispuolella niitä ei ollut yhtään.197
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Pauli Blomstedtin 22.10.1935 – reilu viikko ennen kuolemaansa – allekirjoittama Pohjanhovin 

perspektiivipiirustus.

Blomstedtin arkkitehtitoimiston perspektiivipiirustus Pohjanhovista 1935. MFA.
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HOTELLI POHJANHOVI

Kieltolain lakkauttamisen myötä valtio perusti vuonna 1932 alkoholin myyntiä varten 
oman monopoliyhtiön, Oy Alkoholiliike Ab:n eli Alkon. Se laajensi pian toimintaan-
sa perustamalla Helsinkiin kaksi kansanravintolaa ja alkoi sitten kiinnostua myös 
hotellitoiminnasta, Ruotsin valtion alkoholiyhtiön esimerkkiä seuraten.198 Suomen 
Matkailijayhdistyksessä ja Alkossa kiinnitettiin vuonna 1935 huomiota hyvätasoisen 
majoituksen puuttumiseen Rovaniemeltä. Alko ja sen tytäryhtiö Alkon Kansanravin-
tola Oy perustivat yhdessä Matkailijayhdistyksen kanssa uuden hotellin rakentami-
seksi Rovaniemen Matkailijahotelli Oy:n. Sen osakkeista peräti 92,5 % oli Alkolla ja 
2,5 % sen tytäryhtiöllä ja vain 5 % Matkailijayhdistyksellä.199 Kolmea vuotta aiemmin 
perustetusta valtion Alkoholiliikkeestä tuli yhtäkkiä hotellirakennuttaja.

Myös Rovaniemen kauppala oli hankkeessa aloitteellinen ja esitti Matkailijayhdis-
tykselle hotellin rakentamista. Huhtikuussa 1935 Matkailijayhdistys pyysi kauppalalta 
sopivaa tonttia, mieluiten pääkadun varrelta.200 Tontti näyttää järjestyneen pikavauh-
dilla, mutta ei pääkadulta, vaan Kemijoen länsirannalta, paikalta joka Oiva Kallion 
uudessa, tuolloin vielä vahvistamattomassa asemakaavassa oli osoitettu puistoksi. 
Hotellille annettiin siis erityisasema kauppalassa. Hienosta tontista tuli lähtökohta 
hotellin vaikuttavuudelle, sillä keskustan umpikortteleissa arkkitehtuurista ei olisi 
tullut niin poikkeuksellista. 

Perustustyöt päästiin aloittamaan jo lokakuussa 1935, ja Hotelli Pohjanhovi aloitti 
toimintansa elokuun alussa 1936.201 Syyskuussa vietettiin juhlallista vihkiäistilaisuut-
ta. Suomen Matkailussa ylistettiin uutta, ”amerikkalaisella vauhdilla” valmistunutta 
hotellia mannermaiseksi ja hehkutettiin, että ”Pohjanhovin avaaminen on merkkita-
paus Suomen matkailun historiassa. Lisäksi se merkitsee monessa suhteessa kään-
nekohtaa maamme hotellitoiminnan kehityksessä.”202 Pohjanhovi oli valmistuessaan 
suurin ja nykyaikaisin Matkailijayhdistyksen toimipisteistä.203 Se oli merkkitapaus 
myös Suomen modernissa arkkitehtuurissa.

Pohjanhovin suunnittelu on kantanut virallisesti arkkitehti Pauli Ernesti Blom-
stedtin (1900–1935) nimeä,204 mutta myös hänen vaimollaan, arkkitehti Märta 
Blomstedtilla (1899–1982), voidaan olettaa olleen tärkeä osa suunnittelussa.205 P. E. 
Blomstedt menehtyi 3.11.1935 sydänveritulppaan palattuaan työmaakäynniltä Rova-
niemeltä.206 Arkkitehti-lehden muistokirjoitus ei säästellyt ylisanoja luonnehtiessaan 
kesken parhaan luomiskautensa 35-vuotiaana kuollutta kollegaa:

Suomen rakennustaide on kärsinyt masentavan menetyksen. P. E. Blomstedtin poismeno 

ei merkitse vain suurilla synnynnäisillä lahjoilla varustetun ja elämäntehtäväänsä inton-

sa koko hehkulla omistautuneen arkkitehdin työn katkeamista, vaan arkkitehtikunnalle 

se merkitsee samalla yhden keskeisen tekijän kadottamista, miehen, jonka harvinainen 

aloiterikkaus ja työkyky ennätti hänelle suodun elämän lyhyydessäkin jättää pysyvän 

jäljen.207 
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Märta Blomstedt jatkoi Pohjanhovin suunnittelutyötä ja valvoi rakentamista. 
Avustajinaan hänellä olivat arkkitehdit Matti Lampén (1906–1961) ja Aulis Blomstedt 
(1906–1979), Paulin nuorempi veli.208 

Pohjanhovi edusti rakentamisen ja rakennustekniikan korkeaa kehitystä. Se oli 
ilmeisesti ensimmäinen talvityömaa Napapiirin korkeudella. Hotellin suunnittelussa 
huomioitiin mahdollisimman suuri joustavuus. Kaikki rakenteet ja tekniset asennuk-
set tehtiin siten, että rakennuksen pääosaa olisi mahdollista korottaa myöhemmin 
kahdella kerroksella. Hotellihuoneiden sekä keittiö- ja taloustilojen suunnittelussa, 
rakennuksen teknisissä rakenteissa ja ääneneristyksessä sovellettiin uusia ratkai-
suja. Rakennuksessa oli pääosin koneellinen ilmanvaihto. Hotellissa oli 36 matkus-
tajahuonetta, joissa useimmissa oli wc, osassa myös kylpyhuone. Lisäksi kussakin 
kerroksessa oli kaksi kylpyhuonetta yhteiseen käyttöön. Hotellihuoneet oli mitoitettu 
niin, että tarvittaessa yhden hengen huoneeseen mahtui kaksi ja kahden hengen 
huoneeseen neljä vuodetta. Pohjakerroksessa oli kauppamatkustajille näyttelyhuo-
neita, joihin oli mahdollista sijoittaa viisikymmentä vuodepaikkaa retkeilijöille. Ho-
tellissa oli myös muun muassa suuri eteishalli ja kaksi kerroshallia, ensimmäisen 
luokan ravintola 300 asiakkaalle ja erillinen kansanravintola. Siipirakennuksessa oli 
Alkon myymälä varastotiloineen sekä hotellin pesula ja autotallit. Keittiötiloissa oli 
uudenaikaiset ruokien varastointi-, kylmäsäilytys- ja valmistustilat,209 joista todettiin 
ylpeillen: ”Euroopan pohjoisin sähköistetty keittiö”.210

Yhdysvaltalainen kirjailija ja yliopistomies Hudson Strode yöpyi vaimonsa kanssa 
Pohjanhovissa elokuussa 1939, matkalla Petsamoon. Strode julkaisi pari vuotta 
myöhemmin kirjan Finland Forever, jossa hän kuvailee ihastuneesti uuden hotellin 
sisustuksia ja värejä:

Hotelli Pohjanhovi seisoi uljaan valkeana ja näyttävän nykyaikaisena, itään päin säihky-

vän sinistä Ounaskoskea ja pohjoiseen keltaisia heinäpeltoja vasten. Kolmen kerroksen 

korkuisessa lämpiössä kiiltävät hohtavan valkeat pylväät kannattelivat sähkönsinistä 

kattoa kuin jääpilarit taivasta. Lasinen itäseinä avautui terasseille, joilla ihmiset istuivat 

taivaansinisten sateenvarjojen alIa ja katselivat leveänä kuohuvan kosken ylitse uimaran-

taa ja vastarannan taloja. Huonekalut olivat kromia, lasia ja siniharmaata nahkaa. Ruo-

kasali peiliseinineen kohosi lämpiön takana avaran portaan yläpäässä kaartuen osaksi 

parvekkeiksi kuten aitiot oopperassa.

Kukaan ei odota löytävänsä sellaista majataloa kulmakunnalla, joka vielä muutama 

vuosi sitten oli melkein kulkematonta erämaata. Sisääntulo oli tehty hyvin osuvasti jäi-

seksi satupalatsiksi, jään jumalan Boreaksen valtakunnaksi…

Lasinen hissi nosti meidät kolmannen kerroksen eteishalliin, jossa peilit heijastivat 

lasia ja kromia olevilla pöydillä maljakoissa tuhatkaunokkeja ja ruiskukkia. Huoneemme 

kylpyhuoneineen täytti kaikki odotukset tyylikkyydellään, mukavuudellaan ja teknisillä 

varusteillaan. Hopean, beigen ja yönsinisen väreissä se näytti viileältä ja puhtaalta kuin 

jäävuori. Laaja kulmaikkuna avautui pyörteiselle virralle, jolla miehet kalastivat veneis-
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sään, ja heinäpelloille, joilla punapuseroiset tytöt ja paidattomat miehet haravoivat vas-

taniitettyä heinää haasioille. Napapiiri oli vajaan viiden mailin päässä pohjoisessa.211

Hotelli Pohjanhovi esiteltiin Arkkitehti-lehdessä poikkeuksellisen laajasti: yhdel-
lätoista sivulla ja kannessa.212 Pohjanhovin arkkitehtuuria on myöhemmin ylistetty 
useissa yhteyksissä. Esimerkiksi Kirmo Mikkola on todennut, että se edusti suoma-
laisen funktionalismin kypsimpiä saavutuksia ja että se oli osaltaan synnyttämässä 
käsitettä sankarifunkis.213

Kun poikkeuksellisen lahjakas, aktiivinen ja kannanotoissaan uudistushenkinen 
arkkitehti P. E. Blomstedt kuoli yllättäen nuorena, hänen ylleen kasvoi arkkitehti-
kunnan sisällä myyttinen maine. Vielä suuremman hohteen sai hänen toimistonsa 
hienoin luomus Pohjanhovi, joka sekin eli vain melko lyhyen ajan. Mistä kaikesta 
Pohjanhovin maine onkaan syntynyt?

Elina Standertskjöld on tutkinut P. E. Blomstedtin aiempaa arkkitehtuuria. Ho-
tellien ja ravintoloiden suunnittelu oli hänelle entuudestaan tuttua, muun muassa 
vuosina 1929 ja 1930 avatuista hotelleista Carlton ja Helsinki. Alkolle Blomstedt oli 
suunnitellut aiemmin myymälöiden sisustuksia sekä kansanravintola Alkon. Syksyllä 
1930 järjestettyyn Pienasuntonäyttelyyn hän toteutti hotellihuoneen, kalustaen sen 
omilla tyyppihuonekaluillaan, joiden valmistuksen J. Merivaara Oy aloitti samana 
vuonna. Blomstedt käytti teräsputkirunkoisia kalusteitaan lähes kaikissa rakennuk-
sissaan, ensin Hotelli Helsingissä.214 Hotellit Carlton ja Helsinki edustivat alansa 
uusinta kehitystä, mutta sijaitsivat toisarvoisesti osana pankkirakennuksia, melkein 
kuin kätkettyinä jykevien julkisivujen taakse. Pohjanhovi, jossa yhdistyivät matkus-
tajahuoneet, ravintolat ja alkoholimyymälä, oli sen sijaan näkyvästi, suorastaan 
huomiota herättävästi nimenomaan hotellirakennus.

Koska päätösvalta Pohjanhovin yhtiössä oli Alkolla, se saattoi valita suunnitteli-
jaksi oman nuoren arkkitehtinsa Blomstedtin, sen sijaan että työhön olisi pestattu 
vanhempi ja kokeneempi Matkailijayhdistyksen arkkitehti Väinö Vähäkallio. Suunnit-
telijavalinnan kautta Pohjanhovi sai nuorekkaan ja muodikkaan ilmeen Vähäkallion 
suosiman, ilmeeltään joskus raskaan ja klassisoivan arkkitehtuurin sijaan. Muuta-
man vuoden ikään ehtinyt valtion alkoholiyhtiö oli selvästi laatutietoinen rakennutta-
ja – sisustuksia myöten.

Valokuvaaja Heinrich Iffland (1897–1944) kuvasi kesällä 1936 laajan kuvasarjan 
Pohjanhovin loistokkaista sisä- ja ulkotiloista.215 Kuvissa näkyy henkilökuntaa ja asi-
akkaita, kiiltäviä saleja ja valoisia keittiötiloja, astiastoja notkuvia varastoja, kokkeja 
koristelemassa kermaleivoksia, kylmäkköjä viimeistelemässä runsaita alkuruoka-
tarjottimia, hymyileviä tarjoilijattaria ja hovimestareita sekä piccolopoikia valmiina 
juoksuttamaan hotellivieraille Helsingin Sanomat tai Hufvudstadsbladetin. Ifflandin 
Pohjanhovista ottamat kuvat elävät herooisena osana Suomen arkkitehtuurivaloku-
vauksen historiaa.

Pohjanhovin valkoisten, sileiksi rapattujen julkisivujen hohtoa korostivat tummik-
si maalatut ikkunoiden ja ovien puitteet. Pääsisäänkäyntiä lähestyttäessä huomion 
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Pauli Blomstedtin 22.10.1935 allekirjoittama Pohjanhovin julkisivupiirustus. MFA.

Pohjanhovin pohjakerroksen piirustus 1935. MFA.
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Pohjanhovin pääkerroksen piirustus 1935. MFA.

Pohjanhovin ensimmäisen hotellikerroksen piirustus 1935. MFA.
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Hotelli Pohjanhovi Ounaskosken rannalla kesällä 1939. Valokuva Hans Wagner. SVM.

Hotelli Pohjan-

hovi. Valokuva 

Heinrich Iffland 

1936. MFA.
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Leikkauspiirustus 

Pohjanhovista 

1935. MFA.

Hotelli Pohjanhovi. Valokuva Heinrich Iffland 1936. MFA.
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Pohjanhovi kesän 1936 lopulla, 

pihatyöt vielä tekemättä. Valokuva 

Heinrich Iffland. MFA.

Ensimmäisen luokan ravintolan 

ulkoparveke. Taustalla Pohjanho-

vin eteishallin terassi. Valokuva 

Heinrich Iffland 1936. MFA.

Pohjanhovin 

eteishalli kesäpäi-

vänä 1939. Valokuva 

Hans Wagner. SVM.



1433. Lapin matkailuarkkitehtuuri vuoteen 1944



144 Autiotuvista lomakaupunkeihin



1453. Lapin matkailuarkkitehtuuri vuoteen 1944

Näkymä Rantapuistoon 

Pohjanhovin eteishallin 

läpi. Valokuva Pietinen 

1939. SVM.

Pohjanhovin 

eteishalli. 

Valokuva 

Heinrich Iffland 

1936. SVM. 

Pohjanhovin eteishalli, 

perällä ravintolasali 

ja oikealla ravintolan 

yläparvi. Valokuva 

Heinrich Iffland 1936. 

SVM.

Ravintolan yläparvi Pohjanho-

vissa. Blomstedtin toimistossa 

suunnitellut nojatuolit ja pyöreät 

lasipöydät ja Paavo Tynellin 

muotoilemat valaisimet. Valokuva 

Heinrich Iffland 1936. SVM. 
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Asiakkaita Pohjanhovin en-

simmäisen luokan ravintolan 

kattoterassilla kesällä 1936 nautti-

massa auringosta, näköaloista ja 

virvokkeista – kuin laivan kannella. 

Valokuva Heinrich Iffland. MFA.
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Pohjanhovin 

ensimmäisen luokan 

ravintolassa oli 

parkettilattia, peiliseinä 

ja Werner Westin 

muotoilemat tuolit. 

Valokuva Pietinen 

1939. SVM.

Hotellikerroksen 

halli Pohjanhovissa. 

Artekin nojatuoleja 

ja Blomstedtin 

toimistossa muotoiltu 

teräsputkirunkoinen 

pöytä ja lattiavalaisin. 

Valokuva Heinrich 

Iffland 1936. MFA.



148 Autiotuvista lomakaupunkeihin

Suuri, moderni 

ja valoisa keittiö 

palveli Pohjanhovin 

molempia ravintoloi-

ta. Valokuva Heinrich 

Iffland 1936. SVM.

Kahden hengen 

huone Pohjanho-

vissa. Blomstedtin 

suunnittelemat 

teräsputkikalusteet, 

Artekin nojatuolit ja 

Tynellin valaisimet. 

Valokuva Heinrich 

Iffland 1936. SVM.
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Pohjanhovin sisäpiha 

oli henkilökunnan 

aluetta. Valokuva 

Heinrich Iffland 1936. 

SVM.

Kansanravintolaan 

astuttiin Pohjanhovin 

takaa. Valokuva 

Heinrich Iffland 1936. 

SVM. 

Pohjanhovin kansanra-

vintola. Valokuva Heinrich 

Iffland 1936. SVM.
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kiinnitti rakennuksen korkein osa, puolipyöreä porrastorni. Sen edustalla olleen 
sisäänkäyntikatoksen yläpuolella oli lipputankojen rivistö. Katoksen takana, joen 
puoleisella laidalla, oli ulkoterassi sekä siihen liittyvä, eteishallin seinämistä muo-
dostuva lasilaatikko, joka työntyi ulos rakennuksen rungosta, muodostaen yläpuo-
lelleen oleskeluterassin. Lasilaatikon vieressä oli ravintolan pitkä, joelle avautuva 
vinosuuntainen ulkoparveke, joka oli katettu vihreällä markiisikankaalla. Hotelliosan 
katto toimi aurinkoterassina, jossa oli teräsputkikalusteista koottuja istuinryhmiä ja 
värikkäitä päivänvarjoja.216 Sisäänkäynnin vieressä kohonnut puolipyöreä porrastor-
ni ja sen yllä liehunut siniristilippu hallitsivat arkkitehtuuria, aivan kuten Blomsted-
tien toisessa työssä, Kannonkosken kirkossa, jonka päädyssä on puolipyöreä porras- 
ja kellotorni ja sen päällä ohut risti. Molemmissa rakennuksissa tornit symboleineen 
loivat arkkitehtuurille dynaamista, eteenpäin suuntautuvaa liikettä – kuvastaen 1930-
luvun optimistista henkeä ja uskoa tulevaisuuteen.

Hotelli Pohjanhoviin saavuttiin pohjoispäädyn pääsisäänkäynnin kautta. Lasio-
vien yläpuolella oli suuri, kahden ohuen teräspilarin kannattama, osittain lasitiilillä 
katettu katos, joka toimi myös ulkoilmaterassina. Hotellivieraita ottivat pääovella 
vastaan palveluspukuihin ja pillerirasiahattuihin puetut piccolo-pojat. Suureen, 
valoisaan ja korkeaan eteishalliin astuttaessa näkyivät edessä vasemmalla korkea 
takka ja sitä ympäröivät nojatuolit. Oikealla ylhäällä oli eteishallin parvi, joka oli 
seurustelu- ja tarjoilutilaa. Sen alapuolella oli vastaanottotiski. Eteishallin itä- ja län-
siseinämän muodosti lattiasta kattoon ulottuva suuri lasiseinä, jonka kautta avautui 
näkymä Kemijoelle ja Ounasvaaralle. Lasiseinästä johti kolme ovea ulkoterassille. 
Eteishallin kattopinnat oli maalattu kiiltäviksi ja lattia oli pinnoitettu suurilla laatoilla 
shakkiruutumaisesti. Eteishallin vaikuttavaa tilaa jäsensivät kiiltävät pyöreät pilarit. 
Sisäänkäynnistä oikealla oli puolipyöreä pääporras ja sen keskellä hissi.217

Pohjanhovi oli sisustettu sarjavalmisteisilla kalusteilla ja valaisimilla. Siellä oli  
P. E. Blomstedtin toimistossa suunniteltuja huonekaluja, kuten aulan jykevät nojatuo-
lit sekä kromatusta teräsputkesta tehtyjä J. Merivaara Oy:n valmistamia nojatuoleja, 
pöytiä, säilytyskalusteita ja vuoteita. Niiden ohella oli kerrosaulojen seurusteluti-
loissa ja matkustajahuoneissa Aino ja Alvar Aallon nojatuoleja. Ravintolosaleissa oli 
Werner Westin suunnittelemat tuolit.218 Valaisimet olivat Paavo Tynellin suunnittele-
mia Taito Oy:n tyyppivalaisimia.219 Pohjanhovin sisustus oli funktionalismin ajan hie-
nostunut kokonaistaideteos, huolellisesti suunniteltu ja valikoitu pienimpiä esineitä 
ja astioita myöten.

Hotellin eteishallista noustiin portaita pitkin puoli kerrosta ylempänä sijainnee-
seen korkeaan ravintolasaliin, jossa oli joelle avautuva ulkoparveke. Sieltä päästiin 
ulkokautta eteishallin terassille. Ravintolasalista johtivat portaat puoli kerrosta 
ylempänä sijainneelle eteishallin avoimelle parvelle, joka oli myös tarjoilualuetta. 
Ravintolassa oli erillinen kabinetti. Valoisasta, modernista suurkeittiöstä johti porras 
talouskellareihin ja henkilökunnan tiloihin sekä yläpuolisiin majoituskerroksiin. 
Keittiöosastolta oli käynti sisäpihalle, jota reunustivat Alkon myymälän takaosa 
sekä autotalli- ja pesulasiipi. Hotellin keittiö palveli myös kansanravintolaa, joka oli 
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Pohjanhovin eteläpäädyssä, toisella puolella rakennusta. Sinne oli oma, vaatimatto-
mampi sisäänkäynti.220

P. E. Blomstedtin muutamissa aiemmissa töissä, kuten kilpailuehdotuksessa 
Kotkan kaupungintaloksi sekä Kannonkosken kirkossa, ilmeni kansainvälisen tyylin 
ihanteisiin kuulunutta laivaromantiikkaa ja dynaamisen liikkeen tuntua.221 Erityisen 
paljon sitä näkyi Pohjanhovissa. Hotelli toi Rovaniemelle paitsi mannermaisen 
muodikasta ja ylellistä henkeä, myös välimerellisiä tuulahduksia, sillä se sisälsi huo-
mattavan määrän aurinkoterasseja. Niitä rajasivat vaakasuuntaiset, laivoista tutut 
putkikaiteet.222 Hotellin rannanpuoleisessa arkkitehtuurissa oli valtameriristeilijän 
olemusta. Pohjanhovi-laiva purjehti kohti auvoista tulevaisuutta: Sen keulana toi-
minut sisäänkäyntikatos, etukansi, halkoi pohjoisen tuulia, komentosillalla tornissa 
liehui Suomen lippu. Takaosassa sijaitsi eristetty kansanluokka, jolla ei ollut pääsyä 
ulkokansille. Rungon valkoista kylkeä reunustavilla sivukäytävillä ja ylimpänä si-
jainneella suurella aurinkokannella istuskeli kiireettömiä, varakkaita matkustajia, 
nauttien auringon säteistä, raikkaasta tuulesta ja vieressä tyrskyävistä aalloista. 
Pohjanhovi oli uuden ajan airut, vapauden riemukas loistoristeilijä. Sen arkkiteh-
toninen idea ja habitus oli laiva, sen sielu moderni kone, jossa oli polttoaineena 
kansainvälisyyttä ja uutta aikaa. Arkkitehtuuri oli niin kansainvälisen tyylin mukaista 
ja yleispätevää, että hotelli olisi voinut olla sellaisenaan yhtä hyvin Rivieralla kuin 
Rovaniemellä.

Pohjanhovi sijaitsi kauppalan keskustassa, vapaasti omalla rantatontillaan, jonka 
edessä lainehti koski. Hotellin piha laajeni pohjoispuoleltaan avonaiseksi puistoksi.223 
Piha ja puisto suunniteltiin Blomstedtin arkkitehtitoimistossa kesän 1936 lopulla. 
Suunnitelma edustaa ajan uusimpien ihanteiden mukaisesti vapaamuotoista luon-
nonmukaisuutta. Piirustuksessa katuverkoston laidoille ja hotellin ympärille on si-
joitettu villi- ja hopeapajupensaita ja porrastornin kylkiin humalaköynnöstä. Hotellin 
aulan ja ensiluokan ravintolan ikkunoiden edessä on kivipuutarha, kukkia ja matalaa 
kasvillisuutta, mutta kansanravintolan ikkunoiden eteen on määritelty istutettavaksi 
puita, jotka kasvaessaan olisivat peittäneet joki- ja vaaranäkymät. Rannassa on ui-
marantahietikko ja venelaituri. Hotellin pohjoispuolisessa puistossa on suuri avoin 
niitty vapaine kukkaryhmineen, sitä reunustavia kävelypolkuja ja niiden varrella 
kivilaatoista ladottuja penkkejä. Uloimpana on suomalaisista puulajeista koostuva 
metsikkö, jonka laidalle on piirretty paikalla entuudestaan olleet viisi vanhaa hirsiait-
taa.224 Blomstedtin toimisto sisusti aitat kesäajan retkeilijöiden yhteismajoitukseen.225 
Hotellin piha-alueet istutettiin, mutta puiston osalta suunnitelma ehti toteutua ilmei-
sesti vain osittain. Valokuvista voi nähdä, että uusi ja vanha aika elivät kauppalan 
keskustassa rinnakkain: Pohjanhovin viereistä rantapuistoa reunusti maalaistalo pi-
harakennuksineen ja peltoineen, ja kesän lopulla oli heinää kuivumassa seipäillä,226 
paikalla johon Oiva Kallion tuoreen asemakaavan mukaan oli määrä rakentaa neli-
kerroksisia kivitaloja. Blomstedtin toimiston suunnittelema rantapuisto – nykyinen 
Pohjanpuistikko – oli mahdollisesti ensimmäinen Rovaniemelle ja siihen mennessä 
pohjoisin Suomeen laadittu kunnallisen puiston suunnitelma. Luonnonmukaisuu-
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tensa, kukkaniittyjen ja paikallisten puulajien vuoksi suunnitelmaa voi pitää paikkaan 
sopivana ja aikaansa edellä olleena.

Tukkilaisia, lappalaisia, poroja ja pujottelua
Ensimmäiset Ounaskosken sauvontakilpailut – myöhemmältä nimeltään Lapin 
tukkilaiskisat – järjestettiin juhannuksena 1937 Pohjanhovin edessä. Kisat keräsivät 
tuhansia katsojia ja niitä saattoi seurata hotellin ravintolasta ja kattoterassilta, jossa 
Matkailijayhdistyksen paikallisosasto jakoi palkinnot.227

Pohjanhovin avauduttua Rovaniemeä ryhdyttiin markkinoimaan talvilomakohtee-
na. Hotellin kerrottiin olevan Suomen ensimmäinen paikka, johon suuriakin muka-
vuuksia vaativat hiihtomatkailijat voivat tulla lomalle. Jo talveksi 1937 Ounasvaaralle 
tehtiin merkittyjä latuja, pujottelurata ja tekniikkarinteitä. Matkailijayhdistyksen hiih-
donohjaaja järjesti ohjattuja retkiä lähiympäristöön sekä Luosto- ja Pyhätuntureille. 
Turistien huviksi hotellin pihalle tuotiin ”lappalaiskota” ja poroja, joilla ajamista 
hotellivieraat saivat kokeilla.228 Kyseessä saattoi olla ensimmäinen kerta myöhem-
min yleistyneestä tavasta käyttää saamelaisia ja heidän kulttuuriansa suomalaisen 
matkailuyrityksen vetonaulana suomalaisseudulla. Pohjanhovi oli sijainniltaan, ark-
kitehtuuriltaan ja toimintatavaltaan niin poikkeuksellinen hotelli, että sen ympärille 
voitiin kehittää oma matkailukulttuuri – ja tästä otettiin myöhemmin mallia muualle. 
Moderni Pohjanhovi turisteineen tarvitsi kontrastiksi ympärilleen saamelaiskotaa, 
poroja ja koskessa sauvovia tukkijätkiä – ja Rovaniemi ja Lapin lääni tarvitsivat mo-
dernin Pohjanhovin matkailunsa keskipisteeksi.

Ravintolaelämää kieltolain jälkeen
Vuosina 1919–1932 voimassa ollut alkoholin kieltolaki oli aikaansaanut kaksinaismo-
ralistisen ilmapiirin, rikollisuutta ja sosiaalisia ongelmia. Se oli myös rappeuttanut 
suomalaisen ravintolakulttuurin. Vuodesta 1932 lähtien oli taas mahdollisuuksia 
nauttia aidosta ravintolaelämästä – joskin raittiusjärjestöjen painostaman alkoho-
limonopolin kontrolli ja holhoaminen ulottui vuosikymmenien ajan pienimpiin yk-
sityiskohtiin rajoittaen jatkuvasti ravintolatoimintaa ja ihmisten vapaa-ajan viettoa. 
Alkon ohjeissa määrättiin ravintolatilat tehtäviksi yhtenäisiksi, ilmaviksi ja kauttaal-
taan valaistuiksi, jotta anniskelun valvonta olisi tehokasta. Loosheja sai rakentaa 
vain joihinkin korkeamman luokan ravintoloihin. Lainsäädännöllä ja määräyksillä 
pyrittiin monin tavoin suitsimaan alempien sosiaaliluokkien alkoholinkäyttöä, jottei 
kansa sortuisi juoppouteen. Tiukin kontrolli kohdistui maaseutuun, jossa kieltolaki 
käytännössä jatkui 1960-luvun lopulle asti, vaikka siellä asui suurin osa väestöstä. 
Alkoholia sai myydä ja anniskella ainoastaan kaupungeissa ja kauppaloissa. Maa-
seudun suuriin asutuskeskuksiin voitiin sallia anniskeluoikeudet ensimmäisen 
luokan ravintoloihin, jos saatiin suostumus maaherralta ja kunnanvaltuuston kahden 
kolmasosan enemmistöltä, mutta anniskeluoikeus oli anottava joka vuosi uudelleen. 
Maaherra saattoi myöntää anniskeluluvan maaseudulle myös turismin kannalta 
tärkeille matkailuhotelleille vuodeksi kerrallaan, mikäli kunnanvaltuustolta saatiin 
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puolto. Matkailuhotellien ravintoloissa sai anniskella alkoholia ainoastaan hotellissa 
asuville sekä aterian yhteydessä muille matkustajille. Paikkakunnan omille asukkaille 
oli kiellettyä anniskella, minkä kerrotaan aiheuttaneen suuria hankaluuksia, sillä ra-
vintoloihin palkattu henkilökunta ei välttämättä tunnistanut pitäjän omia asukkaita. 
Tiukka ja epätasa-arvoinen alkoholilainsäädäntö rajoitti merkittävästi ravintoloiden 
perustamista maaseudulle ja aikaansai viinan salopolttoa ja -kauppaa. Maaseudun 
myynti- ja anniskelurajoitukset alkoivat hellittää vasta 1960-luvun lopulla.229 Alkon 
Rovaniemen myymälä,230 joka kahdeksan vuoden ajan toimi Pohjanhovin kansanra-
vintolan vieressä, oli Kemijärven kauppalaksi tuloon eli vuoteen 1957 asti Suomen 
pohjoisin pitkäripainen. Valtion viinahanat pysyivät siis pitkään tiukasti kiinni suu-
rimmassa osassa Lapin lääniä, ja tämä koski seudun väestön osalta myös harvojen 
hotellien ravintoloita.

Alko halusi itse kehittää suomalaista ravintolakulttuuria. Yhtiön ensimmäinen oma 
ravintola, syyskuussa 1933 Helsingin Siltasaareen avattu kansanravintola Alko, oli 
jaettu kahteen erilliseen osaan. Alakerran itsepalveluravintola oli korkea ja niukasti 
kalustettu halli, ja yläkerrassa oli tasokkaampi ravintolasali, jossa oli pöytiintarjoilu 
ja orkesteri. P. E. Blomstedtin suunnittelemasta Alkosta tuli malli ravintoloille, joskin 
sitä pidettiin turhan kolkkona etenkin alakerran osalta.231 Blomstedt sovelsi ravintola 
Alkon toimintamallia ja sisustusratkaisuja Pohjanhoviin. Yhden keittiön ja kahden 
eritasoisen ravintolasalin yhdistelmästä tuli sittemmin yleinen ja toimiva ratkaisu.

Alkoholimonopoli onnistui pyrkimyksissään erotella sosiaaliluokat tarkasti toi-
sistaan. Rajanvetoakin tapahtui, kuten vuonna 1937, jolloin Pohjanhovin anniske-
luoikeuksia jouduttiin laajentamaan, koska ”Rovaniemellä käyneet matkailijat ovat 
todenneet hotellin ruokasalin yleisötason alentuneen sen johdosta, että hotellin kan-
sanravintolassa ei anniskella kaikkia väkijuomia ja että kansanravintolayleisö siitä 
syystä pyrkii hotellin ruokasaliin”.232

Vieraita ja kuokkavieraita Pohjolan hovissa
Italialainen lehtimies ja kirjailija Curzio Malaparte on kuvannut ylellisiä illallistarjoilu-
ja 1940-luvun alun Pohjanhovissa:

Olimme istuneet pöydissä jo kuusi tuntia, ja Kemijoen punaisten rapujen, ruotsalaisten 

eturuokien, kaviaarin, siian ja savustetun poronkielen jälkeen, kaalikeiton, Ounasjoen 

mahtavien lohien, tytön punahuulten väristen, poronpaistin ja karhunkäpäläpiiraiden, ja 

sokerilla maustetun kurkkusalaatin jälkeen ilmaantui vihdoin pöydän utuiseen taivaan-

rantaan, tyhjien snapsipullojen, Mosel-viini ja Château Laffitte -pullojen keskeen, aamun-

koin väriselle taivaalle, konjakki.

Ja me kaikki istuimme hievahtamatta, vajonneina syvään hiljaisuuteen, joka suoma-

laisilla aterioilla vallitsee konjakin saapuessa, toisiamme tuijotellen, ja mursimme rituaa-

lisen hiljaisuuden vain sanoessamme ”maljamme”.233 

Pohjanhovin työntekijät olivat ammatti- ja kielitaitoisia. Heidät oli palkattu suurek-
si osaksi Helsingistä, ja hovimestari ja keittiömestari olivat hankkineet kannuksensa 
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ulkomailla. Alkuvuosien johtaja puolestaan oli ankarista otteistaan tunnettu kansal-
lissosialisti Arvi Kalsta. Pohjanhovin parempaa puolta kutsuttiin savottatermillä te-
räväksi pääksi ja kansanravintolaa tylsäksi pääksi. Ensimmäisen luokan ravintolassa 
järjestettiin illallistanssiaisia, joihin hotellivieraiden lisäksi kokoontui paikallista pan-
kinjohtajaa, liikemiestä, apteekkaria, upseeria ja metsäherraa rouvineen. Kesäiltaisin 
orkesteri soitti kattoterassilla. Terävälle puolelle ei päässyt kuka tahansa, vaan ajan 
tavan mukaan asiakkaat valikoitiin, ja myös ilman herraseuraa saapuvilta naisilta 
saatettiin estää pääsy ravintolaan. Hotelliin ja ensimmäisen luokan ravintolaan saa-
puvia vieraita voitiin kohdella arvokkaasti, samalla kun kansanravintolan asiakasta 
saatettiin kurittaa ja rangaista ankarinkin keinoin, jos tämä ei käyttäytynyt määrätyllä 
tavalla. Hotellin ja ensimmäisen luokan ravintolan henkilökunta, piccolot mukaan 
lukien, ei saanut edes näyttäytyä kansanravintolassa, vaikka se oli yhteydessä 
samaan keittiöön.234

Ajan tavan mukaan Hotelli Pohjanhovi, kuten muutkin laadukkaat hotellit ja ra-
vintolat, edusti luokkayhteiskuntaa. Asiakasta saatettiin syrjiä alemman yhteiskun-
nallisen aseman tai sukupuolen perusteella. Seurusteluetikettiä ja tapakulttuuria 
myöten Pohjanhovi oli ylempien luokkien luomus porvaristolle ja yläluokalle – mie-
hille ja aviopareille – samalla kun kansalle oli varattu oma eristetty osasto, jossa 
holhoaminen, valvonta ja järjestyksenpito oli helpompaa. Vaikka kansanravintolan 
sijoittaminen samaan rakennukseen, hienostoravintolan taakse, oli ennen kaikkea 
käytännöllistä, se saattoi merkitä myös pientä askelta kohti tasa-arvoisempaa yhteis-
kuntaa. Luokkajako oli kuitenkin näkyvää ja tuntuvaa muun muassa sisustuksissa: Vi-
suaalisin keinoin viestitettiin kullekin kansalaiselle kuuluva paikka – puhumattakaan 
eroista asiakkaiden kohtelussa. Tila- ja sommitteluhierarkioilla, materiaaleilla ja yk-
sityiskohdilla luodut erot olivat helposti nähtävissä. Kansanravintola oli ensiluokan 
ravintolaa karumpi, tarjoilijoiden vaatteet olivat yksinkertaisemmat ja pöytäliinoja 
ja verhoja ei ollut. Asiakkaiden valvonta selkeän hallimaisessa tilassa sujui helposti 
tiskin takaa. Siltasaaren ravintola Alkon itsepalvelupuolen tapaan myös Pohjanhovin 
kansanravintola muistutti enemmän työmaaruokalaa kuin ravintolaa. Vaikka ensiluo-
kan ravintolan asiakkaille oli useita ulkoilmaterasseja ja heidän siis haluttiin näkyvän 
kaupunkikuvassa, ei kansanravintolan asiakkaille suotu tasaveroista mahdollisuutta 
nauttia lämpimistä kesäpäivistä terassilla.

Kun säännöllinen lentoliikenne Helsingistä Rovaniemelle alkoi kesäkuussa 1940, 
ihaili Olavi Paavolainen lentokoneen ikkunasta avautuvaa lintuperspektiiviä:

Siinä, missä Kemijoki jyrkästi kääntyy itään ja Ounasjoki yhtyy siihen kapeampana luo-

teesta valuvana hopeanauhana, näkyy Rovaniemi, Pohjolan metropolis. Kuuluisan Poh-

janhovin hotellin kirjavat aurinkovarjot, torille parkkeeratut sadat kuorma-autot ja kaksi 

hiihtomäkeä antavat sille täyden suurkaupungin tunnun. Mutta lentokoneen korkeudesta 

katsoen kutistuu Ounasvaara aivan olemattomaksi. Vasta kun ”Sampo” laskeutuu mit-
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tasuhteiltaan laajaksi suunnitellulle, mutta suurimmalta osaltaan vielä työn alla olevalle 

lentokentälle, pääsevät ympäristön maiseman korkeussuhteet oikeuksiinsa.235 

Talvisodan kuukausina Pohjanhovi oli sotilassairaalana ja Punaisen Ristin ensi-
apuasemana. Siellä toimi myös lehdistökeskus, jonne kutsuttiin kymmeniä ulkomai-
sia sotakirjeenvaihtajia. Syksystä 1940 lähtien Saksan armeija alkoi kuljettaa joukko-
jaan Rovaniemen kautta Pohjois-Norjaan. Jatkosodan vuosina Lapin läänin alueella 
oli yli 200 000 saksalais- ja itävaltalaissotilasta ja Rovaniemi oli näiden joukkojen 
esikuntakaupunki. Matkailijayhdistys vuokrasi koko jatkosodan ajan suurinta osaa 
Pohjanhovista Saksan armeijalle korkeimpien upseerien majoitukseen. Hotellissa 
kerrotaan majailleen jopa 14 kenraalia yhdellä kertaa. Siellä vieraili myös presidentti 
Risto Ryti, samoin marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim huhtikuussa 1942 neuvo-
tellessaan saksalaisen sodanjohdon kanssa. Hotelli vaurioitui jatkosodan aikana ve-
näläisten ilmapommituksessa. Sotasuunnitelmia kävivät Pohjanhovissa punomassa, 
ensiluokan palvelusta nauttien, muun muassa Gestapon ja SS:n johtaja Heinrich 
Himmler, sotamarsalkka Hermann Göring, varusteluministeri Albert Speer, Lapin 
armeijan komentaja Eduard Dietl ja hänen seuraajansa Lothar Rendulic, joka johti 
Lapin tuhoamisen. Matkailijayhdistys kuljetti turvaan irtaimistoa ja henkilökunta jätti 
hotellin syyskuun 23. päivänä 1944, mutta saksalaiset jäivät. Evakuoimisvaiheessa, 
kun ravintolassa vielä muonitettiin suomalaisia upseereita, asensivat saksalaiset jo 
räjähdyspanoksia kellariin.236 Hotelli hävitettiin samalla kun koko muukin kauppala, 
lokakuussa 1944.237 

Vaikka Saksaa diktatorisesti hallinnut kansallissosialistinen puolue oli julistanut 
funktionalistisen tyylisuunnan virallisesti pannaan jo vuonna 1933,238 näyttävät natsi-
Saksan kenraalit ja ministerit viihtyneen mainiosti modernissa Pohjanhovissa, kuten 
myös Pallaksen ja Kolttakönkään funkishotelleissa.

TUNTUREILLE JA LUONTOON

TALVIMATKAILU ALKAA

Suomen maaseudulla käytettiin hiihtämistä ja luistelua pitkään elinkeinojen yhte-
ydessä ja paikasta toiseen pääsemiseksi, mutta hiihtotaito alkoi hävitä 1800-luvun 
puolivälin jälkeen suuremmissa asutustaajamissa. Yleiseksi harrastukseksi hiihto 
alkoi nousta Suomessa vasta 1800-luvun lopulla. Tuolloin perustettiin paljon erilai-
sia urheiluseuroja ja järjestettiin kilpailuja – myös hiihdon alalla. Talviurheilulajien 
harrastaminen ja urheilukilpailut tulivat Suomeen sivistyneistön välityksellä.239 
Ylitornion aluemetsänhoitajana ja Oy Kemi Ab:n metsäpäällikkönä Rovaniemellä 
työskennellyt Hugo Richard Sandberg kirjoitti vuonna 1891 uraauurtavan ja moni-
puolisen opaskirjan Hiihtourheilu Suomessa, jonka esipuheessa hän ilahtuneena 
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toteaa hiihtoharrastuksen alkaneen kasvattaa suosiotaan 1880-luvulla ja hiihtokilpai-
luja ryhdytyn järjestämään.240

Talvilomailun puolesta alettiin puhua vuosisadan alussa. Matkailijapäivillä 1910 
esitettiin Rovaniemen Ounasvaaraa talvimatkailukohteeksi, jonka etuina olisivat 
pitkä talvi, toimivat liikenneyhteydet, revontulet ja porot. Pari vuotta myöhemmin 
havaittiin, että Ruotsissa ja Norjassa ollaan talvimatkailussa paljon suomalaisia 
edellä ja että pelkästään Norjassa oli jo 50 mukavuuksin varustettua talvihotellia. 
Suomella uskottiin olevan erinomaiset mahdollisuudet vilkkaan talvimatkailun 
aikaansaamiseksi.241 Vaikka Ruotsin Lapin matkailuoloja oli kehitetty merkittävästi 
jo vuosisadan alkuun mennessä ja pohjoisen tuntureille matkustamisesta oli siellä 
tullut suosittua, alkoi talvilomailu Suomessa varsinaisesti vasta 1930-luvulla, jolloin 
löydettiin eräretkeilyyn ja tunturihiihtoon parhaiten soveltuvat alueet. Talvilomailun 
puolesta kampanjoitiin näkyvästi ja sen suosio todellakin kasvoi nopeasti. Tärkeänä 
osatekijänä oli koululaisten talvilomien alkaminen, mutta talvilomailuinnostusta ko-
hottivat myös suuret talviurheilukilpailut, kuten vuodesta 1927 lähtien Rovaniemellä 
järjestetyt Ounasvaaran Talvikisat.242 Vuoden 1932 Talvikisojen ohjelmavihkossa 
metsänhoitaja ja kirjailija A. E. Järvinen totesi talvimatkailun olevan vielä täysin lap-
senkengissään, mutta ennusti oikeaan osuen sille suurta tulevaisuutta, kunhan vain 
koko kansaa kannustettaisiin opettelemaan ja harrastamaan hiihtoa.243 

Hiihtomuotia 

Pallaksella 1930-

luvun lopulla. Takana 

uusi funkishotelli. 

Valokuva Fred 

Runeberg. SVM.
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Lapin tunturimatkailun aloittamisen eteen teki tärkeää pioneerityötä Suomen 
Naisten Liikuntakasvatusliitto (SNLL), jonka reippaat helsinkiläiset aktiivijäsenet mat-
kustivat 1930-luvulla vuodesta 1929 lähtien useita kertoja kesäaikaan retkeilemään 
Sallan, Nuorusen ja Käsivarren tuntureille.244 Kevättalvella 1933 SNLL:n aktivistit 
lähtivät etsimään tuntureilta sopivaa hiihtokurssien pitopaikkaa, koska pelkäsivät 
hiihtäjien alkavan matkustaa ulkomaille, ellei hiihtotoimintaa Suomen tuntureilla 
aloitettaisi kiireesti. Sopivaksi paikaksi osoittautui Pallas, jossa SNLL vuodesta 1934 
lähtien järjesti suurta suosiota saavuttaneita tunturihiihtokursseja.245 ”Naiset löysi-
vät Suomen tunturit”, totesi Lauri ”Tahko” Pihkala.246 Kevättalvella 1935 Enontekiön 
Ounastunturilla pidettiin Suomen Hiihtoliiton ensimmäiset tunturihiihtokurssit. 
Ruotsinkielinen naisten liikuntaliitto (FFF) järjesti samaan aikaan Yllästunturin en-
simmäisen hiihtokurssin,247 ja ruotsinkielinen hiihtoliitto SFS järjesti kursseja Kittilän 
Levitunturilla.248 Tunturihiihtokurssien innostuneet osanottajat perustivat jo samana 
vuonna Helsinkiin Tunturihiihtäjien kerhon. Se julkaisi vuonna 1936 opaskirjan Tun-
turihiihto, jonka sivuilla useat kirjoittajat ylistävät haltioituneesti talvisen Lapin ja 
ulkoilmaelämän ihanuutta. Kirjoittajat toteavat, ettei ulkomaille matkustaminen ole 
mitään pohjoisen tuntureihin verrattuna. ”Lappi – meidän tuleva St. Moritzimme”, 
alkaa eräs kirjan intomielisistä artikkeleista.249 Pääkaupunkiseudun kulttuuriväki oli 
nyt löytänyt talvisen Lapin ja tunturihiihto nousi ylempien luokkien muotiharrastuk-
seksi.

Tunturihiihdon rinnalla Suomessa alkoi 1930-luvun lopulla yleistyä Keski-
Euroopassa suosioon noussut mutkamäenlasku eli slalom, pujotteluhiihto. Laji on 
lähtöisin Alpeilta, mutta sen kantamuoto kehittyi Norjan Telemarkissa 1800-luvun 
keskivaiheilla. Pujottelu- ja syöksyhiihto tulivat 1930-luvulla suosituiksi kaikkialla 
hiihtourheilua harrastavassa maailmassa ja ne valittiin virallisiksi lajeiksi vuoden 
1936 olympialaisiin.250

Suomen ensimmäinen slalomrinne otettiin käyttöön tammikuussa 1934 Kauniai-
sissa.251 Kevättalvella 1937 avattiin pujotteluradat Kolilla, Rovaniemen Ounasvaaral-
la, Pallaksella ja Sallassa.252 Hiihtohissejä ei vielä ollut, joten hiihtäjä pääsi laelle vain 
omin voimin tai tunturiseuduilla poron vetämänä. Suomen ensimmäinen yleiseen 
käyttöön tarkoitettu hiihtohissi avattiin Kolilla talvella 1939.253 

Vuoden 1937 Suomen Matkailussa voitiin jo kehua, että ”talvimatkailu on niiden 
muutamien vuosien kuluessa, joina sitä varsinaisesti on harrastettu, kasvanut mel-
keinpä lumivyöryn tavoin”.254 Talvilomalle Lappiin matkustamisesta tuli varakkaiden255 
ja muotitietoisten uusi eksoottinen harrastus. Suomi kuvina teos kertoo ajan henges-
tä: ”..kaikki, jotka kynnelle kykenevät, viettävät jonkin aikaa hiihtokaudesta Lapissa. 
Paras aika on maalis- ja huhtikuussa, jolloin tuntureilla jo on aurinkoa. Helsingissä 
ei keväällä kysytäkään ruskeaksi paahtuneelta ihmiseltä, onko hän ollut Rivieralla, 
vaan Lapissa.”256 Suosituimpia tunturihiihtopaikkoja olivat 1930-luvun lopulla Pallas-, 
Ounas-, Ylläs-, Levi- ja Pyhätunturi sekä Salla.257 Talvilomakohteiden tarjonta oli siis 
jo varsin monipuolista 1930-luvun lopulla.
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Nopeasti suosituksi tulleiden 
Lapin tuntureiden ohella Mat-
kailijayhdistys markkinoi hyvinä 
talvilomanviettopaikkoina myös 
perinteisempiä maisemakohtei-
ta, kuten Ounasvaaraa, Puijoa, 
Punkaharjua, Aulankoa ja etenkin 
Kolia.258

RETKEILYMAJA SAANAN 
JUURELLA

Käsivarren Lapin luoteisin kolkka 
poikkeaa maastonmuodoiltaan täysin muusta Suomesta, sillä se on osa nuorinta, 
400 miljoonan vuoden takaisessa vuorijonomuodostuksessa syntynyttä, alppimaista 
Kölin vuoristoa. Seudun maisemille ovat ominaisia voimakkaat korkeusvaihtelut, 
jyrkät kallioseinämät ja vesiputoukset. Jokilaaksoissa kasvaa tunturikoivuja, mutta 
laajat kiviset ylänköalueet ovat puutonta paljakkaa. Kilpisjärvi sijaitsee suurtunturei-
den ympäröimässä laaksossa, 473 metriä merenpinnan yläpuolella.259 Näkymiä hal-
litsee Saana (1029 m), hahmoltaan Suomen tunnetuin tunturi. Järven jäät lähtevät 
vasta kesäkuun loppupuolella, jolloin on vielä paikoin lunta maastossa. Suurtuntu-
reiden maisemat ovat jylhyydessään ja kauneudessaan puhuttelevia.

Helsinkiläinen kirjailija Erik Therman teki vuodesta 1933 lähtien useita matkoja 
Käsivarren tuntureille. Teoksessaan Noitien ja paimentolaisten parissa hän kuvaa 
myyttisellä ja runollisella tavalla tuota seutua, haaveidensa tyyssijaa, ikuisen tuulen 
maata ja valon temppeliä, jonka lumouksen valtaan hän koki joutuneensa:

… siellä vallitsee värien rikkaus, joka omalaatuisuudessaan on vertaansa vailla, ja koko 

maan yllä lepää alituinen sinivioletti uninen hohde tai aavisteleva valaistus. Sillä ylem-

pänä tuntureitten ympärillä ja korkeilla tundrilla valo kevenee ja ympäröi kirkkaana ja 

puhtaana kuin kaipauksien ja unelmien ylle kohotettuna vaikenevia huippuja ja punaisina 

palavia tundria, joilla tuuli kulkee vapaasti idästä länteen ja etelästä pohjoiseen kuin val-

tava henkäys erämaiden lävitse. Suuren hengen ääni.

Se kaikuu vihreitten metsäsyvyyksien yllä, missä järvet lepäävät oudon kirkkaina ja 

puhtaina heijastaen maan neitseelliset kasvot viileään veteensä, ja yli soitten ja metsän-

rajan pohjoispuolisten puuttomien tundrien, missä sinirinnan riemuisat liverrykset soivat 

yksinäisen varvunruskeitten tai sammalenvihreitten maa-aaltojen yllä.260 

Torniosta Kilpisjärven kautta Jäämeren rannikolle kulkevaa Ruijan kauppareittiä 
on kuljettu jo satoja vuosia. Sitä pitkin taivallettiin Jyykeänperän eli nykyisen Skibot-
nin markkinoille ainakin 1500-luvulta lähtien.261 Kilpisjärvellä matkustajia oli jo kauan 
palvellut Siilasvuoman autiotupa, Siilastupa. 

Kilpisjärven Siilastupa 1930-luvun lopulla. Takana ylempänä 

rinteessä uusi retkeilymaja. SVM.
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Koska matkustajien turvallisuutta haluttiin parantaa, asettui Siilastupaan asumaan 
valtion palkkaamana majataloa ylläpitävä perhe. Kun Mallan luonnonpuisto rauhoi-
tettiin vuonna 1916, siirrettiin autiotupa Siilasjärveltä viereisen Kilpisjärven rannalle 
ja laajennettiin metsänvartijan asunnoksi.262 Virkatalon yhteydessä toimi myös val-
tion ylläpitämä majatalo, jossa sai ”siistin asuntopaikan viivähtääkseen muutamia 
päiviä seutua tutkimassa ja sen valtavista näköaloista nauttimassa”.263 Siilastupa ja 

sen useat piharakennukset olivat 
perinteisiä, punamullattuja hirsita-
loja, joissa oli valkoiset nurkka- ja 
kehyslaudat ja kuusiruutuiset ikku-
nat. Osa piharakennuksista oli tur-
vekattoisia.264 Matkailijoiden määrä 
pysyi seudulla varsin vähälukui-
sena, mutta ilmassa oli muutosta: 
Matkailijayhdistyksen vuosikirjassa 
1935 kirjoitettiin ylistävään sävyyn, 
että Kilpisjärvellä ”ollaan keskellä 
tunturimaisemaa, jonka vertaista 
Suomessa ei ole toista”.265

Siilastuvan naapuriksi valmistui 
keväällä 1937 valtion lainoittama 
ja Suomen Matkailijayhdistyksen 
rakennuttama Kilpisjärven retkeily-

maja, jossa oli 12 vuodepaikkaa. Koska alue oli käytännössä asumatonta ja puutonta 
erämaata, päädyttiin hirsimaja rakentamaan 200 kilometrin päässä Kaaresuvannos-
sa ja sitten purkamaan ja kuljettamaan porokyydillä määräpaikkaansa koottavaksi. 
Majan suunnitteli Aulis Hämäläinen Vähäkallion arkkitehtitoimistossa.266 Kilpisjärven 
maja oli pieni loivaharjainen, punamullattu hirsitalo, joka takaa näytti peräpohja-

Näkymä Saanalta Kilpisjärvelle, rannalla retkeilymaja ja 

Siilastupa. Valokuva Aulis Hämäläinen. SVM.

Vähäkallion toimistossa tehdyt Kilpisjärven retkeilymajan piirustukset. Suomen Matkailu 2/1936, 19.
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laistalolta ja edestä kesähuvilalta. Etupuolella oli pitkä ruutuikkuna ja avokuisti, ja 
päädyssä ja ulko-oven vieressä oli pienet pyöreät ikkunat. Hirsiseinät olivat vuoraa-
mattomat ulkoa ja sisältä. Tuvassa oli avotakka ja sen vieressä keittokomero. Kerros-
vuoteilla kalustetut pienet makuusopet oli erotettu tuvasta verhoilla, ja eteisestä johti 
ovi erilliseen makuukamariin, jossa oli kaksi kerrossänkyä. Majan katolle oli huopien 
päälle aseteltu irrallisia kattomalkoja, piippu oli muurattu paikallisista luonnonkivistä 
ja päätyräystäslaudoissa oli koristeleikkaukset. Pihalla oli navetta ja pieni sauna.267 
Kilpisjärven retkeilymaja oli Siilastuvan rakennuksiin sovitettu talonpoikaishenkinen 
ja koristeellinen, uuskansallisromanttinen rakennus.

Kilpisjärven 

retkeilymaja 

valmistui 1937. 

Valokuva Aulis 

Hämäläinen. 

SVM. 

Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton (SNLL) ryhmä matkasi kesällä 1932 Hel-
singistä Siilastuvalle tarkoituksenaan retkeillä Käsivarren tuntureilla ja yöpyä Sopu-
teltoissa. Ensimmäiset Sopu-teltat olivat tulleet vastikään markkinoille ja telttailu oli 
niin harvinaista ja outoa, että SNLL:n retkiryhmä opetteli sitä etukäteen jo ennen 
matkaansa Lappiin. Kesällä 1933 SNLL:n kolmen naisen retkiryhmä niitti mainetta 
valloittamalla Haltin laen, palaten sinne myös kesinä 1935 ja 1937.268 Näistä SNLL:n 
uraauurtavista ja legendaarista tunturiretkistä saivat alkunsa matkailijoiden vaelluk-
set Suomen korkeimmalle tunturille Haltille (1328 m).269

Etelä-Suomesta oli helpointa päästä Kilpisjärvelle matkustamalla junalla Haapa-
rannan kautta Narvikiin ja sieltä höyrylaivalla Tromssaan ja edelleen paikallislaivalla 
Skibotniin. Sieltä johti neljän peninkulman pituinen maantie ja kahden ja puolen 
peninkulman pituinen tunturipolku Siilastuvalle. Kyseinen matka Helsingistä Norjan 
kautta Kilpisjärvelle kesti kaikkine mutkineen noin kuusi vuorokautta.270 Paluumat-
ka oli mahdollista kulkea Könkämäenoa myötävirtaan veneellä, jonka saattoi tilata 
Siilastuvalta. Venematka Kilpisjärveltä alas Palojoensuuhun – jonne asti tie Torniosta 
ulottui – kesti kahdesta kolmeen päivää ja oli kallis ja vaivalloinen.271 Venematka 
Palojoensuusta ylös Siilastuvalle kesti nelisen päivää.272 Vain ani harva saattoi 1930-
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luvun Suomessa tehdä eksoottisen, kalliin ja aikaa vievän matkan Suomen luotei-
simpaan kolkkaan: Kilpisjärven lumoavien tunturimaisemien keskelle.

VAELLUSRETKELLÄ PYHÄTUNTURILLA

Pelkosenniemen ja Kemijärven Pyhätunturi on monilakinen, noin seitsemän kilomet-
rin pituinen selänne. Sen syntyi yli kaksi miljardia vuotta sitten ja kivettyi vuorimuo-
dostuksessa parisataa miljoonaa vuotta myöhemmin. Tunturia halkovat poikittaiset 
kurut, joiden väliset kerot ovat Noitatunturi (540 m), Ukonhattu (500 m) ja Kultakero 
(490 m). Pyhätunturi on vanha saamelaisten palvontapaikka. Jylhien, kivilakisten ke-
rojen suojissa on pieniä lampia ja reheväkasvuisia puroja. Kuruista suurin on jyrkkä-
seinäinen Pyhäkuru eli Isokuru, jonka korkeiden kalliorotkojen kätkössä kohoaa Uhri-
harju. Lähellä kohisee kaksikymmentä metriä korkea Pyhänkasteenputous.273 
Pyhätunturin maisemien poikkeuksellisesta kauneudesta on monia mainintoja ja 
ylistäviä kuvauksia matkakirjallisuudessa ja Lappia esittelevissä teoksissa 1800-
luvun lopulta lähtien.274

Kemijärven kunta rakennutti 
retkeilijöille Pyhätunturin Iso-
kurun alapäähän vuonna 1927 
”sievän ja tilavan erämajan”, 
jossa oli huoneita alakerrassa ja 
ullakolla ja varusteina takka ja 
liesi.275 Maja näyttää olleen niin 
sanotusti tupakka-askin kanteen 
piirretty, pieni ja vaatimaton, 
pitkänurkkainen pyöröhirsitalo, 
jossa oli jyrkkä, pärepintainen 
satulakatto ja kuusiruutuiset 
ikkunat. Se ei noudattanut perä-
pohjalaista rakennusperinnettä, vaan pikemmin primitiivistä tilapäisrakentamista.276 
Pyhätunturin erämaja oli ilmeisesti Lapin nykymaakunnan ensimmäinen matkailu-
käyttöä varten tehty pyöröhirsirakennus, autiomajoja lukuun ottamatta.

Pyhätunturille matkaaville oli tarjolla majoitusta myös Pyhäjärven kylän taloissa, 
vuonna 1937 noin 30 vuodepaikkaa. Tie kylään rakennettiin 1930-luvulla.277 Läheisellä 
Luostotunturilla (513 m) oli tarjolla neljän hengen kämppä retkeilijöiden yöpymistä 
varten.278

Vuonna 1936 valmistui Pyhäjärven rannan männikköiselle rinnetontille Pyhätuntu-
rin matkailumaja, jonka suunnitteli taidemaalari Aale Hakava.279 Kaksikerroksisessa 
ja satulakattoisessa hirsirakennuksessa on piirteitä kaksivooninkisista pohjalaista-
loista. Julkisivut ovat symmetriset, alakerrassa on suuret ruutuikkunat, yläkerrassa 
neliruutuiset neliönmuotoiset ikkunat. Vaakalaudoitetut seinät on maalattu punaisiksi 
ja ikkunanpielet valkoisiksi. Komeassa talonpoikaistyylisessä pirtissä on hirsiseinät 

Pyhätunturin matkailumaja rakennettiin 1936. Valokuva HH 1990.
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ja pyöröhirsistä tehty laipio. Pyhätunturin vanha matkailumaja, Tunturila, on yksi kol-
mesta Lapin sodassa säilyneestä matkailurakennuksesta, Aavasaksan pavijongin ja 
Kilpisjärven retkeilymajan ohella. Pyhätunturin alue on kokenut suuren rakentamis-
aallon, mutta alueen vanhin matkailurakennus on jäänyt tyhjilleen ja rapistumaan.

ALPPIHIIHTOA SALLASSA

Sallan kirkonkylä sijaitsi viiden kilometrin päässä suurista ja jylhämuotoisista Salla- 
(656 m) ja Rohmoivatuntureista, jotka ovat vierekkäiset, selänteen yhdistämät tuntu-
rit. Sallan pitäjään kuulunut Kutsajoen luonnonpuisto tunnettiin kalliorotkojen huo-
massa virtaavista joista ja putouksista. Sallan kunnan ja kirkonkylän nimi oli vuoteen 
1936 asti Kuolajärvi.280

Heinäkuussa 1892 I. K. Inha matkasi jokia myöten Kutsajoella ja Kuolajärvellä, ja 
kapusi ylös lumiviiruisille tunturihuipuille ihmetellen näkymien monumentaalisuut-
ta: 

Sallatunturi hallitsi kirkolta nähden koko maisemaa, Rohmoiva oli vähän taaempana. 

Näiden toisiinsa kiinni kasvaneitten kaksosten ympärillä oli kaikki matalampaa, melkein-

pä lakeaa. Ne kohoovat alustastaan kuin kaksi ikivanhaa, murentunutta ja typistynyttä 

pyramidia... Rohmoivan kukkula ei ole ainoastaan korkeampi, vaan myös jyrkempi ja 

suppeampi... Se totisesti on kuin sadun kivihattu, mahtavista louhista koottu ja tunturijät-

tiläisen päähän paiskattu.281

Maantie Kuolajärven kirkonkylään valmistui vuonna 1899.282 SNLL:n retkeläiset 
vaelsivat Sallatunturille ensimmäisten turistien joukossa, kesällä 1929.283 Sallan 
matkailu alkoi kuin tyhjästä, kasvaen muutamassa vuodessa niin nopeasti, että 1930-
luvun lopulla voitiin todeta kuinka ”kirkolla vilisee urheiluhiihtäjiä ja matkailijoita”.284 
1930-luvun lopulla Sallasta muodostui Suomen tunturi- ja pujotteluhiihdon sekä 
syöksylaskun keskus. Talvella 1935 Sallassa pidettiin olympiahiihtäjien leiri ja kaksi 
vuotta myöhemmin alppilajien ensimmäiset suomenmestaruuskisat. Toimintaa yllä-
piti paikallinen urheiluseura Sallan Karhut.285 Vuonna 1938 ilmestyneessä Suomen 
Matkailuoppaassa todettiin, että ”Salla on viime vuosina kehittynyt yhdeksi Lapin 
huomattavimmaksi talviurheilukeskukseksi”.286

Sallan matkailua edisti nopea liikenneyhteys. Pikajunalla päästiin Kemijärvelle 
ja asemalta noustiin postiauton kyytiin.287 Majoitusta oli tarjolla Sallan kirkonkylän 
kahdessa matkustajakodissa sekä paikkakunnan taloissa parisataa vuodepaikkaa. 
Sallatunturilla oli myös kaksi retkeilymajaa, jotka olivat Matkailijayhdistyksen Sallan 
paikallisosaston ja Rajaseutuyhdistyksen rakennuttamia. Paikallisosasto ylläpiti mo-
lempia majoja, alkutalvesta 1936 avattua Ylämajaa, jossa oli tupa ja kaksi huonetta, 
ja seuraavana vuonna rakennettua Alamajaa, joissa oli pienimuotoista ruokatarjoi-
lua. Majoilla oli saunat.288 Pyöreistä hirsistä pitkille nurkille salvotussa Ylämajassa 
oli satulakatto, isot ruutuikkunat ja tuvassa takka. Toinen pääty oli avoin kuisti, jota 
kannattivat pyöreät hirsipilarit. Ovessa oli koristeelliset saranat.289 Jykevässä Yläma-
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jassa oli kansallisromanttisen 
erämajan henkeä.

Kun Sallan suosio kasvoi ja 
majoitustilasta oli pula, kaavaili 
Suomen Matkailijayhdistys rak-
entavansa sinne hotellin, mutta 
hanke viivästyi.290 Turismi sai 
äkillisen lopun, kun talvisota 
pyyhki yli Sallan, ja rauhaneh-
doissa puolet kunnasta määrät-
tiin luovutettavaksi Neuvostolii-
tolle. Kesällä 1941 alue vallattiin 
takaisin Suomelle. Seuraavana 

vuonna valmistui rautatie, ja tuhoutuneen kirkonkylän ja läntisimpien kylien jälleen-
rakennus jatkui kesän 1944 Neuvostoliiton suurhyökkäykseen asti.291 Jatkosodan 
vuosina Sallasta kaavailtiin vielä optimistisesti tärkeää talvimatkailukeskusta,292 
mutta syksyn 1944 välirauha ja alueluovutus hautasivat unelman lopullisesti. Aika-
naan vilkkaasta kirkonkylästä ei ole nykyisin jäljellä edes kivijalkoja.

MAASEUTUMAJOITUSTA YLLÄKSEN JA LEVIN KYLISSÄ

Yllästunturi (718 m) on osa lähes 50 kilometriä pitkää tunturijaksoa, joka on syntynyt 
noin 2 000–2 300 miljoonaa vuotta sitten ja kivettynyt noin 1 800 miljoonaa vuotta 
sitten. Tunturijaksoon kuuluvat Ylläksen lisäksi muun muassa Niesakero, Kesänki-, 
Lainio-, Kukas-, Pyhä- ja Aakenustunturi, Äkäskero ja Linkukero. Nämä tasaisella 
alangolla sijaitsevat tunturit ovat muodoltaan laakean kumpumaisia, yläosiltaan 
puuttomien kivikkorinteiden peittämiä. Lähistöllä sijaitsevat jyrkkien kallioseinämien 
huomaan kätkeytyvät kattilamaiset lähdejärvet Pakasaivo ja Äkässaivo, joihin liittyy 
myyttisiä ja taianomaisia taruja.293

Ylläsjärven kylä sijaitsee Yllästunturin kaakkoispuolella ja luoteispuolella on 
Äkäsjoen laajentuman ympärille aikoinaan syntynyt Äkäslompolon talonpoikaiskylä 
viljelys- ja metsämaisemineen.

Kielitieteilijä Eliel Lagercrantz koki lumovoimaisen elämyksen Lapin-matkallaan 
kesällä 1918:

Sieppijärvellä Yllästunturin lumenpeittämä laki tarjosi minulle unohtumattoman näky-

män kimallellessaan keskiyön auringossa. Vaikutus oli sadunomainen. Tuntikausiin en 

voinut irroittaa katsettani tuosta lumotusta vuoresta. Eräät alitajuntani arkityypit olivat 

löytäneet animantäyttämät kohteensa valvetajunnan piirissä, ja Lapin lumous virtasi 

olemukseeni.294 

Ylläksen ensimmäiset matkailijat asuivat Ylläsjärven kylän maalaistaloissa. Tun-
turien huomassa sijaitsevan kauniin Äkäslompolon kylän tunturihiihtäjät löysivät 

Sallatunturin Ylämaja salvottiin pyöröhirrestä vuonna 1935. 

Valokuva Saarinen. SVM.
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kevättalvella 1934, saapuen sinne porokyydillä, sillä kylään ei ollut tietä. Äkäslom-
poloon matkanneet turistit oikaisivat sinne useimmiten tunturin ylitse Ylläsjärven 
kylästä, jonne tie ulottui.295 Vuonna 1937 oli Ylläksen seudun taloissa vuodepaikkoja 
yhteensä 30 matkailijalle.296 Suomen Latu järjesti Äkäslompolossa vuonna 1939 tun-
turihiihtokurssin, joka vakiintui sodan jälkeen.297 Sotia edeltävänä aikana Ylläkselle ja 
läheiselle Levitunturille ei rakennettu matkailurakennuksia.

Vaikka Lapin-matkat olivat 1930-luvun Suomessa lähinnä ylempien sosiaaliluok-
kien harrastusta, ei mukavuuksien suhteen voitu olla vaativaisia. Eksotiikkaa ja eri-
koisuuden tavoittelua saatettiin löytää koskemattomasta erämaaluonnosta ja alkeel-
lisista majoitusoloista. Sven-Erik Fagerholm ei säästellyt ihastustaan ylistäessään 
tuntureilla hiihtämisen autuutta Suomen Matkailussa 1938. Maiseman ja luonnon 
lisäksi hän löytää kirjoituksessaan romanttisia piirteitä muun muassa leiritulilla kuu-
senhavuvuoteella yöpymisestä, kahvin keitosta nuotiolla ja tunturipuron kirkkaan 
veden siemailusta hiihdon lomassa. Seurueen majoittumisesta hiihtoretkellään 
yöksi erääseen Äkäslompölon maalaistaloon Fagerholm kertoo seuraavasti, talon-
poikaiselämää ihannoiden: 

Nilivaaralla yövymme. Suuri liuskakivistä savella muurattu uuni levittää miellyttävää 

lämpöä tupaan. Savusaunassa pehmitetään jäsenet vastalla ja hehkuvan kuumalla löy-

lyllä. Siinä nautintoa kerrakseen! Kuivat vaatteet ylle ja sitten päivällispöytään höyryävän 

puurovadin ääreen. Yhteisvuode valmistetaan lattialle tuoksuville heinille. Makuusäkki 

pitää huolen unen suloisuudesta. Iltataivas palaa laskevan auringon viimeisissä säteissä 

kylpien. Kun revontulet alkavat liekehtiä, nukkuvat kaikki väsyneen matkamiehen ihanaa 

unta, mutta tie unten maailmaan käy säteilevässä päivänpaisteessa yli loistavan valkois-

ten tunturihuippujen.298 

Levi- (531 m), Kätkä-, ja Pyhätunturi ovat kumpumaisia tuntureita, joiden välisessä 
laaksossa on saamelaisten pyhä Immeljärvi ja Sirkan kylä.299 Levitunturin matkailu 
sai alkunsa samalla tavalla kuin Ylläkselläkin: ensimmäiset tunturihiihtäjät saapuivat 
1930-luvun puolivälissä, majoittuen kylän maalaistaloihin. Talvella 1937 Sirkan kylän 
taloissa oli tarjolla jo 60 petipaikkaa, ja kylän väelle järjestettiin kurssitusta ”ruoan-
laitossa ja vieraiden kohtelussa”.300 Matkailun voi päätellä tarjonneen luontaistalo-
udessa eläneen, melko syrjäisen maalaiskylän asukkaille hyviä lisäansioita, koska 
matkailupalvelutoiminta kasvoi tyhjästä vuodessa parissa ja sen parantamiseen 
haettiin asiantuntevaa oppia.

Matkailijayhdistyksen Kittilän paikallisosasto perustettiin maaliskuussa 1937. Se 
organisoi kotimajoitusta ja järjesti ensi töikseen Metsähallituksen Jolhikon käm-
pästä Aakenusjoen varresta majoitustilaa 20 turistille. Osasto hankki keräysvaroin 
Levitunturille lipputangon ja siniristilipun, ja jo juhannuksena 1937 voitiin kokoontua 
Levin laelle Lotta Svärdin Kittilän osaston järjestämään lippujuhlaan.301 Aavasaksalta 
alkanut aurinkojuhlaperinne sai itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä uudenlaisia 
isänmaallisuuden ja poliittisuuden sävyjä.
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Valentin Vaala ohjasi kaksi Länsi-Lappiin sijoittuvaa draamaelokuvaa, joista Vihreä 
kulta sai ensi-iltansa syksyllä 1939 ja Maaret – tunturien tyttö marraskuussa 1947.302 
Vihreässä kullassa voi nähdä Sirkan maalaiskylän peräpohjalaistaloja ja ympäröivi-
en tunturien maisemia sellaisina kuin hiihtoturistit ne kohtasivat. Elokuvassa Maaret 
näyttäytyy vastaavasti talvinen Äkäslompolon kylä ympäröivine tuntureineen ennen 
matkailurakentamista.

Vihreässä kullassa nuori kaunotar lähtee rakastamansa metsänhoitajan luo 
pohjoiseen jättääkseen taakseen vuorineuvosmiehensä ja hienostopiirit. Maaret 
kertoo kirurgista, joka lapsensa traagisen kuoleman jälkeen jättää rikkaan ja huiken-
televaisen vaimonsa paetakseen Lappiin toipumaan. Lappi edustaa molemmissa 
elokuvissa kansallisromanttisesti nähtyä juurevaa ja turmeltumatonta vapauden ja 
onnen tyyssijaa vastakohtana kiireisen Helsingin teennäisille seurapiireille ja kyyni-
sille ihmissuhteille. Molemmat elokuvat lumisia tunturinrinteitä alas kiitävine hiih-
täjineen olivat kuin matkailumainoksia tulevalle talviturismille. Lapin esittäminen 
populaarikulttuurissa idealisoituna haaveiden ja kaipuun maana lisäsi epäilemättä 
sen matkailullista mielenkiintoarvoa.

Väinö Vähäkallion toimistossa suunniteltu Inarin matkailu-

maja avattiin 1937. Valokuva Aarne Pietinen 1939. SVM.
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Inarin talonpoikaistyylinen matkailumaja. Valokuva Aarne Pietinen 1939. SVM.

INARIN MATKAILUMAJA

Inarijärvi on kooltaan verrattavissa Ahvenanmaan saaristoon. Saaria on yli 3 000 
ja veden syvyys on enimmillään 95 metriä. Järven selällä on yksinäinen Ukonkivi, 
korkea harjannemainen kalliosaari, saamelaisten muinainen palvontapaikka. Ukon 
uhriluola avautuu länteen ja siitä näkee järven länsipohjukassa kohoavalle pyhänä 
pidetylle Otsamotunturille (418 m). Juutuanjoen suulla on Inarin kirkonkylä, vanha 
saamelaisten kokoontumispaikka. Kylän seudulta on löytynyt merkkejä jopa 8 000 
vuoden takaisesta kivikautisesta asutuksesta.303

Topelius julkaisi vuonna 1875 ilmestyneessä lukukirjassa Boken om Vårt Land 
runon Inarijärvestä.304 Korkeine vuorineen ja muine liioitteluineen se sisältää asia-
virheitä, mutta antaa ennen kaikkea perin ankean ja lohduttoman kuvan seudun 
luonnosta ja maisemasta.305 Paavo Cajander suomensi runon Maamme kirjaan.306 
Myöhemmin runo on tullut tunnetuksi lauluna. Tällainen kuvitelmien ja toden sa-
dunomainen sekoitus on luonut monelle sukupolvelle voimakkaan ja kiehtovan 
myytin kaukaisesta ja ihmeellisestä Inarista, jonka apean arktisessa luonnossa sääs-
kiparvet pimentävät auringon.

Maantie Inarin kirkonkylään valmistui vuonna 1925.307 Suomen Matkailijayhdis-
tyksen rakennuttama ja valtion lainoittama Inarin matkailumaja avattiin helmikuussa 
1937, ja se oli avoinna ympäri vuoden. Päärakennuksessa oli mukavuuksina keskus-
lämmitys, kylmä ja lämmin vesi, neljä wc:tä, kaksi kylpyhuonetta ja matkustajahuo-
neissa pesualtaat. Pihapiirissä oli ”lappalaistupa” Inarin kirkolla käyvien saamelais-
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ten majoittumista varten.308 Matkailumajaa kuvailtiin sen valmistuttua 
talonpoikaistyyliseksi.309 Se suunniteltiin Väinö Vähäkallion arkkitehtitoimistossa, pii-
rustukset laati ilmeisesti Aulis Hämäläinen.310 Osan päärakennuksen tiloista kalusti 
Artek, joka oli edellisenä vuonna toimittanut huonekaluja Pohjanhoviin.311

Inarin matkailumajan seurusteluhuoneessa yhdistyivät Artekin sisustus ja pirttitunnelma. Taustalla näkyy 

rantasauna. Valokuva Aarne Pietinen 1939. MV.

Inarin matkailumaja oli Juutuanjoen 
rannalla, lähellä Inarijärven rantaa. 
Päärakennuksessa oli kahdeksan yhden 
hengen ja kolme kahden hengen matkus-
tajahuonetta, seurusteluhuone, ruokasali, 
henkilökunnan tiloja ja kellarikerros. 
Erillinen sisäänkäynti johti aittamaiseen 
siipiosaan, jossa oli kolme suurta yhteis-
majoitushuonetta vailla mukavuuksia. 
Rannassa oli sauna, pihalla autovaja ja 
taaempana majoitusrakennus saame-
laisille sekä navetta- ja tallirakennus 
ulkokäymälöineen. Matkailumajassa oli 
loivat satulakatot, joille antoi talonpoi-
kaisen ilmeen malkakattoa jäljittelevä 
lavastemainen rakenne: huopakaton 

Talonpoikaishenkinen ruokasali Inarin matkailu-

majassa. Valokuva Otso Pietinen 1938. SVM.
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päälle oli tasaisin välein sijoitettu kattoriu’ut. Kaksikerroksisessa päärakennuksessa 
oli avonainen kuisti ja matalampi siipi, joka jäljitteli perinteistä maalaistalon luhti-
aittaa. Arkkitehtuurissa oli piirteitä kylän klassistisvaikutteisista hirsitaloista, mutta 
korkea hirsirakennus leveine räystäineen, epäsymmetrisine julkisivuineen, neliö-
mäisine ja erikokoisine pieniruutuisine ikkunoineen toi mieleen myös karjalantalon. 
Hirsiseinät olivat ulko- ja sisäpuolelta veistetyt ja vuoraamattomat, sisällä valkeiksi 
maalatut. Ruokasali oli kuin vauraan maalaistalon pirtti. Siellä oli talonpoikaishen-
kiset puutuolit, kaappi ja verhot sekä veistetyistä parruista tehty kattolaipio, josta 
riippui öljylamppuja. Matkailumajan talonpoikaishenkinen hirsiarkkitehtuuri ilmensi 
aikansa uuskansallisromantiikkaa. Funktionalismiin viittasi korkeintaan rakennuksen 
L-muotoinen pohjaratkaisu ja muutamat yksityiskohdat, kuten kulmaikkuna, pyöreä 
ikkuna ja nauhaikkunan pätkä. Ajan modernius näkyi vain Artekin kalustamassa seu-
rusteluhuoneessa, jossa oli Aino ja Alvar Aallon koivupuiset huonekalut, Aino Aallon 
kukkakuvioiset verhot ja ikkunalaudoilla pitkissä laatikoissa viherkasveja. Artekin si-
sustus loi kontrastia suuren hirsirakennuksen arkaaisuudelle, primitivismille ja pirt-
titunnelmalle. Oman lisänsä kokonaisuuteen toi se, että osa tarjoilijoista työskenteli 
saamelaispuvuissa.312

Inarin matkailumaja oli toiminnassa syyskuulle 1944, ja saksalaisarmeija poltti sen 
vetäytyessään pari kuukautta myöhemmin.313 Saksalainen pariskunta Erna ja Helmut 
Blenck muisteli raunioiden äärellä kaihoisasti majaa ja sen tunnelmaa kuvakirjas-
saan Kaunis värikäs Suomi. Heidän mielestään maalaistyyliin rakennettu, punaiseksi 
maalattu Inarin matkailumaja oli vaatimaton mutta kaunis. Mukavilla koivupuisilla 
kalusteilla sisustettu seurusteluhuone oli valoisa, seinillä oli suomalaisia maisema-
akvarelleja ja karhuntalja, ja suuressa avotakassa loimusi tuli.314

Kenelle Inarin matkailumajan sauna oli tarkoitettu? Saunominenhan pysyi Suo-
messa 1900-luvun alkupuolelle asti etupäässä kansan tapana, lukuun ottamatta 
kesähuviloiden rantasaunoja, jotka yleistyivät tuolloin. Maaseudulla saunoja ei ra-
kennettu perinteisesti rantaan.315 Saunominen ei varsinaisesti kuulunut 1930-lukua 
edeltäneen ajan hotelliasumiseen. Esimerkiksi 1932 avatun Liinahamarin matkailu-
majan kellarisaunaan oli pääsy vain henkilökunnan tiloista. Hotellivieraita varten oli 
kylpyhuoneet, usein yhteiskäytössä. Pienissä ja vähin mukavuuksin varustetuissa 
majataloissa ja matkailumajoissa voitiin toki käyttää tarjolla ollutta saunaa pesey-
tymiseen maaseutuelämän tapaan. Muutos tapahtui 1930-luvun jälkipuolella, josta 
lähtien Lapin matkailumajojen ja -hotellien asiakkaille rakennettiin saunoja. Inarin 
matkailumajan komea, punamullattu hirsisauna Juutuanjoen rannassa henki uutta 
aikaa, yhdistelmää talonpoikaiskulttuurista ja huvilaelämästä.
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MATKAILUA PALLAS- JA OUNASTUNTUREILLA
Suomen havumetsävyöhykkeen korkein tunturiryhmä on Pallas- ja Ounastuntu-
reiden selänne. Se on saanut alkunsa tulivuorten purkauksissa noin 2400 miljoo-
naa vuotta sitten, kiteytynyt noin 1800 miljoonaa vuotta sitten ja saanut nykyisen 
muotonsa jääkauden myötä. Pallastuntureiden korkein osa on Taivaskero (807 m), 
ja Ounastuntureista korkeimmalle kohoavat Outtakka (723 m) ja Pyhäkero (711 m). 
Laeltaan puuttomat ja kivikkorinteiset, varpukasvillisuuden peittämät Pallas- ja 
Ounastunturit kohoavat laakeina ja säännöllisen pyöreämuotoisina kumpuilevan 
ja rehevän, eläin- ja kasvilajistoltaan monipuolisen metsätasankoalueen keskellä. 
Pallastunturit kuuluvat Suomen kansallismaisemiin.316

Giuseppe Acerbi on kuvannut Keimiötunturin laelta avautuvien erämaanäkymien 
yleispiirteitä kesäkuussa 1799, todeten että maisemat eivät ole niinkään maalaus-
taiteen näkökulmasta katsottuna viehättävät, mutta maantieteellisesti kiinnostavat, 
luonnontilaisessa koskemattomuudessaan paikoitellen jopa ankeat ja pelottavat:317

Huipulta aukeni meille hyvin laaja ja sanoisin ankaralla tavalla maalauksellinen näkö-

ala. Idässä ja lännessä levittäytyi monenlaisten aaltoilevien kukkuloiden muodostama 

maisema. Ne melkein yhtyivät toisiinsa, niin että tuskin saattoi erottaa niiden reunoja ja 

ääriviivoja. Pohjoispuolta hallitsee Pallastunturi... Eteläpuolella levittäytyy valtava taulu, 

jota kehystävät kaukana kohoavat vaarat. Ne tuntuvat sulautuvan taivaaseen ja ovat kuin 

siroteltuina lukemattomien järvien väliin, joita pensaiden peittämät maakielekkeet erotta-

vat toisistaan. Seutu on suurimmaksi osaksi rämettä, viljelemätöntä ja asumatonta. Tämä 

näkymä on autio ja surumielinen niin kuin väestön oma mielenlaatu.318 

Kesällä 1838 M. A. Castrénin matkaseurue pysähtyi Pallastunturilla, nimittäen sitä 
suurenmoiseksi monikupoliseksi jättiläistemppeliksi.319 Kirjallisuusasiantuntijaryhmä 
lisäsi Suomen koululaisten lukukirjana toimineeseen, vuonna 1944 ilmestyneeseen 
Maamme kirjan 47. painokseen uusia kansallismaisemia ja valtion luonnonsuojelu-
alueita. Lappia pääsi teokseen edustamaan Pallastunturi, ”isänmaan luonnon rau-
hoitettu pyhättö”.320 Ulkomaisten matkaajien julkaisemat kuvaukset tekivät Pallasta 
tunnetuksi, mutta todennäköisesti myös Maamme kirjan kaunis ja ihannoiva luonto-
kuvaus edesauttoi osaltaan tämän tunturialueen mieltämistä kansallismaisemaksi.

ENSIMMÄISIÄ TUNTURIMAJOJA

Hettaan alkoi virrata uusia kulttuurivaikutteita, kun sinne valmistui maantie vuonna 
1907 ja kun ensimmäiset autoturistit saapuivat 1920-luvulla. Pallas-Ounastuntureille 
suunnanneet matkailijat majoittuivat seudun taloihin.321 Ensimmäiset hiihtoturistit, 
SNLL:n retkeläiset, tulivat kevättalvella 1933 Ounastunturille ja Pallakselle. Tunturi-
hiihtokursseja järjestettiin Pallaksella vuodesta 1934 ja Ounastunturilla vuodesta 
1935 lähtien.322 Myös Keimiötunturille saapui hiihtoturisteja, yöpyen yhteismajoituk-
sessa läheisessä maalaistalossa.323
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Loppuvuodesta 1934 valmistui 
SNLL:n 22 vuodepaikan tunturimaja 
korkealle puuttomaan Pallastunturin 
rinteeseen, Vatikurun partaalle.324 Perin-
teisenmallinen, satulakattoinen maja oli 
rakennettu veistetyistä hirsistä lamasal-
voksin.325 Se oli Suomen ensimmäinen 
tunturihiihtoa varten rakennettu maja. 
SNLL:n tuolloinen johtaja Kaarina Kari 
on kertonut, miten nopeasti kiinnostus 
hiihtoa ja tuntureita kohtaan kasvoi 
1930-luvulla: ”Tällä vuosikymmenellä 
koko Suomen kansa heräsi toteamaan 
Lapin tunturien talvisenkin lumousvoi-
man... tätä vuosikymmentä voidaan 
täydellä syyllä nimittää Lapin tunturien 
löytöretkien vuosikymmeneksi.”326 

Pallas-Ounastuntureiden matkai-
lupalvelut saivat alkunsa Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen toiminnan rinnalla. 
Tutkimuslaitos, jonka tehtäviin kuului kansallis- ja luonnonpuistojen hoito, rakensi 
metsänvartijan virkatalot Pallasjärven rannalle 1933 ja Hettaan 1934. Pallasjärvellä oli 
vuodepaikkoja matkailijoille ja Hetan virkatalo luovutettiin kokonaan Matkailijayh-
distyksen retkeilymajaksi vuosiksi 1935–1938. Kevättalvella 1934 Matkailijayhdistys 
avasi lisäksi kymmenen vuodepaikkaa sisältävän vaatimattoman matkailumajan, 
jonka se oli kunnostanut virkatalon vierestä vuokraamaansa Pallasjärven tilan van-
haan päärakennukseen.327 Se oli perinteinen peräpohjalainen hirsitalo. Virkatalot 
puolestaan olivat ulkomuodoltaan keskenään samankaltaisia ja ne oli suunniteltu 
maaseuturakentamiseen sopiviksi: puolitoistakerroksisissa hirsitaloissa oli jyrkäh-
köt, pärepintaiset satulakatot, punamullatulla pystyrimalaudoituksella vuoratut hirsi-
seinät, valkoiset nurkkalaudat, kuusiruutuiset ikkunat ja avokuistit. Molempiin kuului 
perinteinen talonpoikaistyylinen luhtiaitta, jossa majoitettiin kesäaikaan retkeilijöi-
tä.328 Luhtiaitat rakennettiin Thyra Boxbergin Yleisten rakennusten ylihallituksessa 
tekemällä tyyppipiirustuksella.329

Matkailijayhdistys julkaisi vuonna 1935 opasvihkosen Tuntureille! – Pallas kutsuu!. 
Kasvimaantieteilijä Ilmari Hustich kirjoitti siihen maalauksellisesti Länsi-Lapin usei-
den tunturiryhmien maisemista, luonnosta, kasveista ja eläimistä, ja innosti lähte-
mään sinne retkeilemään, telttailemaan ja hiihtämään:330

Vaeltaja ei koskaan unohda hetkeä, jolloin hän ensi kerran näkee Pallastunturin häämöit-

tävän sinertävässä etäisyydessä metsien ja kukkulain takana, näki hän sen sitten kesällä 

1930-luvun alussa markkinoille tulleesta Sopu-

teltasta tuli suosittu myös Lapin retkillä. Taustalla 

häämöttää rakenteilla oleva Pallastunturin matkailu-

hotelli. Valokuva Aho & Soldan. SVM.
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harmaansinisenä tunturimuurina tai talvella kohti korkeuksia kohoavana valkeana satu-

vuorena.331

Väinö Vähäkallion toimistossa laadittiin vuonna 1936 piirustukset Hetan matkai-
lumajaa varten. Suunnitelma käsitti kaksikerroksisen, pelkistetyn funkisrakennuksen 
valkeiksi rapatuilla julkisivuilla ja valetasakatolla. Pihalle oli piirretty autovaja ja hir-
sisauna Ounasjärven rantaan.332 Matkailijayhdistys ei toteuttanut hanketta.

POLKU YLI TUNTUREIDEN

Vuonna 1934 Metsätieteellinen tutkimuslaitos viitoitti Pallasta ja Hettaa yhdistävän, 
tunturiselännettä pitkin kulkevan retkeilyreitin. Sen varrelle rakennettiin yöpymistä 
varten kaksi kämppää ja yksi turvekota.333 Polun varrella oli jo entuudestaan poro-
miesten kämppiä, ja myös niistä tuli turistien suosimia yöpymispaikkoja.334 Ilmari 
Hustich kuvaili Matkailijayhdistyksen opasvihkossa uutta retkeilyreittiä haltioitunee-
na ja viittasi samalla sarkastisesti joihinkin jo turistisoituneisiin kohteisiin:

Täytyy tosiaan onnitella niitä, jotka ovat suunnanneet lomamatkansa tuonne valon ja 

suuren hiljaisuuden valtakuntaan. Se joka etsii meluisia matkailuvetonauloja, pettyy. 

Tänne ei ole pystytetty viehättäviä lappalaiskyliä, mitkään ”syntyperäiset” lappalaiset 

eivät myyskentele muistoesineitä ja näköalakortteja, ei ole kilpiä ”Huom! Suurenmoinen 

näköala, kahvia á 2:- kuppi” rikkomassa tunnelmaa, ei ole sementtiportaita eikä virvoi-

tusjuomakojuja. Ainoa mitä on tehty, on että polku on merkitty yli tunturien ja pystytetty 

muutamia autiotupia. Ne ovat toimenpiteitä, jotka ovat omiaan lisäämään retkeilijäin 

lukumäärää, mutta eivät riko luonnon rauhaa. Tuntureilla on kylliksi tilaa!335

Suomen Matkailijayhdistyksen rakentama Ounastunturin retkeilymaja valmistui 
keväällä 1937, sauna vuonna 1940. Vaellusreitin varrella, noin kahdeksan kilometrin 
päässä Hetasta sijainneessa majassa oli vaatimattomat yöpymistilat 36 retkeilijäl-
le.336 Rakennuspaikka oli vaikea ja vaativa: puurajan yläpuolinen Pyhäkeron lakialue, 
kesäisin autiota ja kivikkoista varvikkoa, talvisin suojatonta lumiaavikkoa. Maja oli 
kuin perinteinen, ilmeeltään horisontaalinen ja koruton talonpoikaisrakennus. Siinä 
oli symmetriset julkisivut, pitkänurkkaiset, sileiksi veistetyt ja punamullatut hirsisei-
nät, valkoiset vaakasuuntaiset ruutuikkunat ja loiva satulakatto. Tuvissa oli pyöreät 
kattohirret ja lomalaudoitetut tasalaipiot, paljaat hirsiseinät ja lankkulattiat. Sisus-
tuksen muodostivat suuret kaarevalinjaiset tiilitakat, kaksikerroksiset yhteislaverit, 
ruokapöydät, ruutukankaiset pöytäliinat ja ikkunaverhot sekä katosta roikkuvat öl-
jylamput. Puuttomalla tunturiylängöllä sijainnut Ounastunturin maja näkyi pitkien 
matkojen päähän,337 ja sieltä avautuivat huikeat näköalat kymmenien kilometrien 
päähän. Maja tarjosi pelkistetyn ja turvaisan, talonpoikaishenkisen levähdyspaikan 
tunturivaeltajalle, joka kaipasi arktista erähenkeä. Majan suunnitteli ilmeisesti Aulis 
Hämäläinen.



172 Autiotuvista lomakaupunkeihin

Ounastunturin retkeilyma-

ja. Majalla oli puhelin ja 

sesonkiaikaan ruokatarjoi-

lua. Majan sokkelirauniot 

ovat vielä jäljellä Pallaksen 

ja Hetan välisellä vaellusrei-

tillä. Pietinen 1938. MV.
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Ensimmäinen luonnos 

Hetan matkailumajaksi, jota 

suunniteltiin 1936 Vähäkalli-

on toimistossa. MFA

Tupa Ounastunturin 

retkeilymajassa. Valokuva 

Otso Pietinen 1938. SVM. 
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FUNKISHOTELLI TUNTURISSA

Urheilu ja ulkoilu kuuluivat yhtenä osana paitsi funktionalismin ideologiaan myös vasta 
itsenäistyneen Suomen kansallisen identiteetin luomiseen. Liikuntaa vapaa-aikanaan 
harrastaville ihmisille rakennettiin urheilulaitoksia, uimaloita, golf-klubeja, tenniskenttiä 
ja -halleja, ja kaupunkien laidoille ja maaseudulle tehtiin viikonloppumajoja.338 Kehon-
kulttuurin harrastaminen oli myös ensisijaisena ideana Suomen monissa luonnon kes-
kelle perustetuissa matkailukohteissa, etenkin Lapin läänissä.

Vuoden 1937 Pariisin maailmannäyttelyn Suomen osastolla esiteltiin Pallastunturille 
rakennettavaa nelikerroksista matkailuhotellia, Suomen matkailun ylpeyttä, jota Matkai-
lijayhdistys paraikaa rakennutti valtion myöntämien lainavarojen turvin.339 Hotelli avat-
tiin juhlallisin menoin maaliskuussa 1938. Se sijaitsi uhmakkaasti puurajan yläpuolella, 
505 metrin korkeudella, lähellä Pallaksen tunturiryhmän ylintä lakea Taivaskeroa.340 Se, 
että hotelli oli alun perin määrä pystyttää Pallasjärven rantaan,341 mutta rakennettiinkin 
ylös tunturiin, kertoo olennaisesta muutoksesta, joka 1930-luvun puolivälissä tapahtui 
Suomen matkailukulttuurissa talvimatkailun hyväksi. Lähes kaikki maan matkailuraken-
nukset, näköalapaikkoja Aavasaksaa, Vehoniemeä, Puijoa ja Kolia lukuun ottamatta, oli 
rakennettu vesistöjen äärille, joten Pallaksen hotelli oli Suomen ensimmäinen hiihtour-
heilua varten tehty matkailurakennus.

Hotellin rakentaminen kauas ja korkealle tunturiin oli kallista ja äärimmäisen työlästä. 
Työ aloitettiin kesällä 1936 tekemällä rakennuspaikalle välttävä tie ja siltoja, lopullinen tie 
valmistui kahta vuotta myöhemmin. Hotelli rakennettiin sementtitiilistä, joita valmistet-
tiin omassa tiilitehtaassa neljän kilometrin päässä. Rakennusmateriaalit oli kuljetettava 
kesäaikana, koska tietä ei voitu käyttää talvella. Myöhästyneet rakennustarpeet tuotiin 
perille porojen vetäminä. Tukkien sahausta varten pystytettiin oma saha.342

Pallastunturin hotellin valmistuttua mainittiin, että pääpiirustukset on tehnyt Väinö 
Vähäkallio ja työpiirustukset ja ulkorakennusten piirustukset Aulis Hämäläinen.343 To-
dellisuudessa Vähäkallio laati ilmeisesti vain jotain luonnoksia,344 sillä käsikrampista 
johtuen hän teki 1930-luvulla enää vain pieniä luonnoksia, mutta allekirjoitti yleensä 
kaikki toimistossaan laaditut pääpiirustukset.345 Pallastunturin hotellin suunnitteluun 
satsattiin, sillä erilaisia julkisivu- ja pohjatutkielmia on säilynyt noin sata.346

Pallastunturin matkailuhotellissa oli valetasakatot eli loivat pulpettikatot, joita kier-
sivät kolmella sivulla tasakorkeat julkisivut, ja takaseinä oli sovitettu lappeen tasoon. 
Valkeiksi rapatuissa julkisivuissa oli tasavälinen ikkuna-aukotus. Majoitusosan 
rakennusmassaan liittyi laudoitettu, nauhaikkunainen uloke, jonka puolipyöreän 
päädyn katolla oli metallikaiteinen aurinkoterassi. Tummiksi maalatut sokkelit saivat 
rakennuksen näyttämään kevyemmältä.347 Hotelli oli ulkomuodoltaan selkeälinjaista 
ja pelkistettyä funktionalismia. Keskellä autiota tunturimaisemaa seisoi valkoinen, 
ylvään itsetietoinen kivitalo, jonka välimerellinen arkkitehtuuri muodosti näyttävän 
kontrastin tunturien pyöreille muodoille. Suorakulmaisen kappaleen on täytynyt olla 
maaginen näky talvisessa tunturimaisemassa. Kesäisessä tunturimaastossa valkoi-
sena hohtava laatikko on näyttänyt vielä hätkähdyttävämmältä.
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Pallastunturin matkailuhotellin arkkitehtuuri ei viitannut ainakaan eräelämään 
tai lappilaisuuteen, eikä se tehnyt mitään myönnytyksiä ympäröivälle maisemalle 
tai paikalliselle rakennuskulttuurille. Se kuvastikin arkkitehtuurillaan parhaiten itse-
änsä, olihan se mitä ilmeisimmin etupäässä muotitietoisten ja varakkaiden loman-
viettopaikka. Valkoinen hotelli oli moderni ”hellenistinen” turistitemppeli erämaan 
jylhyyden keskellä. Moderni oli myös sen asukas, joka sivilisaation keskeltä matkusti 
etäisyyksien päähän, hakeutuakseen puhtaan ja turmeltumattoman luonnon pariin. 
Tätä voitaneen pitää jatkona sille, kuinka sivistyneistö ja sittemmin keskiluokka olivat 
alkaneet omaksua valistuksen ajan ihanteita ja palata luontoon.

Suomi Kuvina -teokset kertoivat ihailevasti Pallastunturin matkailuhotellista, ai-
kansa merkittävästä nähtävyydestä:

Suomen ihmeisiin kuuluu Pallastunturin hotelli Länsi-Lapissa, lähellä Norjan rajaa. Se 

on peninkulmien päässä ihmisasutuksesta, puurajan yläpuolella tunturin kupeella. 

Sillä on oma sähkövoima-asemansa, joka saa voimansa tunturipurosta, oma vesijohto, 

kotieläimet ja siellä saa kaikkia suuren maailman herkkuja... Joskus se on päiväkausia 

eristettynä muusta maailmasta, ja silloin etelämpää tulleet voivat ihmetellä, miten täällä 

arktisessa vyöhykkeessä saa tilata parsaa valkoviinin kera, mutta ei voi liikkua mihinkään.

