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JOHDANTO
Tässä pro gradu -tutkimuksessa tutkin Suomessa vuosina 1880–1910 käytyä julkista keskustelua kansallispuistojen perustamisesta. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat kansallispuistoinstituutioon tutkimuksen ajankohtana kohdistuneet ajatukset, aatteet, arvot ja
asenteet. Kansallispuistojen merkitys luonnonsuojelun välineenä on entisestään kasvanut
viimeisten vuosien aikana. Samalla kansallispuistot ovat kasvattaneet suosiotaan matkailukohteina ja virkistäytymisalueina, mikä on lisännyt niiden yhteiskunnallista ja kulttuurista merkittävyyttä. Juuri nämä seikat tekevätkin kansallispuistojen historian tutkimisesta tärkeää ja mielenkiintoista.

Historiallinen tausta

Ympäristöliikkeen historiaa tutkinut JOHN MCCORMICK toteaa, että ympäristöliikkeellä ei ollut selvää alkua. Se ei saanut alkuaan mistään yksittäisestä tapahtumasta tai
yhden henkilön suurenmoisista ajatuksista. Liike ei myöskään syntynyt yhdessä maassa
leviten sieltä toisiin. Sen sijaan se nousi eri maissa eri aikoihin ja yleensä eri syistä.1

Varhaiset luonnonsuojelualueet ja -aatteet
Siten ei voidakaan sanoa, milloin tarkalleen luonnonsuojelu sai alkunsa. Varhaisimman
luonnonsuojelua koskeneen lain metsien suojelusta on nykytietämyksen mukaan säätänyt
Babylonian kuningas Hammurabi (1792–1750 eaa.). Varhaisin lista suojeltaviksi määrätyistä eläimistä tunnetaan Intiasta 240-luvulta ennen ajan laskun alkua. Kiinassa ja Intiassa tiedetään niin ikään rauhoitetun jumalille pyhitettyjä alueita ajan laskun alun tienoilla.2 Länsimainen luontosuhde alkoi kuitenkin kehittyä toiseen suuntaan: maatalouden
nousun myötä Lähi-idän ja antiikin korkeakulttuureissa alkoi kehittyä näkemyksiä, joiden
mukaan luonto oli ihmistä varten. Samalla ihmisen toiminnan ulkopuolella olevaa luontoa
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alettiin pitää arvottomana. Myöhemmin nämä näkemykset omaksuttiin osaksi juutalaisuutta ja kristinuskoa. Niissä erämaat saivat merkityksensä rankaisun paikkoina, joihin
Jumala lähetti syntiset.3
Varhaisimpana varsinaisena luonnonsuojelualueena pidetään Puolan ja Valko-Venäjän
rajalla sijaitsevaa Białowieżan aluetta. Vuonna 1538 Puolan kuningas Sigismund I
(1467–1548) vahvisti jo aiemmin alkanutta suojelua perustamalla alueelle riistansuojelualueen. Aivan kaikenlainen metsästys Białowieżassa ei kuitenkaan ollut kielletty, sillä
alueella järjestettiin kuninkaallisia jahteja, joissa ammuttiin kasapäin visenttejä, hirviä ja
villisikoja.4 Siten luonnonsuojelusta sen nykyisessä merkityksessä ei voida puhua.
Białowieżan jo 1200-luvulla alkanut suojelu oli harvinainen poikkeus Euroopassa. Samaan aikaan muualla maanosassa elettiin harvinaisen kiihkeää metsien hävittämisen aikakautta. 1000–1300-luvuilla huipentunut prosessi oli saanut alkunsa maanviljelyksen leviämisestä Euroopassa, ja sen seurauksena Länsi- ja Keski-Eurooppa kävivät läpi suurimman jääkauden jälkeisen maiseman muutoksen. Hakkuiden jälkeen asenteet alkoivat
kuitenkin muuttua: keskiajan lopulla maiden hallintaa ei enää osoitettu metsiä hakkaamalla, vaan niitä suojelemalla. Monet Euroopan hallitsijat antoivatkin erilaisia suojelumääräyksiä. Suojelutoimenpiteiden taustalla vaikuttivat kuitenkin utilistiset syyt. Metsien
säätely rauhoituksilla nosti puun hintaa markkinoilla ja turvasi puutavaran riittävyyden
valtion omiin tarpeisiin. Laajat metsien hakkuut olivat myös osasyynä 1340-luvulla Euroopassa syntyneeseen massiiviseen eroosioon.5
Keskiajalla ja osittain vielä varhaisella modernilla ajallakin kristinuskoon pohjautuva antroposentrinen maailmankuva säilyi vahvana. Descartesilaisen filosofian mukaan eläimiä
pidettiin kellon tavoin käyvinä koneina, jotka eivät tunteneet kipua. Luonto oli Jumalan
ihmiselle antamaa, ja kristinuskon filosofian mukaan ihmisen tuli käyttää sitä hyväkseen.
Tämä mahdollisti välinpitämättömän suhtautumisen luontoon. Toisaalta luonto nähtiin
myös väkivaltaisena ja uhkaavana paikkana, jota vastaan ihmisen täytyi puolustautua.
Villi luonto nähtiin kadotuksen maanpäällisenä symbolina. Yhtäältä esiintyi myös luon-
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toa kunnioittavia näkemyksiä. Franciscus Assisilainen (1181–1226) esitti, että eläimilläkin olisi sielu. Joitakin luostareita perustettiin niin ikään erämaihin, koska ne koettiin moraalisesti hyveellisiksi paikoiksi.6 Nämä näkemykset olivat kuitenkin vähemmistössä.

Käänne romantiikan nousun ja kehittyvien luonnontieteiden myötä
Villin luonnon arvostus alkoi kasvaa valistuksen ja luonnontieteiden nousun myötä. Kasvava ymmärrys luonnon kompleksisuudesta ja harmoniasta alkoi herättää ajatuksia luonnon jumalaisuudesta. Samalla ennen halveksitut ja pelottavat erämaat alkoivat saada uudenlaisia merkityksiä ylevinä alueina. Niinpä esimerkiksi aiemmin väheksytyt vuoret
muuttuivat ”maankuoren finneistä” Jumalan kuviksi. Samalla kiinnostus luonnontieteitä
kohtaan kasvoi entisestään. Amatöörieläin- ja kasvitieteilijöiden kenttätyöt loivat pohjan
näiden tieteiden modernille kehitykselle. Kehityksen eräänlaisena huipentumana oli
vuonna 1789 ilmestynyt Gilbert Whiten (1720–1793) teos The Natural History of Selborne, joka nousi neljänneksi eniten painetuksi englanninkieliseksi kirjaksi ja vaikutti
merkittävästi kokonaiseen luonnontieteilijöiden sukupolveen. Merkittäviin 1700-luvun
luonnontieteen saavutuksiin kuului niin ikään Carl von Linnén (1707–1778) työ lajien
luokittelun kehittämiseksi. Lajien ryhmiin jaottelu edesauttoi merkittävästi ekologian tieteellistä kehittymistä 1800-luvulla. Luonnontieteilijöiden menestystä auttoi vuosina
1796–1798 keksitty litografia, joka toi luonnon kauneuden laajan yleisön ulottuville.7
Valistuksesta kummunneet ajatukset ylevästä luonnosta vaikuttivat merkittävästi sitä seuranneeseen romantiikkaan, joka hylkäsi järjestyksen ja ihaili kaikkea outoa, yksinäistä ja
salaperäistä. Romantikot jättivät taakseen valistusajan ajattelijoiden ihailemat Versaillesin huolellisesti järjestetyt puutarhat ja käänsivät katseensa hoitamattomiin metsiin. Primitivismi nousi yhdeksi romantiikan tärkeimmäksi ajatukseksi: sen mukaan ihmisen onnellisuus väheni suorassa suhteessa sivistyksen kasvuun. Onni löydettiinkin lähellä luontoa eläneistä kulttuureista. Oman kansan juuria etsittiin niin ikään luonnosta. Esimerkiksi
Saksassa luotiin kuvaa saksalaisista vapaana metsän kansana.8
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Katseen tarkentuminen luontoon sai ihmiset kuitenkin huomaamaan, kuinka he omilla
toimillaan uhkasivat luontoa. Tästä huolimatta luonnon hallinnan uskottiin olevan edelleenkin ihmisen hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä, vaikka sen tuli olla mahdollisimman hellävaraista. Niinpä esimerkiksi eläinten kohteluun alettiin kiinnittää yhä enemmän
huomiota, ja vuonna 1824 Britanniassa perustettiinkin ensimmäinen eläintensuojeluyhdistys A Society for the Prevention of Cruelty to Animals9. Nämä näkemykset voimistuivat entisestään Charles Darwinin (1809–1882) evoluutioteorian myötä. Siinä ihminen
asetettiin lajiksi lajien joukkoon ilman erityisasemaa. Toisaalta merkittävänä on pidetty
myös Francis Baconin (1561–1626) näkemystä tieteellisestä tiedosta tekniikan ylivaltana
luonnosta. Oppi levisi laajalle 1800-luvun puolivälissä. Vastareaktiona tälle nousi ensiaskeliaan ottava ekologinen ajattelu, ja ekologian käsite ja teoria kehittyivätkin 1870-luvulle mennessä.10
Teollisuuden kehittyessä, kaupunkien kasvaessa ja liikenneyhteyksien parantuessa 1800luvun mittaan luonnosta tuli tärkeä vapaa-ajanviettopaikka. Saksassa ja Britanniassa kaupunkien asukkaat suuntasivat maaseudulle virkistäytymään. Samalla heräsi pyrkimyksiä
säilyttää maaseudun maisema muuttumattomana. Virisi liikkeitä, jotka vastustivat kapitalismia sekä tehtaiden, sähkölinjojen ja mainostaulujen levittäytymistä maaseudulle. Tavoitteena oli arvokkaana pidetyn kotiseudun säästäminen tuleville sukupolville.11
Pisimmälle mentiin kuitenkin Yhdysvalloissa, jossa rajaseudun ja sen myötä villin luonnon uskottiin katoavan. Vuonna 1832 taiteilija ja intiaanikulttuurin kuvaaja George Catlin
(1796–1872) ehdotti perustettavaksi kansakunnan puistoa (a Nation’s Park), eli aluetta,
joka käsittäisi ihmiset ja eläimet sekä villin ja aidon luonnonkauneuden. Ensimmäinen
Yhdysvaltojen liittovaltion omistama suojelualue perustettiinkin Arkansasissa jo samana
vuonna. Nimen Hot Springs National Reservation saanut alue sai myöhemmin kansallispuiston statuksen, ja joissakin tulkinnoissa sitä onkin pidetty maailman ensimmäisenä
kansallispuistona. Kolme vuosikymmentä myöhemmin perustettiin Yosemiten suojelualue Yosemiten laaksoon. Geologi Josiah Whitney käytti Yosemitesta puhuessaan tiettävästi ensimmäistä kertaa termiä kansallispuisto (National Park) vuonna 1868. Neljä
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vuotta myöhemmin perustettiin Yhdysvaltojen kongressin päätöksellä Yellowstonin kansallispuisto 1.3.1872.12 Siten se oli ensimmäinen virallisesti perustettu kansallispuisto
maailmassa. Euroopassa ensimmäiset kansallispuistot perustettiin Ruotsiin, kun laki
kymmenen kansallispuiston perustamisesta hyväksyttiin 25.6.1909. Konkreettisesti puistot avattiin seuraavan vuoden aikana.13

Suomen luonnonsuojelun ja luontosuhteen kehitys ennen vuotta 1880
Suomessa ensimmäisenä luonnonsuojelutoimenpiteenä pidetään Kustaa Vaasan (1496–
1560) määräystä rauhoittaa jalopuita. Metsien riittävyys puolestaan nousi valtiovallan
huoleksi 1600-luvulla, minkä seurauksena pyrittiin rajoittamaan metsiä kuluttavaa kaskiviljelyä. Samalla suurvallaksi noussut Ruotsi rakennutti kuitenkin 20 uutta rautaruukkia
itäiseen valtakunnan osaansa turvatakseen emämaan metsien riittävyyden. Seuraavalla
vuosisadalla huoli metsien riittävyydestä kasvoi entisestään ja tuotantokiintiöt ulotettiin
paitsi kaskeamiseen myös tervanpolttoon ja sahateollisuuteen. Lainvoiman metsien suojelutoimet saivat, kun ne otettiin mukaan vuoden 1734 lainsäädäntöön. Niin ikään julkista
keskustelua kaskenpoltosta, järvienlaskusta ja metsähakkuista alettiin käydä 1700-luvulla. Varsinaista luonnonsuojelua nämä toimet eivät kuitenkaan olleet, vaan niiden taustalla vaikutti pyrkimys turvata metsiä hyödyntäviä elinkeinoja. Suurta tarvetta luonnonsuojeluun Suomen alueella ei vielä ollutkaan, sillä luonnon hyötykäyttö oli melko vähäistä ennen 1700-lukua.14
Ensimmäinen rauhoitettu luontoalue perustettiin Suomeen vuonna 1802, kun keisari
Aleksanteri I (1777–1825) ihastui Punkaharjuun siellä vieraillessaan ja määräsi sen metsät hakkuukieltoon maiseman suojelemiseksi. Myöhemmin isojaossa alue joutui yksityisille, mutta senaatti osti sen takaisin valtiolle vuonna 1840, koska pelkäsi talonpoikien
kaskeavan harjun rinteet. 1800-luvun alun suomalaisen talonpojan näkökulmasta tarkasteltuna ei villi luonto näyttäytynytkään ihailun kohteena, vaan ankarana vastuksena. Kauniina pidettiin maisemaa, jossa näkyi ihmisen kädenjälki. Tähän ajatteluun kiinnittyi
myös fennomaanisen liikkeen valtavirta. Merkittävä henkilö fennomaani-liikkeen aatepohjan luojana oli Johan Vilhelm Snellman (1806–1881), joka oli omaksunut ajatuksiaan
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filosofi Hegeliltä. Snellman ei nähnyt villillä luonnolla mitään itseisarvoa, vaan kulttuurin
kehittymisen edellytys oli luonnon pakkovallan murentaminen. Elias Lönnrotin (1802–
1884) kirjoittama Kalevala alkoi horjuttaa tätä näkemystä, minkä seurauksena metsät alkoivat saada kansallisromanttisia sävyjä. Lönnrot kytki ajattelussaan Suomen luonnon ja
kulttuurin tiukasti yhteen ja näki, että luonnonympäristö vaikutti ihmisluontoon.15
Lönnrotia pidemmälle meni Johan Ludvig Runeberg (1804–1877), joka esitti ensimmäisenä ajatuksen koskemattoman suomalaisen luonnon pyhyydestä. Hänen runoissaan jumaluus, luonto ja isänmaa liittyivät kiinteästi yhteen. Runeberg näki luonnon jalostavan
ja karaisevan sitä lähellä elävää ihmistä. Runoillaan Runeberg loi kuvaa Suomelle tyypillisestä järvi- ja metsäluonnon labyrintista, joka alettiin nähdä tyypillisenä suomalaisena
kansallismaisemana. Tätä mielikuvaa Zacharias Topelius (1818–1898) vahvisti entisestään Suomesta kirjoittamissaan teoksissa, erityisesti Maamme-kirjassa. Topelius puolusti
myös erämaiden olemassaoloa.16 1800-luvun lopulle tultaessa nouseva kansallisromantiikka oli alkanut muuttaa suhdetta luontoon myös Suomessa.

Tutkimustilanne

Suomalaisen luonnonsuojelun historiaa on tutkittu jonkin verran, ja samalla on myös sivuttu kansallispuistoja. Varsinaista suomalaisten kansallispuistojen perustamisen historiaa käsittelevää tutkimusta on kuitenkin tehty vähän. Kansallispuistojen perustaminen on
aiemmassa tutkimuksessa kytketty lähes poikkeuksetta laajempaan luonnonsuojelun kehittymisen kontekstiin. Luonnonsuojelun kehittymistäkin käsittelevät tutkimukset ovat
pääosin melko yleisluontoisia esityksiä, jotka rakentuvat tiettyjen luonnonsuojelussa saavutettujen merkkipaalujen ja luonnonsuojelupioneerien ympärille.17
Kansainvälisesti kansallispuistojen historiaa on tutkittu enemmän kuin Suomessa. Tämän
tutkimuksen kannalta erittäin hyödyllinen teos on TOM MELSIN Wild Landscapes – The
Cultural Nature of Swedish National Parks, joka luotaa kansallispuistojen perustamisen
historian lisäksi niiden kulttuurista luonnetta. Myös JOHN SHEAILIN maailman kansallispuistojen historiaa kartoittava Nature’s Spectacle – The World’s First National Parks
15
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and Protected Places on osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi. RODERICK F.
NASHIN Wilderness and the American Mind on tutkimus erämaasuhteen historiasta Yhdysvalloissa. Siinä käsitellään myös Yhdysvalloissa perustettujen maailman ensimmäisten kansallispuistojen syntyprosesseja.
PATRICK KUPPERIN artikkeli ”Science and the national parks: A transatlantic perspective on the intewar years” luo katsauksen Sveitsin kansallispuistojen historiaan ja tarjoaa
näkökulmia yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten kansallispuistojen kehityksen eroavaisuuksiin ja yhtäläisyyksiin. Tom Melsin artikkeli ”Nature, home and scenery: the official
spatialities of Swedish national parks” syventää näkökulmaa Ruotsin kansallispuistojen
muotoutumiseen käsittelemällä kansallispuistoja erilaisten tilakäsitysten näkökulmasta.
Suomen kansallispuistojen synnyn vaiheita käsitellään suppeasti PEKKA BORGIN ja
HANNU ORMION kirjassa Perustiedot kansallispuistoista – ihanteet ja käytännöt. Kansallispuistojen historiaa enemmän teoksessa käsitellään kuitenkin puistojen hoitokäytäntöjä. Lyhyen katsauksen kansallispuistojen historiaan luo myös RIIKKA PUHAKKA
kulttuurimaantieteellisessä tutkimuksessaan Kansallispuistot murroksessa: Tutkimus
luonnonsuojelun ja matkailun tavoitteiden kohtaamisesta. Työn varsinainen näkökulma
on kuitenkin 2000-luvun tapahtumissa.
Varhaisen luonnonsuojelun vaiheita on tutkittu jonkin verran. MIKA PEKURINEN on
luonut katsauksen aiheeseen artikkelissaan ”Sivistys velvoittaa – klassinen luonnonsuojelu Suomessa”. Samasta teemasta kirjoittaa myös TIMO JÄRVIKOSKI artikkelissaan
”Luonnonsuojelu ennen ympäristön suojelua – katsaus suomalaisen luonnonsuojelun varhaiseen aatteelliseen ja osin toiminnalliseenkin kehitykseen”. Kummassakin artikkelissa
sivutaan myös kansallispuistojen historiaa. Suomen luonnonsuojelun juuria käsitellään
jonkin verran myös Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisemassa teoksessa Laulujoutsenen perintö – suomalaisen ympäristöliikkeen taival. Kirja käsittelee luonnonsuojelun syntyvaiheita kuitenkin enemmän ympäristöliikkeen kehittymisen kuin kriittisen tutkimuksen näkökulmasta ja sopii siten lähinnä vain yleisen kuvan muodostamiseen.
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Tutkimustehtävä

Kuten aiempaan tutkimukseen tehdystä katsauksesta käy ilmi, on spesifi Suomen kansallispuistojen perustamisen historiaa käsittelevä tutkimus lähes olematonta. Tällaiselle tutkimukselle on kuitenkin selkeä tarve. Ympäristöfilosofi KARI VÄYRYNEN on todennut, että luonnon virkistyskäytön historia on jäänyt ympäristöhistorian tutkimuksessa
vielä melko vähälle huomiolle.18 Toisaalta esimerkiksi Helsingin yliopiston metapopulaatiobiologian huippuyksikön johtajana toiminut ILKKA HANSKI nostaa Suomen ja
maailman eliölajien katoamisessa tärkeimmäksi tekijäksi elinympäristöjen katoamisen.
Suomessa elinympäristöjen katoaminen ja muutokset on arvioitu lyhyellä aikavälillä
muun muassa ilmastonmuutosta suuremmaksi riskiksi luonnolle. Ratkaisuksi Hanski ehdottaa nykyistä laajempien suojelualueiden verkostoa, joka olisi ekologisesti tehokkaampi ja luonnon matkailu- ja virkistyskäytön kannalta mielekkäämpi.19 Samanlaista
keskustelua suojelualueiden merkityksestä elinympäristöjen säilymisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta on käyty myös kansainvälisesti.20 Koska eräät tärkeimmistä nykyajan ja tulevaisuuden ympäristöongelmista liittyvät olennaisesti luonnonsuojelualueisiin ja luonnon virkistyskäytön hyödyntämiseen luonnonsuojelussa, voidaan
juuri näitä näkökulmia edustavan kansallispuistohistorian tutkimista pitää erittäin tärkeänä.
Kansallispuistojen historian tutkimusta voidaan pitää erittäin ajankohtaisena myös sen
takia, että ne ovat nykyään suositumpia kuin koskaan. Tästä kertoo esimerkiksi se, että
vuonna 2012 kaikissa Suomen kansallispuistoissa vierailtiin yhteensä 2 087 300 kertaa.
Kansallispuistojen kävijämäärät ovatkin olleet kasvussa koko 2000-luvun ajan.21 Kuva
siitä, miten suomalaisten ja kansallispuistojen suhde on muotoutunut, on kuitenkin epätarkka.
Tutkimustehtäväni on tarkastella Suomessa vuosina 1880–1910 kansallispuistoinstituutioon kohdistuneita arvoja, aatteita ja asenteita ja sitä, millaista julkista keskustelua kansallispuistojen perustamisesta Suomessa käytiin. Tutkimustehtävä rajautuu kansallispuisto18
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instituution muotoutumiseen ja perustamiskeskusteluun, koska ensimmäiset kansallispuistot perustettiin Suomeen vasta vuonna 1938.22 Tutkin siten suomalaisten kansallispuistosuhteen muotoutumista kansallispuistojen perustamisesta käydyn julkisen keskustelun yhteydessä. Rajaan tutkimustehtäväni käsittelemään ajanjaksoa, jolloin Suomessa
ei ollut vielä kansallispuistoja tai muita luonnonsuojelualueita. Lähestyn tutkimustehtävääni neljän tutkimuskysymyksen avulla, jotka jakautuvat useampaan alakysymykseen:
1. Millaisia erilaisia aatteita, asenteita ja käsityksiä julkisessa kansallispuistokeskustelussa esiintyi? Miten ne vaikuttivat kansallispuistojen perustamisesta
tehtyihin ehdotuksiin? Miten kansallispuiston instituutio käsitettiin? Mihin tai
minkä tarpeisiin kansallispuisto haluttiin perustaa?
2. Millaiseksi perustettavaksi ehdotettujen kansallispuistojen luonto esitetään?
Millaisen luonnonalueen katsottiin sopivan kansallispuistoksi? Minkälainen luontosuhde kansallispuistoehdotuksista välittyy?
3. Mitkä tekijät vaikuttivat pyrkimyksiin perustaa kansallispuisto? Ketkä esittivät kansallispuistoja perustettaviksi? Vaikuttiko kansainvälinen kansallispuistokeskustelu Suomessa tehtyihin kansallispuistojen perustamisehdotuksiin?
4. Muuttuvatko kansallispuistoehdotukset, ja onko kansallispuistojen perustamisesta käydystä keskustelusta havaittavissa selkeitä taitekohtia?
Ajallisesti rajaan tutkimukseni vuosiin 1880–1910. Kansallispuistojen perustamisprosessin voi katsoa alkaneen Suomessa vuonna 1880, jolloin tutkimusmatkailija Adolf Erik
Nordenskiöld (1832–1901) ehdotti ensimmäistä kertaa kansallispuiston perustamista
Pohjoismaihin.23 Ensimmäinen aatteellisesti luonnonsuojelun24 nimissä perustettu suojelualue Suomeen saatiin vuonna 1912, kun luonnonsuojelua varten perustettu osakeyhtiö
osti Nothamnin alueen saaria ja suojeli ne. Ensimmäinen valtion perustama luonnonsuojelualue oli puolestaan Malla-tunturi vuonna 1916.25 Koska rajaan tutkimukseni käsittelemään luonnonsuojelualueiden perustamista edeltävää aikaa, on luontevaa päättää tutkimukseni vuoteen 1910.
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Borg & Ormio 1978, 46.
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Tutkimukseni kannalta olennainen kansallispuiston käsite on haasteellinen. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN (the International Union for Conservation of Nature) määritteli yhtenäiset kriteerit kansallispuistolle ensimmäistä kertaa vasta vuonna 1969. 26 Suomessa kansallispuistokäsitteen voidaan katsoa vakiintuneen tarkoittamaan nykyisen kaltaisia suojelualueita vuonna 1923 säädetyssä luonnonsuojelulaissa, jossa luonnonpuiston
ja kansallispuiston käsitteet määriteltiin ja erotettiin toisistaan. Lopullisesti jako vahvistui, kun Suomeen vuonna 1938 perustettiin neljä kansallispuistoa ja kuusi luonnonpuistoa.27
Nykyään kansallispuistoa ja luonnonpuistoa erottavat niiden tehtävät. Kansallispuiston
ensisijaisena tehtävänä on luonnonsuojelu, mutta tämän lisäksi sillä on myös ympäristökasvatukseen kuuluvia velvollisuuksia. Kansallispuistolla onkin oltava merkitystä yleisenä luonnonnähtävyytenä tai yleisen luontoharrastuksen kannalta. Kasvatuksellisen ja
kulttuurisen luonteensa takia kansallispuistoon voi kuulua myös ihmisen toiminnan tuloksena syntyneitä perinnemaisemia, -ympäristöjä ja eliöyhteisöjä. Luonnonpuiston tehtävät painottuvat enemmän tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen sekä tiukan luonnonsuojelun saralle. Luonnonpuistoissa liikkuminen on kansallispuistoja rajoitetumpaa.
Luonnonpuistoissa suojelu voi kohdistua pienempi alaisiin, mutta erityisen arvokkaina
pidettyihin luontotyyppeihin.28
Käsitteiden vakiintumattomuuden takia lähteistä nouseekin esille useita termejä, joilla on
viitattu perustettaviksi ehdotettuihin suojelualueisiin. Näitä ovat muun muassa rikspark,
valtakunnanpuisto, naturpark ja luonnonpuisto. Vaikka nykyään luonnonpuisto ja sen
ruotsinkielinen vastine naturpark ovat vakiintuneet tarkoittamaan kansallispuistosta erillisiä suojelualueita, tutkimukseni käsittelemällä ajanjaksolla ero ei ollut kuitenkaan selkeä. Käsitteiden vakiintumattomuuden takia olenkin havainnut käyttökelpoiseksi Roderick Nashin Yhdysvaltojen erämaiden historian tutkimisessa käyttämän mallin, jossa
Nash käsitti erämaan kaikeksi, mitä ihmiset ovat ajatelleet sen olleen. 29 Nashia mukaillen
käsitän tässä tutkimuksessa kansallispuistoiksi kaiken sen, mitä tutkimusajan ihmiset ovat
ajatelleet sen olleen. Koska kansallispuiston käsite ei ollut vakiintunut tutkimusajankohtana, olen ottanut tarkasteluun mukaan myös ehdotuksia, joissa on käytetty muita jo edellä
26
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mainitsemiani termejä, jos ne ovat sisällöltään kytkettävissä muihin kansallispuistoista
tehtyihin ehdotuksiin. Luonnonsuojelualueen käsitän näiden termien yleiseksi kattokäsitteeksi.
Tutkimukseni ajankohtana tuli käyttöön myös luonnonmuistomerkin käsite. Luonnonmuistomerkeillä tarkoitettiin alkuperäiseksi katsotun luonnon jäänteitä kuten esimerkiksi
yksittäistä vanhaa tammea tai pellon keskelle jäänyttä siirtolohkaretta, mutta myös sukupuuton partaalla olevia eläimiä.30 Luonnonmuistomerkki oli siis kansallispuistoa ja luonnonpuistoa pienempi suojelukohde.
Luonnonsuojelun ymmärrän Riikka Puhakan mallin mukaan yhteiskunnalliseksi määrittyneeksi ja poliittiseksi toiminnaksi, jolla voi eri aikakausina olla erilaisia motiiveja, tavoitteita ja toteuttamiskeinoja.31 Siten myös luonnonsuojelun merkitys on haettava tutkimuksen käsittelemästä ajasta.
Kansallispuistokeskustelulla viittaan yleisesti vuosina 1880–1910 tehtyihin kansallispuistojen perustamisehdotuksiin ja niiden vastaanottoon. Käytän termiä kuvaamaan yleisesti kansallispuiston perustamiseen tähdännyttä liikehdintää ja kansallispuistoista esiintyneitä tulkintoja. Siten luen minkä tahansa kansallispuiston perustamista käsittelevän
lausuman osaksi kansallispuistokeskustelua, vaikka lausumien painoarvo vaihteleekin
esittäjästä riippuen.

