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Tiivistelmä

Diplomityöni aihe käsittelee kulttuurin suhdetta 
rakentamiseen. Pohdin kulttuurisensitiivisen arkkiteh-
tisuunnittelun lähtökohtia, peilaten erityisesti Inarin 
kunnan nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen. Kuulin työni 
aikana saamelaisia keskustelevan haastattelun keinon. 
Tarkastelen Inarin kunnan nykytilannetta, kunnan 
nykyaikaisia ja julkisia saamelaisrakennuksia sekä ra-
kentamiseen liittyviä haasteita. Suurimmiksi haasteiksi 
nimeän asuinvaihtoehtojen yksipuolisuuden ja matkailu-
rakentamisen. Työssäni pyrin ymmärtämään saamelaista 
tilakäsitystä sekä heidän suhdettaan luontoon ja rakenta-
miseen. Lopuksi avaan kulttuurisensitiivisen suunnitte-
luprosessin ideologiaa, ja pohdin ratkaisuja aikaisemmin 
esittelemiini Inarin kunnan haasteisiin.

Näkökulmanani on löytää keinoja, joilla sekä saame-
lainen että suomalainen kulttuuri saadaan tasa-arvoiseen 
asemaan rakentamisessa. Jaan kulttuurisensitiivisen 
arkkitehtisuunnittelun kolmeen eri osa-alueeseen, jotka 
pohjautuvat Hirini Matungan tutkimukseen alkuperäis-
kansalle suunnittelemisen mallista sekä International 
Indigenous Design Charterin ohjeisiin. Kulttuurisensi-
tiivistä suunnittelua avaan kaavioin ja esimerkein. Dip-
lomityötäni varten vierailin Inarin kunnassa helmi- ja 
elokuussa 2019. Merkittävä osa työni kuvista on kuvattu 
näiden matkojen yhteydessä. 

Avainsanat: arkkitehtuuri, kulttuurisensitiivisyys, mat-
kailurakentaminen, saamelaisuus, Inari

Abstract

The topic of my diploma thesis deals with the rela-
tionship between culture and construction. I discuss the 
starting points of culturally sensitive architectural design, 
especially reflecting on the current situation and the 
future of the municipality of Inari. During the research, 
I heard the Sámi by the means of conversational inter-
viewing. In the thesis, I examine the current situation 
of the municipality of Inari, the municipality’s modern 
public Sámi buildings and the challenges related to 
construction. The biggest challenges, I discovered, are the 
few residential options as well as the tourism. In my the-
sis, I try to understand the Sámi conception of space and 
their relationship with nature and construction. Lastly, 
I explain the ideology behind the process of culture 
sensitive planning and discuss solutions to the previously 
presented challenges with the municipality of Inari.

My perspective is to find ways to put both Sámi and 
Finnish culture on an equal footing in construction. I 
divide culturally sensitive architectural design into three 
different areas, based on Hirini Matunga’s research on 
the model of indigenous design and the guidelines of 
the International Indigenous Design Charter. I de-
monstrate sensitive design with diagrams and examples. 
For my diploma thesis, I visited Inari in February and 
August 2019. A significant amount of the images, featu-
red in the thesis, were photographed during these visits.

Keywords: architecture, cultural sensitivity, tourism 
construction, Sámi, Inari
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1.1. Aiheen merkitys minulle

Osallistuin kesällä 2018 Anu Soikkelin järjestämään 
kesäopinto kurssille, joka koski saamelaisten kulttuurien 
arkkitehtuuria ja saamelaisia kulttuureja yleisemmälläkin 
tasolla. Kurssityönäni haastattelin nuoria saamelaisia 
heidän suhteestaan rakentamiseen ja rakennettuun 
ympäristöön. Huomasin haastattelujen aikana, että oma 
näkemykseni ympäristön rakentamisesta ja kodista erosi 
haastateltavien näkemyksistä. 

Minulle kodin määritelmään kuuluu osaltaan 
omistussuhde tilaan. Koti on omistamani tila, jonka 
hallinnoinnista ja kunnosta vastaan itse. Ajatus kodista 
toi mieleen konkreettisen rakennuksen, jossa arkeni 
ja elämäni vietän. Kodin ulkopuolelta alkoi asuinalue, 
johon kotini kuului osana muiden omistamia tiloja sekä 
yhteiskäytössä olevat tilat, kuten kadut ja puistot. Asui-
nalue on minulle sekoitus eri hierarkian omaavia tiloja 
eri käyttötarkoituksineen, eivätkä ne omaa samaa kodin 
merkitystä kuin omistusasuntoni. Haastattelemilleni 
henkilöille koti oli paljon rakennusta ja omistussuhdetta 
laajempi käsite. Koti ei rajautunut rakennukseen, vaan 
kotiin kuului henkilöstä riippuen eri määrin rakennus-
ten lähiseutua. Itselleni kodiksi määritetty rakennus oli 
enemmänkin osa kodin kokonaisuutta, joka nimettiin 
esimerkiksi sisätilaksi.

Jäin pohtimaan aihetta oman työhistoriani pohjalta. 
Olen työskennellyt useammassa arkkitehtitoimistossa ja 
päässyt toteuttamaan erilaisia rakennushankkeita Lapin 
alueelle. Projektien suunnitteluvaiheen työskentelyssä 
en ole kuitenkaan kuullut mainittavan sanallakkaan 
paikalliskulttuureja ja niiden huomioon ottaminen on 
ollut olematonta. Ajatus tuntuu olevan, että Suomessa 
tapahtuva uudisrakentaminen on yleispätevää alueesta 

riippumatta. Paikanhengen käsite, josta puhutaan opin-
tojen aikana, tuntuu unohtuvan arjen työssä etenkin tiu-
kan aikataulun projekteissa. Tieto saamelaiskulttuurista 
on puutteellinen niin itselläni kuin varmasti monella 
muullakin arkkitehdillä.

Suunnittelutyössä harvoin mietitään, miltä rakennus 
näyttää paikallisväestön silmin. Keskustelusta puuttuu 
paikallisten kokemukset, tunteet ja ajatukset heidän ko-
tiympäristöstään sekä sen kehittämisestä. Rakennuksen 
ja ympäristön välistä suhdetta ei mietitä laajemmin tai 
se rajataan pelkästään tonttiin. Alue nähdään ennem-
minkin koskemattomana luonnonympäristönä, johon 
tuodaan ihmisen jälki rakentamisen kautta, kuin toiselle 
merkityksellisenä kotina ja näkymänä. Erityisesti mat-
kailurakentamissessa mietitään matkailijoiden silmiin 
avautuvia näkymiä, tunteita ja haluttuja kokemuksia, 
eikä sitä miltä rakennus näyttää paikallisen silmin. 
Kuitenkin paikalliset ovat juuri niitä ihmisiä, jotka elävät 
arkensa näiden rakennusten vaikutusalueella. Koen, että 
Suomen ja koko Saamenmaan alueen kestävämmän 
rakentamisen pohjalle tarvitaan keskustelua siitä, mikä 
on alueen alkuperäiskulttuureille tärkeää rakentami-
sessa, miten he haluavat kehittää omaa kotiseutuaan, ja 
millaisena yhteisö kokonaisuutena näkee ympäristönsä 
tulevaisuuden ja kehityksen.

Saamelaisesta rakentamisesta on puhuttu vähän ja 
keskustelu on liittynyt menneeseen, rakennushistoriaan, 
eikä niinkään nykypäivään. Kasvavan matkailurakenta-
misen takia koen tärkeäksi, että saamelaisten ympäris-
tökäsitteestä, kulttuurista ja nykypäivän arkkitehtuurista 
puhutaan enemmän, jotta voimme suunnitella kestäväm-
pää rakennuskantaa Saamenmaan alueella.

1.2. Tavoitteeni

Diplomityöni tavoitteena on pohtia miten saamelai-
nen kulttuuri huomioitaisiin paremmin rakentamisessa 
Saamenmaan alueella sekä miettiä millaista saamelainen 
arkkitehtuuri on nykypäivänä. Rajasin työni Inarin kun-
taan, sillä sen alueella asuu kolmea eri saamelaiskulttuu-
ria: kolttasaamelaiset, inarinsaamelaiset ja pohjoissaame-
laiset. Inarissa sijaitsee Saamelaiskäräjien – Saamediggi 
kokoustilat, Sajos, ja saamelaismuseo, Siida. Inarin kun-
taa voidaan pitää Suomessa saamelaisten hallinnollisena 
ja jossain määrin myös kulttuurillisena keskuksena.

Pyrin työssäni paneutumaan tulevaisuuteen ja siihen, 
kuinka jatkossa saamelaiskulttuurit voitaisiin rakennetun 
ympäristön suunnittelussa ottaa paremmin huomioon. 
Käsittelen kuitenkin johdannossa erityisesti 1900-lu-
vulla tapahtuneita muutoksia, joiden koen vaikuttaneen 
rakentamisen homogenisoitumiseen saamelaisten 
kotiseutualueella ja Inarin kunnassa. Tarkastelen myös 
rakennettua ympäristöä, voimassa olevia kaavoja sekä 
julkisia, saamelaiskulttuuria tukevia rakennuksia. 

Tavoitteenani on pohtia toimia, joilla rakentaminen 
tulevaisuudessa paremmin tukisi saamelaista kulttuuria 
ja sen vahvistumista alueella. 

1.3 Lähestymistapa aiheeseen

Tutkimukseni koostuu niin kirjallisista lähteistä kuin 
keskusteluista paikallisten kanssa. Kävin alueella hel-
mi-ja elokuussa 2019 tutustumassa alueeseen ja paikalli-
siin. Haastateltavanani oli ainoastaan sellaisia henkilöitä, 
jotka olivat valmiita keskustelemaan aiheesta kanssani 
henkilökohtaisesti. En aktiivisesti etsinyt, esimerkiksi 
sosiaalisen median kautta haastateltavia, sillä saamelai-
suuteen liittyvät aiheet herättävät vahvoja tunteita niin 
puolesta kuin vastaan. Löysin keskustelukumppanini 
ystävieni, tuttujen ja saamelaisjärjestöjen kautta.

Katson asiaa kulttuuriin kuulumattoman, ulkopuo-
lisen, silmin. Ulkopuolisuus luo riskin aiheen romanti-
soimiseen, sillä en tunne kulttuuria kokonaisvaltaisesti. 
Pyrin työssäni huomioimaan tämän riskin. Tuon oman 
historiani esille välillä erillisissä mietinnöissä, mutta 
tarkoituksenani ei ole verrata eri kulttuureita toisiinsa 
vaan tuoda esille oma katsontakantani asiaan. 

Vaikka Inarin kunta on kotiseutu kolmelle eri 
saamelaisryhmälle, joiden historia, kieli ja kulttuuri 
eroavat toisistaan, pohdin arkkitehtuurin kohdalla 
rakentamista yhtenä kokonaisuutena. Jokaisella kun-
nassa asuvalla saamelaisryhmällä on erilaisia perinteisiä 
rakentamisen tapoja. Esimerkiksi inarinsaamelaiset 
siirtyivät nomadisesta elämäntavasta täysin paikallaan 
pysyvään asumiseen aikaisemmin kuin porosaamelaiset. 
Suomalainen kulttuuri ja tavat ovat kuitenkin vähin-
tään viimeisen sadan vuoden aikana vaikuttaneet niin 
merkittävästi alueen rakentamiseen, ettei käydyissä 
keskusteluissani voinut huomata eri saamelaiskulttuuri-
en välissä eroa arkkitehtuurin ja rakentamisen suhteen. 
Koin siksi loogisena käsitellä asiaa yhtenä kokonai-
suutena. Keskustelin kuitenkin rajatun, pienen määrän 

Pääkysymykset

• Miten saamelainen arkkitehtuuri voidaan
 ymmärtää nykypäivänä?
• Kuinka huomioida toinen kulttuuri?
• Miten Inarissa näkyvät eri kulttuurit?
• Miten saamelainen arkkitehtuuri  
 tulevaisuudessa  näyttäytyy?
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kanssa aiheesta, joten en halua poissulkea mahdolli-
suutta, että merkittäviä eroavaisuuksia olisi olemassa.

Aiheesta on aikaisemmin tehty kolme diplomityöä. 
Pekka Huiman vuonna 2015 kirjoitettu diplomityö 
”Ihmisen jälki – käsivarren porosaamelaisilta opittuja 
ajatuksia arkkitehtuurista” tutkii rakentamista Käsivar-
ren erämaassa ja siellä sijaitsevassa Kilpisjärven kylässä. 
Huima käsittelee rakentamista ihmisten jättämänä jälke-
nä maisemassa ja kahden kulttuurin välistä jännitettä 
rakentamisen suhteen. Huima keskittyy kirjoituksessaan 
saamelaiskulttuurin jäljettömyyden ihanteelle sekä siihen 
kuuluuko ylipäätänsä saamelaisesta kulttuurista jäädä 
pysyvä jälki maisemaan. Hän kokoaa johtopäätöksissään 
ajatuksen siitä, että saamelaisten on itse määriteltävä 
oma suhteensa arkkitehtuuriin. Huima käsittelee työs-
sään vain pohjoissaamelaisia, eikä ota esille koltta- tai 
inarinsaamelaisten näkemyksiä asiaan. (Huima, 2015)

Toinen aihetta koskeva diplomityö on Tuula Haka-
lan ”Kota ja Siida - Tutkielma saamelaisesta tilakäsityk-
sestä”, joka on tehty Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
laitoksella vuonna 1994. Hakala tutkii saamelaisten 
tila-aikakäsitystä ennen 1900-lukua tai alueen kiinteää 
asuttamista. Hän pyrkii työllään näyttämään, että on ole-
massa myös ekologisempi ja paikkasidonnaisempi tapa 
elää ja asua, mutta ei halua antaa kuvaa, että tarkoittaisi 
tällä kaupungeista ja pysyvistä asunnoista luopumista. 
(Hakala, 1994) Tutkielmansa lopussa Hakala ottaa kan-
taa, miten saamelainen tila- ja aikakäsitys elävät edelleen 
saamelaisessa kulttuurissa, mutta rakennetussa kulttuu-
rissa se on menetetty. Hän toteaa seuraavasti:

Toisaalta rakennukset eivät ole koskaan olleet olennainen 
osa saamelaista perinnettä eikä arkkitehtuurille käsitteenä 

ole ollut käyttöä. Kun rakennetussa kulttuurissa rakennukset 

toimivat yhteisön rakennettuna muistina, voi sanoa saame-
laisen muistina olleen rakentamattoman luonnonympäristön. 