Pallastunturi on viimeisin huuto Suomen hiihtourheilun alalla... hotelli on vilkas hiih-

tokeskus, johon huoneet tilataan kevättalvea varten jo syksyllä. Myöskin kesällä siellä 

käy paljon turisteja, varsinkin sen jälkeen kun erämaahan on aina sopivien välimatkojen 

päähän rakennettu majoja, joissa voi yöpyä ja laittaa ruokaa tarvitsematta kuljettaa asti-

oita mukanaan.348 

Pallaksen hotelli oli valmistuessaan Suomen suurimpia matkailuhotelleja.349 Siinä 
oli 17 yhden hengen huonetta, 27 kahden hengen huonetta ja kahdeksan yhteisma-
joitushuonetta, joissa oli tilaa yhteensä 150 matkailijalle.350 Rakennuksessa oli kaksi 
seurusteluhuonetta, kolme ruokasalia, kahdeksan kylpyhuonetta, seitsemän suih-
kuhuonetta sekä kuivaushuoneita vaatteille. Vain muutamassa suuremmassa huo-
neessa oli oma kylpyhuone, muissa huoneissa pesuallas, ja kerrosten käytävillä oli 
yhteiset wc:t ja kylpyhuoneet. Kellarissa oli yhteismajoitushuoneita ja kylpyhuone- 
ja saunaosastot miehille ja naisille. Yhteismajoituksessa asuville oli oma, erillinen 
ruokasali ja seurusteluhuone.351

Hotellin päärakennuksen värit valitsi työmaata ajoittain valvonut arkkitehti Meri 
Hämäläinen, Aulis Hämäläisen puoliso.352 Kalusteiden valintaa ei tilattu Vähäkallion 
toimistolta, vaan siitä ”huolehti” Matkailijayhdistyksen pääsihteeri,353 ilmeisesti pyy-
tämällä ehdotuksia hintatarjouksineen kalustevalmistajilta.

Seurusteluhuoneen, aulan ja kuuden hotellihuoneen sisustukset suunniteltiin 
Artekissa Aino Aallon johdolla.354 Hän valitsi näihin tiloihin Alvar Aallon kanssa muo-
toilemiaan huonekaluja, aulaan myös rottinkituoleja, ja ikkunoihin ja päiväpeitteiksi 
omia tekstiilejään, muun muassa kasvikuvioista Lehti-kangasta. Valaisimet olivat 
Paavo Tynellin muotoilemia.355 Hotellin muut tilat olivat ilmeeltään arkisempia. 
Niissä oli muiden suomalaisvalmistajien puuhuonekaluja ja metalliputkikalusteita, ja 
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Väinö Vähäkallion toimistossa 

tehty Pallastunturin hotellin 

alkuluonnos. MFA. 

Joka huoneessa 

oma parveke – kuin 

Välimeren hotelleissa. 

Yksi noin sadasta 

säilyneestä Vähäkallion 

toimistossa tehdyistä 

Pallaksen hotellin 

luonnoksista. MFA. 

Valkoinen funkishotelli 

keskellä Pallastunturei-

den hohtavaa lumimai-

semaa. Valokuva Aho & 

Soldan. SVM.
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Pallastunturin matkailuhotelli kevättalvella 1938. 

Valokuva Otso Pietinen. MV.

Pororaito odottaa Pallastunturin hotellista 

lähteviä matkailijoita. Suuren ikkunan takana 

näkyy pääportaikko. Valokuva Otso Pietinen 

1938. SVM.

Rottinkituoleilla ja Artekin nojatuoleilla kalustettu Pallastunturin 

hotellin eteishalli. Valokuva Fred Runeberg 1938. SVM.
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Aino Aallon sisustama seurusteluhuone Pallaksen hotellin puolipyöreässä ulokkeessa. Kaareutuva tila, suuri 

takka, puupintoja, Artekin koivupuiset kalusteet, nahkapintaiset lattiatyynyt ja punaruskeat kasvikuvioiset 

verhot. Valokuva Aarne Pietinen. SVM.

Oma kylpyhuone 

tunturien keskellä – kuin 

töölöläiskerrostalosta. 

Tästä ylellisyydestä saivat 

nauttia parhaimpien 

huoneiden asiakkaat. 

Valokuva Fred Runeberg 

1938. SVM.
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Pienoismallissa näkyy Vähäkallion 

toimiston Pallaksen hotelliin suunnit-

telema piharakennus, jota ei ehditty 

toteuttaa. SVM.

Aino Aallon sisustama kahden hengen huone lukeutui Pallaksen hotellin parhaimpiin. Vuoteet on sijoitettu alkoviin ja 

oleskelulle on varattu runsaasti tilaa. Päiväpeitteinä Lehti-kangasta. Valokuva Fred Runeberg. SVM.

Seurustelutila Pallastunturin 

hotellissa. Valokuva Fred 

Runeberg 1938. SVM.
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ikkunoissa ja vuoteilla ruutukangasta.356 Ruokasalien jatkeena toimineessa suuressa 
seurusteluhuoneessa oli lankkulattiat ja Aino Aallon suunnitelmien mukaan mänty-
vanerilla verhotut seinät ja katto.357 Seurusteluhuone oli hotellin näyttävin tila, ja sen 
sisustus oli lämminhenkinen ja pelkistetyn tyylikäs – suomalaista funktionalismia 
parhaimmillaan.

Vähäkallion toimisto suunnitteli päärakennusta vastapäätä tasakattoisen ja val-
koiseksi rapatun, yksikerroksisen sivurakennuksen, joka olisi rajannut hotellin eteen 
pihan.358 Sitä ei ehditty rakentaa ja siksi valokuvissa näkyy väliaikaisiksi tarkoitettuja 
perinteisiä hirsitaloja vastakohtana hotellin ajanmukaiselle arkkitehtuurille.359 Pihalla 
oli kaksiosastoinen saunarakennus, vaatimattomia yhteismajoitustiloja sekä tupa-, 
talli-, navetta-, autotalli- ja sähkölaitosrakennukset.360

Pallastunturin hotellilla oli oma sähkölaitos, jonka tuottaman virran avulla voitiin 
muun muassa nostaa vettä Vatikurun tunturipurosta. Päärakennus oli varustettu 
kaksinkertaisella lämpöjohtoverkostolla, jonka ansiosta osa tiloista voitiin jättää vä-
hälle lämmitykselle hiljaisina kausina.361 Varhainen uusiutuvan energian ratkaisu oli 
vuonna 1940 pihapiirin lähelle pystytetty metallirakenteinen tuulimylly, joka tuotti 
hotellin valaistukseen tarvittavan voimavirran.362 Pallaksella, kuten muissakin SMY:n 
matkailurakennuksissa oli omia lehmiä, hevosia, porsaita ja kanoja, jotka mahdol-
listivat omavaraisen elintarvikkeiden saamisen vaikeissakin olosuhteissa.363 – ”Si-
vistyksen pikku keidas erämaan aution yksinäisyyden keskellä”,364 kuvasi eräs kävijä 
Pallastunturin hotellia.

Lumettomana aikana matkailijat pääsivät Ylitornion Kaulirannan rautatieasemalta 
linja-autoilla suoraan Pallastunturin hotellille. Talvella pääsy Pallakselle oli hanka-
lampaa: linja-autot ajoivat rautatieasemalta Muonioon ja sieltä Matkailijayhdistyk-
sen aurauttamaa tietä Kutunivaan, jossa matkailijat saattoivat levähtää ja nauttia vir-
vokkeita Matkailijayhdistyksen kunnostamassa odotusrakennuksessa, jatkaakseen 
loppumatkan hotellille joko porokyydillä, hevosreellä tai lumikiitäjällä.365

Matkailijayhdistys järjesti Lapissa talviaikaan muitakin kuljetuksia poroilla. 
Reippaille turisteille markkinoitiin muun muassa mahdollisuutta matkata Pallaksen 
hotellin ja Inarin matkailumajan välinen tietön taival ahkiossa istuen. Matka vei po-
roraidolta 3–5 päivää,366 ja yöt nukuttiin reitin varren hirsimökeissä.

Talvisodan aikana, helmi- ja maaliskuussa 1940, Lapin lääninhallitus työntekijöineen 
oli evakuoituna Pallastunturin matkailuhotelliin. Koko jatkosodan ajan Matkailijayhdis-
tys vuokrasi suurinta osaa Pallaksen hotellista ja Hetan majataloa Saksan armeijalle, 
joka käytti niitä upseerien lomanviettopaikkoina. Pallaksella harrastettiin alppihiihtoa 
ja siellä oli sallittua myös tanssiminen, joka muualla oli sodan aikana kiellettyä.367

Syyskuun lopulla 1944 Matkailijayhdistys vei ison osan Pallastunturin hotellin ir-
taimistosta turvaan Ruotsin puolelle ja henkilökunta poistui paikalta lokakuun alussa. 
Saksalaisjoukot räjäyttivät hotellin kaikkine talousrakennuksineen lokakuun lopulla 
1944. Myös kaikki muut Pallas-Ounastuntureiden matkailurakennukset, virkatalot 
mukaan lukien, tuhoutuivat Lapin sodassa.368 Joulukuun Suomen Matkailussa tehtiin 
haikeaa tilitystä sodan tuhoista ja todettiin Pallaksen hotellista: ”suurin ponnistuksin 
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aikaansaatu matkailumme suursaavutus” on ”enää vain lyhyt mutta loistava luku 
Suomen matkailun historiaa”.369

Nykymittapuun mukaan Pallastunturin matkailuhotelli oli kokonsa puolesta pieni 
majoitusyksikkö. Sillä oli kumminkin poikkeuksellisen näkyvä painoarvo ympäris-
tössään. Rohkeasti korkealla tunturissa sijainneen, ulkomuodoltaan uljaan hotellin 
arkkitehtuurin vaikuttavuus syntyi geometristen muotojen ja klassisoivan ankarien 
julkisivujen voimakkaasta kontrastista suurilinjaiseen erämaamaisemaan. Hotelli oli 
kuin kaupunkimainen kivitalo tunturien keskellä. Pallastunturin hotelli on vaikuttavin 
esimerkki Väinö Vähäkallion johdolla suunnitelluista funktionalistisista matkailura-
kennuksista. Sen monumentaalisessa arkkitehtuurissa ei kuitenkaan ilmennyt niin 
modernia ja kevyttä linjakkuutta, mestarillista muotojen ja suhteiden hallintaa kuin 
Pohjanhovin ja Aulangon hotelleissa.

KANSALLISTA VAI KANSAINVÄLISTÄ TYYLIÄ?
Yrjö Soinin mukaan Suomen Matkailijayhdistyksen 1920-luvun ja 1930-luvun alun 
Lapin matkailumajat – Virtaniemi, Höyhenjärvi, Pitkäjärvi, Ivalon vanha ja uusi maja, 
Kolttaköngäs, Vaitolahti, Yläluostari ja Liinahamari – olivat englantilaisen tourist 
inn’in tyyppisiä.370 Näistä Matkailijayhdistyksen toimipaikoista osa oli Tie- ja vesi-
rakennusten ylihallituksen vuonna 1917 rakentamia kestikievareita, kaksi vanhoja 
venäläiskauden rakennuksia Petsamosta ja neljä käytännössä uusia matkailuma-
joja. Kaikki mainitut olivat hirsitaloja Liinahamarin majaa lukuun ottamatta. Soinin 
määritelmä on jälkikäteen annettu ja kuvaa lähinnä näiden pienten matkailumajojen 
toimintatapaa ja niiden yhdistävää piirrettä, pienimittakaavaisuutta ja sisätilojen ko-
dikkuutta.

Suomen arkkitehtuurissa vaikutti 1910-luvun lopulta 1930-luvun taitteeseen 
ja vielä sen jälkeenkin vähäeleisen klassismin suuntaus. Esikuvia saatiin etenkin 
muista Pohjoismaista, muun muassa Ruotsin 1700-luvun ruukkiympäristöistä ja 
virkataloista, mutta myös oman maan perinteisestä maaseuturakentamisesta.371 Esi-
merkiksi Väinö Vähäkallio suunnitteli 1920-luvulla rakennuksia, joiden esikuvat löyty-
vät ruotsalaisesta barokista tai 1800-luvun taitteesta.372 Vähäkallio avustajineen antoi 
näkyvän panoksen Suomen matkailuarkkitehtuurille 1920-luvun lopulta sotaan asti. 
Ensimmäiset hänen suunnittelemansa matkailurakennukset ilmensivät aikakauden 
pohjoismaista klassismia. Ivalon matkailumaja olivat arkkitehtuuriltaan ja sisustuk-
siltaan samantyyppinen, kuin Vähäkallion suunnittelema Kolin matkailumaja,373 joka 
valmistui myös valtion rakennuttamana, vuonna 1930.374 Ylihallituksessa suunnitel-
lun Kolttakönkään majan mallina näyttäisivät olleen Vähäkallion Ivalon majan piirus-
tukset, ja molemmat rakennukset muistuttivat Vähäkallion aiemmin suunnittelemia 
kartanoita. Ivalon ja Kolttakönkään majojen arkkitehtuurissa oli historisoivaa klassis-
mia: julkisivuiltaan symmetrisissä, punamullatuissa puurakennuksissa oli tasavälein 
sijoitetut ruutuikkunat ja valkoiset nurkkalaudat. Yläluostarin ja Liinahamarin mat-
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kailumajoissa oli samoja tyylipiirteitä. Vaikka Lapin 1920-luvun ja 1930-luvun alun 
matkailurakennusten arkkitehtuurissa voi nähdä vastaavia klassisoivia piirteitä kuin 
Peräpohjolan talonpoikaisrakennuksissa, ne olivat ajan puuarkkitehtuurin tyypillisiä 
piirteitä. Vaikutteet matkailurakennuksiin tulivat varsinaisesti aikakauden pohjois-
maisesta klassismista, johon kuului myös maaseudun vanhan rakennuskulttuurin 
ihannointi. Ne harvat, joilla oli varaa matkustaa Lappiin, saattoivat tuntea olonsa 
kotoisaksi maaseutukartanoa muistuttavissa matkailumajoissa, joiden sisustuksissa 
oli ripaus erähenkisyyttä, ja joissa palvelu pelasi kuin kartanossa.

Kolin laelle rakennettiin Väinö Vähäkallion suunnittelema  matkailumaja 1930. Valokuva Heinrich Iffland. SVM.

Karin Eriksson Hultén on tutkinut arkkitehti John Åkerlundin tuotantoa, johon sisäl-
tyy myös rakennuksia Ruotsin matkailijayhdistykselle STF:lle 1910-luvulta 1950-luvun 
alkuun. Åkerlund piirsi tuntureille puurakenteisia matkailumajoja, jotka hän pyrki 
sovittamaan ympäristöönsä. Hän kehitti eräänlaisen ”tunturityylin”, johon hän sovelsi 
kansallisromanttiseen tapaan vaikutteita paikkakunnan talonpoikaisperinteestä, norja-
laisesta rakentamisesta ja klassismista. Majojen julkisivut olivat punamullatut, ruskeat 
tai rautavihtrillillä harmaannutetut, ja sisätiloissa Åkerlund suosi hirsipintoja sekä 
talonpoikaishenkisiä kalusteita ja tekstiilejä.375 Muutamissa STF:n majoissa ja niiden 
kodinomaisissa sisustuksissa on samaa tunnelmaa kuin Yläluostarin ja Kolttakönkään 
majoissa ja Vainö Vähäkallion toimistossa suunnitelluissa puurakenteisissa majoissa. 
Suomen Matkailijayhdistys piti luonnollisesti yhteyttä sisarjärjestöihinsä Ruotsissa ja 
Norjassa ja seurasi niiden toimintaa, julkaisuja ja uusia matkailumajoja. Esimerkiksi 
idea Nurmensätin turvekammiin näyttäisi saadun STF:ltä, jolle Åkerlund oli suunnitel-
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lut saamelaisten rakennustapaa noudattavan turvekodan, turvekammin ja hirsiaitan 
retkeilijöitä varten.376 Matkailijayhdistys käytti monista toimipaikoistaan STF:n esiku-
van mukaan hieman vaatimatonta nimikettä turiststation, joka suomennettiin matkai-
lumajaksi, joskin suurimpia niistä kutsuttiin hotelleiksi.

Klassismin vaiheen jälkeen Lapin läänin ja Suomen matkailuarkkitehtuurissa 
vallitsi 1930-luvulla kaksi erilaista suuntausta: uusi kansainvälisen tyylin mukainen 
funktionalismi ja kansallisista aiheista ammentanut talonpoikais- ja karjalaishenki-
nen rakentaminen. Lapin matkailurakennuksista talonpoikaisromantiikkaa edustivat 
esimerkiksi Inarin, Kilpisjärven, Lohilinnan ja Ounastunturin majat. Suomen kaupun-
kien ja kauppaloiden hotellit, kuten Pohjanhovi, rakennettiin puolestaan 1930-luvulla 
yleensä funktionalismin kansainvälisten mallien mukaan. Myös Lapin luontokohtei-
den suurimmat, kivirakenteiset hotellit Pallastunturilla ja Kolttakönkäällä sekä Ivalon 
vanhan majan uudisrakennus ja Liinahamarin laajennus, saivat funkisasun.377 Mistä 
funkishotellien ja hirsirakenteisten matkailu- ja retkeilymajojen eroavaisuudet joh-
tuivat?

Aino Niskanen on kysynyt, haluttiinko Väinö Vähäkallion toimistossa ja Rakennus-
hallituksessa Vähäkallion pääjohtajakaudella suunnitellulla kahdenlaisella matkailu-
arkkitehtuurilla, ”puhtaalla funkiksella” ja talonpoikaisilla ja kansallisilla höysteillä 
houkutella erityyppisiä matkailijoita, ja oliko funkishotellit suunnattu enemmän 
ulkomaisille turisteille.378

Suomalaista funktionalismia ja siihen liittyviä kansainvälisiä vaikutteita ja tyylikä-
sitteitä on käsitelty monissa tutkimuksissa,379 kuten myös moderniutta ja moderni-
teettia.380 Suomalaisen arkkitehtuurihistorian aiempaa tutkimusta on kritisoitu niin 
kutsutun ”puhtaan funktionalismin” korostamisesta ja valikoivan ”sankarifunkis”-kä-
sitteen luomisesta 1930-luvun muiden, samanaikaisten ilmiöiden kustannuksella.381 
On myös osoitettu, että funktionalismin tiukka ja puritaaninen geometrisyys alkoi 
eri tavoin muuntua ja pehmentyä jo 1930-luvun lopulla.382 Kaarevat ja pehmeäm-
mät linjat, luonnonmateriaalit ja erilaiset koristeaiheet näkyivät etenkin hotellien ja 
ravintoloiden sisustuksissa ja huonekaluissa, ja suuntaus jatkui samanhenkisenä 
1940-luvulla.

SUOMALAISIA FUNKISHOTELLEJA JA -RAVINTOLOITA

Funkiksesta tuli Suomessa näkyvä tyylisuunta etenkin osuuskauppaliikkeiden eri 
puolille maata 1930-luvulla rakentamissa myymälöissä, kahviloissa, ravintoloissa ja 
hotelleissa.383 Funktionalistisista tai funkishenkisistä suomalaisista hotelli- ja ravin-
tolarakennuksista mainittakoon muutamia esimerkkejä: Arkkitehti Paavo Riihimäki 
piirsi laajennustyönä Golf-Casino-ravintolan, joka valmistui Helsingin Munkkinie-
meen vuonna 1932.384 Arkkitehti Erkki Huttusen suunnittelemassa, Rauman suoje-
luskunnan 1933 rakennuttamassa Raumanlinnassa oli myös hotelli ja ravintola.385 
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HOK:lla oli ravintola vuonna 1936 avatussa, arkkitehtien Niilo Kokon, Viljo Revellin ja 
Heimo Riihimäen suunnittelemassa Lasipalatsissa.386

Aarne Ervi suunnitteli vuonna 1938 valmistuneen Heinolan Liike Oy:n talon, jossa 
toimi Hotelli Heinolanhovi.387 Jyväskylän keskustassa avattiin vuonna 1938 Hotelli 
Jyväshovi, jonka suunnitteli arkkitehti Jorma Paatola.388 Oulun keskustaan rakennet-
tiin 1938 Osuuskauppa Arinan liikerakennus, jossa oli myymälöiden ja asuntojen li-
säksi hotelli ja ravintola. Suunnitelmat laati arkkitehti Armas Lehtinen ja piirustukset 
hyväksyi arkkitehti Valde Aulanko SOK:n rakennusosastolla.389 Sortavalan Seurahuo-
ne avattiin huhtikuussa 1939 uudistettuna, Erkki Huttusen laajennettua ja muutettua 
vanhan jugendrakennuksen funkishenkiseksi.390 Porissa avattiin vuoden 1939 alku-
puolella Satakunnan Osuuskaupan rakennuttama Hotelli Satakunta. Viisikerroksisen, 
näyttävän funkistalon piirsi arkkitehti Kai Blomstedt. Art deco –henkisesti sisustetus-
sa ravintolassa oli Bruno Tuukkasen suuri seinämaalaus.391 Samana vuonna Joen-
suuhun valmistuneen liike-, hotelli- ja asuinrakennuksen, Pielishovin, suunnittelivat 
arkkitehdit Martta Martikainen-Ypyä ja Ragnar Ypyä. Pielishovin arkkitehtuurissa 
näkyy 1930-luvun lopulla alkanutta funktionalismin muuttumista, pyöristettyjä muo-
toja sekä koristeaiheita.392 Arkkitehti Eino Pitkäsen käsialaa on Ouluun vuonna 1941 
valmistunut seitsenkerroksinen Asunto-osakeyhtiö Valkea Linna,393 jonka ylimmissä 
kerroksissa toimi Hotelli Tervahovi.

Rovaniemelle rakennettiin Pohjanhovin lisäksi monia muita funkisrakennuksia, 
jotka Oiva Kallion asemakaavaan istutettuna loivat nopeasti kehittyvälle kauppalal-
le ajanmukaista ilmettä.394 Kulutusosuuskuntien Keskusliitossa 1930-luvun lopulla 

Osuusliike Lapinmaan liiketalo oli yksi Rovaniemen monista funkisrakennuksista. 

Tuhoutui 1944. Valokuva Aarne Pietinen 1939. SVM
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suunniteltu Osuusliike Lapinmaan jyhkeä liiketalo oli esimerkki osuuskauppaliikkei-
den laadukkaasta liiketalo- ja ravintola-arkkitehtuurista. Rakennuksessa oli ensiluo-
kan ravintola ja kansanravintola.

Edellä mainitut hotellit ja liiketalot rakennettiin keskustojen ruutukaavakorttelei-
hin. Jos tontti oli keskellä korttelin sivua, näkyi rakennuksesta ulospäin ainoastaan 
kadunvarren julkisivu. Fasadit noudattivat usein melko samankaltaista tasavälisten 
aukkoikkunoiden ruudukkosommitelmaa. Toisessa kerroksessa oli yleensä ravintola, 
jonka pitkä nauhaikkuna saattoi työntyä hieman ulos julkisivusta. 1930-luvulla ja 
pitkään vielä sen jälkeen kaupunkien ja kauppaloiden hotellit olivat melko pieniä ja 
siksi ne tehtiin usein osaksi liikerakennuksia, joissa oli myös myymälöitä, toimistoti-
loja ja asuntoja. Piirteiltään melko yhteneväiseen, jykevään funktionalismiin vaikutti 
se, että hotellirakennukset olivat tiili- tai harkkorakenteisia, perustuivat massiivisiin, 
kantaviin tiiliseiniin ja niissä oli aukkoikkunat, vaaleiksi rapatut julkisivut, loivat katon 
lappeet tai tasakatolta näyttänyt pulpetti- tai aumakatto. Lapin luontokohteiden 
funkishotelleissa Pallaksella, Kolttakönkäällä ja Liinahamarissa oli samantyyppiset 
rakenteet ja ulkoiset piirteet, samoin Ivalon vanhan majan funkisosassa. Rakenta-
minen pysyi paljolti perinteisissä tekniikoissa ja materiaaleissa 1950-luvulle asti, ja 
suomalaiset arkkitehdit toteuttivat kansainvälistä tyyliä mukaillutta arkkitehtuuria 
näiden mahdollisuuksien sallimilla rajoilla.

Pohjanhovin jälkeen Alko ryhtyi rakennuttamaan suurta hotellia Hämeenlinnan 
Aulangolle Suomen Matkailijayhdistyksen käyttöön.395 Märta Blomstedtin ja Matti 
Lampénin suunnittelema Hotelli Aulanko valmistui vuoden 1938 lopulla.396 Sen ark-
kitehtuurissa, sisustuksissa ja yksityiskohdissa oli monia yhtäläisyyksiä Pohjanho-
viin.397 Muun muassa molempien hotellien vesikatot olivat tasakattoja, jotta niitä voi-
tiin käyttää oleskelu- ja tarjoilutiloina.398 Hotelli Aulangon rakenteisiin, tekniikkaan, 
ääneneristykseen sekä muun muassa keittiö- ja taloustilojen, ravintolan ja hotelli-
huoneiden toiminnalliseen suunnitteluun käytettiin Pohjanhovia varten kehitettyjä 
ratkaisuja.399 Pohjanhovin ja Aulangon arkkitehtuurissa voi nähdä vaikutteita Välime-
ren maiden funktionalisti-
sista hotellirakennuksista.

Suomen 1930-luvun 
hotelliarkkitehtuurissa Poh-
janhovi ja Aulanko olivat 
aivan omaa luokkaansa. 
Kun monet suomalaiset 
funkisrakennukset olivat 
olemukseltaan hieman ras-
kaita ja monumentaalisia, 
oli Pohjanhovissa ja Aulan-
gossa uuden arkkitehtuurin 
ja sisustustaiteen keveyttä 
ja linjakkuutta, sommitte-

Hotelli Aulanko avattiin vuoden 1938 lopulla. SMY:n postikortti. 

Valokuva Aarne Pietinen. HH:n kokoelma. 
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lun ja rakennushahmon luovaa ja mestarillista hallintaa. Päinvastoin kuin useimmat 
kaupunkien ja kauppaloiden hotellit, molemmat sijaitsivat kuitenkin vapaasti: Poh-
janhovi keskustan reunalla Kemijoen rannalla puiston vieressä ja Aulanko vanhan 
kartanopuiston ympäröimänä.

Alkuperäisessä asussaan, 1960-luvulle asti, Hotelli Aulanko oli funktionalismin 
vaikuttava mestarinäyte. Sen hohtavan valkoinen, modernin linjakas arkkitehtuuri 
ja yksityiskohtiaan myöten hiotut, aistikkaat sisustukset tekivät siitä kuten Pohjan-
hovistakin suorastaan legendaarisen ylempien luokkien lomanviettopaikan. Hotelli 
Aulanko sai muun muassa olla taustana monissa elokuvissa. Pohjanhovi ja Aulanko 
muuttuivat käsitteiksi ja ne symboloivat paitsi paikkakuntiaan myös Suomen itsenäi-
syyden ajan hotellitoiminnan komeimpia saavutuksia. Ainutlaatuisina kokonaistaide-
teoksina ne ovat kuuluneet myös suomalaisen modernin arkkitehtuurin uljaimpiin 
saavutuksiin. Pohjanhovin ja Aulangon myyttinen glamour syntyi niiden loisteliaasta 
arkkitehtuurista ja sisustuksista.

Ulkomaisia funkisvaikutteita ja laivahenkeä ilmensi myös kesällä 1937 Suursaaren 
valmistunut, Suomen Matkailijayhdistyksen rakennuttama kasino, jossa oli tanssi-
ravintola ja yläkerrassa majoitushuoneita. Sen suunnitteli Aulis Hämäläinen Vähä-

Suursaaren valmistui funkistyylinen kasinorakennus 1937. Valokuva V. Koljonen. SVM. 
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kallion arkkitehtitoimistossa.400 Rannalla, korkeiden kallioiden ja metsän juurella 
sijainneen Suursaaren kasinon geometrisessa arkkitehtuurissa oli yhteneväisyyttä 
saman suunnittelijan Pallastunturin matkailuhotelliin.401 Vaikka näiden kahden raken-
nuksen maantieteellinen välimatka olikin mittava, niitä yhdisti arkkitehtuurin lisäksi 
ympäröivä jylhän kaunis luonto, jonka keskellä ne hohtivat valkoisina, ilmentäen 
1930-luvun lopun Suomen tulevaisuudenuskoista ilmapiiriä.

Suomen 1930-luvun lopun innokkaaseen hotellirakentamiseen olivat kimmok-
keena kesälle 1940 valmistellut olympialaiset, joiden uskottiin lisäävän ulkomaisten 
matkailijoiden määrää.402 Kaupunkien ja kauppaloiden hotelli- ja ravintolarakentami-
sen tyyliksi kiteytyi tuolloin melko yhdenmukainen funkis. Pohjanhovilla on täytynyt 
olla esikuvallista vaikutusta, sillä se herätti heti valmistuttuaan ihailua ja antoi siten 
mallin uudentyyppiselle ja -tyyliselle hotellille. Funkis edusti uutta aikaa ja ulkomai-
sia vaikutteita, edistystä ja nuorekkuutta, joiden ehkä ajateltiin sopivan hyvin sekä 
asutuskeskusten hotelli-, ravintola- ja liikerakentamiseen että Lapin läänin luonto-
kohteiden uusiin, suurimpiin hotelleihin.

TALONPOIKAISROMANTIIKKAA JA KARELIANISMIA

Yläluostarin matkailumajassa oli suurten pohjalaistalojen piirteitä, ja retkeilijöiden 
kesämajoitusaitat Pallasjärven ja Hetan virkataloissa olivat kuin eteläsuomalaisen 
maalaistalon pihapiiristä. Myös Aulis Hämäläisen Vähäkallion toimistossa suunnit-
telemat Inarin, Kilpisjärven, Lohilinnan ja Ounastunturin majat olivat rakennusta-
valtaan ja ilmeeltään talonpoikaisia. Satulakattoiset, punamullatut hirsitalot valkoi-
sine ruutuikkunoineen henkivät perinteistä kansanrakentamista. Osassa niistä oli 
koristeleikkauksia ja lavastemaisia kattomalkoja huopakaton päällä. Talonpoikaiset 
matkailurakennukset edustivat arkaaisella ja agraarilla olemuksellaan uuskansallis-
romanttista Lappi-tulkintaa, joka tuli suosituksi sotia seuranneina vuosikymmeninä.

Vähäkallion toimistossa piirrettiin 1930-luvulla myös Lykynlammen hiihtomaja,403 
joka palvelee edelleen alkuperäisessä käytössään Joensuun kaupungin ulkoilualu-
eella. Suunnittelijaksi voi päätellä Hämäläisen, sillä punaiseksi maalattu hirsiraken-
teinen maja on hieman suurempi toisinto Kilpisjärven retkeilymajasta, täydennetty-
nä karelianistisilla tuulilaudoilla.

Inarin majaa on kiinnostavaa verrata Tolvajärven matkailumajaan, joka valmistui 
kesällä 1939 Laatokan-Karjalan matkailun keskuspaikaksi. Tolvajärveä markkinoitiin 
paikkana, josta vielä löytää vanhaa karjalaista kulttuuria ja runonlaulajamuistoja. 
Matkailijayhdistyksen rakennuttama maja sijaitsi huomattavan kauniilla paikalla, jär-
vien ympäröimän kapean metsäharjanteen laella. Majan kerrottiin herättäneen val-
mistuttuaan yleistä ihastusta.404 Aulis Hämäläinen antoi Tolvajärven matkailumajalle 
suurta karjalantaloa mukailevan hahmon ja ulkoasun. Rakennuksessa oli kellarin 
lisäksi kaksi ja puoli kerrosta. Betoninen pohjakerros oli päällystetty kivenlohkareilla 
ja yläosa oli salvottu pyöreistä hirsistä pitkille nurkille. Majan ilmettä hallitsivat jyrkät 
katonlappeet pitsikoristeisine räystäs-, tuuli- ja otsalautoineen sekä lehtisahauksin 
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koristellut päätyparvekkeet. Karjalaisperinne ilmeni myös avokuistien pylväiden 
sekä ovien ja pieniruutuisten ikkunoiden kehyslautojen koristeellisissa puuleikka-
uksissa.405 Matkailijayhdistys rakennutti Tolvajärvelle myös Taipaleen retkeilymajan, 
joka oli pieni, karjalaistyyliin koristeltu rakennus.406 Kun 1800- ja 1900-lukujen vaih-
teen karelianismiin haettiin vapaasti inspiraatiota ja vaikutteita karjalaisesta kansan-
rakentamisesta,407 Matkailijayhdistyksen Tolvajärven toimipaikkojen suunnittelussa 
– etenkin matkailumajassa – miltei jäljiteltiin näyttävien karjalantalojen piirteitä.

Helsingin Munkkiniemeen valmistui samaan aikaan, vuonna 1939, arkkitehti Jarl 
Eklundin suunnittelema Kalastajatorppa,408 koristeellinen ravintolarakennus. Ka-
lastajatorppa ja Tolvajärven, Inarin, Kilpisjärven, Lohilinnan ja Lykynlammen majat 
poikkesivat aikansa uusasiallisesta, kansainvälisen tyylin mukaisesta funktionalis-
mista. Ne edustivat 1930-luvun jälkipuolen romanttishenkistä, kansallisia, historial-
lisia ja koristeellisia aiheita suosinutta, tutkimuksessa vähäiselle huomiolle jäänyttä 
arkkitehtuurisuuntausta, jossa voi nähdä yhtymäkohtia kansallissosialistisessa 
Saksassa vallalla olleeseen, kansallisista arkkitehtuuriperinteistä ammentaneeseen 
heimat-tyyliin. Länsimaisessa arkkitehtuurin historiankirjoituksessa, myös Suomes-
sa, on pitkään painotettu 1930–1960-luvun osalta funktionalismin ja modernismin 
edistyksellisyyttä ja keskeistä asemaa, ja tuon aikakauden rakentamisen kansallisro-
manttiset ja historisoivat piirteet on nähty taantumuksellisina tai niitä ei ole haluttu 

Tolvajärven karelianistinen matkailumaja rakennettiin Laatokan-Karjalaan 1939. SVM. 
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tarkastella. Näkemys on heijastellut arkkitehtikunnassa vallinneita, modernismia 
suosineita asenteita.

Suomen 1930-luvun matkailuarkkitehtuurin eroavaisuuksia selittänevät sijainti 
ja saatavilla olleet rakennusmateriaalit, rakennuksen koko, käyttötarkoitus, vaati-
mustaso sekä arkkitehdin ja rakennuttajan tavoitteet. Uuskansallisromantiikka näyt-
täisi versoneen luonnon keskelle rakennetuissa pienemmissä puurakennuksissa. 
Syrjäseuduille ja tiettömien taipaleiden taakse oli helpointa ja edullisinta rakentaa 
hirrestä, ja silloin voitiin luontevasti soveltaa kansanrakentamisen piirteitä. Inarin, 
Kilpisjärven, Lohilinnan ja Ounastunturin majat rakennettiin retkeilijöitä varten. 
Vaikka osa niistä sijaitsi saamelaisalueilla, arkkitehtuurilla viitattiin suomalaiseen 
talonpoikaisperinteeseen. Tolvajärven matkailurakennusten leimallisesti uuskare-
lianistinen arkkitehtuuri oli suora viesti kohteen matkailuideaan, retkeilyyn vanhan 
karjalaisen kulttuurin laulumailla. Aikansa uusasialliseen tyyliin, ympäri maailmaa 
melko samankaltaisena levinneeseen funktionalismiin verrattuna Matkailijayhdistyk-
sen majojen talonpoikainen ja karelianistinen arkkitehtuuri oli vahvasti suomalais-
kansallista, kotoisaa ja kalevalaista, ja siten myös kertomuksellista ja elämyksellistä. 
Kyseisten hirsirakennusten uuskansallisromantiikka perustunee arkkitehtien – Aulis 
Hämäläisen ja suunnittelua johtaneen Väinö Vähäkallion – ja todennäköisesti myös 
rakennuttajan, Suomen Matkailijayhdistyksen, näkemykseen perifeerisille seuduille 
sopivasta pienimuotoisesta matkailurakentamisesta ja kansallishenkisestä arkkiteh-
tuurista. Nurmensätin turvekammi edusti samaa ilmiötä harvinaisemmalla tavalla, 
sillä se jäljitteli saamelaisasumusta.

Lapin funkishotellien ajateltiin todennäköisesti edustavan kansainvälisellä 
tyylillään korkeampaa palvelutasoa sekä modernia ja muodikasta matkailua, hiih-
tourheilua ja elämäntapaa, kun sen sijaan pienemmät ja vaatimattomammilla mu-
kavuuksilla varustetut hirsirakenteiset matkailu-, retkeily- ja hiihtomajat ilmensivät 
romanttisella tavalla kansallisia, maanläheisiä ja juurevia perinteitä.
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4. LAPIN 
MATKAILUARKKITEHTUURI 
JÄLLEENRAKENNUKSESTA 
1960-LUVULLE

Sota hävitti valtaosan Lapin rakennuskannasta ja infrastruktuurista – 

myös matkailun osalta. Matkailun elvyttäminen oli yksi osa Lapin laajaa 

jälleenrakennusta. Menetetyn Petsamon tilalle viitoitettiin uusi turistireitti 

Kilpisjärvelle. Matkailupalvelut pysyivät pitkään melko vaatimattomina, 

1960-luvulla alkaneeseen yhteiskunnan modernisaatioon asti. Miten 

matkailu ja arkkitehtuuri vaikuttivat toisiinsa, ja millainen suhde niillä oli 

maisemiin ja paikalliseen kulttuuriin?

Ulkomaiden liput liehuvat 

uuden Hotelli Pohjanhovin 

edessä 1950-luvun alussa. Lapin 

sodassa ”Piippuniemeksi” 

muuttuneen Rovaniemen 

jälleenrakennus oli tuolloin täy-

sillä käynnissä. Siitä muistuttaa 

myös auton takana häämöttävä 

väliaikainen lautaparakki, joita 

kauppalassa oli tuohon aikaan 

paljon. Blenck E. ja H. 1951.



TUHKAA, TOIVEITA JA RAUNIOITA

Lapin matkailun rakentamistahti kiihtyi 1930-luvun lopulla, tavoitteena kesän 1940 
olympialaiset. Vaikka Euroopassa oli jo syttynyt sota, oltiin Suomessa toiveikkaita. 
Lokakuun 1939 Suomen Matkailun pääkirjoituksessa uskottiin kotimaan matkailun 
jopa kasvavan, ulkomaanmatkailun nyt käytyä mahdottomaksi:

Tähän luottaen ei Suomen Matkailijayhdistyskään ole ainakaan toistaiseksi katsonut 

tarpeelliseksi ryhtyä toimintaansa supistamaan, vaan se pitää kaikki hotellinsa ja mat-

kailumajansa avoinna samaan tapaan kuin normaalioloissakin. Ainoastaan Jäämerentien 

varrella suljetaan eri aikoina muutamia majoja, mutta se ei johdu sodasta, vaan käynnis-

sä olevista laajennustöistä. Yhdistyksen hyväksytty rakennusohjelma toteutetaan muut-

tumattomana loppuun saakka.1 

Taloudellisen nousukauden ja matkailulle otollisen ilmapiirin myötä oli 1930-luvun 
loppuun mennessä Lapin lääniin siis rakennettu useita uusia matkailurakennuksia ja 
korjattu ja laajennettu entisiä. Valtio toimi yhteistyössä Suomen Matkailijayhdistyk-
sen kanssa. Talvisodan syttyessä olivat rakennus- ja laajennustyöt joidenkin kohtei-
den osalta vielä kesken.

Neuvostoliiton hyökätessä Suomeen marraskuun lopussa 1939 alkoi talvisota, jota 
kesti maaliskuuhun 1940 asti. Suomalaiset joukot polttivat vetäytyessään rakennuk-
sia, jotta niistä ei olisi suojaa neuvostoarmeijalle. Yläluostarin matkailumaja roihusi 
tuhkaksi ja Liinahamarin hotellista jäi jäljelle pelkkä runko. Kolttakönkään hotellin 
polttivat norjalaiset. Siitä jäivät jäljelle runko ja piharakennukset. Virtaniemen maja 
syttyi palopommista, mutta sivurakennukset säilyivät. Petsamon ja Itä-Lapin matkai-
lurakennuksista säilyi vain Matkailijayhdistyksen kalastusmaja Lohilinna, sekin vau-
rioituneena.2 Välirauhan alueluovutuksissa Neuvostoliitto vaati itselleen matkailun 
kannalta tärkeät Sallan ja Kuusamon tunturi- ja erämaa-alueet sekä Petsamon Kalas-
tajasaarennon länsiosan, jonne jäi Vaitolahden matkailumaja.3 Sallatunturin ylä- ja 
alamaja paloivat talvisodassa, kun koko kirkonkylä poltettiin vetäytymisvaiheessa. 
Muut Lapin läänin matkailurakennukset säilyivät, kärsien vain lieviä vaurioita.

Jälleenrakennustyö käynnistyi keväällä 1940 ja jatkui kiivaana koko jatkosodan 
ajan. Ivalon vanhan ja uuden matkailumajan laajennusosat, joita oli ryhdytty te-
kemään kesällä 1939, valmistuivat loppuvuodesta 1940. Petsamossa rakennettiin 
liekkeihin hävinneen Virtaniemen matkailumajan tilalle kahvila, ja Lohilinnan maja 
korjattiin. Liinahamarin ja Kolttakönkään palaneet hotellit rakennettiin uudelleen jat-
kosodan aikana.4 Väestöä asutettiin takaisin vallatulle Sallan ja Kuusamon alueelle.

Petsamon ja Sallan matkailurakennusten lisäksi valtio ja Matkailijayhdistys me-
nettivät talvisodassa palaneen Vaalan hotellin sekä luovutetulle alueelle jääneet 
Tolvajärven matkailumajan ja Suursaaren kasinon.5 Suurimmat tuhot kohdistuivat 
siis Lappiin.

Suomen Matkailijayhdistyksellä ja sen useimmilla Lapin läänin jäsenyhdistyksillä 
oli toimintaa myös välirauhan ja jatkosodan aikana. Matkailijayhdistys painoi myyn-
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tiesitteitä ja houkutteli lomalle hotelleihinsa ja matkailumajoillensa, myös useimpiin 
Lapin toimipaikkoihinsa, vaikka monet niistä olivat jatkosodan aikana suurelta osin 
vuokrattuina Saksan armeijalle.6

Kesäkuussa 1941 käynnistyneen jatkosodan alkuvaiheessa todettiin optimistises-
ti, että ”uusia matkailun kohteita, suomalaisen heimon ikivanhoja asuinsijoja, Itä-
Karjalan luonnon ihania näkymiä on pian siirtymässä järjestetyn kulttuurimatkailun 
piiriin”.7

Suur-Suomea ei tullut. Syksyn 
1944 rauhanteossa Neuvostoliit-
to vaati Suomelta välirauhassa 
määriteltyjen alueiden lisäksi 
myös Petsamon. Se oli mat-
kailun kannalta suuri menetys, 
sillä Jäämerentiehän oli Lapin 
kansainvälinen matkailuvaltti. 
Jatkosotaa seurasi syyskuusta 
1944 huhtikuulle 1945 kestänyt 
Lapin sota. Saksalaisarmeijan 
perääntyessään täsmällisesti 
noudattama poltetun maan tak-
tiikka tuhosi lähes kaiken – myös sen mitä Lapin läänissä oli tehty matkailun eteen. 
Matkailurakennukset vaatimattomimmasta autiotuvasta upeimpiin hotelleihin olivat 
hetkessä tuhkana ja raunioina. Ainoastaan Aavasaksan, Kilpisjärven ja Pyhätunturin 
majat säästyivät.8 Kolmen peräkkäisen sodan jäljiltä jäi vain haavoitettu ja miinoitet-
tu maapohja ja sirpaleita tie- ja rautatieverkostosta. Lapin matkailun jälleenraken-
nustyö jouduttiin aloittamaan kokonaan alusta, ja pelkästään miinojen raivaus vei 
vuosia.

MATKAILUN JÄLLEENRAKENNUSTA  
YHTEISIN VOIMIN

MATKAILIJAYHDISTYS JA VALTIO RAKENTAVAT LAPPIIN

Matkailun osalta jälleenrakennusvaihe oli Lapin läänissä pitkä, sillä vasta 1960-luvun 
alussa saavutettiin majoituspaikkamäärissä 1930-luvun lopun taso.9 Kuten sotaa 
edeltävänä aikana, matkailurakennukset tehtiin valtion varoin, ja ylläpidosta vastasi 
Suomen Matkailijayhdistys. Valtio rakensi Lapin lääniin Ivalon, Vuotson, Kilpisjärven, 

Pohjanhovin pääsisäänkäynti 17.10.1944. Taustalla näkyvässä 

pihasiiven rauniossa aloitti jo seuraavan vuoden alkupuolella 

toimintansa ”Korvike-Pohjanhovi” eli ”Hovinpohja”. SA-kuva.
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Inarin, Utsjoen ja Hetan matkailumajat, ja toteutti myöhemmin useita laajennuksia. 
Valtio rakensi vielä vuonna 1984 uuden hotellin Hettaan.10

Suomen Matkailijayhdistys rakennutti itse Lapin lääniin Pohjanhovin ja Pallastun-
turin hotellit, Kilpisjärven retkeilykeskuksen ja Kaunispään tilapäisluonteisen alama-
jan. Ounasvaaran hiihtomajan yhdistys rakensi yhdessä Ounasvaaran Hiihtoseuran 
kanssa. Matkailijayhdistys, vuodesta 1966 Suomen Matkailuliitto, omisti ja ylläpiti 
Lapissa eri aikoina myös joitakin muita matkailurakennuksia. Se teetti kiinteistöihin-
sä laajennuksia ja rakennutti vielä vuonna 1982 Hotelli Ivalon sodassa tuhoutuneen, 
Vähäkallion suunnitteleman matkailumajan paikalle.11

Laajennuksia ja peruskorjauksia sekä Ivalon ja Hetan 1980-luvun hotelleja lukuun 
ottamatta valtion ja Matkailijayhdistyksen sodanjälkeinen matkailurakennusten 
rakennuttaminen Lapin läänissä ajoittui vuosille 1945–1963, painottuen 1940-luvun 
lopulle. Kyse oli sodassa tuhoutuneiden kiinteistöjen jälleenrakentamisesta, lukuun 
ottamatta Kilpisjärven, Utsjoen, Hetan ja Ounasvaaran rakennuksia, jotka kaikki 
olivat uusia kohteita.12

Valtio peri Matkailijayhdistykseltä edullista vuokraa, johon oli yhtenä perusteena 
kompensaatio siitä, että yhdistyksen Lapin toimipaikat olivat tuhoutuneet sodassa. 
Valtio arvioi myös, ettei mikään muu taho olisi pystynyt aloittamaan matkailupalve-
lutoimintaa Lapissa, taloudellisesti kannattamattomissa oloissa. Vastineeksi vuokra-
laisen piti tehdä itse vuosikorjaukset, mutta niiden sisältöä ei oltu määritelty. Valtio 
myös edellytti, että matkailurakennuksia on pidettävä auki miltei vuoden ympäri. Ra-
kennusten ikäännyttyä syntyi korjauksista toistuvaa erimielisyyttä, etenkin 1980-lu-
vulla. Matkailijayhdistyksessä oltiin pettyneitä rakennusten ja kaluston huonoksi 
päässeeseen kuntoon ja koettiin, että valtio oli haluton satsaamaan kunnollisiin 
korjauksiin ja uudistuksiin.13

Suomen Matkailijayhdistys oli vuonna 1928 perustamassa Suomen Matkaravin-
to ja Maja Oy:tä, joka hoiti aluksi junaravintolatoimintaa. Matkailijayhdistys osti 
1930-luvun lopulla yhtiön koko osakekannan ja muutti nimeksi Matkaravinto Oy. 
Tytäryhtiö laajensi toimintaansa, hoitaen ravintoloita junissa, rautatie-, linja-auto- ja 
lentoasemilla sekä hotelli- ja ravintolatoimintaa muun muassa muutamissa Mat-
kailijayhdistyksen toimipisteissä, kuten Pohjanhovissa ja Aulangolla. Matkaravinto 
kasvoi 1950-luvun alkuun mennessä sekä liikevaihdollaan että toimipaikkojensa 
lukumäärällä Suomen suurimmaksi ravitsemisliikkeeksi. Yhtiö rakennutti liikenne-
ravintoloita, hotelleja, toteutti laajennuksia Matkailuliiton hotelleihin ja osallistui 
linja-autoasemien rakennuttamiseen. Suomen Matkailijayhdistys nimettiin organi-
saatiouudistuksen jälkeen 1.1.1966 Suomen Matkailuliitoksi, ja seuraavana vuonna 
sen kaikki hotellit ja ravintolat siirtyivät Matkaravinnon hoidettaviksi. Matkaravinnon 
20 hotellin ketjun nimeksi tuli vuonna 1971 Finnhotels. Matkaravinto oli vuonna 
1977 maan suurin yksityinen hotelli- ja ravintola-alan yritys, kunnes se seuraavana 
vuonna sulautettiin osaksi Rantaloma Oy:tä, jonka nimeksi tuli Rantasipi Oy.14

Suomen Matkailuliitto yhdessä tytäryhtiönsä Matkaravinnon kanssa oli merkit-
tävin yksittäinen toimija Lapin matkailussa sodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Mat-
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kailuliiton toiminta jatkui vakaana 1990-luvun alun talouslamaan asti, jonka myötä 
se joutui taloudellisiin vaikeuksiin, myi omistamansa hotellit ja suuren osa muusta 
majoitustoiminnastaan ja luopui valtakunnallisesta leirintäalueverkostaan. Vuonna 
1997 Matkailuliitto ajautui yrityssaneeraukseen ja vuonna 2001 konkurssiin.15 Siihen 
päättyi Suomen vanhimman ja perinteikkäimmän matkailujärjestön tarina. Yhden 
yhdistyksen aloittama ja valtion tuella ylläpitämä Lapin matkailupalvelutoiminta 
muuttui kokonaan yksityiseksi yritystoiminnaksi. Vuodesta 1887 toiminut Suomen 
Matkailuliitto oli niittänyt kunniaa, kasvanut suureksi ja vaikutusvaltaiseksi matkai-
luorganisaatioksi ja täyttänyt alkuperäisen tehtävänsä matkailuolojen kehittämiseksi, 
mutta sen poistuminen kentältä oli nopea ja dramaattinen.

Äkäslompoloon rakennetun Ylläskartanon julkisivupiirustus 1950. Jouko Ylihannu piirsi Lappiin hiihtomajoja 

monille yhdistyksille ja yksityishenkilöille. MFA.

JOUKO YLIHANNU MATKAILUN ARKKITEHTINA

Sodan jälkeen Suomen Matkailijayhdistys ja Matkaravinto Oy palkkasivat arkki-
tehdikseen Jouko Ylihannun (1912–1987), joka hoiti tehtävää vuosina 1945–1954.16 
Ylihannu suunnitteli matkailurakennuksia myös sen jälkeen, 1970-luvulle asti, sekä 
omassa toimistossaan että Kulutusosuuskuntien Keskusliitossa (KK), jossa hän työs-
kenteli vuodesta 1954 arkkitehtiosaston päällikkönä 1970-luvun lopulle. Ylihannun 
tuotanto on laaja ja sisältää monipuolisen valikoiman mitä erilaisimpia uudisraken-
nuskohteita ja muutossuunnitelmia sekä Lapin lääniin että muualle Suomeen. Töiden 
mittakaava ulottuu matkailijoille myydyistä pinsseistä, muistomerkeistä, huoneka-
luista, kioskeista ja sisustuksista liikerakennuksiin ja tehtaisiin. Ylihannu suunnit-
teli arkkitehtitoimistossaan lähes kaikkea mitä sodan runtelema ja uutta rakentava 
Suomi tarvitsi, muun muassa kouluja, kerrostaloja, pientaloja, lomarakennuksia, 
rantasaunoja, ravintoloita, kahviloita, hotelleja, huoltoasemia, retkeilykeskuksia ja 
leirintäalueita. Hän piirsi pankkeja, palvelu- ja liikerakennuksia, tanssilavoja, eloku-
vateatterin sekä sankarihautausmaat Rovaniemelle, Ivaloon ja Inariin. Kolille Ylihan-
nu suunnitteli matkailurakennusten ohella Ukko-Koli-moottoriveneen ja Aulangolle 
maauimalan ja golf-kentän.17
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Ylihannun töitä esiteltiin Arkkitehti-lehdessä ja muissa ammattijulkaisuissa.18 
Hänen arkkitehtuurinsa muuttui 1950-luvulta lähtien ajan kansainvälisten suunta-
usten mukaisesti rationalistiseksi, myöhemmin paikoitellen kaavamaiseksi moder-
nismiksi. Tuotannon kaari ulottuu jälleenrakennuskauden pienipiirteisistä taloista ja 
sisustuksista työväen osuusliikkeiden ajanmukaisiin, vuosien myötä yhä suurem-
piin liike- ja hotellirakennuksiin ja Centrum-tavarataloihin ja lopulta Maxi- ja EKA-
marketteihin, Cumulus-ketjun hotelleihin ja Hotel Inter-Continentaliin. Ylihannu oli 
taitava löytämään onnistuneita ratkaisuja mitä erilaisimpiin tehtäviin, mutta hänen 
lahjakkuutensa pääsi parhaiten esille 1940-luvulta 1960-luvun alkuun perinteisillä 
rakennustekniikoilla toteutetuissa, yksityiskohdiltaan huolitelluissa rakennuksissa.

Lapin jälleenrakennuskauden matkailuarkkitehtuuri edustaa suurelta osin yhden 
arkkitehdin, Jouko Ylihannun visuaalista näkemystä. Hän suunnitteli useimmat 
sodan jälkeisen kahden vuosikymmenen aikana Lapin lääniin rakennetut matkai-
lurakennukset. Matkailijayhdistyksen ja valtion toimeksiantoina Ylihannu piirsi 
muun muassa Kilpisjärven matkailu- ja retkeilymajat, Pallastunturin, Ivalon, Inarin, 
Utsjoen ja Hetan matkailumajat ja Ounasvaaran hiihtomajan ja laati Pohjanhovin 
työpiirustukset.19 Lisäksi hän suunnitteli Lapin lääniin monia lomarakennuksia yrityk-
sille, yhteisöille ja yksityisille sekä autiotupia ja leirintäalueita. Esimerkiksi vuonna 
1950 Ylihannu piirsi Äkäslompoloon Ylläskartanon hiihtomajan, veistetyistä hirsistä 
tehdyn punamullatun rakennuksen, johon hän sovelsi peräpohjalaistalon typologiaa 
modernilla tavalla. Seuraavana vuonna hän suunnitteli Äkäslompoloon Kesänkijo-
en rannalle Ab Kemi Oy:n pyöröhirsisen, romanttishenkisen suuren edustusmajan 
sivurakennuksineen.20 Vuonna 1962 Ylihannu piirsi Saariselän eteläpuolelle Kakslaut-
taseen Poikien Keskuksen leiripaikaksi Tievatuvan päärakennuksen ja saunan.21 Yli-
hannu suunnitteli Lappiin myös muun muassa Ylläsjärvelle vuonna 1968 rakennetun 
Karjalan Liiton lomamajan. Pelkistetyn modernistisessa, yksikerroksisessa puura-
kennuksessa oli laakea pulpettikatto, ruskeat vaakalaudoitetut julkisivut ja nauhaik-
kunoita.22 Ylihannu kehitteli työssään uusia ratkaisuja majoituspalvelurakennuksia ja 
hotellihuoneita varten.23

ALKO PERUSTAA HOTELLEJA

Sodan päätyttyä Oy Alkoholiliike Ab ja sen tytäryhtiö myivät Pohjanhovin ja Aulan-
gon hotelliyhtiöiden omistusosuudet Suomen Matkailijayhdistykselle. Alkon Ra-
vintolat Oy:lle jäi ainoastaan vuonna 1903 valmistunut, arkkitehti Usko Nyströmin 
suunnittelema kansallisromanttinen Imatran Valtionhotelli, joka oli päätynyt yhtiölle 
jatkosodan alussa 1942. Seuraavina vuosikymmeninä Alkon tytäryhtiöt ostivat ja 
rakennuttivat suuren joukon hotelleja ja ravintoloita ympäri maata niin, että vuoteen 
1962 mennessä Alkon konsernista, siis Suomen valtiosta, oli tullut maan suurin ma-
joitus- ja ravitsemisliike.24
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Valtion alkoholimonopolin sotien jälkeisistä hotelleista avattiin ensimmäisenä 
Alkon Ravintolat Oy:n Kemiin rakennuttama Merihovi keväällä 1949. Sen rakentami-
nen oli alkanut jo vuonna 1946, mutta edennyt hitaasti materiaalipulan vuoksi. Meri-
hovissa oli ensimmäisen luokan ravintola ja kansanravintola.25 Rakennuksen ja 
siihen vuonna 1955 valmistuneen laajennuksen suunnittelivat arkkitehdit Toivo Antti-
la ja Veli Klami (1909–1982).26 Paavo Tynell piirsi valaisimet27 ja ilmeisesti myös muita 
osia sisustuksista.28

Hotelli Merihovissa oli 51 huonetta. Ala-aulassa oli 1960-luvulla täytetty maakar-
hu tuomassa esimakua lähestymisestä Lappiin, ja pohjalaiseen henkeen sisustetun 
ravintolakabinetin seinällä oli hirvensarvet. Kansanravintola oli jo tuolloin nimetty 
Ankkuriksi, ja se oli sisustettu satamakaupungille sopivaan tapaan meri- ja meri-
mieshenkisesti.29 Avaruusajan hohdetta Merihovi sai majoittaessaan kosmonautti 
Juri Gagarinin kesällä 1961.30

Keskustan vanhalla ruutukaava-alueella tontin kulmassa sijaitsevan Merihovin, 
vaaleaksi rapatun kuusikerroksisen tiilirakennuksen arkkitehtuuri on myöhäistä 
funktionalismia. Jykevä kivitalo voisi olla 1930-luvun lopulta. Päädyn sisäänkäynti-
julkisivua hallitsee suuri kuusikerroksinen pystyikkuna, jonka takana on komea pää-
portaikko. Tumma sokkeliosa ulottuu ensimmäisen kerroksen korkeudelle, ja toisen 
kerroksen ravintola työntyy ulos seinäpinnasta erkkerinä.

Kun Alko-konserni 1990-luvulla 
luopui hotelleistaan ja ravintolois-
taan, päätyi Merihovi lopulta yksityi-
selle yrittäjälle. Hotelli kunnostettiin 
vuonna 1999, mutta sisustettiin 
pittoreskiin krumeluurityyliin. Meri-
hovin ravintolasalissa ja vastaanot-
toaulassa on säilytetty alkuperäisiä 
yksityiskohtia, kuten kaarevapintai-
sia puupanelointeja ja koristeellisia 
messinkivalaisimia sekä portaikon 
lokkireliefit.

Alkon ravintolayhtiö, vuodesta 
1954 lähtien nimeltään Yhtyneet 
Ravintolat Oy, avasi Rovaniemelle 
Hotelli Polarin vuonna 1960 ja Motel-
li Ounasvaaran 1968, jälkimmäisen 
omisti alkuvuosina Motorest Oy. 
Pohtimolammelle yhtiö raken-
nutti 1967 erämaja Karhunpesän 
palvelemaan Polarin asiakkaita.31 
1960-luvun alussa Alko halusi 
murtaa maaseudun kieltolakia olut-

Alkon Ravintolat Oy:n Hotelli Merihovi avattiin Kemissä 

1949. Edessä valokuvan ottaneen Fred Runebergin auto. 

Postikortti 1960-luvun alusta. HH:n kokoelma.
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ravintolakokeilulla, perustamalla muutamia viihtyisiä, kansanravintolatyyppisiä 
anniskelupaikkoja. Alko perusti kokeiluaan varten toisen tytäryhtiön, Kantaravintolat 
Oy:n. Se avasi Kittilän kirkonkylään 1963 Kantakrouvi-ketjun ravintolan. Kantaravin-
tolat Oy laajensi pian toimintaansa ja alkoi rakentaa Suomen maaseutukeskuksiin 
Kantakievari-hotelliketjua.32 Sodankylässä avattiin Kantakievari-hotelli vuonna 1968, 
Luostolla 1969 ja Kittilässä samoihin aikoihin.33 Alkon aktiivisin vaihe hotellien ja 
ravintoloiden perustamisessa pohjoiseen ajoittui 1960-luvulle, jolloin se toimipaik-
kojensa lukumäärän perusteella kasvoi alan toiseksi suurimmaksi toimijaksi Lapin 
läänissä, Matkailuliiton ja Matkaravinnon konsernin jälkeen.

Osuusliike Lapinmaan Rovaniemelle 1948 rakennetun uuden liiketalon ensimmäisen luokan ravintola 

Lapinmaa päihitti sisustuksellaan Pohjanhovin. MV.

Näkymä Kemijärven keskus-

tasta, takana 1954 rakennettu 

Hotelli Koilliskunnan talo. 

Postikortti 1950-luvulta. Valokuva 

U. Lappi. HH:n kokoelma.
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OSUUSLIIKKEIDEN HOTELLEJA, MATKUSTAJAKOTEJA JA RETKEILYMAJOJA

Kaksi osuuskauppaliikettä, Kulutusosuuskuntien Keskusliitto KK ja Suomen Osuus-
kauppojen Keskuskunta SOK, rakensivat eri puolille maata ravintoloita ja hotelleja. 
1960-luvun puoliväliin mennessä osuusliikkeillä oli jo noin 60 hotellia, puolet niistä 
maaseudulla.34 Lapin läänissä osuusliikkeillä oli vain muutamia majoituspaikkoja ja 
ravintoloita.

Arkkitehti Niilo Pulkka suunnitteli KK:ssa Rovaniemelle sodassa tuhotun Osuus-
liike Lapinmaan liiketalon tilalle uuden, vuonna 1948 valmistuneen keskustoimi-
talon, jossa myymälöiden ja asuntojen lisäksi oli kaksi ravintolaa. Ravintoloissa ja 
portaikossa oli taiteilija Eino Kaurian Lappi-aiheisia seinämaalauksia.35 Ensimmäisen 
luokan ravintolassa Lapinmaassa oli sirot kaarevalinjaiset kalusteet ja kattokruunut, 
murattiköynnöksiä ja vaneripintainen seinä. Kansanravintola Haarikassa oli jykevät 
kalusteet ja tavernamainen tunnelma.36 Sisustukset ovat hävinneet jo kauan sitten 
ja seinämaalaukset on peitetty levyjen tai maalipintojen alle. Aikoinaan Rovaniemen 
kauneimman ravintolan tiloissa on nykyisin E-osuusliikkeen perillisen Restel Oy:n 
pizzeria Rax Buffet, 27 toimipaikan laajuisen ketjun itsepalveluravintola, joka verkko-
sivujensa mukaan toimii periaatteella ”syö ja juo niin paljon kuin haluat”.

Kemijärven kirkonkylään valmistui vuonna 1950 Osuusliike Sallan liiketalo, jossa 
oli yhdeksän huoneen hotelli Pohjanpirtti sekä ensiluokan ravintola ja kansanra-
vintola. Neljä vuotta myöhemmin avattiin kahdeksan huoneen hotelli Koilliskunta 
ravintoloineen Koilliskuntain Osuuskaupan liikerakennuksessa, jonka suunnittelivat 
arkkitehdit Matti Haapala ja Armas Lehtinen SOK:n rakennusosastolla Helsingissä.37 
Sallan uuteen kirkonkylään rakennettiin 1950-luvun alussa Osuusliike Sallan kaksi-
kerroksinen liiketalo, jonka yläkerrassa toimi ensimmäisen luokan ravintola Sallan-
suu. Sen piirsi Väinö Paananen OTK:n teknisellä osastolla Helsingissä.38

Nämä kolme osuusliikkeiden liiketaloa Kemijärvellä ja Sallassa ovat jälleenraken-
nuskaudelle tyypillisiä satulakattoisia, vaaleaksi rapattuja tiilirakennuksia, ilmeeltään 
sopusuhtaisia ja vähäeleisiä. Ne ovat kestäneet hyvin aikaa, vaikka yhteiskunnan 
muutokset ovat puhallelleet niiden vankkarakenteisten kiviseinien sisällä. Pienet se-
katavarakaupat muuttivat niiden pohjakerroksista jo vuosikymmeniä sitten itsepal-
velumyymälöihin ja myöhemmin suuriin halleihin, ja ravintoloiden aikanaan hillitty 
tunnelma ja valkoiset pöytäliinat ovat enää haalistunut muisto. Koilliskunnan talossa 
toimii edelleen hotelli, mutta Sallansuussa annettiin viimeinen valomerkki jo vuonna 
1983, kun suuret savotat olivat ohitse, suuri osan kunnan asukkaista oli muuttanut 
Ruotsiin ja Sallan elämä hiljentynyt. Pohjanpirtin talossa viihdykettä tarjoavat nykyi-
sin Restel Oy:n ketjupaikat, nuorten yökerho Nightlife sekä karaokeravintola Wanha 
Mestari – jälkimmäistä, samalla nimellä ja konseptilla toimivaa kansankapakkaa 
löytyy ketjun verkkosivujen mukaan yli 60 ympäri Suomen maakuntia.

Osuusliikkeiden hotellien ja ravintoloiden liikeidea, arkkitehtuuri ja sisustustyyli 
näyttävät olleen 1960-luvulle asti ympäri maata melko yhteneväisiä. Osuusliikkeet 
tarjosivat laadukasta ja luotettavaa majoitus- ja ravitsemuspalvelutoimintaa. Kau-
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punkien ja kauppaloiden suurimpiin toimipaikkoihin satsattiin eniten, mutta myös 
syrjäisiin kirkonkyliin osuusliikkeet toivat kokonaislaatua ja ravintolakulttuuria, 
johon yksityisten palveluntarjoajien olisi ollut vaikeaa yltää. Kummankin osuuskaup-
paliikkeen Lapin läänin toimitalot ja -paikat suunniteltiin niiden keskustoimistoissa 
Helsingissä, jossa suunnitteluun osallistui arkkitehteja ja sisustusarkkitehteja.

LAPPI ERÄMAAROMANTIIKAN JA KAUKOKAIPUUN SATUMAANA

Sodan kärsineessä Suomessa elettiin vielä vuosikausia vaikeaa säännöstelyn aikaa. 
Hotelli- ja ravintolatoiminta toipui hitaasti. Viranomaisten kontrolli oli ankaraa: 
ravintoloiden tanssikielto kumottiin vasta vuonna 1948, ja lopulta vuonna 1952 sal-
littiin drinkkibaarit korkeine tuoleineen ensimmäisen luokan hotelleihin. Henkinen 
ilmapiiri oli konservatiivinen ja moralistinen.39 Vapaa-aikaa oli vähän, ja työviikko oli 
kuusipäiväinen.

Karjalan menetys vahvisti Lapin merkitystä Suomen periferiana, salaperäisen lu-
movoimaisena ja alkukantaisena erämaiden maana. Ne joilla oli varaa ja aikaa, mat-
kustivat Lappiin retkeilemään ja hiihtämään, kuten 1930-luvullakin. Lapin-matkojen 
suosioon vaikutti edelleen halu kulkea luonnossa ja harrastaa liikuntaa. 1940–1950-
luvun Lapin-matkojen sisältönä oli erähenkisyyttä ja pohjoisen romantiikkaa, hiihto-
retkiä ja saunomista, takkatulen loistetta hämärässä hirsikämpässä. Ilta hiihtomajal-
la saattoi kulua yhteislaulun, majojen välisen tietokilpailun, kortinpeluun, takkatulen 
äärellä istuskelun ja hanurin säestyksellä tanssimisen merkeissä, kuten vanhoja 
Lappi-kuvakirjoja katsoessa voi todeta. 1940–1950-luvulla elettiin vielä klassisen mat-
kailun aikaa. Matkailijat halusivat kohdata sen ihanteellisen ja romantisoidun todel-
lisuuden, jonka olivat kiteyttäneet aikaisemmat ylempien luokkien matkaajat ja jota 
parhaiten edustaa topeliaanisen isänmaanrakkauden täyttämä luontoromantiikka.

Lapin matkailussa oli 1900-luvun alkupuolelta 1960-luvulle asti yhteisöllistä 
luonnetta. Useimmiten käytettiin yhteiskunnan ylläpitämiä majoitus- ja yhteislii-
kennemuotoja. Lapin lomakohteisiin järjestettiin hyvät joukkoliikenneyhteydet ja 
useimmat matkailijat saapuivat sinne junalla ja linja-autolla. Lukumäärältään vähäi-
sen majoituksen suhteen ei voitu olla vaativia, vaan usein oli tyydyttävä siihen mitä 
oli tarjolla. Monet yöpyivät yhteismajoituksessa, jotkut paikallisissa maalaistaloissa. 
1930-luvun lopulla moniin Lapin matkailumajoihin rakennettiin lisää mukavuuksia, 
mutta sodan tuhojen jälkeen kesti vuosia ennen kuin saatiin sama mukavuustaso. 
Lapin monilla majoilla oli aluksi vain yhteismajoitushuoneita, ulkokäymälä ja puu-
lämmitteinen pihasauna.

Vuonna 1938 perustettu Suomen Latu paikallisosastoineen ja vuonna 1946 pe-
rustettu Tunturilatu pitivät yllä Lappi-innostusta ja rakennuttivat yhdessä Suomen 
Matkailijayhdistyksen Lapinkävijöiden kanssa kämppiä tuntureille.40 Tämä on vain 
yksittäinen esimerkki yhteisöllisen matkailutoiminnan viriämisestä. Lapin matkailus-
sa vaikutti sodan jälkeisinä vuosikymmeninä useita yleishyödyllisiä tahoja, yhdistyk-
siä, järjestöjä ja ammattiliittoja, jotka rakensivat tuntureille majoja ja lomakeskuksia. 
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Monia majoja ja tunturitupia pystytettiin aluksi vähillä rahoilla ja vahvalla yhteisöl-
lisellä voimalla, osittain tai kokonaan talkootyönä ja paikalta saaduista puista. Yh-
distysten, järjestöjen ja yhteisöjen Lapin-majat tarjosivat mahdollisuuden lomailuun 
yhä useammalle, ja ne loivat pohjaa myöhemmälle, yksityiselle matkailupalvelutoi-
minnalle.

Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä suosittuja majoittumispaikkoja olivat myös yk-
sityiset matkustajakodit, ja monissa kirkonkylissä ne olivat ainoita majoitusliikkeitä, 
niin myös Lapin läänissä. Oli myös yhdistysten ja yksityisten ylläpitämiä retkeilyma-
joja. Monissa pohjoisen asutuskeskuksissa ja kylissä oli mahdollista saada edulli-
sesti vaatimaton yösija kansakouluissa tai niiden oppilasasuntoloissa, joita kunnat 
pitivät kesäaikaan avoinna retkeilymajoina.41

Lapin matkailu alkoi muuttaa luonnettaan 1960-luvun alkupuolelta lähtien, kun 
yksityisautoilu lisääntyi, telttailu tuli suosituksi ja matkailupalvelut moninkertaistui-
vat ja monipuolistuivat. Uusia leirintäalueita perustettiin vilkkaasti eri puolille Lapin 
lääniä. Nyt alempi keskiluokka ja työväestökin saattoi kierrellä kotimaataan ja matka-
ta eksoottisen maineen saaneeseen Lappiin.

PALLAS-OUNASTUNTURIN KANSALLISPUISTOSSA

UUSI HOTELLI PALLASTUNTURILLE

Pallastunturin tuhotun, kaikilla mukavuuksilla varustetun funkishotellin arkkiteh-
tuuria arvosteltiin Suomen Matkailussa 2/1946 paikalle sopimattomaksi, laatikko-
maiseksi ja ilmeettömäksi betonikolossiksi ja sen sisustuksia jäätävänkylmäksi 
uusasiallisuudeksi. Myös hotellin sijoitus ylhäälle tunturinrinteeseen todettiin 
epäonnistuneeksi, sillä paikka oli tuulinen ja tuiskuinen ja tie alati ummessa. Osa 
vakiokävijöistä piti entistä hotellia liian loisteliaana ja sen ruokatarjontaa nousukas-
maisena. Uuteen hotelliin toivottiin muun muassa saunaa ja kansallista ruokaa.42 
Valokuvaaja Marja Vuorelaisen tuolloiset kommentit entisestä ja tilalle tulevasta 
hotellista kuvaavat ajan muuttumista:

Eivät kai enää tee sellaista tyylivirhettä, että pystyttävät huippumodernin kivikolossin 

villin erämaan keskelle? Suomalaista honkaa Pallakselle!... Ei kai niitä aaltotuoleja tuoda 

ruokasaliin eikä seurusteluhuoneeseen? Suurpiirteiseen ympäristöön jykevät, kansalliset 

huonekalut!43 

Suomen Matkailussa luvattiin, että vanhan loistohotellin tilalle rakennetaan ”piir-
teiltään ympäristölleen uskollinen... hengeltään lämmin ja houkutteleva... kodikas, 
kansanomainen uusi Pallasmaja, joka on ikäänkuin vedetty lähemmäs kansaa, hiih-
don varsinaisia ystäviä”.44 Raskaan sodan läpikäynyt ja pulavuosia elävä kansakunta 
suhtautui elämään maanläheisemmin kuin sotia edeltäneinä vuosina. Edesmenneen 
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Pallashotellin koettiin olleen hienosteleva ja ylellinen, monine yksityishuoneineen 
kallis ja loistelias. Myös arkkitehtuuri ja sisustustaide olivat muuttuneet.

Jouko Ylihannu teki vuonna 1946 ensimmäisen suunnitelmansa Pallastunturin 
matkailumajaksi.45 Kaksikerroksisen, melko loivaharjaisen ja leveäräystäisen hir-
sirakennuksen päädyssä, sisäänkäynnin yhteydessä, oli liuskekivillä päällystetty 
yksikerroksinen, aurinkoterassin sisältänyt uloke ja toisessa päädyssä oli matalampi 
ravintolaosa.46 Arkkitehtuuri oli modernia, henkien kuitenkin erämaassa sijaitsevan 
tunturihotellin tunnelmaa. Ylihannun ensimmäinen suunnitelma hylättiin, todennä-
köisesti materiaalipulasta johtuen.

Alkuvuodesta 1946 käynnistettiin Pallasjärven rannalla tukkityömaa tulevan mat-
kailumajan hirsien hankkimiseksi. Seuraavana kesänä aloitettiin rakennustyöt ja ra-
kennettiin Pallasjärven rannalle retkeilymaja, sauna ja talli sekä Pallastunturin rintee-
seen, rakennuspaikan lähelle, rakennustyöväkeä varten kelohonkainen tukkikämppä 
sekä savusauna. Kesällä 1947 olivat myös Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiopiskeli-
jat työmaalla talkootöissä. Maaliskuussa 1948, monien vaivojen jälkeen, voitiin avata 
uusi, hirsirakenteinen Pallaksen matkailumaja joka oli sijoitettu edeltäjäänsä noin 
800 metriä alemmaksi, Vatikurun varteen, puurajalle.47

Pallastunturin matkailumajan rakennutti Suomen Matkailijayhdistys sotakorvaus-
varoilla ja yrityksiltä ja yksityisiltä keräämillään lahjoituksilla ja rakennustarvikkeilla. 
Myös useimmat urakoitsijat ja tavarantoimittajat osallistuivat talkoisiin lahjoittamal-
la osan työstään tai materiaaleista.48 Matkailumajan suunnitteli Jouko Ylihannu avus-
tajinaan arkkitehti Paavo Lehtinen ja arkkitehtiylioppilas Erkki Helamaa. Huonekalut 
suunnitteli sisustusarkkitehti Lasse Ollinkari, valaisimet muotoilija Paavo Tynell, 
verhot muotoilija Kaj Franck ja huonekalukankaat tekstiilitaiteilija Vappu Niittylä.49

Hotellirakennuksen pääosan muodostaa kapeahko, kaksikerroksinen ja satula-
kattoinen majoitusrakennus, johon liittyvät sisäänkäyntikatos ja yksikerroksinen 
ravintolasiipi.50 Rakennus on pitkänurkkainen ja se on tehty sahatuista hirsistä, 
nurkkasalvokset on viistetty ylhäältä alaspäin kapeneviksi. Majoitusrakennus on 
katettu kattotiilillä, sisäänkäyntikatosta ja ravintolasiipeä peitti alun perin turvekatto. 
Rakennuksessa on ajalle ominaisesti liuskekiveä pihakiveyksenä, sokkelin pinnassa, 
takoissa sekä korkeassa valkoiseksi rapatussa savupiipussa, joka muistuttaa koivun 
runkoa. Parvekkeiden laudoituksissa on koristeellisia leikkauskuvioita. 

Jyhkeästä ravintolasalista oli käynti viihtyisään seurusteluhuoneeseen, jossa oli 
suuri maisemaikkuna ja koristeellinen takka, joka on vielä jäljellä. Hotellin aulassa 
ja ravintolassa on säilynyt osa alkuperäisistä valaisimista ja muutamia kalusteita. 
Sisätilojen paljaat hirsiseinät, laudoitetut katot ja lankkulattiat ovat maalaamatonta 
puuta, ala-aulassa on punatiililattia. Kalusteina oli pehmeälinjaisia, muodonannol-
taan ajalle tyypillisiä puuhuonekaluja. Ne suunniteltiin varta vasten Pallakselle, kuten 
useimmat valaisimetkin, joiden messinki- ja kuparivarjostimissa on rei’ityskuvioita 
ja joiden kasvien tavoin taipuvissa putkissa ja messinkilankakiehkuroissa voi nähdä 
mystistä luonnonornamentiikkaa. Saamelaiskulttuuri ja Lappi näyttävät innoittaneen 
sisustuksen suunnittelijoita: muhkeanmuotoisten nojatuolien ja sohvien selustat 
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päällystettiin porontaljoilla, ja ala-aulan näyttävissä valaisimissa oli messinkisiin kat-
tokruunuihin yhdistetty suuria poronsarvia. Ravintosalissa on kuparista muotoiltuja, 
poron kelloja muistuttavia valaisimia sekä patamaisia lampunkupuja.51 Franckin Pal-
laksen matkailumajaan suunnittelemassa värikkäässä verhokankaassa oli kuvattuna 
Lapin kasveja sekä saamelaisia perinteisten elinkeinojensa parissa.52 Matkailumajan 
henkilökunta oli pukeutunut saamelaispukuihin, myöhemmin suomalaisiin kansal-
lispukuihin.53

Hotellin yläkerrassa on seurusteluhuone, Lapin tupa, jossa alun perin oli kalus-
teina peräpohjalainen kiikku ja porontaljaselkäiset nojatuolit ja seinällä porontalja 
sarvineen. Nurkassa oli perinteisenmallisen saamelaistuvan hirsikehäinen liuskeki-
vitakka keitintankoineen,54 jonka ”lappalainen” oli muurannut tunturikivistä. Lapin 
tupaan oli tarkoitus kerätä tunturiseudun esineitä pieneksi kotiseutumuseoksi.55

Matkustajahuoneet nimettiin lähituntureiden suurimpien kerojen mukaan. 
Kahden hengen huoneissa oli yhteensä 34 vuodetta, mutta hiihtoaikana vuode-
paikkamääräksi saatiin lisävuoteiden avulla 62. Tämä oli mahdollista sesonkiajaksi 
asennettavan, Ylihannun suunnitteleman kevyen kerrosvuoderatkaisun avulla. Mat-
kailumajan mukavuuksiin kuuluivat keskuslämmitys, sähkövalaistus ja lämmin vesi. 
Vain yhdessä huoneessa oli oma kylpyhuone ja wc, muissa pesualtaat. Molemmissa 
majoituskerroksissa oli yhteiset pesu-, suihku- ja wc-tilat ja kuivaushuoneet. Vesi 
johdettiin Vatikurun tunturipurosta omalla paineellaan puuputkessa. Energiansääs-
tö huomioitiin kolmilasisilla ikkunoilla. Tukki- ja rakennustyömaan majapaikkana 
toimineeseen kelohonkakämppään saatiin kymmeniä petipaikkoja, kun se jaettiin 
kahdeksi ryhmämajoitushuoneeksi miehille ja naisille. Puron lähellä oli turvekatolla 
katettu pulpettikattoinen savusauna sekä tavallinen hirsisauna. Pallasjärven rantaan 
rakennettu hirsinen retkeilymaja purettiin ja siirrettiin matkailumajan pihapiiriin, ja 
siihen tehtiin leipomo ja henkilökunnan asuintilat. Matkailumajaa varten rakennettiin 
myös erillinen ruokakellari sekä oma pienvesivoimalaitos, josta saatiin sähköä ja 
osittain lämpöäkin.56

Pallastunturin matkailumajan rakennustyössä oli puutetta rakennustarvikkeista, 
työvoimasta ja rahasta.57 Jälleenrakennuksen alkuaikoina koko maassa oli suuri 
puute etenkin tiilistä,58 joten puun valinta rakennusmateriaaliksi lienee ollut luonnol-
linen ratkaisu. Ylihannun mukaan siihen vaikutti ”osittain KYMRO:n kanta, osittain 
pyrkimys tunturimaastolle ja Peräpohjolalle luonteenomaiseen seinämateriaaliin. 
Vankka, karkea hirsiseinä on myös erinomainen tausta turistien värikkäille ja usein 
mielikuvituksellisille urheiluasuille.”59 Ylihannun mukaan oli Pallastunturin matkai-
lumajan ”arkkitehtuurissa sisustusta myöten pyritty saamaan aikaan jonkinlaista 
suomalaisen vankkaa ja karua, mutta kuitenkin vieraanvaraista tunnelmaa”.60 Hän 
oli sodan jälkeen tutustunut Norjan matkailumajoihin ja kirjoittanut niistä artikkelin 
Suomen Matkailuun. Norjan matkailutoiminta oli jo tuolloin kehittynyt pitkälle ja 
majaverkosto oli tiheä. Etenkin Norjan matkailijayhdistyksen rakennuttamat majat 
olivat saaneet vaikutteensa perinteisestä rakentamisesta, esikuvinaan saetergårdit, 
tunturien karjakartanot. Ylihannu kirjoitti, ettei niissä oltu satsattu kovin paljoa mu-
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Jouko Ylihannun esimmäinen suunnitelma Pallastunturin 

uudeksi matkailumatkailumajaksi. Suomen Matkailu 1/1946, 8.

Ylihannun perspektiivipiirros Pallastunturin matkailumajasta. Arkkitehti 1–2/1949, 16.
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Pallastunturin matkailumajan pääkerros. Arkkitehti 1–2/1949, 16.

Pallastunturin matkailumajan toinen 

kerros. Arkkitehti 1–2/1949, 16.

Kaj Franck suunnitteli 1948 

Pallastunturin matkailumajalle 

saamelaisaiheisen, Lappi-nimisen 

painokankaan, jota valmisti 

Helsingin Taidevärjäämö. DM.  
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Pallastunturin uusi matkailumaja valmistui 

1948. Vasemmalla ravintolaosa. Valokuva 

Pietinen. SMY:n postikortti. HH:n kokoelma.

Pallaksella käytettiin sesonki-

aikana kerrosvuoderatkaisua, 

jolla vuodemäärä kaksinker-

taistui. Arkkitehti 1–2/1949, 18.
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Pallastunturin matkailumaja 

ennen siipirakennuksia. Valokuva 

Otso Pietinen 1949. SVM. 
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Illanviettoa Pallastun-

turin matkailumajan 

seurusteluhuoneessa. 

Valokuva P. Huovila. 

SVM.

Seurusteluhuone Pallas-

tunturin matkailumajassa. 

Kalusteet Lasse Ollinkarin, 

valaisimet Paavo Tynellin 

ja tekstiilit Vappu Niittylän 

suunnittelemia. Valokuva 

R. Roos. SMY:n postikortti. 

HH:n kokoelma.
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Lapin tupa Pallastunturin 

matkailumajan yläkerrassa. 

Valokuva R. Roos. SVM.
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Ruokasali Pallastunturin matkailumajassa. Ollinkarin 

piirtämät kalusteet, Tynellin kuparivalaisimet ja 

Franckin verhot. Valokuva R. Roos. SVM. 

Eteisaula Pallaksen matkailumajassa. Ollinkarin piirtämät tuolit. Valokuva R. Roos. SVM.
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Pallastunturin matkailumajan seurusteluhuoneen takkanurk-

kaus, tarjoilija saamenpuvussa. Blenck E. ja H. 1951. 

Pallastunturin matkailumajan sisäänkäynti. 

Blenck E. ja H. 1951.
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kavuuksiin ja ylellisyyteen, mutta ”sen sijaan ne ovat erittäin viihtyisiä – matkailija 
tuntee niissä asuessaan siirtyneensä eräänlaiseen uuteen ilmapiiriin, joka on sekoi-
tus kodikkuudesta, kansanomaisuudesta ja sanoisinko jonkinlaisesta jännittävästä 
retkeilyn ja seikkailun tunnusta.”61 Pallastunturin uuden matkailumajan arkkitehtoni-
sessa ideassa voi nähdä vaikutteita Etelä-Norjan tuon ajan matkailumajoista, jotka 
olivat satulakattoisia, hirsisiä tai laudoitettuja puurakennuksia. Niistä jotkut olivat 
talonpoikaisine piirteineen, turvekattoineen, pitkine nurkkineen ja ikkunaluukkuineen 
hengeltään kansallisromanttisia.

Pallastunturin matkailumaja sai valmistuttuaan runsaasti huomiota ja kiitosta 
osakseen. Arkkitehti-lehden lisäksi sitä esiteltiin useissa ulkomaisissa arkkitehtuu-
rijulkaisuissa.62 Pariisilaisessa le Décor d’aujourd’hui -sisustuslehdessä Pallaksella 
käynyt M. Royére kirjoitti ihailevasti: 

...millainen majatalo! Entä millainen sisustus! – Seurusteluhuoneet ja ruokasali olisivat 

varmasti jonkin sisustustaiteilijasalonkimme clou’na vuonna 1955 tai 1960. Seinät ovat 

kokonaisista hirsistä, nojatuolit porontaljaa ja pienet yksilölliset valaisimet rei’itettyä 

kuparia, yksi jokaista tuolia kohden. Mitä taas tulee avotakkoihin: niiden vuoksi saattaisi 

kadottaa järkensä...63 

Pääsy talvisaikaan Pallakselle vaati alkuvaiheessa vaivannäköä. Matka Helsingistä 
Rovaniemen kautta sinne kesti kaikkine vaiheineen melkein kaksi vuorokautta, jos 
sääolosuhteet olivat normaalit. Viimeiset kaksikymmentä kilometriä Särkijärven 
tienhaarasta matkailumajalle saatettiin joutua kulkemaan hiihtämällä, sillä käytet-
tävissä olevat hevoset ja porot oli varattu ensisijaisesti tavaroiden kuljettamiseen, 
ja olivat sitä paitsi turistille kalliita.64 Ehkäpä tuon ajan hiihtoturisti kaikkien näke-
miensä vaivojen jälkeen arvosti sitäkin enemmän majapaikkaansa, erämaakeidasta 
Pallas-Ounastunturin kansallispuiston keskellä. Myöhemmin yhteydet paranivat ja 
lentäminen nopeutti matkantekoa.

Helsingin olympialaisten toinen olympiatuli sytytettiin keskiyön auringon säteistä 
6.7.1952 Pallaksen Taivaskeron laella,65 jossa on tapahtumasta muistuttava, Ylihannun 
suunnittelema kivilaatta.66 Talvella 1953 otettiin Pallaksella käyttöön Lapin ensimmäi-
nen hiihtohissi.67 Vuonna 1956 rakennettiin majoitusosan jatkoksi Ylihannun piirtämät 
majoitussiivet. Uudisosan käytävälle perustettiin vuonna 1960 vitriinimuseo paikal-
lista kulttuuria esittelevine kansa- ja luonnontieteellisine kokoelmineen.68 Yksikerrok-
siset, tiilikattoiset ja laudoitetut laajennusosat olivat ulkomuodoltaan selkeälinjaisia.

Muotojensa, materiaaliensa ja kokonsa puolesta Pallastunturin matkailumaja 
sopeutui aralle paikallensa, keskelle kansallispuistoa. Puuarkkitehtuuri ja turvekatot 
liittivät sen osaksi suomalaista hirsirakentamisperinnettä, ilmentäen samalla sopi-
vaa erähenkisyyttä ja romantiikkaa. Arkkitehtuurin muutos kymmenessä vuodessa 
oli näkyvä. Esimerkiksi seurusteluhuoneiden ja ruokasalin sisustus erosi täydelli-
sesti Pallastunturin funkishotellin pelkistetyistä tiloista. Uusi luonnonmateriaaleista 
rakennettu, hengeltään kansallisromanttinen matkailumaja savusaunoineen teki 
selvän pesäeron kansainväliseen funktionalismiin.
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Pallastunturin uuden matkailumajan paikallisuudesta ja kansallisista aiheista 
lähtevä arkkitehtuuri aistikkaine yksityiskohtineen henki maanläheistä metsä- ja 
luontomytologiaa. Luonnon ja perifeerisyyden symboliikka esitettiin kuitenkin lähin-
nä abstrahoituina metaforina. Selkeimmät paikallisuutta kuvaavat sitaatit näkyivät 
sisustuksen saamelaisaiheina. Rakennuksen ilmiasu – sen rykelmämäisyys ja korkea 
hahmo, leveät räystäät, koristeelliset päätyparvekkeet ja käsittelemättömät puupin-
nat – viittasi kuitenkin enemmän karjalantaloihin, kuin lähikylien punamullattuihin, 
klassistisvaikutteisiin talonpoikaisrakennuksiin. Jykevä ravintolasali suurine, pyö-
reine kattohirsineen ja lomalaudoitettuine tasalaipioineen viittaa karjalaispirtteihin. 
Alkuperäisessä asussaan Pallastunturin hotelli sisustuksineen oli yksi Suomen 
sodanjälkeisten vuosien arkkitehtuurin huipentumia, uuskansallisromanttinen koko-
naistaideteos. Osittain talkootyönä ja lahjoitusvaroilla tehdyn hotellin rakentaminen 
oli eräänlainen kansallinen ponnistus pula-ajan keskellä.

Pallastunturin hotellin arkkitehtuuri ja sisustukset kärsivät tuhoja Matkailuliiton 
vuosina 1979–1989 toteuttamissa muutos- ja laajennustöissä.69 Nykyinen omistaja 
Lapland Hotels -ketju suunnittelee hotelliin mittavaa laajennusta.70 Rakennuspaikka 
kansallispuistossa ja historiallisen hotellin yhteydessä on poikkeuksellisen vaativa ja 
näkyvä. Lapin perinteikkäin, ulkoa rapistunut Pallastunturin hotelli tarvitsisi parhaal-
la ammattitaidolla suunnitellun entisöinnin.

Hetan matkailumaja avattiin vuonna 1963. MFA.



214 Autiotuvista lomakaupunkeihin

HETAN MATKAILUMAJA

Ounasjärven männikköiselle rantatörmälle Enontekiön kirkonkylään Hettaan val-
mistui vuonna 1963 Suomen Matkailijayhdistyksen maja. Jouko Ylihannun suunnit-
telemassa ja Rakennushallituksen rakennuttamassa talossa oli pieni ravintolasali ja 
majoitustilaa viidellekymmenelle hengelle.71 Matkailumajan seurusteluhuoneessa 
oli suuri maisemaikkuna, tiilistä muurattu avotakka ja yksilöllisesti suunnitellut 
kalusteet.72 Kaksikerroksisen, satulakattoisen matkailumajan vaakalaudoituksella 
vuorattuja ja kuultavan ruskeita julkisivuja jäsentävät valkoiset nauhaikkunat. Arkki-
tehtuuri on ilmeeltään horisontaalista ja pelkistettyä.

Kesällä 1984 samalle tontille valmistui Matkailuliiton käyttöön Hotelli Hetta,73 joka 
on viimeinen valtion Lapin lääniin rakennuttama hotelli. Arkkitehti Jorma Salmen-
kiven suunnittelemassa, pohjakaavaltaan vapaamuotoisessa ja männikkörinteeseen 
luontevasti sovitetussa rakennuksessa on vaaleat, vaakalaudoitetut julkisivut, leveät 
räystäät ja Ounasjärvelle suuntautuvat maisemaikkunat.

NELJÄN TUULEN TIELLÄ
Koska Suomi menetti sodassa tärkeän matkailualueensa Petsamon, ryhdyttiin Kil-
pisjärveä markkinoimaan korvaavana matkakohteena. Sinne avattua reittiä kutsuttiin 
aluksi Uudeksi Jäämerentieksi.74 Palojoensuun ja Kilpisjärven välille saatiin välttävä 
maantieyhteys jo vuonna 1939. Jatkosodan alussa tien rakentamista jatkettiin ja 
sitä yhdistämään tehtiin maantie Norjan Skibotniin. Kilpisjärven tietä parannettiin 
sodan jälkeen ja se valmistui vuonna 1947. Kiertomatkailu Jäämeren rantojen kautta 
oli nyt mahdollista, sillä sodan aikana oli tehty myös Lakselvistä Karasjoen ja Ka-
rigasniemen halki kulkeva tie Kaamaseen, josta jo entuudestaan johti tie Ivaloon. 
Kilpisjärven tie sai nimen Neljän tuulen tie Yrjö Kokon Enontekiö-aiheisen romaani-
sarjan ensimmäisen, vuonna 1947 ilmestyneen teoksen mukaan.75 Jo saman vuoden 
lopulla tuli ensi-iltaan Maaret – tunturien tyttö,76 jossa Kilpisjärven jylhät maisemat 
näyttäytyivät ensimmäistä kertaa tuhansille suomalaisille. Elokuva esitti kesäisen 
Kilpisjärven saamelaiskansan salaperäisenä ja idyllisen kauniina tyyssijana. Maise-
miensa puolesta elokuva on loisteliaimpia valkokankaalla nähtyjä kesäajan Lappi-
kuvauksia. Uusi tie teki Kilpisjärvestä suositun matkailukohteen, jonka hohtoa lisäsi 
seudun ihannoiva ja romantisoiva käsittely taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Kirjailija Kullervo Kemppinen kuvaili vuonna 1960 Käsivarren suurtuntureiden 
vaikuttavia maisemia ja seudun suosioon noussutta matkailua:

Kilpisjärvi ja sen päilyvään pintaa kuvastelevat kalliokolossit Saana ja Malla ovat tuttuja 

tuhansille turisteille. Monet ovat viivähtäneet noiden suurvuorten tuntumissa, viihtyisil-

lä matkailumajoilla. Saanalle kiipeäminen kuuluu jo melkein kansalaishyveisiin. Tuolta 

toiselle tuhannelle metrille nousevalta laelta ne vasta maisemat avautuvat. Pohjoiseen 

näkyy muhkuraista taivaanrantaa, valtaisia tuntureita peninkulmamäärin. Etelässä ja län-
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nessä loistelevat Kölin terävähampaiset harjat, joiden välissä välkkyy ikuinen lumi ja jää. 

Ja suoraan jalkojen alla karehtii synkeänmustana suuri Kilpisjärvi.77

KILPISJÄRVEN MATKAILUMAJA

Kilpisjärven matkailumajaa ryhdyttiin rakentamaan järven koillisrannalle, Tsahkal-
joen äärelle kesällä 1948. Viiden kilometrin päässä vanhasta retkeilymajasta sijait-
seva rakennuspaikka valittiin erityisesti siitä avautuvan monumentaalisen näkymän 
vuoksi: ”Toista tämän veroista näköalapaikkaa Suomen Lapissa tuskin onkaan”, kir-
joitettiin Suomen Matkailussa.78 Matkailumajan rakennutti Rakennushallitus Jouko 
Ylihannun piirustusten mukaan. Rakennustyötä tehtiin vaiheittain. Syyskesällä 1948 
pystytettiin Saksan armeijalta jäänyt, Pohjanhovin käytössä ollut hotelliparakki, 
johon Ylihannu sai mahdutettua 12 vuodepaikkaa, väliaikaisen ruokasalin, keittiön, 
toimiston ja henkilökunnan asuinhuoneita. Samaan aikaan valmistuivat pieni hirsi-
nen rantasauna, maakellari sekä neljä ryhmää sikermiksi kutsuttuja kesämajoitusra-
kennuksia.79

Sikermät rakennettiin matkailumajaa ympäröivään koivikkoon, jossa ne polveili-
vat vapaasti, mukaillen maaston muotoja ja korkeuksia. Kukin sikermä muodostui 
kahdesta, kolmesta tai neljästä lautaseinäisestä, toisiinsa vapaamuotoisesti kytke-
tystä majasta sekä yhteiskatoksesta, jota kannattivat pystysuorat ja kaltevat puupila-
rit. Jokaisessa majassa oli kaksi pientä kesähuonetta ja kussakin niistä vuolukivinen 
kamina, kaksi päällekkäistä vuodetta, pöytä, pari tuolia ja vaatekaappi.80 Luonnon-
kivien varaan perustetut, rytmikkäästi polveilevat majaryhmät selkeine puuliitoksi-
neen ja liuskekivestä muurattuine takkoineen edustivat vaatimatonta ja viehättävää, 
pienipiirteistä puuarkkitehtuuria. Ne olivat esimerkki pula-ajan maanläheisestä mat-
kailumajoituksesta. Kun mukavuusvaatimukset lisääntyivät, jäi kesämajamajoitus 
pois käytöstä.

Vuonna 1949 rakennettiin Kilpisjärven matkailumajan kivi- ja puurakenteinen 
ravintolaosa, seuraavina vuosina korkea, satulakattoinen majoitusosa ja 1953 
nämä toisiinsa yhdistävä halliosa. Matkustajahuoneissa oli pesualtaat ja käytävillä 
yhteiset wc:t ja kylpyhuoneet. Sähköä saatiin Tsahkaljokeen tehdystä omasta pien-
voimalasta. Kokonaisuutta täydentämään valmistuivat keittiö- ja vastaanottotilojen 
laajennus vuonna 1956, autotalli 1958 ja matala, aumakattoinen siipirakennus 1962. 
Rakennukset muurattiin paikalla valmistetuista kevytbetoni- ja sementtitiilistä. Jul-
kisivut rapattiin valkoisiksi ja katot pinnoitettiin kuitusementtikourulevyillä.81 Kaikkia 
rakennusvaiheita täydensivät laadukkaat sisustukset. Matkailumajassa oli Lasse 
Ollinkarin yksilöllisesti muotoilemia puuhuonekaluja ja Paavo Tynellin valaisimia. 
Ravintolassa oli Ilmari Tapiovaaran Domus-tuolit. Myös Ylihannu piirsi kalusteita.82 
Matkailumajaan sijoitettiin vuonna 1959 kaksitoista taulua valtion taidekokoelmasta, 
muun muassa Rafael Wardin ja Ina Collianderin teoksia.83
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Yksi neljästä 1948 rakennetusta 

sikermä-majaryhmästä. Valokuva 

Matti Poutvaara 1953. SVM.

Jouko Ylihannun suunnitte-

lemaa Kilpisjärven matkailu-

majaa rakennettiin useissa 

vaiheissa. Pienoismallissa, joka 

on ilmeisesti 1940-luvun lopul-

ta, näkyy hotellialue mukaan 

lukien neljä kesämajaryhmää, 

piharakennukset ja rantasauna. 

Valokuva Pietinen. SVM.
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Ylihannun 1940-

luvun lopun pohja-

piirros Kilpisjärven 

matkailumajan 

sikermästä eli 

kesämajaryhmästä. 

MFA.

Ylihannun luonnos Kilpis-

järven matkailumajaksi. 

Vasemmalla ravintola ja 

oikealla majoitusosa.  

Suomen Matkailu 3/1948, 9.
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Kilpisjärven matkailumaja Saanan

juurella 1950-luvun alussa ennen

ravintolan laajennusta. Valokuva

Harju. SMY:n postikortti. HH:n

kokoelma.