Ympäristöhistorian ja kansallispuistotutkimuksen viitekehys

Lähestyn tutkimukseni aihetta ympäristöhistorian ja kansallispuistotutkimuksen viitekehyksessä. Ympäristöhistoria on verrattain uusi historian suuntaus, joka nousi esille ympäristötutkimuksen toisen aallon32 myötä 1960-luvulla. Nykyään sitä pidetään eräänä
merkittävimpänä suuntauksena ihmistieteellisessä ympäristötutkimuksessa, sillä se tarkastelee kulttuurin ja luonnon suhdetta kokonaisvaltaisemmin kuin monet muut alat.33
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TIMO MYLLYNTAUS määrittelee ympäristöhistorian tutkimuskohteeksi luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksen. Tätä vuorovaikutusta lähestytään ympäristöhistoriassa laajaalaisella tutkimusotteella, joka erottaa ympäristöhistorian monista muista historiantutkimuksen suuntauksista. Ympäristöhistorialle on tyypillistä neljä ominaispiirrettä: Ensimmäiseksi ympäristöhistorialle on tavallista pitkä tarkastelujänne. Monet ympäristöön
vaikuttavista prosesseista, kuten ilmastonmuutos tai maan pinnan kohoaminen, ovat hitaita prosesseja, joiden aiheuttamien muutosten tarkastelu vaatii pitkän aikajänteen. Samalla on myös muistettava, että ihmisen luontoon kohdistuvien toimien ja ajatusten taustalla on pitkä luontosuhteen traditio. Toisena ympäristöhistorialle on ominaista globaali
ja kansainvälinen näkökulma. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ympäristöhistorian tulisi olla aina maailmanlaajuisten yleisesitysten kirjoittamista. Sen sijaan on tiedostettava,
että monilla paikallisilla ilmiöillä voi olla globaaleja kytkentöjä. Kolmanneksi ympäristöhistoria on leimallisesti monitieteistä. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että ympäristöhistorioitsijat ovat kääntyneet naapuritieteiden, kuten ympäristösosiologian, -filosofian tai aatehistorian, mutta myös luonnontieteiden, puoleen tutkimusta tehdessään.
Neljäntenä kohtana on ongelmakeskeisyys. Ympäristöhistorialle on tyypillistä keskittyä
aitoihin ja ajankohtaisiin ongelmiin, joilla on laajat yhteiskunnalliset ja historialliset ulottuvuudet.34
Ilmo Massa jakaa ympäristöhistorian tutkimuskentän neljään tasoon: 1) luonnon ja
ekosysteemien tutkimukseen, 2) ympäristötietoisuuden aatehistorian tutkimukseen, 3)
ympäristöpolitiikan ja -suojelun tutkimukseen ja 4) ekologian ja ekonomian vuorovaikutuksen tutkimiseen.35 Oma tutkimukseni kiinnittyy näistä tasoista läheisimmin ympäristöpolitiikan ja -suojelun, mutta myös ympäristötietoisuuden aatehistorian tutkimukseen. Osana ympäristöhistorian aatehistorian tutkimusta näen tutkimukseni liittyvän
myös mentaliteettihistoriaan. MARKKU HYRKKÄNEN määrittelee mentaliteettihistorian tutkimuksen kohdistuvan suhtautumiseen ja sen muuttumiseen. Erääksi tutkimuskohteeksi Hyrkkänen nostaa ympäristöön ja luontoon suhtautumisen.36 Tässä tutkimuksessa lähestyn kansallispuistoista tehtyjä ehdotuksia ja kansallispuistoideoita luontosuhteen ilmentyminä. Siten kansallispuistojen perustamisajatukset voi tulkita luontosuhteen
muutoksiksi.
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Ympäristöpolitiikan- ja suojelun kentällä määrittelen tutkimukseni vielä tarkemmin kansallispuistohistorian tutkimukseksi. JOHN SHEAIL nostaa kansallispuistohistorian painopisteiksi kysymykset siitä, miten kansallispuistojen alueet ovat tulleet valituiksi, miten
niiden alueet on hankittu ja miten puistojen hoito on järjestetty. Toisaalta huomio on
Shealin mukaan keskitettävä myös siihen, miksi kansallispuistoja ei perustettu tai miksi
ne hylättiin. Sheail näkeekin kansallispuistojen olevan kiinteässä suhteessa puistojen perustajien laajempiin pyrkimyksiin. Tarkastelemalla useita varhain perustettuja kansallispuistoja eripuolella maailmaa Sheail on kytkenyt puistot osaksi globaalia historiaa. 37 Lähestyn kansallispuistoja Sheailin tavoin globaalin historian näkökulmasta, mutta ympäristöhistorian tarkastelutavan mukaan näen Suomessa tehdyt kansallispuistoehdotukset
paikallisina ilmiöinä, joilla oli globaaleja kytkentöjä.
Yhteiskuntatieteissä 1980–1990-luvuilla tapahtunut kielellinen käänne käänsi katseet
luonnon yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen rakentumiseen38. Tämä kielellinen käänne
on vaikuttanut myös ympäristöhistoriassa.39 Sheail toteaakin, että kansallispuistot ovat
saavuttaneet suurta kulttuurista merkittävyyttä luonnollisen maailman näytteinä.40 Lähestynkin tutkimuksessani kansallispuistoja Riikka Puhakan tavoin maltillisen konstruktionismin näkökulmasta. Se pitää luontoa sosiaalisesti rakentuneena, mutta tunnustaa kuitenkin luonnon materiaalisuuden. Toisin sanoen luonto on olemassa ihmisen tulkinnoista riippumatta.41 Kansallispuistot ja niiden perustamisesta tehdyt ehdotukset käsitän sen sijaan kulttuurisiksi ilmiöiksi.
Aiemmassa tutkimuksessa kansallispuistokeskustelu on esitetty yleensä yhtenäisenä kehityslinjana, jossa lähinnä tieteellisestä näkökulmasta tehdyt ehdotukset seuraavat toisiaan ja jonka lopputuloksena oli juuri tietynlaisten kansallispuistojen perustaminen Suomeen vuonna 1938.42 Tässä tutkimuksessa kuitenkin osoitan, että kansallispuistokeskustelulla on ollut erilaisia kehitysvaiheita ja lopulta perustetuksi tulleet kansallispuistot ovat
saaneet vaikutteita monelta eri suunnalta. Vaikka jokaisella kehityskululla voi olla vain
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yksi päätepiste, on tärkeää tunnistaa tuohon päätepisteeseen johtaneen kehityksen vaiheet
ja mahdolliset polut, joita pitkin ei lähdetty kulkemaan.

Lähteet, menetelmät ja työn rakenne

Tämän tutkimuksen lähdeaineisto koostuu eri sanomalehdissä ja tieteellisten seurojen aikakauslehdissä ilmestyneistä kansallispuistojen perustamista koskevista kirjoituksista
sekä yhdestä komiteamietinnöstä. Tutkimuksen lähdemateriaalina ei siis ole yhdessä lehdessä ilmestyneiden kansallispuistoja koskeneiden kirjoitusten muodostama kokonaisuus, vaan useissa lehdissä ilmestyneet yksittäiset kirjoitukset. Tällaista lähdeaineistoa
voi pitää historian pro gradu -tutkimukselle epätyypillisenä. Kansallispuistokeskustelu
vuosina 1880–1910 oli kuitenkin hajanaista, eikä se keskittynyt millekään tietylle foorumille. Siten varhaisten kansallispuistoehdotusten tutkiminen vaatii useiden, yksittäisten
ja kaikkien saatavilla olevien lähteiden käyttöä.
Lähteiden etsimisessä olen turvautunut kansalliskirjaston ylläpitämän digitaalisen sanomalehtiarkiston hakukoneeseen. Olen hakenut vuosina 1880–1910 ilmestyneistä digitoiduista lehdistä kansallispuistoja käsitteleviä kirjoituksia hakusanoilla ”kansallispuisto”, ”nationalpark”, ”valtakunnanpuisto”, ”rikspark”, ”luonnonpuisto” ja ”naturpark”. Aikavälillä 1.1.1880–31.12.1910 digitoidusta sanomalehtiarkistosta löytyy näillä
hakusanoilla 868 osumaa sanomalehtiin ja 154 osumaa aikakauslehtiin. Yhteensä siis
1022 osumaa. Olen käynyt läpi kaikki osumat järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan ja
valinnut niiden joukosta tämän tutkimuksen kannalta merkitykselliset. Lukuisat osumat
käsittelivät ulkomaiden kansallispuistoja, ja ne olen rajannut työn ulkopuolelle. Monesti
etenkin ulkomaiden kansallispuistoja käsitelleet kirjoitukset on julkaistu useassa eri sanomalehdessä, joten osumat ovat päällekkäisiä. Tämä vähentää ”todellisten” osumien
määrää ja on siten helpottanut työtä.
Olen käyttänyt lähteitä myös ohjaavasti siten, että ne ovat opastaneet minut uusien lähteiden äärelle. Esimerkiksi toisessa luvussa käsittelemäni Punkaharjun tuberkuloosiparantolaan liittyneen kiistan kaikissa kirjoituksissa ei käytetty mitään käyttämistäni hakusanoista, mutta ne olivat kuitenkin merkittäviä lähteitä. Tällaisten kirjoitusten löytäminen
oli mahdollista seuraamalla lähteiden antamia ”vihjeitä”. Siten lähteiden etsiminen on ol-
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lut myös sisältölähtöistä. Joitakin hyviksi lähteiksi osoittautuneita lehtiä ei myöskään ollut saatavissa digitaalisen sanomalehtikirjaston kautta, joten ne oli etsittävä muualta. Tällaisia olivat muun muassa Suomen maantieteellisen yhdistyksen julkaisu Geografiska Föreningens Tidskrift ja Societas pro Fauna et Flora Fennican lehti Meddelanden af Societas
pro Fauna et Flora Fennica. Digitaalisen sanomalehtikirjaston sisältämistä yhdistysten
lehdistä merkittävimpänä lähteenä on ollut Suomen metsänhoitoyhdistyksen Finska forstföreningens meddelanden. Sanoma- ja aikakauslehdissä kansallispuistokeskustelu on hajaantunut useisiin lehtiin. Eniten sitä käytiin kuitenkin sanomalehti Uudessa Suomettaressa.
Lähteiden etsimisessä olen hyödyntänyt myös Suomen ensimmäisen luonnonsuojeluvaltuutetun Rolf Palmgrenin vuonna 1922 ilmestynyttä teosta Luonnonsuojelu ja kulttuuri.
Teoksessa Palmgren käy läpi Suomen luonnonsuojeluhistoriaa. Teos on ollut avuksi kolmannessa luvussa käsittelemäni niin sanotun suojametsäkomisioonin mietinnön43 jäljittämisessä.
Koska lähteiden luonteen takia olen joutunut itse valitsemaan tutkimuksessani käsiteltävien lähteiden joukon, olen teemoittanut kansallispuistoehdotuksia samaa aihepiiriä käsitteleviksi teemallisiksi ajanjaksoiksi. Teemat olen hakenut lähteistä esille nousseista
kullekin ajanjaksolle tyypillisistä aihepiireistä. Näitä ajanjaksoille tyypillisiä teemoja
olen hyödyntänyt tutkimukseen mukaan otettujen lähteiden valinnassa. Näin olen voinut
muodostaa yhtenäisen ja mahdollisimman eheän kuvan Suomen varhaisimmasta kansallispuistokeskustelusta.
Tämän teemoittelun perusteella olen jakanut työni kolmeen ajanjaksoon. Ensimmäinen
ajanjakso käsittelee vuosia 1880–1898, ja sille ominaisena teemana ovat kansallispuistokeskustelun saapuminen Suomeen sekä tieteen ja talouden näkökulmasta tehdyt
kansallispuistojen perustamisehdotukset. Toinen ajanjakso kattaa vuodet 1899–1905,
ja sen teemana ovat matkailun ja kansallismaiseman näkökulmasta tehdyt kansallispuistojen perustamisehdotukset. Kolmas ajanjakso käsittää vuodet 1905–1910 ja sen
teemana on luonnonmuistomerkkiajattelun aiheuttama käänne kansallispuistokeskustelussa.
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Nämä teemoittain jaotellut ajanjaksot ovat tutkimuksen rakenteen runkona siten, että ensimmäinen ajanjakso muodostaa ensimmäisen pääluvun, toinen ajanjakso toisen pääluvun ja kolmas ajanjakso kolmannen pääluvun. Tutkimuksen päälukujen rakenne on siis
kronologinen. Myös alaluvut etenevät kronologisesti. Kronologinen käsittelytapa on ollut
luonnollinen valinta, sillä uudet ehdotukset kansallispuistojen perustamisesta pohjautuvat
usein aiemmin tehtyihin ehdotuksiin. Näin kronologinen rakenne on mahdollistanut kansallispuistokeskustelun historiallisten kehityskulkujen seuraamisen.
Tutkimus on luonteeltaan selkeästi laadullinen. Lähteitä olen analysoinut historiallisen
analyysin (Historical analysis) ja vaikutemallin menetelmillä. Historiallinen analyysi
seuraa järjestelmällisesti ja systemaattisesti menneisyyden jälkeensä jättämiä jälkiä. Jälki
käsitetään historiallisessa analyysissa laajasti kaikeksi, mitä menneisyyden ihmiset ovat
jättäneet jälkeensä. Jäljet voivat siten olla niin esineitä, kuvia, rakennuksia kuin arkeologisia kohteita tai kokonaisia maisemiakin. Useimmiten jäljet ovat kuitenkin tekstejä.44
Tässä tutkimuksessa huomio kiinnittyy ennen kaikkea teksteihin, mutta niiden välityksellä analyysin kohteena ovat myös maisemat.
Historiallisessa analyysissa päähuomio kohdistuu lähdeaineistossa esiintyvien muutoksien sekä pysyvien teemojen kartoittamiseen ja arviointiin. Tämä tehdään käsitteellistämällä lähdeaineisto sitä luokittelemalla. Luokituksia tehdään kronologiaan, jaksotuksiin, kausaliteettiin, kontekstiin ja vaikutteisiin. Vaikka historiallinen analyysi on menetelmänä lähellä joitakin yhteiskuntatieteen menetelmiä, on keskeinen ero historiallisen
analyysin tapahtumien aikajärjestystä tarkkaileva luonne ja kerronnallinen muoto.
Historiallinen analyysi ei myöskään yleensä pyri yhteiskuntatieteille tyypillisiin yleistyksiin.45
Vaikutemallin mukaan vaikute määritellään jostakin tai joltakin omaksutuksi käsitykseksi. Siten vaikutemallin avulla pyritään ratkaisemaan keneltä, mistä aatteesta tai
ideologiasta vaikutteet ovat peräisin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkija pyrkii
lukeneisuutensa avulla tunnistamaan mitkä ajatukset, ideologiat tai opit ovat vaikuttaneet
tutkimuskohteen ajatteluun. Vaikutemallia käytetään tavallisesti yksilön ajattelutavan tutkimisessa.46 Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt vaikutemallin menetelmää kuitenkin laajemmassa merkityksessä analysoidessani, mistä Suomen kansallispuistokeskustelu sai
44
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vaikutteita. Käytännössä tämä kohdistaa katseen muiden maiden kansallispuistokeskusteluissa esiintyneisiin aatteisiin ja käsityksiin. Näin olen hyödyntänyt vaikutemallia erityisesti ylirajaisen tiedon siirron ja leviämisen sekä ympäristöhistorian globaalin näkökulman kohdalla.
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1. ISÄNMAAN KUVISTA TIETEEN JA TALOUDEN TUTKIMUSASEMIKSI 1880–1898

Vaikka kansallispuistokeskustelu alkoikin Suomessa ja Skandinaviassa Nordenskiöldin
luonnon museoimiselle perustuvista ja nationalistis-kulttuurisista lähtökohdista, tuli tieteellis-taloudellinen näkökulma Suomen kansallispuistokeskusteluun mukaan varsin varhaisessa vaiheessa, kun kansallispuistoja käsiteltiin Suomen Metsänhoitoyhdistyksen kokouksessa vuonna 1881. Kysymykseen tartuttiin siis jo samana vuonna kuin Nordenskiöldin ehdotus ilmestyi Suomessa. Erityisesti huomio kiinnittyi rahaan ja siihen, mikä taho
olisi vastuussa puiston perustamisesta. Samalla keskustelua käytiin siitä, millainen tällaisen kansallispuiston tulisi olla. Nämä teemat näyttivätkin muodostuvan varsin pysyviksi
Suomen kansallispuistokeskustelun tieteellis-taloudellisessa linjassa. Vuosisadan vaihdetta lähestyttäessä alkoi tiede kuitenkin nousta yhä vahvemmin esille kansallispuistokeskustelussa ja perusteluita puiston perustamiselle etsittiinkin juuri luonnontieteen
avulla. Vaikka talous ja puistoista saatava hyöty pysyivätkin esillä tieteeseen pohjautuneessa keskustelussa, perusteltiin tieteellä myös toisenlaisia näkemyksiä. Niissä oma roolinsa oli nousevalla tieteenalalla – ekologialla.

1.1. Nordenskiöldin näkökulmat ”valtakunnanpuistoon”

Syksyllä 1880 ilmestyi juhlakirja Suomen entisen kenraalikuvernööri Pietari Brahen kuoleman 200-vuotismuistoksi. Tähän kirjaan kirjoitti myös tutkimusmatkailija Adolf Erik
Nordenskiöld (1832–1901) artikkelin, jonka aiheena oli ”valtakunnanpuiston” perustaminen Pohjolaan. Artikkelillaan hänen on katsottu aloittaneen aatteellisen luonnonsuojelukeskustelun Suomessa.47 Samalla Nordenskiöld toi ajatuksen kansallispuistojen perustamisesta Pohjoismaihin ja Suomeen.48
Ehdotuksen tehdessään Nordenskiöld oli juuri palannut suurta kansainvälistä huomiota
herättäneeltä Koillisväylän purjehdukseltaan, joka oli alkanut kesällä 1878 Tromssasta.
Tutkimusmatkan aikana Nordenskiöld purjehti Norjasta Siperian pohjoisrannikkoa pitkin
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Beringinsalmelle, jonka hän saavutti elokuussa 1879. Matkaan huipentunut Nordenskiöldin tieteellinen ura oli alkanut jo nuorella iällä, ja hänet promovoitiinkin tohtoriksi jo
vuonna 1857. Promovoinnin yhteydessä syntyi kuitenkin kriisi, kun Nordenskiöld ilmaisi
pitämässään puheessa kannattavansa Suomen ja Ruotsin entisenlaisen yhteyden palauttamista ja epäili Suomen tulevaisuutta osana Venäjää. Puheensa seurauksena Nordenskiöld
menetti mahdollisuutensa saada virka Suomesta ja hän muuttikin Ruotsiin luomaan tieteellistä uraansa. Ruotsissa Nordenskiöld saavutti huomattavaa menestystä ja hän saikin
Naturhistoriska Rikmusetista viran vain 26 vuotiaana. Ruotsin akatemian jäsen hänestä
tuli vuonna 1893.49
Ruotsissa Nordenskiöld pääsi mukaan myös arktisten alueiden tutkimukseen. Aluksi hän
otti osaa muiden järjestämiin retkikuntiin, mutta myöhemmin hänen on katsottu vaikuttaneen merkittävästi napa-alueiden tutkimuksen kehittymiseen tieteelliseksi instituutioksi. Nordenskiöldille tarjottiin myöhemmin virkaa myös Suomesta, mutta hän ei halunnut enää jättää menestyksekästä uraansa Ruotsissa. Suomeen häntä sitoivat kuitenkin tiiviit perhe- ja ystävyyssiteet. Koillisväylän purjehduksensa jälkeen Nordenskiöld nostettiin kansallissankarin asemaan niin Ruotsissa kuin Suomessakin.50
Suomessa Nordenskiöldin kansallispuistoehdotus ilmestyi kokonaisuudessaan tammikuussa 1881, kun se julkaistiin Suomen Metsänhoitoyhdistyksen lehdessä otsikolla Förslag till inrättandet af Riksparker i de nordiska länderna.51 Ehdotuksessaan Nordenskiöld
lähti liikkeelle ajatuksesta, että villi luonto oli katoamassa Pohjoismaista. Tämän hän perusti siihen, että viimeisimmän vuosisadan keksinnöt ja tiede olivat vieneet ihmiskuntaa
eteenpäin ennennäkemättömällä tavalla. Tieteelliselle pohjalle perustuva maanviljelys
tuottaisi satoja ennen arvottomiksi koetuilla mailla. Maa taipuisi ihmisen tahtoon entistä
helpommin: soita kuivattaisiin, järviä laskettaisiin ja uusia metsämaita istutettaisiin siinä
missä vanhoja hakattaisiin.52
Vaikka näillä saroilla saavuttamistaan voitoista saattoivat kaikki sivistyskansat olla ylväämpiä kuin mistään väkivallalla saavutetusta, totesi Nordenskiöld kuitenkin: ”Mutta
samalla on jotakin masentavaa siinä ajatuksessa, että jälkeläisemme tuskin voivat saada
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selvää käsitystä isiensä maasta.”53 Näin hän sitoi kansallispuiston tarpeellisuuden suoraan
pohjoismaiseen identiteettiin.
MATTI KLINGE onkin tulkinnut, että maiseman, ja siten luonnon, rooli korostui Suomessa, koska historiallisen jatkuvuuden korostaminen ”raunioiden romantiikan” kautta ei
soveltunut Suomeen.54 Suomessa oli niin ikään jo 1800-luvun puolivälissä herännyt uudelleen keskustelu metsien turhasta hävityksestä ja haaskauksesta. Metsien hävittämisen
pelättiin tekevän merkityksettömäksi kaiken sen työn, jolla suomalainen identiteetti oli
kytketty suomalaiseen maisemaan ja erityisesti metsiin. Myöhemmin pelko metsien hävityksestä osoittautui kuitenkin liioitteluksi.55 Myös yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa on
osoitettu katseiden kääntyneen kansakunnan identiteettiä rakennettaessa luontoon, koska
maan materiaalinen kulttuuri ja historia olivat vähäiset.56 Yhtäältä huoli villin luonnon
”kesyyntymisestä” synnytti aatteita sen säästämisestä Amerikassa.57
Näin Nordenskiöldin ajatukset näyttävät sopineen erityisen hyvin suomalaiseen aikalaiskeskusteluun, mutta niiden juuret ovat jäljitettävissä Yhdysvaltoihin. Ajattelussa on niin
ikään nähtävissä piirteitä luonnosta sivistyksen toiseutena. Kulttuuri näyttää Nordenskiöldin ajattelussa edenneen jo niin pitkälle, että luonnolla ei ollut enää mahdollisuutta vastustaa sen etenemistä. Villin luonnon säilyttämiseksi perustetun kansallispuiston voi
nähdä alleviivaavan juuri tätä ajatusta.
Nordenskiöldin suhde luontoon oli kuitenkin kompleksinen. Luonto esiintyi hänen ehdotuksessaan hyvin monenlaisissa rooleissa. Se oli taistelutanner, jossa esi-isät olivat käyneet ensimmäiset taistelunsa. Armoton luonto oli myös muokannut Pohjolan miehistä vapautta rakastavia ja urheita sotureita.58 Tämä näkemys heijasteli jo varhaisesta maanviljelyksestä saakka länsimaisessa kulttuurissa vaikuttanutta tapaa suhtautua luontoon: siinä
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luonnosta tuli ihmisen hallintayritysten objekti ja luonnon sekä kulttuurin välille oli vedetty tiukka raja.59 TUIJA KIRKINEN on suomalaisen arkeologian luontosuhdetta tarkastellessaan jäljittänyt tällaisen luontosuhteen georgiseen perinteeseen. Tässä perinteessä ihminen kiinnittyy paikkaan ja maisemaan sukupolvien työn kautta, jonka myötä
syntyy käsitys historiallisesta jatkumosta, esi-isien maasta. Hän nostaa kaunokirjalliseksi
esimerkeiksi tällaisesta luontosuhteesta mm. Runebergin Saarijärven Paavon.60 Näin
luonto näytti saavan Nordenskiöldin ajattelussa merkityksensä sitä vastaan käydystä
kamppailusta.
Samalla luonto kuitenkin esittäytyi Nordenskiöldille eräänlaisen pehmeämmän ulottuvuuden kautta. Siinä luonto ei näyttäytynyt vihollisena, vaan pikemminkin luonnontieteilijöiden laboratoriona ja taiteilijoiden innoituksen lähteenä. Ihmisen koskematon luonto
itsessäänkin näyttäytyi taideteoksena, sillä Nordenskiöld kirjoitti:
Om för det närvarande millioner betalas för en bild på duk eller i marmor af forntida
mästare, hvad skulle man ej då om ett århundrade vilja gifva för en verklig bild af
fosterlandet sådant det fordom varit, medan åkerns omfång än var ringa, medan det
än fans oodlade sjöstränder och skog som ej berörts af yxan. 61
Tom Mels näkee taideretoriikan taustalla luonnonsuojelun vakiintumattomuuden köyhissä ja maatalousvaltaisissa Pohjoismaissa. Hänen mukaansa luonnonsuojelua pystyttiin
edistämään parhaiten sitomalle se juuri isänmaahan ja ”korkeakulttuuriin”.62 Päivärinne
on puolestaan todennut, että kansallisen maiseman maantieteellistä sijoittamista tärkeämpää on sen synnyttämä tunne siitä, että maisema on tuttua ja että se kuuluu meille.63 Näin
Nordenskiöld loi ”valtakunnanpuistolle” merkityksen, jossa liittyvät yhteen maa, kansa
ja historia.
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Konkreettiseksi tilaksi kansallispuistolle Nordenskiöld osoitti arvottomat ja tuottamattomat kruununmaat, joita oli hänen mukaansa Pohjoismaissa vielä runsaasti. Näin kansallispuiston perustaminen ei tuottaisi merkittäviä kuluja eikä vaatisi uhrauksia. Maisemallisesti puiston olisi tullut käsittää useita luontotyyppejä, kuten soita, metsää ja järviä, jottei se olisi käynyt yksipuoliseksi. Puiston alueella ei olisi saanut kajota luontoon, ja todellisia vahinkoeläimiä lukuun ottamatta olisivat eläimetkin olleet rauhoitettuja. Tällainen puisto tulisi Nordenskiöldin mukaan kuuluisaksi koko Euroopassa. Puiston arvo
konkretisoituisikin vasta tulevaisuudessa, jolloin jälkipolvet muistelisivat kiittäen puiston
perustaneita esivanhempiaan.64
Uhraus ja luonto onkin usein liitetty yhteen suomalaista luontopuhetta tutkittaessa.
Yleensä asia on kuitenkin esitetty siten, että luonnon esteettiset ja kulttuurisidonnaiset
arvot on jouduttu uhraamaan talouden ja teknologian edistämisen tähden. Tällaista puhetta on esiintynyt esimerkiksi koskien patoamista koskevan keskustelun yhteydessä.65
Nordenskiöld esitti asian käänteisesti: luonnon säästämisen takia ei tarvinnut uhrata mitään.
Amerikkalainen kansallispuistoparadigma näkyi puolestaan Nordenskiöldin tavassa sijoittaa ”valtakunnanpuisto” eräänlaiseen arvottomaan tilaan. Nash on tutkimuksessaan
esittänyt, että Yellowstonen kansallispuiston perustamista66 ajaneet tahot eivät niinkään
pyrkineet korostamaan alueen tärkeyttä villin luonnon suojelualueena, vaan sen hyödyttömyyttä viljelymaana. Heidän argumenttinsa oli, että Yellowstonen suojelu ei aiheuttanut mitään haittaa ihmisten taloudellisille intresseille.67 Tämän argumentin Nordenskiöld
näyttää omaksuneen, ja samalla hän toi sen suomalaiseen kansallispuistokeskusteluun.
Nordenskiöldin idea kansallispuistosta näyttääkin rakentuneen kahden aikakauden rajapinnalla. Yhtäältä kansallispuisto ja sen sisältämä villi luonto hahmottuivat Nordenskiöldin ajattelussa vuosisataisen ihmisen ja luonnon kamppailun kautta. Kuten Kirkinen tutkimuksessaan toteaa, tällaisessa luonnon kuvauksessa hallitsevana on valistusaatteen ja
kristillisyyden sävyttämä maailmankuva.68 Tässä mielessä kansallispuisto näyttäytyy
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myös lähinnä villin luonnon reservaattina.69 Näin Nordenskiöldin ajattelussa näkyvät perinteiset tavat hahmottaa luonnon ja ihmisen suhdetta
Toisaalta Nordenskiöldin ajattelussa luonto näyttäytyi modernille ajattelulle tyypillisesti
resurssina. Hyödyttömäksi ja syrjäiseksi koettu metsäalue oli mahdollista hyödyntää valtakunnanpuistona. Jarno Valkonen nimittää tällaista ajattelua resurssiajatteluksi. Siinä
luonto näyttäytyy luonnonvarana, joka on ensin kartoitettava ja jolle on sen jälkeen löydettävä parhaat käyttötavat.70 Max Oelschlager puolestaan toteaa, että resurssiajattelu ilmentää

modernin

ihmisen

muutosta

”Homo

religiouksesta”

”Homo

oeconomicukseksi”.71
Nämä eri aikakausien aatteet näyttävät sulautuneen yhteen Nordenskiöldin kansallispuistoideassa: toisaalta hänen ajatteluunsa muodostui Kirkisen mainitsemien valistusaatteen
ja kristillisen maailmankuvan pohjalta, mutta samalla siitä on löydettävissä modernin aikakauden piirteitä. Erityisesti ne näyttäytyvät vakaassa uskossa tieteen ja ihmisen loputtomaan voittokulkuun. Tämä voittokulku toisaalta synnytti Nordenskiöldin mukaan tarpeen kansallispuistolle, yhtäältä kansallispuisto olisi ollut osa tieteen edistymistä toimimalla luonnontutkijoiden koeasemana. Samalla tavalla Nordenskiöld yhdistää ideaansa
”valtakunnanpuistosta” nationalistisia ja kansainvälisiä elementtejä. ”Valtakunnanpuisto” näyttäytyi Nordenskiöldille Pohjoismaiden kansallisena monumenttina, johon kiteytyi hänen mukaansa niin kansan luonne kuin kansallinen maisemakin.
Kansainvälisyys puolestaan näkyy jo siinäkin, että hän puhuu pohjoismaisella tasolla eikä
mainitse tarkoittavansa jotakin tiettyä maata. Tämä näyttää sopineen hyvin myös Nordenskiöldin ajatuksiin Suomen ja Ruotsin yhteydestä. Ennen kaikkea kansainvälisyys tulee
kuitenkin esille Yhdysvalloista ammennettuina ideoina – erityisesti ajatuksena hyödyntää
hyödyttömäksi koettu maa taloudellisesti. Resurssiajattelun lisäksi ajattelu yhdistyy kuitenkin taas nationalismiin, joka oli niin ikään Yhdysvalloissa tärkeä tekijä kansallispuistojen perustamisessa. Näin eri suunnista omaksutut ajatukset näyttävät kiertyvän yhdeksi
kehäksi Nordenskiöldin ajattelussa, joka kiteytyy ideaan ”valtakunnanpuistosta”. Nordenskiöldin eri lähteistä ammentamat aatteet näyttävät vaikuttaneen suuresti siihen, min-
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kälaiseksi kansallispuistokeskustelu rakentui Suomessa ja millaisia ideoita kansallispuistosta rakentui. Ensimmäisenä huomio kiinnittyi kansallispuistoon tieteen ja talouden palvelijana.