(Hakala, 1994)

Viimeisin diplomityö on Jenni Hakovirran ”Building 
a case for Indigenous architecture with mixed-use anarâš-
kielâ language nest and home for elderly ”-diplomityö. 
Työssään Hakovirta pohtii saamelaista arkkitehtuuria ina-
rinsaamelaisuuden sekä kansainvälisen alkuperäiskansojen 
arkkitehtuurin näkökulmasta. Päätelmissään Hakovirta 
toteaa, että saamelaista arkkitehtuuria ei kansainvälisten 
alkuperäiskansojen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti 
ole, mutta saamelaiset käyttävät ja asuttavat alueita ja 
tiloja siinä missä muutkin. Saamelainen arkkitehtuuri 
voidaan ajatella tältä kannalta olemattomaksi, mutta 
rakentamisen perinne on olemassa. Hakovirta pohtii 
uudempien saamelaisrakennusten suhdetta siihen, ovatko 
kyseiset rakennukset kuitenkaan saamelaista arkkitehtuu-
ria, sillä niiden suunnittelijat eivät ole olleet saamelaisia. 
Ovatko kyseiset rakennukset tällöin enemmänkin tiettyä 
tarkoitusta varten rakennettuja rakennuksia, joita saame-
laiset käyttävät.  (Hakovirta, 2021)

Koen, että saamelaisten kulttuurien tapa rakentaa ja 
nähdä ympäristönsä ei ole kadonnut, vaan aika on muut-
tanut sitä, mihin ovat vaikuttaneet kulttuurin ulkopuo-
lelta tulleet ja osaksi kulttuuria muovautuneet vaikutteet, 
kuten jälleenrakennuskauden tyyppitalot ja porotilalaki. 
Saamelaisten näkemys hyvästä ympäristöstä ja kodis-
ta ovat asioita, joissa kulttuuri näkyy. Arkkitehtuuri 
on muutakin kuin suuret julkiset rakennukset, kuten 
kirjastot, hallintorakennukset tai koulut. Se on myös sitä, 
millaisessa ympäristöissä ihminen viihtyy, ja millaisessa 
kodissa hän haluaa elää. Arkkitehti saattaa antaa tälle 
raamit, mutta etenkin pienemmissä rakennuskohteissa 

erityisesti asukas tekee lopullisen päätöksen siitä, millai-
sen ympäristön hän itselleen haluaa.

En allekirjoita Tuula Hakalan näkemystä siitä, että 
rakennelmat tai rakennukset olisivat olleet epäolen-
naisia saamelaiselle kulttuurille. Rakennukset nähtiin 
käyttöesineinä enemmin kuin pysyvinä rakennettuina 
muistitietoina menneestä. Se on eri tapa ajatella ympä-
ristöä, rakentamista tai arkkitehtuuria, mutta ei tee siitä 
merkityksetöntä.

Tärkeänä osana työssäni ovat henkilöt, jotka ovat 
auttaneet minua ja keskustelleet kanssani aiheeseeni 
liittyen. Heiltä saamani tuki ja apu on ollut työssäni täy-
sin korvaamatonta. Kaksi haastateltavaa haluavat pysyä 
anonyymeinä.

Veikko Feodorof f 
Veikko Feodoroff toimii kolttakulttuurisäätiön puheen-
johtajana ja kolttien luottamusmies. Tapasimme helmi-
kuussa 2019 kolttasäätiön rakennuksessa Sevettijärvellä.
Juha Gut torm
Guttorm on oikeustieteiden tohtori Lapin yliopistosta.
Hän oli mukana saamelaiskulttuurikeskus hankkeessa 
Saamelaiskäräjien toisena edustajana. 
Ida-Maria Helander
Helander on Suomen Saamelaisnuoret ry:n entinen pu-
heenjohtaja ja opiskelee saamelaista kulttuuria Oulun yli-
opiston Giellagas-instituutissa. Haastattelut tehtiin kesällä 
2018 Inarissa. Ida-Maria Helander kirjoitti esittelynsä itse.
I r ja  Jefremof f
Irja Jefremoff asuu Keväjärvellä. Jefremoff on kotoisin 
Kymelaaksosta. Hän on toiminut Saamelaisten totuus- 
ja sovintokomissio puheenjohtajana. Irja on hallintotie-
teiden maisteri ja on tutkinut haastattelututkimuksella 
koltta- ja inarinsaamelaisia. Keskustelimme Irjan kanssa 

Keväjärven historiasta ja kolttien evakkoajan historiasta.
Sampo Kir jar in ta
Sampo Kirjarinta toimii Inarin Kiinteistö Oy:n toimi-
tusjohtajana. Hän aloitti työssään vuonna 2018. Haas-
tattelin Sampokirjarintaa maaliskuussa 2020 koskien 
kunnan vuokra-asuntotilannetta.
Malla Lai t i
Olen 27-vuotias nuori nainen ja olen sekä työelämässä 
että opiskelija. Olen suurimman osan elämääni asunut 
virallisesti saamelaisalueen ulkopuolella, mutta tunnen 
olevani kotonani Utsjoella. Muualla olen vain käymässä 
tai asumassa. 
Malla Laiti kirjoitti esittelynsä itse.
Janr ik  Magga
Janrik Magga on kotoisin Kutturasta. Haastattelu hetkenä 
hän opiskeli ja asui Oulussa. Keskustelimme pääsääntöi-
sesti automatkalla Oulusta Kutturaan helmikuussa 2019. 
Nykyään Magga asuu ja työskentelee Rovaniemellä. 
T i ina Sani la- Aik io
Tiina Sanila-Aikio oli Saamelaiskäräjien puheenjohtaja 
vuosina 2016-2019. Tapasimme helmikuussa 2019.
Bikka Vei jo la
Olen 23-vuotias saamelainen opiskelija Oulusta. Puhun 
toisena äidinkielenä pohjoissaamea ja äidin puolen suku-
ni on lähtöisin utsjoelta.Bikka Veijola kirjoitti ylläolevan 
esittelyn itse. Keskustelimme diplomityöni aiheesta 
helmikuussa 2020.
Haastate l tavat  1  ja  2
Tapasin haastateltavat ensimmäisen kerran helmikuussa 
2019. He asuivat tällöin Keväjärvellä. Tapasimme toisen 
kerran elokuussa 2019, jolloin he olivat löytäneet asunnon 
Sevettijärvellä. Keskustelin heidän kanssaan kodin käsit-
teestä ja toiveista kodin suhteen.
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1.4. Ajatuksia kulttuurista
Länsimaisissa kulttuureissa luonto voidaan erottaa 

kulttuurista, siten että kulttuuri on aina ihmisen itsensä 
tekemää eli ihmislähtöistä, sekä siihen sisältyy ajatus, että 
kulttuuri kasvaa ja kehittyy sukupolvelta toiselle. Kulttuuri 
on biologisen vietin ulkopuolella olevaa ihmisen teke-
mistä. Sanana kulttuuri tulee latinan kielestä ja tarkoit-
taa viljelyä eli konkreettista toimintaa, jolla muokataan 
ympäristöä. Kuitenkin jo noin kaksituhatta vuotta sitten 
kulttuuri sanan käyttö muuntui koskemaan myös aineet-
tomia asioita ”hengen kulttuuria”. (Rauhala, 2005)

Kulttuuri on terminologisesti vaikeasti määriteltävissä. 
Se voi laajasti tarkoittaa kaikkea, mitä ihmiset tekevät, pu-
huvat, uskovat tai unelmoivat. Suppeasti se voidaan mää-
ritellä tarkoittamaan taiteen eri aloja. Suppeaa näkemystä 
kulttuurien suhteen voi tarkastella esimerkiksi lukemalla 
sanomalehtiä, jotka osastoivat Suomessa ja ulkomailla 
lähes varmasti kulttuurin alle pelkästään taiteen eri osa-
alueet. Kulttuuri on äärettömän monitulkintainen ja se 
taipuu helposti eri laajuisiin merkityksiin.

Lauri Rauhala toteaa ”Ihminen kulttuurissa – Kult-
tuuri ihmisessä” -kirjassaan kulttuurin olevan yhteisöllinen 
ilmiö, joka toimii, syntyy ja elää vain ihmisten yhteisessä 
tekemisessä. Kulttuuri ei siis voi olla pelkästään yhden 
henkilön oma kulttuuri vaan se vaatii yhteisön, kuiten-
kin yksilö voi toiminnallaan ja mielipiteillään vaikuttaa 
kulttuurin kehittymiseen ja tulevaisuuteen. (Rauhala, 
2005) Yhteisö luo kulttuurinsa ja pohjan sen toiminnalle 
yhteisön yksilöiden toiminnan ja arvomaailman kautta. 

Kulttuuri on minulle osa ihmisen identiteettiä, johon 
ihminen kasvaa, ja josta tulee yksilön identiteetin osa. 
Tämä osa kehittyy ihmisen elämän aikana. Kasvuun 
vaikuttavat ihmisen kokemukset, yhteisö, tunteet ja 
muistot. Opimme vanhemmiltamme jo pienenä oman 

kulttuurimme piirteitä kielestä aina tapoihin toimia, teh-
dä ruokaa ja osoittaa huomiota. Kulttuuri toimii meidän 
näkymättöminä juurinamme, jotka näyttäytyvät muille 
tehdessämme päätöksiä, puhuessamme tai fyysisessä 
tekemisessämme. Se ei kuitenkaan päätä puolestamme 
eikä pakota meitä jäämään paikoilleen.

Koen, että rakentaminen on osa kulttuuria, niin sen 
laajassa kuin suppeammissakin merkityksissä, ja siten 
saamelaisten itsehallinnon piiriin kuuluvaa toimintaa. Oi-
keus vaikuttaa omaan ympäristöönsä on oikeus vaikuttaa 
myös oman yhteisön ja kulttuurin tulevaisuuteen. Kuten 
saamelaiskäräjälain ensimmäisessä pykälässä todetaan; 
saamelaisilla on omaa kieltä ja kulttuuriaan koskeva 
itsehallinto saamelaisten kotiseutualueella (17.7.1995/974 
Laki saamelaiskäräjistä). Lain yhdeksännessä artiklassa 
erikseen mainitaan yhdyskuntasuunnittelu. Siinä määri-
tellään milloin viranomaisten pitää neuvotella saamelais-
ten kanssa alueen kehittymistä koskien (17.7.1995/974 
Laki saamelaiskäräjistä). Vaikka neuvotteluvastuu ei ole 
päätöksen tekoa sitova osa, on tärkeää antaa toisen kult-
tuurin näkemykselle suurempi arvo alueita kehittäessä.

1.4.1 Rakentamiskulttuuriin vaikuttaneita 
asioita 1900-luvulta

Rakentamiseen vaikuttaneista tapahtumista yhtenä ja 
ehkä merkittävimpänä voidaan pitää Lapin sotaa, jonka 
aikana saksalaiset polttivat suuren osan rakennetusta 
ympäristöstä. Lapin sodan evakkojen palattua koti-
alueilleen oli vastassa kyliä, joista ei ollut jäänyt melkein 
mitään jäljelle. Etenkin suurien teiden varsilta tuhottiin 
järjestelmällisesti asutukset. Arvion mukaan Inarin 
kunnan rakennuksista ja paikalle jätetyistä tavaroista 
80–90% hävitettiin (Lehtola, 2015). 

Kuva 2: Hylätty leikki- ja pysähtymispaikka Ukonjärven 
pohjoispuolella E75-tien varressa.
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Sodan jälkeen alkoi jälleenrakentamisen aika, joka 
toi mukanaan tyyppitalot. Jälleenrakennusaika tyyppi-
taloineen vaikutti niin suomalaisten kuin saamelaisten 
rakentamiseen. (Soikkeli, 2018) Anu Soikkeli kuvaa 
Lapin uudelleen rakentamista seuraavasti artikkelissaan 
Tyyppitalojen aika:

”Lapissa sodan tuhojen korjaaminen ja evakkojen uudellee-
nasuttaminen oli valtaisa urakka, mutta vastaavaa oli toi-

saalta harjoiteltu jo aiemmin Karjalassa. Jälleenrakentamis-
kaudella Lappiin rakennettiin yleispäteviä, minne tahansa 
sopivia tyyppitaloja, jotka eivät hyödyntäneet lappilaisten 
perinteisen rakentamisen tyypillisiä piirteitä. Arkkitehtien 
ja poliitikkojen kiinnostus Lappiin oli vähäistä, sillä Lapin 
sodan päättyessä jälleenrakentaminen oli jo täydessä käyn-

nissä muualla Suomessa, missä se kohdistui asuinrakentami-
sen ohessa voimalataitoksiin ja tehtaisiin.” (Soikkeli, 2018)

Vähäinen kiinnostus Lapin jälleenrakentamiseen vai-
kutti varmasti osaltaan siihen, että tyyppitalojen mallit 
eivät resonoineet Lapin alueen rakennushistorian kanssa. 
Yleispäteväksi todettu malli helpotti tilanteessa, jossa 
aikaa oli vähän ja olemassa olevien resurssien määrä 
tiukalla. Olisiko myöskään ollut mahdollista löytää yhtä 
tai kahta tiettyä tyyppitalomallia, jotka olisivat ottaneet 
huomioon tarpeeksi laajasti paikallisten asumistoiveensa 
ja -tarpeensa. Lapin alue oli kuitenkin jo pidemmän 
aikaa toiminut kulttuurien sulatusuunina, joissa niin eri 
saamelaiskulttuurit kuin suomalaiset sekä lännestä ja 
idästä tulleet vaikutteet kohtasivat.