Kilpisjärven matkailumaja 1950-luvun 

alussa. Vasemmalla oleva ravintola-

osa on vielä alkuperäisessä asussaan, 

ennen laajennusta. MFA.
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Matkailijoita Kilpisjärven matkai-

lumajan aurinkoterassilla kesällä 

1954. Valokuva Yrjö Metsälä. SVM.
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Huone Kilpisjärven matkai-

lumajassa. Valokuva Fred 

Runeberg 1953. SVM.
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Kilpisjärven matkailumajan seurusteluhuone. Ylihannun piirtämä 

takka, lankkulattiat ja laudoitettu katto. Kalusteet muotoili Lasse 

Ollinkari. Valokuva Fred Runeberg 1952. SVM. 

Oikealla Kilpisjärven 1930-

luvun hirsinen retkeilymaja ja 

vasemmalla sen jatkoksi

kesällä 1958 tehty ravinto-

larakennus. Valokuva Yrjö 

Metsälä 1961. SVM.
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Kilpisjärvellä kuvattiin talvella 1954 komedia Pekka ja Pätkä lumimiehen jäljillä.84 
Uusi matkailumaja sai suoranaista mainosta sen ympärillä ja viereisten tuntureiden 
lumisilla rinteillä kuvatuilla otoksilla. Vaikka yksi elokuvan interiööreistä näyttää äk-
kiseltään Ylihannun suunnittelemalta seurusteluhuoneelta, kuvattiin sisäkohtaukset 
studioon tehdyissä lavasteissa, joissa ei ole jälkeäkään hotellin tyylikkäistä sisustuk-
sista.

Kilpisjärven hotellin rakentaminen alkoi pienimuotoisesti keskellä niukkuuden 
aikaa ja kesti yli kymmenen vuotta. Myöhempinä vuosikymmeninä tehtiin vielä 
henkilökunnan asuinrakennuksia. Jouko Ylihannu suunnitteli hotellia 1940-luvulta 
1960-luvulle ja joutui huomioimaan hankalan, vaiheittaisen rakentamisen. Ensimmäi-
sissä rakennusvaiheissa on ajalle tyypillisiä muotoja ja materiaaleja: kuusikulmaisia 
ikkunoita sisältävän julkisivun alaosa on muurattu maaston kivistä ja ravintola-osan 
sokkelin liuskekiveys jatkuu terasseissa. Koristeellisuus näkyy puuparvekkeiden leik-
kauskuvioissa sekä takoissa, rei’itetyissä messinkivalaisimissa ja muissa sisustuksen 
alkuperäisosissa. Hotellin päärakennuksen ulkomuodossa on sodanjälkeisen myö-
häisfunktionalismin piirteitä: kaksikerroksinen majoitusosa niukkailmeisine ja pelkis-
tettyine julkisivuineen on kuin mikä tahansa jälleenrakennuskauden jykevä kivitalo. 
Funktionalismille oli tyypillistä arkkitehtuurin kielen yleispätevyys rakennustyypistä 
riippumatta. Majoitusosa ei pyri sopeutumaan osaksi matalakasvuista tunturimaas-
toa. Kesäisin valkoisena hohtava hotelli näkyy kauas tunturimaisemassa, mutta 
suuren osan vuodesta se sulautuu osaksi lumista luontoa. Puurakenteinen ja pelti-, 
tiili- tai turvekattoinen hotelli matalakasvuisessa tunturikoivikossa olisi ehkä ollut 
kivirakenteista luontevampi. Myös puutavara olisi jouduttu kuljettamaan kaukaa, 
joten betoniin, sementtitiiliin ja kuitulevyihin päädyttiin ehkä käytännöllisyys- ja kes-
tävyyssyistä.

Kivestä rakentamalla saatettiin tavoitella paloturvallisuutta, kuten Ruotsissa, jossa 
matkailijayhdistys STF päätti rakennuttaa 1949 palaneen Abiskon puurakenteisen 
matkailuaseman tilalle tiilirakennuksen. John ja Lars Åkerlundin suunnittelema, 
vuonna 1952 valmistunut kolmikerroksisten punatiilitalojen kokonaisuus näkyy 
kauas tunturimaisemassa, ja siksi Abiskon uutta matkailuasemaa kritisoitiin kutsu-
malla sitä sairaalan ja osuusmeijerin risteytykseksi.85

Arkkitehti Maija Kairamo arvosteli Arkkitehti-lehdessä vuonna 1965 kriittisesti 
matkailuarkkitehtuuria, joka erottuu liiallisesti luonnonmaiseman keskeltä. Hän 
käytti esimerkkeinään Kilpisjärven ja Pallastunturin matkailuhotelleja havainnollista-
en asiaa valokuvilla ja lausuen seuraavaa:

matkailua palvelevat rakennukset edustavat usein keinotekoista rakentamista, jossa ei 

ole otettu huomioon maiseman vaatimuksia. Yhdistys, joka edistää matkailua Suomessa, 

tuhoaa rakennustoiminnallaan kauneimmat maisemat juuri niillä seuduilla, joille matkai-

lijoita houkutellaan ihailemaan maisemaa.86

Samassa lehdessä, jossa Pallastunturin hotellia oli esitelty ihailevasti, tyrmättiin 
sama rakennus nyt varoittavana esimerkkinä yhdessä Kilpisjärven hotellin kanssa. 
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Kairamon artikkelin valokuvassa oli sama näkymä, jolla Pallastunturin hotellia oli 
esitelty aikanaan ylpeästi muun muassa Arkkitehti-lehdessä ja Suomen Matkailussa, 
ja Kilpisjärven hotellista oli tuttu postikorttikuva. Arkkitehtuurinäkemykset olivat siis 
täysin muuttuneet. Se, mikä jälleenrakennusaikana oli koettu myönteiseksi, nähtiin 
nyt kielteisenä. Maisemaa hallitseva turistihotelli oli aiemmin mielletty turvaa tuotta-
vaksi sivistyksen keitaaksi villin erämaan keskellä, sivilisaation virstanpylvääksi. Yli-
hannun piirtämät Pallaksen ja Kilpisjärven hotellit eivät sijainnillaan ja koollaan alun 
perin pyrkineetkään maastoutumaan, vaan olivat näkyviä maamerkkejä maisemassa 
pitkienkin matkojen päähän. Kilpisjärven valkoinen hotelli hohti kesäisessä luon-
nossa yhtä irrallisen itsetietoisesti kuin 1930-luvun funkishotellit Pallaksella, Koltta-
könkäällä ja Liinahamarissa. 1960-luvulla, kun rakentaminen kasvoi voimakkaasti ja 
rakennus- ja ympäristönsuojeluaatteet alkoivat kantautua myös Suomeen, ryhdyttiin 
vaatimaan uudisrakentamisen sopeuttamista osaksi kulttuuri- ja luonnonmaisemia.

Vuosina 1979–1981 Rakennushallitus toteutti Kilpisjärven hotellin peruskorjauk-
sen, jonka yhteydessä Matkailuliitto hävitti alkuperäiset Ollinkarin muotoilemat ka-
lusteet ja melkein kaikki Tynellin valaisimet. Vasta tuolloin sai purkutuomionsa täysin 
palvellut vanha sotilasparakki, joka oli ollut pitkään henkilökunnan asuintiloina.87 
Rakennushallitus rakennutti uuden rantasaunan sekä useita asuinrakennuksia hotel-
lin henkilökunnalle.88 Parhaimpina vuosinaan Kilpisjärven hotelli monine sivuraken-
nuksineen oli huomattava rakennuskokonaisuus Suomen luoteisimmassa kolkassa. 
Nykyisen omistajan, Lapland Hotels -ketjun, aikana hotelli on rapistunut.

RETKEILYÄ SUURTUNTUREILLA

Luonnonpuiston vartijan koti ja retkeilijöiden tukikohta Siilastupa paloi Lapin sodas-
sa. Tilalle valmistui vuonna 1947 uusi virkatalo,89 joka tehtiin Rakennushallituksen 
tyyppipiirustuksilla.

Saksalaisjoukot eivät polttaneet perääntyessään Kilpisjärven retkeilymajaa, vaan 
veivät sen upseerikanttiiniksi Norjaan, josta se sitten tuotiin entiselle paikalleen pys-
tytettäväksi. Vuoden 1946 lopulla maja oli valmiina ja siihen oli mahdutettu peräti 17 
vuodepaikkaa. Retkeilymaja oli avoinna kesäkuulta syyskuun loppuun, ja heti ensim-
mäisenä kesänä 1947 petipaikat loppuivat kesken.90 Retkeilymajassa asuttiin tiiviim-
min kuin 1930-luvulla. Tuvassa oli takka, pitkät pöydät ja penkit, ja verhot erottivat 
pieniä makuusyvennyksiä, joissa oli vuoteet kolmessa kerroksessa.91 Keväällä 1948 
majan kohdalle tien varteen rakennettiin myyntikioski,92 joka on Jouko Ylihannun 
suunnittelema, pystysuoraan ja vinottain asetetuista pyöreistä pilareista konstruoitu 
aumakattoinen puurakennus.

Kilpisjärven retkeilymaja siirrettiin nykyiselle paikalleen Saanan juurelle 1950-
luvun puolivälissä. Sen jatkoksi rakennettiin kesällä 1958 Ylihannun suunnittelema 
satulakattoinen ja pystylaudoitettu, puurakenteinen ravintola, joka muodostaa 
sopusuhtaisen jatkoksen vanhalle hirsimajalle.93 Majan yläpuolelle rakennettiin 
1960-luvun alussa Ylihannun suunnittelemia majoitusaittoja, joiden ulkomuodossa 
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on samaa pienipiirteisyyttä kuin hotellin majoitussikermissä.94 Myöhemmin retkei-
lykeskuksessa on toteutettu useita uudisrakennus-, laajennus- ja korjaustöitä, joiden 
suunnittelijana oli 1970-luvulle asti Ylihannu.95 

Sodan jälkeisenä aikana Kilpisjärvelle rakennettiin myös rajavartioasema, tulli, 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen tukikohta ja Helsingin yliopiston biologinen asema, 
myöhemmin myös huoltoasema, kauppa ja koulu. Kun Kilpisjärvellä oli 1800-luvun 
lopulla vain Siilasjärven autiotupa, kasvoi sinne 1900-luvun jälkipuolella kylä, jonka 
kautta kulki tuhansia automatkailijoita ja erävaeltajia.

Suomen Matkailijayhdistys viitoitti vuonna 1953 Viiden tunturin retkeilyreitin. 
1990-luvun puolivälissä Käsivarren alueella oli jo noin 25 retkeilijöitä palvelevaa 
autiotupaa. Viiden tunturin retkeilyreitistä on myöhemmin tullut osa Kalottireittiä, 
virallisesti 1993 Ruotsin, Norjan ja Suomen tuntureille avattua lähes 800 kilometrin 
mittaista tunturivaellusreittiä.96

Tunnettu Käsivarren matkailija oli Urho Kekkonen, joka vuodesta 1968 lähtien 
hiihteli seurueineen joka kevät Kilpisjärven koillispuoleisilla suurtuntureilla.97 Urhei-
leva presidentti vahvisti kuvaa Lapista houkuttelevana luontoretkeilykohteena.

TURISTI KOHTAA NOMADIN

Kilpisjärven hotellin pihapiiriin oli tarkoitus rakentaa ”lappalaistupa” seudulla liikku-
vien saamelaisten majapaikaksi,98 kuten Inarin matkailumajalla 1930-luvun lopulla, 
mutta jossain vaiheessa hankkeesta luovuttiin. Suunnitelmalla paimentolaiskansan 
tuomisesta näytille hotellin pihalle tavoiteltiin kai matkailullista houkutinta, sillä oli-
sihan valtion mailta löytynyt yllin kyllin tontteja rauhallisemmilta paikoilta.

Kirjailija Yrjö Kokko on Meidän maa -teoksessa kuvannut 1950-luvun alun Tunturi-
Lappia. Vaikka hän tarkasteleekin matkailua myönteisessä, joskin hivenen satiirises-
sa valossa, hän ihmettelee sitä paikallisessa kulttuurissa tapahtunutta moninaista 
muutosta, minkä Kilpisjärven tien rakentaminen sekä siitä seurannut tuhansien 
matkailijoiden saapuminen seudulle oli nopeassa ajassa käynnistänyt.99 Kokko antaa 
esimerkin turistin ja poropaimentolaisen kohtaamisesta:

[lähestyttäessä Kilpisjärveä] jo Ropinsalmen maasillalta matkailija saattoi kiikaroida 

järven pohjukassa sijaitsevaa lappalaiskylää. Ehkä hän on nähnyt lappalaisen jo tielläkin 

kävelemässä tai pyrkimässä autokyytiin. Nykyään lappalainen, kuten matkailuyhdistyk-

set ja valtiotkin, on jo huomannut, että matkailijasta voi hyötyä. Siksipä matkailija vii-

meistään Saarikosken kylän tienoilla tapaa tienvarteen leiriytyneitä alkuasukkaita. Tosin 

ei heidän kotansa tällaisessa näytteillepanossa ainakaan toistaiseksi ole ollut todellinen 

lapinkota, vaan laavu, kesäteltta, ja kaikki muukin siinä esitetty elämä tilapäisesti järjes-

tettyä. Mutta matkailijoiden mielenkiinto on suuri, ja muistoesineet ja poronsarvet teke-

vät kauppansa.100 

Tässä vaiheessa saamelaiset vielä möivät omia käsitöitään itse pystyttämänsä 
asumuksen edessä. Kota ei tosin enää tainnut ollut aito loudekota, vaan matkamuis-
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tojen kaupustelua varten pystytetty rakennelma. Myöhemmin loudekodan alkupe-
räisyys hävisi lopullisesti, kun Lapin teiden varsille, Pohjois-Pohjanmaata myöten, 
ilmestyi loputon määrä matkamuistokojuja, muovipressuilla ja levyillä katettuja ko-
takyhäelmiä ja kotaravintoloita, tiipiitä muistuttavia rakennelmia, joissa Hong Kon-
gissa tehdyt muoviporot tekivät kauppansa. Edes kodan hahmo ei ollut enää sama, 
ja tiesiköhän monikaan enää loudekodan nerokkaasta rakenteesta ja alkuperäisestä 
käytöstä kaikkine hienouksineen.

Kokko tarkastelee Kilpisjärvellä muutamassa vuodessa tapahtuneita muutoksia ja 
jatkaa:

Nyt on Kilpisjärvelle kohonnut suuri matkailuhotelli, Saanatunturin juurelle jopa etelä-

suomalaistyylinen kyläkin. Kesäisin ja kevättalvisin siellä käy kuukaudessa kymmeniätu-

hansia m atkailijoita. Heidän mukavuudekseen on jopa suunniteltu Pohjois-Skandinavian 

entisten saamelaisten pyhälle uhritunturille Saanalle köysirataa!101 

Saanan rinteellä toimi 1950–1960-luvulla pieni polttomoottorikäyttöinen hiihto-
hissi, joka myöhemmin purettiin,102 mutta köysirataa ei rakennettu eikä myöskään 
laelle johtavaa autotietä, vaikka sellaista turistien houkuttimeksi vaadittiin. Pohjoisen 
Lapin on täytynyt olla melkoinen kulttuurien kohtauspaikka 1950–1960-luvulla. Kokon 
edellä kuvaamaa kulttuurien ristiriitaa ja aikakauden valokuvia lähtökohtana käyttä-
en voi nähdä matkailijoita autoineen, koottavine retkikalusteineen, muoviastioineen, 
kameroineen, aurinkolaseineen, matkaradioineen, ajanvietelehtineen ja opaskirjoi-
neen toteuttamassa ajanmukaista matkustusriittiä, modernia nomadismia. Telttoja ja 
asuntovaunuja; turisteja lukemassa sanomalehtiä hotellin aurinkoterassilla, nautti-
massa ravintolasaliin katettua illallista, ilakoimassa ostamissaan saamelaisasuissa 
hotellin juhlissa. Uudenaikainen, nopeasti kaupunkilaistunut ja keskiluokkaistunut 
maailma viettämässä vapaa-aikaa, retkeilemässä villissä luonnossa ja törmäämässä 
luonnonkansan kulttuuriin, valokuvaamassa loudekotansa edustalle asettautunutta 
poropaimentolaisperhettä perinteisine varustuksineen ja tarvekaluineen. Kaksi toi-
silleen tuolloin etäistä kulttuuria, joista toista – maapallon monien muiden etnisten 
kulttuurien tavoin – tuotteistettiin kulttuuriantropologiaksi ja matkailulle tärkeäksi 
kohteeksi, matkamuistoiksi ja postikorttien kuva-aiheiksi.

MATKALLA INARIIN JA UTSJOELLE

VUOTSON MONITOIMITALO

Alavassa jokimaastossa sijaitseva Vuotso, Lapin eteläisin saamelaiskylä, on perintei-
nen etappi Rovaniemen ja Ivalon välillä.103 Vuotso on vuonna 1956 rauhoitetun Som-
pion luonnonpuiston ja 1983 perustetun Urho Kekkosen kansallispuiston reunalla. 
Kylän lähellä on Nattastunturien (544 m) ryhmä. Pyhä-Nattasen ja Riestovaaran 
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laella on säännönmukaisia, kuutiomaisia kivipaasia, joita saamelaiset ovat palvo-
neet pyhinä seitoina.104

Vuotson kylän majatalo poltettiin Lapin sodassa 1944. Sitä korvaamaan valmis-
tui valtion rakennuttama talo vuoden 1948 lopulla. Matkailijoille oli varattu kaksi 
tilavaa yhteismajoitushuonetta, kaksi neljän hengen huonetta ja ruokasali. Toisessa 
piharakennuksessa olivat sauna ja autotalli ja toisessa navetta, hevostalli, heinälato, 
polttoainevarasto, sähkökonehuone ja ulkokäymälät.105 Arkkitehti Antero Pernajan 
johdolla Rakennushallituksessa suunniteltu hanke oli viralliselta nimeltään Vuotson 
maja-, posti- ja poliisitalo. Vaikka rakennusta on kutsuttu matkailumajaksi, se oli 
paremminkin monitoimitalo: saman katon alla olivat toimi- ja asuintilat poliisille ja 
postille, tilat matkailijoille ja heitä palvelevalle henkilökunnalle, ”jätkätupa” ja kella-
rissa poliisiputka.106

Vuotson matkailumaja toimi vuoteen 1966 asti.107 Teiden parantuessa ja ajonope-
uksien kasvaessa ei tarvittu enää perinteistä pysähdyspaikkaa. Rakennus on säily-
nyt ulkoa alkuperäisessä asussaan. Puurakenteinen, vaalean keltaiseksi maalatulla 
pystyrimalaudoituksella verhottu, satulakattoinen ja kaksikerroksinen talo noudattaa 
jälleenrakennuskauden yksinkertaista, yleispätevää rakennustyyppiä. Se edustaa 
aikansa niukkailmeistä, arkisen selkeälinjaista arkkitehtuuria.

Turistit sekä postin ja poliisin asiakkaat kohtasivat samassa valtion talossa, jossa toimi Vuotson matkailuma-

ja vuosina 1948–1966. Valokuva J. Tolonen 1950. SVM.
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Jouko Ylihannu piirsi 1949 Kaunispään kuruun hirsirakenteisen matkailumajan, jota ei rakennettu. Suomen 

Matkailu 2/1949, 15.

SAARISELÄN TURISMI ALKAA

Laakeiden ja loivasti kumpuilevien Raututuntureiden alueeseen kuuluu kymmeniä 
tuntureita ja vaaroja, joiden välisissä syvissä laaksoissa virtaa jokia ja puroja. Tun-
netuin osa on Saariselän alue, jonka korkein tunturi on Sokosti (718 m). Maantien 
vieressä sijaitsevasta, helposti saavutettavasta Kaunispäästä (438 m) tuli autoliiken-
teen myötä jo 1900-luvun alkupuolella suosittu näköalapaikka; puuttomalta laelta 
avautuvat laajat, kymmenien kilometrien päähän ulottuvat näkymät poimuileviin 
tunturimaisemiin.108 Lapin läänin maaherrana 1950-luvun lopulle toiminut Uuno 
Hannula nimesi Saariselän tunturit Euroopan parhaaksi retkeilyalueeksi.109

Suomen Latu järjesti kevättalvella 1941 Saariselälle eräretken, jonka aikana yö-
vyttiin vanhassa kullankaivajien autiokämpässä Suomujoella.110 Sodan jälkeisinä 
vuosina ryhdyttiin järjestämään matkailua Saariselän tuntureille. Maaliskuussa 1949 
avattiin Suomen Matkailijayhdistyksen Kaunispään alamaja, joka sijaitsi Kaunispään 
ja Urupään tunturien välisessä kurussa, autotien varressa. Maja oli Rovaniemeltä 
tuotu, tuhottua Pohjanhovia väliaikaisesti palvellut, saksalaisilta jäänyt kanttiini-
parakki. Siihen saatiin mahtumaan makuusijat 27 matkailijalle kerrosvuoteisiin, 
kahteen ja kolmeen tasoon. Suomen Matkailu -lehdessä kerrottiin, että ”parakki on 
lämmin ja sen kotoisuutta lisää suuri avotakka. Majassa onkin heti alun alkaen ollut 
paljon vieraita.”111 Parakkiin tehty retkeilymaja oli väliaikaiseksi tarkoitettu ja vaatima-
ton: pitkillä pöydillä ja penkeillä kalustetusta yhteistilasta oli erotettu verhoilla pieniä 
makuukoppeja, joissa oli kerrosvuoteet, ja seinässä oli keittiöön avautuva tarjoilu-
luukku.112

Jouko Ylihannu laati piirustukset Kaunispään alamajan yhteyteen rakennettavaa 
uutta matkailumajaa varten jo keväällä 1949.113 Suunnitelma käsitti matalakasvui-
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seen maisemaan sovitetun, yksikerroksisen hirsimajan, jossa oli loiva satulakatto, 
tilava terassi ja luonnonkivestä muuratut sokkelit ja savupiiput. Majaa ei toteutettu. 
Saariselän kehittyminen suureksi lomakaupungiksi alkoi vanhasta sotilasparakista ja 
muutamista 1950-luvulla rakennetuista, vaatimattomista puurakennuksista.

Saariselän maisemat pääsivät valkokankaalle kullankaivajien sattumuksista ker-
tovassa komediassa Rovaniemen markkinoilla, jonka otoksia kuvattiin Kaunispäällä 
kesällä 1951. Seuraavana keväänä rinteillä ja kuruissa ikuistettiin Valkoisen Peuran 
näyttäviä talvikuvia. Filmiryhmät majoittuivat retkeilymajaan.114 Tunnetut elokuvat 
arvattavasti lisäsivät Saariselän matkailullista vetovoimaa.

Jouko Ylihannu piirsi vuonna 1951 Kaunispään laelle tilavan kahvilarakennuksen, 
mutta rahoitusvaikeuksien vuoksi suunnitelma ei toteutunut. Maaliskuussa 1954 
avattiin Lapin Matkailijayhdistyksen rakennuttama Kaunispään tunturimaja, joka oli 
Ylihannun ensimmäistä suunnitelmaa selvästi pienempi ja vaatimattomampi. Ylä-
majaksi kutsutussa rakennuksessa oli tarjoilu- ja oleskeluhuone, keittiö sekä kaksi 
matkustajahuonetta, joissa oli yhteensä kahdeksan vuodetta. Kaunispään huipulle 
tehtyä autotietä ryhdyttiin majan valmistuttua pitämään talviaikaan aurattuna.115 
Pienen aumakattoisen ylämajan höylähirsiseinät ovat ajan saatossa patinoituneet 
harmaiksi, ja nurkassa on vielä jäljellä palovartioasemana toiminut torni. Kaunis-
pään ylämajan viereen rakennettiin 1980-luvulla ravintola, jota on myöhemmin laa-
jennettu.

Lapin Lasten Ystävät -yhdistys rakensi Luttojoen rannalle vuonna 1953 tuntu-
rimajan Lapin vähävaraisten ja sairaiden lasten ja nuorten kesäleiritoimintaa sekä 
hiihtoretkeilijöitä varten. Perinteisenmallisen, pystylaudoitetun majan, talousraken-
nuksen ja hirsisaunan suunnitteli rakennusmestari Paavo Patopuro.116 Virkamieslii-
ton Rovaniemen piiri siirsi majan lähelle vuonna 1954 suurehkon savottakämpän, 
pystylomalaudoitetun hirsitalon. Seuraavina vuosina piirijärjestö pystytti viisi muuta 
perinteisen mallista, satulakattoista puurakennusta. Rakennukset luovutettiin valta-
kunnalliselle Virkamiesliitolle vuonna 1959. Virkamiesliitolle päätyivät myös Lapin 
Lasten Ystävien vuokratontti ja talousrakennukset, kun yhdistyksen maja tuhoutui 
tulipalossa 1950-luvun lopulla. Virkamiesten maja nimettiin 1960-luvun alussa Saa-
riselän retkeilykeskukseksi. Siihen tehtiin monia laajennuksia ja erillisiä majoitusra-
kennuksia, ja paikasta tuli vuosikymmeniksi keskeinen osa Saariselän matkailua.117

Keväällä 1960 valmistui Laanilaan Lapin Lasten Ystävien uusi, arkkitehtiylioppilas 
Pentti Heinon suunnittelema maja, Laanihovi, jossa oli lisävuoteineen 58 vuodepaik-
kaa sekä ravintola- ja oleskelutilat.118 Laanihovi on matala ja ilmeeltään horisontaa-
linen, pelkistetty puurakennus, jossa on hyvin loiva, räystäätön satulakatto, ruskea 
vaakalaudoitus ja nauhamaiset ikkunat.
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IVALON MATKAILUMAJA

Molemmat Ivalon matkailumajat poltettiin syksyllä 1944. Rakennushallitus tilasi 
uutta majaa varten suunnitelmat Jouko Ylihannulta. Valtion varoilla rakennettu mat-
kailumaja valmistui vuoden 1948 lopussa kylän keskustaan, tuhoutuneen funkisra-
kennuksen sokkelin päälle. Mukavuuksilla varustetun majan alakerrassa oli ruoka-
sali, kabinetti, toimisto, johtajattaren asunto ja keittiöosasto, yläkerrassa seitsemän 
yhden hengen huonetta ja viisi kahden hengen huonetta. Seuraavana keväänä 
päästiin kylpemään hirsiseen rantasaunaan.119 Ivalon matkailumaja oli puurakentei-
nen, kaksikerroksinen ja satulakattoinen rakennus, jossa oli kuisti ja yksikerroksinen 
päätyosa.120 Ulkomuoto oli selkeä ja harmoninen. Rakennus mukaili hahmoltaan ja 
julkisivuiltaan tuhoutunutta funkisrakennusta, mutta pystyrimalaudoitetut ja puna-
mullatut julkisivut valkoisine ikkunakehyksineen viittasivat kotoisalla tavalla perä-
pohjalaistaloihin.

Vuonna 1958 Ylihannu piirsi Ivalon matkailumajan pihalle pienen puurakennuk-
sen AEROn lentotoimistolle. Samana vuonna matkailumajaan valmistui Ylihannun 
suunnittelema kivirakenteinen laajennusosa ja uusi kuisti. Vaaleaksi maalattu vanha 
osa ja laajennus muodostivat luontevan kokonaisuuden. Viihtyisässä seurustelu-
huoneessa oli veistoksellinen takka ja oleskeluryhmiä. Majan ruokasalissa oli Lisa 
Johansson-Papen muotoilemia valaisimia.121

Matkailuliitto luopui Ivalon hotellista 1985. Valtio myi rakennuksen yksityisyrittä-
jälle, joka purki vanhan osan ja rakennutti siitä saaduista hirsistä uuden ravintolan 
kivirakenteisen osan jatkoksi, ja avasi paikalla Hotelli Kultahipun.

INARIN MATKAILUMAJA

Inarin matkailumajasta jäi Lapin sodassa jäljelle vain betoninen kellarikerros. Kesäl-
lä 1956 avattiin sen päälle rakennettu, Jouko Ylihannun suunnittelema Inarin uusi 
matkailumaja sekä hirsinen rantasauna.122 Valtion rakentama uusi maja oli jälleen-
rakennuskaudelle ominainen kaksikerroksinen ja satulakattoinen, vaakalaudoitettu 
puurakennus. Nauhaikkunauloke ja kuusikulmaiset ikkunat olivat ainoat poikkeamat 
säännönmukaisista ja asiallisista julkisivuista. Matkailumaja mukaili hahmoltaan 
tuhoutunutta rakennusta.

Inarin majaa ylläpitänyt Suomen Matkailijayhdistys osti vuonna 1957 Inarijärven 
Vaadinsalmesta, noin kymmenen kilometrin päästä kirkonkylästä, retkeilijöitä ja ur-
heilukalastajia varten Vaadinsaaren,123 ja Ylihannu piirsi sinne kämpän.124

Inarin matkailumaja sai julkisuutta Kekkosen valtiovieraiden majapaikkana ja 
tukikohtana. Kesäkuussa 1969 Belgian kuningas Baudouin ja kuningatar Fabiola 
yöpyivät siellä, ja näyttävä ulkoilmaillallinen tarjottiin Vaadinsaaressa. Ruska-aikaan 
1974 matkailumajalla lounastivat Hollannin kuningatar Juliana ja prinssi Bernhard, 
yöpyen kumminkin seurueelle pystytetyssä telttaleirissä Lemmenjoella.125
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Jouko Ylihannun suunnittelema Ivalon matkailumaja rakennettiin vanhan majan 

perustuksille 1948. Oikealla rantasauna. Valokuva Matti Poutvaara 1952. SVM.

Ivalon matkailumaja 1960-luvun postikortissa. Oikealla oleva laajennus valmistui 1958. HH:n kokoelma.
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Inarin 1930-luvun matkailumajasta 

jääneen kellarin päälle rakennettiin uusi 

maja 1956. SVM.

Jouko Ylihannun piirtämä Inarin matkailumaja 

Juutuanjoen rannalla. Valokuva Jorma Harju 

1956. SVM.

Vuonna 1960 valmistunut Laanihovi edustaa tuolloin 

yleistynyttä modernin, niukkailmeisesti puuarkkiteh-

tuurin suuntausta. Valokuva H. Laamanen. Postikortti 

1960-luvun alusta. HH:n kokoelma.
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TENON JA UTSJOEN LAAKSOISSA

”Suomen kauneimmat tunturimaisemat avautuvat juuri tältä suunnalta”, julisti Antti 
Hämäläinen vuonna 1949 ilmestyneessä kuvakirjassaan Teno, Suomen kaunein 
joki.126 Teos esitteli idyllisin kuvin Tenojokilaaksoa ja sen saamelaisia asukkaita Kari-
gasniemestä Nuorgamiin ja houkutteli matkustamaan tälle useimmille suomalaisille 
miltei tuntemattomana säilyneelle seudulle.

Pohjoisin Lappi oli pitkään vailla maanteitä. Jatkosodan alussa rakennettiin Kaa-
masesta Karigasniemeen ja Norjan rannikolle tie, jonka myötä seudun matkailu saat-
toi sodan jälkeen alkaa. Alueen ensimmäinen matkailupalveluyritys on Karigasnie-
men pohjoispuolella, Tenojoen rannalla sijaitseva Tenokoti, joka avattiin yksityisenä 
matkailumajana 1940-luvun lopulla.127 Rengasmatkaa Rovaniemeltä Inariin, Karigas-
niemen kautta Norjan rannikolle ja Kilpisjärven kautta takaisin ryhdyttiin kutsumaan 
Polar-kierrokseksi.128 Tenon yläjuoksulla, Ailigaksen (620 m) lähellä sijaitsevasta 
Karigasniemestä tuli paitsi kalastajien ja retkeilijöiden suosima kohde, myös portti 
auto- ja linja-automatkoille Norjan jylhien vuorten ja vuonojen äärelle ja Hammer-
festin kaupunkiin. Myöhempinä vuosikymmeninä Karigasniemeen ja lähistölle on 
rakennettu monia yksityisten ja yhteisöjen matkailupalvelurakennuksia. 

Utsjoki virtaa kumpuilevien harjumaisten selänteiden koivikkoisessa laaksossa, 
joka on muinaisen vuonon pohjaa. Joki muodostuu peräkkäisistä järvimäisistä su-
vannoista. Utsjoen ja Tenojoen yhtymäkohdassa on Utsjoen kylä, jonka itäpuolella 
kohoaa loiva ja pyöreäpiirteinen Ailigas (342 m), yksi saamelaisten kolmesta pyhästä 
Ailigastunturista. Utsjokilaakso kuuluu Suomen kansallismaisemiin.129 Lähituntu-
massa sijaitsevia maisemanähtävyyksiä ovat Tenon jokilaakso, Kevojoen suuri kan-
joni sekä Norjan rannikko.

Vuonna 1956 perustettiin Utsjoen ja Karigasniemen välisessä erämaassa sijaitse-
va Kevon luonnonpuisto. Sodan vuoksi viivästynyt tie Suomen huipulle, Utsjoelle, 
saatiin seuraavana vuonna liikennöitävään kuntoon, joskin se valmistui vasta paria 
vuotta myöhemmin. Tieyhteydet Jäämeren rannalle Norjan Kirkkoniemeen ja Vesi-
saareen avautuivat vuonna 1958. Samana vuonna Suomen Matkailijayhdistys avasi 
kesäkausina toimivan retkeilymajan Utsjoen kirkonkylän kansakoulun oppilasasun-
tolaan. Syyskuussa 1959 arvovaltainen kutsuvierasjoukko juhlisti valtion rakennut-
taman, ympäri vuoden avoinna pidettävän Utsjoen matkailumajan käyttöönottoa. 
Suomen Matkailussa kerrottiin, että matkustajahuoneisiin tulee juokseva kylmä ja 
lämmin vesi, ja että pimeinäkin talviöinä saadaan lamppuihin virtaa omalla sähkö-
moottorilla. Aluksi tarjolla oli vain 36 vuodepaikkaa, mutta Matkailijayhdistyksellä oli 
jo suunnitelmia laajentaa pohjoisin toimipisteensä ”todelliseksi matkailukeskukseksi 
motelleineen ja campingalueineen”, sillä Utsjoella katsottiin olevan matkailustrategi-
sesti keskeinen sijainti Ivaloon ja Norjan matkailukohteisiin nähden.130
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Vuonna 1959 Utsjoelle valmistunut hotelli maastoutuu osaksi Ailigaksen tunturimaisemaa. SMY:n postikortti 

1960-luvun alusta. HH:n kokoelma.

Utsjoen matkailumajan ja vuonna 1967 valmistuneen lisämajoitussiiven suunnit-
teli Jouko Ylihannu.131 Suomen pohjoisin hotelli sijaitsee luonnonkauniilla paikalla 
Utsjoen rantatörmällä Ailigastunturin juurella. Ilmeeltään horisontaalisen, valkoisek-
si rapatun kivirakennuksen joenpuoleisessa julkisivussa on ruskea vaakalaudoitus, 
valkoinen ikkunanauha ja liuskekivillä pinnoitettu sokkeli. Kaksikerroksisen ravintola-
osan alempi kerros kätkeytyy terassoituun rinteeseen ja majoitussiivet ovat matalia, 
yksikerroksisia. Mataluutensa ja laakeiden aumakattojensa ansiosta hotelli maastou-
tuu osaksi kumpuilevaa ja matalakasvuista tunturikoivikkomaisemaa.

Utsjoen matkailuhotellissa oli muodoltaan pelkistetyt kalusteet, joista osa oli 
mahdollisesti sinne varta vasten suunniteltuja. Tyyppivalaisimet olivat Paavo Tynellin 
ja Lisa Johansson-Papen muotoilemia.132 Vuoden 1980 peruskorjauksessa hävitettiin 
alkuperäiset huonekalut ja valaisimet,133 mutta muilta osin hotelli on edelleen melko 
alkuperäisessä, joskin rapistuneessa asussa. Ala-aulan tyylikkäässä avotakassa ei 
ole taidettu pitää enää aikoihin tulta, sillä tulipesään on asetettu digitaalinen takka-
tulinäyttö. Valtion myytyä rakennuksen 1990-luvun lopulla ovat hotellin omistajat ja 
ylläpitäjät vaihtuneet ja hotelli on ollut talvisin suljettuna.

Voi kuvitella, miten maantien ja hotellin valmistuminen 1950-luvun lopulla on 
mullistanut pienen ja siihen asti hyvin syrjäisen Utsjoen kylän elämän. Utsjoen mat-
kailuhotelli eli kukoistustaan 1960–1970-luvulla, kun rengasmatkat omalla autolla tai 
linja-autolla Jäämeren rannikolle olivat suosittuja. Matka Pohjois-Norjaan oli vielä 
tuolloin monelle suomalaiselle ensimmäinen ulkomaanmatka. Myöhemmin tiet pa-
ranivat, liikenne nopeutui ja myös Etelä-Eurooppa alkoi houkutella. Utsjoen kylästä 
ei tullut niin merkittävää matkailuetappia kuin oli toivottu.
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Pyhätunturin matkailumaja eli Keropirtti salvottiin pyöreistä hirsistä 1954. Postikortti 1960-luvun alusta. HH:n 

kokoelma. 

RETKEILYÄ PYHÄ- JA LUOSTOTUNTUREILLA
Kirjailija A. E. Järvinen on 1950-luvun alussa kuvannut maalaukselliseen tapaansa 
Pyhätunturilta avautuvia, tuolloin vielä lähes koskemattomia näkymiä:

Metsä-Lapin metsäinen maisema koko laajuudessaan ja loistossaan… On siinä metsää, 

vaaraa vaaran takana loputtomiin, kaukaisuudessa taivaan sineen häipyen. Sieltä täältä 

kiiltelee jokien nauhoja, järviä ja rimpiä ja vilahtelee avosoitten vaaleita läiskiä metsäme-

ren tummuudesta. Värien rikkaus elää monin vivahtein lähellä ja kaukana, se värien rik-

kaus, jolla Luoja on pohjolan köyhyyttä korvannut. Lähinnä leviävät lakimailla varpujen ja 

kiviröykkiöiden, kuilujen ja kurujen muodostamat, silmää hivelevät kirjavat matot ja ryijyt 

karujen avomaiden peittona. Alempana näet valtavan meren, jonka muodostaa suurten 

metsien ”vihreä kulta”. Sieltä täältä kohoaa yksinäinen tunturi kaukaisuudessa sinisen 

kaikin vivahtein. Suoraan pohjoisessa on lähinnä Luosto, jonka välillä olevat matalam-

mat Huttu- ja Kapustatunturin maat liittävät Pyhätunturien ryhmään. Luoston takana, 

taivaan sinessä näkyvät Nattaset erottuen vierekkäisinä tummina laikkuina Saariselän 

taivaan väreihin sulautuvasta vaaleasta sinestä.134 

Sodan jäljiltä säilyi Pyhätunturissa Mallanderin retkeilymaja, Tunturila, jonka lisäk-
si majoitustilaa tarjosivat edelleen Pyhäjärven kylän maalaistalot. 1950-luvun alussa 
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niihin majoitettiin parhaimpien hiihtokelien aikaan satoja matkailijoita. Kemijärven 
Matkailijayhdistyksen rakennuttama pieni tunturimaja valmistui Pyhätunturille 
talvella 1951.135 Se oli satulakattoinen pyöröhirsikämppä, jonka päädyssä oli katon-
harjan alla avokuisti. Sisällä tuvassa oli takka ja laverit.136 Pyhätunturilla järjestettiin 
1950-luvun alussa slalomkilpailuja ja maamiesseuran juhannusjuhlia.137

Vuonna 1954 Kemijärven kunta rakensi tunturin eteläpuolelle, kansallispuiston 
reuna-alueen sisälle Pyhätunturin matkailumajan, Keropirtin. Sen seitsemässä huo-
neessa ja ullakon ryhmämajoitushuoneessa oli tilaa liki 50 retkeilijälle. Toiminnasta 
vastasi Osuusliike Salla.138 Rakennusmestari Väinö Reponen suunnitteli matkailuma-
jan höylähirsiseksi,139 mutta rakennusvaiheessa se salvottiin pyöreistä tukeista pitkil-
le nurkille. Arkaainen rakennusmateriaali, kookas pyöröhirsi, antaa majalle jykevän, 
erähenkisen tunnelman, samalla kun limittäiset rakennusosat, loiva satulakatto, 
selväpiirteiset julkisivuaukotukset ja alaspäin kapenevat hirsinurkat luovat ajanmu-
kaista ilmettä. Keropirtin tunnelmallisessa oleskeluhuoneessa on lankkulattiat, pitkät 
puupöydät ja -penkit, valkoiseksi rapattu, kaarevalinjainen takka ja suuri, ruudutettu 
maisemaikkuna. Sijaintia kansallispuiston komeiden maisemien äärellä korostavat 
retkeilyä ja luontoromantiikkaa henkivät yksityiskohdat, kuten männynoksista tehdyt 
porraskaiteet sekä sisäänkäyntikatosta ja oleskeluhuoneen kattoa kannattavat pah-
kapilarit. Pihalla on pyöröhirsinen sauna, jonka etuosa on avonainen kuisti. Molem-
pien rakennusten kattovuoliaisissa on koristeleikkaukset, ja majan päätyä koristavat 
poronsarvet.

Rautateiden Urheilun Tukisäätiö, Rautuki Oy, perusti Pyhäjärven itäpuolelle Py-
hätunturin retkeilykeskuksen ja leirintäalueen Astelin.140 Majoitus- ja talousraken-
nukset suunnitteli arkkitehti Aatto Korhonen vuonna 1962.141 Astelin rakennukset 
ovat ulkomuodoltaan sopusuhtaisia. Niissä on loivat satulakatot ja osassa ruskeat 
höylähirsijulkisivut, osassa vaakalaudoitetut, valkoisiksi maalatut julkisivut ja liuske-
kivikoristelua.

Luostotunturille (514 m) salvottiin 1949 pieni hirsinen autiotupa eräretkeilijöitä 
varten. Kesällä 1957 viitoitettiin Luosto- ja Pyhätuntureita yhdistävä 45 kilometrin 
pituinen vaellusreitti.142 Vuoden 1959 Lappi-matkaoppaassa kerrottiin, että Luoston 
lähellä oli tarjolla majoitusta Torvisen kylän maalaistaloissa, joista yhdessä toimi ret-
keilymaja, sekä maamiesseuran omistamassa Luoston retkeilymajassa, jossa oli 30 
vuodesijaa.143 Aiemmin melko tuntematon Luostotunturi oli alkanut herättää kiinnos-
tusta retkeilijöiden ja kalastajien parissa. Luosto- ja Pyhätuntureiden matkailu pysyi 
silti melko vähäisenä 1960-luvun puoliväliin asti, jolloin alkoi niiden rakentaminen 
matkailukeskuksiksi.
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ROVANIEMEN MATKAILU VILKASTUU

HOVINPOHJA JA PULA-AJAN POHJANHOVI

Rovaniemen hävitys lokakuussa 1944 oli niin perusteellinen, että jäljelle jäi vain 
savuavien raunioiden keskellä törröttäviä savupiippuja, romukasoja ja joka puolella 
miinoja. Loistokkaan Hotelli Pohjanhovin paikalla oli rauniokasa. Sen seasta pilkisti 
repaleisia jäänteitä siipirakennuksista, joissa olivat olleet alkoholimyymälä ja auto-
tallit. Suomen Matkailijayhdistys ryhtyi välittömästi puuhaamaan ”Korvike-Pohjan-
hovia”. Osittain säilyneen alkoholimyymälän raunioon kunnostettiin ja sisustettiin 
kansanravintola ja sen kellariin ensimmäisen luokan ravintola kabinetteineen. ”Poh-
janhovike” pääsi aloittamaan toimintansa jo alkuvuodesta 1945. Väliaikaiset korvi-
keravintolat suunnitteli Aulis Hämäläinen. Ne kalustettiin Pohjanhovin alkuperäisillä 
huonekaluilla, jotka oli saatu pelastettua Aulangolle.144 Matalan kellariravintolan 
seiniä ja kattoa peittivät tunnelmalliset mäntyvanerilevyt ja seinillä oli suuret pyö-
reät valaisimet, joiden paperisia varjostimia koristivat humoristiset piirroshahmot.145 
Suomen Matkailussa kerrottiin, että 

ravintolassa ottaa kultakaluunainen vahtimestari vieraat vastaan... Hauska takka nurkas-

sa rätisevine tervaksineen tekee kabinetin erikoisen viihtyisäksi, kuten äskettäin saattoi 

todeta kolmen ministerin, maaherran ja monien muiden korkeiden herrojen retkikunta, 

joka kävi tarkastamassa, mistä päästä se lopullinen jälleenrakennustyö aloitettaisiin... 

Ja kun hyvän päivällisen jälkeen nousee maan uumenista kevätauringon kirkkaaseen 

valoon ja piippumetsään, tuntee heti, että valtava työ on odottamassa.146 

Pohjanhovin kellarijäännöksiin pystytetty ravintola sai heti kansan suussa nimen 
Hovinpohja147 – osuva nimi puutteen ja hädän keskellä eläneen, miinoitetun raunio-
kaupungin maanalaiselle ensiluokan ravintolalle. Kellariraunion uumenissa sisuk-
kaasti toiminut Hovinpohja lisäsi Pohjanhovin jo ennestään legendaarista mainetta.

Kesällä 1945 tuotiin Hovinpohjan viereen Saksan armeijalta jäänyt sotilasparakki, 
johon saatiin järjestettyä korvikehotellille kipeästi kaivattua majoitustilaa: 28 vuo-
depaikkaa.148 Syksyllä, kun tuhoutuneen hotellin rauniot oli saatu raivattua ja tiilet 
kerättyä talteen, alkoi uuden Pohjanhovin vaivalloinen rakennustyö. Elokuussa 
1947 vihittiin käyttöön Matkailijayhdistyksen rakennuttama uusi, nelikerroksinen 
hotelli. Kahdessa ylimmässä kerroksessa olivat hotellihuoneet, 22 kahden hengen 
ja 18 yhden hengen huonetta, ja toisessa kerroksessa oli 96 petiä yhteismajoitus-
huoneissa. Vuodepaikkoja oli yhteensä 158, mutta kylpyhuoneita vain 15. Hotellissa 
oli seurusteluhuoneita, saunaosasto, parturisalonki ja kampaamo, kansanravintola 
sekä ensimmäisen luokan ravintola kolmine kabinetteineen. Pääkabinetti ”Castrénin 
kämppä” nimettiin Lapin matkailun hyväksi yli kaksi vuosikymmentä toimineen 
Jalmar Castrénin muistolle. Ravintolasali voitiin yhdistää aulaan, jolloin saatiin tilat 
500 vieraalle. Oma pesula ja leipomo sekä sikala läheisellä maaseudulla takasivat 
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omavaraisuutta. Pohjanhovin pääpiirustukset laati Aulis Hämäläinen, työ- ja detalji-
piirustukset Jouko Ylihannu.149 

Hotellissa oli vaaleaksi rapatut, symmetriset julkisivut, liuskekiviä sokkeleissa 
ja sisäänkäynnin edustalla ja tiilinen aumakatto. Kauppalan puolella oli suuri si-
sääntulokatos ja pyöreitä, punatiilillä kehystettyjä ikkunoita. Kemijoen puolella oli 
pitkä uloke ravintolasalin kohdalla.150 Hotellin kansanravintolan ja henkilökunnan 
asuntojen piti tulla kaksikerroksiseen siipiosaan, mutta Matkailijayhdistys lykkäsi 
rahapulassa sen rakentamista ja paikalle jäänyt, jo purettavaksi tuomittu Hovin-
pohja korjattiin kansanravintolaksi ja kokoustiloiksi.151 Myöhemmin Ylihannu laati 
uudet piirustukset, joissa Hovinpohja muutettiin aumakattoiseksi. Hän piirsi myös 
Pohjanhovin nimilogon ja poronpäätunnuksen, joka pyörii edelleen hotellin katol-
la. 152 Eteläpuolinen osa hotellista jäi pysyvästi keskeneräiseksi ja näytti siksi perin 
omituiselta. Kansanravintola oli sisustettu pelkistetysti ja sinne oli oma sisäänkäynti 
hotellin sivustalta, kuten 1930-luvullakin.

Uusi Pohjanhovi muistutti hahmoltaan, julkisivuiltaan ja pohjaratkaisuiltaan Pal-
laksen 1930-luvun funkishotellia jälleenrakennuskauden mausteilla täydennettynä. 
Arkkitehtuuri oli kolossaalisen jykevää, arkista ja anonyymia, pula-ajan versio edes-
menneestä Blomstedtien funkisluomuksesta, mutta myös aika ja olosuhteet olivat 
toisenlaiset. Hotellin majoituksesta peräti kaksi kolmannesta oli yhteistiloissa, joita 
jouduttiin myöhemmin muuttamaan normaaleiksi hotellihuoneiksi. Matkailijayh-
distys sijoitti Pohjanhoviin Lapin sodan alta, muun muassa Pohjanhovista, pelasta-
miaan kalusteita. Hotellin arkkitehtoniset ansiot liittyivät Ylihannun suunnittelemiin 
sisätiloihin.

Pohjanhovin sisätiloissa yhdistyi luonnonmateriaaleja valkeisiin, funktionalistisiin 
seinä- ja kattopintoihin. Eteisaulan portaikko, hissit ja vastaanottotiskit muodostivat 
viimeistellyn kokonaisuuden. Aula oli yhdistetty pitkällä lasioviseinällä suureen ra-
vintolasaliin, josta oli käynti avoimelle joenrantaterassille. Ravintolasali oli valkoinen 
ja avara, ja siellä oli kiiltäväksi maalatut pyöreät pilarit. Päätyseinät ja orkesterilava 
oli päällystetty sormipaneelilla, johon oli upotettu valokuvia Lapista. Ravintolan 
perällä, Castrénin kämpässä, oli hirsiseinä ja suuri lattiasta kattoon ulottuva lius-
kekivipintainen takka. Ravintolassa oli kukalliset verhot ja viherkasveja valkoisesta 
pyöröteräksestä taivutelluissa telineissä. Hotellissa oli runsas valikoima Paavo Tynel-
lin muotoilemia valaisimia. Ravintolatiloissa oli kaarevalinjaisia, koristeellisia katto-
kruunuja sekä messinkisiä riippuvalaisimia ja niistä koottuja kimppuja,153 samanlai-
sia kuin puolisen vuotta aiemmin Helsingissä avatussa SOK:n ravintola Vaakunassa.

Kesällä 1951 Rovaniemellä kuvattiin rillumareielokuvaa Rovaniemen markkinoilla, 
joka tunnetaan samannimisestä iskelmästä.154 Yksi pääosan esittäjistä oli uusi Poh-
janhovi, jonka viihtyisiä ravintolatiloja elokuva esittelee laveasti. Kullankaivajakol-
mikko lähtee pukuvuokraamon kautta lapikkaat jalassa viettämään iltaa Pohjanhovin 
ensimmäisen luokan ravintolaan, ”herrojen paikkaan”, mutta heidät ohjataan kabi-
nettiin, Castrénin kämppään, josta he siirtyvät orkesterilavalle esittämään kuplette-
jaan. Viihdekulttuurin myötä mielikuva Rovaniemestä värikkäänä markkinakylänä, 
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kullankaivajien ja savottajätkien juhlimispaikkana ja arktisen outouden esikartanona 
vahvistui, ja tämä myyttinen maine lisäsi matkailijoiden kiinnostusta. Kemin kaupun-
ki ja Alkon Hotelli Merihovi eivät saaneet koskaan vastaavaa nostetta ja mielenkiinto-
arvoa kuin villin pohjolan legendoihin yhdistetyt Rovaniemi ja Pohjanhovi.

Stockmannin sisustusosasto uudisti Pohjanhovin tiloja vuonna 1955.155 Ylihannu 
suunnitteli hotelliin useita muutos-, laajennus- ja sisustustöitä. Vuonna 1960 raken-
nettiin yksikerroksinen baarisiipi, ja pääsisäänkäynti ja ravintolatiloja uudistettiin. 
Arkkitehtuuriltaan vaakasuuntainen uudisosa oli pinnoitettu mustilla klinkkereillä 
ja siinä oli suuria ikkunapintoja. Uudessa drinkkibaarissa oli pelkistetty sisustus ja 
pallon muotoinen takka.156

Arkkitehti Kauko Tiihosen (s. 1925) suunnittelema uudisrakennus ja peruskorjaus 
valmistuivat vuonna 1973, ravintolasalin laajennus seuraavana vuonna. Sisustukset 
suunnitteli sisustusarkkitehti Helvi Tiihonen yhdessä puolisonsa Kauko Tiihosen 
kanssa.157 Laajennuksen ja uudistusten myötä hotelli ja sen sisätilat saivat ajanmu-
kaisen ja tyylikkään ilmeen. Viisikerroksisessa laajennuksessa oli valoisa aula, kabi-
netteja, Finnairin toimisto, kampaamo, suuri määrä hotellihuoneita ja Presidentti-
sviitti sekä uima-allasosasto saunoineen ja drinkkibaareineen. Pohjanhovi nousi taas 
kaupungin parhaimmaksi hotelliksi, ja muodikkaasta uima-allasosastosta otettiin 
mallia Lapin muihin hotelleihin.

Aikalaiskuvaus ihasteli uudesti syntynyttä, Suomen suurimpien joukkoon ponnah-
tanutta hotellia, sen suuria kerrosauloja sohvineen, nojatuoleineen ja televisioineen, 
mukavia ja äänieristettyjä hotellihuoneita, edustussaunaa ja sen kauttaaltaan kelo-
hongalla sisustettua kabinettia liuskekivitakkoineen, ”uimahallin” kahdenkymmenen 
metrin allasta ja etenkin suurinta sviittiä:

Talon upein osa on Presidentti-sviitti ylimmässä, sisäänvedetyssä kerroksessa. Tilaa on 

lähemmäs sata neliötä, valkoista nahkasohvaa pitkittäin ja poikittain, valkoista hiekkatii-

listä takkaa kuin hyvänpuoleisessa talossa leivinuunia, baarikaappia, jääkaappia, marmo-

ripintaista, valkoisella nahalla verhoiltua baaritiskiä, omaa kristallilasistoa, väritelevisiota 

jne. Parveke joelle päin on mahtava ja toinen parveke kaupungille päin saman vertainen. 

Ehkä parasta sittenkin on tämän sviitin sauna, jossa puuseppä on näyttänyt taitonsa työs-

täessään apashi-puuta sametinpehmeiksi kulmiksi ja kaariksi.158

Pohjanhovi sai aikoinaan mainetta tunnettujen henkilöiden kestitsemispaikkana. 
Kun ulkoministeriö tutustutti valtiovieraita Lappiin, tarjottiin päivällisiä tai illallisia 
usein Pohjanhovissa. Siellä on vieraillut monia ulkomaisia valtionjohtajia puolisoi-
neen. Urho Kekkonen kävi joka kevät hiihtoretkensä yhteydessä Pohjanhovissa ma-
joittuen vuodesta 1973 lähtien Presidentti-sviittiin.159 

Sittemmin Pohjanhovin taso hiipui, sillä myöhemmät laajennusosat ja muutos- 
ja sisustustyöt ovat olleet esteettiseltä laadultaan heikkoja, eikä suunnittelijoina ole 
1970-luvun lopulta lähtien enää käytetty arkkitehteja.160

Pohjanhovin kansanravintolan, Pohjantähden, vuosikymmeniä kestänyt tarina 
päättyi, kun Blomstedtien suunnittelemasta hotellista jäänyt torso, Hovinpohja, 



2394. Lapin matkailuarkkitehtuuri jälleenrakennuksesta 1960-luvulle

purettiin laajennuksen tieltä vuonna 1972. Suomalainen yhteiskunta oli jo niin tasa-
arvoistunut, ettei kaupungin parhaan hotellin takapihalle tarvinnut enää tehdä eril-
listä, alemmille sosiaaliluokille suunnattua korutonta kansanravintolaa. Anniskelu-
oikeuksien laajentumisen myötä oli kaljakuppiloita ja kapakoita saatu Rovaniemelle 
jo aivan riittämiin. Pohjanhovin ravintola ja drinkkibaari olivat nyt avoinna kaikille, 
mutta niihin edellytettiin tuolloin vielä siistiä pukeutumista.

OUNASVAARAN MAJA

Maaliskuusta 1948 alkaen lähti Helsingistä Ounasvaaran talvikisoihin erityisiä kisaju-
nia, jotka viipyivät perillä kisojen ajan matkalaisten yöpyessä omissa maakuuvaunu-
hyteissään. Kisajunamatkat saivat suuren suosion. Vuoden 1949 Suomen Matkailus-
sa kuvailtiin matkaa houkuttelevasti: 

Ounasvaaran kisajuna tarjoaa niille, joilla ei ole aikaa ja varaa lähteä lomanviettoon tun-

tureille, mukavan ja huokean mahdollisuuden kokea sopivan annoksen Lapin kevättalven 

ihanuutta. Ja matkan päätepisteessä Rovaniemellä on 3-päiväisen oleskelun puitteina 

Pohjolan suurin urheilutapahtuma – Ounasvaaran talvikisat. Kotimaiset hiihtäjä- ja mä-

enlaskijavaliomme ovat kisojen osanottajina, ja nimikuuluja vieraita Ruotsista ja Norjasta 

on vanhaan hyvään tapaan tänäkin vuonna luvassa. Kisavierailla on tilaisuus, paitsi 

ohjelmassa olevien jännittävien hiihto-, mäenlasku- pujottelukilpailujen seuraamiseen, 

myöskin todelliseen Lapin urheiluun, porohiihtoon ja porolla ajoon.161 

Jouko Ylihannu laati ensimmäiset luonnokset Ounasvaaran hiihtomajaa varten 
vuonna 1946. Suuren kahvilan, kaksi kabinettia, keittiön sekä majanhoitajan asun-
non sisältänyt rakennus valmistui Juhannuskallion juurelle maaliskuussa 1949. 
Vaaran laen lähelle majan pihaan johtava autotie avattiin samana vuonna. Majan 
rakennuttivat yhteistyönä Ounasvaaran Hiihtoseura ja Suomen Matkailijayhdistys.162 
Ylihannu piirsi majaa varten useita vaihtoehtoja.163

Vuonna 1961 rakennusta uudistettiin Ylihannun suunnitelmilla, laajentamalla salia 
ja tekemällä sen yhteyteen kellaritilat ja uusi sisäänkäyntijulkisivu.164 Majan ulkoasu 
muuttui uuden nauhaikkunajulkisivun myötä ajanmukaisemmaksi, mutta salin tun-
nelma säilyi entisellään.

Ounasvaaran hiihtomaja on sahatuista hirsistä tehty pitkänurkkainen rakennus, 
jossa on loiva betonitiilipintainen satulakatto ja liuskekivipintaiset savupiiput. Nurk-
kasalvokset on viistetty alaspäin kapeneviksi. Sisäänkäynnin puoleisessa julkisivus-
sa on pitkä maisemaikkuna, ja pienet kuusikulmaiset ikkunat luukkuineen luovat 
romanttisen ilmeen vastakkaiselle julkisivulle. Majan sisustaa hallitsee kattorakenne, 
joka on erikoisuus suomalaisessa hirsiarkkitehtuurissa: pyöreäpintaisten halaispuo-
likkaiden muodostama kaksitaitteinen laipio lepää pitkillä kattohirsillä, jotka tukeu-
tuvat aluspilareiden välityksellä valtavien mäntypilareiden kannattamiin kookkaisiin 
vaakahirsiin. Majan sisäseinät ovat käsittelemätöntä hirttä, lattia on tehty lankuista 
ja pohjoisseinustan pöydät on eroteltu looseiksi ohuilla tukkipuilla. Nurkassa on 
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Uuden Pohjanhovin luonnospiirros. 

Suomen Matkailu 4–5/1945, 12.

Jouko Ylihannun 

sisustusluonnoksia 

Pohjanhoviin. 

Kaarevalinjaisia 

kalusteita ei hankittu, 

sillä SMY sijoitti 

hotelliin Lapin sodan 

alta evakuoimiaan 

kalusteita. Suomen 

Matkailu 4–5/1945, 14.
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Uusi hotelli Pohjanhovi 

avattiin elokuussa 1947. 

Valokuva R. Roos. SVM. 

Uusi Pohjanhovi oli pula-ajan 

arkkitehtuuria edeltäjäänsä 

verrattuna. Siipiosa jäi rahapu-

lassa rakentamatta ja sen tilalla 

oli 1970-luvun alkuvuosiin asti 

jäännös 1930-luvun hotellista. 

Valokuva Haywood Magee. MV.
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Castrénin kämppä oli 

Pohjanhovin suurin 

kabinetti. Tynellin 

valaisimet ja verhot 

ilmeisesti Franckin 

Lappi-kangasta. 

Blenck E. ja H. 1951. 

Pohjanhovin eteisaula kalustettuna edesmenneen hotellin 

huonekaluilla. Valokuva Pietinen 1949. SVM. 

Portaikko Pohjanhovin eteisaulassa. Valokuva Eino 

Mäkinen 1947. SVM. 
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Ensimmäisen luokan ravintola Pohjanhovissa 1940-luvun lopulla. SVM. 

Pohjanhovin uusi baari. Valokuva Fred Runeberg 1960. SVM.
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Pohjanhovin ravintolassa kesällä 1960. 

Valokuva Fred Runeberg. SVM.
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Jouko Ylihannun julkisivuluonnos Ounasvaaran hiihtomajaan 1940-luvun lopulta. MFA.

Jouko Ylihannun piirustus Ounasvaaran hiihtomajaksi 1948. MFA.
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Ounasvaaran hiihtomaja rakennettiin 1949. Postikortti 

1950-luvun alusta. HH:n kokoelma.

Ounasvaaran hiihtomajan jykevä 

interiööri on samantyyppinen kuin 

Pallaksen hotellin ravintolasali. 

MFA.
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Ferninand Salokan-

kaan suunnittelema 

Napapiirin maja 

1950-luvun alussa. 

Blenck E. ja H. 1951

Napapiirin maja laajennettuna. Postikortti vuodelta 1960. HH:n kokoelma.
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Lempi Purdyn suunnittelema Napapiirin uusi maja 

valmistui 1965. Postikortti 1960-luvulta. HH:n kokoelma.

Napapiirin uuden majan kahvila. Postikortti. HH:n kokoelma.
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suuri tiilitakka ja kalustuksena ovat mäntypuiset pirtinpöydät pitkine penkkeineen. 
Ounasvaaran hiihtomajassa on kookkaan karjalaistuvan petäjäistä henkeä, vahvaa 
uuskansallisromantiikkaa. Jyhkeä sali monumentaalisine puurakenteineen on Pal-
lastunturin hotellin arkkitehtuurista pitemmälle kehitetty versio – arkaaisuudessaan 
vaikuttava puukonstruktio.

Hiihtomajan lähelle valmistui 1960-luvun taitteessa tanssipaviljonki, joka jatkoi 
Juhannuskallion vapaa-ajanvieton perinteitä. Alppilajien harrastusmahdollisuudet 
Ounasvaaralla paranivat, kun käyttöön saatiin uusi valaistu laskettelurinne vuonna 
1956 ja kapulahissi paria vuotta myöhemmin. Hiihtohissi rakennettiin vuonna 1965, 
Tottorakan valaistut rinteet ja hissi vuonna 1971 ja tuolihissi 1984. Uusi hiihtostadi-
on otettiin käyttöön vuonna 1965. Vuoden 1962 Talvikisoihin valmistui arkkitehti Ole 
Gottlebenin suunnittelema suurmäki,165 veistoksellisen elegantti teräsbetoniraken-
nelma.

KAHVITAUKO NAPAPIIRILLÄ

Rovaniemi–Sodankylä-tien varrelle, noin seitsemän kilometrin päähän Rovaniemen 
kauppalasta, maalaiskunnan alueelle, pystytettiin 1920-luvun lopulla Napapiirin si-
jaintia likimääräisesti osoittava paalu.166 Siitä tuli suosittu matkailijoiden pysähtymis- 
ja kuvauspiste, ja Napapiirin ylittämisestä alkoi muodostua riitti Lappiin matkaaville.

Napapiiripaalu kyltteineen katosi sodan aikana, mutta se pystytettiin uudelleen, 
kun kesäkuussa 1950 avattiin Napapiirin maja. Pienessä kaksihuoneisessa hirsima-
jassa oli myyntikioski ja virvoketarjoilua, ja sieltä saattoi lähettää napapiirin leimalla 
varustettuja postikortteja ja kirjeitä.167

Napapiirin majan vauhdikkaan rakennuttamisen hoiti Lapin Matkailijayhdistys. 
Maja seisoi valmiina pian sen jälkeen, kun oli tullut tieto, että Yhdysvaltain presiden-
tin leski Eleanor Roosevelt saapuisi Suomen-vierailullaan tutustumaan Rovaniemen 
jälleenrakennukseen. Aikaa rakentamiselle oli vain viikko. Rovaniemen kauppala 
hankki pohjoiseen johtavan valtatie 4:n varrelta maapalan ja arkkitehti Ferdinand 
Salokangas suunnitteli majan ”kaikessa kiireessä yön aikana”.168 Maja pystytettiin 
Ounasjoesta poimituista uittotukeista, ja ”Mrs. Rooseveltin koneen jo laskeutuessa 
lentokentälle sovitettiin muuten valmiin majan ulko-ovea paikoilleen”.169

Napapiirin maja oli alkuperäisessä asussaan kuin pieni satukirjan metsämökki. 
Ikkunoissa oli koristeelliset luukut ja nurkkahirret oli sahattu eripituisiksi luomaan 
romanttishenkistä erämajatunnelmaa. Salokangas valitsi tyyliksi primitivismin, 
olihan kyseessä symbolinen nähtävyys. Hänen on täytynyt tuntea Arkkitehti-leh-
destä 4–5/1947 Aulis Blomstedtin suunnittelema viikonloppumaja Rysäkallio, jonka 
nurkkien pyöröhirret olivat keskenään eripituisia. Napapiirin maja on ilmeisesti en-
simmäinen sodan jälkeen Lapin lääniin toteutettu pyöröhirsinen matkailurakennus. 
Pyöröhirsihän ei liity peräpohjalaiseen eikä lappilaiseen rakennusperinteeseen, vaan 
Karjalaan.
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Napapiirin majaa laajennettiin vuonna 1956,170 piirustukset laati Salokangas. 
Laajennus on myöhemmin purettu, mutta majan vanhin osa on säilynyt – ruskean 
muovimaalin peitossa. Vanhoista valokuvista voi nähdä miten pienipiirteinen ja 
nykypäivän mittapuun mukaan vaatimaton matkailuympäristö tämä autoturistien 
suosima pysähdyspaikka oli 1960-luvun alkupuolelle asti. Majan edustalla liehuivat 
siniristiliput. Kapean, sorapintaisen maantien molemmin puolin olivat napapiiri-
kyltit, joiden edessä tuhannet matkailijat poseerasivat ja saivat lunastaa napapiirin 
ylitystodistuksia. Maja oli sisustettu Artekin kalusteilla. Pihalla oli pyöreä, luonnonki-
vistä tehty suihkulähde, ja liuskekiviterassilla turistit istuskelivat Artekin puutarhaka-
lusteilla päivänvarjojen alla, edessään Tapio Wirkkalan muotoilemat limonadipullot.

Vuonna 1965 Napapiirillä avattiin arkkitehti Lempi Purdyn suunnittelema Napapii-
rin uusi maja.171 Ulkomuodoltaan horisontaalisessa rakennuksessa oli tummanrus-
keat pyöröhirsiseinät, loiva satulakatto ja leveät maisemaikkunat. Majassa oli kaunis 
puupintainen sisustus, johon kuuluivat lakatut pirtinpöydät ja penkit, veistokselliset 
kuparivalaisimet ja pisaran mallinen, valkoiseksi rapattu takka. Maja on myöhemmin 
purettu joulurakennusten alta.172

Napapiillä alettiin 1960-luvun alussa pitää esillä poroja, joita hoitivat saamenpu-
vuissa esiintyneet suomalaiset kotarakennelmien äärellä. Autoilijoiden määrä alkoi 
kasvaa. Vuonna 1965 Napapiirille perustettiin leirintäalue ja pari vuotta myöhemmin 
avattiin ensimmäinen bensiiniasema. Napapiirin majaa laajennettiin 1970-luvun 
puolivälissä. Seuraavalla vuosikymmenellä majaan rakennettiin suuri laajennus, 
Pajakylä sivurakennuksineen. 1990-luvulta lähtien Napapiirille tehtiin useita jouluai-
heisia rakennuksia ja lähelle avattiin sisähuvipuisto Santa Park. Napapiiristä kehittyi 
suuri jouluaiheinen turistipyydys uutena vetonaulanaan joulupukki.

Rovaniemen linja-autoaseman julkisivupiirustus. Arkkitehti 4/1962, 68.
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Rovaniemen linja-autoasema valmistui 1959. Valokuva Pekka Rajala. MFA.

SUOMEN NÄYTTÄVIN LINJA-AUTOASEMA

Rovaniemen kauppala järjesti vuonna 1956 linja-autoaseman arkkitehtuurikilpailun, 
jonka voittivat arkkitehdit Niilo Pulkka, Kaarlo Leppänen ja Pekka Rajala.173 Linja-
autoasema avattiin vuonna 1959. Lipunmyynnin ja matkatavarasäilytykseen lisäksi 
matkustajia palvelivat lehtikioski, matkatoimisto ja parturi, ja poliisillakin oli oma 
huoneensa. Matkaravinto Oy:llä oli alakerrassa itsepalveluravintola ja toisessa 
kerroksessa Hotelli Aslak, jossa oli kolmetoista huonetta, kaikissa oma puhelin ja 
suihku.174 Linja-autoaseman keskellä oli tilava ja valoisa, kahden kerroksen korkui-
nen asemahalli, josta johtivat leveät uloskäynnit kauko- ja lähiliikenteen laiturialu-
eille. Halli avautui yhdeltä sivultaan itsepalveluravintolaan, joka oli sisustukseltaan 
ajanmukaisen niukkailmeinen.175

Rovaniemen linja-autoasema oli valmistuessaan läänin liikenteen keskeinen sol-
mukohta, jonka kautta myös junalla tulleet matkailijat jatkoivat matkaansa Lappiin.176 
Rakennus on näyttävin Suomen 1900-luvun linja-autoasemista. Se erottuu aikansa 
arkkitehtuurin valtavirrasta veistoksellisilla kattopinnoillaan ja uljasmuotoisella, 
teräsbetonisella sisäänkäyntikatoksellaan. Julkisivuissa liittyvät hallitulla tavalla 
yhteen punatiili, tummaksi kuullotettu vaakalaudoitus, vaalea kuitusementtilevy ja 
betoni. Ylempää kerrosta kiertävä nauhaikkuna luo rakennukselle kevyen ilmeen. 
Kattopinnat olivat alun perin tummat, vahvistaen rakennuksen veistoksellista ulko-
muotoa. Kokonaissommitelmaa jäsentää korkea punatiilinen keskuslämmityspiippu. 
Tupakkalain voimaantuloon asti piippua koristivat suuret yes sir, BOSTON -neonva-
lomainokset, hehkuttaen kaukaisen amerikkalaiskaupungin nimeä mailien päähän.

Rovaniemen linja-autoaseman arkkitehtuurissa on vahva paikallisuuden henki ja 
matkailullinen viesti. Kattojen silueteissa voi hahmottaa pohjoisen maiseman perus-
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muotoja. Etelästä saapuville tämä linja-autoasema on todellakin ollut Lapin portti, 
symbolinen kosketus arktisuuteen. Tämän vertauskuvan ovat nähneet tuhannet Lap-
piin matkanneet. Orgaaniset kattomuodot sekä rakennuksen yksityiskohdat tuovat 
mieleen myös Alvar Aallon arkkitehtuurin, ja linja-autoasemaa on usein erehdytty 
luulemaan Aallon suunnittelemaksi. 

Kattomuodot tulivat mukaan vasta kilpailuvaiheen jälkeen, sillä voittanut ehdotus 
”La Strada” oli modernistinen, tasakattoinen rakennus. Kaarlo Leppänen on kerto-
nut, että linja-autoaseman suunnitteluun saatiin vaikutteita samanaikaisesta projek-
tista, vuonna 1958 valmistuneesta Vuoksenniskan kirkosta, jonka suunnittelusta hän 
vastasi Aallon toimistossa.177 Yhteydet Vuoksenniskan kirkon kattopintojen siluettiin 
ovat ilmeiset, jopa keskushallia valaissutta, ulkonevaa kattoikkunaa myöten.

Rovaniemen linja-autoasemaa on kiinnostavaa verrata myös sen lähelle vuonna 
1975 valmistuneeseen Lappia-taloon, joka suunniteltiin Alvar Aallon luonnosten 
pohjalta, arkkitehti Elissa Aallon johdolla.178 Kummassakin rakennuksessa kattopin-
nat muodostavat laakean tunturi- tai vaaramaiseman siluetin. Pohjoisen maisemat 
ovat innostaneet molempien rakennusten arkkitehdit niin suoraan symboliikkaan, 
että suomalaisessa modernismissa saa hakea sille vertaa. Vaikka sekä Rovaniemen 
linja-autoaseman että teatteritalon tunturimaisemajulkisivuja on joskus arvosteltu 
romanttisiksi, ne ovat poikkeuksellisia esimerkkejä modernismin kontekstuaalisista 
mahdollisuuksista.

Rovaniemen linja-autoaseman suunnitteluun vaikuttivat kaupunkisuunnittelun, 
toimivuuden ja estetiikan vaatimukset. Rakennus seisoo edelleen ylvään itsetietoi-
sena keskellä Alvar Aallon työryhmän laatiman asemakaavan väljää kaupunkitilaa. 
Aikoinaan tärkeää ja vilkasta, sittemmin yksityisautoilun kasvun myötä hiljentynyttä 
linja-autoasemaa reunustavat nykyisin leveät liikenneväylät. Ympäristö muuttui 
rikkonaiseksi kaupungin syvältä kahtia halkaisevan valtatien, ”nelosmontun”, sekä 
ulkomuodoltaan vaatimattoman uudisrakentamisen myötä. Modernismin kaupunki-
suunnittelu jätti mahdollisuuksia hahmottoman ympäristön syntymiselle, ja alue jäi 
vaille Aallon asemakaavassa edellytettyä eheyttävää kasvillisuutta. Myöhempi aika ei 
ole ollut armelias myöskään linja-autoasemarakennukselle: kun hotelli ja keskiolut-
baariksi muuttunut kahvila olivat lopettaneet toimintansa, laajennettiin myöhemmin 
toisen kerroksen tiloja rakentamalla keskushallin aukko umpeen. Rovaniemen linja-
autoasema on yksi Lapin maakunnan 1900-luvun arkkitehtuurin huipentumista, ja 
ansaitsisi siksi palauttamisen alkuperäiseen asuunsa.

Arkkitehtitoimisto Pulkka–Rajala–Leppänen suunnitteli myös Kemijärven ja 
Sodankylän linja-autoasemat,179 minimalistiset, pulpettikattoiset, vaaleiksi rapa-
tut rakennukset. Kemijärven linja-autoasema, perinteikäs lähdön ja saapumisen 
paikka, purettiin vuonna 2007. Sen tilalle rakennettiin ABC-ketjun tavanomainen lii-
kennemyymälä, jollaisia S-osuuskaupparyhmä on rakennuttanut jo yli sata ympäri 
Suomea.
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Hotelli Polarin julkisivu ja kahden ja yhden hengen hotellihuonetyypit Aarne Ehojoen voittaneesta kilpailu-

ehdotuksesta. Arkkitehti 10–11/1958, 46.

Hotelli Polar avattiin Rovaniemellä 1960. Valokuva Fred Runeberg. Postikortti 1960-luvun alusta. HH:n 

kokoelma.
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Hotelli Polarin aulabaari. Saamelaista ja poroja esittävän reliefin suunnitteli taiteilija Pekka Heiskanen. 

Valokuva Lauri Alanärä 1961. LMM. 

MANNERMAINEN HOTELLI POLAR

Rovaniemellä oli 1950-luvun lopulla tarjolla hotellimajoitusta Pohjanhovissa ja 
linja-autoaseman pienessä Aslakissa. Yösijoja oli saatavilla myös viidestä matkus-
tajakodista sekä retkeilymajasta, jota kauppala ylläpiti kesäaikaan Katajarannan 
kansakoululla.180 Hyvätasoinen hotelli puuttui, sillä Pohjanhovi ei vastannut enää 
vaativampien matkailijoiden odotuksia.

Suomen Pankki järjesti vuonna 1958 arkkitehtuurikilpailun Rovaniemen keskus-
taan rakennettavasta liiketalostaan, johon sijoitettaisiin Alkon Yhtyneet Ravintolat 
Oy:n hotelli. Kilpailuun sisältyi myös koko korttelin asemakaavallisen ratkaisun 
suunnittelu. Kaikki ehdotukset olivat modernistisia ja melko samankaltaisia, ja 
poikkesivat Alvar Aallon työryhmän laatimasta asemakaavasta. Voittajaksi valittiin 
arkkitehti Aarne Ehojoen (1913–1998) ehdotus ”Poroerotus”, jossa toiminnot oli jaettu 
kolmeen vierekkäiseen rakennusosaan.181 Ehojoki suunnitteli tontille kokonaisuuden, 
johon kuului yksikerroksinen pankkiosa, viisikerroksinen Hotelli Polar, kolmikerrok-
sinen henkilökunnan asuintalo ja pieni bensiinijakeluasema hotellin takapihalla.182 
Hotelli avattiin syksyllä 1960.183

Hotelli Polarissa oli 36 huonetta, tanssiravintola 230 asiakkaalle, neljä kabinettia, 
ala-aulan drinkkibaari, erillinen olutravintola ja matkatoimisto Area. Kellarikerrok-
sessa oli sauna. Myyntiesitteessä kerrottiin voimakkaiden värien ja sisustuksen 
edustavan ”miellyttävällä tavalla maailmankuulua suomalaista suunnittelua ja Lapin 
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värikästä luontoa”. Hotellia kehuttiin korkeatasoiseksi ja mainittiin, että ”kaikissa 
huoneissa on kylpyhuone, radio, puhelin ja ilmastointi, kuten asiaan kuuluukin.”184 
Ylimmän kerroksen jaettavasta kabinetista oli näkymät Ounasvaaralle.

Pankin ja hotellin sisustukset suunnitteli turkulainen sisustusarkkitehtipariskunta 
Carin Bryggman ja Uolevi Nuotio.185 Ehojoki ja Bryggman olivat tehneet yhteistyötä 
jo aiemmin,186 he olivat molemmat turkulaisia, ja ilmeisesti Ehojoki sai valita sisus-
tusarkkitehdin.

Hotelli Polarin sisustukset olivat kauttaaltaan huolella suunnitellut ja yksityiskoh-
tiaan myöten korkealuokkaiset. Aulan tuhka-astiatkin teetettiin Bryggman ja Nuotion 
erikoispiirustuksilla. Aulassa, ravintolatiloissa ja huoneissa oli laadukasta suomalais-
ta muotoilua, muun muassa Bryggmanin ja Nuotion hotelliin piirtämiä valaisimia ja 
kalusteita, ilmeisesti sisustusarkkitehti Yrjö Kukkapuron sarjavalmisteisia Moderno-
tuoleja sekä Alvar Aallon valaisimia. Oli mänty- ja teak-viilulla verhottuja pintoja, 
punaisia ja mustia laminaattilevypintoja, puupaloista kasetoituja alakattoja, tiililaat-
talattioita, kuparitakkoja ja -pintoja sekä voimakkaita tehostevärejä seinissä, kalustei-
den verhoiluissa ja kokolattiamatoissa. Tyylikkään moderneille ja vähäeleisille tiloille 
loivat kontrastia jääkarhun- ja karhuntaljat ala-aulan baarin seinillä ja poronsarvet 
ravintolan orkesterilavan taustalla.187

Hotelli Polaria mainostettiin maan uudenaikaisimpana ensiluokan hotellina.188 
Vuoden 1969 mainoksessa luvattiin ”mannermaista menoa kolmeen asti alabaaris-
samme”.189 Polarin hotelli ja ravintola olivat palveluiltaan korkealuokkaisia. Ravinto-
lassa oli hienostunut ilmapiiri ja sinne edellytettiin hyvää pukeutumista. Ravintolaan 
ja drinkkibaariin pyrkiviä asiakkaita saatettiin valikoida, ja olutravintolaan oli alkuai-
koina pääsy vain miehillä.190 Polar oli valmistuessaan mitä ilmeisimmin sen hetken 
hienoin hotelli Suomessa. Alko menetteli uuden hotellin perustajana samoin kuin 
jo aikoinaan Pohjanhovia rakennuttaessaan, tuoden Rovaniemelle suomalaisittain 
korkeinta mahdollista arkkitehtuurin, sisustusten ja palvelun laatutasoa. Eikä Alko 
taaskaan unohtanut kadunmiestäkään: Polarin pohjakerroksen olutravintola Pistoon 
johti huomaamaton sisäänkäynti hotellin takaa, aivan kuten vuonna 1936 avatun 
Pohjanhovin kansanravintolaan.

Hotelli Polariin tuotiin monia valtiovieraita,191 ensimmäisenä Neuvostoliiton 
presidentti Leonid Brežnev syyskuussa 1961. Uutisfilmissä Brežnevin ja Kekkosen 
seurueet astelevat kohti hotellin sisäänkäyntiä, ja ympärillä näkyy vielä jälleenra-
kennusajan taloja, jotka pian purettiin uudenaikaisten liiketalojen alta.192 Kaksi vuotta 
myöhemmin Polarissa kestittiin Yhdysvaltojen varapresidentin Lyndon B. Johnsonin 
seuruetta. Johnson ihastui hotellihuoneensa tuoleihin niin paljon, että määräsi niistä 
kaksi vietäväksi lentokoneeseensa ja maksoi hotellin johtajalle 40 dollaria. Tämän 
hän kertoi virallisessa lounaspuheessaan. Sitä ennen hän oli pitänyt puheen hotellin 
edessä auton konepellillä seisten, tuhansien rovaniemeläisten ympäröimänä.193 Po-
larin modernit sisustukset siis miellyttivät miestä, jolle reilu pari kuukautta myöhem-
min lankesi Yhdysvaltojen presidentin tehtävä.
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Yhtyneet Ravintolat avasi Helsingin keskustassa vuonna 1962 Hotelli Marskin. 
Liiketalon suunnitteli arkkitehti Einari Teräsvirta voitettuaan yhtiön neljä vuotta aiem-
min järjestämän arkkitehtuurikutsukilpailun. Hotellin kalusteet ja valaisimet muotoili 
sisustusarkkitehti Ilmari Tapiovaara.194 Polarin ja Marskin arkkitehtuurissa oli yhte-
neväisyyttä. Molemmat rakennukset nauhaikkunoineen ja suurine lasipintoineen 
edustavat aikansa kansainvälistä, rationaalista ja pelkistettyä modernismia. Marskin 
talo on pinnoitettu tummilla tiililaatoilla. Polarin, nykyisen Cumuluksen, julkisivuja 
peittävät tummiksi patinoituneet kuparipinnat, ja ikkunanauhojen välit on päällys-
tetty valkoisilla kuitusementtilevyillä. Suomen Pankin ja Hotelli Polarin talo oli juuri 
kaupungiksi tulleen Rovaniemen ensimmäisiä ja leimallisimpia modernistisen ja 
rationaalisen arkkitehtuurityylin rakennuksia jälleenrakennuskauden jälkeen.

Aarne Ehojoki suunnitteli monia muutostöitä Suomen Pankin rakennukseen. 
1970-luvun jälkipuolen uudistuksissa henkilökunnan asunnoista tehtiin hotellihuo-
neita, hotelliosaan tehtiin saunallisia sviittejä ja kellariin rakennettiin uima-allasosas-
to. Drinkkibaaria ja olutravintolaa laajennettiin sisäpihalle, ala-aulaa uudistettiin ja 
se jaettiin kahtia, ja baarin tilalle sisustettiin yökerho Lapponia Club. Julkisivuihin 
sovitettiin uudet valomainokset. Ehojoen toimiston laatimia detaljipiirustuksiakin 
on säilynyt kymmenittäin, ja ne osoittavat miten yksityiskohtaisesti ja korkealla am-
mattitaidolla Alkon hotellien ja ravintoloiden suunnittelua aikanaan tehtiin.195 Hotelli 
Polar päätyi Alkon ravintolayhtiö Arctialta 1990-luvun alussa yksityiselle omistajalle 
ja vuonna 1998 Restelin omistamalle Cumulus-ketjulle.196

Sekä Polarin että Marskin viimeistellyt, varta vasten suunnitellut sisustukset kato-
sivat Arctian luovuttua hotelleista. Rovaniemen hotellin aulatilat kansanomaistettiin 
lavastamalla ne yhdistelmäksi tukkikämppää ja brittiläistä pub-miljöötä suurine 
luonnonkivistä muurattuine tekotakkoineen, tummine seinälavasteineen, kalustei-
neen ja romanttisine valeikkunoineen – siis samanhenkistä historisoivaa rekvisiittaa, 
kuin mitä monissa hotelleissa ja ravintoloissa, myös Lapissa, suositaan. Entinen 
ravintolasali, ylimmän kerroksen näköalakabinetti ja näyttävä portaikko ovat vielä 
säilyneet pinnoiltaan melko alkuperäisessä asussaan – muistumina Hotelli Polarin 
menneen ajan eleganssista.

MOOTTORIHOTELLI OUNASVAARAN LAELLA

Alkon Yhtyneet Ravintolat Oy perusti vuonna 1965 Motorest Oy:n, jonka osakkaita 
olivat myös Kesko, Kesoil, Neste, Finnlines ja Suomen Autoklubi. Motorest raken-
si valtateiden yhteyteen moottorihotelleja eli motelleja, joiden yhteydessä saattoi 
toimia huoltoasema. Ounasvaaran laelle valmistui 1968 Motorest-motelli, jossa oli 
39 huonetta, useisiin osiin jaettavissa ollut ravintolatila sekä baari. Omistuksen siir-
ryttyä vuonna 1973 kokonaan Yhtyneille Ravintoloille paikka nimettiin ketjun mukaan 
Hotelli Polar Ounasvaaraksi.197

Hotellin suunnitteli arkkitehti Jaakko Laapotti avustajinaan arkkitehti Timo Kan-
nisto ja sisustusarkkitehdit Hannele Bonsdorff ja Esko Pajamies.198 Laapotti torjui 
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Ounasvaaran motellin leikkauspiirustus. Arkkitehti 4/1968, 49.

Ounasvaaran laelle rakennettiin 

motelli vuonna 1968. Valokuva Matti 

Saanio. MFA. 
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Jaakko Laapotin suunnittelema 

Ounasvaaran motelli. Valokuva 

Matti Saanio. SVM.

Ounasvaaran 

motelli. Valokuva 

Simo Rista. SVM
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Ounasvaaran motellille osoitetun ensimmäisen tontin maisemallisesti arkana. Hän 
valitsi uuden rakennuspaikan, jossa hotelli kauempaa katsottuna kätkeytyy parem-
min maisemaan, näkymättä vaaran siluetissa. Arkkitehti halusi antaa rakennukselle 
kevyen ilmeen, nostamalla sen pilareiden varaan, jolloin kalliomaisema säilyi.199

Ounasvaaran hotelli oli alkuperäisessä asussaan tyylikästä modernismia.200 Ark-
kitehtuuri mukaili tuolloin suosittua arkkitehti Ludwig Mies van der Rohen tyyliop-
pia. Keskeistä olivat konstruktivismi ja minimalismi – rakenteiden korostaminen ja 
pelkistetty ulkomuoto. Lasipintaisia julkisivuja täydensi ylä- ja alareunojen tumma 
lautaverhous, ja kantavat rakenteet olivat tarkoituksellisesti näkyvillä. Pitkä ja ho-
risontaalinen kappale lepäsi keskiosastaan betonipilareiden päällä ja ulkoreunoilta 
se oli ripustettu ohuilla metallitangoilla katon yläpuolella näkyviin teräsbetonisiin 
vaakapalkkeihin. Rakennuskappale ikään kuin leijui ilmassa, antaen jääkauden 
muovaaman maiseman jatkua avoimena alapuolellaan ja jättäen tilaa pysäköintipai-
koille, jotka olivat rakennuksen alla. Hotelli ilmensi aikakautensa ihanteita: autolla 
päästiin vaaran ylimmälle laelle, ja heti auton ovelta johtivat lasiseinien ympäröimät 
portaikot suoraan yläpuolella sijaitsevaan, ajanmukaisesti sisustettuun hotelliker-
rokseen. Lattiasta kattoon, ympäri rakennuksen ulottuvien valtavien ikkunapintojen 
kautta avautui vaikuttavia näkymiä ympäröivään luontoon ja maisemaan. Ounasvaa-
ran kauniit kalliorinteet ja viereinen laskettelurinne olivat vain muutaman askeleen 
päässä. Tyylikkään hotellin tunnelma oli kaukana valtateiden moottorihotelleista, 
mutta ongelmaksi muodostui sijainti loitolla keskustasta, sillä kaikki matkailijat eivät 
tulleet kaupunkiin omalla autolla.

Ounasvaaran hotelli muistuttaa sijaintinsa puolesta samoihin aikoihin Kolin laelle 
rakennettua hotellia, jonka suunnitteli Jouko Ylihannu ja rakennutti Suomen Matkai-
luliitto. Yhtäläisyydet loppuvat melkeinpä siihen, sillä pientä ja siroa Ounasvaaran 
hotellia pidettiin valmistuessaan arkkitehtuuriltaan onnistuneena, kun taas suuri ja 
massiivinen Kolin hotelli herätti arvostelua. Ounasvaaran hotellin, nykyisen Sky-
hotellin, arkkitehtuuri ja sisätilat tärveltyivät myöhemmissä muutostöissä.201

ARKKITEHTUURIN MATKA ROMANTIIKASTA 
MODERNISMIIN
Miten sota, jälleenrakennus ja sitä seurannut aika ilmenivät matkailurakentamises-
sa, ja mitä merkityksiä arkkitehtuuri sai?

Sodanjälkeisiä arkkitehtuuri- ja sisustusihanteita kuvastaa hyvin Helsingin Kes-
kuskadulla Kalevalan päivänä 1946 avattu, kansallisia ruokia tarjoillut Kestikartano. 
Arkkitehti Aarne Ervin johdolla suunniteltu ravintola oli sisustettu karjalaista hirsi-
rakennusperinnettä mukailevaksi, kalevalaiseksi ympäristöksi. Huonekalut olivat si-
sustusarkkitehti Eva Taimin ja koristeelliset valaisimet Paavo Tynellin muotoilemia.202 
Elämyksellinen sisustus oli kuin suuri, näyttävä lavastus. Seinät oli verhoiltu kook-
kailla pyörö- ja höylähirsillä ja katot laudoitettu. Kattoparruja kannattelivat suuret 
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honkapilarit, lattiat oli tehty leveistä lankuista, takkaan oli muurattu liuskekiviä ja 
esillä oli hirventalja, kiuluja ja tuohikontteja. Kalevalainen symboliikka näkyi myös 
koristemaalauksissa ja salien nimissä. Kestikartanon vaikuttava karjalainen, kan-
sallisromanttinen pirttitunnelma yksityiskohtineen näyttäisi toimineen innoittajana 
Pallastunturin hotellin ja sen sisustusten suunnittelussa. Jouko Ylihannun työpaikka, 
Matkailijayhdistyksen toimisto, sijaitsi Mikonkadulla, parin korttelin päässä Kestikar-
tanosta.

Jälleenrakennuskauden rakentaminen 1940-luvulta 1950-luvun alkupuolelle il-
mensi perinteisempää muotokieltä ja pienipiirteisempää suhtautumista ympäristöön 
ja maisemaan kuin 1930-luvun funktionalismi. Luonnonmateriaaleja ja koristeellisia 
aiheita suosineessa jälleenrakennusajan arkkitehtuurissa ja sisustustaiteessa on 
nähty romanttisia, primitivistisiä ja karelianistisia vaikutteita.203

Suomen rakennustaiteen museon johtaja Kyösti Ålander kiteytti suorasukai-
simmin 1950-luvulta aina 1980-luvun alkupuolelle asti vallinneen näkemyksen 
jälleenrakennusajasta eräänlaisena rappiokautena ja katkoksena, jonka jälkeen 
arkkitehtuuri taas nousi alhostaan oikealle tielle, jatkaakseen funktionalismin kesken 
jäänyttä suurta tehtävää ja sankarillista kertomusta.204 Ålander kirjoitti vuonna 1966, 
että ”1940-luku ei ollut arkkitehtuurille epäsuotuisa vain siksi, että rakentaminen oli 
lamassa ja tekniseltä tasoltaan mitä vaatimattominta. Myös taiteellisessa mielessä 
se ainakin nykyperspektiivistä esiintyy romahdusmaisena laskuna 30-luvun korkeal-
ta tasolta.”205 1940-luvun arkkitehtuuria pidettiin pitkään vähäpätöisenä. Esimerkiksi 
Viljo Revellistä ja monesta muusta arkkitehdista luotiin ajan modernismiin sopiva, 
valikoitu ja subjektiivinen sankarikuva, johon 1940-luvun työt eivät mahtuneet.206 
Puhdasoppisuudessaan puritaaninen modernismi 1950-luvun lopulta 1970-luvulle 
ei suonut arvoa monille vanhemmillekaan tyylikausille, kuten uusrenessanssille ja 
jugendille, ja ajanjakso muodostuikin Suomen historian aktiivisimmaksi vanhojen 
rakennusten purkamisen ja pilaamisen kaudeksi.

Funktionalismin tiukan geometrian ja tyyliopin pehmeneminen ja eräänlainen 
romantisoituminen oli alkanut yleisenä ilmiönä jo 1930-luvun lopun rakennus- ja 
sisustustaiteessa. Tämä muutos voimistui sodan ja jälleenrakennuksen aikana.207 
Nimityksiä 1940-luvun romantiikka ja ”förtitalismi” on kritisoitu harhaanjohtaviksi, 
koska kyseessä oli 1930-luvun lopulla alkanut ja 1950-luvun alkuun jatkunut vaihe 
arkkitehtuurissa.208 Ålander ja muut niin kutsutun 1940-luvun romantiikan kritisoijat 
niputtivat virheellisesti yhteen sodan ja arkkitehtuurin muuttumisen pienipiirteisem-
mäksi. Tällä tavalla voitiin liittää yhteen kaksi negatiiviseksi koettua asiaa ja pääs-
tiin toteamaan, että sota, henkinen rappiotila ja köyhyys synnyttivät niin sanotun 
arkkitehtuurin alamäen.209 1940-luvun arkkitehtuuri ei mielestäni edusta tyylillistä 
rappiota vaan kansainvälisen tyylin mukaisen funktionalismin muuttumista ja suo-
malaistumista, parhaimmissa tapauksissa sopusuhtaisella, omaperäisellä ja herkällä 
tavalla. Monissa 1940-luvun rakennuksissa oli taitavaa materiaalien käyttöä ja aistik-
kaita sisustuksia ja yksityiskohtia.
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Lapin läänin 1940–1950-lukujen matkailurakennukset olivat satula- tai aumakattoi-
sia, tyyliltään vähäeleisiä ja julkisivuiltaan ja hahmoltaan puhdaspiirteisiä. Niiden yk-
sityiskohdissa ja sisustuksissa ilmeni usein romanttisiksi tulkittuja, maanläheisiä ja 
lämminhenkisiä piirteitä ja koristeellisuutta. Ankarasta materiaalipulasta huolimatta 
rakentamisessa satsattiin viimeisteltyyn arkkitehtuurin laatuun. Jälleenrakennusajan 
matkailun rakennettu kuva oli yhtenäinen.

Jouko Ylihannu omaksui vaikutteita Norjan matkailumajoista, jotka henkivät 
perinteistä puurakentamista. Lapin läänin sodanjälkeinen, pääosin Ylihannun suun-
nittelema matkailurakentaminen ei pyrkinyt olemaan erityisen modernia ja kokeel-
lista – päinvastoin kuin esimerkiksi arkkitehti Ralph Erskinen Ruotsin Västerbotteniin 
vuonna 1948 suunnittelema ja 1955 avattu Hotell Borgafjäll, arkkitehtuuriltaan rohkea 
ja omaperäinen vuoristohotelli. Borgafjäll poikkesi huomattavasti myös Ruotsin mat-
kailijayhdistyksen matkailumajoista, joiden arkkitehtuuri oli sodan jälkeisenä aikana 
melko samantyyppistä kuin Suomen jälleenrakennuskauden rakentaminen.

Olympiavuonna 1952 Helsingissä avattiin kaksi hotellia, Vaakuna ja Palace. Erkki 
Huttusen johdolla Helsinkiin suunniteltua SOK:n tavarataloa ja suurhotelli Vaakunaa 
ryhdyttiin rakentamaan vuonna 1939, seuraavaksi kesäksi kaavailtuja olympialaisia 
varten, mutta sotavuodet viivästyttivät hanketta. Rakennus valmistui vaiheittain, 
kaksi ravintolaa päästiin avaamaan vuonna 1947 ja hotelli vasta 1952.210 Ravintoloi-
den ja hotellin huonekalut olivat 1940-luvun tyyliin kaarevalinjaisia ja siroja ja Tynel-
lin muotoilemat valaisimet koristeellisia. Kansainvälinen funktionalismi näkyy Vaa-
kunan ulkoarkkitehtuurissa nauhaikkunapintoina ja rakenteellisena keveytenä, jotka 
Keski-Euroopassa olivat tuttuja jo 1930-luvun liikerakennuksista, mutta Suomessa 
alkoivat yleistyä vasta 1950-luvulla.

Helsingin Etelärannassa olevan Teollisuuskeskuksen ja sen yhteydessä toimineen 
Palace Hotelin suunnittelivat arkkitehdit Viljo Revell ja Keijo Petäjä.211 Teollisuuskes-
kusta pidetään Suomen arkkitehtuurissa käänteenä ja paluuna rationalistiseen mo-
dernismiin, niin kutsutun romantisoitumisvaiheen jälkeen.212 Myös sen sisustukset 
viitoittivat muutosta ajanmukaiseen muodonantoon, ja teräsputkirunkoiset kalusteet 
palasivat takaisin.

Eri puolilla Suomea rakennettiin silti 1950-luvun lopulle asti jälleenrakennuskau-
delle ominaisia rapattuja ja satulakattoisia rakennuksia. Suomen rakennustaiteessa 
tapahtui voimakas murros siirryttäessä 1940–1950-luvun ”pehmeästä”, maanläheises-
tä ja pienipiirteisestä jälkifunktionalismista kansainvälisen modernismin mukaiseen 
rationalismiin ja teollisiin rakennustekniikoihin ja -materiaaleihin. Kun tarkastelee 
esimerkiksi Jouko Ylihannun myöhempiä, modernistisia hotellisuunnitelmia, kuten 
osuusliikkeiden liike- ja hotellirakennuksia, vuosina 1967 ja 1970 valmistunutta Kolin 
hotellia ja vuonna 1971 Helsinkiin valmistunutta, betonielementeistä rakennettua 
suurta Hotel Inter-Continentalia, on arkkitehtuurin muutos aiempaan huomattava.

Rationalistinen ja suoralinjainen, kansainvälisten ihanteiden mukainen mo-
dernismi alkoi näkyä Lapin läänin matkailussa varsinaisesti vasta 1960-luvun tait-
teessa, ensimmäisenä Hotelli Polarissa ja myöhemmin Ounasvaaran hotellissa ja 



2634. Lapin matkailuarkkitehtuuri jälleenrakennuksesta 1960-luvulle

monissa muissa majoitus- ja ravitsemuspalvelurakennuksissa. Veistoksellinen ja 
ulkomuodollaan paikallisuuteen viittaava Rovaniemen linja-autoasema oli omape-
räisyydessään harvinainen poikkeus arkkitehtuurissa, joka oli alkanut muuttua yhä 
suoraviivaisemmaksi. Matkailukeskuksiin rakennettiin 1960-luvun alusta lähtien 
matalia ja ilmeeltään vaakasuuntaisia, useimmiten puurakenteisia matkailupalvelu-
rakennuksia, joissa oli yleensä vaakalaudoitetut tai höylähirsiset ruskeat julkisivut ja 
suuret nauhaikkunat. Sisustukset olivat ajan ihanteiden mukaan pelkistettyjä, ja yhä 
useammin ne perustuivat sarjavalmistukseen tulleisiin, suomalaisten muotoilijoiden 
suunnittelemiin huonekaluihin ja valaisimiin. 1960-luvun nopean talouskasvun ja 
edistysuskon aika tarvitsi ja sai ajanmukaiset puitteet – myös Lapin matkailussa.
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5. MASSAMATKAILUA 
1960-LUVULTA NYKYPÄIVIIN

Suomi kasvoi ja teollistui 1960-luvulta lähtien nopealla vauhdilla 

moderniksi yhteiskunnaksi, ja maaseudulta muutettiin kaupunkien 

lähiöihin. Yhteiskunnalliset erot alkoivat tasoittua, ja elintason nousun 

myötä oman auton hankkiminen ja matkustaminen tulivat useimpien 

ulottuville. Lapin matkailu muuttui massaturismiksi. Millaisia merkityksiä 

arkkitehtuurilla on ollut matkailussa ja sen muotoutumisessa 1960-luvulta 

lähtien? Miten matkailukeskusten kasvaminen lomakaupungeiksi on 

vaikuttanut Lapin maisemiin ja ympäristökuvaan?

