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Kuntasuunnittelun jatkokurssilla paikkakuntaa ja sen erityispiir-
teitä tarkasteltiin lisäksi artikkelimuotoisten tutkielmien avulla.

Seurantaryhmän toimintaan osallistuivat:

Anna-Katariina Feodoroff  Juha Feodoroff
Veikko Feodoroff   Katri Fofonoff
Merja Fofonoff   Sergei K.P. Fofonoff
Erik Holmberg   Pekka Junttila
Teuvo Katajamaa   Ilkka Korhonen
Tapio Kiviniemi   Arto Leppälä
Satu Moshnikoff   Seija Nevala
Riitta Näkkäläjärvi  Jussi Porsanger
Toini Sanila   Matti Semenoff
Aimo Semenoja   Ulpu Siponen
Seija Sivertsen   Reijo Timperi
Kari Toivola   Sami Wirkkala
Krista Wirkkala  

Tämän raportin sisällöstä

Raportin artikkelit jakautuvat karkeasti jaettuna kahteen teemaan, 
joita voidaan lyhyesti luonnehtia seuraavasti: 1. Vuorovaikuttei-
sen suunnittelun teoria, nykytilanne ja apuvälineet, 2. Sevettijärvi 
ennen, nyt ja tulevaisuudessa.

Professori Helka-Liisa Hentilä ja assistentti Risto Suikkari käsitte-
levät maankäytön suunnittelun teoriaan liittyviä uusia näkemyk-
siä, suunnittelukäytännöissä tapahtuneita muutoksia ja kurssien 
työskentelyn aikana tehtyjä havaintoja artikkelissa Kohti kulttuu-
rista suunnittelua – case Sevettijärvi.

Sevettijärven koulutusprojekti toimi tiiviissä yhteistyössä Oulun 
yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen (TOL) Studio’n’Site 
tutkimusprojektin kanssa, joka tutkii vuorovaikutteista ja osal-
listuvaa maankäytön suunnittelua tukevia teknologioita. Tämän 
projektin osallisuudesta ja tuloksista kerrotaan tarkemmin Virtu 
Halttusen ja kumppaneiden artikkelissa Tietotekniikka vuorovai-
kutteisen suunnittelun tukena.

Kuntasuunnittelu osana yliopisto-opetusta

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston yhdyskuntasuunnittelun 
laboratoriossa järjestetään vuosittain kuntasuunnittelun kurs-
si (454004A, 9 ov / 15 op) sekä kuntasuunnittelun jatkokurssi 
(454100A, 3-6 ov / 5-8 op). Kurssit ovat osa yhdyskuntasuun-
nittelun opintosuunnakseen valinneiden 5. vuosikurssin arkki-
tehtiopiskelijoiden koulutusohjelmaa. Lisäksi kursseille on viime 
vuosina osallistunut 4.-5. vuosikurssin suunnittelumaantieteen 
opiskelijoita, joilla on sivuaineena yhdyskuntasuunnittelu.

Kurssien tavoitteena on perehdyttää opiskelijat osallistuvaan 
yleispiirteiseen ja vuorovaikutteiseen maankäytön suunnitteluun 
osana kunnan muuta suunnittelua (esim. elinkeinot, palvelu-
tuotanto, pitkän tähtäimen kehittämisstrategiat). Kurssit toteu-
tetaan yhteistyössä jonkin pohjoissuomalaisen kunnan kanssa. 
Yhteistyötä on aiemmin tehty esimerkiksi Iisalmen (2003–04), 
Nurmeksen (2004–05), Vihannin (2005–06), Kalajoen (2006–07) 
ja Pyhäjärven (2007–08) kanssa. Kurssin maankäytön suunnit-
telukohteeksi on valittu kunnan kanssa erityinen yhteistyössä 
kehittämistä vaativa alue. Oppilastyönä laaditut luonnostasoiset 
suunnitelmat sisältävät sekä hyvin yleispiirteisiä maankäytön 
suunnitteluideoita että yksityiskohtaisempaa idea-aineistoa.

Sevettijärvi suunnittelulaboratoriona

Kuntasuunnittelun peruskurssin kohteena oli syksyllä 2008 Se-
vettijärven kolttakylä Inarin kunnassa. Kurssin harjoitustyön ai-
heena oli suunnitella Sevettijärvelle nykypäivästä vuoteen 2020 
asti ulottuva kehittämisen strategia ja aluekohtaisia tarkasteluja. 
Harjoitustyön painopistealueiksi muodostuivat Sevettijärven kes-
kusta (koulun ja kirkon ympäristö), Supru, Jänispää ja Näätämö.

Vuorovaikutuksen toteuttamiseksi suunnittelupaikkakunnal-
la koottiin nk. seurantaryhmä, jossa oli mukana paikkakunnan 
asukkaita, poliittisia päättäjiä ja kunnan edustajia. Seurantaryh-
mä ja suunnittelijat kohtasivat useissa harjoitustyön vaihetta esit-
televissä seminaareissa, jotka olivat avoimia muullekin asiasta 
kiinnostuneelle yleisölle. Yhdessä keskustellen päätettiin, miten 
luonnoksia kehitettiin edelleen. Harjoitustyöt koostuivat ryhmä-
työnä tehdyistä vaihtoehtoisista suunnitelmista, joiden yhdistel-
mänä syntyi lopullinen ns. synteesisuunnitelma. 

Johdanto Sevettijärven kehittämissuunnitelmaan
Helka-Liisa Hentilä ja Risto Suikkari
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Arkkitehtiylioppilas Hannes Häkkinen toimi seminaarien ja koko-
usten sihteerinä sekä seurantaryhmäläisten tiedottajana. Hän on 
koostanut kokousmuistioiden pohjalta kurssin vaiheita yleisesti 
kuvaavan artikkelin Kuntasuunnittelun kurssi 2008.

Arkkitehtiylioppilas Hanna Pöytäkangas selvittää kolttasaame-
laisten historiallisia taustoja artikkelissaan Kolttasaamelaisten 
kulttuurista ja vaiheista.

Edellistä tarinaa jatkaa paikallistasolla maantieteenylioppilaiden 
Lauri Hoolin, Pauli Korkiakosken ja Maija Rusasen Sevettijärven 
kylän kehitysvaiheet.

Arkkitehtiylioppilaat Elina Marjakangas ja Piia Väyrynen kertovat 
Koululaisprojekti -raportissaan yhdessä TOL:n kanssa suoritta-
mastaan projektista, jossa lasten ottamia kuvia ja asuinympäris-
töstään kertomia tarinoita käytettiin tiedon keräämisen välineenä.

Suunnittelumaantieteen opiskelijat Lauri Hooli, Pauli Korkiakoski 
ja Maija Rusanen esittelevät Näätämön maarekisterikylän kylä-
kysely –loppuraportin, jonka he suorittivat yhteistyössä Näätä-
mön maarekisterikylän kyläyhdistyksen kanssa.

Lopuksi raportissa on esitelty Sevettijärven strategia Kohtaami-
sia ja kulttuuria. Sevettijärven kehittämissuunnitelma – Strategia 
vuoteen 2020, joka toimii myös selostusosana liitteenä oleville 
suunnitelmaplansseille.

Sevettijärven kehittämissuunnitelman planssit ovat väriliitteinä 
raportin lopussa.

Kiitokset Inarin kunnan virkamiehille haastavan suunnittelukoh-
teen tarjoamisesta ja kuntasuunnittelun kurssin tukemisesta. 
Erityisen lämpimät kiitokset Sevettijärven kyläläisille aktiivisesta 
osallistumisesta suunnittelulaboratorion toimintaan ja arvokkai-
den näkemysten tuomisesta mukaan suunnitteluun.

Kuva. Sevettijärven terveystalo. Koulun viereinen niemi ja siinä 
sijaitseva terveystalo herättivät voimakkaita tuntemuksia ja alue 
koettiin yhteisöllisesti tärkeäksi. Terveystalo on ensimmäinen 
Sevettijärvelle sodan jälkeen rakennettu rakennus ja sen suojelu 
on vireillä ympäristöministeriössä. (Valokuva: Piia Väyrynen)
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Tämän artikkelin tavoitteena on pohtia Sevettijärven kehittämistä 
osana yleisempiä yhdyskuntasuunnittelun tavoitteita, teorioita ja 
käytäntöjä. Siinä luodaan katsaus kulttuuriseen ja vuorovaikut-
teiseen suunnitteluun sekä kuvataan sitä, kuinka Sevettijärvellä 
tehty vuorovaikutteisen suunnittelun kokeilu onnistui kulttuurisen 
tiedon tuottamisen foorumina. 

Kulttuurinen suunnittelu: määritelmiä ja käsitteitä

Yhdyskuntasuunnittelun tavoitteet, teoriat ja käytännöt ovat ol-
leet murroksessa 1960-luvulta alkaen. Isompi käänne suunnit-
telukulttuurissa on tapahtunut 1990-luvulla, jolloin rationaalinen, 
asiantuntijavetoinen suunnittelu on alkanut korvaantua kommu-
nikatiivisella, vuorovaikutusta painottavalla suunnitteluotteella 
(Taylor 1998). Uudenlaista suunnittelukäytäntöä edellyttää myös 
vuoden 2000 alusta voimaan astunut Maankäyttö- ja rakennus-
laki (MRL). Uudenlainen osallistuva suunnittelukäytäntö asettaa 
haasteita opiskelijoille, opettajille ja muillekin osallisille. Suunnit-
telun painopiste on liukunut fyysisen tilan muodonannosta ja rat-
kaisujen tuottamisesta suunnitteluprosessin hallinnan ja eri toi-
mijaryhmien kohtaamisen organisointiin sekä pyrkimykseen kohti 
keskustelujen kautta saavutettua konsensusta. Tämä edellyttää 
suunnitteluprosessilta uudenlaista läpinäkyvyyttä ja vallanjakoa 
(esim. Forester 1989). Asiantuntijatiedon ja paikallistiedon on 
kohdattava yhteisellä foorumilla.

Tällä vuosituhannella suunnitteluparadigmojen joukkoon on 
noussut myös kulttuurinen suunnittelu. Se perustuu alueiden ja 
yhdyskuntien entistä avoimempaan kulttuuriseen ymmärtämi-
seen, joka edellyttää laajan käsityksen muodostamisesta ryhmien 
ja kansojen kulttuurista elämäntapana ja siihen liittyvinä riitteinä, 
normeina ja merkityksinä (Lapintie 2003). Kulttuurinen näkökul-
ma mahdollistaa suunnittelun kohteen ymmärtämisen humanis-
tis-esteettisen ja sosiaalis-poliittisten viitekehyksen kautta, eikä 
tyydy pelkästään esteettiseen muodonantoon tai sosiaalisten 
suhteiden painottamiseen, mistä aiempi paradigmoja on moitittu 
(Lapintie 2003). Kulttuurinen suunnittelu voidaan määritellä kah-
den eri lähestymisnäkökulman kautta. Sillä tarkoitetaan yhtäältä 
paikan, yhteisön ja elämäntavan ottamista suunnittelun lähtökoh-
daksi ja toisaalta kulttuurisuunnittelun ottamista julkilausutuksi 
osaksi strategista suunnittelua. 

Paikan, yhteisön ja elämäntavan korostaminen suunnittelun läh-
tökohtana voidaan nähdä vastakkaisena hyvinvointisuunnitteluun 
liittyneelle rationaaliselle suunnittelulle, jossa haetaan paikasta 
riippumattomia yleispäteviä ratkaisuja ja käytetään suunnittelun 
perustana asiantuntijoiden tuottamaa tietoa. Kulttuurinen suun-
nittelu linkittyy puolestaan paikalliseen ymmärrykseen ja tietoon, 
ja sen onnistuminen perustuu riittävään vuorovaikutukseen pai-
kallisten toimijoiden kanssa. Kulttuurinen suunnittelu liittyy myös 
paikan ja identiteetin merkitystä korostavaan fenomenologiseen 
rakennetun ympäristön tarkastelutapaan, jonka avulla selvite-
tään niitä kokemuslaatuja, mielenmaisemia ja merkitysverkosto-
ja, joita yksilöiden mieliin ympäristöstään rakentuu heidän omien 
tulkintojensa ja kokemushistoriansa välittäminä (esim. Seamon 
1979). Tätä näkökulmaa on erityisesti Christian Norberg-Schulz 
tuonut esiin. Hänen mukaansa (Norberg-Schulz 1980):

•Arkkitehtuuri auttaa asumaan ja luo merkityksellisiä paikkoja; tu-
kee tunteita, jotka ovat tärkeitä ihmisille.”

Tämän paikan henkeä (genius loci) korostavan ajattelutavan 
mukaan fyysisen ympäristön ominaispiirteillä (paikan tilallinen 
identiteetti) on merkitystä paikkaan samaistumiselle. Voimakas 
paikan identiteetin muodostuminen edesauttaa paikkaidentitee-
tin/ alueellisen identiteetin muodostumista – kuulumista johon-
kin laajempaan kokonaisuuteen. Vastaavasti tähän laajempaan 
kokonaisuuteen kuulumisen tunne (paikkaidentiteetti/alueellinen 
identiteetti) voi olla erityisen voimakasta tai heikkoa tietyt fyysiset 
ominaispiirteet (paikan identiteetti) omaavissa paikoissa. 

Norberg-Schulz korostaa myös paikkaidentiteetin so. paikkaan 
kuulumisen merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Hänen mukaan-
sa:

•”On tärkeää kuulua johonkin paikkaan, orientoitua siinä, kohdata 
toisia asuinpaikan ihmisiä erilaisten kulttuuristen instituutioiden ja 
yhteisöllisyyden välityksellä, kokea suhde asutusta ympäröivään 
luontoon (kommentti: onko luonto aina ”ympärillä” – eikö se voi 
olla kaupungissa?), kokea oma kotinsa paikkana, joka mahdollis-
taa vetäytymisen.”

Ympäristöpsykologiassa tällaisesta paikkaan samaistumisesta 
käytetään käsitettä paikkaidentiteetti, jolla tarkoitetaan paikkoi-

Kohti kulttuurista suunnittelua – case Sevettijärvi
Helka-Liisa Hentilä ja Risto Suikkari
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hin kytkeytyvien tunnesiteiden, merkitysten ja muistojen kokonai-
suudesta muodostuvaa, yksilön jatkuvasti kehittyvää ja muuttu-
va paikkaidentiteettiä (Proshansky et al. 1983) (Korpela 1989). 
Paikkaidentiteetin käsite viittaa paikan kokemiseen yksilön oman 
kokemushistorian kautta. Paikkaidentiteetti muodostaa vertailu-
perustan, jonka avulla yksilö tunnistaa ja tulkitsee uusia paikko-
ja. Relphin (1986(1976)) määritelmän mukaan paikkaidentiteetti 
(Identity with a place) on se identiteetti, joka henkilöllä tai ryhmäl-
lä on suhteessa paikkaan ja joka sisältää henkilön eriasteisen 
kuulumisen paikkaan.

Paikan identiteetti tarjoaa omalta osaltaan rakennuspuita yksi-
lön paikkaidentiteetin syntyyn. Voidaan ajatella, että viihtyisäksi 
koettu ympäristö antaa hyvät lähtökohdat myönteisen paikkai-
dentiteetin syntymiselle. Paikan tuttuus, siihen samaistuminen ja 
omassa ympäristössä viihtyminen lisää myös osallisuuden tun-
netta: 
”Kun ihminen kokee jonkin paikan omakseen, tähän liittyy yleinen 
osallisuuden tunne.”(Aura, Horelli & Korpela 1997) 

Voidaankin olettaa, että ympäristösuhteen laadulla ja paikan 
omaksi kokemisella on merkitystä ihmisen yleisen hyvinvoinnin 
lisäksi myös esim. oman elinympäristön hoitoon ja suunnitteluun 
osallistumisen aktiivisuudelle. Vahva paikkaidentiteetti luo osal-
taan kulttuurista pääomaa, joka voi tarjota uusia mahdollisuuksia 
myös maankäytön suunnittelussa.

Kun kulttuurinen suunnittelu nähdään osana kulttuurisuunnitte-
lua, sillä tarkoitetaan kulttuurisen pääoman vahvistamista ja hyö-
dyntämistä osana strategista suunnittelua (Lehtonen 1999). Sen 
avulla pyritään luomaan korkeatasoisten paikkojen verkostoa, 
joissa kulttuuriset symbolit ja erilaiset julkis-yksityiseen yhteis-
työhön liittyvät pääomat kohtaavat. Kulttuurisen suunnittelun pro-
sessit perustuvat luoviin väittelyihin, eivätkä välttämättä pyri saa-
vuttamaan eri ryhmien edustavaa tai muodollista osallistumista. 
Kulttuurista suunnittelua ohjaavat asiantuntijatietoa tai rationaali-
sesti perusteltuja tarpeita enemmän paikallisten ihmisten toiveet. 
Kyky muodostaa uudenlaisia koalitioita on oleellista kulttuurisen 
suunnittelun tuloksena syntyneitä visioita edistettäessä.

Syksyn 2008 kuntasuunnittelun kurssin kohteena oli Sevettijär-
ven kylä Inarissa, joka on leimallisesti kolttasaamelainen yhteisö. 

Maankäytön suunnitteluun liittyen pyrittiin Inarin Sevettijärvellä 
tuomaan esiin myös kulttuurisen suunnittelun näkökohtia osallis-
tuvan ja avoimen (kommunikatiivisen) suunnitteluprosessin avul-
la. Suunnittelun apuvälineeksi perutettiin useita erilaisia ”platfor-
meja” – tiedon tuottamisen ja välittämisen foorumeita.

Tiedon tuottaminen Sevettijärven Kuntasuunnittelun kurssilla

Sevettijärvi on pieni kylä Lapissa Suomen suurimmassa kunnas-
sa, Inarissa, jonka maa-ala on 17 000 km². Kulttuurisen suunnit-
telun näkökulmasta haasteita lisää se, että noin 360 henkinen 
Sevettijärvi on edelleen leimallisesti kolttakylä. Leimallista on 
ainutlaatuinen kieli ja kulttuurin perustuminen pitkälti edelleen-
kin luonnonelinkeinoihin. Kolttasaamelaiset ovat vähemmistön 
vähemmistö saamelaisten keskuudessa. Nykyään Sevettijärven 
tulevaisuus kolttakylänä on uhattuna. Nuoret hakeutuvat parem-
pien työnsaanti- ja koulutusmahdollisuuksien perään muualle ja 
asukaspohja ikääntyy. Tämänkaltaisten lähtökohtien vallitessa 
kasvun ohjaukseen tottunut maankäytön suunnittelu on vaikeas-
sa tilanteessa. Suunnittelua eivät myöskään ole helpottaneet lu-
kuisat alueen maankäyttöön kohdistuvat arvot ja intressit. Hyvä 
lähtökohta on kuitenkin se, että kaikkien osallisten mielestä 
kolttakulttuuri ja Sevettijärvi sen keskuksena ovat arvokkaita ja 
säilyttämisen arvoisia, tuoden näin suunnitteluun mukaan kult-
tuurisen peruslähtökohdan. Myös maankäytön suunnittelun tulee 
siksi vahvistaa erityisen yhteisön kulttuurista jatkuvuutta.

Kuntasuunnittelun kurssilla kokeiltiin uusia osallistumisen ja 
kommunikatiivisen suunnittelun keinoja, joilla voidaan syventää 
myös kulttuurista ymmärrystä. Kurssi alkoi keskustelufoorumin 
perustamisella, johon pyrittiin saamaan mukaan kaikki mahdolli-
set sidosryhmät. Kurssin kuluessa perustettiin vuorovaikutteisen 
suunnittelun avuksi erilaisia platformeja - tiedon tuottamisen ja 
välittämisen foorumeita. Näitä olivat mm. internetpohjaiset osal-
listumisen keinot, lasten ottaminen mukaan tiedon tuottamiseen 
sekä avoimet keskustelutilaisuudet, joissa suunnitelmia esiteltiin. 
Koska vuorovaikutteinen kokeilu oli myös koulutushanke tuleville 
maankäytön suunnittelijoille, suunnitelmien edetessä opiskelijat 
olivat monenlaisten tietovirtojen keskiössä. Tiedon tuottamisen ja 
välittämisen foorumit olivat luonteeltaan kahdenlaisia suhteessa 
osallistumiseen:
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• foorumit, joissa vallitsi pääasiassa yhdensuuntainen tietovirta: 
esimerkiksi opiskelijoille suunnatut luennot (omat opettajat sekä 
vierailevat erityisasiantuntijat), omatoiminen tiedonhaku (internet, 
kirjallisuuslähteet), opiskelijoiden saama palaute projektin inter-
net-sivujen kautta sekä ”Kerro tarina” kouluprojekti, asukasky-
selyn vastaukset, opiskelijoiden saama ohjaus omilta opettajilta 
sekä vierailevilta asiantuntijoilta suunnittelustudiolla, sekä oman 
tekemisen kautta oppiminen.

• foorumit, joissa vallitsi kahdensuuntainen (kommunikatiivinen) 
tietovirta: vierailut Sevettijärvellä, keskustelut kyläläisten kanssa, 
interaktiiviset suunnitelmaluonnosten arviointiseminaarit mukaan 
lukien suunnitekmien vaikutusten arviointi, ryhmätyö ja vuorovai-
kutus muiden opiskelijoiden kanssa.

Suunnitteluprosessin arviointia

Osallistumisen foorumit edesauttoivat luovien ideoiden spontaa-
nia esiintuloa ja mahdollistivat ns. hiljaisen tiedon (tacit know-
legde, esim. Polanyi 1983) nousemista esiin. Tämä ei olisi ol-
lut mahdollista ilman paikallisten osallistumista. Suunnittelijan 
subjektiiviset näkemykset ja tiedot esimerkiksi poronhoidosta 
tai muista saamelaisuuteen liittyvistä traditioista olivat suunnit-
teluprojektin alkaessa vähäiset. Suunnittelun kannalta tärkeiden 
tietojen omaehtoinen löytäminen esimerkiksi kirjallisuuslähteistä 
ei olisi korvannut vuorovaikutusprosessin tuottamaa tietoa. Joka 
seminaarissa, jopa viimeisessä, nousi esiin uusia paikalliskult-
tuuriseen tietoon perustuvia varteenotettavia näkemyksiä. Voisi 
siten ajatella, että projekti loppui liian pian. Muutaman yhteisen 
foorumin jälkeen suunnitelmat olisivat varmastikin hioutuneet 
vielä paremmiksi. Aika on kuitenkin rajallista ja opiskelijoiden re-
surssit opetusohjelmien sanelemia.

Kuva. Suunnitelmien 
esitteleminen 
seurantaryhmälle  
Sevettijärven koululla 
4.11.2008
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Eri tahojen osallistumisesta saattoi tehdä opettajan näkökulmas-
ta muutamia kiinnostavia huomioita. Ensinnäkin, opiskelijat tun-
tuivat ajoittain melkein unohtavan aiemman suunnittelutaitonsa 
ja ideointikykynsä joutuessaan tekemisiin todellisen suunnittelu-
kohteen ja sen todellisten ongelmien kanssa. Arkkitehdin identi-
teetti muodonannon ja ideoinnin ammattilaisena vaihtui melkein 
eräänlaiseksi antropologiksi, joka kuuntelee ja merkitsee muis-
tiin, mitä hänelle kerrotaan ja mitä hän itse havainnoi. Tämä uusi 
identiteetti vaikutti pysyvältä. Opiskelijat toivat suunnitelmien 
jatkokehittelyssä usein esiin paikallisilta kuulemiaan näkökohtia 
ja mitä heidän oli toivottu tekevän välttäen vastakkainasettelua. 
Usein opiskelijoiden töissä käy niin, että lopun tiiviissä työrupea-
massa moni asia muuttaa täysin muotoaan ideoiden jyllätessä, 
mutta tässä projektissa suunnitelman perusratkaisut kiinnittyivät 
viimeisen yhteisseminaarin jälkeen eikä uusia innovaatioita enää 
syntynyt. Toisaalta ei myöskään syntynyt paikallisten kannalta 
ikäviä yllätyksiä, kun lopulliset suunnitelmat noudattivat jo näh-
tyjä luonnoksia.

Toiseksi, kaikki osalliset eivät aina varauksetta hyväksyneet avoi-
mien vuorovaikutteisten tiedontuottamisen foorumien pelisään-
töjä. Opettajat saivat “keittiön kautta” neuvoja, joissa perusteltiin 
henkilökohtaisia näkemyksiä ja kehotettiin hyväksymään jokin 
tietty suunnitteluratkaisu. Perinteiseen suunnitteluun tottuneiden 
osallisten ei aina ollut helppo hyväksyä sitä, että asiantuntemus 
omassa kylässä voisi syntyä avoimen yhteistyön ja vuorovaikut-
teisuuden kautta, jossa vallankäyttö on jaettu ja tieto tuotetaan 
avoimella kommunikatiivisella foorumilla. Toisaalta suurin osa 
paikallisesta väestä, joka osallistui foorumeille, yleensä sitoutui 
suunnitelmissa yhdessä tehtyihin päätöksiin ja puolusti niitä lop-
puseminaarissa. Tämä osoittaa, että tiedon tuottamisen foorumit 
ja osallistuva suunnittelu todella toimi Sevettijärvellä.

Johtopäätöksiä

Sevettijärven maankäytön suunnittelun kokeilua voitaneen pitää 
onnistuneena huolimatta työn vaikeudesta (erityisesti alueen 
laajuus) ja pienistä puutteista suunnitelmissa. Seurantaryh-
mään osallistuneet selvästikin sitoutuivat yhteisesti käsiteltyihin 
ja sovittuihin suunnitelmien näkemyksiin. Työprosessi oli moni-
puolisen osallistuvaa ja sitä voisi verrata uuden tiedon luomisen 

foorumiksi – Ba:ksi - jossa päästiin erilaisten suunnitteluun vai-
kuttavien taustalla olevien perusteiden ja syy-suhteiden esiintuo-
miseen avoimen vuorovaikutteisuuden avulla (vrt. von Krogh et 
al. 2000). Ba voi olla fyysinen, virtuaalinen tai mentaalinen tai 
kaikkien näiden yhdistelmä, joka toimii yksilöiden ja/tai yhteisön 
tiedonvälittämisen tilana ja jossa yksilöllinen ja kollektiivinen tieto 
kohtaavat. Erityisesti mieltä lämmitti loppuseminaarissa esitetty 
toteamus, että tämän hankkeen puitteissa on päästy entistä pi-
demmälle Sevettijärven maankäytön suunnittelussa. Kulttuurinen 
suunnitteluote osoitti siten Sevetissä toimivuutensa.

Lähteet
- Aura, Seppo; Horelli, Liisa & Korpela, Kalevi: Ympäristöpsykolo-
gian perusteet. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo, 1997.
- Forester, J.: Planning in the Face of Power, University of Cali-
fornia Press, Berkeley, California, 1989.
- Korpela, K.(1989) ”Place-Identity as a product of environmental 
self-regulation.” Journal of Environmental Psychology, 9, 241-
256.
- Krogh von, G., Ichijo, K. and Nonaka, I.: Enabling Knowledge 
Creation: How to Unlock the Mystery of Tacit Knowledge and Re-
lease the Power of Innovation, Oxford University Press, 2000.
- Lapintie, Kimmo: ”Suunnitteluparadigman muutokset ja tieto / 
valta” Yhdyskuntasuunnittelu 2003:2.
- Lehtonen, Hilkka 1999: ”Yhdyskuntasuunnittelu, moderni asian-
tuntijuus ja tulevaisuuden suunnittelijakompetenssit” Yhdyskun-
tasuunnittelu 1999:3-4.
- Norberg-Schulz, Christian: Genius Loci: Towards Phenomeno-
logy in Architecture. Academy Editions, London, 1980.
- Polanyi, M.: The Tacit Dimension, Gloucester, Massachusetts, 
1983.
- Proshansky, H.M.; Fabian, A.K. & Kaminoff, R. (1983) ”Place-
Identity: Physical world socialization of the self.” Journal of Envi-
ronmental Psychology, 3, 57-83.
- Relph, Edward. Place and placelessness. London, 1976.
- Taylor, N.: Urban Planning Theory Since 1945, Sage, London, 
1998.
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Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto ja tietojenkäsittelytieteiden 
laitos (TOL) tekevät yhteistyössä tutkimusta vuorovaikutteisesta 
ja osallistuvasta maankäytön suunnittelusta sekä osallistumista 
ja suunnittelua tukevista teknologioista. Syksyn 2008 kuntasuun-
nittelun kurssi toimi nyt toisen kerran tutkimustyön pilottikohtee-
na. Aikaisempaan kokeiluun suunniteltuja tekniikoita kehitettiin 
ja muokattiin edelleen, jotta ne palvelisivat entistä paremmin 
kurssia ja sen tarpeita. Tutkimustyön kohteena ovat erityisesti 
suunnittelun alkuvaiheet, vuorovaikutus suunnittelutilanteessa, 
suunnittelupaikan ja -studion välinen tiedonkulku sekä hajau-
tetun teknologian soveltuvuus erityisesti yhdyskuntasuunnitte-
luun ja sen tiedonvälitykseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös 
digitaalisten kuva-aineistojen hyödyntämistä suunnittelussa 
sekä kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun niin 
kuva-aineistojen tuottajina kuin kuva- ja suunnitteluaineistojen 
kommentoijina. Tutkimusaineistoa kerättiin havainnoimalla kun-
tasuunnittelun kurssin opiskelijoita ja suunnitteluprosessissa 
mukana olleita kunnan toimijoita, asukkaita ja eri intressiryhmien 
edustajia aidoissa työ- ja vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi suun-
nittelutilanteita tuettiin neljällä kuntasuunnittelun kurssia varten 
kehitetyllä tietoteknisellä kokeilulla. 

WebMapMedia – sovellus karttapohjaiseen vuorovaikutukseen 
Internetissä

Kuntasuunnittelun kurssia varten toteutettiin kesällä 2008 verkko-
sivusto, jolla kerrottiin jo pari kuukautta ennen kurssin alkamista 
suunnittelun kulusta ja paikallisten asukkaiden mahdollisuuksista 
osallistua suunnitteluun paitsi Sevettijärvellä myös Internetissä. 
Elokuun lopulta lähtien verkkosivustolle upotetun interaktiivisen 
karttasovelluksen, WebMapMedian, avulla paikallisten asuk-
kaiden ja Sevettijärveltä poismuuttaneiden oli mahdollista kom-
mentoida suunnittelun kohteena olleita alueita kuvin ja tekstein: 
WebMapMedian karttaan oli mahdollista merkitä kehittämistä 
vaativia, miellyttäviä ja muunlaisia paikkoja sekä kommentoida 
muiden merkitsemiä paikkoja edelleen (Kuva 1). 

Web 2.0-ajatusta – sosiaalista lähestymistapaa sisällön tuottami-
seen ja jakeluun, avointa kommunikointia sekä tiedon vapaata ja-
kamista – hyödyntävän teknologian avulla pyrittiin parantamaan 
asukkaiden mahdollisuuksia osallistua maankäytön suunnitte-
luun sekä tuomaan kaukaista Sevettijärveä hitusen lähemmäksi 

Oulussa työskennelleitä opiskelijoita. Vajaan kahden kuukauden 
aikana WebMapMedian kautta suunnittelijoille postitettiin yhteen-
sä 80 kommenttia ja 5 kuvaa, joista välittyi paikallinen kulttuuri 
(Kuva 2) sekä sevettijärveläisten ja kylästä poismuuttaneiden 
mielipiteet potentiaalisista suunnittelun kohteista. Useista kart-
taan merkityistä paikoista syntyi hyvinkin vilkasta keskustelua, ja 
muun muassa tyhjilleen jääneen kaupparakennuksen sekä uu-
den kolttakulttuurikeskuksen toimintoja ideoitiin porukalla Web-
MapMediassa.

               Tietotekniikka vuorovaikutteisen suunnittelun tukena
Virtu Halttunen, Antti Juustila, Kari Kuutti, Tonja Molin-Juustila, Johanna Nuojua, Toni Räisänen, Leena Soudunsaari 

Kuva 1. Kuvakommentti WebMapMediassa.
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Suunnittelutyön edetessä lokakuun puolivälin jälkeen WebMap-
Mediaan lisättiin mahdollisuus kommentoida kolmea vaihtoehtois-
ta suunnitelmaluonnosta sekä suunnitelmakarttoihin linkitettyjä 
vaiheistus- ja perspektiivikuvia. Eniten keskustelua herättivät ”Uu-
det juuret”-suunnitelman vanhusten ryhmäkoti, kolttakulttuurikes-
kuksen ulkonäkö sekä vuosikymmeniä samalla paikalla sijainneen 
tanssilavan siirtoehdotus. ”Helminauha”-ryhmän suunnittelemat 
vuokratalot jakoivat mielipiteitä kun taas ”Pienet askeleet”-ryhmän 
ideoimat tilapäismajoitusmuodot, variksenmarjakodat ja lumi-
luolat, saivat niin suurta kannatusta, että ne siirrettiin lopulliseen 
suunnitelmaan sellaisenaan (Kuva 3). Vaihtoehtoisista suunnitel-
mista jätettiin kaikkiaan 83 mielipidettä, joiden avulla opiskelijoi-
den oli mahdollista peilata suunnitelmiensa toimivuutta ja lähteä 
työstämään lopullista suunnitelmaa, jota asukkaat pääsivät Web-
MapMediassa kommentoimaan joulukuun alun jälkeen. 

Kuntasuunnittelun kurssin päätyttyä opiskelijat arvioivat, miten 
tärkeitä kurssin eri osa-alueet (luennot, maastokäynnit, vuorovai-
kutteiset suunnitteluseminaarit jne.) sekä tarjotut teknologiat olivat 
suunnittelukohteeseen liittyvän ja suunnittelussa tarvittavan tietä-
myksen karttumiselle. Kuusi seitsemästä kyselyyn vastanneesta 
piti WebMapMedian kautta saatua palautetta tärkeänä tai erit-
täin tärkeänä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki opiskelijat olivat sitä 
mieltä, että WebMapMedian avulla kerätystä asukaspalautteesta 
nousi esille jotain uutta Sevettijärvellä pidettyihin vuorovaikut-
teisiin suunnitteluseminaareihin verrattuna. ”WebMapMediassa 
kommentit olivat rehellisempiä ja avoimempia”, eräs opiskelijoista 
totesi. Sovellus tuki myös perinteisiä osallistumismenetelmiä: ”-
-joskus vierailuilla esille nousseiden asioiden käsittelyä jatkettiin 
netissä”. Eräs seurantaryhmän jäsenistä totesi myös kurssin verk-
kosivustolla tarjotun materiaalin helpottaneen seurantaryhmässä 
toimimista: ”(Sivustolla) on voinut ottaa kantaa ja tutkia ehdotuksia 
rauhassa.”

Kuva 2. WebMapMediaan lähetettyjä kuvia.

Kuva 3. Variksenmarjakodat kommentoitavana.
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Kerro Tarina – tarinoita omasta kylästä

Kerro Tarina on älypuhelimissa toimiva ohjelma, jonka avulla 
käyttäjät voivat kertoa tarinoita omasta elinympäristöstään. Oh-
jelmaa voivat käyttää asukkaat (ja muut toimijat), joiden alueella 
suunnittelutyötä tehdään, sekä suunnittelijat. Asukkaat käyttävät 
Kerro Tarinaa omien näkemystensä, kokemustensa ja ajatus-
tensa jakamiseen suunnittelijoiden kanssa, kun taas suunnitte-
lijat voivat kuunnella asukkaiden kertomia tarinoita. Näiden ta-
rinoiden kautta voidaan suunnitteluprosessiin tuoda paikallista, 
paikallisten ihmisten tietoa suunnittelijoiden hyödynnettäväksi. 
Luonnollisesti tarinoita voidaan käyttää myös vuorovaikutteises-
ti, eli niiden kautta voidaan esittää jatkokysymyksiä ja herättää 
keskustelua muillakin foorumeilla.