Samaan aikaan kuin jo alueella asuneet yrittivät 
rakentaa uudestaan omia kotejaan, alkoi kolttasaame-
laisten asuttaminen Inarin kunnan alueelle. Kolttasaa-
melaiset lähtivät alun perin evakkoon Petsamosta, mutta 

Jatkosodassa se menetettiin Neuvostoliitolle ja koltat 
joutuivat päättämään jäävätkö he Suomen uusien rajojen  
sisälle vai palaavatko Petsamoon. Koltat päättivät koko-
uksessaan jäädä Suomen puolelle ja lopulta he päätyivät 
kotiutumaan eri puolille Inarin kuntaa. (Lehtola2, 2012) 
Koltat asutettiin Sevettijärvi-Näätämö ja Keväjärvi-Nel-
lim -välisille alueille, joille perustettiin koltta-alueet. 
Näillä alueilla kolttasaamelaisille myönnettiin kolttatilat, 
joihin rakennettiin valtion toimesta asuin- ja talousra-
kennukset. Alueet rakennettiin valtionmaille. Asutukset 
ryhmiteltiin aluksi sukukunnittain pieniksi naapurus-
toiksi. Naapurustot levittäytyivät laajoille alueille nauha-
maisesti. Esimerkiksi Sevettijärven ja Näätämön välillä 
asutus sijoittui nauhamaisesti yli 60 kilometrin päähän. 
Kolttataloja oli kolmea eri kokoa, joista pienimmässä oli 
tupa, eikä kaikille kolttatiloille saatu esimerkiksi sauna-
rakennusta. Talojen mallit ja rahoitus tulivat valtiolta ja 
tilat sijoitettiin pitkien välimatkojen päähän toisistaan. 
(Irja Jefremoff, 14.8.2019)

1.4.2 Kylistä tiiviimpiin asutuskeskittymiin

Suomen viimeisenä asutuslakina voidaan pitää Poro-
tilalakia, jota alettiin kehittämään 60-luvulla poromies-
perheiden asunto-olojen parantamiseksi. Alkusysäyksenä 
lakiin toimi Lokan ja Porttipahdan tekoaltaiden raken-
taminen, minkä takia moni perhe joutui muuttamaan 
omalta kotiseudultaan pois. Kuitenkin porotaloudesta 
toimeen tulevat perheet eivät voineet muuttaa alueelta 
pois, sillä alueella sijaitsi vielä se, mitä laidunmaista oli 
jäljellä. Heillä ei kuitenkaan ollut oikeuksia vaatia kor-
vauksia tekoaltaiden alle jääneistä laidunmaista. (Mag-
ga1, 2015) Allasevakkoja varten säädettiin 1963 niin 
sanottu allasasutuslaki, jonka avulla pyrittiin uudelleen 

asuttamaan kotinsa menettäneet. (Magga, 2004) 
Lain tarkoituksena oli taata maata poromiehille 

ja heidän perheilleen. Päivi Magga käsittelee omassa 
pro gradu -työssään porotilarakentamisen vaikutuksia 
Lapin ja Sallivaaran paliskuntien alueella. Hän pitää 
ensisijaisena syynä porotilan hakemiseen sen mahdollis-
tamaa edullista oman kodin ja metsätilan hankkimista. 
Porotilallisten jälleenrakennusajan aikaiset talot olivat 
jääneet asukkailleen liian pieniksi. Poronhoidon mo-
torisoitumiseen tarvittiin paljon rahaa, mutta hoitajien 
tulot olivat pienet. Vuokra-asumiseen ei ollut suuria 
mahdollisuuksia, sillä tyhjiä asuntoja ei juurikaan ollut. 
Tällöin monet perhekunnat asuivat ahtaasti, esimerkiksi 
erillisissä piharakennuksissa. (Magga, 2004)

Porotilalaki astui ensimmäisen kerran voimaan 
marraskuussa 1969, ja porotiloille annettiin hakuaikaa 
aina seuraavan vuoden lokakuun loppuun. Porotiloja 
lähdettiin rakentamaan tyyppitalopiirustusten pohjalta. 
(Magga1, 2015) Vaihtoehtoja porotilojen tyyppitaloiksi 
pyydettiin esimerkiksi Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
laitokselta, jossa valmistui vuonna 1974 Risto Suikin 
Porotilan tyyppiasuintalo -diplomityö. Suikki pohjasi 
rakennusten suunnittelun niin, että rakennus on tarpeet 
tyydyttävä, mutta samalla kustannusten suhteen mah-
dollinen toteuttaa. Suunnitelman hyvänä puolena oli 
rakennusten suunniteltu siten, että sisätiloihin on helppo 
tehdä muutoksia jälkikäteen. Rakennuksissa kantava 
runko on sijoitettu ulkoseinän pitkälle sivulle, jolloin si-
sällä huonejakoa voidaan muuttaa koskematta kantaviin 
rakenteisiin. Työssään hän huomioi sen, että pihaan on 
entuudestaan kuulunut monia rakennuksia ja rakennel-
mia. Kuitenkin itse valmiissa ehdotuksessa piharaken-
nukset on rajattu yhdeksi aittarakennelmaksi, jonka eri 
huoneissa on eri käyttötarkoitukset. (Suikki, 1974)

Vaikka taustalla oli positiivinen aate parantaa 
ihmisten elinoloja, se samalla ajoi nopeaan muutokseen 
asumisessa. Ympäröivän yhteiskunnan standardit näkyi-
vät porotilalain toteutuksessa esimerkiksi rakennusten 
keskittämisellä palvelujen lähelle, jolloin haja-asutukses-
ta alettiin nopeammalla tahdilla siirtymään keskitettyyn 
rakentamiseen. Lisäksi pihan koko pieneni siirryttäessä 
haja-asutuksesta taajamiin. Asuntojen sijoittaminen 
pienille tonteille esti rakennusten sijoittamista laajasti 
ympäristöön. Poronhoitoa tukevien piharakennusten, 
kuten aittojen, latojen tai luovien ja telineiden, määrästä 

Kuva 3: Taideteollisen korkeakoulun koltta- ja porotilaraken-
tamisen julkaisussa ohjeistettiin myös kuvallisesti kuinka uusi 
rakennus tulee sijoittaa olemassa oleviin rakennuksiin nähden. 
Rakennukset ohjeistettiin sijoittelemaan niin, että syntyi selkeästi 
rajattava sisäpiha. (Taideteollisen korkeakoulun julkaisu, 1975)
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jouduttiin karsimaan. (Magga1, 2015) 
Lapin yliopiston ”Poroja kahta puolen puuta” - tutki-

muksessa nostettiin esille porotilalain mahdollistama asu-
misolojen paraneminen. Avustusta hakeneista vain 40% oli 
oma asunto. Kuitenkin tutkimuksen haastateltavista osa 
koki, ettei heillä ollut sananvaltaa rakennuksen sijainnin 
suhteen, jolloin jotkut joutuivat rakentamaan haluamat-
taan tilansa kauas vanhempiensa kotitilasta. Pahimmillaan 
toisen paliskunnan alueelle. (Renko & Sutinen, 2006) 
Tämä edesauttoi perhemallin muuttumisessa suurper-
heestä ydinperheeseen, kun vanhemmat ja isovanhemmat 
jäivät kotitiloille toisen sukupolven muuttaessa avustuksen 
avittamana toisaalle. Päivi Magga toteaa Porotilaraken-
taminen-artikkelissaan, että tämä muutos voi olla osasyy 
saamen kielten nykytilanteeseen. (Magga1, 2015)

Talomallien ja pihojen suunnittelussa näkyi valta-
kulttuurin erilainen näkemys hyvästä rakentamisesta. 
Taideteollisen korkeakoulun koltta- ja porotilaraken-
tamista käsittelevässä julkaisussa todetaan seuraavasti 
rakennusten sijoittamisesta:

”Mikäli rakennuspaikalla jo on vanhoja rakennuksia, tulee 
uusi ehdottomasti pyrkiä sijoittamaan niin, että rakennukset 

yhdessä muodostavat suojatun pihapiirin. Tällöin raken-
nuksen suunta määräytyy vanhojen rakennusten mukaan ja 

näköalasuuntien valinta käy vaikeammaksi.”  
(Taideteollisen korkeakoulun julkaisu, 1975)

Julkaisussa kuvattiin rakennusten sijoittumista toi-
siinsa nähden: Uudisrakennuksia ohjattiin sijoittamaan 
suorakulmaisesti suhteessa muihin rakennuksiin eikä 
vinoittain tai muuten vapaasti sommitellen. Orgaanisen 
sijoittelun sijaan rakennukset ohjattiin rakentamaan 
geometrisen jäsentelytavan mukaan. Suljettu sisäpiha, 

jota päärakennus ja apurakennukset rajaavat, kuuluu kui-
tenkin enemmän maatalousvaltaisiin kuin saamelaiseen 
kulttuuriin. Käsittelen aihetta laajemmin luvussa 3. 

Nopea siirtyminen hirsisistä asuintaloista, joihin vesi 
kannettiin käsin ja lämmitys toimi puulla, uusiin moder-
neihin omakotitaloihin oli suuri harppaus niin asu-
mustottumuksissa kuin rakennuksen ylläpidon suhteen. 
Uusia kotitaloja ei voinut jättää tyhjäksi talvella vesiput-
kien halkeamisen estämiseksi, ja uuden tekniikan myötä 
taloa ei voinut muutenkaan jättää täysin kylmilleen. 
Rakennukset olemassaolollaan sitoivat ainakin osan per-
heestä jäämään kotiin pitämään talosta huolta. Tasaisen 
lämmön tuottaminen kulutti myös energiaa enemmän 
kuin rakennuksen lämmittäminen vain tarpeen vaatiessa, 
mikä lisäsi asumisen kustannuksia. (Magga1, 2015)

Muutos asumistavassa tapahtui nopeasti 1900-luvun 
aikana, mutta prosessina se oli käynnistynyt viimeistään 
vuosisata tai kaksi aiemmin, jolloin osa saamelaisista alkoi 
harjoittamaan maataloutta ja siirtyi asumaan hirsiraken-
nuksiin. Toisaalta nopea muuttuminen oli pakollista sotien 
jäkeisenä uudisrakentamisaikana, sillä moni oli menettänyt 
kotitalonsa ja asuinpaikkansa. Muutos entiseen oli kuiten-
kin hyvin radikaali, eikä ratkaisuja uusiin asuntomalleihin 
etsitty kovinkaan aktiivisesti yhteisöjen sisältä, vaan ne tar-
jottiin usein valmiina paketteina yhteisön ulkopuolelta. Eri 
aikakausina tulleet tyyppitalot ja standardisointijärjestelmä 
halvensivat rakentamisen hintaa, mutta ne myös sitoivat 
ihmisiä rakennuksiin, sekä muuttivat yhteisöjen perhe-
mallia ydinperhe keskeisemmäksi. Taustalla oli hyvä ajatus 
asuinolojen parantamisesta kaikissa yhteiskuntaluokissa 
ympäri Suomea, mutta se tehtiin pitkälti valtakulttuurin 
normien mukaan, minkä voi aistia esimerkiksi Taideteolli-
sen korkeakoulun Porotilojen rakennustapaohjeistuksesta. 

1.5. Arkkitehtuuri ja oma identiteetti

”On Tärkeämpää löytää paikan kuin ajan tyyli”  
– Gunnar Asplund (Piiroinen et al., 2006)

Genius loci eli paikan henki on ehkä ensimmäinen 
termi, jonka olen oppinut arkkitehdin opintojeni yhtey-
dessä. Silti se on yhä äärettömän vaikea selittää. Mikä 
tekee paikan hengen, entä mistä koostuu paikka? Matti 
Mäkinen avaa Genius loci -käsitteen kolmeen osaan; 
tila ja paikka, fyysinen rakenne, ja toiminnot sekä niiden 
merkitykset (Mäkinen, 2001).

Tila ja paikka tulee henkilön tai yhteisön omaksi, 
kun sille annetaan nimi. Nimen avulla se ei ole vain 
jokin anonyymitila ympäristöstämme vaan tietty paikka, 
johon voi kiinnittää tarinoita ja muistoja. (Mäkinen, 
2001) Nimi merkitsee paikan tietyksi ja tärkeäksi, jollain 
tavalla erilaiseksi kuin muun ympäristön sen vierellä. 
Nimi on kuitenkin hyvin aineeton tapa merkitä alue ja 
antaa tällä tavalla paikalle sen henki. Niin saamelaisissa 
kuin suomalaisissa kulttuureissa paikoille on annettu 
nimiä, yksittäisistä saarista aina alueisiin asti, ja yhä tänä 
päivänä ne saattavat määritellä meitä.

Yksinkertainen kysymys ”Mistä olet kotoisin?” 
määrittelee henkilöä paikkaan, josta hän on tullut. 
Esimerkiksi pohjoissaamen kielellä kysytään taas ” Gos 
don leat eret?” eli suoraan suomennettuna: ”Mistä sinä 
olet poissa?” (Helander, 2019). Kulttuuri sitoo saame-
laiset edelleen vahvasti maahan ja paikkoihin. Koti ei 
tarkoita vain kotitaloa, vaan myös synnyinseutua, suvun 
maita, kalavesiä ja kyliä, kaikkea sitä mistä ollaan poissa 
kun ei olla kotona. (Helander, 2020.) Tämä antaa kuvan 
jotenkin suuremmasta ja tärkeämmästä yhteydestä 
omaan maahan, omiin juuriinsa, kuin suomalaisessa 

kulttuurissa: Tavallaan maa ja ympäristö kaipaa sinua 
takaisin. Paikan identiteetti ei vain kerro menneisyydes-
täsi, omasta tilanteestasi, vaan myös siitä, että paikka, 
aivan kuin ihminen, kaipaisi sinua takaisin. Kysyttäessä 
”Mistä olet kotoisin?” halutaan enemmän merkitä tiettyä 
aluetta, josta henkilö on tullut, tai tarkkaa paikkaa, jossa 
tämän koti sijaitsee. Kuitenkaan tämä koti ei kaipaa 
henkilöä takaisin ja voi olla olemassa myös ilman kyseis-
tä henkilöä. Suhde ei ole vuorovaikutteinen.