Pyhätunturin tuolihissi kuljetti 

kesäisin matkailijoita maisemia 

ihailemaan ja talvisin lasketteli-

joita. Postikortti vuodelta 1966, 

jolloin Lapin läänin ensimmäi-

nen tuolihissi otettiin käyttöön. 

Valokuva H. Laamanen. HH:n 

kokoelma.

1960-luvun lopun postikortissa 

näkyy pujottelijoita hiihtohissis-

sä, taustalla Olostunturin hotelli 

ja pysäköintikenttä täynnä henki-

löautoja. Laskettelun suosio oli 

lisääntymässä nopeasti. HH:n 

kokoelma.
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AUTOLLA LAPPIIN, MUKAAN TELTTA

Vuoden 1962 Suomen matkailuopas kertoi pohjoisen nopeasti kasvaneesta suosiosta 
toteamalla, että ”Lappi on eräs maailman matkailun vetonauloja. Lapissa vuosittain 
liikkuvien matkailijoiden lukumäärä lasketaan sadoissa tuhansissa.”1 Lappiin mentiin 
1960-luvulla omalla autolla.

Oman auton omistaminen oli Suomessa harvinaista 1960-luvun alkuun asti. Hen-
kilöautojen tuontia säännösteltiin vuoteen 1962 asti, mutta maahantuonnin vapau-
tuessa autojen määrä alkoi nopeasti kasvaa, ja myös keski- ja työväenluokkaan kuu-
luneet palkansaajat pystyivät hankkimaan oman kulkuneuvon.2 Samoihin aikoihin 
vapaa-aika lisääntyi: vuonna 1960 vuosiloma piteni 18–24 päivään ja vuonna 1973 
nykyiselle tasolle. 1960-luvun lopulla siirryttiin viisipäiväiseen työviikkoon. Samanai-
kaisesti yleinen elintaso kohosi voimakkaasti.3

Leirintämatkailu eli Suomessa kukoistusaikaa 1950-luvun lopulta 1970-luvulle. 
Leirintäalueiden käyttö yli kymmenkertaistui reilussa kymmenessä vuodessa, 
vuoden 1960 noin 242 000 leirintäyöpymisestä vuoden 1973 noin 2,4 miljoonaan yö-
pymiseen. Pian sen jälkeen kasvu taittui ja kävijämäärä asettui noin kahteen miljoo-
naan vuosittaiseen leirintäyöpymiseen, jona määrä on pysytellyt myös 2000-luvulla. 
Aluksi leirintäalueilla yövyttiin pelkästään teltoissa, mutta myöhemmin rakennettiin 
majoitusmökkejä. Matkailuvaunujen ja -autojen suosio kasvoi 1980-luvulta lähtien.4

Vuonna 1960 Lapin läänissä oli jo lähes 70 leirintäaluetta.5 1960-luvun puolivälissä 
arveltiin leirintämatkailun olevan matkailun päämuoto Suomessa.6 Telttailu oli edullis-
ta ja siinä oli retkeilyn luonnetta, perinteitä 1930-luvun ulkoilmaelämän ihannoinnista.

Leirintäalueiden sekä yksityisten matkustajakotien ja talomajoituksen lisäksi edul-
lista yösijaa kasvavalle matkailijajoukolle tarjosivat muun muassa Suomen retkei-
lymajajärjestön kymmenet retkeilymajat,7 joita perustettiin eri puolille Lapin lääniä 
1950-luvulta lähtien.

Kun lomanvietto Lapissa oli 1930-luvulle asti, ja vielä sodan jälkeenkin, pääosin 
eliittimatkailua, vaativan ja varakkaan, erikoisuuksia etsivän väen etuoikeus,8 tuli 
siitä 1960-luvulla kaikille yhteiskuntaluokille mahdollinen vapaa-ajanviettotapa. Kau-
kainen matkakohde, joka oli käytännössä pysynyt melko tuntemattomana ja siten 
salaperäisenä ja eksoottisena, oli nyt useimpien ulottuvilla. Leirintä- eli campingmat-
kailusta tuli koko kansan harrastus, ja kiertomatkailu omalla autolla tuli suosituksi 
Lapissa lomailun muodoksi. Lappiin mentiin junalla, bussilla ja lentämällä, mutta yhä 
useammin matka tehtiin omalla autolla, koko perheen kanssa kesälomalla. Mukaan 
pakattiin teltta, makuupussit ja retkivälineitä, ja suunnistettiin autolla kohti pohjoista, 
pysähdellen tunnetuissa paikoissa ja maisemissa. Oli suosittua tehdä autolla rengas-
matkoja, käydä Norjan puolella ihailemassa vuoria ja vuonoja ja palata toista reittiä 
takaisin. Myös yhteisöllinen matkailu jatkui Lapissa. Yhdistysten, yhteisöjen ja am-
mattiliittojen rakennuttamilla majoilla voitiin viettää lomaa edullisesti, ja esimerkiksi 
rippikoululeirien järjestäminen tuntureilla tuli suosituksi. Lappi tuli tutuksi tuhansille 
suomalaisille.



2675. Massamatkailua 1960-luvulta nykypäiviin

LASKETTELUSTA TULEE KOKO KANSAN HARRASTUS

Matkailun keskiluokkaistuessa 1960-luvulla alkoi klassisen kulttuurimatkailun ja 
retkeilyn, vaelluksen ja hiihdon sijaan saada suosiota yhä enemmän toiminnallinen 
matkailu. Lapissa sen tärkeimmäksi sisällöksi nousi aiemmin elitistinen ja harvinai-
nen harrastus slalom eli pujottelu, jota myöhemmin ryhdyttiin kutsumaan laskette-
luksi. Perinteinen murtomaa- eli maastohiihto ja retkeily alkoivat jäädä taka-alalle. 
Hiihtokeskusten rakentaminen käynnistyi 1960-luvun alussa ja jatkui 1970-luvun 
puoliväliin, kunnes öljykriisi hiljensi kasvun. Lapin lääniin rakennettiin tuona aikana 
useita matkailukeskuksia paljolti laskettelu-urheilun ympärille, muun muassa Salla-, 
Pyhä-, Suomu-, Levi-, Olos-, Ylläs- ja Luostotunturille sekä Saariselälle. Rukan hiihto-
keskus avattiin jo 1950-luvulla.9 

Hiihtokeskusten perustaminen ja laajentaminen eteni 1960-luvulla nopeaa vauhtia. 
Vuonna 1960 Suomessa oli vasta 2 000 laskettelun harrastajaa ja vain 12 hiihtokes-
kusta, joissa oli hiihtohissi. Pohjois-Suomessa oli Ounasvaaralla, Pallaksella, Ylläk-
sellä, Kilpisjärvellä ja Rukalla hiihtohissi, mutta ne olivat lyhyitä, hitaita ja hankalasti 
käytettäviä vaijerihissejä. Rukalle hankittiin tuolloin Itävallasta uusi tehokas hissi, 
jossa oli ankkurimalliset vetolaitteet, ja pian teollisesti valmistetut hissit yleistyivät 
muuallakin. Laskettelun harrastajia oli vuonna 1966 Suomessa jo 20  000–30  000. 
Kolme vuotta myöhemmin hiihtokeskuksia oli 60 ja niissä oli 86 hissiä.10

1980-luvulla laskettelusta kehittyi Suomessa koko kansan harrastus. Vuonna 1990 
arvioitiin noin 1,2 miljoonan suomalaisen harrastavan sitä.11 Laskettelun ympärille 
kehittyi ympäri Suomea suuria matkailukeskittymiä loma-asuntoalueineen ja ma-
joitus- ja ohjelmapalveluineen. Lasketteluharrastus sai aikaan ennennäkemättömän 
rakennusaallon 1980-luvun lopun noususuhdanteessa, jolloin Pohjois-Suomen 
laskettelukeskuksien yhteyteen nousi muutamassa vuodessa useita suuria loma-
asuntoalueita.12 Vuosina 1987–1992 Suomen hiihtohissien määrä nelinkertaistui, 
mikä oli rakentamistahtina maailmanennätys. 1990-luvun puolivälissä koko maassa 
oli yhteensä 505 hiihtohissiä, mikä edusti ylikapasiteettia todellisiin käyttäjämääriin 
nähden.13 1980-luvun lopulla Suomessa oli silloisten 150 laskettelukeskuksen lisäk-
si suunnitteilla tai rakenteilla noin 70 uutta laskettelurinnekohdetta, osa kokonaan 
uusia laskettelukeskuksia ja osa entisten laajennuksia.14 1990-luvun alussa Lapin 
läänissä oli jo yli kaksikymmentä hiihtokeskusta.15

Laskettelu, hiihto ja muut talviaktiviteetit sekä joulumatkailu ovat vaikuttaneet 
1980-luvulta lähtien 2000-luvun lopulle Lapin matkailun sesonkivaihteluun suuntaa-
malla matkailijamääriä talvikuukausille. Samalla kesämatkailun suosio on vähenty-
nyt.16

Kokenut Lapin-matkaaja Raija Hentman harmitteli vuonna 1990, että suuri osa 
Kilpisjärvelle matkustavista on ikääntynyttä, retkeilijäsukupolvea edustavaa alueen 
vakiintunutta kävijäjoukkoa: ”Kilpisjärven kultavuodet olivat 1960–70-luvuilla. Silloin 
oli tungosta tuvissa ylen aikaa ja kalskahti komealta kertoa olevansa menossa Käsi-
varteen... Vuodepaikat täyttyivät mainostamatta.”17
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Kun laskettelun suosio kasvoi voimakkaasti 1980-luvulla, retkeily ja murtomaa-
hiihto, aiemmat muotiharrastukset, menettivät suosiotaan. Murtomaa- ja vaellus-
hiihtoon verrattuna laskettelu ja lumilautailu rakennettuine rinteineen, hisseineen 
ja keinolumetusjärjestelmineen vaativat huomattavaa infrastruktuuria ja jatkuvaa 
energiankulutusta, aiheuttaen samalla ympäristöongelmia. Laskettelu ja lumilautailu 
ovat osa kulutusyhteiskunnan nykyistä elämäntapaa ja matkailua: kuluttavaa matkai-
lua. Laskettelun ja lumilautailun suuri suosio on johtunut osaltaan markkinoinnista 
ja vallitsevista arvostuksista. Eräs syy laskettelun kuten myös golfin kasvaneeseen 
suosioon lienee ollut luokka- ja tuloerojen kaventuminen. Suurimmalle osalle 
kansalaisista tarjoutui mahdollisuus harrastuksiin, jotka aikoinaan olivat ylempien 
luokkien yksinoikeutta. Laskettelu ja lumilautailu symboloivat lisäksi nuorekasta ja 
vauhdikasta elämää.

Kiinnostus murtomaahiihtoon ja retkeilyyn luonnon keskellä sekä kuntoilulajei-
hin, kuten luisteluhiihtoon ja suunnistukseen näyttää viime vuosina lisääntyneen. 
On tullut myös uusia lajeja, kuten new school -hiihto ja hiihtovaellus ja laskeminen 
luonnonrinteillä rando-suksilla tai suksiksi jaettavalla splitboard-lumilaudalla.

LOMAMÖKKEJÄ TUNTUREILLE

Vapaa-ajan viettäminen omalla huvilalla, kesämökillä tai hiihtomajalla tuli 1900-
luvun jälkipuolella tärkeäksi osa suomalaista elämäntapaa.18 Lapin tuntureille raken-
netut yksityiset loma-asunnot ovat erikoisuus suomalaisessa vapaa-ajanasumisessa.

Nykyisen Lapin maakunnan loma-asutus sai alkunsa Perämeren rannikkokuntiin 
1800-luvun lopulla rakennetuista muutamista kesähuviloista. Rovaniemen korkeu-
den lukumäärältään vähäinen loma-asutus saavutti vasta 1900-luvun alkupuolella. 
Maailmansotien välisenä aikana se alkoi hitaasti yleistyä, saavuttaen jopa pohjoi-
simpia osia, kylläkin harvalukuisena. Vasta jälleenrakentamisen mukanaan tuoma 
yleisen varallisuustason nousu loi edellytyksiä loma-asuntorakentamisen nopeam-
malle kasvulle. Loma-asuntojen kokonaismäärä Lapin läänissä oli vuonna 1950 vain 
275. Seuraavan kymmenen vuoden aikana määrä kolminkertaistui. Suuri kasvu 
alkoi 1960-luvun alkupuolella, jolloin loma-asutus levisi kaikkiin kuntiin. Vuonna 
1966 vapaa-ajan asuntoja oli Lapin läänissä 2 604 ja vuonna 1973 jo 6 327.19 Loma-
asuntorakentamisen ensimmäinen suuri kasvukausi jatkui voimakkaana 1970-luvun 
alkupuolelle asti. Toinen suuri, laajuudeltaan ennennäkemätön kasvu ajoittui 1980-
luvun jälkipuolelle.20 Vuoden 2012 lopussa Lapissa tilastoitiin yli 30 000 yksityistä 
”kesämökkiä”.21 Tilastoissa käytetty termi kesämökki on nykyisin harhaanjohtava La-
pissa, sillä laskettelukeskuksissa on paljon yksityisiä, etenkin talviaikaan käytettäviä 
loma-asuntoja.

Loma-asunnot rakennettiin Lapin maakunnassa perinteisesti vesistöjen äärelle. 
Yksityinen lomarakentaminen tuntureille alkoi varsinaisesti vasta 1960-luvun jälki-
puolella laskettelu- ja hiihtoharrastuksen myötä. Lapin matkailukeskuksiin alkoi tuol-



2695. Massamatkailua 1960-luvulta nykypäiviin

loin syntyä loma-asuntoyhdyskuntia. Kesäisin käytettävän kakkoskodin, kesämökin, 
lisäksi voitiin hankkia kolmoskoti, hiihtomaja.

Lapin tuntureilla on suuria loma-asuntoalueita matkailukeskuksissa ja lomakau-
pungeissa, muun muassa Pyhä-, Luosto-, Salla-, Suomu-, Olos-, Ylläs- ja Levitun-
turilla sekä Saariselällä. Samantyyppisiä lomayhdyskuntia on myös muun muassa 
entisen Oulun läänin alueella Iso-Syötteellä ja Rukalla. Näihin matkailukeskuksiin on 
rakennettu etenkin 1980-luvun jälkipuolella nopealla vauhdilla suuria määriä matkai-
lu- ja lomarakennuksia.

1980-luvun lopun nousukauden myötä yksityisyys, yksityisomistus, yksilöllisyys 
ja ylellisyys lisääntyivät Lapin matkailussa, ja majoituspaikan mukavuuksille asetet-
tiin aiempaa korkeammat vaatimukset. Loma-asuntojen varustus kodinkoneineen, 
sähkösaunoineen, porealtaineen ja kelohongasta salvottuine autotalleineen ja jäte-
katoksineen alkoi vastata modernin kaupunkiasunnon teknistä varustustasoa tai ylit-
tää sen. Enää ei puhuttu mökistä tai kämpästä, vaan kuvaavammin lomaosakkeesta 
tai kakkosasunnosta. Kookkaiden, monimuotoisten ja näyttävien lomarakennusten 
rakentaminen oli suosittua.22 Käsitys Lapissa sijaitsevasta loma-asunnosta noudat-
taa edelleen pitkälti romanttishenkistä kuvaa alkukantaista asumista kuvastavasta, 
luonnonkivitakalla varustetusta kelohonkakämpästä, johon on liitetty kaikki nykyai-
kaiset tekniset mukavuudet. Tuloksena on mukavuudenhalun ja romantiikankaipuun 
symbioosi: luksusvarustettu metsäkämppä.

Loma-asuntoja ovat myös matkailuvaunut ja -autot. Kevättalvisin, joskus ympä-
rivuotisestikin, ne muodostavat karavaanikyliä Lapin matkailukeskuksissa. Matkai-
luvaunujen ja -autojen pysäköintialueet näyttävät useimmiten tehdyn ilman mitään 
ympäristösuunnitelmaa: tunturin rinteeseen on tasoitettu suuri, puuton kenttä, 
johon on pystytetty lämpöpistokepylväät. Tällainen ympäristössään irralliselta näyt-
tävä kymmenien asuntovaunujen ja -autojen kylä edustaa eräänlaista urbaania turis-
minomadismia, väliaikaista ja liikkuvaa loma-asumista. 

LOMAKAUPUNKIVISIOITA
Lappiin 1960-luvun lopulla kohdistuneita matkailurakentamisen haaveita kuvaavat 
neljä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston diplomityötä. Niiden ohjaaja oli ase-
makaavaopin professori Matti Aaltonen, ja Ojanperän ja Valpun töissä lisäksi arkki-
tehtuurin professori Olli Pöyry.23

Veli Ojanperän vuoden 1966 diplomityön teemana oli kasvattaa merkittävästi 
Lapin lääniin suuntautuvaa matkailijavirtaa säilyttämällä samalla erämaaluonne 
turismia keskittämällä. Hänen Ylläkselle kaavailemansa kansainvälisen matkailukes-
kuksen oli määrä olla koskemattomaan tunturin rinteeseen tiiviisti rakennettu 3 000 
vuodepaikan pienoiskaupunki hotelleineen, ravintoloineen, elokuvateattereineen, 
urheiluhalleineen, kongressitiloineen, kauppoineen, kirkkoineen ja lastentarhoineen. 
Lähistölle olisi tullut pienlentokenttä ja sen viereen urheilukeskus, johon olisi sijoi-
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tettu osa majoitustiloista. Osan suunnitellusta matkailukeskuksesta muodosti ryhmä 
loivaan rinteeseen sijoitettuja, tasakattoisia ja yksikerroksisia, pelkistetyn moderneja 
loma-asuntorakennuksia. Niihin liittyivät hotelli- ja palvelutilat, jotka olivat jyrkem-
pään alarinteeseen terasseiksi upotettuja suuria betonirakennuksia.24 Ojanperä 
suunnitteli modernin, kompaktin lomakaupungin, joka pyrki asettumaan osaksi tun-
turimaisemaa. Työ on ilmeisesti ensimmäinen Lapin tunturialueille suunniteltu suuri 
lomayhdyskunta.

Matkailukeskus olisi sijainnut 1,5 kilometrin päässä Äkäslompolon kylästä, joka 
olisi ”saneerattu” eräänlaiseksi paikallisten asukkaiden reservaatiksi. Ojanperä 
kuvasi suunnitelmaa seuraavasti: ”Kylän tulee sijaita matkailukeskuksen ulkopuo-
lella. Kylän väki osallistuu aktiivisesti keskuksen toimintaan. Koko heidän asunto-
alueensa muodostaisi eräänlaisen toimivan museokylän poronhoitoineen, matka-
muistoteollisuuksineen.”25 Suunnitelma heijastaa ajalleen tyypillistä suhtautumista 
maapallon luontoon ja paikalliseen väestöön etnografisena rekvisiittana.

Marja Valpun diplomityö vuodelta 1969 on Termisjärvelle, Käsivarren puutto-
man erämaa-alueen keskelle suunniteltu talvilomakeskus, eräänlaisen konekau-
pungin muodostava megarakenne. Sen keskellä kulkee pääkatu, jonka päissä on 
pysäköintitalot. Kahdeksan hotellin, ravintoloiden, elokuvateattereiden, pankkien, 
myymälöiden ynnä muiden tilojen huoltoliikenne tapahtuu pääkadun alla kulkevan 
huoltokadun kautta. Liukuportaat kuljettavat jalankulkijoita rinnettä ylös ja alas 
hotellien, palvelukeskuksen ja loma-asuntojen välillä. Vuokrattavat lomamajat ovat 
38 m2 suuruisia puurakenteisia, esivalmistettuja laatikoita, jotka tukeutuvat betoni-
rakenteiseen kannatinristikkoon, kahden päällekkäisen majan muodostaessa suu-
remman loma-asunnon. Laskettelijoille on kuusi hiihtohissiä. Yksityisiä lentokoneita 
varten on lentokenttä. Jätevedet johdetaan puhdistettuina Termisjärveen.26 Valpun 
työ edustaa sekä sisältönsä että muodonantonsa puolesta 1960-luvun tekno-utopia-
arkkitehtuuria. Länsimaissa kaavailtiin tuolloin tämäntyyppisiä konekaupunkeja 
asutuskeskusten yhteyteen, ja joitakin niistä toteutettiin – Suomessa vain Itä-Pasila. 
Ajatus sijoittaa tehokas konekaupunki Suomen kaukaisimpaan kolkkaan, viidentois-
ta kilometrin etäisyydelle maantiestä, varpukasvillisuutta ja vaivaiskoivuja kasvavien 
tunturien keskelle, nykyiselle Natura-suojelualueelle, kuvastaa aikakauden rohkeaa, 
teknologiaan ja jatkuvaan kasvuun luottavaista henkeä. Kiinnostavaa suunnitelmas-
sa on myös tunturimajojen ajalle muodikas arkkitehtuuri, Archigram-tyyppinen27 
ratkaisu, jossa tehdasvalmisteiset suurelementtilaatikot, eräänlaiset kapselit, liittyvät 
perusrunkoon ja muodostavat yksittäisiä tai toisiinsa liittyviä asuntoja.

Kari Kolehmaisen vuoden 1971 diplomityö Saariselän virkistysaluesuunnitelma 
sisälsi ehdotuksen Kaunispään matkailukeskukseksi, tehokkaasti rakennetuksi 11 000 
asukkaan lomakaupungiksi. Kaupunki muodostuu loma-asunto- ja hotellialueista ja 
niiden välisestä palvelualueesta. Keskustapalveluihin kuuluu hotelleja, ravintoloita, 
kuntoilu-, kongressi- ja hartaustiloja, monitoimitalo, tavaratalo, huoltoasema, ka-
tastrofi- ja huoltokeskus, helikopteriasema sekä pienlentokoneiden kenttä lähistöllä. 
Kaupungin sisällä liikutaan paikallisbusseilla. Loma-asunto- ja hotellialueilla on 
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omat keskuksensa palveluineen. Loma-asuntoalue jakautuu viiteen 1 000 asukkaan 
kylään, joiden keskuksessa on ravintola, lastenseimi sekä kokoontumis- ja huolto-
tiloja. Lomakylät jakautuvat 150–200 vuodepaikan soluihin, joilla on myös oma 
palvelukeskuksensa. Loma-asunnot ovat 1–2-kerroksisia ja tasakattoisia, pääasiassa 
puurakenteisia. Rinneasutuksen tärkeimmillä reiteillä on liukuportaita. Lomakau-
pungin rakenne ja arkkitehtuuri tasakattoisine puu- ja betonirakennuksineen on ajan 
valtavirran mukaista modernismia. Kolehmaisen mielestä tiivis ja luontoon nähden 
kontrastinen rakennustapa on tarkoituksenmukaisinta sekä luonnonsuojelun että 
ihmisten välisten kontaktitarpeiden kannalta. Katuverkosto ei huomioi tunturimaas-
toa, vaan yhtenäinen ruutukaava läpäisee koko alueen.28 Kolehmaisen suunnitelma 
kaupungin ja sivilisaation nopeasta tuomisesta Kaunispään asumattomalle ja lähes 
puuttomalle tunturin lakialueelle on esimerkki aikakauden teknoutopioista – se 
vastaa monilta osin Saariselän nykyistä, kaupungiksi kasvanutta lomayhdyskuntaa.

Ojanperä, Valppu ja Kolehmainen korostivat kukin Lapissa lomailun merkitystä 
kaupungistuneen ihmisen ruumiin ja mielen terveydelle. He esittivät lomailun tapah-
tuvaksi erityisessä tunturiin rakennetussa, tiiviissä kaupungissa, jossa vietettäisiin 
kaupunkimaista elämää. Kolehmainen pohtiikin työssään lomarakentamiseen liitty-
vää ristiriitaa: ”Alkuperäinen luonto on korvaamatonta. Mistä aito luonto, erämaa, 
on kadonnut, sieltä saavutaan jopa tuhansien kilometrien päähän sitä katsomaan. 
Erämaa kiinnostaa. Tästä seuraa paradoksi: koskemattoman luonnon hyväksikäyttö 
matkailussa hävittää luonnon koskemattomuuden.”29

Matkailijoiden ajateltiin saapuvan näihin kolmeen lomakeskukseen pääosin omilla 
autoillaan, osa pienlentokoneilla tai helikoptereilla. Elettiin aikaa ennen öljykriisiä 
– luonnon- ja energiavarojen ehtymiseen sekä saastumiseen liittyvät kysymykset 
eivät olleet vielä ajankohtaisia. Lapin ja Etelä-Suomen välisen yksityisautovirran 
haittavaikutuksia ei vielä pohdittu, kuten ei myöskään lentokoneiden, helikopterei-
den, moottorikelkkojen ja ilmatyynyalusten aiheuttamia haittoja, jotka pelkästään 
poronhoidolle ovat merkittäviä.

Edellä kuvatut kolme matkailukeskussuunnitelmaa edustavat omalta osaltaan 
matkailuteollisuuden vahvaa kasvun aikaa, jolloin yksittäisten erämaahotellien 
sijaan ryhdyttiin kaavailemaan matkailukaupunkeja keskelle neitseellistä luontoa. 
Teknoutopistististen lomakaupunkivisioiden lähtökohtina olivat enemmän matkailu-
teollisuuden kuin paikallisen kulttuurin, väestön tai luonnon, ehdot.

Matkailijajoukkojen ja niiden aiheuttamien häiriötekijöiden keskittämisen puolesta 
puhuttiin yleisesti 1960–1970-luvulla. Esimerkiksi Lapin teollisuustoimikunnan osa-
mietinnössä 1967 matkailupalvelujen keskittämistä muutamaan suureen keskukseen 
perusteltiin matkailuyritysten kannattavuudella, toiminnallisemmaksi muuttuneella 
matkailulla ja luonnonsuojelulla.30

Kari Kyyhkysen vuoden 1971 diplomityö oli Lapin matkailun runkosuunnitelma 
vuoteen 2000. Siinä hän esitti matkailun keskittämistä niihin jo käyttöön otettuihin 
paikkoihin, joilla on parhaat kasvun mahdollisuudet. Näin säästettäisiin erämaaluon-
toa samalla kun edistettäisiin paremmin Lapin elinkeinoelämää. Kyyhkynen viittasi 
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Erik Dahménin tutkimukseen, jonka mukaan elintason nousu aikaansaa luonnon 
saastumista ja ympäristö alkaa ratkaisevasti huonontua suunnilleen samaan aikaan, 
kun vapaa-ajan määrä lisääntyy huomattavasti. Kyyhkynen ennusti Lapin tulevan 
koko Euroopalle tärkeäksi virkistys- ja loma-alueeksi, koska arvostus puhdasta luon-
toa, ilmaa ja juomavettä kohtaa lisääntyy samalla kun saasteongelmat pahenevat.31

Lapin matkailun kasvutarve suuriksi yhdyskunniksi ennakoitiin asiantuntijapiireis-
sä jo 1960-luvun lopulla, joskin myöhemmistä lomakaupungeista tuli isompia kuin 
osattiin aavistaa. Tuonaikainen idea matkailu- ja lomarakentamisen keskittämisestä 
harvoihin tiiviisiin yksiköihin vastaa myös nykyisin yleistynyttä kestävyyden tavoi-
tetta. Lapin matkailun kokonaisuuden kannalta tulokset jäivät kuitenkin osittain lai-
hoiksi, sillä matkailukeskuksia pääsi syntymään aiottua enemmän ja ne rakennettiin 
enimmäkseen väljästi ja yksityisautoilusta riippuvaisiksi.

TUKKIKÄMPPÄKULISSEJA TURISTEILLE
Kelomökkien määrä Pohjois-Suomen hiihtokeskuksissa on suuri, mutta kelorakenta-
misen historia on lyhyt.

Kelomajojen esikuvia
Primitiivishenkinen kelo- ja hirsirakentaminen liittyy osaltaan 1940-luvun sota-
vuosien korsuarkkitehtuuriin. Tunnetuimpia esimerkkejä on arkkitehti Eino Pitkäsen 
suunnittelema, marsalkka Mannerheimille vuonna 1942 rakennettu kelohonkainen 
metsästysmaja. Marskin majan romanttisia piirteitä toistettiin sittemmin monissa 
erämajoissa.32

Muotoilija Tapio Wirkkala kunnosti vanhan lapintalon ja suunnitteli ja rakensi 
1960-luvun alusta lähtien perheelleen vapaa-ajanasunnoiksi Inarin Paatarijärvelle ja 
Iijärvelle useita hirsirakennuksia. Ne saivat osakseen kansainvälistä ihastelua italia-
laisen Domus-lehden julkaistua 1962 kuvareportaasin Wirkkalan perheen Lapin-elä-
mästä.33 Luonnon keskellä sijaitsevat Wirkkalan rakennukset ovat asumistasoltaan 
vaatimattomia ja vailla mukavuuksia. Kelohongasta pitkille nurkille 1962 salvotussa 
Lemmensuun Isossa Talossa on laakea kelleskatto, pitkät räystäät, vaakasuuntaiset 
ruutuikkunat ja liuskekivestä muurattu suuri takka ja piippu. Pohjaratkaisuna on 
paritupa. Sisätiloja hallitsevat keloseinät ja jykevät puuhuonekalut. Kelorakentami-
nen ei ole kuulunut Lapin kansanrakentamiseen, ja Lemmensuun Ison Talon yhtenä 
esikuvana voi nähdä olleen Marskin majan, jossa on myös kelleskatto, keloseinät, 
ruutuikkunat, luonnonkivistä muurattu avotakka ja piiput sekä primitiiviset kämppä-
kalusteet. Marskin maja ja kansainvälistä ihailua saanut Wirkkalan Lemmensuun Iso 
Talo näyttäisivät sittemmin toimineen mallina kelohongasta tehdyille matkailu- ja 
lomarakennuksille, joista ensimmäiset rakennettiin 1960-luvun lopulla.
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METSÄPIRTTI VALTIOVIERAILLE

”Karhunpesä, loistoluokan erämaakämppä hotellimme vieraitten vuokrattavissa 
keskellä Lapin hienointa luontoa”, houkuteltiin Hotelli Polarin mainoksessa 1960-
luvun lopulla.34 Alkon Yhtyneet Ravintolat Oy rakennutti Karhunpesän Rovaniemen 
maalaiskuntaan Hotelli Polarin käyttöön vuonna 1967. Piirustukset laati rakennusark-
kitehti Esko Lehmola.35

Suurta metsästysmajaa muistuttava tilaushotelli ja -ravintola Karhunpesä, Bear’s 
Den, sijaitsee 30 kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta, Pohtimolammella Sal-
milammen rannalla. Kelohongasta pitkille nurkille salvotussa, pitkässä yksikerroksi-
sessa rakennuksessa on ruutuikkunat ja loiva satulakatto. Sisällä on suuri liuskekivi-
takka, lankkulattiat ja kelohonkalaipiot. Romanttisen primitivismin keinoin on luotu 
kontrasti, eksoottinen piilopirtti, palvelemaan tyylikkään modernia kaupunkihotellia.

Karhunpesällä kestittiin aikoinaan monia Rovaniemelle lennätettyjä korkean tason 
vieraita. Eero Saarenheimo on kuvaillut Persian šaahin Mohammad Reza Pahlavin ja 
keisarinna Farah Pahlavin kesäkuun 1970 valtiovierailua, jonka aikana hyödynnettiin 
paikkakunnan kaikkia kolmea Alkon ravintolaketjun toimipaikkaa:

Polarin ja Karhunpesän valtiovieraista on ehkä väkevimmät muistot jättänyt Persian 

edesmennyt šaahi, ehkä senkin takia että monen tarjoilijan kaulassa riippuu lahjaksi 

saatu kultakolikko, jossa on hallitsijan kuva. Karhunpesällä tarjottiin lohisoppaa ja po-

ronkäristystä… Vierailu sattui juhannuksen tienoille ja šaahi halusi nähdä keskiyön au-

ringon. Presidentti Kekkonen antoi Polarista määräyksen yhtiön toiseen toimipisteeseen 

Ounasvaaralle, että viidenkymmenen hengen seurue tulee sinne kymmenen minuutin 

kuluttua. Motelli oli täynnä amerikkalaisia keskiyön auringon ystäviä, jotka heti häädettiin 

tarkkailupaikoiltaan. He uskoivat ilmoitetun syyn vasta kun omin silmin näkivät šaahin 

saapuvan Ounasvaaralle. 36

Ulkoministeriön protokollaosaston organisoimia Lapin-retkiä tehtiin paljon 1900-
luvun jälkipuolella. Lentomatkan kohteena oli Rovaniemi tai Inari. Vierailut saattoivat 
kestää lyhimmillään vain muutamia tunteja. Ulkomaisia presidenttejä, kuninkaallisia 
ja ministereitä vietiin Karhunpesän kelomajalle ja metsän keskelle, rakotulille ja 
Inariin. Perillä arvovieraita odottivat luonnon helmaan loihditut ylelliset tarjoilut.37 
Ulkoministeriö halusi tarjota valtiovierailleen mieleenpainuvia elämyksiä ja antaa 
romanttisen kuvan eksoottisesta ja luonnonkauniista Lapista, kiinnostavaksi vasta-
painoksi modernin Suomen edustuskuvalle. Kristallikruunujen alla käyskennelleiden 
valtionjohtajien vieminen korven keskelle arkaaistyyliseen mutta kumminkin nyky-
aikaisin mukavuuksin varustettuun erämajaan oli uudenlaista kontrastin luomista, 
korkean tason elämysmatkailua. Valtiovieras-showt toivat julkisuutta ja glamouria 
myös Alkon primitiivishenkiselle kelohonkamajalle Karhunpesälle ja nostivat sen 
Lappi-romantiikan ja kelohonkamajojen yhdeksi esikuvaksi.
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LUOSTON KELOKYLÄ

Sodankylän Luostotunturin matkailutoiminta käynnistyi varsinaisesti vuonna 1964, 
kun Metsähallitus vahvisti alueen puistometsäksi ja pian sen jälkeen laajaksi luon-
nonhoitometsäksi. Ryhdyttiin rakentamaan tiestöä, katuja, kunnallistekniikkaa, latu-
pohjia ja retkeilyreittejä, kalanviljelyaltaita, tekojärveä ja pienlentokonekenttää. So-
dankylän kunnan rakennuttamat laskettelurinteet ja hiihtohissi valmistuivat vuonna 
1966. Ydinalueen tontit varattiin lähinnä yhtiöiden ja yhteisöjen lomarakennuksille, 
jotka Metsähallitus määräsi rakennettavaksi paikkakunnalta saatavasta kelohongas-
ta ja Kaarestunturin kivestä, määrätyin kattokaltevuuksin.38 Luoston rakennuskaavan 
laati ja ydinalueen rakennukset suunnitteli Esko Lehmola. Hänen mukaansa ”suun-
nittelun lähtökohtana oli antaa koko alueelle vanhan kämppäkartanon mukainen 
leima, tosin perinteistä suuremmassa mittakaavassa”.39 Lehmola suunnitteli Luos-
tolle suuria kelohonkaisia edustusmajoja menestyville yrityksille ja valtionyhtiöille. 
Syksyllä 1969 valmistui Lehmolan suunnittelema ja Sodankylän kunnan rakennut-
tama kelohonkainen Hotelli Kantakievari Luosto, joka kuului Alkon Kantaravintolat 
Oy:n ketjuun.40 Sen ja monien muiden Luoston rakennusten sisustukset suunnitteli 
sisustusarkkitehti Esa Vapaavuori (s. 1934).41

Luoston hotelliravintola ja kelolinnoiksi kutsutut yhtiöiden lomarakennukset 
saivat rakentamisvaiheesta lähtien myönteistä huomiota. Niiden arkkitehtuuri ko-
ettiin onnistuneeksi ja maisemaan sopivaksi. Kaikilla mukavuuksilla varustettujen 
lomanviettopaikkojen sijoittaminen metsätyökämppien ulkoisiin puitteisiin koettiin 
kiinnostavaksi ja erikoiseksi ratkaisuksi.42

Luoston kelohotellin ja -majojen mallina oli Lehmolan aiempi suunnitelma, 
Polar-hotellin erämaja Karhunpesä. Luoston hotelli, nykyinen ravintolarakennus, 
on Karhunpesän tavoin pitkä ja syvärunkoinen, yksikerroksinen, satulakattoinen, 
kelohongista pitkille nurkille salvottu rakennus. Sisätiloissa on lankkulattiat ja lius-
kekivitakkoja. Seinien ja katon kelopinnat luovat hämärän tunnelman ja ruutuikku-
noista näkyy ympäröivää kuusikkoa. Arkkitehtuuri toistuu samankaltaisena Luoston 
kelohuviloissa. Ne muistuttavat etäisesti entisaikojen metsätyömaakämppiä, mutta 
ovat niitä huomattavasti suurempia. Nostalgisen, mielikuviin vetoavan tukkilaistun-
nelman, romanttisen primitivismin, tarkoituksena lienee siirtää lomanviettäjät men-
neeseen aikaan: myyttiseen metsä-Lappiin.

Koska Luoston rakentamista ohjailtiin tiukasti kaavamääräyksillä ja edellytettiin 
paikallisia luonnonmateriaaleja sekä määrättyjä kattokaltevuuksia, saatiin aikaan 
poikkeuksellisen yhtenäinen alue. Yhdenmukaisilta näyttävät, ilmeeltään primitivis-
tiset ja erähenkiset loma-rakennukset sulautuvat metsämaisemaan, ja tummasä-
vyisinä ne melkein häviävät näkyvistä korkeiden kuusikkojen keskellä. Massiiviset 
hirsirakenteet ovat kestäneet ajan ja sään hammasta, ja puu- ja kivipinnat ovat 
vanhentuneet kauniisti. Joissakin majoissa oli alun perin malkakatto kattohuopien 
päällä. Kelomajat ovat todennäköisesti vastanneet ulkomuodollaan niitä mielikuvia 
ja odotuksia, joita monilla Lappiin tulevilla lomailijoilla on. Toisaalta Luoston arkkiteh-
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tuuri ei kuitenkaan yllä sen korkeammalle kuin alkuperäinen pyrkimyskään. Raken-
nukset ovat syvärunkoisia, matalia ja loivaharjaisia, kuten väliaikaiset tukkikämpät 
aikoinaan. Kaikki seinät ja alakatot on tehty sekä ulko- että sisäpuolelta käsittelemät-
tömästä harmaasta kelosta, ja ruudutetut ikkunat ovat pienehköjä, joten sisällä on 
hämärää. Kelohuvilat ovat ilmeeltään raskaita ja niiden ulkokuori on ristiriitainen 
rakennusten moderniin sisältöön, käyttötarkoitukseen ja rakentamisajankohtaan 
nähden. Luoston rakennuksissa oli niiden valmistuessa vähintään normaalia asunto-
tuotantoa vastaavat mukavuudet: sähkösaunat, astianpesukoneet, mikroaaltouunit 
ja televisiot, joissakin koneellinen ilmanvaihto, suurimmissa uima-allas. Kelopirttejä 
ympäröivät asfaltoidut, valaistut kadut ja lämpöpistokkein varustetut pysäköintipai-
kat. Myös piharakennukset ja jätekatokset on tehty kelosta. Tukkikämppätyylisessä 
loma-alueessa voi nähdä kulissimaisia ja kitsinomaisia piirteitä.

Luostoa on sittemmin mainostettu maailman suurimmaksi kelohongasta raken-
netuksi loma-asuntokyläksi.43 Koko rakennuskannasta kelorakennuksia on parisataa. 
Suuri osa lomarakennuksista on rakennettu 1970-luvulla, ja seuraava vilkas raken-
nuskausi oli 1990-luvun taitteessa. Nykyisin Luostolla on noin 4 000 vuodepaikkaa.44

VALTIO RAKENTAA KELOKAPAKOITA

Sodankylän kirkonkylään valmistui vuonna 1968 Alkon Kantaravintolat Oy:n raken-
nuttama liiketalo, jossa toimi yhtiön ketjuun kuulunut Hotelli Kantakievari. Viiden-
toista matkustajahuoneen ja tanssiravintolan lisäksi hotellissa oli sauna- ja uima-
allasosasto ja kuntosali. Pohjakerroksessa oli erillinen kansanravintola, Kantakrouvi, 
johon oli oma sisäänkäynti. Sisätilat suunnitteli Esa Vapaavuori, joka samoihin aikoi-
hin suunnitteli muitakin sisustuksia Alkon tytäryhtiön ravintoloihin ja hotelleihin.45 
Punatiilisen, nauhaikkunaisen ja tasakattoisen rakennuksen hotellihuoneet ja ravin-
tola sisustettiin ajanmukaiseen, moderniin tyyliin. Alakerran Kantakrouvista tehtiin 
vastakohdaksi kansanomainen, menneiden aikojen savottakämppää mukaileva 
pirtti: seinät vuorattiin kauttaaltaan kelohongalla, kalusteina olivat pitkät mäntypui-
set pöydät ja penkit, ja seinille oli upotettu Lappi-valokuvia. Hotellin postikorteissa 
esiteltiin yhteen liitettyinä sekä moderneja tiloja ajan muodin mukaisesti pukeutu-
neilla malleilla että kelokapakkaa, jossa poseerattiin valokuvaajalle saamelaisten 
juhla-asuissa, nutukkaat jalassa ja suuret olutkolpakot pöydällä.46 Hotelli viestitti siis 
tarjoavansa tyylikkäät puitteet matkailijoille, ja lisäarvona myös mahdollisuuden pii-
pahtaa omintakeiseen ja rentoon kansankuppilaan, kuvitteellisten ”alkuasukkaiden” 
keskelle.

Alkon ravintola- ja hotelliketjujen johtajat näyttävät aikanaan innostuneen kelo-
hongasta. Rovaniemen Hotelli Polarin pohjakerroksen karvalakkipuolen, kansanra-
vintola Piston sisustus uusittiin 1970-luvun lopulla suurpiirteiseen metsäkämppä-
henkeen: seinät verhottiin kelohongalla ja kalusteiksi tehtiin jämäkät, mäntypuiset 
pöydät ja penkit. Rovaniemen Piston ja Sodankylän Kantakrouvin lisäksi myös jois-
sakin muissa Alkon yhtiöiden kansanravintoloissa, kuten Pispalan Pulterissa, käytet-
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tiin jätkäkulttuuria romantisoivaa tukkikämppätyyliä. Jämäkkä metsäläistyyli kenties 
viestitti asiakkaille, ettei tällainen kapakka ollut hienostelua varten, vaan meno sai 
olla rennompaa. Sille, joka ei pukeutumisensa tai käytöksensä puolesta päässyt 
eteisvahtimestareiden valikoivan katseen ohitse pääoven kautta Rovaniemen Hotelli 
Polarin tyylikkääseen ensimmäisen luokan tanssiravintolaan tai Sodankylässä Kan-
takievari-hotellin tanssiravintolaan, oli aina tarjolla takapihan reitti kodikkaaseen ja 
hämärään kelokämppäjuottolaan. Alko palveli laajan asiakaskirjon saman katon alla.

Seuraavina vuosikymmeninä samantyylisiä, rosoisella otteella tehtyjä ja tunnel-
maltaan hämyisiä kämppä- ja keloravintoloita saatiin nähdä eri puolilla Suomea, 
Helsingin keskustaa myöten.

KELORAKENTAMISESTA TULEE MUOTIVILLITYS

Saariselälle pystytettiin 1970-luvun alusta lähtien 1980–1990-luvuille asti kymmenit-
täin muhkeita, menestyvien yritysten edustusmajoja. Ne rakennettiin kelohongasta 
kansanomaiseen tukkikämppätyyliin. Suomalaisille liikemiehille ja poliitikoille tuli 
tavaksi lentää neuvottelu- ja saunomisretkille Saariselälle. Samoin kuin Luostolla, 
kertoo kelopalatseja Saariselälle rakennuttaneiden teollisuus- ja liikeyritysten, pank-
kien, vakuutusyhtiöiden, kustannusyhtiöiden, rakennusliikkeiden ja valtionyhtiöiden 
pitkä nimilista Suomen taloudellisen kasvun ja menestyksen vuosista ja idänkaupan 
kukoistuksesta.47 Yritysten johtoportaan lisäksi kelolinnoissa viihtyivät keskeiset 
poliitikot, ministerit ja presidentti Kekkonen – toisinaan ulkomaisine vieraineen, ja 
henkilökunta huolehti täysihoidosta.48

Alkon tilaushotelli Karhunpesä ja Luoston kelorakennukset avasivat uutta latua 
suomalaiseen matkailu- ja loma-arkkitehtuuriin. Ne olivat erikoinen poikkeus aikan-
sa valtavirrasta, modernista ja rationaalisesta arkkitehtuurista ja laatikkomaisista 
pientaloista. Näistä kelorakennuksista tuli esikuvia, niitä kopioitiin, ja niistä alkoi 
suoranainen kelomajavillitys. Pian kelohonka löi läpi Pohjois-Suomen matkailu- ja 
loma-asuntorakentamisessa. Luoston ja Saariselän lisäksi kelomaja-alueita raken-
nettiin muun muassa Pyhätunturille, Ylläkselle, Leville, Sallaan, Suomulle, Rukalle ja 
Iso-Syötteelle.

Kelomajojen ohella myös Alkon ravintoloiden kelokämppäinteriöörit viitoittivat 
sisustamisen mallia. Kelohonkapinnoista, liuskekivitakoista ja jykevistä kelokalus-
teista tuli melkeinpä sisustamisen standardi Pohjois-Suomen matkailu- ja lomara-
kentamiseen. Kelokämppämallia hyödynnettiin myös kaupunkien ja kirkonkylien 
ravintola- ja hotellisisustuksiin, kuten vuonna 1973 uudistetun Pohjanhovin edustus-
saunan kabinetissa.

Veistämättömästä kelohongasta oli tehty Lapissa sotien jälkeisenä aikana autiotu-
pia ja erä- ja hiihtomajoja, mutta ei koskaan matkailurakennuksia. Pyöröhirttäkin oli 
käytetty lomamajoissa, mutta matkailurakentamisessa vain harvoin, kuten vuonna 
1936 valmistuneessa Sallan Ylämajassa, Napapiirin majassa 1950 ja Pyhätunturin 
matkailumajassa Keropirtissä 1954. Hotellin rakentaminen kelohongasta olisi tuskin 
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tullut kyseeseen 1930-luvulla, sillä kelokämppä oli metsätyömiesten alkeellinen ja 
väliaikainen asunto, jollaiseen myös Pallastunturin funkishotellin ja sitä seuranneen 
hirsihotellin rakentajat majoitettiin. Pyöröhirsi ja kelo eivät ole kuuluneet Pohjois-
Suomen rakennusperinteeseen – ilmeisesti ainakaan 1700-luvun jälkeen – lukuun 
ottamatta joitakin niittylatoja, laavuja ja tilapäisiä metsätyömaa-asumuksia.

Savottakämpät saavat romanttisen hohteen
Aiemmin kelohonka oli halvinta rakennusainetta, metsätaloudellisesti arvotonta 
kuivaa puuta, josta voitiin suoraan kyhätä nopeasti käyttöön tarvittavia rakennuk-
sia puuntuotantoa varten. Metsätyökämppiä pystytettiin kelosta 1800-luvun lopulta 
1930-luvulle asti, osittain vielä 1950-luvullakin. Metsäyhtiöiden englannin kielestä 
lanseeraama camp vakiintui 1900-luvun taitteessa sanaksi kämppä. Pienimmät 
kämpät olivat metsäsaunoja ja suurimmat metsäpirttejä. Kun savotta oli ohi, asu-
mukset jätettiin tyhjilleen lahoamaan. Kämpät olivat kylmiä, kosteita, hämäriä, perin 
vaatimattomia tilapäisasumuksia, joissa ilma oli tunkkainen, syöpäläisiä vilisi eikä 
mukavuuksista ollut tietoakaan. Luokkaerot näkyivät asumisessa, sillä työmiehet eli 
jätkät asuivat ahtaissa yhteistuvissa, joissa yöpyi kymmeniä miehiä vieri vieressä 
kahteen kerrokseen sijoitetuilla yhteislavereilla. Työnjohdolle oli varattu yksi tai kaksi 
huonetta, yhdessä huoneessa oli sen koosta riippuen yksi tai useampia vuoteita. Jät-
kien puolta kutsuttiin tylsäksi pääksi ja työnjohdon puolta teräväksi pääksi. Pihalla 
oli saunan ja tallin lisäksi käymälä tai sen virkaa toimittanut riuku, mutta tylsän pään 
asukkaat tekivät tarpeitaan myös majansa edustalle.49 Miten näin vähäpätöisistä 
asumuksista saattoi tulla vallitseva esikuva matkailu- ja lomarakentamiselle?

Tukkilaisromantiikka syntyi 1900-luvun alun kirjallisuudessa ja viihteessä. Kun 
Lapin viimeiset suuret tukkisavotat loppuivat 1960-luvun puolivälissä ja metsätyö 
koneellistui, tukkilaiskulttuuri asumuksineen alkoi saada uudelleen romanttista 
hohtoa, ja aiheesta tehtiin taas lauluja, elokuvia ja kirjoja.50 Myös Lapin kullankaivaji-
en vaatimattomien majojen51 ja karun ja erakkomaisen elämän ympärille on piirtynyt 
samalla tavoin myyttistä eksotiikka.

Miksi Luoston loma-alueen arkkitehtoniseksi lähtökohdaksi mainitaan 1900-luvun 
alkupuolen tukkikämpät, ja miksi kelohonkahuviloita on rakennettu pitkin Pohjois-
Suomen matkailualueita monin verroin enemmän kuin mitä kelohirsisiä savotta-
kämppiä on aikoinaan ollut käytössä? Kelohonkahan oli kautta aikojen symboloinut 
köyhyyttä, kurjuutta ja takapajuisuutta. Arkaaisia tukkikämppiä jäljittelevät matkailu- 
ja lomarakennukset liittyivät populaariin tukkilaisromantiikkaan ja kaupungistuneen 
ihmisen romanttissävytteiseen kaipuuseen alkuvoimaista erähenkeä ja luonnonlä-
heisyyttä kohtaan. Tasokkaiksi lomakeitaiksi rakennettuina kelohonkamajat saivat 
kokonaan uuden symboliarvon: nyt ne edustivat alkuvoimaista Lappi- ja eräroman-
tiikkaa.

Lähemmin tarkasteltuna Pohjois-Suomen matkailualueiden kelohuviloiden mal-
lina eivät ole olleet 1930-luvun matalat ja pienet, alkeellisesti ja ilman piirustuksia 
väliaikaiskäyttöön kyhätyt metsätyökämpät, joskin ne ovat voineet olla inspiraation 
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lähteenä. Tilaushotelli Karhunpesässä, Luoston rakennuksissa ja niiden myötä sa-
doissa kelorakennuksissa toistuivat paremminkin Marskin majan hahmo ja Tapio 
Wirkkalan Lemmensuun Ison Talon tyylipiirteet, yksityiskohdat ja osittain sisustuk-
setkin. Joidenkin varhaisimpien, ilmeeltään yksinkertaisten kelomajojen – kuten 
Karhunpesän – horisontaalinen arkkitehtuuri muistuttaa myös aiempia, modernis-
min hengessä tehtyjä pyöröhirsihuviloita ja -saunoja, kuten arkkitehti Heikki Sirenin 
Otaniemeen suunnittelemaa Teekkarien saunaa 1950-luvun alusta. Matkailualueiden 
kelorakentamisilmiötä koko laajuudessaan voi silti kutsua tukkikämppätyyliksi.

Saariselän ja Luoston kaduilla, keskellä toinen toistaan suurempia kelohonka-
linnoja, vaikuttaa kuin suuryhtiöt ja niiden johtajat olisivat kilpailleet keskenään 
edustusmajojensa koolla, mahtipontisuudella ja ylellisellä varustetasolla – eivät niin-
kään arkkitehtuurilla. Majat näyttävät jonkinlaisilta ylisuurilta metsäkämpiltä. Niissä 
harjoitettua niin kutsuttua edustamista ja päätöksentekijöiden kestitystä voinee pitää 
aikansa johtavissa asemissa olleiden miesten keskinäisenä, modernina retkeilynä. 
Seurueet saapuivat Finnairin lennolla Ivalon lentokentälle, josta päästiin taksilla Saa-
riselän piilopirteille tarjoilujen äärelle. Tällaiseen matkailumuotoon sopivat mainiosti 
Marskin metsästysmajalta tai erämaakämpältä näyttävät hulppeat kelopalatsit.

Yritysten tunturimajoillaan harjoittama poliitikkojen, toimittajien ja muiden 
vaikuttajien kestitys ei herättänyt aikoinaan julkista porua, mutta ajat muuttuivat. 
Tammikuussa 2014 uutisoitiin yritysten kaupittelevan tuloksetta Lapin kelolinnojaan, 
koska niille ei enää ole käyttöä ja niistä tulee vain kuluja. Haastateltava kertoi kesti-
tysten edustusmajoilla vähentyneen siitäkin syystä, että nykypäivän kiireiset ihmiset 
eivät enää ehdi eivätkä halua ”saunomaan päiväkausiksi Lappiin”. Lehtiotsikko oli 
kiteyttävä: ”Lapin kelohuviloista tuli ongelmatavaraa”.52

Ensin kelolinnat olivat luksusta, sitten valtavirtaa ja nyt niistä halutaan eroon. Ilmiö 
on tapahtunut vajaassa puolessa vuosisadassa. Kelolinnojen lisäksi kelohongasta 
rakennettiin 1970-luvun alkupuolelta lähtien loma-asuntoja, saunoja, omakotitaloja, 
huoltoasemia ja ravintoloita eri puolille Suomea, etenkin Lapin matkailuteiden varsil-
le. Esimerkiksi Keminmaassa avattiin pohjoiseen johtavan valtatien laidalla 1976 ke-
lohonkainen bensa-asema ja motelli Savotan Sanni, joka on houkutellut autoilijoita 
tukkilaismielikuvilla. Eurajoelle rakennettiin 1970-luvulla motelliravintola Kultakelo, 
jossa kaikki – majoitusmökkejä, ravintolan seiniä, kattoa, huonekaluja, baaritiskiä ja 
jopa väliverhoja, lampun varjostimia ja kukkaruukkuja myöten – oli askarreltu kelo-
hongasta. Tukkikämppätyylistä tuli vaivihkaa yksi osa kaupungistuneen, kalevalaisen 
kansan sielunmaisemaa. Myös ulkomaille, etenkin Japaniin, pystytettiin suomalaisia 
kelorakennuksia.

Lomailusta Lapin kelohonkamajoilla tuli nopeasti keskiluokan ilmiö, sillä yritysten 
johtajistolle tehtyjen kelolinnojen jälkeen ja niiden ohella useimmat majat raken-
nettiin toimihenkilöiden ja heidän perheidensä lomailuun. Muistan lapsuudestani 
1970-luvulta, että kelohonkarakennusten koettiin aluksi olevan jotain aivan uutta, 
sen ajan rakentamisesta täysin poikkeavaa. Ensimmäiset kelohongasta tehdyt huol-
toasemat ja niiden pirttikahvilat houkuttelivat – varmaankin uutuudenviehätyksel-
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lään ja elämyksellisyydellään – enemmän autoilijoita kuin tyyppipiirustuksilla tehdyt 
tasakattoiset, anonyymit huoltoasemalaatikot. Samaa liittyi matkailukeskusten en-
simmäisiin kelorakennuksiin ja niiden alkuvoimaiseen tunnelmaan.

Kaipuusta luontoon ja yksinkertaiseen elämään kertonee se, että samalla kun elin-
taso nousi, yhteiskunta teknistyi, rakentaminen teollistui ja puurakentamistaito taan-
tui, nousi yleiseksi ja arvostetuksi loma- ja matkailurakennusten malliksi entisajan 
alkeellisin puurakennustyyppi. Pohjois-Suomen matkailualueille eivät kelvanneet 
esikuviksi maakunnan arvokkaammat puurakentamisperinteet. Esimerkiksi peräpoh-
jalainen talonpoikaisrakentaminen, jolla on ollut satojen vuosien ammattitaitoiset 
perinteet hirsien veistosta ja nurkkasalvoksista, vuorilaudoituksista, kattolistojen, 
profilointien, nurkkapilastereiden ja ikkunoiden klassistisesta jaottelusta, valoisista 
lasikuisteista, keittomaalien valmistuksesta, huonekalujen teosta ja uhkeiden uunien 
muuraamisesta, oli unohdettu. Sen sijaan että olisi hyödynnetty monipuolisemmalla 
ja luovemmalla tavalla taidokkaita suomalaisia puurakentamisperinteitä, on Lapin 
ja Kuusamon seudun matkailualueille monistettu satamäärin samannäköisiä, ikään 
kuin metsätyökämppiä imitoivia kelomajoja, ja sisustettu ravintoloita tukkikämppä- 
ja kullankaivajaromantiikan hengessä.

Arkkitehdit Reima ja Raili Pietilä suunnittelivat taidemaalari Reidar Särestönie-
melle Kittilän Kaukoseen 1972 valmistuneen kelohonkaisen taidegallerian, joka tuli 
tunnetuksi uima-altaastaan ja presidentti Kekkosen vierailuista.53 Kaksikerroksisessa 
rakennuksessa on käytetty keloa rakenteellisesti ja sommittelullisesti kekseliäällä ta-
valla, yhdistämällä primitiivinen materiaali nykyaikaiseen rakennushahmoon. Tämä 
harvinainen, jäljittelyä vaille jäänyt omaperäisen keloarkkitehtuurin esimerkki osoit-
taa, että ei tarvitse turvautua tuttuun ja loputtomiin toistettuun kelokämppämalliin. 
Myös kelohongasta voi rakentaa luovalla ja kekseliäällä tavalla, vaikka käyttäisikin 
vahvaa Lappi-metaforaa, jota Särestöniemen galleriarakennus oivallisesti edustaa.

Kun savotta Lapissa siirtyi 1960-luvun lopulta lähtien pyörimään turismin ym-
pärille, tarjottiin kaupungistuneille ihmisille paluuta luontoon Lappi-mytologian, 
arkaaisten metsäläis- ja kullankaivajamielikuvien kautta, tukkilaistyylisissä lomaky-
lissä. Vaikka kelokämppiin tehtiin kaikki mukavuudet, ne symboloivat romanttisella 
tavalla alkukantaista ja miehistä maailmaa, villiä ja vapaata metsästystä ja kalastusta 
erämaan keskellä, rehtiä uurastusta puunhakkuun ja kullankaivamisen parissa, jos-
sain menneiden aikojen myytinomaisessa Lapissa. Kelomajat ovat 1900-luvun lopun 
jälkiteollisen Suomen populaaria kansallisromantiikkaa.
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KIERROS LAPIN MATKAILUKESKUKSISSA

MATKAILUN KASVUA JA TAANTUMAA

Suomen hotelli- ja ravintola-ala alkoi kasvaa nopeasti 1960-luvun puolivälistä läh-
tien. 1970-luvun alkupuolella ympäri maata rakennettiin hotelleja ja kunnissa oltiin 
jopa epärealistisen optimistisia matkailun suhteen.54 Lapin läänin majoitusliikkeissä 
oli vuonna 1966 vain 2850 vuodesijaa lisävuoteineen.55 Tuolloin alkoi Lapin läänin 
matkailun ja siihen liittyvän rakentamisen toinen, 1930-lukua huomattavasti suurem-
pi kasvukausi.

Lapin matkailu- ja lomarakentaminen kasvoi 1960-luvulta 1970-luvun puolivä-
liin, energiakriisiin saakka, jonka jälkeen elettiin hiljaisempia aikoja. Lapin matkai-
lun kolmas kasvukausi alkoi 1980-luvun puolivälissä taloudellisen nousukauden 
ja laskettelun suosion myötä. Kasvu oli aiempaan verrattuna jättimäistä ja laajeni 
vuosikymmenen lopulla ennennäkemättömäksi rakentamisvyöryksi.56 Ajanjaksoa 
1985–1990 kutsutaan nimellä Lapin matkailun hullut vuodet.57 Matkailuun investoi-
tiin tuolloin valtavasti rahaa.58 1980-luvun lopulla Lappiin valmistui niin paljon uutta 
majoitustilaa, että vuodepaikkojen tarjonta ylitti reilusti kysynnän. Vuonna 1990 ma-
joitusliikkeiden käyttöaste oli laskenut 44,5 prosenttiin.59 

Kaikki Pohjois-Suomen laskettelukeskukset laajensivat toimintaansa voimakkaasti 
1980-luvun lopulla. Lapin läänissä avattiin uudet laskettelukeskukset Kaaresuvannon 
lähellä sijaitsevalla Lavivaaralla, Tunturihotelli Vuontispirtin viereisellä Ahovaaralla 
sekä Posion Kirintövaaralla.60 Ahovaaran hylätyt laskettelurinteet ovat jo kauan sitten 
pusikoituneet, samoin Lavivaarassa, jossa hetken eläneestä laskettelukeskuksesta 
muistuttaa myös autio majoitusrakennus. Enontekiön kirkonkylässä avattiin talvella 
2009 laskettelukeskus Hetta Hiihtomaa.

Maisema-arkkitehti Tuula-Maria Merivuori kritisoi 1980-luvun lopulla matkailuin-
vestointeihin käytettyä valtavaa julkista tukea ja vertasi sitä luonnonsuojelun vähäi-
seen rahoittamiseen: ”Koko Suomen Lappi käsitetään suureksi matkailuyritykseksi, 
jossa myös valtiovalta on mukana”.61 Pohjoisen matkailuun, rakentamiseen ja lasket-
telurinteiden ja -hissien sekä lumetusjärjestelmien toteuttamiseen kaadettiin suuria 
määriä valtion ja kuntien tukea. Matkailuhankkeita rahoitettiin usein pelkästään 
työllisyysperusteilla. Esimerkiksi kauppa- ja teollisuusministeriö avusti Lapin mat-
kailua 1980-luvulla vuosittain 40 miljoonaa markkaa ja työhallinto 1980-luvun lopulla 
15–30 miljoonaa markkaa vuodessa.62 Kauppa- ja teollisuusministeriön avustusten ja 
työvoimahallinnon työllisyysmäärärahojen avokätinen ja harkitsematon jakaminen 
synnytti osaltaan matkailun kuplaa ja monia taloudellisesti kannattamattomia mat-
kailuhankkeita, joita muuten ei olisi lähdetty toteuttamaan.

Lapin läänin matkailukeskuksiin pystytettiin 1980-luvun lopulla ennennäkemät-
tömän suuri määrä matkailu- ja lomarakennuksia. Rakennuttaminen, suunnittelu ja 
rakentaminen hoidettiin niin vauhdikkaasti, ettei alueiden ja rakennusten toiminnalli-



2855. Massamatkailua 1960-luvulta nykypäiviin

seen ja arkkitehtoniseen laatuun kiinnitetty liiemmälti huomiota.63 Loma-asunnoista 
maksettiin ylisuuria hintoja. Kyse oli kiinteistösijoittamisen synnyttämästä kuplasta, 
joka puhkesi.64

Kunnat tekivät Lapin matkailukeskuksiin suuria kasvusuunnitelmia 1990-luvun 
taitteessa: Kaavoissa osoitettiin Pyhä-Luoston matkailualueelle 37 200 vuodepaikkaa, 
Ylläkselle 30 000, Saariselkä-Vuotso-alueelle 24 000, Leville noin 20 000 ja Sallaan  
7 000 vuodepaikkaa.65 Olokselle ja Suomulle kaavoitettiin tuhansia vuodepaikkoja.

Lapin matkailun ylimitoitetut hankkeet johtivat 1990-luvulla konkurssiaaltoihin ja 
pakkohuutokauppoihin. Kun vuoden 1992 lopussa arvioitiin, että 80 prosenttia vielä 
jäljellä olleista Lapin läänin matkailuyrityksistä tekee konkurssin, aloitettiin valikoitu-
jen matkailuyritysten tukeminen valtion rahoituksella, jotta konkurssikierre saataisiin 
katkaistua.66

Lapin matkailulle 1980-luvun lopulla asetetut kasvutavoitteet olivat monin osin 
epärealistisia ja talouden, ympäristön ja ekologian kannalta kyseenalaisia. Matkai-
lijamäärissä oli uskottu jatkuvaan kasvuun, mutta matkailu- ja lomarakentaminen 
tyssäsivät äkillisesti 1990-luvun alun talouslamaan ja loma-alueet jäivät suurelta 
osin keskeneräisiksi. Monissa laskettelukeskuksissa näkyi keskeneräisiksi jääneitä 
loma-asuntoalueita ja -rakennuksia vielä 1990-luvun lopulla. Maastossa mutkitteli 
katuja, joita reunustivat perustusten rivistöt.67

Lapin matkailukeskusten keskeisiin yleiskaavoihin mitoitettu vuodepaikkamää-
rä oli vuonna 2008 yhteensä noin 157 600, ja tuolloin vuodepaikkoja oli 62 800.68 
Olemassa oleva majoituspaikkamäärä halutaan siis kasvattaa kaksi ja puoli kertaa 
suuremmaksi. Tavoite lähestyy Lapin maakunnan asukaslukua, joka vuonna 2014 on 
noin 182 500.

Vuoden 2014 alussa loma-asuntojen rakentaminen ja myyminen oli Lapissa 
seisahtunut taloudellisen taantuman vuoksi, ja monet lomarakennukset olivat va-
jaakäytöllä.69 Siihen nähden matkailukeskusten suuret kasvutavoitteet vaikuttavat 
toistaiseksi kaukaisilta.

Lähes kaikkien Pohjois-Suomen suurten tunturikeskusten yhdyskuntarakennetta 
ollaan tiivistämässä. Tavoitteena on rakentaa tiivis keskusta alppityylisine kävelyka-
tuineen. Pyrkimyksenä on saada keskitetyt palvelut, lisätä matkailijoiden sosiaalista 
vuorovaikutusta, vähentää yksityisautoilun tarvetta ja säästää luonnonympäristöä.70 
Alppimaiden matkailukeskusten tyyliin rakennettu tiivis kaupunkikeskusta on jo näh-
tävissä Levillä ja Rukalla. On järkevää tiivistää nykyisiä alueita laajentamisen sijaan, 
mutta arkkitehtuuriin voitaisiin etsiä omaperäisempiä ja matkailukäytön kannalta 
monipuolisempia ratkaisuja esimerkiksi arkkitehtuurikilpailujen avulla.

SAARISELKÄ: SUOMEN POHJOISIN KAUPUNKI

Saariselälle ryhdyttiin rakentamaan runsaasti majoitustilaa 1960-luvun lopulta 
alkaen. Varsinainen lähtölaukaus paikan kehittymiselle lomakaupungiksi oli kauppa- 
ja teollisuusministeriön alaisen Lapin teollisuustoimikunnan osamietintö 1967, jossa 
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aluetta esitettiin kansainväliset vaatimukset täyttäväksi matkailukeskukseksi. Valintaa 
perusteltiin kauniilla maisemilla, koskemattomalla erämaaluonnolla, liikenteellisellä 
saavutettavuudella sekä lähistöllä sijaitsevilla, vielä aitoina säilyneillä kolttakylillä, 
joiden yhdessä ajateltiin houkuttelevan paikalle suuria turistijoukkoja.71 Apulaispro-
fessori Reijo Helle kiteytti tavoitteen: ”Lapin kulttuurin erikoisuuksien... porotalou-
den ja saamelaiskulttuurin markkinoimiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.”72 
Näkemys edustaa ajalle tyypillistä suhtautumista alkuperäiskansoihin nähtävyytenä.

Lapin teollisuustoimikunnan ehdotukset toteutuivat aiottua laajempina. Lomakau-
punkia ryhdyttiin perustamaan 1960-luvun lopulla. Rakentamisen keskittämisellä py-
rittiin säästämään luontoa. Saariselkä Oy:n rakennuttama ensimmäinen hiihtohissi 
ja laskettelurinteet saatiin avattua 1970. Samana vuonna Matkaravinto Oy laaditutti 
piirustukset hotellia varten Kaunispään laelle, mutta hanke ei toteutunut. Vuonna 
1972 valmistui Maanmittaushallituksen insinöörien laatima maankäyttösuunnitelma, 
jolla osoitettiin 10 000–12 000 vuodepaikkaa Kaunispää-Kiilopää-alueelle. Määrän 
uskottiin tyydyttävän parinkymmenen vuoden tarpeen. Kaunispään ja Laanilan 
alue kaavoitettiin ja varustettiin kunnallistekniikalla, lomatontteja ryhdyttiin vuok-
raamaan, rakennuksia alkoi nousta siellä täällä, katuja asfaltoitiin ja varustettiin 
lyhtypylväillä. Toimintaa ohjasi maanomistaja Metsäntutkimuslaitos. Vuonna 1971 
Kaunispään-Laanilan-Kiilopään alueella oli majoitusta noin 1100 matkailijalle. Ener-
giakriisin myötä rakentamisen tahti tasoittui mutta kiihtyi taas 1980-luvun loppua 
kohden. Saariselän matkailukeskukseen rajautuva Urho Kekkosen kansallispuisto 
perustettiin 1983.73 Vuonna 2012 Saariselällä oli 13 500 vuodepaikkaa,74 joka on kaksi 
kertaa enemmän kuin Inarin kunnan asukasmäärä.

Saariselällä vietettiin helmikuussa 1968 Suomen Pankin toimihenkilöiden tunturi-
majan tupaantuliaisia. Modernin tasakattoisen pyöröhirsimajan suunnitteli arkkitehti 
Olle Heinström ja tyylikkäät sisustukset arkkitehti Brita Rossi.75 Samalla juhlistettiin 
myös Heinströmin suunnitteleman ravintolarakennuksen avajaisia viereisessä, 
Virkamiesliiton omistamassa Saariselän retkeilykeskuksessa.76 Tasakattoisessa, puu-
rakenteisessa ravintolassa oli kuultavan ruskeat, laudoitetut julkisivut ja avarat si-
sätilat suurine maisemaikkunoineen. Ajanmukaisen linjakas arkkitehtuuri poikkesi 
retkeilykeskuksen parakkimaisista majoitusmökeistä ja vanhasta majasta, Sinisestä 
Pirtistä, jonka kylkeen uudisosa rakennettiin kiinni.77 Retkeilykeskuksen vanha maja 
ja osa majoitusrakennuksista purettiin keväällä 1980 valmistuneen laajennuksen alta. 
Ravintola- ja keittiötiloja sekä vastaanottoaulan sisältävän uudisosan suunnittelivat 
arkkitehdit Kurt ja Thua Moberg.78 Kaksikerroksisen, tasakattoisen rakennuksen julki-
sivuissa oli alun perin nauhaikkunat, punatiiltä ja ruskeaa laudoitusta. Ravintolassa 
ja aulatiloissa oli ajan muodin mukaisesti kirkasvärisiä seinäpintoja ja Yrjö Kukka-
puron muotoilemia värikkäitä muovihuonekaluja. Ravintolasalin keskelle kelohon-
gasta rakennetut seinäkkeet ja pylväät olivat paikallisuuteen viittaava piirre muuten 
modernistisessa rakennuksessa.79 Retkeilykeskus nimettiin vuonna 1985 Saariselän 
Tunturihotellit Oy:ksi. Vuosien myötä siihen rakennettiin uusia, entistä suurempia 
majoitusrakennuksia entisten tilalle. Tunturihotelli on sittemmin laajentunut Lapin 
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suurimmaksi, tuhannen vuodepaikan ja 2500 anniskelupaikan hotelliksi. Se kuuluu 
nykyisin rovaniemeläisen monialakonsernin Sava-Groupin omistamaan Santa’s 
Hotel -ketjuun, ja sitä markkinoidaan nimellä Santa’s Hotel Tunturi.80

Kirjailija Erno Paasilinna teki vuonna 1988 kriittisiä havaintoja Helsingin hiihtolä-
hiöksi ja Juppikyläksi tuolloin kutsutun Saariselän lomakaupungin elämästä ja sosi-
aalisesti rakenteesta:

Saariselkä on hyvin pitkälle korruptoitu lomakaupunki. Se on yritysten ja järjestöjen 

kapean ylärakenteen oma huvilakaupunki... Tämä ei ole luonnollinen yhteisö, sillä tältä 

puuttuu järkevä funktio. Täältä puuttuu työ ja siihen liittyvä normaaliväestön kokoon-

pano. Lomanviettäjät ovat sosiaalista yläluokkaa, määrätyn ikäistä, määrätyn kaltaista. 

Maastoon lenkkivaatteissa lähtevät miehet ovat kaikki samanlaisia. Kadun nimet ovat 

Tievapolkuja, Jokosteitä, Vahtamanteitä, kun niiden pitäisi olla Espoonteitä, Helsinginka-

tuja, Liikemieskujia.81

Paasilinnan sapekkaiden huomioiden jälkeen Saariselkä on kasvanut ja muuttu-
nut yritysjohtajien, vuorineuvosten ja ylempien toimihenkilöiden kelopalatsikylästä 
keskiluokkaiseksi lomakaupungiksi, ja ulkomaisten turistien määrä on lisääntynyt. 
Saariselkä on tyypillinen luonnon keskelle syntynyt matkailukeskus, jolla ei ole mai-
nittavia yhteyksiä seudun väestöön, kulttuuriin ja rakennusperinteeseen. Lähimmät 
kylät sijaitsevat kymmenien kilometrien päässä. Saariselkä lienee etupäässä kau-
punkilaisturistien lomakohde. Siellä eletään kaupunkimaista elämää, käydään kun-
toilemassa luonnossa tai pelaamassa squashia liikuntasalissa, viedään lapset Angry 
Birds -sisähuvipuistoon ja illalla tavataan trooppisessa viihdekylpylässä ja diskossa. 
Palveluja on tarjolla monenlaisista kaupoista ja kapakoista kappeliin. Vapaa-ajan ja 
huvielämän merkitys korostuu, koska kaikki ovat tulleet rentoutumaan.

Saariselän ensimmäiset A-anniskeluoikeudet sai Laanihovi vuoden 1969 alussa, 
ja Virkamiesliiton retkeilykeskuksen ravintolalle lupa heltisi vasta kesällä 1973.82 Pari 
vuosikymmentä myöhemmin Jörn Donner saattoi jo tehdä ironisia havaintoja Saari-
selän vilkkaasta yöelämää:

Katujen ja kaupunkimaisen valaistuksen vuoksi Saariselän monista ravintoloista on 

helppo vaeltaa yökerhoon. Eräänä syysiltana minulla oli ulkomaista seuraa, joka halusi 

tutustua paikalliseen yöelämään. Jo yökerhon ovella huomasin, että helvetillisestä mu-

siikista raikuva kapakka oli jokseenkin viimeistä sijaa myöten täynnä. Tunnelma muistutti 

jotakin sellaista, jota on tapana sanoa arktiseksi hysteriaksi.83 

Näkemykset Saariselästä, Suomen pohjoisimmasta kaupungista, vaihtelevat. Kir-
jailija Raimo O. Kojo totesi jo vuonna 1981 osuvasti, että ”Saariselkä mainitaan joko 
ihastellen matkailukaupungiksi tai kauhistellen lomaslummiksi”.84 Kojon ja Donnerin 
huomioiden jälkeen Levi on kasvanut Lapin suurimmaksi ja myös vilkkaimmaksi lo-
makaupungiksi. Siihen verrattuna Saariselkä tuntuu nykyisin jopa rauhalliselta.

Saariselällä voi nauttia samalla sekä kaupunkielämän palveluista ja huvituksista 
että vieressä aukeavista erämaista ja puhtaasta luonnosta – mutta ei juurikaan ark-
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kitehtonisista kauneusarvoista. Muutamassa vuosikymmenessä rakentunutta loma-
kaupunkia leimaavat hajanainen ja jäsentymätön taajamakuva ja mitä erilaisimmat, 
vaatimattomat rakentamistyylit.

Virkamiesliiton lomakyliä johtanut Olli Ansamaa kritisoi Saariselän keskustaa jo 
1990-luvun alussa: ”alue ei ehkä ole loppuun asti suunniteltu… tyyliseikkoihin olisi 
pitänyt kiinnittää enemmän huomiota. Varsinkin sisääntulotie nelostieltä on aika tyy-
litön. Kaikenlaista hilirimpsua.”85

Maanmittaushallituksen insinöörien kaavan pohjalta ei syntynyt yhtenäistä eikä 
eheää yhdyskuntarakennetta Saariselän keskustaan. Saariselällä kuten useimmissa 
muissakin Pohjois-Suomen lomakaupungeissa ja matkailukeskuksissa näkyy kaksi 
ongelmaa: kaavoista on puuttunut yhtenäisyyteen ohjaavia määräyksiä tai niitä ei ole 
noudatettu, ja rakennuksia ovat piirtäneet monentasoiset suunnittelijat. Arkaaishen-
kinen kelopirttitaajama muodostaa oman yhtenäisen vyöhykkeensä, mutta keskusta-
alueella sen sijaan on mitä erilaisimpia ja erikokoisia rakennuksia, myös huomiota 
herättävää, ulkoasultaan viihteellistä ja lavastemaista rakentamista. Esimerkkinä 
erikoisuuksista voi mainita rakennusmestari Erkki Jokiniemen suunnitteleman Ho-
telli Riekonlinnan, jonka monimuotoiset ja -väriset julkisivut ovat täynnä holvikaaria, 
pyörökaari-ikkunoita, erkkereitä, ulokkeita, torneja ja risaliitteja. Satulinnan tunnel-
maa tavoitteleva massiivinen betonielementti- ja tiilirakennus oli pitkään Saariselän 
korkein, ja sen pittoreski ulkomuoto näyttää edelleen oudolta tunturimaisemassa.

Hotelli Riekonlinnan rakennusvaiheet kuvastavat matkailukeskusten kiinteistökei-
nottelua. Rakennuttaja rikkoi kaavamääräyksiä ylittämällä reippaasti kaavan salliman 
kerrosalan, mutta oikeuskäsittelyn päätyttyä kunta keskitti tontille yli kaksinkertaisen 
rakennusoikeuden.86 Riekonlinnan rakentamista avustettiin valtion varoin,87 ja se 
edustaa valtion viime vuosikymmeninä Lapissa harjoittamaa, suunnittelulaadusta 
tinkivää rakennuttamis- ja lainoituspolitiikkaa. Kun valtio oli vastaamassa Lapin 
matkailuarkkitehtuurin korkeasta laadusta 1960-luvulle asti, näyttää sen valistunut 
asiantuntijarooli tällä saralla kutistuneen, sillä tukirahoja on jaettu avokätisesti ky-
seenalaisille hankkeille.

Riekonlinnan lähistölle on myöhemmin tehty aiempaa suurempia rakennuksia, 
kuten Santa’s Hotel Tunturin lisärakennukset. Yksi niistä, arkkitehtuuritoimisto Arkte-
sin suunnittelema, 1992 valmistunut huoneistohotelli Paraspaikka tuo postmodernilla 
arkkitehtuurillaan mieleen pueblo-intiaanien talot; valkoinen ja tummien liuskekivien 
kauttaaltaan täplittämä rakennus tunnetaan lempinimellä ”Dalmatialainen”. Vuonna 
2012 rakennusliike Skanska rakensi lomaosakkeita sisältävän Kelotähden, kaksiosai-
sen seitsenkerroksisen täysbetonielementtirakennuksen. Karulta lähiökerrostalolta 
näyttävä betonikolossi näkyy kauas matalakasvuisessa tunturimaisemassa. Saari-
selän sisääntulotietä on hallinnut vuodesta 2004 YIT-Rakennus Oy:n rakennuttama, 
ulkomuodoltaan kömpelö kauppakeskus Siula.88

Saariselän keskustan monien rakennusten rujo ulkomuoto, keskinäinen kirjavuus 
ja paikoin liiallinen korkeus ja massiivisuus on silmiinpistävää. Rakentamisen es-
teettinen laatu ei kuitenkaan poikkea ratkaisevasti Lapin muista lomakaupungeista 
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ja -keskuksista, kirkonkylistä puhumattakaan, vaan kuvastaa enemmän yleistä 
kehitystä 1980-luvun lopulta lähtien. Koska rakentamisen sääntely ja valvonta Poh-
jois-Suomen kunnissa ja matkailukeskuksissa on ollut vähäistä, ja asemakaavojen 
ohjeistukset ovat usein väljiä, ovat rakennusliikkeet, kiinteistösijoittajat ja matkailu-
yritykset voineet rakennuttaa ulkomuodoltaan vaatimattomia, ympäristöönsä huo-
nosti sopivia ja ylisuuria hankkeita, eikä suunnittelun laatuun ole useinkaan satsattu. 
Tämän ilmiön seurauksia voi nähdä kaikissa Pohjois-Suomen lomakaupungeissa ja 
monissa suurimmissa matkailukeskuksissa.

Saariselän korkeaa ja massiivista rakentamista on protestoitu. Esimerkiksi 
Suomen Pankki ilmoitti vuonna 2006 olevansa huolestunut Lapland Hotels -ketjun 
kahdeksankerroksisen hotellin hankkeesta, sillä korkea rakentaminen tekee alueesta 
liian kaupunkimaisen. Kunnan edustajat antoivat ymmärtää olevansa voimattomia, 
sillä he eivät halua karkottaa yrittäjiä. Lapin ympäristökeskus teki tornikaavasta va-
lituksen. Ympäristökeskuksen alueidenkäyttöpäällikkö totesi vuonna 2008 Saariselän 
rakennuskuvasta, että ”rakennetun ympäristön kokonaislaadun parantaminen on 
todella tarpeellista matkailukeskuksen vetovoimaisuutta kehitettäessä”.89

Vuonna 2008 Inarin kunta järjesti kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun, jonka 
tavoitteena oli löytää yleiskaavan uudistamisen pohjaksi ratkaisuja Saariselän 
matkailukeskuksen toimivuuden ja vetovoimaisuuden parantamiseen tiivistämällä 
ja laajentamalla sitä harkitusti. Kilpailun voitti JKMM Arkkitehtien ehdotus,90 jonka 
pohjalta Saariselän maankäyttöä kehitetään täydentämällä, eheyttämällä ja laajenta-
malla nykyistä kaupunkirakennetta.

YLLÄKSEN KAKSOISKAUPUNKI

Äkäslompolon ja Ylläsjärven kylät sijaitsevat Yllästunturin juurella, sen vastakkaisilla 
puolilla. Tietön Äkäslompolon kylä säästyi Lapin sodan tuhoilta. Sodan jälkeen ra-
kennettiin muutamia yksityisiä tunturimajoja, kuitenkin verkkaisesti. Koko Kolarin 
kunnassa oli vuonna 1950 vain yhdeksän loma-asuntoa ja kaksikymmentä vuotta 
myöhemmin 117. Äkäslompoloon rakennettiin tie vuonna 1953, ja samana vuonna 
Metsähallitus rauhoitti kylää ympäröivän 17 000 hehtaarin tunturialueen luonnon-
suojelualueeksi. Vuosikymmenen vaihteessa Äkäslompolossa oli toistakymmentä 
yksityisten ja eri yhteisöjen omistamaa tunturimajaa. Yllästunturin matkailu alkoi 
kasvaa 1960-luvun lopulla Äkäslompolon puolella. Vuosi 1967 toi kylään monta muu-
tosta: saatiin sähkö, Yleisradio rakensi Yllästunturin laelle tien radiomastoa varten, 
Yllästunturi Oy pystytti hiihtohissin ja kylässä avattiin retkeilymaja, ensimmäinen 
kaikille avoin matkailurakennus. Seuraavana vuonna kylän alueella rekisteröitiin 800 
vuodepaikkaa ja vuonna 1970 jo 1 500 vuodesijaa, joista iso osa oli seudun taloissa.91

Ylläksen alueen matkailu, investoinnit ja rakentaminen alkoivat kasvaa nopeasti 
1980-luvun jälkipuolella, molemmin puolin tunturia. Lomahuoneistoja ja -majoja 
valmistui noin 400 vuodessa. Ylläs saavutti Suomen ja Pohjois-Kalotin suurimman 
laskettelukeskuksen aseman,92 mutta Ruka ja Levi ajoivat pian sen ohi. Vuonna 2012 
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Ylläksellä oli 28 hiihtohissiä – yksi niistä gondolihissi – ja 63 laskettelurinnettä, joista 
yli puolet oli valaistuja ja lumetettuja. Vuodepaikkoja oli noin 22 000. Yleiskaavas-
sa on asetettu vuoden 2040 tavoitteeksi yli 50 000 vuodepaikkaa.93 Kasvutavoitteet 
tuntuvat suurilta, kun niitä vertaa Kolarin kunnan vakinaisten asukkaiden määrään, 
joka on alle 4 000. Mitä valtaisa rakentaminen on aikaansaanut Ylläksen maisemille, 
luonnonsuojelualueelle ja perinteikkäälle kyläkuvalle?

Entinen ”lumottu vuori”
Ylläksen laskettelurinteet, hissit ja lumetusjärjestelmät rakennettiin Metsähallituk-
sen omistamalle Yllästunturin luonnonsuojelualueelle, joka vuokrattiin hissiyhtiölle. 
Vuokrasopimuksessa mainittuja maisemanhoito-ohjeita noudatettiin syksyyn 1991 
asti, jolloin uusi hissiyhtiö, Ylläs-Ski Oy, käänsi auki ja muokkasi rinteet. Laajat 
maansiirto-operaatiot tehtiin, jotta laskettelukautta saataisiin pidennettyä: syksyllä 
ja kevään lopulla rinteille sumutettava keinolumi vaatii tasaisen alustan. Laskette-
lurinteet myllerrettiin puuttoman Yllästunturin ympäri niin voimaperäisesti, että var-
vikkoinen ja jäkälöityneistä kivistä koostuva tunturimaasto käännettiin kauttaaltaan 
ylösalaisin maansiirtokoneilla. Kolarin kunnan, Lapin lääninhallituksen ja Metsähalli-
tuksen virkamiehet ehtivät vain toteamaan lopputuloksen.94 Maisemallisesti pilatun 
Yllästunturin rinteille pystytettiin seuraavana vuonna lisää hissejä ja lumetuskoneita, 
edelleen työministeriön rahoituksella.95 Ennen kuin hissiyhtiö teki konkurssin, se ehti 
ehdottaa myllerrettyjen kivikkorinteiden värjäämistä kemiallisella liuoksella. 1990-
luvun lopulla tutkittiin, miten Ylläksen maisemavauriot saataisiin korjattua. Vaurioita 
yritettiin paikata muun muassa kääntelemällä yksittäisiä kiviä – taas työministeriön 
rahoituksella. Rinteiden jäkälöitymisen kautta tapahtuva maiseman tilan palautumi-
nen kestänee satoja vuosia.

Jääkauden muovaamaa Yllästunturin ikiaikaista maisemaa kuvattiin 1970-luvulle 
asti ihannoiden monissa teoksissa.96 Tunturimaisema oli esillä näyttävästi muun 
muassa kuvakirjassa Lumoava Lappi, jonka mukaan Äkäslompolossa ”avautuu 
Ylläksen vuoristomaailma koko komeudessaan. Siellä on itse Yllästunturi Kellota-
puleineen ja Varkaankuruineen, Iso ja Pieni Kesänkitunturi, Lainiotunturi, Kuhastun-
turi – tuttuja nimiä monille Lapin lumoihin joutuneille kesäretkeilijöille ja varsinkin 
kevättalven hiihtäjille.”97 Yllästunturia ylistettiin sanoilla ”Lumottu vuori”, ”läntisten 
suurtuntureittemme ylväs etuvartio” ja ”Lapin mahtavimpia kohoumia.”98 Miltei 
kansallismaiseman arvoon kohotettu Yllästunturi tuhottiin nopeasti ja peruuttamat-
tomasti – massiivisella laskettelurinteiden ja -hissien rakentamisella. Yllästunturin 
kauttaaltaan kalutut rinteet näkyvät lumettomana aikana kymmenien kilometrien 
päähän. Yllästunturilla, Lapin muinaisella jättiläisellä, ei ole enää luonnonsuojelul-
lista eikä maisemallista arvoa. Siitä ei enää kirjoiteta ihannoivia kuvauksia eikä oteta 
valokuvia maisemateoksiin.

Rovaniemen Suunnittelukeskus Oy laati 1980-luvun lopulla Ylläkselle suurisuun-
taisen yleiskaavan. Se perustui ehdotukseen, jolla Suunnittelukeskus voitti kolmelle 
toimistolle vuonna 1988 järjestetyn suunnittelukilpailun. Ennen kutsukilpailua ym-



292 Autiotuvista lomakaupunkeihin

Puuton ja kivikkoinen 

Yllästunturi oli jääkauden 
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jonka kauneutta aikoinaan 
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Ylläsjärven puolelta. 

Valokuvat HH 2009 ja 2011.   
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Matkailuesitteissä maisemat voivat näyttää 

toiselta kuin todellisuudessa. Yllästunturin 

rinnekartta 2013 näyttää maiseman 

houkuttelevana, kuten muissakin hiihtokes-

kuksissa. Talvisin lumi peittää Yllästunturin 

myllerretyt rinteet. Kuva HS-visual Art, 

Hannu Sievilä. Ylläksen Matkailuyhdistys.   
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päristöministeriö ja Lapin seutukaavaliitto teettivät selvitykset Ylläksen luonnosta, 
maisemasta, kulttuuri- ja rakennusperinnöstä, luontaiselinkeinoista ja matkailusta.99 
Palkintolautakunta pyysi kilpailuehdotuksista lausunnot viranomaistahoilta, joista 
lähes kaikki pitivät Suunnittelukeskuksen ehdotusta ylimitoitetun vuodepaikkamää-
ränsä ja laajalle levittäytyvän rakentamisensa vuoksi alueelle tuhoisana. Ehdotuksen 
arvioitiin olevan haitallinen maisemalle, luonnolle, vesistöille ja poroelinkeinolle 
sekä vievän pohjaa Lapin muulta matkailulta.100 Mutkikkaiden vaiheiden jälkeen voit-
tajaksi valittiin lopulta Suunnittelukeskuksen ehdotus, palkintolautakunnan ammatti-
jäsenten vastustuksesta huolimatta. Useimmat lausunnonantajat olivat vastustaneet 
Suunnittelukeskuksen ehdotusta, sillä siinä oli sijoitettu alueelle eniten matkailu- ja 
lomarakentamista ja se huomio vähiten tehdyt perusselvitykset.101 Palkintolauta-
kunnan ammattijäsenen, arkkitehti Arto Lempiäisen mukaan ”Ylläksen kohdalla 
arkkitehtuurikilpailumenettelyä käytettiin siunaamaan epätoivottu, alueen luonnolle, 
maisemalle ja luontaiselinkeinoille haitallinen hanke”.102

1980-luvun lopun yleiskaavassa Ylläkselle osoitettiin 30 000 vuodepaikkaa, kun 
niitä tuolloin oli noin 5 000. Yllästunturin läpi linjattiin puhkaistavaksi kahdesta 
kolmeen kilometriä pitkä autotunneli yhdistämään Äkäslompolon ja Ylläsjärven 
matkailukeskukset. Tunnelin yhteyteen esitettiin luolastoa, johon olisi tullut jäähalli, 
tennis- ja squash-kenttiä, kongressitiloja, peliluolia, työpajoja, ravintoloita, disko-
ja, pubeja, kauppapalveluita, huoltotiloja ja väestönsuojia sekä pysäköintitilat 600 
henkilöautolle ja 100 linja-autolle. Tunturin laelle suunniteltiin hotellia ja mökkikylää. 
Tunturin lakea ja tunnelitason palvelukeskusta yhdistämään suunniteltiin 250 metriä 
korkea hissi. Äkäslompolon kylän ja tunturin laen välille tehtiin varaus gondoli-his-
sille. Yleiskaavaan sisältyi 12 uutta hotellia, kylpylöitä, golfkenttä ja yhteensä 70–80 
laskettelurinnettä ja 36 hiihtohissiä.103

Vaikka ympäristöministeriön teettämät maisema- ja ympäristöselvitykset jätettiin 
yleiskaavassa huomioimatta, ministeriö hyväksyi kaavan lukuun ottamatta tunturin 
läpäisevää tunnelia ja tunturin laelle kaavailtua hotellia, vaikka mammuttikaava 
perustui tunneliratkaisuun. Korkein hallinto-oikeus päätti vuonna 1994, ettei Ylläs-
tunturin läpi rakenneta tunnelitietä. Äkäslompolo ja Ylläsjärvi yhdistettiin vuonna 
2006 valmistuneella Maisematiellä, jonka sijoitus suunniteltiin huolellisesti tunturin 
rinteiden muotoja myötäileväksi. Ylläsjärven ja Äkäslompolon loma-asuntoalueet on 
rakennettu väljästi.

Ylläksen vuoden 1988 aatekilpailua ja sen pohjalta tehdyn yleiskaavan mahdol-
listamaa 30 000 vuodepaikan lomakaupungin rakentamista voidaan pitää Suomen 
siihen asti suurimpana yksittäisen alueen matkailu- ja lomarakentamista mahdollis-
tavana muutostapahtumana. Ylläksen kaavoitusvaiheet kuvaavat Lapin matkailukes-
kusten kasvupyrkimyksiä ja kilpailua matkailijavirroista sekä kuntien suhtautumista 
maankäyttöön ja matkailuteollisuuden vaatimuksiin. Ylläksen yleiskaava on toiminut 
mallina muille matkailukeskuksille.

Yllästunturin seutu muutettiin vuonna 1953 luonnonsuojelualueeksi, jossa ret-
keilijöiden tuli noudattaa alueen luonnon säilymiseen tähtääviä ohjeita. 1980-luvun 
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lopulta lähtien luonnonsuojelumääräykset ja viranomaiset eivät enää kyenneet 
hillitsemään matkailuteollisuuden rakennushankkeita. Valtion luonnonsuojelualue 
päätyi Ylläksellä tehokkaaksi rakennusmaaksi, yksityistä liiketoimintaa palvelevaksi 
välineeksi, jossa matkailuyritykset ovat saaneet tehdä mitä haluavat.

Äkäslompolon muuttunut kyläkuva
Yllästunturi ja sen kaksi kylää muuttuivat nopeasti syrjäisestä, luontaiselinkeinoja 
harjoittavasta metsä- ja maaseutualueesta massamatkailukohteeksi. Tunturin mo-
lemmin puolin on noussut 1980-luvun lopulta lähtien suuri, laajalle väljästi levittäy-
tynyt rakennuskanta, jossa on erilaisten tyylien, materiaalien ja värien kirjoa. Suurin 
osa rakennuksista on onneksi sijoitettu kyliä ympäröiviin metsiin. Sodassa säilyneen 
Äkäslompolon uusia rakennuksia ei ole juurikaan suunniteltu perinteikkääseen pe-
räpohjalaiskylään sopiviksi. Esimerkiksi kylän keskellä sijaitseva, pienenä puotina 
aloittanut Jounin kauppa on laajennettu moniosaiseksi kauppakeskukseksi. Sen 
uusin osa, vuonna 2008 rakennettu valtava peltihalli on Suomen suurimpia K-mar-
ketteja ja ulkomuodoltaan kuin mistä tahansa valtatien varrelta - paitsi että korkeaa 
valkoista hallia peittämään on pystytetty laudoista tehty tunturimaisemalavaste.

Asiakkaita on houkuteltu erikoisuuksilla: Paikallinen matkailulehti kertoi vuonna 
1990, että Ylläshuminan vastavalmistunut ravintola, ”malkakattoinen itävaltalais-
tyyppinen rakennus kulmineen ja kuisteineen on herättänyt vielä enemmän ohikii-
tävien huomiota, kuin aiemmin valmistuneet tuvat ja nilisauna”.104 Ulkomuodoltaan 
levoton ravintolarakennus ja itävaltalaisia alppimajoja jäljittelevät lomamajat 
näyttävät Äkäslompolon kyläkuvassa vierailta, mutta lähtökohtana olikin omistajan 
mukaan ”nimenomainen tarkoitus herättää huomiota” ja ”vetää ohikulkijoita sisään 
poikkeavuudella”.105 Tilan perinteikäs hirsitalo purettiin uusien rakennusten tieltä.

Äkäslompolon erikoisuuksista voi mainita myös Hotelli Ylläskaltion, jonka ulko-
kuoressa on lavastuksenomaisia piirteitä: suuri betoni- ja rankarakenteinen raken-
nus on kuorrutettu kelohongan pinnasta sahatulla kelopaneelilla. Ulkonurkkiin on 
kiinnitetty kelohonkapaloja, jotta rakennus vaikuttaisi kelohongasta salvotulta. Ylläs-
kaltiossa oli aiemmin runsasmuotoisia pub-sisustuksia, joista saattoi löytää täytetyn 
karhun, jäniksen ja riekon muovipalmujen ja kristallikruunujen, kullan kimalluksen, 
koristeellisten huonekalujen, kelohongan ja diskovalojen lomasta.

Ylläksen rakentaminen jatkuu. Vuonna 2009 järjestettiin Äkäslompolon ja Ylläs-
järven matkailualueiden kaavatyön pohjaksi kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu, 
jonka voitti arkkitehti Markku Erholtz.106 Seuraavana vuonna oli kutsukilpailu uuden 
matkailukylän suunnittelusta Äkäslompoloon, molemmin puolin Maisematietä. 
Voittajaksi valittiin Eriksson Arkkitehdit Oy. Tavoitteena on rakentaa korkeatasoinen, 
rakenteeltaan tiivis 13 000 vuodepaikan matkailukeskus.107 Laajan rakentamisen kes-
kittäminen tiiviisti rinteisiin hiihtokeskuksen juurelle on toiminnallisesti järkevää ja 
säästää kylämiljöötä.
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Levitunturin Koutalaen rakentamisen on tarkoitus jatkua arkkitehtuurikutsukilpailussa 2011 

voittaneella, tanskalaisen BIG Bjarke Ingels Groupin suunnittelemalla suurella vapaa-ajankes-

kuksella, jonka kattomuodot myötäilevät maisemaa. Suunnitelma näkyy maisemavalokuvassa 

ylhäällä keskellä, ja kuvan alaosassa on alppityyliin rakennettua Levin lomakaupungin keskus-

taa. Kuvat BIG/Kassiopeia Finland Oy.
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LEVI – LASKETTELULLE PYHITETTY KAUPUNKI

Kittilän Levitunturin matkailussa elettiin sodan jälkeisinä vuosikymmeninä hiljais-
eloa. Sirkan kylään perustettiin 1950–1960-luvulla pieniä retkeily- ja matkailumajoja, 
joiden lisäksi oli tarjolla kotimajoitusta täysihoidolla. Kunta rakensi vuonna 1964 hiih-
tohissin. Vuonna 1976 Levillä oli hieman alle tuhat vuodepaikkaa. Matkailutoiminta 
pysyi pienimuotoisena, kunnes 1981 valmistui toimihenkilöjärjestöjen perustaman 
Levin Matkailukeskus Oy:n Hotelli Levitunturi. Levi sai ensimmäisen A-oikeuksin 
varustetun ravintolan.108

Helmikuussa 1983 Finnair alkoi lentää sesonkiaikoina kerran viikossa Kittilään, 
ja lentoasemalta oli kuljetus Leville, Ylläkselle, Pallakselle ja Olokselle.109 Vuosikym-
menen lopulla Levin matkailukeskus alkoi kasvaa nopealla vauhdilla. Vuonna 2012 
Levillä oli jo 27 500 vuodepaikkaa. Yleiskaavan tavoitteena on kasvattaa vuodepaik-
kamäärä 36  000:een vuosikymmenen loppuun mennessä. Levitunturilla on tätä 
nykyä 43 laskettelurinnettä ja 27 hiihtohissiä, joista yksi on gondolihissi.110 Anniske-
lupaikkojen hulppea määrä, 15 000,111 kertoo paljon Levin lomakaupungin elämästä.