1.2. Kansallispuisto – metsätalouden hyöty vai haitta?

Nordenskiöldin ajatukset nousivat esille Suomen Metsänhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa vuonna 1881, missä kansallispuistoista käytiin monipolvinen keskustelu. Metsänhoitoyhdistyksen puheenjohtaja ja Evon metsäopiston johtaja Anton Gabriel Blomqvist
(1836–1904) johdatteli kokouksen osanottajat aiheeseen pitämällä siitä pitkän alustuksen.
Blomqvist oli saanut metsänhoito-oppinsa Sakassa Tharandtin metsäopistossa. Hänen käsityksensä metsien hoidosta perustuikin pitkälti saksalaisten klassikoiden oppeihin,
vaikka hän pyrkikin antamaan oppilailleen ennen kaikkea suomalaiseen metsäluontoon
perustuvaa tietoutta. Tutkimus olikin keskeisessä roolissa Blomqvistin toiminnassa ja hän
julkaisikin yli 35 metsiä käsittelevää teosta.72
Heti puheenvuoronsa alussa Blomqvist ilmoitti kannattavansa lämpimästi Nordenskiöldin vuotta aiemmin tekemää ehdotusta ”valtakunnanpuistojen” perustamisesta Pohjolaan.
Blomqvist suhtautui kuitenkin huomattavasti Nordenskiöldiä varauksellisemmin siihen,
että puistosta voitaisiin saada esi-isien maan kuva. Täydellisellä puiston rauhoittamisella
siitä voitiin kyllä saada luonnontieteelliseltä kannalta arvokas alue, jolle voisi lisäksi kehittyä runsas eläin- ja kasvilajisto.73 Näin Blomqvistin tieteellinen suhtautuminen metsiin
ja luontoon näkyy myös hänen suhtautumisessaan kansallispuistoihin.
Blomqvist viittasi alustuksessaan yhdysvaltalaisen George Perkins Marshin (1801–1882)
teokseen The Earth as Modified by Humanaction (1874). Erityisesti hän yhtyi Marshin
näkemykseen, jonka mukaan kansallispuistoja tulisi perustaa museoiksi, luonnontutkijoiden laboratorioiksi ja luonnonystävien virkistyspaikoiksi sekä suojelupaikoiksi kasvi-,
eläin- ja jopa kalalajeille.74
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Marshin ajatusten esille tuominen Metsänhoitoyhdistyksen kokouksessa tuntuu melko
luontevalta, sillä hänen ajattelussaan juuri säätelemätön ja holtiton metsien käyttö oli
syynä moniin ympäristöongelmiin ja menneiden sivilisaatioiden romahduksiin. Marsh
korostikin, että metsiä oli suojeltava paitsi tiedettä ja luonnon ystäviä varten, myös yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä tarkoitusperiä silmällä pitäen.75 Marshin mainitsemat ongelmat näyttävät olleenkin melko ajankohtaisia Suomessa juuri 1800-luvun loppupuolella. Valtiovalta piti talonpoikien metsien käyttöä holtittomana, ja sitä suitsimaan perustettiin Metsähallitus vuonna 1859. Laitoksen avulla valtion metsät haluttiin valjastaa ennen kaikkea metsätalouden käyttöön. Kruununmetsien suunnitelmallisesta hoidosta haluttiin puolestaan tehdä malliesimerkki talonpojille. Toisaalta vuonna 1857 kumottiin
höyrysahojen rakennuskielto ja vuonna 1861 poistuivat kaikki sahojen tuotannon rajoitukset. Näin 1870-luku olikin varsinaista höyrysahojen kasvun aikaa.76
Tästä näkökulmasta katsottuna ei liene sattumaa, että Blomqvist halusi nähdä kruununmetsät jo olemassa olevina kansallispuistoina, koska ne oli suojattu metsäpaloja ja vahingontekoa vastaan ja tulisivat siten saamaan tulevaisuudessa erämaan luonteen. Nordenskiöldin tarkoittamaksi kansallispuistoksi tällainen alue ei kuitenkaan voinut Blomqvistin
mukaan muuttua, sillä siellä tultaisiin harjoittamaan viljelyä ja metsän hakkuita.77
Näin onkin tulkittava, että kansallispuisto näyttäytyi Blomqvistille ennen muuta taloudellisesti arvokkaiden metsien säilyttämisen näkökulmasta. Näkemyksen taustalla vaikutti
ennen kaikkea huoli taloudellisesti arvokkaiden puiden katoamisesta. Vaikka Blomqvist
siis ilmoittikin kannattavansa Nordenskiöldin ajatusta kansallispuistosta, näyttää hänen
kansallispuistoideansa olevan hyvin erilainen kuin Nordenskiöldin. Jos Nordenskiöldin
ajattelussa kansallispuisto sai arvonsa siitä, että sen avulla voitiin hyödyntää muuten arvottomia alueita, näyttää Blomqvistille kansallispuiston arvo rakentuvan jo valmiiksi taloudellista arvoa omaavien alueiden tehokkaammasta suojelusta.
Blomqvistin linja erosi Nordenskiöldistä myös siinä, että hän näki kansallispuiston sijoittamisen olevan ennen kaikkea käytännön kysymys, eikä niinkään riippuvainen siitä, olisiko puisto maisemiltaan kuin taideteos. Vaikka hän noudatteli Nordenskiöldin linjaa
siinä, että puiston tuli sisältää useita luontotyyppejä, kuten soita ja vesistöjä, eivät hänen
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perustelunsa olleet luonnon vivahteikkuudessa vaan metsäpalojen torjumisessa. Puistoja
olisi hänen mukaansa tullut olla kaksi, toinen pohjoisessa ja toinen etelässä, ja niiden
pinta-alan oli oltava vähintään 6000 tynnyrinalaa78. Lisäksi hänen mukaansa tarvittiin
yksi täysin vastakohtainen puisto, jota hoidettaisiin huolella ja johon istutettaisiin kaikkia
ilmaston puitteissa menestyviä kasvilajeja. Tästä puistosta olisi tullut kansan suosima
kansallispuisto, jollainen Punkaharju jo Blomqvistin mukaan oli.79 Lausunnollaan Blomqvist loi käsityksen, että Punkaharju ikään kuin de facto oli olemassa oleva kansallispuisto, vaikka todellisuudessa alueella ei ollut kansallispuiston asemaa80. Samalla hän
erotti tiedettä ja taloutta varten perustetut kansallispuistot virkistyskäyttöön perustetuista.
BENGT-ERIK BORGSTRÖM onkin todennut, että perinteinen ajatus kansallispuistoista
luonnonsuojelun välineenä asetti luonnon tiukasti yhteiskunnan vastakohdaksi. Luonto
rajattiin erille ihmisestä, eikä siellä liikkunut kuin alkuperäiskansoja, joiden oletettiin elävän harmoniassa luonnon kanssa, sekä turisteja, jotka ihailivat luontoa.81 Blomqvist vei
jaottelua pidemmälle erottelemalla luonnonsuojelualueetkin toisistaan: luonnon prosessien havainnoimista ja kenties myöhempää metsätaloutta varten tuli perustaa eri kansallispuisto kuin ihmisten huvitukseksi. Implisiittisesti tätä voi pitää jo varhaisena suojelualueiden jakona kansallis- ja luonnonpuistoihin. Jako puolestaan korostaa Blomqvistin
tieteellis-taloudellista näkökulmaa. Onhan tutkimuksessa todettu luonnonpuistojen saaneen myöhemmin korostuneen roolin Suomessa juuri luonnonsuojelun tieteellisyyden takia.82
Puheenjohtaja Blomqvistin alustus herätti runsaasti keskustelua kokoukseen osallistujien
parissa. Käytetyissä puheenvuoroissa mielipiteet jakaantuivat oikeastaan kahtia sen suhteen, nähtiinkö kansallispuisto tarpeelliseksi vai ei. Suurimmiksi kiistoiksi näyttivät nousevan hankeen rahoitus ja kysymys siitä, oliko luonnon museoimiseksi nähty kansallispuistohanke ylipäätään järkevä.
Vastakkaisia näkemyksiä edustivat vapaaherra Eduard Hisinger (1832–1904) ja metsänhoitaja Hugo Hacksted (1837–1909). Hisinger totesi tukevansa kansallispuiston perustamista, mutta hankkeen toteuttaminen vaati hänen mielestään myös runsaasti rahaa. Koska
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puisto hyödytti hänen mukaansa eniten juuri tieteellisiä seuroja ja koska niillä oli myös
runsaasti varoja, tuli koko hanke Hisingerin näkökulmasta siirtää jonkin puhtaasti tieteellisen seuran hoidattavaksi. Onkin mielenkiintoista, että vaikka Blomqvistin perusteet kansallispuistolle kumpusivat tieteestä, vaati Hisinger hankkeen siirtämistä tieteelliselle seuralle. Ilmeisesti hän näki Metsänhoitoyhdistyksen toiminnan enemmän käytännön työnä,
kun taas kansallispuisto näyttää Hisingerin ajattelussa olleen hyödyksi puhtaasti teoreettiselle tieteelle.
Hacksted puolestaan ei uskonut hankeen aiheuttavan kuluja, koska kansallispuisto perustettaisiin jollekin syrjäiselle ja autiolle alueelle. Ainoastaan puheenjohtaja Blomqvistin
ehdottamasta kulttuuritarkoituksiin perustettavasta puistosta syntyisi hänen mukaansa
menoja, ja hän ehdottikin sen perustamisen lykkäämistä myöhemmäksi.83 Metsätaloudellisten ja tieteen näkökulmien voi siis nähdä nousevan esille myös Hackstedin ajattelussa.
Hisinger huomautti kuitenkin vielä, että jonkinlainen vartiointi puistossa olisi joka tapauksessa tarpeen, jos puisto haluttaisiin säästää koskemattomana jälkipolville. Mielipiteensä hän perusteli sillä, että kulttuuri ja maanviljelys leviäisivät jatkuvasti laajemmalle.
Tähän nähden hieman ristiriitaisesti hän päätyi lopulta ehdottamaan koko hankeen lykkäämistä myöhemmälle.84 Hisingerin ja Hackstedin näkemykset eivät kuitenkaan olleet
lopulta niin kaukana toisistaan. Erimielisyys syntyi lähinnä siitä, kuinka halvaksi tai kalliiksi puiston perustaminen lopulta tulisi. Hisingerin mielestä kansallispuisto olisi aiheuttanut joka tapauksessa kuluja, Hackstedin mukaan kuluja olisi syntynyt vain ”kulttuuri
tarkoituksiin” perustetusta puistosta. Kumpikaan ei silti ollut valmis antamaan kansallispuistolle itseisarvoa.
Mielenkiintoisempi ero Hisingerin ja Hackstedin ajattelussa näkyykin heidän suhteessaan
luontoon. Hackstedin ajattelussa kansallispuisto voitiin sijoittaa syrjäiselle seudulle,
minkä takia sen perustaminen oli halpaa. Hisinger puolestaan katsoi näiden syrjäisten
seutujen olevan katoamassa maanviljelyn ja kulttuurin tieltä. Siksi kansallispuisto olisi
vaatinut vartiointia ja sen perustaminen olisi tullut kalliiksi. Hisingerin ajattelu rakentui
katoavan luonnon ideologialle, jossa valkoisen miehen kulttuuri syrjäyttää vääjäämättä
kaiken muun. Roderick Nash on havainnut samankaltaista ajattelua myös Yhdysvalloissa,
jossa uskottiin kotieläinten syrjäyttävän villieläimet ja viljelyskasvien valtaavan kaiken
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tilan luonnonvaraisilta kasveilta.85 Hisingerin kohdalla asetelma oli kuitenkin kääntynyt
nurin päin, sillä yleensä villin luonnon katoamista oli käytetty argumenttina suojelun puolesta. Näinhän oli tehnyt myös Nordenskiöld.
Toinen vastakkaisia näkemyksiä edustanut pari olivat esittelevä sihteeri Frans Walmqvist
(1830–1902) ja ylimetsänhoitaja Adolf Wilhelm von Zweydberg (1833–1917). Walmqvistin mukaan luonnon museoiminen kansallispuistoksi oli tarpeetonta. Hän ei ylipäätään pitänyt ajatusta järkevänä, vaan näki, että kansallispuistoiksi kaavailtujen alueiden
oli kehityttävä muun maan mukana. Hän nostikin esille metsänhoitoasetuksen vuodelta
1859. Se edellytti nopeaa metsänhoidollisten mallipuistojen levittämistä koko maahan,
sillä nämä puistot olisivat edistäneet metsähoitoja. Walmqvist pitikin vuoden 1859 metsänhoitoasetuksessa mainittujen metsänhoidon mallipuistojen perustamista kansallispuistoja tärkeämpänä.86
Tulkinnassa näkyy Raymond Williamsin ajatus luonnon parantelusta, jossa luonto kaikissa muissa kuin sen parantelemisen merkityksissä asetetaan marginaaliin.87 Toisaalta
siinä vaikuttaa talonpoikainen ja fennomaaniliikkeen noudattelema ajatus, jossa kauneus
löytyi juuri ihmisen muokkaamasta luonnosta.88 Erämaa määrittyy tässä ajattelussa asumisen vastapoolina, ja siten sen on oltava maaperänsä ja ilmastonsa kannalta asumiseen
ja viljelyyn kelpaamaton.89 Metsätalous oli kuitenkin tehnyt monista aiemmin arvottomiksi koetuista alueista arvokkaita. Siten myös kansallispuistoksi kelpaava luonto oli huvennut olemattomiin. Walmqvist ei näytä jakavan Blomqvistin ajatusta kansallispuistosta
metsävarojen säilyttäjänä. Sitä vastoin luonnon tuli olla ihmisen aktiivisen muokkauksen
ja parantelun kohde. Tässä mielessä ajatus kansallispuistosta oli liian staattinen.
Von Zweydberg puolestaan oli sitä mieltä, ettei kansallispuiston perustaminen ollut lainkaan mahdotonta. Hän esitti, että puiston perustamiseksi tarvitsi vain valita jonkin tulevan
rautatielinjan lähettyviltä sellainen alue, jolta sillä hetkellä puuttui kaikki arvokkaat puulajit. Näin alue olisi taloudellisesti täysin arvoton. Arvokkaiden puiden sen hetkinen puute
ei von Zweydbergin mukaan ollut ongelma, sillä puistohan perustettaisiin nimenomaan
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tulevia sukupolvia varten. Hänen mukaansa sopivia alueita kansallispuiston perustamiseksi oli Ähtärissä, Keuruulla ja Pihlajavedellä. Von Zweydbergin näkemystä asettui
tukemaan myös ylimetsänhoitaja Magnus Forsström (1831–1901), jonka mukaan sopivia
alueita kansallispuiston sijoittamiseksi löytyi myös Muhoksen ja Paltamon rajaseuduilta.90
Von Zweydbergin ja Forsströmin ajattelu rakentui konsensushakuiselle linjalle, jonka
mukaan suojelualueet pyrittiin sijoittamaan taloudellisesti vähämerkityksellisille seuduille. Tämä linja jatkui Suomessa pitkälle 1900-luvun viimeisille vuosikymmenille, jolloin se katkesi luonnonsuojelun radikalisoitumiseen.91 Talouden ja kehittyvän tekniikan
tiiviimpi läsnäolo luonnossa muuttikin luontosuhteita enemmän kulttuurimaisemaa suosiviksi.92 Niinpä myös tässä ajattelussa vaikutti ajatus luonnon parantelusta ja parantelun
ulkopuolisen luonnon marginalisoimisesta. Ero von Zweydbergin ja Walmqvistin välille
syntyikin lähinnä ihmisen toiminnan laajuudesta. Von Zweydberg oli valmis säilyttämään
osan marginaalisesta luonnosta ihmistoiminnan ulkopuolella.
Metsänhoitoyhdistyksen kansallispuistokeskustelua käytiin erityisesti metsätalouden näkökulmasta. Näkemyserot näyttävätkin syntyneen siitä, oliko kansallispuistolla jotakin
merkitystä metsätaloudelle vai olisiko se sille peräti haitaksi. Mitään suurempia intohimoja tämä varhainen kansallispuistohanke ei näytä silti herättäneen, ja sen käsittely jäikin
kertaluonteiseksi. Tähän saattoi osaltaan vaikuttaa se, että vuonna 1886 säädetyssä metsälaissa kiellettiin metsien haaskaus.93 Näin ainakin metsävarojen turvaamisen kannalta
kansallispuistohanke näytti käyneen tarpeettomaksi. Seuraavat syyt kansallispuiston perustamiselle löytyivätkin tieteestä.

1.3. Ragnar Hultin luonnon laboratorio

Kansallispuistokysymys jäi Suomessa kymmeneksi vuodeksi unohduksiin Metsänhoitoyhdistyksen kokouksen jälkeen. Asia nousi kuitenkin jälleen esille, kun tohtori Ragnar

90

Protokoll, fördt vid Finska forstföreningens allmänna årsmöte I Helsingfors den 9 Sept. 1881” Finska
forstföreningens meddelanden 1.1.1884.
91
Berglund 2012, 48–49.
92
Päivärinne 2010, 91.
93
Lehtinen 1991, 79.

31

Hult (1857–1899) piti aiheesta esitelmän Maantieteellisessä yhdistyksessä 2.5.1891. Hult
oli merkittävä maantieteen tieteenalan kehittäjä Suomessa, ja hän olikin perustanut Maantieteellisen yhdistyksen muutamaa vuotta aiemmin joulukuussa 1887. Hultin erimielisyydet toisen tieteilijän, Johan Axel Palménin kanssa johtivat kuitenkin kahden maantieteellisen yhdistyksen perustamiseen lähes samaan aikaan, kun Palmén perusti Suomen maantietellisen seuran tammikuussa 1888. Palménin on katsottu pyrkineen jarruttamaan myös
Hultin uraa yliopistossa. Maantieteellisen oppinsa Hult oli saanut Ruotsissa ja Tanskassa
sekä opintomatkoillaan Keski-Euroopassa. Opiskellessaan Tukholmassa ja Upsalassa
vuosina 1879–1880 Hult oli seurannut läheltä Nordenskiöldin Koilisväylän purjehdusta.94
Hult siis tunsi hyvin eurooppalaisen maantieteen tuoreimmat virtaukset ja kansallispuistokeskustelun aloittaneen Nordenskiöldin toiminnan.
Hultin puheenvuoro ilmestyi Maantieteellisen yhdistyksen lehdessä Geografiska Föreningen Tidskriftissä.95 Esityksensä alussa Hult kävi läpi sekä Nordenskiöldin että Metsänhoitoyhdistyksen avaukset kansallispuistokysymyksessä. Tämän jälkeen hän totesi,
että kansallispuistokysymystä ei saanut hylätä, sillä kansallispuistoista oli hänen mukaansa hyötyä niin tieteelle kuin Suomen materiaalisen hyvinvoinnin edistymisellekin.
Hult totesi niin ikään, että Nordenskiöld oli avauksessaan tuonut jo esille kansallispuiston
kulttuurihistoriallisen merkityksen. Hän oli kuitenkin Metsänhoitoyhdistyksen kanssa samaa mieltä siitä, että puisto ei voinut tulla todelliseksi kuvaksi esi-isien maasta. Sen sijaan
hän näki, että se voisi kyllä ajan myötä saada todellisen erämaaluonteen. 96 Hultin kannassa oli nähtävissä ajalle tyypillistä ajattelua, jossa taloudellinen ja sivistyksellinen edistyminen on sidottu kykyyn opetella luonnonvarojen tehokas käyttö.97
Hult sitoikin kansallispuiston Blomqvistia suoremmin tieteen ja talouden kehitykseen.
Hänen mukaansa kansallispuistosta olisi suuri hyöty suomalaiselle kasvi- ja metsätieteelle. Hult perustelee näkemyksensä hyvin yksityiskohtaisesti sillä, että kansallispuistossa kasveista saataisiin tietoa luonnonvaraisissa olosuhteissa. Kansallispuiston avulla
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voitaisiin myös tutkia kasvien kokoonpanoa ja muutoksia luonnonoloissa, kasvien elämäntapoja ja rakenteita, kasvien ryhmittymistä yhdyskunniksi, villissä luonnossa elävien
kasvien vaikutusta maaperään sekä veden kiertoa villissä luonnossa.98
Kahden viimeisen kohdan Hult näki hyödyttävän erityisesti metsätiedettä, koska hänen
mukaansa kruununmetsiä ei Suomessa koskaan voitaisi hoitaa ulkomaiden voimakkaan
metsätalouden tapaan. Sen sijaan ne olisivat aina enemmän tai vähemmän luonnon oman
vapaan hoidon varassa. Tästä syystä Hult näki luonnon toiminnan ymmärtämisen paljon
tärkeämmäksi Suomessa kuin ”kulttuurimaissa”. Samasta syystä kansallispuisto oli hänen
mielestään hyödyllisempi ”tutkimusasema” kuin parhaitenkaan hoidettu vieraista puulajeista koostunut metsänhoidon mallipuisto.99 Blomqvistin kansallispuistot ja kruununmetsät yhdistänyt malli näyttää siis vahvistuvan entisestään Hultin ajattelussa. Koska
Hult tunsi Metsänhoitoyhdistyksen keskustelun, voi lausuntoa pitää myös kannanottona
Walmqvistin ajatuksiin.
Hultin ajattelu näyttääkin ikään kuin vievän Metsänhoitoyhdistyksen tulkintoja eteenpäin. Tällainen ajattelu ei kuitenkaan ollut suomalaisille ainutlaatuista, sillä myös esimerkiksi Ruotsissa haluttiin perustaa kansallispuistoja metsäntutkimuksen tarpeisiin 1900luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.100 Niin ikään Yhdysvalloissa voimistui 1890-luvun jälkipuolella suuntaus, jonka mukaan luonnonsuojelun ja metsätalouden voisi yhdistää tieteen keinoin. Kantavana ajatuksena oli, että samalla kun kansakunta voisi säilyttää
metsänsä, se voisi hyödyntää niitä kestävällä tavalla.101 Hultin ajattelussa näkyvä tieteen
nousu luonnonsuojelun piirissä näyttää siis olleen yleisempikin suuntaus 1800-luvun lopulla. Tom Mels onkin todennut, että 1890-luvulla Ruotsissa luovuttiin nordenskiöldiläisistä luonnon museoinnin puheenvuoroista ja siirryttiin luonnon tieteellistä hyötyä korostaviin argumentteihin.102
Näyttääkin siltä, että 1890-luvulla kansallispuistokeskustelussa kansallispuiston tarvetta
perusteltiin entistä voimakkaammin tieteellä. Vaikka Hultkin toteaa kansallispuiston olevan nautinnoksi ja huvitukseksi turisteille, taiteilijoille, luonnonystäville ja kaikille isänmaataan rakastaville, löytyvät perusteet kansallispuiston perustamiselle juuri tieteestä.

98

”Nationalpark i Finland”. Geografiska Förening Tidskrift 1891, 271.
”Nationalpark i Finland” Geografiska Förening Tidskrift 1891, 271–272.
100
Mels 1999, 91.
101
Nash 2001, 134.
102
Mels 1999, 80.
99

33

Puiston maantieteellisen sijoittamisen periaatteet Hult löysi puolestaan taloudesta: puisto
olisi tullut sijoittaa sellaiselle ilmastovyöhykkeelle, että se olisi hyödyttänyt mahdollisimman paljon taloutta. Samalla puistoa olisi voitu käyttää metsätieteen lisäksi kasvi- ja
eläintieteellisiin, geologisiin sekä klimatologisiin tutkimuksiin103. 104
Sen sijaan villin luonnon katoaminen ei näytä olleen Hultin ensisijainen huoli eikä siten
peruste kansallispuiston perustamiselle. Päinvastoin Hult näkee, että erämaita oli jopa liikaa. Hän kirjoittaakin:
Det vore ingalunda en för stor uppoffring från samhällets sida att för studiet af så
vigtiga ekonomiska frågor afhysa ett litet stycke ödemark, hvaraf vi tyvär hafva allt
för stora vidder i vårt land.105
Hultille kansallispuiston merkitys rakentui juuri tieteellisen hyötyajattelun pohjalle. Tämän ajattelutavan mukaan tieteen merkitys oli ennen kaikkea siinä, miten se vaikutti ihmisen elinolosuhteiden kohentamiseen. Tämä taas edellytti kasvavaa tietämystä luonnosta.106 Raymond Williams mukaan luonnon toimintaa voitiin ymmärtää juuri eristämällä tai muuttamalla tiettyjä tiloja luonnosta kokeissa tai jalostuksessa. 107 Hultille kansallispuisto näyttäytyikin laboratoriona, josta saadut opit voitiin tieteen avulla ulottaa laajemmalle yhteiskuntaan.
AKI AUKUSTI LEHTINEN on nähnyt, että Hultin ajatuksena oli yhdistää luonto ja yhteiskunta tulevaisuuden taloudellisia päämääriä varten.108 Vaikka Hult siis näkikin pienten erämaa-alojen säästämisen tärkeäksi, saivat ne merkityksensä ihmisen hyödylle ja huvitukselle alisteisina. Luonnon rauhoituksen taustalla vaikutti ennen kaikkea ajatus luonnon prosessien oppimisesta ja sitä kautta luonnon mahdollisimman tehokkaasta hyödyntämisestä ihmisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.
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Metsänhoitoyhdistyksen jäsenille ja Hultille näyttää olevan yhteistä, että he kaikki sijoittivat kansallispuiston korostuneesti tyhjään tilaan. Ajattelun eroavaisuudet syntyivät siitä,
missä määrin ihmisen vierailu nähtiin kuuluvaksi kansallispuistoon. Tom Mels kuvaa tällaista ajattelua absoluuttisen tilan kautta. Mels tiivistää tämän ajattelutavan siten, että
siinä kansallispuisto näyttäytyy kehittymättömänä ja yhteiskunnasta erillisenä erämaana,
joka on ennen kaikkea luonnollinen ekosysteemi, josta luonnontieteilijöiden on mahdollista tehdä havaintoja. Tyypillistä ajattelulle on myös, että se koskettaa hyvin pientä ihmisryhmää.109 Tämä ajattelu puolestaan edellyttää ihmisen vaikutuksen kiistämistä kansallispuiston alueella. Yrjö Haila onkin todennut erämaahan liittyvän juuri sen paradoksin, että vuosisatoja ihmistoiminnan vaikutuksen alaisina olleet alueet alettiin nähdä tyhjinä.110
Näyttääkin siltä, että tieteestä kumpuava kansallispuistoajattelu vaati toteutuakseen ihmisestä erillistä luontoa. Vaikka ihminen saattoi kyllä ihastella alueen luontoa tai hyödyntää
sitä tieteellisesti sekä taloudellisesti, oli ajatus pidempiaikaisesta ihmistoiminnasta kansallispuistossa mahdoton. Haila on tulkinnut, että suomalainen nationalistinen muunnos
erämaasta rakentui karelianismin ja idealisoidun erätalousjärjestelmän pohjalle.111 Hieman yllättäen tämä tulkinta näyttää sopivan huonosti varhaiseen kansallispuistoideaan,
jossa ihmistoiminnan jäljet haluttiin pikemminkin pyyhkiä luonnosta. Yhtä kaikki kansallispuistoajattelun omaksuminen näyttää vaatineen myös uudenlaisen erämaakäsityksen omaksumista.