Fyysinen rakenne toimii paikan näyttämönä luoden 
perustan paikan toiminnoille ja merkityksille. Fyysisen 
rakenteen ei kuitenkaan tarvitse olla ihmisen rakenta-
maa, vaan myös ympäristön muoto, maisemat, ynnä muu 
luonnonympäristön muotokieli, voi rajata paikkaa tai ti-
laa. (Mäkinen, 2001) Fyysiset merkit luovat visuaalisesti 
paikan hengen ja tunteen pohjan, mutta se toimii joskus 
aineettomien paikan merkitysten kanssa yhdessä. Paikan 
nimi voi syntyä kuvaamaan tilan fyysistä muotokieltä: 
esimerkiksi Pienilampi, Suursuo.

Juhani Pallasmaa pohtii ”Traditio, Uutuus ja identi-
teetti” -kirjotuksessaan kulttuuri-identiteettiä ja arkki-
tehtuuria. Kuinka ihmisen identiteetti ei ole yksittäisiin 
asioihin tarrautuvaa, vaan kulttuurin ja elämän jatkumo, 
mihin vaikuttaa niin oma kulttuuritaustamme kuin oma 
tarinamme. Se on suuri kokonaisuus, joka tekee meistä 
meidät, eikä se ole suljettu kokonaisuus vaan jatkuva 
prosessi. Paikka ja tila ei ole pelkästään oman identiteet-
timme tai kulttuurimme näyttämö vaan ympäristö, johon 
kiinnitämme muistomme. Hän antaa tekstissään mer-
kityksen perinteille myös tapana ymmärtää kulttuurien 
erityisyyttä ja paikallisuutta, sekä toteaa, että antropologit 
ovat osoittaneet kulttuurien olevan ihmisissä niin syvällä, 
että toisen kulttuurin perusolemuksen oppiminen veisi 
koko elämän. Tämän pohjalta hän kyseenalaistaakin 
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lopulta oikeuden viedä suunnitteluamme kulttuureihin, 
jotka eroavat omastamme merkittävästi. Pallasmaa jopa 
kysyy, että onko tämä uusi kolonialismin muoto. (Pallas-
maa, 2014)

Pallasmaan mietintä suunnittelutyöstä, joka viedään 
toiseen kulttuuriin ja alueeseen, etenkin, jos se tehdään 
kyselemättä erityisesti paikallisten näkemystä asiaan tai 
kyseenalaistamalla omien suunniteluratkaisujen kulttuu-
risidonnaisuutta, menee asuttamiskolonialismi termin 
alle. Paikallisten näkemysten ja toiveiden kuulematta 
jättäminen vie mahdollisuuden vaikuttaa oman koti-
alueensa ulkonäköön ja kehitykseen. Pahimmillaan tämä 
voi johtaa alueen riistämiseen, mitä valtakulttuuri ei osaa 
edes ymmärtää tehneensä. Esimerkiksi ottamalla raken-
nuskäyttöön paikalliselle yhteisölle tärkeitä paikkoja, 
joista on vain suullista tietoa. 

Siidan suunnittelun kohdalla Pallasmaa on kuiten-
kin todennut, että tarkoituksellisesti pyrki välttämään 
”kaupallisuuden kuluttamia Lapin aiheita” ja rakennuksen 
heijastavan etäisesti pohjoisen rakennusperinnettä (Pal-
lasmaa, 1999).  Voidaanko Pallasmaan katsoa syllistyneen 
itse asuttajakolonialismiin ottamalla rakennuksen ulko-
muodossa vain etäisen yhteyden paikalliseen rakennus-
perinteeseen? Etenkin kun hän itse kritisoi tällaista tapaa 
lähestyä suunnittelukohdetta.  Kaupalliset matkailukoh-
teet ovat kuluttaneet tiettyjä Saamenmaan alueen raken-
tamiseen liittyviä aiheita, kuten esimerkiksi kotaa, mutta 
rakennuksen sitomisessa ympäristöönsä olisi voitu käyttää 
esimerkiksi materiaaleja, mittasuhteita tai väritystä, jotka 
olisivat sitoneet rakennuksen voimakkaammin omaan 
ympäristöönsä ja yhteisöönsä. Päätös kokonaisuudessaan 
ottaa etäisyyttä paikalliseen rakentamiseen ja sen histo-
riaan antaa kuvan, että mitään säilytettävää ja tärkeää ei 
olisi ollut, ja suunnittelijana ratkaisuja oli tuotava muualta. 

Pallasmaa vei itse omaa suunnitteluaan ja ratkaisujaan 
toiseen kulttuuriin. Voidaanko Siidaa oikeastaan pitää 
saamelaisena arkkitehtuurina vai käyttörakennuksena, jota 
saamelaiset käyttävät, mutta joka on suomalaisen ark-
kitehtuurin nykyaikainen näkemys saamelaisesta arkki-
tehtuurista? Pohdin Siidan suunnittelun ja toteutuksen 
problematiikkaa enemmän luvussa 2.2.1.

Suomalainen kulttuuri itsessään toi erilaisen tavan 
ajatella rakentamista ja asumista, sillä se toi mukanaan 
paikallaan pysyvän rakentamistavan sekä maanviljelyn 
uudistiloineen, jotka muovautuivat osaksi saamelaista 
kulttuuria. Nykypäivänä harva kyseenalaistaa miten ja 
millä tavalla rakennamme Lapin alueelle, ja kuinka tämä 
rakentaminen kuvastaa alueen kulttuureja. Etenkään mat-
kailun saralla ei pysähdytä miettimään, millainen loppu-
tulos on alueen pysyvien asukkaiden silmin. Matkailutoi-
minnassa myydään asiakkaille sekä turisteille mielikuvia 
ja odotuksia alueesta, mitkä alueen pitää ainakin osittain 
täyttää. Jos matkailua tehdään ensisijaisesti matkailijoiden 
mielikuvien pohjalta käy helposti niin, että ympäristö ei 
rakennu paikallisten tarpeiden ja toiveiden pohjalta vaan 
rakennetusta ympäristöstä tulee näyttämöä matkailijoille. 
Pohdin matkailun vaikutusta ympäristöön ja sen näky-
vyyttä alueella nykypäivänä luvussa 3.

Jos pidämme nykyistä rakennettua ympäristöä koko-
naan tai osittain valtakulttuurin hallitsemana, voimme 
todeta, että asuttamiskolonialismi on vaikuttanut myös 
Inarin kunnan ulkomuotoon ja siihen, miten alue on 
arkkitehtuurisesti kehittynyt. Ympäristön ongelmien 
myöntäminen on hyvä alku, jonka pohjalta voidaan alkaa 
keskustelemaan siitä, mitä muutoksia rakentamisen ja 
ympäristönkäytön suhteen on tehtävä, jotta ne tukisivat 
paikallisten identiteettiä ja kulttuuria. 

Kuva 4: Sevettijärven hiekkaranta. Taustalla näkyy Näätämöön johtava tie ja yksittäisiä asuinrakennuksia.

”Ihminen puhaltaa paikan hengen.  
Tai puhaltaa sen sammuksiin.” 

- Matti K. Mäkinen (Mäkinen, 2000)
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2.  INARI  TÄNÄÄN

Kuva 5: Sajos kuvattuna Juutuanjoen rannalta kohti valtatietä.
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Vuonna 2019 Inari oli Suomen suurin kunta pin-
ta-alaltaan. Kunnassa asui 6 907 asukasta ja sen pin-
ta-alasta 72.2% on suojelualuetta (Inarin kunta,2020). 
Inarin kunnan itäpuolta hallitsee yli 1000 km2 kokoinen 
Inarijärvi (Kärnä, 2015). Kunta on perustettu vuonna 
1876.

Suuren pinta-alan takia ilmasto ja kasvillisuus on 
hyvin vaihtelevaa ja erilaista kunnan alueella, eikä 
maastollisesti kuntaa voi pitää homogeenisenä. Maisema 
vaihtelee paljon alueella matkustaessa. Esimerkiksi Nää-
tämö on tunturimaisemaa niukkoine puustoineen, kun 
Nellimissä on mäntypeitteisiä vaaroja. Inarijärvi vaikut-
taa lähiseudun lämpötiloihin. Esimerkiksi ensimmäinen 
lumipeite tulee tunturialueille lokakuun alussa, kun taas 
Inarijärven alueelle lokakuun puolivälin aikoihin. Puus-
toa hallitsee mänty, mutta paikoin seassa kasvaa myös 
koivuja. Vesistöjen läheisyydessä esiintyy paikallisesti 
koivumetsää. Ivalojoen rannoilla voi tavata kuusia, mutta 
niiden esiintyminen on hyvin vähäistä. (Kärnä, 2015)

Alueen suurimpia työllistäjiä ovat kunta, rajavartio-
laitos ja metsähallitus, mutta matkailu on kokonaisuu-
dessaan merkittävä alueella. Matkailun osuus vuonna 
2011 esimerkiksi vähittäistavarakaupasta oli 44 % (Sa-
tokangas, 2013).  Matkailijoiden yöpymiset alueella ovat 
kasvaneet sen jälkeen, joten matkailu on todennäköisesti 
vaikuttanut kunnan työllisyyteen. Vuonna 2017 valmis-
tuneen Inarin kunnan luonnonvarojen kehittämisoh-
jelmassa todettiin yli 90% ravintoloiden liikevaihdoista 
tulevan matkailusta (Inarin kunta, 2017).  Palvelualojen 
osuus työpaikoista oli vuonna 2019 84,3% ja kunnan 
työttömyysaste 8,9% (Inarin kunta, 2020).

Koronaepidemia on vaikuttanut Lapin matkailuun, 
kun turistit eivät ole uskaltaneet tai pystyneet rajoitus-
ten takia matkustamaan. Kotimaan matkailu alueelle 

on pandemian aikana lisääntynyt. Määrällisesti se ei 
kuitenkaan pysty korvaamaan ulkomailta suuntautu-
neen turismin määrää. Lapland Safarisin omistaja Pertti 
Yliniemi kommentoi Suomen Kuvalehden artikkelissa, 
että ohjelmapalvelujen ostajista 95 % on ulkomaalaisia 
matkailijoita (Pöntinen, 2020). Kotimaan matkailussa 
matkailijat ovat omatoimisempia; ostavat ruuat ruoka-
kaupasta, hiihtävät ja laskettelevat omilla välineillään 
(Pöntinen, 2020), jolloin ohjelmapalveluiden käyttö jää 
pienemmäksi. Niin ulkomaalaiset kuin kotimaiset mat-
kailijat tarvitsevat kuitenkin majoituspalveluita. Matkai-
lu elinkeinona on parhaillaan vaikeassa tilanteessa Lapin 
alueella, ja se on todennäköisesti heijastunut kaikkien 
alueen kuntien työllisyystilanteeseen. 

Inarin asutus levittäytyy monen kyläyksikköön. 
Suurin on Ivalo, jossa sijaitsee lähin terveyskeskus, 
apteekki ja poliisipalvelut. Ivalossa on myös lähin 
lentokenttä. Inariin ei ole junayhteyttä, mutta bussi-
liikenne toimii suurimpiin asutus- ja matkailuyksik-
köihin. Eskelisen Lapinlinjat -yrityksellä on päivittäin 
3 bussivuoroa Inariin (Eskelisen Lapinlinjat, 2019). 
Haasteena on, että bussiyhteydet E75 tien ulkopuo-
lelle ovat lähes olemattomat, joten auto on lähes aina 
ainut mahdollinen liikkumismuoto pitkillä matkoilla. 
Sevettijärven ja Näätämön läpi kulkee päivittäin yksi 
bussilinja, joka jatkaa matkaansa rajalta Norjan puolelle 
(Eskelisen Lapinlinjat, 2019). 

Inarissa puhutaan suomen lisäksi kolmea eri saamen 
kieltä; pohjoissaamea, inarinsaamea ja kolttasaamea. 
Eniten puhuttu kieli on pohjoissaame, jonka puhujia on 
kaikista saamelaisista noin 75 prosenttia. Inarinsaamea 
puhuu noin 600 henkilöä ja kolttasaamea suunnilleen 
yhtä suuri määrä. Inari on myös Suomen ainoa virallisesti 
nelikielinen kunta. (Kotimaisten kielten keskus, 2019)

Näätämö

Sevettijärvi

Inari

Ivalo

Nellim

Saariselkä

Kakslauttanen

Kuttura

Angeli

20km

suojelu- tai erämaalue
E75

kauppa
nähtävyys

julkisenliikenteen yhteys

rajanylitys
posti
poliisi

terveyskeskus

lentokenttä

Kartta 1: Inarissa välimatkat peruspalveluihin ovat pitkät, jos asukas ei asu Inarin kirkonkylällä, Ivalossa tai Saariselällä. Esimer-
kiksi Sevettijärveltä ja Näätämöstä voi hätätilanteessa olla järkevämpää lähteä sairaalaan Norjan puolelle kuin matkustaa Iva-
loon. Sevettijärveltä Ivaloon ajaa noin kaksi tuntia kesäaikaan. Nellimiin valmistunut uusi tie tekee Ivalon ja Nellimin välisestä 
matkasta turvallisemman ja nopeamman. Edestakaisin matka kestää noin tunnin.
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2.1.  Inarin asukkaat

Inarin väkiluku on ollut vuosien 2016–2018 aikana 
hienoisessa, noin puolen prosentin nousussa. Vuoden 
2019 loppuun mennessä asukasmäärä oli pienentynyt 
13 asukkaalla. Vuonna 2019 Inarissa asui 6 907 ihmistä, 
joista saamelaisia oli 2141 eli noin joka kolmas inarilai-
nen on saamelainen. (Inarin kunta 1, 2020)