Levi on levinnyt valtavalla vauhdilla reilun parinkymmenen vuoden aikana. Tuntu-
rin ympärille on noussut väljistä mökkialueista ja tiiviistä ydinkeskustasta koostuva, 
ilmeeltään kirjava lomakaupunki. Monien rakennusten arkkitehtuuri on vaatimaton-
ta, usein maakunnan omien suunnittelijoiden käsialaa. Tunturin lakialueille on raken-
nettu radiomastojen, laskettelurinteiden ja -hissien lisäksi hotelli, kongressikeskus, 
ravintoloita, autoteitä ja pysäköintikenttiä. Levin ydinkeskusta on rakennettu tiiviisti 
ja kaupunkimaisesti. Monet kerrostaloista jäljittelevät Alppien hotelleja ja rakennuk-
sia, samoin kuin Rukalla. Keskustan kortteleiden kerrostalojen välissä kulkee kapeita 
ostoskatuja ja kävelykujia. Keskustaan on keskitetty hotelleja, ravintoloita, diskoja, 
pubeja, myymälöitä ja palvelupisteitä. Levin kaupungille on saatu aktiivinen ja toi-
miva sydän, jossa voi näkyä ja tulla nähdyksi. Turisteille on tarjolla muun muassa 
vaate- ja urheiluliikkeitä, pankkiautomaatteja, lääkäriasema, hierontapaikkoja, kau-
neushoitola, optikko, R-kioski, apteekki, Alko ja kirkko. Levin kaupungissa on myös 
kiinteistövälittäjiä, isännöitsijätoimistoja, tilitoimisto, taidemyyntigalleria, sähköliike, 
sisustus- ja designmyymälöitä ja suuri rautakauppa. Ravintoloita on pilvin pimein, 
myös hampurilaisbaareja, kebabpaikkoja ja internet-kahviloita sekä erotiikkanäytök-
siä järjestävä yökerho. Levi on onnistunut luomaan maineen nuorekkaana ja tren-
dikkäänä lomanvietto- ja bailauspaikkana, johon lennetään viettämään huoletonta 
kaupunkielämää. Monet tunnetut suomalaistähdet ovat esiintyneet Levin yökerho-
jen konserteissa.

Levitunturin Koutalaen päälle kaavoitettiin vuonna 1990 rakennusoikeus 50 metrin 
korkuiselle, 15-kerroksiselle tornihotellille, jonka kerrosala olisi ollut 67 000 m2 ja 
vuodepaikkamäärä 2 000. Suurta tornihanketta ja sen sijoittamista ylös tunturiin kri-
tisoitiin ympäristöministeriön selvityksessä: ”Raju ratkaisu vähäisin perusteluin.”112 
Tornihotellikaavasta valitettiin korkeimpaan oikeuteen asti, ja kerrosmäärä jouduttiin 
puolittamaan. Koutalaelle rakennettiin vuonna 2009 seitsenkerroksinen Hotel Levi 
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Panorama ja sen viereen kongressikeskus.113 Kaksi vuotta myöhemmin tanskalainen 
BIG Bjarke Ingels Group voitti Koutalaelle rakennettavan 47 000 m2 vapaa-ajankes-
kuksen kansainvälisen arkkitehtuurikutsukilpailun.114 Kansainvälisesti arvostetun 
arkkitehtitoimiston suunnittelema Koutalaki Ski Village muodostuisi neljästä kaare-
valinjaisesta, ylimmillään seitsenkerroksisesta rakennuksesta, jotka ympäröisivät 
pyöreää keskusaukiota. Ideana on, että viettäviltä katoilta pääsisi laskemaan suoraan 
rinteeseen, ja kesällä katot viheriöisivät. Hanke jatkaisi Koutalaelle aiemmin toteu-
tettujen rakennusten suurta mittakaavaa, joskin hillitymmällä ja laadukkaammalla ja 
siten todennäköisesti aiempaa vetovoimaisemmalla arkkitehtuurilla. On kiitettävää, 
että Leville halutaan nyt kansainvälisesti korkealuokkaista palvelutarjontaa, arkkiteh-
tuuria ja arkkitehtisuunnittelua, sillä se edistää alueen matkailun kehitystä. Toisaalta 
korkealuokkaista arkkitehtuuria ei pitäisi käyttää vain silloin, kun halutaan saada 
hyväksyntä kiistellyille ja ympäristön suhteen kyseenalaisille hankkeille, jollaisena 
tunturin laelle keskitettävää massiivista, seitsenkerroksista hotellikylää voi pitää. 
Kiinteistösijoittajien toimintatapaan näyttää usein kuuluvan tunnetun arkkitehdin 
palkkaaminen kiistanalaisen hankkeen luonnosvaiheeseen, ja hankkeen saatua hy-
väksynnän siirretään varsinainen suunnittelu omalle suunnittelijalle. Jos Koutalaen 
yläkaupunki toteutuu, on hankkeen laadun ja Levin matkailun kehityksen kannalta 
tärkeää, että sen suunnittelee BIG Bjarke Ingels Group.

”Jumalille pyhitetty laakso”,115 kuvailtiin aikoinaan ihannoivasti Levitunturin kau-
niita, sittemmin ympäriinsä myllerrettyjä maisemia, ennen paikan kasvamista ny-
kyiseksi suureksi, talviurheilulle ja vapaa-ajan vietolle pyhitetyksi lomakaupungiksi. 
Ikivanha maisema ja saamelaisten pyhä tunturi on muutettu kauttaaltaan rakennus-
maaksi, jonka muokatut rinteet ja lakialueet korkeine hotelleineen näkyvät kymme-
nien kilometrien päähän. Pohjois-Suomen matkailukeskusten tavoin myös Levin 
kaupunki elää kiihkeintä aikaansa kevättalvisin, ja muu aika vuodesta on hiljaisem-
paa. Täälläkin on osoittautunut vaikeaksi houkutella matkailijoita tulemaan kesäisin, 
ja suureksi kasvanut lomakaupunki golfkenttineen, ostos- ja ravintolakatuineen ja 
olutterasseineen ei viehätä kaikkia luonnossa vaeltajia.

HIIHTOTURISTIEN PYHÄ TUNTURI

Pelkosenniemen ja Kemijärven Pyhätunturin uusi aika alkoi syksyllä 1964, kun 
paikkakunnan voimin perustettiin Pyhätunturi Oy. Raivattiin laskettelurinteet ja 
pystytettiin kolme hissiä, joista pisin oli Lapin ensimmäinen tuolihissi. Hissin ala-
asemalle rakennettiin kahvila ja ravintola. Yhtiön rakennuttama 11 huoneen ja 
80 ravintolapaikan Hotelli Kultakero avattiin talvella 1966 ja vuokrattiin Suomen 
Matkailuliitolle.116 Arkkitehti Eero Oulasvirran suunnittelemassa, arkkitehtuuriltaan 
pelkistetyssä, pitkässä, yksikerroksisessa puurakennuksessa oli loiva pulpettikatto 
ja vaakalaudoitetut, kuultavan ruskeat julkisivut ja nauhaikkunat.117 Arkkitehti sijoitti 
hotellin hienovaraisesti tunturimaisemaan, jyrkänteen päälle, osittain puiden taakse, 
laskettelurinteiden viereen. Ravintolan suurista ikkunoista avautui laaja näkymä ala-
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puolella olevaan kallioiseen männikkörinteeseen. Vuoden 1969 laajennuksen myötä 
hotellilla oli tarjottavanaan viisikymmentä huonetta ja uima-allas saunoineen.118 
Vuonna 1990 valmistui arkkitehti Jorma Salmenkiven suunnittelema muutos- ja 
laajennustyö, jossa kauttaaltaan uudistetun hotellin julkisivut jäsennöitiin yhtenäisin 
lautaverhouksin ja sisäänkäyntien ja terassien yhteyteen pinottiin tunturikiviä.119

Kesästä 1966 lähtien Pyhätunturilla alettiin viettää suosittuja juhannusjuhlia, 
joissa oli tunnettuja esiintyjiä, tanssia sekä juhlapuhe ja lipun nosto salkoon tunturin 
laella. Uudella tuolihissillä päästiin nousemaan tunturin laelle.120 Ennen lasketteluin-
nostusta ja rinteiden laajentamista Pyhätunturin kansallispuiston poikkeuksellista 
kauneutta ylistettiin valokuvateoksissa. Mainittiin, että se on ”koko eteläisen Lapin 
komein ja nähtävyyksiltään monipuolisin tunturi”,121 ja että se ”voittaa maisemalli-
sessa mielessä lähes kaikki muut Suomen Lapin tunturit. Siksi on ymmärrettävää, 
että se menneinä aikoina on ollut muinaislappalaisten pyhä palvospaikka, seita, ja 
että se kiehtoo voimakkaasti nykyajankin ihmisen mieltä.”122

Pyhätunturin huipulle pengerrettiin 1980-luvulla tie ja lakialuetta korotettiin. 
Vuonna 1991 valtio myi vaihtokaupalla osan Pyhätunturin kansallispuiston suojellus-
ta lakialueesta, jotta Pyhätunturi Oy sai rakennusmaata uusille laskettelurinteille ja 
hiihtohisseille.123 Kun ajat, aatteet ja arvot muuttuivat, myös Pyhätunturin ikiaikainen 
hahmo muuttui rinteiden ja hissien rakentamisessa. Kiistoja aiheutti etenkin se, että 
rakennusmaana käytettiin arvostettua suomalaista kansallismaisemaa ja -puistoa, 
vanhaa saamelaisten pyhää paikkaa.

Uusi kaupunki Pyhätunturille
Pyhätunturille 1990-luvun alussa kaavoitetusta suuresta lomakaupungista oli vuo-
teen 2012 mennessä toteutunut vasta reilu kuudesosa, 5 100 vuodepaikkaa. Alueen 
nykyisessä yleiskaavassa tavoitellaan silti 34  000 vuodepaikkaa.124 Pyhätunturin 
itäpuolella oleva nykyinen matkailukeskus ei vaikuta kaupunkimaiselta, sillä palvelu-
keskuksen lähistöllä olevat mökkialueet on rakennettu väljästi ja irralleen toisistaan.

Pyhätunturin Kultakeron luoteispuolelle on suunniteltu 2000-luvun alusta lähtien 
kansainvälistä, ympärivuotista 15 000 vuodepaikan lomakaupunkia. Loma-asunto- ja 
hotellialueiden lisäksi sinne tulisi katettu kauppa- ja liikekeskus, konsertti- ja kongres-
sikeskus, teemapuisto, helikopterikenttä ja aluetta kiertävä ilmaraiderata. Kaupunkiin 
tulisi myös jäähalli, urheilutalo, golfkenttä ja uusia laskettelurinteitä. Keskelle raken-
nettaisiin 20-kerroksinen tornihotelli. Golden Peaks of Lapland –nimellä markkinoi-
tavaa hanketta ja sen kaavoitusta vetää kiinteistökehitysyhtiö Noitatunturi Oy, joka 
on hankkinut omistukseensa lähes puolet noin 700 hehtaarin rakentamattomista 
maa-alueista, kansallispuiston vierestä. Pelkosenniemen kunta on jo vahvistanut 
Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy:n laatimat asemakaavat osalle alueesta.125

Lapin ympäristökeskuksen alueidenkäyttöpäällikkö Tarja Outila hämmästeli 
vuonna 2008 suunnitelmia ja 1,3 miljoonaan kerrosneliömetriin yltävää rakennus-
oikeutta: ”Noitatunturin asemakaavaluonnos on ollut ehkä kaikista ohjattavista 
kaavoista häkellyttävin; asemakaavahan sallisi Suomen mittakaavassakin erittäin 
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korkeiden rakennusten rakentamisen sekä aivan uuden kaupungin syntymisen Pel-
kosenniemen kuntaan.”126 Pelkosenniemellä on noin 970 asukasta.

Suurisuuntaisen Golden Peaks -hankkeen tavoitteena on Levin ja Rukan kaltainen 
mutta nykyaikaisempi lomakaupunki. Kyse on kiinteistösijoittamisen tarpeista läh-
tevästä liiketoiminnasta, jossa sijoittajat ostavat isoja maa-alueita, teettävät niihin 
asemakaavat, hyväksyttävät ne kunnalla ja markkinoivat hanketta mahtipontisilla 
suunnitelmilla, mielikuvilla ja lupauksilla, tavoitteenaan myydä kaavoitetut maat 
moninkertaisella hinnalla. Kuinka realistista Pyhä-Luoston muusta matkailuraken-
teesta erilleen tulevan ja siten seudun yhdyskunta- ja palvelurakenteen hajautumista 
entisestään lisäävän uuden kaupungin toteutuminen on? Loma-asunnoille voi löytyä 
ostajia, mutta isoja, ympäri vuoden asiakkaita edellyttäviä investointeja voi olla 
vaikea saada kannattaviksi Lapin kausittaisella, kevättalveen painottuvalla turismilla. 
Jäähallin, konsertti- ja kongressikeskuksen, katetun kauppakeskuksen, hotellipil-
venpiirtäjän, Suomen ensimmäisen ilmaraideradan ja muiden kalliiden hankkeiden 
toteutuminen Pyhätunturin metsiin jää nähtäväksi.

Pyhä-Luoston lomarakentaminen ja palvelut ovat hajautuneet väljästi laajalle alu-
eelle, koska matkailualue sijaitsee kolmen kunnan alueella. 1980-luvun lopulta läh-
tien tehdyt suunnitelmat suuren matkailukeskittymän sijoittamisesta Pyhätunturin 
vanhan kansallispuiston ympärille ovat ristiriidassa alueen alkuperäisen identiteetin, 
luonto- ja kulttuurimatkailun kanssa. Jos parinkymmenen kilometrin päässä oleva 
Luosto olisi rakennettu aktiiviseksi laskettelukeskukseksi, maisemallisilta arvoiltaan 
ainutlaatuinen Pyhätunturi olisi voitu säästää luonto- ja kulttuurimatkailukohteeksi, 
ja matkailukeskus keskitettyine palveluineen olisi voitu sijoittaa esimerkiksi Luoston 
ja Pyhätunturin väliin. Kuntarajoista johtuen molemmat tunturit ovat matkailukes-
kuksia, joiden laskettelurinteiden ja -hissien laajentamiseksi esitetään uusia vaati-
muksia, jotta nämä vierekkäiset, ja siksi taloudellisesti heikosti menestyvät keskukset 
saataisiin pidettyä kilpailukykyisinä.

SALLAN, SUOMUN JA OLOKSEN MATKAILUKESKUKSET

Sodassa pahoin kärsineelle Sallan kunnalle rakennettiin uusi kirkonkylä uuden raja-
linjan tuntumaan, Pienen ja Ison Pyhätunturin (477 m) eli Sallatuntureiden lähelle.127 
Kunta rakennutti retkeilijöiden taukopaikaksi majan tunturiin. Sallan hiihtoturismin 
virkoaminen vei pari vuosikymmentä. Paikallisten perustama Sallan Matkailu Oy 
aloitti syksyllä 1960 hiihtokeskuksen rakentamisen raivaamalla laskettelurinteen. 
Seuraavaksi tehtiin pitempi rinne ja hankittiin rasvanaruhissi, joka korvattiin 1964 
vaijerihissillä. Vuonna 1965 rakennettiin Karhumaja, jossa oli kahvila ja majoitus-
huoneita, ja seuraavana vuonna tehtiin lisämajoitustilaksi Poropirtti.128 Karhumaja 
oli ajalleen tavanomainen yksikerroksinen, loivaharjainen puurakennus, jonka julki-
sivuissa oli ruskea vaakalaudoitus.
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Tunturissa järjestettiin kesätansseja jo sodan jälkeisenä aikana, ja hiihtokeskuksen 
perustamisen myötä juhannustanssit vakiintuivat. Hiihtohissi palveli myös kesäkäy-
tössä, etenkin juhannuksena, sillä siihen voitiin asentaa ankkureiden tilalle tuolit.129

Vuonna 1973 hiihtokeskukseen valmistui Sallan Matkailu Oy:n rakennuttama, 
arkkitehti Saara Juolan suunnittelema Hotelli Revontuli. Siinä oli 26 huonetta, ra-
vintola, baari, kolme saunaa ja uima-allas.130 Yksikerroksisen hotellin pääjulkisivu 
on pystysuuntaisista koverista valkoisista elementeistä koostuva, vapaamuotoisesti 
polveileva ja veistoksellinen sommitelma – revontulikuvio – jota iltaisin valaisevat 
värivalot. Muun osa rakennuksesta muodostavat matalat ja tasakattoiset, ajan mi-
nimalistisen arkkitehtuurityylin mukaiset majoitussiivet. Hotelli Revontulen alkupe-
räisissä sisustuksissa yhdistyi Lappi-romantiikkaa trendikkäisiin, muun muassa Yrjö 
Kukkapuron muotoilemiin kirkasvärisiin muovihuonekaluihin. Saunan kabinetissa 
oli porontaljoilla kauttaaltaan verhotut seinät ja katto, liuskekivillä vuorattu takka ja 
pitkä kelohonkapöytä, jota ympäröivät oranssit muovituolit.131 Hotellin kylkeen ra-
kennettiin vuonna 2007 kylpylä.

Kemijärvellä sijaitseva Suomun matkailukeskus perustettiin vuonna 1965. Metsäi-
sen Suomutunturin (408 m) rinteeseen rakennettiin hiihtohissi laskettelurinteineen 
ja juurelle matala, yksikerroksinen Hotelli Suomu, joka valmistui vuonna 1968. Ho-
telliin on tehty myöhemmin useita laajennuksia.132 Syvärunkoisen laatikkomaisen 
majoitusosan päädyssä kohoaa korkea, kodan muotoinen ravintola.

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston lähistöllä Muoniossa sijaitseva Olostunturin 
(508 m) hiihto- ja matkailukeskus perustettiin 1960-luvun puolivälissä. Rakennettiin 
hiihtohissi, laskettelurinteitä, lomamökkejä ja pieni leirintäalue. Olostunturi Oy:n 
rakennuttama, arkkitehti Päivi Sauraman suunnittelema höylähirsinen hotelli- ja ra-
vintolarakennus avattiin vuonna 1965, ja laajennus valmistui kaksi vuotta myöhem-
min.133 Hotelli oli alkuperäisessä asussaan matala, loivaharjainen ja ulkomuodoltaan 
pelkistetty. Myöhemmin rakennettiin lomamökkejä metsäiseen tunturin rinteeseen. 
Olostunturin hotellin uusi osa valmistui 1980-luvun alussa,134 ja myöhemmin sen 
ympärille on rakennettu useita muita ulkomuodoltaan vaatimattomia majoitus- ja 
palvelurakennuksia. Laskettelurinteen juurella olevaa kokouskeskusta hallitsee kaksi 
kotaa, joista toinen on päällystetty pienillä kattohuopapaloilla ja toisessa, lasisessa, 
on ravintola. Olostunturin laella pyörii viisi suurta tuulimyllyä tuottamassa uusiutu-
vaa energiaa.

Olostunturin kahden kodan ja Suomun hotellin kotaravintolan Lappi-symboliikkaa 
voi verrata vuonna 1973 valmistuneeseen Hotelli Kuusamoon, joka suunniteltiin 
SOK:n rakennusosastolla arkkitehti Pauli Lehtisen johdolla.135 Tasakattoisen, laatikko-
maisen rakennuksen betonijulkisivuihin on upotettu liuskekiviä, ja päädyssä kohoaa 
suuri betonirakenteinen kota, johon on sisustettu espanjalaisravintola härkätaistelu-
julisteineen. Hotellin edustalle on tuotu kelohonkia, jotka seisovat jalustoissa asfaltin 
ja nurmikentän välissä. Suomun ja Kuusamon hotellien – ja myös Hotelli Revontulen 
– arkkitehtuurin pohjalla on modernistisen arkkitehtuurin suoralinjainen perusratkai-
su, johon on liitetty helppotajuinen ja huomiota herättävä Lappi-symboliikka, kuten 
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myös Oloksella. Jättiläiskodat pyrkivät viittaamaan saamelaisten loudekotaan, mutta 
muistuttavat hahmoltaan ehkä enemmän tasankointiaanien tiipii-telttaa tai talon-
poikaista pistekotaa. Samansuuntaisella konseptilla on suunniteltu myös Ylläksen 
Äkäshotelli, jonka julkisivussa on kodan hahmo.

Myös Sallan ja Suomun matkailukeskuksia on laajennettu ja sinne on rakennettu 
lomamökkialueita 1970-luvulta lähtien, mutta tuhansien vuodepaikkojen kaavoista 
on toteutunut vain osa. Vuonna 2012 Sallassa oli 3 000, Suomulla 1 750 ja Oloksella 
2 000 vuodepaikkaa.136

Olostunturi on jäänyt lähellä sijaitsevien Ylläksen ja Levin varjoon, ja pysynyt 
suurten kaavoitushankkeiden ja jätti-investointien ulottumattomissa. Salla ja Suomu 
ovat jääneet puolestaan Rukan ja myös Pyhätunturin katveeseen, ja etenkin Suomu 
on menestynyt heikosti. Olos, Salla ja Suomu ovat säilyneet pienimuotoisina ja tun-
nelmaltaan rauhallisina matkailukeskuksina.

Salla on liikenteellisesti syrjässä, mutta sen matkailua on markkinoitu osuvasti 
sloganilla ”in the middle of nowhere”, korostamalla erämaata ja hiljaisuutta – vasta-
painona suurille, aktiivisesta yökerhoelämästään tunnetuille lomakaupungeille.

KOILLISMAAN METROPOLI RUKA

Suomen Sveitsiksi kutsuttu Kuusamon Rukatunturi (462 m) tuli suosituksi juhannus-
juhlistaan, joihin seudun väkeä kokoontui tuhatmäärin 1950-luvun alusta lähtien. 
Rukan ensimmäinen laskettelurinne raivattiin keväällä 1954. Itävallasta tilattu polt-
tomoottorikäyttöinen hiihtohissi saatiin käyttöön kolmisen vuotta myöhemmin. Kuu-
samon Erä-Veikot pystytti majoitustilaksi ja kahvilaksi vanhan parakin, Kaltiomajan, 
ja Rukan matkailu saattoi alkaa. Uusi hissi avattiin helmikuussa 1961. Rukatunturi 
Oy:n rakennuttama 12 huoneen ja sadan ravintolapaikan Hotelli Rukahovi valmistui 
vuonna 1963, laajennus pari vuotta myöhemmin. Hotellin myötä Rukan matkailu 
alkoi kasvaa, uusia rinteitä raivattiin ja lisää majoitustilaa rakennettiin.137 Rukahovin 

suunnitteli Arkkitehtitoimisto Aili ja Niilo Pulkka,138 sisustukset Artekin piirustustoi-
misto.139 Puurakenteisen hotellin julkisivuissa oli kuultavan ruskea vaakalaudoitus ja 
suuret nauhaikkunat, ja loivaa pulpettikattoa kannattivat liimapuupalkit. Alkuperäi-
sessä asussaan Rukahovin arkkitehtuuri oli tyyliltään minimalistista ja vaakalinjaista, 
ja siinä oli käytetty puuta taitavalla ja modernilla tavalla, rakenteita korostaen.

Myöhempinä vuosikymmeninä, etenkin 1980-luvun lopulta lähtien, Rukan mat-
kailu ja rakentaminen ovat laajentuneet nopeasti. Ruka kasvoi 1990-luvulla Suomen 
suurimmaksi hiihtokeskukseksi, mutta sittemmin se on kilpaillut johtoasemasta 
Levin kanssa. Vuoteen 2012 mennessä Rukalle oli rakennettu jo peräti 36 000 vuo-
depaikkaa. Laskettelurinteitä on 34 ja hissejä 21.140 Rukatunturia ympäröiville alueille 
on noussut vuosien myötä yhä uusia mökkialueita, matkailijoiden ja lomanviettäjien 
lähiöitä, joista ajetaan omalla autolla laskettelurinteeseen, auratun hiihtoladun var-
teen, golfkentälle ja ravintoloihin. Ruka on kasvanut lajinsa jättiläiseksi, vuodepaik-
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kamäärältään Suomen suurimmaksi hiihtokeskukseksi ja lomakaupungiksi. Siellä 
on vuodepaikkoja parikymmentätuhatta enemmän kuin mitä koko Kuusamossa on 
vakituisia asukkaita. Korkeat rakennukset, kapeat katutilat sekä useat hotellit, ravin-
tolat ja erikoisliikkeet luovat Rukan tiiviisti rakennettuun keskustaan kaupunkimaisen 
tunnelman aivan kuten Levin keskustassakin.

Yksi Rukan monista menestystekijöistä on Kuusamon lentokenttä. Ruka ei kuulu 
Lapin maakuntaan, mutta paikalliset matkailuyrittäjät ovat halunneet liittää Kuusa-
mon osaksi Lappi-brändiä.

Vähäeleisen taidokasta puuarkkitehtuuria. Hotelli Rukahovin ensimmäinen osa valmistui 1963. Kinnunen, 

Kuusamon Valokuvaamo. Postikortti. HH:n kokoelma.

MATKAILUKESKUSTEN JA LOMAKAUPUNKIEN YMPÄRISTÖKUVASTA

Miksi monet viime vuosikymmenien matkailu- ja loma-alueet Lapissa ovat osin ra-
kenteeltaan sekavia ja rakennuskannaltaan ja arkkitehtuuriltaan melko epäyhtenäisiä 
ja vaatimattomia?

Rakentaminen alkoi muuttua voimakkaasti 1960-luvulta lähtien: painotettiin 
edullista ja nopeaa rakentamista, standardointia ja rationalisointia sekä teollisia 
rakennusaineita ja -tapoja. Betonielementtirakentaminen yleistyi – myös Lapin 
matkailukeskuksissa, joskin vasta 1990-luvulta lähtien betonielementtitehtaiden 
perustamisen myötä. Kaavoituksessa ja rakentamisessa alkoi korostua sijoittamisen 
näkökulma. Samanaikaisesti omaksuttiin aiemmasta poikkeavia, vaihtuvia arkkiteh-
tuurityylejä, jotka olisivat edellyttäneet huolellista ja harkittua suunnittelua. Nämä 
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muutokset heijastuivat myös matkailurakentamiseen, jonka määrä alkoi moninker-
taistua sekä Lapissa että muualla Suomessa.

Matkailu- ja lomarakentamisen ympäristöön ja maisemaan sopivuuden sekä 
arkkitehtonisen tason heikentymiseen on Lapissa vaikuttanut eniten ammattitaitoi-
sen arkkitehtisuunnittelun väheneminen 1960-luvun lopulta lähtien. Lapin läänissä 
oli tuolloin tuskin yhtään arkkitehtitoimistoa, jossa olisi työskennellyt arkkitehti – ja 
myöhemmin niitä on ollut yksi tai kaksi.

Useimmat Lapin läänin matkailupalvelurakennukset olivat 1960-luvun puoliväliin 
asti joko valtion, Matkailijayhdistyksen tai osuusliikkeiden rakennuttamia ja omis-
tamia, lukuun ottamatta kirkonkylien ja kaupunkien matkustajakoteja ja muutamia 
pieniä hotelleja. Matkailurakennusten ja sisustusten rakennuttajina ja suunnittelun 
tilaajina olivat pääkaupungista käsin toimineet Rakennushallitus, valtionyhtiö Alko 
ravintolayhtiöineen sekä Matkailijayhdistys ja sen tytäryhtiö Matkaravinto, mutta 
1960-luvulta lähtien niiden tilalle tulivat yksityiset matkailuyrittäjät ja myöhemmin 
myös yksityiset hotelliketjut. Valtio hoiti itse enää vain omistamiensa matkailura-
kennusten peruskorjauksia. Ammattitaitoinen, huolellinen ja laadukas arkkitehti- ja 
sisustussuunnittelu menetti merkityksensä, sillä yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta 
– myös hotelliketjujen omistajilta – on usein puuttunut kokemusta ja tietoa raken-
nuttamistoiminnasta, ja arvostuksissa näyttää vallinneen nopea ja halpa rakennus-
suunnittelu. 1960-luvun lopulta lähtien on tullut tavanomaiseksi antaa vaativienkin 
rakennuskohteiden suunnittelu paikallisille tai lähipaikkakunnalla toimiville raken-
nusmestareille, insinööreille ja rakennusarkkitehdeille.

Suunnittelun taso heikkeni myös yhteisöjen ja yhteiskunnallisten rakennuttajien 
piirissä. Matkailuliitoksi muuttuneen Matkailijayhdistyksen aiemmin maineikas rooli 
laadukkaan arkkitehtuurin rakennuttajana romahti 1960-luvun lopulta lähtien: kolmen 
pätevän arkkitehdin jälkeen Matkailuliitto valitsi pääsuunnittelijakseen oululaisen ra-
kennusmestarin Erkki Jokiniemen, joka suunnitteli kaikki Matkailuliiton uudisraken-
nus- ja peruskorjauskohteet sekä kymmenittäin muita matkailu- ja lomarakennuksia 
ympäri Pohjois-Suomea. Jokiniemi suunnitteli lukumääräisesti ilmeisesti enemmän 
kuin kukaan muu koskaan matkailu- ja lomarakennuksia Pohjois-Suomeen. Hän on 
siten jättänyt näkyvimmän, joskin vaatimattomalta näyttävän jäljen pohjoisen mat-
kailurakentamiseen.141

Samalla kun matkailutoiminta kasvoi ja muuttui yksityiseksi liiketoiminnaksi, ha-
vaittiin sillä olevan entistä laajempia työllistämisen ja elinkeinoelämän kehittämisen 
mahdollisuuksia. Jälleenrakennuskauden jälkeen Lapin lääniä alkoi vaivata luontais-
elinkeinovaiheen päättymisen ja muun yhteiskunnallisen rakennemuutoksen aihe-
uttama jatkuva työttömyysongelma. Matkailuelinkeinoon kohdistui paljon toiveita 
Lapin pelastajana, ja siksi siihen alettiin sijoittaa paljon valtion rahaa.

Valtion lopetettua suunnittelu- ja rakennuttamistoimintansa matkailun alalla ryh-
dyttiin yksityisiä matkailuhankkeita rahoittamaan kauppa- ja teollisuusministeriön ja 
työvoimahallinnon avustuksilla. Avustuksia on jaettu ilmeisesti vain taloudellisilla 
perusteilla, sivuuttamalla suunnittelun ja arkkitehtuurin laatu ja ympäristöön sopi-
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Lapin ensimmäinen kotaravintola rakennettiin 

vuonna 1968 osana Hotelli Suomua. Postikortti 

1970-luvun taitteesta. HH:n kokoelma.

Saariselän Santa’s Hotel Tunturin täplikäs 

Paraspaikka tunnetaan nimellä ”Dalmatialainen”. 

Valokuva HH 2012.

Sallatunturilla 1973 avatun Hotelli Revontulen 

julkisivussa on rytmikäs revontuliaihe. Postikortti 

1970-luvun alusta. HH:n kokoelma.

Betonikota tai paremminkin tiipii kohoaa 1973 

rakennetun Hotelli Kuusamon päädyssä. Valokuva 

Nilo Andretta. Italiassa painettu postikortti. HH:n 

kokoelma.

Rakennusliike rakennutti Saariselälle Kelotähden, 

seitsenkerroksisen täysbetonielementtitalon. 

Oikealla Hotelli Riekonlinna. Valokuva HH 2012.

Monimuotoinen Hotelli Riekonlinna 

holvikaarineen Saariselän lomakaupun-

gissa. Valokuva HH 1996.
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Hallitsematon loma- ja matkailurakentaminen 

on mullistanut Kilpisjärven maisemat. Näkymä 

kaupan pihalta Saanalle. Valokuva HH 2013.

Kilpisjärvelle on pystytetty hujan hajan yli sata 

lautahökkeliä, ”naulatelttaa”. Kuva Saanan 

rinteiltä. Valokuva HH 2013.

Ylläshuminan päärakennus on osa 

”itävaltalaistyylistä” rykelmää Äkäslom-

polossa. Valokuva HH 1996.

Levin lomakaupungin urbaani ydinkes-

kusta on täynnä monipuolisia palveluita. 

Valokuva HH 2009.

Näkymä Levin lomakaupungin ydinkes-

kustan kävelykadulta laskettelurinteisiin. 

Valokuva HH 2011.

Lomahuoneistoja vuokraava Levin Alppitalot 

markkinoi betonielementtitalojaan ”aitoina ja 

alkuperäisinä alppitaloina”. Valokuva HH 2011.
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vuus. Näin voi päätellä siitä, että valtion ja Euroopan Unionin rahoitusta on jaettu 
Lapissa lukuisiin heikkotasoisesti suunniteltuihin kohteisiin. Julkisen tuen osittain 
harkitsematon jakaminen yhdistettynä matkailuhankkeiden epäammattimaiseen 
suunnitteluun on ollut huono yhdistelmä, joka ei ole toiminut Lapin matkailun ja 
elinkeinoelämän parhaaksi.

Viranomaiset eivät kiinnittäneet tarpeeksi huomiota Lapin maakunnan 1960-luvun 
lopulta alkaneen laajan matkailu- ja lomarakentamisen kaavoitus- ja rakentamison-
gelmiin. Valtion ympäristöviranomaisten ja maakuntaliiton ohjaustoiminta ei ollut 
riittävää. Kukin kunta halusi satsata omaan matkailukeskukseen, vaikka naapurikun-
nan kilpaileva matkailukeskus saattoi olla jopa parinkymmenen kilometrin päässä. 
Jokaiseen matkailukeskukseen laadittiin tuhansien tai kymmenien tuhansien vuode-
paikkojen kaavat, ja maakuntatasoinen koordinointi puuttui. Vaikka kaava olisi laadit-
tu asiantuntevasti, on rakentamisen lopputulos turhan usein vaatimaton – johtuen 
rakennuttamisen matalasta profiilista.142

Pohjois-Suomen matkailukeskusten loma-asuntorakentamisessa oli 1980-luvun 
lopulla havaittavissa 1960–1970-luvun lähiörakentamisen ja keinottelun piirteitä: 
rakennusliikkeet ostivat laskettelukeskuksien läheisyydestä maa-alueita. Niille 
laadittiin kaava ja toteutettiin nopeasti loma-asuntoja sijoitusmielessä myytäväksi. 
Laskettelukeskusten lähellä oleviin maa-alueisiin liittyi moninkertaista arvonnousua 
ja ylihinnoiteltua loma-asuntokauppaa. Lomarakennuksia ja -alueita on toteutettu 
1980-luvulta lähtien kaavamaisilla ja arkisilla ratkaisuilla ja samoilla piirustuksilla eri 
matkailukeskuksiin. Tunturien kupeilta löytyy muun muassa samantyyppisiä rivitalo-
ja kuin suomalaisilta pientaloalueilta. Lomarakennusten arkkitehtoninen yleistaso ja 
sovitus ympäristöön on usein vaatimaton.143 

Lapin rakentamis- ja yleiskaavoituksen laatuun, kaavojen noudattamiseen ja ra-
kentamisen lopputulokseen alettiin reagoida maakuntatasolla vasta 1990-luvulla,144 
mutta kuntatasolla tilanne on ollut edelleen ongelmallinen. Lapin kunnissa ei ole 
yleensä haluttu tai osattu asettaa kriteerejä matkailu- ja lomarakentamisen mää-
rälle ja laadulle. Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ovat hyväksyneet liudoit-
tain ympäristöön huonosti sopivia rakennushankkeita. Lapin pienissä kunnissa on 
vähän voimavaroja ja asiantuntemusta kaavoituksen ja rakentamisen ohjaukseen, 
ympäristöllisten ominaisuuksien arvioimiseen ja laadukkaamman arkkitehtuurin 
vaatimiseen.145 Vuoden 1999 maankäyttö- ja rakennuslaki lisäsi entisestään kuntien 
päätäntävaltaa.

Kun Lapin kirkonkylät ja myöhemmät kaupungit rakentuivat aikoinaan kauppapai-
koiksi tärkeiden vesireittien varsille, ovat maakunnan suurimpiin taajamiin kuuluvat 
lomakaupungit kasvaneet muutaman viime vuosikymmenen aikana laskettelurintei-
den ympärille, turismikaupan varaan. Vaikka lomakaupungin tunturi ja ympäröivä 
luonto olisivat alun perin olleet kohteen matkailullisia houkuttimia, on niiden arvo 
myöhemmin määrittynyt kiinteistösijoittamisen kautta. Kiinteistösijoittajat, raken-
nusliikkeet ja suurimmat matkailuyritykset – etenkin hotelliketjut – ovat pystyneet 
1980-luvun lopulta lähtien ohjaamaan kuntien maankäyttöä haluamallaan tavalla ja 
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saamaan suunnittelemiaan asemakaavoja ja rakennuslupia vahvistetuiksi. Kiinteis-
tösijoittamisessa haetaan usein halvinta suunnittelu- ja rakennustapaa, ja lopputuo-
tetta myydään mielikuvamarkkinoinnin avulla.

Monissa Lapin matkailukeskuksissa ja lomakaupungeissa on viime vuosikymme-
nien jäljiltä omintakeista villin pohjolan ilmettä. Rakennuttajat ja usein muut suunnit-
telijat kuin arkkitehdit ovat saaneet vapaasti toteuttaa erilaisia rakennusluomuksiaan. 
Etenkin kesäaika paljastaa matkailuympäristöjen karuuden ja viimeistelemättömyy-
den sekä eheyttävien istutusten puuttumisen. Monet matkailuyrittäjät ovat hoitaneet 
rakennuttamishankettaan itse, sisustamista myöten, ja joku on laatinut piirustukset 
rakennusluvan saamiseksi. Itseoppineiden tekemän ja naivistisen ITE-taiteen tapaan 
voitaisiin Lapissa usein käyttää termejä ITE-arkkitehtuuri ja ITE-sisustukset, vaikkakin 
rakennusten, sisustusten ja rakennettujen alueiden mittakaavatasolle vietynä tahat-
toman liikuttava ja kömpelö vaikutelma antaa kulkijalle pikemminkin apean kuin 
hilpeän vaikutelman. ITE-arkkitehtuurin suurin saturaatiopiste lienee toivon mukaan 
jo saavutettu, sillä aivan viime vuosina Lapin suurimmissa matkailukeskuksissa 
näyttäisi palkatun suunnittelutehtäviin myös arkkitehteja.

HOUKUTTELEVATKO TORNITALOT TURISTEJA LAPPIIN?

Lapin suurimmissa lomakaupungeissa ja matkailukeskuksissa on ollut monia kor-
kean, tehokkaan ja massiivisen rakentamisen hankkeita 1980-luvun lopulta lähtien. 
Esimerkiksi Saariselän tornitalohankkeet ovat aiheuttaneet kiistoja, Levitunturin 
päälle esitettiin 15-kerroksista hotellia ja Pyhätunturille suunnitellaan 20-kerroksista 
tornihotellia. Rovaniemen kaavoitusta pyörittäneet tornihotellihankkeet kuvaavat 
korkean rakentamisen innostusta, joka on levinnyt myös Lapin lomakaupunkeihin.

Rovaniemi on tärkeä matkailukaupunki. Turisteja käy etenkin talvella ja myös 
kesäisin, mutta viipyminen jää usein lyhyeksi.146 Kaupungissa on pohdittu, miten 
keskustasta saataisiin viihtyisämpi ja houkuttelevampi sekä asukkaille että matkaili-
joille. Ongelmat juontavat viime vuosikymmeninä vallalla olleisiin paikallisiin suun-
nittelu- ja rakentamistapoihin. Rovaniemestä tuli jälleenrakennuksen myötä yhtenäi-
nen, mutta Alvar Aallon työryhmän idea puistomaisuudesta toteutui vain osittain. 
Keskustan kortteleihin ei rakennettu vehreitä yhteispihoja, ja pihojen ja katujen puita 
kaadettiin myöhemmin autojen tieltä. Modernismin väljä kaupunkikuva edellyttää 
hyvää arkkitehtuuria, mutta Rovaniemellä arkkitehteja on käytetty 1970-luvulta 
lähtien suunnittelijoina vain ani harvoin. Kaupunkikuvaa rasittaa viimeisten vuosi-
kymmenien osalta talojen vaatimaton ja kömpelö ulkomuoto. Sotaa edeltävän ajan 
ja jälleenrakennuskauden arvokkaita rakennuksia on purettu, ja tilalle on noussut 
karuja, vuosi vuodelta korkeampia betonielementtitaloja ja peltilevyillä päällystettyjä 
liikerakennuksia. Aallon asemakaavan 4–5 kerroksen enimmäiskorkeudesta ei ole 
enää vuosiin piitattu.147

Rakennusliikkeiden ja kiinteistösijoittajien ohella myös hotelli- ja matkailuyritykset 
alkoivat 1990-luvun lopulta lähtien ohjata Rovaniemen kaupunkisuunnittelua. Kaa-
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voitus on ollut hankevetoista ja kaupunki on räätälöinyt tonttikohtaisia asemakaa-
vamuutoksia rakennuttajien toiveiden mukaan. Esimerkiksi vuonna 1997 kiisteltiin 
16-kerroksisesta Santa Claus -hotellista, jota SOK:n Sokoteria Oy ajoi ydinkeskus-
taan, suojellun 1930-luvun osuuskaupparakennuksensa viereen. Tornihanke kaatui 
ympäristöministeriössä. Nimi-idean nappasi paikallinen yritys, nykyiseltä nimeltään 
Sava-Group Oy, joka rakennutti vuonna 2001 kävelykadun varteen massiivisen ja 
karun, sittemmin kuusikerroksiseksi korotetun betonielementtitalon, ydinkeskustan 
siihen mennessä korkeimman rakennuksen, jossa avattiin Santa’s Hotels -ketjuun 
kuuluva Hotel Santa Claus. 2000-luvun lopulla Osuuskauppa Arina ja rakennusliike 
Skanska suunnittelivat Jätkänkynttilä-sillan kupeeseen Valionrantaan 20-kerroksista 
kylpylähotellia, joka suunnitteluvaiheen alussa muistutti hahmoltaan Dubain Burj al 
Arab -pilvenpiirtäjähotellia. Vuonna 2011 City Hotellin omistava paikallinen yrittäjä 
ehdotti 14-kerroksista hotellitornia tontilleen keskustaan. Pian Sava-Group ehdotti 
37 metrin korkuista kylpylähotellitornia omistamansa Hotel Santa Clausin laajen-
nukseksi Valtakadulle, 2–4-kerroksisten suojelurakennusten keskelle, sodassa säily-
neelle niin kutsutulle Kauppalanraitille. Kaikkia tornihotelleja perusteltiin matkailun 
vetovoiman lisäämisellä. Useat tornihankkeet johtivat siihen, että vuonna 2012 Ro-
vaniemen keskustan osayleiskaavaluonnoksessa päädyttiin ehdottamaan 37 metrin 
korkuisten tornitalojen rakentamista koko keskusta-alueelle, yhteensä 21 kortteliin. 
Samanaikaisesti Rovaniemellä on purettu ja joutunut purku-uhan kohteeksi suuri 
joukko rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaita 1940–1950-luvun 
rakennuksia. Hotellitornihankkeet ja koko keskustan rakentaminen tornitaloalueeksi 
herättivät viranomaisten ja kaupunkilaisten vastustusta.148

Lapin ympäristökeskuksen alueidenkäyttöpäällikkö Tarja Outila kritisoi Rovaniemen 
kaupunkisuunnittelua: ”Lapin pääkaupungissa ja keskeisessä matkailukohteessa 
Rovaniemellä on useimmiten turvauduttu hankekaavoihin… Ovatko lappilaisittain pil-
venpiirtäjiksi luettavat rakennusmassat todella matkailun vetovoimatekijä Lapissa?”149

On vaikea uskoa, että turistien kiinnostus Rovaniemeä ja Lapin lomakaupunkeja 
kohtaan kasvaisi tornihotelleilla, sillä niiden rakentamisessa ei ole kansainvälises-
tikään mitään omaperäistä. Rovaniemen tornihotellihankkeet kertovat tyypillisellä 
tavalla matkailuteollisuuden vaikutusvallasta nykypäivän kaupunkisuunnittelussa ja 
kunnallispolitiikassa. Vastaavia esimerkkejä voi löytää runsaasti ympäri maailmaa.

Korkeaa ja massiivista rakentamista perustellaan kestävän kehityksen mukaisella 
yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä, mutta rakentamisen suuntaaminen ylöspäin to-
dennäköisesti heikentää sekä Lapin maakunnan kaupunkien että lomakaupunkien ja 
matkailukeskusten viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Tornit muuttavat rakennettujen 
alueiden ympäristökuvaa ja siluettia rikkonaiseksi ja erottuvat maisemassa pitkien 
etäisyyksien päähän. Korkeat rakennukset lisäävät ympärillään varjostusta ja tuuli-
suutta, ja ne vähentävät viihtyisyyttä sekä viereisissä, matalammissa rakennuksissa 
että jalankulkijoiden tasolla. Tornihotellien tarkoituksena on tehdä hotellista maa-
merkki ja saada huoneisiin hyvät näköalat – joskin harva turisti viettää lomapäiviään 
hotellihuoneessaan.
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MATKAILU MUUTTAA LAPIN MAISEMIA JA 
SUOJELUALUEITA
Maisema-arkkitehti Maija Rautamäki kiteytti vuonna 1992 suomalaisiin kansallis- ja 
kulttuurimaisemiin liittyviä arvoristiriitoja seuraavasti:

Tuskin mistään on niin ylevästi kirjoitettu, niin vuolaasti runoiltu ja niin vaikuttavasti 

ammennettu innoitusta kuin suomalaisesta maisemasta. Tuskin mitään niin palvottua 

jalojen tunteiden kohdetta on yhtä tunnottomasti hyödynnetty, pilkottu ja poljettu. Tämä 

kaksinaismoraali... juhlapuheiden sanahelinä – kaivinkoneen käryävä kolina; ihanteiden 

ja käytännön tasot eivät yleensä kohtaa, vaikka fyysinen kohde on sama.150 

Vaikka osa Suomen kulttuurikohteista ja -maisemista on viime vuosikymmeninä 
joutunut erilaisten haitallisten muutosten tai uhkien kohteeksi, ei syynä ole yleensä 
ollut matkailu. Etelä- ja Keski-Suomessa ei liene kovin paljon matkailun aiheutta-
mia tuhoja, ja monissa kohteissa ongelmana ovat jopa liian alhaiset kävijämäärät. 
Pohjois-Suomen perinteisissä luontomatkailukohteissa on sen sijaan ollut lukuisia 
hankkeita, joista on kiistelty julkisuudessa.

Lapin tunnettuihin kansallispuistoihin, luonnonsuojelualueisiin ja maisemiin on 
kohdistunut monia toiminnallisen matkailun rakentamis- ja muokkaushankkeita, 
jotka ovat nousseet valtakunnallisten kiistojen kohteeksi. Voimakkaimmat maise-
matuhot ajoittuvat 1980-luvun lopun nousukaudelta 1990-luvulle.151 Ylläs-, Pyhä- ja 
Levitunturi on myllerretty maansiirtokoneilla ja rakennettu niin voimaperäisesti, että 
niiden maisemallinen arvo on menetetty.

Matkailuliitto esitti vuodesta 1970 lähtien Lapin teollisuustoimikunnan tuella 
suuren matkailukeskuksen rakentamista omistamansa Pallastunturin hotellin yhte-
yteen, kansallispuistoon, mutta hankkeet raukesivat.152 Seuraavan kerran Pallaksen 
hotelli nousi valtakunnallisten kiistojen kohteeksi 2000-luvulla: Suomen suurimman 
yksityisen matkailuyrityksen, Lapland Hotels -ketjun aloitteesta esitettiin muutosta 
kansallispuistolakiin, jotta hotelliin saataisiin rakentaa moninkertainen laajennus. 
Hanketta vastustettiin, koska suuren hotellikeskittymän arvioitiin kuluttavan kansal-
lispuiston luontoa ja olevan ennakkotapaus muiden luonnonsuojelualueiden raken-
tamiselle. Kiistelty lakiehdotus läpäisi lopulta Eduskunnan supistetussa muodossa 
vuonna 2010. Aiempien 130 vuodepaikan lisäksi sallittiin 190 uutta, kun hotelliketju 
oli vaatinut yhteensä 400 vuodepaikkaa.153 Kun Pallaksen hotelli päätettiin 1930-luvun 
lopun kansallisessa idealismin hengessä sijoittaa uuden kansallispuiston sisälle, ei 
osattu aavistaa millaisiin konflikteihin ratkaisu tulisi myöhemmin johtamaan.

Enontekiöllä haluttiin 1990-luvun alussa rakentaa laskettelurinteet hisseineen 
sekä suojellulle Saanalle että kansallispuistoon Ounastunturin Pyhäkerolle. Kunta ja 
matkailuyrittäjät olivat jo aiemmin hakeneet lupaa Saanan laelle tehtävälle autotielle 
ja kahvilalle pysäköintialueineen.154

Kilpisjärven matkailu- ja lomarakentaminen on kasvanut 1990-luvun lopulta 
lähtien moninkertaiseksi ja levittäytynyt eri puolille kylää. Kaavoitus- ja rakennus-
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hankkeet ovat aiheuttaneet sekä valtakunnallisia kiistoja että konflikteja paikallisten 
asukkaiden ja Enontekiön kunnan välille. Tärkeäksi matkailijaryhmäksi ovat tulleet 
norjalaiset, jotka ovat mökkirakentamisen lisäksi tuoneet pysyviksi vapaa-ajan asun-
noikseen asuntovaunuja ja nikkaroineet omatoimisesti niiden viereen yli sata pientä 
mökkiä. Niitä kutsutaan ”naulateltoiksi”, ja kunta ei edellytä niihin rakennuslupaa. 
Retkeilykeskuksen omistaja on pengertänyt norjalaisten asuntovaunuille ja ”nau-
lateltoille” Saanan rinteeseen tasanteita, jotka ovat aiheuttaneet maan sortumia ja 
maisemahaittoja.155 Laudoista, levyistä ja höylähirrestä kyhättyjen majojen ja katet-
tujen terassien rykelmät näyttävät hökkelikyliltä. Niille on tasoitettu paikkoja myös 
aivan järven rantaan retkeilykeskuksen kohdalle. Myös uusi pysyvä rakentaminen on 
ilmeeltään kirjavaa ja sitä on sijoitettu monin osin harkitsemattomasti ja häiritseväs-
ti, maisemassa kauas näkyviin paikkoihin, matalakasvuiseen ja herkkään maastoon. 
Hallitsematon ja sekava matkailu- ja lomarakentaminen on heikentänyt nopeassa 
ajassa Kilpisjärven kyläympäristöä ja maisemia. Rakentamista ei ole riittävästi ohjat-
tu kaavamääräyksillä. Norjalla puolella ympäristöä ja maisemia vaalitaan, ja siellä ei 
näy vastaavanlaisia ongelmia.

Rovaniemen Ounasvaara on ollut useiden kiistanalaisten rakentamishankkeiden 
kohteena. 1980-luvun lopulla esiteltiin suunnitelmia suuresta, vaaran sisään lou-
hittavasta vapaa-ajankeskuksesta palvelutoimintoineen. Hanke raukesi myöhem-
min. 1980-luvun lopulla Ounasvaaran Tottorakalle kasattiin läjitysmaista kukkula, 
jotta laskettelurinteet täyttäisivät Kansainvälisen hiihtoliiton kilpailuluokitukset. 
Tekomäelle rakennettiin saamelaiskotaa mukaileva rakennelma, jonka sisällä ovat 
kilpailijoiden lähtötasot. Kilometrien päähän näkyvä tekomäki muutti Ounasvaaran 
siluetin. 1990-luvun alussa lakialueelle kaavoitettiin 50 lomaosakkeen kylä, jonka 
rakentaminen alkoi vuosikymmenen lopulla.156 Vuoden 2006 Ounasvaaran kehit-
tämissuunnitelmassa ehdotettiin selvitettäväksi vaaran läpi louhittavaa, ympäri 
vuoden toimivaa hiihto- ja elämystunnelia, joka yhdistäisi hiihtostadionin ja Lappi 
Areenan.157 Syksyllä 2012 kaupunginvaltuusto kumosi yksimielisesti Lapland Hotels 
-ketjun käynnistämän kiistellyn kaavahankkeen, joka olisi mahdollistanut hotellin ja 
250 loma-asunnon rakentamisen Ounasvaaran laelle.158 Ounasvaaraa on ehdotettu 
kansalliseksi kaupunkipuistoksi, mutta kaavoitus- ja rakennushankkeissa on ollut 
ristiriitaa tavoitteen kanssa. Lakialueen rakentaminen kaupunkimaiseksi lomakyläksi 
muuttaisi maiseman, jossa on jääkauden muovaamia kallioita, pieniä kituliaasti kas-
vaneita mäntyjä ja herkästi kuluvaa aluskasvillisuutta.

Ylitornion kunta hyväksyi syksyllä 2013 yleiskaavan, joka mahdollistaisi kolme 
hyppyrimäkeä ja katsomon käsittävän katetun urheilu- ja virkistyskeskuksen louhi-
misen ja rakentamisen Aavasaksan jyrkkään kivikkorinteeseen. Museovirasto valitti 
kaavasta Rovaniemen hallinto-oikeudelle, koska mäkikeskus vaurioittaisi pysyvästi 
valtakunnallisesti arvokasta kansallismaisemaa.159

Pyhä-Luoston matkailualueen vieressä on rakennushistorialtaan harvinais-
laatuinen Suvanto, yksi harvoista sodassa säilyneistä Lapin kylistä. Suvanto on 
poikkeuksellisen hyvin säilynyt esimerkki peräpohjalaisesta kyläkulttuurista, luon-
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nonmukaisesti elävästä talonpoikaisyhteisöstä ja sen klassistisvaikutteisesta hirsi-
arkkitehtuurista. Arvokasta kylää ja sen rakennuksia on tutkittu ja korjattu huolella 
1970-luvun lopulta lähtien.160 Pyhätunturin ja Luoston matkailukeskusten kasvusuun-
nitelmien myötä matkailuyrittäjien mielenkiinto alkoi 1980-luvun lopulla suuntautua 
Suvantoon, jonka katsottiin tarjoavan kiinnostavan nähtävyyden. Kylään kohdistui 
erilaisia matkailu- ja lomarakentamispaineita. Loppuvuodesta 1989 Santa’s Golf Oy 
ryhtyi rakentamaan Pyhätunturin ja Luoston matkailukeskusten tulevia käyttäjiä 
varten Suvannon 18-reikäistä golfkenttää. Raivaus- ja maanmuokkaustöiden jälkeen 
rakennuttaja ajautui konkurssiin, ja kylän laitaan avohakattu ja voimaperäisesti muo-
kattu laaja alue jäi keskeneräiseksi. Suvantoa oltiin ehdottamassa UNESCOn maail-
manperintökohteeksi, mutta erilaiset kyläympäristön arvoa alentaneet rakentamis-
toimet estivät esityksen kansainväliseksi suojelukohteeksi.161 Suvannon kylämiljöötä 
pilanneilla rakennushankkeilla heikennettiin myös kylän matkailuarvoa. Esimerkiksi 
UNESCOn ja ICOMOSin kulttuuriomaisuuden varjelua ja kulttuuriturismia koskevien 
periaatteiden162 kannalta Joulupukin golfkenttä -hanke oli ristiriidassa kylän histori-
allisen arvon säilyttämiseen nähden. Lapin ainoan säilyneen kylän sijaan golfkentän 
olisi voinut sijoittaa jonnekin muualle, lähemmäs Pyhäntunturin ja Luoston matkailu-
keskuksia, mutta Santa’s Golf Oy:lle Suvannon kylän historiallinen arvo oli houkutin.

Pohjois-Suomen tunnettuja maisemia ja luonnonsuojelualueita on pyritty otta-
maan matkailurakentamisen tarpeisiin myös muun muassa Rukalla ja Syötteellä.163 
Kaikille edellä luetelluille hankkeille on yhteistä se, että ne ovat olleet tavalla tai toi-
sella ristiriidassa alueen perinteisen matkailukäytön kanssa.

Keinolumimaisema
Rinnehiihtokeskuksissa on ilmennyt myös ekologisia ongelmia. Laskettelurinteet 
tehdään kaatamalla puut, kasaamalla rinteille turvetta ja tasaamalla maat. Lasket-
telun ja keinolumetuksen aiheuttamaa eroosiota estetään istuttamalla tasatuille 
rinteille heinäseosta. Heinikkoja lannoitetaan, jonka vuoksi typpi- ja fosforipitoisuu-
den ovat lisääntyneet Pohjois-Suomen laskettelukeskusten lähellä olevissa järvissä. 
Vieraslajien epäillään leviävän heinitetyiltä rinteiltä läheisille luonnonsuojelu- ja 
metsäalueille.164

Suomen ensimmäisiä lumitykkejä otettiin käyttöön 1960-luvulla muutamissa Ete-
lä-Suomen hiihtokeskuksissa.165 Pohjoisen hiihtokeskuksissa ne yleistyivät 1980-lu-
vulta lähtien. Lumetusjärjestelmien avulla laskettelukautta pidennetään jopa kesä-
kuun puoliväliin. Keinolumetusta tarvitaan myös lumiaikana, sillä luonnonlumi ei 
kestä rinteiden suuria käyttäjämääriä. Esimerkiksi Levillä on 25 kilometrin mittainen 
vedensyöttöputkisto ja yli sata lumitykkiä, jotka nielevät enimmillään 1500 kuutiota 
vettä tunnissa.166 Alpeilla on tutkittu keinolumetusjärjestelmien vaikutuksia. Niiden 
on todettu rasittavan luontoa, koska lumitykit tarvitsevat valtavia määriä vettä ja 
energiaa. Vedenkäyttö aikaansaa häiriöitä pohjavesitasapainossa ja eroosiota rin-
teissä, keinotekoinen lumipeite aiheuttaa haittoja kasveille ja tykkien melu karkottaa 
eläimiä ja häiritsee ihmisiä.167
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lmastonmuutos asettaa omat haasteensa hiihtokeskuksille: Ilmaston arvioidaan 
Suomessa lämpenevän tällä vuosisadalla keskimäärin viisi astetta, joidenkin arvioiden 
mukaan jopa yhdeksän astetta. Sateet ja tuulisuus lisääntyvät, ja aluksi lumikuor-
mat kasvavat: vettä sataa kaatamalla, tuulet yltyvät myrskyiksi ja rannikoilla tulvii.168 
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia matkailulle on pohdittu. Lämpenemisen vuoksi 
Etelä-Eurooppaan arvioidaan tulevan epämiellyttävän kuumia kesäkausia, ja Alppien 
talvimatkailun oletetaan kuihtuvan. Osa kuumiksi muuttuvien maiden ja lumettomien 
Alppien matkailusta voi ehkä siirtyä Suomen Lappiin, mutta myös siellä ilmasto muut-
tuu: lumipeite tulee Lapissa aiempaa myöhemmin, lumi voi sulaa pois keskellä talvea, 
talvisäät jatkuvat keväällä myöhempään ja tulvat ja kesäajan sateet lisääntyvät.169

Jää nähtäväksi, johtaako ilmaston lämpeneminen vain entistä laajempiin lume-
tusjärjestelmiin, ja rahoitetaanko lumitykkejä edelleenkin valtion avustuksilla. Ihmi-
sen aiheuttaman ilmastonmuutoksen vuoksi lumipeitteensä kadottavien tunturien 
ja vaarojen keinolumettaminen tuntuu ajatuksena ristiriitaiselta, mutta sitä tehdään 
tälläkin hetkellä. Nähtäväksi jää, kuinka pitkään laskettelu pysyy suosittuna. 

Laskettelu muokkaa maisemat
Pohjoisen huomattavimmat vaarat ja tunturit, maisemallisesti merkittävät paikat, 
rotkot ja kallionkielekkeet olivat vuosisatojen ajan saamelaisten pyhiä paikkoja – 
seitoja. Maisemallisilta ominaisuuksiltaan merkittäviä uhripaikkoja on ollut muun 
muassa Saanalla, Ylläs- ja Pallastunturilla, Kemijärven ja Sallan Pyhätuntureilla 
sekä Levillä. Uskontokultin harjoittamiseen liittyneet vaara- ja tunturimaisemat 
tulivat 1800-luvulta lähtien tunnetuiksi osana suomalaista kansallismaisemaa ja 
-identiteettiä. Valistunut kulttuurimatkailu suuntautui retkeilyn ja hiihdon muodossa 
1930-luvulta lähtien perustetuille kansallis- ja luonnonpuistoalueille ja näyttävimpiin 
maisemakohteisiin. 

Luonnonsuojelu ja kansallispuistojen perustaminen oli tärkeä osa Lapin mat-
kailua 1960-luvulle asti, mutta viime vuosikymmeninä on sen sijaan toimittu usein 
luonnonsuojelun vastaisesti. Alkuperäisellä luonnolla ja maisemalla ei Lapin mat-
kailussa ole ollut enää samaa kysyntää ja arvostusta kuin aiemmin. Matkailijoille on 
markkinoitu sitä mihin on investoitu suuria summia: rinnehiihtokeskuksia.

Tunturihiihtoon kuului 1930–1950-luvulla luonnonmaisemien arvostus. Alppi-
hiihtoa harrastettiin tuntureiden puuttomilla rinteillä, jotka soveltuivat lasketteluun 
sellaisenaan. Tuolloin tuskin aavistettiin, mitä seurauksia rinnehiihto aiheuttaisi 
muuttuessaan massailmiöksi. Ilmeisesti mikään muu matkailun ilmiö ja vapaa-ajan 
harrastus ei ole koskaan muuttanut Suomen maisemia yhtä paljon kuin laskettelu 
– ellei kesämökkeilyä oteta huomioon. Aikoinaan kansallisiksi arvokohteiksi kohote-
tuilla maisemilla itsellään ei ole enää vuosikymmeniin nähty olevan matkailullista 
arvoa. Laskettelun varaan perustetussa matkailussa on ollut keskeistä maiseman 
välinearvo. Toiminnallinen talvimatkailu on tuonut rakennusten ja infrastruktuurin 
lisäksi mukanaan laskettelurinteet, hissit ja keinolumetusjärjestelmät, ja rakentanut 
ja muokannut maisemia uudelleen, tarpeidensa mukaisiksi. Luonnonrinteiden myl-
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lertämistä ja nurmettamista kutsutaan eufemismilla maisemointi. Talvi aloitetaan 
keinolumetuslaitteistojen avulla jo syksyllä, ja tykit sylkevät keinolunta rinteille jopa 
alkukesään asti. Tämäntyyppinen matkailu on asettanut ihmisen ja luonnon vastak-
kain, kun aiemmin haluttiin ihailla luontoa luonnon ehdoilla ja sitä hävittämättä.

Ehkä pelkkä kauniiden luonnonmaisemien ihailu ja luonnonmukainen liikkuminen 
niissä ei enää houkuttele monia nykypäivän jatkuviin, nopeisiin ärsykkeisiin tottunei-
ta ihmisiä. Laskettelu, sen synnyttämät lomakaupungit ja kymmenet rakentamiselle 
uhratut tunturit ja vaarat kuvastavat kaupungistuneen ihmisen suhdetta luontoon, 
halua kesyttää ja alistaa se. Koska laskettelurinteisiin on investoitu ja niiden ympä-
rille on rakennettu kokonaisia kaupunkeja, täytyy laskettelusesonkia pidentää keino-
tekoisesti. Laskettelun ja lomanvieton jumalille pyhitetyt, kauttaaltaan myllerretyt, 
nurmetetut ja hissien, lumitykkien, valopylväiden, rakennusten ja teiden koristamat 
tunturit ovat nykypäivän Lapin palvospaikkoja, seitoja, joiden ympärillä lomakau-
punkien ja -keskusten elämä pyörii.

Lapin matkailua on painotettu vuosikymmenien ajan talveen, myös valtion tun-
tuvalla rahoituksella. Laskettelukeskukset ja lomakaupungit edustavat tyypillisellä 
tavalla toiminnallisen matkailun, etupäässä laskettelun tarpeisiin nopeasti tehtyä 
matkailun nykymaisemaa. Suuren osan vuodesta ne ovat hiljaisia ja lähes autioita. 
Ne heräävät vilkkaaseen eloon kevättalven ajaksi, jolloin rinteiden hissialueita ympä-
röivät sadat autot ja asuntovaunut. Lumettomana aikana matkailukeskukset näyttä-
vät vähemmän houkuttelevilta, kun näkyvillä ovat muokatut tunturien rinteet, tyhjät 
pysäköintialueet, autiot hotellit, hiljaiset kadut ja mökkialueet.

Maisemat ja luonto ovat tärkeitä matkailijoille
Pohjois-Suomen ja Kainuun matkailukeskuksissa on tehty tutkimuksia matkailun 
vaikutuksista ympäristöön ja matkailijoiden toiveista ja odotuksista. Esimerkiksi 
Vuokatissa huomattiin jo 1980-luvun alussa maiseman ja maaston kärsineen paikoin 
pahoja vaurioita, jotka heikentävät alueen virkistyskäyttöä ja vähentävät matkailul-
lista vetovoimaa. Kesämatkailijoiden havaittiin kokevan hiihtohissit yhdeksi suurim-
mista maisemaa pilaavista tekijöistä.170 Vuokatin varsinainen matkailurakentaminen 
alkoi vasta tutkimuksen jälkeen. 

Rukalla noin 40 prosenttia talvimatkailijoista koki jo vuonna 1990, että alue on 
liiaksi rakennettu. Sekä talvimatkailijoiden että paikallisen väestön mielestä liiallinen 
rakentaminen oli suurin matkailuun liittyvä maisemaa pilaava tekijä. Kesämatkaili-
joiden näkemyksiä ei tutkittu.171 Rukan rakentaminen on laajentunut huomattavasti 
tutkimuksen jälkeen.

Lapin matkailun lieveilmiöitä ja ympäristöhaittoja on kartoitettu 1990-luvun tait-
teesta lähtien.172 Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että matkailu rasittaa Lapin 
luonnonympäristöä ja ekosysteemejä voimakkaasti.173 Lapin ympäristökeskus ja 
ympäristöministeriö laativat vuosina 1994–1995 matkailukeskusten rakentamis-, 
kaava- ja ympäristökysymyksien ongelmia koskevan selvitystyön.174 Koska Lapissa 
on syntynyt paljon ristiriitoja eri elinkeinojen, maankäytön ja matkailun välillä ja 
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koska kuntien matkailukeskuksiin tekemissä suunnitelmissa on ilmennyt ylimitoitus-
ta, teetti Lapin ELY-keskus vuonna 2012 esiselvityksen koko maakunnan kattavasta 
matkailun maankäyttöstrategiasta. Varsinaisessa strategiatyössä olisi tarkoitus rat-
kaista muun muassa matkailun suuryksiköiden sijoittaminen.175

Lapin luonto on kylmän ilmaston, lyhyen kasvukauden ja maan ohuen humusker-
roksen vuoksi ekologiselta kantokyvyltään heikompaa, maisemakuvalliselta sietoky-
vyltään arempaa sekä hitaammin uusiutuvaa kuin eteläisen Suomen luonto.176

Valtion ympäristövirkamies ja tietokirjailija Urpo Häyrinen varoitti jo vuonna 1985, 
että matkailun Lapin luontoon kohdistama riistokäyttö ja maisemien runteleminen 
sekä liian suurten matkailijamäärien aiheuttama luonnon kuluminen kääntyvät 
lopulta matkailua itseään vastaan. Häyrinen ennakoi, että turmeltumaton luonto 
on Lapin matkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä, ja että matkailua tulee kehittää 
kestävän käytön mukaiseksi ja luontoa säästäväksi.177 Monet tutkijat ovat päätyneet 
samankaltaisiin johtopäätöksiin.178

Kauniit luonnonmaisemat, luonnon hiljaisuus ja rauha ovat luontoaktiviteettien 
ohella tärkeitä vetovoimatekijöitä Lapin matkailukeskuksiin tuleville turisteille.179 
Metsässä ja luonnossa liikkumisen ja oleskelun on todettu vaikuttavan suotuisasti ja 
parantavasti, lisäävän elinvoimaa ja hyvää oloa.180

On todennäköistä, että luonnonmaisemien ja luonnon arvostus kasvaa tulevai-
suudessa entisestään Lappiin saapuvien matkailijoiden keskuudessa.

GLOBAALIN TURISMITEOLLISUUDEN VARJOJA
Lapin matkailun lieveilmiöt eivät ole poikkeuksellisia, vaan vastaavia konflikteja ja 
ympäristöongelmia on ilmennyt ympäri maailmaa.

Matkailu oli pitkään vain pienelle väestönosalle mahdollinen erikoisuus, kunnes 
1960-luvulta lähtien siitä alkoi tulla laajojen kansanosien harrastus koko läntisessä 
maailmassa. Turismia ovat kasvattaneet elintason nousu, lisääntynyt vapaa-aika, 
kaupungistuminen ja matkailumainonta. Matkailulla on nähty olevan monia myön-
teisiä vaikutuksia, kuten elinkeinoelämän ja työllisyyden edistäminen ja kansainväli-
nen vuorovaikutus.181 Nykyisin jo sadat miljoonat ihmiset haluavat matkustaa, nähdä 
Eiffel-tornin, Taj Mahalin, Disneylandin tai Nordkapin, tai tavata joulupukin ja istua 
Petteri Punakuonon vetämään turistirekeen. Ihmiskunnan jatkuvan matkustamisen 
vaihetta voisi nimittää globaaliksi nomadismiksi.

Turismi on maailman suurimpia teollisuudenaloja ja se kasvaa nopeasti. Maapal-
lolla tehdään vuosittain yli miljardi ulkomaanmatkaa ja määrän arvioidaan lisään-
tyvän vuosikymmenessä yli 400 miljoonalla.182 Massaturismi on osa kulutusyhteis-
kuntaa. Se kuluttaa energiaa ja luonnonvaroja, rasittaa ympäristöä ja tuottaa jätteitä 
ja päästöjä ja kiihdyttää ilmastonmuutosta. Massaturismi on aiheuttanut kasvavia 
ongelmia luonnolle, kulttuurille ja paikallisille yhteisöille eri puolilla maailmaa, ja 
siksi sen seurannaisvaikutuksia on tarkasteltu jo pitkään kriittisesti.183
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Matkailualueiden syntymistä, kehitystä ja muutoksia voidaan tarkastella elinkaa-
rimalleilla. Etenkin suuret turistikohteet voivat edetä tasaantumisvaiheeseen, jolloin 
matkailijamäärän kasvu pysähtyy liian suureksi paisuneen turismin ja siitä aiheu-
tuneen ruuhkautumisen, palvelujen ylikuormittumisen ja ympäristön pilaantumisen 
vuoksi. Jos ylikuormittuminen ja ympäristön pilaantuminen pääsee jatkumaan, mat-
kailualue saavuttaa taantumisvaiheen, jolloin turistit alkavat kaikkoamaan.184

Euroopassa massaturismin haittavaikutukset alkoivat näkyvät ensimmäiseksi 
Espanjan lomakohteissa.185 Aurinkorannikko, etenkin Torremolinos, on tunnetuim-
pia esimerkkejä massiivisella rakentamisella ja hallitsemattomalla massaturismilla 
pilatuista matkailukohteista.186 Kun Välimeren turistikohteita alkoi 1980-luvulla uhata 
kasvava saastuminen ja ympäristön huonontuminen, alkoi matkailuteollisuus raken-
taa suojattuja keinoparatiiseja turisteille.187

Aasiassa on avattu etnisten heimojen kyliä nähtävyyksiksi, jonne johdatetaan turis-
tijoukkoja. Siellä, kuten monissa muissa maapallon uudemmissa matkailukohteissa, 
turismiteollisuus on tuonut nopeasti mukanaan tiet, lentokentät ja hotellialueet, ja muut-
tanut perinteistä kulttuuria ja elinkeinorakennetta. Monikansallinen matkailuteollisuus 
on vaikuttanut kaupunki- ja aluesuunnitteluun sijoittamalla tornihotelleja tai massiivisia 
rakennuksia vanhaan ja matalaan kaupunkirakenteeseen ja suojelualueille – eri puolille 
maailmaa. Esimerkiksi Egyptin Assuanissa on Niilin keskellä pieni Elephantine-saari, 
jonka muinainen temppeliraunio ja keskiaikainen kylä ovat olleet 1800-luvulta lähtien 
kaupungin tunnetuin matkailunähtävyys. 1990-luvulla saarelle rakennettiin kansain-
välisen Oberoi-ketjun pilvenpiirtäjähotelli, nykyinen Mövenpick Resort Aswan, joka on 
kaupungin korkein, koko seudun maisemaa hallitseva rakennus.188

Maailman ensimmäinen kansallispuisto Yellowstone asetettiin vuonna 1995 vaa-
rassa olevien UNESCOn maailmanperintökohteiden listalle, johtuen muun muassa 
kaivoshankkeesta, saasteongelmista, teiden rakentamisesta ja matkailuteollisuuden 
paineista.189 Etelä-Marokossa matkailuteollisuus on vaikuttanut vanhoihin keidaskau-
punkeihin, niiden elinkeinorakenteeseen, alueiden ekosysteemeihin ja maisemiin niin 
haitallisesti, että se on tuhonnut niitä nähtävyyksiä, joiden varaan alueen turismi on 
rakentunut. Hävinnyttä kulttuuria on korvattu lavastemaisilla hotellimiljöillä, joihin on 
yhdistetty aineksia eri kulttuureista. Alati kasvavien matkailijamäärien myötä Etelä-
Marokon lomakeskuksista ja hotelleista tehdään yhä suurempia, ja ne tuhlaavat ener-
giaa koneelliseen ilmastointiin ja hukkaavat aavikon niukkoja vesivaroja vesivessoi-
hin, suuriin uima-altaisiin, keinokasteltaviin nurmikoihin ja golfkenttiin, samalla kun 
väestöllä on pulaa sähköstä ja vedestä.190 Jukatanin niemimaalla Meksikossa on ai-
heutettu laajoja ympäristö- ja saasteongelmia, kun merenrantoja on muutettu suuriksi 
hotellialueiksi, ekologisesti tärkeät ja hirmumyrskyiltä suojaavat mangrovekasvustot 
on hävitetty, ja vettä tuhlataan lukemattomien golfkenttien kasteluun.191

Edellä mainitut esimerkit edustavat tyypillisiä massaturismin aiheuttamia on-
gelmia. Maapallolta voisi luetella suuren määrän vastaavia tapauksia kulttuuri- ja 
luontomatkailukohteiden vaurioista ja hallitsemattomasta matkailurakentamisesta. 
Monissa maailman maissa turismiteollisuus on saanut toimia vapaasti, ja useissa 
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massaturismikohteissa rakentaminen on saanut paisua hallitsemattomasti. Esimer-
kiksi Välimeren maissa ei ole käytössä niin säädeltyä asemakaavoitusta ja rakenta-
mista kuin Suomessa – maailman köyhimmistä maista puhumattakaan.

Ristiriitaista on, että massaturismi voi pahimmassa tapauksessa hävittää tai rikkoa 
ne nähtävyydet ja ominaisuudet, joihin seudun matkailu alun perin pohjautuu. Hä-
vinnyt alkuperäinen saatetaan myöhemmin korvata kopioilla. Vaikka osa turisteista 
voi kokea lavastetut matkailumiljööt aitoina, ei niillä ole vastaavaa arvoa kuin alku-
peräisellä ja aidolla. Massaturismin luonnolle ja kulttuuriympäristöille aiheuttamat 
vauriot kääntyvät todennäköisesti matkailuelinkeinon haitaksi.

Kestävä ja vastuullinen matkailu
UNESCO sekä sen asiantuntijajärjestö ICOMOS, International Council on Monu-
ments and Sites, ovat antaneet kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden monumenttien 
ja luonnonmaisemien matkailutoimintaa koskevia ohjeita, turvatakseen kohteiden 
säilymisen.192 On pyritty kehittämään kestävää, vastuullista ja reilua matkailua.193 
Toisaalta on syntynyt myös viherpesua eli matkailutuotteiden myyntiä näennäisesti 
ekologisena mielikuvamarkkinoinnin avulla.

Monien vauraiden maiden tärkeissä kulttuuri- ja luontokohteissa on asetettu suit-
sia matkailulle. Japanin temppelialueet ja kulttuurinähtävyydet ovat mallikelpoinen 
esimerkki huolella suunnitellusta kävijämäärien säätelystä. Osaan niistä päästetään 
suuriakin matkailijamääriä, mutta herkimpiä paikkoja varjellaan. Esimerkiksi Kat-
suran huvilaan ja puutarhaan Kiotossa pääsee tutustumaan vain pieniä turistiryhmiä 
ohjatusti oppaan johdolla. Useissa länsimaissa säädellään ja ohjaillaan vastaavalla 
tavalla matkailijavirtoja. Koska Ranskassa sijaitsevan Lascaux’n luolan esihistorial-
listen maalausten todettiin kärsivän kävijöiden hengityksen tuottamasta hiilidioksi-
dista, rakennettiin matkailijoita varten tarkka kopio luolan tärkeimmistä onkaloista 
maalauksineen. Turisteille tehty laadukas kopio voi siis pelastaa alkuperäisen nähtä-
vyyden.

Lapin kansallispuistoja ja luonnonsuojelualueita hoidetaan hyvin, ja niiden kä-
vijämäärät ovat pysyneet pääosin melko pieninä. Suurimmat ristiriidat ovat synty-
neet joidenkin luonnonsuojelualueiden viereen ja etenkin niiden sisälle aikoinaan 
perustetuista matkailukeskuksista ja hotelleista. Ongelmia on tuonut myös heikosti 
suunniteltu, harkitsematon ja kauas maisemassa näkyvä matkailurakentaminen, 
jonka taustalla ovat usein kiinteistösijoittajat. Pilalle myllerrettyjen maisemien, ku-
luneen luonnon ja huonosti suunniteltujen ja epäviihtyisiksi rakennettujen matkai-
lukohteiden vetovoiman heikkeneminen vähentää matkailutuloja, niin Lapissa kuin 
muuallakin maailmassa. Alkuperäisen matkailunähtävyyden, luonnon ja maisemien 
vaaliminen ja ammattitaidolla harkiten suunniteltu rakentaminen ovat myös matkai-
luyrittäjien etu.
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Tanskalainen arkkitehtitoimisto BIG Bjarke Ingels Group voitti vuonna 

2011 Levin Koutalaen vapaa-ajankeskuksen arkkitehtuurikutsukilpailun. 

Kuvassa rinnemaisemaan taitavasti sovitettuja, moderneja loma-asuntoja. 

Kassiopeia Finland Oy.
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6. ELÄMYSTURISMIA, 
VIIHDEARKKITEHTUURIA JA 
LAVASTEITA 1960-LUVULTA 
NYKYPÄIVÄÄN

Massaturismi, kaupallistuminen ja kansainvälisyys ovat muuttaneet 

Lapin matkailua ja tuoneet mukanaan uusia ilmiöitä. Matkailutuloista 

joudutaan kilpailemaan vaihtuvilla elämyspalveluilla, aktiviteeteilla ja 

viihteellisellä ohjelmatarjonnalla. Millaisia merkityksiä arkkitehtuurilla on 

tämäntyyppisessä matkailussa ja sen muotoutumisessa?

Saamelaisten juhla-asuihin 

pukeutuneita suomalaisia ja 

valkoinen poronvasa po-

seeraamassa Lempi Purdyn 

suunnitteleman Napapiirin 

majan edustalla 1970-luvulla. 

Valokuvan on ottanut tuottelias 

italialainen postikorttikuvaaja 

Dino Sassi. Matkakuvasto Lappi 

1976, 79.
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OHJELMOITUJA ELÄMYKSIÄ

Lappi-show
Napapiirin majan vieressä alettiin 1960-luvun alussa pitää poroja aitauksessa, ja 
paikkakuntalaisia pestattiin esittämään saamelaisia kotarakennelmien äärelle.1 
Vanhoissa postikorteissa ja turisteille myytyjen kirjojen kuvissa näkyy saamelaisten 
juhlapuvuissa esiintyviä suomalaisia perheeksi koottuna, hoitamassa poroja ja puu-
hastelemassa askareissaan kahden pressuilla päällystetyn kodan äärellä. Postikort-
teihin on painettu paikkakunnaksi vain ”Lappi”, ja viesteistä voi nähdä, että niitä on 
lähetetty eri paikoista. Napapiirillä kuvattuja saamelaiskortteja myytiin siis eri puolil-
la Lapin lääniä.2 Rovaniemen Napapiirille pystytetty pienois-Lappi koettiin ilmeisesti 
kiinnostavaksi, joten se täytti sille asetetun matkailullisen tehtävän. Ainakin se teki 
”Lappiin” tutustumisen helpoksi. Turisteille lavastettu pienois-Lappi välitti estetisoi-
dun ja epätodellisen kuvan saamelaiskulttuurista, ja postikorttien ja valokuvakirjojen 
välityksellä tämä viihteellinen kuva levisi laajalle. 

Napapiirille vietiin 1960-luvun alusta lähtien myös monia valtiovieraita Neuvos-
toliiton ja Yhdysvaltojen johtajista lähtien. Heille esiteltiin ”saamelaisten” leirielä-
mää ja porojen pyydystämistä suopungilla aitauksen sisällä.3 Idea valtiovieraiden 
lennättämiseen nopealle pyrähdykselle Lappiin saatiin nähtävästi rouva Rooseveltin 
vuoden 1950 vierailusta. Useimmiten pyörähdettiin vain Rovaniemellä, käytiin lento-
kentän lähellä Napapiirillä ihmettelemässä poroja ja Lappi-rekvisiittaa ja sitten mus-
tien autojen letka kiidätti seurueen päivälliselle Alkon Hotelli Polariin, sen eräma-
jaan Karhunpesälle tai Pohjanhoviin. Osa vieraista viipyi yön yli, majoittuen näihin 
paikkoihin. Myöhemmin voitiin lentää suoraan Inariin. Ideana oli luoda eksoottinen 
ja ikimuistoinen kuva Lapista. Kekkosen presidenttikauden jälkeen valtiovieraiden 
tuominen nopeille elämysmatkoille Lappiin alkoi hiipua.

Pikamatka Lappiin
Lentoyhtiö Aero alkoi järjestää 1960-luvun alussa viikoittaisia, kahdentoista tunnin 
mittaisia kesäyön lentoja Lappiin 46-paikkaisella Convair Metropolitan -koneella. 
Loistomatkaksi kutsutulle Pohjolan yö – The Polar Night -matkalle lähdettiin Helsin-
gin lentokentältä perjantaina klo 20.00 lentäen Itä-Suomen kaupunkien ja Punka-
harjun yli illallista nauttien ja monikielisen oppaan selostusta kuunnellen. Koneen 
laskeuduttua Rovaniemelle oli ohjelmassa ”lyhyt illanvietto tarjoiluineen Hotelli 
Pohjanhovin kabinetissa, Lapin esittely, mahdollisesti lyhyt filmi” sekä mahdollisuus 
saunoa. Seuraavaksi kiirehdittiin tutustumaan Napapiirin majaan, jonne ohjelmas-
sa luvattiin ”pari lappalaiskotaa asukkaineen, poroja aitauksessa, Lapin herkkujen 
valmistusta… matkamuistomyymälä, järjestettyjä tilaisuuksia valo- ja elokuvaami-
seen ja Napapiirin ylitystodistusten jako”. Matka jatkui klo 03.30 yölennolla Inarin ja 
Pallastunturien maisemiin, ”auringon näkyminen taataan”. Takaisin lennettiin Länsi-
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Suomen kaupunkien ja maisemien ylitse, aamukahvia nauttien, saapuen Helsinkiin 
lauantaiaamuna klo 7.30.4

1960-luvun pikamatkassa Lappiin on nykypäivän silmin jotain nostalgista ja sa-
malla arkipäiväistä. Se on kuin kosketus Jules Vernen satumatkoja muistuttavaan 
nojatuolimatkailuun: koko maailma on olohuone, kaikki on lähellä, helposti ja tur-
vallisesti koettavissa; aurinko paistaa yöllä ja alkuasukkaat esiintyvät. Tärkeimmät 
topeliaaniset kansallismaisemat tulevat nähdyiksi ja koko Lapin-matka sujuu muuta-
massa tunnissa. Lentomatkailun alkuaikoina nopea luksusmatka edusti aivan uutta 
tapaa vierailla ”Lapissa”, ja sen voi arvata tuntuneen ihmeelliseltä – ehkä lukuun 
ottamatta potkurikoneen melua.

Aeron 1960-luvun alun pikamatka Lappiin syntyi uudelleen 1980-luvun alussa, 
kun Englannista aloitettiin päivän mittaiset lentomatkat Rovaniemelle – tällä kertaa 
joulupukkia tapaamaan.

Elämysteollisuus luo tarinoita ja paikkoja
Matkailutavat ovat muuttuneet. Vuonna 1990 havaittiin, että Kolin laelle saapuneet 
matkailijat viipyivät katselemassa Suomen tunnetuinta kansallismaisemaa enää 
vain keskimäärin kuusi minuuttia.5 Maisemamatkailu on saattanut sen jälkeen vä-
hentyä entisestään. Moni näyttää kaipaavan matkansa sisällöksi muutakin kuin 
vain luonnon ja maiseman kauneusarvojen kokemista, luonnossa liikkumista ja sen 
rauhasta nauttimista. Niiden sijaan kiinnostus näyttää jo pitempään suuntautuneen 
rakennettuun, erilaisia aktiviteetteja ja ohjelmaa tarjoavaan, usein kaupalliseen mat-
kailumaisemaan.

Maisema-arkkitehti Tuula-Maria Merivuori kritisoi 1990-luvulla Suomen matkai-
lun tarjontaa Visulahden Dinosauriasta Coccolan Canariaan. Hän arvioi sen olevan 
suurelta osin markkinavoimien manipuloimaa, keinotekoista ja lainattua kulttuuria, 
amerikkalaisen karnevalismin kliseitä, jossa toiminta on nostettu ylikorostettuun 
asemaan. Merivuori kiinnitti huomiota myös siihen, kuinka golf, skottien viitisen 
sataa vuotta sitten aloittama seurapeli ja myöhempi yläluokan harrastus, yleistyi 
1980-luvulla statusmaiseksi vaurauden symboliksi ja tuli tivolitalouden sijoituskoh-
teeksi.6

Per Strömberg on analysoinut eri puolille Ruotsia 1980-luvun lopulta lähtien to-
teutettuja elämysteollisuuden matkailuympäristöjä. Visualisoidut tarinat ja fiktiot, 
myytit, historia, teemoittelu ja lavastaminen ovat tulleet ruotsalaiseen matkailuteolli-
suuteen 1990-luvulta lähtien osana kulutusyhteiskunnan, postmodernismin, elämys-
talouden ja tuotteistamisen aikaa. Yritykset palkkaavat mainos- ja designtoimiston, 
joka kehittää yrityskuvaa ja brändiä sekä luo matkailutuotteelle konseptin, kertomuk-
sellisen sisällön, teeman ja näitä tukevan visuaalisen muodonannon. Tavoitteena on 
erottua myönteisesti kilpailijoista ja saada mediahuomiota. Matkailurakentamisessa 
pyritään usein näyttävyyteen ja huomion herättämiseen. Yksi suuntaus on luovuu-
den viestiminen arkkitehtuurin ja muotoilun avulla. Toinen suuntaus on fiktioita, 
myyttejä, kliseita ja nostalgiaa hyödyntävät lavastetut matkailuympäristöt, joissa voi 
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Turisteille lavastettua saamelaiselämää. Lappi-postikortti on kuvattu Rovaniemen Napapii-

rillä 1960-luvulla. Valokuva Dino Sassi. HH:n kokoelma.

Kuultokuvan 1960-luvun postikortin taakse on painettu teksti ”Lappi, lappalaisen aitta”. 

Lapset istuvat talvireessä. Kuva on otettu Napapiirillä. HH:n kokoelma.
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Näkymä pohjoisesta Lapista 1960–1970-luvulta. Saamelaisia myymässä porontaljoja, 

sarvia ja käsitöitä, takana myyntiä varten pystytetty kota. Ennen matkamuistomyymä-

löitä Lapin pääteiden varsilla oli paljon omatoimisesti kyhättyjä matkamuistokojuja. 

Kuultokuvan postikortti. HH:n kokoelma.

”Lappi, kotavalkean äärellä” lukee Kuultokuvan 1960-luvun postikortissa. Todellisuu-

dessa tilanne on lavastettu Napapiirin turistikotaan. HH:n kokoelma.
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nähdä eskapismin piirteitä. Malleja on haettu muun muassa oman maan rakennus-
perinteestä ja kansainvälisistä ilmiöistä, kuten Disneylandeistä ja niiden hotelleista. 
Matkailuun yhdistetään myös kaupallisia tuotemerkkejä ja niiden myyntiä. 7

Strömbergin huomaamat ilmiöt eivät ole sinänsä aivan uusia, kuten hän itsekin 
toteaa. Niiden merkitys on kuitenkin kasvanut, erityisesti fiktiivisen tarinallistamisen 
ja lavastamisen osalta. Ilmiöt pätevät monilta osin nykyiseen Suomeen ja Lappiin, 
joskin ammattimaisesti suunnitellun arkkitehtuurin ja muotoilun käyttäminen näyt-
täisi olleen Lapissa vähäisempää. Ruotsissa tuntuu myös olevan yleisempää, että 
mainos-, sisustus- ja arkkitehtisuunnittelun keskitetysti tarjoavat konsulttitoimistot 
luovat matkailuyrityksille kokonaiskonsepteja myytävistä tarinoista valmiiseen to-
teutukseen asti. Suunnitelmallinen brändääminen ja sisällön ja kertomusten kehittä-
minen tulee todennäköisesti lisääntymään myös Lapin matkailutoiminnassa.

Uusien ja vanhojen elämysten Lappi
Lapin perinteisiä matkailuvaltteja olivat kesäyön aurinko, villit ja koskemattomat erä-
maat, tunturimaisemat ja kosket, ruska, kaamos ja keväthanget, saamelaiset ja porot 
– ja sodan jälkeisinä vuosikymmeninä myös kullankaivuu- ja tukkilaisromantiikka. 
Myöhemmin matkailuvaltteina on tarjottu laskettelukeskuksia, moottorikelkkasafa-
reja, joulupukin kauppakeskusta, golfkenttiä, viihdekylpylöitä, sisähuvipuistoja ja 
monipuolisia ravintola- ja ostospalveluja. Ne edustavat kaupunkimaiseen elämänta-
paan liittyvää toiminnallista matkailua, joka on 1980-luvulta lähtien tullut yhä suosi-
tummaksi. Sen suosiota kasvatetaan mielikuvamarkkinoinnilla. Jotkut lomakaupun-
git, kuten Levi, ovat profiloituneet houkuttelemaan myös nuorempia lomanviettäjiä 
tarjoamalla rock-konsertteja ja baari- ja yökerhoelämää.

Moottorikelkoilla tai mönkijöillä pitkänä letkana kulkeva turistiryhmä on nykyisin 
tuttu näky ja ääni Lapissa. Ohjelmapalveluyritykset ovat käyttäneet ”luontoretkil-
lään” ja ”safareillaan” myös järeämpää kalustoa. Esimerkiksi Levin Safarit Oy on 
vienyt ”katsomaan tunturiluontoa” ilmatyynyaluksilla ja 20 hengen telamaastureilla.8 
Suuret, hakkureilla ja auroilla varustetut telamaasturit tuhoavat aluskasvillisuuden 
ja pienet puut kulkureiteiltään, joten luontoretki sellaisella on eräänlaista luonnon 
kertakäyttökulutusta. Moottoroiduista luontoretkistä aiheutuu myös melua. Liikku-
minen luonnossa moottorikelkoilla, mönkijöillä, moottoripyörillä, vesiskoottereilla, 
maastoautoilla, telamaastureilla, ilmatyynyaluksilla ja helikoptereilla tuli suosituksi 
ohjelmapalveluksi Lapissa 1980-luvun lopulta lähtien. Motorisoitu ulkoilu ja lasket-
telu ovat korvanneet osittain perinteisen luonnoneksotiikan ja luonnossa koettavat, 
ennalta ohjelmoimattomat elämykset.

Kiinnostus luontoon, luonnonmukaisuuteen ja eräänlaisiin Lappi-perinteisiin 
näyttäisi lisääntyneen viime vuosina. Ulkomaisia turistiryhmiä ajelutetaan taas poro-
jen vetämissä ahkioissa ja koiravaljakoilla. Turisteja kuljetetaan matkailukeskuksista 
kodan ja nuotion äärelle metsään, ja ohjelmanumeroihin kuuluu saamelaisten (usein 
vain heitä esittäviä suomalaisia) tapaamista ja Lapin-kastetta. On ryhdytty tarjo-
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amaan myös revontulimatkoja ja pilkkiretkiä, ja rohkeimmat voivat lähteä oppaan 
johdolla melomaan jokia ja koskia pitkin.

LAPISTA TULEE JOULUMAA
Joulupukkia ja Lappia alettiin liittää yhteen jo 1800-luvun loppupuolella, ensin Tope-
liuksen saduissa, sitten muissa saduissa ja joululehdissä. Joulumytologiassa alkoi 
elää tarina Korvatunturilla asuvasta ja salaperäistä lelupajaa pyörittävästä joulupu-
kista. Satu alkoi muuttua todeksi, kun toimittaja Niilo Tarvajärvi vieraili vuonna 1959 
Kalifornian uudessa Disneylandissa, sai idean Lappiin rakennettavasta Joulumaasta 
ja omistautui hankkeen edistämiselle.9

Pyhätunturin matkailukeskus kehitteli joulupukinmaata loppuvuodesta 1965 lähti-
en, jolloin hissin ala-aseman kahvilaan tehtiin tonttujen työpaja ja luotiin joulun-
avausperinne, jossa joulupukki lähti porolla vuosittaiselle retkelleen ympäri maail-
maa. Matkailuyrittäjät ideoivat joulumaan rakentamista Soutajatunturiin, mutta 
hanke ei edennyt.10 Kun Lapin seutusuunnittelun kuntainliiton toiminnanjohtaja 
Tarmo Saarimäki vuonna 1968 nimesi joulupukin yhdeksi Lapin matkailuvaltiksi,11 oli 
virkakoneistokin alkanut uskoa lahjojen tuojaan.

Vuonna 1967 päätettiin Joulupukinmaan kansainvälinen matkailukeskus sijoittaa 
Rovaniemelle ja perustettiin Joulumaa Oy. Se järjesti Rovaniemen kaupungin kanssa 
vuonna 1969 Ounasvaaran ja Joulumaan arkkitehtuurikilpailun, jonka voittivat 
arkkitehdit Esko Koivisto, Pekka Salminen ja Juhani Siivola avustajineen.12 Voitta-
neessa ehdotuksessa oli sijoitettu suuri teemapuisto Ounasvaaran laelle edellisenä 
vuonna valmistuneen motellin, nykyisen Sky-hotellin viereen. Joulupukin työpajan 
lisäksi siinä oli huvipuis-
to, Lapinkylä, eläintarha, 
näyttelyalue, kesäteatteri ja 
tanssilava. Rakenteeltaan 
kaavamainen, ruudukkomai-
nen ratkaisu ei huomioinut 
maaston muotoja ja herkkää 
rakennuspaikkaa. Palkinto-
lautakunta kritisoi ehdotusta 
luonnon tuhoamisesta ja 
moitti kallion sisään upo-
tetun Joulupukin työpajan 
päälle sijoitettua valtavaa 
poronsarvirakennelmaa kei-
notekoiseksi.13 Ensimmäistä 
vaihetta, Joulupukin työpa-
jaa, oli määrä alkaa rakentaa 

Ounasvaaran ja Joulumaan arkkitehtuurikilpailussa 1969 sai 

kolmannen palkinnon arkkitehtien Kari Hyvärisen ja Matti Porkan 

ehdotus, jossa esitettiin vaaran laelle suuria kupuja ja niiden alle 

Joulumaan rakennuksia. Taustalla häämöttää edellisenä vuonna 

valmistunut Motorest-motelli. Arkkitehtuurikilpailuja 2/1970, 10.
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kesällä 1970,14 mutta tämä kuten monet muutkin joulumaahankkeet raukesi monien 
sekavien vaiheiden ja talousvaikeuksien siivittämänä.15 Joulupukille löytyi ottajia, 
mutta ei pysyvää kotia.

Joulumaahankkeet alkoivat edistyä vasta kun Ruotsin taalainmaalla avattiin 
vuonna 1984 kilpaileva hanke, Tomteland, jossa oli lelupaja ja postikonttori.16 Maa-
herra Asko Oinas julisti 16. joulukuuta 1984 Lapin läänin Joulumaaksi ja Rovaniemen 
sen pääkaupungiksi. Luostolle alettiin valmistella joulupukin kotia, mutta hanke 
tyssäsi. Kun Lapin maine joulupukin kotipaikkana levisi, saapui maailman lapsilta 
röykkiöittäin kirjeitä joulupukille. Esimerkiksi 1980-luvun lopulla vastaanotettiin 
vuodessa noin puoli miljoona lahjatoivomuskirjettä, joihin vastattiin Rovaniemellä. 
Valtio kustansi joulupukin kirjeenvaihtoa matkailun edistämisen määrärahoista.17

Ensimmäisiä jouluturisteja lennätettiin Rovaniemelle joulupukkia tapaamaan jo 
1980-luvun alussa. Käänteentekevä oli joulu 1984, jolloin englantilaisia kiidätettiin 
Concordella kahdeksan tunnin vierailulle Rovaniemelle. Concorde teki kunniakier-
roksen kaupungin yllä ennen laskeutumistaan lentokentälle, jonne oli kymmenen 
kilometrin autojono, sillä noin 10 000 ihmistä ja median edustajia oli saapunut katso-
maan kuuluisaa yliäänikonetta. Tapahtuma sai suuren mediahuomion myös Englan-
nissa, jossa tämä matkailutuote oli ideoitu. Joulumatkailijoita alettiin pian lennättää 
myös Kittilään, Enontekiölle, Kemi-Tornioon, Kuusamoon, Kajaaniin ja Ivaloon.18

Vau-arkkitehtuuria vuodelta 1969. Arkkitehti Seppo Rihlaman veistosmainen betonirakennus palkittiin 

lunastuksella Ounasvaaran ja Joulumaan arkkitehtuurikilpailussa. Osa palkintolautakunnan jäsenistä jätti 

eriävän mielipiteen, koska piti sitä kilpailun parhaana ja ainoana omaleimaisena ehdotuksena Joulupukin 

työpajaksi. Ehdotus soti suomalaista konventionaalista modernismia vastaan. Leikkauspiirustukset. 

Arkkitehtuurikilpailuja 2/1970, 15–16.
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Joulupukille haettiin määrätietoisesti näkyvyyttä. Kun Neuvostoliiton sotaharjoi-
tuksista joulukuun lopulla 1984 harhautui ohjus Suomen alueelle, lennätti valtionvi-
rasto Matkailun edistämiskeskus Rovaniemeltä Joulupukin poseeraamaan ohjuksen 
vierelle Inarinjärven jäälle, ja kuvat välittyivät miljoonille ihmisille kautta maapallon. 
Kotimaassa omaperäistä tempausta paheksuttiin, mutta Matkailun edistämiskeskuk-
sessa ymmärrettiin markkinoinnin merkitys. Suomesta kun ei ulkomailla tunneta tai 
tiedetä usein muuta kuin kylmyys, sauna, joulupukki, kuuluisat ralliajajat ja järvet. 
Matkailu ja sen markkinointi, kuten myös matkakohteiden tunnettavuus ja valinta, 
toimivat paljolti mielikuvien ja myyttien varassa.