Kerro Tarinan lähtökohtana on paikallisuus ja paikallisen kon-
tekstuaalisen (tilanteeseen liittyvän) tiedon kerääminen siellä 
mihin tieto liittyy. Usein osallistuvassa suunnittelussa osallistumi-
nen tarkoittaa paikallisten näkökulmien kuuntelemista erilaisissa 
suunnittelukokouksissa, jotka sinänsä ovat erittäin hyödyllisiä. 
Monesti omaan asuinympäristöön liittyvä tieto on kontekstuaa-
lista – tieto liittyy tiettyyn paikkaan tai jopa aikaan (vuoden- tai 
vuorokaudenaikaan), kuten esimerkiksi: ”Muistan kävellessä-
ni tietyssä tienmutkassa, että syksyn liukkailla tässä pitää olla 
varovainen ettei kaadu, ja itse asiassa olisi hyvä että tätä tien-
pätkää mietittäisiin uusiksi sen vaarallisuuden takia.” Tällainen 
aikaan ja/tai paikkaan liittyvä kontekstuaalinen tieto ei aina tule 
esiin suunnittelu- tai keskustelutilaisuuksissa. Siksi suunnittelun 
alkuvaiheessa olisi hyvä olla käytettävissä työkaluja, joilla kon-
tekstuaalinen tieto voidaan merkitä muistiin välittömästi kun se 
tulee mieleen.

Tiedon muistiinmerkitseminen voi esimerkiksi maastossa liikku-
essa olla haastavaa. Paperille kirjoittaminen on nopeaa ja vai-
vatonta, mutta huonoissa sääolosuhteissa (esim. vesisateessa 
ja pimeässä) vaikeaa. Paperilla olevaa tietoa on myös hankalaa 
jakaa useiden suunnittelijoiden ja paikallisten kesken (jos näin 
halutaan tehdä). Toisaalta tietokoneiden (kannettavat tai ns. In-
ternet tabletit) tai matkapuhelimien käyttäminen tekstin syöttöön 
maasto-olosuhteissa on myös vaikeaa (riippuen tilanteesta). Ker-
ro Tarinan ajatuksena onkin korvata tekstin syöttäminen ääninau-
hoituksella ja ääneen nauhoitettujen tarinoiden tukemilla valoku-
villa. Yleensä pelkkä valokuva ei yksin riitä, vaikka sanotaankin, 
että yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Voidaan kysyä 
– mitkä tuhat sanaa?

Koska konteksti on tärkeä osa tarinaa, Kerro Tarina tallentaa 
myös tähän liittyvää tietoa. Tärkeimpänä tietona on tarinan si-
jainti. Tämä saadaan selville GPS-koordinaatteina nykyaikaisis-
sa älypuhelimissa sisäänrakennettuna olevan GPS-paikantimen 
ansiosta. Näin tarina tiemutkan liukkaudesta voidaan liittää suo-
raan tiettyyn tienkohtaan. Kerro Tarina tallentaa päivämäärän ja 
kellonajan, jolloin tarina kerrottiin. Myös tarinan kertoneen henki-
lön nimi tallennetaan. Halutessaan käyttäjä voi ilmoittaa nimek-
seen nimimerkin, jos hän haluaa jättää palautetta anonyymisti. 
Kuvassa 4 näkyy Kerro Tarinan pääikkuna puhelimessa, josta 
voidaan valita kerrotaanko tarina vai otetaanko kuva. Näytön ylä-
reunassa on erityisesti tutkijoille tarpeellista tietoa, joka samalla 
informoi käyttäjääkin sovelluksen toiminnasta (onko nauhoitus 
päällä, onko GPS-paikkatieto saatavilla ja miten tarinoiden lähe-
tys edistyy taustajärjestelmään).

Käyttäjä kertoo tarinansa puhelimen mikrofonin kautta. Puheli-
messa olevalla kameralla voidaan myös ”kuvittaa” tarina. Kuvaan 
liittyen tallennetaan samanlaiset kontekstuaaliset metatiedot kuin 
tarinasta. Kun tarina on kerrottu (ja kuva otettu), käyttäjä voi lä-
hettää tarinansa taustajärjestelmään ja sen tietokantaan, johon 
sekä lähetetyt tarina- ja kuvatiedostot ja niihin liittyvät metatiedot 
tallennetaan. Tietokannassa olevia tarinoita ja kuvia voidaan tar-
kastella tutkimusprojektissamme kehitetyillä työkaluilla. 

Taustajärjestelmänä (nk. Hypermedia Database) on oliopohjai-
nen mediatietokanta, joka mahdollistaa mediatiedostojen (teksti-

Kuva 4.  Kuvassa (alla) on 

testitilanne, jossa suunnitte-

lija kertoo tarinaa. Oikealla 

olevassa kuvassa on Kerro 

Tarinan pääikkuna.
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, kuva-, ääni- ja videotiedostojen) linkittämisen toisiinsa ja liittä-
mään niihin metatietoja, kuten juuri kuvanottoajan ja -sijainnin 
(GPS-koordinaatit) sekä kuvaajan nimen. Näiden metatietojen 
avulla tietokannasta voidaan hakea kyseisiä medioita. Mediatie-
tokanta koostuu kahdesta palvelimesta; MySQL-tietokannasta, 
johon tallennetaan mediatiedostojen metatietoja sekä niiden väli-
set yhteydet, ja WebDAV -palvelimesta, joka hoitaa varsinaisten 
mediatiedostojen hallinnan. Rajapinta tähän mediatietokantaan 
noudattaa standardi ATOM- ja APP-määrityksiä , joiden avul-
la tietosisältöä hallitaan ja haetaan. Uutena kehityspiirteenä on 
haun myötä löydettyjen mediatiedostojen metatietojen ja niiden 
välissä olevien linkkien näyttäminen KML-muodossa . Tämä 
mahdollistaa paikkasidonnaisten tietojen tarkastelun esimeriksi 
Google Maps-verkkopalvelussa tai Google Eearth-sovelluksessa 
(Kuva 5). Näin suunnittelijaopiskelijoille jo ehkä tuttuja karttapoh-
jaisia työkaluja voidaan hyödyntää tehokkaammin.

Kerro Tarinan käytöstä Sevettijärven Kuntasuunnittelun kurssilla 
on kerrottu yksityiskohtaisemmin artikkelissa, jonka ovat kirjoitta-
neet Elina Marjakangas ja Piia Väyrynen.

Kerro Tarinan ensimmäinen prototyyppi oli testikäytössä Se-
vettijärvellä. Työkalua tullaan kehittämään saadun palautteen 
pohjalta seuraavia kenttäkokeita varten. Muun muassa tarinan 
kertomista sekä kuvan ja tarinan tallentamista yhtenä toimintona 
nykyisen kahden erillisen toiminnan suorittamisen sijaan (kuva 

otetaan erikseen, tarina kerrotaan erikseen) helpotetaan. Lisäksi 
käyttöliittymästä tehdään ohjaavampi ja yksinkertaisempi käyt-
tää. Myös taustajärjestelmiä kehitetään edelleen. Kerro Tarinaan 
on jo nyt lisätty tutkakuvaominaisuus, jonka avulla suunnittelija 
voi paikan päällä – siellä missä kontekstuaalinen tieto tuotettiin 
– tutustua tarinoihin (Kuva 6). Ehkäpä aito ympäristö tuo tarinaan 
lisärikkautta, jota ei studiossa kuunnellen pääse kokemaan. Tut-
kakuva näyttää suunnittelijan sijainnin tutkakuvan keskipisteessä 
sekä suunnittelijan lähellä sijaitsevat tarinat ja kuvat. Näin suun-
nittelija voi ”suunnistaa” kohti tarinoita tai kuunnella niitä osues-
saan alueella sijaitsevien tarinoiden kohdalle.

Lisäksi on syytä pohtia sitä, missä vaiheessa suunnittelupro-
sessia paikalliset tuottavat tarinoita ja suunnittelijat saavat niitä 
kuultavakseen. Suunnittelijoilta kerätyn palautteen perusteella 
tarinoiden hyödyntämisen paras hetki on ennen varsinaisen in-
tensiivisen suunnitteluprosessin alkamista. Myöhemmin ei ole 
enää aikaa tämän tyyppisen lähtökohtatiedon tarkastelulle. Muita 
tekniikan kehittämisessä ratkaistavia asioita ovat yksityisyyden 
suoja (kaikki eivät välttämättä halua tarinoita muiden kuultavil-
le), tarinoiden ja kuvien ryhmittely eri näkökulmista (esim. hie-
no paikka, kehitettävä paikka; kuten WebMapMediassa), sekä 
käytettävyyskysymykset. Myös tarinoiden ryhmittely poluiksi, 
kokonaisuuksiksi, on ajatus, jota tullaan harkitsemaan jatkoke-
hityksessä.

Kuva 5.  

Kerro Tarinan avulla luotujen tari-

noiden tarkastelua Google Earth-

sovelluksen kautta. (oik.)

Kuva 6.

 Kerro Tarinan tutkakuva, jossa 

näkyy lähettyvillä olevat tarinat (ym-

pyrät) ja kuvat (neliö). Lähin tarina 

kuvassa on noin 200 metrin päässä 

idässä. (kauimpana oik.)
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Shadew – hajautettua yhteistyötä reaaliajassa

Shadew (Shared Design Whiteboard) on hajautettu valkotau-
lusovellus, jonka avulla eri paikoissa olevat suunnittelijat voivat 
tehdä yhteistyötä reaaliajassa. Käyttäjät voivat piirtää ja muokata 
visuaalisia objekteja kuten valokuvia, ympyröitä, vapaasti piirret-
tyjä viivoja ja jopa toiminnallisia skaalattavia ja panoroitavia vek-

torikarttoja. Valkotaulun dokumentin kokoa ei ole rajoitettu ja sitä 
voidaan skaalata, liikuttaa ja pyörittää vapaasti. 

Mielenkiintoisten kohteiden osoittamisen helpottamiseksi käyttä-
jien osoittimet esitetään muille käyttäjille animoituina “häntinä”, 
jotka pysyvät hetken näytöllä ennen katoamistaan (Kuva 7).

Kuntis-kurssilla sovellusta käytettiin töiden välivaihesuunnitelmi-
en esittelyyn sevettijärveläisille. Koska sovellus oli vielä jatkuvan 
kehityksen alainen ja sen käyttöliittymä ei ollut vielä valmiiksi 
hiottu, opiskelijat rakensivat esityksensä perinteiseen tapaan pa-
perilla. Tämän jälkeen esitykset valokuvattiin ja TOL:lin edustajat 
muotoilivat niistä Shadew-esityksen. Varsinaisessa testitilan-
teessa opiskelijat esittelivät itse työnsä ja osoittivat niissä olevia 
mielenkiintoisia kohteita TOL:lin edustajien ohjatessa sovelluk-
sen muuta toiminnallisuutta.

Ambience Wall – kuvien katseluun

Ambience Wall on sovellus, jonka tarkoituksena on mahdollis-
taa laajan valokuvakirjaston tarkastelu, sekä auttaa kehittämään 
mielikuvaa suunniteltavasta kohteesta ja sen tunnelmasta. So-
vellus esittää valokuvia ruudukossa (Kuva 9), jossa yksittäiset 
kuvat vaihtuvat satunnaisesti. Tarkoituksena olisi, että sovellus 
on koko ajan käynnissä suunnittelustudiossa, jossa sen kuva 
heijastettaisiin seinälle. Tällöin sovellus voi luoda mielikuvaa 
suunniteltavasta paikasta ja sen tunnelmasta passiivisesti, ilman 
suunnittelijoiden aktiivista osallistumista. Kuvien satunnainen yh-
distyminen toisiinsa puolestaan saattaisi auttaa uusien assosiaa-
tioiden ja ideoiden luonnissa. 

Mikäli suunnittelijat huomaavat jonkin erityisen kiinnostavan ku-
van, he voivat laajentaa sen koko näytön kokoiseksi (Kuva 10). 
Tällöin kuvasta esitetään myös sen maantieteellinen sijainti kar-
talla sekä muita lisätietoja. Koko ruudun tilassa voidaan käynnis-
tää myös perinteisempi kuvaesitys, jossa kuvat vaihtuvat ruudul-
la järjestyksessä. 

Syksyn 2008 Kuntis-kurssilla Ambience Wall asennettiin opis-
kelijoiden suunnittelustudioon, jossa sen oli tarkoitus pyöriä jat-
kuvasti. Lisäkokeiluna sovellukseen liitettiin Nintendo Wii:n peli-
ohjain, jolla sovellusta voitiin ohjata langattomasti. Valitettavasti 
erinäisten teknisten ongelmien vuoksi sovellus ei vielä tälläkään 

Kuva 7. 

Shadew-dokumentti ruudulla 

sekä käyttäjän “häntä”.

Kuva 8. (alap.) Shadew-testitilanne Sevettijärven näkökulmasta. Te-

levisiossa näytetään videokuvaa Oulusta, valkokankaalla projisoituna 

jaettu Shadew-dokumentti (kohteiden osoittamismahdollisuus sekä 

Oulussa että Sevettijärvellä).
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kurssilla päässyt toimimaan täysin suunnitelmien mukaan. Jat-
kossa sovellusta ei ajettane itsenäisenä ohjelmana, vaan sen 
toiminnallisuus integroidaan Hypermedia Browser-taustajärjes-
telmään.

Tutkimusyhteistyö jatkuu 

Kurssia varten kehitetyt tekniikat muodostavat perustan kaksi-
suuntaiselle kommunikaatiolle, vuorovaikutukselle paikallisten ja 
suunnittelijoiden välillä. Havaintojen ja saadun palautteen poh-
jalta voidaan todeta, että kehitetyt tekniikat tuottivat tietoa, jota 
voitiin hyödyntää ainakin joillakin suunnittelun tasoilla. Tekniikoi-
den ajoittamista suunnitteluprosessiin ja sen eri vaiheisiin suun-
nitellaan tarkemmin seuraavaa kokeilua varten. Pohdittavana on 
myös tulisiko kuntasuunnittelun kurssin aikataulutusta muokata 
paremmin tekniikoiden käyttöä tukevaksi. Arkkitehtuurin osaston 
ja tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tutkimusyhteistyö jatkuu 
seuraavat kolme vuotta Suomen Akatemian rahoittaman PU-
DAS-projektin puitteissa (http://pudas.oulu.fi). Sevettijärven ko-
keilua ovat rahoittaneet Suomen Akatemian Studio’n’Site-hanke 
(http://studiosite.oulu.fi) ja Euroopan unionin IPCity-hanke (http://
www.ipcity.eu). 

Kuva 9. Ambience Wall ruudukkotilassa. Huomaa 

juuri kääntymässä oleva kuva.

Kuva 10. Yksittäisen kuvan tarkas-

telu. Sijaintia osoittavat kartat näyte-

tään oikeassa alakulmassa.
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 Kuntasuunnittelun kurssin ja sen jatkokurssin harjoitustöiden ai-
heena syksyllä 2008 oli Sevettijärven kylä. Kylä sijaitsee Inarin 
kunnassa, Inarinjärven ja Norjan rajan välisellä n. 65 km pitui-
sella alueella. Kurssille osallistui 15 opintojensa loppuvaiheessa 
olevaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin ja suunnittelumaantieteen 
opiskelijaa. Opettajina kurssilla toimivat yhdyskuntasuunnittelun 
professori Helka-Liisa Hentilä ja assistentti Risto Suikkari. Kunta-
suunnittelun kurssin tavoitteena oli luoda ideatasoinen maankäyt-
tösuunnitelma ja -strategia yhteistyössä paikallisten osallisten 
kanssa. Lisäksi kurssiin kuului luentosarja ja tentti maankäytön 
suunnitteluun ja vuorovaikutteisuuteen liittyen.

Kurssi toteutettiin yhteistyössä yliopiston tietojenkäsittelytie-
teiden laitoksen (TOL) kanssa, jossa projektinvetäjänä toimi 
erikoistutkija Antti Juustila. Heidän tarkoituksenaan oli kehittää 
tietotekniikan sovelluksia, joita voisi käyttää vuorovaikutteisen 
suunnittelun työkaluina. TOL:lin tutkijat pystyttivät kurssille omat 
nettisivut, joista pystyi seuraamaan suunnittelutyön etenemistä 
ja antamaan omia huomioitaan suunnittelusta ja suunnitelmista.
 
Kuntasuunnittelun jatkokurssin puitteissa tehtiin kirjallisia har-
joitustöitä kuten koululaisprojekti, kyselytutkimus entisille ja ny-
kyisille kyläläisille, kylästä ja kyläläisten elämästä kertova valo-
kuvadokumentaatio sekä Sevettijärven kylää yleisesti esittelevä 
(kehitysvaiheet, nykytila jne.) artikkeli. Näitä suoritettiin samaan 
aikaan varsinaisen harjoitustyön kanssa sekä sen jälkeen joulu-
kuun ja tammikuun aikana.
 
Suunnittelun ohjausta varten muodostettiin erityinen seuranta-
ryhmä, johon kutsuttiin kyläläisten lisäksi muita intressiryhmien 
edustajia. Näitä olivat mm. eri tahoilla toimivat Inarin kunnan vir-
kamiehet, Sevettijärvellä vaikuttavat yrittäjät, poromiehet, Sevet-
tijärven koulun henkilökunta, kolttien luottamusmies jne. Seuran-
taryhmään sai myös liittyä yleisötilaisuuksissa. Seurantaryhmän 
ja opiskelijoiden yhteyshenkilönä toimi arkkit. yo Hannes Häkki-
nen, jonka tehtävänä oli laatia muistiot yhteisistä tapaamisista 
ja lähettää ne seurantaryhmän jäsenille, sekä auttaa yleisissä 
tiedonkulkuun liittyvissä asioissa.
 
Oulun ja Sevettijärven maantieteellinen etäisyys on n. 660 km, 
joten käynnit suunnittelualueella tuli rajata muutamaan tiiviiseen 
rupeamaan, joiden aikana tehtäisiin maastokäyntejä, suunnitel-
taisiin, esiteltäisiin aikaansaannoksia sekä tavattaisiin seuranta-

ryhmää. Näiden käyntien lisäksi tarkoituksena oli järjestää kaksi 
videoneuvottelua yliopiston ja Sevettijärven koulun välillä.

Opiskelijat ja opettajat tapasivat ensimmäistä kertaa tiistaina 
9.9., jolloin annettiin kurssin tehtävänanto ja ohjelma. Ensimmäi-
nen matka suunnittelualueelle aloitettiin varhain maanantai-aa-
muna 15.9. Myöhemmin samana päivänä Inarin kunnanjohtaja 
Reijo Timperi järjesti tapaamisen Inarin kunnantalolla Ivalossa, 
jossa suunnitteluryhmä sai laajan tietoiskun Inarin kunnasta ja 
Sevettijärvestä sekä rajanaapureiden (Norja, Venäjä) tilanteesta. 
Tilaisuuden jälkeen matka jatkui Inariin, jossa vierailtiin saame-
laismuseo Siidassa. Sevettijärvelle ryhmä saapui illalla ja ma-
joittautui tyhjillään olevaan terveystaloon. Seuraavana päivänä 
ohjelmassa oli retki Norjan puolelle Kirkkoniemeen, tutustuminen 
Sevettijärven kylään paikallisoppaiden kanssa sekä illalla yleisö-
tilaisuus Sevettijärven koululla.

Ensimmäisessä yleisötilaisuudessa professori Hentilä esitteli 
suunnitteluryhmän ja opiskelijat esittelivät ensimmäisiä huomioi-
taan aiemmin päivällä tehdyn kyläkävelyn tiimoilta. Myös kyläläi-
set esittäytyivät ja opiskelijoiden esitysten jälkeen käytiin laaja 
keskustelu suunnittelutehtävän tiimoilta aiheina mm. kolttakult-
tuuri, porotalous, työpaikat, vanhustenhoito ja muuttoliike. Kes-
kustelusta selvisi paljon erilaisia suunnittelutarpeita kylän maan-
käyttöön liittyen.

Ensimmäisen reissun kolmantena päivän oli ohjelmassa toinen 
maastokäynti sekä luonnostelua ryhmissä edellisen päivän ylei-
sötilaisuuden keskustelun pohjalta. Koululaisprojektia tekevät 
tapasivat oppilaita koululla. Illalla suunnitteluryhmä tapasi seu-
rantaryhmän ja esitteli päivän aikana syntyneet luonnokset. Seu-
rantaryhmä antoi
palautetta suunnitelmista ja edellisen illan tapaan aiheesta käy-
tiin laaja keskustelu.

Keskustelusta poimittiin suuntaviivat jatkosuunnittelulle; muo-
dostettiin kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa: ”helminauha”, ”pa-
luu juurille” (muutettiin myöhemmin ”uudet juuret”) sekä pienet 
askeleet.

Näistä ensimmäinen, ”helminauha”, perustui Norjan ja Venäjän 
puolella tapahtuvan talouskasvun heijastamaan positiiviseen 
kasvuun Sevettijärven puolella, jonka tuloksena syntyisi uutta 

Kuntasuunnittelun kurssi 2008
 Hannes Häkkinen, kuvat Häkkinen ja Merja Erkkilä
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asutusta ja yritystoimintaa helminauhamaisesti Sevettijärven 
tien varteen. ”Paluu juurille” –suunnitelma perustui Sevettijärven 
kylälle tapahtuvaan paluumuuttoon ja kyläkeskuksen kehittämi-
seen ja eheyttämiseen. Kolmas suunnitelma ”pienet askeleet” oli 
suunnitelmista maltillisin ja perustui matkailu- ja hyvinvointipalve-
lujen kehittämiseen Sevettijärven alueella.
Torstaiaamuna 18.9. suunnitteluryhmä lähti takaisin Oulua koh-
ti. Matkalla pysähdyttiin Rovaniemellä tutustumassa valmisteilla 
olevaan Pohjois-Lapin maakuntakaavaan sekä kuulemassa La-
pin liiton ja Lapin ympäristökeskuksen toiminnasta.

Kun tutustuminen suunnittelualueeseen ja seurantaryhmään oli 
saatu tehtyä, alkoi varsinainen suunnitteluprosessi. Opiskelijoi-
den käyttöön oli varattu työskentelytila arkkitehtuurin osastolla. 
Tiloihin oli tuotu TOL:lin toimesta tietokoneita, joihin oli asennet-
tuna ohjelmia, joita opiskelijat pystyivät käyttämään suunnittelun 
apuvälineinä. Tällaisia olivat mm. webmapmedia sekä ambience 
wall. Opiskelijat ohjauttivat töitään myös liikenne- ja kunnallistek-
niikan sekä maisemasuunnittelun asiantuntijoilla.

Keskiviikkona 30.9. oli jälleen aika tavata seurantaryhmä. Täl-
lä kertaa tapaaminen järjestettiin videoneuvotteluna, jossa 
suunnitteluryhmä kokoontui Linnanmaan yliopistokampukselle 
videoneuvottelutilaan ja seurantaryhmä Sevettijärven koulul-
le. Tietoliikenneyhteys saatiin muodostettua TOL:lin tutkijoiden 
avustuksella, joista yksi oli matkustanut Sevettijärvelle valmiste-
lemaan neuvottelua.
 
Neuvottelussa oli video- ja ääniyhteyden lisäksi erillinen TOL:lin 
kehittämään teknologiaan perustuva kuvayhteys, jolla pystyttiin 
esittelemään suunnitelmia samanaikaisesti videoneuvottelun 
kanssa. Neuvottelu sujui mutkattomasti tekniikan toimiessa hy-
vin (neuvottelussa sattui vain yksi lyhyt yhteyskatkos) ja kolme 
ryhmää esitteli omat suunnitelmavaihtoehtonsa. Seurantaryhmä 
oli saanut tutustua uusimpiin suunnitelmiin ennen neuvottelua 
kurssin nettisivujen kautta (tässä tosin oli pieniä vaikeuksia Se-
vettijärven heikon verkkoyhteyden vuoksi) ja sai nyt vuorostaan 
kommentoida ja ohjata suunnittelijoita. Neuvottelun lopuksi sovit-
tiin seuraavaksi tapaamiseksi 4.11. Sevettijärvellä, aikaisemmin 
sovittu toinen videoneuvottelu jouduttiin perumaan Sevettijärven 
koulun syysloman vuoksi.
Videoneuvottelun jälkeen suunnittelutyötä jatkettiin Oulussa ja 
ennen seuraavaa Sevettijärven käyntiä suunnitelmat ladattiin 

kurssin nettisivuille. Maanantaiaamuna 3.11. suunnattiin jälleen 
kohti Sevettijärveä. Osa opiskelijoista oli vielä palaamassa takai-
sin USA:n ekskursioltaan ja heidän lähtönsä tapahtui seuraava-
na aamuna. Matkalla käytiin tutustumassa Saariselän hiihtokes-
kukseen. Tällä kertaa suunnitteluryhmä majoittui Porotila Sanilan 
tiloihin.
 
Tiistaina oli ohjelmassa maastokäyntejä suunnittelualueella, 
koululaisprojektia tekevät tapasivat jälleen koulun oppilaita ja 
iltapäivällä pidettiin koulun liikuntasalissa yleisötilaisuus, jossa 
paikalla olevat opiskelijat esittelivät uusimmat suunnitelmansa. 
Esitys heijastettiin videotykillä valkokankaalle ja tekniikasta vas-
tasivat tuttuun tapaan TOL:lin tutkijat. Esitysten jälkeen käytiin 
laaja keskustelu aiheesta. Tämän jälkeen yleisö ja opiskelijat jär-
jestettiin kolmeksi ryhmäksi, jotka arvioivat kolmea eri suunnitel-
mavaihtoehtoa omilta eri näkökulmiltaan; kyläkuva ja maisema 

Tietoisku Inarin kunnantalolla 14.9.       

Videoneuvottelu Oulun yliopistolla 30.9.                  

Yleisötilaisuus Sevettijärven koululla 4.11.                
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sekä yhdyskuntarakenne, arkielämä ja paikallisuus sekä talous 
ja elinkeinoelämä. Ryhmien arviot ja havainnot käytiin vielä läpi 
yhdessä piirtoheitinkalvoilta ja niin tiivis päivä oli saatu loppuun.
 
Seuraavana päivänä maastokäynnit jatkuivat ja alettiin hahmo-
tella lopullista suunnitelmaa – tähän asti oli rinnakkain suunnitel-
tu kolmea eri vaihtoehtoa, joista nyt pyrittiin poimimaan parhaat 
ominaisuudet muodostaen yksi yhtenäinen maankäyttösuunnitel-
ma ja strategia koko alueelle. Suunnitelman luonnokset esiteltiin 
seurantaryhmälle iltapäivällä, jonka huomioiden pohjalta laadit-
tiin myöhemmin illalla suuntaviivat ja työnjako lopullisen suunni-
telman toteuttamiseksi. Torstaiaamuna 6.11. lähdettiin ajamaan 
jälleen kohti Oulua. Matkalla pysähdyttiin jälleen Rovaniemellä ja 
käytiin tutustumassa Arktikumin näyttelyihin.
 
Tästä eteenpäin suunnitteluryhmä työsti yhtä maankäyttöstrate-
giaa ja –suunnitelmaa ja työtä ohjautettiin jälleen liikenne- ja kun-
nallistekniikan sekä maisemasuunnittelun asiantuntijoilla. Työstä 
laadittiin strategiateksti ja esittelyplanssit sekä powerpoint-esitys 
lopullista esittelyä 2.12. varten.
Kolmas ja viimeinen Sevettijärven matka suoritettiin siis joulu-
kuun 2. päivänä ja lähtö oli jälleen aamuvarhaisella. Tällä kertaa 
ajettiin suoraan Sevettijärvelle, jossa alkoi välittömästi esityksen 
valmistelu. Lopullinen esitys järjestettiin Sevettijärven koulun lii-
kuntasalissa videotykillä valkokankaalle heijastaen. Viimeiseen 
tilaisuuteen ei saapunut aivan niin paljon kuulijoita kuin aikaisem-
piin yleisötilaisuuksiin, mutta esityksen jälkeen saatiin aikaiseksi 
vilkas keskustelu.

Sevettijärven kuntasuunnittelun syksyn harjoitustyö oli nyt saatet-
tu loppuun, mutta tilaisuudessa päätettiin etsiä yhteistyömahdolli-
suuksia Oulun yliopiston ja Sevettijärven kylän välillä jatkossakin, 
esimerkiksi idea opiskelijakilpailun järjestämisestä Kolttakulttuu-

rikeskuksen tiimoilta esitettiin. Yleisön poistuttua opettajat antoi-
vat palautteensa opiskelijoiden työskentelystä ja tämän jälkeen 
jatkettiin Porotila Sanilaan syömään ja saunomaan. Keskiviikko-
aamuna 3.12. alkoi paluumatka Ouluun.
 
Harjoitustyön aiheena Sevettijärven kylä oli haastava, ei yksin 
Oulusta käsin kaukaisen sijaintinsa vuoksi. Myös erityislaatuinen 
kolttakulttuuri, historia ja ilmastolliset tekijät tekevät siitä suunnit-
telukohteena hyvin ainutlaatuisen. Opiskelijat toimivat suunnitte-
luryhmänä melko itsenäisesti ja siten harjoitustyö oli varmasti hy-
vin opettavainen. Lisäksi suurimmalle osalle suunnitteluryhmästä 
tutustuminen Sevettijärven kylään oli silmiäavaava kokemus; 
monelle kolttakulttuurin tuntemus oli uutta ja kaikki eivät olleet 
aikaisemmin käyneet niin pohjoisessa. Inarin kunta puolestaan 
sai harjoitustyöstä vaihtoehtoja alueenkäytön suunnitteluun Se-
vettijärvellä. Kuntasuunnittelun kurssin puitteissa keskusteltiin 
kyläläisten kanssa monipuolisesti kylän tilasta ja tulevaisuudes-
ta; seurantaryhmä toimi uudenlaisena foorumina käsitellä monia 
vaikeitakin suunnitteluteemoja ja toisaalta kyläläiset pääsivät 
kertomaan vapaasti omia mielipiteitään.
 
Seurantaryhmän toiminta oli hedelmällistä. Vaikka vaihtuvuus 
ryhmässä oli ajoittain suurta, eri tapahtumien välillä saatiin asi-
oita kuitenkin vietyä koko ajan eteenpäin. Viimeisessä tapaami-
sessa eräs kunnan edustaja totesikin, että tässä harjoitustyössä 
päästiin pidemmälle kuin Sevettijärven aiemmissa kaavoitus-
hankkeissa. Myös kyläläiset antoivat positiivista palautetta suun-
nitteluryhmän työskentelystä.
Jälkeenpäin voi todeta, että vuorovaikutus suunnittelijoiden ja 
asianomaisten välillä toimi mainiosti. Tässä suurena apuna olivat 
yliopiston TOL:lin tutkijat sekä heidän kehittämänsä sovellukset, 
mm. kurssin nettisivuja käytettiin ahkerasti ja sieltä kautta saatiin 
lisätietoa suunnitteluun.

Kuva.

Suunnitteluryhmä. Ylärivi vasemmalta: Jen-

ny Jungar, Anna-Maija Huovinen, Mirjam 

Lehtikangas, Pauli Korkiakoski, Hannes 

Häkkinen, Lauri Hooli, Jaana Keränen, 

Hanna Pöytäkangas, Merja Erkkilä. Alarivi 

vasemmalta: Elina Marjakangas, Piia Väyry-

nen, Kaisa Paavilainen, Maija Rusanen
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Välivaiheen suunnitelmat
Koonnut Mirjam Lehtikangas

-  Helminauha

-  Paluu Juurille

-  Pienet askeleet
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Rajat

Kolttasaamelaiset ovat perinteisesti asuneet alueella, joka ulot-
tuu Näätämöstä Petsamoon ja Tuuloman Lappiin. Nykyään alue 
ulottuu kolmen eri valtion maalle: Suomen, Norjan ja Venäjän. 
Erilaiset luonnonympäristöt yhdessä eri kansojen vaikutteiden 
kanssa ovat luoneet kolttakulttuuriin erilaisia piirteitä. Lännessä 
kolttien ja saamelaisten ero näkyy jyrkemmin kuin idässä. Koltilla 
on läntisiin saamelaisiin verrattuna eri kieli, uskonto, tapakulttuuri 
ja perinnevaatetus. Idässä ja etelässä kulttuuri vaihtuu asteittain. 
Kildinin ja Akkalan Lapin väestön uskonto, kieli, tapa- ja puku-
kulttuuri ovatkin hyvin lähellä kolttien kulttuuria. Myös Inarin Sul-
kusjärven inarinsaamelaisilla on kulttuurissa samoja pirteitä kuin 
kolttasaamelaisilla.

Koltista vain harvat voivat enää asua perinteisellä vanhalla Kol-
tanmaalla. Valta- ja valtiopolitiikka ovat olleet alueella kovia. Nei-
denin koltat ovat paljolti Norjalaistuneet eikä Näätämön eli Nei-
denin kolttakylää enää varsinaisesti ole. Petsamon ydinalueella 
ei asu enää kolttia. Nuortijärven ja Hirvaksen siidojen sekä Ylä-
Tuulomassa ja Nuortijärven (Nuettjaur) siidan vanhalla alueella 
sekä Hirvaksen (Sarves) siidan historiallisella alueella asuu vielä 

jonkin verran vanhaa kolttaväestöä. Venäjän puolella koltat on 
keskitetty lähinnä pakkotoimin Kuolan niemimaan sisäosiin. Ve-
näjällä saamelaisalue ei muodosta jatkumoa vaan on läntisiltä 
osiltaan tyhjä ja idässä hajanaisina laikkuina kartalla.

Norjan ja Venäjän välinen rauhansopimus vuonna 1326 (tai 1330) 
takasi laajan yhteisalueen. Alueella saivat veroja kantaa venä-
läiset (Inaria lukuun ottamatta) nykyistä Tromssan lääniä myö-
ten lännessä ja norjalaiset Kuolanniemimaan itäkärkeä myöten. 
Veroja oli lupa kantaa vain saamelaisilta, ei valtakansojen väes-
töltä. Norjalainen tai venäläinen asutus ei kuitenkaan moneen 
vuosisataan levinnyt alueelle. Näin koltta-alueelle muodostui 
kahden valtakansankin välinen raja. Lopullinen rajanveto tehtiin 
1826. Kahden valtakunnan välisenä yhteismaana ollut Petsamo 
ja itäisin Etelä-Varanki jaettiin ja Paatsjoesta tuli raja. Venäjän 
vastainen raja sovittiin varsinaisesti vasta 1830-luvulla. Raja oli 
suuriruhtinas kunnan sisäinen sillä Suomi ei ylettynyt Jäämerel-
le. Ruotsi-Suomen ja Tanska-Norjan välinen raja oli määritelty jo 
vuonna 1751 tehdyssä Strömstadin sopimuksessa.

Kolttasaamelaisten kulttuurista ja vaiheista
Hanna Pöytäkangas

Kuva 1. (oik.)

Koltta-alueen kartta (Koltta-

saamelaiset nyt, 2005, s. 93)

Kuva 2. (kauimpana oik.)

Kolttasaamelaisten siito-

jen nautinta-alueet ennen 

ensimmäistä maailmansotaa. 

Numero selitteet: 

1=Näätämö,   2=Paatsjoki, 

3=Petsamo,   4=Muotka, 

5=Suonikylä,  6=Nuortijärvi, 

7=Hirvas. 