Pysyvästi Inaria asuttivat ensimmäisenä inarinsaa-
melaiset, jotka elivät pääasiassa kalastuksella ja metsä-
peurojen metsästämisellä. he eivät omistaneet suuria 
määriä poroja. Tarja Nahkiaisoja toteaa kirjoituksessaan 
Inari – Anaar -kirjassa, että alun perin kaikki inarilaiset 
olivat kalastajasaamelaisia ja kuuluivat inarinsaame-
laisiin. Inarinsaamelaiset tai toiselta nimitykseltään 
kalastajasaamelaiset, liikkuivat vuotuiskierron mukaan 
kesä- ja talvipaikkojen välillä. Talvipaikat sijaitsivat 
metsässä, kesäpaikat järvien rannoilla. (Nahkiaisoja, 
2003) Vuoden 1749 uudisasuttajaplakaatin myötä ina-
rinsaamelaiset alkoivat perustamaan uudistiloja Inarin 

alueella. Inarinsaamelaisten lisäksi myös suomalaiset 
perustivat uudistiloja. Inarin ensimmäinen uudistila oli 
kalastajasaamelaisen Johan Nilsinpoika Aikion, joka 
oli alkanut viljelemään uudistilaansa jo ennen 1749 
vuoden uudisasuttajaplakaattia. Tilan katselmus tehtiin 
kuitenkin noin 15 vuotta myöhemmin vuonna 1760, 
sillä Aikio oli parin vuoden yrittämisen jälkeen jättänyt 
tilansa autioksi ja haki lupaa sen uudelleen käyttöönot-
toon. (Nahkiaisoja, 2003) 

Alkusysäyksen jälkeen uudistilojen perustaminen vä-
heni. Uudisasukkaat saapuivat eteläisemmästä Suomesta. 
Inarin alueelle saapumista vaikeutti maasto. Vaikka vesi-
reitit olivat hyvin toimivia Inarin alueella, etelästä reitin 
katkaisi Saariselän tunturijono, jonka yli oli työlästä 
vetää veneet. (Nahkiaisoja, 2006) Lisäksi sääolosuhteet 
olivat vaikeat viljelyn aloittamiseen; ohrasadot jäivät 
Inarin alueella pieniksi. (Nahkiaisoja, 2003) Kunnolla 
uudistilojen perustaminen lähti käyntiin 1850-luvul-
la, kun inarinsaamelaiset alkoivat perustamaan tiloja 
eripuolelle Inaria. Tilojen perustamisen taustalla saattoi 

olla karjanhoidon lisääntyminen, verovapauden hou-
kuttavuus tai metsäpeurojen määrän heikentyminen. 
Uudistilan perustaminen tarkoitti siirtymistä paikalla 
pysyvään asutukseen. (Nahkiaisoja, 2015) 

Tilojen perustamisella pyrittiin pitämään kiinni 
inarinsaamelaisten ikimuistoisista nautinta-alueista. Jo 
vuonna 1823 syntyi riitoja uudisasukkaiden ja inarinsaa-
melaisten välillä. Uudistilan perustamisella voitiin var-
mistaa omien oikeuksien säilyminen omiin kalakenttiin. 
(Nahkiaisoja, 2003). Tilan perustaneista inarinsaamelai-
sista osa suomalaistui ja menetti saamelaisidentiteettinsä. 
Tiina Nahkiaisoja toteaa ”Asutus ja maankäyttö Inarissa 
ja Utsjoella 1700-luvun puolivälistä vuoteen 1925” -tut-
kimuksessaan, että identiteetin menettämisen taustalla 
oli hyvin monenlaiset tekijät, joita on mahdotonta löytää 
historian tutkimuksen keinoin. (Nahkiaisoja, 2006).

Vielä 1800-luvun alkupuolella pohjoissaamelaiset 
jutasivat porojen mukana Norjan vuonoilta Suomen 
metsäisille alueille. Inarin lapinkylän alueita käytettiin 
kuitenkin talvilaitumina jo ainakin 1700-luvulla, mutta 
sinne ei jääty pysyvästi vuoden ympäri ja verot mak-
settiin muualla. (Lehtola, 2015) Vuonna 1853 voimaan 
tullut Suomen ja Norjan välinen rajasulku kuitenkin 
lopetti pohjois-eteläsuuntaisen jutaamisen maiden 
välillä (Lehtola, 2015), sillä se sulki mahdollisuuden 
liikuttaa poroja vapaasti. Muutoksen takia 1860-luvulle 
tultaessa Inari sai pysyvän pohjoissaamelaisen väestön 
ja saamelaisten määrä kunnassa kasvoi 1800-luvun 
loppupuolelle asti pääsääntöisesti porosaamelaisten 
muuttoliikkeen takia. (Nahkiaisoja, 2006).

Suomalaisten voidaan katsoa saapuneen pysyvästi 
Inarin alueelle viimeistään Lapin asutusplakaatin yhtey-
dessä 1749.  Ensimmäinen suomalainen uudistila sai pe-
rustamiskirjansa vuonna 1758. Uudistila kuului Henrik 

Kyrölle ja se sijaitsi lähellä nykyistä Ivalon keskustaa 
(Nahkiaisoja, 2003), missä yhä sijaitsee Kyrö-niminen 
alue. Suomalaiset alkoivat asuttaa Inaria suhteellisen 
myöhään Lappin eteläisiin osiin verrattaessa, mutta 
aikaisemmin kuin Utsjoella, jossa uudisasutus alkoi 
1830-luvulla. (Nahkiaisoja, 2006) 

Kolttasaamelaiset muuttivat Inariin toisen maa-
ilmansodan seurauksena, kun Suomen valtio menetti 
Petsamon alueen Neuvostoliitolle. Koltat joutuivat 
päättämään jäävätkö he Suomeen vai palaavatko he rajan 
toiselle puolelle. Evakossa olleet koltat päättivät jäädä 
Suomeen ja erityisesti Inarin alueelle. Suonikylän kol-
tista suurin osa uudelleen asutettiin Sevettijärvelle, kun 
taas Petsamon ja Paatsjoen koltat muuttivat Nellimiin 
sekä lähemmäs Ivalon keskustaa ”Pikku-Petsamoon”, 
Keväjärvelle ja Mustolaan. (Lehtola 2, 2012) 
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Kuva 6: Äijihjävri (Ukonjärvi)

Lapin uudisasuttajaplakaatti 1749

Vuonna 1749 laadittiin Lapin uudisasuttajapla-
kaatti, jonka tarkoituksena oli vilkastuttaa uudi-
sasuttamista Lapin alueella. Plakaatilla määriteltiin 
niin uusien kuin jo ennen plakaatin laatimista pe-
rustettujen uudistilojen maankäyttöä ja oikeuksia. 
Uudistilojen perustamisen edellytyksenä oli maan-
viljelyn harjoittaminen. Tilan perustamisesta sai 
verovapauden 15 vuodeksi. Plakaatti oli voimassa 
aina vuoteen 1877. (Nahkiaisoja, 2006) Uudisti-
loja oli perustettu jo ennen plakaatin laadintaa eri 
puolille Lapin aluetta, mutta asuttajaplakaatti oli 
käännekohta, jossa vanhojen lapinkylien osakkai-
den omistusoikeuksien sivuuttaminen muuttui 
käytännöksi virkamiesten tasolla (Lehtola, 2015).
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2.2.  Julkiset saamelaiskulttuuria tukevat ja 
esittelevät rakennukset Inarissa

2.2.1.  Siida 

Saamelaismuseo Siida perustettiin Inariin jo 1959. Ul-
komuseo perustettiin Samii Liitto – saamelaisten yhdistys 
ry:n päätöksellä turvaamaan aineellisen kulttuuriperin-
nön säilyminen Saamenmaalla. Lapin sota oli tuhonnut 
suuren osan Lapin rakennuskannasta ja vanhoja säilyn-
eitä rakennuksia uhkasi uudisrakentamisen yhteydessä 
purkaminen tai lahoaminen käyttämättömyyden takia. 
Ulkomuseoon ja myöhemmin rakennettuun museoraken-
nukseen pyrittiin keräämään saamelaisia käyttötavaroita ja 
rakennuksia. ( Jomppainen, 2000)

Siidan museorakennus valmistui 1998 ja se sijaitsee 
vanhan ulkomuseon lounaispuolella, entisen soramon-
tun paikalla. Rakennuksen suunnitteli Juhani Pallasmaa 
ja siitä huokuu postmodernismin henki. Julkisivustaan 
rakennus on verhoiltu tervatulla, sekä punaiseksi maa-
latulla puulla. Uusi museorakennus piilottaa selkänsä 
taakse alkuperäisen ulkomuseoalueen. Pallasmaa toteaa 
vuonna 1999 ARK-lehden artikkelissa Siidan omaavan 
etäisiä heijastumia pohjoisen rakennusperinteestä, mutta 
rakennuksessa on tarkoituksellisesti pyritty välttämään 
”kaupallisuuden kuluttamia Lapin aiheita”. Hän toden-
näköisesti tarkoittaa viittauksia kotaan, jonka mallia 
käytetään yhä surutta kaupallisessa matkailurakentami-
sessa hyödyksi. (Pallasmaa, 1999)

Koin Siidassa käydessäni, että museorakennus 
tuntuu aivan erilaiselta kuin ulkomuseoalue, eikä se 
tunnu resonoivan ympäristönsä kanssa. Rakennus on 
irrallaan ympäristöstään eikä luo avointa vuoropuhelua 
ulkomuseon kanssa. Arvostan Pallasmaan yritystä olla 

käyttämättä saamelaiskulttuuriin miellettyjä stereotypi-
sia muotokieliä, mutta se ei tarkoita sitä, että kulttuuri 
olisi otettu huomioon rakennuksen suunnittelussa. 
Kota rakentamisessa toistuvasti käytettynä aiheena 
on perustellusti jätetty pois, mutta arkkitehti ei ehkä 
ole pyrkinyt kuitenkaan ymmärtämään kulttuuria tai 
löytämään paikan henkeä.

Uudisrakennus sulkee taaksensa alkuperäisen ulko-
museon, mutta avaa sisällä toiseen kerrokseen nousevalta 
rampilta näkymän sitä kohti. Avattu näkymä on kaunis, 
mutta on outoa, että sen tavoittaa vasta pitkällä raken-
nuksen sisällä. Se on ainut yhteys museorakennuksen ja 
ulkomuseon välillä ja luo niille ikään kuin hierarkian tai 
raamit. Museorakennus sulkee taaksensa alkuperäisen 
museon ja ohjeistaa katsojaa tarkastelemaan sitä kaukaa 
ja rajatusti. Rakennus luo muurin parkkipaikan ja ulko-
museon välille, toisaalta sen voi ajatella jättävän ulko-
museon suojaan tai turvaan taaksensa. Mutta tarvitseeko 
saamelainen kulttuuri suojaa nykypäivältä? 

Kaarevan katon vertaaminen ympäröivään maise-
maan on kankeaa, sillä se ei ole yhtä täydellistä mäkeä 
vaan äärettömän elävää, saamelaisten kulttuuriympä-
ristöä, joka vaihtelee lähes tasaisesta järvimaisemasta 
aina vaaroihin ja tuntureihin, joissa korkealta katsottuna 
metsämeri hälvenee kauas horisonttiin. Se ei ole tasaisen 
kaareva ympäristö, jossa vastaavanlainen yksittäinen 
massa kiilaa toiseensa kiinni. Rakennus tuntuu katsovan 
saamelaisia kulttuureja hyvin pitkälti valtakulttuurin 
silmin ja yrityksestä huolimatta yksinkertaistaa maise-
maa yllätyksettömiksi huomioiksi ympäristöstään. Katon 
vertausta ympäristöön voidaan pitää melkein lapsek-
kaana lähestymisenä, jossa moniulotteiset ja -muotoi-
set asiat yksinkertaistetaan helposti ymmärrettäviin 
perusmuotoihin.

Kuva 7: Siidan julkisivussa näkyy tervatun ja punaiseksi maalatun puun lisäksi paikoitellen 
valkoista paneelijulkisivua, sekä kuparia. Inarijärven rannan suuntaisesti rakennettu pitkä aita-
elementti ohjaa rakennuksen sisäänkäynnille. Aidalla on mahdollisesti haluttu luoda mielikuvia 
poroaidoista, mutta korkea tumma aita tuntuu ensisijaisesti erottavan rakennuksen ja pihan 
ympäristöstään. 
Kuva: Siida saamelaismuseo ja luontokeskus
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Rakennus edustaa postmodernistista tyylisuuntaa, 
joka voisi antaa hyvin erilaisen lähtökohdan rakennuksen 
ulkomuodolle ja toiminnalle. Rakennuksesta puuttuu tyy-
lisuunnalleen tyypillinen leikkisyys ja yllätyksellisyys niin 
sisä kuin ulkotiloissa. Se on enemmänkin armeijamaisen 
tarkkarajainen ja hierarkinen ympäristöönsä nähden. 
Postmodernismi olisi voinut parhaimmillaan mahdol-
listaa täysin uuden tavan ymmärtää ja nähdä saamelai-
nen ympäristökäsitys ja rakentamistapa. Minimoimalla 
ympäröivien kulttuurien vaikutus rakennukseen, luotiin 
rakennelma, joka olisi voinut soveltua minne tahansa.

Siidaa pidetään postmodernismin näkemyksenä mo-
dernista saamelaisesta julkisentilan rakentamisesta, eikä 
Suomessa ole muita vastaavan kokoluokan rakennuksia 

samalta aikakaudelta. Sitä pidetään yhtenä näkyvimmis-
tä moderneista saamelaiskulttuurin kulttuuriympäris-
töistä Suomessa, mutta nykyään voidaan kyseenalaistaa, 
onko käsitys harhaanjohtava. Johdannossa kohdassa 1.5. 
problematisoin Pallasmaan sanoja ja tekoja siinä, että 
hän itse kyseenalaistaa suunnitteluratkaisujen viennin 
kulttuureihin, jotka eroavat omistamme ja sanallistaa 
itse kolonialismin muodon tällaisissa ratkaisuissa. Hän 
kuitenkin jätti tarkoituksella Siidaa suunnitellessaan 
kulttuuriin ja sen historiaan liittyvät viittaukset vähäi-
seen rooliin ja halusi luoda jotain täysin uutta.