1.4. Ekologian esiintulo – kansallispuisto luonnon pelastajana

Suomalaiseen kansallispuistokeskusteluun tuli uusia elementtejä, kun Wasa Tidningissä
ilmestyi 4.6.1896 artikkeli otsikolla Naturen dör ut. Artikkelin kirjoittaja, josta ei ole lehdessä minkäänlaisia tietoja, kritisoi voimakkaasti ihmisen toimintaa. Hänen mukaansa
valkoisen ihmisen jalanjäljissä leviävät rikkakasvit hävittävät alkuperäisen kasvi- ja
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eläinmaailman. Esimerkiksi kirjoittaja nosti Uuden-Seelannin, jossa valkoisten uudisasukkaiden levittämät kasvit ovat vieneet elintilaa alkuperäisiltä kasveilta.112
Muutos ei rajoittunut kuitenkaan vain kasvimaailmaan, vaan kasviston muuttumisen
myötä muuttuivat myös eläimet. Ihmisen toimenpiteet aiheuttivat kirjoittajan mukaan
haittaa eläimille, joilla ei ollut ihmisen elämän kannalta mitään merkitystä. Monin veroin
pahempi tilanne oli kuitenkin niillä eläimillä, joilla oli jotakin taloudellista arvoa ihmiselle. Kirjoittajan mukaan jo yhden eläimen katoaminen muuttikin merkittävästi luonnon
tasapainoa:
Ett enda djurs utrotning betyder ett förändrat jämviktstillstånd för hundratals andra
djur, som genom tillvarons dolda sammanhang direkt eller indirekt stodo i förhållande till det. Tanken på huru mycket, som dagligen dräpes, utrotas och föräntras i
naturens maskineri genom människans hänsynslösa ingripande, för en in på aningen
om en förestående fullständigt ödeläggelse af naturens ursprungliga formrikedom
och myllrande liv.113
Kirjoittajan ajatukset heijastelevat varhaisen ekologian näkemyksiä, jotka olivat alkaneet
kehittyä jo Carl von Linnén (1707–1778) aikana 1700-luvulla ja joita olivat vieneet eteenpäin Henry David Thoreau (1817–1862) ja Charles Darwin (1809–1882) omilla töillään.
Varsinaisen ekologia sanan kehitti saksalainen biologi Ernst Haeckel (1834–1919), joka
määritteli ekologian elävien organismien yhteyksiä luonnossa tutkivaksi tieteeksi.114
Vaikka Wasa Tidningin kirjoittaja ei sitonut ajatustaan sananmukaisesti ekologiaan, nousivat juuri Haeckelin määrittelemät elävien organismien suhteet vahvasti esille.
Toinen artikkelissa esille tuotu seikka oli huoli lajien katoamisesta sukupuuttoon ja nimenomaan ihmisen roolista lajien katoamisen taustalla. Kirjoittaja tunnustaa, että lajeja
on kadonnut jo muinoin. Hänen mukaansa silloin oli kuitenkaan harvoin kyse sukupuutoista, koska lajit korvautuivat uusilla entistä vahvemmilla lajeilla. Ihmisen vaikutuksen
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myötä kirjoittaja kuitenkin epäili, että kadonneet lajit eivät korvautuneet vastaavalla määrällä uusia. Tämä taas johti lajien silminnähden havaittavaan samankaltaistumiseen. Kirjoittajan huolena olikin, että tulevaisuudessa kasvikuntaa edustaisivat ainoastaan ihmisen
kesyttämät viljelykasvit ja eläinkuntaa kotieläimet.115 Wasa Tidningiin kirjoittanut henkilö näyttää ajatelleen villin luonnon olleen tuomittu katoamaan. Samalla tekstistä välittyy huoli luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä.
Näkemyksessä on paljon samoja piirteitä yhdysvaltalaisen Francis Parkman juniorin
(1823–1893) ajatuksien kanssa, joita Nash on analysoinut. Parkman käsitteli erämaiden
katoamista kirjoittamansa The California and Oregon Trailin vuoden 1873 painoksessa.
Parkmanin mukaan villi luonto oli tuomittu – karja tulisi korvaamaan biisonit ja intiaanien, karhujen ja susien asuinalueet muutettaisiin maatiloiksi.116
Kirjoittajan mukaan lajien katoaminen olikin valitettava fakta ja jokainen sukupuuttoon
kuollut laji oli iäksi menetetty. Hän korosti, ettei kadonneita lajeja voitu saada takaisin
millään tempuilla eikä katumuksella. Vaikka kirjoittaja näytti muuten kiinnittyvän nuoreen ekologiseen koulukuntaan, otti hän selkeästi etäisyyttä Darwinin muotoilemaan olemassaolon kamppailuun117. Kirjoittajan mukaan lajien kadottamisesta ei voinut syyttää
kamppailua olemassaolosta tai huomioida vain ihmisen kulttuuritavoitteita, sillä todellinen kulttuuri ei hänen mukaansa hävittänyt tarpeettomasti eikä ihmisen sivilisaation tehtävänä ollut hävittää kaikkea, mitä ei voitu käyttää raaka-aineina tehtaissa.118
Tässä mielessä ajattelu muistuttaa kuuluisan luonnonsuojelijan ja 1800-luvun lopun kansallispuistoaktiivin John Muirin (1838–1914) ajatuksia. Muirin ekologista ajattelua tutkinut JAMES C. MCKUSICK tuo esille, että Muirin mukaan länsimaisen ihmisen vieraantuminen asuttamistaan paikoista ja luonnonvarojen ahne hyödyntäminen olivat johtaneet
luonnon tuhoutumiseen.119 Nash on puolestaan todennut, että Muir suhtautui evoluution
hyvin nöyrästi. Hänelle se tarkoitti, että jokaisella olennolla maapallolla oli oikeus vähintään taistella tasavertaisesti olemassaolostaan muiden kanssa.120

115

”Naturen dör ut”. Wasa Tidning 4.6.1896.
Nash 2001, 100.
117
Egerton 2012, 166.
118
”Naturen dör ut”. Wasa Tidning 4.6.1896.
119
McKusick 2000, 174–175.
120
Nash 1989, 42–43.
116

37

Wasa Tidningin kirjoittaja meni sivilisaatiokritiikissään kuitenkin vielä pidemmälle. Hän
huomautti, että koska ihminen lähinnä hävitti luontoa, ei ihmistä tulisi kutsua Homo Sapiensiksi (viisaaksi ihmiseksi), vaan Homo Vastatoriksi (tuhoavaksi ihmiseksi).121 Kaiken kaikkiaan ajattelussa voi havaita piirteitä Arne Næssin syvällisestä ekologiasta, joka
kehittäjänsä mukaan perustuu toisten elämänmuotojen syvälle kunnioittamiselle. Vain ihmisen edun huomioiminen nähdään puolestaan antroposentrisminä, jolla on haitallisia
vaikutuksia.122
Tekstin lopussa kirjoittaja tiivisti sanomansa. Hänen mukaansa oli aika pelastaa se, mikä
oli vielä pelastettavissa. Kirjoittaja toivoi, että valveutunut puoli ihmiskunnasta heräisi
luonnontutkijoiden viestiin, jonka mukaan luonnon yksipuolistuminen ei ollut enää vain
uhkaava vaara, vaan olemassa oleva fakta. Kirjoittajan mielestä tarvittiin eläinten suojelua, mutta suojelun päämääränä oli yksittäisten lajien pelastamisen sijaan oltava koko
luonnon ja mahdollisimman monen lajin säilyttäminen maapallolla. Lopuksi kirjoittaja
toteaa, että asiassa oli jo edetty: metsästäjät olivat rajoittaneet kaikkein uhanalaisimpien
lajien metsästystä, ja kalanpoikasten lisääntymistä varten oli perustettu kasvatuslaitoksia.
Enemmän kuitenkin tarvittiin. Oli perustettava iso rauhoitettu alue, jollainen Yhdysvalloissa oli jo perustettu. Kirjoittaja toteaakin, että yhdysvaltalaisten kansallispuistossa tuhansilla lajeilla oli tilaa elää ja lisääntyä. Yhdysvaltalaisten viisaudesta oli puolestaan
otettava oppia. Vain siten voitaisiin välttyä jälkipolvien tuomiolta.123
Näin Wasa Tidningissä julkaistussa kirjoituksessa ehdotetaan kenties ensimmäistä kertaa
kansallispuiston perustamista Suomeen ekologisin perustein. Samalla kirjoituksesta välittyy melko radikaalejakin ympäristöeettisiä painotuksia. Ekologia näyttää saaneen jonkinlaista huomiota yleisemminkin 1890-luvulla. Sanomalehti Aura uutisoi 28.5.1890 tarkastetusta väitöskirjasta, jonka otsikko oli ”Amyloidjurens ekologi och symtomologi”.124
Samoin Hufvudstadsbladet kertoi 22.9.1893 Britannian tieteellisen seuran 63. vuosikokouksesta, jossa oli niin ikään käsitelty biologiaa ja ekologiaa. 125 Tässä mielessä ekologiset ajatukset eivät Suomessakaan olleet aivan uusia. Kansallispuistokeskustelussa ne
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näyttävät kuitenkin jääneen toistaiseksi kertaluontoiseksi argumentiksi. Mistään ekologisesta läpimurrosta ei siis ollut kysymys.

1.5. Johan Peter Norrlinin tieteellisten kansallispuistoideoiden synteesi

Oman kansallispuistoehdotuksena vuonna 1898 teki myös kasvitieteilijä Johan Peter
Norrlin (1842–1917). Norrlin oli Suomen kasvimaantieteen uranuurtaja ja tutkimuksillaan hän muun muassa osoitti, että lajien runsaus ja levinneisyys olivat täysin eri asioita.
Erityisesti Norrlin keskittyi keltanoiden ja jäkälien tutkimukseen. Hän ei saanut juurikan
tunnustusta omana elinaikanaan vaan tuli myöhemmin tunnetuksi oppilaittensa töiden
kautta. Eräs Norrlinin oppilaista olikin ollut Ragnar Hult.126
Norrlin piti Societas pro Fauna et Flora Fennica -seuran kokouksessa toukokuussa 1898
kolme lyhyttä esitelmää, joissa käsitteli luonnon ja kasvien suojelua. Esitelmät julkaistiin
myös seuran lehdessä Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennicassa. Suoriten
kansallispuistokysymystä käsitteli Norrlinin kolmesta esitelmästä puheenvuoro ”Om Utvägar att i Finland åstadkomma naturparker” (Kuinka aikaansaada luonnonpuisto Suomeen)127, ja siihen keskityn myös käsittelyssäni. Vaikka Norrlin käyttää termiä ”luonnonpuisto” katson perustelluksi ottaa Norrlinin ehdotuksen mukaan tutkimukseen, sillä hän
sitoi sen vahvasti aikaisempiin kansallispuistoehdotuksiin eikä näyttänyt tekevän käsitteellistä eroa kansallispuiston ja luonnonpuiston välille. Sen sijaan katson Norrlinin valitseman termin kertovan näkökulmasta: verrattuna esimerkiksi Nordenskiöldin nationalistis-museaaliseen ajatteluun, oli Norrlinin ajattelu selkeästi luonnontieteestä lähtöisin.
Samalla se kertoo kansallispuistoidean vakiintumattomuudesta Suomessa.
Norrlin halusi käsitellä aihetta juuri erämaiden ja alkuperäisen luonnon tutkimisen takia.
Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että alkuperäisestä luonnosta oli mahdollista säilyttää vain
pieni ja rekonstruoitu kuva. Myöskään mikään tutkimus ei Norrlinin mukaan voinut tallentaa alkuperäisen villin luonnon piirteitä kyllin tarkasti, jotta ne tyydyttäisivät tulevien
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sukupolvien tarpeita. Siksi hänen mielestään tarvittiin muita keinoja.128 Näin Norrlininkin
pontimena kansallispuiston perustamiseksi näyttää olleen luonnon säilyttäminen tulevaisuuden suomalaisille. Kuten Hult, Norrlinkin näyttää edellyttäneen luonnolta juuri koskemattomuutta. Siten Melsin tulkinta tieteen palvelukseen valjastetusta ja kulttuurin ulkopuolisesta kansallispuistoista sopii myös Norrlinin ajattelun tulkitsemiseen. Mels on
kuitenkin niin ikään huomauttanut, että tiede, talous ja isänmaallisuus sulautuivat yhteen
tällaisessa kansallispuistoideassa.129 Nämä kolme elementtiä korostuvatkin Norrlinin
kansallispuistoideassa.
Norrlinin mukaan ei ollut maan taloudellisen tilan huomioon ottaen realistista ajatella
perustettavaksi suurta luonnonpuistoa, joka kattaisi kaikki maan muuttuvat luonto- ja ilmasto-olosuhteet. Hän huomautti kuitenkin, että pienikin puisto olisi parempi kuin puiston jättäminen kokonaan perustamatta. Puiston pienelle koolle olisivat vastapainona myös
sen perustamisesta aiheutuvat pienet kustannukset. Norrlinin mukaan viljelemätöntä
maata saattoikin vielä Suomessa ostaa suhteellisen halvalla. Hän totesi myös, että monet
Suomen luonnonystävistä omistivat verrattain suuria maa-alueita ja joku olisi saattanutkin olla halukas luovuttamaan määräajaksi tai määräämättömäksi ajaksi osan maistaan
käytettäväksi luonnonpuistona. Norrlin näki myös, että jos asia olisi herättänyt yleisempää mielenkiintoa, olisi hyvätkin mahdollisuudet saada maata kyseiseen tarkoitukseen.
Etenkin, jos taustalla vaikuttaisi taloudellinen motivaatio, kuten riistakannan vahvistuminen.130
Norrlin uskoi, että yksityisten avulla olisi saatettu saada rauhoitetuksi myös jokin niemi,
saari tai vastaava helposti rajattava alue, josta saattaisi olla hyötyä tulevaisuuden biologisille tutkimuksille. Toisaalta hän esitti, että maahan tulevaisuudessa perustaisiin luonnontieteellisiä tutkimusasemia, ja myös jonkin tällaisen yhteyteen olisi kenties ollut mahdollista perustaa luonnonpuisto. Suuremman rauhoitusalueen, jota Norrlin nimitti ”todelliseksi valtakunnanpuistoksi”, perustaminen tällä tavalla oli Norrlinin mukaan äärimmäi-
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sen epätodennäköistä. Hänen mielestään pienenkin alueen hallinnointi olisi jollekin yhdistykselle hankalaa. Siksi Norrlinin mielestä ensisijainen velvollisuus puiston perustamisesta kuuluikin valtiolle.131
Aiempia ehdotuksia mukaillen Norrlinkaan ei pitänyt uhrausta valtiolle kovinkaan merkittävänä. Hänen mukaansa valtiolla oli omistuksessaan suuri määrä syrjäisiä metsämaita,
joille puisto olisi helppo perustaa. Hän olikin sitä mieltä, että kruunu antaisi osan tällaisista taloudellisesti arvottomista maista puiston aikaansaamiseksi, etenkin jos voitaisiin
taata, että puisto olisi todella hyödyksi eikä vain urheiluintresseistä tai muista harrastuksista johtuva päähänpisto. Näin Norrlin korosti puiston tieteellistä ja taloudellista roolia.
Hän ehdotti puiston perustamista kokeeksi esimerkiksi 30–50 vuodeksi, jolloin olisi mahdollista nähdä mitkä puiston hyödyt todella olivat. Itse Norrlin näki puiston hyödyttävän
itsestään selvästi puhtaasti tieteellisiä tarkoituksia, mutta samalla sen hyödyt ulottuisivat
käytännön työhön ja talouteenkin.132
Norrlinin ajattelu noudatti siis hyvin läheisesti Hultin kansallispuisto ajatuksia. Oikeastaan Norrlinin ehdotuksen voi sanoa olleen eräänlainen synteesi 1800-luvun kahden viimeisen vuosikymmen tieteelliselle pohjalle rakentuneista kansallispuistoideoista. Näiden
kaikkien ideoiden pohjalla vaikutti Nordenskiöldin ajatus kansallispuiston perustamisesta, mutta samalla ehdotus toisensa jälkeen ne omaksuivat entistä tieteellisemmän linjan. Vaikka eri kansallispuistoideoiden välillä oli erojakin, esimerkiksi siinä painottuivatko ne enemmän tieteeseen vai talouteen, näyttää niitä kaikkia yhdistäneen ajatus
ihmisen koskemattomasta luonnosta kansallispuiston perustana. Tämä liittää myös ekologisen näkökulman kansallispuistoista muihin tieteen määrittämiin kansallispuistoihin:
vaikka siinä suhtauduttiin ihmiseen huomattavasti kielteisemmin kuin muissa ideoissa,
nousivat keskiöön tästä huolimatta tiede ja koskematon luonto. Tiivistäen voikin sanoa,
että kulttuuri ei sopinut tieteelliseen kansallispuistoon.
Tällaista tieteelle ja taloudelle pohjautuva kansallispuistoidea ei ollut kuitenkaan mitenkään poikkeava laajemmassa kontekstissa. Sveitsi oli Ruotsin jälkeen toinen maa Euroopassa, johon perustettiin kansallispuisto. Maan kansallispuistohistoriaa tutkinut PAT-
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RICK KUPPER on artikkelissaan todennut, että Sveitsissä maan nationalismin vertauskuvaksi nousi amerikkalaiseen uudisasukkaaseen vertautuva Alppien paimentolainen,
joka oli karski, itsepäinen, urhea, viriili, ahkera ja perimiltään vapautta rakastava. Samoin
Sveitsin luonnon koettiin olevan uhattuna 1900-luvun taitteessa, jolloin katseet kääntyivät kansallispuiston perustamiseen. Mallia otettiin ensin Yhdysvalloista, mutta maan virkistyskäytön pohjalle perustuva kansallispuistoajattelu todettiin Sveitsiin sopimattomaksi. Sen sijaan katseet käännettiin tieteeseen. Kupper onkin todennut, että Sveitsissä
kansallispuistojen nähtiin palvelevan ”suurina ulkoilmalaboratorioina, jossa voitiin tarkkailla ihmisen häiritsemätöntä luonnon työtä”.

133

Mels on puolestaan kirjoittanut, että

ruotsalainen kasvitieteenprofessori Rutger Sernander näki Ruotsin kansallispuistot 1930luvulla erityisesti tieteen harjoittamista palvelevina ”puhtaan luonnon” tiloina ja halusi
rajoittaa niiden turismia.134 Erityisesti Sveitsin kehityksessä on silmiin pistäviä yhtäläisyyksiä Suomen taloudelliseen ja tieteelliseen linjaan. Sveitsin tavoin Suomessa luotiin
ensin katseet Nordenskiöldin vaikutuksesta Yhdysvaltoihin, mutta pian siirryttiin enemmän tieteeseen kuin kulttuuriin ja virkistykseen perustuvalle linjalle.
Tieteellisestä kansallispuistoajattelusta yleiseurooppalaisena paradigmana kertovat hyvin
Kupperin esille nostamat amerikkalaisen kasvitieteilijä Harvey M. Hallin havainnot vuodelta 1928. Hall totesi, että Euroopassa kansallispuistolla oli erilainen merkitys. Puistot
olivat perustettu koulutuksen tai tieteen tarpeisiin, ja niiden perustamisesta sekä ylläpidosta vastasivat tieteelliset seurat. Samalla kun Kupper nostaa esille Hallin kommentit,
hän toteaa kansallispuistojen olleen verrattain tuore ilmiö Euroopassa vuonna 1928.135
Onkin mielenkiintoista, että vaikka vuodesta 1928 kului vielä kymmenen vuotta ennen
kuin Suomeen saatiin perustetuksi ensimmäiset kansallispuistot,136 näyttää kansallispuistoajattelun tieteellis-taloudellinen linja muuttuneen melko vähän Norrlinin synteesin jälkeen. Esimerkiksi Metsänhoitoyhdistyksen käsitellessä kansallispuistoja uudestaan
vuonna 1903 todettiin eräässä puheenvuorossa, ettei kansallispuistosta ollut tarkoitus tulla
matkailijaseutu, vaan todellinen salomaa, jossa luonto sai häiritsemättä kehittyä.137
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Vuonna 1923 säädetyssä luonnonsuojelulaissa puolestaan todetaan: ” Tasavallan presidentti voi eduskunnan suostumuksella päättää, että määrätty valtiolle kuuluva alue on,
sen luonnon säilyttämiseksi koskemattomana, erotettava yleiseksi suojelualueeksi”.138
Näin näyttääkin siltä, että vaikka kansallispuiston perustamisessa Suomi tulikin monien
Euroopankin maiden perässä, noudatteli tieteellinen kansallispuistoidea Suomessa eurooppalaisia aatevirtoja ja oli verrattain varhaisessa vaiheessa saanut melko vakiintuneen
muodon. Se ei ollut kuitenkaan ainoa Suomessa esiintynyt idea kansallispuistosta.
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2. ALKUPERÄINEN JA YLEVÄ ISÄNMAA: KANSALLISPUISTOT
KANSALLISENA MATKAILUMAISEMANA 1899–1905

Vaikka kansallispuistokeskustelu Suomessa rakentui lähes alusta alkaen tieteelliselle perustalle, alkoi siihen verrattain pian ilmentyä muunlaisiakin elementtejä. Matkailu alkoi
nousta länsimaissa tapahtuneen teollistumiskehityksen ja liikenneyhteyksien parantumisen myötä. Organisoitu matkailutoiminta alkoikin Suomessa Matkailijayhdistyksen perustamisen seurauksena 1880-luvulla. Nationalismin nousun myötä matkailun perustaksi
tulivat erityisesti erämaiseksi ja suomalaiseksi koetut maisemat. Matkailun katsottiin vahvistavan isänmaan tuntemusta ja suomalaista identiteetin muotoutumista.139
Tätä toista kehityslinjaa nimitänkin kansallisen matkailumaiseman teemaksi. Tässä teemassa kansallispuistot määrittyivät ennen kaikkea maiseman kautta, kun taas luonto itsessään saattoi jäädä taka-alelle. Monet tässä teemassa käsittelemistäni kannanotoista eivät niinkään ottaneet kantaa kansallispuiston perustamiseen, vaan pikemminkin pyrkivät
esittämään jonkin suomalaisen maiseman jo olemassa olevana kansallispuistona. Tässä
mielessä ne olivat myös kansallispuistopolitiikkaa: kansallispuisto oli symboli, jolla pyrittiin ajamaan jotakin asiaa. Käsittelen tässä luvussa myös puhtaasti kansallispuiston perustamista ajaneita kannanottoja. Ne ovat kuitenkin enemmän nationalisesti kuin tieteellisesti rakentuneita, ja noudattelevat usein Nordenskiöldin ajatusta luonnon museoimisesta kansalliseksi monumentiksi. Monia tässä luvussa käsittelemiäni kansallispuistoideoita ei ole aiemmassa tutkimuksessa juuri käsitelty, ja ne ovatkin virallisen ja lopulta kansallispuistojen perustamiseen johtaneen keskustelun sivujuonteita. Yhtä kaikki ne ovat
osa Suomessa käytyä kansallispuistodebattia ja siten ne on tärkeää sisällyttää tutkimukseen. Ennen kaikkea ne antavat arvokasta tietoa siitä, millaisia vaihtoehtoisia ideoita kansallispuistoista Suomessa esitettiin ja mihin vaihtoehtoisiin suuntiin idea kansallispuistosta olisi voinut Suomessa kehittyä.
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2.1. Isänmaallisuutta ja yhdistystoimintaa – Johan Evert Rosbergin kansallispuistoehdotus

Kesäkuussa 1897 maantieteilijä Johan Evert Rosberg (1864–1932) kirjoitti oman kansallispuiston perustamisehdotuksensa Uleåborgsbladetiin. Rosberg kohosi muutamaa vuotta
kirjoituksensa jälkeen Suomen ensimmäiseksi maantieteen professoriksi vuonna 1902. Jo
ennen professoriksi nimittämistään Rosberg kutsuttiin johtamaan maantieteen opetusta
yliopistoon. Häntä ennen opetusta oli johtanut Ragnar Hult. Rosbergin tieteellisen mielenkiinnon kohteena olivat erityisesti rannikoiden ja jääkauden geomorfologiset muodostelmat. Rosbergia on myöhemmin pidetty suomalaisen maantieteen uudistajana ja maantieteen tutkijoiden yhdistäjänä.140
Uleåborgsbladetin tekstissään Rosberg esitti oman näkemyksensä aiemmista kansallispuistoehdotuksista sekä teki oman ehdotuksensa kansallispuiston perustamisesta Suomeen. Tieteellisistä ehdotuksista poiketen Rosbergin ehdotuksen kantavana teemana oli
turismi ja suomalaisen maiseman ainutlaatuisuus. 141 Rosberg näyttääkin olleen enemmän
Nordenskiöldin kansallispuistolle antamien kulttuuristen ja kansallisten näkökulmien
kuin niitä seuranneiden tieteellisten ehdotusten kannalla.
Heti kirjoituksensa alussa Rosberg viittaa kansallispuistojen perustamiseen Yhdysvalloissa ja käsittelee muutenkin melko tarkasti, joskin suppeasti, yhdysvaltalaisten kansallispuistojen historiaa.142 Näin hänen voi tulkita ammentaneen enemmän yhdysvaltalaisesta matkailuun ja virkistäytymiseen perustuneesta kansallispuistoajattelusta143 kuin
Suomen silloisesta luonnontieteisiin perustuneesta linjasta. Rosbergin valitsema näkökulma on sikäli mielenkiintoinen, että hän itse oli maantieteilijä ja siten tiedeyhteisön
jäsen.
Amerikkalaisen kansallispuistohistorian jälkeen Rosberg käy läpi Nordenskiöldin, Metsänhoitoyhdistyksen ja Ragnar Hultin kannanotot kansallispuistokysymyksessä. Rosberg
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näyttää ottaneen myös kantaa Blomqvistin Metsänhoitoyhdistyksen kokouksessa esittämään ajatukseen, jonka mukaan kruununpuistot olivat kansallispuistoja. Hän huomautti,
että moni näki kruununpuistot kansallispuistoina ja ajatteli sen vuoksi Suomessa olevan
kansallispuistoja riittämiin. Rosbergin mukaan kruununpuistot sopivat kyllä kansallispuistoiksi, mutta silloin niissä ei saanut harjoittaa metsätaloutta, viljelyä eikä eläinten
vangitsemista.144 Näin hän tuntuu irrottautuvan Blomqvistin metsätalouteen pohjautuneesta mallista. Mielenkiintoista on, että myös Yhdysvalloissa käytiin vuosina 1896–
1897 debatti, joka johti lopulta utilitaristisen metsävarojen suojelun ja luonnonsuojelun
lyhyen yhteistyökauden päättymiseen.145 On kuitenkin mahdotonta sanoa varmasti tämän
lähdeaineiston perusteella, oliko Yhdysvaltojen tapahtumilla vaikutusta Rosbergin ajatteluun tai oliko hän niistä tietoinen.
Rosberg oli huolissaan myös siitä, että Suomen luonnon kauneimmat villieläimet – joutsenet ja hanhet – uhkasivat pian olla muisto vain, kuten majava jo oli. Tulevat sukupolvet
tulisivat puolestaan pitämään Rosbergin aikalaisia barbaareina, jos he eivät onnistuisi
suojelemaan kulttuurin vaikutukselta edes pientä palaa siitä mikä teki Suomen luonnosta
omaleimaisen.146 Rosbergin ajattelussa huoli eläinten katoamisesta on siis enemmän kulttuurinen ja sen lähtökohtana oli pikemminkin huoli Suomeen huolella rakennetun ja maisemaan kytketyn identiteetin katoamisesta147 kuin Wasa Tidningissä julkaistun kirjoituksen148 tyyppisestä luonnon monimuotoisuuden häviämisestä. Tässäkin mielessä Rosbergin ajattelu vertautuu yhdysvaltalaisten haluun suojella luontoa katoavan rajaseudun ja
siihen kytketyn identiteetin menettämisen pelossa.149
Rosberg ehdotti kansallispuiston sijoituspaikaksi Muhoksen tai Paltamon sijaan Kuusamoa, joka syvine järvineen ja korkeine tuntureineen oli Rosbergin mielestä alueena sopivampi. Samalla hän tunnusti Kuusamon olevan kaukana, mutta ei pitänyt asiaa ongelmana polkupyörien aikakaudella. Kommentti kertoo välillisesti siitä, että Suomessa kuten
Yhdysvalloissakin150 luonnonsuojelu oli sivistyneistön harrastus, sillä polkupyörä maksoi
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1800–1900-lukujen taitteessa työläisen 3–4 kuukauden palkan.151 Niinpä varsinaista rahvaan vyöryä isänmaan kasvoja ihailemaan ei varmasti ainakaan polkupyörillä ollut odotettavissa.
Rosbergin mukaan tärkeintä oli kuitenkin kaunis luonto: jos kansallispuistosta löytyisi
sitä, tulisivat turistit kyllä paikalle. Toisaalta hän myös kritisoi Suomessa vallinnutta tapaa tehdä kaikesta näkemisen arvoisesta mahdollisimman puoleensa vetävää englantilaisille ja pietarilaisille. Vähintään kansallispuistoasiassa oli hänen mukaansa ajateltava ensi
sijassa suomalaisia.152 Rosbergin ajattelu näyttää kiinnittyvän Päivärinteen tulkintaan
siitä, että 1800-luvulla suomalaiset haluttiin tehdä tietoisiksi suomalaisen maiseman erityispiirteistä. Suomalaiseksi maisemaksi puolestaan vakiintui käsitteenomaisesti korkealta katsottu sisäsuomalainen järvimaisema.153 Kuusamo korkeine tuntureineen ja syvine
järvineen näyttää sopivan tähän määritelmään erityisen hyvin. Tässä mielessä Rosbergin
ideoima kansallispuisto oli hyvin nationalistisesti määrittynyt.
Rosberg näki, että hallitus tuskin tekisi aloitetta kansallispuistokysymyksessä. Hänen mukaansa joiltakin yhdistyksiltä, kuten Matkailuyhdistykseltä tai Metsänhoitoyhdistykseltä
olisi voinut odottaa enemmän toimia kyseisessä asiassa. Rosberg on kuitenkin sitä mieltä,
että hankkeen edistämiseksi olisi täytynyt perustaa oma yhdistyksensä. Hän huomautti
Ruotsissa vastaavanlaisilla yhdistyksillä aikaansaaduista tuloksista ja viittasi Skanseniin
sekä Nordiska museetiin.154 Mels onkin havainnut, että Ruotsissa kansallispuistoliike oli
vahvasti kytköksissä kansatieteellisiin ulkoilmamuseoihin, kuten Skansseniin. Niin kansallispuistojen kuin kansantieteellisten museoiden tarkoituksena oli kansan ja kotimaan
siteiden vahvistaminen.155
Rosbergin ehdotus ottaa melko rohkeallakin tavalla kantaa yhteiskunnan oloihin arvostelemalla esimerkiksi melko suoraan hallitusta. Se on niin ikään ensimmäinen aineistostani
löytämäni ehdotus, jossa ehdotettiin kansallispuistokysymykseen tai luonnonsuojeluun
vihkiytyneen yhdistyksen perustamista Suomeen. Ajatuksen yhdistyksen perustamiseen
Rosberg näyttää saaneen Ruotsista. Rosbergin kansallispuistosta luoma nationalistinen
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kuva saattaa sen sijaan olla ainakin osittain Suomen oloihin sijoitettua poliittista retoriikkaa. Nash on todennut, että esimerkiksi John Muir pyrki Yhdysvalloissa argumentoimaan
luonnonsuojelun puolesta tuomalla esiin sen hyötyjä ihmiselle. Muirin omissa muistiinpanoissa puolestaan korostuivat suojelun luonnosta lähtöisin olevat syyt.156
Rosbergin ehdotus ei näytä kuitenkaan saaneen juuri vastakaikua. Tieteelliselle argumentoinnille pohjautuvan linjan dominoivasta asemasta Suomessa kertoo muun muassa se,
että Rosbergille ei ole juurikaan annettu tunnustusta hänen ehdotuksestaan luonnonsuojeluyhdistyksen perustamiseksi. Esimerkiksi Suomen ensimmäiseksi luonnonsuojeluvalvojaksi luonnonsuojelulain säätämisen yhteydessä vuonna 1923 nimitetty Rolf Palmgren
(1880–1944) mainitsi vain ohimennen Rosbergin ehdotuksen kirjassaan Luonnonsuojeluja ja kulttuuri I–II. Luonnonsuojeluyhdistyksen perustamisehdotusta hän ei maininnut
sanallakaan.157 Sen sijaan hän mainitsee luonnonsuojeluyhdistyksen käsitellessään tieteellisen luonnonsuojelun voimahahmona pidetyn Johan Axel Palménin vuonna 1904 pitämää esitelmää.158 Palmén käsitteli asiaa kuitenkin seitsemän vuotta Rosbergin jälkeen.
Silti uudemmassakin tutkimuksessa ajatus luonnonsuojeluyhdistyksen perustamisesta
mainitaan juuri Palménin yhteydessä.159 Jarno Valkonen onkin todennut, että luontoon
liittyvät lausumat ovat jatkuvan määrityskamppailun kohteina, ja niiden yhteiskunnallinen merkitys on riippuvainen keskusteluista, joita käydään luonnon symbolisesta merkityksestä.160 Vaikka Rosbergin ehdotusta ei voi ongelmattomasti verrata suoraan moniin
tieteellisiin kansallispuistokannanottoihin, näyttää tapaus kuitenkin vahvistavan Valkosen tulkintaa: myös kansallispuistokeskustelun kannalta oli merkityksellistä, kuka ehdotti
ja millä foorumilla.