Viivoitettu alue on Suonikylän 

ja Petsamon siitojen yhteisalu-

etta. Kartta on kaavamainen 

(Siiddastallan, Siidoista kyliin, 

s. 159).
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Suomen nykyinen koltta-alue rajoittuu idässä Suomen valtakun-
nan rajaan (Norjan ja Venäjän rajaan) ja etelässä Luttojokea pit-
kin Kattajärvelle asti. Lännessä rajan vetää linja, joka alkaa Kat-
tajärven länsipuolelta ja kulkee Inarinjärven Nanguvuonoa pitkin 
Tsarminiemen pohjoiskärkeen ja sieltä Palkissaaren kautta Pis-
terinniemen itäpuolitse Nitsijärven Lammassaareen. Lammas-
saaresta raja jatkuu Inarin järveä pitkin Inarin ja Utsjoen kuntien 
rajalle Tsoammavárin kohdalle. Pohjoisessa raja kulkee Inarin ja 
Utsjoen kuntien rajaa pitkin Norjan rajalle asti.

Koltat ja läntiset saamelaiset eroavat toisistaan kielen, uskonnon, 
tapakulttuurin ja perinteisen pukuparren puolesta. Koltanmaa ra-
joittuu idässä ja etelässä Kildinin ja Akkalan Lappiin. Alueiden 
väestöt ovat uskonnoltaan, kieleltään sekä tapa- ja pukukulttuu-
riltaan hyvin samantyyppisiä, kuin koltat. Lännessä havaittavaa 
jyrkkää kulttuurista rajaa ei siis ole vaan kulttuuri vaihtuu asteit-
tain. Inarin Sulkusjärven alueella kulttuurista rajaa ei voida pitää 
jyrkkänä sillä yhteyksiä inarinsaamelaisiin on niin paljon.
 

Uskonto

Keskiajalla alkoi Ortodoksisen uskonnon vaikutteita tulla Kuolan 
niemimaalle. Laatokan luostarin ortodoksiset vaikutteet ylsivät 
1300-luvulla saamelaisalueelle asti. Vienanmeren saarelle pe-
rustettiin 1400-luvulla Solovetskin luostari, josta munkki Feodo-
rit lähti seuraavalla vuosisadalla käännyttämään saamelaisia. 
1500-luvun puolivälissä Munkki Trifon perusti Petsamonjoen 
suulle kirkon, joka laajennettiin luostariksi. Trifon voitti kolttien 
luottamuksen ja kastoi heitä ortodokseiksi. Ruotsin kuninkaan 
toimesta vuonna 1589 hävitetyn Petsamon luostari tilalle ra-
kennettiin uusi vasta vuonna 1883. Luostarista kehittyi Venäjän 
Lapin tärkeä hengellinen keskus ja se oli toiminnassa Venäjän 
vallankumoukseen asti vuoteen 1917.

1600- ja 1800-luvulla Suonikylä eli pääasiassa pyyntitaloudella. 
Peurat ja pienet turkiseläimet olivat tärkeää riistaa. Poroja käy-
tettiin pääasiassa kulkemiseen ja villipeurojen pyyntiin mutta 
1800-luvun puolivälissä poroelot alkoivat kasvaa. Poronhoidon 
lisääntyessä levisi Petsamon luostarin vaikutus Suonikylään. Or-
todoksisuus näkyi keskeisenä asukkaiden elämässä ja kulttuu-
rissa.

Käännyttämisen myötä koltista tuli Euroopan pohjoislaidan länti-
sin ortodoksisuuden ryhmä. Ortodoksien läntisin kappeli, Pyhän 
Georgioksen tsasouna, sijaitsee Neidenissä. Paikalla oli mahdol-
lisesti kappeli 1500-luvulla mutta nykyinen rakennus on 1800-lu-
vun alusta. Koltat kuuluvat Lapin seurakuntaan, joka on Suomen 
ortodoksisen kirkon pohjoisin seurakunta.

Historiaa

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Suonikylässä ja Paatsjoella 
asui 150-200 kolttaa. Nuortijärvessä kolttia asui yli 200 henkeä 
ja muualla alle 100 henkeä. Yhteensä kolttia oli 800-900 hen-
keä. Kolttien alueella asui myös muiden väestöryhmien edusta-
jia esim. poro- ja merisaamelaisia. Vain Hirvaksen ja Suonikylän 
alueilla ei kolttien lisäksi asunut muita. Vuonna 1852 Norjan (kuu-
lui tuolloin Ruotsiin) ja Venäjän välinen rajasulku jakoi Neidenin 
siidan kahtia, sillä Suomi kuului tuolloin Venäjälle ja kaikki koltat 
Näätämöläisiä lukuun ottamatta olivat Venäjän alamaisia. Neide-
nin siidan talvimaat jäivät Suomen puolelle eivätkä Norjan ala-
maiset saaneet enää käyttää Suomen puolella olevia alueita pai-
mennukseen. Poroja jouduttiin pitämään koko vuoden samoilla 
laidun alueilla ja lopulta laitumet kuluivat loppuun. Seurauksena 
oli porokarjan menetys ja poronhoito-oikeuksien menetys muulle 

     

Kuva 3. (ylempi) Koltta-
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väestölle. Näätämön kolttakylä hiipui 1900-luvun alussa ja mel-
kein kaikki koltat sulautuivat muuhun väestöön.

Ensimmäisessä maailmansodassa kolttia kaatui paljon Venäjän 
armeijan rintamilla. Tarton rauhan (1920) raja merkitsi kolttien 
elämässä suurta muutosta. Raja kulki kolttien perinteisen asu-
ma-alueen halki eikä kyläalueita tai nautintarajoja otettu huomi-
oon. Paatsjoen, Petsamon ja Suonikylän siidat liitettiin Suomeen. 
Norjan valtio osti Suomelta Paatsjoen kylän oikeudet Norjan puo-
leisiin alueisiin ja siidan alue supistui puoleen. Suonikylän talviky-
lä, Muotka, Nuortijärvi ja Hirvas kuuluivat Neuvostoliitolle mutta 
pieni osa nuortijärveläisten ja muotkalaisten maista jäi Suomen 
puolelle. 35 Suonikylän kolttaa päätti jäädä Neuvostoliiton puo-
leisille sukumailleen ja heistä tuli Neuvostoliiton kansalaisia. 
Muotkan kylästä muutti muutama kylän jäsen Petsamon kylään, 
jolloin heistä tuli Suomen kansalaisia. Koltat olivat hajonneet kol-
men eri valtion alaisiksi. Osa koltista menetti valtion alaisuudes-
sa maa-, kalastus-. ja paimennusoikeutensa. Neuvostoliitossa 
kollektivisoinnin myötä monet koltat joutuivat lisäksi muuttamaan 
perinteisiltä asuin alueiltaan. Suomen puolelle jääneillä koltilla oli 
ollut vähän yhteyksiä suomalaisiin ja moni osasi puhua venäjää 
mutta ei suomea. Suonikylän uusi talvikylä valmistui 1930 Marn-
järvelle korvaamaan Neuvostoliiton puolelle jäänyttä Potklasjoen 
talvikylää.

Elämäntapa

Perinteisessä kolttayhteisössä siidan alueen jaosta päätettiin 
perheiden kesken. Kokous muodostui perheiden edustajista. 
Suurimmat järvet kulkivat samassa suvussa polvesta toiseen. 
Yhteismetsästyksen ja -kalastuksen saaliit jaettiin kuitenkin ta-
san ja heikommassa asemassa olevia pyrittiin auttamaan niin, et-
tei kukaan nääntyisi nälkään. Perinteiselle kolttayhteisölle olikin 
tunnusomaista tasa-arvoisuus ja yhteisvastuullisuus.

Suonikylä, jota usein käytetään kolttakulttuurin ”malliesimerkki-
nä” oli 1600-luvulta 1800-luvulle asti pääasiassa pyyntitaloudes-
ta elävä yhteisö. Porot toimivat villipeurojen houkutuseläiminä 
ja kuljetuseläiminä. Peurat ja pienet turkiseläimet olivat tärkeää 
riistää. Turkiksia käytettiin veronmaksuun ja kaupankäyntiin. En-
nen ensimmäistä maailmansotaa Suonikylässä mainitaan olleen 
800 poroa omistavia perheitä ja koko siidan alueella on voinut 

olla jopa 8000 poroa. Kasvaneet poromäärät pienenivät sodan 
seurauksena.

Kolttien ensisijainen elinkeino oli kalastus ja siksi järvet tai me-
renrannikon tietyt paikat olivat varsinaisia suku- ja perheasuin-
paikkoja. Poronhoitokin sopeutettiin kalastukseen. Kutuaika ja 
kalojen vuosirytmi määräsivät kolttien muuttoa paikasta toiseen. 
Usein koltat asuivat turve- tai hirsikodissa tai laavuissa mutta 
1900-luvulla useimmilla asuinpaikoilla oli jo hirsitupa.

Perinteisessä asumismuodossa talvet asuttiin yhteisessä talviky-
lässä ja kesäksi siirryttiin sukualueille kalastamaan ja metsästä-
mään. Pisimpään perinteinen asumismuoto säilyi Suonikylässä. 
Suonikylän pohjoisosa oli yhteisaluetta ja näin ollen erikoisase-
massa. Petsamon kylän koltat tulivat syksyisin yhteisalueelle ka-
lastamaan. Suonikylän miehet puolestaan osallistuivat kesäisin 
petsamolaisten merikalastukseen. Suonikylän etelälaidalla suo-
nikyläläiset ja nuortijärveläiset harjoittivat yhteistä peuranpyyn-
tiä.
 
Huhtikuun lopulla sisämaan kolttien perheet siirtyivät sukualueil-
leen. Ensin muutettiin kevätpaikoille ja myöhemmin kesäkuussa 
kesäpaikoille. Kevätpaikoilla merkittiin poronvasat ja kesäpai-
koilla poroille oli hyvät laidunpaikat. Kesä oli kalastuksen, nah-
kojen pehmittämisen ja lampaiden keritsemisen aikaa, jolloin 
kerättiin ainekset tarve-esineiden tekoa varten. Elo- syyskuulla 
koltat muuttivat syysalueille, jotka myös tukivat kalastusta ja 
poronhoitoa. Porojen kokoaminen alkoi elokuun lopulla ja kesti 
useita kuukausia. Kotitokka kerättiin syyspaikan lähelle. Löydetyt 
vieraat porot vaihdettiin omiin poroihin etukäteen sovituilla ta-
paamispaikoilla, eikä suuria poroerotuksia tarvittu. Poronhoidon 
lisäksi syksyisin myös metsästettiin ja tietysti kalastettiin. Entisai-
kaan tietty osa saaliista jaettiin siidan kesken.

Talvikylään siirryttiin viimeistään joulukuun lopulla ja siellä asut-
tiin nelisen kuukautta. Vuoden aikana kerätylle ja varastoidulle 
sadolle oli talvella käyttöä. Syyspaikkoihin kootut jäkälät sekä 
kuivatut ja suolatut kalansaaliit haettiin varastopaikoista. Välillä 
kerättiin polttopuita ja huolehdittiin poroista. Talvella lapset olivat 
koulussa ja papit ja virkamiehet kävivät suorittamassa omia asioi-
taan (esim. verotusta) talvikylässä. Kauppamatkoja tehtiin paljon. 
Kolttakönkäällä, joka oli paatsjokelaisten asuttama, toimi vakinai-

Kuva 5. 

 Petsamon Kolttakönkään kesäkylän rakennuksia. 

Lohiverkot ja nuotat ovat kuivumassa. Petsamo 

1874 (Siiddastallan, Siidoista kyliin, s. 159).



26

nen pappi ja pappila vuoteen 1917. Paatsjokelaisten viimeisessä 
talvikylässä Sônnjoella oli pieni kirkko ja koulu rakennus. Nuor-
tijärven Ristikentässä oli myös pappila ja kirkko. Suonikylässä 
oli tsasouna ja talvisin alkeiskoulu. Kovimpaan talviaikaan työn-
teko ja ansion hankinta vaihtuivat seurusteluun ja yhteenkuulu-
vuuden lujittamiseen. Koltat vierailivat paljon toistensa luona ja 
kaamospäiviä ja iltoja kulutettiin seuraleikkien ja katrillin parissa. 
Katrillien alkuperä on Englantilaisissa kansantansseissa. Rans-
kan kautta katrillit levisivät muualle Eurooppaan ja tulivat muotiin 
1600-luvulla. Kuolan niemimaalle kansantanssit levisivät itäisen 
kulttuuritien kautta. Katrillin lisäksi koltat tanssivat eurooppalaisia 
ja venäläisiä seura- ja kansantansseja.

Sobbar (sijdsobbar eli norraz) eli kyläkokous kokoontui talviky-
lässä päättämään yhteisistä asioista kylänvanhimman johdolla. 
Kokouksessa kaikki perheet olivat edustettuina ja myös naisilla 
oli sananvaltaa. Sobbar huolehti siidan perheiden toimeentulos-
ta. Perheiden välisistä alueen jaosta voitiin sopia niin, että kaikille 
tuli perheen kokoon nähden tarpeeksi kalavesiä. Sobbarin tuo-
miovalta koski siidan sisäisiä asioita ja se toimi sekä käräjäpaik-
kana, että keskustelufoorumina. Kokouksissa hoidettiin myös 
suhteita naapurisiitoihin.

Evakkoaika

Petsamon kolttien kymmenen vuoden evakkoaika alkoi talviso-
dan syttymisestä. 30.11.1939 kaikki Petsamon asukkaat eva-
kuoitiin. Talvisodan aikainen evakuointi tapahtui niin nopeasti, 
etteivät kaikki koltat ehtineet kokoontumispaikoille. Viranomaiset 
joutuivat hakemaan kolttia erämaasta. Suonikyläläiset ja suuri-
osa Paatsjoen asukkaista siirrettiin Tervolaan, Lapin läänin ete-
läosaan. Petsamon siidan Moskovan ja Puskan kylien asukkaat 
ehdittiin siirtää Neuvostoliiton viranomaisten toimesta Kuolan 
Pullojärven kolhoosiin, sillä Suomi oli myöhästynyt evakuoinnis-
sa. Paatsjoen koltista osa joutui Norjan Narvikiin. Miehet ajoivat 
porot Muotkavaaraan, Suomen ja Norjan rajalle. Suuren elon 
kuljettaminen oli vaikeaa ja siksi poroja teurastettiin. Lihalle oli 
myös ostajia. Miehet asettuivat poroineen Tsuolisjärven päähän, 
joka on Inarin koillisosassa ja muinaista Näätämön kylän nau-
tinta-aluetta. Porojen paimentaminen oli kuitenkin vaikeaa, sillä 
ne pyrkivät takaisin kotipalkisille. Tervolassa koltat asuivat puut-
teellisissa tiloissa. Huhtikuussa 1940 Petsamolaiset saivat luvan 

Kuva 6: (vas. ylimpänä)
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palata kotiseuduilleen mutta ei Suonikylän itäosiin, jossa oli vielä 
miinoja. Erämaassa sijaitseva Suonikylä oli säilynyt melko hy-
vin mutta Paatsjoen ja Petsamojoen maanteiden varressa olleet 
kolttakylät oli poltettu kokonaan.

Jatkosodassa kaikki koltat evakuoitiin Suomeen. Sodan lopulla 
1944 koltat joutuivat jättämän kotiseutunsa lopullisesti. Keski-
Pohjanmaalle evakuoiduista koltista osa joutui viipymään seu-
dulla vuoteen 1946 asti. Olot olivat kolttien kannalta vaikeat ja 
moni sairastui Suomalaisilta saatuihin tauteihin, joihin erämaassa 
asuvilla koltilla ei ollut vastustuskykyä. 1944 koltat siirtyivät Inarin 
pitäjään, sillä Petsamon alue luovutettiin Neuvostoliitolle. Nuoret 
miehet olivat taistelleet suomalaisten rinnalla ja kasvaneet Suo-
men kansalaisiksi eivätkä halunneet muuttaa Neuvostoliiton kan-
salaisiksi. Vanhempi sukupolvikin taipui jäämään Suomeen sillä 
perhesiteitä ei haluttu katkaista.

Aluksi koltat asettuivat asumaan Luton ja Nellimin väliselle alu-
eelle, joka sijaitsi lähellä menetettyjä kotiseutuja. Yli sadan ruo-
kakunnan kolttayhteisö tarvitsi kuitenkin isomman alueen. Koltat 
eivät voineet enää palata puolipaimentolaiseen vuotuiskiertoon, 
vaikka olivat sitä kokeilleet rakentamalla itsenäisesti kesä- ja 
syyskämppiä Sarminkairan ja Luton-Suomujoen vesistöjen var-
sille. Kesällä 1947 suonikylän edustajat tutkivat Näätämön aluet-
ta, Sevettijärven seutua, ja totesivat sen riittävän laajaksi ja jäkä-
lämailtaan sopivaksi. Aluetta olivat käyttäneet Norjan Näätämön 
koltat syyskalastukseen ja talvipaimennusalueena.

Suonikyläläisten lopullinen muutto uusille asuinsijoille tapahtui 
vuosina 1949 - 1952. Alueella asui noin kymmenen taloutta po-
rosaamelaisia, Inarin järvisaamelaisia ja muutamia suomalaisia 
perheitä. Kolttakulttuurista tuli kuitenkin alueella vallitseva. Nää-
tämön alueen koltta-asutus sijoittui tiettömän taipaleen taakse yli 
50 kilometrin matkalle Nitsijärveltä Kirakkajärvelle. 1950-luvulla 
alueen asukkaita oli 267 henkeä. Seutua alettiin kutsua keskus-
paikkansa mukaisesti Sevettijärven alueeksi. Suonikylän mallin-
mukaista talvikylää tai sukumaita ei ollut vaan asutus sijoitettiin 
kapealle vyöhykkeelle päävesistöjen varteen.

Asutus oli ympärivuotista. Kalakämppiä kuitenkin vielä raken-
nettiin kauempana sijaitsevien järvien rannoille. Vuona 1974 oli 
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kahdella perheellä kolmesta kalamaja ja 12 prosentilla jopa kaksi 
majaa. Yhdessä paikassa asuminen mahdollisti perunan viljelyn 
ja karjan pidon. Talvikylän puuttuminen kuitenkin heikensi kolttien 
yhteenkuuluvuutta. Leikki- ja lauluperinne alkoi hiljalleen unoh-
tua. Hajanainen asutus olikin suuri muutos verrattuna yhteiseen 
talvikylään, joka oli tukenut kolttien omaa kulttuuria ja kiinteää 
sosiaalista elämää.

Petsamon ja Paatsjoen koltat jäivät Nellimiin, Tsarmijärvelle, Ke-
väjärvelle ja Mustolaan. Valtio rakennutti vaatimattomien koltta-
tilojen rakennukset ja koltat saivat tilat ilmaiseksi. Laki määritteli 
mm. kolttatilojen koon ja luovuttamista koskevat säännöt. Koltta-
tila olivat lain mukaan noin kolmen hehtaarin kokoisia ja pääosin 
asumiseen tarkoitettuja. Tilaa ei saanut luovuttaa kuin koltille ja 
luovuttamiseen tarvittiin maatalousministeriön laatima luovutus-
lupa. Kotitarpeeseen sai ottaa puita valtion mailta. Vuona 1955 
säädetty ns. kolttalaki oli tiukka asumista säätelevä laki mutta toi-
saalta Suomen ensimmäinen yksinomaan saamelaisia koskeva 
laki. Petsamon aikainen kolttaelämä ei palautunut mutta toisaalta 
koltat eivät kuitenkaan sulautuneet osaksi Lapin saamelasia tai 
suomalaisia.

Evakuoimisen jälkeen koltan kieli säilyi aluksi hyvin vaikka 1960-
luvun alussa lähes kaikki koltat osasivat suomea. Kolttien kulttuu-
rin suomalaistuminen alkoi jo ennen sotia Paatsjoen, Petsamon 
ja Nellimin - Keväjärven alueilla. Suonikylän koltille jäi Sevetti-
järven alue. Neuvostoliiton kolttasaamelaisista osa kuului Tuu-
loman kolhoosiin, osa muutti ja osa siirrettiin muualle asumaan. 
Nykyään Venäjän Kuolan niemimaan koltista suurin osa asuu 
Luujärven kaupungissa. 1990-luvun lopulla aloitettiin yhteistyötä 
Venäjän saamelaisten kanssa ja monet koltat ovat päässeet käy-
mään entisillä kotiseuduillaan.

Kolttaidentiteetti

Suomessa koltat erotetaan muista saamelaisista kielensä, us-
kontonsa ja itäisen kulttuuriperimänsä vuoksi. Kolttien oman 
kulttuurin säilymistä ovat edistäneet rajallinen ja eristynyt asuma-
alue sekä muihin asukkaisiin verrattuna uskonnollinen kulttuuri-
ero. Identiteetin säilyminen liitetään oman kielen ja ortodoksisen 
uskonnon säilymiseen. Koltan ja ei-koltan erotti yleensä puhutun 
kielen avulla. Poronhoito on myös liitetty kolttaidentiteettiin vaik-

ka kolttien pääelinkeino onkin aiemmin ollut pyyntitalous. Tämä 
vanha identiteetti malli alkoi muuttua evakkoaikoina ja uusille 
asuinseuduille asuttamisen myötä.

1950-luvun lopulla suurin osa koltista osasi suomen kieltä ja 
kulttuurien väliset erot koettiin hieman pienemmiksi. Sevetti-
järven koltat saattoivat harkita muuttamista muualle Suomeen. 
Seuraavan vuosikymmenen alkuun mennessä oli Sevettijärveltä 
muuttanut neljä miestä ja kaksi naista. Kolttien välisen avioliiton 
katsottiin edistävän kolttien vähemmistöasemaa ja siksi koltta-
naisia rohkaistiin menemään naimisiin suomalaisten kanssa. 
Kolttaidentiteettiä hävettiin ennakkoluulojen ja vaatimattomien 
olojen vuoksi. 1950- ja 1960-luvuilla syntyneisiin kolttiin ympä-

Kuva 14.
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ristön kielteinen asenne jätti suurimmat arvet. Heidän varassaan 
on kolttakulttuurin ja -identiteetin siirtyminen seuraavalle suku-
polvelle.

Viimeaikoina kolttaidentiteetti on vahvistunut saamelaisasioiden 
positiivisen kehityksen myötä. 1993 valtio myönsi avustusta Se-
vettijärven kolttien kielipesäkokeilua varten. Kielipesä on lapsille 
koltankielinen ympäristö, jossa opitaan koltankielisiä lauluja ja 
leikkejä. Nuoret eivät enää häpeä kolttaidentiteettiään vaan opis-
kelevat mielellään kolttaa ja käyttävät juhlissa kolttapukua.

 

 
LIITE 1: Sevettijärven vaiheita 1940 - 1990 

1947 maaliskuussa päätettiin kolttien kyläkokouksessa uuden asuin-

alueen sijoittumisesta Sevettijärvelle. Kokouksessa päätettiin rakentaa 

tiivis kylä ja kunkin perheen päämies sai päättää minkä järven halusi 

asumaan.

1950 vuoden kesään mennessä olivat kaikki kolttamökit valmistuneet. 

Sevetin ja lähijärvien rannoille tuli 51 asuinrakennusta, 51 talousraken-

nusta, 21 saunaa, koulu, oppilas-asuntola, rukoushuone ja terveystalo. 

Ordotoksinen tsasouna eli rukoushuone rakennettiin valtionvaroin ja lah-

joitusvarojen turvin uuden koulun läheisyyteen. Kylään avattiin osuus-

kauppa Sonnisalmen sillan läheisyyteen. Kaupasta sai ruokaa, vaatteita, 

työkaluja ja muuta hyötytavaraa. 1956 kauppaa laajennettiin ja sen yhte-

yteen tuli posti. 1951 rakennettiin poroaita valtionrahoituksella Suomen 

ja Norjan rajalle. Aitaa olivat rakentamassa Paatsjoen ja Muddusjärven 

paliskuntien poromiehet.

1960 aloitettiin ensimmäiset kolttamökkien laajennukset. Kahden alku-

peräisen huoneen lisäksi rakennettiin kaksi uutta. 1963 Sevettiin johtaa 

huonokuntoinen kuorma-autolla liikennöitävä yhteys Kaamasesta. 1965 

Sevettiin saatiin Nykäsen kaupan lisäksi toinen kauppa, Antero Kolmo-

sen sekatavaraliike ja mökkikylä. 1968 Näätämön paliskunta erotettiin 

Muddusjärven paliskunnasta ja koltat saivat oman paliskunnan. 

1970 kolmosen kauppaa laajennettiin. Uusi talo nousi vanhan kau-

pan yhteydessä olevan mökkikylän eteläpäähän. Yritys sai nimekseen 

Sevetin kauppa ja matkailu. Samana vuonna Sevettijärvi oli osallisena 

tunturirallissa. 90 km:n mittainen polkutie Kaamasesta Sevettiin oli yksi 

tunturirallin pikataipaleista. 1971 rakennettiin opetusministeriön rahoituk-

sen turvin Seurakuntatalo. Heikkokuntoinen soratie johti Sevettijärveltä 

Norjaan asti. 1974 Sevetin kauppa ja matkailu myytiin Kolmoselta Nykä-

selle. Nykäsen kauppa siirtyi Sevetin kaupan ja matkailun tiloihin. 1977 

kylän keskustaan saatiin päällystetty tie. Suprusta Jäniskoskelle pääl-

lystettiin tie öljysoralla vuosina 1973 - 1977. Linjataksi aloitti toimintansa 

1977 (kuljetuksia kaksi kertaa viikossa Nitsijärveltä Näätämöön). Sevetti 

järvelle saatiin sähköt 1978.

Kuva 15.

Kolttasaamelaisessa naisenpuvussa itäis-

tä perua ovat olkainhame, sarafaani sekä 

päähineen ja vyön helmikirjontakoristelu. 

Miehenpuvussa on venäläismallinen paita. 

(Kolttasaamelaiset, The Skolt Sámi, s. 15).
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1980 rakennettiin kaksi vanhuksille tarkoitettua rivitaloa ja Nykäsen 

kaupasta saneerattu monitoimitalo. 1982 rakennettiin Ahvenjärvelle 

Näätämön paliskunnan erotusaita. 1983 Inarin kunnan kirjastoauto alkoi 

käydä säännöllisesti Sevetissä ja tsasounaan saatiin sähköt. Samana 

vuonna Sevetin Peurat aloitti toimintansa uudestaan. 1985 Sevetin jär-

ven baari, Siitapirtti , avattiin monitoimitalon tiloissa ja päällystetie saatiin 

välille Kaamanen - Supru. 1986 Lomakylä Sevetti aloitti toimintansa Peu-

ralammen rannalla.

1990 siirrettiin valtion omistama kolttamökki Kirakkajärveltä Sevettijär-

ven keskustaan perinnetaloksi ja museoksi. 1991 Porotila Toini Sanilaan 

suunniteltiin päärakennuksen laajennusta ja piharakennuksia matkaili-

joiden yöpymiskäyttöön. Samana vuonna Näätämön ja Vätsärin palis-

kuntien yhteisellä teurastamolla pidettiin harjakaiset. 1992 postipankki 

lopetti toimintansa ja tilalle tuli postipalvelupiste Valinta Nykäsen kaupan 

yhteyteen. Samana vuonna Sevetin keskustaan saatiin katuvalot. 1993 

Valmistui Sevetin tie koko pituudeltaan. 1994 avattiin uudistunut Sevetin 

Baari b-oikeuksin. Kaksi vuotta myöhemmin Nykäsen kauppa lopetettiin 

ja baariin avattiin elintarvikekioski ja asiamiesposti. 1998 Lomakylä Kota-

komsio alkoi tarjota mökkimajoitusta Jorvapuolijärvellä. 1999 perustettiin 

Kiela Oy, poronlihaa jalostava yritys.

Lähde: Koltat Sevettijärvellä 50v, CD-ROM

 
LIITE 2: Näätämön alueen kolttatilat v.1970 (kuvat yllä)

( Piirretty Sergei Fofonoffilta syksyllä 2009 saatujen karttojen pohjalta)

 
  
Lähteet:
Kolttasaamelaiset, The Skolt Sámi, Anni Linkola-Martti Linkola, 
Saamelaismuseon julkaisu 2,   2000

Siiddastallan, Siidoista kyliin, luontosidonnainen saamelaiskult-
tuuri ja sen muuttuminen, Jukka Pennanen, Klemetti Näkkäläjärvi, 
Inarin saamelaismuseon julkaisuja n:o 3

Kolttasamelaiset nyt, tutkimus kotoutetun kansan elämäntilan-
teesta uuden vuosituhannen alussa, Irja Jefremoff, 2005

http://www.siida.fi/saamjiellem/suomi/tieto_etusivu.html, 
28.1.2009

http://yle.fi/opinportti/taitoportti/taitokortit/kansantanssi/jakso3/vi-
deoteekki.shtml, 28.1.2009
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Muutto Petsamosta Sevettijärvelle

Vuonna 2009 tulee kuluneeksi 60 vuotta, siitä kun kolttasaame-
laiset muuttivat uudelle asuinseudulleen Sevettijärvelle. Ennen 
muuttoa Sevettijärvelle koltat asuttivat Petsamon Suonikylän 
aluetta. Toinen maailmansota kuitenkin muutti valtioiden rajoja ja 
alueiden omistuksia ja talvisodan sytyttyä 1939 Petsamon kaikki 
asukkaat evakuoitiin Suomeen, Venäjälle tai Norjaan. Sotatoimien 
hiljennyttyä koltat saivat luvan palata kotiseuduilleen huhtikuussa 
1940 lukuun ottamatta Suonikylän itäosia. Jatkosodan alkamisen 
jälkeen vuonna 1943 asukkaita alettiin kuitenkin evakuoida uu-
delleen Petsamon alueelta ja tällä kertaa he joutuivat jättämään 
kotiseutunsa lopullisesti. (Linkola & Linkola 2000: 164) 

Rajaseutujen asukkaat, kuten Suonikylän kolttasaamelaiset, 
siirrettiin lähemmäksi Petsamon maantien varsia ja myös osit-
tain Inarin kunnan puolelle Virtaniemi-Nellim-seudulle.  Vuonna 
1944 kolttasaamelaiset evakuoitiin Pohjanmaalle. Tämä häiritsi 
luontaiselinkeinoista riippuvaisten kolttasaamelaisten elämää. 
Evakkoaika Pohjanmaalla kesti kevääseen 1946 saakka. (Sver-
loff 2003: 133) Evakkoajan jälkeen koltat sijoittuivat aluksi Lu-
ton ja Nellimin väliselle alueelle mahdollisimman lähelle entisiä 
kotiseutujaan. Koltat yrittivät palata yhteisöjärjestelmäänsä ja 
puolipaimentolaiseen vuotuiskiertoonsa rakentamalla alueelle 
itsenäisesti kesä- ja syyskämppiä. Alue oli kuitenkin riittämätön 
elättämään yli 100 ruokakunnan kolttayhteisöä ja koltille alettiin 
etsiä uutta sijoituspaikkaa. (Linkola & Linkola 2000: 164)

Koska Petsamo ja Suonikylä oli menetetty vieraalle valtiolle, 
koltille alettiin järjestää uutta aluetta Suomen puolelta. Uuden 
alueen täytyi olla luonnonvaroiltaan ja ympäristöltään sopivaa 
poronhoidolle ja muiden luontaiselinkeinojen harjoittamiselle. So-
tavuosien kuluessa useat kolttasaamelaiset olivat kuitenkin me-
nettäneet poronsa ja köyhtyneet. Ennen lopullista sijoittamistaan 
koltat asutettiin saksalaisilta jääneisiin parakkeihin ja korsuihin. 
Vuonna 1947 suonikyläläisretkikunta kävi tutustumassa Sevet-
tijärven alueeseen ja totesi matkan jälkeen kolttasaamelaisten 
kyläkokoukselle, että Sevettijärvellä olivat kohtalaiset poronhoi-
toalueet, vesistöjä sekä mahdollisuus saada poltto- ja raken-
nuspuuta. Vuonna 1947 valtioneuvosto antoi päätöksen koltta-

saamelaisten asuttamiseksi Sevettijärven – Näätämön alueelle. 
(Sverloff 2003: 134) Näätämön alue oli luonteva valinta koska se 
oli entisen Norjan Näätämön kolttakylän syyskalastus- ja talvipai-
mennusaluetta (Linkola & Linkola 2000: 165).  

Lopulta keväällä 1949 koltat muuttivat Sevettijärvelle kuorma-au-
toilla talvitietä pitkin aina Nitsijärven perälle saakka, josta matka 
jatkui poroilla ja rajavartioston hevosilla (Juhlapuhe 1999). Mo-
shnikoffi n (2004) mukaan valtio rakennutti 1940-luvun loppupuo-
lella niin sanottuja kolttamökkejä kolmen hehtaarin asuintonteille. 
Näihin mökkeihin koltat asettuivat asumaan suvuittain. 50-luvun 
lopulla mökit ja niiden tontit luovutettiin koltille veloituksetta (Mo-
shnikoff 2004).

Linkolan ja Linkolan (2000: 165) mukaan alueella sijaitsi ennes-
tään noin kymmenen taloutta porosaamelaisia ja Inarin järvi-
saamelaisia sekä muutamia suomalaisia perheitä. Kolttien run-
saslukuisuudesta johtuen kolttakulttuurista tuli kuitenkin alueen 
vallitseva kulttuuri. Näätämön alueen koltta-asutus oli 1950-lu-
vulla 267 henkeä ja sijoittui yli 50 kilometriä pitkälle vyöhykkeelle 
Nitsijärveltä Kirakkajärvelle. Keskuspaikan mukaan seutua alet-
tiin kutsua Sevettijärven alueeksi. (Linkola & Linkola 2000: 165) 

Elämää Sevettijärvellä

Sevettijärvestä tuli uusi kolttasaamelaisten asuinpaikka. Sverlof-
fi n (2003: 135) mukaan vuosina 1948–1950 asuntoja rakennettiin 
sekä Sevettijärvelle että toiselle koltta-alueelle Nellimiin. Perheel-
liset koltat saivat kahden huoneen asunnot ja lapsettomat avio-
parit yhden huoneen pirtit. Alueelle sijoittuneet perheet kasvoivat 
nopeasti ja kolttapirtit täyttyivät asukkaista ja asumisväljyys oli 
heikkoa. Asustustoimintaa suunniteltaessa ei ollut otettu huomi-
oon väestön kasvua ja tulevia sukupolvia, jotka tarvitsivat lisää 
asuintontteja sekä työpaikkoja. Koska kaikille ei riittänyt elintilaa 
alueella, alkoi muuttoliike alueelta ulospäin. Tästä johtuen kolttia 
koskevaa lainsäädäntöä alettiin uudistaa. (Sverloff 2003: 135) 
Vasta 1970-luvulla tehty kolttalain muutos mahdollisti uusien 
omakotitalojen rakentamisen alueelle. Ennen lakimuutosta ai-

Sevettijärven kylän kehitysvaiheet
Lauri Hooli, Pauli Korkiakoski ja Maija Rusanen
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noat talot olivat pääasiassa valtion rakennuttamia kolttamökkejä 
tai alkuperäisten asukkaiden taloja. Sitä ennen taloja ei voinut 
rakentaa, koska valtio ei myynyt eikä vuokrannut alueelta asuin-
tontteja. (Moshnikoff & Moshnikoff 2009)

Erona entiseen Suonikylään oli se, että koltat asutettiin hajalleen 
kapealle vyöhykkeelle päävesistöjen varteen ja asutus oli ympä-
rivuotista ja pysyvää, eikä siihen enää kuulunut yhteistä vuotuis-
kiertoon liittyvää talvikylää. Asutustyylin muuttumisella on ollut 
vaikutusta myös kulttuurin säilymiseen. Talvikylän puuttuminen 
heikensi kolttien yhteenkuuluvuutta ja samalla vähensi yhteisiä 
kokoontumisia ja esimerkiksi niissä harjoitettua leikki- ja laulu-
perinnettä. Pirstaleinen asutus ei tukenut oman kulttuurin vah-
vistamista eikä entisenlaista sosiaalista elämää. (Linkola & Lin-
kola 2000: 165–166) Vuonna 1976 koltat saivat mahdollisuuden 
anoa kolttatilaa tai porotilaa. Asuintontit olivat kolmen hehtaarin 
kokoisia ja porotilan koon määräsi puun tuotto. Tilan saamisen 
edellytyksenä oli, että asukas oli syntyperältään koltta ja asui 
kolttatilalla. (Moshnikoff 2004)

Arviolta 90 prosenttia kyläläisistä asuu edelleenkin omistamis-
saan omakotitaloissa tai alkuperäisissä 1940-luvun lopulla ra-
kennetuissa kolttakodeissa, joita on korjattu sekä laajennettu. 
Vuokra-asuntotarjonta on alueella lähes olematonta lukuun otta-
matta 1990-luvulla muutamista lakkautetun asuntolan huoneista 
ja opettajien asunnoista kunnostettuja vapaille markkinoille tar-
koitettuja vuokra-asuntoja. (Moshnikoff & Moshnikoff 2009) 

Kolttasaamelaisten perinteistä elinkeinoa poronhoitoa jatkettiin 
uudella alueella. Alueelle saapuneet koltat liittyivät osaksi Paats-
joen ja osaksi Muddusjärven paliskuntaa. Myöhemmin vuonna 
1968 Muddusjärven paliskunnasta erotettiin Näätämön palis-
kunta ja Paatsjoen paliskunnasta tuli Vätsärin paliskunta.  80-lu-
vun lopulla siitä kuitenkin vielä muodostettiin erilliset Vätsärin ja 
Paatsjoen paliskunnat. (Juhlapuhe 1999) Oman Näätämön pa-
liskunnan perustaminen mahdollisti kolttien perinteisen ja luon-
nonmukaisen poronhoidon säilyttämisen. Sitä edesauttoi myös 
vuonna 1982 Näätämön paliskunnan erotuspaikaksi Ahven-
järvelle rakennettu erotusaita.  (Moshnikoff 2004) Poronhoitoa 
on helpottanut siirtyminen moottorikelkkojen ja helikoptereiden 

käyttöön. Erityinen merkitys alueen porotalouden kehittymiselle 
oli teurastamon valmistumisella vuonna 1991. (Juhlapuhe 1999) 
Myöhemmin 1999 Sevettijärvelle perustettiin myös poronlihan ja-
lostukseen keskittynyt Kiela Oy (Moshnikoff 2004). 