Siida voidaan nähdä merkkirakennuksen sijaan 
esimerkkinä nykyaikaisesta tavasta suunnitella vieraaseen 
kulttuuriin. Voidaanko rakennusta pitää saamelaise-
na arkkitehtuurina, jos sen suunnittelija tulee toisesta 
kulttuurista ja on tarkoituksellisesti pyrkinyt välttämään 
kulttuurille tyypillisiä piirteitä rakennusta suunnitellessa? 
Siida on enemmänkin suomalaisen arkkitehdin näkemys 
toisesta kulttuurista tai aikansa yleisistä arkkitehtuurilli-
sista ihanteista. Se hoitaa kuitenkin merkittävää tehtävää 
saamelaisen kulttuurin museona, mutta onko se todelli-
suudessa enemmänkin valtakulttuurin rakennus, johon on 
sijoitettu saameilaisyhteisölle tärkeitä toimintoja, ja jota 
saamelaiset käyttävät.

Kuva 8: Siidan ensimmäisen ja toisen kerroksen välisen ram-
pin pyöreät ikkunat on sijoitettu niin, että rakenteiden teräs-
palkit ovat keskellä ikkunoita.  Ratkaisu on epäkäytännöllinen 
eikä yksityiskohtana tuo lisäarvoa rakennuksen ulkonäköön. 
Ikkunoiden ja palkkien sijoittelulla on mahdollisesti haluttu 
luoda mielikuvaa saamenlipun muotokielestä. Se jää kuiten-
kin hyvin irralliseksi sekä kaukaiseksi viitteeksi saamelaisesta 
kulttuurista.

Kuva 9: Siidan ensimmäisen ja toisen kerroksen välistä ramppia käytetään näyttelytilana.  Ramppi on 
kapeahko, jolloin monen pysähtyessä katsomaan teoksia, kulku toiseen kerrokseen vaikeutuu.
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2.2.2.  Sajos 

Saamelaiskulttuurikeskus – Sajos, sijaitsee Inarin 
kirkonkylällä Juutuajoen etelärannalla. Rakennuksessa 
sijaitsee tällä hetkellä Saamelaiskäräjien toimitilat, Ina-
rin kunnan saamelaiskirjasto, saamelaisarkisto, saamelai-
salueen koulutuskeskuksen, Lapin aluehallintoviraston, 
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja saamelaisten 
sosiaali- ja terveysalan yhdistys SámiSoster ry:n tiloja. 
Lisäksi rakennuksessa toimii Kahvila Čaiju ja saame-
laiskäsitöiden myymälä Duodji Shop ( Juha Guttorm, 
21.2. 2019).  Rakennuksen suunnittelu aloitettiin vuonna 
2008, jolloin järjestettiin avoin kansainvälinen arkki-
tehtuurikilpailu rakennuksen suunnittelusta. Kilpailun 
ensimmäiseen vaiheeseen osallistui 57 ehdotusta, joista 
kuusi valittiin toiseen vaiheeseen jatkokehitettäväksi. 
Kilpailun voitti HALO-arkkitehtien ehdotus Ađa, jonka 
pohjalta rakennus myös toteutettiin. (Senaattikiinteistöt 
& Saamelaiskäräjät, 2008)

 Juha Guttorm toimi palkintolautakunnassa ja sen 
työvaliokunnassa saamelaiskäräjien edustajana yhdessä 
Pekka Aikion kansa.  Hänen mielestänsä jo heti ensim-
mäisessä vaiheessa HALO-arkkitehtien ehdotus nousi 
ylitse muiden. Guttorm kritisoi, että monet ehdotukset 
olivat kliseisiä ja niiden muotokieli oli jyrkkää. Esi-
merkiksi kilpailuohjelmassa mainittua soljuvuutta tai 
pyöreitä muotoja ei ollut käytetty rakennuksen eikä 
pihan suunnittelussa. Ulko- ja sisätilojen välille ei luotu 
tasa-arvoista ja soljuvaa yhteyttä. Vain kolme kilpailuun 
osallistunutta työryhmää oli käynyt perehtymässä paikan 
päällä kilpailualueeseen ja perehtynyt saamelaiskulttuu-
riin ja kilpailu ohjeen mukana tulleisiin liitteisiin, jossa 
esimerkiksi avattiin saamelaista kulttuuria ja estetiikkaa. 
( Juha Guttorm, 21.2. 2019) Kilpailun toiseen vaiheeseen 

kutsutuille annettiin yleisohje, jossa esimerkiksi kritisoi-
tiin monen kilpailuehdotuksen liian hallitsevaa tai kylälle 
vierasta maisemakuvaa. Lisäohjeistuksessa painotettiin, 
että rakennuksen suunnittelussa oli tarkoituksena löytää 
ratkaisuja, jotka kuvaavat paikallista kokemusmaailmaa, 
pohjoista maisemaa, rakennusperinnettä ja saamelaista 
kulttuuria. (Senaattikiinteistöt & Saamelaiskäräjät, 2008) 

Esimerkiksi kolmanneksi tullut Villa Sápmi otti 
hyvin hallitsevan otteen maisemastaan. Ehdotuksen suo-
rakaiteenmuotoinen, pitkä ja yksinkertainen massa hal-
kaisi koko tontin pienempiin neliskanttisiin pihaosiin. 
Rakennus alkoi melkein Juutuanjoen rannasta halkais-
ten metsän kohdaltaan. Koko matkaltaan tasakorkea 
kolmikerroksinen rakennus tuntuu visualisoinneissaan 
hyvin dominoivalta ja sen kontakti ympäristöön näyt-
täytyy hyvin tarkkarajaisena ja tilojen välistä hierarkiaa 

Kuva 10: Sajos kuvattuna parkkialueen suunnalta koh-
ti sisäänkäyntiä. Rakennuksen pystysuuntaiset puuele-
mentit luovat mielikuvia mäntymetsän puustosta.

Kuva 11: Muodollisesti Villa Sápmi rakennus dominoi 
ympäristöään. Suora pursotetun oloinen massa tuntuu 
keskeneräiseltä.
Lähde: Saamelaiskulttuurikeskus - 2. ja 3. palkinto, Saame-
laiskäräjät dokumenttipankki
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synnyttävänä. Juha Guttorm koki, että Villa Sápmi toi 
mieleen entisaikojen oppilasasuntolat, mikä aiheutti 
ahdistavaa tunnetta ( Juha Guttorm, 21.2.2019). 

Guttorm piti Ađa ehdotuksen neljän logiikasta, joka 
symbolisesti kuvaa monin eri tavoin saamelaista kulttuu-
ria; Muodon voi nähdä kuvastavan niin saamenpuvuissa 
toistuvia neljää väriä, lipun värejä tai neljäntuulenlakkia. 
Toisaalta se voi kuvastaa sitä, että saamelaisia asuu neljän 
eri valtion alueella tai sitä, että Suomessa saamelaisalue 
sijaitsee neljän pohjoisimman kunnan alueella. Ra-
kennuksen muodossa pystyi näkemään samanlaisuutta 
poron selkärangan luihin. ( Juha Guttorm, 21.2.2019)

Rakentamisvaiheessa Sajoksen budjetti ei pitänyt, 
joten rakennuksen suunnittelussa karsittiin pois ko-
koussiiven edustussaunatilat ja rakennusta tiivistettiin. 
Juha Guttorm oli mukana Sajoksen rakennusvaihees-
sa ja koki, että budjetin takia tehtävien muutosten 
suhteen selvittiin aika pienillä vaurioilla. Hän koki, 
että yhteistyö toimi suunnittelijoiden ja saamelaisten 
edustajien välillä ja, että projekti huomioi saame-
laisten näkemyksen rakennuksen suunnittelussa ja 
muotokielessä. ( Juha Guttorm, 21.2.2019)

Saamelaiskäräjien vuoden 2019 puheenjohtaja Tiina 
Sanila-Aikio olisi toivonut, että kulttuuri olisi näkynyt 
kokonaisvaltaisemmin Sajoksen toteutuksessa. Hän ei 
koe Sajosta täysin omakseen. Sisätiloissa näkyvimmin 
saamelaiskulttuuri tulee esille yksittäisten taideteosten 
ja sisustuksen kautta, esimerkiksi verhojen ja ravinto-
lan tuolien välityksellä. Kaikki nämä ovat yksittäisiä 
sisustuselementtejä, jotka on helppo viedä rakennuksesta 
pois. Kulttuuri ei ole siten kiinteänä osana rakennusta ja 
sen luonnetta. Sanila-Aikio nostaa esimerkiksi Nor-
jan saamelaisammattikorkeakoulun, jossa esimerkiksi 
rappusten käsijohteissa on käytetty hyväksi saamelaista 

käsityöperinnettä. (Sanila-Aikio, 15.2.2019) Juha Gut-
tormin mukaan saamelainen käsityö näkyy rakennuksen 
muotokielessä. Esimerkiksi auditorio, Dolla, on kiisan 
muotoinen ja parlamenttisalin, Soljun, muoto muistuttaa 
pyöreällä muodollaan riskua eli saamenpuvun rintasol-
kia. ( Juha Guttorm, 21.2.2019) 

Sajos istuu ympäristöönsä luontevasti. Rakennus 
nousee osittain puurajan yläpuolelle, mutta se ei erot-
taudu huomattavasti maisemastaan vaan istuu osaksi 
kokonaisuutta. Juha Guttorm kuvasi, että rakennus 
istuu maisemaan kuin se olisi ollut siinä aina ( Juha 
Guttorm, 21.2.2019). Pystysuuntaisesti sommitellut 
harmaantuvat puupilarit julkisivussa luovat mielikuvaa 
puiden rungoista, mikä juurruttaa rakennuksen osaksi 
mäntypuu valtaista ympäristöään. Laskevaa pulpet-
tikattoa rikkoo saamelaiskäräjien kokoustilan kat-
toikkuna, mikä luo monimuotoisuutta ja hajottaa sen 
täydellisen geometristä muotokieltä. Tontin käsittely 
on jätetty minimiin ja sisäänkäynnin läheisyydessä 
olevaa piha-aluetta ei luo kukkaistutukset ja nurmiken-
tät, vaan pihan suunnittelussa on käytetty ympäröivästä 
maastosta löytyviä kasveja ja puita.

Sisätiloissa suuret ikkunat, jotka alkavat lattiatasosta, 
luovat olotilan, jossa ympäröivät alueet tulevat osaksi ti-
laa ja sen tunnelmaa. Ikkunat eivät rajaa selkeäreunaises-
ti tiettyä näkymää ulkotilasta toisin kuin Siidassa. Tämä 
vähentää rakennuksen ja ympäristön välistä hierarkiaa. 
Ulkotilat ovat osa sisätilojen kokemusta, olemusta ja 
ilmettä. Sajoksen sisätiloissa on käytetty paljon puuta ja 
lattiat on jätetty betonipinnalle. Valittujen elementtien 
muotokieli on suoraviivaista ja yksityiskohtia on vähäi-
sesti. Kahden materiaalin vähäeleinen yhteistyö toimii ja 
tiloissa on harmoninen tunnelma, mutta onko rakennus 
saamelaisen kulttuurin rakennus vai rakennus, joka on 

Kuva 12: Toiseen kerrokseen johtavat portaat seuraavat 
auditorion kaarevaa muotoa. Saamelaisesta käsityöpe-
rinteestä johdetut pyöreät muotokielet luovat tilallisesti 
avarampia ja tiukempia käytävätiloja. Käytävien vaihtele-
va leveys ohjaa kulkijaa ja tekee tiloista mielenkiintoisia.
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tehty saamelaisten käyttöön? Vaikka rakennus on suun-
niteltu ja tehty hyvässä yhteistyössä Saamelaiskäräjien 
edustajien ja yhteisön kanssa, koen, että rakennuksessa 
olisi voitu ottaa kulttuuri kiinteämmäksi osaksi. Muo-
tokielellisesti tilat ottavat vaikutteita saamelaisesta kä-
sityöstä, mutta esimerkiksi Sanila-Aikion mainitsemien 
yksityiskohtien, kuten käsijohteiden avulla, kulttuuria 
olisi saatu vielä kiinteämmin osaksi kokonaisuutta.

Haastatteluissa esiintulleesta kritiikistä huolimat-
ta Sajos on onnistunut kokonaisuus ja sellaisenaan 
uudenlainen lähestymistapa saamelaiskulttuuriin ja 
julkiseen rakentamiseen alueella. Rakentamisen yhtey-
dessä ja suunnittelussa on kuultu saamelaisia ja heidän 
toiveitaan. Jää kuitenkin kysymykseksi onko rakennus 
saamelaista arkkitehtuuria vai saamelaisille rakennettua 
valtakulttuurin näkemystä saamelaisesta rakentami-
sesta? Kuitenkin kilpailulautakunnassa oli vain kaksi 
saamelaiskäräjien edustajaa sekä yksi Giellagas-insti-
tuuttin edustaja (Veli-Pekka Lehtola), kun palkintolau-
takunnassa oli 14 jäsentä. Olisi mielenkiintoista tietää 
millainen lopputulos olisi ollut, jos palkintolautakunta 
ja koko prosessi olisivat olleet pelkästään saamelaisten ja 
Saamelaiskäräjien käsissä.

Kuva 14: Parlamenttisaliin tulee valoa huoneen katon 
rajassa sijaitsevista ikkunoista, jotka aukevat pohjoiseen.

Kuva 13: Rakennuksen ulkoseinien kaarevuuden vuoksi 
ulkojulkisivu tulee osaksi sisätilan tunnelmaa. Kuvan taustalla 
näkyy Marja Helanderin Tunturissa-taideteos. Teos sijaitsee 
sisäänkäynnin tuulikaapin yläpuolella. (Kansallisgalleria, 
haettu: 30.5.2022)
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2.3.  Kaavoitus ja rakentaminen Inarissa

Inarissa rakentaminen painottuu pitkälti matkailura-
kentamiseen, minkä huomaa alueella vireillä ja voimassa 
olevista asemakaavoista. Matkailulle on varattu suurempi 
osa kuin asuin- ja julkiselle rakentamiselle. 