156

Nash 1989, 41.
Palmgren 1922, 174.
158
Palmgren 1922, 196–197.
159
Ks.esim. Borg & Ormio 1978, 44; Leikola 2008, 37; Järvikoski 1993, 13.
160
Valkonen 2003, 12.
157

48

2.2. Imatra ylevänä isänmaan ikkunana

Vain muutama kuukausi Rosbergin kansallispuistoehdotuksen jälkeen nimimerkki I.K.I.
pohti Imatrankosken asemaa Uuden Suomettaren kirjoituksessaan 9.9.1897.161 Nimimerkin takana on erittäin todennäköisesti valokuvaaja Into Konrad Inha, joka toimi Uuden
Suomettaren toimittajana 1890-luvulla. Imatraa kansallispuistona käsittelevä kirjoitus sopii sikälikin hyvin Inhan kirjoittamaksi, että Inhasta Kansallisbiografiaan kirjoittanut
Tuomo-Juhani Vuorenmaa luonnehtii Inhaa luonnonsuojelijaksi. Inha tunnetaankin parhaiten juuri maisemakuvistaan.162
Valtio oli hankkinut Imatrankosken omistukseensa vuonna 1883 osana suuntausta, jossa
luonnonkauniita ja matkailullisesti merkittäviä alueita lunastettiin valtiolle. Imatra oli vapaana virratessaan vuoteen 1921 Suomen vetovoimaisin ja tärkein matkailunähtävyys.163
I.K.I:n mukaan Imatra oli kuitenkin pilattu, ja kirjoituksessaan hän pohti mitä Imatrankosken ympäristölle olisi pitänyt tehdä. Samalla hän esitti Imatran Suomen kansallispuistona.164
I.K.I:n mukaan nykytilassaan ollut Imatra tuotti pettymyksen niin suomalaisille kuin ulkomaalaisillekin kävijöille. Syynä tähän oli yleinen huolimattomuus ja monet väärällä
tavalla suoritetut rakennustyöt. I.K.I. kirjoittaakin:
Haikeaksi käy nykyään suomalaisen matkailijan mieli Imatralla, ja pettymystä tuottanee tuo kuuluisa koski niille tuhansille ulkolaisillekin, jotka saapuvat sitä katsomaan. Koski on tosin entisellään, mutta sitä on monella tavalla poljettu ja sen rannikoita raiskattu, niin että se luonnon viehätys, jota matkailija saapuu nauttimaan,
on äärettömän paljon kadottanut vaikutuksestaan. Sen sijaan, että matkalainen saattaisi antautua tuohon viihdyttävään nautintoon, jota suurenmoinen luonto tuottaa,
apeutuu hänen mielensä nyt siitä monenlaisesta tunnottomuudesta, jota on Imatraa
kohtaan osotettu, huonosta aistista, jolla sen rannoille on rakennettu, ja huolen puutteesta, joka häntä joka puolella kohtaa.165
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I.K.I. luettelikin monta asiaa, jotka olivat pielessä Imatralla. Jokainen rakennus alueella
rikkoi Imatran ihanaa luontoa vastaan, kosken rannat olivat teollisten rakennusten muuttamat, hökkelit rumensivat kosken ympäristöä ja Vuoksen ylittävä silta oli rakennettu
väärään paikkaan. I.K.I. kysyikin, mitä Imatralle aiottiin tehdä. Hän totesi, että jos alue
haluttiin antaa teollisuuden palvelukseen, se olisi luovutettava kokonaan siihen tarkoitukseen. Mikäli Imatra puolestaan haluttiin säilyttää ”ihannemaisemana, joka vetää puoleensa tuhansia turisteja”, oli asiat järjestettävä sen mukaan. Kirjoittaja huomautti, että
monet turistit näkivät Suomesta vain Imatran, ja saivat ainoan käsityksen maasta sen perusteella.166
I.K.I:n mukaan Imatran rannat olikin tehtävä ”laajaksi ja kauniiksi kansallispuistoksi”.
Tämä edellytti monien rakennusten, kuten esimerkiksi hotellin siirtämistä tai purkamista.
Kosken rantoja rumentavat rakennelmat, kuten pumppuhuone ja turbiini sekä etenkin
silta, oli hävitettävä. Kaikessa olikin huomioitava, ettei mikään ”rikkoisi seudun luontoa”.
Tämä kaikki tuli kirjoittajan mukaan kyllä kalliiksi, mutta samalla Imatra voittaisi paljon.
Hallituksen tulikin kirjoittajan mukaan asettaa komitea hoitamaan asiaa. Komiteassa puolestaan oli oltava taiteilijoista koostuva enemmistö, jotta Imatran luonnon kauneus tulisi
varmasti huomioiduksi.
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matkailijayhdistyksen aloitteesta myöntänyt varoja Imatran alueen kunnostamiseen. Asiasta kirjoittanut sanomalehti Karjalainen luonnehti I.K.I:n tavoin Imatraa ”tavallaan kansallispuistoiksi”. Niin ikään se moitti surkeaa tilaa, johon Imatra oli päästetty ja vaati
alueen luonnon parempaa hoitamista.168
I.K.I:n visiossa Imatra nähtiin eräänlaisena esteettisenä katselukohteena. Nashin mukaan
Yhdysvalloissa Grand Canyon, Yellowstone ja Yosemiten laakso nousivat 1800-luvulla
juuri tällaisiksi suosituiksi katselupaikoiksi (showplaces).169 Tom Mels on puolestaan todennut, että Ruotsin luonnonsuojeluliikkeen keskeisin tavoite 1900-luvun alussa oli herättää arvostusta kansalliseksi koettua luontoa kohtaan.170 Samanlaisia vaikutteita näyttää
olevan myös I.K.I:n artikkelissa: Imatran arvo korostuu juuri siihen kohdistettujen katseiden kautta, siksi alueen tuli olla esteettisesti miellyttävä. Toisaalta se oli kansallisesti
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arvokas, sillä se toimi paitsi innostuksena kansalle myös Suomen näyteikkunana maailmalle. Niinpä I.K.I:n ideassa kansallispuisto rakentui ennen kaikkea maiseman esteettisten arvojen ja niiden herättämien ylevien tunteiden kautta.
Tätä ylevää kokemusta uhkasi modernismi, joka oli ulottanut vaikutuksensa Imatralle teollisuusrakennuksina. Päivärinne onkin todennut, että hänen tutkimusaineistossaan korostuivat juuri menetettyä luontokokemusta käsitelleet kirjoitukset.171 Sama tuntemus
näyttää olleen myös I.K.I:llä – Imatran luonnon herättämien tunteiden tilalle oli tullut
tunnottomuus. Näin hän jatkaa nordenskiöldiläisellä luonnon museoimisen linjalla, jonka
tavoitteena oli pitää nykyaika pois Imatralta. Erona I.K.I:n ja Nordenskiöldin välillä oli
kuitenkin se, että I.K.I. halusi häivyttää nykyajan paljon hienovaraisemmin. Hän ei halunnut tehdä Imatrasta kuvaa esi-isien maasta, vaan kätkeä nykyajan näkyviltä, jottei se
pilaisi maisemaa. Niinpä toisin kuin Nordenskiöldillä, I.K.I:n ajattelussa kansallispuiston
hienovarainen hoitaminen korostuu. Syynä tähän saattoi olla, että ehdotus kohdistui juuri
kansallisena monumenttina pidettyyn Imatraan eikä autioon erämaahan. Myös turismin
korostunut rooli I.K.I:n ajattelussa saattoi vaikuttaa.
Turismin vahva rooli I.K.I:n ehdotuksessa ei olekaan ihme, sillä esimerkiksi Puhakka on
todennut, että luonnon historia suomalaisessa modernissa matkailussa on yhtä pitkä kuin
suomalaisen modernin matkailun historia, sillä matkailu rakennettiin täysin luonnon varaan. Toisaalta Puhakka huomauttaa, että modernin matkailun kanssa samaan aikaan
1800-luvun lopulla alkoi voimistua nationalismi, joka sitoi luonnon maiseman osaksi
kansakunnan kollektiivista muistia ja menneisyyttä.172 Näin I.K.I:n ajattelussa Imatra
näyttää olevan näiden kahden yhteiskunnallisen suuntauksen polttopisteessä, minkä takia
se luonnollisesti ansaitsi tulla kansallispuistoksi. I.K.I:n ajattelussa kansallispuistoidea
rakentuu siis tieteellisyyden sijaan toisaalta turismin tarpeista, mutta samalla nationalistisista lähtökohdista. Kaiken keskellä näyttää kuitenkin olevan suomalaisuuden ilmentyminen tietyssä luonnonmaisemassa – Imatrankoskessa.
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2.3. Turismin tappio tuberkuloosille, parantola Punkaharjun pyhättöön

Imatran tavoin turismi ja kansalliseksi koettu luonto nousivat esille niin ikään vuosisadan
vaihteessa käydyssä Punkaharjua koskevassa kiistassa. Kiistan syynä oli Punkaharjun Takaharjulle suunniteltu tuberkuloosiparantola, joka herätti vastustusta etenkin Matkailijayhdistyksessä. Vuonna 1887 perustettu Matkailijayhdistys hoiti matkailijoiden palvelun
useimmissa valtion omistamissa luontokohteissa. Punkaharjun valtio oli hankkinut omistukseensa jo vuonna 1840, ja Aleksanteri I oli määrännyt sen metsät hakkuukieltoon jo
vuonna 1803. Siksi suomalaisten173 luonnonsuojelualueiden historian katsotaan alkavan
juuri Punkaharjusta.174
Tuberkuloosiparantolaa koskien käytiin ankara kiista muun muassa Uuden-Suomettaren
sivuilla loppuvuodesta 1899. Kiistassa Matkailijayhdistys pyrki, kuten I.K. I Imatran tapauksessa, esittämään Punkaharjun Suomen kansallispuistona. Kiistaa Punkaharjusta voikin pitää eräänlaisena kulminaatiopisteenä turismin innoittamien kansallispuistoideoiden
kehityksessä, sillä siinä pyrittiin ensimmäistä kertaa vastustamaan erämaiseksi koetun
luonnon muunlaista hyödyntämistä. Tästä näkökulmasta kiista on kiinnostava myös yleisen luonnonsuojeluhistorian kannalta.
Suomen Matkailijayhdistys otti kantaa Punkaharjun tuberkuloosiparantolaan, kun se kirjoitti Uuteen-Suomettareen avoimen kirjeen Keuhkotautisten parantola Oy:n johtokunnalle 22.11.1899. Heti kirjoituksen alussa Punkaharjua kuvattiin yhdessä Imatran kanssa
Suomen luonnon kahdeksi tyypilliseksi edustajaksi. Matkailijayhdistys kirjoitti Punkaharjusta näin:
Sawon ihanien selkien ympäröimänä Punkaharju ikään kuin polttopisteeseen on
koonnut suomalaisen järwimaiseman koko kauneuden, joka siellä uinuwassa loistossaan hiljaisena mutta viehättäväna on katsojan edessä, pakottaen hänet hartauteen ja
ihailuun.175
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Samalla Matkailijayhdistys huomautti, että nyt tahdottiin tästä aiemmin kaikkien käytettävissä olleesta kansallispuistosta erottaa osa tuberkuloosiparantolaa varten, minkä täytyi
yhdistyksen mielestä herättää ikävää hämmennystä. Matkailijayhdistyksen mukaan Takaharju oli huono sijoituspaikka parantolalle, sillä se veisi tarpeellisia alueita matkailijoiden käytöstä, varsinkin, jos junarata rakennettaisiin Punkaharjun läpi. Matkailijayhdistyksen johtokunta kysyikin melko haastavasti, eikö koko maassa ollut mitään muuta paikkaa keuhkotautisten parantolalle kuin ”kansallispyhätön” alue.176
Keuhkotautisten parantola Oy:n johtokunnan jäsen177 vastasi Matkailijayhdistyksen avoimeen kirjeeseen Uudessa-Suomettaressa 29.11.1899. Vastineessa esitettiin, että Takaharju on Punkaharjusta selkeästi erillinen alue eikä sen osa. Siinä todettiin myös, että
Punkaharjun alueella olisi tilaa sekä sairaille että matkailijoille. Matkailijayhdistystä syytettiin puolestaan siitä, että se herätti vastenmielisyyttä työtä kohtaan, joka oli aivan yhtä
isänmaallista ja tärkeää kuin matkailukin. Vastineen mukaan Punkaharju olisikin ollut
todellinen kansallisomaisuus vasta sitten, kun se olisi ollut sekä sairaita että terveitä varten.178
Punkaharjusta nauttimaan pääsevien sairaiden joukkoa voi kuitenkin pitää melko kapeana, sillä parantolat olivat maksullisia ja usein maksusitoumusta vaadittiin etukäteen.
Maksuttomia paikkoja oli jonkin verran, mutta usein sellaiselle pääseminen edellytti ensin maksullisen hoitojakson ostamista. Myös jonot olivat pitkiä, ja maksutonta paikkaa
saattoikin joutua odottamaan kaksi vuotta. Niinpä hoitoon pääseminen edellyttikin varhaisten tuberkuloosiparantoloiden kohdalla aina varallisuutta, eivätkä ne olleetkaan todellisia kansanparantoloita.179 Siten tuberkuloosiparantola- kuten myös kansallispuistokeskusteluakin voi pitää lähinnä sivistyneistön ja hyvin toimeentulevan keskiluokan intressinä.
Tuberkuloosin hoito koettiinkin myös osaksi länsimaista sivistystä. Useat läntiset teollisuusmaat, erityisesti Saksa, olivat alkaneet perustaa tuberkuloosiparantoloita 1800-luvun
jälkimmäisellä puolikkaalla. Tuberkuloosin hoidon historiaa Suomessa tutkinut MIKKO
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JAUHO toteaakin, että teollistuneiden maiden kohdalla voidaan puhua erityisesti parantolaliikkeestä. Jauho huomauttaa myös, että Suomessa haluttiin seurata näiden ”muiden
sivistysmaiden” esimerkkiä.180 Eräänlaisena paradoksina voikin pitää, että yhteen törmänneiden kansallispuisto- ja parantolaliikkeiden lähtökohta oli sama – Suomen sitominen osaksi länsimaista sivistystä.
Matkailijayhdistys ei kuitenkaan taipunut kiistassa. Sen johtokunta lähetti uuden vastineen Uuteen-Suomettareen 7.12.1899. Kirjoituksessa Matkailijayhdistyksen johtokunta
esitti erilaisia todisteita siitä, miksi Punkaharju ei soveltunut keuhkotautisten parantolan
sijoituspaikaksi. Se totesi muun muassa, että Punkaharju oli liian matala, kostea ja kylmä
eikä muistuttanut lainkaan niitä korkeita ja kuivia paikkoja jonne tuberkuloosiparantoloita sijoitettiin maailmalla. Lisäksi se toisti, että Takaharju oli kiinteä osa Punkaharjua.181
Suomen tuberkuloosiparantolakeskustelulle olikin tyypillistä keskustelun keskittyminen
siihen, oliko parantolan perustaminen Suomeen ylipäätään mahdollista. Keski-Euroopassa parantolat sijoittuivat vuoristoseutuihin, joita Suomesta ei löytynyt. Toisaalta tunnettiin niin sanottuja rannikkoparantoloita, jotka sijaitsivat alavilla mailla. Suomessa parantolan sijaintipaikalla asetettiinkin monenlaisia vaatimuksia: niiden tuli sijaita mielellään kuivan hiekkaisen ja havumetsän peittämän harjun etelärinteellä suojassa tuulilta.
Läheltä oli kuitenkin löydyttävä vettä vesihuollon turvaamiseksi. Samoin parantolan oli
sijaittava kaukana ajoteistä, mutta kuitenkin hyvien liikenneyhteyksien päässä parantolaan pääsemiseksi. Parantolan sijaintia luonnonkauniilla paikalla suosittiin, sillä tällaisten
paikkojen katsottiin rauhoittavan potilaiden mieliä.182 Näihin kriteereihin Punkaharjun
voi katsoa sopineen.
Matkailijayhdistyksen johtokunta toi myös entistä voimakkaammin esille mielipiteensä
Punkaharjun asemasta kansallispuistona. Se totesi, että se kyllä ymmärsi Keuhkotautisten
parantola Oy:n hankkeen tärkeyden, ja että jos kyseessä olisi vain joidenkin matkailijaseutujen uhraaminen tällaisen hankkeen takia, Matkailijayhdistys olisi siihen valmis. Samalla Matkailijayhdistys kuitenkin huomautti: ”Mutta Punkaharju on kaikkien matkailijaseutujen yläpuolella, se on ja pysyy kansallispuistonamme, jota ei saa häiritä.” Lopuksi
yhdistys vielä totesi, että Keuhkotautisten parantola Oy:n taholta oli pyydetty Matkailijayhdistystä ajattelemaan tuberkuloosin vastaisen työn tärkeyttä. Nyt Matkailijayhdistys
180

Jauho 2007, 230–231.
”Punkaharjun parantola”. Uusi-Suometar 7.12.1899.
182
Jauho 2007, 232.
181

54

puolestaan halusi pyytää Keuhkotautisten parantola Oy:tä ajattelemaan Punkaharjun merkitystä Suomen kansallispuistona.183 Näin Punkaharju asetettiin ikään kuin kaiken maallisen yläpuolelle.
Kiista Punkaharjulle sijoitettavasta tuberkuloosiparantolasta näyttää käyneen melko kiivaana loppuvuodesta 1899 ja alkuvuodesta 1900. Siitä kirjoitettiin lehtien palstoilla
melko laajasti. Esimerkiksi Päivälehti otti parantolan puolesta kantaa numerossaan
25.11.1899. Samalla se kertoi, että parantolaa vastustavia adresseja oli kerätty Helsingissä
ja Turussa.184 Ilmeisesti Helsingissä kerätyn adressin 131 nimeä oli julkaistu UudessaSuomettaressa jo 17.11.1899.185 Taiteilijaseura oli puolestaan ilmaissut vastustuksensa
21.11.1899 Uudessa-Suomettaressa,186 kun taas nimimerkki ”Matti” arvosteli kovin sanoin parantolan vastustajia Uuden-Suomettaren palstoilla.187 Näissä kirjoituksissa ei kuitenkaan otettu esille mitään kansallispuistokysymyksiin liittyvää eikä Matkailijayhdistyskään käsitellyt enää asiaa, kun se jatkoi kiistelyä Keuhkotautisten parantola Oy:n kanssa
kevättalvella 1900.188
Turismi ja nationalismi korostuivat Punkaharjun tapauksessa aivan kuten Imatrankin kohdalla. Turismin merkitys tuli kenties vieläkin voimakkaammin esille tuberkuloosiparantolaa vastustettaessa. Näin Punkaharju-kiista omalta osaltaan vahvistaa luonnon ratkaisevaa roolia Suomen matkailussa 1800–1900-lukujen taitteessa.189 Tämä selittää myös sitä
korostunutta roolia, jonka Punkaharju näyttää Matkailijayhdistyksen piirissä saaneen.
Tuberkuloosiparantolaa vastustaessaan Matkailijayhdistys pyrki luomaan Punkaharjusta
käsityksen pyhänä paikkana ja ainutlaatuisena kansallispuistona. Useimmista tieteellisissä piireissä esiintyneistä ideoista poiketen Matkailijayhdistyksen lähtökohtana ei ollut
löytää sopivaa aluetta kansallispuistoksi tai esittää miltei kaikkia valtion metsämaita kansallispuistona, vaan synnyttää käsitys jo todellisuudessa olemassa olevasta ja tarkoin rajatusta kansallispuistosta. Tässä voi huomata yhtymäkohtia myös I.K.I:n Imatra-retoriikkaan. Samaa taktiikkaa on Melsin mukaan käytetty myös Ruotsissa.190 Nash puolestaan
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toteaa luonnonsuojelijoiden vedonneen luonnon pyhyyteen pyrkiessään vastustamaan
Tuolumne Riverin patoamista ja Hecth Hetchyn laakson muuttamista tekojärveksi. Samalla he korostivat Yosemiten laakson, jonka osa Hetch Hecthy oli, merkitystä kansallisena virkistysalueena.191 Tässä mielessä niin Rosbergin, I.K.I:n kuin Matkailijayhdistyksenkin tulkinnoissa näyttää tieteellisiä kannanottoja enemmän vaikuttaneen etenkin yhdysvaltalaiselle kansallispuistoliikkeelle tyypillinen käsitys kansallispuistojen roolista
niin turismin kuin kansallisesti merkittävien luonnonmaisemien suojelemisessa.
Samalla tuberkuloosiparantolaan liittynyt kiista näyttää olleen poikkeus varhaiselle luonnonsuojelulle tyypilliseen suuntaukseen, jossa suojelualueet pyrittiin sijoittamaan marginaalisille reuna-alueille. 192 Tämähän oli Punkaharjun tapauksessa mahdotonta, sillä alue
oli rauhoitettu jo ennen tuberkuloosiparantolahanketta. Niinpä alueesta tuli kenties ensimmäinen tapaus Suomessa, jossa erämaiseksi koetun luonnon muuttamista vastustettiin
jonkin konkreettisen hankkeen yhteydessä. Vastustus ei tuottanut kuitenkaan tulosta,
vaan Takaharjun parantola rakennettiin 1903.193 Näin tuberkuloosin hoito oli voittanut
kansallispuistot länsimaisen sivistyksen mittarina ja matkailun alalla orastava kansallispuistoliike oli tavallaan kokenut ensimmäisen tappionsa ennen kuin sitä oli edes kunnolla
saatu perustettua.

2.4. Pallastunturi – todellinen kansallispuisto

Vuonna 1905 ilmestyi Lukutupa-nimisessä aikakauslehdessä uudenlainen kuvaus kansallispuistosta. Nimimerkki E. Lds:n kirjoitus 6.12.1905 käsitteli hänen edellisenä kesänä
Pallastunturille ja Pallasjärvelle tekemäänsä retkeä. Kirjoituksen otsikko oli ”Todellinen
kansallispuisto.”194, ja tältä osin sen voi nähdä kiinnittyvän Imatraa ja Punkaharjua käsitelleisiin teksteihin. Kuten niissä oli esitetty, esitti nimimerkki E. Lds. niin ikään, että
Pallastunturi ympäristöineen oli jo todellinen – olemassa oleva – kansallispuisto. Samoin
E. Lds:n idea kansallispuistosta näyttää rakentuneen matkailun näkökannalta. Samalla
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hänen tavassaan lähestyä kansallispuistokysymystä on kuitenkin myös aiemmasta poikkeavia ja aivan uudenlaisia elementtejä.
E. Lds:n kuvaus Pallastunturin alueesta ei rakentunut niinkään siitä näkökulmasta, miten
Pallastunturi edusti Suomea tai Suomen luontoa, kuten Imatran ja Punkaharjun kuvaukset. Sen sijaan se oli kirjoittajan toiminnallinen matkakertomus, joka kertoi retkistä Pallastunturilla ja rakentui enemmän eräromantiikan näkökulmasta. E. Lds:n ideassa kansallispuisto sijoitettiin niin ikään ensimmäistä kertaa Lappiin, ja samalla saamelaiset tulivat
mukaan kansallispuistokeskusteluun.195
Hyvän käsityksen E. Lds:n Pallastunturin kuvauksesta saa katkelmasta, jossa hän kuvaa
eräelämän nautintoja:
Ainoastaan se, joka on ollut mukana erämaaelämän ilossa [j]a vaivoissa saattaa
antaa täydellisen arvon parille poronpaistiviipaleelle, leipäpalalle ja kuumalle kahvikupille. Sillä matka alkaa mahdollisesti varhain aamulla, jolloin saa soutaa ja sauvoa, sauvoa ja soutaa iltaan asti, ennen kuin kohtaa pirtin, missä saa levähtää yöksi
porontaljan alla.196
Kuvauksen voi nähdä rakentuvan Nordenskiöldin ajatukselle esi-isien kamppailusta erämaassa ja kovasta luonnosta Pohjolan miesten luonteen muokkaajana. E. Lds:lle kansallispuistoksi esitetty Pallastunturin alue ei rakentunut vain maisemina ja kuvina isänmaasta. Sen sijaan se hahmottui erämiehen ja erämaan taistelukenttänä, paikkana, jossa
omia voimia koeteltiin luontoa vastaan. Samalla ankara työ luonnossa sai arvostamaan
aitoja ja yksinkertaisia asioita: leipäpalaa, paistiviipaletta ja kahvikuppia, kuten myös levähdystä pirtissä. Elämä luonnossa näytti olevan E. Lds:lle myös eräänlainen puhdistava
kokemus, sillä hänen mukaansa kaikki maailman vehkeily, politiikka, kilpailu ja rahan
ansio tuntuivat kuuluvan toiseen maailmaan.197
E. Lds:n kuvauksessa on paljon yhtäläisyyksiä Nashin kuvaamaan primitivismin nousuun
Amerikassa. Nashin mukaan primitivismi alkoi nousta Yhdysvalloissa 1700–1800-lukujen vaihteessa ja sai kaupunkilaiset lähtemään metsään etsimään alkukantaisia ja villejä
kokemuksia vastapainoksi sivistyneelle elämälle. Tähän alkukantaiseen elämään kuului
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joissakin tapauksissa myös kärsimysten nautinnon ja vaaran jalouden etsiminen, kuten
Nash huomauttaa. Samalla hän kuitenkin tuo esille, että 1800-luvun amerikkalainen sukupolvi saattoi suhtautua villeihin erämaihin ihannoivasti, koska heidän ei tarvinnut elää
jokapäiväisessä kosketuksessa sen kanssa.198 Saman ilmiön voi ajatella vaikuttaneen E.
Lds:n luonnon ihannoinnin taustalla 1900-luvun alun Suomessa.
Itse kansallispuistoon E. Lds. puuttui kirjoituksensa otsikkoa lukuun ottamatta hyvin vähän. Hän totesi ikään kuin ohimennen, että Pallastunturin aluetta oli ehdotettu kansallispuistoksi, ja ettei ainakaan hän uskonut minkään seikan vastustavan hanketta. Ainoaksi
rajoittavaksi tekijäksi hänen mielestään nousi alueen etäisyys.199 Lapin syrjäiseksi koettu
sijainti kenties vaikutti yleisemminkin siihen, että ehdotettuja kansallispuistoja ei ollut
aiemmin sijoitettu aivan pohjoisimpaan Suomeen. Tässä Suomen tilanne poikkesi Ruotsista, jossa vuonna 1909 perustettujen kansallispuistojen alueellinen pääpaino oli pohjoisessa. Erääksi syyksi on esitetty, että kansallispuistojen perustaminen pohjoiseen toi kaivattuja tuloja Pohjois-Ruotsiin rakennetuille rautateille.200 Suomessa puolestaan Lapin
kulkuyhteydet olivat vielä 1800–1900-lukujen taitteessa kehittymättömät. Englantilaisten
matkailua Suomessa vuosina 1830–1900 tutkinut TONY LURCOCK onkin todennut turistien kadonneen kyseisen ajanjakson aikana Lapista. Hän toteaa englantilaisten lapinmatkailijoiden palanneen 1930-luvulla, kun rautatie- ja linja-autoyhteydet avasivat Lapin
turisteille.201 Tässä mielessä on ymmärrettävää, että Lappi ei korostunut 1800–1900-lukujen taitteen matkailu- tai muussakaan kansallispuistokeskustelussa. Samalla käy ymmärrettäväksi, miksi 1938 perustetuista Suomen neljästä ensimmäisestä kansallispuistosta kolme sijaitsi Lapissa.202
Lapin autius korostuukin E. Lds:n tekstissä, sillä kansallispuiston sijaan hän korostaa Pallaksen alueen erämaisuutta ja villeyttä. Hän kuvasi erämaata koskemattomaksi ja kertoi
alueen eläimistä näin:
Vesilintu lähtee jokaisesta veneen ruohikkoon tekemästä mutkasta, hauit ajavat pikku
kaloja aivan veneen vieressä, poro seisahtuu katsellakseen harvinaista ihmisnäkyä,
eikä karhukaan ole mikään harvinaisuus (vaikka allekirjoittanut nähnyt sellaista).203
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Samalla kun E. Lds. korostaa eläinmaailman neitseellistä luonnetta, hän häivyttää ihmisen maisemasta todeten ihmisen olevan alueella harvinainen. Yrjö Haila on erämaan käsitettä pohdiskelevassa artikkelissaan todennut, että Pohjois-Amerikasta alkunsa saanut
käsitys erämaasta ihmisestä erillisen, ja siten ylevän, luonnon tyyssijana omaksuttiin
myös eurooppalaisessa romantiikassa ja nationalismissa.204 Mels on puolestaan huomauttanut, että Ruotsissa ihminen esitettiin kansallispuistokeskustelussa vain puistoissa vierailijana.205 Juuri Pallastunturin seudun erämaisuus ja inhimillisen toiminnan ulkopuolisuus korostuvatkin E. Lds:n tekstissä. Näin Pallastunturi näyttäytyikin melkoisena kontrastina jatkuvasti ihmisen uhkaamille Imatralle ja Punkaharjulle. Ihmisellä ei näytä olevan Pallastunturilla muuta sijaa, kuin alueen lävitse liikkuvan turistin roolissa havainnoida erämaista luontoa. Autiona erämaana Pallastunturi puolestaan oli todellinen kansallispuisto. Esimerkiksi Imatrasta ja Punkaharjusta poiketen Pallastunturin asema kansallispuistona ei rakennukaan E. Lds:lle uhatun alkuperäisyyden, vaan todellisen aution
erämaan kautta.
Poikkeuksena206 Pallastunturin koskemattomasta erämaasta oli kuvaus saamelaisten kodasta tunturissa. Kota sulautettiin kuitenkin luonnolliseen maisemaan, sillä sen kerrotaan
olleen rakennettu ”puunoksista, kivistä, risuista ja turpeista”. Pieninä virheinä tässä luonnollisuudessa olivat karkeista lankuista rakennettu oikea ovi ja vieläpä hyvässä onnessa
pieni lasi-ikkuna. Kirjoittaja kuvaa kotaa kuitenkin miellyttäväksi olosijaksi etenkin sateella ja myrskyllä, kunhan tottui ensin silmiä kirvelevään nuotion savuun. Kodan ja saamelaisten ”luonnollisuudesta” kertoo myös se, että E. Lds:n tekstissä kota ei asumuksena
vertautunut pirttiin, vaan erämiesten hirsistä rakentamaan väliaikaiseen majaan. 207 Näin
kota, kuten hirsimajakin, oli osa villiä erämaata ja siellä liikkumista.
Tom Mels onkin todennut, että Ruotsin kansallispuistokeskustelussa viitattiin harvoin
saamelaisiin. Melsin mukaan ”eksoottiset lappalaiset” ja kykenemättömyys nähdä pohjoisen vuoristot kulttuuriympäristönä, saivat saamelaisten asuttamat alueet näyttämään
koskemattomilta erämailta. Samalla ruotsalaisten erityistä suhdetta historian ja maaperän
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välillä ei ulotettu koskaan saamelaisiin. Sen sijaan heidät esitettiin osana villiä luontoa, ja
siten rajattiin ulos ”sivistyneestä” kansallispuistokeskustelusta.208 Myös Yhdysvaltojen
varhaisilla luonnonsuojeluajattelijoilla George Catlinilla (1796–1872) ja Henry David
Thoreaulla (1817–1862) oli ajatuksia intiaanien säilyttämisestä suojelualueilla osana villiä luontoa.209 Myöhemmin Yhdysvalloissa alettiin kuitenkin siirtää alkuperäiskansoja
kansallispuistoista, koska ihminen ei sopinut erämaiseksi ja koskemattomaksi esitettyyn
luontoon muuna kuin satunnaisena vierailijana.210
Ruotsissa, kuten myös E. Lds:n Pallastunturia käsittelevässä kirjoituksessa, lähestymistapa näyttää olleen toinen. Sulauttamalla saamelaiset alkuperäiseksi osaksi luontoa heidät
saatiin sopimaan osaksi koskemattomaksi ja villiksi representoitua maisemaa. Kota oli
osa Pallastunturin erämaata, ei sivistyksen keidas sen keskellä. Tämä näkemys edellytti
kuitenkin saamelaisten pysymistä osana villiä luontoa. Mels onkin huomannut ajattelun
kriisiytymistä poronhoidon modernisoitumisen ja koneellistumisen myötä ja saamelaisten
siirryttyä luonnonkansasta ”luonnottomaan moderniteettiin”.211 Ilmeisesti E. Lds:kin piti
katoamista kehittymistä parempana vaihtoehtona. Kotaan viitatessaan hän totesi, että
”Tuossa on vielä hyvin tyypillinen lappalaiskota”.212 Tämä antaa ymmärtää, että tulevaisuudessa näin ei olisi. Niinpä E. Lds:n ajattelussa saamelaiset vertautuivat muihin luonnon elementteihin, joiden pelättiin katoavan ja jotka kansallispuistoilla pyrittiin pelastamaan. Se puolestaan vahvisti käsitystä saamelaisista osana villiä luontoa.
Kaiken kaikkiaan kansallispuistoideoita matkailun näkökulmasta analysoitaessa voidaan
todeta, että kolmelle käsitellylle tapaukselle oli yhteistä alueiden esittäminen jo olemassa
olevina, todellisina kansallispuistoina. Tämä taktiikka näyttääkin onnistuneen varsin hyvin ja tieteellisistä kansallispuistoideoista poiketen matkailun määrittämät kansallispuistokäsitykset näyttävät muuttuneen osaksi vallitsevaa todellisuutta. Hyvänä esimerkkinä
tästä on vuosina 1908–1909 Suomessa matkailleen englantilaisen Rosalind Traversin kirjoittama kirja Letters from Finlad, August 1908 – March 1909. Kirjassaan Travers kuvaa
käyntejään Imatralla ja Punkaharjulla, joita hän kertoo ylläpidettävän kansallispuistoina.213 On mahdotonta sanoa varmasti, mistä Travers on saanut käsityksensä alueista
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kansallispuistoina, mutta voisi arvella, että kumpikin nähtävyys on esitelty hänelle sellaisena. Toinen mahdollisuus voisi olla, että suomalainen termi ”kruununpuisto” on käännetty Traversille tai Traversin kääntämänä muuttunut muotoon ”National Park”.
Käsitys Punkaharjusta ja Imatrasta kansallispuistoina näyttää siis valinneen ainakin osittain myös Suomen ulkopuolella. Onkin mielenkiintoista, että vielä vuonna 2008 ilmestyneessä tutkimuksessa Tony Lurcok toteaa, että Punkaharju oli julistettu kansallispuistoksi.214 Tässä mielessä tulkinta Imatrasta ja Punkaharjusta de facto olemassa olevina
kansallispuistoina 1800–1900-luvun alussa vaikuttaa mahdolliselta. Ainakin jossain määrin kollektiivisessa tajunnassa ne näyttävät saaneen kansallispuiston aseman. Pallastunturin ja Kuusamon kohdalla ei näytä käyneen samoin. Rosberghan ei omassa ehdotuksessaan edes pyrkinyt esittämään Kuusamon aluetta olemassa olevana kansallispuistona.
Hieman paradoksaalista onkin, että juuri näistä kahdesta alueesta on myöhemmin tullut
kansallispuistoja.215
Neljän matkailun ja kansallisaatteen näkökulmasta perustettavaksi ehdotetun kansallispuiston ideat näyttävätkin rakentuneen kahdesta eri lähtökohdasta. Kuusamon, Punkaharjun ja Imatran arvostuksen taustalla vaikutti enemmän valistuksesta kumpuava ja romantiikkaan omaksuttu luonnon ylevyyden ihailu.216 Tähän sekoittui myös pelko erämaiksi
koettujen alueiden katoamisesta. Pallasta käsittelevässä kuvauksessa erämaa ja siellä retkeily nostetaan keskiöön. Kehityskulku muistuttaa siten hieman Yhdysvalloissa tapahtunutta sisällissodan (1861–1865) jälkeistä kehitystä, jossa romanttinen erämaisten maisemien ylevyyden ihailu vaihtui luonnossa retkeilemiseen, jolla testattiin omaa kyvykkyyttä
ja kekseliäisyyttä.217
Samalla on havaittavissa erilaisten erämaakäsitysten sekoittuminen. Yrjö Haila on erämaakäsityksiä pohtivassa artikkelissaan todennut, että suomalaisen erämaakäsitteen merkityssisältö juontaa juurensa erätalousjärjestelmästä, jonka takia suomalainen erämaa ei
ollut koskaan kulttuurin ulkopuolella. Samalla Haila on tiivistänyt Roderick Nashin tulkinnan amerikkalaisen erämaan kehityksestä siten, että eurooppalaisen romantiikan sekä
Immanuel Kantin ja Edmund Burken kehittämän ylevä-käsitteen vaikutuksesta villi
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luonto nousi arvoon sivistyksen vastapainona. Yhdysvalloissa joukko itärannikoilla vaikuttaneita kirjailijoita kotiutti aatteen Yhdysvaltoihin, minkä seurauksena erämaiden arvostus kohosi 1800-luvun kuluessa ja saavutti suoranaisen erämaakultin aseman 1900luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Haila tulkitsee luonnonsuojelun erämaakäsitteen
saaneen alkunsa juuri tästä traditiosta. 218
Kuusamoa, Punkaharjua ja Imatraa käsittelevissä teksteissä näkyy melko suorasti romanttisen erämaan ihannoinnin traditio. Pallaksen kuvauksessa tuntuvat sen sijaan sekoittuvan
suomalaisen erätalousperinteen ja romanttisen – ylevän – erämaan käsitteet. Erämaa esittäytyy siinä toiminnan paikkana, mutta se on kuitenkin irrotettu kulttuurin ulkopuolelle
ja siihen liitetään myös romanttisia piirteitä. Näyttääkin siltä, että matkailun näkökulman
kansallispuistoehdotusten kannalta katseen kohteena olevan luonnon koskemattomuus,
aitous ja alkuperäisyys oli tärkeää. Sen rikkoivat sillat, tuberkuloosihoitolat, vääränlaiset
kodan ovet ja pahimmillaan alkuperäiseksi mielletyn luonnon täydellinen katoaminen.
Katseen kohdistaja puolestaan saattoi seistä kulttuurin piirissä. Tärkeää oli se, mitä näki
ja mitä tunteita nähty herätti. Siten matkailun näkökulmasta kansallispuistot olivatkin ennen kaikkea visuaalinen esitys ylevästä ja alkuperäisestä Suomen luonnosta.
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3. LUONNON LUETTELOINTIA JA MAHDOLLISTEN KANSALLISPUISTOJEN KARTOITTAMISTA 1905–1910