Moshnikoffin (2004) mukaan 80-luvulla työttömyysaste alueel-
la oli noin 30 prosenttia, johtuen vähäisestä yritysten määräs-
tä sekä työnhakijoiden suhteellisen alhaisesta koulutustasosta. 
Suurimpia työllistäjiä alueella olivat Metsähallitus ja koulu sekä 
tilapäistyötä tarjonnut Tie- ja vesirakennushallitus (TVH). Myös 
poronhoito ja muu luontaiselinkeinojen harjoittaminen sekä pal-
veluammatit työllistivät kyläläisiä. Kyläläiset hankkivat lisätuloja 
muun muassa marjojen keräilyllä. (Moshnikoff 2004)

Alueen palvelutarjonnan sekä rakennuskannan kehittyminen  

Vuosina 1948–1950 Sevettijärvelle rakennettiin asuntojen li-
säksi myös koulu, terveystalo, kauppa sekä tsasouna (Sverloff 
2003: 135). Tsasouna valmistui 1.9.1951 ja se vihittiin kirkoksi 
1992. Kirkko pyhitettiin Trifon Petsamolaiselle, joka kastoi kol-
tat ortodokseiksi 1500-luvulla. Myöhemmin Tsasounan viereen 
rakennettiin seurakuntatalo, jonka yhteyteen tulivat seurakunta-
sali, papiston huone, ruumishuone, autotalli, puuvaja sekä ulko-
käymälät. (Moshnikoff 2004)

Terveystalo aloitti virallisesti toimintansa terveydenhoitaja Jouki 
Nykäsen johdolla 1951, vaikka ensimmäinen synnytys sairasma-
jalla olikin jo aikaisemmin. Terveydenhoitajien työ oli vaativaa, 
koska välimatkat olivat pitkiä ja vaivalloisia. Kuljetuksia joudut-
tiin järjestämään myös Ivaloon ja Kirkkoniemeen. Ne hoidettiin 
poroilla, hevosilla, veneellä ja lentokoneella. (Juhlapuhe 1999) 
Moshnikoffin (2004) mukaan terveystalon toiminta jatkui aina 
vuoteen 1967 sairasmajana, jossa voitiin hoitaa synnytyksiä ja 
sairaita. Terveystalo peruskorjattiin vuonna 1985. Tällä hetkellä 
terveystalo on tyhjillään ja mahdollisuuksia sen uudelleen käyt-
töönottamiseksi mietitään. Vuonna 1980 Sevettijärven kylälle 
rakennettiin kaksi omatoimisille kotona selviäville vanhuksille tar-
koitettua rivitaloa, jotka sijaitsivat lähellä kylän palveluita. (Mosh-
nikoff 2004) Talot remontoitiin 2000-luvun alussa lomaosakkeiksi 
(Moshnikoff & Moshnikoff 2009).
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Moshnikoffin (2004) mukaan vuonna 1965 Sevettijärvelle tuli toi-
nen kauppa vuonna 1949 avatun Nykäsen liikkeen lisäksi, kun 
Antero Kolmonen rakensi sekatavaraliikkeen ja matkailijoille 
tarkoitetun mökkikylän. Vuonna 1970 Kolmonen rakensi uuden 
kaupan, jonka nimeksi tuli Sevetin kauppa ja matkailu. Kaupan 
yhteyteen rakennettiin viisi matkustajahuonetta sekä baari.  Myö-
hemmin kauppias Nykänen osti Sevetin kaupan ja matkailun ja 
siirsi oman kauppansa toiminnan näihin tiloihin, jolloin vanha 
kauppa jäi tyhjilleen.  Kaupan uusissa tiloissa aloitti toimintansa 
myös postipankki.  Mökkikylä sekä baari siirtyivät samalla Nykä-
sen omistukseen jatkaen toimintaansa entiseen tapaan. (Mosh-
nikoff 2004) 

Vuonna 1980 entisen Nykäsen kyläkaupan tiloihin saneerattiin 
työkeskus kurssipaikaksi ja kokoontumistilaksi. Monitoimitilan 
toiminta loppui ja tilalle avattiin 1985 Sevettijärven baari Siitapirt-
ti, jonka tarkoitus oli palvella ympärivuotisesti sekä matkailijoita 
että paikallisia. Baarissa myytiin myös paikallisia käsitöitä. Baari 
uudistettiin vuonna 1994 ja se muutti nimensä Sevetin baariksi, 
aluksi baarilla oli b-oikeudet, mutta neljä vuotta myöhemmin se 
sai myös a-oikeudet, joka helpotti esimerkiksi norjalaisten asi-
akkaiden houkuttelemista. Nykäsen kauppa lopetti toimintansa 
kannattamattomana 1996, jolloin Sevetin baariin avattiin elintar-
vikekioski, josta asukkaat voivat hankkia päivittäisiä ruokatava-
roita. Samalla myös asiamiespostin toiminta siirtyi baarille ja Se-
vettijärven kylältä katosi ainoa tankkauspaikka, lähimmän ollessa 
nyt 30 kilometrin päässä Näätämössä. (Moshnikoff 2004) 

Alueen matkailutarjontaa laajensi vuonna 1985 koulun talonmies-
pariskunnan Holmbergien perustama lomakylä Sevetin lomama-
jat. Pariskunta hankki samalla omistukseensa myös Nykäsen 
kaupan lomamökit.   Alueella matkailijoille majoitus- ja ruokailu-
palveluita tarjosi myös Porotila Toini Sanila, joka aloitti toimintan-
sa vuonna 1983. 1990-luvulla siellä toteutettiin päärakennuksen 
laajennus sekä rakennettiin matkailijoille erillisiä majoitustiloja. 
(Moshnikoff 2004) 

Koulu ja kulttuuri 

Koulun toiminta alkoi syksyllä 1949. Olosuhteet olivat vaikeat ja 

opetusta häiritsi pula hyväkuntoisista opetusvälineistä ja koulu-
tarvikkeista. Osa koulun tavaroista jouduttiin tuomaan Norjasta. 
Oppilaita oli aluksi 49 ja suurin osa heistä ei ollut käynyt koulua 
aikaisemmin. Opetusta vaikeutti myös oppilaiden huono suo-
menkielen taito. Valtaosa oppilaista asui koulun asuntolassa, 
joka toimi heidän kotinaan jopa seitsemän vuotta. Tämän jäl-
keen jatkoluokat suoritettiin Ivalossa ja Inarissa. Vuodesta 1972 
saakka koko yläaste käytiin Inarissa, kunnes 1990 Sevettijärvelle 
saatiin oma yläaste. Samalla rakennettiin uusi koulurakennus ja 
vanhoja tiloja korjattiin. (Juhlapuhe 1999)

Jo varhaisessa vaiheessa koulun toimintaan liittyivät erilaiset 
kerhotoiminnot, kuten urheilu-, näytelmä-, raittius- ja 4H-kerho. 
Koska koululaiset joutuivat asumaan pitkiä aikoja poissa kotoa, 
lomista muodostui heille erityisen tärkeitä. Tavallisia lomia olivat 
jäkälänkeruu- ja kalastuslomat. (Juhlapuhe 1999) Harrastustoi-
mintaa edisti vahvasti myös urheiluseura Sevetin Peurat, joka 
perustettiin vuonna 1949 (Moshnikoff 2004). Se järjesti ja jär-
jestää edelleen muun muassa erilaisia urheilukisoja ja tansse-
ja. Sevetin Peurat rakensi Sevettijärvelle myös urheilukentän ja 
tanssilavan Metsähallitukselta saamalleen maalle.

Sevettijärvellä toimi sivukirjasto vuoteen 1999 asti ja vuonna 1983 
myös kirjastoauto aloitti käyntinsä kylällä kerran kuussa. Kirjas-
toauto täydensi vaihtokirjakokoelmallaan sivukirjaston tarjontaa. 
Sivukirjaston toiminta lopetettiin vähäisen käytön ja säästösyiden 
vuoksi ja osa kirjoista luovutettiin koulun kokoelmiin. Kirjastoauto 
jatkoi kuitenkin käyntejään Sevettijärvellä. (Moshnikoff 2004)

Kolttakulttuurin säilyttämistä ja esille tuontia tukemaan siirrettiin 
vuonna 1990 valtion omistama kolttamökki Sevettijärven keskus-
taan perinnetaloksi ja museoksi.  Lisäksi pihapiiriin rakennettiin 
vanhanmallinen aittarakennus näyttelytilaksi. Sevettijärven käsi-
työyhdistys kokosi näyttelyn museoon, jonka oli tarkoitus palvella 
kolttakulttuurista kiinnostuneita. Perinnetalo on avoinna vieraili-
joille kesäaikaan.  (Moshnikoff 2004)

Kaukainen Sevettijärvi jäi lähes kolttien omaksi alueeksi ja koltan-
kieli säilyi siellä aluksi hyvin, tosin jo 1960-luvulla melkein kaikki 
puhuivat suomea. Koltat eivät kuitenkaan sulautuneet osaksi La-
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pin saamelais- tai suomalaisasutusta. (Linkola & Linkola 2000: 
166) Sevettijärven syrjäisyys on voinut aluksi turvata kolttakult-
tuurin säilymistä ja estää sulautumista valtaväestön kulttuuriin. 
Nykypäivänä etäisyys tuo kuitenkin haasteita kylän kehitykselle 
sen sijaitessa kaukana suuremmista työmarkkina-alueista ja pal-
veluista. 

Yhteydet muualle 

Pitkien välimatkojen vuoksi yhteydenpito Sevettijärveltä muualle 
oli varsin hankalaa. Sähkölinja saavutti Sevettijärven vasta 1978, 
vaikka linjan rakennustyö oli aloitettu jo talvella 1973. Vuonna 
1983 sähköt saapuvat Kirakkaan ja Hietajärvelle asti (Moshnikoff 
2004) ja Näätämöön vasta 1993 (Juhlapuhe 1999). Posti aloitti 
toimintansa Sevettijärvellä vuonna 1953. Aluksi posti toimi kou-
lulla, josta se muutaman vuoden jälkeen siirtyi Nykäsen kaupalle. 
80-luvun alussa posti perustettiin myös Näätämöön. 1993 mo-
lemmat postit kuitenkin lakkautettiin ja siitä eteenpäin asioita on 
hoidettu asiamiespostin välityksellä. (Juhlapuhe 1999) 

Yhteyttä muualle pystyi pitämään myös puhelimen välityksellä. 
Moshnikoffin (2004) mukaan 50-luvulla oli tosin käytössä vain 
Metsähallituksen radioasema, jota voitiin käyttää sairaustapauk-
sissa ja muissa tärkeissä asioissa. Käsivälitteinen puhelinkeskus 
tuli kylään vuonna 1960 ja puoliautomaattinen 1972. Ensimmäi-
set puhelimet tulivat kaupalle, koululle, metsähallitukselle sekä 
terveystalolle vuonna 1960. Radio alkoi kuitenkin kuulua jo 1956. 
Tietoliikenne yhteydet paranivat vuonna 1979, kun Kuosnapäälle 
rakennettiin autopuhelinverkon tukiasema, jonka kuuluvuus ra-
joittui vain tietyille alueille. Television näkyvyys parani, kun TV1:n 
lisäksi TV2 alkoi näkyä kylällä vuonna 1983. Vuonna 1999 Sevet-
tijärvelle saatiin matkapuhelinmasto ja GSM-puhelimet alkoivat 
toimia alueella. (Moshnikoff 2004)

Myös kulkuyhteyksiä parannettiin. Aluksi vuonna 1949 tehtiin 
Inarista Sevettijärvelle ulottuva polkupyörätie (Juhlapuhe 1999). 
1950-luvun puolivälistä noin kymmenen vuotta eteenpäin matkaa 
taitettiin myös lumikiitäjällä. Moshnikoff (2004) tarkentaa, että en-
sisijaisesti sillä kuljetettiin postia, mutta toki myös matkustajia. 
Ensimmäinen auto Sevettijärvelle tuli vuonna 1958 (Moshnikoff 

2004), vaikka ensimmäisen kerran tietä aurattiin läpi talven vas-
ta vuonna 1965 ja 1970 tie saatiin ulottumaan Norjaan saakka 
(Juhlapuhe 1999). Teiden kunto ei kuitenkaan ollut hyvä, mut-
ta tilannetta paransi vuonna 1977 kylän keskustaan asti saatu 
päällystetty tie. Päällystys sai jatkoa välille Kaamanen – Supru 
vuonna 1985, jolloin päällystämättä oli enää 30 kilometrin osuus 
Jäniskosken ja Näätämön ja Norjan välillä. Katuvalot tulivat kyläl-
le 1992. (Moshnikoff 2004) Nykyinen entistä suorempi ja leveäm-
pi kestopäällysteinen tie valmistui kokonaisuudessaan vuonna 
1993, jolloin sen rakentaminen oli kestänyt kokonaisuudessaan 
lähes 40 vuotta (Juhlapuhe 1999).

Sevettijärvi 2000-luvulla

Tällä hetkellä Sevettijärvellä on noin 350 asukasta, joista suurin 
osa on kolttasaamelaisia, mutta alueella asuu myös jonkin verran 
etelästä tulleita suomalaisia sekä muutamia inarinsaamelaisia ja 
tunturisaamelaisia (Moshnikoff & Moshnikoff 2009). Sevettijärvi 
on edelleen suurin kolttasaamelaiskylä sekä kolttien että koltta-
saamelaisruokakuntien lukumäärän (n. 50 %) perusteella mitat-
tuna (Jefremoff 2005: 12). Syyslukukaudella 2008 Sevettijärven 
kyläkoulussa opiskeli 11 oppilasta.

Suurin osa alueen asukkaista on eläkeläisiä ja tämä kertoo myös 
Lapin syrjäseuduille tyypillisestä ikärakenteesta, jossa lasten ja 
nuorten määrä on hyvin alhainen ja vanhusten määrä puoles-
taan ylikorostunut. Nuorten ja lapsiperheiden määrän vähyyteen 
on ennen kaikkea vaikuttanut alueen koulutus- ja elinkeinomah-
dollisuuksien puuttuminen. Alueen tärkeimpiä elinkeinosektoreita 
ovat viime vuosina olleet luontaistalous sekä kasvavassa mää-
rin matkailu. Muita tärkeitä työllistäjiä ovat olleet julkinen sektori 
sekä yksityiset yritykset. 2000-luvun alussa 64 % Sevettijärven 
työpaikoista oli palvelusektorilla, 29 % alkutuotannossa ja 7 % 
jatkojalostuksessa (Jefremoff 2005: 17–18).

Luontaiselinkeinojen, kuten poronhoidon merkitys elinkeinona, 
on säilynyt vahvempana Sevettijärvellä kuin muissa koltta-kylis-
sä.  Yksittäisistä ammattinimikkeistä suurimpia ryhmiä ovat po-
ronhoitajat ja sen jälkeen kaupan- ja hallinnon työntekijät, joille 
varsinkin Näätämön vilkas rajakauppa on tarjonnut töitä. Julkisen 
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sektorin suurimpia työllistäjiä ovat olleet ala- ja yläasteen koulut 
sekä kotipalvelu ja terveydenhoito. Valtion tarjoamista työpai-
koista tärkeimpiä ovat olleet Metsähallitus sekä lopettamisuhan 
alla oleva rajavartiolaitos. (Jefremoff 2005: 17–18). 

Sevettijärven tulevaisuus

Vaikka viime vuosina Sevettijärven väestön kehitys on ollut ne-
gatiivinen, on alueen tulevaisuudella myös useita positiivisia ke-
hityssuuntia. Alueen välittömässä läheisyydessä, niin Suomen, 
Norjan kuin Venäjänkin puolella on parhaillaan käynnissä useita 
merkittäviä kehityshankkeita teollisuuden- ja matkailun sektoreil-
la. Myös monet alueelta koulutuksen tai työn perässä poismuut-
taneista olisivat valmiita palaamaan Sevettijärvelle, jos vain elin-
keinomahdollisuudet sen sallisivat.

Sevettijärven kylän säilymisen elinehtona on kolttakulttuurin säi-
lyminen ja elävöityminen. Sen säilyminen on turvattu vain mikäli 
mahdollisuudet luontaiselinkeinojen harjoittamiseen säilyvät. Sen 
vuoksi jokaisen alueelle suunnatun hankkeen yhteydessä tulisi-
kin arvioida, sen vaikutukset luontaiselinkeinoille ja kolttakulttuu-
rille yleensä. Saamelaismuseo Siidan kaavailema Sevettijärven 
kyläkeskukseen tulevan kolttakulttuurikeskuksen suunnitelmat 
ovat edenneet jo pitkälle. Toteutuessaan kolttakulttuurikeskus 
voisi toimia kylällä niin kulttuurin, matkailun kuin kylätoiminnan-
kin keskuksena. Kulttuurikeskuksella tulisi olemaan myös koko 
kylän yhdyskuntarakennetta tiivistävä ja elävöittävä vaikutus. Se 
voisi osaltaan olla korvaamassa talvikylä-perinteen loppumisen 
myötä kadonneita yhteisöllisyyden paikkoja tilana, jossa koltta-
kulttuurille tärkeät tavat ja perinteet pystyisivät säilymään elävän 
kulttuurin mukana.

Matkailun merkitys Lapin taloudelle on viime vuosien aikana ol-
lut huomattava. Myös Sevettijärvellä yhdistetystä luonto- ja kult-
tuurimatkailusta on tulevaisuudessa kasvamassa taloudellisesti 
mitattuna tärkein elinkeino. Sevettijärven ollessa alueena laaja 
ja rakenteeltaan helminauhamainen pystyy se tarjoamaan mo-
nille matkailun eri sektoreille palveluita ilman, että ne poissulke-
vat toisiaan. Oikeanlaisella suunnittelulla Sevettijärvellä voidaan 
yhdistää luonnonrauhaa hakevat omatoimimatkaajien ja Lapin 

eksotiikkaa ihastelemaan tulleet ulkomaiset ryhmämatkaajat 
matkailun uusiin nouseviin trendeihin, kuten terveys- ja hyvin-
vointimatkailuun.   

Sevettijärvellä on sijaintinsa puolesta mahdollisuuksia nousta 
merkittäväksi rajapaikaksi ja kauttakulkualueeksi, josta alue pys-
tyisi myös taloudellisesti hyötymään. Näin ollen Norjaan Kirkko-
niemen ympärille ja Jäämerelle suunnatut investoinnit vaikutta-
vat Sevettijärven alueen kehitykseen. Tällä hetkellä sellaisia ovat 
olleet suunnitelmat Kirkkoniemen kaivoksen uudelleen avaami-
sesta sekä esimerkiksi suuren lomakylän rakentaminen Suomen 
rajan tuntumaan. Oikeanlaisilla investoinneilla Näätämön merki-
tys kaupan ja palveluiden tarjoajana voisi korostua, sillä Suomi 
pystyy hinnoillaan kilpailemaan Norjan kanssa. 
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Koululaisprojekti on toteutettu yhteistyössä tutkija Antti Juustilan 
(Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos TOL) sekä Inarin 
kunnassa sijaitsevan Sevettijärven koulun kanssa. 

Koululaisprojektiin mukaan lähtiessämme oli sille annettu jo läh-
tökohta. Projektissa oli tarkoitus käyttää Tietojenkäsittelytieteen 
laitoksen (TOL) kehittämää tekniikkaa apuna tiedon hankinnas-
sa, tässä tapauksessa lasten tarinoiden ja kuvien keräämisen 
välineenä. Meidän tehtävänämme oli suunnitella ja toteuttaa pro-
jekti yhdessä TOL:lin kanssa. Teoriataustana meillä oli Marketta 
Kytän ja Jaana Tynnilän artikkeli ” Lasten ja Nuorten Arabianran-
ta – Ei o niinkun kaupungissa, mut kuitenkin on”. Lisäksi meillä oli 
apuna Vuorovaikutteisen suunnittelun ja ympäristön tutkimuksen 
metodikortisto, joka sisältää 18 erilaista vuorovaikutteista me-
todia erilaisia suunnittelutilanteita varten (http://www.tkk.fi /Yksi-
kot/YTK/koulutus/metodikortti/Metodit.html). Näitä pohjatietoja 
käyttäen lähdimme projektia suunnittelemaan. Jouduimme miet-
timään, mitä me projektilta odotimme ja mitä yritimme saavuttaa? 
Miten projekti voisi hyödyttää kuntasuunnittelukurssia parhaiten? 
Jouduimme myös jossain vaiheessa vastaamaan meille esitet-
tyyn kysymykseen, miksi koululaisprojekti? (Vastausta ei ollut 
vaikea keksiä.)

1.1. Sevettijärvi lasten elinympäristönä

Sevettijärvi on laaja kylä, josta suuri osa on erämaata. Asutus 
on keskittynyt Partakon, Näätämön ja Sevettijärven kyläkeskitty-
miin. Sevettijärven ja Näätämön etäisyys on noin 35 km ja Par-
takon Kaamasesta on Sevettijärvelle matkaa noin 40 km. Luon-
nonympäristö on vaihtelevaa: Sevettijärvi on metsäinen kun taas 
Näätämön suunnalla ympäristö muuttuu puuttomaksi ja karuksi. 
Tunturit ja järvet luovat vaihtelevia maisemia.
Tällä hetkellä Sevettijärvellä on noin 300 asukasta. Partakko-
Näätämön toiminnallisesta suunnitelmasta (31.3.2006) käy ilmi, 
että vanhusväestö on räjähdysmäisesti kasvamassa vuoteen 
2020 mennessä. Jo vuonna 2015 Sevettijärvellä on yli sata yli 
70-vuotiasta. Vuonna 2020 määrä olisi jo yli 200 vanhusta. Mää-
rä olisi yli 2/3 Sevettijärven asukkaista, mikäli asukasluku pysyisi 
kolmessa sadassa.  Kouluikäisiä lapsia on tällä hetkellä vain 11. 
Toiminnallisessa suunnitelmassa mainitaan, että ”koulua ei vält-
tämättä vähäiselläkään oppilasmäärällä tulla lakkauttamaan, sillä 
kuljetuskustannukset tulisivat kunnalle erittäin kalliiksi”. Kuitenkin 

toimintasuunnitelmassa huomioidaan myös, että kylän tulevai-
suuden kannalta nuorten jääminen Sevettijärvelle ja lapsiperhei-
den paluumuutto olisi tärkeää. Koulun säilyminen on edellytys 
erityisesti koltan kielen ja kolttakulttuurin säilymiselle.
Partakon, Näätämön ja Sevettijärven kylät muodostavat Inarin 
kunnan yhden koulupiirin. Koulu sijaitsee Sevettijärven kyläkes-
kuksessa. Koulumatkat ovat pitkiä. Opettajia on Sevettijärven 
koulussa kolme. Koulussa saa opetusta esiopetuksesta yhdek-
sänteen luokkaan. Koska oppilaita on niin vähän, opetetaan 
luokkatilassa samanaikaisesti useampia luokka-asteita. Nuorin 
lapsista oli projektin toteutushetkellä 6-vuotias ja vanhin 15-vuo-
tias.

1.2. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen välineet 
koululaisprojektiin

Tietojenkäsittelytieteen laitos oli järjestänyt projektia varten kaksi 
Kerro Tarina –sovelluksella varustettua kamerakännykkää, joita 
oli tarkoitus käyttää kuvien ottamiseen ja tarinoiden kertomiseen 
ympäristön havainnoinnin apuvälineenä. Samalla TOL pääsi tes-
taamaan kehittämiään ohjelmia. Kamerakännyköihin oli sisäänra-
kennettuna gps-paikantimet, joiden avulla kuvat ja tarinat saatiin 
paikannettua kohtaan, jossa kuvat oli otettu ja tarinat äänitetty. 
Kuvat voitiin sitten lähettää, minkä jälkeen ne saatiin näkymään 
web -selaimella GoogleMaps:n ja Google Earth:n kartoilla. Sieltä 
ne olivat suunnittelijoiden nähtävissä ja kuultavissa – tässä tapa-
uksessa kuntasuunnittelun kurssilaisten. Pääsy kuvien ja tarinoi-
den äärelle oli kuitenkin rajoitettu. Oppilaat eivät halunneet, että 
toiset oppilaat tai muut tutut näkevät heidän ottamiaan kuvia tai 
kuulevat tarinoita. Koska osallistujajoukko on niin pieni, on tun-
nistaminen erityisen helppoa. Heti alussa sovittiin, että aineisto ei 
ole julkista. Olemme kuitenkin liittäneet otteita kuvista ja tarinois-
ta raportin yhteyteen sillä perusteella, ettei niistä voi tunnistaa 
kuvan ottanutta tai tarinan kertonutta henkilöä.

1.3. Melukylämalli tutkimusvälineenä

Marketta Kyttä ja Jaana Tynnilä ovat tutkineet Helsingin Arabian-
rannan asuinalueen lasten ja nuorten suhdetta ympäristöönsä. 
Artikkeli ”Lasten ja Nuorten Arabianranta” käsittelee heidän saa-
miaan tutkimustuloksia. Lapsiystävällisyyden mittaamiseen Kyttä 
ja Tynnilä ovat käyttäneet ns. melukylämallia, jossa määritteinä 

Koululaisprojekti
Elina Marjakangas ja Piia Väyrynen
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toimivat lasten itsensä tärkeinä pitämät asiat. Sellaisia ovat elin-
ympäristön pysyvyys, lasten itsenäisen liikkumisen vapaudet ja 
ympäristön monipuoliset toimintamahdollisuudet. Nuorten melu-
kylämalliin kuuluu lisäksi mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaiku-
tukseen ja oman tilan laajeneminen eli oma reviiri, jonka edel-
lytyksenä on toimiva julkisen liikenteen verkosto. Melukylämalli 
jakautuu neljään osa-alueeseen ympäristön toimintamahdolli-
suuksien eli tarjoumien ja niiden saavutettavuuden (eli liikkumis-
vapauden) perusteella. Tarjoumat ovat toiminnallisia, sosiaalisia 
ja emotionaalisia mahdollisuuksia. Lapsiystävällisyydeltään ihan-
teellinen tilanne on melukylä. Melukylässä tarjoumia on paljon 
ja liikkumavapaus on suuri. Tilanne, jossa liikkumisvapaus on 
vähäinen ja tarjoumia on vähän saatavilla, on melukylämallissa 
nimeltään selli. Aavikko on tilanne, jossa liikkumavapaus on suuri 
mutta tarjoumia ei ole. Viimeinen vaihtoehto, jossa liikkumava-
pautta ei ole mutta tarjoumia olisi runsaasti, on nimetty akvaa-
rioksi. 
 

Kyttä ja Tynnilä selvittivät Melukylämallin toteutumista Arabian-
rannassa lomaketehtävien ja gåtur-kävelykierroksen avulla. 
Lomakkeen koulumatkakarttaan lapset ja nuoret saivat merkitä 
koulumatkansa ja reviirinsä (alueen, jolla he saivat liikkua yksin 

tai kavereiden kanssa). Tarrakarttaan paikoiksi merkittiin Sari 
Miettisen (2005) tutkimuksessa esiin tulleita, lasten elinympä-
ristön keskeisiä paikkatyyppejä. Positiivisia paikkoja olivat: hyvä 
tapaamispaikka, mukavan tekemisen paikka, paikka, jossa saa 
olla rauhassa sekä jännittävä ja kaunis paikka. Negatiivisia paik-
koja puolestaan olivat: tylsä, pelottava, kiellettävä ja ruma paikka 
sekä paikka, jossa voi tulla riitaa. Lisäksi lapset voivat tutkimuk-
sessa merkitä muunlaisiakin paikkoja tarrakarttaan. Arabianranta 
osoittautui tarrakarttojen perusteella suurimmalle osalle lapsista 
ja nuorista aavikko- tai melukylätyyppiseksi ympäristöksi.
Sevettijärvi on Arabianrantaan verrattuna hyvin erilainen ympäris-
tö. Välimatkat ovat pitkiä eikä kerrostaloja ole. Ei ole korttelipihoja 
eikä pyöräteitä. Ympärillä on erämaata, ei toisia kaupunginosia. 
Arabianrannan koulussa on enemmän oppilaita kuin Sevettijär-
vellä on asukkaita. Kuitenkin samat lapsiystävällisyyden indikaat-
torit soveltuvat mittareiksi myös Sevettijärvellä. Kyttä ja Tynnilä 
kirjoittavat artikkelissaan, että Unescon laaja tutkimushanke on 
osoittanut erilaisissa olosuhteissa kasvaneiden lasten pitävän 
samanlaisia ominaisuuksia ympäristön lapsiystävällisyyden mit-
tareina. Melukylämallia voidaan siten soveltaa myös Sevettijär-
ven tapaukseen.
Arabianrannan tutkimuksessa on mainittu, että ahdas asuminen 
asettaa vaatimuksia ulkoympäristön laadulle ja lapsiystävällisyy-
delle. Tiiviissä ympäristössä pitää ulkotilan olla hyvin suunniteltu. 
Entä mitä vaatimuksia poikkeuksellisen väljä ympäristö asettaa? 
Tutkimuksen toteuttaminen Sevettijärvellä olisi ollut pelkkien tar-
rakarttojen ja gåtur-kävelyjen avulla hankalaa. Koska alue on niin 
laaja, karttojen mittakaavan olisi pitänyt olla sellainen, että yk-
sityiskohdat olisivat kadonneet kartoista. Kävelykierroksella olisi 
tuskin voitu kävellä kaikkien oppilaiden mieluisimmille alueille. 
Kännykkäkameroiden mahdollisuus on juuri siinä, että niitä voi-
daan käyttää laajallakin alueella ja samalla saada kertomuksia ja 
kuvia. Kännyköiden avulla voidaan kartoittaa myös kunkin käyt-
täjän vapaata liikkumaympäristöä eli ”reviiriä”. Kaikkea informaa-
tiota ei voinut kuitenkaan kerätä kännyköiden avulla vaan teim-
me myös kartta- ja muita tehtäviä lähikontaktissa lasten kanssa 
Sevettijärvellä.

Kuva: Melukylämalli ympäristön lapsiystävällisyyden arvioimiseksi 

(Lähde: Lasten ja nuorten Arabianranta).
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1.4. Miksi koululaisprojekti?

Kyttä ja Tynnilä ovat artikkelissaan lainanneet Horellilta (1981) 
ajatuksen, että ”suomalaisilla asuinalueilla nuoret ovat ehkä eni-
ten laiminlyöty yksittäinen asukasryhmä, jota kiehtovia toiminnan 
ja sosiaalisen kohtaamisen mahdollisuuksia suunnitellaan vähi-
ten.” Maankäyttö- ja rakennuslakiin on kirjattu osallistumisen ja 
vuorovaikutteisuuden vaatimus mutta koskeeko se lapsia? Lap-
set ovat niitä, joiden ääntä ei tavallisesti kuulla suunnittelupro-
sessien yhteydessä, vaikka esimerkiksi Arabianrannassa he ovat 
yksi suurimpia ympäristön käyttäjäryhmiä. Vaikka Sevettijärvellä 
lapset ovat vähemmistö, ja vanhusväestön määrä on edelleen 
kasvamassa, kannattaisi lapset ottaa myös Sevettijärvellä huo-
mioon. Lapset ovat Sevettijärven tulevaisuus. Olisi välttämä-
töntä kylän säilymisen ja elinvoimaisuuden kannalta, että edes 
osa lapsista haluaisi jäädä Sevettijärvelle tai palata myöhemmin 
kouluttauduttuaan takaisin. Positiivinen mielikuva lapsuuden ym-
päristöstä voi olla syy jäädä tai palata myöhemmin takaisin. Voi 
myös esittää itselleen kysymyksen, onko Sevettijärvi sellainen 
ympäristö, jossa minä haluaisin lasteni kasvavan?
 
1.5. Tutkimuskysymykset

Projektissa päätimme hakea vastauksia erityisesti seuraaviin 
kysymyksiin: millaisessa elinympäristössä lapset elävät ja mil-
laisena sen kokevat? Millainen on heidän elinpiirinsä/reviirinsä? 
Millä he liikkuvat paikasta toiseen ja millaisia matkoja? Mitä lap-
set tekevät vapaa-aikanaan: onko elinympäristö kuin aavikko, 
melukylä, selli vai akvaario? Mitä lapset ajattelevat rakennetusta 
ympäristöstä? Olisiko elinympäristössä jotain kehitettävää?
 

2. PROJEKTIN TOTEUTUS

2.1. Aikataulu

Koululaisprojektin suunnittelulla oli varsinkin käynnistysvaihees-
sa tiivis aikataulu, koska sen tekijöiden valinnan ja ensimmäisen 
koulutapaamisen välillä oli vain viikko aikaa. Toteutuksen läh-
töoletuksena oli Kerro Tarinan hyödyntäminen projektin aikana, 
mikä tarkoitti kamerakännyköiden jättämistä koululaisten käyt-
töön Sevettijärvelle. Kännykät kiertäisivät koulun kautta opettaja-
johtoisesti oppilaalta oppilaalle projektin aineiston kartuttamisek-
si. Rehtori Toini Sanilan kanssa oli jo etukäteen sovittu asiasta ja 

koululaisten vanhemmilta saatu kirjalliset luvat oppilaiden osal-
listumisesta. Meidän tuli asettamiemme tavoitteiden myötä val-
mistella ja toteuttaa projekti kokonaisuudessaan. Käyntikertoja 
Sevettijärven koululla oppilaiden luona tuli olemaan kaksi kun-
tasuunnittelukurssin matkojen yhteydessä. Kaksi noin 1,5 tuntia 
kestävää sovittua koulutapaamista määrittelivät koululaisprojek-
tin aikataulutuksen.