2.3.1  Asuntotilanne

Inarin alue on potenut asuntopulaa ainakin koko 
2010-luvun ajan. Kunnan vuokra-asuntojonot ovat 
kuitenkin viime vuonna päässeet lyhenemään uusien 
rivi- ja kerrostalojen valmistuttua. Silti tammikuussa 
2020 Inarin Kiinteistöt Oy:n ja Inarin Vuokra-asunnot 
Oy:n toimitusjohtaja Sampo Kirjarinta kommentoi 
Inarilaisen haastattelussa, että vuokra-asuntohakemuksia 
oli 143 kappaletta, joista vaihtoasuntoja 25. Parhaillaan 
suurinta kysyntää on Inarin, Ivalon ja Saariselän alueella 
sijaitseville asunnoille. Erityisesti yksiöistä ja kaksioista 
on tarjolla niukasti. (Vaara, 2020) Vuokra-asuntohake-
muksia on kuitenkin niin paljon, ettei asuntopula ole 
vielä täysin selätettyä.

Vuonna 2018 Inarilainen uutisoi uudisrakentami-
sen vilkastuneen erityisesti Inarin ja Ivalon alueella. 
Samalla kerrottiin, että kunta omistaa enemmän vuok-
ra-asuntoja kuin muualla Suomessa. Kuntien omista-
mien vuokra-asuntojen määrä on maanlaajuisesti noin 
5% kun taas Inarissa se on noin 10 prosentin luokkaa. 
(Inarilainen / JP, 2018)

Usein kunnan asuntotilanteesta puhuttaessa keskustel-
laan erityisesti Inarin, Ivalon ja Saariselän alueen rakenta-
misesta ja siitä, kuinka erityisesti näillä alueilla on tarvetta 
vuokra-asunnoille. Kuitenkin haastatteluissa tulee esille 
se, että myös muualla olisi tarpeita vuokra-asunnoille. 

Esimerkiksi Sevettijärvelle olisi halukkuutta muuttaa, 
mutta vuokra-asuntojen määrä on kunnallisella puolella 
tasan yhdeksän kappaletta. Lisäksi alueella sijaitsee kaksi 
rivitaloa, jotka tarvitsisivat jo peruskorjausta. Haastatelta-
vat 1 ja 2 mukaan alueelle olisi kyllä halukkuutta muuttaa 
asumaan, mutta vuokra-asuntoja ei oikeastaan ole tarjolla. 
(Haastateltavat 1 ja 2, 15.8.2019)

Isompien kyläkeskusten ulkopuolella on jonkin ver-
ran vanhempia omakotitaloja myytävänä, mutta pienien 
kerros- tai rivitaloasuntojen määrä on lähes olematon. 
Vuonna 2015 uutisoitiin myös YLEn uutisissa, että 
asuntopula jarruttaa paluumuuttoa Sevettijärven alueella. 
(Gauriloff & Harju, 2015) Kuitenkaan asuntotilanne ei 
ole tuntunut muuttuneen viimeisen seitsemän vuoden 
aikana.  Yksipuolinen asuntokanta vaikeuttanee val-
miiksi jo alueelle palaamista, mutta vuokra-asuntojen 
minimaalinen määrä pahentanee ongelmaa. Nuoren on 
vaikeaa palata takaisin kotikylänsä alueelle, jos ainoat 
asumisvaihtoehdot ovat joko muuttaa takaisin vanhem-
piensa luo tai vuokrata tai ostaa omakotitalo.

Vuokra-asuntojen määrän lisäksi on uutisoitu raken-
tamisen kalleudesta, joka vähentää yksityisten yritysten 
kiinnostusta rakentaa Inariin. Inarilaisen uutisessa Aki 
Romakkaniemi Ivalon Kiinteistömaailmasta kommen-
toikin, että rakentaminen Inariin on yhtä kallista kuin 
rakentaminen Helsingissä (Vaara, 2020).  Sampo Kirja-
rinnan, Inarin Kiinteistöt Oy toimitusjohtajan, mukaan 
asuntorakentamisen hintaa nostaa se, että rakennusyri-
tykset keskittyvät matkailurakentamiseen, jossa katteet 
ovat perinteistä asuntorakentamista korkeammat. Mat-
kailurakentamisen rinnalla asuntorakentaminen näh-
dään kannattamattomana toimintana, mikä näkyy myös 
siinä, että tarjouksissa hinnoitellaan palvelut siten, ettei 
rakentaminen ole kannattavaa. (Kirjarinta, 13.3.2020) 

Tilannetta voi kuvata noidankehänä, jossa rakentami-
sen painottuminen tietylle alueelle on aiheuttanut hinnan 
nousun, joka vaikeuttaa asuntojen rakentamista, mikä taas 
aikanaan tulee heijastumaan matkailualoille, kun työnte-
kijät eivät löydä asuntoja paikkakunnalta. 

Ratkaisua kierteeseen on etsitty ja yhtenä vaihto-
ehtona pidetään moduulirakentamista, jossa moduulit 
tuotettaisiin muualla ja kuljetettaisiin Inariin. Näin voi-
taisiin rakentaa rivitaloja tai jopa pieniä luhtitaloja. Asia 
on kuitenkin vasta suunnitteilla. Rakentamiseen liittyvissä 
asioissa Kirjarinta korostaa myös alueen ympäristön vai-
kutusta rakennusten suunnitteluun. Inarissa lumi- ja tuu-
likuormat ovat suuremmat kuin eteläisemmässä Suomes-
sa, joten tarvetta on myös suunnittelijoille, jotka pystyvät 
aktiivisesti käymään paikan päällä ja ymmärtävät ilmaston 
rasitteet rakennukselle. (Sampo Kirjarinta, 13.3.2020)

Kirjarinnan mukaan Inarin vuokra-asunto -yrityksel-
lä ei juurikaan ole uudistuotantoa. Lähitulevaisuudessa 
ainut uudishanke on Ivalon lukion vanhan asuntolan 
korjaaminen ja muuntaminen 12 pienasunnoksi. Muu-
ten Inarin vuokra-asuntojen puolella keskitytään pe-
ruskorjaamiseen, sillä korjausvelkaa on valtavasti. Yritys 
on palkannut neljä puuseppää, jotka tekevät peruskor-
jaustyötä seuraavat viisi vuotta noin puolitoista asuntoa 
kuukaudessa. (Sampo Kirjarinta, 13.3.2020)

Asuntotilanne paranee todennäköisesti hitaasti ja pää-
sääntöisesti yksityisten rakennushankkeiden kautta, mikä 
todennäköisesti lisää asuntorakentamisen keskittymistä 
kolmeen isoimpaan kyläalueeseen eli Inariin, Ivaloon 
ja Saariselälle. Tulevaisuudessa moduulirakentamisen 
kautta voidaan saada helpotusta myös muiden alueiden 
vuokrattavien pienasuntojen pulaan, mutta lähivuosina se 
ei tule tapahtumaan ainakaan kunnallisen puolen kautta. 
Näen hyvin epätodennäköisenä, että yksityisenpuolen 

rakennuttajat kiinnostuvat rakentamaan asumiseen sopi-
via yksiköitä kolmen isoimman alueen ulkopuolelle. 

2.3.2.  Kunnan kaavoitustilanne

Kunnan alueella on kolme asemakaava-aluetta, 
Inarin, Ivalon ja Saariselän alueella. Ivalon kaava on 
vuodelta 2009, Inarin 2014 ja Saariselän alue on kaa-
voitettu osissa, joista uusimmat, suuremmat alueet ovat 
vuodelta 2015. Vuonna 2015 kaavoitettiin Saariselän 
huipulle hotelli, joka eroaa muusta rakentamisesta, si-
ten, että se poikkeusluvan turvin voitiin rakentaa puu-
rajan yläpuolelle. Vuonna 2011 valmistuneen osayleis-
kaavan mukaan alueelle rakennettaessa pitäisi ottaa 
huomioon maiseman ja luonnon erityispiirteet, sekä 
rakentaa rakennus niin, etteivät rakennukset aiheuta 
häiriötä lähi- tai kaukomaisemassa. (Arkkitehtitoimisto 
JKMM oy & Inarin kunta, 2011)  Erityisluvalla hotelli 
sai rakennusluvan, jota nykypäivänä on kritisoitu huo-
noksi valinnaksi. Kutturan tien suuntaan hotelli näkyy 
pitkän matkaa maisemassa ja se nousee yöllä selkeästi 
esille huoneiden ja piha-alueen valaistuksen takia. Jan-
rik Magga kuvaili rakennuksen näyttävän jättimäiseltä 
lyhdyltä maisemassa ( Janrik Magga, 14.2.2019), mikä 
kuvaa hyvin rakennuksen suhdetta sen ympäristöön. 
Päivällä tumma väri nostaa rakennuksen esille ympä-
ristöstään, kun taas yöllä ikkunoista loistava valo näkyy 
pitkienkin matkojen päähän.

Parhaillaan Inarissa on vireillä Ivalon alueen osayleis-
kaava, joka koskee alueita 1,2 ja 3. Nämä alueet ovat 
Sarviniemi, Nangunniemen alue, sekä Nellimin kylä. 
Tulevat osyleiskaavat ovat alueiden ensimmäiset voimas-
sa olevat yleiskaavat. Tähän mennessä kyseisiä alueita 
on käsitelty vain rantayleiskaavoissa. Ivalon alueen 
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kehittämisen suhteen kaavaseloste nimeää lähtökohdiksi 
hallitun ja kestävän kaupunkikehityksen, jonka lähtökoh-
tana on paikallisten ihmisten perusoikeudet ja perinteiden 
kunnioittaminen. Lisäksi kehittämisen yhteydessä on 
pidettävä huolta, että nykyiset elinkeinot pysyvät jatkos-
sakin elinkelpoisina alueella. Selostus toteaa heti samassa 
listassa, että Ivalon alueen tulevaisuus rakentuu kasvavalle 
ja kannattavalle matkailurakentamiselle. (Märijärvi, et al., 
2018) Matkailu on merkittävä työllistäjä, joka työllistää 
niin saamelaisia kuin suomalaisia, mutta kannattaako sen 
varaan rakentaa voimakkaasti kunnan tulevaisuutta?

Vaikka maankäytön keskeisissä periaatteissakin toiste-
taan, että esimerkiksi Nanguniemen aluetta kehitettäisiin 
jatkossa niin matkailun kuin paikallisten asukkaiden 
tarpeisiin, jää kaavaselosteesta ja itse osayleiskaavoista olo, 
että työtä tehdään ensisijaisesti matkailun ehdoilla. Mat-
kailun uskotaan yksinään tukevan kylien elinvoimaisuutta. 
Nanguniemen ja Veskoniemen kvälisen uuden tieyhtey-
den tekemistä perustellaan juuri sillä, että Nanguniemen 
palvelut tuelvaisuudessa tukisivat tämän yhteyden takia 
myös kylän asukkaita. (Märijärvi, et al., 2018)

 Yleiskaavaselosteessa tai muuallakaan ei kuitenkaan 
erityisesti määritellä, kuinka uusi matkailukeskittymä, 
noin seitsemän kilometrin päässä, tukisi erityisesti kylän 
asukkaita. Samaan aikaan selosteessa mainitaan hallittu 
kehittäminen ja kestävä kehitys. (Märijärvi, et al., 2018) 
Veskoniemessä sijaitsee jo nykyisellään Wilderness hotels 
-hotelliketjun omistama Nangu hotelli. Eikö yleiskaavan 
arvojen puitteissa olisi järkevämpää kehittää nykyistä mat-
kailutoimintaa alueella tai sijoittaa uusi hotellikompleksi 
merkittävästi lähemmäksi kylää? Onko järkevää sirpaloida 
uusia matkailurakentamisen yksikköjä kauas nykyisistä 
asumis- ja matkailukeskittymistä?

Yleiskaavan kaavaseloste tuntuu muutenkin 

unohtavan asukkaat suunnitelmasta. Tavoiteosiossa kä-
sitellään moniosaisesti loma- ja matkailurakentamista ja 
luonnon virkistyskäyttöä, mutta asukkaiden palveluihin 
liittyvää osiota ei ole erikseen kirjoitettu. Kaava tukeutuu 
voimakkaasti siihen, että kylien tulevaisuus elää pelkäs-
tään matkailun avulla. Yksistään matkailua lisäämällä ei 
pystytä pitämään yllä esimerkiksi Nellimin elinvoimai-
suutta, eikä painottamalla asuinrakennusten suunnit-
telussa perinteistä saamelaista pihapiirin muotokieltä, 
kuten kaavaselostuksessa nyt annetaan tavoitteeksi 
(Märijärvi, et al., 2018), pystytä pitämään alueen elinvoi-
maisuudesta kiinni asukasnäkökulmasta. On ristiriitaista 
pitää matkailua yhteisöjen elinvoimaisuuden mittarina, 
jos se ei tuo mukanaan muita palveluja lähelle paikallisia 
tai lisää alueen asuntokannan monipuolisuutta. 

Matkailurakentamisen määrän kasvaessa pienissä 
kyläyhteisöissä, ilman asukkaille suunnattujen palvelujen 
ja asuntojen määrä kasvamista, on suuri riski, että alue 
tyhjenee pitkäaikaisista asukkaistaan. Kylästä kehittyy 
hiljalleen matkailun lavaste, joka elää vain tietyn mat-
kailukauden ajan ja autioituu sen loputtua. Matkailun 
autioittamat kylät voivat muuttua pidemmällä tulevai-
suudessa ongelmaksi, jos matkailijoiden preferenssit 
kohteen suhteen muuttuvat. On mahdollista, että jossain 
kohtaa tulevaisuutta voi Suomestakin löytyä täysin 
autioituneita kyläyhteisöjä, jos tilanne pääsee tarpeeksi 
pahaksi.