Tieteellis-taloudellisen ja matkailullis-kansallisen kansallispuistoajattelun rinnalle syntyi
1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä myös kolmas linja, joka korosti laajojen alueiden suojelun sijaan pienten, yksittäisten kohteiden säilyttämistä. Malli tähän saatiin
edellisellä vuosisadalla voimakkaasti kasvaneesta muinaismuistojen suojelutyöstä. Uusien luonnonsuojeluajatusten takia huomio kääntyi aluksi jopa pois kansallispuiston perustamisesta, sillä sen aikaansaamisen ajateltiin olevan liian vaivalloista ja kestävän
kauan. Samalla kansa haluttiin herättää luonnonsuojelutyöhön. Keskeistä tässä oli kotiseutua kohtaan tunnettu rakkaus. Tieteellisten seurojen yhteistyön myötä huomio kuitenkin palasi kansallispuistoihin, mutta ajatus yksittäisten ”luonnonmuistojen” suojelusta
vaikutti myös kansallispuistoehdotuksiin. Luontoa alettiin tutkailla entistä tarkemmin ja
katseet käännettiin laajojen kokonaisuuksien sijaan yksityiskohtiin. Samalla kansallispuistoksi haluttiin löytää alue, joka olisi edustanut koko Suomen luontoa. Myös pyrkimykset kansan aktivoimiseksi jatkuivat. Käännyttäessä 1910-luvulle Lapin metsärajan
alenemista pohtimaan asetettu komitea esitti puolestaan oman ehdotuksensa kansallispuistoista. Siinä kansallispuistojen perustamiskatseet suunnattiin Lappiin, jossa kulkuyhteydet olivat parantuneet merkittävästi. Samalla epäonnistuneet yritykset saada kansa
luonnonsuojelun pariin unohdettiin.

3.1. Johan Axel Palmén ja conwentzilainen käänne

Toukokuun kahdeksantena päivänä vuonna 1905 Suomen kansallispuistokeskustelussa
tapahtui käänne, kun eläintieteen professori Johan Axel Palmén (1845–1919) piti Suomen
maantieteellisen seuran kokouksessa esitelmän luonnon muistomerkkien suojelemisesta.219 Palmén oli kiinnostunut luonnontieteistä jo nuoruudessaan, ja hänet valittiinkin
eläintieteellisen museon ylimääräiseksi amanuenssiksi jo vuonna 1864. Hän oli aloittanut
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yliopisto-opintonsa vasta saman vuoden syksyllä. Vakinaiseksi amanuenssiksi Palmén
valittiin kolme vuotta myöhemmin. Eläintieteen dosentiksi Palmén eteni vuonna 1875 ja
professoriksi yhdeksän vuotta myöhemmin. Societas pro Fauna et Flora Fennican jäseneksi Palmén oli hyväksytty vuonna 1865 ja seuran puheenjohtaja hänestä tuli vuonna
1892.220
Palménin tieteellinen katsomus perustui Darwinin evoluutioteorialle, ja hänen tärkein tutkimuskohteensa oli lintutiede, josta hän teki myös väitöskirjansa vuonna 1875. Samana
vuonna Palmén lähti opiskelemaan Saksaan, josta palasi seuraavana vuonna. Suuri kiinnostus lintuihin kävi ilmi siitäkin, että Palmén teki selvityksen Nordenskiöldin Koillisväylänpurjehduksen aikana keräämästä lintutieteellisestä aineistosta. Lintutieteen lisäksi
Palmén oli kiinnostunut luonnonhistoriasta, jonka tutkimuksessa Palmén keskittyi erityisesti Suomen ja sen lähialueiden muodostaman ”luonnonmaantieteellisen Suomen” tutkimiseen. Hän tekikin muun muassa tutkimusretken Kuolaan vuonna 1887 yhdessä J. P.
Norrlinin kanssa. Palménin tutkimustoiminnassa onkin todettu olleen vahva isänmaallinen sävy.221
Palménin esitys perustui saksalaisen kasvitieteilijän Hugo Conwentzin (1855–1922) ajatuksiin. Conwentz oli asetettu laatimaan suunnitelma Preussin luonnonsuojelusta 1898,
ja sitä tehdessään hän kiinnitti erityisesti huomiota pienten metsälaikkujen suojeluun ja
”luonnon erikoisuuksiksi” nimittämiensä kohteiden luetteloimiseen. Tämä herätti Saksassa runsaasti huomiota, jonka seurauksena Conwentz asetettiin tekemään inventointi
Länsi-Preussin metsistä. Tämä kartoitus oli pohjana Conwentzin vuonna 1900 ilmestyneelle kirjalle Forstbotanisches Merkbuch (Metsäopillinen muistikirja), jonka esipuheessa hän painosti laajentamaan historiallisen monumenttien suojelemisen koskemaan
myös luonnon merkittävien ja erikoisten jäänteiden suojelemista. Luonnonmuistomerkkien kartoittamisen avulla oli mahdollista suojella ne, mutta myös rekonstruoida alueen
luonnon evoluutio.222
Muinaismuistojen suojelun ottamista luonnonsuojelun esikuvaksi saattaa selittää se, että
Euroopassa oli 1800-luvun aikana virinnyt into muinaismuistojen suojelemiseksi. Esimerkiksi Kreikassa ja Ranskassa säädettiin muinaismuistojen suojelua koskeneet lait
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1800-luvun aikana. Preussissa puolestaan annettiin vuosien 1815–1881 aikana 49 monumenttien ja esineiden suojelua koskenutta lakia.223 Näin Conwentz saattoi kopioida suoria
rakenteita muinaismuistojen suojelusta ja siirtää ne luonnonmuistomerkkien suojeluun.
Oma osansa oli varmasti myös innostuksella, jolla muinaismuistojen suojeluun suhtauduttiin.
Conwentz syvensi ajatteluaan muinaismuistojen ja luonnon omien muistomerkkien suojelemisen yhteydestä vielä vuonna 1904 ilmestyneessä teoksessaan Die Gefährdung der
Naturdenkmäler und Vorschläge zu ihrer Erhaltung (Luonnonmuistomerkkien vaarantuminen ja suosituksia niiden suojelemiseksi). Kirja saavutti suuren suosion, ja siitä otettiin
kolme painosta jo ilmestymisvuonaan.224 Conwentzin teoksissa esittämiin näkemyksiin
myös Palmén pohjasi ajattelunsa.
Palménin mukaan leviävä viljelys oli suurimpana uhkana luonnon omalle kehitykselle, ja
hänen mielestään Conwentzin ajatukset olivatkin Suomen kannalta juuri oikeaan aikaan
lausuttu. Palmén uskoi niin ikään, että kysymys saattoi saada Suomessa suurempaa huomiota kuin aiemmin, koska myös Metsänhoitoyhdistys oli uudistanut vaatimuksensa kansallispuiston perustamisesta muutamaa vuotta aiemmin.225 Palmén viittasi kommentillaan
luultavasti Suomen Metsänhoitoyhdistyksen 14.–15.8.1903 Oulussa pidettyyn vuosikokoukseen, jossa yhdistyksen jäsenet keskustelivat kansallispuiston perustamisesta Suomeen. Monipolvisen keskustelun lopputuloksena kokous päätyi ehdottamaan, että Metsänhoitoyhdistys pyrkisi yhteistyössä Societas pro Fauna et Flora Fennican ja toisten
asiaa harrastavien seurojen kanssa kartoittamaan kansallispuistolle sopivia paikkoja sekä
perustamaan kansallispuiston.226 Palmén kuitenkin korosti, että kansallispuistohanke ja
yleisempi luonnonsuojelutyö eivät missään tapauksessa olleet esteitä toisillensa. Hän toivoikin niiden sulautuvan tulevaisuudessa yhdeksi kokonaisuudeksi.227
Nordenskiöldin alulle panemaa Suomen kansallispuistokysymystä Palmén piti jo vanhana asiana. Hän totesi niin ikään, että kansallispuiston perustamisen tiellä olisi vielä
monta mutkaa, jotka johtuivat kansallispuiston perustamisen suurista kustannuksista ja
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puiston vaatimasta laajasta pinta-alasta. Kokemus kansallispuistokysymyksestä vanhana
ja vaikeasti edistettävänä asiana onkin saattanut osaltaan kääntää Palménin katseen pienempien ja helpommin suojeltavien luonnonmuistomerkkien suuntaan. Sillä on saattanut
olla vaikutuksensa myös siihen, että Palmén halusi järjestää luonnonmuistomerkkien suojelemisen aivan toisella tavalla kuin kansallispuistojen suunnitellun suojelemisen. Keskusjohtoisen suojelutyön sijaan Palmén halusi organisoida suojelun monien yksityisten
toimijoiden varaan niin, että sitä voisi tehdä melkeinpä kuka vain ja missä tahansa.228
Palmén tuntuikin suorastaan vieroksuneen viranomaisia. Hän totesi, että viranomaisten
ollessa mukana hankkeissa ne kaatuvat helposti eripuraisuuteen. Palmén halusi järjestää
luonnonmuistomerkkien suojelemisen aluksi Suomen maantieteellisen seuran alaisuuteen, mutta luonnonsuojelua varten oli hänen mukaansa perustettava oma yhdistys niin
pian kuin mahdollista. Näin hän toisti Rosbergin vuonna 1897 esittämän ajatuksen luonnonsuojeluyhdistyksen perustamisesta. Lisäksi Palmén selitti näkemyksensä yhdistyksen
järjestäytymismallista hyvin seikkaperäisesti. Hänen ajatuksenaan oli, että yhdistys rakentuisi pienten paikallisten haaraosastojen varaan, jotka olisivat yhteydessä keskushallinnon kautta. Haaraosastoja voisivat Palménin mukaan perustaa esimerkiksi kylät, kaupunginosat sekä Imatran ja Punkaharjun kaltaiset merkittävät luontokohteet. Tällainen
malli sopi Palménin mukaan erinomaisesti juuri Suomen oloihin.229
Palmén näyttää kuitenkin omaksuneen ajatuksiaan paljon Conwentzilta, vaikka korostikin niiden sopivan erityisesti Suomen oloihin. Conwentz näki pienet ja hajanaiset suojelualueet parempina kuin suuret kansallispuistot juuri siitä syystä, että niiden perustamiseksi ei tarvittu valtion toimia. Samoin toimiessaan vuonna 1906 perustetun Preussin
luonnonmuistomerkkien suojelutoimiston230 johdossa hän rakensi organisaationsa pyramidin mallisesti toimivien alueellisten organisaatioiden varaan. Conwentzin rooli johdossa oli toimia lähinnä eri alueiden yhdistysten koordinoijana.231 Tämän toimintamalliajatuksen Palmén näyttää lainanneen Conwentzilta miltei suoraan.
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Itse luonnonmuistomerkin Palmén määritteli esimerkiksi jääkaudesta merkkinä olevaksi
siirtolohkareeksi tai niittymaiden keskelle jääneeksi aarniometsälaikuksi. Näiden luonnonmuistomerkkien avulla oli Palménin mukaan mahdollista jäljittää seudun luonnonhistoria samoin kuin vaikkapa kivikirveiden tai hautalöytöjen perusteella oli mahdollista jäljittää ihmisen historiaa. Hän korosti, että muinaismuistot olivat todellisia historian arkistoja, jotka jokaisen ajattelevan kansan tuli säästää. Saman hän ulotti luonnonmuistomerkkeihin: jos laajentuva viljely hävittäisi ne, menetettäisiin Palménin mukaan mahdollisuus
saada selkoa maan kaikkein varhaisimmasta historiasta.232 Muinaismuistojen esille tuominen Palménin esitelmässä ei ole siinä mielessä yllättävää, että vuonna 1883 senaatti oli
säätänyt vuoden 1877 valtiopäivien ehdotuksesta muinaismuistolain. Muinaismuistolain
säätäminen saattoi olla innoittajana Palménille senkin takia, että sen aikaan saamisessa
oli vuonna 1870 perustetulla Suomen Muinaismuisto-Yhtiöllä oma vaikutuksensa.233
Tässä mielessä muinaismuistojen suojelu näyttää sopineen Suomessakin luonnonmuistojen suojelemisen esikuvaksi, vaikka Palménin ajatteluun vaikuttivat varmasti myös maailmalta, ja erityisesti Conwentzilta, omaksutut ajatukset.
Palmén piti maanviljelyä ja ihmisen ajattelemattomuutta suurimpina uhkina luonnonmuistomerkeille. Hän totesi, että ihmiset hävittävät monia luonnonmuistomerkkejä harkitsemattomien tekojen seurauksena. Esimerkkeinä hän mainitsi Suomen osalta järvien
laskut ja puutteellisen metsästyslainsäädännön. Toisaalta Palmén näki, että luontoa oli
kehityksen nimissä välttämätöntä toisinaan muokata. Hän totesi maanviljelyn tuottavan
ihmiselle niin suurta hyvinvointia, että sen rajoittaminen ei ollut järkevää. Konkreettisesti
tämä tarkoitti sitä, että esimerkiksi suden ja karhun häviämisestä Suomen eläimistöön
aiheutuva aukko oli kehityksen sanelema pakko. Sen sijaan Saimaan norpan hävittämistä
Palmén ei pitänyt pakollisena. Hän tiivisti ajattelunsa siten, että vaikka kehityksen edistämistä ei saanutkaan estää, oli myös luonnolla oltava oikeus elää, ja tulevilla sukupolvilla
oli oltava oikeus nähdä miltä menneisyyden luonto näytti.234 Palmén siis noudatteli melko
tarkasti Nordenskiöldin ajatusta jälkipolville säilytettävästä luonnosta, jota hyvinvointia
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tuottava maanviljely uhkasi. Yhden suuren kansallispuiston sijaan Palmén halusi kuitenkin säilyttää monta pientä ja irrallista muistoa historialliseksi luokittelemastaan luonnosta.
Käytännössä tämä säilyttäminen tuli Palménin mukaan järjestää Conwentzin esittämällä
tavalla. Merkittävät luonnonmuistomerkit oli kartoitettava ja luetteloitava. Tähän työhön
tarvittiin Palménin mukaan paljon eri alojen asiantuntijoita. Itse suojelun tuli tapahtua
mielellään maanomistajan aloitteesta, mutta vähintään tämän suostumuksella. Suojellut
luonnonmuistomerkit oli viitoitettava ja aidattava. Niiden tuli myös olla yleisön löydettävissä. Tämä ei koskenut kuitenkaan esimerkiksi harvinaisia kasveja, jotka saattaisivat
tuhoutua yleisön löytäessä paikalle.235 Jälleen toimintatapa muistuttaa muinaismuistojen
suojelemiseksi virinnyttä toimintaa. Suomen Muinaismuisto-Yhtiön keskeisenä toimialueena heti perustamisensa jälkeen 1870-luvulla oli muinaismuistojen inventoinnit sekä niiden keräileminen ja suojelu. Ajatuksena oli niin ikään löydettyjen muinaismuistokohteiden säilyttäminen tuleville tutkijasukupolville. Uhkana muinaismuistoille nähtiin puolestaan maanviljely ja rakentaminen. Tätä pyrittiin ehkäisemään kansanvalistuksella.236

Palmén arveli, että luonnonmuistomerkkienkin suojelu tulisi kohtamaan suuria vaikeuksia, minkä takia oli erittäin tarpeellista herättää kansan valppaus, harrastus ja uhraavaisuus asiaa kohtaan. Yksittäisten raharikkaiden apuun ei sen sijaan tullut luottaa. Hän korosti, että suuremman kansallispuiston perustaminen olisi valtion asia ja mikäli puisto
perustettaisiin, sen tuli olla täysin valtion hoidossa. Niin ikään hän jätti valtion päätettäväksi sen, halusiko se ottaa osaa suojelutyöhön. Missään tapauksessa vapaaehtoista luonnonmuistomerkkien suojelua ei Palménin mukaan saanut tehdä riippuvaiseksi yhdestäkään virastosta. Näyttää siltä, että Palménin ihanteena oli juuri kansasta lähtevä vapaaehtoinen suojelu. Hän totesikin, ettei luonnonmuistomerkkien suojelu edistänyt vain tiedettä, vaan se kasvatti myös kahta kauneinta piirrettä kansan luonteessa: kotiseuturakkautta ja isänmaanrakkautta.237
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Kotiseuturakkaus ja isänmaanrakkaus näyttivätkin liittyvän olennaisesti luonnonsuojeluun 1900-luvun alussa. Ruotsissa Nordenskiöldistä ja Conwentzista inspiroitunut kasvitieteilijä ja poliitikko Karl Starbäck toi ehdotuksensa kansallispuistojen perustamisesta
parlamenttiin vuonna 1904. Tom Mels on huomauttanut, että Starbäckin ajattelussa keskeistä oli juuri luontoa kohtaan tunnettu rakkaus. Erityisesti kotiseudun luontoa kohtaan
tunnettu rakkaus oli Starbäckin ajattelussa pohjana kaikelle, sillä siitä kumpusivat myös
kaikki isänmaalliset tunteet.238 Mels onkin todennut, että Ruotsissa kansallispuistokeskusteluun liittyi synekdokeettinen nationalismin muoto, jossa paikallinen representoitiin
esittämään koko valtiota ja valtiollinen puolestaan paikallista. Käytännössä tämä tarkoitti
sitä, että jokaisen seudun erityispiirteet käsitteellistettiin koskemaan laajempaa valtiollista yhtenäisyyttä.239
On perusteltua olettaa, että Palmén tunsi Ruotsissa esiintyneitä ajatuksia, sillä hän viittasi
esitelmässään Ruotsin luonnonsuojelun tilanteeseen ja totesi sen olleen hyvällä mallilla.240 Niinpä voidaankin ajatella, että Palménin ajattelu luonnonmuistomerkkien suojelun herättämistä kotiseutu- ja isänmaanrakkaudesta noudatteli Starbäckin ajattelun linjoja. Tutustuminen luonnonmuistomerkkeihin herättäisi rakkautta luontoon ja oman kotiseudun erityispiirteisiin. Kun kotiseutu puolestaan representoitaisiin edustamaan koko
Suomea, vahvistaisi se rakkautta koko isänmaata kohtaan. Näin Palménin luonnonsuojeluajattelua voidaan pitää luonteeltaan ainakin osittain nationalistisena. Tämä saattaa olla
kytköksissä Tiina Päivärinteen huomioon siitä, että venäläistämistoimien alkaessa kiristää poliittista ilmapiiriä1800-luvun lopulla, suomalaisella sivistyneistöllä oli kiire saada
koko kansa ymmärtämään suomalaisen luonnon ja isänmaan ainutkertaisuus.241 Kenties
Palmén näki luonnonmuistomerkeillä olleen yksittäistä kansallispuistoa paremmat mahdollisuudet tässä työssä. Luonnonmuistomerkkien suojelun nationalistinen luonne poliittisesti kiristyneessä tilanteessa selittäisi myös sen, miksi Palmén ei halunnut työstä viranomaisjohtoista.
Itse kansallispuiston ideaa luonnonmuistomerkkiajattelun omaksuminen Suomessa
muutti radikaalisti. Keskeistä oli muinaismuistojen hoidosta omaksutut inventoinnin ja
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kartoittamisen käsitteet. Aiemmin kansallispuistokeskustelussa suojelualueeksi oli riittänyt miltei mikä tahansa erämaiseksi koettu alue – joskin näkökulmasta riippuen alueen
tieteelle, taloudelle tai turismille tuomat hyödyt painottuivat. Palménin esitelmä luonnonmuistomerkeistä muutti kuitenkin ajattelua: nyt suojeltava kohde oli kartoitettava tarkkaan, ja sillä oli oltava jotakin tavallisesta ympäristöstä poikkeavaa arvoa. Samalla suojeltavaksi kelpaavat kohteet pienenivät. Enää ei tarvittu riittävän isoa ja kirveen koskematonta metsäalaa, jotta voitaisiin suojella luontoa. Sen sijaan vaikkapa pellon keskellä
oleva siirtolohkare tai poikkeuksellisen vanha puu kelpasivat.
Näin luonnonsuojelulla oli entistä pienempi riski joutua ristiriitaan metsäteollisuuden tai
maanviljelyn kanssa, ja se oli entistä helpompaa. Tästä näkökulmasta on todettava, että
ajatus luonnonmuistomerkeistä oli kansallispuiston perustamiselle haitallinen, vaikka
Palmén ei halunnutkaan nähdä ristiriitaa näiden kahden välillä. Ennen kaikkea luonnonmuistomerkit tarjosivat poliittisesti vaivattomamman vaihtoehdon. Melsin tutkimuksesta
käykin ilmi, että Conwentzin pyrkimyksenä ei ollut koskaan rajoittaa teollisuuden mahdollisuuksia luonnonsuojelulla, vaan pikemminkin sovittaa suojelu teollisuuden raameihin. Saman ajattelun omaksui myös Starbäck Ruotsissa. Mels huomauttaa niin ikään, että
moderneissa virallisissa Ruotsin kansallispuistohistorioissa korostetaan kohtuuttomasti
Starbäckin ajattelun ”ekologisia” puolia.242
Samanlaisia piirteitä on havaittavissa Palménin kohdalla Suomessa. Esimerkiksi Suomen
luonnonsuojeluyhdistyksen historiassa Palménia luonnehditaan aikaansa edellä olevaksi
tiedemieheksi, jonka ajatukset ennakoivat osittain modernia luonnonsuojelua.243 Vaikka
tämä pitääkin joiltakin osin paikkansa, ja Palménin pyrkimyksiä tehdä luonnonsuojelusta
kansanliike voidaan pitää merkittävänä, olivat luonnonmuistomerkit kuitenkin samalla
helppo tapa suojella luontoa ja huomioida edistyvä teollisuus. Mitään suurta huomiota
Palménin ajatukset eivät kuitenkaan välittömästi herättäneet. Niistä uutisoineet muutamat
lehdet pitivät Palménin ja Conwentzin ajatuksia mielenkiintoisina. Lehdet kuitenkin tyytyivät lähinnä Palménin esityksen referointiin eikä sisältöön juuri otettu kantaa. 244 Sen
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sijaan esimerkiksi Einari Mäntyvaara -niminen kirjoittaja otti kantaa Suomen luonnonmuistomerkkien suojelun puolesta vuonna 1906.245 Vaikka luonnonmuistomerkeistä palattiinkin melko pian taas kansallispuistojen pariin, olivat ne jättäneet selkeän jäljen kansallispuistoajatteluun Suomessa.

3.2. Tieteellisten seurojen kansallispuistovaltuuskunta vastauksia vailla

Samaan aikaan kuin Johan Axel Palmén toi esitelmällään ajatuksen luonnonmuistomerkeistä Suomeen, oli Metsänhoitoyhdistys ryhtynyt toimiin kerätäkseen muita yhdistyksiä
yhteistyöhön kansallispuiston perustamiseksi. Tästä kertovat lehdissä ilmestyneet uutiset
suomalaisten tieteellisten seurojen pitämistä vuosikokouksista, joissa valittiin edustajia
Metsänhoitoyhdistyksen koolle kutsumaan kokoukseen. Societas pro Fauna et Flora Fennica valitsi huhtikuussa1905 pitämässään vuosikokouksessa edustajikseen Johan Peter
Norrlinin ja Harald Lindbergin (1871–1963).246 Myöhemmin Norrlin luopui kuitenkin
paikastaan terveydellisiin syihin vedoten, ja hänen tilalleen valittiin Bertil Poppius
(1876–1916). Samalla Lindbergin varamieheksi valittiin Aimo Kaarlo Cajander (1879–
1943).247
Kokouskutsun oli saanut myös Suomen maantieteellinen seura, ja se käsittelikin kutsua
samassa kokouksessa, jossa J.A. Palmén esitelmöi luonnonmuistomerkeistä. Maantieteellinen seura valitsi puolestaan edustajikseen Jakob Johannes Sederholmin (1863–1934),
Johan Axel Palménin ja Fredrik Elfvingin (1854–1942).248 Näin Palmén pääsi osallistumaan konkreettisesti myös kansallispuistojen valmistelutyöhön. Samalla tieteelliset seurat ottivat entistä suuremman ja järjestäytyneemmän roolin kansallispuistojen perustamisessa. Tässä mielessä Suomen tilanne muistuttaa läheisesti toisena Euroopan maana
vuonna 1914 kansallispuiston perustanutta Sveitsiä. Sveitsissä kansallispuistojen perus-

245

”Toimiin metsiemme harvinaisuuksien säilyttämiseksi!”. Suomen metsänhoitoyhdistyksen julkaisuja
no 23A 1.1.1906.
246
”Kokouksia”. Helsingin Sanomat 11.4.1905.
247
”Societas pro Fauna et Flora Fennica”. Helsingin Sanomat 17.5.1905.
248
”Kokouksia”. Helsingin Sanomat 12.5.1905.