Aikatauluraamit:

pvm   Tapahtuma

10.9.2008 Kuntasuunnittelun jatkokurssin aiheiden esit-  

  tely ja valinta + lisäohjeet koululaisprojektin 

  valitseville

17.9.2008 Ensimmäinen käyntikerta Sevettijärven koululla

4.11.2008 Toinen käyntikerta Sevettijärven koululla

12.11.2008 Välitulosten esittely koko kuntasuunnittelu-

   kurssille

28.1.2009 Koululaisprojektin esittely ja palautus

2.2. Valmistelu

10.9.2008 lupauduimme koululaisprojektin suunnittelijoiksi ja 
toteuttajiksi yhteistyössä TOLlin tutkija Antti Juustilan kanssa. 
Seuraavana päivänä 11.9. määrittelimme itsellemme projektin 
tavoitteita ja pidimme yhteisen palaverin ensimmäisen käyntiker-
ran toteuttamisesta Sevettijärvellä. Aikaa valmisteluun oli kovin 
niukasti, joten päätimme jo aluksi antaa projektin elää, emmekä 
vielä suunnitelleet ollenkaan viimeisen käyntikerran ohjelmaa. 
Halusimme tulla ensin viisaammiksi katsomalla, miten koululai-
set ottavat Kerro Tarina -tehtävän vastaan ja millaista aineistoa 
saamme käyttöömme.
Kuvien ja tarinoiden karttumisen kannalta oli järkevintä jättää 
TOLlin kamerakännykät Sevettijärvelle jo ensimmäisen käynti-
kerran yhteydessä, jolloin ne ehtisivät kiertää oppilailla mahdolli-
simman pitkään aina seuraavaan käyntikertaan saakka. Kuva- ja 
tarinamateriaalin nopean saamisen toivottiin tukevan samalla 
varsinaisen kuntasuunnittelukurssin suunnittelutyötä.
Valmisteluun kuului yhteydenpito koululle sähköpostitse ja opet-
tajiston ohjeistaminen projektia varten. Yhteyshenkilönä toimi 
Sevettijärven koulun rehtori Toini Sanila. Laadimme tiedote-
kirjeen  oppilaiden vanhemmille, jonka voisimme jakaa ensim-
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mäisen käyntikerran yhteydessä Sevettijärven koululla. Lisäksi 
Antti Juustila perehdytti meitä käyttämään Kerro Tarinaa, jotta 
olisimme valmiit kehittelemään sopivan menetelmän koululaisten 
opastamiseksi: tulisihan heidän pian kyetä itsenäisesti hallitse-
maan kyseisen kännykkäsovelluksen käyttö.  
 
2.3. Ensimmäinen käyntikerta Sevettijärven koululla 17.9.2008

Ensimmäisen käyntikerran tavoitteena oli saada koululaiset tie-
toisiksi merkityksestään osana suurempaa suunnitteluprojektia. 
Koululaisten tehtävänä olisi kartuttaa suunnittelua tukevaa ai-
neistoa sekä testata pioneereina uutta tekniikkaa ja siten päästä 
pitkällä tähtäimellä jopa vaikuttamaan oman kylänsä kehitykseen. 
Halusimme korostaa projektin ainutlaatuisuutta ja rohkaista heitä 
kiinnittämään enemmän huomiota omaan päivittäiseen ympäris-
töönsä. Ympäristökasvatuksellisen näkökohdan kautta kokonai-
suudesta tulisi olemaan molemminpuolista hyötyä. Onnistumisen 
kannalta oli ensiarvoisen tärkeää perehdyttää koululaiset heti 
kamerakännyköiden käyttöön ja saada heidät ymmärtämään, 
millaisia kuvia ja tarinoita heidän olisi hyvä kerätä. Nämä kaksi 
tavoitetta saavuttaaksemme kehitimme oman ”Paikan tarina” -
harjoitemetodimme toteutettavaksi ensimmäisellä käyntikerralla. 
Harjoite toteutettiin kaikille tutussa koulun pihaympäristössä sa-
maan tapaan kuin koululaisten oli tarkoitus toteuttaa ympäristön 
havainnointia myöhemmin omassa liikkumisympäristössään va-
paa-ajalla. 

2.3.1. Esittäytyminen ja projektin kuvaus
Esittäydyimme toisillemme koululuokassa ja kerroimme lyhyesti 
mitä olemme tulleet tekemään ja miksi.

2.3.2. Tekniikan esitteleminen (Antti Juustila)
Juustila piti noin 10 minuutin esitelmän kamerakännykän käytös-
tä. Myös kirjallinen ohjemateriaali jätettiin koululle.

2.3.3. Nastakartta: asuinpaikkojen kartoitus
Oppilaat merkitsivät nastalla oman nimilappunsa (etunimi ja ikä) 
kartalle asuinpaikkansa kohdalle sekä kertoivat, millä kulkuväli-
neellä tulevat kouluun.

2.3.4. Aistikävely: virittäytyminen
Aistikävelyä  sovellettiin ”lämmittelyleikkinä” herättämään valp-

pautta ympäristön tarjoamia virikkeitä kohtaan koulun pihapii-
rissä. Reittiä ei suunniteltu etukäteen, vaan kapteeniksi valittu 
oppilas päätti luovasti reitin, jota muut seurasivat. Aika ajoin huu-
simme aistihavainnointiin liittyviä tehtäviä, joita koko ryhmä nou-
datti reitin aikana. Ohjeina oli esimerkiks-tunnustella ympäristöä 
jaloilla, juosta nopeasti, kävellä erittäin hitaasti, katsoa ylös, 
leikkiä vanhusta, kulkea hetki kuurona tai matkia kaverin kävely-
tyyliä. Myös opettajat halusivat osallistua aistikävelyyn. Lopuksi 
aistiretki purettiin lyhyellä keskustelulla.

2.3.5. Paikan tarina: ohjattu ympäristön havainnointi
Paikan tarina -menetelmä on eräänlainen muunnelma kävely-
kierros -menetelmästä. Siinä hyödynnetään Kerro Tarinaa ha-
vainnoinnin ja paikan arvioinnin apuvälineenä. Kävelykierroksen 
reitti määräytyy tässä tapauksessa ryhmän yksilöiden henkilö-
kohtaisesti valittujen paikkojen perusteella. Tavoitteena on myös 
tulla tietoiseksi muiden osallistujien yksilöllisistä mietteistä aina 
kutakin käsiteltävää paikkaa koskien.
Heti aistikävelyn jälkeen jaoimme jokaiselle koululaiselle oman 
värikkään muovinauhan ja annoimme kullekin tehtävän käydä 
merkkaamassa pyydetyn tyyppinen paikka kouluympäristössä 
solmimalla nauha merkiksi kyseiseen kohtaan. Samalla tuli miet-
tiä omat perustelut ja siihen liittyvä pieni tarina valmiiksi. Tämän 
jälkeen kokoonnuimme ja kiersimme yhdessä koulupihan merki-
tyltä paikalta toiselle. Pysähdyimme kunkin nauhan kohdalla ja 
paikan merkitsijä otti kännykällä valitsemastaan paikasta kuvan 
ja nauhoitti heti perään tarinansa (perustelunsa valinnalleen) pu-
helimeen. Tarpeen vaatiessa Juustila opasti Kerro Tarinan käy-
tössä oppilasta. Tämän jälkeen myös muilla oppilailla oli mahdol-
lisuus sanoa oma mielipiteensä paikasta ja sen valinnasta. 

Oppilaita pyydettiin etsimään seuraavanlaiset paikat:

– jännittävä paikka

– erityisen kaunis paikka

– tylsä paikka

– pelottava/vaarallinen paikka

– ruma paikka

– riidan paikka

– ensimmäinen muistamani paikka koulun pihasta

– kehittämisen paikka x 2

– ehdoton mielipaikka x 2
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2.3.6. Aivoriihi: sisäistäminen
Keskustelimme koululaisten kanssa sisätiloissa siitä, miten ja 
millaisten paikkojen havainnointiin he voisivat vuorollaan käyt-
tää kännyköitä omassa vapaa-ajan ympäristössään. Lopuksi 
oppilaat kirjoittivat liitutaulun täyteen erilaisia paikkoja kuvaavia 
adjektiiveja virikkeeksi tulevalle. Kukaan ei tässä vaiheessa kai-
vannut enää lisäopastusta Kerro Tarinan käytössä.
2.3.7. Kirjeet kotiin
Jaoimme oppilaiden mukaan kotiin vietävät kirjeet, jotta myös 
kotiväki osaisi tarvittaessa kannustaa ja ohjeistaa ympäristön 
havainnoimiseen kamerakännyköiden avulla. Nuorimpien oppi-
laiden kohdalla toivoimme vanhemmilta jopa suoranaista apua 
tarvittaessa. Tarinoiden ja kuvien määrälle emme asettaneet ra-
joituksia ja toiveena oli vain saada mahdollisimman paljon mah-
dollisimman monipuolista materiaalia.

2.4. Tarina- ja kuva-aineiston kerääminen 17.9.–4.11.2008

Koulutapaamisten välillä kamerakännykät kiersivät oppilaalta 
toiselle siten, että puhelin ehti olla jokaisessa taloudessa noin 
viikon verran. Käyttäjän vaihtuminen tapahtui opettajan johdolla 
aina koulun kautta, missä purettiin aina edelliset tallenteet pois. 
Koululla tapahtui myös kännykän akkujen lataus aina tarpeen tul-
len. Opettajilla oli milloin vain mahdollisuus kysyä teknistä neu-
voa sähköisesti tai puhelimitse. Juustila oli yhteydessä opettajiin 
aika-ajoin, jotta asiat varmasti etenisivät Sevettijärvellä halutulla 
tavalla. Noin viikon kuluttua ensimmäiset kuvat ja tarinat olivat 
onnistuneesti kuntasuunnittelun kurssilaisten nähtävissä ja kuul-
tavissa GoogleMapsissa Internetissä.

2.5. Toinen käyntikerta Sevettijärven koululla 4.11.2008

Toisen käyntikerran varaan jäi sellaisten asioiden selvitys, jotka 
eivät olleet tulleet esille ensimmäisellä käyntikerralla tai tarinoi-
den ja kuvien välityksellä. Toisella käyntikerralla myös päätimme 
projektin oppilaiden osalta ja kävimme palautekeskustelun.

2.5.1. Palautekeskustelua
Meidän osaltamme palaute koululaisia kohtaan oli todella posi-
tiivista. Myös koululaiset olivat kokeneet ympäristön havainnoin-
nin kamerakännyköillä mukavana ja mieluisana tehtävänä. Myös 
useamman kuin yhden lauseen tarinoita oli innostuttu kertomaan 

ja etenkin tarinoista välittyi hyvin Sevettijärveläisten koululaisten 
maailmankuva ja elämäntavat. Teknisiä ongelmia oli ilmaantunut 
yllättävän vähän, vaikka joku Sevettijärven koulun oppilaista ei 
ollut ennen edes puhunut kännykkään. 

2.5.2. Kuvatehtävä

Perinteinen kolttatalo sai kannatusta (kuva: Elina Marjakangas).

Kuvatehtävän kehittelimme, koska tarina- ja kuva-aineisto ei 
antanut juurikaan vastauksia siihen, millaisena lapset kokevat 
rakennetun ympäristön tai rakennukset. Olimme itse aiemmin 
vastanneet kyselyyn, jossa rinnastettiin kahden eri kulttuurin tyy-
pillisiä rakennuksia ja pyydettiin arvioimaan esimerkiksi raken-
nusten esteettisyyttä asteikolla yhdestä viiteen. Kyselyn avulla 
keksimme lähestymistavan kuvatehtävän toteutukselle. Halu-
simme kuitenkin yksinkertaistaa hieman tehtävää ja tarkkailla 
laajempaa kirjoa rakennuksia. Tehtävässä oppilaat joutuivat 
kasvokkain rakennusten kuvien kanssa ja joutuivat esittämään 
suoran mielipiteensä rakennusten soveltuvuudesta Sevettijär-
velle. Tehtävän toteutimme siten, että tulostimme haluamamme 
erilaiset rakennusten kuvat  A4-kokoisille arkeille ja esittelimme 
rakennukset mahdollisimman neutraaliin sävyyn. Sitten yksin-
kertaisesti kysyimme, voisiko tällaisen rakennuksen rakentaa 
Sevettijärvelle? Vastauksena voi olla kyllä tai ei. Kysyimme myös 
perusteluja vastauksille ja muutenkin rakennuksia sai vapaasti 
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kommentoida. Kaksitoista kuvista edusti asuinrakentamista ja 
niiden osalta teimmekin lisäkysymyksen, missä näistä rakennuk-
sista asuisit mieluiten, jos saisit valita? Lisäksi oli seitsemän ku-
vaa, jotka edustivat niin sanottua WAU-arkkitehtuuria eli elämys-
arkkitehtuuria. Näistä rakennuksista neljä oli julkisia rakennuksia 
ja kolme matkailuun liittyviä rakennuksia. Tehtävä toteutettiin pii-
rissä istuen. Kyllä- ja ei-vastaukset annettiin kädennostolla.

2.5.3. Kamerakännykkäkuvien katselu GoogleEarthissa
Antti Juustila havainnollisti, kuinka koululaisten kuvat ja tarinat 
olivat paikantuneet kuvakkeina gps-verkon avulla GoogleEart-
hin maailmankartalle oikeille paikoilleen. Kaikki oppilaat olivat 
yhtä mieltä siitä, ettei kenenkään tarinoita tule kuunnella mui-
den kuullen, joten katselimme muutaman koululaisen ottaman 
kuvan havaintoesimerkkinä kartalta. Tässä vaiheessa paljastui, 
että jossain vaiheessa projektia toiset olivat harmillisesti pääs-
seet katsomaan koulutovereidensa tarinoita ja kuvia puhelimen 
muistista.

2.5.4. Piirustus- ja kirjoitustehtävä: harrastukset ja vapaa-ajan toiveet

Koululaiset kirjoittavat ja piirtävät harrastuksistaan (kuva: Piia Väyrynen)

Tehtävässä pyydettiin oppilaita kirjoittamaan ja piirtämään har-
rastuksistaan ja lisäksi kertomaan, mitä harrastus- tai vapaa-ajan 
mahdollisuuksia he Sevettijärvelle toivoisivat. Tehtävä suoritettiin 
täydentämään tarinoina saamiamme viitteitä siitä, että koululai-
silla oli mieltymyksiä lukuisia harrastuksia kohtaan. Uskoimme 

myös vapaa-ajan toiveita olevan enemmän, kuin mitä kiinteästi 
eri paikkoihin liittyvistä tarinoista kävi ilmi.

Kylän karttaa tutkimassa (kuva: Piia Väyrynen).

 2.5.5. Karttatehtävä: kyläalue

Koska koululaisten tarinat ja kuvat olivat paikantuneet lähinnä 
asuinpaikkojen ympärille piirtyville kartta-alueille, pyysimme vielä 
oppilaita kokeilumielessä kirjoittamaan ja piirtämään komment-
timerkintöjä Sevettijärven kyläkeskuksen kartalle (mittakaava 
1:2000).

2.5.6. Aineistoa täydentävät kysymykset
Lopuksi esitimme vielä meitä askarruttaneita kysymyksiä koulu-
laisten matkusteluhistoriasta Sevettijärven ulkopuolella. Oppilaat 
vastasivat kättä nostamalla ja sanallisesti. 

2.5.7. Kiitokset
Kiitimme koululaisia ja opettajia onnistuneesta koululaisprojektin 
toteutuksesta. Opettajien huomaan jätettiin kiitoskeksit ja suklaa-
patukat kaikille.
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3. ANALYYSI

3.1. Asuinpaikat
 
 

Kuva: Nastoilla merkityt asuinpaikat.

Nastakarttatehtävän aikana selvisivät 11 koululaisen iät sekä 
asuinpaikkojen alueellinen sijainti riittävällä tarkkuudella. Koulu-
laiset olivat iältään 6-15 vuotiaita ja tulivat yhteensä 7 perheestä. 
Nastalla merkattuja asuinpaikkoja ei voi pitää aivan täsmällisinä, 
koska osan koululaisista oli vaikea lukea karttaa. Myös samassa 
taloudessa asuvat merkitsivät kotinsa hieman eri paikkoihin. Ku-
vassa sisarusten merkitsemät paikat ovat yhdistetty harmaalla. 
Alueelliset sijainnit kuitenkin kävivät ilmi. 5 oppilasta asui Suo-
janperän/Suprun suunnalla, 3 Sevettijärven kylän tuntumassa ja 
3 lähellä Ukonselkää. Kukaan ei kuitenkaan asunut pohjoisessa 
Jäniskosken ja Näätämön välisellä alueella.

3.2. Kouluympäristön tarinat ja kuvat

Ensimmäisen käyntikerran ohjatussa Paikan tarina –harjoi-
tuksessa saatiin yhteensä 11 kuvaa ja 11 tarinaa Sevettijärven 
koulun pihapiiristä. Koululaiset suhtautuivat harjoitukseen in-
nokkaasti. Vain yksi oppilas ei suostunut nauhoittamaan omaa 
ääntään. Paikan tarina oli mielestämme onnistunut metodi, sillä 
koululaiset sisäistivät hyvin kamerakännykän käytön ja harjoitus 
ohjasi heitä käyttämään luovuutta vapaa-ajalla nauhoitettavia ta-
rinoita varten. Myös koulun opettajien mielestä tehtävä oli onnis-
tunut ja he kokivat saaneensa heille uutta palautetta koulupihan 
ympäristöstä.

3.3. Vapaa-ajan tarinat ja kuvat 

Seitsemän viikon aikana vapaa-ajan kuvia kertyi yhteensä 43 kpl 
ja tarinoita 41 kpl. Näistä neljä tarinaa ja kaksi kuvaa jäi paikan-
tumatta, mikä selittyy luultavimmin sillä, että koululainen oli ollut 
sisätiloissa gps-yhteyden ulottumattomissa. Tarinoiden ja kuvien 
määrästä ja yhtenevistä sijainneista päätellen koululaiset olivat 
hyvin sisäistäneet ohjeen ottaa aina sekä kuva että nauhoit-
taa tarina samasta paikasta. Kaksi koululaista ei jostain syystä 
osallistunut kuvien ottamiseen eikä tarinoiden kerrontaan vaikka 
osallistui luokassa tehtyihin tehtäviin.
Ympäristön kauneus ja maisemat korostuivat aineistossa ymmär-
rettävästi – onhan Sevettijärvi suurimmaksi osaksi rakentama-
tonta ympäristöä. Kaunis paikka ja kaunis-sana paikan yhteydes-
sä eri tarinoissa toistuivat viisi kertaa. Muita maisemaa kuvaavia 
sanoja ovat mm. ihana, kiva ja mukava. ”…Tästä maisemasta en 
ikinä luopuisi.”, on voimakkain yksittäinen ilmaisu maisemasta ja 
osoittaa, että maisema on hyvin tärkeä ainakin tälle tarinan ker-
toneelle oppilaalle ja hän myös tiedostaa maiseman tärkeyden 
hänelle itselleen.
  
Muita mainittuja paikkoja olivat rauhallinen paikka, mukava paik-
ka, kiva paikka, uimapaikka, eväsretkipaikka, laskettelupaikka ja 
mielenkiintoinen paikka. Suuri osa tarinoista kertoo toiminnasta, 
jota kyseisessä paikassa on tehty tai tehdään tai mitä siinä on 
joskus tapahtunut.
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Järvistä ja niiden rannoista (hiekkatörmistä) maisemankatselu-
paikkoina ja uimapaikkoina puhutaan paljon ja niitä luokitellaan: 
oma ranta, turistiranta, paras uimapaikka, suosittu uimapaikka, 
meidän hiekkaranta, tosi iso hiekkaranta ja ”siellä (lammessa) 
on lämpimämpi vesi kuin meidän järvessä”. Pientä järven lahtea 
on luonnehdittu myös ”lasten altaaksi”. Järvien ja lammen lisäksi 
mainitaan puro ja joki.
  

Koululaisten ottamia vesiaiheisia kuvia.

Teiden ja reittien kuvausta esiintyi useissa tarinoissa ja kuvissa: 
maantie mainittiin kahdessa tarinassa samoin kuin polku. Lisäk-
si tarinoissa esiintyi ”meijän tie”, meidän tienvarsi ja hiekkatien 
oja. Kun etäisyydet ovat pitkiä, paikasta toiseen liikkumisen tarve 
korostuu ja liikkumista varten olemassa olevat yhteydet muo-
dostuvat tärkeiksi. Tiet ovat toisaalta myös ainoita ympäristössä 
selvästi näkyviä ihmisen jättämiä jälkiä harvojen rakennusten li-
säksi. Tiellä näkee myös tielläliikkujia – autoja. Lapsille teiden 
ympäristöt ja pientareet ovat leikkipaikkoja mutta teiden vaaralli-
suus myös tiedostetaan: ”joskus voi olla hyvin vaarallista” sano-
taan mäen laskemisesta maantien läheisyydessä. Myös lumetto-
massa maastossa näkymättömiä reittejä ja vanha tie mainittiin: 
kelkkareitti toistuu kolmessa tarinassa. Lisäksi mainittiin mm. 
veneura, joka menee tien poikki ja vanha lumikiitäjätie.  Kelkka-
reiteillä ”lasketellaan”.

  

Koululaiskuvat veneurasta ja tiestä.

Karhu oli mainittu tarinoissa viisi kertaa. Karhu esitettiin tarinois-
sa lähes aina neutraaliin kuvailevaan sävyyn. Esimerkiksi: ”Tästä 
meni viime talvena karhu yli.” Luokkatilanteessa keskusteltaessa 
selvisi kuitenkin, että oppilaat (ainakin tytöt) pelkäävät karhuja ja 
ajattelevat niitä usein ulkona liikkuessaan. ”Ei oo karhuja ikävä 
kyllä tai no – onneks – näkyny.”, onkin hieman tunnepitoisempi 
kommentti, joka muista kommenteista poiketen ei kuvaile paik-
kaa, jossa karhuja on nähty vaan jossa karhuja ei ole nähty.
  

Koululaisten ottamia maisemakuvia.
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Koululaiskuvia paikoista, joissa on nähty karhu.

Lemmikkieläin mainittiin kahdessa tarinassa ja oli myös yhdessä 
kuvassa. Lemmikkieläimet ovat tarinoiden perusteella tärkeitä 
tarinat kertoneille lapsille.
Turistit tai matkustajat mainitaan kahdessa tarinassa. Heidän 
osuuttaan lasten elämässä ei voi luonnehtia valtavaksi, mutta 
kuitenkin turistit kuuluvat lastenkin elämään. Onhan heillä oma 
rantakin: turistiranta.
Kännykkäkameroilla tallennetuissa kuvissa ei esiintynyt juurikaan 
rakennuksia. Ainoat rakennukset olivat grillikota ja portti. Kaksi 
kuvaa oli otettu rakennusten sisällä, muttei niiden tarkoituksena 
ollut kuvata itse rakennusta. Tarinoissa mainittiin, joko olemas-
sa olevina rakennuksina tai leikkiin liittyvinä rakennelmina maja, 
grilli, kotagrilli, sauna, rantasauna, laituri, mökki, hökkeli ja portti. 
Leikeissä majojen ja muiden rakennelmien tekemiseen käytettiin 
lakanoita ja oksia, puhuttiinpa jopa ”puurakentamisesta”. Kaikki 
nämä mainitut rakennukset ja rakennelmat ovat mittakaavaltaan 
pieniä ja liittyvät tiiviisti leikkeihin ja tekemiseen.
Tarinoissa oli Sevettijärvelle toivottu laulubändiä, joka laulaisi 
”nuorisomusaa” ja tanssiharrastusmahdollisuutta. Tanssilla ei 
kuitenkaan tarkoitettu perinteisiä tansseja, kuten valssia, vaan 
modernia tanssia. Tarinaa tulkiten kyseessä voisi olla discotans-
si, jazz-tanssi ja nykytanssi. Toiveeksi nuorisotoiminnasta voi tul-
kita myös seuraavan tarinan pätkän, vaikka se esitetäänkin var-
sin vaatimattomaan sävyyn: ”…täällä minä sitten käyn ja ajelen, 
koska täällä Sevetissä ei ole mitään nuorisotoimintaa, niin sitten 
minä joudun täällä käymään ja onhan täällä ihan mukavaa…”
Konkreettisena tiettyyn paikkaan kohdistuvana kehittämisehdo-
tuksena esitettiin levähdyspaikalle Molok -jätteenkeräysastiaa, 
mikä oli ilmaistu selkeästi lapsen äidin toiveena.

3.4. Liikkumareviirit

Kamerakännykät kiersivät koululaisilla siten, että ne olivat aina 
viikon kerrallaan yhden perheen käytössä ja saman perheen 
sisarukset tallensivat aineistoa samalla käyttäjänimellä. Tämän 
vuoksi määrittelimme sisarusjoukolle yhteisen reviirin. Kännykän 
käyttö saattoi jäädä yhden sisaruksen tehtäväksi tai sitten tari-
nan kertojia ei äänen perusteella erottanut toisistaan. Kokosim-
me samalle kartalle yhdellä käyttäjänimellä otettujen tallenteiden 
paikkatiedot (pienet mustat pisteet) ja nastoilla karttaan merkityt 
asuinpaikkojen sijainnit, jotta pystyimme tarkastelemaan koulu-
laisten vapaa-ajan liikkumaympäristöä suhteessa kodin sijaintiin. 
Olimme toivoneet, että samalta käyttäjältä kertyisi tarinoita ja ku-
via useammalta päivältä viikon aikana, jotta voisimme kartoittaa 
tallenteiden perusteella koululaisten vapaata liikkumaympäristöä. 
Koululaiset olivat kuitenkin suorittaneet viikkotehtävän enimmäk-
seen kertaluontoisesti yhden päivän aikana, joten emme pysty-
neet määrittelemään kovin todenmukaisia reviireitä.
 

 Kuva. Liikkumareviirit käyttäjittäin (reviiri merkattu harmaalla taustavärillä). 
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Kuva- ja tarina-aineistoa saatiin viideltä eri käyttäjänimeltä. Kaksi 
eri perheistä olevaa koululaista eivät olleet tehneet tehtävää lo-
pulta ollenkaan. Yksi koululainen ei muistanut vaihtaa kännykän 
käyttäjänimeä: ” … Minä siis unohin vaihtaa siihen sen nimen, 
mutta tuskin se haittaa.” Nimen unohtaminen aiheutti pientä lisä-
työtä reviirin määrittämisen kannalta, mutta oli hyvä kun kyseinen 
koululainen oli älynnyt ilmoittaa asiasta suullisesti tarinassaan.
Vanhemmilla koululaisilla näyttäisi olevan laajempi liikkumareviiri 
kuin nuoremmilla. Toisaalta joidenkin käyttäjien tallenteet olivat 
määrältään suppeita, minkä vuoksi reviirit jäivät kovin pieniksi. 
Reviirien laajuus vaihteli säteeltään noin 10 metristä 5 kilomet-
riin.

3.5. Tapa tulla kouluun

2 oppilasta taittoi koulumatkansa pyörällä, 1 postiautolla ja loput 
8 taksilla.

3.6. Kuvatehtävän tulokset

Esitetyt kuvat ovat liitteenä selostuksen lopussa. Sekä asuin-
rakennusten että WAU-kohteiden kuvissa oli mukana kunta-
suunnittelukurssin aikana syntyneitä luonnoskuvia. Koululaiset 
kommentoivat ennen kaikkea kuvasta syntynyttä mielikuvaa ja 
rakennuksen ulkoasua.
Kuvatehtävän aineisto oli valittu melko sattumanvaraisesti. Et-
simme kuviin erilaisia vaihtoehtoja. Sellaisia, jotka tuntuisivat 
tutuilta ja toisaalta sellaisia, jotka poikkeaisivat huomattavasti 

totutusta. Kuvatehtävän aineisto oli mielestämme kohtalaisen 
hyvin onnistunut. Asuinkohteiden ja julkisen rakentamisen koh-
teiden määrä olisi voinut olla sama.
Oheisissa taulukoissa olemme esittäneet kuvatehtävän tulokset. 
Kyllä ja ei kuvastavat enemmistön mielipidettä. Jos joku erikseen 
mainitsi ehkä-vastauksen, kirjattiin se omaan sarakkeeseen. 
Ehkä merkitsee tässä tapaussa positiivista ehkää eli kyllä, ehkä 
jollakin ehdolla. Mieluisin asunto -taulukossa ovat ainoastaan ää-
niä saaneet vaihtoehdot.

Mieluisin asunto

Asuinrakennukset           ääniä ,kpl
Kolttatalo   4
Maakuoppa-asunto  4
House in Dornbirn   2
Rintamamiestalo   1

Asuinrakennuksista sai äänestää yhtä suosikkiaan sen mukaan, 
missä rakennuksessa mieluiten asuisi. Suosituimmat asunnot 
olivat kolttatalo ja maakuoppa-asunto. Nämä rakennukset he 
myös olisivat kelpuuttaneet Sevettijärvelle. Yhden vastauksen 
sai myös rintamamiestalo ja kaksi ääntä muodoltaan todella mo-
derni House in Dornbirn, joita ei haluttu Sevettijärvelle. Emme 
kysymystä esittäessä sanoneet, että rakennuksen välttämättä 
pitäisi olla Sevettijärvellä ja lapset saivat vapaasti kuvitella asu-
vansa talossa haluamassaan ympäristössä.

Sopisiko rakennus Sevettijärvelle?

Asuinrakennukset   Kyllä Ei Ehkä  Sanallisia kommentteja 

1. Kolttatalo    x      Talo pitäisi maalata ja sen pitäisi olla isompi.

2. Rintamamiestalo      x    Talon pitäisi olla erivärinen.

3. House in Telluride   x      Kiva kattomuoto.

4. Perinnetalo      x    Liikaa kaikkea. Monimutkainen!

5. Vuokratalot    x     

6. Holiday Retreat      x x  Vähän liian korkea. Liian tumma.

7. Maakuoppa-asunto   x      Vähemmän lasia. Jännä!

8. Slope House    x     

9. House in Dornbirn     x   

10. Kaakkurin puiset pientalot     x    Liian tiivis.

11. Jylkynkankaan hirsiraitti     x   

12. Kotilo       x   

 

Julkiset- ja elämysrakennukset       

13. Kulttuurikeskus     x x 

14. Kulttuurikeskus     x     Liian hajanainen.

15. Kulttuurikeskus     x x 

16. Metla-talo     x   

17. Lasiseinäinen kota eli rykimäkota     x  Lasiseinä tuntuu vieraalta. Mieluummin ikkunat.

18. Variksenmarjamajat   x   x 

19. Kelluva sauna    x      Olishan tuo aika kiva.
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Kuvatehtävässä Sevettijärvelle kelpasivat 1. Kolttatalo, 3. House 
in Telluride, 5. Vuokratalot, 7. Maakuoppa-asunto, 8. Slope Hou-
se, 18. Variksenmarjamajat ja 19. Kelluva sauna. Lapset näyt-
täisivät suosivan rakennusten muodossa perinteiseksi koettua 
kolttatilan mallia. Toisaalta jotain uuttakin oltaisiin valmiita hyväk-
symään. Sen pitäisi olla kuitenkin jotain niin uutta, että sitä ei ole 
muualla tai sitten sillä pitäisi olla poikkeuksellinen käyttötarkoi-
tus kuten kelluvalla saunalla. Esimerkiksi rintamamiestaloja on 
runsaasti muualla Suomessa, mutta Sevettijärvelle lapset eivät 
sellaisia haluaisi. Rintamamiestalon kohdalla mainittiin, että sen 
pitäisi olla erivärinen, jotta se sopisi ympäristöön. Mitään raken-
nusta ei voi suoraan suunnittelematta siirtää toiseen paikkaan. 
Maakellarin on mainittu olleen kolttien asumus , joten nimeltään 
tai mielikuviltaan maakuoppa-asunto voi tuntua kolttakulttuuriin 
helposti liitettävältä.
Suurikokoiset ja erikoisen muotoiset rakennukset, kuten Metla-
talo, saivat suoraan kielteisen päätöksen. Vaikka kysyimme, että 
sopisiko rakennus sitten Sevettijärvelle, jos se olisi pienempi, ei 
lopputulos ollut erilainen. Lapset suhtautuivat selvästi vierastaen 
julkisiin rakennuksiin. Lasten voi olla vaikea kuvitella esimerkiksi 
rakennusta pienempikokoisena tai irrottaa rakennuksesta jotain 
osaa, joka on tehty jostain tietystä materiaalista.  Myös muun 
käyttötarkoituksen kuin asumisen tarpeiden kuvitteleminen ra-
kennukselle voi olla vaikeaa. Silloin ei välttämättä osata hah-
mottaa, miksi jokin rakennus on tietyn muotoinen tai kokoinen. 
Sevettijärvellä ei ole monta suurta julkista rakennusta, joihin 
kuvatehtävän kuvia olisi voinut verrata. Erikoisimmat asuintalot, 
kuten Kotilo, luettiin varmasti ennemmin elämysarkkitehtuuriin 
kuuluvaksi kuin asumiseen tarkoitetuksi.

3.7. Piirustus- ja kirjoitustehtävät

Tehtävään vastasi kahdeksan oppilasta. Piirustus- ja kirjoitusteh-
tävässä oppilaat ilmoittivat harrastuksikseen jalkapallon (4), säh-
lyn (3), sulkapallon (3), lentopallon (3), musiikin kuuntelun/mu-
siikin ja tekemisen tietokoneella (4), tietokoneen (dataus, msn, 
aukea, irc-galleria) (2), biljardin (3), elokuvien katsomisen (4) ja 
tekemisen(3), poroerotukset, uimisen, Playstation 2:n, piirtämi-
sen ja maalauksen, kirjoittamisen (2), valokuvauksen, kitaran 
soiton, puukäsityöt, luistelun, lätkän, laskettelun, hiihdon ja pyö-
räilyn. Suluissa harrastuksen perässä on määrä kuinka monta 
kertaa laji toistui vastauksissa muissa kuin kerran mainituissa.
Vapaa-ajan toiveiksi esitettiin ”joku nuorisotalo, missä nuoret voi-

si yhdessä tehdä kaikenlaista kivaa ja esim. kokoontua +kulje-
tus”, ” enemmän yhteistä tekemistä ylipäätään vapaa-ajalla”, ”li-
sää lapsia, että voi pelata ja tehdä kaikkea” ja ”tanssikerho ehkä 
olisi kiva; karate, en ole varma”.
Kirjoitus- ja piirustustehtävästä saimme vastauksen kysymyk-
seen: ”Asettaako erityisen väljä asuinympäristö vaatimuksia?”. 
Yhteen tehtävän vastaukseen oli kirjoitettu osuvasti toivotun har-
rastuksen lisäksi +kuljetus. Sevettijärvellä harrastusmahdollisuu-
den järjestäminen vaatii hieman enemmän järjestelyjä kuin mitä 
se vaatisi tiheämmin asutussa kunnassa, jossa on enemmän 
asukkaita. Myös kulut voivat olla suuremmat. Vaikka olisi paikka 
harrastukselle ja harrastus muuten saataisiin toteutettua, pitäisi 
harrastukseen myös jotenkin päästä jopa neljänkymmenen kilo-
metrin päästä.
”Ehkä olisi kiva” ja ”en ole varma” piirustus- ja kirjoitustehtävän 
vastauksissa kuvastavat ehkä vastaajan pelkoa siitä, että toi-
vottu harrastus ei vastaakaan hänen toiveitaan ja odotuksiaan. 
Vastaaja ei ehkä ole varma haluaisiko hän kokeilun jälkeen 
jatkaa harrastusta ja koska hän tietää miten paljon järjestelyjä 
harrastuksen mahdollistaminen vaatisi. Siksi voisi olla hyvä, että 
oppilaat pääsisivät kokeilemaan erilaisia harrastelajeja ilman si-
toumusta jatkamisesta. Jos kiinnostusta löytyisi jatkamiseen, voi-
si sitten selvittää harrastuksen järjestämismahdollisuuden.