JOULUPUKKI SAA KODIN NAPAPIIRILTÄ

Rovaniemen kaupunki järjesti vuonna 1982 arkkitehdeille kutsukilpailun asemakaa-
vallisten ja arkkitehtonisten ratkaisujen löytämiseksi Napapiirille, Rovaniemen maa-
laiskuntaan. Kilpailun voitti Arkkitehtiryhmä Arrak, joka alkoi suunnitella aluetta ja 
rakennuksia. Arrak suunnitteli taide- ja käsiteollisuuskylän, Pajakylän, jossa yrittäjät 
voivat myydä Lappi-tuotteita. Kun Lappi julistettiin vuonna 1984 Joulumaaksi, pää-
tettiin tuolloin jo melkein valmiit Napapiirin majan rakennukset asettaa joulupukin 
käyttöön. Hankkeen sisällön muuttuessa myös Arrakin laatima alueen kokonais-
suunnitelma jäi toteuttamatta.19 Kesällä 1985 avattua Napapiirin majaa, usean puu-
rakennuksen kokonaisuutta, pidettiin valmistuessaan taidokkaana ja onnistuneena 
arkkitehtuurina, sillä sitä esiteltiin useissa arkkitehtuurijulkaisuissa ja -näyttelyissä. 
Oli kuitenkin muodostunut hankala ristiriita, sillä taide- ja käsiteollisuuskyläksi suun-
nitellun rakennusryhmän koettiin sopivan huonosti kesken rakennushankkeen syn-
nytettyyn joulupukkiteemaan: sen arkkitehtuuri ei viitannut satukirjoista ja piirroselo-
kuvista tuttuun jouluaiheiseen kuvastoon vaan arktiseen kulttuuriin käsitteellisellä 
tasolla. Paikka nimettiin Joulupukin pajakyläksi, Santa Claus Village, ja rakennuksiin 
lisättiin jouluaiheisia somisteita. Joulupukki tonttuineen alkoi esiintyä Pajakylässään, 
Napapiirin aiemman saamelaisrekvisiitan rinnalla.

Napapiirille laadittiin Joulupukin ympärille rakennettavia toimintoja koskeva ko-
konaissuunnitelma keväällä 1988. Ohjaavassa työryhmässä oli jäsenet kauppa- ja 
teollisuusministeriöstä, Matkailun edistämiskeskuksesta, Kehitysaluerahastosta, 
Lapin lääninhallituksen Joulumaa-valtuuskunnasta sekä Rovaniemen kaupungilta ja 
maalaiskunnalta. Seuraavan vuoden alussa perustettiin Joulumaa ry, johon valtio-
vallan lisäksi haalittiin mukaan liikelaitoksia. Joulupukin pääkohteen sijoituspaikasta 
oltiin vielä vuonna 1991 epävarmoja, sillä sitä ehdotettiin sijoitettavaksi jonkin ole-
massa olevan matkailukeskuksen yhteyteen joko Rovaniemen Napapiirille, Pyhä-
Luostolle, Saariselälle, Ylläkselle tai Kuusamoon. Kauppa- ja teollisuusministeriö 
piti näistä sopivimpana Napapiiri-Syväsenvaaraa, jossa oli jo Joulupukin pajakylä. 
Yritykset olivat penseitä investoimaan hankkeeseen, vaikka tunnusteluja tehtiin 
Disney Corporationia myöten. Koska Joulumaan päähanke oli kerta toisensa jälkeen 
joutunut vaikeuksiin ja tyssännyt, päätti valtio monien mutkien jälkeen rahoittaa sitä 
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huomattavasti, sillä joulun ja joulupukin hyödyntämisellä katsottiin saatavan kansal-
lista etua. Ministeriön vuonna 1996 laatimassa Suomen matkailustrategia vuoteen 
2000 -selvityksessä Joulumaan pääkohde esitettiin sijoitettavaksi Napapiirille.20 Val-
tion työntämänä joulupukin reki nytkähti lopulta liikkeelle, ja 1990-luvun kuluessa 
pukki löysi vihdoin pysyvän ja virallisen kotipaikan nelostien varrelta, Napapiiriltä.

Posti- ja telelaitos avasi vuonna 1992 Joulupukin Pääpostikonttorin, jonka suun-
nitteli rakennusarkkitehti Esko Lehmola. Neljä vuotta myöhemmin rakennetun 
Joulupukin Kammarin ja 2005 valmistuneen Joulutalon suunnittelivat paikallinen 
rakennusliike MY-Rakennus Oy ja sen toimitusjohtaja, insinööri Juhani Ylipekkala.21 
Joulupukin Pääposti on satukirjamainen rakennus, jossa on luonnonkivistä muurattu 
linnantorni, pyöröhirsiseinät ja pieniruutuiset ikkunat. Joulupukin Kammarin arkki-
tehtuuri on kopioitu viereisestä Pääpostista, ja punaisessa, pyörökaari-ikkunaisessa 
ja huvipuistolavasteelta näyttävässä Joulutalossa satukirjamaisuus on viety vielä 
pitemmälle.

Marraskuussa 1998 avattiin Napapiirillä Joulumaan pääkohde, Santa Park -huvi-
puisto, joka rakennettiin vaaran sisään louhittuun väestönsuojaan. Siitä tavoiteltiin 
Euroopan jouluaiheisen matkailun ykköskohdetta. Elämyskeskuksesta tuli kallis 
projekti, josta työministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö maksoivat noin 43 
prosenttia. Suomen Joulumaailma Oy:n osakkaissa oli aluksi merkittäviä toimijoita, 
kuten valtio, Finnair, Suomen Posti, Mainostelevisio, Napapiirin Maja Oy, Vakuutus 
Oy Sampo, Lasten Päivän Säätiö sekä Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta. Santa 
Park tuotti tappiota vuosi toisensa jälkeen, ajautui konkurssiin ja osakkaat vaihtuivat. 
Valtio, kaupunki ja Lapin Matkailu Oy myivät vuonna 2009 Santa Park Oy:n osake-
enemmistön rovaniemeläisen yrittäjäpariskunnan ProSanta Oy:lle, joka on suunni-
tellut rakentavansa alueelle mökkikylän ja Syväsenvaaran päälle hotellin, jotta huvi-
puistoluola saataisiin kannattavaksi.22 Nykyisin Santa Park on avoinna yleisölle vain 
pari kuukautta kesäisin ja muulloin tilauksesta ryhmille. Lapsiperheille suunnatun 
sisähuvipuiston lisäksi Joulupukin luola tarjoaa myös hää- ja kokouspalveluja.23

Santa Parkin paraabelin muotoisen sisäänkäynnin ja tilat suunnitteli arkkitehti 
Matti Sanaksenaho ja lavasteet, laitteet ja muun sisällön huvipuistoihin erikoistu-
nut englantilainen Santaworld Ltd.24 Niilo Tarvajärven idea Disneylandin kaltaisesta 
teemapuistosta toteutui, mutta muovisine porokaruselleineen, kulisseineen, hampu-
rilaispikaruokaloineen ja karamelliväreineen Santa Park näytti liiaksi angloamerikka-
laiselta huvipuistolta, ja niinpä sitä kritisoitiin muoviseksi, kitsimäiseksi ja epäsuo-
malaiseksi.

Vuosikymmenien aikana Joulumaa, lopulta fiaskoksi muuttuneena, synnytti tois-
tuvasti keskustelua Eduskunnassakin. Vuonna 2001 kansanedustaja Sulo Aittoniemi 
purki taas kerran pettymystään kirjallisessa kysymyksessään:

Joulumaa rakennettiin Rovaniemen Syväsenvaaraan, joka ei ole Lappia lainkaan. Jo sen 

ulko-ovilla tulee tunnelma kuin olisi menossa sirkukseen, ei Joulumaahan. Kohteessa on 
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tehty kaikki virheet, mitä voi tehdä… Kohde tuottaa jättitappiot ja olisi ilman yhteiskun-

nankin satsausta ollut ajat sitten konkurssissa…

Mitä Joulumaa-projektille aiotaan tehdä, jotta se lakkaa olemasta niin sanottu vuotava 

haava yhteiskunnan kyljessä ja siitä saadaan omillaan toimeentuleva matkailuyritys ja 

kuka on vastuussa niistä epäonnistumisista, jotka toteutukseen liittyvät?25

Santa Parkista riisuttiin jo vuonna 2002 pois osa arvostelua herättäneistä, britti-
läistyylisistä muovikulisseista, ja niitä on korvattu vanhoista hirsistä ja laudoista teh-
dyillä rakenteilla ja suomalaiseen jouluperinteeseen ja talveen viittaavalla sisällöllä. 
Hyvästä sijainnista huolimatta Joulupukin puuhamaasta ei koskaan tullut lähimain-
kaan sellaista turistimagneettia kuin odotettiin, eikä se vastannut suuriin toiveisiin, 
joita alun perin 1960-luvulta lähtien suunnitellulle joulumaahankkeelle Lapissa ase-
tettiin. Joulumaa-hanke eteni sekasortoisesti ja vailla kunnollista kokonaissuunnitel-
maa 1980-luvun puolivälistä lähtien. Toimintoja hajautettiin sattumanvaraisesti eril-
lisiin ja toisistaan etäällä oleviin paikkoihin ja rakennuksiin. Napapiirillä on nykyisin 
useiden yrittäjien joulukohteita, jotka kilpailevat keskenään. Kasvavia turistimääriä 
vastaanottamassa on jo useita kilpailevia joulupukkeja lahjapajoineen, ja joulupukin 
postikonttoreita on kaksi.

Kun 1970-luvun puolivälissä Napapiirillä kävi vuosittain 90  000 matkailijaa, on 
määrä neljässä vuosikymmenessä kasvanut nykyiseen noin puoleen miljoonaan.26 
Samassa ajassa on Napapiirille noussut suuri ja kirjava rakennuskanta; nelostietä 
pitkin matkaaville turisteille löytyy monenlaisia houkutusrakennuksia. Napapiirin 
turistikylä on rönsyillyt yhtä hallitsemattomasti kuin Joulumaa-hanke. On tehty pelti- 
ja kelohalleja, postmodernistinen huoltoasema, suuria pyöröhirsitaloja linnantor-
neineen, iso lautakota, kirkkaanpunaisiksi maalattuja koristeellisia puurakennuksia 
pyörökaari-ikkunoineen ja erilaisia puusta kyhättyjä rakennelmia. Joulupukin ra-
kennuksissa Pääpostissa, Kammarissa ja Joulutalossa on tavoiteltu satukirjamaista 
hahmoa. Joulupukin lomakylän kirkkaanpunaisissa, koristeellisissa mökeissä on 
kymmeniä lomahuoneistoja, joissa odottaa valmiina koristeltu muovikuusi, vaikka 
tulisi keskellä kesää. Mökkejä mainostetaan kahden minuutin kävelymatkalla jou-
lupukin luokse. On kahviloita, pikaruokapaikkoja, ravintoloita ja ohjelmapalveluja. 
Matkamuistomarketeista voi ostaa muoviporoja, peikkoja, paikallisia käsitöitä, lah-
jatavaroita ja jouluaiheista rihkamaa. Joka puolelle on ripustettu muovisia jouluko-
risteita, ja erään ravintolan sisäpintoja peittävät hirsiseiniä ja takkatulta jäljittelevät 
lapsenomaiset kulissimaalaukset. Joulumarkettien ja -kahviloiden sisällä loistavat 
ympäri vuoden valot ja koristeet muovikuusissa, ja taustalla soivat tauotta tutut jou-
luiskelmät.

Napapiirin jouluaiheisiin rakennuksiin ja sisustuksiin on otettu mallia Ruotsin 
Tomtelandista. Tulkinta joulusta, Lapista ja lappilaisesta kulttuurista on Napapiirillä 
yksioikoinen, stereotyyppinen ja kliseinen – paljolti muovia, rihkamaa, kimalletta ja 
lavastemaisuutta. Napapiiristä on tullut Pohjois-Suomen, ehkä myös kalottialueen 
suurin viihdearkkitehtuurin keskittymä. Siellä itse joulupukki, nykyinen Lapin tietäjä 
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Joulupukki on Lapin oma shamaani ja kulutusyh-

teiskunnan lempeä guru, joka vetää magneetin 

tavoin turisteja. Kuvassa yksi Napapiirin pukeista. 

Joulupukin Kammarin lehdistökuva.

Huvipuistolavasteelta näyttävä Joulutalo on yksi 

useista joulupukin rakennuksista Napapiirillä. Myös 

sen sisällä on lahjatavaramyymälä, kahvila ja joulu-

pukin vastaanotto. Lehdistökuva VisitRovaniemi.

Santa Parkissa on vielä jäljellä joitakin alkuperäisiä 

huvipuistolaitteita ja -lavasteita, kuten rekiajelu 

tonttuineen. Valokuva Pia Lindström 2008.

Napapiirille on rakennettu huvipuistomainen 

viihde- ja ostosmatkakohde. Joulupukin Kammari 

on yksi monista joulurakennuksista. Lehdistökuva 

VisitRovaniemi.

Vuonna 1998 avatun Santa Parkin muovisia 

huvipuistolaitteita ja sisustuksia moitittiin. Kuvan 

pikahampurilaisbaari purettiin myöhemmin. 

Lehdistökuva Santa Park.

Napapiirille lavastettuun Santamus-ravintolaan 

on koottu kaikki Lappi-kliseet. Siellä voi myös 

huuhtoa kultaa kalaisasta purosta. Lehdistökuva 

VisitRovaniemi.
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ja shamaani, on tavattavissa vuoden jokaisena päivänä. Kaikki kävijät kuvataan jou-
lupukin kanssa, ja kuvat saa ostaa mukaan. Jono etenee ja peremmälle astuttaessa 
tunnelma tihentyy. On kuin saapuisi vanhan ja viisaan gurun luo. Joulupukki ottaa 
vieraat vastaan hymyillen ja leppoisasti eri kielillä jutustellen. Voisiko kukaan olla 
pitämättä tästä? Joulupukki jos kuka on kulutusyhteiskunnan ja kasvavan tavaran-
paljouden lempeä jumala. Hänen valtakuntansa on eri puolilta maailmaa saapuvien 
matkailijoiden ostosparatiisi, satukirjamainen kulutuskeidas. Ja joulupukkeja on 
Napapiirillä jo monta.

Rovaniemen jouluturismin ympärille on syntynyt useita ohjelmapalvelukohteita ja 
tilausravintoloita, kuten 1990-luvun lopulla Joulupukin pajakylään Napapiirille raken-
nettu monimuotoinen pyöröhirsitalo Santamus. Menninkäisen luolalta näyttävään, 
omistajansa sisustamaan elämyskeitaaseen on koottu kaikki tutut Lappi-aiheet, ja 
tunnelmaa täydennetään lintujen laululla, musiikilla ja multimedialla. Teatterikulis-
seja muistuttavat Santamuksen sisätilat ovat runsasmuotoinen sekoitus joulupukin 
pajaa, metsäpirttiä ja luontolavasteita. Eräs kävijä on hämmästellyt näkemäänsä:

Ravintolan sisustus on ällistyttävä yhdistelmä keloa, kuusia, takkoja, vettä, kiviä, him-

meleitä ja keinovalaistuja ikkunoita. Salia halkovassa purossa uiskentelee eläviä kaloja 

ja purosta voi huuhtoa kultaa. Keskitilaa hallitsee kanteleen muotoinen esiintymislava. 

Santamuksessa on myös sauna ja takapihalla kuplii lämmitetty poreallas.27

Santa Parkin omistajilla on Napapiirin turistihälyn vastakohtana joulun satumaak-
si mainostettu elämysretkikohde Joulukka, joka sijaitsee luonnon keskellä Sieri-
järven rannalla, 16 kilometrin päässä Rovaniemeltä.28 Joulukkaan on rakennettu ja 
lavastettu luolamainen Joulupukin komentokeskus, kotamaisia puurakennuksia ja 
suuri sauna, joissa tarjotaan ryhmille räätälöityjä ohjelma- ja ruokapalveluja tonttu-
jen, peikkojen, keijujen ja joulupukin kera. Joulukka ja Santamus ovat esimerkkejä 
joulun pakettimatkojen ympärille syntyneistä tilausravintoloista ja matkailuyrityksis-
tä, jotka ovat erikoistuneet myymään tuotteistamiaan Lappi-elämyksiä, saunomista 
ja hemmottelua turistiryhmille.

Ilmasilta joulupukin luo
Lapin matkailu on kasvanut 1990-luvulta lähtien etenkin ulkomaisen turismin myötä. 
Vuonna 2012 Lapissa arvioidaan olleen kaikkiaan noin kuusi miljoonaa yöpymistä. 
Ulkomaalaisten osuus matkailijoista on noussut jo reiluun kolmannekseen ja heidän 
matkansa painottuvat joulunseutuun.29 Rovaniemen lentoasema on yksi Suomen 
vilkkaimmista, ja jouluturismin huippuaikoina joulukuussa 2004 sen kautta kulki 
lähes 80  000 ulkomaista matkailijaa.30 Jouluturismista on tullut merkittävä tekijä 
Lapin matkailulle. Suurimman osan potista saa liikenteen solmukohta Rovaniemi, 
joka on pisimpään tuotteistanut matkailuaan joulupukilla. Joulupukin ostosparatiisin 
ja puuhamaan sijainti nelostien laidalla, kaupungin ja lentokentän vieressä, on on-
nistunut, sillä se palvelee sekä Rovaniemelle tulevia että ohi ajavia turisteja.
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Napapiirin majan lähettyville valmistui helmikuussa 1992 Rovaniemen lentoase-
man uusi matkustajapaviljonki. Arkkitehtien Mikko Heikkinen ja Markku Komonen 
tavoitteena oli suunnitella toimiva liikennerakennus, ”tavara-, kommunikaatio- ja 
ihmisvirtojen suodatinlaite… yksinkertainen laatikko, rautainen kontaineri”. Arkki-
tehtuuriin oli liitetty taiteilija Lauri Anttilan suunnittelema, Napapiirin liikkumista tut-
kaileva käsitetaiteellinen tilataideteos Maan Lentorata, jonka avulla lentomatkustaja 
voi pohtia kosmisia ulottuvuuksia.31 Maija Kairamo arvosteli uutta lentoasemaraken-
nusta samassa Arkkitehti-lehdessä, jossa se esiteltiin. Hän piti rakennusta kansain-
välisyyttä viestivänä, ympäristöstään irrallisena, karunharmaana, jopa ahdistusta 
lisäävänä koneena, vailla mitään Lappiin viittaavaa: ”Paikan henki on hukassa”.32

Rovaniemen lentoasemarakennus edustaa 1960-luvulta lähtien ympäri maailmaa 
levinnyttä rationalismin ja konstruktivismin arkkitehtuuria, jossa ei tavoitella persoo-
nallista tai paikallisuutta henkivää muodonantoa vaan yleispätevyyttä. Rakennus sai 
valmistuttuaan huomiota kansainvälisissä arkkitehtuurijulkaisuissa, mutta paikka-
kunnalla se ei niittänyt näkyvää kiitosta. Minimalistinen, ulkoa ja sisältä harmaaksi 
maalattu, ilmeeltään tekninen ja arkipäiväinen teräslaatikko oli ristiriidassa suosioon 
nousseen joulumatkailun kanssa, jolle olisi haluttu jonkinlainen Lappia ja joulua 
symboloiva portti. Anttilan tilataideteos puolestaan avaa kiehtovia ajatuksia, mutta 
se on ollut vaikeasti ymmärrettävä ja huomaamaton kiireisille, lentoasemahallin läpi 
laukkujensa kanssa kulkeville matkustajille. Rovaniemelle oli kyllä rakennettu 1930-
luvun Pohjanhovista lähtien paljon moderneja rakennuksia, ja lentoasemat oli tähän 
asti suunniteltu kaikkialla maailmassa moderneiksi liikennerakennuksiksi, mutta 
Rovaniemen matkailustrategia muuttui 1980-luvun lopulla. Lentoaseman sisätilat ja 
keskusaulan kattoon ripustettu tilataideteos saivat pian valmistumisestaan lähtien 
olla vuosikausien ajan taustana koristeellisille joulumaalavastuksille, pahviselle 
joulupukin hirsituvalle, Petteri Punakuonolle, tontuille, satukoristelulle sekä saame-
laisesineille, joilla pyrittiin elämyksellisellä tavalla vastaamaan pohjoiseen saapuvi-
en turistien odotuksiin. Terminaalin aulaan muurattiin romanttinen liuskekivitakka. 
Rakennuksen ylläpitäjät somistivat ja koristelivat rationalistista arkkitehtuuria joulu- 
ja Lappi-henkiseksi samalla viihteellisellä mallilla, joka oli otettu käyttöön parin kilo-
metrin päässä joulupukin ostoskeitaassa Napapiirillä.

Samalla kun Lappi julistettiin Joulumaaksi, nimettiin Rovaniemen lentoasema 
Joulupukin lentoasemaksi. Se lisäsi osaltaan joulu- ja talviajan tilausmatkojen 
määrää vuodesta 1990 lähtien. Vuonna 1995 lentoasemalle haettiin rekisteröity tava-
ramerkki The Official Airport of Santa Claus.33 

Lappiin on lennätetty 1980-luvun alusta lähtien ulkomaisia jouluturisteja, joista 
monet tuodaan takaisin kotimaahansa jo samana päivänä. Joulumatkailijoita saapuu 
Englannista, Italiasta, Venäjältä, Ranskasta ja Espanjasta. Jouluajan pakettimatkat li-
sääntyivät nopeasti 1990-luvulta lähtien. Esimerkiksi vuoden 2006 tammi-, marras- ja 
joulukuussa Lappiin saapui jo yli 700 tilauslentoa.34

Pakettimatkan ostaneille jouluturisteille tärkeintä on joulupukin tapaaminen. Osa 
brittimatkailijoista ei tiedä, missä Lappi maantieteellisesti sijaitsee. Se kasvattaa 
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Lappi-mystiikkaa ja matkailullista vetovoimaa. Jouluturistien ohjelmaan on alusta 
lähtien kuulunut poroajelua, moottorikelkkailua, suopungin heittoa, pulkalla laske-
mista, Lapin-kastetta sekä jouluillallinen ja joulupukin jakamat lahjat, alkuvuosina 
Pohjanhovissa.35

Joulupukin lentoaseman läheiseen metsään on pystytetty jouluturisteja varten 
saamelaisten kesäloudekotaa imitoiva kota, jossa amerikkalaistyylinen Santa Claus, 
tontut ja saamelaispukuiset suomalaiset poroineen esittävät ohjelmaa. Näin joulu-
pukki ja tontut on risteytetty naamioasuiseen saamelaiskulttuuriin ja sen symboliik-
kaan, kuten jo aiemmin Napapiirillä. Paikallisen historian ja kulttuurin juurien taju on 
tässä toiminnassa hämärtynyt.

Ulkomaisten turistiryhmien yhden päivän lentomatkat joulupukkia ja tonttuja 
tapaamaan tuskin lisäävät kulttuurien tuntemusta. Niitä voi verrata lähinnä hu-
vipuistossa käymiseen. Osalle yhden päivän charter-turisteista Lappi voi olla yhtä 
lailla joulupukin ja tonttujen kuin poroja hoitavan, tiipiissä asuvan saamelaiskansan 
arktinen kotimaa.

Joulumatkatuote on viihteellinen elämyspaketti vailla kosketuspintaa paikalli-
seen todellisuuteen. Pikalentomatkat joulupukin luo ovat osa kulutusyhteiskunnan 
nopeita elämyksiä ja shoppailua. Niiden päästövaikutus ilmakehään tuntuu matkan 
lyhyeen kestoon nähden suurelta. Ehkä ohjelmatarjontaa monipuolistamalla osa 
turisteista saataisiin viipymään pitempään.

Joulupukkien, tonttujen ja saamelaisten Peräpohjola
Marjut ja Pekka Aikio ovat pohtineet tutkimuksissaan alkuperäiskansan saamelaisten 
identiteettiä matkailun kentällä ja käsitelleet Lapissa vallalla olevia kulttuurin oma-
valtaisen käytön, etnografisen eli folkloristisen riiston ongelmia. Matkailuteollisuus 
on tehnyt saamelaisten keskeisestä identiteettisymbolista – kansanpuvusta – nä-
kyvimmän symbolinsa. Aikioiden mukaan saamelaiset tuskin haluavat samaistua 
saamelaiseksi pukeutuneeseen turistiin tai suomalaiseen tekosaamelaiseen, joka 
etnisen kansan asu päällään houkuttelee matkailijoita moottorikelkka-ajelulle rova-
niemeläisen hotellin edessä. Aikioiden mukaan matkailuteollisuus sekoittaa ja siirtää 
arvoja. Se synnyttää keinotekoista historiaa, perinnettä ja kulttuuria kopioimalla jo 
hävinneitä kulttuureja, keksimällä ja sekoittamalla niihin uusia lisäyksiä, liittämällä 
yhteen esimerkiksi joulupukin ja saamelaiset. Matkailuteollisuuden tuottama ja to-
teuttama keinotekoinen historia ja kulttuurin riisto ovat haitaksi saamelaisten kult-
tuurille ja identiteetille.36

Palatkaamme ajassa taaksepäin. Vuonna 1937 Rovaniemelle oli houkuteltu talvilo-
mailijoita muun muassa funkishotellin pihaan pystytetyllä saamelaiskodalla ja po-
roilla.37 Talvella 1950 Suomen Matkailussa kerrottiin, että ”Hotelli Pohjanhovi vaalii 
perinteitään Lapin johtavana hotellina. Siellä on tänä talvena aito lappalainen – Piera 
Magga – ja viisi poroa kyyditsemässä talon asiakkaita oikeaan Lapin tyyliin”.38 Nämä 
esimerkit kertovat eräästä matkailukulttuurin muutoksesta. Rovaniemestä tuli 1900-
luvun alkupuolella liikenteellisesti keskeinen etappi Lappiin meneville turisteille. Kun 
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Pohjanhovi valmistui, sinne haluttiin läpikulkumatkaajien lisäksi myös lomanviettä-
jiä. Nopeasti kaupungistuvaa peräpohjalaista kauppalaa, jonka seudulla ei enää 
vuosisatoihin ollut ollut saamelaisasutusta, ryhdyttiin markkinoimaan eksoottisena 
Lapin kohteena käyttäen rekvisiittana saamelaisia. Vaikka Rovaniemen seudulla oli 
vielä poronhoitoakin, alueen perinne liittyi vahvasti pohjalaiseen maanviljelyskult-
tuuriin. Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä syntyi matkailuelinkeinoa ja matkamuis-
totuotantoa, joka tarjosi turistien kaipaamaa Lappi-illuusiota. Turisteille ei enää näy-
tetty Rovaniemen 1700–1800-luvulta säilyneiden harvojen talonpoikaistalojen 
komeaa, klassistista arkkitehtuuria ja taidokasta kansanperinnettä. Napapiirin majan 
vieressä aloitettiin 1960-luvun alussa Lappi-show: kotarakennelmia, poroja, saame-
laisten juhlapuvuissa esiintyviä suomalaisia ja Lapin-kastetta. Pian Lapin pääteiden 
varsille syntyi useita muita automatkailijoiden ostoskeitaita, joissa bensanjakelun ja 
kahvilatoiminnan ohella myytiin matkamuistoja lappalaiskulissien katveesta. Samal-

la kun saamelaiskulttuuri sai edelleen 
väistyä valtakulttuurin tieltä, omaksut-
tiin matkailutoiminnassa stereotyyppi-
sellä tavalla saamelaiskulttuurin ulkoi-
sia piirteitä markkinoinnin, mainonnan 
ja matkamuistoteollisuuden välineeksi 
– yhdistettynä joulupukkikuvastoon.

Rovaniemen joulumatkailussa on 
toki onnistuttu monin tavoin. Turistien 
kiinnostus on saatu herätettyä, mutta 
matkailun sisältö on jäänyt osittain 
yksipuoliseksi. Joulu- ja joulupukkitee-
moja hallitsevat angloamerikkalaisesta 
viihteestä tuttu Santa Claus ja rihka-
mamaisuus. Matkailijoiden kannalta 
on harmittavaa, että joulupukin satu-
linnojen ja saamelaiskulissien varjoon 
on jäänyt paikkakunnan todellinen, 

oma ja aito kulttuuri. Matkailijoille tarjotaan keinotekoinen ja lavastettu miljöö, joka 
vääristelee alueen historian ja asettaa kyseenalaiseksi oikean saamelaisalueen väes-
tön identiteetin. Nykymuotoinen matkailun välittämä kuva Peräpohjolan historiasta, 
kulttuurista ja arkkitehtuurista voi olla monille turisteille viihdyttävä, mutta aitoudes-
saan ja todenmukaisuudessaan se vastaa lähinnä satukirjoja.

Matkailun luomaan viihteelliseen Lappi- ja joulu-imagoon ei tunnu sopineen se, 
että Rovaniemellä oli jo parisataa vuotta sitten suuria ja komeita empire-henkisiä 
taloja ja niissä kustavilaisvaikutteisia kalusteita. Paikkakunnan oma historia, perä-
pohjalainen talonpoikaisperinne, Kemijokilaakson vehmas luonto ja vaaramaisemat 
ovat aitoja arvoja, joita ei ole liiemmin hyödynnetty matkailussa. Rovaniemen kes-
kustan Sampo-aukiota, nykyistä Lordin aukiota, komisti 1990-luvulla poropaimen-

Lapin elämää? Saamelaisten juhlapukuihin sonnus-

tautuneita suomalaisia 1970-luvun postikorttikuvaajan 

ikuistamana. Kuva on otettu Pallastunturin matkailuhotel-

lin seurusteluhuoneessa. Matkakuvasto Lappi 1976, 36.
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tolaisten siirrettävää loudekotaa etäisesti imitoinut suuri lautakota, jonka sisällä 
tarjottiin olutta. Kaupunkiin junalla saapuva turisti näkee Korkalovaaraan pystytetyn 
maamerkin, vesitornin, jonka betonipilarin nokassa seisoo kota. Ounasvaaran laella 
on läjityskukkulan päälle rakennettu, kauas näkyvä kota. Lappi on siis laskeutunut 
Rovaniemelle, Peräpohjolaan, sillä Lappi-kliseet myyvät paremmin, kuin paikkakun-
nan oma historia ja erityispiirteet.

ARJESTA FIKTIOIHIN JA AITOUDESTA KOPIOIHIN
Matkailutoiminnassa pyritään luomaan vetovoimaisia kohteita hyödyntämällä 
usein vapaasti paikallisuutta ja ei-paikallisuutta sekä kadonneita ja olemassa olevia 
kulttuureja, etenkin etnisiä kulttuureja. Näitä aineksia kopioidaan ja muunnellaan ja 
niihin sekoitetaan uusia lisäyksiä. Matkailu luo omiin tarpeisiinsa sopivaa historiaa, 
mielikuvia ja identiteettejä.39 Esimerkiksi Lapissa on Tankavaaran kultakylään tehty 
villin lännen elokuvien ja Yhdysvaltain kultaryntäyksen mallin mukaisia lavastera-
kennelmia saluunasta sekatavarakauppaan ja bordelliin. Niillä ei ole yhteyttä Lapin 
kullankaivuun historiaan, jota Tankavaaran on tarkoitus esitellä.40

Paitsi että matkailuteollisuus sekoittaa kulttuurivaikutteita ja muuttaa aitouden ja 
autenttisuuden käsitteitä, se hyödyntää myös fiktioita, myyttejä ja legendoja. Popu-
laarikulttuurin ja massamedian kautta monenlaiset asiat voivat synnyttää matkai-
lua.41 Muun muassa elokuvat ja TV-sarjat aikaansaavat turismia. Oxfordiin matkus-
tetaan tutustumaan Harry Potter -elokuvien miljöisiin ja Uuteen-Seelantiin lennetään 
katsomaa maisemia, jotka tulivat tunnetuiksi elokuvatrilogiasta Taru sormusten 
herrasta. Tarjolla on fiktion ympärille tuotteistettua ohjelmaa, opastettuja retkiä ja 
oheistuotteiden myyntiä. Elokuvien ja televisiosarjojen kuvauspaikoista tulee siis 
matkailukohteita.42 Esimerkiksi Harry Potter -elokuvan kuvauksissa käytetystä, Suf-
folkissa sijaitsevasta 1300-luvun asuintalosta on tullut yksi Englannin kuvatuimpia 
rakennuksia.43 Lapin maakunnastakin löytyy esimerkki: televisiossa 2007–2014 esi-
tetyn Taivaan tulet -draamasarjan kuvauspaikat koetaan niin kiinnostaviksi, että niitä 
esittelevistä kiertoajeluista on tullut Kemijärven kaupungin kesämatkailun päätuote. 
Televisiosarjan ympärille on syntynyt muitakin matkailupalveluja.44

Todellisia ja epätodellisia paikkoja
Faniturismi vetää tuhansittain ihmisiä paitsi tähtien keikoille myös rock- ja pop-
ikoneille perustettuihin pyhiinvaelluspaikkoihin, kuten Elvis Presleyn kotiin Grace-
landiin, Liverpoolin Beatles-museoon tai Tukholman ABBA-museoon.

Kun taiteen ja viihteen luomille fiktioille ja legendoille lavastetaan ympäristöjä, 
ne alkavat muuttua todellisiksi paikoiksi. Populaarikulttuurin myötä tarinoista, satu-
olennoista ja erilaisista uskomuksista tulee lopulta osa paikallista kulttuuriperinnettä 
ja postmodernin ajan matkailua ja kulutustavarateollisuutta. lmiö on muuttunut 
maailmanlaajuiseksi: Aku Ankka kumppaneineen asuu Disneyn teemapuistoissa, 
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Joulupukki muun muassa Rovaniemen Napapiirillä ja muumiperhe Naantalin Muu-
mimaailmassa ja pian ehkä myös Tokiossa. Peppi Pitkätossun Huvikumpu on Vis-
byssä, Tintin löytää Belgiasta ja Draculan linna on Transsylvaniassa. Yhdysvaltojen 
New Mexicon Roswell on nykyään turistijoukkojen vaelluskohde, sillä viihdelehtien 
ja -elokuvien nostattamat ufolegendat ovat tehneet sen tunnetuksi. Roswelliin on ke-
hitetty elämyskohteita ja -tapahtumia, kuten ufomuseo ja kierrokset ufo-kertomusten 
paikoille.

Lapin joulupukit ovat saaneet lisää kilpailijoita: Kiinan Heilongjiangin Moheen 
on tehty Santa Claus World, Etelä-Suomeen kaavaillaan ympärivuotista joulumaa-
ilmaa,45 ja Tuurin kauppakeskuksen sisällä Etelä-Pohjanmaalla avattiin marraskuussa 
2013 maailman suurimmaksi mainostettu Joulumaa, joka todellisuudessa on tivoli-
laitteilla täydennetty joulumyyntiosasto. Maailmalla on myös monia muita joulupuk-
kiaiheisia puuha- ja ostospaikkoja. Tunnettujen satuhahmojen ympärille lavastettujen 
viihdematkakohteiden konsepteja on helppo monistaa. Populaarikulttuurin ja mas-
samedian luomien fiktioiden ja sankarikertomusten tuotteistettavuus turistikohteiksi 
perustuu miljoonien ihmisten tuntemaan tarinaan. Matkailu kaunokirjallisuuden, 
sarjakuvien, elokuvien, musiikin ja internetin kautta tunnetuksi tulleiden sankareiden 
ja fiktiivisten hahmojen ympärille rakennettuihin elämyskohteisiin ei siten poikkea 
olennaisesti ikivanhasta matkailun ilmiöstä, pyhiinvaellusturismista uskontojen 
pyhiksi määriteltyihin paikkoihin. Uskonnollisia pyhiinvaellusturisteja lennätetään 
suurilla matkustajakoneilla kuten Joulupukin katsojia. Mekka vetää miljoonia pyhiin-
vaellusturisteja ja katolisissa maissa tuhannet ihmiset vaeltavat paikkoihin, joissa 
joku on kertonut Neitsyt Marian ilmestyneen, ja hotellit, ravintolat ja palveluyritykset 
täyttyvät asiakkaista, ja paikalle rakennetaan pyhiinvaelluskirkko. Etenkin monien 
köyhien maiden massamatkailu liittyy vielä paljolti uskonnollisiin legendoihin ja vau-
raampien maiden massamatkailu yhä enemmän populaarikulttuuriin ja viihteeseen. 
Kun köyhien maiden elintaso nousee, uskontoturismin rinnalla tultaneen markkinoi-
maan myös länsimaisia elämysmatkakohteita, huvipuistoja ja viihdeturismia.

Olipa matkan kohteena Betlehem, Muumilaakso, Mekka, Roswellin ufokaupunki, 
Neitsyt Marian väitetty ilmestyspaikka, Disney World, hindutemppeli, Joulupukin-
maa, Peppi Pitkätossun talo tai tunnetun elokuvan kuvauspaikka, lienee turistin 
tavoitteena yhteisön tunnustama ja arvostama, arjen ylittävä elämys ja saavutus, 
jonka kautta yksilö voi kokea oman merkityksensä vahvistuvan.

Naantalin Muumimaailmassa käy vuosittain yli 5 000 japanilaista, joiden kohdal-
la on kiinnitetty huomiota suureen aikuisten määrään. Japanilaiset kertovat muu-
mien tuovan heille mieleen lapsuuden, jolloin televisiossa esitettiin piirrossarjaa 
muumeista. Muumit ja Muumilaakso ovat alkaneet monien japanilaisten mielissä 
symboloida koko Suomea,46 mikä on matkailutulojen kannalta myönteinen asia. Po-
pulaarikulttuurin sankareiden, fiktiivisten hahmojen, myyttien ja legendojen merki-
tyksen voi olettaa korostuvan matkailussa entisestään, kun vapaa-aika ja varallisuus 
lisääntyvät. Informaatiotulvan ja markkinoinnin keskellä elävät ihmiset kaipaavat 
lisää elämyksiä, luomaan elämään kohokohtia ja huippuhetkiä, merkityksen tunnetta.



3396. Elämysturismia, viihdearkkitehtuuria ja lavasteita 1960-luvulta nykypäivään

VIIHDEARKKITEHTUURIA, POPULISMIA JA KOPIOTEHTUURIA

Historiallisten tyylien osittaista tai laajaa lainaamista ja yhdistämistä uuteen raken-
tamiseen ja kaupunkisuunnitteluun on kutsuttu 1970-luvulta lähtien postmodernis-
miksi. Pitkälle vietynä historismina tai ilmeeltään lavastemaisena ja teatraalisena 
rakennusten kuorruttamisena siitä on käytetty termiä populismi; rakennuksille voi-
daan antaa historisoiva tai kulissimainen ilmiasu ja sisustus, johon voidaan poimia 
aineksia eri tyylikausista ja perinteisestä kansanrakentamisesta. Kenneth Framptonin 
mukaan populistinen arkkitehtuuri heikentää yhteisön kykyä luoda merkittävää uutta 
rakentamista.47 Populistista, lavastemaista ja huomiota herättävää arkkitehtuuria 
sekä tunnettuja symboleja tai rakennuksia esittäviä kopioita tai rakennelmia on pys-
tytetty vuosikymmenien ajan etenkin autoteiden varsille asiakkaita houkuttelemaan 
– aluksi Yhdysvalloissa, etenkin Las Vegasissa,48 sittemmin etenkin turistikohteissa 
eri puolilla maailmaa.49

Kaliforniassa vuonna 1955 avattu Disneyland on viihdearkkitehtuurin tunnettu esi-
kuva. Sinne sekä Disneyn neljään muuhun teemapuistoon ja lukemattomiin muihin 
huvipuistoihin ja viihde- ja kauppakeskuksiin ympäri maailmaa on rakennettu aluei-
ta, jotka ovat yhdistelmiä maailman tunnetuimmista historiallisista rakennuksista ja 
paikoista tehdyistä kopioista ja mukaelmista. Las Vegasissa on kopioita vanhan man-
tereen kulttuurimonumenteista, kuten pyramidin mallinen Luxor-hotelli sfinkseineen 
ja obeliskeineen, Venetsialaisia kanavia gondoleineen, italialaisten palatsien tapaan 
sisustettuja hotelleja sekä Eiffel-torni, joka on ehkä maailman laajimmin kopioitu 
matkailunähtävyys.

Arabiemiirikuntien Dubain Falconcity of Wonders -teemapuistoon on tarkoitus 
kopioida muun muassa Taj Mahal, Colosseum, Pisan kalteva torni, Eiffel-torni, pätkä 
Kiinan muuria ja osa Venetsiaa.50 Kiinaan on jo vuosien ajan kopioitu läntisen maa-
ilman tunnetuimpia rakennuksia, linnoja ja kaupunkeja. Esimerkiksi Huizhouhun 
rakennetaan identtistä, yksityiskohtaista kopiota Halstattin alppikaupungista vuori-
maisemineen. Kiinan Halstatt on sekä varakkaiden asuntoalue että matkailukohde. 
Kopiokaupunki on innostanut kiinalaiset matkustamaan Itävaltaan katsomaan aitoa 
Halstattia, UNESCOn maailmanperintökohdetta. Suurempia kopiointitöitä ovat muun 
muassa Hangzhouhun rakennettu Venetsia ja Tianduchengin Pariisi. Shanghain lä-
helle rakennettu Thames Town on kooste Englannista kopioiduista kaupunkialueista 
ja rakennuksista.51 Vanhojen eurooppalaisten ja amerikkalaisten rakennusten ja kau-
punkien suora kopioiminen on ollut Kiinassa niin laajamittaista, että sille on annettu 
nimi duplitecture,52 jonka voisi suomentaa kopiotehtuuriksi.

Kopiotehtuuri ja viihdearkkitehtuuri ovat osa postmodernismin ja populismin 
laajaa ja monimuotoista kansainvälistä ilmiötä. Niiden nykyinen suuri suosio etenkin 
Kiinassa ja myös Venäjällä liittynee käynnissä olevan postsosialismin vaiheen yh-
teiskunnalliseen murrokseen ja siitä kumpuavaan länsimaisen kulttuurin ihailuun. 
Sosialistimaissa kaikki länsimainen oli aiemmin virallisesti kiellettyä, ja ihmiset eivät 
päässeet matkustamaan länsimaihin. Kiinassa työvoima on halpaa, ja kiinteistösijoit-
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tajat ymmärtävät, että huomiota herättävä asuin- ja matkailualue luodaan tekemällä 
kopio esimerkiksi Venetsiasta, jonka tunnettuus on hyvä myyntiarvo. Las Vegasin ja 
Dubain palat Venetsiaa toimivat samalla logiikalla. Kulissimaiset kopiot maailman 
monumenteista ovat Las Vegasin valtavan turismin tärkeitä vetonauloja ja valoku-
vauskohteita, siis osa kaupungin tunnettuutta ja ominaislaatua, ja siksi kopiointi-
ideaa kopioidaan nyt muuallekin.

Historismi, kopiotehtuuri ja viihdearkkitehtuuri ovat maailmanlaajuisesti kasva-
via ilmiöitä, jotka liittyvät kiinteistösijoittamiseen ja massaturismiin. Ne kertovat 
kaipuusta ja nostalgiasta johonkin toiseen, parempaan. Valikoivassa ja illusorises-
sa paluussa arvokkaana pidettyyn historiaan voi nähdä nostalgian, romantiikan ja 
eskapismin piirteitä. Liikakansoitetulla planeetalla on paljon ongelmia, ja merkittä-
vää osaa viime vuosikymmenien moderneista, ympäri maailmaa massatuotetuista 
alueista pidetään epäviihtyisinä, kasvottomina ja anonyymeinä elinympäristöinä, 
joista halutaan pois. Massaturismin suuntautuminen historiallisiin kaupunkeihin ja 
ympäristöihin kertonee osaltaan samankaltaisesta kaipuusta.

Suomestakin löytyy viihde- ja huomioarkkitehtuuria ja populismia. Etenkin val-
tateiden varret ovat rakentuneet nykypäivän kaupalliseksi matkailumaisemaksi, jota 
värittävät autoilijoihin vetoavat rakennelmat. Jo 1970-luvulta lähtien on tehty autoile-
via perheitä houkuttelevia toiminnallisia matkailukohteita, ”puuhamaita”, ja nykyisin 
niitä perustetaan kauppakeskusten yhteyteen. Esimerkiksi Tuurin kylässä on suurilla 
satulinna- ja hirsitalokulisseilla kuorrutettu hypermarket ja sen kylkeen rakennettu, 
satukirjan kuninkaanpalatsia jäljittelevä hotelli. Lempäälässä avattiin vuonna 2006 
valtatien vieressä 11 hehtaarin suuruinen kauppa- ja viihdekeskus Ideapark, jonne 
on lavastettu vanha kaupunki katuineen ja Pohjois-Euroopan suurin sisähuvipuisto 
Funpark. Jättiläishallin kylkeen on tarkoitus rakentaa hotelli. Kauppakeskuksista on 
onnistuttu tekemään suosittuja matkailukohteita.

Myös Lapin maakunnan pääteiden varsilta ja matkailukeskuksista voi löytää 
esimerkkejä edellä kuvatuista kaupallisista ilmiöistä, populismista ja viihde- ja huo-
mioarkkitehtuurista – muualtakin kuin Napapiiriltä, joka on tämän ilmiömaailman 
suurin keskittymä Pohjois-Suomessa. 1960-luvulta lähtien on pohjoisen pääteiden 
yhteyteen rakennettu suuri määrä matkailua ja liikkumista palvelevaa rakennuskan-
taa: majoitusliikkeitä, leirintäalueita, huoltoasemia, kahviloita, matkamuistokojuja- ja 
marketteja, kahviloita, ravintoloita, myymälöitä ja lopulta kauppakeskuksia ja puuha-
maita. Osa niistä houkuttelee autoilijoita jollain huomiota herättävällä ja mieleenpai-
nuvalla idealla, ulkomuodolla tai sisällöllä.

Populaarikulttuurin aiheet, lavastaminen, kitsi ja kulttuuriperintöön viittaava yk-
sinkertaistettu symboliikka alkoivat tulla Lapin maakunnan matkailuun ja sitä pal-
velevaan rakentamiseen 1960-luvun lopulta lähtien. Paikallinen kulttuuri ja historia 
on usein esitetty yksinkertaistetuilla ja myyttisillä, alkukantaisuutta korostavilla mie-
likuvilla saamelaisuudesta ja savotta- ja kullankaivajavaiheista. Peräpohjalaisesta 
hirsirakentamisesta on poimittu vaikutteita vain harvoin. Matkailurakennuksiin ja 
sisustuksiin on yhdistelty vapaasti soveltaen ja sekoittaen aineksia tukkikämpistä, 
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kullanhuuhtojien majoista ja etenkin saamelaisten kota-asumuksista – myöhemmin 
myös jonkin verran suomalaisesta talonpoikaisperinteestä. Mitä erilaisimpia ja eri-
kokoisia, usein tiipiiltä näyttäviä kotarakennelmia on pystytetty turistihoukuttimiksi 
Pohjois-Pohjanmaata myöten, huoltoasemien ja hotellien pihoille, myymälöiden 
sisustuksiksi, hiihtohissien kioskeiksi, olutbaareiksi sekä paikoiksi, joissa turistiryh-
mille tarjotaan nokipannukahvit, loimulohta ja Lapin-kaste. Helposti tunnistettavaa, 
symbolista kotarakennelmaa näkee lähes kaikissa pohjoisen matkailupaikoissa: 
yleensä laudoilla, kankaalla tai muovipressulla katettuna tai suurena, betonista tai 
puusta tehtynä rakennuksena. Lapin tyypillisin ravintolasisustus on tukkikämppä-
henkinen pirtti, ja toisinaan sellaisen löytää suuren kodan sisältä. Matkailurakenta-
misen ja etenkin sisustusten aineksina on käytetty 1990-luvulta lähtien myös saduis-
ta ja populaarikulttuurista tuttuja joulupukki- ja tonttukuvastoja. Joulu ja joulupukin 
muorin kodikas tupa on tuotteistettu ympärivuotisiksi: ravintolasaleja verhotaan 
ja pöytiä katetaan kesälläkin kuvitteellisen menneen ajan maalaisjoulun hengessä. 
Monissa paikoissa on käytetty nostalgista kitsiä, kuten vaikkapa Levin Hullussa Po-
rossa ja sen ravintolassa Ämmilässä, jotka on lavastettu ulkoa ja sisältä eräänlaiseksi 
suureksi maaseudun mummolaksi, täyttämällä tilat siihen viittaavalla rekvisiitalla ja 
pirttikulisseilla. Myös vieraita kulttuureja on hyödynnetty fantasioivalla tavalla: on 
esimerkiksi linnaa muistuttava hotelli Riekonlinna ja sen vieressä pueblo-intiaanien 
talot mieleen tuova Paraspaikka. Eniten eksoottisia vaikutteita on viljelty sisustuk-
sissa. Usein ulkomaiset kulttuurivaikutteet sekoitetaan Lappi-kliseisiin ja arkaaisuu-
teen. Äkäslompolossa 1990 avattu Ylläshumina toi perinteiseen peräpohjalaiskylään 
Alppeihin viittaavat lavastemaiset rakennukset, ja pihalla on tietysti myös suuri 
kotaravintola. Alppien rakentamista jäljittelevä arkkitehtuuri yleistyi 1990-luvun 
lopulta lähtien Pohjois-Suomen lomakaupungeissa ja -keskuksissa, etenkin Levillä. 
Lomahuoneistoja sisältäviä Levin Alppitaloja mainostetaan verkkosivuilla ”aitoina 
ja alkuperäisinä alppitaloina”53, koska vanhimmat näistä alppihenkeen koristelluista 
betonielementtikerrostaloista ovat jo 1990-luvun lopulta.

Turistit kaipaavat aitoutta ja autenttisuutta, mutta näiden käsitteiden määrittely 
on hankalaa.54 Elämystaloudesta kirjoittanut B. Joseph Pine II on käynyt puhumassa 
aiheesta Lapissa. Hänen mukaansa esimerkiksi lasinen pilvenpiirtäjä voisi Lapissa 
tuntua epäaidolta, mutta toisaalta esimerkiksi Disney World on aito. Teatterilavastei-
den tapaan sisustettua Napapiirin Santamusta Pine on väittänyt aidoksi, koska se 
on rakennettu huolellisesti aidoista luonnonmateriaaleista kuvastamaan sisustuksel-
laan ympäristöään eikä kukaan ole tehnyt samanlaista aiemmin, ja koska paikka on 
enemmän kuin ravintola ja omistaja osallistuu tilaisuuksiin.55 Pinen autenttisuuden 
ja aitouden määritelmä on lavea ja epämääräinen, ja aitous määrittyy lähinnä ku-
luttajan kokemuksen ja elämyksen perusteella. Siis lähes kaiken voi tulkita aidoksi 
– ilmeisesti suoria kopioita ja väärennöksiä lukuun ottamatta, joskin taitavasti tehdyt 
kopiotkin voivat tuntua monien mielestä aidoilta.

Matkailussa yleistynyt tarinoiden ja myyttien luominen ja erilaisten kulttuuri-
vaikutteiden ja –aineksien yhteen sekoittaminen herättää kysymyksiä aitoudesta, 
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mutta aitouden käsite tuntuu pakenevan ja muuttuvan yhä moniselitteisemmäksi ja 
vaikeammin määriteltäväksi. Jos teatraalisista kulisseista koostuvaa rakennusta, si-
sustusta tai huvipuistoa pidetään aitoina, voinee vastaavasti myös kaikki Lapin mat-
kailukeskuksiin tehdyt rakennelmat ja sisustukset tulkita aidoiksi. Aitouden käsite on 
ehkä menettämässä perimmäisen merkityksensä nykyisessä, yhä monimuotoisem-
maksi muuttuvassa globalisoituneessa kulttuurissa.

JÄLJITELTY ILMASTO

Savupilvien peittämä noin 14 miljoonan asukkaan Chengdu on yksi Kiinan suu-
rimpia ja saastuneimpia kaupunkeja. Siellä avattiin vuonna 2013 maailman suurin 
rakennus, kiinalaisen miljardöörin rakennuttama New Century Global Center. Sen 
sisällä on muun muassa kauppa- ja viihdekeskuksia, toimistoja, konferenssikeskus ja 
luistelukenttä. Keskellä olevassa lasikatteisessa hallissa on Välimeren tunnelmaa jäl-
jittelevä rantalomakohde: 400 metrin mittainen hiekkaranta palmuineen, maailman 
isoimmat koneellisesti ohjatut aallot, keinotekoinen aurinko ja merituuli, kaksi viiden 
tähden hotellia, ostoskatuja, rantakallioita ja polynesialaisia majoja. Palmurantaa 
vastapäätä on maailman kookkain LED-näyttö, jossa esitetään auringon nousuja ja 
laskuja sekä muita luontonäkymiä.56 On todennäköistä, että tämäntyyppisiä vapaa-
ajanviettokeskuksia ja keinotekoisia ympäristöjä tullaan rakentamaan lisää, sillä ky-
syntä niitä kohtaan lisääntyy: jo yli puolet maapallon väestöstä asuu kaupungeissa, 
ja kehittyvien maiden suurkaupungit kasvavat nopeasti.

Ympäri maailmaa on rakennettu suuri määrä halleja, joissa jäljitellään erilaisia 
ympäristöjä ja ilmastoja. Esimerkiksi sisälasketteluhalleja on rakennettu muutamas-
sa vuodessa kymmenittäin. Samaan ilmiöön liittyy myös Espooseen 2000-luvulla 
suunniteltu viihde- ja kauppakeskus SuperLife Lab, jonka sisälle olisi tullut lasket-
telurinne kylpylän, sisähuvipuiston, elokuvakeskuksen, ravintoloiden ja hotellin 
oheen.57 Rovaniemen Ounasvaaralle on suunniteltu maailman suurinta katettua, 
ympärivuotista laskettelurinnettä. Kaupungin kehitysyhtiö käynnisti vuoden 2008 
lopulla esiselvityksen tarkoituksenaan hakea valtion liikuntapaikka-avustusta, mutta 
hanke ei ole toistaiseksi edennyt.58 Lasketteluhallien sijaan Suomeen on toistaiseksi 
toteutettu muutamia ympärivuotisesti toimivia sisähiihtohalleja, joista vuonna 1998 
rakennettu Vuokatin hiihtoputki oli maailman ensimmäinen. Helsingissä 2009 avattu 
ympärivuotinen talviurheilukeskus Ylläs-Halli, nykyinen Kivikon hiihtohalli, ajautui 
kävijöiden puutteen vuoksi reilussa vuodessa konkurssiin ja päätyi kaupungin omis-
tukseen.59 Runsaslumisten talvien vuoksi Kivikon halli on ollut hiihtäjille avoinna 
vain ajoittain. Siellä tarjotaan risteilyalusten turistiryhmille Lapin talvielämyksiä, 
ajelua koiravaljakolla, jäähotellia ja -baaria, elävän poron katsomista sekä joulupukin 
tapaamista.60 Suureen ja kalseaan peltihalliin on lavastettu Helsingin oma pienois-
Lappi.

Sisätiloihin rakennetut ympärivuotiset talviurheilukeskukset kuluttavat runsaasti 
energiaa. Niitä perustellaan ilmastonmuutoksella sekä sillä, että ne vähentävät kau-
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punkien asukkaiden lentomatkustamisen tarvetta. Jää nähtäväksi, löytyykö Suomes-
ta riittävästi asiakkaita myös kesäaikaan hiihtämään ja mahdollisesti myös lasket-
telemaan sisähalleihin. Sen sijaan kylpylät ovat suosittuja – esimerkiksi Kuusamon 
Tropiikki, jonka mutkittelevilla luonnonkivirannoilla kasvaa muovipalmuja.

PLANEETTA LEIKKIKENTTÄNÄ
Globalisaatio on nopeassa ajassa tiivistänyt maailman yhtenäiseksi markkina-
alueeksi, jonka tärkeitä toimintakenttiä ovat viihde- ja matkailuteollisuus. Paikasta ja 
tunnelmasta toiseen voi siirtyä muutamassa sekunnissa kaikkialle ulottuvan internet-
verkon ja virtuaalisen tietoteknologian avulla, ja lentokoneella pääsee muutamissa 
tunneissa eri puolille planeettaa. Maailma on kutistunut ja kuvamme siitä on arkipäi-
väistynyt. Koska kaikki on helposti ja nopeasti nähtävissä ja koettavissa, kaivataan 
uutta sisältöä, viihdykettä ja nopeita elämyksiä aiempaa enemmän. Nykypäivän 
elämässä ollaan luontevasti kuin hedonistisia nomadeja tai turisteja omalla planee-
talla. Elämä on muuttunut sukkuloimiseksi sosiaalisessa mediassa ja eri paikkojen 
ja epäpaikkojen välillä. Matkailusta on tullut yksi osa kuluttamista ja tapaa toteuttaa 
itseään. Se on kietoutunut osaksi länsimaista elämäntapaa, käsitystä onnellisuudes-
ta ja menestyksestä. Muutamassa vuosikymmenessä maapallo on muuttunut kuin 
suureksi leikkikentäksi, kokemusten ja elämysten basaariksi.

Globalisaation ja siitä syntyvän länsimaistumisen ja maailmanlaajuisen yhte-
näiskulttuurin myötä kansalliset, kulttuuriset ja paikalliset ominaispiirteet sekoittu-
vat tasoittuvat ja hälvenevät. Samalla kun kaupungistuminen kiihtyy joka puolella 
maailmaa, kulttuurinen aitous, alkuperäisyys ja paikallisuus menettävät ja muuttavat 
merkitystään, ja tarve arjesta irrottaville vapaa-ajan elämyksille lisääntyy. Viihde- ja 
matkailuteollisuuden tarjontaa suunnataan tulevaisuudessa todennäköisesti yhä 
enemmän kaupungeissa asuville kuluttajaryhmille tuotteistettujen elämyksien, viih-
teen ja fiktioiden, teemapuistojen ja lavastettujen ympäristöjen muodossa.

Vallitsevat arvostukset vaikuttavat matkailutapojen ja -kohteiden valintaan. Kun 
matkakohteet menneinä vuosisatoina valikoituivat tunnetuiksi ja halutuiksi paikoik-
si vaikutusvaltaisten, yleensä yläluokan matkaajien ja heidän matkakertomusten 
kautta, tapahtunee tulevaisuudessa yhä suurempi osa globaalin kuluttajajoukon 
vapaa-ajanviettoa koskevista valinnoista matkailu- ja viihdeteollisuuden markkinoin-
nin sekä median luomien suggestioiden ja mielikuvien pohjalta.

Suosituiksi matkakohteiksi ovat jo nousseet sekä fiktiivisten piirroshahmojen ja 
satuolentojen ympärille kehitetyt teemapuistot että elokuvien ja televisiosarjojen 
kuvauspaikat. Elämyskohteita kehitettäessä kopioidaan todellisuudesta tai fiktioista 
tunnettuja rakennuksia ja ympäristöjä. Eri puolille maailmaa rakennetaan jättimäisiä 
halleja, joiden sisälle luodaan keinotekoisesti talvi kesän keskelle ja kesä talven kes-
kelle. Halliin voidaan toteuttaa kokonainen Välimeren rantalomakohde hotelleineen. 
Viihdekeskukset, puuhamaat ja sisätiloihin luodut keinotekoiset ympäristöt voivat 
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tuntua vieraannuttavilta, mutta jos niitä toteutetaan onnistuneesti ja sijoitetaan 
maailman suurkaupunkien yhteyteen, niiden avulla voidaan vähentää tarvetta mat-
kailuun.

Samalla kun satojen miljoonien ihmisten kiinnostusta suunnataan markkinoinnin 
avulla yhä enemmän virtuaalitodellisuuteen, keinotekoisiin elämysparatiiseihin ja 
lavastemaisiin matkakohteisiin, on todennäköistä että sen rinnalla lisääntyy myös 
ympäristötietoisuus ja kiinnostus alkuperäisyyteen ja rehelliseen aitouteen, etenkin 
luontoon ja luonnonmukaisuuteen – ja sitä Suomella ja Lapilla on tarjottavanaan.

Maailman metropoleissa elää satoja miljoonia, ehkä miljardeja ihmisiä, jotka eivät 
ole päässeet matkustamaan tai käymään luonnossa. Kaupungistumisen kiihtyessä 
luonto ja luonnosta nauttiminen voivat nousta yhdeksi trendiksi. Kestävä ja ekolo-
ginen luontomatkailu voi osittain vastata tähän tarpeeseen, mutta luonto ei kestävä 
hallitsematonta ja liian suurta käyttöä. Massaturismi hävittää nopeasti alkuperäisen 
luonnon.

Sisätiloihin rakennettavien viihdekeskusten, laskettelurinteiden ja hiihtolatujen 
suosio ei näytä erityisen suurelta Suomen kaltaisissa maissa. Tuntuu todennäköi-
seltä, että tulevaisuudessa ollaan nykyistä kiinnostuneempia luonnonmukaisista 
urheilu- ja liikuntatavoista ja luonnossa liikkumisesta. Halleihin simuloitu keinoto-
dellisuus tuskin syrjäyttää aidon luonnon merkitystä, joskin ilmastonmuutos asettaa 
talviliikuntalajit koetukselle.

PAIKALLISUUS, PERINNE, KULTTUURI JA LUONTO
Puuhamaita, toimintalomakohteita, tapahtumia ja järjestettyä elämysmatkailua 
tarvitaan, mutta niitä voitaisiin kehittää nykyistä enemmän myös paikallisuuden, 
perinteen, luonnon, kulttuurin, taiteen ja arkkitehtuurin sekä etenkin kestävyyden 
pohjalta. Lapista löytyy myös sellaisia matkailukohteita ja -tapahtumia.

Vuonna 1983 avatussa Ranuan eläinpuistossa voi nähdä pohjoisia eläinlajeja 
mahdollisimman luonnonmukaisissa olosuhteissa. Marraskuussa 2011 syntynyttä 
jääkarhunpentu Ranzoa kävi katsomassa 120 000 vierailijaa seuraavan vuoden syys-
kuun alkuun mennessä.61

Ruotsin Jukkasjärvelle on rakennettu 1990-luvun alusta lähtien jäähotelli, jolle on 
saatu maailmanlaajuista huomiota.62 Siitä tuli nopeasti esikuva erilaisille lumiraken-
nuksille, joita on tehty Lapin maakuntaan 1990-luvun puolivälistä lähtien.

Kemiin on toteutettu eri arkkitehtien suunnittelemana talvesta 1996 lähtien Lumi-
linna, jota mainostetaan maailman suurimmaksi. Siellä on järjestetty konsertteja, 
näytelmiä, oopperaa ja lastentapahtumia. Yleisöä ovat vetäneet tunnetut suoma-
laiset ja ulkomaiset esiintyjät, mukaan lukien myös joulupukki ja muumit. Kemin 
Lumilinna elämyspalveluineen on saanut kansainvälistä näkyvyyttä. Lumikappelissa 
järjestetään häitä, joihin saapuu vihkipareja Kiinasta ja Japanista asti.63
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Kemin Lumilinnassa kaikki on tehty lumesta, kuten hotellihuoneet, ravintola, 
baari ja sauna. Pöydät ja osa veistoksista ovat jäätä, samoin kuksat, joista tarjotaan 
tervetuliaisjuomaa. Huoneissa ja hääsviitissä on noin viisi astetta pakkasta ja siksi 
niissä nukutaan paksuissa makuupusseissa taljojen päällä. Vuosittain rakennettava 
Lumilinna holvimaisine, tunnelmallisesti valaistuine tiloineen ja lumireliefeineen 
on taitavasti toteutettua elämysarkkitehtuuria, joka luo paikallista omaleimaisuutta. 
Lumilinna on tuonut matkailijoita ja tehnyt tunnetuksi Kemiä, jolla aiemmin ei ollut 
matkailullista houkutinta.

Lumesta ja jäästä on muovailtu ja muovaillaan Lapissa talviaikaan monia mui-
takin matkailurakennelmia. Esimerkiksi lumi- ja jääravintola Lumimaa on palvellut 
turistiryhmiä Rovaniemellä vuodesta 1994. Rovaniemen Lehtojärvelle tehdään 
talvisin lumihotelli, jossa on lumesta ja jäästä rakennettu ravintola ja baari, yöpy-
mishuoneita, sauna ja poreallas sekä kappeli vihkimisiä varten. Lähistöllä Sinetässä 
toimii samantyyppisiä palveluja tarjoava SnowBrick-iglukylä, jossa turistit voivat 
rakentaa lumesta oman iglun yöpymistä varten. Inarin Siidassa, Saamelaismuseon 
ulkomuseoalueella, on talvisin lumesta tehty Revontuliteatteri alkuperäiskansojen 
elokuvafestivaalin näyttämönä. Levillä oli talvina 2010 ja 2011 lumi- ja jääpuisto kii-
nalaistyylisine temppeleineen ja veistoksineen.

Sodankylän Tankavaara on vanha kullanhuuhdontapaikka, jossa on 1970-luvun 
alusta lähtien elvytetty alan perinnettä ja kehitetty sen ympärille matkailua. Siellä 
on kultamuseo, kullankaivuun inspiroimia puuha- ja leikkikohteita sekä kullankai-
vuupaikkoja, joissa matkailija voi kokeilla onneaan. Kohteita kiertää pienoisrautatie. 
Vanhat kullankaivajien majat on suojeltu. Tankavaaran kultakylä on esimerkki toi-
mintamatkailukohteesta, jossa alueen historia on suojeltu ja museaalisesti esitelty, 
ja jonka uusi matkailuidea pohjautuu perinteeseen. Kävijä erottaa historiasta uudet 
osat, ja toivottavasti myös villin lännen elokuvista tutut lavasterakennelmat, jotka 
ovat paikassa vieraita. Tankavaara on persoonallinen poikkeamispaikka erämaita 
halkovan valtatien kupeessa.

Rovaniemellä 1990-luvun alussa avattu näyttely- ja museokeskus Arktikum ja 
uuden päärakennuksen vuonna 1998 saanut Inarin saamelaismuseo Siida ovat 
matkailijoiden suosimia kulttuurihistorian kohteita. Joulukuussa 2011 Levillä ava-
tussa Samilandissa esitellään Siidan tapaan saamelaisten historiaa ja nykypäivää 
sisänäyttelyssä ja perinnerakentamista ulkonäyttelyssä. Lapissa ja tuntureiden mat-
kailukeskuksissa on järjestetty jo pitkään erilaisia kulttuuritapahtumia, kuten eloku-
vafestivaaleja, jazzin, rockin ja klassisen musiikin vuosittaisia tapahtumia ja esitetty 
Lappi-aiheisia oopperoita ja sävellyksiä. Esimerkiksi Pyhätunturin Aittakurun jylhän 
maiseman keskelle on rakennettu puusta 400 paikan Kuruteatteri, jossa esitetään 
musiikkia ja teatteria. Lappiin on siis saatu joulupukin ja tyypillisten ohjelmapalvelu-
jen rinnalle myös arktisia elämyskohteita, aitoa kulttuuri- ja luonnonperintöä esittele-
viä nähtävyyksiä ja museoita sekä taiteen tarjontaa ja korkeakulttuuria.
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7. LAPIN MATKAILUA 
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ARKKITEHTUURILLA

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
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Lapin matkailun ja matkailuarkkitehtuurin historia näyttää melko tyypilliseltä esimer-
kiltä länsimaisen turismin alueellisesta kehityskaaresta maapallolla: Alkuvaiheessa 
seudulla kiertelee ylempiin luokkiin kuuluvia tiedemiehiä ja muita matkaajia, jotka 
mieltävät itsensä löytöretkeilijöiksi, tutustuvat paikallisiin ihmisiin ja majoittuvat 
heidän luonaan. Varhaisten matkaajien julkaisemat matkakertomukset vakiinnuttavat 
maisemien ja nähtävyyksien asemaa ja houkuttelevat muitakin tutustumaan samoi-
hin kohteisiin. Syntyy tarve laadukkaille majoitus- ja ravintolapalveluille. Arkkitehdit 
suunnittelevat matkailurakennuksia maisemallisesti huomattaviin ja matkailuarvoa 
saaneisiin luonto- ja maisemakohteisiin ja tärkeiden matkailureittien varrelle, aluksi 
ylemmille sosiaaliluokille. Kun edetään massamatkailuun, alkaa joistakin kohteista 
kehittyä suuria matkailukeskuksia, lopulta lomakaupunkeja, jotka runtelevat alkupe-
räisen maisemanähtävyyden. Siinä vaiheessa erikoisuuden tavoittelijat ovat löytä-
neet tiensä jo jonnekin muualle, rauhallisemmille poluille ja laduille.

LAPPONISMI LOI POHJAN MATKAILULLE

Lapin matkakohteet ovat kautta aikojen määrittyneet liikenne- ja majoitusmahdol-
lisuuksien mukaan. Varhaisten matkakohteiden ja -reittien esittely ulkomaisissa 
matkakuvauksissa ohjasi matkailua ja matkailutapoja. Matkakertomukset vaikuttivat 
myös matkakohteiden ja maisema- ja kulttuurinähtävyyksien valikoitumiseen ja suo-
sioon, lopulta kanonisoitumiseen. Monet matkaajat päätyivät kulkemaan samoja, 
tunnetuissa matkakertomuksissa kuvailtuja reittejä, joiden varrella oli saatavilla 
vaatimattomia kuljetus-, majoitus- ja ruokapalveluita. Joistakin jokien tai teiden ris-
teyksistä ja väliasemista tuli pysyviä, tunnettuja etappeja.

Tornioon 1840 rakennettu kaupunginhotelli oli vuosikymmenien ajan Lapin nyky-
maakunnan ainoa kunnollinen majapaikka. Kaukaisen pikkukaupungin empire-tyyli-
nen hotelli palveluineen tarjosi Lappiin matkanneille kiinnekohdan eurooppalaiseen 
sivilisaatioon.

Länsipohjan ja Peräpohjolan tärkeimpien jokireittien varsilla oli maalaistaloissa 
toimivia kestikievareita, mutta säätyläisiin kuuluneet matkaajat majoittuivat mielui-
ten pappiloihin ja virkamiesten koteihin kuin majataloihin ja talonpoikien luo. Erä-
maareittien varrella voitiin nukkua autiotuvissa, ja ulkomaiset matkaajat käyttivät jo 
1700-luvulla mukanaan tuomiaan telttoja. Saamelaisista oltiin kiinnostuneita, mutta 
heidän asumuksissaan yöpymistä karsastettiin. Kun entisajan matkailijan oli pakko 
toisinaan yöpyä taivasalla, rakotulilla, laavussa tai teltassa, tuli siitä myöhemmin 
osa eräretkeilyn harrastamista. Varhaisten matkailijoiden kuvaukset maalaistaloista, 
autiotuvista ja saamelaisasumuksista lisäsivät Lappi-eksotiikkaa ja loivat pohjaa 
myöhemmälle, paikallisuuteen viittaavalle matkailuarkkitehtuurille.

Lapponismi ja Lappi-romantiikka alkoivat 1900-luvun taitteesta lähtien sivuuttaa 
Karjala-innostuksen asemaa Suomen kansallisaatteen rakentamisessa ja hengeltään 
kansallisromanttisessa taiteessa. Lappia käsittelevä kirjallisuus, kuvataide, musiikki, 
valokuva- ja elokuvataide tulivat suosituiksi. Tunnetut maisemat olivat oiva väline 
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kansallistunteen kokemiseen ja vahvistamiseen. Pohjolan näyttävistä, liikenneyh-
teyksien ulottuvilla olleista kulttuuri- ja luonnonmaisemista tuli matkailukohteita. 
Joistakin niistä, kuten Pallastuntureista, Saanasta ja Oulangan kanjonista, kiteytyi 
myöhemmin kansallisia monumentteja ja suomalaisuuden sielun kuvastajia. Maise-
mat ja luonto loivat taustan matkailulle ja matkailuarkkitehtuurille.

Keskiyön auringon ihailusta tuli 1600-luvun lopulta lähtien matkailuilmiö, joka 
huomioitiin joidenkin Länsipohjan kirkkojen rakentamisessa. Kellotornien tekeminen 
näkötorneiksi aurinkoa palvoneille matkailijoille alkoi Länsipohjassa yli sata vuotta 
aiemmin, kuin Etelä-Suomessa alettiin rakentaa näköalatasanteita ja -torneja maise-
mien ihailuun.

Aavasaksan vaarasta kehittyi Lapin nykymaakunnan ensimmäinen turistikohde, 
kun sinne saapui matkailijoita ihailemaan keskiyön aurinkoa. Valtio ryhtyi 1870-luvul-
la tekemään Aavasaksasta virallista matkailukohdetta, ja virka-arkkitehdit kehittelivät 
sopivaa rakennusta. Klassistisen aurinkotemppelin suunnitelma kuvasti romantiikan 
ajan matkailukohteen luonnetta, mutta oli liian kallis. Arkkitehtuurin opiskelijoille 
vuonna 1880 järjestetty kilpailu tuotti Aavasaksan laelle norjalaisen mallin mukaan 
muinaispohjoismaiseen tyyliin rakennetun hirsitalon. Yläluokkaiselta metsästysma-
jalta näyttävä koristeellinen paviljonki toi paikalle harkittua matkailullista lisäarvoa, 
sillä lohikäärmeenpäät saattoivat viedä ajatukset myyttiselle varhaiskeskiajalle ja 
seinille ripustetut poronsarvet Lapin erämaihin.

Luonnon ja maisemien estetisoinnista kehittyi Aavasaksalle aurinkojuhlaperinne, 
joka omittiin pian Rovaniemen Ounasvaaralle ja myöhemmin esimerkiksi Levituntu-
rille, ja siihen liitettiin isänmaallista ohjelmaa. 1950-luvulla ja etenkin hiihtokeskusten 
perustamisen myötä juhannusta alettiin viettää myös Ruka-, Salla- ja Pyhätunturilla. 
Uudet tuolihissit kuljettivat väkeä tuntureiden laelle laajoja näkymiä ihailemaan. 
Juhannusjuhlat kasvoivat tuhansien ihmisten kansanjuhliksi suosittuine tähtineen. 
Juhannusjuhla tansseineen oli vanhaa kansanperinnettä, mutta Aavasaksalle suun-
tautuneen 1800-luvun ulkomaisen aurinkomatkailun innostamana se sai uudenlaiset 
puitteet, kun alettiin kokoontua vaaroille ja tuntureille.

TUNTURIEN, MAISEMIEN JA RETKEILYN LAPPI

Viime vuosisadan alkupuoli oli teknisen edistyksen aikakautta, jolloin pohjoisen mat-
kustajaliikenneolot mullistuivat: matkustusnopeus ja kuljetuskapasiteetti moninker-
taistuivat ja matkustusmukavuus parani olennaisesti. Lapin matkailu alkoi tuolloin 
kehittyä ja kasvaa nopeasti, mutta siinä oli vielä löytöretkeilyn luonnetta.

Matkailusta maan pohjoisosiin ja siitä propagoimisesta tuli osa isänmaan tun-
temuksen lisäämistä ja patriotismia 1800-luvun lopulta lähtien. Varsinainen Lapin 
matkailu alkoi Petsamon alueen Suomeen liittämisen ja Jäämerentien rakentamisen 
myötä. Suomen Matkailijayhdistys arvioi Lapin ja Petsamon kiinnostavaksi matkai-
lukohteeksi ja ryhtyi valtiovallan kanssa aktiivisesti järjestämään sinne ensimmäisiä 
matkailurakennuksia ja -palveluja. Itsenäistyneen maan matkailupolitiikka suunnat-
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tiin Lappiin ja Petsamoon, joista tuli 1920-luvulta lähtien tärkeitä matkailualueita ja 
keskeinen osa ulkomaille suunnattua matkailumainontaa ja virallista Suomi-kuvaa. 
Matkailijayhdistyksen rakennustoiminta keskittyi 1930-luvulta lähtien suurimmalta 
osin Lapin lääniin.

Aluksi Matkailijayhdistys kunnosti valtion 1917 rakentamia Ivalo–Petsamo-maan-
tien majataloja. Hirsirakenteiset tyyppimajatalot piharakennuksineen muistuttivat 
maalaistaloja, ja ne sisustettiin talonpoikaishenkisesti.

Yläluostarin ja Liinahamarin matkailumajat suunniteltiin 1920-luvun pohjoismai-
sen klassismin hengessä, samoin Ivalon ja Kolttakönkään puurakenteiset matkailu-
majat, jotka muistuttivat sisustuksiaan myöten maalaiskartanoita.

Matkailijayhdistyksen Lapin ja Petsamon toimipaikat perustettiin Jäämerelle joh-
tavan maantien yhteyteen, joten ne olivat matkailijoille lähinnä läpikulkupaikkoja. 
Poikkeus oli Kolttakönkään matkailumaja, joka sijoitettiin kauas pääväylästä, erityi-
seen matkailukohteeseen. Se aloitti toimintansa kylän vanhassa majatalossa, joka 
kunnostettuna ja sisustettuna näytti kodikkaalta porvariston kesähuvilalta.

Kolttakönkääksi nimetyn Boris Glebin muuttaminen matkailukohteeksi kuvaa 
länsimaista turismia. Paikan matkailun käynnisti sen ainutlaatuisuus ja kulttuurinen 
toiseus. Tunturien ympäröimän suojaisan ja vehmaan laakson keskellä virtasi kalaisa 
koski ja rannalla oli saamelaiskylä pienine asumuksineen. Idylliä täydensivät kolttien 
kreikkalaiskatolinen puukirkko ja 1500-luvun hirsikappeli. Hautausmaa-alueelle ra-
kennettiin matkailuja ja sitten suuri funkishotelli, ja kolttakylä asukkaineen suunnat-
tiin turisteille valmiina kansatieteellisenä museoalueena. Koltat tulivat osaksi paikan 
nopeasti syntynyttä matkailuteollisuutta, kunnes sota lopetti matkailun ja ajoi myös 
koltat pois kotiseudultaan. Matkailulla on ollut oma osansa saamelaisten koloniali-
soinnissa ja esineellistämisessä matkailunähtävyydeksi. Siihen liittynee myös Inarin 
”lappalaistuvan” sijoituspaikka: se rakennettiin kirkonkylässä käyville saamelaisille 
uuden matkailumajan pihaan, tavoitteena ilmeisesti saada heistä matkailunähtävyys 
turisteille.

Lapin funkishotellit olivat tyyliltään kansainvälisiä  
– retkeily- ja matkailumajoissa suosittiin kansallisia piirteitä
1930-luvun henkeen kuuluivat ulkoilun ja liikunnan harrastaminen, automatkailu, 
telttailu ja retkeily. Tuolloin aloitettiin myös talvimatkailu. Tuntureilla majoituttiin 
aluksi maalaistaloihin, ja se voitiin kokea elämyksenä.

Merkittävä osa Suomen 1930-luvun matkailurakentamisesta keskittyi Lapin lää-
niin. Matkailijayhdistys toteutti sinne laajan rakennusohjelman valtion lainoituksella. 
Myös valtion oma matkailurakentaminen suunnattiin Lappiin, lukuun ottamatta pää-
osin Alkon rakennuttamaa Hotelli Aulankoa.

Vuonna 1909 valmistuneen rautatien myötä Rovaniemi sai aseman Lapin portti-
na, ja kiinnostusta lisäsivät Ounasvaara, markkinat ja talvikisat. Hotelli Pohjanhovin 
avaaminen vuonna 1936 oli merkkitapaus Suomen matkailussa, hotellitoiminnassa 
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ja arkkitehtuurissa. Muutamaa vuotta aiemmin perustetusta Alkosta oli tullut yksi 
Suomen edistyksellisimpiä rakennuttajia.

Pohjanhovi oli valmistuessaan Suomen modernein hotelli ja arkkitehtuuriltaan 
myös kansainvälisesti merkittävä. Siitä tuli heti Rovaniemen ylpeydenaihe, ja se toi 
kauppalaan paitsi mannermaisen muodikasta ja ylellistä henkeä, myös välimerellisiä 
tuulahduksia. Vaikuttava ajanmukainen, laivahenkinen arkkitehtuuri ja hienostuneet 
sisustukset tekivät Pohjanhovista tunnetun ja hohdokkaan ylempien luokkien loman-
viettopaikan ja yhden suomalaisen funktionalismin merkittävimmistä kokonaistai-
deteoksista. Vaikka Pohjanhovin tarjontaa oli suunnattu edistyksellisesti erilaisille 
asiakasryhmille ja maksukyvylle, se oli silti luokkayhteiskunnan luomus. Pohjanhovi 
sai nopeasti legendaarisen maineen ja siitä itsestään tuli nähtävyys, jonka maine 
säilyi pitkään.

Pohjanhovin jälkeen myös Pallastunturin ja Kolttakönkään hotellit sekä Ivalon 
vanhan majan laajennus suunniteltiin kansainvälistä tyyliä noudattaen valkoisiksi, 
funktionalistisiksi kivirakennuksiksi, ja Liinahamarin matkailumaja laajennettiin fun-
kisasuun. Pallastunturin hotelli oli muotitietoisten ja varakkaiden lomanviettopaikka. 
Korkealla tunturin rinteessä ylväästi seisonut suorakulmainen rakennus erottui hät-
kähdyttävästi puuttoman maiseman keskellä, kuin sivilisaation etäinen tukikohta.

Funkishotellien vaikuttavalla arkkitehtuurilla ja sisustuksilla ilmennettiin uusim-
pia ulkomaisia virtauksia ja luotiin hohtoa Lappiin matkustamiseen. Hotellit olivat 
seudullaan modernia edelläkävijäarkkitehtuuria ja tyyliltään niin kansainvälisiä, että 
olisivat voineet sijaita missä tahansa läntisessä maailmassa. Etenkin Kolttakönkään 
hotelli oli kontrastissa kaikkeen ympärillä olevaan, sillä sen virtaviivaisessa arkki-
tehtuurissa ja eleganteissa interiööreissä mikään ei viitannut arktiseen luontoon ja 
poikkeukselliseen sijaintiin Jäämeren tuntumassa, kolttasaamelaisten kylässä.

Funkishotellit ulkoilmaterasseineen ja huoliteltuine sisustuksineen ilmensivät 
ajanmukaista, hyvin toimeen tulevien matkailijoiden elämää. Pohjanhovin ja Pal-
laksen hotellien henkilökunnalla oli samanlaiset työasut kuin helsinkiläisissä hotel-
leissa. Sisustuksilla ja kotimaisella huonekalu-, valaisin- ja tekstiilimuotoilulla oli 
tärkeä merkitys Lapin matkailurakennuksissa. Aulasta ja seurusteluhuoneesta tehtiin 
edustavimpia tiloja, ja muutama tilavampi matkustajahuone kalustettiin muita laa-
dukkaammin. Artek suunnitteli osan Pallastunturin ja Kolttakönkään hotellien sekä 
Inarin matkailumajan sisustuksista. Erilaisia asiakasryhmiä palveltiin tekemällä mat-
kailurakennusten kellarikerroksiin tai piharakennuksiin yhteismajoitushuoneita.

Ajanmukainen funkistyyli eteni Suomessa yksittäisinä rakennuksina muutamassa 
vuodessa valtakunnan kaukaisimmille rajoille, Petsamoon asti, ja näkyi erityisesti 
kaupunkien ja kauppaloiden hotelli- ja liikerakentamisessa. 1930-luvun suomalainen 
matkailuarkkitehtuuri näyttää olleen kokonaisuudessaan modernimpaa kuin Ruot-
sissa. Tuon ajan suomalaisen matkailuarkkitehtuurin kiteytynein ihanne oli moderni, 
kaikilla mukavuuksilla varustettu valkoinen hotelli luonnon keskellä tai puiston lai-
dalla.
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Funkishotellien valtavirran rinnalla ja vastakohtana versoi 1930-luvun matkailu-
rakentamisessa aivan toisenlainen tyyli, maanläheinen ja kansanomainen regiona-
lismi. Inarin matkailumaja ja Kilpisjärven, Ounastunturin ja Lohilinnan retkeilymajat 
olivat punamullattuja, vuoraamattomia ja osittain koristeltuja hirsitaloja, jotka mu-
kailivat paikallisuuteen viittaavalla tavalla perinteistä talonpoikaista rakentamista. 
Ne olivat eräänlaisia uuskansallisromantiikan ilmentymiä. Valittuun rakennustapaan 
ja sitä kautta myös tyylilajiin vaikuttivat olosuhteet, sillä puu ja luonnonkivi olivat 
syrjäseuduilla ja tiettömien taipaleiden takana käytännöllisimpiä rakennusmateriaa-
leja. Tämä tarjosi mahdollisuuden luoda matkailun tarpeisiin sopivaa suomalaiskan-
sallista, elämyksellistä arkkitehtuuria.

Liinahamarin matkailumajalta viitoitetun vaellusreitin varrelle, Jäämeren rannalle 
rakennetulla perinteisellä turvekammilla tarjottiin arktista eksotiikkaa. Turvekammi 
oli tuolloin vielä joillekin kalastajasaamelaisille asumisen karua todellisuutta, mutta 
Matkailijayhdistyksen siisti ja somasti sisustettu turistikammi oli hyvätuloisille 
kaupunkilaisille suunnattua romantiikkaa. Sitä tarjosi myös vuonna 1934 viitoitettu 
Pallas–Hetta-retkeilyreitti hirsitupineen ja porokämppineen. Vaelluspolusta tuli suo-
sittu ja se on sitä tänäkin päivänä.

Matkailu toi Lappiin uuden kulttuurin
Matkailijayhdistys toi valtion avustamana 1920–1960-luvulla Lapin kaukaisimmillekin 
seuduille mukanaan uuden matkailu- ja tapakulttuurin, laadukkaat rakennukset ja 
huolitellut sisustukset, hyvätasoisen ravintolakulttuurin, ammattitaitoisen henkilö-
kunnan ja luotettavan palvelun. Matkailumaja saattoi tuoda syrjäisemmille seuduille 
monta uutta asiaa keskuslämmityksestä ja sähkögeneraattorista vesiklosetteihin ja 
kylpyammeisiin, keittiö- ja pyykinpesulaitteisiin ja ravinto- ja hygieniakulttuuriin. 
Jotkut matkailumajat omine karjoineen ja viljelyksineen muistuttivat omavarai-
suudessaan maalaistaloa. Matkailijayhdistyksen toimipaikat merkitsivät suurta 
edistysaskelta etenkin Lapin takamaiden matkailupalveluissa, verrattuna aiempiin 
epäsiisteihin ja syöpäläisiä kuhisseisiin kievareihin ja niiden huonoon palveluun. En-
simmäisten matkailumajojen ja hotellien toivottiin toimivan esimerkkinä paikalliselle 
väestölle, kohottamalla syrjäisimpien seutujen asumiskulttuuria ja siisteystasoa.

Turisteilla oli mahdollisuus elää matkailumajoilla ja hotelleissa kuin näkymät-
tömän kuplan sisällä, etäällä seudun asukkaiden arkitodellisuudesta. Tyylikkäissä 
tiloissa voitiin nauttia laadukkaasta palvelusta, tilata parsaa ja valkoviiniä ja tutustua 
saman sosiaaliluokan matkailijoihin.

Inarin 1930-luvun matkailumajan päärakennuksen huoneissa asuville oli tarjolla 
hyvät mukavuudet. Siipirakennuksessa oli vaatimattomia yhteismajoitushuoneita, 
ja pihalla oli ”lappalaistupa” saamelaisille ja sen viereisessä tallissa ulkokäymälät. 
Saman matkailumajan puitteissa voitiin siis tarjota erilaista ja eritasoista asumista. 
Oli todennäköisesti kirjoittamattomia sääntöjä siitä, kuka saattoi käyttää tarjolla ol-
leita mukavuuksia tai astua sisälle Lapin matkailumajoihin, puhumattakaan niiden 
ravintoloista. Lapin matkailumajat ja -hotellit olivat 1950-luvulle asti etupäässä 
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ylempien sosiaaliluokkien paikkoja, ja kulttuurinen kuilu erotti niitä paikkakunnan 
väestöstä.

Matkailun alkaminen saattoi yhtäkkiä vauhdittaa pienen ja syrjäisen paikkakunnan 
kehitystä ja tunnettuutta, kuten Sallassa 1930-luvun lopulla. Matkailu toi kulttuurisen 
muutoksen myös niihin Lapin maalaiskyliin, joissa alettiin harjoittaa turistien täysi-
hoitoa 1930-luvulta lähtien. Maalaistalomajoitus oli käytössä vielä sodan jälkeisinä 
vuosikymmeninä ja jatkui sitten mökkimajoituksena.

Lappiin matkustaminen oli 1800-luvulta aina 1960-luvulle asti osa aikansa kansal-
lisromanttista aatemaailmaa ja patrioottista, usein porvarillista kulttuuria. Kansalli-
set ihanteet löysivät näkyvimmän toteutuman 1930–1940-luvun romanttishenkisissä 
matkailurakennuksissa. Talonpoikaisia ja karelianistisia aiheita sisältäneet, vuo-
raamattomat hirsirakennukset pyrkivät viestimään arkaaisella ja juurevalla tavalla 
kansallista kulttuuriperintöä ja isänmaallista henkeä, ripauksilla Lapin eksotiikkaa. 
Nykytermein kyse oli matkailukohteen tarinallistamisesta. Matkailumajojen vastaan-
ottovirkailijat ja tarjoilijattaret työskentelivät ainakin 1950-luvulle asti kansallispu-
vuissa, joillakin majoilla saamelaispuvuissa. Majojen pihoilla liehuivat siniristiliput. 
Matkailijayhdistys levitti Suomen Matkailu -lehdellään ja muilla julkaisuillaan ihan-
teellista kuvaa Peräpohjolasta ja Lapista ja niiden matkailukohteista ja -rakennuk-
sista. Tavoitteena oli kotimaisen ja ulkomaisen turismin kasvattaminen – toimiminen 
isänmaan parhaaksi.

Matkailu luotiin sodan jälkeen uudelleen
Sotavuodet 1939–1945, etenkin Lapin sota, tuhosivat suuren osan Lapin läänin raken-
nuskannasta – myös matkailurakennukset autiotuvista hotelleihin. Vain Aavasaksan, 
Kilpisjärven ja Pyhätunturin hirsirakenteiset majat säästyivät. Rauhanteossa Suomi 
joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle Karjalan, puolet Sallasta, osan Kuusamosta 
sekä Petsamon, jonne jäi Liinahamarin hotelli. Lähes koko läänin rakennuskanta, 
asutuskeskukset ja infrastruktuuri oli rakennettava uudelleen. Peräpohjola ja Lappi 
modernisoituivat lyhyessä ajassa, ja arkkitehtien suunnittelutoiminta nousi tärkeään 
asemaan.

Matkailulla vahvistettiin kansallistunnetta ja rakennettiin virallista Suomi-kuvaa 
myös sotien jälkeisenä aikana. Karjalan menettäminen korosti Lapin erityisasemaa 
salaperäisenä ja lumovoimaisena reuna-alueena. Suuri osa suomalaisista asui vielä 
maaseudulla, ja Lapin matkailua suunnattiin ensisijaisesti kaupunkien hyvätuloisille 
ihmisille. Kaupunkielämälle tarjosi vastapainoa luontoromantiikka, joka heijastui 
myös monissa Lapin matkailurakennuksissa. Lappiin matkustettiin 1960-luvulle asti 
pääosin retkeilemään ja hiihtämään, kuten 1930-luvullakin. Lappia ihannoitiin kir-
jallisuudessa, kuvataiteessa, elokuvissa ja iskelmissä 1960-luvulle asti. Pulavuosien 
Suomessa Lappi tarjosi romanttisen retken – vaikkapa vain haaveissa. Matkailussa 
oli vielä yhteisöllistä luonnetta ja matkailijat käyttivät yhteiskunnan perustamia ma-
joitus- ja yhteisliikennemuotoja.
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Matkailun jälleenrakennusta kesti Lapin läänissä 1960-luvun alkuun asti. Matkai-
lua ja matkailuarkkitehtuuria rakensivat valtio, mukaan lukien Alko tytäryhtiöineen 
sekä yleishyödylliset tahot, joista merkittävin oli edelleen Matkailijayhdistys – vuo-
desta 1966 Suomen Matkailuliitto – ja sen tytäryhtiö Matkaravinto. Myös osuusliik-
keet rakennuttivat joitakin pieniä hotelleja ja ravintoloita toimitalojensa yhteyteen. 
Rakennuttaminen ja suunnittelu oli keskusjohtoista ja tapahtui useimmiten Helsin-
gistä käsin. Suunnittelijat olivat lähes poikkeuksetta arkkitehteja. Sisustusarkkitehdit 
tulivat uutena ammattikuntana mukaan suunnitteluun 1940-luvun lopulta lähtien. 
Matkailun rakennettu kuva oli Lapin läänissä 1960-luvulle asti yhtenäinen ja hallittu. 
Laatuajattelu ulottui koko toimintaan, olipa kyseessä ensimmäisen luokan ravintola, 
kansanravintola, kahvila, tasokas hotelli tai puitteiltaan vaatimaton retkeilymaja. 
Tuloksena oli toimivia ja kestäviä, arkkitehtuuriltaan laadukkaita rakennuksia, joiden 
sisustukset olivat korkealuokkaisia ja yksilöllisiä. Parhaimmillaan matkailurakennuk-
sista ja niiden interiööreistä luotiin kokonaistaideteoksia, kuten Pallastunturin hotelli 
ja Alkon Rovaniemen hotellit Polar ja Polar Ounasvaara.

Valtion ja Matkailijayhdistyksen yhteistyö oli toimivaa. Yhdistys sai toistuvaa apua 
valtiolta, joka rakennutti hotelleja ja niiden laajennuksia, teetti niihin korjauksia ja 
hoiti myös suunnittelun. Matkailijayhdistyksen arkkitehti Jouko Ylihannu suunnitte-
li yhdistyksen omat kiinteistöt, useimmat valtion rakennuttamista hotelleista sekä 
yhteisöjen lomamajoja. Monia Lapin majoja ja myös Pallaksen hotellia rakennettiin 
osittain talkootyönä.

Kilpisjärveä markkinoitiin Petsamoa korvaavana matkakohteena. Valkoisena tun-
turimaisemassa hohtavassa Kilpisjärven hotellissa yhdistyi funktionalismin piirteitä 
luonnonmateriaaleihin ja koristeellisiin yksityiskohtiin. Pallastunturin uusi hotelli ais-
tikkaine sisustuksineen sai osakseen kansainvälistä ihailua. Talonpoikais- ja saame-
laiskulttuuriin viitannut hirsirakennus karelianistisine vivahteineen ja koristeellisine 
yksityiskohtineen oli edeltäneen funkishotellin vastakohta. Myös jykevässä Ounas-
vaaran majassa on kansallisromanttisia piirteitä.

Alko-konsernista tuli 1960-luvulla Suomen suurin majoitus- ja ravitsemisliike. 
Alkon ravintolayhtiöt toimivat itsenäisesti. Yhtyneiden Ravintoloiden Lapin lääniin 
sotien jälkeisinä vuosikymmeninä toteuttamat hotellit ja ravintolat olivat arkkiteh-
tuuriltaan ja sisustuksiltaan laadukkaita. Rovaniemelle rakennettiin arkkitehtuurikil-
pailun pohjalta modernistinen Suomen Pankin talo, jossa oli tyylikkäästi sisustettu 
ja korkealuokkainen Hotelli Polar ravintoloineen. Kantaravintolat puolestaan pyrki 
tekemään maaseudun Kantakievari-ketjunsa hotelleista ja ravintoloista keskitasoi-
sia, eräänlaisella maalaiskrouvin ja kylätavernan ajatuksella. Ketjun suunnittelijoiksi 
kelpasivat myös rakennusarkkitehdit ja -mestarit. Alkon kaupunki- ja kirkonkylähotel-
leihin tehtiin 1930-luvun Pohjanhovin mallin mukaan erikseen ensimmäisen luokan 
ravintola ja kansanravintola, johon oli erillinen sisäänkäynti.

Linja-autoliikenne kasvoi sotien jälkeisenä aikana. Rovaniemelle saatiin arkkiteh-
tuurikilpailulla 1950-luvun lopulla Suomen näyttävin linja-autoasema. Veistokselli-
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sissa kattomuodoissa voi edelleen hahmottaa pohjoisen maiseman perusmuotoja, 
jotka arkkitehdit halusivat antaa Lapin aikanaan tärkeimmälle liikenneasemalle.

Matkailua luotiin maisemilla ja arkkitehtuurilla
Vaikka sodan jälkeisiin vuosikymmeniin asti Lapin liikenneolosuhteet olivat monin 
paikoin kehittymättömiä, matkailupalvelut harvassa, majoitusyksiköt pieniä ja mu-
kavuudet olosuhteiden pakosta toisinaan vähäisiä, liittyi matkailuun 1950–1960-lu-
vulle asti korkeakulttuurin piirteitä. Massaturismia edeltänyt matkailukulttuuri oli 
1800-luvun jälkipuolelta lähtien osa sivistävää ja ihanteellista, kansallista projektia. 
Arkkitehtuuriltaan ja sisustuksiltaan huolitellut matkailumajat, hotellit ja ravintolat 
olivat osa tätä ilmiötä, ylempien sosiaaliluokkien suunnittelemaa, rakennuttamaa ja 
johtamaa palvelua pääosin ylemmille sosiaaliluokille. Tarjontaan kuului myös kan-
sanravintoloita, yhteismajoitushuoneita, retkeilymajoja ja leirintäalueita.

Matkailua ja siihen liittynyttä arkkitehtuuria ja sisustuksia ei suunniteltu ja suun-
nattu voitontavoittelun logiikalla suurille massoille, vaan etupäässä sille koulutetum-
malle väestönosalle, jolla oli aikaa ja varaa matkustaa. Lappiin vietiin myös monia 
valtiovieraita, ja Matkailijayhdistyksen ja Alkon hotellit järjestivät näiden korkean 
tason elämysmatkojen tarjoilut ja majoitukset – myös luonnon keskelle. Lapin mat-
kailun eräänlainen ”herooinen” pioneerivaihe oli osa yleismaailmallista klassisen 
matkailun kautta.

Korkealuokkaisella arkkitehtuurilla ja sisustuksilla oli Aavasaksan paviljongista 
lähtien 1960-luvulle asti keskeinen merkitys Lapin matkailun luomisessa. Matkai-
luarkkitehtuuriin ja -toimintaan otettiin alusta lähtien mallia Norjasta ja Ruotsista, 
mutta arkkitehdit kehittivät Lappiin myös omia ratkaisujaan. Matkailurakennukset 
sijoitettiin usein maisemallisesti huomattaviin paikkoihin, ja parhaimmillaan myös 
rakennuksista tehtiin nähtävyyksiä. Lapin matkailua luotiin ja markkinoitiin maise-
milla ja arkkitehtuurilla. Matkailijayhdistys pestasi alan johtavat valokuvaajat ikuis-
tamaan uudet toimipaikkansa, ja kuvat levisivät lehdissä, kirjoissa ja postikortteissa 
ulkomaita myöten. Matkailuarkkitehtuuri oli keskeisessä osassa Lappia esitelleissä 
1930–1960-luvun valokuvissa ja julkaisuissa. Hotellit ja matkailumajat kuvattiin 
mielellään keskellä laajaa maisemaa, edistyksen ja sivistyksen keitaina, joista käsin 
voitiin lähteä retkeilemään isänmaan ihanaan luontoon, ja palata illaksi takaisin 
tyylikkäästi sisustettuun majapaikkaan, seurusteluhuoneen takkatulen ja tarjoilujen 
äärelle.