71

tamistyö oli korostuneesti tieteeseen pohjautuvaa, ja vuonna 1906 Sveitsin luonnontieteellinen seura (Schweizerische Naturforschende Gesellschaft) asetti erityisen komission
tarkastelemaan luonnon monumenttien ja esihistoriallisten kohteiden suojelua.249 Ruotsissakin tilanne oli sikäli samankaltainen, että siellä luonnonsuojeluinnostuksen sai alulle
Ruotsin antropologinen ja geologinen seura, joka kutsui Conwentzin esitelmöimään
vuonna 1904.250 Rakenteellisena erona Suomen tilanteeseen oli se, että Sveitsissä ja Ruotsissa komitean muodosti yksi tieteellinen kattojärjestö, kun taas Suomessa työhön ottivat
osaa monet itsenäiset tieteelliset seurat.
Varsinainen tieteellisten seurojen kansallispuistovaltuuskunnan251 perustava kokous pidettiin Helsingissä maanantaina 22.5.1905. Kokouksessa oli edustettuina lopulta seitsemän suomalaista yhdistystä edustajinaan monia Suomen tieteen kärkinimiä.252 Kokoukseen osallistuneet seurat edustajineen on koottu alle.
Suomen Metsänhoitoyhdistys: metsänhoitaja Karl Oskar Elfving (1872–1946) ja
metsänhoitaja Emil Teodor Nyholm (1868–1908)
Suomen maantieteellinen seura: eläintieteen professori Johan Axel Palmén, kasvitieteen professori Fredrik Elfving ja geologisen toimikunnan johtaja Jakob Johannes Sederholm
Societas pro Fauna et Flora Fennica: luonnonhistorian opettaja Bertil Poppius
Suomen geologinen yhdistys: geologian ja minerologian professori Wilhem Ramsay (1865–1928), maanviljelyskemian ja -fysiikan professori Arthur Rindell (1852–
1936) ja filosofian maisteri Alfred Hackman (1864–1942)
Suomen maantieteellinen yhdistys: maantieteen ylimääräinen professori Johan
Evert Rosberg, filosofian lisensiaatti Robert Boldt (1861–1923), filosofian tohtori
Alexander Luther (1877–1970) ja filosofian maisteri Adolf Edvard Alfthan (1856–
1933)
Suomen matkailijayhdistys: sovelletun fysiikan professori Theodor Homén (1858–
1923), suomen ja ruotsin kielten lehtori Ernst Lampén (1865–1938) ja filosofian
maisteri Gustaf Mattsson (1873–1914)
Suomen metsästysyhdistys: metsänhoitaja Ragnar Reinius (1870–1960)
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Tieteellisestä näkökulmasta kokousta on mahdollista luonnehtia hyvin arvovaltaiseksi.
Samalla osallistujalista todistaa kansallispuistokeskustelun olleen sivistyneistön harrastus. Suomen tieteen eliitin huipulla kiinnostus kansallispuistoa kohtaan näyttää kuitenkin samalla olleen merkittävää. Tätä taustaa vasten onkin kenties hieman yllättävää, että kokouksen varsinainen anti jäi melko laihaksi.
Keskustelussa toistettiin jo aiemmin esitetyt näkökannat kahden kansallispuiston perustamisesta – toinen pohjoiseen ja toinen etelään. Niin ikään toistettiin jo Nordenskiöldin esittämä näkökanta siitä, että kansallispuisto olisi pyrittävä perustamaan kruunun maille lunastuskustannusten välttämiseksi. Samalla todettiin, että ainakin toisen
puiston tulisi olla kooltaan vähintään neljä neliöpeninkulmaa253. Sijoituspaikaksi kansallispuistolle ehdotettiin puolestaan Oulangan laaksoa, Tolvajärveä, Viitasaaren ja
Petäjäveden pitäjiä, Kivalon seutua, kruununmetsiä Parkanossa, Kuru–Ruoveden alueita ja Perhon pitäjän sydänmaita.254 On mielenkiintoista, että vaikka toinen kansallispuisto haluttiin perustaa pohjoiseen, oli Oulanka pohjoisin ehdotettu sijoituspaikka.
Sen sijaan ehdotuksia kansallispuiston sijoittamisesta Lappiin ei tullut.
Uutta kokouksessa oli se, että Palménin herättämä ajatus luonnonmuistomerkkien suojelemisesta alkoi selvästi näkyä kansallispuistokeskustelussa. Kokoukseen osallistujat
olivatkin yksimielisiä siitä, että joitakin metsäseutuja, joissa oli runsas kasvi- ja eläinlajisto, oli huolellisesti hoidettava kuitenkaan julistamatta niitä kansallispuistoiksi. Samalla muodostettiin erillinen toimeenpaneva komitea, jonka jäseniksi tulivat Jakob Johannes Sederholm, Johannes Axel Palmén ja Karl Oskar Elfving. Tehtäväkseen tämä
komitea sai hankkia seikkaperäiset tiedot kansallispuistoiksi ehdotetuista alueista kesän 1905 kuluessa. Niin ikään päätettiin, että komitea ottaisi tietoa vastaan asiasta kiinnostuneilta henkilöiltä. Sille osoitettiin myös monia henkilöitä, joiden puoleen se voisi
kääntyä hankkiessaan tietoa alueista.255 Näin kansallispuistoa koskevassa ajattelussa
on havaittavissa selkeä muutos. Enää ei riittänyt jonkin taloudellisesti arvottoman ja
erämaisena säilyneen metsäalueen löytyminen jostakin. Nyt kansallispuistoksi ehdo-
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tetuista alueista oli hankittava seikkaperäiset tiedot. Palménin ajatukset luonnonmuistomerkeistä näkyi ajattelussa selvästi, kuten myös luonnonmuistomerkkien suojeluun
vaikuttanut malli muinaismuistojen suojelusta.
Tällainen seikkaperäisten tietojen hankkiminen ja kartoittaminen näyttää liittyneen
melko olennaisesti luonnonsuojelun uusiin ajatuksiin 1900-luvun alussa, sillä esimerkiksi Saksassa suojellulle Siebengebirken alueelle tehtiin vastaava kartoitus.256 Ruotsissa puolestaan Conwentzin pitämien esitelmien innoittamina muodostettiin vuonna
1904 Ruotsin tiedeakatemiassa komitea pohtimaan luonnonsuojelua Ruotsissa. Osana
työtään komitea toimitti laajalle jaellun kyselylomakkeen, jolla kartoitettiin potentiaalisia luonnonmuistomerkkejä ja kansallispuistoja, jotka olisivat edustaneet maan eri
osien luontotyyppejä.257
Ruotsin malli saattoikin olla esimerkkinä, kun kansallispuistovaltuuskunnan asettama
toimeenpaneva komitea julkaisi oman kyselylomakkeensa kesällä 1905. Tornion Lehdessä kerrottiin 8.7.1905, että toimeenpaneva komitea on lähettänyt kansallispuistoja
koskeneen kiertokirjeen kyselykaavakkeineen useille kansalaisille. Samalla komitean
melko kunnianhimoinen ja yhteensä 15 kohtaa sisältänyt kysely258 julkaistiin lehdessä.
Kyselyssä oli kolme pääkohtaa, joissa painotettiin tärkeimpiä kriteerejä kansallispuistoksi ehdotettavan alueen valinnassa. Alueen tuli näiden kriteerien mukaan sijaita ainakin valtaosin kruununmaalla, olla kooltaan 100–400 neliökilometriä ja siellä tuli
mielellään olla edustettuina mahdollisimman suuressa määrin kaikki Suomen luonnon
maisema-, metsä- ja kasvityypit.259
Kolmea pääkohtaa täydennettiin kahdellatoista tarkentavalla kysymyksellä. Niissä tiedusteltiin esimerkiksi kuinka suuri osa alueesta on järviä, ovatko järvet pieniä vai suuria ja löytyykö muunlaisia vesistöjä, kuten jokia tai puroja ja onko näissä koskia tai
virtapaikkoja. Samoin haluttiin tietää mitä puulajeja löytyi, tavattiinko näitä puulajeja
metsikköinä vai pienemmissä ryhmissä ja ulottuiko metsä missään puurajaan saakka.
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Luonnonmuistomerkkiajattelun vahvasta vaikutuksesta kertoo erityisesti kyselyn viimeinen kohta, jossa tiedusteltiin löytyikö alueelta jäännösperäisiä260 kasveja.261 Näyttää siis siltä, että siinä missä Ruotsissa pyrittiin kyselyillä löytämään kutakin maan
osaa parhaiten edustavia luontotyyppejä, yritettiin Suomessa löytää luontotyyppi, joka
edustaisi kaikkia maan eri osia. Niinpä vuoden 1905 toimeenpanevan komitean kyselyyn vastanneen olisi tullut löytää alue, jossa esiintyi niin vuoria, lehtoja kuin niittyjäkin.262 Tätä voi pitää haastavana.
Kansallispuistovaltuuskunnan ja sen toimeenpanevan komitean vaikutukset näkyivät
myös vuoden 1905 kansallispuistoehdotuksissa. Niissä kiinnitettiin erityistä huomiota
juuri luonnon vaihtelevaisuuteen. Niinpä esimerkiksi kansallispuistovaltuuskunnassa
matkailijayhdistyksen edustajana ollut Ernst Lampén ehdotti Suomen Urheilulehdessä
1.7.1905 ilmestyneessä kirjoituksessaan kansallispuiston perustamista kruununmaille
Jyväskylän seudulle. Lampénin perusteina olivat maan ja luonnon vaihtelevaisuus:
alueella oli mäkiä, niittyjä ja kankaita. Sieltä löytyi niin ikään järviä, joki ja koskikin.
Metsäkin oli vaihtelevaa käsittäen kuusimetsää, tukkimetsää ja alavia lehtoja. Tosin
sanoen alue oli Lampénin mukaan Suomi pienoiskoossa.263
Samoja piirteitä oli Albert Theodor Böökin (1858–1943) ehdotuksessa, joka ilmestyi
Hufvudstadsbladetissa 27.9.1905. Böök oli innostunut kansallispuistovaltuuskunnan
työstä ja halusi tuoda julki oman ehdotuksensa, jonka mukaan kansallispuisto olisi ollut parasta sijoittaa Virmalan saareen Päijänteessä. Perusteina Böökillä oli luonnon
vaihtelevaisuus. Saarelta löytyi niin metsäisiä ja poronjäkälää kasvavia harjuja kuin
niittyjä, soita, vainioita ja lehmuksia sekä vaahteroitakin.264 Vaihtelevaa luontoa korosti myös kasvitieteilijä Ernst Häyrén (1878–1957), joka kertoi oman näkemyksensä
kansallispuistojen perustamisesta Viikon Kuvien vuoden 1905 joulunumerossa. Häyrén mainitsi, että kansallispuistoa oli ehdotettu perustettavaksi Pallastunturin alueelle,
Tolvajärvelle ja Oulangan laaksoon. Pallastunturin aluetta Häyrén kuvasi kasvimaantieteellisesti mielenkiintoiseksi, koska siellä oli monia puurajan yläpuolelle kohoavia
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tuntureita. Alueella vaihtelivat tunturit, metsämaat ja järvet niiden viereisine niittyineen. Myös soita löytyi ja eläinkuntakin oli rikas.265 Kansallispuistovaltuuskunnan ja
ennen kaikkea toimeenpanevan komitean ajatukset oli siis selvästi omaksuttu kansallispuistoehdotuksia tehtäessä.
Lopulta ehdotuksia näyttää syntyneen kuitenkin melko vähän. Tästä todistaa Uudessa
Suomettaressa syyskuussa 1905 julkaistu uutinen, jossa kerrottiin, ettei toimeenpanevan komitean lähettämään kyselyyn ollut määräajan päättymiseen mennessä tullut ainoatakaan vastausta. Uutisessa mainitaan, että kysely oli lähetetty ”metsäherroille ja
muille asiasta innostuneille henkilöille”.266 On vaikea sanoa, mikseivät kyselyn vastaanottajat vastanneet siihen. Eräs mahdollisuus on, että asiasta kiinnostuneiksi ajatellut henkilöt eivät olleetkaan niin kiinnostuneita. Toinen vaihtoehto saattaa olla, että
viisitoistakohtainen kysymysluettelo tarkkoine kysymyksineen lannisti mahdolliset
vastaajat. Kyselyssä etsityn alueen löytäminen on hyvinkin saatettu kokea mahdottomaksi.
Tässä suhteessa Suomi näyttääkin poikkeavan esimerkiksi Saksasta. Saksassa Siebengebirgen vuoristoalueen267 kaivostoiminnalta suojelemiseksi perustettujen kahden järjestön yhdistyminen 1800–1900-lukujen vaihteessa sai aikaan luonnonsuojeluinnostuksen. Vaikka suurin osa syntyneen yhdistyksen jäsenistä kuului hyvin toimeentulevaan ja koulutettuun yläluokkaan, alkoivat myös keskiluokkaan kuuluneet henkilöt
liittyä järjestön jäseniksi. Niinpä lääkärien, tuomarien ja yliopistojen professorien lisäksi järjestön jäseniksi alkoivat liittyä pienyrittäjät, opettajat ja metsäalalla työskennelleet. Varsinaisia työväenluokan edustajia yhdistyksen jäseninä ei kuitenkaan ollut,
ja niin ikään naisjäsenten määrä oli vielä pieni.268 Vieläkin suurempi luonnonsuojeluinnostus virisi puolestaan Sveitsissä, jossa vuonna 1909 perustettu Sveitsin luonnonsuojelujärjestö (Schweizerische Bund für Naturschutz) kasvoi perustamisvuoden 2000
jäsenestä 23 000 jäsenen liikkeeksi vuoteen 1913 mennessä.269
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Suomessa kansallispuistokeskustelu ei sitä vastoin näytä herättäneen kansan mielenkiintoa. Muutamat kansallispuistovaltuuskunnan ja sen toimeenpanevan komitean toiminnasta syntyneet kansallispuistoehdotukset olivat nekin koulutetun ja hyvin toimeentulevan yläluokan tekemiä. Ongelmaksi saattoi Suomessakin nousta Melsin
Ruotsissa tekemä havainto siitä, että koko kansan oletettiin jakavan luonnonsuojelusta
innostuneiden piirien luontoa kohtaan tunnettuun rakkauteen ja tieteelliseen kiinnostukseen pohjautuva näkemys luonnosta.270 Uuden Suomettaren uutinen vastauksia
vaille jääneestä kyselystä on kuitenkin melko selvä osoitus siitä, että näin ei tapahtunut. Tässä mielessä Palménin kauaskantoiset ajatukset kansan luonnonsuojeluinnon
aktivoimisesta luonnonmuistomerkkien suojelun avulla näyttivät ainakin toistaiseksi
jääneen toteutumatta.
Keski-Euroopan maiden sijaan Suomi näyttääkin jälleen vertautuneen Yhdysvaltojen
varhaiseen kansallispuisto- ja luonnonsuojelukeskusteluun. Nash on huomioinut, että
Yhdysvalloissa juuri kaupunkien yläluokan parissa virisi varhainen villin luonnon arvostus. Aatteen leviäminen laajempiin kansanosiin edellytti puolestaan rajaseudun katoamista, kaupungistumista, väestön kasvua, maatalouden koneellistumista ja kaiken
kaikkiaan mantereen valtaamista sivistykselle.271 Suomessa vuonna 1905 kaupungeissa asui 393 000 henkeä, kun taas maaseudun asukkaisiin luettiin 2,5 miljoonaa
henkeä. Niinpä 1900-luvun alkaessa 2,7 miljoonan kokonaisväestöstä 1,85 miljoonaa
sai elantonsa maa- tai metsätaloudesta. Vuonna 1921 suoritetun ensimmäisen metsäinventoinnin mukaan puolestaan Suomen 34 miljoonan hehtaarin kokonaispinta-alasta
metsämaata272 oli 30 miljoonaa hehtaaria.273 Näin Nashin mainitsemat luonnonsuojeluajattelun viriämisen ehdot eivät täyttyneet Suomessa 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Niin ikään tilanne suhteessa Manner-Eurooppaan oli erilainen. Tilastojen valossa onkin todennäköistä, että valtaosan kansasta on ollut mahdotonta käsittää,
miksi luontoa olisi täytynyt suojella ja samalla mahdollisesti heikentää jopa oman elinkeinon harjoittamisen edellytyksiä.
Täysin tilastot tai epäonnistuminen kansan aktivoinnissa eivät kuitenkaan kansallispuistovaltuuskunnan työn heikkoa menestystä selitä. Ruotsissa olosuhteet Suomeen
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verrattuna olivat melko samanlaiset. Siellä onnistuttiin kuitenkin perustamaan Euroopan ensimmäiset kansallispuistot ja samassa yhteydessä Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys (Svenska Naturskyddföreningen). Huomattavaa on, että Ruotsin tapauksessa on
todettu luonnonsuojeluyhdistyksen olleen perustamisvaiheessaan nimenomaan tieteellisen eliitin muodostama.274 Siten epäonnistuminen laajojen kansankerrosten aktivoimisessa ei täysin selitä heikkoja tuloksia kansallispuistokeskustelussa.
Osasyynä saattaakin olla suomalaisen yhteiskunnan kuohunta osana Venäjän keisarikunnan tapahtumia. Erityisesti vuosi 1905 oli Matti Klingen mukaan ”massojen liikkeelle lähdön” vuosi. Kansa järjestäytyi kiihtyvällä tahdilla poliittisiksi puolueiksi, ja
yhteiskunnallisen kuohunta kulminoitui Venäjältä lokakuussa alkaneeksi ja Suomeen
30.10.1905 levinneeksi yleislakoksi.275 Suomalainen yhteiskunta oli muutostilassa.
Yhteiskunnallisen myllerryksen huomioiden ei olekaan ihme, jos kansallispuistovaltuuskunta ja toimeenpaneva komitea eivät saaneet herätettyä kansan innostusta asiaan.
Poliittinen liikehdintä ja asemiaan hakevat puolueet ovat sitä vastoin todennäköisesti
kiinnittäneet kansan mielenkiinnon itseensä. Yhteiskunnan uudistuksia pidettiin luultavasti myös kansan massojen parissa kansallispuistoja tärkeämpinä. Suomen poliittinen järjestelmä puolestaan oli murrosvaiheessa, eikä kiinnostusta tai voimavaroja kansallispuistoasioiden käsittelemiseen luultavasti ollut. Itse itsensä muodostaneen kansallispuistovaltuuskunnan työ näyttääkin jääneen lähinnä kesän 1905 mittaiseksi. Sen
voi todeta kaatuneen osaltaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja kansan mielenkiinnon
puutteeseen, mutta osaltaan myös liian tiukkoihin kriteereihin kansallispuistoksi sopivien alueiden suhteen. Tässä mielessä erityisesti toimeenpanevan komitean työhön
mukaan tullut ajatus kansallispuistosta koko Suomen luonnon edustajan näyttää olleen
ratkaiseva. Kansallispuistovaltuuskunnan jälkeen kansallispuistokeskustelussa palattiinkin taas perinteisempiin malleihin.
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3.3. Kansallispuistot suojametsien sivutuotteena

Vuonna 1896 asetettu Suomen metsätalouden järjestämistä pohtiva komitea ehdotti
vuonna 1900 valmistuneessa mietinnössään, että maan pohjoisimman osan tunturiseudut erotettaisiin suojelualueeksi. Kun komitean mietintöä esiteltiin senaatille joulukuussa 1906, määräsi se metsähallituksen antamaan ehdotuksen siitä, mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä tämän suojelualueen erottamiseksi. Metsähallitus oli kuitenkin
sitä mieltä, että ilman tarkempaa tutkimusta olisi mahdotonta tällaista esitystä tehdä.
Se päätyikin ehdottamaan, että asetettaisiin komissioni, joka kesän 1907 aikana tekisi
tarkempia tutkimuksia Lapin metsärajasta276. Samalla komitean tulisi merkitä maanmittaushallituksen yleiskartalle kaikki ne alueet, jotka vastaisuudessa täytyisi suojella
uudisasutukselta sekä hakkuilta. Niin ikään komitea sai tehtäväkseen laatia ehdotuksia
”kaikkia Lapinmaan asutusta, poronhoitoa, metsien leimausta ja hoitoa koskevissa asioissa, mihin suojametsäkysymyksen ja kestäväisen metsätalouden yhteydessä syytä
huomaa olevan”.277
Suomen metsäpolitiikan perustaksi olikin tullut saksalaisen Edmund von Bergin neuvo
siitä, ettei metsää saanut hävittää autioksi. Tämä tavoite oli metsäammattilaisten ja
metsäteollisuuden yhteinen periaate ja sillä tavoiteltiin metsien kestävää hyödyntämistä. Niinpä metsät olikin säilytettävä hävittämiseltä rajoittamalla metsien käyttöä,
hakkuita ja teollista ekspansiota puiden kasvun asettamiin rajoihin.278 Toisaalta Englannin 1850-luvulla vapautunut tullipolitiikka oli siirtänyt puutavaran nollarajan279
Suomeen. Myös Saksan paperiteollisuus loi katseitaan Suomeen etsiessään raaka-ainereservaattia.280 Nämäkin tekijät ovat saattaneet lisätä painetta pohjoisten suojametsien perustamiselle.
Keisarillinen senaatti yhtyikin metsähallituksen ehdotukseen komisionin asettamisesta
ja määräsi huhtikuun 16. päivänä vuonna 1907 Lapin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja
Gustaf Emil Wichmannin (1863–1943) komisionin johtajaksi. Muiksi jäseniksi tulivat
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vanhempi komisionimaanmittari Olli Pajari281 ja ylimääräinen professori Johan Evert
Rosberg, joka oli kansallispuistokysymyksissä jo eräänlainen konkari. Sihteeriksi tuli
metsänarvostelija ja myöhempi Metsäntutkimuslaitoksen johtaja Olli Heikinheimo
(1882–1973). Komisioni suoritti tutkimuksiaan metsärajasta Länsi-Lapissa kesällä
1907 sekä Itä-Lapissa ja Kuolajärven pitäjässä kesällä 1908. Lisäksi sen jäsenet kävivät tutustumassa suojametsien järjestämiseen Ruotsissa ja Norjassa.282
Toukokuun 20. päivänä vuonna 1910 valmistuneessa mietinnössään komisioni noudatteli jo perustamisensa yhteydessä esille tuotuja periaatteita. Se perusteli suojametsien tarvetta pohjoisen Suomen metsävarojen vähäisyydellä ja niiden säilymisen epävarmuudella. Nämä puolestaan toivat vakavia haittoja asutustoiminnalle. Komisioni
olikin sitä mieltä, että tämän takia valtion sekaantuminen yleiseen nautintaoikeuteen
ei ollut vain oikeutettua, vaan se oli jopa valtion velvollisuus. Suojametsäalueen sisään
olikin komisionin mukaan yhdistettävä hyvin laajoja alueita283, jotka käsittäisivät ainakin aukean tunturivyöhykkeen, tunturikoivuvyöhykkeen, hajanaisten mäntyjen vyöhykkeen ja vieläpä hajanaisten mäntymetsien vyöhykkeen. Kestävän kehityksen periaate metsäpolitiikassa tuli hyvin ilmi juuri hajanaisten mäntymetsikköjen kohdalla.
Näiden suojelemista komisioni perusteli sillä, että juuri niiden kohdalla asutus ja metsän myynti saattoivat alkaa vaikuttaa metsäpääomaa alentavasti.284 Näin ehdotettujen
suojametsien raja tuli kulkemaan suunnilleen Muonio–Saariselkä linjalla. Merkittävimmät tunturialueet eteläisemmässäkin Lapissa oli otettu mukaan.285
Kansallispuistokeskustelun näkökulmasta suojametsäkomisionin mietintö oli merkityksellinen, sillä varsinaisten suojametsien käsittelyn yhteydessä komisioni totesi mietinnössään:
Katsoen siihen naapurimaissamme jo käytännössäkin tunnustettuun yleiseenkin merkitykseen, mikä erityisten luonnon suhteittensa puolesta vaihtelevain ja luonnon
omaan hoitoon jätettyjen alueittein, kansallispuistojen, muodostamisella on, on ko-
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missiooni varsinaisten tehtäviensä ohella katsonut voivansa ryhtyä tällaistenkin puistojen ehdottamiseen. Tähän on se katsonut olevansa tilaisuudessa erittäinkin sen
kautta, että nämä alueet tulisivat eroitettaviksi joko ehdotetusta yhtenäisestä suojelusalueesta [suojametsäalue JN] taikka sen eteläpuolella olevista huomattavista tunturiseuduista.286
Kannanotossaan komisioni viittaa selvästi Ruotsiin, jossa Euroopan ensimmäiset kansallispuistot oli perustettu 25. kesäkuuta 1909. Kansallispuistojen alueellinen pääpaino oli
selkeästi Pohjois-Ruotsissa, jossa ne käsittivät 3500 nelikilometrin laajuisen alueen.287
Voikin päätellä, että Suomessa ei haluttu jäädä jälkeen Ruotsin kehityksestä kansallispuistokysymyksen ratkaisussa. Keskustelua oli käyty molemmissa maissa samaan aikaan,
mutta nyt Ruotsi oli ottanut etumatkaa perustamalla virallisesti kansallispuistoja. Tässä
mielessä kansallispuistot näyttävät olleen enemmänkin sivistyksellinen ja kulttuurinen
kuin luonnonsuojelullinen kysymys. Mika Pekurinen onkin tulkinnut, että koko varhainen
luonnonsuojelu koettiin Suomessa ennen kaikkea sivistykselliseksi velvoitteeksi.288
Komisionin mietinnössä kansallispuistojen sijoituspaikoiksi ehdotetaan Pallas- ja Ounastunturien sekä Pyhä- ja Luostotunturien alueita. Pallastuntureille perustettavaksi aiotun
kansallispuiston pinta-alaksi komisioni ehdotti 845 neliökilometriä ja vastaavasti Pyhätunturin puiston pinta-alaksi 188 neliökilometriä. Pallastunturin kansallispuistolle komisiooni esitti myös varsin tarkat rajat, mutta Pyhätunturin alueelle ehdotetun puiston rajoja
ei määritelty tarkemmin. Samalla ehdotettiin, että Oulanka-, Savina- ja Kitkajokien alue
rauhoitettaisiin asutukselta ja hakkuilta kunnes siellä saataisiin tehtyä tarkemmat tutkimukset, jonka jälkeen alue voitaisiin rauhoittaa kansallispuistoksi.289
Etenkin Pallastunturin kansallispuistoksi kaavaillun alueen pinta-alaa voi pitää aiemmin
tehtyihin ehdotuksiin nähden huomattavan suurena, vaikka Ruotsin lukemista jäätiinkin.
Komisionin mietinnön kunnianhimoisista tavoitteista kertoo myös se, että kun Pallastunturin ja Pyhätunturin kansallispuistot viimein perustettiin vuonna 1938, tuli ensimmäisen
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pinta-alaksi 500 neliökilometriä ja jälkimmäisen 31 neliökilometriä.290 Oulangan alueen
mukaan ottaminen kansallispuistoehdotukseen oli luultavasti J.E. Rosbergin vaikutusta,
olihan hän ehdottanut aluetta kansallispuistoksi jo vuonna 1897.291
Tarkempia perusteluita kansallispuistojen perustamisesta komisioni esitti mietintönsä liitteessä. Esiin nostettiin taas, että kansallispuistokysymystä oli käsitelty Suomessa jo
kauan. Erityisesti komisioni nosti esiin vuoden 1905 kansallispuistovaltuuskunnan, jonka
kolmeen pääperiaatteeseen292 kansallispuistojen perustamisessa se ilmoitti nojaavansa.
Näihin periaatteisiin Pallastunturin alue sopi komisionin mukaan erityisen hyvin, sillä
siellä oli erinomaiset mahdollisuudet Suomelle tyypillisen tunturikasvillisuuden, puurajan sekä vuori- ja maaperän tutkimiseen. Alueen metsät eivät tosin komisionin mukaan
olleet niin luonnontilaiset kuin kansallispuistolle olisi suotavaa, mutta samalla se huomautti, että vastaavan kokoisen luonnontilaisen alueen löytäminen Suomesta olisi luultavasti ollut mahdotonta.293 Tässä suhteessa komisionin näkemys näyttää sopivan hyvin
ajan käsityksiin, sillä 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Suomessa oltiin laajasti huolesunita metsien liikahakkuista. Myöhemmin huoli osoittautui kuitenkin aiheelliseksi vain Etelä- ja Keski-Suomen osalta.294 Niinpä komisioninkin negatiivinen näkemys Suomen metsien luonnontilasta – etenkin Pohjois-Suomen osalta – oli luultavasti
liioiteltu. Suojametsäkomisonin toimenkuvaan sen voi sitä vastoin katsoa sopineen.
Pyhätunturin kohdalla komisioni ei antanut yhtä tarkkoja perusteluja kuin Pallastunturin.
Se totesi vain, että alue oli niin tunnettu laajojen näköalojensa ja omituisen vuoriperänsä
takia, ettei se siksi tarvinnut kummempia perusteluja.295 Missään löytämässäni aiemmassa kansallispuistoehdotuksessa Pyhä- tai Luostotunturien aluetta ei kuitenkaan ole
nostettu esille. Sen sijaan komisioni käsitteli paljon Pallastunturille ja Pyhätunturille liikennöintiä. Kummankin ehdotetun kansallispuiston alueelle oli rautatien päättymispisteestä, Rovaniemeltä, komisionin mukaan erinomaiset kulkuyhteydet. Pyhätunturille pääsisi Kemijärven kautta laivalla ja Pallastunturille kulki komisionin mukaan erinomaiset
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maan- ja ratsutiet. Pallastunturille saattoikin komisionin mielestä olla mahdollista liikennöidä jopa automobiililla.296
Liikennöinnin ja erityisesti autoasian suhteen komisioni näyttääkin olleen melko moderni, sillä autojen suosio liikennevälineinä kansallispuistojen tapauksessa lähti kasvuun
Yhdysvalloissa ja Kanadassakin vasta 1920–1930-luvuilla, mikä sai samalla puistojen
kävijämäärät nousuun.297 Suomessa oli puolestaan vuonna 1913 liikenteessä 800 autoa,
joista 300 oli takseja. Moottoripyöriä oli parisensataa.298 Vielä vuonna 1910 massat eivät
siis olisi vyöryneet kansallispuistoihin autokyydillä. Komisionin tavoitteet olivat siten
hyvin suureleisiä. Vastaavasti on mahdollista, että tulevaisuuden kehitystä pyrittiin ennakoimaan mahdollisimman pitkälle. Sen sijaan junayhteydet olivat esimerkiksi Yhdysvalloissa tärkeitä jo kansallispuistojen perustamisesta lähtien,299 ja samoin niihin oli kiinnitetty Suomessakin huomiota koko kansallispuistokeskustelun ajan.300 Niin ikään Ruotsissa nähtiin, että pohjoiset kansallispuistot kasvattaisivat turismia ja toisivat kaivattuja
varoja vasta rakennetuille rautateille.301 Niinpä vuonna 1909 valmistunutta Rovaniemen
rautatietä302 voi pitää merkittävänä tekijänä komisionin kansallispuistokatseen kääntymisessä pohjoiseen. Aikaisemminhan, vuoden 1905 Pallastunturiin kohdistunutta ehdotusta
lukuun ottamatta, kansallispuistoja ei ollut ehdotettu perustettavaksi Tornio–Kuusamolinjan pohjoispuolelle.
Pallastunturille ehdotettua kansallispuistoa koskien komisioni esitti vielä joukon tarkentavia näkemyksiä. Ehdotetun kansallispuiston sisälle jäisi Pallasjärven talo ja yksi kruununmetsätorppa. Niiden lunastaminen valtiolle ei komisionin mukaan kuitenkaan tuottaisi ongelmia, sillä ne olisivat joka tapauksessa olleet suojametsämääräysten alaisia.
Myös muita puistoon kytkeytyviä yksityisten maa-aloja oli pyrittävä mahdollisuuksien
mukaan lunastamaan valtiolle. Puiston hallinta olisi täytynyt antaa jonkin aluemetsänhoitajan vastuulle, ja aluetta vartioimaan olisi puolestaan tullut palkata kaksi puistonvartijaa
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– toinen etelään ja toinen pohjoiseen. Puistolle vaadittiin myös määrättäväksi järjestyssääntöjä ja niiden rikkomisesta seuraavia rangaistuksia.303
Kaksi kiinnostavinta näkemystä ovat komisionin suositus Kyrön kyläläisille annetun Pallastunturin ympäröivän poroaidan rakennusluvan peruminen ja ehdotus tuberkuloosiparantolan perustamisesta ehdotetun kansallispuiston alueelle. Ehdotus tuberkuloosiparantolan perustamisesta on kiinnostava, kun sitä vertaa kymmenen vuotta aiemmin käytyyn
kiistaan Punkaharjun parantolan perustamisesta. Poroaidan rakennusluvan perumista komisioni puolestaan perusteli sillä, että porot pystyisivät tuhoamaan alueen alkuperäisen
kasvillisuuden muutamassa vuodessa.304 Mels on huomioinutkin, että Ruotsissa kansallispuistojen paikkoja valittaessa luonnontiede määritteli hyvin pitkälle mitkä paikat ja
maisemat olivat sopivia samaan kansallispuiston tittelin. Sen sijaan paikallisen maanviljelyväestön ja saamelaisten näkemyksiä, tietoa ja elämäntapaa pidettiin toisarvoisina.305
Sama ajattelutapa näyttää vallinneen ainakin myös suojametsäkomisionin piirissä.
Suojametsäkomisionin mietintö ilmestyi aikana, jolloin metsäteollisuus eli nousukauttaan
Suomessa. Ilmo Massa on esittänyt, että rautatien valmistuminen Ouluun 1886, Kemiin
1904 ja Rovaniemelle 1909 avasi eteläisen Lapin metsätaloudelle. Samalla maakunnan
pohjoisosa jäi kuitenkin periferiaan.306 Tässä mielessä ainakin Pallastunturin kansallispuistolle näyttää auenneen tila taloudellisten intressien ulkopuolella. Samanlainen tila aukesi esimerkiksi Yhdysvalloissa Adirondacksin suojelualueelle, jossa huonolaatuinen
metsä päätettiin jättää hyödyntämättä ja suojella, osittain esimerkiksi vesitalouteen pohjautuviin hyötynäkökohtiin vedoten.307 Suojametsäkomisioni ei tuonut kuitenkaan esille
kovinkaan paljon kansallispuiston tuomia hyötyjä – lukuun ottamatta mahdollisen tuberkuloosiparantolan sijoittamista alueelle ja tieteellisen tutkimuksen mahdollisuutta. Turismiin viitattiin, mutta sitä ei tuotu korostetusti esille.
Komisionin mietinnössä olikin hyvin vähän mitään uutta. Oikeastaan se kokosi ja tiivisti
kolmenkymmenen vuoden aikana Suomessa ilmestyneet kansallispuistoajatukset. Samalla se kuitenkin jakoi myös edellisten kansallispuistokannanottojen kohtalon: ehdotus
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jäi toteutumatta. Tästä huolimatta Palmgren toteaa, että huolellisesti suoritettu alueiden
tutkimus muodosti lujan pohjan, kun kansallispuistohankkeiden kehittämistä jatkettiin.308
Suojametsäkomisionin ehdotuksen voikin sanoa olleen ensimmäinen, jossa kansallispuistot eivät jääneet vain ajatusten tasolle: niille esitettiin konkreettiset rajat, jotka piirrettiin
jopa kartalle (ks. liite 2).
Samalla suojametsäkomisionin mietintö oli ensimmäinen valtion asettaman elimen tekemä ehdotus kansallispuistojen perustamisesta, vaikka kansallispuistokysymyksiä ei ollutkaan virallisesti annettu sen vastuulle. Tästä syystä voikin olettaa, että kansallispuistokysymys oli nimenomaan komisonin jäsenille tärkeä. Erityisesti esille nousee Johan Evert
Rosberg, joka oli ennen komisionissa työskentelyään ottanut osaa kansallispuistovaltuuskuntaan ja tehnyt oman ehdotuksensa kansallispuiston ja luonnonsuojeluyhdistyksen perustamisesta vuonna 1897. Valtion tai metsähallituksen kansallispuistoinnostuksesta on
vaikeampi sanoa mitään varmaan. Ilmeisesti se ei ollut kovin suuri, koska komisionilta ei
pyydetty kannanottoa kansallispuistoihin eikä toimiin niiden perustamiseksi alettu. Siten
kiinnostus kansallispuistoja kohtaan näyttää 1910-luvulle käännyttäessä levänneen yhä
harvojen kiinnostuneiden harteilla.
Tämä näkyi komisionin mietinnössä siinäkin, ettei siinä enää juuri esiintynyt näkemyksiä
kansan aktivoimisesta luonnonsuojeluun. Niinpä viisi vuotta aiemmin luonnonmuistomerkkien yhteydessä virinnyt innostus kansan saattamisesta luonnonsuojeluharrastuksen
pariin näyttää lopahtaneen melko nopeasti. Myöskään kansallispuistoiksi ehdotettujen
alueiden väestön elinkeinoja tai elämäntapoja ei juuri otettu huomioon. Sitä vastoin paikallinen väestö nähtiin jopa uhkana luonnon alkuperäisyyden säilyttämisen kannalta. Oikeastaan komisionin ehdotukselta jäivät siis puuttumaan vain kansan ja lainsäätäjien tuki.
Muuten sen ehdotusta voi pitää kattavana ja konkreettisena. Tässä mielessä Pallas-Ounastunturin ja Pyhä-Luostotunturin kansallispuistot jäivät perustamista vaille valmiiksi.
Suojametsäkomisionin tekemä kansallispuistoehdotus ei myöskään herättänyt heti ilmestymisensä jälkeen suurta huomiota julkisessa keskustelussa. Ainoastaan sanomalehti Kaleva näyttää kiinnittäneen laajempaa huomiota komisionin mietintöön. Se referoikin koko
komitean mietinnön numeroissaan vuonna 1910. Lehdessä todettiinkin, että komisionin
mietinnön tunteminen olisi erityisen tärkeää jokaiselle pohjoissuomalaiselle.309 Niinpä
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Kalevassa julkaistiin myös komisionin kansallispuistojen perustamista koskeneet ehdotukset.310 Lehdessä ei kuitenkaan oteta kantaa kansallispuistojen puolesta tai vastaan.
Suojametsäalueista ja kansallispuistoista puhuttaessa tuodaan kuitenkin esille, että ne eivät olisi juuri sijoittuneet yksityisten maille.311 Kalevaa lukuun ottamatta lehdistön kiinnostus ja komisionin kansallispuistoehdotukseen kantaa ottanut julkinen keskustelu näyttää jääneen vähäiseksi.
Suomessa pitkään käynnissä ollut kansallispuistokeskustelu vaikuttaakin tavallaan huipentuneen vuosiin 1905–1910. Johan Axel Palmén pyrki Saksasta ja Ruotsista omaksumiensa ajatusten perusteella tekemään luonnonsuojelusta todellisen kansanliikkeen. Hän
ei kuitenkaan kokenut kansallispuistoja kovin sopiviksi työkaluiksi kansan mielenkiinnon
herättämiseksi, vaan kannatti pienempiä ja yksittäisempiä suojelukohteita. Tieteellisten
seurojen muodostama kansallispuistovaltuuskunta puolestaan pyrki soveltamaan
Palménin Suomeen tuomia ajatuksia kansallispuistojen perustamiseen ja samalla aktivoimaan laajempaa joukkoa työskentelemään kansallispuistojen perustamiseksi. Valtuuskunta oli myös ensimmäinen laajapohjainen tieteellinen yritys saada kansallispuisto perustetuksi. Niin Palmén kuin valtuuskuntakin kuitenkin epäonnistuivat luonnonsuojeluja kansallispuisto hankkeiden kannatuspohjan laajentamisessa.
Niinpä suojametsäkomisionin varsinaisen tehtävänsä ohella tekemä ehdotus näyttääkin
yritykseltä ikään kuin ujuttaa kansallispuistokysymys varsinaisen suojametsähankkeen
sisään ja saada puisto perustettua puhtaasti hallinnollista tietä. Tämä tuntuukin luonnolliselta lähestymistavalta, kun laajan kansallispuistoliikkeen aikaansaamisessa epäonnistuttiin. Asia ei kuitenkaan edennyt tätäkään reittiä. Vuonna 1912 Otavan Tietosanakirjassa
luonnehdittiinkin luonnonsuojelun etenemistä Suomessa näin: ”Käytännössä tulokset
meillä vielä ovat aivan vähäiset, sillä tietoisuus siitä, että luonnonmuistomerkit ovat yhtä
paljon suojeluksen arvoisia kuin esim. historialliset muinaismuistot, on suurimmalle
osalle yleisöä vielä aivan vieras.”312 Sitaatti sopii kuvaamaan myös kansallispuistokeskustelun kolmeakymmentä ensimmäistä vuotta Suomessa. Kansallispuistojen perustamista saatiinkin odottaa vielä 28 vuotta.
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LOPPULAUSE