3.8. Kyläalueen karttahuomiot

Karttatehtävä osoittautui yllättävän vaikeaksi ja vain vanhimmat 
oppilaat saivat joitain mainintoja sijoitettua kartalle. Kirjoitettu-
ja karttamainintoja olivat esimerkiksi ”juuripuu”, ”kiva paikka”, 
”tanssilava”, ”tanssit”, ”lehtikuusia”, ”vettä joskus” ja ”mutaa”. 
Mainintoja toiveista olivat esimerkiksi ”lentopalloverkko” ja ”kota”. 
Karttatehtävässä ei paljastunut enää tässä vaiheessa uusia 
suunnittelua tukevia asioita. Jos tämänkaltaista karttatehtävää 
olisi halunnut soveltaa, olisi ollut luontevampaa tehdä se heti 
projektin alussa.
 

3.9. Matkustelua koskeva kysely

Kaikki oppilaat vastasivat kyselyyn. Matkustelua koskevasta ky-
selystä saatiin seuraavanlaisia tuloksia: Lähimmissä kuntakes-
kuksissa Inarissa ja Ivalossa käydään noin kerran kuussa. Rova-
niemen korkeudelle ja jopa Ouluun asti ajellaan vielä keskimäärin 
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viisi kertaa vuodessa. Sitä kauemmas – Tampere kauimmaisena 
pisteenä – mennään korkeintaan kerran vuodessa. Norjan puo-
lella käydään 10–20 kertaa vuodessa. Kahdeksan oppilasta on 
käynyt Helsingissä. Ulkomaanmatkailu ei Norjaa lukuun ottamat-
ta ole kovin yleistä. Kuusi oppilasta on käynyt naapurimaassam-
me Ruotsissa koskaan. Neljä oppilasta on käynyt itänaapurissa 
Venäjällä. Lisäksi yksi oppilas oli käynyt Hollannissa ja kaksi 
Kreikassa.

Kunta, kaupunki tai maa -  Kuinka usein käydään

Inari ja Ivalo   kerran kk
Rovaniemi - Oulu   5 kertaa vuodessa
Kaukaisin piste Tampere  kerran vuodessa
Norja    10-20 kertaa vuodessa
 
Kaupunki tai maa - Kuinka moni on käynyt

Helsinki  8
Ruotsi  6
Venäjä  4
Kreikka  2
Hollanti  1

3.10. Melukylämalli Sevettijärvellä

”…Ennen ku tää puhelin tuli, tai mää sain tän käyttöön, mää olin 
niinku, et apua, eihän täällä oo mitään kerrottavaa. Siinä mä olin 
väärässä, täällä on vaikka mitä…”
Edeltävä tarinan pätkä kuvaa hyvin saatuja tuloksia. Vaikka Se-
vettijärvellä ei ole paljon erityisesti nuorille suunniteltua ympäris-
töä, nuoret löytävät ympäristöstään paljon tekemistä. Tarinoissa 
he kertovat paljon vapaa-ajan harrastuksistaan ja leikeistä, joi-
ta he ovat leikkineet. Tarinoissa tulevat esille mm. lumilautailu, 
pyörällä ajaminen, melonta, soutaminen, uiminen ja jalkapallo. 
Lisäksi on mainittu eväsretket ja kerrottu leikeistä.
Tarinoiden perusteella Sevettijärvi on melukylä. Liikkumavapaut-

ta ja tarjoumia on paljon. Suurin osa tarinoista oli sävyltään po-
sitiivisia tai neutraaleja ympäristön ja tekemisen kuvauksia. Vain 
harvoissa kommenteissa esitettiin puutteita tai kehitettävää.
Sevettijärveä arvioitaessa Melukylänä on huomioitavaa, että jär-
jestetyn kuljetuksen puute rajoittaa osaltaan lasten liikkumava-
pautta ja toisten lasten tapaamismahdollisuuksia. Kuvien ja ta-
rinoiden perusteella luonto on kuitenkin monipuolinen ympäristö 
monenlaisille leikeille ja toiminnalle. Kuvissa esiintyi pääasiassa 
luonnonympäristöä, mutta sitä on kuvattu kuvissa ja kuvailtu ta-
rinoissa niin monipuolisesti, että Sevettijärveä voi mielestämme 
pitää Melukylänä.
Luokkatilanteissa keskusteltaessa sekä kuva- ja piirustustehtä-
vässä tuli esille, että oppilaat toivoisivat enemmän kanssakäy-
mistä itsensä ikäisten lasten ja nuorten kanssa. Koska välimat-
kat ovat pitkiä ja kouluikäisiä niin vähän, nuoret näkevät harvoin 
muita kouluajan ulkopuolella. Lapset leikkivät ja harrastavat pää-
asiassa sisartensa ja lähinaapurien kanssa. Oppilaat toivoivat, 
että alueelle muuttaisi lisää lapsia ja nuoria. Sosiaalisen kanssa-
käymisen osalta Sevettijärvi lähestyy aavikkoa. Osa kertoi, että 
heillä on kavereita muualla Suomessa esimerkiksi Tampereella 
mutta niin kaukana käydään korkeintaan kerran vuodessa. Yh-
teyttä pidetään kirjoitustehtävän perusteella tietokoneen välityk-
sellä (muttei välttämättä juuri näihin tamperelaisiin kavereihin).
Kirjoitus- ja piirustustehtävästä selvisi, että oppilailla on paljon 
harrastuksia: yhteensä 21 eri lajia oli mainittu, mikä tekee kes-
kimäärin 2,6 harrastusta vastannutta kahdeksaa oppilasta koh-
den. Toiveita uusista harrastusmahdollisuuksista oli vain kaksi ja 
muut toiveet liittyivät ennemminkin yhdessäoloon ja toiveeseen 
sosiaalisesta kanssakäymisestä kuin aivan uusiin harrastusmah-
dollisuuksiin. Harrastusten määrän perusteella Sevettijärvi on 
ennemmin melukylä kuin aavikko, selli tai akvaario. Olisi vaati-
nut vielä tarkentavia kysymyksiä, että olisi selvinnyt kuinka usein 
harrastuksia päästään harrastamaan ja onko se riittävän usein. 
Myös harrastusten laatu olisi vaatinut lisäkysymyksiä, esim. mil-
laista on jalkapallon pelaaminen kahden hengen joukkueilla? 
Harrastavatko vanhemmat ja lapset yhdessä esimerkiksi jalka-
palloa, jäi myös epäselväksi. 

Kuva: Ote karttatehtävän merkinnöistä.
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4. YHTEENVETO

4.1. Koululaisprojektin onnistuminen

Oli hyvä, että tapaamiskertoja oli kaksi ja kännykkäkamerateh-
tävä tehtiin niiden välissä. Siten saimme täydennettyä aineis-
toa toisella käyntikerralla. Kun tiesimme suunnilleen kertyneen 
kuva- ja tarina-aineiston sisällön, osasimme suunnitella toisen 
käyntikerran tehtävät. Saimme mielestämme vastaukset kaikkiin 
alussa esittämiimme kysymyksiin. Toisaalta joihinkin asioihin olisi 
voinut saada vielä tarkennusta.
Osasimme odottaa, ettei kehittämisen paikkoja tai suoria paik-
koihin liittyviä parannusehdotuksia juuri esiintyisi tarinoissa. Kir-
jasimme kehittämisen paikat kuitenkin tehtävänantoon, koska 
toivoimme edes vanhempien oppilaiden kiinnittävän niihin huo-
miota. Lapset eivät näe kehitettävää niinkään ympäristössä, kuin 
toiminnoissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Koska toiveet 
harrastusmahdollisuuksista tai yhdessäolosta eivät välttämät-
tä ole paikkaan sidottuja, niitä ei juuri tullut esille kännykkäka-
meralla otetuissa kuvissa tai tarinoissa – korkeintaan kaikkein 
vapaamuotoisimman tarinoinnin yhteydessä esitettiin paikkaan 
liittymättömiä Sevettijärven kehittämistoiveita. Toisaalta toiveet 
harrastusmahdollisuudesta saattoivat liittyä paikkaan, missä ei 
normaalisti vapaa-ajalla olla kuten kyläalueeseen tai kouluym-
päristöön. Kännykkäkameratehtävähän oli nimenomaan koti-
tehtävä. Siksi oli hyvä, että toisella käyntikerralla saimme vielä 
täydentäviä vastauksia kirjoitus- ja piirustustehtävästä. Kirjoitus- 
ja piirustustehtävän tehtävänannossa pyysimme harrastusten li-
säksi esittämään vapaa-ajan toiveita ja sitä kautta saimme myös 
vastauksia.

4.2. Kännykkäkamerat

Alussa kirjoitimme, että kännykkäkameroiden mahdollisuus on 
juuri siinä, että niitä voidaan käyttää laajallakin alueella ja sa-
malla saada kertomuksia ja kuvia. Kännykän käyttämisen vapa-
us voi osittain olla myös heikkous, jos halutaan vastauksia juuri 
tiettyihin kysymyksiin. Tilanne on niin vapaa, kun lapsi on känny-
kän kanssa, että ohjeet helposti unohtuvat. Toisaalta se on ihan 
hyvä ja toivoimme myös vapaata kerrontaa. Vapaan tarinoinnin 
kautta saimme paljon enemmän tietoa lasten elinympäristöstä ja 
toimimisesta siinä kuin mitä olisimme saaneet, jos lapset olisivat 
pitäytyneet yksinkertaisissa paikan määritteissä. Toisaalta, mikäli 
lapsia olisi ollut paljon, olisi tutkimusaineisto voinut paisua hal-
litsemattomasti. Koska Kerro Tarinaan osallistui vain yhdeksän 
oppilasta, pysyi aineisto vielä kohtuullisena.

Kännykänkäyttäjät ovat hyvin erilaisia: toinen ottaa paljon kuvia 
ja kertoo tarinoita, toinen ei lainkaan. Osa saattoi kuitata tehtä-
vän yhdellä kuvalla ja tarinalla, mikä saa liikkumareviirin näyttä-
mään melko suppealta. Toisaalta yksikin kuva kertoo varmasti 
jotain kamerakännykän käyttäjästä ja pienimmillä koululaisilla 
kuvaa hyvin liikkumareviiriä. Tehtäviä ei välttämättä haluta tehdä 
vapaa-ajalla. Karttatehtävän tekeminen luokassa perinteisin me-
netelmin saisi ehkä jotkut oppilaat keskittymään siihen enemmän 
ja vastaamaan täsmällisemmin tai laajemmin. 
Kerro Tarina oli mielestämme onnistunut väline mielipiteiden ja 
huomioiden keräämiseksi varsinkin kun kohdealue oli hyvin laa-
ja.
 
4.3. Projektin hyödyntäminen suunnittelussa

Kuntasuunnittelun kurssin suunnittelutyön kannalta koululais-
projekti tuli mielestämme liian myöhään. Toisaalta oli hyvä, että 
tarinoita ja kommentteja tuli koko ajan kaikkien suunnittelijoiden 
saataville. Toisaalta niistä oli aika vaikea nähdä kokonaiskuvaa, 
mikä tulee esille vasta nyt, kun kaikki tarinat ja kuvat sekä muu 
aineisto on koottu ja käyty läpi. Väliesittelyssä ei ehkä osattu vie-
lä tuoda kaikkea suunnittelua edistävää tietoa esille ja suunnitte-
lutyöt olivat muutenkin jo melko pitkällä siinä vaiheessa.
Tavoitteenamme oli koululaisprojektissa saada sellaista tietoa 
koululaisten elinympäristöstä ja elintavoista, jota olisimme sit-
ten voineet hyödyntää kuntasuunnittelun kurssilla. Siksi otim-
me mukaan myös kuntasuunnittelukurssilaisten luonnoksia ku-
vatehtävään. Varsinaiset suunnitelmat olisivat voineet olla liian 
vaikeita arvioitavia koululaisille. Yksittäisten kuvien arvioiminen 
oli helpompaa kuin esimerkiksi karttatehtävän tekeminen, jossa 
annoimme koululaisille arvioimisen lisäksi myös mahdollisuuden 
suunnitella.
Itse suunnittelutyö tai parannusehdotusten tekeminen pienille 
koululaisille tai ympäristön kokeminen muokattavana kohteena 
oli varmasti vaikeaa. Koululaisprojekti voi auttaa koululaisia tar-
kastelemaan ympäristöään tai avata uusia näkökulmia ympäris-
tön tarkasteluun.
Omasta puolesta voi sanoa, että aineistoa tuli seurattua ja hyö-
dynnettyä. Ehkä koululaisten tuottamaan aineistoon olisi suhtau-
tunut eri tavalla, jos ei olisi ollut mukana koululaisprojektissa.
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Liite 1: Kirje vanhemmille

HYVÄT SEVETTIJÄRVEN KOULULAISPROJEKTIIN OSALLISTUVIEN 

OPPILAIDEN VANHEMMAT

Oulun yliopiston Arkkitehtuurin osaston Kuntasuunnittelun kurssilaiset ja 

TOL järjestävät Inarin kunnan kanssa yhteistyössä Sevettijärven koulun 

koululaisprojektin 17.9.–4.11.2008. Koululaisprojektin on tarkoitus in-

nostaa koululaisia tutkimaan normaalia päivittäistä liikkumisympäristöä 

ja kiinnittämään huomiota ympäristöönsä eri näkökulmista uuden kame-

rakännykkätekniikan avulla. Samalla projekti tuottaa sekä kuntasuunnit-

telun kurssia että TOLlia hyödyttävää tietoa.

Keskiviikkona 17.9.2008 Oppilaita opastettiin koululla kamerakännyköi-

den käytössä, minkä jälkeen totuttelimme uuteen tekniikkaan havainnoi-

malla lähikouluympäristöä samaan tapaan kuin on tarkoitus havainnoida 

omaa tavallista liikkumisympäristöä itsenäisesti koulun ulkopuolella.

Kaksi kamerakännykkää jätettiin Sevettijärvelle oppilaiden käyttöön 

ja laitteet kiertävät oppilailla opettajan avustuksella, noin viikon verran 

kullakin. Koululaisia kannustetaan kuljettamaan kännykkää mukana 

normaaleissa leikki-, oleskelu- ja harrastuspaikoissa ja havainnoimaan 

sekä kommentoimaan kriittisesti ympäristöä kuvien ja kännykällä nau-

hoitettujen ääniviestien avulla. Jos paikka tuo mieleen jonkun kokonai-

sen tarinan tai muiston, niin sellainen kannattaa ehdottomasti nauhoittaa 

talteen! Oleellista on, että kuvatut paikat ja nauhoitetut kommentit ku-

vastavat oppilaiden tavallista arkiympäristöä ja elämänpiiriä. Valokuvat 

otetaan ja kommentit nauhoitetaan aina heti kyseisessä paikassa olles-

sa, ei siis jälkikäteen. Tarkoitus ei ole lähteä seikkailemaan kännyköiden 

kanssa varta vasten normaalista poikkeaviin paikkoihin tai sinne, minne 

ei muulloinkaan ole lupa mennä.

Erityisesti haluamme sekä valokuvan, että siihen liittyvän paikalla nau-

hoitetun kuvaavan kommentin tai tarinan seuraavanlaisista paikoista:

-Paikat, joissa lapset tapaavat toisia kavereitaan

-Paikat, joista löytyy mukavaa tekemistä

-Kauniit/rumat/viihtyisät/pelottavat paikat

-Syystä tai toisesta mielenkiintoiset paikat

-Paikat, joita oppilaan mielestä voisi kehittää tai parantaa, miten?

-Ehdoton mielipaikka

-Ylipäätään sellaiset paikat, jotka herättävät mielikuvia, muistoja tms.

Esimerkkejä kommenteista: ”Tämä on tosi hieno paikka, mutta tässä voi 

olla talvella liukasta.” TAI ”Täällä käyn usein, mutta kauemmas en saa 

mennä.” TAI ”Täällä me rakennettiin kerran kaverin kanssa risumaja.” TAI 

yksinkertaisesti: ”Oho, onpa ruma paikka!”

4.11. Saavumme toisen kerran koululle keräämään puhelimet ja tutki-

maan kännyköillä kertynyttä 

aineistoa yhdessä oppilaiden kanssa.

Toivomme kovasti, että kaikki koulun oppilaat osallistuisivat projektiin. 

Projekti on tarkoitus toteuttaa yksityisyyttä kunnioittaen. Oppilaiden ni-

miä tai kuvia, joista oppilaan voi tunnistaa ei julkaista.

Teiltä vanhemmilta toivomme myönteistä suhtautumista projektiin ja 

apua ja kannustusta, jos lapsen on vaikeuksia käyttää kameraa.

Ystävällisin terveisin,

Elina Marjakangas ja Piia Väyrynen,

Oulun Yliopisto, Arkkitehtuurin osasto
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Arabianrantaan! Uuden kaupungin maihinnousu. Helsingin kau-
pungin tietokeskus. Porvoo 2007, ss. 184–206.

Partakko-Näätämö toiminnallinen suunnitelma, 31.3.2006 (Ne-
senta)

Vuorovaikutteisen suunnittelun ja ympäristön tutkimuksen meto-
dikortisto (YTK): http://www.tkk.fi/Yksikot/YTK/koulutus/metodi-
kortti/Metodit.html (27.1.2009)
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kuntasuunnittelun, ympäristökasvatuksen ja ehkäisevän sosiaa-
lipolitiikan välisestä yhteistyöstä Kiteen Rantalan ala-asteella. 
Tutkimusraportti 3/1994, Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön 
osasto. Helsinki 1994.

Jovero, Sari ja Horelli, Liisa. Nuoret ja paikallisuuden merkitys? 
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Liite 3: Kuvatehtävän kuvat: lähteet

Asuinrakennukset:

1. Eräs Sevettijärven ensimmäisistä kolttataloista: Linkola, Anni 

ja Linkola, Martti, 2000. ”Kolttasaamelaiset – vähemmistön vähemmistö” 

teoksessa Siiddastallan – Siidoista kyliin. Näkkäläjärvi, Klemetti ja Pen-

nanen, Jukka (toim.). Kustannus Pohjoinen, Gummerus kirjapaino Oy, 

Jyväskylä, ss. 158-167 (kuva sivulla 165)

2. Rintamamiestalo: 1. piirros: Kaj Englund 1945, 2. piirros: http://

www.oph.fi/etalukio/kuvataide/kurssi2/kuvat/kuva53.jpg (31.10.2008), 

valokuva: http://www.hangren.fi/wp-content/ratsumiehentie-kesa-piha2.

jpg (31.10.2008),

3. House in Telluride: John Pawson, 2006. “House in Telluride” 

teoksessa Minimalist Houses. Schleifer, Simone (toim.). Taschen, Gráfi-

cas Toledo, Spain, ss. 92-99

4. Perinnetalo: http://www.asuntotieto.com/20000i_RAKEN-

NUS_JA_REMONTTITIETO/2007_kev%E4t/Messutalo07/kuvat/01/mal-

listo-ulko.jpg (31.10.2008)

5. Vuokratalot Näätämö: Opiskelijoiden piirros (Kuntasuunnitte-

lukurssi, Helminauha ryhmä: Huovinen, Anna-Maija, Keränen, Jaana, 

Paavilainen, Kaisa ja Rusanen, Maija)

6. Holiday Retreat: EM2N Architekten, 2006. “Holiday Retreat” 

teoksessa Minimalist Houses. Schleifer, Simone (toim.). Taschen, Gráfi-

cas Toledo, Spain, ss. 100-105

7. Maakuoppa-asunto: Opiskelijoiden piirros (Kuntasuunnittelu-

kurssi, Uudet juuret ryhmä: Häkkinen, Hannes, Jungar, Jenny, Korkia-

koski, Pauli, Pöytäkangas, Hanna ja Väyrynen, Piia)

8. Slope House: Lichtblau Wagner Architekten, 2006. “Slope 

House” teoksessa Minimalist Houses. Schleifer, Simone (toim.). Tas-

chen, Gráficas Toledo, Spain, ss. 204-211

9. House in Dornbirn: Gerold Wiederin, 2006. “House in Dorn-

birn” teoksessa Minimalist Houses. Schleifer, Simone (toim.). Taschen, 

Gráficas Toledo, Spain, ss. 370-375

10. Kaakkurin puiset pientalot: Karjalainen, Markku ja Patokoski, 

Riku, 2007. ”Oulun Kaakkurin Kiviharju” teoksessa Kotina puinen kau-

punkikylä – esimerkkejä moderneista puukaupungeista. Karjalainen, 

Markku ja Patokoski, Riku (toim.). Rakennustieto Oy, Tammer-paino Oy, 

Tampere, s. 142. (kuva: Jussi Kalliopuska)

11. Oulun Jylkynkankaan hirsiraitti: Karjalainen, Markku ja Pato-

koski, Riku, 2007. ” Oulun Jylkynkankaan hirsiraitti” teoksessa Kotina 

puinen kaupunkikylä – esimerkkejä moderneista puukaupungeista. Kar-

jalainen, Markku ja Patokoski, Riku (toim.). Rakennustieto Oy, Tammer-

paino Oy, Tampere, s. 138. (kuva: Jussi Kalliopuska)

12. Kotilo: 1. kuva: http://www.flickr.com/photos/ldm/193846103/ 

(31.10.2008), 2. kuva: http://www.oppigardhavdal.no/images/olavi-ko-

ponen2.jpg (31.10.2008)

Elämysarkkitehtuuri/ julkiset rakennukset:

13. Kulttuurikeskus, Sevettijärvi: Opiskelijoiden piirros (Kunta-

suunnittelukurssi, Helminauha ryhmä: Huovinen, Anna-Maija, Keränen, 

Jaana, Paavilainen, Kaisa ja Rusanen, Maija)

14. Kulttuurikeskus, Sevettijärvi: Opiskelijoiden piirros (Kunta-

suunnittelukurssi, Pienet askeleet ryhmä: Erkkilä, Merja, Hooli, Lauri, 

Lehtikangas, Mirjam ja Marjakangas, Elina)

15. Kulttuurikeskus, Sevettijärvi: Opiskelijoiden piirros (Kunta-

suunnittelukurssi, Uudet juuret ryhmä: Häkkinen, Hannes, Jungar, Jen-

ny, Korkiakoski, Pauli, Pöytäkangas, Hanna ja Väyrynen, Piia)

16. Metla-talo: 1. kuva: http://www.safa.fi/archive/344_2002_

Metla_kutsukilp.jpg (31.10.2008), 2. kuva: http://www.metla.fi/tiedot-

teet/2004/img/metla-talo-pilarit.jpg (31.10.2008)

17. Lasiseinäinen kota: Opiskelijoiden piirros (Kuntasuunnittelu-

kurssi, Pienet askeleet ryhmä: Erkkilä, Merja, Hooli, Lauri, Lehtikangas, 

Mirjam ja Marjakangas, Elina)

18. Variksenmarjamajat: Opiskelijoiden piirros (Kuntasuunnittelu-

kurssi, Pienet askeleet ryhmä: Erkkilä, Merja, Hooli, Lauri, Lehtikangas, 

Mirjam ja Marjakangas, Elina)

19. Kelluva sauna: Kaikki kuvat: http://www.rintalaeggertsson.

com/0.html (31.10.2008
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Johdanto

Näätämön maarekisterikylän kyläkysely toteutettiin syksyllä 2008 
osana Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kuntasuunnittelun 
kurssia, jonka tehtävänä oli Sevettijärven kehittämissuunnitelman 
laatiminen. Kyläkyselyn ensisijaisina laatijoina ovat olleet Näätä-
mön maarekisterikylän kyläyhdistyksen aktiivitoimijat, yhdessä 
kuntasuunnittelun kurssille osallistuneiden suunnittelumaantie-
teen opiskelijoiden kanssa. Kyselyä valmisteltaessa sen runkoa 
kommentoi myös Saa´mi Nue’tt ry, jonka palautetta kyselyn laati-
jat huomioivat parhaaksi katsomallaan tavalla.

Kysely lähetettiin kaikkien Näätämön maarekisterikylän alueen 
talouksille, joihin kuuluvat Kalaniemen, Saitajärven, Jorvapuoli-
järven, Suprun, Välijärven, Mihkaljärven, Rautaperäjärven, Se-
vettijärven, Varpuniemen, Rautuojan, Kirakkakankaan, Kirakka-
järven, Lauttajärven, Kuoppalammen, Hietajärven, Jääjärven ja 
Näätämön kylien alueet. Alueella asuu yhteensä noin 350 asu-
kasta. Kysely lähetettiin yhteensä 125 kotitalouteen Näätämön 
maarekisterikylän kyläyhdistykseltä saatujen osoitetietojen mu-
kaisesti. 

Kyselyn ensisijaisena tavoitteena oli saada tietoa alueen asuk-
kaiden mielipiteistä heidän elinympäristöstään, palveluista ja 
maankäytön kehittämisestä sekä yleisestä viihtyvyydestä alueel-
la. Kyselyn tuloksia on käytetty apuna kuntasuunnittelun kurssin 
Sevettijärven yleispiirteisen suunnitelman laatimisen pohja-ai-
neistona, mutta kurssin loputtua materiaalit tullaan luovuttamaan 
kokonaisuudessaan Näätämön maarekisterikylän kyläyhdistyk-
sen haltuun, jotta niitä voitaisiin hyödyntää myös tulevaisuu-
dessa suunnittelussa ja tutkimuksessa. Tässä loppuraportissa 
on esitelty kyläkyselyn merkittävimpiä tuloksia ja arvioitu niiden 
merkitystä kylän kehittämisen kannalta.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen aineistona oli Näätämön maarekisterikylän alueella 
tehty strukturoitu lomakehaastattelu, jossa osa kysymyksistä oli 
avo- ja osa monivalintakysymyksiä. Kysely koostui eri teemoihin 
perustuvista osioista. Kyselyn tuloksia tulkittiin teemoittain ja vas-
tauksista pyrittiin muodostamaan yhtenäinen näkemys kyselyyn 
vastanneiden mielipiteistä ja ajatuksista koskien kylän kehittämis-
tä. Kyselyn tuloksia analysoitiin sekä määrällisin että laadullisin 
menetelmin. Monivalintakysymykset koodattiin ja syötettiin Spss 

– tilasto-ohjelmaan, jossa niitä tarkasteltiin suorien jakaumien ja 
ristiintaulukoinnin avulla. Vastauksia tulkittiin muun muassa su-
kupuolen, iän sekä identiteetin mukaan, jolloin sisällöstä saatiin 
enemmän irti. Aineiston pienuuden vuoksi kovin pitkälle meneviä 
johtopäätöksiä eri tekijöiden vaikutuksesta pyrittiin välttämään.  
Vapamuotoiset avovastaukset taulukoitiin ensin Excel – tauluk-
ko-ohjelmaan ja sen jälkeen vastaukset koodattiin ja luokiteltiin 
kysymys kysymykseltä teemoittain. 

Lomakehaastattelussa oletetaan, että kysymysten merkitys on 
sama kaikille. Kysymysten ja väitteiden muoto ja järjestys on 
täysin määrätty (Hirsjärvi & Hurme 1993: 29). Saataviin vasta-
uksiin voi vaikuttaa kysymysten muoto ja siksi kysymykset pyrit-
tiinkin laatimaan niin, että ne ovat kaikille ymmärrettäviä samalla 
tavalla. Valittujen käsitteiden ja vaihtoehtojen täytyy heijastaa 
haastateltavien maailmaa (Hirsjärvi & Hurme 1993: 29). Tässä 
tutkimuksessa yhtenä kyselyn laatijoista oli kyläyhdistys, jolla 
on kosketuspintaa kylän arkielämään. Näin pyrittiin välttämään 
mahdollisia väärinkäsityksiä ja epäselvyyksiä kysymysten tul-
kinnassa. Tutkimustuloksiin saattavat vaikuttaa tutkijoiden omat 
mielikuvat, käsitykset ja tulkinnat asioista, mutta niiden liiallista 
vaikusta pyrittiin välttämään ja tulokset tulkittiin objektiivisesti.

Kyselyyn vastanneiden taustatiedot

Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 36 eli vastausprosentiksi 
muodostui 28,8 prosenttia. Vastausprosenttia voidaan pitää tyy-
dyttävänä verrattaessa sitä yleisiin postitse lähetettävien asu-
kaskyselyjen vastausprosentteihin. Kyselyn pieni otoskoko ja 
saatujen vastausten määrä kuitenkin rajoittavat käytössä olevien 
tilastotieteellisten menetelmien valikoimaa. Lisäksi tulosten tul-
kinnassa on syytä välttää liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä. 

Kyläkyselyyn vastanneista kaksi kolmasosaa oli miehiä ja yksi 
kolmasosa naisia, heistä 32 asui kylässä vakinaisesti. Naispuoli-
sista vastaajista puolet (50 %) ilmoitti kuuluvansa 66–80 -vuotiai-
den ikäluokkaan, kun taas suurin osa miespuolisista vastaajista 
(86,4 %) kuului 41–65 -vuotiaisiin. Kyläkyselyyn vastanneiden 
sukupuolijakauman ja iän välistä suhdetta on kuvattu taulukossa 
1. Vastaajien talouksissa asui yhteensä 61 henkilöä, joista lapsia 
oli seitsemän. Talouksien keskikoko oli kaksi henkeä per talous 
ja suurimmassa taloudessa asui yhteensä neljä ihmistä. 66,7 % 

Näätämön maarekisterikylän kyläkysely - loppuraportti
Lauri Hooli, Pauli Korkiakoski ja Maija Rusanen
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vastanneista tunsi olevansa ensisijaiselta identiteetiltään koltta-
saamelaisia, 16,7 % suomalaisia ja 13,9 % muita. Vastaajien ikä-
rakennetta on selvitetty kuvassa 1. 

Kuva 1. Asukaskyselyyn vastanneiden ikäjakauma.

Kyselyyn vastanneiden taustatietojen pohjalta voidaan otannan 
katsoa kuvaavan alueen viimeaikaista kehitystä melko hyvin, 
suurimman osan kyläläisistä ollessa melko iäkkäitä eläkeläisiä 
(57,1 %), jotka asuvat kylällä joko yksin tai elämänkumppaninsa 
kanssa. Vastaajista 37,1 prosenttia ilmoitti käyvänsä töissä ja 5,7 
prosenttia olevansa työtön. Aluetta on myös vaivannut nuorten 
ja opiskelijoiden poismuutto ja tämä on myös pääteltävissä ky-
selyyn vastanneiden taustatiedoista, sillä heidän joukossaan ei 
ollut yhtään opiskelijaa tai alle 18-vuotiasta ja alle 40-vuotiaita 
vastaajiakin oli ainoastaan kaksi.  Näistä luvuista huolimatta ky-
läläiset tuntuivat viihtyvän alueella yllättävänkin hyvin, sillä 52,8 
prosenttia vastanneista kertoi viihtyvän siellä erittäin hyvin ja vain 
yksi heistä melko huonosti (ks. kuva 2).

 Kuva 2. Asukkaiden viihtyvyys kylässä.

Kieli ja kulttuuri 

Sevettijärven alueella puhutaan useita kieliä, muun muassa suo-
mea, kolttasaamea, inarinsaamea sekä norjaa. Kyselyn avulla 
haluttiin selvittää kylän kielirakennetta ja erityisesti kolttasaamen 
käyttöä erilaisissa tilanteissa. Vaikka tulosten perusteella suurin 
osa kyselyyn vastanneista tunsi olevansa identiteetiltään kolttia, 
kaksi kolmasosaa (65,7 %) puhui suomea ensisijaisena kiele-
nään ja ainoastaan yksi kolmasosa kolttasaamea (ks. kuva 3). 
Kysymyksellä pyrittiin selvittämään nimenomaan ensisijaista pu-
huttua kieltä ja voi olla, että kolttasaamelaisten muualle muuton 
ja alueelle muuttaneiden uusien ihmisten myötä suomen kielen 
käyttö arkielämässä on lisääntynyt uusilla sukupolvilla. Seuraa-
vassa kysymyksessä selvitettiin tarkemmin kolttasaamen käyttöä 
ja vastauksista ilmeni, että lähes 65 prosenttia vastaajista kui-
tenkin osaa kieltä. Kolttasaamea lainkaan ei puhunut ainoastaan 
kolmasosa vastaajista (36,1 %). 

 

Kuva 3. Vastaajien ensisijainen puhuttu kieli.

Suurin osa kyläläisistä puhuu kolttasaamea, mutta sen käyttö ei 
ole yhtä yleistä ensisijaisena kielenä. Ne vastanneet, jotka pu-
huvat kolttasaamea käyttävät sitä eniten kotona ja sukulaisten 
kanssa. Kolttasaamea puhuttiin myös jonkin verran luontaiselin-
keinojen harjoittamisessa kuten poronhoidon ja kalastuksen yh-
teydessä (ks. kuva 4). Tuloksista ilmenee, että tietyn kielen pu-
huminen ja elinkeinojen harjoittaminen kuuluvat yhteen ainakin 
kolttakulttuurin piirissä. Hyvin harva käytti kieltä asioidessaan 
kylän tai Inarin ja Ivalon tarjoamissa palveluissa.

Sukupuoli/Ikä 18-40 41-65 66-80 yli 81 Yhteensä

Nainen 2 (16,7 %) 4 (33,3 %) 6 (50 %) 0 (0 %) 12 (100 %)

Mies 0 (0 %) 19 (86,4 %) 2 (9,1 %) 1 (4,5 %) 22 (100 %)

Yhteensä 2 (5,9 %) 23 (67,6 %) 8 (23,5 %) 1 (2,9 %) 34 (100 %)

Taulukko 1. 
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Koltankielisiä palveluita saa riittävästi yli 70 prosenttia kysymyk-
seen vastanneista. Tulokset ovat samanlaiset, riippumatta siitä 
otetaanko mukaan ainoastaan koltankieliset vai kaikki vastaajat. 
Puolet vastaajista ilmoittaa tarvitsevansa tukea kolttasaamen 
käyttöön ja oppimiseen. Ehdotuksissa oli toivottu muun muassa 
koltan kielipesän perustamista sekä yleistä tukea kielen oppimi-
seen. Kielipesästä kysyttiin myös erikseen ja noin 30 prosenttia 
vastanneista ilmoittaa, että heillä olisi tarvetta koltankielen kie-
lipesälle. Koltan kielipesä on nuorille lapsille tarkoitettu päivä-
hoitomuoto, jonka tarkoitus on tukea heidän kolttasaamen oppi-
mistaan. Kylällä on joskus aiemmin ollut kielipesätoimintaa, joka 
sittemmin on kuitenkin lopetettu.

Kolttakulttuurikeskus

Sevettijärven kylään ollaan suunnittelemassa uutta kolttakulttuu-
rikeskusta, jonka ensisijaisena tarkoituksena on edistää koltta-
kulttuurin säilymistä. Elinkeinot ja kolttakulttuurihankkeen 2006 
– 2007 puitteissa selvitettiin millaisille tiloille kulttuurikeskukses-
sa olisi tarvetta. Suunnitelmien mukaan sinne ollaan sijoittamas-
sa kolttakulttuurista kertovaa museota ja museoon liittyviä oheis-
tiloja kuten myymälää. Keskuksen yhteyteen on myös tarkoitus 
sijoittaa erilaisten yhdistysten toimitiloja, monitoimitila sekä mah-
dollisesti ravintola/kahvila. (Suojoki-Gauriloff 2007: 12–13)

Kulttuurikeskus koetaan tärkeäksi kylällä ja sitä koskeviin kysy-
myksiin oli vastannut suurin osa asukkaista. Kyselyssä yritettiin 
kartoittaa millaisia kyläläisiä palvelevia tiloja ja toimintoja kulttuu-
rikeskukseen pitäisi saada. Kyselyyn osallistuneet saivat vapaas-
ti kertoa toiveistaan. Vastauksista ilmeni neljä osa-aluetta, joita 
tukevia toimintoja haluttiin kulttuurikeskukseen. Ylivoimaisesti 
eniten toivottiin erilaisia kokoontumis- ja harrastetiloja. Erikseen 
mainintoja saivat nuorten kokoontumistilat sekä erilaiset ajanviet-
toon ja harrastamiseen soveltuvat tilat. Vastauksista ilmenee sel-
vä tarve kyläläisten yhteiselle toiminnalle. Tällä hetkellä kylässä 
ei ole varsinaisia kokoontumistiloja, mutta koulun tiloja käytetään 
joskus yhteisen toiminnan järjestämiseen. Tähän ryhmään liittyi-
vät myös erilaisten yhdistysten toimitilat. 