MASSATURISMIA, LOMAKAUPUNKEJA JA VIIHDEARKKITEHTUURIA

Lappi pysyi 1960-luvun alkupuolelle asti matkailullisesti melko koskemattomana. Sii-
henastinen matkailurakentaminen oli vähälukuista ja ammattitaidolla suunniteltua, 
pienimuotoista ja useimmiten ympäröivälle maisemalle alisteista. Koskemattomat 
luonnonmaisemat olivat matkailun perusta.
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Lomailusta Lapissa tuli 1960-luvulta lähtien kaikille yhteiskuntaluokille mahdolli-
nen vapaa-ajanviettotapa. Elintaso nousi, vapaa-aika lisääntyi ja henkilöautot yleis-
tyivät. Tuhansille suomalaisille tarjoutui mahdollisuus nähdä ja kokea ensimmäisen 
kerran ihmeellinen Lappi. Autoon pakattiin teltta ja makuupussit ja lähdettiin kierte-
lemään, katsomaan Lapin nähtävyyksiä ja maisemia, ja käymään samalla reissulla 
myös Norjan puolella.

Klassisen matkailun ja luontoestetiikan kukoistus jatkui Lapissa 1960-luvulle asti, 
jolloin matkailun keskiluokkaistumisen ja massamatkailun myötä alaa alkoi vallata 
toiminnallinen matkailu. Suosituksi harrastukseksi tuli laskettelu. Lapin lääniin pe-
rustettiin 1960-luvun alkupuolelta lähtien kymmenkunta uutta hiihtokeskusta – myö-
hemmin määrä nousi pariinkymmeneen. Tehtiin autotie ja pysäköintikenttä, raivattiin 
laskettelurinteet, pystytettiin ulkomailta tilattu hiihtohissi ja rakennettiin pieni puura-
kenteinen hotelli. Esimerkkiä näytti Kuusamon Rukatunturi, jossa ensimmäinen hissi 
saatiin pyörimään vuonna 1957. Hissirakentamisen rinnalla tunturien laelle penger-
rettiin tie ja pystytettiin radiomasto. Pian hotelleja laajennettiin ja niiden ympärille 
alkoi nousta loma-asuntoja. Hiihto- ja matkailukeskusten rakentamis- ja laajentami-
sinto hiipui 1970-luvun puolivälin öljykriisiin ja käynnistyi taas 1980-luvulla, kiihtyen 
vuosikymmenen loppua kohden. Hiihtokeskuksista muutamat ovat sittemmin kas-
vaneet suuriksi, kymmenien tuhansien vuodepaikkojen lomakaupungeiksi ja Lapin 
suurimmiksi taajamiksi monipuolisine palveluineen.

Yksityisautoilu muutti matkailun ja lomailun luonnetta, sillä rakentamista voitiin 
toteuttaa joka puolelle. Ounasvaaran laella avattiin vuonna 1968 virtaviivainen, 
pilareiden päällä seissyt moottorihotelli, jonka alapuolella sijainneille pysäköinti-
paikoille ajettiin suoraan autolla. Moderniutta ja autokulttuuria ilmentänyt Hotelli 
Polar Ounasvaara oli tyylikäs näyte aikakauden arkkitehtuurin minimalistisista ja 
konstruktivistisista pyrkimyksistä. Se oli Lapin läänin ensimmäinen maiseman laelle 
rakennettu hotelli. 1980-luvulta lähtien on rakennettu ravintolat Kaunispäälle ja 
Ruka-, Ylläs- ja Pyhätunturin laelle, ja Levitunturin päälle on noussut liuta ravintola- 
ja hotellirakennuksia. Tunturien laelle noustaan nykyisin hissillä tai autolla.

Matkailu suosii Lappi-kliseitä ja lavasteita
Aitoon perinteeseen viittaamisen sijaan on viime vuosikymmenien matkailussa ja 
matkailuarkkitehtuurissa – niin Lapissa kuin paljolti muuallakin maailmassa – ollut 
melko tavallista käyttää tuttua ja kliseemäistä symboliikkaa ja tunnuskuvastoa. Mat-
kailu on muokannut käsitystä Lapin maakunnasta, sen kulttuureista ja historiasta 
luomalla kuvaa primitiivisestä pohjoisesta porosaamelaisten, kullanhuuhtojien, tuk-
kijätkien, joulupukin, tonttujen ja arktisuuden takapajulana. Matkailussa on toistettu 
näihin aihepiireihin liittyviä symboleja, stereotypioita ja kliseitä, painottaen lyhytai-
kaisia kullankaivuu- ja savottavaiheita ja etenkin saamelaisten rakennusperinnettä 
– jälkimmäistä usein vääristellyssä muodossa. Samalla kun yleinen käsitys Lapista, 
sen alueesta ja rajoista, on muuttunut, on tietämys maakunnan kulttuureista ja ra-
kennusperinteistä hämärtynyt ja korvautunut mielikuvilla ja myyteillä.
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Länsipohja ja Peräpohjola eivät ole historiallisesti olleet Lappia, vaan Pohjan-
maan pohjoisosaa ja pohjalaisen kulttuurin jatkumoa. 1900-luvun jälkipuolelta 
lähtien Lappi on koko ajan laajentunut ja sitä on laajennettu, osana matkailun 
markkinointia ja imagoa. Vanhat maakuntien nimet Länsipohja ja Peräpohjola ovat 
jääneet pois käytöstä ja muuttuneet Lapiksi; nyt myös Kuusamoa sulautetaan osaksi 
Lappia. Lapin laajenemiseen on liittynyt kulttuuristen erityispiirteiden katoamista ja 
unohtamista. Länsi- ja peräpohjalainen talonpoikaiskulttuuri olivat Pohjanmaan kan-
sankulttuurin, käsityötaiteen ja rakentamisen arvokkaita pohjoisia ilmentymiä, jotka 
kuihtuivat sodan hävityksessä ja sitä seuranneessa yhteiskunnallisessa modernisaa-
tiossa. Koska ne ilmeisesti eivät ole olleet matkailun kannalta riittävän primitiivisiä, 
omintakeisia ja myyviä, ne on myöhemmin korvattu alkukantaisemmilla, populaa-
rikulttuurista tutuilla Lappi-kuvastoilla. Matkailutoiminnassa on haluttu esittää koko 
laaja maakunta typistetysti yhtenä ja samana kliseiden, stereotypioiden, satujen ja 
myyttien alkuvoimaisena Lappina. Matkailun markkinointi ja populaarikulttuuri ovat 
värittäneet koko maakunnan ylle samankaltaisia mielikuvia ja uskomuksia.

Lapin ja sen matkailun tunnetuin arkkityyppi ja symboli on kota. Pohjois-Suomen 
teiden varsilta ja matkailukohteista voi löytää satoja mitä erilaisimpia versioita 
kodasta. Yleisimmin esiintyvä, yksinkertaistettu, säännönmukainen ja kapeahko 
kartiohahmo ei kuitenkaan muistuta niinkään poropaimentolaisten aikoinaan käyt-
tämää loudekotaa vaan ehkä paremminkin Pohjois-Amerikan tasankointiaanien 
tiipiitä, jonka hahmo ja rakenne on tuttu populaarikulttuurista – päinvastoin kuin 
saamelainen rakennuskulttuuri. Kotarakennelmilla halutaan kuvastaa Lappia ja 
saamelaiskulttuuria, mutta sen sijaan ne vahvistavat väärää mielikuvaa saamelais-
kodasta. Satoja tuhansia turisteja on istutettu Pohjois-Suomen matkailukeskuksissa 
mitä erilaisimpien kota- ja tiipii-rakennelmien sisälle, välillä joulupukin, tonttujen ja 
saamelaisasuihin pukeutuneiden työntekijöiden kanssa. Harva nykypäivän matkaili-
ja on kuitenkaan saanut nähdä aitoa, perinteisen mallin mukaan tehtyä saamelaisten 
loudekotaa ja turvekotaa tai oikeaa peräpohjalaista hirsitaloa kaikkine hienouksineen 
– saati tietää niihin liittyvästä historiasta.

Veistämättömistä hirsistä rakennettiin ennen sotia vain joitakin pieniä retkeily-
majoja ja sotien jälkeen autiotupia, hiihtomajoja ja saunoja, mutta matkailuarkki-
tehtuurissa pyöröhirsi ja kelohonka pysyivät harvinaisina rakennusmateriaaleina 
1960-luvulle asti. Lähes ainoita pyöröhirsirakennuksia olivat pieni romanttishenkinen 
Napapiirin maja ja Pyhätunturin matkailumaja Keropirtti. Hirsiseinien veistämättä 
jättämisellä alennettiin rakentamiskustannuksia ja luotiin erähenkistä tunnelmaa.

Aiemmin alkeellisena pidetty kelohirsi oli tuntematon materiaali Lapin matkailu-
rakennuksissa 1960-luvun lopulle asti, jolloin alkoi kelorakentamismuoti. Suurista 
kelolinnoista tuli menestyvien yritysten statussymboleja ja kelohongasta ja pyörö-
hirrestä vallitsevia materiaaleja matkailu- ja lomarakentamiseen. Pohjois-Suomen 
matkailukeskuksiin ja maanteiden varsille rakennettiin satoja toisiaan muistuttavia 
kelorakennuksia ja -sisustuksia, kokonaisia kelopirttitaajamia, jotka suunniteltiin 
miltei samalla mallilla, tukkikämppäromantiikan hengessä. Kelohongan yhtäkkistä 
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suosiota selittää se, että alkukantainen ja erähenkinen, tukkisavottoihin viittaava 
imago miellettiin vapaa-ajan rakentamiseen sopivaksi, aidoksi osaksi Lappia. Kelo-
huviloilla ei ollut mitään tekemistä Lapin kansanrakennusperinteen kanssa, ja yhteys 
savottaperinteeseen oli lähinnä fiktiivistä, sillä 1900-luvun alkupuolen tukkityöläisten 
asumukset olivat perin vähäpätöisiä. Ulkomuodoltaan primitiiviset, hämyisät kelo-
pirtit vastasivat kaupungistuneiden suomalaisten kaipuuseen luonnonläheiseen elä-
mään. Arkaaisen kämppäkuoren takaa löytyivät kaikki mukavuudet – toisinaan uima-
allaskin. Erähenkiset kelokämpät ja jykevät kelosisustukset liuskekivitakkoineen ovat 
1930–1940-luvun talonpoikaisuutta ja karelianismia suosineen kansallisromanttisen 
matkailuarkkitehtuurin jatkumoa kömpelömpinä ja kansanomaisempina versioina. 
Kelohonkavillitys muokkasi käsityksen Lapin rakennusperinteestä todellisuutta al-
kukantaisemmaksi. Kelohongasta ja Lapista tuli synonyymeja, ja se näkyy edelleen 
Pohjois-Suomen matkailu- ja lomarakentamisessa, etenkin ravintoloiden sisustuk-
sissa.

Lapin matkailukeskuksista löytyy monenlaisia esimerkkejä populismista ja viihde-
arkkitehtuurista. Alkukantaisuutta tavoittelevan kelokämppärakentamisen ja kotara-
kennelmien rinnalla on 1980-luvun lopulta lähtien ollut nähtävissä muiden kulttuu-
rien jäljittelyä. Lomakaupunkien ja matkailukeskusten, etenkin Levin, rakennuksiin 
on otettu 1990-luvulta lähtien mallia Alpeilta. Tällä halutaan ehkä osoittaa, että Lapin 
lomakeskukset ovat yhtä hyviä kuin Alppien lomanviettokohteet. Huomio- ja viih-
dearkkitehtuuri voi sisältää stereotyyppistä ja helppotajuista symboliikkaa Lapin 
oletetusta perinteisestä rakentamisesta sekä ulkomailta poimittuja, usein populaa-
rikulttuurista tuttuja aiheita. Rakennuksille voidaan antaa satukirjamainen hahmo, 
ja vaikutteita on haettu jopa vanhoista linnoista. Elämyshakuista lavastemaisuutta 
käytetään etenkin hotellien ja ravintoloiden sisustuksissa. Matkailutuotteiden päälle 
liimataan mitä erilaisimpia tarinoita, joilla viitataan aitouteen ja alkuperäisyyteen. 
Lappi-kliseillä, muista kulttuureista poimituilla vaikutteilla ja niiden keskinäisellä se-
koittamisella pyritään herättämään huomiota ja erottumaan kilpailijoista.

Rovaniemen Napapiiri on rakentunut 1920-luvun lopulla pystytetystä kyltistä suu-
reksi elämyskeitaaksi. Sinne koottiin 1960-luvun alussa pienois-Lappi, johon kuului 
poroja, pari kotaa ja nili sekä saamelaisperheenä esiintyneitä työntekijöitä. Vuodesta 
1985 lähtien Lapin ja Rovaniemen matkailun veturiksi otettiin joulupukki ja tontut, ja 
kehitettiin joulumatkatuote. Napapiiristä tehtiin Joulupukin Pajakylä, ja angloame-
rikkalaisesta viihteestä tuttu Santa Claus -kuvasto yhdistettiin saamelaiskulttuuriin. 
Napapiirille rakennettuun Lapin suurimpaan viihdearkkitehtuurin keskittymään, 
joulumatkailun ympärivuotiseen kauppakeitaaseen kuuluu useita satukirjamaisia 
rakennuksia sekä sisähuvipuisto Santa Park.

Kun aiempina vuosisatoina maisemat, luonto ja paikallinen kulttuuri olivat Lapin 
tärkeimpiä matkailunähtävyyksiä ja vetovoimatekijöitä, alkoi 1980-luvun lopulta 
lähtien ulkomaisia turisteja houkutella joulupukki. Saamelaiskulttuuri on ainutlaatui-
suutensa vuoksi säilyttänyt asemansa matkailun kiinnostuskohteena, joskin sitä on 
esitelty vääristellen ja liitetty osaksi joulupukkitarinaa. Fiktiiviset ja populaarit vai-
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kutteet, kuten joulupukkiin liittyvät kuvastot, ovat alkaneet näkyä 1990-luvun alusta 
lähtien myös Lapin matkailurakentamisessa ja sen muuntumisessa viihteelliseksi 
ilmiöksi ja lavastamiseksi, osaksi elämystaloutta.

MIHIN KATOSI HYVÄ ARKKITEHTUURI?

Valtion matkailurakennuttaminen alkoi Lapin nykymaakunnassa 1870-luvun lopulla 
Aavasaksan paviljonkihankkeesta. Valtio rakennutti ja suunnitteli matkailurakennuk-
sia pohjoiseen 1960-luvulle asti ja toimi 1920-luvulta lähtien yhteistyössä Suomen 
Matkailijayhdistyksen kanssa, jolla oli oma arkkitehti. Alko rakennutti Lapin läänissä 
1930-luvulta 1960-luvun lopulle asti. Valtio toteutti matkailurakennusten korjauksia ja 
laajennuksia 1980-luvulle asti. Matkailumajat, hotellit ja ravintolat suunniteltiin par-
haalla taidolla. Lapin matkailutoimintaa ja -rakentamista säätelivät 1960-luvulle asti 
kunnianhimoiset ja yleishyödylliset tavoitteet. Alansa arvostetut arkkitehdit hoitivat 
sisustusarkkitehtien avustuksella kokonaisvaltaisen projektinhallinnan hankkeen 
ideoinnista sisustusten yksityiskohtiin saakka, ja Matkailijayhdistys suunnitteli koh-
teidensa toiminnallisen sisällön pohjoismaisten esikuvien pohjalta. Näin syntyivät 
tunnetut matkailurakennukset ja -kohteet. Arkkitehti- ja sisältösuunnittelu ja mark-
kinoiminen oli niin kokonaisvaltaisesti hallittua, että nykytermein sitä voisi kuvata 
konseptisuunnittelun, tuotteistamisen ja brändäämisen yhdistelmäksi.

Matkailijayhdistyksen ja Alkon pestaamat arkkitehdit suunnittelivat 1920–1940-lu-
vulla keskimäärin omaperäisempää ja näyttävämpää matkailuarkkitehtuuria kuin 
valtion virka-arkkitehdit. Hierarkkisesti johdetut virastot eivät ehkä ruokkineet luo-
vuutta, mutta suunnittelua tehtiin niissä korkealla ammattitaidolla. Siitä kertoo sekin, 
että Yleisten rakennusten ylihallituksessa, sittemmin Rakennushallituksessa, pääjoh-
tajat kirjoittivat hyväksymismerkintänsä pienten piharakennustenkin piirustuksiin. 
Kaikki suunniteltiin huolella.

Arkkitehtien suunnittelutoiminta lisääntyi koko rakennusalalla Lapin läänissä 
1930-luvulta lähtien, mutta 1960-luvulta alkaen Lappi alkoi jäädä suurelta osin ark-
kitehtitoiminnan ulkopuolelle. Ammattisuunnittelun väheneminen heijastui myös 
Lapin läänin matkailurakentamiseen, joka alkoi kokea voimakkaita muutoksia 1960-
luvun jälkipuolelta lähtien. Rakentamisen määrä kasvoi huomattavasti ja rakennus-
ten toteuttajina eivät enää olleet valtio ja Suomen Matkailuliitto, vaan yksityiset 
matkailuyrittäjät. Ammattitaitoinen arkkitehtisuunnittelu menetti merkityksensä. 
Kun matkailua ja liikennettä palvelevan rakentamisen suunnittelu ja toteuttaminen 
siirtyi yksityisyrittäjille, alkoi voimakas muutos ympäristökuvassa. Iso osa matkai-
lurakennusten ja -ympäristöjen suunnittelusta siirtyi teknikoille, insinööreille, ra-
kennusarkkitehdeille ja matkailuyrittäjille. Ammattimaisesti suunniteltu ja säädelty 
rakentaminen ja huolitellut sisustukset tekivät tilaa sekä vaatimattomalle tusinara-
kentamiselle että huomiota herättäville ideoille. Monenlaiset kukat alkoivat kukkia 
ja rönsytä pääteiden varsilla ja matkailukeskuksissa. Samalla kun matkailu muuttui 
yksityiseksi liiketoiminnaksi, alkoivat matkailijamäärät kasvaa ja matkailun puitteet 
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keskiluokkaistua ja tasapäistyä. Kun koko kansa lähti liikkeelle ja viettämään vapaa-
aikaa, alettiin palveluja suunnata suurille kuluttajajoukoille. Kun monet yleishyödylli-
set hotellien ja ravintoloiden rakennuttajat ja ylläpitäjät vetäytyivät alalta, alkoi myös 
ravintola- ja palvelukulttuurin taso köyhtyä.

Lapin nykyiset lomakaupungit ja matkailukeskukset ovat rakennuskannaltaan ja il-
meeltään monin osin epäyhtenäisiä, sekavia ja esteettisesti vaatimattomia. Niihin on 
noussut 1970-luvulta lähtien paljon eräänlaista itse suunniteltua ITE-arkkitehtuuria. 
Monien rakennusten ympäristöön sopivuus, muodonanto ja sopusuhtaisuus, ma-
teriaalien ja värien käyttö ja yksityiskohtien viimeistely on vaillinaista. Arkkitehtien, 
sisustusarkkitehtien ja maisema-arkkitehtien palkkaaminen suunnittelijoiksi on ollut 
viime vuosiin asti harvinaista. Valtio ja kunnat eivät ole asettaneet laatukriteereitä 
suunnittelulle ja arkkitehtuurille rahoittaessaan hankkeita. Valtion ja Euroopan unio-
nin rahoituksella on toteutettu epäammattimaisesti ja heikkotasoisesti suunniteltuja, 
usein huonosti toimivia, esteettisesti heikkotasoisia ja ympäristölleen vieraita mat-
kailurakennuksia. Muutos on ollut suuri, kun valtion 1970-luvulta lähtien rahoittamia 
matkailuhankkeita vertaa valtion varoilla tai lainavaroilla 1920–1950-luvulla toteutet-
tuihin matkailurakennuksiin ja Alkon hotelleihin.

Lapin maakuntaan ei ole rakennettu viime vuosikymmeninä varsinaisesti yhtään 
hotellia, joka olisi sekä arkkitehtuuriltaan että tasoltaan kansainvälisesti korkealuok-
kainen. Sen sijaan Ruotsissa ja Norjassa on toteutettu arkkitehtuuriltaan, sisustuksil-
taan ja palvelutasoltaan korkealaatuisia hotelleja ja matkailuympäristöjä. Esimerkiksi 
Åressa avattiin vuonna 2008 yhdysvaltalaisen arkkitehdin Peter Bohlinin ja Aix Arki-
tekter Ab:n suunnittelema viiden tähden designhotelli Copperhill Mountain Lodge, 
joka on näyttävä puusta ja luonnonkivestä rakennettu hotelli metsärinteessä. Sen 
hienostuneet sisätilat on suunniteltu huolella ja kalustettu laadukkaalla muotoilulla 
pienimpiä yksityiskohtia myöten. Jos BIG Bjarke Ingels Groupin suunnitelma Kouta-
laelle toteutuu, siitä voi tulla kansainvälisesti korkealuokkainen hotelli.

Lapin matkailussa on viime vuosikymmeniltä vain vähän onnistuneita esimerk-
kejä paikallisuuteen viittaavasta, ympäristöönsä sovitetusta, esteettisestä ja par-
haimmillaan myös elämyksellisestä arkkitehtuurista. Lapin julkisesta rakentamisesta 
löytyy kuitenkin joitakin esimerkkejä. Inarin kylän saamelaiskeskus Sajos ja saame-
laismuseo Siida ovat onnistuneita mutta harvinaisia esimerkkejä kontekstuaalisesta, 
hengeltään regionalistisesta arkkitehtuurista Lapissa.

Lapissa toivotaan matkailulle jatkuvaa kasvua, mutta sitä voi olla vaikea saavuttaa 
suurentamalla nykyisiä lomakaupunkeja ja matkailukeskuksia tähänastisella tavalla 
– useimmiten vajavaisella suunnittelulaadulla. Lapin lomakaupunkien ympäristöku-
van keskimääräinen vaatimattomuus ja epäyhtenäisyys ei toisaalta näytä ratkaise-
vasti poikkeavan monien Lapin ja Suomen maakuntataajamien viime vuosikymme-
nien rakentamisesta. Edulliseen kertainvestointiin tähtäävän teollisen rakentamisen 
ja usein vähäisen suunnitteluosaamisen tuottamalle arkiympäristöjen karuudelle on 
voitu monella paikkakunnalla jo immunisoitua, mutta lomalta voidaan silti odottaa 
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enemmän. Teollinen ja monenkirjava tusinarakentaminen ja ylisuuret rakennukset 
heikentävät matkailukeskusten viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta.

MASSAMATKAILUN MUOKKAAMAT MAISEMAT

Matkailu ja luonnonsuojelu kulkivat Lapin läänissä käsi kädessä 1960-luvun alku-
puolelle asti, ja retkeily- ja matkailumajoja sijoitettiin luonnonsuojelualueille tai 
niiden viereen. 1960-luvun jälkipuolella alkoi huomattava muutos matkailijoiden 
ja matkailu- ja lomarakentamisen määrissä, matkailutavoissa ja suhtautumisessa 
luonnonmaisemiin. Suosioon nousi toiminnallinen matkailu, joka kaupallisine ak-
tiviteetteineen pyrki sijoittumaan merkittävien maisemanähtävyyksien yhteyteen, 
usein saamelaisten pyhille tuntureille. Aiemman kansallisromanttisen ja vaalivan 
suhtautumistavan ja esteettisen arvon sijaan tunturi- ja vaaramaisemat nähtiin 
toiminnallista matkailua palvelevan hyödyn välikappaleina. Niille kaavoitettiin ja ra-
kennettiin matkailukeskuksia ja lomamökkialueita, 1970-luvulta lähtien lomakaupun-
keja. Laskettelurinteet ja -hissit, autotiet ja pysäköintikentät, hotellit, radiomastot, 
rinneravintolat, mökkialueet ja myöhemmin lumetusjärjestelmät, kesäkelkkaradat 
ja golfkentät alkoivat hallita pohjoisen matkailumaisemia. Toiminta alkoi pienimuo-
toisesti yksittäisistä hisseistä ja rinteistä, mutta paisui myöhemmin laajamittaiseksi 
rinnerakentamiseksi. Maisema muuttui raaka-aineeksi.

Massaturismi kymmenien tuhansien vuodepaikkojen suuruisiksi kaavoitettuine 
lomakaupunkeineen on muuttanut pohjoisen maisemia. Moniin tunnettuihin maise-
miin, kansallispuistoihin ja luonnonsuojelualueisiin on kohdistunut rajuja kaavoitus-, 
rakennus- ja maanmuokkaushankkeita. Vain osa niistä on kaatunut viranomaisten 
vastustukseen. Parin miljardin vuoden ikäisiä tuntureita on myllerretty hetkessä 
piloille. Luonnonsuojelualueena olleen Yllästunturin rinteet tuhottiin muokkaamalla 
kauttaaltaan maansiirtokoneilla, koska laskettelukauden pidentämiseksi suihkutetta-
va keinolumi edellyttää tasaista alustaa. Levillä ei ollut pulaa rakennusmaasta, mutta 
massiivinen rakentaminen päästettiin levittäytymään tunturin päälle. Myös monien 
muiden tuntureiden, esimerkiksi Pyhän ja Rukan, rinnemaisemat on runnottu. Edellä 
mainittujen tunturien muokatut, rakennetut ja valaistut rinteet näkyvät kymmenien 
kilometrien päähän, kuten myös Levin Koutalaen seitsenkerroksinen hotelli. Lasket-
telumatkailu on hävittänyt altaan ikiaikaisia maisemia, joiden varaan paikan matkai-
lu alun perin rakentui.

Kiinteistösijoittajien, rakennusliikkeiden ja matkailuyritysten – etenkin hotelliket-
jujen – käynnistämät korkean ja massiivisen rakentamisen hankkeet ovat aiheutta-
neet kiistoja esimerkiksi Levillä, Pyhätunturilla, Saariselällä ja Rovaniemellä. Korkeaa 
ja massiivista rakentamista on perusteltu matkailun vetovoimaisuuden lisäämisellä, 
mutta on kyseenalaista houkutteleeko se turisteja Lappiin ja vastaako se matkailu-
mainosten välittämää kuvaa.

Pohjois-Suomen kymmenien laskettelukeskusten keskinäisessä kilpailussa vain 
harvat ovat menestyneet, useimmat ovat kituuttaneet. Osa on ajautunut konkurs-
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seihin ja jotkut laskettelurinteet kasvavat vesakkoa. Hiihtokeskukset perustettiin 
koskemattoman luonnon keskelle, mutta mitään niistä ei alun perin suunniteltu 
lomakaupungiksi. Koska laskettelubuumi käynnistyi 1960-luvulla nopeasti eikä 
valtakunnallista saati läänikohtaista kokonaissuunnitelmaa ollut, nousi hiihto- ja 
matkailukeskuksia vieri viereen. Jokainen kunta halusi saada oman rahasamponsa. 
Itä-Lapin ja Koillistuntureiden Ruka, Salla, Suomu, Pyhä ja Luosto sijaitsevat ryp-
päänä lähellä toisiaan, samoin Länsi-Lapin Olos, Levi ja Ylläs. Lasketteluharrastuksen 
synnyttämää valtavaa rakennustoimintaa ei ole kyetty riittävästi ohjaamaan ja sääte-
lemään maakunta-, yleis- ja asemakaavatasolla. Eri puolilla Lappia naapurikunnat ja 
vierekkäiset matkailukeskukset kilpailevat keskenään samoista turisteista ja matkai-
lun tukirahoista.

Lomanvietto laskettelukeskuksissa on muuttunut kaupunkikulttuuriksi ja kulutta-
miseksi. Laskettelun, lumilautailun, golfin, rinneravintoloiden ja yökerhojen lisäksi 
nykypäivän Lapin-loman urbaaneihin aktiviteetteihin kuuluu sisäliikunta kylpy-
löissä, urheiluhalleissa ja kuntosaleilla. Levi, Ruka ja Saariselkä ovat saavuttaneet 
aseman lomakaupunkeina, joihin lähdetään viettämään sosiaalista kaupunkielä-
mää. Ne ovat rakenteeltaan ja palvelujen keskittymisen osalta urbaanimpia kuin 
monet suomalaiset pikkukaupungit. Mitä suurille, etupäässä laskettelun varaan ra-
kentuneille lomakaupungeille tapahtuu, jos ilmastonmuutos tekee talvista niin sa-
teisia ja vähälumisia, että lumitykeillä on liian kallista ja epäekologista pitää useita 
rinteitä lumisina? Ehdotetaanko rinteiden kattamista ympärivuotisesti toimiviksi 
lasketteluhalleiksi, kuten Ounasvaaralla on kaavailtu? Entä jos lasketteluharrastus 
menettää suosionsa? Yhdeksi vaihtoehdoksi on jo tullut hiihtovaellus, jossa nous-
taan rinteitä omin voimin ja nautitaan samalla maisemista ja luonnosta – aivan 
kuten 1930–1950-luvulla.

Suureksi paisunutta Lapin lomarakentamista voi pohtia paitsi ympäristön, mai-
seman ja luonnon sietokyvyn, myös kestävän kehityksen kannalta. Voi kysyä, ketä 
ylimitoitettu ja tavallista asuntorakentamista kalliimpi vapaa-ajan rakentaminen 
varsinaisesti palvelee. Kun tuhannet kaikilla mukavuuksilla varustetut, usein sijoi-
tusmielessä rakennetut loma-asunnot seisovat suurimman osan vuodesta tyhjillään 
peruslämmöllä, kuluu tarpeettomasti suuria määriä energiaa.

Suomen suurimmat matkailuinvestoinnit ovat 1930-luvulta lähtien kohdistu-
neet ilmeisesti valtaosin Lapin lääniin. Matkailun hankkeet, julkinen rahoitus sekä 
markkinointi on suunnattu 1960-luvun lopulta lähtien ensisijaisesti toiminnallisen 
matkailun, etenkin laskettelun varaan. Valtion ja kuntien tuki Lapin läänin matkailul-
le on ollut viime vuosikymmeninä merkittävää ja hankkeita on rahoitettu toisinaan 
pelkästään työllisyysperustein. Kauppa- ja teollisuusministeriön avustusten sekä 
työvoimahallinnon työllisyysmäärärahojen avokätinen jako on ollut osaltaan syn-
nyttämässä taloudellisesti kannattamattomia matkailuhankkeita, joita muuten ei olisi 
lähdetty toteuttamaan. Suunnitelmien arkkitehtuurin ja ympäristöön sopivuuden 
arviointi on ollut joko olematonta tai vaillinaista.
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Matkailun mukanaan tuoma monenkirjava ja osittain mittakaavaltaan sopimaton 
matkailurakentaminen on muuttanut myös perinteisiä kylämaisemia, kuten sodassa 
säilyneen Äkäslompolon. Pelkosenniemen Suvannon kylän pilaaminen rakennus-
hankkeilla osoittaa, ettei Suomessa ole riittävästi pohdittu kulttuuriturismin toimin-
taperiaatteita eikä vastuullista matkailua. Tällaisia kohteita tulisi tarkastella kulttuuri-
matkailukohteena eikä sallia niihin mitä tahansa hankkeita, vaan paikan historiallista 
arvoa tukevaa matkailutoimintaa. Kulttuurimatkailukohdetta tulisi markkinoida ja 
kehittää historiallisena nähtävyytenä – sen sijaan, että matkailu sinne synnytetään 
perustamalla puuhamaa.

KULUTTAVAA VAI KESTÄVÄÄ MATKAILUA?

Tutkimukseni piirtää kaaren Lapin nykymaakunnan alueelle suuntautuneesta mat-
kailusta uuden ajan alusta näihin päiviin, ensimmäisistä löytöretkeilijöistä suuriin 
lomakaupunkeihin. Laajemmasta näkökulmasta katsottuna se ei kuitenkaan käsittele 
pelkästään Lappia, vaan matkailun yleismaailmallisen kehityksen yhtä alueellista 
ilmentymää. Kehitys muillakin planeetan osilla näyttäisi tapahtuneen ja tapahtuvan 
edelleen pääosin samankaltaisella tavalla.

Esimerkiksi matkailun luonnolle, maisemille ja kulttuuriympäristöille Lapissa 
aiheuttamat haitat näyttävät maailman moniin massaturismikohteisiin verrattu-
na tyypillisiltä. Toisaalta ongelmat Lapissa lienevät keskimäärin pienempiä, sillä 
Suomen syrjäisimmissäkin kunnissa pystytään lainsäädännöllä ja valtion viran-
omaisvalvonnalla estämään haitallisimmat hankkeet paremmin kuin maailman 
köyhimmissä maissa.

Matkailusta on tullut miljoonien ihmisten massailmiö, kuluttamisen erikoisalue, 
joka on suuntautunut maapallon eri tavoin ainutlaatuisille ja luonnonkauniille alueil-
le. Massaturismi kasvaa nopeasti ja sen haittavaikutukset ulottuvat laajalti maailman 
kulttuureihin ja ympäristöihin. Massaturismi on muuttanut monien kohdealueidensa 
alkuperäistä rakennuskantaa, uudisrakentamista, maankäyttöä, luontoa ja maise-
maa sekä kulttuuria ja väestön elinkeinorakennetta. Jos viranomaiset ja asiantuntijat 
eivät säätele lainkaan turismiteollisuutta, se pystyy pahimmillaan nopeassa ajassa 
hävittämään altaan arvokkaita luontoalueita, maisemia, kulttuureja ja rakennuspe-
rintöä.

Olennainen kysymys on ihmiskunnan moninkertaistuvan turismin hillitseminen. 
Suurimmat haasteet kohdistuvat tulevaisuudessa niihin ahtaasti rakennettuihin mil-
joonakaupunkeihin, joissa on vähän puistoja ja mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon. 
Arjen elinympäristöjen parantamisella, lähivirkistysalueilla, monipuolisilla harras-
tusmahdollisuuksilla ja myös laadukkaasti toteutetuilla teemapuistoilla ja keino- ja 
elämysympäristöillä voidaan vähentää suurkaupunkien asukkaiden tarvetta matkai-
luun.
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Yksi kaupungistuneen maailman tulevaisuuden tärkeistä trendeistä tulee toden-
näköisesti olemaan luonto ja luontomatkailu, mutta luontoa pitäisi ensisijaisesti 
tuoda ihmisten lähelle kaupunkeihin, pihoille ja koteihin.

Lapin matkailun tulevaisuuden suuntia
Lappi on ollut jo pitkään yksi Suomen tärkeimmistä matkailualueista ja sen matkai-
lurakentaminen on ollut muita maakuntia laajempaa. Nykyisin matkailu on Lapin 
tärkeimpiä elinkeinoja ja sillä on huomattavat aluetaloudelliset vaikutukset. Lapin 
merkitys kansainvälisen matkailun vetovoimaisena alueena korostunee tulevaisuu-
dessa, koska siellä on laajat metsä- ja erämaa-alueet.

On tärkeää kehittää matkailutapoja ja -rakentamista kestävämmiksi ja vähäpääs-
töisemmiksi, ja edistää joukko- ja kevytliikennettä. Ilmastonmuutoksen torjuminen 
edellyttää maailmanlaajuisesti muun muassa lentomatkailun vähentämistä ja lyhy-
empiä lomalentoja, nopeita junayhteyksiä ja kotimaan- ja lähimatkailun suosimista. 
Matkailijoille voidaan tarjota parempia mahdollisuuksia liikkua matkailukohteissa 
jalan, polkupyörillä ja hiihtämällä.

Lämpenemisen aikaansaaman jääpeitteen sulamisen seurauksena arktisen alueen 
luonnonvaroja aletaan hyödyntää ja laivaliikenne pohjoisella meriväylällä kasvaa. 
Tavarakuljetus Suomen Lapin kautta voi lisääntyä. On ehdotettu uuden rautatien ra-
kentamista Sodankylän tai Kemijärven kautta Jäämeren rantaan, Norjaan. Rata tukisi 
Lapin matkailua

Lapin maakunta voi joiltakin osin olla melko suurtenkin turistijoukkojen matkailu-
alue, jos kaikki osatekijät suunnitellaan huolellisesti. Erilaiset matkailualueet ja mat-
kailuliikennereitit sekä niiden suhde luonnonsuojelualueisiin tulisi määritellä ja luo-
kitella nykyistä paremmin maakuntakaavaan. Sopiviin kohteisiin voidaan edelleen 
keskittää suurempia matkailijamääriä ja toiminnallista matkailua, kun taas tärkeiden 
luonnonsuojelualueiden ja kulttuurimaisemien käyttöä on säädeltävä ja niiden ym-
pärille tulisi asettaa suoja-alueet.

Monet lomailijat viihtyvät laskettelurinteiden ympärille nousseissa lomakaupun-
geissa, joiden kaduilla, baareissa ja diskoissa on elämää ja monipuoliset palvelut. 
Tiiviisti rakennetut lomakaupungit säästävät luontoa ja niiden palvelut, infrastruk-
tuuri ja jätehuolto pystytään hoitamaan tehokkaasti. Nykyisiä lomakaupunkeja ja 
-keskuksia kannattaa tiivistää, mutta suunnittelu vaatii erityistä ammattitaitoa, ja 
parhaimpia ratkaisuja voidaan löytää arkkitehtuurikilpailujen avulla. Työhön tarvi-
taan mukaan maisema-arkkitehteja. Taitavalla suunnittelulla tiiviistäkin lomakaupun-
geista pystytään tekemään vehreitä ja viihtyisiä paikkoja, joista on hyvät, opastetut 
yhteydet ympäröivään luontoon. Lomakaupunki voidaan jakaa vihervyöhykkeiden 
erottamiin alueisiin.

Toisaalta suurimpien lomakaupunkien suosio tuskin lisääntyy niiden jatkuvasta 
kasvusta, vaan jossain tulee raja vastaan. Jää nähtäväksi, toteutuvatko Pohjois-
Suomen lomakaupunkien ja matkailukeskusten suurisuuntaiset, kiinteistösijoittami-
seen liittyvät laajentumishankkeet. Lapissa on tällä hetkellä jo huomattava määrä 
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vuodepaikkoja ja matkailupalvelurakennuksia, ja iso osa niistä on huippusesongin 
ulkopuolella vajaakäytöllä tai tyhjillään. Olennaista on saada nykyinen kapasiteetti 
paremmin hyödynnettyä, muun muassa kehittämällä yhteistyötä ja varausjärjestel-
miä.

Lappi voi olla tulevaisuudessa Suomen ja Pohjois-Euroopan luonto- ja virkistys-
matkailun kohde. Klassisemman, luonnon ja paikallisen kulttuurin arvostuksesta 
lähtevän matkailu- ja retkeilykulttuurin suosio voi lisääntyä. Sallan matkailumarkki-
nointia voi pitää onnistuneena, sillä kaikki eivät halua matkustaa Lappiin rakennet-
tuun turistikaupunkiin viettämään urbaania elämää. Osa matkailijoista hakee Lapista 
varmaan tulevaisuudessakin metsän rauhaa ja hiljaisuutta, luonnossa liikkumista, 
hirsikämpän tunnelmaa, takkatulen rätinää ja puulämmitteisen saunan löylyjä. Lapin 
matkailussa voitaisiin suuntautua tarjoamaan nykyistä enemmän aitoja elämyksiä 
ja kokemuksia luonnossa. Jos luontokohteita markkinoitaisiin yhtä paljon kuin kau-
pallisia matkakohteita, se kasvattaisi luontomatkailun suosiota, mutta edellyttäisi 
kaupallisten palveluiden, kuten opastuksen järjestämistä. Lapissa on jo nykyisin 
luontoalueiden yhteydessä paljon majoitus- ja ravintolapalveluja, ja kesäaikaan iso 
osa niistä on käyttämättöminä.

Kun Lapin maakuntaa kehitetään ja markkinoidaan matkailualueena, on hyvä 
toimia sen omien aitojen perinteiden, paikallisuuden, luonnon ja omaleimaisuuden 
ehdoilla. Kannattaa luottaa myös omaperäisyyteen. Esimerkiksi lumi- ja jäärakennel-
mat ovat laajentaneet onnistuneesti talvimatkailun mahdollisuuksia.

Rovaniemen matkailutoiminnassa voitaisiin ottaa lähtökohdaksi nykyistä parem-
min myös paikallinen historia, perinne ja luonto. Turisteille voitaisiin tarjota elämyk-
sellisiä vaelluksia Ounasvaaran ja lähiseudun metsiin ja risteilyjä Kemi- ja Ounas-
joella vanhoihin peräpohjalaistaloihin rantautuen. Koskemattomista maisemistaan, 
muinaisrannoistaan ja esihistoriallisista löydöksistään kuuluisalle Pisavaaralle 
voitaisiin järjestää opastettuja retkiä. Historiaan liittyvä uusi turistikohde voisi olla 
esimerkiksi Kemijoen rannalle rekonstruoitava kivikautinen asuinpaikka.

Samalla kun matkailuelinkeino on yksityistynyt ja kasvanut nopeasti Lapissa, on 
alalle tullut koko ajan uusia yrittäjiä, jotka ovat opetelleet palvelemaan eri puolilta 
maailmaa tulevia turisteja ja suuria ryhmiä. Yrittäjät ovat kehittäneet matkailutuot-
teitaan ja palvelujaan vuosi vuodelta paremmiksi. Lapissa osataan nykyisin tarjota 
korkealuokkaisia elämys- ja ravintolapalveluja, mutta matkailun rakennetussa ympä-
ristössä – alueissa, rakennuksissa ja sisustuksissa – on parantamisen varaa.

Lappiin tarvitaan lisää asiantuntemusta ja arkkitehteja maakuntakaava-, yleiskaa-
va- ja asemakaavatasolle ohjaamaan matkailun ja siihen liittyvän infrastruktuurin 
sijoittumista, suojelemaan luonnonmaisemia ja kulttuuriperintöä suurilta turisti-
massoilta. Asiantuntevasti suunniteltu ja ohjailtu matkailutoiminta ei vaaranna kult-
tuuri- ja luonnonperintöä, vaan parhaassa tapauksessa molemmat voidaan saada 
tukemaan toisiaan. Vaikeitakin ristiriitoja on mahdollista ratkaista ammattitaitoisella 
suunnittelulla. Ennen julkisen tuen myöntämistä tulisi matkailuhankkeita tarkastella 
ammattimaisesti myös suunnittelun laadun ja ympäristöön sopivuuden kannalta.
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Lapin maakunnassa on järjestetty kautta aikojen vain vähän yleisiä arkkitehtuuri-
kilpailuja. Niiden avulla on saatu aikaan useita maakunnalle tärkeitä ja tunnistettavia 
rakennuksia. Lapissa kannattaisi käyttää enemmän arkkitehtuurikilpailuja – myös 
elämysmatkakohteissa – sillä niiden avulla voidaan löytää useista ehdotuksista 
kuhunkin kohteeseen toimivin, arkkitehtuuriltaan sopivin, omaperäisin ja samalla 
rakennuskustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu.

Lappiin tarvittaisiin laadukkaita ja omaperäisiä, parhaalla ammattitaidolla suun-
niteltuja, kestäviä matkailu- ja lomarakennuksia ja matkailuympäristöjä. Hyvä 
arkkitehtuuri, sisustukset ja muotoilu tukevat yrityskuvaa ja luovat perustaa matkai-
luelinkeinolle ja sen kestävyydelle. Suunnittelun osuus on pieni, kun tarkastellaan 
matkailurakennusten ja niiden ylläpidon ja palvelujen kokonaiskustannuksia usealla 
vuosikymmenellä. Hyvällä arkkitehtuurilla, sisustuksilla ja muotoilulla on mahdollis-
ta saada lisäarvoa, erottua kilpailussa ja houkutella yhä vaativammaksi muuttuneita 
asiakasryhmiä. Esimerkiksi 1930-luvun Pohjanhovin laatu ja maine syntyi siten, että 
rakennuttaja palkkasi suunnitteluun pätevät arkkitehdit, jotka suunnittelivat suoma-
laisella huippumuotoilulla sisustetun hotellin. Lapin harvat, rapistumaan päässeet 
vanhat matkailurakennukset kannattaisi puolestaan korjata ja sisustaa parhaalla 
ammattitaidolla perinnehotelleiksi, kuten monissa maissa on tehty.

Lapin ja Suomen matkailulla ja maisemien ja luonnon arvostamisella on 1960-lu-
vulle asti ulottuva arvokas alkuvaihe, joka toimii edelleen esimerkkinä ammatti-
taitoisesta matkailun suunnittelusta. Monet Lapin matkailun tukikohdista olivat 
aikoinaan omavaraisia ja nykypäivän mittapuun mukaan toimintatavaltaan kestäviä 
ja ekologisia. Uusiutuvaa energiaa ja lämmönsäästöä hyödynnettiin jo Pallaksen 
hotellissa 1930-luvulla. Matkailutoiminnassa voitaisiin taas kehittää omavaraisuutta 
ja energiansäästöä ja -tuotantoa. Kestävyys ja ekotehokkuus on tarpeellista ulottaa 
koko matkailutoimintaan maakuntatason suunnittelusta käytännön yksityiskohtiin. 
Lapin matkailuun tarvitaan uusi suunta, jossa luodaan hyvää, omaehtoista matkailu-
kulttuuria huomioimalla kulttuurin, ympäristön ja maiseman arvo osana kestävää ja 
vastuullista matkailua ja siihen liittyvää arkkitehtuuria.

Toiminnallisen ja terveyttä edistävän matkailun ja hyvien liikuntamahdollisuuksi-
en ohella Lapilla on tarjottavanaan puhdasta luontoa, metsiä, erämaita, tuntureita, 
vesistöjä ja ennen kaikkea – hiljaisuutta. Nykypäivän kaupungistuneessa, melui-
sassa ja kiireen täyttämässä maailmassa nämä ovat monelle ylellisyyttä. Pohjoisen 
metsistä ja luonnosta voi ammentaa hyvinvointia ja voimaa.

Kauniit maisemat, tunturit, luonto ja eläimet, kesäyön aurinko, revontulet, hanget 
ja kaamos, ruska, erämaan rauha sekä paikallinen, omaleimainen kulttuuri tarinoi-
neen ovat niitä ominaispiirteitä, jotka lumosivat ensimmäiset Lappiin saapuneet 
matkailijat, ja jos olosuhteet sallivat, niillä on tenhoa vielä tulevaisuudessakin. Näihin 
ominaisarvoihin kannattaa liittää korkealuokkaista ja omaperäistä arkkitehtuuria, 
sisustamista, muotoilua ja maisema-arkkitehtuuria. Siten voidaan parhaimmillaan 
saada kestäviä ja vetovoimaisia matkailuympäristöjä – yhtä huolella suunniteltuja 
rakennuksia ja sisustuksia, kuin mitä Lapin matkailuarkkitehtuurin historian par-
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haimmat esimerkit, 1930-luvun Pohjanhovi ja monet muut maineikkaat rakennukset 
1960-luvulle asti ovat tarjonneet.

Näköalat, jotka tuntureilta aukeavat, ovat valtavat. Kaikkialle, minne silmäsi luot, 

näet utuisen auteren, joka on kummallisen Lapin sinen kyllästämä. Tämä sini se 

väikkyy matkamiehen silmissä vielä kauan hänen Lapista palattuaankin ja kutsuu yhä 

uudelleen ”sinisille tuntureille”.

Ihmeellinen hyvänolon tunne täyttää tuntureilla vaeltajan mielen. On kuin kaikki 

maallinen touhu menettäisi tärkeytensä ja siellä ylhäällä pilvien luona olisi lähempänä 

taivasta.1

Antti Hämäläinen 1949

Pauli Huovilan 1940-luvun lopun valokuva on kuin kohtaus elokuvasta. Näyttämönä on Pallastunturin mat-

kailumajan seurusteluhuone, jossa hiihtoturistit viettävät aikaa. Pula-ajan keskellä tehty, Jouko Ylihannun 

suunnittelema hotelli oli yksi aikansa kauneimpia kokonaistaideteoksia Suomessa. Huoneessa näkyy Lasse 

Ollinkarin Pallakselle piirtämiä kalusteita, ruutukuosiin kudottuja Vappu Niittylän suunnittelemia tekstiilejä ja 

Paavo Tynellin valaisimia. Vasemmalla Kaj Franckin verhokangasta. SVM.



370 Autiotuvista lomakaupunkeihin

LÄHDEVIITTEET

Tässä tutkimuksessa lähdeviitteet eivät koske edeltävää 

tai edeltäviä kappaleita, vaan viitteet koskevat enintään 

kyseisen kappaleen tekstiä.

JOHDANTO (s. 11–21)

1 Kemppinen 1960, 5.

2 UNWTO Tourism Highlights 2012, elektr.

3 Ks. Eriksson Hultén 2004, 171–201; Strömberg 

2007.

4 Ks. matkailun historiasta ja käsitteistä esim. 

MacCannell 1999; Urry – Larsen 2011, 1–48; Mikä 

maa – mikä valuutta? 1998; Jokinen – Veijola 1990.

5 Reino Kalliola, Pallas-Ounastunturin kansallispuisto 

vaarassa. Kaleva 24.3.1970.

6 “Leisure-time uses of nature… recreational and 

esthetic.” MacCannell 1999, 80. Termien suomen-

nos HH. 

7 SML:n valokuvat ovat hajallaan, sillä ne jaettiin 

aikoinaan Suomen valokuvataiteen museon, 

Museoviraston, Arkkitehtuurimuseon, Design-

museon ja Suomen metsämuseon arkistoihin ja 

Kansallisarkistoon. Pelkästään SVM:ssa on arviolta 

17 000 SML:n vedosta ja negatiivia. Ilmoitan 

valokuvaajien nimet kuvateksteissä, jos ne ovat 

tiedossa. Matkailurakennusten piirustukset ovat 

sattumanvaraisesti hajallaan Kansallisarkistossa 

SML:n ja Rakennushallituksen useissa kokoelmis-

sa sekä Arkkitehtuurimuseossa eri suunnittelijoi-

den kokoelmissa.

8 Ks. Arkitekten 1903–1919 ja Arkkitehti 1921–2012.

9 Blomstedt M. 1936; Ylihannu 1949; Laapotti 1968.

10 Pulkka – Rajala – Leppänen 1962; Heikkinen – 

Komonen 1992.

11 Kiiskilä et al. 1986.

12 Esim. Hirn 1978 ja 1987b; Markkanen 1987; Paas-

koski 2005.

13 Soini 1970.

14 Mäkinen 1983.

15 Hirn 1987b; Markkanen 1987.

16 Ks. mm. Hirvelä 1999; Hautajärvi 1995.

17 Vahtola 1977 ja 1983.

18 Esim. Aikio M. ja P. 1993; Saarinen J. 1999.

19 Esim. Tiitta 1982; Linkola 1985b; Hakulinen 1986; 

Niinivaara 1988; Tiitta 1994; Hautala-Hirvioja 1999; 

Lapin taide 2011; Lapin taika 2011.

20 Tieteellisistä tutkimuksista tärkein on Soini 1963. 

Päiviö Tommila on tutkinut Helsingin 1830–1850-

luvun kylpylävaihetta ja Åsa Ringbom Suomen 

suuriruhtinaskunnan seurahuoneita. Lisäksi 

muutamista lähinnä Etelä-Suomen kaupunkien ho-

telleista ja ravintoloista on julkaistuja kirjoja, jotka 

ovat lähinnä kulttuurihistoriallisia kronikoita, muis-

telmia tai yrityshistoriikkeja. Lapin maakunnan 

hotelleja ja ravintoloita on käsitelty vain Arctian 

historiikissa (Saarenheimo 1985) sekä Pohjanhovin 

entisen johtajan muistelukirjassa, joka on historian 

osalta epätarkka (Virtamo 1997).

21 Wäre 1991.

22 Ks. mm. Mikkola 1980a; Heinonen 1986a; Helan-

der 1987; Niskanen 1987 ja 2005; Nikula 1990; 

Salokorpi 1990; Schildt 1990; Jokinen 1992 ja 

1993; Martti Välikangas 1993; Standertskjöld 1996; 

Lukkarinen 1998; Makkonen 1999; Sarje 2008. 

(Nämä esimerkit on poimittu tämän tutkimuksen 

lähteistä).

23 Ks. mm. Helamaa 1983; Helander 1987; Niskanen 

1987; Salokorpi 1990; Schildt 1990; Saarikangas 

1993; Sankaruus ja arki 1994; Lukkarinen 1998; 

Makkonen 1999; Aarne Ervi 2010. (Nämä esimer-

kit on poimittu tämän tutkimuksen lähteistä).

24 Ks. mm. Niskanen 1987 ja 2005; Jokinen 1992 ja 

1993; Standertskjöld 1996; Makkonen 1999.

25 Ks. mm. Niskanen 1987; Karttunen 2006; Aaltonen 

2010a; Aarne Ervi 2010.

26 Hautajärvi 1991 (OY/Ark) ja 1995; Diplomityöni läh-

tökohta oli Lapin tunturiasuminen ja sen historia. 

Erikoisen aiheen valitsi Osuuskunta Asuntomes-

sut, joka halusi teettää Oulun yliopiston arkkiteh-

tuurin osastolla taustatutkimuksen Pyhätunturille 

hankkeilla olleita tunturiasuntomessuja ja lomara-

kennusten suunnittelua varten. Asuntomessujen 

toimistolla ideoitu aihe sisälsi kuitenkin ristiriidan, 

sillä tuntureilla ei ole asuttu ennen matkailun 

alkamista, lukuun ottamatta poromiesten kämppiä. 

Niinpä aloin selvittää Lapin matkailuarkkitehtuuria.

27 Esim. Hautajärvi 1994, 1997a–d, 1998; Lapin 

maakuntamuseossa oli 1996 esillä tutkimukseeni 

pohjautunut ja suunnittelemani näyttely Matkalla 

pohjoiseen.

28 Ks. mainintoja Pohjanhovista esim.: Mikkola 

1980 ja 1990; Blomstedtia käsittelevään Elina 



371Lähdeviitteet

Standertskjöldin tutkimukseen (1996) ei sisälly 

Pohjanhovia, vaan sen osalta viitataan HH:n lisen-

siaatintyöhön (Hautajärvi 1995).

29 Vähäkallion Lappiin suunnittelemien matkailura-

kennusten osalta Niskanen (2005) viittaa HH:n 

lisensiaatintyöhön (Hautajärvi 1995).

30 Ks. esim. Michelsen 1992b; Härö 1992; Nyberg 

1992; Hautala-Kajos – Härö 1986; Arkkitehtiprofes-

siota on käsitelty myös arkkitehtuuritutkimuksen 

yhteydessä, esim. Niskanen 2005.

31 Nimike sisustusarkkitehti vakiintui ilmeisesti 1949. 

Korvenmaa 1999; Aaltonen 2010a.

32 Esim. Pettersson 1970 ja 1986; Pettersson – 

Knapas – Riska 1984 ja 1987; Knapas M. 1987 ja 

2000; Suomalainen puukirkko 1989.

33 Ks. esim. Lapin rakennusperintö 1984; Kaisanlah-

ti – Törmänen 1985; Haavikko – Suvilehto 1986; 

Haavikko 1990; Helamaa 1983.

34 Paulaharju on käsitellyt Lapin maakunnan suo-

malaista ja saamelaista asutus-, rakentamis- ja 

asumiskulttuuria useissa kirjoissaan, ja hänen 

valokuviaan, piirustuksiaan ja muistiinpanojaan on 

mm. Museoviraston kokoelmissa.

35 Ks. seuraavat opinnäytetyöt: Junttila et al. 1974b. 

OY/Ark; Aitoaho et al. 1978. OY/Ark; Hirviniemi et 

al. 1983b. OY/Ark; Pohjoissuomalainen kylä 1984; 

Pihkala 1986; Ks. myös: Pöykkö 1989a; Pöykkö 

1989b; Rahikainen 1989; Orava 1967; Kolehmai-

nen 1981b, 70–77.

36 Itkonen 1984 (1948).

37 Järventaus 1975, 110–111, 116–118; Em. kirjoituk-

sessaan Järventaus mainitsee, että arkkitehtuurin 

osastolla oli jo aiemmin inventoitu rakennuskult-

tuuria Oulun läänissä ja tehty Lapissa 1971–1972 

Tukkikämppätutkimus, ks. Junttila – Pasanen – 

Teppo 1974a.

38 Ks. esim. seuraavat arkkitehtuurin historian 

opinnäytetyöt: Helena Kantola. Alatervo. Kulttuu-

rihistoriallisesti/rakennustaiteellisesti merkittävän 

rakennusryhmän inventointi. 1977. OY/Ark; Aitoaho 

et al. 1978. OY/Ark; Jumisko – Oikarinen – Piis-

panen 1979. OY/Ark; Nousiainen 1981. OY/Ark; 

Hannu Ormio. Suomujoen Kotajärven kolttakenttä 

ympäristöineen. 1981. OY/Ark; Jari Haavikko, Pirjo 

Kaltiainen, Pertti Lehtinen. Porojen vasamerkintä ja 

siihen liittyvät rakenteet Lapin paliskunnan Pikku-

Luirojärven aidalla. 1983. OY/Ark; Hirviniemi et al. 

1982–1983a. OY/Ark; Haavikko – Kehus – Serola 

1983. OY/Ark; Pihkala 1986; Ks. yhdyskuntasuun-

nittelun opinnäytetöistä: Junttila et al. 1974b. OY/

Ark; Tero Haipus, Mauno Huurre, Liisa Märijärvi-

Vanhanen. Raattaman kyläsuunnitelma. 1979; 

Riikka Ollila, Leena Olsbo. Törmäsen kyläsuunnitel-

ma. 1980. OY/Ark; Pekka Elomaa et al. Peltovuo-

ma. Kyläsuunnitelma. 1982. OY/Ark; Tuija Solin, 

Vuokko Vanhakartano. Raanujärven kyläsuunni-

telma. 1982. OY/Ark; Hirviniemi et al. 1983b. OY/

Ark; Pohjoissuomalainen kylä 1984; Jari Haavikko, 

Tarja Outila. Tenojokivarren rakennuskanta. 1986; 

Lapin rakennuskulttuuria koskevaa inventointi- ja 

tutkimustyötä jatkettiin Oulun yliopiston arkkiteh-

tuurin osastolla 1980-luvulle asti, jonka jälkeen 

se tyrehtyi arkkitehtuurin historian laboratoriossa 

miltei kokonaan. Kootun inventointimateriaalin, 

piirustusten ja valokuvien pohjalta olisi edelleen 

mahdollista tehdä tutkimuksia ja julkaisuja, kuten 

Järventaus (1975, 118) aikoinaan tarkoitti.

39 Ks. inventointiraportit. Arkkitehtuurin historian 

laboratorio. OY/Ark.

40 Lapin rakennusperintö 1984.

41 Ks. Helamaa 1983, 86–94; Hautajärvi 1991 (OY/

Ark), 1995 ja 1994, 64–73; Jälleenrakennuksen 

perintö Lapissa 2004; Malaprade 2007a ja 2007b.

42 Ks. esim. Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 

Rovaniemen keskustan osayleiskaava-alueella 

2010, elektr.

43 Luontoon.fi, elektr.

44 Kansallismaisema 1993.

45 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, elektr.

46 RKY, elektr.; Ks. myös Rakennettu kulttuuriympä-

ristö 1993.

47 Valonen 1977b, 117.

1. LAPIN MAAKUNNAN 
RAKENNUSKULTTUURISTA (s. 23–49)

1 Paasi 1988, 5; Onnela 1985b, 366–368; Onnela 

1984; Linkola 1981, 11; Okko 1971, 15; Lehtola V.-P. 

2012, 68, 70.

2 Acerbi 1963 (1802), 42–43.

3 Kuusamo jakaa yhä Lapin matkailuväkeä. Pääkir-

joitus. LK 12.11.2011; Mauri Ylä-Kotola, Kuusamo 

on historiallisesti osa Kemin Lappia ja Lapinmaata. 

Kaleva 1.6.2010.

4 Onnela 1984, 221.

5 Saarinen H. 2012, 215–224, 250, 253. Saarinen 

viittaa Juhani Lassilan väitöskirjaan Lapin koulutus 

2001.



372 Autiotuvista lomakaupunkeihin

6 Rakennettu kulttuuriympäristö 1993, 273.

7 Ks. esim. Lapin rakennusperintö 1984; Kaisanlahti 

– Törmänen 1985.

8 Ruutukaavan suunnitteli lääninarkkitehti Ludvig 

Lindqvist 1859. Lilius 1983, 144–146.

9 Ks. esim. Itkonen 1984 (1948); Aikio 1999; Lehtola 

V.-P. 2012; Saamelaiset Suomessa, elektr.

10 Itkonen 1984 (1948) osa 2, 225–245; Carpelan 

1985, 36–37.

11 Carpelan 1985, 36–37; Carpelan 1986, 113; Car-

pelan 1987, 63–65, 70; Itkonen 1984 (1948) osa 1, 

178–179.

12 Itkonen 1984 (1948) osa 1, 193–204.

13 Linkola 1985a, 167–168, 171.

14 Itkonen 1984 (1948) osa 1, 179–185.

15 Carpelan 1985, 36–37; Itkonen 1984 (1948) osa 1, 

205–216.

16 Aikio M. 1987, 23, 36–37.

17 Linkola 1985a, 172–173.

18 Linkola 1985a, 173; Paasilinna 1988b, 12.

19 Itkonen 1984 (1948) osa 1, 174–245.

20 Vahtola 1985, 209–215, 218–233; Onnela 1985a, 

235–236.

21 Huusko 1983, 100.

22 Onnela 1985a, 235–241.

23 Valonen 1977a, 9; Korhonen 1988, 18–19, 21–25, 

32; Kolehmainen – Laine 1981a, 12–13.

24 Pöykkö 1989a, 13–16; Orava 1967, 207–210; 

Huusko 1983, 100; Pohjoissuomalainen kylä 1984, 

42–43, 58, 60–63, 68.

25 Huusko 1983, 101; Pihkala 1986, 24–25; Korhonen 

1988, 23–24, 28.

26 Pöykkö 1989b, 20.

27 Korhonen 1988, 24–25; Pihkala 1986, 48–49.

28 Kaila 1987, 59–64, 68, 70; Pöykkö 1989b, 35.

29 Ks. esim. Aitoaho et al. 1978, 8. OY/Ark.

30 Sitaatti suomenkielisestä painoksesta: Castrén 

1953, 24.

31 Pöykkö 1989b, 18–41.

32 Pöykkö 1989b, 37–40; Rahikainen 1989, 43–54. 

33 Pöykkö 1989a, 13–16.

34 Pöykkö 1989a, 13–16.; Huusko 1983, 100; Aitoaho 

et al. 1978, 8. OY/Ark.

35 Matkakertomuksen perusteella esim. Tornion 

puutalot ja lähiseudun talonpoikaistalot olivat 

punamullattuja viimeistään 1840-luvulla: Grot 1983 

(1846), 61, 80; Ks. myös Pihkala 1986, 27.

36 Ahvenainen 1970, 204–205, 220, 300–301.

37 Huusko 1983, 100; Lapin rakennusperintö 1984, 

16, 25; Aitoaho et al. 1978, 8. OY/Ark; Pohjoissuo-

malainen kylä 1984, 89–90.

38 Pöykkö 1989b, 20; Pihkala 1986, 16.

39 Valonen 1963, 375, 393, 399, piir. 400–402; Ks. 

myös Kolehmainen – Laine 1981a, 28–29, 56–57, 

59; Pihkala 1986, 32.

40 Kolehmainen – Laine 1983, 37–41, 111, 114–116, 

125–131, 142–146; Ks. myös Korhonen 1988, 36; 

Pihkala 1986, 18, 44–45.

41 Tuominen 1946, 61; Lapin rakennusperintö 1984, 15.

42 Ks. kuvia lapintaloista: Kolehmainen – Laine 1979, 

432–453; Lapin rakennusperintö 1984, 85– 90, 

97–99, 221–222, 224–227.

43 Ks. esim. Aitoaho et al. 1978, 7. OY/Ark.

44 Ks. esim. Pihkala 1986, 18.

45 Toisena esimerkkinä mainittakoon Clementeoffit, 

jotka asuivat 1700-luvun puolivälistä 1800-luvun 

alkukymmenille Muurolan upseerinpuustellissa 

sekä Rovaniemelle rakentamassaan Suosiolan 

kartanossa, jotka molemmat ilmeisesti vastasivat 

mukavuuksiltaan ajan maalaisupseerien asumis-

tasoa. Ahvenainen 1970, 157, 200–205, 216–219, 

229.

46 Ks. piirustuksia: RakH/KA.

47 Outakoski 1965, 72–79.

48 Lapin rakennusperintö 1984, 19, 58, 76, 101, 196, 

201, 214; Pettersson 1970 ja 1986; Pettersson – 

Knapas – Riska 1984 ja 1987; Pöykkö 1989a, 14.

49 Järventaus 1967, 179–200.

50 Järventaus 1967, 203–461; Rakennushallituksen 

tehtävät siirrettiin Valtion kiinteistölaitokselle, 

nykyiselle Senaatti-kiinteistöille.

51 Ks. rakennuksia: Lapin rakennusperintö 1984; 

Lindberg 1934; Pettersson 1970; Suomalainen 

puukirkko 1989.

52 Lääninarkkitehtina työskentelivät mm. Johan 

Oldenburg, Ludvig Lindqvist, Frans Lüchou, Julius 

Basilier, Wilhelm Tötterström, Victor Sucksdorff, 

Harald Andersin ja Gustaf Strandberg. Järventaus 

1967.

53 Ks. lääninarkkitehtien suunnittelemia rakennuksia: 

Lapin rakennusperintö 1984; Lindberg 1934.

54 Ks. piirustuksia: RakH/KA; Ks. inventointitietoja: 

Lapin rakennusperintö 1984.

55 Esim. Lapin rakennusperintö 1984.

56 Lähteenkorva – Pekkarinen 2004, 436; Heinänen 

1993, 330–336, 351; Tuhottu ja jälleenrakennettu 

Kuusamo 1985.



373Lähdeviitteet

57 Englund 1941, 20, sijoituspaikkakunnat kartta s. 

21; Ks. suunnittelijatiedot: Arkkitehti 2/1941, 24; 

Ainakin Rovaniemen Kiirunan omakotialueella on 

vielä muutamia välirauhan ajan valmistaloja.

58 Katri Huuskon mukaan Kuusamon jälleenraken-

nuksessa käytettiin välirauhan jälkeen maatalous-

ministeriön asutusasiainosaston (ASO) ja MKL:n 

asutusvaliokunnan tyyppipiirustuksia ja maata-

loudellisten järjestöjen yhteisvaliokunnan 1931 

tyyppikokoelmaa Pienviljelijäin rakennustoiminnan 

neuvontaa ja opastusta varten valtion kustannuk-

sella valmistettuja pientilojen rakennuspiirustuksia. 

Ks. Tuhottu ja jälleenrakennettu Kuusamo 1985, 

14–15, 96, 98–99, 106–107; Ks. myös Siirtovä-

en pika-asutustoimintaa varten valmistettujen 

rakennuspiirustusten valintaopas 1941, jonka 

malliston suunnittelivat arkkitehdit Toivo Anttila, 

Jouko Arola, E. Kartano, Ferdinand Salokangas, 

Esko Suhonen ja E. Wennervirta yliarkkitehti Urho 

Orolan johdolla. Ks. Lappi-Seppälä 1941, 26; Ks. 

myös arkkitehtuurikilpailuun pohjautuva Maaseu-

dun pienasuntojen tyyppipiirustusten valintavihko 

(ASO 1939).

59 Aalto 1941, 139; Ks. myös Schildt 1990, 59–61.

60 Pernaja 1947, 2; Ursin 1980.

61 Tuominen 1946, 59.

62 Pernaja 1947, 4.

63 MKL:n jälleenrakennusvaliokunta muuttui asu-

tusvaliokunnaksi ja jälleenrakennustoimikunnat 

asutustoimikunniksi. Koiso-Kanttila 1946, 20; 

Salokangas 1946, 43–44; Tuominen 1946, 60–63; 

Gottleben 1949, 114–116; Ahvenainen 1970, 540; 

Vennamo 1984, 50–52.

64 Ks. esim. Tuominen 1946, 60–63; Salokangas 

1946, 43–44.

65 Aluksi käytettiin mm. ASO:n ja sen alaisen MKL:n, 

sosiaaliministeriön asuntoasiainosaston sekä 

SAFAn tyyppikokoelmia. Myös Viipurin läänin 

maanviljelysseuran jälleenrakennustoimikunnan 

malleja käytettiin. Piirustuksia voitiin tarvittaessa 

muunnella. Koiso-Kanttila 1946, 20; Ursin 1980, 

327; Ks. myös tyyppipiirustuksia, erityisesti 

jälleenrakennuksen alussa paljon käytetty Siirto-

väen pika-asutustoimintaa varten valmistettujen 

rakennuspiirustusten valintaopas 1941; Ks. myös 

Maaseudun pienasuntojen tyyppipiirustusten 

valintavihko (ASO 1939), Asevelitaloja palautetulle 

alueelle (SAFA 1942) ja Kaj Englundin suunnitte-

lemat Sosiaaliministeriön omakotityypit (1941 ja 

1943).

66 Ks. Saarikangas 1993; Helamaa 1983, 72–92; 

1940-luvun Arkkitehti-lehdet.

67 Talvisodan jälkeistä pika-asutusta ja ns. palautettu-

jen alueiden jälleenrakennusta varten karjalaisille 

suunniteltujen rakennustyyppien ei katsottu 

sellaisenaan soveltuvan Pohjois-Suomeen. Marras-

kuussa 1944 perustettiin MKL:n jälleenrakennus-

valiokunnalle, vuodesta 1945 asutusvaliokunnalle, 

suunnittelutoimisto kehittämään tyyppipiirustuksia 

Pohjois-Suomeen. MKL:n asutusvaliokunnassa oli 

Pohjois-Suomen jaosto, jonka työtä hoitivat maa-

laiskunnissa jälleenrakennusvaliokunnat. Vennamo 

1984, 52; Ursin 1980, 326.

68 Koiso-Kanttila 1946, 20; Ursin 1980, 327–328.

69 Koiso-Kanttila 1946, 20; Tuominen 1946, 60–61.

70 SAFAn Jälleenrakennustoimisto muutettiin 1948 

Standardisoimislaitokseksi. Helamaa 1983, 94– 

96, 100; Saarikangas 1993, 264–282.

71 Ks. esim. Koiso-Kanttila 1946, 20–21.

72 Michelsen 1992a, 133–134.

73 Salokangas 1946, 43.

74 Aalto 1945b, 129–146; Lukkarinen 1998, 33–41; 

Hautajärvi 2003b.

75 Aalto 1945a, 127.

76 Koiso-Kanttila 1946, 20–21; Ks. myös Jälleenraken-

nuksen perintö Lapissa 2004.

77 Koiso-Kanttila 1946, 20.

78 Ursin 1980, 328–329.

79 Helamaa 1983, 74–76; Mäkiniemi 2012, elektr., 

120–121.

80 Esim. SAFA ja KYMRO tekivät keskenään 

sopimuksen arkkitehtisuunnittelun tarjoamisesta 

rakentajille. Koiso-Kanttila 1946, 20.

81 Salokangas 1946, 43–44; Tuominen 1946, 61–62; 

Pernaja 1947, 3; Salokangas 1949, 118–129; Gottle-

ben 1949, 114–116.

82 Pernaja 1947, 3; Gottleben 1949, 115.

83 Saarikangas 1993.

84 Helamaa 1983, 122, 124.

85 Lehtola V.-P. 2012, 356–415.

86 H. 1949, 17.

87 Tandefelt 1946, 22–23.

88 Tuovinen 1965, 95–103.

89 Ks. esim. Helamaa 1983; Salokorpi 1990, 17–28; 

Saarikangas 1993; Hautajärvi 1991 (OY/Ark), 1995 

ja 1994; Sankaruus ja arki 1994; Jälleenrakennuk-



374 Autiotuvista lomakaupunkeihin

sen perintö Lapissa 2004; Malaprade 2007a ja 

2007b.

90 Lappi-Seppälä 1972, 58.

91 Ks. tarkemmin: Hautajärvi 1995, 20, 28; Koiso-

Kanttilan nimikirjanote ja liite. MFA; Ks. Koiso- 

Kanttilasta myös Jälleenrakennuksen perintö 

Lapissa 2004.

92 Hautajärvi 1995, 28; Malaprade 2007a; Malaprade 

2007b; RKY, elektr.

93 Uimonen 1998.

94 Ks. tarkemmin: Hautajärvi 1995, 20–22, 28–29.

95 Valokuvat ja Sigurd Frosteruksen piirustuskokoel-

man luettelo. MFA; Sarje 2000, 307–310.

96 Salokorpi 1990, 45.

97 Ks. esim. Arkkitehti 6–7/1949 (useita Englundin 

kohteita); Roi rak.valvonta arkisto.

98 Sallan kirkkokilpailu 1948, 31–37; Eerikäinen – 

Sipari 1950, 47–50; Suomi rakentaa 1953, 128, 

135–136; Sallan kirkko valittiin 1994 modernin ark-

kitehtuurin kansainväliselle DOCOMOMO-listalle, 

ainoana Lapin maakunnasta. RKY, elektr.

99 Knapas M. 2000; Ks. myös Nikula 1990, 126.

100 Lukkarinen 1998.

101 Työn ohjaajasta Lapin aluesuunnitelman kun-

tainliitosta tuli 1963 Lapin Seutusuunnittelun 

kuntainliitto, myöhempi Lapin Seutukaavaliitto ja 

nykyinen Lapin liitto. Lukkarinen 1998, 42–53; Ks. 

myös Schildt 1990, 280.

102 Olli Lehtovuoren puhelinhaastattelu 15.11.2012; 

Alajääskö 2013; Ks. myös Lukkarinen 1998, 49, 52.

103 Aallon johdolla 1944–1945 tehdyn asemakaavan 

periaatteista luovuttiin 1960-luvulla. Viirinkankaan 

asemakaavan laati Markus Tavio. Annanpalo 1989, 

131–132.

104 Elissa Aallon (ent. Elsa Mäkiniemi) puhelinhaastat-

telu 11.3.1994.

105 Lukkarinen 1998; RKY, elektr.

106 Ks. esim. Salokorpi 1990 31–72; Hautajärvi 2009, 

61–62.

107 Sipari 1961; Suomi rakentaa 3 1963.

108 RKY, elektr.

109 Ks. modernismin esteettisistä ja rakennusteknisis-

ta ongelmista esim. Hautajärvi 2009.

110 Massa 1994, 182–266.

111 Mäkiniemi 2012, elektr., 122–127, 133–137.

112 Härö 1992, 211; Nyberg 1992; Michelsen 1992a ja 

1992b.

113 Hautala-Kajos – Härö 1986, 118–123, 130–137, 

148–150, 155–159, 172.

114 Ks. arkkitehtien ja rakennusarkkitehtien profes-

siokiistoista Härö 1992, 218–219; Nyberg 1992, 

326–327, 330.

115 Ks. esim. Hannu Huttunen ja Janne Pihlajaniemi, 

Rakennusarkkitehtia ei tunneta muualla Euroopas-

sa. HS 18.10.2013, B10.

116 Ks. arkkitehtien ja rakennusmestareiden professio-

kiistoista Michelsen 1992b.

117 Ks. Lapista arkkitehteja paikkakunnittain ja kuntien 

ja valtion palveluksessa sekä arkkitehtitoimistoja: 

SAFA vuosikirja 2013, 248–258, 293–325.

118 Esim. 1990 Lapissa oli noin 13 arkkitehtuuritoimis-

to-nimistä yritystä, yksi arkkitehtuurityöniminen 

yritys ja kaksi arkkitehtitoimisto-nimistä yritystä, 

mutta yhdessäkään näistä 16 suunnittelutoimis-

tosta ei ollut ainuttakaan korkeakoulututkinnon 

suorittanutta arkkitehtiä, vaikka yritysten nimet 

siihen viittasivat. Hautajärvi 1995, 22, 29, 30.

119 Jääskeläinen 2008, elektr.

120 Salokorpi 1990, 16.

121 Suomessa on järjestetty 1800-luvun jälkipuolelta 

lähtien noin kaksi tuhatta arkkitehtuurikilpailua, 

joista yleisiä kilpailuja on ollut vajaa kolmasosa. 

Kilpailtuja unelmia ja työvoittoja 2006, 30.

122 Aalto – Meurman – Koponen 1938.

123 Sallan kirkkokilpailu 1948; Eerikäinen – Sipari 1950; 

Knapas M. 2000.

124 Pulkka – Rajala – Leppänen 1962; Suomen Pankki 

1958.

125 Muita yleisiä arkkitehtuurikilpailuja ovat olleet 

Kemin kulttuurikeskus 1963, Kemijärven kulttuurija 

hallintokeskus 1980, Lapin yliopisto 1982, Napapii-

rin pajakylä 1982, Arktinen keskus (Arktikum) 1983 

(kansainväl.), Korkalovaaran kappeli 1986, Sodan-

kylän kulttuurikeskus 1989, Rovaniemen Saaren-

kolmio 1992, Rovaniemen keskustakorttelit 2008, 

Saariselän matkailukeskus 2008 (kansainväl.), 

Inarin saamelaiskulttuurikeskus 2008 (kansainväl.) 

ja Ylläksen kylät 2009. Lapissa on järjestetty myös 

kutsukilpailuja. Ks. Arkkitehti-lehdet 1903–1965 

(1903–1919 Arkitekten) ja Arkkitehtuurikilpailuja- 

liitteet 1966–2012.

126 Frampton 1992, 314–343.



375Lähdeviitteet

2. LAPIN MATKAILUHISTORIAA (s. 51–81)

1 Vahtola 1977, 44–45.

2 Vahtola 1977 ja 1983; Ks. varhaisista matkaajista ja 

matkakertomuksista myös Hirn 1987b; Lapin tuhat 

tarinaa 2012; Lapin taide 2011.

3 Kotivuori 1993, 148–149; Wallin 1893, 72–75.

4 Ahvenainen 1970, 188–194, 349–352, 499; Toivola 

1996, 23–25.

5 Tietoja jokireittien kievareista ja kuljetuspalveluista 

löytyy matkakertomuksista, esim. Marmier 1999 

(1842–1855), 63; Acerbi 1963 (1802); Castrén 

1953, 24.

6 Ks. esim. Regnard 1982 (1731); Maupertuis 1977b 

(1738); Outhier 1975 (1744); Scheller 1975 (1748); 

Acerbi 1953 ja 1963 (1802); Skjöldebrand 1986 

(1801–1802); Clarke 1997 (1819); Marmier 1999 

(1842–1855); d’Aunet 1977; Castrén 1852; Lönnrot 

1980; Inha 1909.

7 Vahtola 1977, 46–49; Enbuska 1991, 187–203; 

Saarinen H. 2012, 59–62.

8 Vahtola 1977, 48; Saarinen H. 2012, 62–72; 

Magnus Gothus 1973 (1555).

9 Vahtola 1977, 47–49.

10 Vahtola 1977, 46, 50.

11 Vahtola 1977, 50–52; Schefferus 1963 (1673).

12 Vahtola 1977; Vahtola 1983, 135–137, 145.

13 Vahtola 1977, 42–43.

14 Ks. esim. Ojala 1990, 14.

15 Vahtola 1977, 43–44.

16 Vahtola 1977, 51.

17 Vahtola 1977, ss. 50, 53.

18 Regnard 1982 (1731), 6, 19–20, 25, 27, 30, 53–54; 

Ks. myös Vahtola 1977, 54–56.

19 Regnard 1982 (1731), 59–61, 79–80, 105–108; Hirn 

1987b, 16–17.

20 Vahtola 1977, 44, 57–59.

21 Pettersson 1970, 82; Vahtola 1977, 44, 57; Topelius 

1987, 236.

22 Bilberg (1971) julkaisi matkaraporttinsa 1698; 

Schellerin (1975, 4–51) matkakertomus ilmestyi 

1748; Rudbeckin matkakertomus ilmestyi 1701, 

De La Motrayen matkakuvaus 1723 ja Linnén 

matkakuvaus vasta 1811. Vahtola 1977, 56–62.

23 Vahtola 1977, 62–68; Maupertuis 1977b (1738), 

117–143; Maupertuis 1977a (1738), 144–158; 

Outhier 1975 (1744).

24 Vahtola 1977, 62; Maupertuis 1977b (1738).

25 Koskimies 1956, 94–95; Vahtola 1977, 64–65; 

Kalliola 1981, 91.

26 Missä puhtaan Niemen satumaiset vuoret koho-

avat ja missä Tengeliö ruusujen reunustamana 

vyöryttää virtaavia laineitaan. Koskimies 1956, 95.

27 Koskimies 1956, 95.

28 Bonsdorff 1988, 318–319; Outhier 1975 (1744).

29 Vahtola 1977, 63, 66; Vahtola 1983, 144; Markka-

nen 1987, 211–212.

30 Vahtola 1977, 70–77; Vahtola 1983, 145–146.

31 Seurue kulki hevoskärryissä joen länsipuolista tietä 

Ylitornioon ja veneellä Muonioon, josta poikkeama 

Jerisjokea pitkin Keimiötunturille ja takaisin, sitten 

Muonionjokea ja Palojokea pitkin Palojärvelle, 

josta kävellen Kivijärvelle. Bievjaveg-jokea myöten 

Kautokeinoon ja Altajokea myöten Jäämerelle. 

Altan kartanosta purjehtien Nordkappiin. Tornioon 

palattiin lähes samoja vesireittejä. Acerbi 1953 ja 

1963 (1802); Skjöldebrand 1986 (1801–1802).

32 Ojala 1990, 14–16; Clarke 1997 (1819).

33 Hakulinen 1986, 11; Ojala 1990, 10–11; Hirn 1987b, 

24–32; Skjöldebrand 1986 (1801–1802); Acerbi 

1953 ja 1963 (1802); Clarke 1997 (1819).

34 Skjöldebrand 1986 (1801–1802), 25.

35 Ks. esim. Vahtola 1977; Vahtola 1983.

36 Baudelaire 1982 (1869), 118.

37 Virkkula 1986, 135–150; Ojala 1990, 9; Vahtola 

1977.

38 Vahtola 1977.

39 Hirn 1987a, 158.

40 Vesa Mäkinen, Levi kasvoi jättiläiseksi 20 vuoden 

aikana. HS 20.2.2013, A18.

41 Koskimies 1956, 96; Hakulinen 1986, 18.

42 Knapas M. 1987, 109–110.

43 Tiitta 1994, 287–288.

44 Tiitta 1982, 17.

45 Järvinen 1956, 875.

46 Lönnrot 1980, 267–275.

47 Castrénin seurue matkasi maanteitse Torniosta 

Aavasaksalle, josta jatkettiin veneillä Muonioon ja 

Pallastuntureille. Niiden yli vaellettiin Raattamaan, 

sieltä veneellä Ounasjokea Peltovuomaan. Sieltä 

kuljettiin Pelto- ja Ivalojokia myöten, väliin vael-

tamalla, pitkä erämaareitti Ivalon uudistilallisten 

kylään, joka oli kaukaisin suomalaisasutus Lapissa. 

Sieltä jatkettiin Inarin ja Kaamasen kautta Utsjo-

elle. Samaa reittiä palattiin Ivaloon, josta käveltiin 

Luirojoelle. Jokireittejä pitkin palattiin Kemijärven 

ja Rovaniemen kautta Kemiin. Castrén 1852, 3–74.



376 Autiotuvista lomakaupunkeihin

48 Lönnrot 1980, 310–322; Castrén 1852, 99–144.

49 Lokki – Stjernberg 2012.

50 Grot 1983 (1846), 65–73, 75.

51 Hautala-Hirvioja 1999, 74–76.

52 Erä-Esko 1974, 35.

53 Mäkinen 1980, 61.

54 Erä-Esko 1974, 5, 35.

55 Hirn 1977, 46.

56 Paasilinna 1980, 101.

57 Soldan teki matkan aikana piirroksia ja akvarelleja. 

Aho 1901, 289–294, 297–298.

58 Ks. esim. Lehtola V.-P. 2012.

59 Fellman julkaisi selontekoja Lapin oloista jo 1844, 

mutta kirjoitukset julkaistiin kokonaisuudessaan 

vasta 1906. Ks. Lappi-kuvauksista esim. Lehtola 

V.-P. 2012.

60 Lappi-aiheista kirjallisuutta, etenkin kaunokirjalli-

suutta, on tutkittu paljon, mm. Erno Paasilinna ja 

Veli-Pekka Lehtola (esim. 2012) ovat käsitelleet sitä 

teoksissaan.

61 Vahtola 1977, 106–107.

62 Ks. matkakertomuksia: Regnard 1982 (1731); 

Maupertuis 1977b (1738); Outhier 1975 (1744); 

Scheller 1975 (1748); Acerbi 1953 ja 1963 (1802); 

Skjöldebrand 1986 (1801–1802); Clarke 1997 

(1819); Marmier 1999 (1842–1855); d’Aunet 1977; 

Castrén 1852; Lönnrot 1980.

63 Aikio M. ja P. 1993, 82; Lehtola V.-P. 2012.

64 Lehtola V.-P. 2012, 108–109; Aikio M. ja P. 1993, 86.

65 Tarasti 1981, 58–70; Linkola 1981, 119–120.

66 Tiitta 1994, 326.

67 Kinnunen 1981, 36–40; Linkola 1981, 120.

68 Kinnunen 1981, 41.

69 Kinnunen 1981, 41–44.

70 Linkola 1985b, 46–53.

71 Knapas R. 1982, 59, 61; Tiitta 1982, 13–25; Tiitta 

1994, 75–76; Kansallismaisema 1993, 4.

72 Tiitta 1982, 14–18; Tiitta 1994, 326–329.

73 Hirn 1987b, 39, 69–71, 94; Markkanen 1987, 175.

74 Tiitta 1994, 329–330.

75 Vahtola 1977, 60–61.

76 von Bonsdorff 1988, 318–319.

77 Hakulinen 1986, 12–13.

78 Skjöldebrand 1986 (1801–1802), 75.

79 Acerbi 1963 (1802).

80 Acerbi 1963 (1802), 39.

81 Acerbi 1989, 201–202.

82 Suomennos Yrjö Hirn. Kalliola 1981, 91.

83 Skjöldebrand 1986 (1801–1802), 83, 91, 110.

84 Tiitta 1994, 75–79, 324–325; Topelius 1845–1852.

85 Ervamaa 1989, 84; Reitala 1989, 112–113, 125; 

Tiitta 1994, 75–79, 324–325; Topelius 1987, 11.

86 Kopioinnista mainitsee Topelius (1845–1852, 254, 

Kattilakoskea esittävä litografia 119); Vrt. Skjöldeb-

rand 1986 (1801–1802), taulu XXI.

87 Tiitta 1994, 270, 276, 279, 302–303; Ks. aiheesta 

myös Lehtola V.-P. 2012.

88 Tiitta 1994, 109, 325, 351–352.

89 Mäkinen 1981, VIII; Ks. myös Castrén 1852. Tope-

liuksen Castrénilta saamat tiedot ja vaikutelmat 

käyvät selvästi ilmi verrattaessa näiden tekstejä 

toisiinsa.

90 Aavasaksasta oli laajennettu versio Finland 

framstäldt i teckningar -teoksesta; Topelius 1875; 

Topelius 1876.

91 Topelius 1873, 13.

92 Wäre 1991, 146; Niinivaara 1988, 21; Paasilinna 

1988a, 8; Hirn 1977, 49.

93 Niinivaara 1988; Ks. myös Hautala-Hirvioja 1999.

94 Niinivaara 1988; Hautala-Hirvioja 1999.

95 Hautala-Hirvioja 1999; Ks. myös Lapin taide 2011 

ja Lapin taika 2011.

96 Linkola 1985b, 51.

97 Hirn 1977, 62–65, 74–75; Vuorenmaa 1981, 20; 

Paasilinna 1988a, 8; Inha 1895–96 ja 1909.

98 Inha 1895–96.

99 Inha 1895–96, kuvateksti 129.

100 Inha 1909 ja 1925.

101 Tiitta 1994, 324.

102 Sandman kuvasi mm. Ounastunturin saamelaisia 

Inhan (1896) teokseen Suomi kuvissa. Pirjo Porkan 

tiedonanto 28.10.1996.

103 Hirn 1977, 46–48, 61.

104 Hirn 1977.

105 Ks. kuvaajien nimet valokuvista ja kuvaluetteloista: 

SVM; MV.

106 Ks. esim. seuraavat valokuvateokset: Suomi 

kuvina. Finland i bilder. Finnland in Bildern. Finland 

Illustrated. Finlande pittoresque. Toim. Felix 

Jonasson. 2. uudistettu painos. Porvoo: WSOY 

1930; V[enny] Soldan-Brofeldt. Suomi on kaunis. 

Finland. Finnland ist schön. Beautiful Finland. 

Porvoo: WSOY 1931; Maakuntiemme kauneus. 

Suomen Kuvalehden maakuntavalokuvauskilpai-

lussa palkitut kuvat. Toim. H. J. Viherjuuri. Helsinki: 

Otava 1933; Suomen nähtävyyksiä. Toim. Börje 

Sandberg, H. J. Viherjuuri. Helsinki: Otava 1934; 

Suomi kuvina. Finland i bilder. Toim. Iivari Leiviskä, 



377Lähdeviitteet

P. Ingervo. Porvoo: WSOY 1939; Aho – Soldan 

1939; Suomi ja suomalaiset. Finland och finnarna. 

Toim. Börje Sandberg. Helsinki: Otava 1939; 

Suomi kuvina 1943 ja 1944; Suomalaisia maise-

mia. Finska landskap. Finnish Scenes. Toim. Börje 

Sandberg. Helsinki: Otava 1947; Maamme Suomi. 

Finland i ord och bild. Toim. Eino Mäkinen Helsinki: 

Kivi 1949; Suomi. Finland. Finnlande. Finnland. 

Toim. Pirkka Saivo. Helsinki: Otava 1954; Matti 

Poutvaara: Suomi. Finland. Porvoo: WSOY 1952; 

Luonnonkaunis Suomi 1977.

107 Ks. Lappi-kuvateoksista esim. Aho – Soldan 1936; 

Suomalainen E. ja P. 1938; Lappi eilen – tänään – 

huomenna 1949; Hämäläinen 1949; Kemppinen 

1960; Poutvaara 1951, 1953, 1964 ja 1965; Kaunis 

Suomi 1970; Matkakuvasto Lappi 1976.

108 Lehtola J. 2000, 62–66, 98; Valokuvat: SVM; Valo-

kuvakirjat: Aho – Soldan 1936 ja 1947; Lyhyteloku-

vat: KAVA ja Elävä arkisto, elektr.; Lauri Tykkyläisen 

tiedonanto kesäkuussa 1996.

109 Aho – Soldan 1936.

110 Suomalainen E. ja P. 1938, 1.

111 Lehtola J. 2000; KAVA.

112 Saarinen H. 2012; Lehtola J. 2000, 131–141; 

Lehtola V.-P. 2012, 420–421.

113 Rovaniemen markkinoilla 1951. KAVA; Jäniksen 

vuosi 1977. KAVA.

114 Lehtola J. 2007, 140–141.

115 Soini 1963 nide 1, 78–79; Suomen teiden historia 

1974, 100–102; Hirn 1987b, 15.

116 Ks. esim. Ahvenainen 1970; Itkonen 1956, 

896–919.

117 Esimerkkinä tässä on Utsjoen kirkkoherran Karl 

Fredrik Stenbäckin avioituminen Ottilia von Esse-

nin kanssa. Knapas M. 1987, 108–110.

118 Ahvenainen 1970, 153, 231.

119 Vahtola 1983, 146.

120 Regnard 1982 (1731); Outhier 1975 (1744); Acerbi 

1953 ja 1963 (1802); Skjöldebrand 1986 (1801– 

1802); Clarke 1997 (1819).

121 Hakulinen 1986, 25.

122 Hakulinen (1986, 25) siteeraa Clarkea.

123 Myös kommunikointi onnistui säätyläisten kanssa. 

Acerbin (1953 (1802), 131–132) mukaan ”melkein 

kaikki papit puhuvat latinaa, muutamat myös 

saksaa, ja joukossa on yksi ja toinen, joka saa-

mansa korkeakoulusivistyksen perusteella puhuu 

hieman ranskaa”.

124 Sitaatti suomenkielisestä painoksesta: Castrén 

1953, 23.

125 Skjöldebrand 1986 (1801–1802), 96–99; Acerbi 

1953 (1802).

126 Vahtola 1977, 97–98; Marmier 1999 (1842–1855), 

71–72.

127 Matkasuuntia Suomessa 1888–1890; Markkanen 

1987, 166.

128 Matkasuuntia Suomessa 1888–1890, 212–214; Ks. 

myös Suomi. Matkaopas 1895, 369–372.

129 Itkonen 1956, 918.

130 Ahtela 1970, 9.

131 Vahtola 1977, 87–88 (suomennos Vahtola).

132 Ahvenainen 1970, 190.

133 Paasilinna 1988a, 7; Vuorenmaa 1981.

134 Inha 1909, 50–52.

135 Inha 1925 (1909), 52–53.

136 Acerbi 1963 (1802), 47.

137 Joki 1953, 5–15.

138 Sitaatti suomenkielisestä painoksesta Castrén 

1953, 37–38, ks. myös 21–57.

139 Castrén 1852.

140 Castrén 1852.

141 Castrén 1852; Lönnrot 1980, 268–271, 313, 

320–321.

142 Itkonen 1984 (1948) osa 1, 204.

143 Toivola 1996, 25.

144 Castrén 1852; Lönnrot 1980, 320.

145 Sitaatti suomenkielisestä painoksesta Castrén 

1953, 78; Myös Lönnrot kertoo samasta jouluaa-

tosta autiokodassa. Lönnrot 1980, 320.

146 Lapin rakennusperintö 1984, 98, 221, 222, valo-

kuvat s. 221, 222; Hyytiäinen 1986, 137; Petsikon 

autiotupa on Samii Litton museokäytössä.

147 Mäkinen 1983, 165.

148 Castrén 1852.

149 Castrén 1852; Lönnrot 1980, 319.

150 Lönnrot 1980, 319; Castrén 1852.

151 Ks. matkakertomuksista esim. Maupertuis 1977a 

(1738), 145; Acerbi 1963 (1802), 25, 47; Marmier 

1999 (1842–1855); d’Aunet 1977, 204–205.

152 Clarke 1997 (1819), 210–211, 222–223.

153 Inha 1909, 28–30.

154 Inha 1909, 29–30.

155 Soini 1963 nide 1, 47–98; Wallin 1893, 12–20.

156 Ks. esim. Topelius 1873, 29–32; Ks. myös Grot 

1983 (1846).

157 Suomen teiden historia 1974, 100; Hirn 1987b, 

14–15.



378 Autiotuvista lomakaupunkeihin

158 Topelius 1873, 29–31; Hirn 1987b, 14–15; Ks. 

myös Grot 1983 (1846).

159 Soini 1963 nide 1, 96; Viimeiset kestikievarioikeu-

det sai Hetan Majatalo Enontekiöllä sodan jälkeen.

160 Soini 1963 nide 1; Lilius 1983, 215.

161 Topelius 1873, 28–30; Topelius 1987, 98.

162 Suomen teiden historia 1974, 61.

163 Outakoski 1965, 186; Ahvenainen 1970, 190–194.

164 Outakoski 1965, 186.

165 Ahvenainen 1970, 350–351; Rahko 1961, 58; 

Ks. myös matkakertomuksia, esim.: Acerbi 1953 

(1802), 124–130; Castrén 1953, 24.

166 Tornionjoen länsitietä Övertorneåån 1799 matkan-

neen Acerbin (1953 (1802), 124–130) mukaan tie 

oli hyvä ja se oli tehty viimeisen 30 vuoden aikana; 

Torniosta lähtien olivat kievaritalot Kukkola, Frank-

kila, Korpikylä, Kirkkomäki, Nieminen ja Matarenki 

(Ylitornio) ja jokireitin varrella etapit Kaulinpää, 

Juoksenki (Toolanen), Turtola, Pello, Kaartinen, 

Köngänen, Kolari, Kihlanki, Parkajoki, Muonion-

niska, Palojoensuu. Acerbi 1989, 188–206.

167 Acerbi 1989, 197.

168 Suomen teiden historia 1974, 139; Kaukamaa 

1941, 28.

169 Grot 1983 (1846), 38, 61–83.

170 Grot (1983 (1846), 59, 60–62) toteaa: ”Lienee 

aiheellista toivoa, että ainakin muutaman [joen] 

yli tulevaisuudessa rakennettaisiin silta. Nykyinen 

Oulun kuvernööri herra Lagerborg huolehtii toime-

liaasti liikenneyhteyksien parantamisesta toistai-

seksi vielä puoliksi autiossa Pohjois-Suomessa, ja 

siinä hän on jo saanut paljon aikaan.”

171 Oulu–Tornio-tien kestikievareita olivat Oulu, 

Hookana, Saanio, Brusila, Vuornos, Kestilä, Ruikka, 

Posti, Rautiola, Anunti, Kulju ja Tornio. Tornio–Aa-

vasaksa-tien kievareita olivat Tornio, Kulju, Piuvu, 

Rousu, Juntti, Hirstiö ja Jurva. Grot 1983 (1846), 

82, 142–143; Matkasuuntia Suomessa 1888–1890 

(150) kertoo Tornio–Aavasaksa-tien kievareista: 

”Kestikievaritalot, samoin kuin seudun talon-

poikaistalot yleensä, ovat tunnetut erinomaisen 

siisteiksi ja puhtaiksi, ja ken vain ei varsin liikoja 

vaadi, voipi tyytyä siihen ruokaankin, mitä täällä 

tarjotaan; muun muassa on verestä lohta aina 

saatavana.”

172 Grot 1983 (1846), 82.

173 Museoviraston inventoinnissa (C. J. Gardberg 

1952) Rantahotellin oletettiin valmistuneen 1836– 

1837 paikkeilla. Rakennukseen tehtiin muutoksia 

1900-luvulla. Minna Heljalan sähköpostiviesti 

10.2.2014; Ks. myös Kaisanlahti – Törmänen 1985, 35.

174 Valokuvat: MV.

175 Grot (1983 (1846), 58, 64, 77, 79) kertoo tietoja 

myös Tornio–Aavasaksa-tien kestikievareiden yöpy-

misolosuhteista, ruuista ja hinnoista.

176 Topelius 1873, 31–32.

177 Kaukamaa 1941, 28; Suomen teiden historia 1974, 

140–141, 177, 227–228; Suomen teiden historia 

1977, 155–177.

178  Ahvenainen 1970, 352–357, 364.

179 Kestikievarit olivat Rovaniemi, Apukka, Vikajärvi, 

Kummu, Tiainen, Onnela, Vuojärvi, Torvinen, Koski-

maa, Sodankylä, Sattanen, Petkula, Peurasuvanto, 

Lohijoki, Vuotso, Tankapirtti, Laanila, Paljakainen, 

Törmänen ja Ivalo (Kyrö). Rovaniemi–Kemijärvi-tien 

kievarit olivat 1916 Remsi, Karhakkamaa, Rautio, 

Hautala, Hannuniemi, Hyypiö ja Ketola. Kemijärvi–

Sodankylä-tiellä olivat 1916 kievarit Snicker, Harju, 

Korpela, Pelkonen, Marttiini, Halonen ja Vikevi. 

Rovaniemi–Kittilä-tiellä olivat mm. Nivankylän, 

Tapionkylän ja Patokosken kievarit. Onnela 1986, 

16–17; Hannikainen – Lampio 1921; Rahko 1961, 

57–58.

180 Rahko 1961, 57–59.

181 Rahko 1961, 57–58.

182 Rahko 1961, 60–61.

183 Matkasuuntia Suomessa 1888–1890, 147–149.

184 Matkasuuntia Suomessa 1888–1890, 149.

185 Matkasuuntia Suomessa 1888–1890, 210; Ks. 

myös Suomi. Matkaopas 1895, 368–369.

186 Matkasuuntia Suomessa 1888–1890, 210–211; Ks. 

myös Suomi. Matkaopas 1895, 368–369.

187 Suomi. Matkaopas 1895, 349–350.

188 Suomi. Matkaopas 1895, 368–369.

189 Maantie ulottui Kemijärvelle, josta päästiin 

veneellä ylös Kemijokea ja Kitistä Sodankylään. 

Siellä voitiin vielä yöpyä hyvässä kestikievarissa ja 

tehdä ostoksia kylän puodeissa. Veneellä jatkettiin 

Rovaseen, jossa sai välttävän yösijan. Sieltä johti 

valtion Kultalaan vaivalloinen kävelyreitti, jonka 

puolivälissä oli asumaton Vaulon kruununtupa. 