Tarkasteltaessa julkista kansallispuistokeskustelua Suomessa vuosina 1880–1910 jää
kuva siitä väistämättä yksipuoliseksi. Keskustelu rakentuu lähes yksinomaan kansallispuiston perustamiseen positiivisesti suhtautuneista kannanotoista. Sen sijaan kansallispuiston perustamista vastustaneet kannanotot puuttuvat melkein kokonaan. Ainoastaan
Anton Gabriel Blomqvistin johtamassa Metsänhoitoyhdistyksen kokouksessa vuonna
1881 esitettiin suoraan puistojen perustamista vastustavia näkökantoja. Juuri tämä seikka
kansallispuistokeskustelussa kertoo kuitenkin kenties kaikkein parhaiten suomalaisten
suhtautumisesta kansallispuistoihin tutkimuksen käsittelemällä ajanjaksolla. Oikeastaan
tuosta suhteesta ei voida edes laajemmassa mittakaavassa puhua, sillä sitä ei ollut. Kansallispuistojen perustaminen oli pienen sivistyneen matkailu- ja tiede-eliitin intressi. Yhteiskunnallisena ilmiönä ajatus kansallispuistoista oli täysin marginaalinen. Kielteisten
kannanottojen puuttuminen kertoo juuri tästä – merkittävyydeltään vähäistä ilmiötä ei ollut tarpeen vastustaa.
Kansallispuistokeskusteluun osallistunut eliitti näyttää olleen melko tiivis ja sen jäsenillä
näyttää olleen yhteyksiä toisiinsa myös kansallispuistokeskustelun ulkopuolella. Johan
Axel Palménilla oli yhteistyöhankkeita niin Adolf Erik Nordenskiöldin kuin Johan Peter
Norrlinin kanssa. Ragnar Hult puolestaan tunsi Nordenskiöldin työn, mutta Palménin
kanssa hänellä oli erimielisyyksiä. Johan Evert Rosberg oli Hultin seuraaja maantieteen
johtohahmona Suomessa. Vaikka joukko näyttääkin varsin yhtenäiseltä, voidaan Nordenskiöldin ja Palménin asemaa kansallispuistokeskustelussa pitää korostuneina. Nordenskiöld aloitti ehdotuksellaan julkisen kansallispuistokeskustelun Suomessa ja määritti
eräänlaiset ääriviivat koko varhaiselle kansallispuistokeskustelulle. Palmén puolestaan
uudisti tuota keskustelua tuomalla luonnonmuistomerkkien käsitteen Suomeen, joka niin
ikään vaikutti merkittävästi kansallispuisto- ja yleisempäänkin luonnonsuojelukeskusteluun. Nordenskiöldiä ja Palménia voidaankin nimittää Suomen varhaisen julkisen kansallispuistokeskustelun auktoriteeteiksi, joiden näkemyksillä oli muita suurempi rooli. Hyvänä esimerkkinä tästä on Rosbergin tekemä ehdotus luonnonsuojeluyhdistyksen perustamisesta, joka jäi aikanaan ja myöhemmässä historian kirjoituksessa Palménin ehdotuksen varjoon. Sillä kuka ehdotti ja missä yhteydessä ehdotus tehtiin näyttääkin olleen merkitystä kansallispuistoehdotusten painoarvon kannalta.
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Kansallispuistokeskustelua vuosina 1880–1898 hallinneesta tieteellisestä keskustelusta
näyttää tulleen eräänlainen virallisen luonnonsuojelun puhetapa, jonka piirissä käsitellyt
kansallispuistoehdotukset vaikuttavat saaneen eniten painoarvoa niin esittämisajankohtanaan kuin myöhemmän tutkimuksenkin parissa. Tieteen piirissä kansallispuistot rakentuivat ennen kaikkea alkuperäisen luonnon tutkimisen näkökulmasta. Luonnon kauneudella tai kulttuurisella merkittävyydellä ei ollut juuri painoarvoa näissä kannanotoissa.
Sen sijaan luonnon oli erityisen tärkeää olla koskematonta, todellista luontoa. Tällä haettiin mahdollisimman suurta vastakohtaa sivistykselle, johon kansallispuistoa haluttiin
verrata. Tieteen näkökulmasta ajatus kansallispuistosta oli eräänlainen luonnon oma
kone, jonka toimintaa seuraamalla haluttiin oppia käyttämään sitä mahdollisimman tehokkaasti.
Ekologinen näkökulma näyttää olleen yksittäinen poikkeus, jossa kansallispuisto sai merkityksensä luonnon hyväksikäytön vastakohtana. Näkökulman yhdistää kuitenkin muihin
tieteellisiin kansallispuistokäsityksiin se, että ekologisessakin näkökulmassa luonto nähtiin luonnollisena ja ihmisestä erillisenä tilana. Siten kansallispuisto oli luonnon turvapaikka, jossa se saattoi kehittyä ilman ihmisen tuhoisaa vaikutusta. Juuri tieteen näkökulmalle näyttää olleen tarpeen villin luonnon ja ihmisen täydellinen erottaminen toisistaan.
Kansallispuisto oli väline, jolla ihminen suojeli luontoa itseltään.
Matkailun näkökulman noustessa kansallispuistokeskustelussa esille 1800–1900-lukujen
taitteessa ihmisen ja luonnon erottaminen ei vaikuta olleen enää yhtä tärkeää. Sen sijaan
maisema ja sen kansallinen merkittävyys korostuivat. Kansallispuistoiksi nähtiin alueet,
jotka miellettiin kauniin suomalaisen luonnon näytteiksi. Mikä tahansa metsäinen alue ei
enää kelvannut, vaan kansallispuiston tuli olla maisema, joka herätti katsojassaan yleviä
tunteita. Siinä missä tiede halusi pitää ihmisen pois kansallispuistoista, halusi matkailu
mahdollisimman paljon ihmisiä ihailemaan niitä. Keskeiseksi tekijäksi nousi kuitenkin
ihmisen ja erämaan eroa symboloiva kansallispuiston raja. Maisemaa saatettiin ihailla
suomalaisen kulttuurin perustana, mutta kulttuuri ei kuitenkaan kansallispuistoksi ajateltuun maisemaan sopinut. Kansallispuistot esitettiinkin matkailun näkökulmasta ennen
kaikkea vierailukohteiksi: ihminen saattoi käydä niissä, mutta oleskelu ei saanut muuttua
pysyväksi. Tässä mielessä matkailun näkökulmastakin luonnon alkuperäisyys ja villeys
oli ratkaisevaa. Lisäksi sen tuli olla kansallisesti merkittävää. Termi kansallispuisto tuntuukin sopivan parhaiten juuri matkailun näkökulmaan.
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Ajatus luonnonmuistomerkeistä tuli kansallispuistokeskusteluun vuonna 1905 ja oli merkittävä taitekohta kansallispuistokeskustelussa. Luonnonmuistomerkkien ajatuksen synnyn myötä luonnonsuojelukäsite laajeni lopullisesti. Enää ei ollut välttämätöntä perustaa
laajaa aluetta alkuperäisen luonnon suojelemiseksi. Sen sijaan voitiin keskittyä yksittäisten näytteiden suojeluun, joiden avulla voitiin rekonstruoida kuva menneisyyden alkuperäisestä luonnosta. Luonnonmuistomerkit tarjosivatkin ennen muuta kansallispuistoa helpomman vaihtoehdon luonnonsuojelulle. Luonnonmuistomerkkeihin liittyneet ajatukset
sulautuivat kuitenkin nopeasti kansallispuistokeskusteluun. Tämän jälkeen keskiöön nostettiin luonnon eri piirteiden mahdollisimman tarkka tunteminen ja kartoittaminen, minkä
avulla ajateltiin olevan mahdollista löytää koko Suomen luontoa kuvaava alue. Lopulta
nuo alueet löytyivät Lapista, ja suojametsäkomisioni sijoitti ne kartalle vuonna 1910 ilmestyneessä mietinnössään. Koska luonnonmuistomerkkien myötä kansallispuistokeskusteluun tuli ajatus luonnosta eräänlaisena historian arkistona, korostui tässäkin näkökulmassa alkuperäisen ja koskemattoman luonnon löytäminen.
Suomen kansallispuistokeskustelussa esiintyneiden käsitysten vaihtelu näyttää johtuneen
monelta suunnalta omaksutuista vaikutteista. Keskustelu rakentui vahvasti Yhdysvalloista saatujen ajatusten pohjalle. Tieteen roolin korostuessa alkoi kuitenkin Keski-Euroopasta, erityisesti Saksasta ja Sveitsistä, omaksuttujen vaikutteiden painoarvo kasvaa
keskustelussa. Kansallispuistojen ja ylipäätään luonnonsuojelualueiden tieteellinen hyödyntäminen näyttääkin olleen hyvin eurooppalainen piirre – ainakin luonnonsuojelun varhaisimmassa vaiheessa. Saksalaista perua oli myös haeckelilaisen ekologian viitekehys,
jonka avulla kritisoitiin sivistystä.
Matkailun näkökulmassa Yhdysvallat näyttää taas olleen merkittävämpi vaikutteiden antaja. Yhdysvalloissa kansallispuistot olivat kehittyneet ennen kaikkea kansallisen identiteetin ja virkistyskäytön pohjalta. Samat piirteet näyttävät olleen keskeisiä matkailun näkökulmasta tehdyissä kansallispuistoehdotuksissa myös Suomessa. Suomessa varsinainen virkistyskäyttö ei kuitenkaan noussut tutkimukseni käsittelemänä aikana yhtä keskeiseksi. Sen sijaan joissakin matkailun näkökulmasta tehdyissä ehdotuksissa korostui
vahvasti se, että kansallispuistoiksi mielletyt alueet olivat ennen kaikkea maailman ikkunoita Suomeen. Ilmeisesti kansallisesti merkittäväksi koetulle luonnolle kaivattiin myös
kansainvälistä hyväksyntää.
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Luonnonmuistomerkkien tulon myötä Saksasta saadut vaikutteet korostuivat jälleen. Samalla Ruotsista omaksuttujen ajatusten rooli kasvoi. Vaikka Ruotsi näyttää naapurimaana
olleen koko tutkimukseni käsittelemän kauden ajan tärkeä vaikuttajamaa, näyttävät katseet suuntauneen Ruotsiin erityisen paljon juuri vuosina 1905–1910. Ajatus luonnonmuistomerkeistä saatiin Suomeen juuri Ruotsin kautta. Samalla Suomessa alettiin kuitenkin jäädä kansallispuistojen perustamisessa naapurimaasta jälkeen. Eräänlaisen Nordenskiöldin aloittaman aikakauden voikin ajatella päättyneen vuonna 1910, kun Ruotsi perusti ensimmäiset kansallispuistonsa. Samalla se muuttui Suomen verrokkimaasta sen esikuvamaaksi.
Vaikka alkuperäisen luonnon säilyttäminen korostui kansallispuistojen perustamisehdotusten syynä, näyttää myös vertailu muihin maihin olleen alusta asti tärkeä tekijä. Tästä
näkökulmasta katsoen luonnonsuojelu ja sen kautta kansallispuistojen perustaminen näyttää saaneen Suomessa voimakkaan sivistyksellisen luonteen. Kansallispuisto symboloi
kulttuurin voittoa luonnosta, mutta samalla se todisti sivistyneen ihmisen kykyä säästää
pieni pala villiä ja alkuperäistä kotimaan luontoa tulevien sukupolvien ihailtavaksi. Juuri
kansallisen identiteetin menettämisen pelko katoavan alkuperäisen luonnon myötä oli
alusta alkaen tärkeä peruste kansallispuistojen perustamiselle. Tässäkin suhteessa perustettaviksi ehdotettujen kansallispuistojen voi nähdä toteuttaneen sivistyksellistä elementtiä: niiden tehtävänä oli näyttää tulevaisuuden suomalaisille, millaiset isänmaan kasvot
olivat menneisyydessä olleet. Historian merkitys kansallispuistokeskustelussa korostuikin monin paikoin.
Sivistyksellisen ulottuvuuden voi nähdä myös toisesta näkökulmasta: korostamalla luonnon uhanalaisuutta alleviivattiin samalla oman kulttuurin voittokulkua ja edistymistä.
Juuri tästä näkökulmasta kansallispuistojen perustaminen vaikuttaa olleen Suomessa tärkeää. Jos ei ollut tarvetta perustaa kansallispuistoa, ei ollut kulttuurin luonnolle aiheuttamaa uhkaa, mikä kertoi auttamatta sivistyksen ja kulttuurin kehittymättömyydestä. Erämaassa ei kansallispuistoja tarvittaisi. Pelko katoavasta luonnosta tuntuukin olleen miltei
välttämätön Suomelle, joka pyrki liittämään itsensä teollistuneeseen Eurooppaan. Kansallispuistoihin näyttääkin liittyneen se paradoksi, että samalla, kun niiden tehtäväksi
miellettiin alkuperäisen luonnon säilyttäminen, olivat ne erittäin vahvasti kulttuurisesti
määrittyneitä. Rajaamalla ja määrittelemällä jokin alue kansallispuistoksi muuttuisi se ihmisen haltuun ottamaksi ja siten vääjäämättä villeytensä kadottaneeksi luonnoksi.
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Varhaisen kansallispuistokeskustelun voi nähdä vaikuttaneen pitkälle tulevaisuuteen.
Keskustelu näyttäytyy prosessina, jonka aikana kansallispuiston käsitteen sisältöä määriteltiin ja tarkennettiin. Tässä määrittelyprosessissa kaikkien kansallispuistoa koskeneiden
ideoiden voidaan ajatella olleen merkittäviä, sillä ne joko tulivat osaksi kohti kansallispuistojen perustamista johtanutta prosessia tai jäivät sen ulkopuolelle. Vaikka kansallispuistokeskustelu ei saavuttanutkaan laajaa yhteiskunnallista painoarvoa, pakotti ajatusten
ja asenteiden variaatio keskusteluun osallistuneet pohtimaan kansallispuiston käsitteen
sisältöä jatkuvasti.
Kansallispuistokäsitteen määrittely näyttää johtaneen lopulta melko tarkkaan käsitykseen
kansallispuistosta, sillä suojametsäkomisionin mietinnössä ehdotettiin kansallispuistoja
perustettavaksi alueille, joille niitä myöhemmin perustettiinkin. Kansallispuistokeskustelussa jo varhain esiintyneet ajatukset näyttävät vaikuttaneen myös luonnonsuojelun myöhempään kehitykseen, sillä luonnonsuojelulain säätämisen myötä vuonna 1923 tieteen ja
matkailun tarkoituksiin perustetut suojelualueet erotettiin toisistaan. Luonnonmuistomerkkiajattelun ja luonnon tarkan kartoittamisen voi puolestaan nähdä vaikuttaneen pienten ja tarkkaan rajattujen suojelualueiden syntyyn. Oikeastaan nämä erilaiset ajatukset
olivat nähtävissä jo Nordenskiöldin ehdotuksessa vuonna 1880. Suomen kansallispuistokeskustelun voikin todeta rakentuneen vahvasti nordenskiöldiläiselle pohjalle.
Kolmekymmentä vuotta kestettyään kansallispuistokeskustelu ei ollut edennyt mihinkään
konkreettiseen lopputulokseen. Se ei ollut myöskään onnistunut herättämään laajoja yhteiskuntapiirejä ottamaan kantaa kansallispuistojen puolesta tai vastaan. Siten se ei myöskään tavoittanut suurta osaa suomalaisista ja pakottanut heitä määrittelemään suhdettaan
kansallispuistoihin. Sen sijaan varhain kansallispuistoista kiinnostunut ydinjoukko määritteli käsitystään puistoista keskustelussa esitettyjen ajatusten ja asenteiden kautta. Tämä
määrittelyprosessi näyttää johtaneen kansallispuistokäsitteen tarkentumiseen ja vakiintumiseen. Kansallispuistokeskustelua käyneen ydinjoukon asenteiden, ajatusten ja käsityksien tarkentumisen voi ajatella olleen tarpeen, ennen kuin kansallispuistoja voitiin konkreettisesti perustaa ja keskustelua laajentaa. Tästä näkökulmasta vuosien 1880–1910 kansallispuistokeskustelu näyttää suuntaa antaneelta.
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LIITE 1.
Tornion lehdessä julkaistut luonnonpuistoja koskevat kysymykset:
Yleiset näkökohdat:
1) Luonnonpuistoksi ehdotetun alueen pitäisi mikäli mahdollista olla alkuperäisessä luonnontilassa ja kruununmaalla. Kuitenkin voi siihen sisältyä pienempiä yksityismaita, jos puiston
kokonaisuudeksi muodostaminen sitä vaatii, tai jos yksityisalueen pakkoluovutuksen kautta
joku luonnonhistoriallisesti erittäin huomattava ala siten saataisiin luonnonpuistoon liitetyksi.
2) Luonnonpuiston asema on valittava siten, että puiston voi saada tarpeellisen suureksi, 10–20
km joka sivulta eli 100–400 km².
3) Luonnonpuiston asema on valittava siten, että siinä on tavattavissa mahdollisimman suuressa määrin vaihdellen kaikki maamme eri maisematyypit, metsä ym. kasvullisuustyypit
Lisäksi tietoa pyydettiin seuraavista asioista:
1) Kuinka suuri on suunnilleen tutkitun alueen pinta-ala? Kuinka suuri osa tästä on kruunun-,
kuinka suuri yksityismaata?
2) Kuinka suuri ala on suunnilleen vesistöä? Onko useita järviä? Ovatko ne suuria vai pieniä?
Onko jokia vai puroja? Onko näissä joissa koskia ja putouksia, suuriako vai pieniä? Onko
jokien suulla lietemaata? Löytyykö joen varrella yläpuolella ehdotettua alaa asunnoksia?
3) Onko alueella vesiperäisiä maita? Kuinka suuri on suunnilleen niiden pinta-ala? Onko tällaista maata eri tyyppejä, niiden joukossa juuri vesiperäisiksi muuttuvia maita?
4) Kuinka suuri ala on kuivaa maata? Onko seutu tasaista vai mäkimaata ja missä määrin? Löytyykö vuoria? Onko harjanteita, tasaisia hiekkakankaita ja savimaita?
5) Onko metsänhoitomiesten kuiviksi, (jäkälä, kanerva), tuoreiksi, (hypnum, marjanvarsia, ruohoakasvavia) nimitettyjä kankaita, sekä lehtoja?
6) Mitä puulajeja löytyy? Tavataanko niitä metsikköinä vai pienemmissä ryhmissä tai yksittäin? Ulottuuko metsän kasvullisuus missään paikoin puun rajaan saakka? Onko erilaisia
kasvullisuustyyppejä, niinkuin esim. toiselta puolen pitkiä täydellisiä puita, toiselta puolen
lyhyitä, suuresti hoikkenevia puita?
7) Voiko metsissä erottaa eri ikäluokkia, kuten vanhoja, yli-ikäisiä, ja kelometsää, täysi-ikäisiä,
keski-ikäisiä sekä nuorta metsää, (mäntyjä, kuusta ja koivua ym.)
8) Onko alueella kaskimaita, tai suurempien metsäpalojen koskettamia seutuja? nk. (”keroja”
ym.)? Onko metsän hakkausta toimitettu jollakin osalla aluelta?
9) Onko alueella luonnon niittyjä?
10) Onko matkailijan näkökannalta katsoen luonnonihania maisemia alueella? Mitä laatua ovat
ne?
11) Asuuko alueella karhuja, peuroja? Löytyykö alueelta lukuisasti käytettyjä muuttolinnun lentoteitä? Onko eläinkuntaan nähden muuta erityisesti huomiota herättävää?
12) Onko huomattavimpia harvinaisia kasvia, pohjoisperäisiä ja jäännös muotoja tavattavissa?
Lähde: ”Kysymys luonnonpuistoista.” Tornion Lehti 8.7.1905.
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LIITE 2
Suojametsäkomisionin mietinnön karttaliite Lappiin perustettavaksi ehdotetuista suojametsistä ja kansallispuistoista.

Keisarilliselle Majesteetille maamme pohjoisimpiin osiin järjestettävien suojelusalueittein erottamista varten asetetulta komisionilta. Komiteanmietintö 1910: 7. Helsinki
1910.
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