Paljon mainintoja saivat myös museoon ja matkailupalveluihin 
liittyvät toiminnot. Tärkeänä pidettiin itse museotoiminnan organi-
sointia sekä siihen liitettäviä palveluita kuten erilaisia myymälöitä. 
Myös kolttakulttuurin säilyttämistä tukevia toimintoja oli toivottu 

keskukseen. Tällaisia toimintoja olivat museon ohella kurssi- ja 
käsityötilat, arkistojen säilytys sekä kirjasto. Jonkin verran mai-
nintoja olivat saaneet myös erilaiset terveydenhuoltoon liittyvät 
toiminnot. Tulos kertoo osaltaan ihmisten huolesta terveyspalve-
luiden järjestämisen puolesta, sillä niiden tarvetta tuotiin aktiivi-
sesti esille.
 
Kyselyyn vastanneiden mielestä kolttakulttuurista pitäisi doku-
mentoida kaikki olennainen kulttuuriin liittyvä, erityisesti kulttuu-
rille ominaisia rakennelmia sekä asuin- että elinkeinotoimintaan 
liittyviä työtapoja. Kolttakulttuurikeskus on tärkeä hanke kyläläi-
sille ja siitä voi toteutuessaan tulla kylän kulttuuri- ja virkistystoi-
minnan keskus sekä myös kylän henkinen ja fyysinen keskus. 
Kulttuurikeskus voi tuoda mukanaan lisää elinkeinotoimintaa ja 
matkailua kylään sekä elävöittää ympäristöään. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sevettijärven palveluresurssit ovat rajalliset ja lähes kaikki kun-
nalliset palvelut sekä erikoispalvelut sijaitsevassa Inarin kunnan 
palveluiden keskuksessa Ivalossa, jonne Sevettijärveltä on mat-
kaa noin 150-190 kilometriä riippuen asuinpaikasta.  Kyselyn yh-
dessä osassa käsiteltiin asukkaiden tyytyväisyyttä alueella saa-
taviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kysymykseen vastanneista 
asukkaista yli puolet (61,3 %) koki kylän terveyspalvelut riittä-
viksi. Vastaajien iällä oli jonkin verran vaikutusta mielipiteeseen 
terveyspalveluiden riittävyydestä. Yli 66-vuotiaiden ryhmässä 
tyytymättömiä oli suhteellisesti enemmän kuin muissa ryhmis-
sä. Sukupuolten välillä vastauksia tarkasteltaessa eroja ei juuri 
ollut, miehet olivat vain hiukan tyytyväisempiä palveluiden riittä-
vyyteen. Terveyspalveluiden kehittämiskohtia oli muun muassa 
lääkärin puute ja epätietoisuus lääkärin käyntiajoista. Myös ter-
veydenhoitajia ja päivähoitajia kaivattiin kylälle enemmän.

Terveydenhuollon apua sai kotiin tarvittaessa noin 70 prosent-
tia kysymykseen vastanneista. Kotipalvelun apua sai tarvitta-
essa hieman yli puolet vastanneista.  Yleiseen tyytyväisyyteen 
terveyspalveluiden riittävyydestä voi vaikuttaa se, että vastaa-
jat kokevat saavansa apua kotiinsa tarvittaessa, vaikka fyysisiä 
palveluyksiköitä ei alueella sijaitsisikaan. Kukaan vastaajista 
ei ollut tyytyväinen alueella tarjottuihin päivähoitopalveluihin ja 
avovastauksista ilmeni, että kylällä ei  käytännössä ole lainkaan 
päivähoitopalveluita ja mahdollisuudet päivähoitoon ovat heikot. 
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Vastausprosentti tähän kysymykseen ei ollut kovin suuri, joka 
johtunee pienten lasten vähäisestä määrästä alueella.

Suurimmalla osalla vastaajista ei ollut tarvetta kylätalonmiehen 
palveluille. Vastauksia sukupuolen mukaan tarkasteltaessa ilme-
ni kuitenkin, että suurimmalla osalla naisvastaajista voisi olla tar-
vetta kyseiselle palvelulle. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli 
miehiä, joten heidän kantansa painottuu vastauksissa. Kylätalon-
miestä tarvittaisiin muun muassa lumitöiden tekemiseen, puiden 
pilkkomiseen sekä pieniin kunnostus- ja korjaustöihin

Kyselyssä haluttiin selvittää myös, mitä palveluita ihmiset hake-
vat Ivalosta. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli vastannut tä-
hän kysymykseen, joka kertoo tarpeesta hakea omalta alueelta 
puuttuvia palveluita kauempaakin. Selkeästi tärkeimmät palve-
lut, jota Ivalosta haettiin, olivat lääkäri- ja terveyskeskuspalvelut. 
Keskenään saman verran mainintoja saivat pankki-, kauppa- ja 
apteekkipalvelut. Tarvetta oli myös erikoisliikkeiden palveluille 
kuten vaatekaupoille ja rautakaupoille. Myös erilaiset virastot 
kuten kelan toimisto, työvoimatoimisto ja kunnanvirasto olivat 
tärkeimpinä mainittujen palveluiden joukossa. Käyntikerrat vaih-
telivat palveluiden mukaan ja useimmiten palveluita käytettiin 
muutaman kerran kuukaudessa tai muutaman kuukauden välein 
riippuen palvelun laadusta. 

Kyselyssä haluttiin selvittää, että kuinka moni asukkaista voisi 
kuvitella muuttavansa tarvittaessa Sevettijärven tulevaan palve-
lutaloon. Kaikkia kysymykseen vastanneita tarkastellessa suurin 
osa suhtautui asiaan myönteisesti. 43,8 prosenttia voi kuvitella 
muuttavansa palvelutaloon ja lisäksi 34,4 prosenttia pitää asiaa 
mahdollisena (ks. kuva 5). 
 

Kuva 5. Voisitteko kuvitella muuttavanne Sevettijärven tulevaan palve-

lutaloon tarvittaessa?

Naiset suhtautuivat mahdollisuuteen hieman myönteisemmin 
kuin miehet ja heidän joukostaan vain 10 prosenttia ei voisi kuvi-
tella muuttavansa, kun taas miehillä sama luku on lähemmäs 30 
prosenttia. Ikäluokittain vertailtuna lähes kaikissa luokissa suu-
rin osa voisi ehdottomasti kuvitella muuttavansa palvelutaloon 
tai ehkä muuttavansa sinne. Ainoastaan 66 - 80-vuotiaiden luo-
kassa oli saman verran sekä kyllä että ei vastauksen antaneita. 
Aineiston pienuudesta johtuen ei voida vetää kovin suuria johto-
päätöksiä sukupuolen tai iän merkityksestä mielipiteisiin.

Kaupalliset palvelut 

Kysyttäessä kaupallisista palveluista, Näätämön kylällä sijaitse-
vat rajakaupat olivat kyselyyn vastanneille tärkein päivittäisten 
elintarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden hankintapaikka, sillä 30 
kyselyyn vastanneista ilmoitti tekevänsä päivittäiset ostoksensa 
siellä. Toiseksi tärkeimpänä kauppapaikkana pidettiin Inarin ja 
Ivalon palveluita, joista 18 vastannutta hankki päivittäiset elin-
tarvikkeensa. Norjan kaupallisilla palveluilla päivittäisten elintar-
vikkeiden hankinnassa ei ollut kyselyyn vastanneille juurikaan 
merkitystä, sillä vastaajista vain kolme ilmoitti asioivansa päivit-
täisten hankintojensa perässä rajan toisella puolella. Monelle ky-
selyyn osallistuneelle vain yhden tärkeimmän elintarvikkeiden ja 
kulutushyödykkeiden hankintapaikan valitseminen näytti olevan 
hankalaa. Tämä saattaa johtua siitä, että koska alueen kaupalli-
nen tarjonta on rajallista, voivat asukkaat hankkia vain osan hyö-
dykkeistään alueen palveluista ja erityisempien tarpeiden vuoksi 
heidän on matkustettava joko Ivaloon tai Inariin. 

Kaikista kyselyyn vastanneista 23 otti kantaa alueella kulkevan 
kauppataksin reittiin ja aikatauluun. Heistä suurin osa (78,3 %) oli 
siihen tyytyväisiä, tosin avovastauksen perusteella moni vastan-
neista ei ollut sen vakituista käyttäjäkuntaa. Julkisen liikenteen 
toimivuus alueen sekä Inarin ja Ivalon välillä jakoi mielipiteet kah-
tia. 51,7 prosenttia kysymykseen vastanneista oli sitä mieltä, että 
julkista liikennettä tulisi lisätä ja 48,3 prosenttia olivat tyytyväisiä 
nykyiseen tilanteeseen. Eniten parannuksia toivottiin viikonlopun 
linja-auto vuoroihin, jotta asiointi Inarin tai Ivalon palveluissa olisi 
mahdollista esimerkiksi lauantaipäivän aikana.
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Koulutus ja elinkeinot

Kyselyyn vastanneista seitsemän (19,4 %) ilmoitti osallistuneen-
sa johonkin ammattiin tai lisäansioihin liittyvään koulutukseen 
viimeisen viiden vuoden aikana. Suosituimpia olivat olleet luon-
taiselinkeinoihin läheisesti liittyvät opinnot, kuten poron- ja met-
sänhoito. Muita suosittuja olivat muun muassa kielten ja käsitöi-
den koulutus. 

Eniten uusia koulutusmahdollisuuksia kylälle toivottiin käsitöi-
hin liittyen, mutta myös perinteisiin luontaiselinkeinoihin, kuten 
kalastukseen, metsästykseen ja esimerkiksi sienten keruuseen 
liittyvät kurssit olivat toivottuja. Näiden perinteisten alojen rinnalla 
erottuivat selvästi myös toiveet matkailu- ja kaupallisiin palvelui-
hin liittyvistä opinnoista. Suurin syy, miksi koulutuksen lisäämistä 
ei koettu tarpeelliseksi, oli vastaajien korkea ikä.

Kyselyn mukaan kyläläiset olivat melko aktiivisesti valmiita osal-
listumaan uusiin eri elinkeinojen kehittämiseen tähtääviin toimiin 
kylällä (ks. kuva 6). Asukkaita pyydettiin ilmaisemaan kiinnostuk-
sensa käsitöiden, luontaiselinkeinon jatkojalostamisen ja mat-
kailun eri toimintojen kehittämiseen. Lisäksi vastaaja sai myös 
ilmaista kiinnostuksensa jonkin muun kuin edellä mainitun elin-
keinon kehittämiseen. Kiinnostus jakautui melko tasaisesti eri ka-
tegorioiden välille, matkailun ja etenkin opastus- ja elämyspalve-
luiden ollessa kuitenkin kaikkein suosituimmat kehittämiskohteet. 
Muita kiinnostuksen kohteita olivat esimerkiksi kolttasaamelaisen 
kulttuuri ja kaivosteollisuuden kehittäminen elinkeinoiksi. Kuten 
kysymyksissä koskien koulutusta, myöskään elinkeinosektorin 
kehittämiseen eivät useimmiten olleet halukkaita iäkkäät ja jo 
työelämästä pois siirtyneet eläkeläiset.
 Kuva 6. Kyläläisten kiinnostus eri elinkeinojen kehittämistä koh-
taan.

Suhtautuminen kylällä mahdollisesti alkavaan kaivostoimintaan 
jakoi mielipiteitä asukkaiden keskuudessa (ks. taulukko 2). Yh-
täältä kaivostoimintaa puolustettiin kylän elinkeinojen ja kylän 
elävöittämisen kannalta. Taustalla näkyi selvästi huoli työpaikko-
jen vähyydestä ja alueen suuresta poismuutosta. Toisaalta sitä 
myös vastustettiin vetoamalla alueen ainutlaatuisen ympäristön 
pilaantumiseen ja muiden kuten luontais- ja matkailuelinkeinojen 
harjoittamisen vaikeutumisella. Kaivostoiminnan riskeistä ja toi-
saalta myös sen tuomien etujen ristiriidasta kertoo se, että noin 
kolmasosa (30,6 %) vastaajista ei osannut ilmaista mielipidet-
tään asiaan.

Miehet tuntuivat suhtautuvan mahdolliseen kaivostoiminnan 
aloittamiseen huomattavasti naisia myönteisemmin, sillä 54,5 
% heistä ilmoitti kyselyssä hyväksyvänsä sen kun taas vastaava 
luku naisilla oli vain 8,3 %. Myös keski-ikäisten luokkaan kuuluvat 
(41–65-vuotiaat) näyttäisivät suhtautuvan asiaan muita ikäryh-
miä selvästi myönteisemmin. Kaikista kaivostoimintaa alueella 
kannattavista 78,6 prosenttia kuului keski-ikäisten ryhmään ja 
myös ryhmän sisäinen mielipide oli muita ryhmiä selvästi kaivos-
toiminnan kannalta positiivisempi. 

Vapaa-aika

Jo kolttakulttuurikeskusta koskevissa kysymyksissä ilmeni suuri 
tarve kylän yhteisille kokoontumis- ja harrastustiloille. Seuraa-
vassa on selvitetty tarkemmin kylällä olevaa harrastustoimintaa 
ja muita vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Noin 30 prosenttia 
vastasi osallistuneensa kahden viimeisen vuoden aikana kansa-
laisopiston tai SAKK:n eli Saamelaisalueen koulutuskeskuksen 
järjestämille kursseille.  Kursseille osallistuneiden vastausten 
perusteella tarjolla on ollut muun muassa perinteisiin käsitöihin 
liittyviä kursseja kuten huovutusta, helmitöitä, tinalankakirjontaa, 
langanvärjäystä sekä pukuompelua. Tarjolla on ollut myös puu-
töihin ja rakennustöihin liittyviä kursseja sekä ensiapukurssi ja 
kielikursseja. Suurimman osan vastanneiden mielestä (64,7 %) 
välimatkakaan ei ollut este kursseille osallistumiselle. Vastauk-
sista päätellen kurssitoiminta on hyvin tärkeää kyläläisille ja esi-
merkiksi perinteisten käsitöiden harjoittaminen tukee myös kolt-
takulttuurin säilymistä. 

Kyselyssä pyrittiin myös selvittämään, miten kylän vapaa-ajan-
viettomahdollisuuksia voisi parantaa. Kyselyyn vastaajat saivat 
esittää toiveita tulevien kurssien tarjontaan kohdistuen. Suurin 
osa vastaajista toivoi kielikursseja kuten norjan, espanjan ja eng-
lannin kielen sekä erilaisia perinnekäsitöihin ja luonnontuotteiden 
jatkojalostukseen liittyviä kursseja. Lisäksi toivottiin myös kalas-
tukseen liittyviä erilaisia kursseja, ensiapukurssin toista osaa, 
tanssikurssia ja eri liikuntamuotojen kursseja. Kylällä on selvästi 
tarvetta uusille harraste- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksille, sil-
lä suurin osa (75,9 %) kysymykseen vastanneista oli tyytymättö-
miä kylän tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kehittämisehdotuksia tuli 
muun muassa yleisen vapaa-ajanviettomahdollisuuksien tarjon-
nan lisäämiseen. Nuorisolle toivottiin lisää toimintaa ja mahdol-
lisuuksia aktiviteetteihin kuljetukseen. Urheilukenttä ja luistinrata 

Taulukko 2. Suhtautuminen kylällä mahdollisesti alkavaan kaivostoimintaan.

Kaivostoiminta Hyväksyn En hyväksy Ei osaa sanoa

14 (38,9%) 10 (27,8%) 11 (30,6%)
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toivottiin kunnostettavan. Lisäksi vastauksista ilmeni, että kylältä 
puuttuu paikka, joissa voisi olla sisällä tapahtuvaa toimintaa talvi-
sin kuten kuntosali ja yleinen nuorten kokoontumispaikka.

Kirjastoauton palvelut koettiin riittäviksi, sillä lähes 90 prosenttia 
kysymykseen vastanneista oli tätä mieltä. Toisaalta avovastauk-
sista ilmeni, että osa kyläläisistä ei ollut tietoisia kirjastoauton ole-
massaolosta ja jotkut toivoivat kirjastoauton käyvän useammin 
sekä kokivat sen pysähtyvän liian kaukana, joka vaikeutti esimer-
kiksi vanhusten pääsyä palvelulle. Kylälle toivottiin lisää yhteisiä 
tapahtumia, joista suosituimpia olivat tanssit ja juhannustapah-
tumat. Lisäksi toivottiin nuotio-iltoja, elokuvia, pilkkikisoja sekä 
erilaisia peli-iltoja. Jotkut vastaajat kokivat, että tapahtumia on jo 
tarpeeksi, mutta kyläläisiltä puuttuu aktiivisuutta osallistua niihin 
ja toiset kokivat, että nykyisistä tapahtumista ei tiedoteta riittä-
västi. Seurakunnan palveluiden kehittämistä ei oltu kommentoi-
tu kovin aktiivisesti. Palveluiden käyttäminen koettiin hankalaksi 
kyydin puuttumisen takia ja toiminnasta toivottiin tiedotettavan 
enemmän. Lisäksi luterilaisen seurakunnan toimintaa toivottiin 
kylälle. Monista vastauksista ilmeni, että kylälle toivottaisiin ylei-
sesti lisää vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä yhteistä toimin-
taa. Tarve olisi myös tiedottaa jo olemassa olevista tapahtumista 
paremmin, joka voisi lisätä myös kyläläisten aktiivisuutta.

Viestintä

Syrjäisillä seuduilla yhteydet muualle ovat tärkeitä ja kompensoi-
vat pitkiä etäisyyksiä ja huonoa saavutettavuutta.  Hyvät tietolii-
kenneyhteydet ovat tärkeitä muun muassa etätyön ja yleistyneen 
verkossa tapahtuvan asioiden hoidon kannalta. Kyläkyselyssä 
selvitettiin muun muassa erilaisten medioiden käyttöä ja mah-
dollisuutta internetin ja digi-TV:n käyttöön ja niiden levinneisyyttä 
asukkaiden keskuudessa. Päivän tapahtumia kyselyyn vastan-
neet seurasivat enimmäkseen television ja radion välityksellä, 
joista televisio oli hieman suositumpi. Kysymyksessä oli vaihto-
ehtoina myös lehdet ja internet. Useat vastaajat olivat kokeneet 
vaikeaksi valita vain yhden vaihtoehdon ja tämän huomioon ot-
taen tulosten mukaan myös lehtiä ja internetiä käytettiin päivän 
tapahtumien seuraamiseen.

Toimiva internet-yhteys oli noin 60 %:lla vastaajista, joka ei ole 
kovin korkea tulos. Vastaajien iällä saattaa olla vaikutusta tulok-
seen, sillä kyselyyn vastanneiden keski-ikä oli melko korkea ja 

iäkkäät henkilöt käyttävät yleisesti vähemmän internetiä. Suu-
rimalla osalla internetin omistajista oli laajakaista, seuraavaksi 
eniten oli puhelinmodeemia, sitten mobiiliverkkoa sekä ISDN:ää. 
Sähköpostiosoite oli vain hieman yli puolella vastaajista. Tähän-
kin tulokseen voi vaikuttaa vastaajien korkea keski-ikä. Digi-TV 
-lähetykset näkyivät suurimmalla osalla vastaajista, erinomainen 
yhteys oli 45 prosentilla ja jonkun verran ongelmia lähetysten 
kanssa oli 33 prosentilla vastaajista. Television näkyvyyden var-
misti suurimmalla osalla harava-antenni tai lautasantenni. Jon-
kun verran kyläläiset olivat myös tilanneet maksullisia kanavia 
sekä katsoivat televisiota internetin välityksellä.

Ympäristö

Kyselyn yhdessä osiossa keskityttiin ympäristöön kokonaisval-
taisesti. Siinä haluttiin muun muassa saada selville ihmisten nä-
kemyksiä elinympäristöstä, luonnosta, rakentamisesta sekä ve-
sihuollosta. Erityisesti haluttiin selvittää näiden asioiden hyviä ja 
huonoja puolia sekä mahdollisia tulevaisuuden uhkia. Kyselyyn 
vastanneet pitivät kylän hyvinä puolina erityisesti luontoa ja rau-
haa. Ylipäätään kaikki luontoon liittyvät asiat koettiin positiivises-
ti, kuten esimerkiksi maisemat, ruska, puhtaat vesistöt ja oikea 
talvi. Luonnon tärkeys korostui myös kalastuksen, metsästyksen 
ja poronhoidon esille nousemisessa. Kaiken kaikkiaan erilaiset 
virkistäytymismahdollisuudet koettiin ehdottomasti kylän vah-
vuuksina. Elinkeinoista myös matkailu nähtiin mahdollisuutena.

Jos luontoa pidettiin vahvuutena, niin sijainti ja saavutettavuus 
olivat selkeästi huonoimpina pidettyjä asioita vastaajien kes-
kuudessa. Pitkät välimatkat ja haja-asutus koettiin heikkoutena. 
Myös internet- ja matkapuhelinyhteyksien heikkous nousi esille. 
Toisena suurena ongelmana nähtiin palveluiden puuttuminen. 
Erityisesti terveyspalveluiden ja erikoistavarakauppojen puu-
te koettiin negatiivisesti. Ongelmallisena nähtiin myös väestön 
väheneminen ja ihmisten ikääntyminen. Samalla tavalla esille 
nousivat sosiaaliset ongelmat, kuten työttömyys ja alkoholisoitu-
minen. Kylän yhteisöllisyyttä ja henkeä pidettiin myös heikkona. 
Erityisesti korostui yhteistyökyvyttömyyden näkökulma, mutta 
toisaalta myös kolttasaamelaisten ja muiden vastakkainasettelu.

Hyvien ja huonojen puolien lisäksi kyselyssä tiedusteltiin asuk-
kaiden näkemyksiä mahdollisista kylää uhkaavista tulevaisuuden 
ongelmista. Suurimpana uhkana pidettiin poismuuttoa. Erityisesti 
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vastaajat pelkäsivät nuorten poismuuttoa ja kylän tyhjenemistä. 
Tästä johtuen myös kylän ikärakenne muuttuisi vanhemmak-
si painottuen vanhuksiin. Samaan aiheeseen liittyy myös pelko 
lasten vähyydestä ja siten koulun loppumisesta. Koulua pidettiin 
vastausten perusteella hyvin tärkeänä kylän tulevaisuuden kan-
nalta. Kokonaisuudessaan suurimpana uhkana kyselyyn vastan-
neet pitivät siis kylän autioitumista ja kuolemista tulevaisuudes-
sa. Tästä poikkeavana kokonaisuutena nousi esille ainoastaan 
pelko ympäristön saastumisesta ja tuhoamisesta. Pelot liitettiin 
toisaalta Venäjältä tuleviin saasteisiin ja toisaalta kaivostoimin-
nan laajenemiseen.

Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien suhtautumista kylää ympäröi-
vän luonnon hyödyntämiseen ja rasittamiseen. Kysymykseen 
vastasi 32 henkilöä ja heistä puolet hyväksyisi luonnon monimuo-
toisen hyödyntämisen työllisyyden nimissä. Toisin sanoen heidän 
mielestä olisi tärkeää saada alueelle lisää työpaikkoja niin se-
vettijärveläisille työttömille kuin mahdollisille uusille asukkaillekin. 
He siis kokivat luonnon tärkeänä voimavarana kylän kehittymi-
sen kannalta. Toiselle puolelle vastaajista ympäröivällä luonnolla 
oli suurempi merkitys. Puhdas ja mahdollisimman koskematon 
luonto on voimavara sellaisenaan. Noin 22 prosenttia vastaajista 
haluaisi säilyttää luonnon mahdollisimman koskemattomana ja 
noin 28 prosenttia hyväksyisi sen hyödyntämisen kevyesti esi-
merkiksi matkailussa (ks. kuva 7).

Vastaajien iällä ei näyttäisi olevan suurta merkitystä suhtautu-
misessa ympäröivän luonnon hyödyntämiseen.  Tarkasteltaes-
sa vastaajien sosiaalista statusta voidaan kuitenkin nähdä, että 
työssäkäyvät hyväksyivät luonnon monimuotoisen käytön elä-
keläisiä herkemmin. Eläkeläistenkin mielestä luontoa voidaan 
hyödyntää, mutta kevyemmin luontoa säästäen. Sukupuolittai-
sessa vertailussa naiset hyväksyivät luonnon hyödyntämisen 
työllisyyden nimissä hieman miehiä enemmän. Naisista yli puolet 
hyväksyisi luonnon hyödyntämisen työllisyyden paranemiseksi, 
kun miehillä vastaava luku on 45 prosenttia. Vertailu siis osoittaa, 
että enemmistö miehistä haluaisi säilyttää luonnon mahdollisim-
man koskemattomana tai vain kevyesti hyödynnettynä. Lisäksi 
identiteetiltään itsensä koltaksi tuntevat hyväksyivät luonnon mo-
nimuotoisen hyödyntämisen työllisyyden nimissä itsensä suoma-
laiseksi tuntevia selkeästi enemmän.

Kylän tulevaisuuden kehittämisen vuoksi kyselyllä haluttiin myös 
tietoja siitä, miten kylän yhteisiä alueita olisi asukkaiden mielestä 
kehitettävä. Ehdottomasti suurimmaksi kehittämisen kohteeksi 
nähtiin tiestön kunnostaminen ja mahdollisen kevyenliikenteen-
väylän rakentaminen kylän keskustan kohdalle. Teiden kohdal-
la ongelmalliseksi koettiin myös niiden talvikunnossapito. Muita 
esille nousseita kokonaisuuksia ja tulevaisuuden kehittämiskoh-
teita olisivat vastaajien mielestä myös kyläkeskustan valaistus, 
rantojen puhdistus sekä liikuntapaikkojen kunnostaminen.

Kyselyssä huomiota kiinnitettiin myös asukkaiden näkemyksiin 
rakentamisesta ja uudisrakennusten sijainnista. Kaikki vastan-
neet olivat sitä mieltä, että kylälle pitäisi saada lisää vuokra-
asuntoja. Suurin osa vastaajista eli noin 72 prosenttia ei pitänyt 
todennäköisenä, että he itse tai joku heidän perheenjäsenensä 
rakentaisi uudisrakennusta lähiaikoina. Hieman yli 10 prosenttia 
piti sitä erittäin todennäköisenä ja noin 16 prosenttia puolestaan 
mahdollisena. Kaiken kaikkiaan uudisrakentaminen vastaajien 
keskuudessa tulee siis olemaan aika hiljaista.

Kyselyssä tiedusteltiin myös kyläläisten näkemyksiä siitä, mihin 
uudisrakennuksia ei tulisi heidän mielestään sijoittaa. Vastauk-
set osoittivat, että suurelle osalle vastaajista ei ole kovin suurta 
merkitystä mihin uusia rakennuksia rakennetaan, jos kylälle vain 
muuttaisi uusia asukkaita. Toisaalta korostui myös ajatus, että 
rakennettaisiin lähelle palveluita ja olemassa olevan asutuksen 
läheisyyteen. Laajempina näkemyksinä toivottiin, että niitä ei 
sijoitettaisi poronhoidon kannalta tärkeille alueille tai rannoille. 
Vastauksista ilmeni siis, että olisi hyvä jos kylään muuttaisi uusia 
asukkaita, mutta toisaalta siitä ei saisi olla kovin suurta haittaa jo 
kylällä asuvien ihmisten elinkeinoille tai muulle toiminnalle.

Loma-asuntojen kohdalla toivottiin, ettei niitä rakennettaisi kaik-
kien vesistöjen rannoille, vaan keskitetysti tietyille alueille. Erityi-
sesti korostettiin, että kalastuksen kannalta tärkeät paikat jätet-
täisiin rakentamatta. Vesistöistä mainittiin nimeltä muun muassa 
Näätämöjoki sekä Nitsi- ja Rautujärvi. Lisäksi, kuten uudisraken-
nustenkin kohdalla, myöskään loma-asuntoja ei haluttu tärkeille 
porojen laidunalueille tai kulkuväylille.
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Kalavedet

Kyselyssä haluttiin saada tietoja myös sevettijärveläisten kalas-
tuksen tarkoituksesta, mahdollisista kalastukseen liittyvistä on-
gelmista sekä valmiudesta osallistua kalaston parannushankkei-
siin. Kaikki kyselyyn vastanneet kalastivat jossain määrin. Suurin 
osa vastaajista kalasti ensisijaisesti kotitarpeiksi, mutta noin 12 
prosenttia vastaajista kalasti myös sivuammatikseen. Noin kol-
masosa vastaajista kalasti myös harrastus- ja virkistysmielessä.

Suurimman osan (69 %) mielestä kalavesien hyödyntämisessä 
ei ole ilmennyt ongelmia. Kalastusta voitaisiin kuitenkin kehittää. 
Kyselyyn vastanneet olivat vahvasti sitä mieltä, että kalaistutuk-
sia pitäisi tehdä nykyistä enemmän. Vastausten perusteella istu-
tettavia lajeja voisivat olla esimerkiksi taimen, rautu ja harjus. Is-
tutuksilla uskottiin olevan merkitystä kalastuksen lisääntymiseen 
ja matkailijoiden houkuttelemiseen. Toisaalta myös kalastuksen 
valvontaa haluttiin tehostaa. Kutupaikkojen kartoittaminen tai 
rauhoitus ainakin kutuaikana koettiin tärkeäksi.

Hieman yli 40 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, 
että kylään tarvittaisiin kalastuskunta alueen kalavesien hoitoa 
ja kehittämistä varten. Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista olisi 
valmis osallistumaan järvien kalaston parannushankkeisiin. Eli 
toisin sanoen kyläläiset ovat valmiita vaikuttamaan kalavesien 
kunnossapitoon ja kehittämiseen, mutta kalastuskunnan perus-
tamista ei välttämättä nähdä tarpeellisena, vaikka joitakin kalas-
tukseen liittyviä kehitystoimia selkeästi toivottiinkin. Sinänsä läh-
tökohta eri järvien kalaston parannushankkeille näyttää hyvältä, 
koska halukkuus toimintaan jakautui useiden eri järvien kesken. 
Ylipäätään näyttää siltä, että aktiivisuutta parannushankkeisiin 
voisi löytyä.

Vesihuolto
Kyselyssä kiinnitettiin myös huomiota vesijohto- ja jätevesiasioi-
hin tulevaisuuden lakimuutosten asettamat vaatimukset silmällä 
pitäen. Vain noin 10 prosentilla vastaajista ilmeni tarvetta yhtei-
selle vesijohtoverkolle. Puhtaan veden saanti oli siis suurimmalla 
osalla kunnossa. Myöskään jätevesiverkolle ei nähty suurempaa 
tarvetta, mutta kuitenkin noin 20 prosenttia vastaajista koki tarvit-
sevansa sellaista. Erityisesti yhteinen jätevesiverkko nousi esil-
le Sevettijärven kyläkeskuksen kohdalla. Kaiken kaikkiaan noin 
puolella vastaajista jäteveden puhdistuslaitteet eivät varmuudel-

la olleet ajantasaiset ja noin kolmannes ei sitä osannut sanoa 
(ks. kuva 8). Toisin sanoen vain noin 20 prosentilla vastaajista oli 
kyselyn toteuttamishetkellä varmasti lakimuutosten edellyttämät 
jätevedenpuhdistuslaitteistot.

Kylän tulevaisuus

Kyselyllä haluttiin myös kartoittaa kyläläisten näkemyksiä alueen 
tulevaisuudesta sekä siitä, mitä ihmiset ovat valmiita tekemään 
kylän tulevaisuuden turvaamiseksi. Vastauksissa kyläyhdistystoi-
minta sekä kyläkokoukset nähtiin hyväksi toimintatavaksi yhteis-
ten asioiden edistämiselle. Erityisesti painotettiin yhteishengen 
ja aktiivisen yhteistyön merkitystä kylän asioiden kehittämisessä. 
Turha eripuraisuus ei hyödytä ketään. Esimerkiksi kylän yhtei-
set talkoot mainittiin esimerkkinä käytännön toiminnasta, mutta 
myös todettiin, että ihmiset pitäisi saada aktivoitua paremmin.

Kokonaisuudessaan kysymykseen vastanneista suurin osa eli 
lähes 70 prosenttia oli valmis vaikuttamaan kylän yhteisten asi-
oiden hoitoon kyläyhdistyksen kautta. Ne, jotka eivät ole valmiita 
osallistumaan kyläyhdistyksen toimintaan ilmoittivat syyksi ikän-
sä eli he kokivat olevansa jo liian vanhoja osallistumaan. Töissä 
käyvistä lähes 80 prosenttia ilmoitti olevansa valmis kyläyhdis-
tyksen toimintaan. Toinen syy osallistumisen haluttomuuteen oli 
poissaolo alueelta tai matkustaminen, jonka vuoksi aika ei riitä 
osallistumiseen. Myös yhteistyövaikeudet nousivat esille vasta-
uksissa. Huomioitavaa on, että lähes kolmasosa koko kyselyyn 
vastanneista jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Mielenkiin-
toista on myös, että naiset olivat haluttomampia osallistumaan 
kyläyhdistyksen toimintaan kuin miehet. Miehistä yli 80 prosent-
tia oli valmis vaikuttamaan kyläyhdistyksen kautta, kun vastaava 
luku naisilla jäi alle 50 prosenttiin.

Kylän tulevaisuuden kehityksen kannalta laajasta poismuutosta 
voisi seurata vakavia ongelmia. Kyselyyn vastanneista ei kui-
tenkaan kenelläkään ollut varmoja aikeita muuttaa pois kylästä. 
Hieman alle 30 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa tulevai-
suuden muuttoaikeistaan. Tämän kysymyksen kohdalla täytyy 
muistaa kyselyyn vastanneiden henkilöiden ikäjakauma. Lähes 
kaikki vastaajista olivat työikäisiä tai eläkeläisiä ja näin nuorten 
näkemykset poismuutosta eivät nousseet esille. Lähes kaikki 

19

olleet ajantasaiset ja noin kolmannes ei sitä osannut sanoa (ks. kuva 8). Toisin sanoen vain noin 20 

prosentilla vastaajista oli kyselyn toteuttamishetkellä varmasti lakimuutosten edellyttämät 

jätevedenpuhdistuslaitteistot. 

0

20

40

60

80

100

Ovat vaatimusten mukaiset Eivät ole vaatimusten mukaiset En osaa sanoa

%

Kuva 8. Jäteveden puhdistuslaitteiden ajantasaisuus.

Kylän tulevaisuus 

Kyselyllä haluttiin myös kartoittaa kyläläisten näkemyksiä alueen tulevaisuudesta sekä siitä, mitä 

ihmiset ovat valmiita tekemään kylän tulevaisuuden turvaamiseksi. Vastauksissa 

kyläyhdistystoiminta sekä kyläkokoukset nähtiin hyväksi toimintatavaksi yhteisten asioiden 

edistämiselle. Erityisesti painotettiin yhteishengen ja aktiivisen yhteistyön merkitystä kylän 

asioiden kehittämisessä. Turha eripuraisuus ei hyödytä ketään. Esimerkiksi kylän yhteiset talkoot 

mainittiin esimerkkinä käytännön toiminnasta, mutta myös todettiin, että ihmiset pitäisi saada 

aktivoitua paremmin. 