Kultalasta päästiin veneellä kaukaisimpaan suo-

malaiskylään Ivaloon, josta sai välttävän yösijan. 

Veneellä ja kävelemällä voitiin jatkaa aina Tenojo-

elle, Utsjoelle tai Norjan Varankiin ja Vesisaareen. 

Paluumatka voitiin tehdä Norjan rannikkoa pitkin 

laivalla Trondheimiin ja sieltä junalla Sundsvalliin tai 

Tukholmaan, josta laivalla Suomeen. Matkasuuntia 



379Lähdeviitteet

Suomessa 1888– 1890, 210–215; Ks. sama teksti: 

Suomi. Matkaopas 1895.

190 Matkasuuntia Suomessa 1888–1890, 209–210; 

Ks. sama teksti: Suomi. Matkaopas 1895.

191 Matkasuuntia Suomessa 1888–1890, 215–215.

192 Ks. esim. Matkasuuntia Suomessa 1888–1890, 

213; Lampén 1921a, 9; Tanner 1925, 228; Ekbom 

1931, 75.

193 Paulaharju 1914, 454.

194 Ahvenainen 1970, 359–364, 496.

195 Onnela 1975, 79–82; Ahvenaisen (1970, 497–499) 

mukaan liikennöinnin alkamisesta 1907 ei ole 

varmaa tietoa.

196 Lampén 1921b, 9–10; Soini 1970, 161–162; Ahven-

ainen 1970, 497–499; Mäkinen 1983, 170.

197 Ahvenainen 1970, 364–366; Järvinen 1956, 890.

198 Aeron viralliseksi nimeksi tuli 1968 Finnair, jota oli 

käytetty ulkomaanmarkkinoinnissa vuodesta 1953. 

Wegg 1983, 78–84, 98, 128, 267–270.

199 Wegg 1983, 86–87, 265–270.

200 Aeron mainos. Suomen Kuvalehden matkaopas 

1961, 22.

3. LAPIN MATKAILUARKKITEH-
TUURI VUOTEEN 1944 (s. 87–189)

1 Hirn 1987b, 37–140; Markkanen 1987, 148–206.

2 Kansallismaisema 1993, 56–57; Mäkinen 1980, 

14–15.

3 Vahtola 1983, 143–144, 149, 152; Hirn 1987b, 

42, 94–96, 119–123; ks. myös Maupertuis 1977b 

(1738), 117–143; Outhier 1975 (1744), 66–67, 

131–133.

4 Acerbi 1989, 192.

5 Akvarellia esittävä valokuva: Skjöldebrand 1986 

(1801–1802), taulu XX.

6 Skjöldebrand 1986 (1801–1802), 91.

7 Ks. matkaselostuksia: Grot 1983 (1846); Topelius 

1984 (1873), 36; Matkasuuntia Suomessa 1888–

1890, 148–151; Acerbi 1953 (1802), 124–130.

8 Ks. esim. Hirn 1987b, 85, 120; Matkasuuntia 

Suomessa 1888–1890, 151; Grot 1983 (1846), 38, 

65–73, 75.

9 Vahtola 1977; Hirn 1987b, 116, 119–123.

10 Esim.: Maupertuis 1977b (1738); Outhier 1975 

(1744); Acerbi 1953 (1802); Skjöldebrand 1986 

(1801–1802); Castrén 1852; Lönnrot 1980; Inha 

1909.

11 Grot 1983 (1846), 75.

12 He kiipesivät katsomaan keskiyön aurinkoa 

myös Huitaperin vaaralle ja löysivät jäänteitä 

Maupertuis’n astemittausretkikunnan telineistä. 

Grot 1983 (1846), 38, 65–73, 75, 77–78.

13 Topelius 1978 (1845–1852), 272.

14 Topelius 1876, 36–38; Ks. myös Topelius 1875, 

Aavasaksaa koskeva kuvaus 34–36; Topelius 1987  

250; Mäkinen 1983, 163.

15 Mäkinen 1981, viii, x.

16 Piirustustuksia ei ole säilynyt. Hirn 1987a, 158; 

Hirn 1987b, 116–117.

17 Hirn 1987b, 117–119.

18 Piirustukset: Ritning till en för resandes skydd 

afsedd paviljong å Aavasaksa berg. Mars 1879. 

RakH II Ifa 1/KA.

19 Hirn 1987b, 117–119.

20 Hirn 1987b, 111; Soini 1963 nide 1, 359; Kappeliin 

on tehty muutoksia ja laajennuksia, mutta Dalströ-

min pääjulkisivun peruspiirteet ovat jäljellä.

21 Paaskoski 2005, 116, piirustus s. 114.

22 Hirn 1987b, 119.

23 Piirustukset: Hugo E. Saurén, Projekt till en 

nybyggnad å Aavasaksa berg. Februari 1880. RakH 

II Ifa 2/KA.

24 Matkasuuntia Suomessa 1888–1890, 150.

25 Valokuvat: MV.

26 Mäkinen 1983, 164. 

27 Ks. virheellisiä tietoja esim. Lapin rakennusperintö 

1984, 237; Matkakuvasto Lappi 1976, 36.

28 Myöhemmissä korjauksissa julkisivut maalattiin 

vaaleiksi, katto päällystettiin tiilillä ja peruskorjauk-

sessa 1980 laudoilla. Paviljonki on suojeltu valtion 

asetuksella, 1920-luvun kahvilakatos ja Torniosta 

1959 siirretty jugendtyylinen kioski vuodelta 1912 

ovat varjeltuja.

29 Wäre 1991; Soiri-Snellman 1985, 15–17; Knapas 

M. 1980, 70–76.

30 Wäre 1991, 32–34.

31 Järventaus 1967, 405–409; Piirustukset hyväksyi 

Sebastian Gripenberg. Backström 1994.

32 Backström 1994, 1–6.

33 Inha 1909, 83.

34 Inha 1909, 81.

35 Inha 1909, 81, 83, 84.

36 Wilenius suunnitteli myös mm. 1893 Kemin 

Meripuiston paviljongin, sveitsiläistyylisen, rikas-

muotoisesti koristellun puurakennuksen. Lapin 

rakennusperintö 1984, 51.



380 Autiotuvista lomakaupunkeihin

37 Piirustukset: Waldemar Wilenius, Aavasaksan mat-

kailijavajan ehdotus. 30.5.1927; Torsten Montell, 

Waldemar Wilenius, Aavasaksan matkailijavajan 

ehdotus. 14.6.1927. RakH II Ifa 3/KA.

38 Mäkinen 1983, 165.

39 SMY 1930–1933, 1937 ja 1946–1947; Levämäki 

1937, 14.

40 Juhannusyö Aavasaksalla. Kuvaus Pentti Lintonen, 

selostaja Matti Tamminen. Oy Filmiseppo 1946. 

Elävä arkisto, elektr.

41 Mäkinen 1980, 14.

42 SMY 1946, 4.

43 Lappi. Opaskirjanen Lapissa retkeileville 1959, 75.

44 Jouko Ylihannun piirustuskokoelma. MFA.

45 Hautajärvi 1997b; Lasse Tuominen, Rikottu maise-

ma tuskin viehättää. HS 7.1.1992, A 10; Ajankoh-

taan liittyy myös diplomityö Aavasaksan urheilu- ja 

matkailukeskukseksi: Tarumaa 1972, OY/Ark; 

Aavasaksalle pystytettiin myös radiomasto.

46 Näkötornin rakennuslupapiirustukset ja raken-

nusselostus 1966, Ylitornion rakennusvalvonnan 

arkisto; Tornin päälle tehtiin lasikate 2004.

47 Levämäki 1937, 3; Tolonen 1947, 7; Mäkinen 1983, 

164; Markkanen 1987, 148–158.

48 Levämäki 1937, 3; Markkanen 1987, 152.

49 Ks. esim. Levämäki 1937; Markkanen 1987.

50 Ks. Markkanen 1987; Tuomisto 1987; Jääskeläinen 

1987; Tolonen 1947; Levämäki 1937; Syrjänen 

2009.

51 Tolonen 1947, 8–11; Jääskeläinen 1987, 54–57.

52 Markkanen 1987, 207–218; Lähteenkorva – Pekka-

rinen 2004.

53 SMY 1931, 130–131; Levämäki 1937, 25–27; Mat-

kailumme raskaat tappiot 1944, 8; Tolonen 1947, 

9–11; Tiet ja niiden varrella sijainneet majatalot, 

myöhemmin matkailumajat, rakensi Tie- ja vesira-

kennusten ylihallitus (myöh. Tie- ja vesirakennus-

hallitus).

54 SMY 1926 ja 1928; Levämäki 1937, 9–10.

55 Niskanen 2005, 46–47.

56 Hautajärvi 1995, 54, 80–82, 177–180; Vähäkalliota 

ja hänen tuotantoaan muualla Suomessa on tutki-

nut Aino Niskanen (2005).

57 Aulis Edvin Hämäläinen valmistui arkkitehdiksi 
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76 Ahvenainen 1970, 496.

77 Hirvelä 1999, 339–345; Markkanen 1987, 226.

78 Turja 1987 (1928), 5–6.
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113 Lampén 1921a, 8; Levämäki 1937, 26; Paasilinna 

1980, 89.

114 SMY 1925–1929.

115 Valokuvat: SVM; MV.

116 Piirustukset: Waldemar Wilenius, Kolttakönkään 
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Ivalo. 1929 (ylihallituksen arkistoleima). RakH II Ifa 

9/KA.

119 Levämäki 1937, 26.

120 Helsingissä työskennelleellä arkkitehdilla ei ilmei-
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130 Suomen Matkailijayhdistyksen sotavauriot 1940, 
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joissa oli piirteitä karjalaisesta puurakentamises-
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on alusta lähtien, vuosikymmenten ajan mainittu 

ainoastaan P. E. Blomstedt.

205 Märta Elisabeth Adelaide Blomstedt (os. von Wil-
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mainita missään yhteydessä, sillä kaikki työt on kir-
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Lampén 1939, 1–16; Mikkola (1990, 141) kertoo 

ilman lähdettä, että P. E. Blomstedt ehti ennen 

kuolemaansa osallistua hotellin luonnosteluun, 

mutta tälle tiedolle ei löydy vahvistusta ja se on 

ristiriidassa hankkeen käynnistymisajankohtaan 

nähden. 

397 Valokuvat: SVM; Hotellia on laajennettu ja muutet-

tu useasti 1960-luvulta lähtien, useimmiten tyyliin 

sopimattomalla tavalla, ja alkuperäiset sisustukset 

on hävitetty.
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398 Valokuvat: SVM; Blomstedt – Lampén 1938, 16.

399 Vrt. selostuksia: Blomstedt M. 1936, 137, 140; 

Blomstedt – Lampén 1939, 1, 12, 14–16.

400 Luonnokset laati Pirkko Kiianlinna, mutta suunnit-

telu siirtyi Vähäkallion toimistoon Hämäläiselle. 

Niskanen 2005, 147–148; Ks. myös Matkailijayh-

distyksen obligatiolainan käyttäminen 1936, 11; 

Suursaari luovutettiin Neuvostoliitolle talvisodan 

jälkeen ja toistamiseen jatkosodan jälkeen, josta 

lähtien se on ollut suljettu sotilasalue. Kasino on 

säilynyt pahoin rapistuneena.

401 Väinö Vähäkallion piirustuskokoelma. MFA; Valoku-

vat: SVM.

402 Soini 1963 nide 2, 217–218.

403 Väinö Vähäkallion piirustuskokoelma. MFA.

404 Tolvajärven matkailumaja jäi luovutetulle alueelle 

1940 ja uudestaan 1944. Ks. Uusia matkailuma-

joja 1938, 11–12; Suomen Matkailijayhdistyksen 

sotavauriot 1940, 9; Matkailumme raskaat tappiot 

1944,10: Rakennuksesta on jäljellä vain betonira-

kenteisen alimman kerroksen raunio.

405 Piirustukset: Aulis E. Hämäläinen, Tolvajärven 

matkailumaja. SML/KA; Valokuvat: SVM.

406 Retkeilymajan piirsi Väinö Laurola. Niskanen 2005, 

147; Väinö Vähäkallion piirustuskokoelma. MFA.

407 Wäre 1991; Ks. myös Böök 2000.

408 Eklund 1940.

4. LAPIN MATKAILUARKKI-
TEHTUURI JÄLLEENRAKENNUK-
SESTA 1960-LUVULLE (s. 191–263)

1 [Soini?] 1939, 7.

2 Suomen Matkailijayhdistyksen sotavauriot 1940, 

9; Jälleenrakennustyömme 1940, 9; SMY 1940, 

2–3.

3 Matkailumme raskaat tappiot 1944, 8–9.

4 Jälleenrakennustyömme 1940, 8–9; SMY 1940, 3; 

Jälleenrakennusrintamaltamme 1941, 17.

5 SMY 1940, 2.

6 SMY 1940–1944; Myyntiesitteet: SML/KA; Ks. 

SMY:n sotavuosista myös Markkanen 1987, 

324–329.

7 Tuomisto 1987, 30.

8 Matkailumme raskaat tappiot 1944, 7; Tolonen 

1947, 11; Liinahamarin hotelli säilyi jatkosodassa, 

mutta jäi rajan taakse; Ks. Lapin sodan tuhoista ja 

miinanraivauksesta Ursin 1980.

9 Tuomisto 1987, 30.

10 Hautajärvi 1995, 107.

11 Hautajärvi 1995, 107; Jääskeläinen 1987, 63–71.

12 Hautajärvi 1995, 107.

13 Syrjänen 2009; Laukala 2009; Ks. myös Kruunupäi-

tä ja kullankaivajia 2011.

14 Soini 1963 nide 2, 265–267; Tuomisto 1987, 31–35; 

Seppälä 2011a ja 2011b, elektr.; Tässä tutkimukses-

sa ei aina eritellä kaikkien toimipaikkojen ja niiden 

toiminnan omistussuhteita, vaan voidaan puhua 

SMY:n ja SML:n ylläpitämistä paikoista, vaikka 

tarkkaan ottaen kiinteistön on voinut omistaa 

valtio tai SMY, ja liiketoiminnan SMY:n tytäryhtiö 

Matkaravinto.

15 Syrjänen 2009; SML:n Pallaksen hotellikiinteistö 

ja valtion omistamat Kilpisjärven ja Hetan hotellit 

päätyivät Pertti Yliniemen Olostunturi Oy:lle, myö-

hemmin Lapland Hotels Oy:lle. Lapland Hotels, 

elektr.

16 Jouko Valio Ylihannu syntyi viipurilaiseen opet-

tajaperheeseen. Valmistui ylioppilaaksi 1931 ja 

arkkitehdiksi 1937. Avioitui 1938 ja perheeseen 

syntyi kaksi tytärtä. Työskenteli Jalmari Pelto-

sen toimistossa 1935–1937, Viipurin kaupungin 

rakennuskonttorissa 1938–1940 ja 1942 sekä 

lyhyen aikaa Turun kaupungin rakennuskonttorissa 

1940–1941. Toimi sodan aikana puolustusministe-

riön uudisrakennustoimistossa 1941 ja Aunuksen 

ryhmän rakennustoimiston päällikkönä 1943–

1944. Samoihin aikoihin sekä 1944–1945 myös 

Arkkitehtitoimisto Martikainen-Ypyä & Ypyällä. 

SMY:n ja Matkaravinnon arkkitehtina 1945–1954. 

TKK:n Arkkitehtiosaston rakennusopin assistentti 

1950–1952. KK:n arkkitehtiosaston päällikkö 

1954–1978. Oma arkkitehtitoimisto vuodesta 

1946. Ks. Suomen insinöörejä ja arkkitehtejä 1948; 

Suomen korkeakouluinsinöörit ja arkkitehdit 1956; 

Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1965, 1991; Ks. 

KK:n arkkitehtuurista Niskanen 1987; Erkki Hela-

maa oli Ylihannun avustaja SMY:ssä 1940-luvun 

lopulla. Hänen mukaansa Ylihannu oli lahjakas 

mutta vaatimaton arkkitehti. Ylihannun myöhem-

pään uraan vaikutti haitallisesti alkoholin käyttö. 

Erkki Helamaan puhelinhaastattelu 31.12.1993.

17 Ylihannun tuotantoon sisältyy yli 330 kohdetta ja 

lisäksi KK:n työt. Poimintoja Ylihannun yksityisistä 

matkailu-, ravintola- ja liikerakennussuunnitelmista 

Lapin läänin ulkopuolelle: Ravintola Lehtovaara, 

Helsinki 1940; Matkailuhotelli, Saarijärvi 1950; 

Ateljee-ravintola, Helsinki 1959; Retkeilykeskus, 
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Ruovesi 1960-l.; Hotelli Lepolampi 1960/62; Urhei-

lukeskus Kalpalinna 1963; Kolin matkailurakennuk-

sia ja hotelli 1945–1976; Kalajoen hotelli 1962; Poi-

mintoja suunnittelutöistä KK:ssa valm.vuosineen: 

Liiketalo ja hotelli Ruotsinsalmi 1956; Osuusliike 

Kallan hotelli, Kuopio 1957; Lahden Osuuskaupan 

hotelli Jukola 1960; Osuuskauppa Mäki-Matin 

tavaratalo ja hotelli 1961; Osuusliike Voiman tava-

ratalo ja hotelli 1961; Hotelli Seurahuone, Mikkeli 

1963; Kansa-talo 1962; Inter-Continental, Helsinki 

1971; Cumulus-hotellit Tampere ja Rauma 1970-l.; 

Maxi-marketit Leppävaara ja Kannelmäki 1971, 

1972; Eka-market Oulu ja Tampere 1970-l.; Ks. 

Hautajärvi 1995, 129; Jouko Ylihannun piirustus-

kokoelma, piirustusluettelo ja työkuvasto. MFA; 

Ylihannun arkkitehtuuri olisi hyvä tutkimuskohde.

18 Ylihannun töitä esiteltiin mm. näissä julkaisuissa: 

Arkkitehti 1–2/1949, 5/1951, 9–10/1951, 1/1952, 

3–4/1952, 1–2/1962; Suomi rakentaa 1953, 58, 

83, 107–108; Suomen liike-elämän arkkitehtuuria 

1959; Byggekunst 9/1949; Nordisk Arkitektur 

Åren 1946–1949; Building Digest 4/1950; le Décor 

d’aujourd’hui 53/1949.

19 Jouko Ylihannun työkuvasto. MFA; Hautajärvi 

1995, 107.

20 Jouko Ylihannun piirustuskokoelma, piirustusluet-

telo ja työkuvasto. MFA; Ei ole tiedossa toteutet-

tiinko Kemi Oy:n maja.

21 Jouko Ylihannun työluettelo. MFA.

22 Jouko Ylihannun työkuvasto. MFA.

23 Ks. Ylihannu 1951, 137–139.

24 Saarenheimo 1985; Soini 1963 nide 2, 267–268.

25 Saarenheimo 1985.

26 Kemin rakennusvalvonnan arkisto, tieto sähköpos-

tina 25.1.2013.

27 Aaltonen 2005, 97.

28 Ks. esim. Hotelli Merihovi. Arctia Hotel Partners 

Oy. Myyntiesite 1990-luvulta. HH.

29 Hotelli Hotel Merihovi/Hotelli Hotel Polar. Nelikieli-

nen värikuvaesite 1960-luvun lopulta. MV.

30 Hotelli Merihovi. Arctia Hotel Partners Oy. Myyn-

tiesite 1990-luvulta. HH.

31 Saarenheimo 1985.

32 Simpura 1982, 285–290; Ks. myös Häikiö 2007, 

168–171.

33 Sodankylän rakennustarkastuksen arkisto, tieto 

sähköpostina 30.1.2013; Sisustusarkkitehti Esa Va-

paavuoren tekijälle lähettämä alustava työluettelo 

5.3.2013.

34 Niskanen 1987, 182; Ks. myös Soini 1963 nide 

2, 262–263; KK lopetti toimintansa 1990-luvun 

alussa ja Osuusliike Elanto fuusioitui S-ryhmään 

2000-luvun alussa. Suomen ainoa osuusliike on 

S-ryhmä, joka käsittää alue- ja paikallisosuus-

kauppoja ja niiden omistaman keskusliike SOK:n 

tytäryhtiöineen.

35 Tiedot seinämaalauksista: Ruohonen 2010, 30.

36 Valokuvat: MV; LMM.

37 Kemijärven rakennusvalvonnan arkisto, tiedot pu-

helimitse (Pohjanpirtin asiakirjoja ei ole löytynyt); 

Lappi. Opaskirjanen Lapissa retkeileville 1959, 62, 

82–83.

38 Suunnittelijatieto sähköpostitse Sallan rakennus-

valvonnasta 23.10.2012; Suomen rakennusmes-

tariliiton matrikkeli 1954, 457; Lappi. Opaskirjanen 

Lapissa retkeileville 1959, 84; Kunnan omistuk-

seen siirtynyt rakennus toimii nykyisin vapaa-

aikatalona.

39 Latvus 1996, 20–31; Simpura 1982, 129–261; Ks. 

myös Soini 1963 nide 2, 244–245.

40 Metsähallitus laati Suomen Ladun ja Tunturiladun 

kanssa 1960 Lapin autiotupaverkoston rakenta-

mista koskevan kokonaissuunnitelman. Samalla 

vanhat kämpät siirrettiin Metsähallituksen hoidet-

taviksi; Valleala 1987, 23–56.

41 Ks. esim. Lappi. Opaskirjanen Lapissa retkeileville 

1959, 73–91.

42 Jokela 1946, 9–10 (artikkelissa haastateltu 

Pallaksen vakioasiakkaita); Ylihannun (1949, 15) 

mukaan raunion kalliit raivauskustannukset oli yksi 

painavimmista syistä olla rakentamatta entiselle 

paikalle; Myös kirjailija Kullervo Kemppinen (1960, 

92) on todennut uuden hotellin paremmin maise-

maan sopivaksi kuin sitä edeltäneen palatsin.

43 Jokela 1946, 9.

44 Jokela 1946, 9–10.

45 Jokela 1946, 8.

46 Piirustus: Jokela 1946, 8.

47 Pallastunturilla hiihdetään jo ensi keväänä! 1947, 

9; SMY 1946–1948; Teknillisen korkeakoulun 

arkkitehtiosaston vuosikurssi osallistui kesällä 

1947 kahdessa erässä talkoovoimana Pallaksen 

matkailumajan rakentamiseen. Helamaa opiskeli 

tuolla vuosikurssilla. Erkki Helamaan puhelinhaas-

tattelu 31.12.1993.

48 SMY 1946–1947; Ylihannu 1949, 17.

49 Ylihannu 1949, 17; Hautajärvi 1995, 112; Susanna 

Aaltonen on tutkinut Ollinkarin tuotantoa, myös 
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Pallastunturin matkailumajan huonekaluja. Aalto-

nen 2010a, 169–171.

50 Ks. myös piirustukset: Ylihannu 1949; SMY kutsui 

rakennusta matkailumajaksi, myöhemmin hotel-

liksi. Tässä tutkimuksessa käytetään molempia 

termejä.

51 Ks. alkuperäiset sisustukset valokuvista: MV; 

SVM; MFA.

52 Näytepala kankaasta. DM; Valokuva kankaasta: 

Ylihannu 1949, 19.

53 Valokuvat: Blenck E. ja H. 1951, valokuvat; Vanhoja 

postikortteja. HH.

54  Ks. alkuperäiset sisustukset valokuvista: MV; 

SVM; MFA.

55 Ylihannu 1949, 15.

56 SMY 1947–1949; Ylihannu 1949, 15–17; H-u 1948, 

14; Pallastunturilla hiihdetään jo ensi keväänä! 

1947, 9.

57 Ylihannu 1949, 15.

58 Ursin 1980, 318–326.

59 Ylihannu 1949, 15. 

60 Ylihannu 1949, 15.

61 Tuhottuun Pohjois-Norjaan oli valtion työnä nope-

asti jälleenrakennettu seitsemän levyrakenteista 

matkailumajaa, jotka oli kuljetettu osina etelästä. 

Majat olivat saman pohjakaavion muunnelmia. 

Ylihannu piti tehdasvalmisteisten majojen poh-

jaratkaisuja toimivina, mutta arvosteli ulkoasun 

ja sisätilojen kuivaa asiallisuutta. Ylihannu 1948, 

10–14.

62 Ylihannu 1949, 15–19, liite, 2; Byggekunst 9/1949; 

Nordisk Arkitektur Åren 1946–1949; Building 

Digest 4/1950; le Décor d’aujourd’hui 53/1949; 

Em. julkaisutiedot artikkelista Pallastunturin mat-

kailumaja 1950, 20.

63 le Décor d’aujourd’hui 53/1949, tieto ja sitaatti 

artikkelista Pallastunturin matkailumaja 1950, 20.

64 Kuinka Pallakselle matkustetaan? 1948, 18; SMY 

1948, 6.

65 Kun keskiyön auringon soihtu sytytettiin Pallastun-

turilla 1952, 18.

66 Piirustus: Jouko Ylihannu, Olympiasoihdun muisto-

merkki. Pallastunturi. 23.9.1952. MFA.

67 Toinen rinne valmistui 1984 ja hissi 1985. Jääske-

läinen 1987, 67; Ks. myös Kanerva 2010.

68 Tolonen 1957, 11; Suomen matkailuopas 1962, 

239.

69 Rujon näköiset laajennus- ja muutostyöt 

1979–1989 suunnitteli rkm. Erkki Jokiniemi. 1956 

valmistuneen siiven tilalle rakennettiin uusi, jonka 

julkisivuja jäsentävät peltikonsolit. Ravintolaa laa-

jennettiin ja hotellin taakse tehtiin siipi ja keittiön 

laajennus. Lapin tuvan takka purettiin ja tilalle tuli 

televisio. Vanha hotelliosa maalattiin kauttaaltaan 

tummanruskealla lateksilla. Sisääntulokatoksen ja 

ravintolasiiven turvekatot poistettiin. Sisäänkäyn-

nin tiiliportaat korvattiin betonilaatoilla. Ravintolas-

sa on vielä alkuperäisiä valaisimia ja nojatuoleja, 

mutta muilta osin alkuperäinen kalustus ja valai-

simet on hävitetty. Puuovet vaihdettiin teräs- tai 

laakaoviksi ja alkuperäiset valkopuitteiset ikkunat 

ravintolaa lukuun ottamatta tummanruskeisiin 

ikkunoihin. Lankkulattiat pinnoitettiin kokolattia-

matoilla. Laajennuksiin ja korjauksiin käytettiin 

tyyliin sopimattomia materiaaleja ja tehdastekoisia 

elementtejä. Puron varteen tehtiin henkilökun-

nan majoitusparakki ja pysäköintialue, joiden 

myötä saunaympäristö menetti viehättävyytensä. 

1980-luvulla hotellin viereen rakennettiin kansallis-

puiston opastuskeskus (Suunnittelukeskus), joka 

edustaa arkkitehtuurillaan yhtä vaatimatonta tasoa 

kuin hotellin laajennusosat. Hotellin ympärille 

on rakennettu pysäköinti- ja asuntovaunualueita. 

Tekijän inventoinnit 1990 ja 2013.

70 SML joutui talousvaikeuksien vuoksi myymään 

hotellin 1990-luvulla Olostunturi Oy:lle, jolta se 

päätyi Lapland Hotels Oy:lle. Lapland Hotels, 

elektr.; Pallaksen hotellihanke uudelleen vireille. 

HS 6.3.2013, A10.

71 Ylihannun työkuvasto. MFA; Jääskeläinen 1987, 71.

72 Valokuvat: Vanhoja postikortteja. HH.

73 Jääskeläinen 1987, 71; Omistajavaihdoksen 

jälkeen Lapland Hotel Hetta.

74 Ks. Kalliola 1946, 8–9.

75 Linkola 1989, 146–147; Talvisodan jälkeen Suomi 

pelkäsi Neuvostoliiton katkaisevan Jäämerentien 

tavarakuljetukset Petsamossa ja halusi siksi luoda 

Kilpisjärven kautta Atlantille johtavan varareitin. 

Tuore aseveli Saksa halusi hyökätä Norjan kautta 

Neuvostoliittoon ja tarvitsi sitä varten kulkuyh-

teyden. Maat sopivat teiden rakentamisesta 

vastavuoroisuudella. Jatkosodan aikana saksalai-

set rakensivat venäläisellä vankityövoimalla tiet 

Skibotnista Kilpisjärvelle ja Lakselvistä Karigasnie-

meen. Suomalaiset rakensivat tiet Palojoensuusta 

Kilpisjärvelle ja Kaamasesta Karigasniemeen. 

Rautio 1994, 20; Kilpisjärven opas 1982, 15.
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76 Lehtola J. 2000, 117–122; Maaret – tunturien tyttö 

1947. KAVA.

77 Kemppinen 1960, 90.

78 Uusi matkailumaja Lappiin 1948, 9.

79 Uusi matkailumaja Lappiin 1948, 9; SMY 1948, 

7–8; Ylihannu 1952.

80 Valokuvat: MV; MFA.

81 SMY 1949, 7; Uusi matkailumaja Lappiin 1948, 

9; Kilpisjärven Matkailumaja 1953, 17; Valokuvat: 

MFA; Jouko Ylihannun piirustuskokoelma. MFA

82 Valokuvat: MFA; Hautajärvi 1995, 117, 233; Susan-

na Aaltonen on tutkinut Ollinkarin tuotantoa, myös 

Kilpisjärven matkailumajan huonekaluja. Aaltonen 

2010a, 170–171.

83 2000-luvulla jäljellä oli enää viisi teosta, joiden 

todettiin olevan valtion omaisuutta ja jäävän esille 

hotelliin. Ks. Valtio uskoo saavansa Kilpisjärven 

taulut 2004, elektr.; Kiistelty taide saa jäädä Kilpis-

järven hotelliin 2006, elektr.

84 Lehtola J. 2000, 142–143; Pekka ja Pätkä lumimie-

hen jäljillä 1954. KAVA.

85 Eriksson Hultén 2004, 189–192, 199.

86 Kairamo 1965, 130–131.

87 Rakennushallituksen 1979–1981 toteuttamas-

sa, arkkitehti Heikki Taskisen suunnittelemassa 

peruskorjauksessa säilytettiin hotellin alkuperäi-

nen ilme, ja jäljelle jäi muutamia Tynellin valaisia. 

Arkkitehdeilla ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa 

sisustukseen, jonka toteutti SML. Heikki Taskisen 

puhelinhaastattelu 17.9.1990; Tapio Rönkönharjun 

haastattelu 18.9.1990; SML hankki Rakennus-

hallitukselta luvan hävittää hotellin alkuperäiset 

kalusteet ja valaisimet, ja toi tilalle vakiokalusteet. 

1989 majoitusosan korkean piipun tilalle tehtiin 

teräspiippu. Koska Rakennushallitus ei korjannut 

sikermiä, ne pääsivät rapistumaan ja purettiin 1988 

yhtä lukuun ottamatta.

88 Rakennushallitus rakennutti 1968 ruskeaksi 

laudoitetun tasakattoisen henkilökunnan talon 

(yliarkkitehti Matti E. Hirvonen), 1980 puurakentei-

sen asuinrakennuksen (arkkitehti Heikki Taskinen) 

ja 1986 rantasaunan sekä neljä taloa, joissa on 

kaksitoista asuntoa (arkkitehti Matti Seppänen). 

Seppänen 1986, 18–21.

89 Kaakinen – Tikkanen 1990, 12.

90 Kilpisjärven maja 1945, 29; SMY 1946 ja 1947.

91 Valokuvat: SVM.

92 SMY 1948, 7.

93 Piirustus: Jouko Ylihannu, Kilpisjärven retkeily-

keskus. 10.9.1955. SML/KA; Ks. myös Kesän 

kuvakirjaa 1958, 17.

94 Piirustus: Jouko Ylihannu, Kilpisjärven majoitusai-

tta. 14.9.1961. MFA; Rakennus noudatti aiempaa, 

toteuttamatonta suunnitelmaa: Jouko Ylihannu, 

Ehdotus Kilpisjärven retkeilymajan majoitusaitoik-

si. 13.8.1953. SML/KA.

95 Ks. Jouko Ylihannun piirustuskokoelma. MFA; 

SML toteutti kahvilarakennuksen laajennuksen ja 

peruskorjauksen 1990.

96 Viiden tunturin reitin lähettyvillä sijaitsevat Kuoh-

kimajärven, Saanajärven, Saarijärven, Kuonjarjoh-

kan, Meekonjärven, Pihtsusjärven, Kobmajoen 

ja Haltin autiotuvat, jotka ovat Metsähallituksen 

ja Metsäntutkimuslaitoksen pääosin 1966–1970 

rakennuttamia. Rautio 1994, 20, 21, 47–54, 63–68.

97 Tapio Wirkkala suunnitteli 1978 Kekkosen kunniaksi 

Saivaaralle monumentin, koko tunturin ylittävän suoran 

kivijanan, ”UKK:n linjan”, mutta sen pelättiin tuovan 

poronhoitoalueelle turistivirtoja, ja lopulta tyydyttiin 

kiinnittämään tunturin laelle muistolaatta 1980. Pekka 

Lähteenkorva, Jussi Pekkarinen, Urho Kekkosen 

muistomerkin pitkä marssi. HS 9.2.1997, B2.

98 Uusi matkailumaja Lappiin 1948, 9.

99 Kokko 1956, 929–958.

100 Kokko 1956, 936.

101 Kokko 1956, 944.

102 Rautio 1994, 69.

103 Vuotso on vanhalta nimeltään Muotkataival. 

Riesto- ja Tankajokien väli piti vuosisatojen ajan 

kulkea jalan, kunnes 1898 jokia yhdistämään kai-

vettiin Vuotson kautta kanava. Aikio 1986, 90; Aikio 

M. 1987, 35.

104 Mäkinen 1980, 91, 167; Kaunis Suomi 1970, 233.

105 SMY 1946–1948; Uusia matkailumajoja 1948, 19.

106 Piirustukset: [piirtäjän nimikirjaimet epäselvät], 

sign. Antero Pernaja. Vuotson maja-, posti- ja 

poliisitalo. 7.2.1947. RakH II Ila 289/KA.

107 Jääskeläinen 1987, 64; Talo säilyi postin ja sitten 

tielaitoksen käytössä. Kultamuseoyhdistys osti 

talon 1999, ja se myytiin 2013 yksityiselle omis-

tajalle, joka aikoo palauttaa sen matkailukäyttöön. 

Kauko Launosen sähköpostiviesti 4.3.2013.

108 Kemppinen 1960, 23, 74–76; Kaunis Suomi 1970, 

225–248; Partanen 1992, 5–65.

109 Kemppinen 1960, 74–76.

110 Valleala 1987, 47.
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111 Kaunispään maja 1949, 15; SMY 1949, 7; Maja oli 

matkailukäytössä 1960-luvun lopulle ja purettiin 

1984. Partanen 1992, 67.

112 Valokuvat: SVM.

113 Ks. Ylihannun piirustus (24.3.1949): Kaunispään 

maja 1949, 15.

114 Lehtola J. 2000, 107, 133–134; Rovaniemen mark-

kinoilla 1951. KAVA.

115 Ks. piirustukset ja työselitys: J. Ylihannu, Kahvila. 
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17; Ruotsalainen 2004, elektr.; Vanha ylämaja on 
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nen 1980, 160–161.
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kutsuttiin aluksi retkeilymajaksi ja myöhemmin 

matkailumajaksi ja Keropirtiksi. Se siirtyi 1972 
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158 Ilmeisesti lehtiartikkeli vuodelta 1973, julkaistu 
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63 Ks. tarkemmin Hautajärvi 1991. OY/Ark, 90–91, 

129–156.

64 Merivuori 1992, 65.

65 Pyhä-Luoston vuodepaikoista 28 000 osoitettiin 

Pyhälle ja 9 200 Luostolle. Tiensuu 1994, 44 

ja 1995, 4; Voitto Tiensuun puhelinhaastattelu 

4.11.1994.

66 Lapin läänissä oli 1994 suuri määrä konkurssiin 

ajautuneita hotelleja ja matkailuyrityksiä sekä 

arviolta 1 000–2 000 myymätöntä loma-asuntoa, 

joista valtion omaisuudenhoitoyhtiön Arsenalin 

harteille jäi noin 700. Esim. Ylläksellä joutui viisi 

hotellia konkurssiin 1990-luvun alussa ja useimmat 

muut olivat konkurssikypsiä. Ks. Ukkola 1991, 

32–36; Hautajärvi 1995, 157–159.

67 Hautajärvi 1995, 141, 143, 159, 184.

68 Jääskeläinen 2008, elektr.

69 Heikki Arola – Tapio Mainio, Aika ajoi ohi kelolin-

noista. HS 26.1.2014 B6–7.

70 Tyrväinen et al. 2011, elektr., 11–12.

71 Helle 1968, 5–6, 23–26; Kolttakönkään ja Suoni-

kylän koltat joutuivat jättämään kotiseutunsa, kun 

Petsamon alue oli luovutettava Neuvostoliitolle 

syksyllä 1944. Kolttaheimo asutettiin Inarijärven 

itäpuolelle Sevettijärvelle ja Nellimiin.

72 Helle 1968, 54.

73 Partanen 1992, 74–98, 120; Kolehmainen 1971, 

17–18. OY/Ark.

74 Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen tilasto 2012.

75 Hannula 1988; Valokuvat: Suomen Pankin 

valokuva-arkisto.

76 Laukkanen 2003, elektr.; Suunnittelijatieto Inarin 

rakennusvalvonnan arkistosta sähköpostitse 

27.1.2014.

77 Valokuvat: Vanhoja postikortteja. HH.

78 Laajennuksen alta purettiin hirsirakenteinen vanha 

osa, nk. Sininen pirtti. Kurt Mobergin puhelinhaas-

tattelu 18.8.1994; Laukkanen 2003, elektr.

79 Valokuvat: Vanhoja postikortteja. HH; Rakennusta 

laajennettiin ja muutettiin ulkoa ja sisältä 1990-

luvun taitteessa.

80 Saariselän Tunturihotelli vaihtoi konkurssin myötä 

omistajaa 1993. Yhdeksi pääomistajaksi tuli 2003 

Seppo Aho, ja hotelli siirtyi 2007 hänen perheyri-

tykselleen Sava-Groupille. Laukkanen 2003, elektr.

81 Paasilinna 1988b, 81–82, 84.

82 Partanen 1992, 119, 121.

83 Donner 1992, 77.

84 Kojo 1981, 133, 224.

85 Ansamaa 1992, 86.

86 Riekonlinna valmistui 1986 ja laajennettiin 1989. 

Kaavan kerrosala oli 2400 k-m2, mutta hotelliin 

rakennettiin 2890 k-m2. Ylitys johti oikeuskäsitte-

lyyn, jonka päätyttyä Inarin kunta v. 1989 kasvatti 

tontin rakennusoikeudeksi 6000 k-m2. Inarin raken-

nusvalvonnan arkisto, tiedonanto puhelimitse 

28.1.1991; Saariselän tiivistäminen askarrutti Inarin 

valtuustoa. LK 24.10.1991, 7.

87 Matkailualan suurremontti odottaa pikaisia toimia. 

Kahdeksan kymmenestä Lapin matkailuyritykses-

tä tekee konkurssin. HS 29.11.1992, B8.
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88 Suunnittelija- ja rakennuttajatiedot Inarin rakennus-

valvonnan arkistosta sähköpostitse 26.11.2013.

89 Outila 2008, elektr.; Tapio Mainio, Saariselälle suun-

nitellaan korkeaa tornihotellia. HS 23.6.2006, A8.

90 Outila 2008, elektr.; Tämän tutkimuksen tekijä oli 

toinen SAFAn nimittämistä palkintolautakunnan jä-

senistä. Hautajärvi – Palo 2008, 32–35; Saariselän 

matkailukeskus 2009.

91 Mäkinen 1959, 13; Toiviainen E. 1970, 48, ja 1974, 

16; Helle 1968, 25; Lapin ja Pohjoiskalottialueen 

matkailuopas 1969, 68, 70; Ylläs-Aakenuksen 

suojelualue yhdistettiin 2005 Pallas-Ounastunturin 

kansallispuistoon, jonka nimeksi tuli Pallas-Ylläs-

tunturin kansallispuisto.

92 Hautajärvi 1995, 153–157.

93 Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen tilasto 2012; 

Outila 2008, elektr.; Tyrväinen et al. 2011, elektr., 10.

94 Martti Vittaniemi, Ympäristörikos Yllästunturilla. 

HS 24.8.1993, A9 (Vittaniemi oli aiemmin Kolarin 

rakennustarkastaja); Ks. myös Massa 1994, 219; 

Metsähallitus ilmoitti myöhemmin irtisanovansa 

vuokrasopimuksen ja hissiyhtiötä yritettiin velvoit-

taa maisemoimaan tehty tuho.

95 Eniten työllisyysrahaa Lapin matkailuhankkeisiin. 

LK 28.12.1991, 1.

96 Ks. esim. Poutvaara 1953 ja 1964; Järvinen 1956, 

877; Kemppinen 1960; Mäkinen 1970, 155–156, 

162–165; Matkakuvasto. Lappi. Lapland 1976, 

22–23; Luonnonkaunis Suomi 1977, 254–255; 

Lagercrantz 1990 (1950), 230.

97 Sitaatti Reino Kalliolalta. Kemppinen 1960, 55 ja 

valokuvat.

98 Sitaatit: Lagercrantz 1990 (1950), 230; Kemppinen 

1960, 92; Luonnonkaunis Suomi 1977, 254–255.

99 Muut kilpailijat olivat Arkkitehtitoimisto Katri 

ja Jorma Huusko ja Arkkitehtitoimisto Oulun 

Ympäristökehitys Oy. Ylläksen alueen yleiskaava-

tyyppisen maankäyttösuunnitelman aatekilpailun 

arvostelupöytäkirja. Kilpailuarkisto. MFA.

100 Ympäristöministeriön, Lapin vesi- ja ympäristöpii-

rin, Lapin tie- ja vesirakennuspiirin, Metsähallituk-

sen, MEKin Pohjois-Suomen toimiston ja Paavo 

Autton lausunnot yleiskaavasta, tammikuu 1989; 

Ks. tarkemmin Hautajärvi 1995, 156, 172.

101 Huuskon ehdotuksessa oli n. 10 000 vuodepaikkaa 

ja melko väljä lomarakentaminen. Ympäristökehi-

tyksen ehdotuksessa oli n. 24 000 vuodepaikkaa 

ja rakentamista keskitettynä Äkäslompolon ja Ylläs-

järven kyliin. Arkkitehti Jorma Korvan laatimassa 

SKOY:n ehdotuksessa oli n. 30 000 vuodepaikkaa 

väljästi laajalla alueella. Palkintolautakunnan 

mukaan SKOY:n ehdotus huomioi vähiten ympä-

ristöä ja luontaiselinkeinoja koskevat selvitykset, 

kokonaisrakenne oli hajanainen ja mitoitus epärea-

listisen suuri, ja Huuskon työ suhtautui hienovarai-

simmin maisemaan, luontoon ja rakennuskantaan, 

mutta oli alimitoitettu. Palkintolautakunta asetti 

yksimielisesti ensimmäiselle sijalle Ympäristöke-

hityksen ehdotuksen ja hyväksyi pöytäkirjan. Jul-

kistamispäivää edeltäneessä loppukokouksessaan 

palkintolautakunta saatiin muuttamaan kantansa 

ja asettamaan erimielisyyksien jälkeen ensimmäi-

seksi SKOY:n ehdotuksen. Ks. Ylläksen alueen 

yleiskaavatyyppisen maankäyttösuunnitelman 

aatekilpailun arvostelupöytäkirja, 3–7. Kilpailuarkis-

to. MFA; Arto Lempiäisen haastattelu 27.2.1991; 

Ks. tarkemmin Hautajärvi 1995, 156, 172,

102 Arto Lempiäisen haastattelu 27.2.1991.

103 Ks. Ylläksen yleiskaava; Hurjat tavoitteet yleiskaa-

vaan 1989; Pian ajetaan tunnelissa 1990.

104  Ylläshumina luo uutta ilmettä 1989.

105  Ylläshumina luo uutta ilmettä 1989; Suunnittelija 

on Arnold Lerber, joka on suunnitellut mm. Hetan 

majatalon ja Kilpisjärven lomakylän. Arnold Lerbe-

rin puhelinhaastattelu 6.10.1990.

106 Ylläksen kylät 2010.

107 Kilpailun järjestivät Metsähallitus Laatumaa ja 

Lapland Hotels Oy. Ylläksen uuden matkailukylän 

masterplan 2011, elektr.

108 Töyrylä 2011, 189; Hotellia on myöhemmin 

laajennettu useasti ja täydennetty kylpylällä ja 

liikuntakeskuksella.

109 Wegg 1983, 267; Töyrylä 2011, 189.

110 Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen tilasto 2012; 

Outila 2008, elektr.; Tyrväinen et al. 2011, elektr., 10.

111 Töyrylä 2011, 192.

112 Tiensuu 1994, 2–3, 5, 30–32.

113 Koutalaki oli hotellin paikka jo 1970-luvulla 2008, elektr.

114 Sanaksenaho 2011.

115 Mäkinen 1970, 168.

116 Tunturin huipulle rakennettiin 1966 radiomasto. 

Pyhätunturi Oy myytiin 1976 SML:lle ja 1987 Ahon 

perheen omistamalle Rukakeskus Oy:lle. Niemi 

2004, 15–21; Mäkinen 1980, 116.

117 Piirustukset: Eero Oulasvirta, Pyhätunturin mat-

kailuhotelli. Helsinki 8.8.1965. Pelkosenniemen 

rakennusvalvonnan arkisto.
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118 Laajennuksen suunnitteli rkm. Erkki Jokiniemi. 

Hotellin nykyinen nimi Ski-Inn Hotelli Pyhätunturi.

119 Hautajärvi 1995, 146.

120 Niemi 2004, 19.

121 Poutvaara 1951, 31.

122 Toiviainen R. 1970, 33.

123 Pohjoisrinteen hissejä varten valtio vaihtoi 

kansallispuiston lakialueista 135 hehtaaria kunnan 

korvikemaihin (250 ha), jotka ovat luonnon- ja mai-

sema-arvoiltaan vähäpätöisiä, tunturin alapuolella 

sijaitsevia hakattuja ja aurattuja alueita. Pelkosen-

niemi teki 1980-luvun lopulla suuria investointeja 

Pyhätunturin matkailukeskukseen ja talous mitoi-

tettiin lasketteluturismin varaan, mikä johti kunnan 

taloudelliseen kriisiin. Ks. Pyhätunturin aluevaih-

don hinta laski miljoonaan. Kaleva 3.11,1990, 11; 

Eduskunta siunasi Pyhän maanvaihdon. Kaleva 

26.1.1991, 6; Lapin luonnonsuojelupiiri: Matkailu 

vaaraksi suojelualueille. Kaleva 28.11.1990, 6; 

Suojelijat liikkeelle Pyhätunturin puolesta. Kaleva, 

15.11.1990, 34.

124 Tiensuu 1995, 4; Outila 2008, elektr.; Suomen 

Hiihtokeskusyhdistyksen tilasto 2012.

125 Noitatunturi Oy 2013, elektr.; Anttila 2009, elektr.; 

Pyhä-Luoston jättihankkeelle etsitään rahoittajia. 

LK 12.1.2013.

126 Outila 2008, elektr.

127 Kun rauhansopimuksissa 1940 ja 1944 jouduttiin 

luovuttamaan yli puolet Sallan kunnasta Neuvosto-

liitolle, jäi tuhoutunut kirkonkylä tuntureineen rajan 

taakse. Uusi kirkonkylä perustettiin Märkäjärvelle 

ja nimettiin Sallaksi. Lähellä olevia Pientä ja Isoa 

Pyhätunturia ryhdyttiin kutsumaan Sallatuntu-

reiksi luovutetulle alueelle jääneiden tuntureiden 

mukaan. Näin ne haluttiin myös erottaa Pelko-

senniemen Pyhätunturista. Heinänen 1993, 351, 

366; Kaunis Suomi 1970, 37–39; Koska Sallan 

Pyhätunturi sekoitettiin usein Pelkosenniemen 

Pyhätunturiin, muutti Lapin maanmittaustoimisto 

2012 Sallan kunnan anomuksesta lakien yhteiseksi 

nimeksi Sallatunturit, jota käytetään myös tässä 

tutkimuksessa.

128 Kanerva 2010, 160; Heikkilä – Sax 2011, elektr., 

53–59; Mäkinen 1980, 132–133.

129 Heikkilä – Sax 2011, elektr., 53, 55, 75.

130 Mäkinen 1980, 133; Heikkilä – Sax 2011, elektr., 

59; Nykyinen nimi Holiday Club Salla.

131 Valokuvat: Vanhoja postikortteja. HH.

132 Mäkinen 1980, 148; Hotellin suunnittelijan, rkm. 

Erkki Jokiniemen puhelinhaastattelu 17.9.1990.

133 Hautajärvi 1995, 148.

134 Suunnittelija rakennusinsinööri Lauri Hietala.

135 Kuusamon rakennusvalvonnan arkisto, tiedot 

puhelimitse.

136 Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen tilasto 2012.

137 Ruka 2005, 9–38, 58; Kanerva 2010, 151–152.

138 Rukahovia on laajennettu useasti, ja uusi Hotelli 

Rantasipi Rukahovi valmistui 2001. Kuusamon 

rakennusvalvonnan arkisto, tieto sähköpostina 

5.3.2013.

139 Luettelo Artek-sisustuksista. AAM.

140 Ruka 2005, 38–85; Suomen Hiihtokeskusyhdistyk-

sen tilasto 2012.

141 Rkm. Jokiniemi suunnitteli mm. nämä hotellit: 

Suomu ja rivitalot 1967–1982; Kultakeron laaj. 

1967; Pallas laaj. ja korj. 1979–1989; Vuontispirtti, 

mökit ja asunnot 1978–1984; Jussantupa laaj. 

1983–1985; Ratkin ja mökit 1969–1974, 80-l.; 

Ylläshotelli 1982–1987; Äkäshotelli; Kultahovi korj. 

ja laaj. 1987–1989; Ivalo 1982, 1988; Luppoloma; 

Riekonkieppi 1982–1985; Riekonlinna 1986, 

1989; City-Hotelli Rovaniemi 1977; Kuloharju 

Posio 1974, 1980; Ilveslinna 1985; Iso-Syötteen 

hotelli 1983 ja useimmat muut rakennukset; 

Rajahovi 1968; Tornion Kaupunginhotellin laaj. 

1987; Oulun Kauppahotelli korj. 1980; Hossa laaj. 

1981–1982; Hermanni laaj. 1979; Siitari laaj. 1984; 

Pyhäsalmi 1984–1990; Haapakannel 1987–1989; 

Kantakievari Haapajärvi 1976–1988; Pohjanmaja 

Haapajärvi korj. 1988; Jurvakainen Muhos 1990; 

Puustelli Nivala laaj. 1983; Pyhätunturin Ravintola 

Huttuhippu 1989; Kaunispään Ravintola Huippu. 

Jokiniemi suunnitteli myös satoja loma-asuntoja 

mm. Sallaan, Suomulle, Pyhätunturille, Saari-

selälle, Ylläkselle, Rukalle, Vuontisjärvelle ja koko 

Iso-Syötteen rakennuskannan kolmea majaa ja 

rinnekahviloita lukuun ottamatta, ja Oulun ja Turun 

kaupunkien majat, Puolimatkan ja Ovakon majat 

Saariselälle, Lohja Oy:n majan Ylläkselle. Jokiniemi 

suunnitteli myös hotellien peruskorjauksia eri 

puolelle Suomea (mm. Aulanko ja Koli). Em. tiedot 

ovat vain valikoima vuoteen 1990 asti. Rkm. Erkki 

Jokiniemen 17.10.1990 lähettämä työluettelo.

142 Ks. tarkemmin Hautajärvi 1991 (OY/Ark) 129–156, 

ja 1995, 146–159.

143 Ks. loma-asuntoalueista tarkemmin: Hautajärvi 

1991. OY/Ark, 88–91, 129–156.
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144 Lapin lääninhallitukseen (nyk. ely-keskus) palkattiin 

1991 kaavoituksen ylitarkastajaksi arkkitehti. Sen 

jälkeen viranomaiset tilasivat arkkitehti Voitto Tien-

suulta Ylläksen, Levin, Pyhän, Luoston, Saariselän 

ja Sallatunturin matkailukeskusten rakentamis-, 

kaava- ja ympäristökysymyksiä koskevan selvitys-

työn (Tiensuu 1994 ja 1995).

145 Lapin kunnissa on arkkitehteja viranhaltijoina vain 

Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä, jonne myös 

harvat yksityisarkkitehdit ovat sijoittuneet. Muualla 

Lapissa, jossa matkailukeskukset sijaitsevat, ei ole 

arkkitehteja.

146 Rintala-Gardin 2012, elektr., 14, 27–30; Jääskeläi-

nen 2008, elektr.

147 Hautajärvi 2003b, 214–215.

148 Ks. Harri Hautajärvi, Tornihotelli rikkoisi Rovaniemen. 

HS 13.8.1997, A2; Harri Hautajärvi, Rovaniemen kau-

punkikuva hajoamassa. LK 14.2.2012, 4; Hautajärvi 

2003b, 214–215; Jääskeläinen 2008, elektr.

149 Outila 2008, elektr.; Outila oli sittemmin 2009–

2013 Rovaniemen kaavoituspäällikkö.

150 Rautamäki 1992, 51.

151 Ks. esim. Hautajärvi 1997a ja 1998; Ks. myös 

Massa 1994, 219–220.

152 SML, joka oli ollut aikanaan esittämässä kansallis-

puiston perustamista alueelle, alkoi vuodesta 1970 

lähtien vaatia Pallas-Ounastunturin kansallispuis-

ton keskelle perustettavaksi suurta matkailukes-

kusta, jotta hotellin kannattavuus paranisi. Lapin 

teollisuustoimikunta tuki hanketta. Tuomisto 

1990b, 5; Reino Kalliola, Pallas-Ounastunturin 

kansallispuisto vaarassa. Kaleva 24.3.1970.

153 Tyrväinen – Tolvanen – Tuulentie 2013, 152; 

Outi Torvinen, Pallas-hotellin laajennus saanee 

eduskunnan tuen, LK 24.4.2010, 4; Pallaksen 

hotellihanke uudelleen vireille. HS 6.3.2013, 

A10; Muoniolaisen Pertti Yliniemen perheyhtiön 

enemmistöomistuksessa oleva Lapland Hotels Oy 

omistaa 11 hotellia (Pallas, Olos, Hetta, Kilpisjär-

vi, Luosto, Sirkantähti, Ylläskaltio, Äkäshotelli, 

Riekonlinna, Sky Ounasvaara, Bear’s Lodge [ent. 

Pohtimolampi ja Karhunpesä]) sekä Luosto-Skin, 

Ylläs-Skin, Oloksen ja Pallaksen hiihtokeskukset. 

Lapland Hotels, elektr.

154 Enontekiö ei suostu luopumaan Pyhäkeron 

laskettelukeskuksesta. HS 18.11.1990, A5; Jorma 

Korhonen, Suojellaanko Käsivarsi kuoliaaksi? HS 

5.8.1990, C3; Pyhäkerolle yritetään hissiä vaih-

tokaupalla. HS 10.3.1992, A9; Sippola – Rauhala 

1992, 99–101.

155 Mäkitie 2010, elektr.

156 Hautajärvi 1997c.

157 Ounasvaara 2 kehittämissuunnitelma 2006, 

elektr., 63, 86. 

158 Rovaniemen yleiskaavan muuttaminen Ounasvaa-

ralla 2012, elektr.; Pro Ounasvaara -liike, Ounasvaa-

ran Joutsenlaulu? Uusi Rovaniemi 22.8.2012; Aimo 

Honkavuori, Ounasvaaran kaava olisi johtanut 

valituskierteeseen. Uusi Rovaniemi 5.9.2012.

159 Aavasaksan arvokas kulttuurimaisema uhattuna? 

2013, elektr.

160 Ks. esim. Aitoaho et al. 1978. OY/Ark; Hirviniemi 

et al. 1983b. OY/Ark; Pohjoissuomalainen kylä 

1984; Pihkala 1986; Pihkala et al. 1990; Suvan-

to on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 

kulttuuriympäristö ja maisema-alue. Rakennusten 

korjaustyölle myönnettiin Europa Nostra -palkinto 

1992. RKY, elektr.; Valtakunnallisesti arvokkaat 

maisema-alueet, elektr.

161 1990 valmistunut Kokkosnivan voimalaitos muutti 

Kitisen joen altaaksi, ja vedenpinnan nousu 3,5 

metriä korkeammalle muutti kylän rantamaisemat. 

Pohjaveden nousun vuoksi talojen kaivot korvattiin 

vesijohtoverkostolla. Lossiliikenne lakkautet-

tiin ja 1991 tilalle valmistui pitkä betonisilta ja 

öljysoratie. Kolossaalinen silta rakennettiin uiton 

vaatimuksesta niin korkeaksi, että uittohinaajat 

mahtuisivat sen alitse, vaikka uitto lopetettiin sillan 

valmistumisvuonna. Suvantoon ei olisi tarvittu 

siltaa, sillä voimalaitostyön yhteydessä kylään 

rakennettiin uusi pohjoispuolinen tieyhteys. Silta 

20 asukkaan kylään maksoi 20 milj. mk, kun kylän 

61 rakennuksen korjaukseen käytettiin vuosina 

1985–1991 valtion rahaa yhteensä vain 2,3 milj. 

mk. Kylän keskelle rakennettiin 1980-luvun lopulla 

rakennuskantaan sopimaton talo. Museovirasto 

ja Suvannon perusparannustyöryhmä vastustivat 

voimalaitosta, siltaa ja epäsopivaa uudisrakennus-

ta, ja perusparannustyöryhmä vastusti golfkenttää. 

Suvanto olisi ollut UNESCOn maailmanperintö-

luettelossa ainoa maaseutukylä Pohjoismaista; 

Suvannon perusparannustyöryhmän suunnittelijan 

(1987–1991) Helena Hirviniemen puhelinhaas-

tattelu 23.10.1990 ja sähköpostiviesti 22.2.2013; 

Hirviniemi 1992; Pihkala 1992; Naskali 1992.

162 Ks. esim. The Charter of Cultural Tourism 1976.



401Lähdeviitteet

163 Lapin luonnonsuojelupiiri: Matkailu vaaraksi suoje-

lualueille. Kaleva 28.11.1990, 6; Anne Alavuotunki, 

Asko Saari, Merja Ylönen, Matkailuteollisuus 

uhkaa Valtavaaran luonnontilaa. Kaleva 3.3.1990; 

Peltoniemi 1990, 50–52, 60. OY/M; Rukatunturin 

kylkeen suunniteltiin 1980-luvun lopulla suurta 

kalliohotellia maanalaisine tunneleineen. Ks. 

Rukan kalliohotellin hintaa ei haluta arvailla. Kaleva 

6.12.1989, 8.

164 Tyrväinen – Tolvanen – Tuulentie 2013, 155.

165 Kanerva 2010, 157–159.

166 Tapio Mainio, Rinteisiin järeät lumetusjärjestelmät. 

HS 2.10.2011, A8; Lumetusjärjestelmiä on rahoitet-

tu valtion ja kuntien avustuksella. Ks. Ylläksen 

lumetukseen 1,2 mmk:n avustus. HS 14.2.1992, 

A6; Eniten työllisyysrahaa Lapin matkailuhankkei-

siin. LK 28.12.1991, 1; Jorma Särkelä, Pyhätunturi 

saa FIS-rinteen. LK 5.6.2010, 9.

167 Esko Lumikero, Lumitykeistä rasite Saksan luon-

nolle. HS 18.1.1992, D2.

168 Pohjois-Suomessa ilmasto lämpenee tällä vuosi-

sadalla varovaisimpien arvioiden mukaan 3–4 ja 

eräiden arvioiden mukaan jopa 7–8 astetta. Ks. 

Lappi voi lämmetä 8 astetta tällä vuosisadalla. HS 

25.6.2012, A6; Ks. myös Sustainable Development 

of Tourism, elektr.

169 Ks. aiheesta esim. Climate Change and Tourism, 

elektr.; Sustainable Development of Tourism, 

elektr.; Jääskeläinen 2008, elektr.

170 Kemppainen 1982, alkusanat, 69. OY/M.

171 Peltoniemi 1990, 1–5, 39–52, 57–58, 82–84. OY/M.

172 Tuomo-Juhani Tapio, Laskettelurinteitä roiskittu 

maisemaan ympäristöstä piittaamatta. Uusi raken-

nuslaki tiukentaa määräyksiä. Kaleva 20.12.1989, 

10; Suojelualueista halutaan selvät määräykset 

lakiin. HS 17.1.1992, A9.

173 Esim. Tyrväinen – Tolvanen – Tuulentie 2013; Tyrväi-

nen et al. 2011, elektr.; Nenonen 1990; ks. myös 

Ahti 1990; Saarinen 1994. OY/M; Massa 1994, 

219–220.

174 Tiensuu 1994 ja 1995; Voitto Tiensuun puhelin-

haastattelu 4.11.1994.

175 Lapin matkailun maankäyttöstrategian esiselvitys 

2012, elektr.; Outi Torvinen, Mikä maa matkailulle? 

LK 14.3.2012.

176 Tyrväinen – Tolvanen – Tuulentie 2013, 154; Järvi-

nen 1990, 13.

177 Häyrinen 1985, 382–385.

178 Ks. esim. Tyrväinen – Tolvanen – Tuulentie 2013; Tyr-

väinen et al. 2011, elektr.; Järviluoma 2006, elektr.

179 Ks. esim. Järviluoma 2006, elektr., 6, 169–175; Tyr-

väinen – Tolvanen – Tuulentie 2013, 156; Tyrväinen 

et al. 2011, elektr.

180 Tyrväinen et al. 2007, elektr., 73–74.

181 Ks. esim. Urry – Larsen 2011, 31–48, 55; MacCan-

nell 1999; Markkanen 1987.

182 UNWTO Tourism Highlights 2012, elektr.

183 Ks. esim. Chaouni 2008; Dielemans 2010; Urry – 

Larsen 2011, 64–69, 228–233, 238–240; Tyrväinen 

– Tolvanen – Tuulentie 2013; Tourism and cultural 

conflicts 1998; Merivuori 1992.

184 Ks. elinkaarimalleista esim. Ilola 2013.

185 Ks. esim. Urry – Larsen 2011, 64–65; Merivuori 

1992, 62.

186 Ks. esim. Hautajärvi 1989, 5.

187 Merivuori 1992, 62.

188 Hautajärvi 1996; Tekijä on tutustunut matkailun 

vaikutuksiin eri puolilla maailmaa, mm. monissa 

UNESCOn maailmanperintökohteissa.

189 Many sites in danger throughout the world 1996, 

12; UNESCO on Yhdistyneiden kansakuntien 

tiede- ja kulttuurijärjestö.

190 Chaouni 2008.

191 Dielemans 2010, 187–207.

192 The Charter of Cultural Tourism 1976; Tourism 

at Cultural World Heritage Sites 1993; ks. myös 

ICOMOS. Suomen osaston jäsentiedote 4/1996.

193 Ks. esim. The International Ecotourism Society, 

elektr.; Sustainable Development of Tourism, 

elektr.; Miten kestävä matkailualue tehdään? 2011; 

Tyrväinen – Tolvanen – Tuulentie 2013; Ks. myös 
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6. ELÄMYSTURISMIA, 
VIIHDEARKKITEHTUURIA JA 
LAVASTEITA 1960-LUVULTA 
NYKYPÄIVÄÄN (s. 321–347)

1 Viimeistään kesällä 1962 siellä oli ”pari lappalaisko-

taa asukkaineen, poroja aitauksessa”. Ks. Suomen 

matkailuopas 1962, 260; Napapiirin maja 1975, 

8; Elämää postikortissa -televisio-ohjelma 2011, 

elektr.

2 Ks. valokuvat: HH:n postikorttikokoelma; Napa-

piirin maja 1975; Ks. myös Elämää postikortissa 

-televisio-ohjelma 2011, elektr.

3 Napapiirin maja 1975; Wiskari 1995 (1987), 322; 

Elämää postikortissa -televisio-ohjelma 2011, 

elektr.

4 Suomen Kuvalehden matkaopas 1961, 141; 

Suomen matkailuopas 1962, 260. 

5 Sanomalehti Karjalaisen tutkimus. Ks. Ilkka 

Malmberg, Koli luisuu kuluttajille. HS Kuukausiliite 

3/1990, 40.

6 Merivuori 1992, 62–64.

7 Strömberg 2007.

8 Ks. Levin Safareista: Levi saa saunamaailman 

1990, 13.

9 Karjalainen 2003.

10 Niemi 2004, 18–19; Lapin ja Pohjoiskalottialueen 

matkailuoppaan (1969, 186) kannessa komeili vielä 

Pyhätunturin joulupukki.

11 Saarimäki 1968, 32.

12 Ounasvaaran ja Joulumaan aate- ja suunnittelukil-

pailu 1970.

13 Ks. ehdotus ja arvostelu: Ounasvaaran ja Joulu-

maan aate- ja suunnittelukilpailu 1970, 5–7.

14 Lapin ja Pohjoiskalottialueen matkailuopas 1969, 

235.

15 Lipponen 2011.

16 Karjalainen 2003, 182.

17 Ministeri Salolaisen vastaus Joulumaa-projektia 

koskevaan edustaja Aittoniemen kirjalliseen 

kysymykseen KK 96/1991. Valtiopäiväasiakirjat, 

Eduskunta, elektr.

18 Hakulinen – Komppula – Saraniemi 2007, elektr.

19 Kiiskilä et al. 1986, 36–41; Pajakylän osakkeista oli 
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20 Ministerien vastaukset Joulumaa-projektia koske-

viin edustaja Aittoniemen kirjallisiin kysymyksiin 
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Valtiopäiväasiakirjat, Eduskunta, elektr.
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lemia rakennuksia. Roi rak.valvonta arkisto, tieto 

sähköpostina 19.10.2012.

22 Jaakko Tahkolahti, Joulumaan louhintatyöt alkavat 
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vastaus Joulumaa-projektia koskevaan edus-

taja Aittoniemen kirjalliseen kysymykseen KK 

404/2001. Valtiopäiväasiakirjat, Eduskunta, elektr.; 

Joulupukin luola tarvitsee majoitustilat, pääkirjoi-

tus, LK 8.3.2013.

23 ProSanta Oy, elektr.

24 Hautajärvi 1998, 20–21.

25 Joulumaa-projektia koskeva edustaja Aittoniemen 
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jat, Eduskunta, elektr.

26 Napapiirin maja 1975, 10; Sanna Kortelaisen sähkö-
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28 ProSanta Oy, elektr.
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13.5.2013.
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lastot, elektr.
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34 Hakulinen – Komppula – Saraniemi 2007, elektr.
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40 Saarinen J. 1999.

41 Beeton 2005, 3–6; MacCannell 1999; Urry - Larsen 

2011.

42 Beeton 2005.
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Hanna Antila, Japanilaiset viettävät Naantalissa 

muumihäitä. HS 23.7.2008.
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51 Bosker 2013; Gluckman 2013, elektr.; China’s 

Replica of Austrian UNESCO Village Opens Amidst 

Controversy 2012, elektr.

52 Bosker 2013.

53 Levin Alppitalot, elektr.

54 Ks. esim. MacCannell 1999, 48, 91–107; Ström-

berg 2007.

55 Muukkonen 2008, elektr.

56 Ks. esim. Wainwright 2013, elektr.

57 Hautajärvi 2006a, 18–19.
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59 Jorma Erkkilä, Satu Pajuriutta, Helsinki osti Ylläs-

Hallin pakkohuutokaupassa. HS 3.2.2012, A11.

60 Ylläs-Halli 2010, elektr.; Jorma Palovaara, Jääkau-

kaloista toivotaan Kivikon Ylläs-Hallin pelastajaa. 

HS 27.6.2011, A16.

61 Ranuan jääkarhunpennun nimeksi Ranzo. HS 

4.9.2012, A6.

62 Strömberg 2007, 171–190.

63 Lumilinnojen historiaa 2012, elektr., 1–8.

7. LAPIN MATKAILUA 
LUOTIIN MAISEMILLA JA 
ARKKITEHTUURILLA (s. 349–369)

1  Hämäläinen 1949, 65.
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LÄHTEET JA 
KIRJALLISUUS

LYHENTEITÄ

Aalto/Ark Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun 

korkeakoulun arkkitehtuurin laitos

AAM Alvar Aalto -museo

DM Designmuseo

HH  Harri Hautajärvi

HS Helsingin Sanomat

KA Kansallisarkisto

KAVA Kansallinen audiovisuaalinen arkisto

LK Lapin Kansa

LMM Lapin maakuntamuseo

MFA Arkkitehtuurimuseo

MV Museovirasto

OY/Ark  Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto

OY/M Oulun yliopiston maantieteen laitos

RakH/KA Rakennushallituksen piirustuskokoelmat, 

Kansallisarkisto

SML/KA Suomen Matkailuliiton arkisto ja 

piirustuskokoelma, Kansallisarkisto

SML/MV Suomen Matkailuliiton kokoelma, 

Museovirasto

SMY Suomen Matkailijayhdistys (1887–1965)

SML Suomen Matkailuliitto (1966–2001)

SVM Suomen valokuvataiteen museo

TMK Turun museokeskus

ARKISTOT

Alvar Aalto -museo (AAM), Jyväskylä.

Artek Oy Ab:n piirustus- ja asiakirjakokoelma.

Arkkitehtuurimuseo (MFA), Helsinki.

Piirustusarkisto

Valokuva-arkisto

Kilpailuarkisto

Designmuseo (DM), Helsinki.

Esine- ja piirustuskokoelma.

Harri Hautajärven yksityisarkisto (HH), Helsinki.

Lappi-aiheisia postikortteja, valokuvia ja matkailuesitteitä.

Lapin maakuntamuseo (LMM), Rovaniemi.

Kuva-arkisto

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (KAVA), Helsinki.

Jäniksen vuosi 1977. Ohjaus Risto Jarva. Käsikirjoitus 

Arto Paasilinna, Risto Jarva ja Kullervo Kukkasjär-

vi. Kuvaus Antti Peippo. Musiikki Markku Kopisto. 

Filminor.

Maaret – tunturien tyttö 1947. Ohjaus Valentin 

Vaala. Käsikirjoitus Eino Heino, Usko Kemppi ja 

Valentin Vaala. Kuvaus Eino Heino. Musiikki Tauno 

Pylkkänen. Perustuu Selim Tapolan ja S. Toivosen 

alkuperäisaiheeseen. Suomi-Filmi.

Pekka ja Pätkä lumimiehen jäljillä 1954. Ohjaus 

Armand Lohikoski. Käsikirjoitus Reino Helismaa 

ja Armand Lohikoski. Kuvaus Osmo Harkimo 

ja Pentti Unho. Musiikki Toivo Kärki. Suomen 

Filmiteollisuus SF.

Rovaniemen markkinoilla 1951. Ohjaus Jorma 

Nortimo. Käsikirjoitus Reino Helismaa. Kuvaus 

Kauko Laine ja Pentti Unho. Musiikki Toivo Kärki. 

Suomen Filmiteollisuus SF.

Vihreä kulta 1939. Ohjaus Valentin Vaala. Käsikirjoitus 

Valentin Vaala ja Ossi Elstelä. Kuvaus Armas 

Hirvonen. Musiikki Felix Krohn. Perustuu Juhani 

Tervapään [Hella Wuolijoki] näytelmään. Suomi-

Filmi.

Lappi-aiheisia lyhytdokumentteja ja mainoselokuvia 

(tiedot viitteissä).

Kansallisarkisto (KA), Helsinki.

Maa- ja metsätalousministeriön tyyppitalopiirustukset

Rakennushallituksen piirustuskokoelmat (RakH/KA)

Suomen Matkailuliiton arkisto ja piirustuskokoelma (SML/KA)

Kemijärven kaupungin rakennusvalvontatoimiston arkis-

to (Kemijärvi rak.valvonta arkisto), Kemijärvi.

Museoviraston kuvakokoelmat (MV), Helsinki.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto (OY/Ark), Oulu.

Valokuva-arkisto harjoitus- ja diplomitöistä

Pelkosenniemen kunnan rakennusvalvontatoimiston 

arkisto, Pelkosenniemi.

Rovaniemen kaupungin rakennusvalvontaviraston arkis-

to (Roi rak.valvonta arkisto), Rovaniemi.

Suomen Pankin valokuva-arkisto.
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Suomen valokuvataiteen museo (SVM), Helsinki. 

Suomen Matkailuliiton kokoelma

Turun museokeskuksen arkisto (TMK), Turku. 

Carin Bryggmanin piirustuskokoelma

Ylitornion kunnan rakennusvalvontatoimiston arkisto, Ylitornio.

SUULLISIA TAI KIRJALLISIA TIETOJA 
ANTANEET

Tekijän tekemät haastattelut 
(päivämäärät viitteissä)

Aalto, Elissa (1922–1994), arkkitehti, Helsinki.

Helamaa, Erkki, professori, Helsinki.

Hirviniemi, Helena, arkkitehti, Oulu.

Hämäläinen, Meri (1909–1999), arkkitehti, Helsinki.

Jokiniemi, Erkki, rakennusmestari, Oulu.

Laapotti, Jaakko, professori, Espoo.

Lehmola, Esko, rakennusarkkitehti, Rovaniemi.

Lehtovuori, Olli, arkkitehti, rakennusneuvos, Helsinki.

Lempiäinen, Arto (1948–2008), arkkitehti, Oulu.

Leppänen, Kaarlo (1929–2005), arkkitehti, Helsinki.

Lerber, Arnold, suunnittelija.

Moberg, Kurt, arkkitehti, Espoo.

Parviainen, Olli, arkkitehti, Helsinki.

Porkka, Pirjo, Suomen valokuvataiteen museon amanu-

enssi, Helsinki.

Rantala, Leif, saamelaiskulttuurin ja Kuolan tutkija, 

Rovaniemi.

Rönkönharju, Tapio, arkkitehti, Oulu.

Taskinen, Heikki (1940–1992), arkkitehti, Oulu.

Tiensuu, Voitto, arkkitehti, Rovaniemi.

Tiihonen, Kauko, arkkitehti, Heinola.

Tossavainen, Veikko, Hotelli Pohjanhovin piccolo 

1930-luvulla.

Tykkyläinen, Lauri, Suomen elokuva-arkiston erikoistut-

kija, Helsinki.

Vapaavuori, Esa, sisustusarkkitehti, Helsinki.

Haastattelutallenteet
Hämäläinen, Meri, arkkitehti. Haastattelijat Harri Hauta-

järvi ja Aino Niskanen 11.1.1995. MFA.

Kirjeet ja sähköpostiviestit tekijälle 
(tiedot viitteissä)

Heljala, Minna, Tornionlaakson maakuntamuseon vt. 

johtaja, Tornio.

Hirviniemi, Helena, arkkitehti, Oulu.

Hirvonen, Jaana, Finavia Oyj:n Rovaniemen lentoase-

man sihteeri.

Jokiniemi, Erkki, rakennusmestari, Oulu.

Kortelainen, Sanna, Rovaniemen Matkailu & Markki-

nointi Oy:n toimitusjohtaja.

Launonen, Kauko, Kultamuseosäätiön asiamies, 

Tankavaara.

Luiro, Satu, Lapin liiton matkailuasiantuntija, Rovaniemi.

Pakoma, Katariina, Alvar Aalto -museon intendentti, 

Jyväskylä.

Parviainen, Olli, arkkitehti, Helsinki.

Suomen Hiihtokeskusyhdistys, Helsinki.

Vapaavuori, Esa, sisustusarkkitehti, Helsinki.

Voutilainen, Heli-Maija, Keski-Suomen museon vs. 

museotoimenjohtaja, Jyväskylä.

Tekijä on lisäksi saanut puhelimitse ja sähköpostilla 

arkistotietoja rakennusten suunnittelijoista, rakennutta-

jista ja valmistumisvuosista Inarin, Kemin, Kemijärven, 

Kittilän, Kuusamon, Pelkosenniemen, Rovaniemen ja 

Sodankylän kuntien/kaupunkien rakennusvalvontatoi-

mistoista.

SÄHKÖISET LÄHTEET

Aavasaksan arvokas kulttuurimaisema uhattuna? 

Rakennusperinto.fi. 30.10.2013. Www-sivu: [www.

rakennusperinto.fi/news/Uutiset_2013/fi_FI/

Aavasaksan_arvokas_kulttuurimaisema_uhattuna] 

(20.11.2013)

Anttila, Pekka 2009. Miljardihanke: Pyhätunturin 

matkailukaupungin rakentaminen myllertää Lapin 

turismia. Suomenkuvalehti.fi 29.8.2009: [suomen-

kuvalehti.fi/jutut/talous/miljardihanke-pyhatunturin-

matkailukaupungin-rakentaminen-myllertaa-lapin-

turismia] (13.3.2013)

China’s Replica of Austrian UNESCO Village Opens 

Amidst Controversy. NTDTV. 4.6.2012. Uutisvideo: 

[youtube.com/watch?v=hP-7f1XW7jE] (10.5.2013)

Elämää postikortissa -televisio-ohjelma 2011. Jakso 3/8 

sarjasta Muisti. Toimittaja Pertti Pesonen. YLE. 

(TV1 15.9.2013)
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Elävä arkisto. Yle. Lappi-aiheisia lyhytelokuvia: [yle.fi/

elavaarkisto] (11.2.2014)

Falconcity of Wonders Project. The World in a City. 2013. 

Www-sivut: [falconcity.com] (8.5.2013)

Finavia lentoliikennetilastot. Finavia. Www-sivut: [fina-

via.fi/fi/tiedottaminen/tilastot] (14.5.2013)

Finlandia-katsaus 562. Brežnevin vierailu III. 1961. 
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inhimillistynyttä funktionalismia? – Suomen 
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pdf?sequence=2] (22.4.2013)

Hakulinen, Sanna – Komppula, Raija – Saraniemi, Saila 

2007. Lapin joulumatkailutuotteen elinkaari. Con-

corde-lennoista laajamittaiseen joulumatkailuun. 
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ENGLISH SUMMARY

LANDSCAPES AND ARCHITECTURE IN THE 
CREATION OF LAPLAND TOURISM
Hautajärvi, Harri. From wilderness huts to holiday villages – An architectural history of Lapland tourism. 

With an English summary. Aalto University School of Arts, Design and Architecture. Department of 

Architecture, History of Architecture. 

My research deals with the history of the architecture designed for tourism purposes 
in the Lapland region of Finland. The geographical extent of the research is that of 
the former province of Lapland as defined at the end of the 1930s. The main question 
postulated in the research is: To what extent has tourism and architecture recipro-
cally influenced each other from the 19th century until the present day, and what 
has been their relationship to the landscape and local culture? The focus of attention 
is specifically architecture as related to tourism from the end of the 1920s until the 
1960s. The period since then, from the 1960s to the present day – when construction 
continued to grow and became more diverse – is discussed briefly.

The research is based on extensive archival work and assessments on location. 
Apart from my own earlier research, this theme has not previously been studied. My 
own “tourism” has helped in outlining the subject matter and theme of the research, 
in that I have witnessed the enormous growth of the tourism industry and the effects 
it has had both in Lapland and other parts of the world.

A study of the quality of “tourism architecture” through the lens of history, as 
well as comparing it to present-day building practices, is topical and supports the 
development of livelihoods in the tourism sector.

THE LAPLAND OF LANDSCAPES AND CAMPING

Travelogues and “Lapponistic” art, and later also photography and film, defined 
Lapland and marked particular locations there as worth visiting. Traffic junctions 
were already early on established as stage points in an itinerary, and the landscapes 
accessible along the routes became tourist attractions.

The tree-covered Aavasaksa hill became the first tourist site in the present-day 
region of Lapland when visitors arrived there to admire the midnight sun. The Grand 
Duchy of Finland began in the 1870s to make Aavasaksa an official tourist site. In 1883 
an official tourist pavilion was built on the summit of Aavasaksa in the ancient Nordic 
style following Norwegian examples. The decorative pavilion, which had the appear-
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ance of a bourgeois hunting lodge, brought additional value to the site for the discrim-
inating tourist. The aestheticization of the nature and landscapes developed into a sun 
festival tradition at Aavasaksa, as midsummer began to be celebrated as a popular 
festival also at the summits of other tree-covered hills and treeless fells in the region. 

From the end of the nineteenth century onwards, tourism to the northern parts 
of Finland, as well as its propagation, became part of the patriotism movement 
and was seen as increasing people’s knowledge of their fatherland. Tourism (in its 
modern sense) in Lapland first began when the Petsamo area was ceded to Finland 
in 1920 and the “Arctic Highway” leading all the way to the shore of the Arctic Ocean 
was built. The Finnish Tourist Association, together with the state authorities, organ-
ised the construction of the first buildings and services for the purposes of tourism. 
The tourism policies of Finland – which had become independent in 1917 – were 
aimed specifically at Lapland and Petsamo. From the 1920s onwards, these became 
important areas for tourism and a major part of tourist advertising as well as the 
official image of Finland aimed abroad. 

Initially, the Finnish Tourist Association took upon itself to manage state-built 
standardised inns and furnished them in the vernacular style. The tourist hostels 
from the turn of the 1930s were designed in the spirit of Nordic classicism, and some 
of them resembled rural manor houses.

The transformation of Borisoglebsky (renamed Kolttaköngäs in Finnish) into a 
tourist attraction in the 1920s and 1930s is typical of Western tourism. In this small 
Skolt Sámi village, set amidst an idyllic landscape, first a tourist hostel and then 
in 1939 a large functionalist-style hotel were built, and the village, along with its 
inhabitants, was presented to tourists as a ready-made ethnographic museum area. 
Tourism has played its part in the colonisation and objectifying of the Sámi people 
as tourist sights. 

Lapland functionalist hotels were international in style – tourist cabins 
and hostels favoured national characteristics
With the completion of the railway line in 1909, Rovaniemi became the gateway to 
Lapland. The opening of the Pohjanhovi Hotel in 1936 was a milestone in Finnish 
tourism, hotel operations and architecture. On its completion it was Finland’s most 
modern hotel and its modernist architecture was also internationally significant. The 
Pohjanhovi Hotel immediately became a source of pride for the city of Rovaniemi 
and brought it not only a continentally fashionable and luxurious spirit but also a 
Mediterranean air. The impressive contemporary, ocean-liner-inspired architecture 
and its refined interior decor made it a renowned and glamorous holiday location 
for the bourgeoisie, and one of the most significant Gesamtkunstwerks of Finnish 
functionalism.

The building itself became a tourist attraction. Several other white-rendered 
hotels in the international style were also designed for Lapland. The Pallastunturi 
Hotel was a holiday resort for the fashion-conscious and wealthy. The long rectan-
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gular building, proudly standing high up on the slope of the fell, stood out strikingly 
amidst the treeless landscape like a distant outpost of civilization. In terms of their 
style, the functionalist hotels of Lapland, with their large outdoor terraces, were in-
ternational in the sense that they could have been located anywhere in the Western 
world. They were an expression of the contemporary lifestyle of wealthy tourists. 

Parallel with and as a counterpart to the mainstream of functionalist-style hotels 
during the 1930s was a very different kind of building style, a down-to-earth vernacu-
lar regionalism. The Inari tourist hostel and the Kilpisjärvi, Ounastunturi and Lohi-
linna tourist cabins were log buildings without any additional weatherboarding, partly 
decorated, and painted with red ochre paint. They followed traditional peasant build-
ing practices in a way that referred to locality. These buildings were in a way expres-
sions of neo-national romanticism. The circumstances influenced the chosen building 
method and consequently also the style, because wood and natural stone were more 
practical building materials in remote locations and places out of the reach of roads. 
This offered an opportunity to create memorable Finnish nationalist architecture ap-
propriate for the needs of tourism. Also traditional log cabins and peat lodges built for 
tourists along sign-posted trekking routes are part of the same phenomenon.

From the 1920s to the 1960s, the Finnish Tourist Association, with state assistance, 
brought to even the most remote areas of Lapland a new tourist culture and customs, 
high-quality buildings and impeccable interiors, good cuisine, professional staff and 
reliable services. With their own livestock and cultivated land, some of the tourist hos-
tels resembled farms in their self-reliance. Tourists could live at the hostels as if inside 
a bubble, distanced from the everyday reality of the inhabitants of the region.

From the nineteenth century all the way to the 1960s, travels to Lapland were 
part of the national romantic ideology of its time and patriotic (usually bourgeois) 
culture. National ideals found their most visible manifestation in the romanticised 
tourist architecture of the 1930s and 1940s. The log buildings (with no additional 
weatherboarding) with vernacular and Karelianistic motifs aimed to convey in an 
archaic and rustic way the national cultural heritage and spirit of patriotism. The 
Finnish Tourist Association spread an idealised image of Lapland and Peräpohjola 
(historically, the northern part of the Province of Ostrobothnia bordering Lapland) 
and their tourist sights and buildings. The objective was to increase both domestic 
and foreign tourism – in the best interests of the nation. 

Tourism recreated after the war
During the war years, 1939–1945, and particularly during the Lapland War, a large 
part of the buildings in the Province of Lapland were destroyed – including tourist 
buildings, from wilderness huts to hotels. Only the log-construction Aavasaksa tour-
ist pavilion and the Kilpisjärvi and Pyhätunturi tourist hostels were spared. In the 
peace treatise, Finland ceded parts of its territory to the Soviet Union: Karelia, parts 
of Salla and Kuusamo as well as Petsamo. Almost all of the buildings, the population 
centres and infrastructure of the province had to be rebuilt. Lapland and Peräpohjola 
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were modernised within a relatively short time, and the design activities of archi-
tects had a central role in this. 

The reconstruction of tourism in Lapland lasted until the beginning of the 1960s. 
The Finnish state, including Alko (the state-owned alcohol monopoly) and its sub-
sidiaries, together with different non-profit organisations, were involved in tourism 
and the construction of tourism architecture. The result was buildings that were well-
functioning, durable and of a high-quality architecture and interior design. 

Kilpisjärvi was marketed as a tourist sight replacing Petsamo. Functionalist-style 
features were combined with natural materials and decorative details in the Kilpis-
järvi Hotel, standing brilliantly white in the fell landscape. The new Pallastunturi 
Hotel, with its sensuous interior design, received international recognition. The na-
tional romantic-style log building, with decorative details and references to vernacu-
lar and Sámi culture, was the opposite of the earlier functionalist hotels. 

The tourism culture that had preceded mass tourism had from the end of the 
1800s until the 1950s and 1960s been part of the enculturating and idealistic national 
project. The tourist hostels, hotels and restaurants, with their impeccable architec-
ture and interiors, were part of this phenomenon designed, built and managed by 
the middle classes mainly for the bourgeoisie – and also many visiting heads of state 
were taken to Lapland. The tourist buildings were often placed in notable locations 
in the landscape, and at best the buildings themselves also became tourist sights. 
Lapland tourism was created and marketed through landscapes and architecture. 
The Finnish Tourist Association hired photographers to capture their new premises, 
and the images spread in newspapers, books and postcards at home and abroad. 
Hotels and tourist hostels were preferably photographed amidst an extensive land-
scape as oases of progress and civilization. From here it was possible to go hiking 
in the wonderful nature of the fatherland, and in the evening return to the stylishly 
furnished lodgings to sit by the fireplace in the lounge and enjoy the hospitality on 
offer. 

MASS TOURISM, HOLIDAY VILLAGES AND ENTERTAINMENT ARCHITECTURE

Lapland remained rather unspoilt by tourism until the beginning of the 1960s. Up 
to that time, there had been few tourist buildings, but those built were generally 
professionally designed, small in scale and usually subordinate to the surrounding 
landscape. The virgin landscape was seen as important because tourism was based 
on hiking and skiing amidst unspoilt nature.

From the 1960s onwards, holidaying in Lapland became a leisure activity available 
to all social classes. People’s standard of living had risen, leisure time increased, and 
private cars became more common. Thousands of Finns had the opportunity for the 
first time to see and experience the wondrous Lapland.

With tourism becoming more middle-class and with the rise of mass tourism, “ac-
tivity holidays” took on a significant role from the 1960s onwards. Downhill skiing 
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became a popular pastime. From the early 1960s onwards, over ten new skiing cen-
tres were established – later the number increased to around twenty. Roads and 
car-parks were built, space was cleared for downhill ski slopes, ski-lifts that had to 
be ordered from abroad were erected, and small wood-construction hotels were 
built. A road was constructed zigzagging up to the summits of the fells, where a 
radio mast was placed. Soon the hotels were extended and holiday homes began 
to rise up around them. The construction and expansion boom in ski- and holiday 
centres dwindled with the oil crisis in the mid-1970s, but was reignited in the 1980s, 
becoming more frantic towards the end of the decade. A few of the ski centres have 
subsequently grown into large resort towns with tens of thousands of bed places, 
and these are the largest population centres in Northern Lapland. 

Lapland clichés and stage props favoured in tourism
Mass tourism has produced in Lapland, among other things, unassuming and heter-
ogeneous construction as well as stage-set-like environments. The use of architects 
for the design of buildings has been rare since the end of the 1960s. Stereotypical 
images and clichés of Sámi culture, logging and gold-prospecting are often utilised 
in the tourism industry. Sámi culture has been used as a stage prop linked to tourism 
since the 1930s. The archetype of Lapland tourism is the traditional kota hut. Adven-
ture holidays and Santa Claus tourism have created an entertainment architecture 
where tradition, Lapland myths and fiction are mixed. Models have also been sought 
from the Alps and theme parks. The hundreds of years old Northern Ostrobothnian 
culture have been forgotten, while at the same time Lapland has extended south-
wards; nowadays Peräpohjola and also Kuusamo are marketed as Lapland.

Round logs and kelo (“standing dead pine”) logs remained rare building materials 
in tourism architecture until the 1960s, when a kelo log construction boom took off. 
Hundreds of similar kelo log buildings with similar interiors as well as entire kelo log 
cabin villages were built in tourist centres and along the highways in north Finland, 
designed in the spirit of logger cabin romanticism. An imagery of primitiveness and 
wilderness, with references to logger camps, was seen as suitable for leisure build-
ings, and an authentic part of Lapland. The kelo log cabins, primitive in appearance 
and with dusky interiors, were seen as the answer to the yearnings of urban Finns 
for a life close to nature. Found behind the façades of the archaic cabin, however, 
were all modern comforts – and sometimes even a swimming pool. 

Since the end of the 1980s, Santa Claus has been the big attraction for foreign 
tourists. Nowadays, towards Christmas thousands of foreign tourists fly to Lapland 
just for a single day to meet Santa Claus. The Arctic Circle at Rovaniemi has been 
turned into a huge theme park, where the Santa Claus imagery familiar from the 
Anglo-American entertainment world has been combined with Sámi culture. Lap-
land’s largest conglomeration of entertainment architecture, the commercial centre 
of all-year-round Christmas tourism, includes several fairytale-book-like buildings 
and an indoor theme park called Santa Park.
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Where did good architecture disappear?
The development of state tourism began in the present-day region of Lapland at 
the end of the 1870s with the Aavasaksa pavilion project. The state initiated and de-
signed tourist buildings in the north up until the 1960s, and from the 1920s onwards 
worked jointly with the Finnish Tourism Association, which had its own architect. 
Alko operated as a developer in Lapland from the 1930s to the end of the 1960s. The 
development and design of tourist projects were centrally led and often directed 
from the capital. The designers of the schemes were architects and interior design-
ers. Until the 1960s, the image of tourism in the province of Lapland was cohesive 
and of a high quality. Tourist operations and tourist buildings were up to that point 
regulated by aspiring and non-profit objectives.

From the end of the 1960s onwards, the amount of buildings for the tourist in-
dustry grew considerably, and it was no longer the state or the communities im-
plementing them, but rather private tourism entrepreneurs. Architects were rarely 
used any more. There was a profound change in the environmental image. The major 
part of the design of the buildings and milieus for tourism was now in the hands 
of technicians, engineers and tourism entrepreneurs. Construction characterised by 
professionalism and regulation made way for both unassuming dime-a-dozen con-
structions and striking ideas. 

In terms of the buildings and overall appearance, the contemporary holiday vil-
lages and tourist centres of Lapland are heterogeneous, disorganised and aestheti-
cally unassuming. A lot of self-designed naïvistic architecture has sprung up since 
the 1970s. Many buildings lack something in terms of their suitability in their sur-
roundings, design and proportions, use of materials and colours as well as detailing. 
Tall and massive buildings initiated by property developers, construction companies 
and tourist enterprises – in particular hotel chains – have caused disputes in holi-
day villages and even in the centre of Rovaniemi. Tall and massive construction has 
been justified by increasing the attraction of the place for tourism. Excessively large 
buildings, as well as industrially-produced and eclectic dime-a-dozen construction 
weaken the comfort and attraction of tourist centres.

Probably the largest tourism investments in Finland from the 1930s onwards have 
been targeted at the province of Lapland. Since the end of the 1960s, tourist pro-
jects, public funding and marketing have primarily been directed towards “activity 
holidays”, particularly downhill skiing. In recent decades many tourist buildings have 
been built with funding from the Finnish state and the European Union, but which 
are unprofessionally and poorly designed, often poorly functioning, of an aestheti-
cally poor quality and alien to their surroundings. When distributing public funding, 
it seems that no quality criteria have been established for the quality of the design 
and architecture and for whether it is suitable for the environment. 
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LANDSCAPES ALTERED BY MASS TOURISM

Tourism and nature conservation went hand in hand in Lapland until the beginning 
of the 1960s, and tourist cabins and tourist hostels were placed in nature preser-
vation areas or near to them. In the latter part of the 1960s a considerable change 
took place in the number of tourists and the volume of building for tourism and 
the holiday industry, as well as in tourism practices and attitudes towards natural 
landscapes. “Activity holidays” became popular, and the commercial aspect entailed 
their placement in important landscape sites, often the sacred fells of the Sámi 
people. Instead of the earlier national romantic and preservationist approach, which 
emphasised aesthetic values, the fell and landscapes were now seen as a means for 
profit-serving “activity holidays”. For this purpose, zoning plans were drawn up and 
implemented for tourism centres and holiday cabin areas, and the same happened 
in the 1970s with holiday villages. The landscape was turned into a raw material.

Mass tourism, with its holiday villages planned for tens of thousands of bed 
places, has changed the landscape of the north. Millions of years old, the fells have 
in a relatively short span of time been destroyed because the artificial snow that 
is sprayed on to the slopes in order to extend the skiing season requires an even 
surface. The modified, built-up and flood-lit ski slopes on the fells can be seen from 
tens of kilometres away, as can a seven-storey hotel built on the summit of the Levi 
fell. Downhill skiing has destroyed ancient landscapes, which had been the basis for 
the tourism in the first place. 

Because the downhill skiing boom took off rapidly in the 1960s, and there was no 
national or regional comprehensive plan, skiing and tourist centres sprang up side 
by side. In the battle between tens of downhill skiing centres in north Finland only a 
few have been successful.

The construction for the bloated holiday industry can be discussed not only in 
terms of the tolerance of the environment, landscape and nature but also of sustain-
able development. When thousands of holiday cabins stand empty for a large part 
of the year, with just a basic amount of heating, unnecessarily large amounts of 
energy are wasted. What will happen to the large holiday villages that rely mainly 
on downhill skiing if climate change makes the winters so rainy and snowless that 
it becomes too expensive and unecological to keep snow canons maintaining snow 
coverage on several ski slopes? What if downhill skiing as a leisure-time activity 
loses its popularity?

CONSUMING OR SUSTAINABLE TOURISM?

My research traces an arc in Lapland tourism from the first explorers to the pre-
sent-day large holiday villages. Lapland tourism, which had its beginnings in the 
excitement of individual travellers in the age of Romanticism, has become a large 
and multi-faceted mass phenomenon, and part of the events industry. The history 
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of Lapland tourism and the architecture connected with it are a typical example of a 
regional development arc in global tourism.

Tourism has become a mass phenomenon involving millions of people, a special-
ised area of consumerism that focuses on locations throughout the world that are in 
various ways unique and naturally beautiful. Mass tourism is growing rapidly and its 
negative effects are extending widely into cultures and environments throughout the 
world. Tourism can rapidly erode the landscapes, nature and culture of its targeted 
area, in Lapland as elsewhere in the world, if it is not regulated and planned. The es-
sential point is to curb exponentially growing tourism. It is also important to develop 
tourist practices and buildings for tourism in a more sustainable and less polluting 
direction and to promote public transport and bicycle and pedestrian traffic.

Tourism is one of the most important livelihoods in Lapland and it has consid-
erable regional economic influences. Lapland’s importance as an attractive area 
for international tourism will probably be highlighted in the future because of its 
extensive forest and wilderness areas. The Lapland region could partly be a tour-
ist area catering to even fairly large groups of tourists if all contributing factors 
would be carefully planned. Compactly built holiday villages preserve nature, and 
their services, infrastructure and waste management can be efficiently managed. 
Existing holiday villages and resorts should be compacted, but planning requires 
special professional skills, and the best solutions can be found through architec-
tural competitions.

Lapland is able to offer good restaurant and activities services, but in regard 
to the design of tourism’s built environment – the areas, buildings and interiors 
– there is room for improvement. The attraction and competitiveness of Lapland’s 
tourist sites would require more professional and high-quality design in terms of 
the architecture and environment than is presently the case.

The popularity of the kind of tourism and camping that stems from the appreciation 
of nature and local culture can increase. There could be a focus in Lapland tourism on 
offering more authentic experiences in nature than at present. For example, snow and 
ice constructions have successfully expanded the potential for winter tourism.

Lapland can offer pristine nature, forests, wilderness, fells, waterways and si-
lence. The beautiful landscapes, fells, nature and animals, midnight sun, northern 
lights, snow-covered ground, polar nights, autumn colours, and wilderness silence 
are all features that captivated the first travellers to arrive in Lapland – and if the 
circumstances allow they will have a lure also still in the future. These features 
should be combined with high-quality and unique architecture, interior design, in-
dustrial design and landscape architecture. This would be the best way to achieve 
sustainable and attractive environments for tourism – as carefully designed build-
ings and interiors as those offered by the best examples in the history of Lapland 
tourism architecture up until the 1960s.

Translation Gareth Griffiths and Kristina Kölhi
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Kansikuva: Tunturihiihtäjiä 

Pallaksen uuden hotellin 

edustalla 1930-luvun lopulla. 

Valokuva Fred Runeberg. SVM.



Harri Hautajärven väitöskirja avaa uusia ja kiinnostavia näkymiä 

Lappiin ja sen matkailun vaiheisiin ensimmäisistä löytöretkeilijöistä 

nykypäivän lomakaupunkeihin. Tutkimus käsittelee Lapin matkailun 

historiaa arkkitehtuurin näkökulmasta, suhteessa maisemiin ja 

paikalliseen kulttuuriin.

Lapin matkailusta tuli 1900-luvun alkupuolella osa 

kansallista ja isänmaallista projektia, jota hoitivat valtio ja 

Suomen Matkailijayhdistys. Matkailua luotiin maisemilla ja 

korkealuokkaisella arkkitehtuurilla ja sisustuksilla 1960-luvulle asti. 

Monista hotelleista ja matkailumajoista – kuten funkistyylisestä 

Pohjanhovista ja Pallastunturin hotellista – tuli itsessään 

nähtävyyksiä. Kun laskettelun suosio kasvoi ja siirryttiin 

massaturismiin, korvautui kansallisromanttinen maisemasuhde 

toiminnallista matkailua palvelevalla rakentamisella. Maisema 

muuttui raaka-aineeksi. Elämys- ja joulupukkimatkailu ovat 

synnyttäneet viihdearkkitehtuuria, johon sekoitetaan perinnettä, 

Lappi-myyttejä ja fiktioita.

From wilderness huts to holiday villages – An architectural history of Lapland tourism. 

With an English summary.
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