Kokonaisuudessaan kysymykseen vastanneista suurin osa eli lähes 70 prosenttia oli valmis 

vaikuttamaan kylän yhteisten asioiden hoitoon kyläyhdistyksen kautta. Ne, jotka eivät ole valmiita 

osallistumaan kyläyhdistyksen toimintaan ilmoittivat syyksi ikänsä eli he kokivat olevansa jo liian 

vanhoja osallistumaan. Töissä käyvistä lähes 80 prosenttia ilmoitti olevansa valmis kyläyhdistyksen 

toimintaan. Toinen syy osallistumisen haluttomuuteen oli poissaolo alueelta tai matkustaminen, 

jonka vuoksi aika ei riitä osallistumiseen. Myös yhteistyövaikeudet nousivat esille vastauksissa. 

Huomioitavaa on, että lähes kolmasosa koko kyselyyn vastanneista jätti vastaamatta tähän 

kysymykseen. Mielenkiintoista on myös, että naiset olivat haluttomampia osallistumaan 

Kuva 8. 

Jäteveden puhdistuslaitteiden ajantasaisuus.



60

eläkeläisistä tai vanhuksista haluaisivat asua kylällä myös tule-
vaisuudessa. Työikäisten kohdalla ajatukset muutosta ovat eivät 
olleet aivan yhtä selkeitä, mutta heistäkään siis suurin osa ei ha-
luaisi muuttaa pois kylältä.

Kyselyssä kiinnitettiin huomiota myös vastaajien toiveikkuuteen 
kylän tulevaisuutta ajatellen. Hieman alle puolet vastaajista oli 
sitä mieltä, että tulevaisuus näyttää heikolta, jos mitään ei tehdä. 
Kolmannes vastaajista puolestaan uskoi, että kylä pysyy hengis-
sä, mutta mitään uutta tuskin saadaan aikaiseksi. Noin 12 pro-
senttia uskoi kylän ja kyläläisten piristymiseen ja vain noin 6 pro-
senttia vastaajista näki kylän tulevaisuuden valoisana (ks. kuva 
9). Kaiken kaikkiaan voidaan siis todeta, että vastaajien mielestä 
jotakin olisi ehdottomasti tehtävä, jos kylää halutaan kehittää ja 
säilyttää se elinvoimaisena. Sukupuolittaisessa vertailussa suh-
tautumisessa kylän tulevaisuuteen ei voida havaita merkittäviä 
eroja, mutta sen sijaan eläkeläiset suhtautuivat kylän tulevaisuu-
teen negatiivisemmin ja pelkäsivät kylän tulevaisuuden puolesta 
enemmän kuin työssä käyvät ja työikäiset kyläläiset.

Yleisesti ottaen kyläläiset olivat huolissaan kylän tulevaisuudes-
ta ja elinmahdollisuuksista. Kylän kasvava vanhusten määrä ko-
ettiin ongelmaksi ja oma pärjääminen arvelutti. Siksi vanhusten 
palveluita haluttaisiin lisää esimerkiksi erilaisten hoivakotien tai 
palvelutalojen muodossa. Palvelujen tarjonta myös niille vanhuk-
sille, jotka haluavat asua kotona olisi turvattava. Vanhentumisen 
lisäksi huolissaan oltiin työmahdollisuuksista. Työpaikkoja tarvit-
taisiin enemmän. Mahdollisuuksiksi työpaikkojen määrän kasvat-
tamiseksi nähtiin sekä matkailu että kaivoshankkeet. Tiivistäen 
voidaan sanoa, että kyselyyn vastanneet haluaisivat myös laa-
jempaa kylän esille nostamista eri konteksteissa. Muun muassa 
kulttuuri ja muut alueen mahdollisuudet eivät ole riittävästi tie-
dossa kylän ulkopuolella. Kulttuurin perinteitä haluttaisiin myös 
taltioida tuleville sukupolville esimerkiksi haastattelemalla ja ku-
vaamalla vanhempia kolttasaamelaisia. 

Pohdinta

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa Näätämön maa-
rekisterikylän alueen tämän hetkisestä tilanteesta sekä tulevai-

suuden kehittämistarpeista. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuk-
sena, jolla pyrittiin selvittämään kyläläisten näkemyksiä omasta 
elinympäristöstään. Tulosten perusteella voidaan todeta, että 
suurin osa kyläläisistä viihtyy alueella hyvin ja haluaisi asua siel-
lä myös tulevaisuudessa, jos se vain on mahdollista. Yksi suu-
rimmista haasteista kylän tulevaisuuden kannalta onkin väestön 
ikääntyminen nuorten poismuuton ja työmahdollisuuksien vähyy-
den vuoksi. Sen myös kyläläiset itse tiedostavat suurimmaksi 
ongelmaksi.

Työmahdollisuuksien lisäämiseen on alueella useita varteenotet-
tavia vaihtoehtoja, kuten matkailu- ja kaivoshankkeet. Suuret 
hankkeet ovat kuitenkin riippuvaisia myös kylän ulkopuolisista 
jopa globaaleista tekijöistä. Joka tapauksessa tämänkin tutki-
muksen tulokset osoittavat, että kylän asukkaat ovat valmiita 
hyväksymään suurenmatkin hankkeet, jos niillä saadaan turvat-
tua ja kehitettyä kylän elinmahdollisuuksia. Vastustajat pelkäävät 
puhtaan elinympäristön, alkuperäisten elinkeinojen sekä omalei-
maisen kolttakulttuurin huomiotta jättämistä. Ne ovatkin perus-
lähtökohta alueella elämiselle ja niiden säilyminen on turvattava. 
On kuitenkin huomioitava, että jos kylä halutaan säilyttää elinvoi-
maisena, niin jotain on tehtävä. Nämä jo olemassa olevat asiat 
ovat vahvuuksia, joihin perustuen uusia elinkeinoja voidaan ke-
hittää. Esimerkiksi puhdas luonto ja hiljaisuus voivat hyvinkin olla 
tulevaisuudessa niitä tekijöitä, joita matkailijat suosivat ruuhkais-
ten massakohteiden sijaan.

Poismuuton hillitseminen sekä nuorten jääminen kylään ovat erit-
täin tärkeitä tekijöitä myös ainutlaatuisen kolttakulttuurin säilymi-
sen kannalta. Uudet työpaikat tukisivat myös paluumuuttoa nii-
den henkilöiden kohdalla, jotka ovat jo ehtineet muuttaa pois työn 
perässä, mutta haluaisivat takaisin kotiseudulleen. Kolttakulttuuri 
on edelleen alueella vahvasti läsnä, mutta sen tulevaisuus on 
uhattu. Kuten tuloksista ilmenee, kolttasaamea kyllä osataan, 
mutta sen käyttö on kaventunut perhepiireihin sekä luontaiselin-
keinojen yhteyteen. Myös tukea koltan kielen käyttöön ja oppi-
miseen toivottiin. Yhtenä kieltä tukevana käytäntönä kylällä on 
toiminut kielipesä, jonka uudelleen käynnistymistä pidettiin tär-
keänä. Käytännön ongelmana on kuitenkin lasten vähyys. Toi-
saalta tulokset antavat myös ymmärtää, että tukea koltan kielen 
käyttöön ja oppimiseen voivat tarvita myös vanhemmat ihmiset. 
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 Kuva 9. Toiveikkuus kylän tulevaisuuteen.

Yleisesti ottaen kyläläiset olivat huolissaan kylän tulevaisuudesta ja elinmahdollisuuksista. Kylän 

kasvava vanhusten määrä koettiin ongelmaksi ja oma pärjääminen arvelutti. Siksi vanhusten 

palveluita haluttaisiin lisää esimerkiksi erilaisten hoivakotien tai palvelutalojen muodossa. 

Palvelujen tarjonta myös niille vanhuksille, jotka haluavat asua kotona olisi turvattava. 

Vanhentumisen lisäksi huolissaan oltiin työmahdollisuuksista. Työpaikkoja tarvittaisiin enemmän. 

Mahdollisuuksiksi työpaikkojen määrän kasvattamiseksi nähtiin sekä matkailu että kaivoshankkeet. 

Tiivistäen voidaan sanoa, että kyselyyn vastanneet haluaisivat myös laajempaa kylän esille 

nostamista eri konteksteissa. Muun muassa kulttuuri ja muut alueen mahdollisuudet eivät ole 

riittävästi tiedossa kylän ulkopuolella. Kulttuurin perinteitä haluttaisiin myös taltioida tuleville 

sukupolville esimerkiksi haastattelemalla ja kuvaamalla vanhempia kolttasaamelaisia.  

Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa Näätämön maarekisterikylän alueen tämän 

hetkisestä tilanteesta sekä tulevaisuuden kehittämistarpeista. Tutkimus toteutettiin 

kyselytutkimuksena, jolla pyrittiin selvittämään kyläläisten näkemyksiä omasta elinympäristöstään. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että suurin osa kyläläisistä viihtyy alueella hyvin ja haluaisi 

asua siellä myös tulevaisuudessa, jos se vain on mahdollista. Yksi suurimmista haasteista kylän 

 Kuva 9. 

Toiveikkuus kylän tulevaisuuteen.
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Yksi mahdollinen ratkaisu voisi olla eräänlainen koltan kielen kie-
likurssi, jossa eri ikäiset ihmiset toimisivat yhteisessä ryhmässä 
toisiaan tukien.

Kolttakulttuurin kannalta tuleva kolttakulttuurikeskus tukee si-
nällään kulttuurin perinteen säilymistä. Kyläläisten mielestä kes-
kukseen voitaisiin koota ja dokumentoida kaikki kolttakulttuurille 
tyypilliset asiat, kuten tietoa ja esimerkkejä asumisesta, poronhoi-
dosta ja muista elinkeinoista sekä työtavoista. Lisäksi sinne voi-
daan kerätä talteen ja yleisön nähtäville tyypillistä kolttakulttuuriin 
liittyvää esineistöä kuten käsitöitä. Tämä kaikki on kulttuuriperin-
teen kannalta tärkeää, mutta se ei välttämättä edesauta tämän 
hetkistä kulttuurin tukalaa asemaa ellei sitä erikseen huomioida. 
Kuten tämän tutkimuksen tulokset kertovat erilaiset vapaa-ajan 
toiminnot ja harrastusmahdollisuudet ovat kyläläisille tärkeitä eikä 
niille tällä hetkellä ole tarvittavia tiloja. Kolttakulttuurikeskuksen 
rakentamisen yhteydessä tulisikin huomioida myös tällä hetkellä 
kulttuuria edistäviä ja tukevia asioita. Niitä voivat esimerkiksi olla 
yhteinen kokoontumistila, nuorten vapaa-ajanviettopaikka sekä 
mahdollisuus käsitöiden tekoon yhteisissä tiloissa. Kaikenlainen 
kurssitoiminta koetaan kylällä erityisen positiivisesti ja myös se 
voitaisiin liittää osaksi kolttakulttuurikeskuksen toimintaa.

Kylän palvelutasoon kyläläiset olivat yllättävänkin tyytyväisiä. 
Selkeästi tarvetta esimerkiksi terveydenhuollolle sekä erikois-
tavarakaupalle olisi enemmänkin, mutta kylän vaikea tilanne tai 
paremminkin pitkät välimatkat hyväksytään. Tulevaisuudessa 
kyläläisten ikääntymisen vuoksi ongelmaksi voi muodostua juu-
ri terveydenhoidon palvelut. Vanhusten määrä lisääntyy ja tarve 
terveydenhuoltoon kasvaa. Sinänsä terveydenhuollon palvelujen 
keskittäminen esimerkiksi koulun pihapiiriin olisi mahdollista tai 
ainakin kyläläiset kokevat palvelutaloon muuton positiivisesti. 
Ikääntyminen tarkoittaa myös sitä, että kotona asuvat vanhukset 
tarvitsevat enemmän tukea erilaisiin kodin askareisiin. Tämän 
tutkimuksen perusteella niin sanotulle kylätalonmiehelle voisi olla 
tarvetta jo nyt.

Tällä hetkellä kylän tilanne on vaikea eikä tulevaisuus näytä 
helpolta. Joka tapauksessa tämäkin tutkimus osoittaa, että tu-
levaisuuteen uskotaan ja siihen ollaan myös valmiita itse vaikut-
tamaan. Täytyykin muistaa, että asiat eivät tapahdu itsestään, 

vaan niitä on aktiivisesti pyrittävä edistämään. Positiivisen sy-
käyksen kylän tulevaisuudelle voivat tuoda esimerkiksi uudet 
matkailu- tai kaivoshankkeet, joilla olisi vaikutuksia myös kylältä 
saataviin palveluihin. Toisaalta kylän perusasioiden hoitoon ja ky-
län kehittämiseen kyläyhdistys näyttäisi olevan kyselyyn vastan-
neiden mielestä oikea ja hyvänä pidetty toimintakanava. Kylän, 
kolttasaamelaisten ja kolttakulttuurin tulevaisuuteen voivat vai-
kuttaa globaalitkin asiat, mutta kyläläisten yhteistyö ja aktiivisuus 
määräävät kehityksen suunnan.
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Johdanto

Sevettijärvi sijaitsee Inarin kunnan koillisosassa ulottuen pohjoi-
sessa Norjan rajalla olevasta Näätämön kylästä noin 75 kilomet-
riä etelämpänä oleviin Suprun, Suojanperän sekä Partakon kyliin. 
Sen toiminnallinen keskus Sevettijärven kyläkeskittymä sijaitsee 
Näätämöstä noin 35 kilometriä etelään. Tämän nauhamaisesti 
rakentuneen alueen pääasiallisia asukkaita ovat kolttasaame-
laiset, joiden asema Suomessa on pyritty turvaamaan erityisellä 
kolttalailla (253/1995). Tällä erityislailla ylläpidetään kolttasaame-
laisten ja koltta-alueen kulttuuria, elinoloja sekä toimeentulomah-
dollisuuksia. Kolttalaissa koltta-alue rajataan idässä valtakunnan 
rajaan, etelässä Luttojokeen, lännessä Nanguvuonon länsipään 
sekä Tsharminiemen pohjoiskärjen muodostamaan linjaan ja 
pohjoisessa alue päättyy Inarin ja Utsjoen kuntien väliseen ra-
jaan. Asuminen on kuitenkin painottunut tämän laissa määritetyn 
alueen pohjoisosiin.

Sevettijärven kylä perustettiin vuonna 1949, kun Petsamosta 
Suomen sotien jälkeen evakuoidut 51 kolttasaamelaisperhettä 
muuttivat alueelle. Viime vuosina Sevettijärven väkiluku on las-
kenut huomattavasti ja tällä hetkellä siellä asuu noin 350 ihmistä. 
Laskeva kehityssuunta on ollut yhtenäistä Lapin syrjäseuduille, 
joista väki on muuttanut kohti etelän kasvukeskuksia muun mu-
assa parempien elinkeino- ja koulutusmahdollisuuksien vuoksi. 
Muita ongelmia alueella ovat olleet esimerkiksi väestön ikäänty-
minen sekä nimenomaan nuorten ja lapsiperheiden poismuutto. 
Tällä hetkellä Sevettijärven koulussa on 11 oppilasta. Tämä ke-
hityssuunta on vaarantanut maailman viimeisen yhtenäisen kolt-
tasaamelaiskulttuurin olemassaolon, Sevettijärven ollessa ainoa 
paikka, missä he voivat yhä harjoittaa perinteisiä luontaiselinkei-
noja sekä käyttää omaa äidinkieltään koltansaamea jokapäiväi-
sessä elämässään. 

Tällä strategialla pyritään ohjaamaan Sevettijärven kehitystä ny-
kypäivästä aina vuoteen 2020 asti. Suunnitelma on yleissuun-
nitelma, jossa muodostetaan kokonaisnäkemys Sevettijärven 
toiminnallisen ja fyysisen ympäristön kehittämisestä. Suunnitel-
massa huomioidaan asumisen, julkisten palveluiden, kulttuurin 
ja yleisen virkistäytymisen, matkailun ja kaupallisten toimintojen 
sekä luontaiselinkeinojen erityisvaatimukset. Vaikka suunnitel-
man laatijoina ovat pääasiallisesti olleet Oulun yliopiston arkki-
tehtuurin osaston kuntasuunnittelukurssin opiskelijat, on paikka-
kuntalaisten, Inarin kunnan edustajien ja muiden asianomaisten 

ääni pyritty huomioimaan suunnitelman jokaisessa vaiheessa. 
Osallisuuden virallisen kanavan eli seurantaryhmän lisäksi oman 
äänensä on voinut saada kuuluviin muun muassa hankkeen in-
ternet-sivuston sekä Sevettijärvellä järjestettyjen yleisötilaisuuk-
sien kautta.  

Sevettijärven kuten koko Suomen kehitys on nykypäivänä riip-
puvainen maailmantaloudesta ja sen suhdanteiden yleisestä 
kehityksestä. Muutokset maailmantaloudessa heijastuvat myös 
Sevettijärven yleiseen kehitykseen ennen kaikkea elinkeinosek-
torin, kuten matkailun investointien kautta. Sevettijärven katso-
taan olevan osa laajempaa Barentsin aluetta ja muun muassa 
Lapin maakuntakaavassa se on merkitty osaksi Inari – Kirkkonie-
mi – Murmansk– kehittämisvyöhykettä. Maailmantalouden hei-
lahteluihin ja alueen yleisiin kehityssuuntiin Sevettijärven yleis-
suunnitelmassa on mahdotonta vaikuttaa, mutta suunnitelmalla 
niiden vaikutuksia pystytään hallitsemaan. Sevettijärveä osana 
Barentsin alueen ja koko pohjoisen Suomen kontekstissa on ku-
vattu tämän suunnitelman yleiskartassa.

Suunnittelussa kylärakenteelle on määritelty kolme kehityksen 
painopistettä; Sevettijärven kyläkeskus kulttuurin, matkailun ja 
asumisen keskuksena, Näätämö asumisen, matkailun ja rajakau-
pan keskuksena sekä Jänispää matkailun keskuksena. Lisäksi 
asuintontteja ja kolttatiloja on suunniteltu myös näiden alueiden 
ulkopuolelle. Vaikka kylärakenne on helminauhamainen ja sen 
jokaista helmeä on pyritty hiomaan sellaisenaan, on huomiota 
kiinnitetty myös helmiä yhdistävään nauhaan, jotta Sevettijärvi 
sen laajuudessaan pystyttäisiin tunnistamaan yhtenäiseksi toi-
minnalliseksi alueeksi. Tätä on toteutettu esimerkiksi yhtenäisillä 
arkkitehtonisilla ratkaisuilla kylän eri alueilla, kuten valaistuksen 
suunnittelulla, yhdistetyillä melonta- ja retkeilyreitistöillä sekä 
yhtenäisellä opastusjärjestelmällä. Suunnitelman visuaalisessa 
esityksessä on myös esitelty toteutettavien ratkaisujen vaiheis-
tus, jossa ensimmäisen vaiheen suunnitelman tulisi olla valmiina 
vuoteen 2013 mennessä ja lopullisesti suunnitelman tulisi toteu-
tua vuoden 2020 loppuun mennessä.  

Sevettijärven elinkeinosektori vuonna 2020

Sevettijärven tämän hetkinen elinkeinorakenne koostuu pääosin 
luontaiselinkeinoista, pienimuotoisesta matkailusta, julkisen sek-
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torin palveluista sekä pienyrittäjyydestä. Sevettijärven kehityksel-
le vuoteen 2020 saakka on valittu kolme keskeistä painopistettä, 
joille koko yleissuunnitelma on rakennettu; kulttuuri, matkailu ja 
Sevettijärvi rajapaikkana. Näitä kolmea painopistettä voidaan 
kutsua myös Sevettijärven tulevaisuuden tukijaloiksi, jotka eivät 
kuitenkaan ole toisistaan irrallisia, vaan pikemminkin toisiaan tu-
kevia ja monelta osin myös toistensa kanssa erottamattomasti 
päällekkäin meneviä. Neljäntenä tukijalkana strategiassa olisi 
voinut olla luonto, mutta sen merkitys elinkeinosektorille ilmenee 
muiden tukijalkojen kautta, näin ollen sitä ei ole tässä suunni-
telmassa nostettu erilliseksi kokonaisuudeksi. Seuraavissa kap-
paleissa käydään läpi näiden kolmen teeman merkitystä Sevet-
tijärven tulevaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta sekä esitellään 
miten ne on otettu huomioon tässä yleissuunnitelmassa. Strate-
gian lopuksi esitetään vielä yhteenvetotaulukkoina suunnitelman 
uusien asuntojen ja loma-asuntotonttien yhteismäärä sekä arvio 
siitä montako uutta työpaikkaa suunnitelma toteutuessaan pys-
tyy synnyttämään.  

Kulttuuri

Yksi tämän Sevettijärven yleissuunnitelman tärkeimmistä tehtä-
vistä on turvata kolttakulttuurin säilyminen ja elävöityminen suun-
nittelualueella. Tavoitteen kannalta olennaista on, että alueella 
on myös tulevaisuudessa mahdollisuus luontaiselinkeinojen har-
joittamiseen ja mahdollisuus luoda samalla sen ympärille muita 
siitä hyötyviä ja sitä tukevia elinkeinoja, kuten luontaistuotteiden 
jatkojalostus ja myynti. Olennaista kolttakulttuurin säilymisen 
kannalta on myös elinkeinosektorin kokonaisvaltainen vahvis-
taminen, jotta asuminen alueella olisi mahdollista myös heillä, 
joiden ensisijaiset tulot tulevat muualta kuin luonnosta. Näiden 
kuten kaikkien muidenkin toimintojen sijoittamisessa on kuitenkin 
pyritty huomioimaan se, etteivät ne vaarantaisi mahdollisuuksia 
luontaiselinkeinoihin, kuten poronhoitoon tai kalastukseen.

Suunnitelmassa Sevettijärven kyläkeskus tulee säilymään kylä-
rakenteessa kolttakulttuurin toiminnallisena keskuksena. Kulttuu-
ria ja koltankielen säilymistä tukevia toimintoja tulee kylällä ole-
maan muun muassa koulu ja sen yhteydessä aloittava kielipesä, 
kahteen uuteen rakennukseen sijoitettava vanhusten palvelutalo, 
sekä uusi kolttakulttuurikeskus, johon on sijoitettu muun muassa 
tilat näyttelyä, arkistoja ja kokouksia varten. Sekä Sevettijärven 

keskustaan että Näätämöön on varattu alueita myös pienteolli-
suutta varten, jotka mahdollistavat luontaistuotteiden käsittelyn, 
jalostamisen sekä myymisen samoissa tiloissa.  Kolttasaame-
laisten paluumuuttoa Sevettijärvelle on pyritty helpottamaan va-
raamalla suunnitelmassa tarpeeksi suuria tontteja mahdollisten 
paluumuuttajien tarvitsemia uusia kolttatiloja varten. Kulttuuria 
ja kyläläisten yhteisöllisyyttä on suunnitelmassa tuettu hiekka-
rannan uudella laavulla, Näätämön kylätalolla sekä kulttuurikes-
kukseen tulevilla kokoontumistiloilla. Nuorison tarpeet on otettu 
huomioon palvelutalon yhteyteen tulevilla nuorisotiloilla. 

Matkailu 

Matkailu tulee tulevaisuudessa olemaan kasvun taloudellisil-
la mittareilla mitattuna Sevettijärven pääelinkeino. Alue tarjoaa 
Lapin ja ehkäpä koko maailman mittakaavassa ainutlaatuiset 
edellytykset yhdistettyyn luonto- ja kulttuurimatkailuun. Matkai-
lun suunnittelussa on pyritty huomioimaan se, että Sevettijärvi 
pystyisi hyötymään matkailusta mahdollisimman monipuolisesti, 
mutta samalla paikallista kulttuuria ja luontoa kunnioittaen. Ta-
voitteena matkailupalveluiden järjestämisessä on, että ne eivät 
saa olla ristiriidassa paikallisten luontaiselinkeinojen kanssa 
vaan molemmat elinkeinot voisivat hyötyä ja täydentää toisiaan. 
Vaikka monet suunnitelman ratkaisut perustuvat uusiin ja inno-
vatiivisiin ratkaisuihin, ovat matkailun toiminnot suunniteltu siten, 
että Sevettijärven tämän hetkistä maisemaa ja luontoa muoka-
taan mahdollisimman vähän.

Sevettijärven ollessa maantieteellisesti laaja alue sopii se hy-
vin matkailun eri sektoreille. Tämän hetkisistä omatoimisim-
mista kulttuuri- ja luontomatkailijoiden kohteesta Sevettijärven 
on suunniteltu laajenevan myös suurempien matkailijaryhmien 
kohteeksi. Suunnitelmassa on pyritty huomioimaan erilaiset mat-
kailijatyypit mahdollisimman kattavasti ja järjestämään heidän 
palvelunsa niin, etteivät ne ole toisiaan pois sulkevia, esimerkiksi 
sijoittamalla ryhmämatkaajien ja hiljaisuutta ja rauhaa etsivien 
omatoimimatkaajien palvelut osittain eri alueille. 

Matkailupalveluiden ei ole tarkoitus hyödyttää ainoastaan mat-
kailijoita, vaan myös sevettijärveläisiä itseään. Tavoitetta tukevat 
esimerkiksi terveydenhuolto- ja hyvinvointimatkailu, kuten entisen 
terveystalon kunnostaminen terveysmatkailukeskukseksi sekä 
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julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kuntalaisten peruspalve-
luiden järjestämisessä. Näin esimerkiksi uusien terveysmatkailu-
yritysten toimiessa Sevettijärvellä Inarin kunta voisi ostaa osan 
kuntalaisten peruspalveluista heiltä säästäen esimerkiksi palkka-
us- ja ylläpitokustannuksissa.

Strategian mukaan Sevettijärven kyläkeskus on tarkoitus pitää 
omatoimisen luontomatkailun, terveydenhuolto- ja hyvinvointi-
matkailun sekä uuteen kulttuurikeskukseen suuntautuvan kult-
tuurimatkailun keskuksena. Kylältä löytyy erilaisia majoitusvaih-
toehtoja siellä sijaitsevasta leirikeskuksesta sekä Sevetin baarin 
luokse suunnitelluista vuokramökeistä. Kylän ulkoilureitistö suun-
nitellaan kolmen tasoiseksi: Slow-Go-, Go-Go- ja Extreme-go-reit-
ti. Slow-go-reitti, toiselta nimeltään Trifon Petsamolaisen valaistu 
luontopolku, tulee kulkemaan kylänniemen ympäri uimarannalle 
suunnitellulle laavulle ja sieltä takaisin koululle tulevalle vanhus-
tentalolle. Reitti tulee olemaan kaiteellinen ja laudoitettu niin, että 
vanhustentalon heikkokuntoisillakin vanhuksilla on mahdollisuus 
sen virkistyskäyttöön esimerkiksi pyörätuolilla kulkien. Go-Go-
reitistä tulee puolestaan reitti, joka soveltuu esimerkiksi matkaili-
joille noin tunnin mittaiseksi jaloittelureitiksi ja Extreme-Go- reit-
ti yhdistyy nyt jo olemassa olevaan vaellusreitistöön. Reitistön 
lähtöpisteenä tulee toimimaan kulttuurikeskuksen parkkipaikka, 
jonka opastus on suunniteltu siten, että se opastaa matkailijan 
myös kylän kaikkiin muihin matkailupalveluihin. Kylälle on myös 
suunniteltu valaistu hiihtolatu sekä nykyisen urheilukentän ja 
tanssilavan seudun kunnostaminen, jonka jälkeen alue voi toimia 
kylän tapahtumakenttänä, jossa voidaan järjestää esimerkiksi 
porosprinttejä, kylätapahtumia ja muita tilaisuuksia niin matkai-
lijoiden kuin kyläläistenkin tarpeiden mukaan.  

Sevettijärven toisena matkailun solmukohtana tulee olemaan 
Jänispään alue, joka on suunniteltu erityisesti ulkomaisia mat-
kailuryhmiä silmällä pitäen. Jänispään alueella on keskitytty yh-
distämään elämyksellinen ja monipuolinen reitistö innovatiivisiin 
ja ainutlaatuisiin majoitusratkaisuihin. Ukonselän rannalle Pirun-
pellon korkeatasoiseen lomakylään tullut matkailija voi halutes-
saan kokeilla yöpymistä myös tunturin rinteeseen sijoitetuissa 
Variksenmarja extreme-majoituksessa.  Lomakylään tehdyt alue-
varaukset majoitus- ja matkailupalveluita varten ovat yhteensä 
noin 6000 kerrosneliötä, mikä tarkoittaa yli 160 vuodepaikkaa. 
Jänispää on myös Sevettijärven matkailun toiminnallinen keski-

piste hyödyntäen tunturin sekä vesistön tarjoamia toimintamah-
dollisuuksia ja toimien esimerkiksi Sevettijärven kyläkeskuksesta 
lähtevän melontareitin toisena lähtö- ja päätepisteenä.

Matkailun kolmas solmukohta on Näätämö, johon on sijoitettu 
toinen Sevettijärvelle suunnitelluista lomakylistä. Näätämön mat-
kailu on suunniteltu suomalaisia ja lähialueilta tulevia matkailijoita 
silmällä pitäen. Lomakylä sijaitsee luonnonkauniilla paikalla joen 
varrella lähellä kylän nykyisiä ja tulevia palveluita, joita matkailun 
järjestäjät sekä tulevat matkailijat voivat hyödyntää. Näätämön 
lomakylä koostuu 18 erillisestä tontista ja yhteiskooltaan se tulee 
olemaan noin 2200 kerrosneliömetriä. 

Sevettijärvi rajapaikkana

Sevettijärven ehkä hyödyntämättömin taloudellinen resurssi on 
sen sijainti rajapaikkana sekä kauttakulkualueena. Norjan Kirkko-
niemen ja Venäjän Murmanskin suurempien keskusten sijaitessa 
huomattavan lähellä Näätämöä, on sillä hyvät mahdollisuudet 
nousta merkittäväksi rajakaupan ja kauttakulun alueeksi. Tässä 
strategiassa Näätämön erityissijainti on otettu huomioon paitsi 
matkailun niin myös rajakaupan ja mahdollisten uusien työpaik-
kojen syntymisen kannalta Norjassa ja ehkä myös Venäjällä.

Pohjois-Norjassa on tällä hetkellä vireillä useita suuren luokan 
hankkeita, jotka tulevat työllistämään myös useita suomalaisia, 
kuten Kirkkoniemen kaivoshanke, matkailuhankkeet ja Jäämeren 
kaasukentät. Osa sinne töihin menevistä haluaa kuitenkin asua 
Suomen puolella turvatakseen muun muassa lapsilleen opetuk-
sen omalla äidinkielellään. Tämän vuoksi Näätämöön ja Kirak-
kajärvelle on suunnitelmassa varattu tilat yhteensä 38 uudelle 
asunnolle, joista kahdeksan on Näätämössä sijaitsevia vuokra-
asuntoja. Inarin kunnan ja Sevettijärven ei tulisi jäädä odotta-
maan, että Norjaan töihin menevät itse hakeutuisivat asumaan 
Suomen puolelle, vaan asuinpaikkoja tulisi markkinoida heille 
aktiivisesti merkittäviä houkuttimia apuna käyttäen. Tällaisia hou-
kuttimia voisivat esimerkiksi olla alennetut asumiskustannukset 
sekä yhteisesti järjestetyt kimppakyydit työpaikoille.  

Rajakaupalle ja uusille palveluille on suunnitelmassa varattu tilo-
ja yhteensä noin 4800 neliömetriä. Näihin kaupallisiin palveluihin 
kuuluisi muun muassa kampaamo ja parturi- sekä korjauspalve-
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luita, laajennetut elintarvike- ja huoltoasemapalvelut sekä ravin-
tolapalvelut. Myös Alkon tuloa Näätämöön olisi syytä pohtia, sillä 
muissa Lapin rajakaupungeissa sijaitsevat Alkot ovat menesty-
neet myynniltään kansalliseenkin tasoon verrattuna hyvin.  

Lopuksi

Vuonna 2020 Sevettijärvi tulee olemaan kolttakulttuurin keskus, 
jossa kolttasaamelaisten elämäntapa ja elinkeinot ovat näkyvästi 
esillä niin jokapäiväisessä elämässä kuin kulttuurikeskuksen toi-
minnassakin. Sevettijärvi ja kolttasaamelaisuus ovat perinteisesti 
olleet hyvin kansainvälisiä ja erilaisuus on ollut osa paikan hen-
keä, jo sen maantieteellisestä sijainnista johtuen. Vuonna 2020 
Sevettijärvi tulee olemaan vireä rajapaikka, jossa viihtyvät niin 
paikalliset asukkaat, mökkiläiset kuin kotimaiset ja ulkomaiset 
matkailijatkin. Sinne on syntynyt noin 50 uutta työpaikkaa ja li-
säksi noin 20 sevettijärveläistä käy töissä Norjan puolella. Sevet-
tijärvellä asuu noin 120 uutta asukasta joko ympärivuotisesti tai 
osan aikaa vuodesta. Ikärakenteeltaan se koostuu uusien hou-
kuttelevien työpaikkojen perässä muuttaneista lapsiperheistä ja 
nuorista aikuisista, mutta myös omalla kotikylällään vanhuuttaan 

viettävistä tai luonnon rauhaan muualta muuttaneista eläkepäivi-
ään viettävistä vanhuksista.  
 
Tämän yleissuunnitelman yksi parhaista puolista on sen toteutet-
tavuus. Tarkoituskaan ei ollut rakentaa kokonaan uutta Sevetti-
järveä vanhan jo olemassa olevan alueen tilalle, vaan tavoittee-
na oli kyläläisten ja muiden mukana olleiden kanssa yhteistyössä 
löytää ne vetovoimatekijät Sevettijärveltä, jotka ovat jo olemassa, 
mutta eivät vain ole vielä täysin hyödynnetty. Tässä suunnitel-
massa näitä ovat olleet: kulttuuri, matkailu sekä Sevettijärvi ra-
japaikkana. Vetovoimatekijöiden löytymisen jälkeen suunnittelun 
tehtävä on ollut korostaa ja etsiä uusia keinoja niiden hyödyn-
tämiseen alueella. Tavoitteena on ollut edesauttaa taloudellista 
kasvua, houkutella uusia asukkaita sekä lisätä kyläläisten itsen-
sä viihtyvyyttä kylällä. Hankeen aikana suunnittelijat ovat saa-
neet kokea miten aktiivisesti ja rakentavasti kyläläiset itse ovat 
osallistuneet suunnitteluprosessiin. Näin ollen suunnitelman 
toteutumisen kannalta useat palaset näyttävät olevan jo koh-
dallaan: toteutettavissa oleva suunnitelma, vetovoimainen alue 
sekä ennen kaikkea aktiiviset ja alueen parhaita asiantuntijoita 
olevat toteuttajat.  

Taulukko 1. Yhteenveto Sevettijärvelle suunnitelluista uusista asuintonteista

Sijainti Asuntoja Vuokra-asuntoja Loma-asuntoja* Yhteensä

Sevettijärven keskusta 11 12 0 23

Näätämö 16 8 3 27

Jänispää, Kirakkajärvi ja Supru 26 0 3 29

Yhteensä 53 20 6 79
* Loma-asuntoihin on laskettu vain yksityiset loma-asuintonttien varaukset ei lomakyliä

Taulukko 2. Arvio Sevettijärvelle syntyvistä uusista työpaikoista

Sijainti
Julkiset 
palvelut

Yksityinen sektori

YhteensäMatkailu- ja 
kulttuuripalvelut

Kaupalliset
palvelut

Muut

Sevettijärvi 6 6 5 4 21

Näätämö 2 5 9 4 20

Jänispää - 10 - - 10

Yhteensä 8 21 14 8 51
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Kehittämissuunnitelman planssit
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