39

Kuva 15: Vanha nuotiopaikka Nanguniemen venesataman lä-
heisyydessä. Satama ja ympäristö tuntuvat olevan paikallisten 
käytössä. Sijaintinsa puolesta alue on rauhallinen ja kaukana 
isommista matkailukeskittymistä. On harmillista, jos satama 
luovutetaan matkailurakentamisen käyttöön, sillä se saattaa 
ajaa paikalliset pois alueelta.
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2.4.  Matkailun monet kasvot

”Kun mökkeilijä rakentaa sen mökkinsä siihen pienen 
järven rannalle niin se luulee, että se omistaa sen järven. Ei 
siellä muut sitten saisi käydä. Kerran yksi tuli ihan siihen 
mökin rantaan katsomaan, kun kalastettiin, tuijotti ihan 

sen koko ajan. Eipä siinä huvittanut kalalla olla.” 
(Haastateltavat 1 ja 2, 15.8.2019)

Matkailu tuo elannon monelle alueen saamelaiselle 
ja suomalaiselle, mikä näkyy niin kesällä kuin talvellakin 
melkein joka puolella Inaria. Talvella alueelle matkaa 
turisteja erityisesti lumen ja revontulien perässä. Mat-
kailutoimijoita on niin kylien yhteydessä kuin pitkien 
välimatkojen päässä, alueilla, joihin infra on pitänyt 
rakennuttaa ainoastaan matkailuyritystä varten. Suurin 
keskittymä matkailun kannalta on Saariselkä lasket-
telurinteineen ja sen lähellä sijaitseva Kakslauttanen. 

Matkailu- ja majoitustoimintaon kuitenken levittäytynyt 
lähes kaikkialle kunnan alueella ja esimerkiksi Nellimis-
sä matkailuyrittäjän voineen sanoa omistavan merkit-
tävän osan kylän keskustasta, sillä matkailuyritys toimii 
kylän sydämessä ja on aikanaan ostanut majoitusyksikön 
läheisyydessä olevista rantatonteista merkittävän osan. 
Kylän palvelut, kuten ravintola, ovat kyseisen yrityksen 
omistamia.

Matkailu rasittaa paikallisia ja tarinoita turistien 
tekemisistä saa kuunnella monesta suunnasta. Ongel-
mana eivät ole pelkästään ulkomailta tulevat turistit 
vaan myös muualta Suomesta alueelle tulevat matkai-
lijat, jotka eivät ymmärrä, että alueet ovat asukkaiden 
aktiivisessa käytössä, eivätkä autiota erämaata. Suomen 
Kuvalehti toteaa artikkelissaan, että turismin suuri 
määrä on vaikuttanut myös ihmisten omaan arkeen, 
kun turistit ovat esimerkiksi lainanneet luvatta potku-
kelkkaa tai tulleet yksityismaille (Pöntinen, 2018).

Turismin negatiiviset vaikutukset voi tuntea alueel-
la, vaikka ei edes asuisi siellä. Suurilla teillä saattaa olla 
joku pysähtyneenä keskelle kaistaa, koska tien vieressä 
on poro, vaikka parkkipaikka oli vain parin sadan met-
rin päässä. Lisäksi kuulin kertomuksia, kuinka turisti 
on milloin ollut ottamassa kuvia postilaatikon sisällöstä 
kuin tekemässä tarpeitaan toisen pihalle. Osa tari-
noista on varmasti yksittäisiä tapauksia tai värittyneitä 
tarinoita, mutta turistien aiheuttama negatiivinen paine 
paikallisille on joka tapauksessa niin merkittävä, että 
Inarin kunta on laatinut erillisen englanninkielisen oh-
jeistuksen turisteille, missä ohjeistetaan niin luonnossa 
liikkumisesta kuin siitä, että paikallisten yksityisyyttä 
pitää kunnioittaa (Inarin kunta 2). Eläminen turismin 
näyttämöllä voi olla hyvin raskasta paikallisille.

Matkailu itsessään on tuonut alueelle saamelaisiin 
tai suomalaisiin kulttuureihin kuulumattomia piir-
teitä, joista räikeimmin erottuvat lasiset ”iglukylät” 

ja koiravaljakkoajelut. Vuonna 2008 Inarin alueella 
toimi neljä koiravaljakkoyritystä, joissa oli yhteensä 
480 koiraa käytössä (Heikkinen, 2008). Määrä tuskin 
on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana 
matkailun määrän kasvaessa. ”Iglukyliä” on noussut niin 
kauas pysyvästä asutuksesta, esimerkiksi Kakslauttanen, 
kuin melkein Inarin kylään kiinni. Rakennukset eivät 
kuitenkaan ole Igluja, vaan ne imitoivat muodoltaan 
paikallisiin kulttuureihin kuulumattomien iglujen 
muotokieltä. Materiaalikin on vaihdettu lumesta 
lasiin. Ne eivät ole majoitusvaihtoehtoina suunniteltu 
vuoden ympäri tapahtuvaan matkailuun, sillä yksit-
täisiä iglumökkejä ympäröivä metsä on hakattu pois 
niin, että ympäristön ilme lumettomana aikana on karu 
ja melkeinpä laitosmainen. Ymmärrän, että lumi saa 
iglut näyttämään varmasti komealta, mutta kesällä ne 
näyttävät luotaantyöntäviltä, surkeilta ja täysin väärään 
paikkaan rakennetuilta.

Kuva 16: Lasi-igluja Kakslauttasen matkailukohteessa. Talviaikaan 
rakennelmien ympäristö on lumen peitossa, mutta kesäaikaan raken-
nelmien karu ympäristö tulee näkyviin. Rakennelmia ei markkinoida 
muuten kuin talvimatkailukautena, joten ympäristön maisemointiin 
on käytetty minimaalisesti resursseja.
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Saamelaiskäräjät teettivät vuonna 2018 vastuulli-
sen ja eettisesti kestävän matkailun ohjeistuksen, jossa 
otetaan kantaa iglukyliin ja koiravaljakkoajeluihin sekä 
muihin lainattuihin perinteisiin, joita matkailussa käy-
tetään hyväksi. Ohjeistuksessa nostettiin esiin etenkin 
se, miten lainatut ja keksityt perinteet saattavat muuttaa 
matkailua homogeenimäiseksi, jolloin matkailuympäris-
töt alkavat muistuttamaan toisiaan ja matkakohteiden 
”erikoisuuksista” lähtee niiden hohdokkuus turistin 
silmissä. Samaa ”iglu”-majoitustahan saa muualtakin, ei 
pelkästään tietystä paikasta. Saamelaiskäräjien ohjeis-
tuksessa ollaan huolissaan, että toisista kulttuureista 
lainaamalla ja omia perinteitä keksimällä syötetään mat-
kailijoille alueesta vääristynyt kulttuurillinen sekasikiö, 
jolloin periaate, jossa matkailu vaikuttaa positiivisesti 
saamelaisyhteisöön ja saamelaiskulttuuriin kärsii. (Saa-
melaiskäräjät, 2018)

Matkailutoiminta on hyvin kaksijakoinen asia 
Inarissa. Se on toisaalta suuri työllistäjä, joka tuo myös 
verotuloja kunnalle, luo työllisyyttä ja ehkä jopa auttaa 
pitämään palvelut kunnassa. Samalla se kuitenkin vai-
keuttaa paikallisten arkea ja elämää, aiheuttaa palvelujen 
keskittymisen laaja-alaisessa kunnassa hyvin toisiaan lä-
hellä oleviin pisteisiin, sekä epäsuorasti aiheuttaa kylien 
epätasa-arvoista kehittymistä. Todennäköisesti matkailu 
on tulevaisuudessakin iso osa kunnan toimintaa, mutta 
sen kestävyyteen pitäisi kiinnittää huomiota. Pitkäl-
lä aikavälillä on täysin kestämätöntä, jos jatkossakin 
keskitytään kaikessa ensisijaisesti matkailutoimintojen 
lisäämiseen ilman reunaehtoja. Jos tulevaisuudessakin 
kunta haluaa keskittää rakentamistaan matkailuun, 
olisi syytä alkaa vakavasti pohtimaan, kuinka muokata 
matkailuteollisuutta siten, että se ei jyräisi alleen muuta 
alueen kehitystä.

Kuva 17: Lasi-iglujen ja kelohirsimökkien välimuotoratkai-
suja Kakslauttasen matkailuyrityksen alueella. Alueen reittejä 
on koristeltu miniatyyrisillä niliaitoilla. Alue on suunnattu 
ensisijaisesti talvimatkailuun. Kesäaikaan Kakslauttasella ei 
ole majoitustoimintaa.
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3.  Saamelainen t i la

Kuva 18: Rantamaisema Nellimissä.



46 47

3.1. Luonto osana ihmistä

Jokainen ihminen päättää itse oman suhteensa luon-
toon, mutta ympäristö, oma kulttuuri ja perhe vaikutta-
vat näkemyksiimme. Yleistettynä saamelaisissa kult-
tuureissa luonto on osa kokonaisuutta. Luonto ei eriydy 
ihmisestä ja rakennetusta ympäristöstä omaksi kokonai-
suudekseen, tietynlaiseksi vastakohdaksi ihmiselle, vaan 
toimii tasa-arvoisena osana elämää. 

Ailu Valle toteaa” Viidon Sieddit” -julkaisussa, että 
saamelainen luontosuhde on muovautunut aikoinaan 
lokaalisti. Elämisen taustalla ollut vuotuiskierto on 
liikuttanut ihmistä, mutta kierto on ollut samoja alueita 
kiertävää. Ympäristössä selviytyminen on vaatinut asui-
nympäristön kokonaisvaltaista tuntemusta ja ymmärtä-
mistä; kuinka käyttää kestävästi ympäristön materiaaleja 
niin vaatteiksi ja asumiseen kuin ruokaankin. Perin-
teinen luontosuhde ilmenee nykyään tapaperinteinä 

esimerkiksi sukujen vanhojen nautinta-alueiden rajojen 
kunnioittamisena. (Valkonen & Vallu, 2018)

Audhild Schanche kuvaa suhdetta luontoon Ho-
rizontal and vertical perceptions of Saami landscapes 
-artikkelissaan näin:

” Saami landscape studies also reveal what we all know, 
but they tend to ignore the discussion of environmental 

matters; i.e. that respect/abuse and care/mistreatment are 
not the only ways of relating to nature. Depending on the 
actual practical situation, nature provoke fear, anger, in-

security, bewilderment, and irritation as well as gratitude 
and love, and sometimes more than one of these responses at 
the same time. Nature can betray you and can be ridiculed 
and despised as well as loved and respected, depending on 

what it exposes you to.” (Schanche, 2004)

Schanche toteaa kirjoituksessaan, että saamelai-
sessa kulttuurissa luonto ja ihminen olivat jo alkujaan 
olemassa yhdessä rinnakkain, eikä kumpaakaan nostettu 
toista tärkeämmäksi. Raja luonnon ja luontoon kuu-
lumattoman välillä oli joustava ja määritelmä saattoi 
elää tilanteen mukaan. Tasa-arvoinen suhde perustui 
symmetriaan ja vastavuoroisuuteen. Schanchen tutki-
muksen mukaan luonto oli kunnioituksen kohde, mutta 
luonnolle annettuja lahjoja ei pitäisi ajatella yliluonnolli-
selle voimalle annetuiksi uhreiksi, vaan luvan pyynnöksi, 
tai luonnosta saadun lahjan kiitoksiksi. Ihminen oli siis 
tasa-arvoinen luonnon kanssa. (Schanche, 2004)

Nykypäivänä luontosuhteen luominen ja ylläpito 
on siirtynyt yhteisöltä enemmän yksilölle. Ailu Val-
lu kertoo, että jokaisen saamelaisen luontosuhde on 
erilainen. Toisella suhde ja yhteys luontoon on säilynyt 
paremmin ja toisella heikommin. Hän laskee mukaan 

luontosuhteeseen myös saamelaisten oikeuksien, kielen, 
kulttuurin ja saamelaisten elinkeinojen puolesta puhu-
misen. (Valkonen & Vallu, 2018)

Jokaisen ihmisen suhde luontoon on yksilöllinen 
kulttuurista riippumatta. Kuitenkin kokonaiskuvallisesti 
on nähtävissä samanlaisia arvoja, joiden pohjalle ihmisen 
oma luontosuhde on muodostunut. Saamelaisten arvo-
pohja luontoon perustuu siihen, että ihminen, yhteisö ja 
kulttuuri ovat osa kokonaisuutta, johon luonto kuuluu 
tasa-arvoisena osana. Suhde luontoon näkyy Ailu Vallun 
sanoin myös suhteena omaan kulttuuriin, oikeuksiin ja 
kieleen. Luonto nähdään siten nykyäänkin tasaveroi-
sena osana kokonaisuutta eikä erillisenä vastapainona 
ihmiselle.

Esimerkiksi keskusteltaessa Jäämeren radan rakenta-
misesta kyse ei ole pelkästään luonnosta ja sen säilymi-
sestä, vaan asiaan liittyy myös saamelaisen kulttuurin 
osa-alueita ja elinehtoja, kuten poronhoito, ja kuinka 
kyseinen rakennustyö tulee muuttamaan kulttuuriym-
päristöä sekä sukujen maita tai nautinta-alueita. Oikeus 
päättää omasta ympäristöstään on oikeus päättää tässä 
tapauksessa omasta kulttuuristaan sekä oman yhteisön 
suhteesta luontoon nyt ja tulevaisuudessa.

”Luonto antaa sen mitä sillä on annettavana ja sitä pitää 
kunnioittaa, jos otat enemmän kuin tarvitset vaikka verkot-
tamalla järven ristiin rastiin, myöhemmin se ei annakaan 

enää mitään.” 
-Ailu Valle, Viidon Sieddit haastattelu,  

(Valkonen & Valkonen, 2018)

3.1.1. Kulttuuriympäristö ja -maisema

Adhild Schanche pohtii ”Horizontal and verti-
cal perceptions of Saami landscapes” -artikkelissaan 
horisontaalista ja vertikaalista suhdetta luontoon. 
Horisontaalissa luontosuhde pohjautuu symmetriaan, 
tasapainoon ja -arvoon sekä oikeudenmukaisuuteen, kun 
taas vertikaalinen luontosuhde pohjautuu hierarkiaan, 
epäsymmetriaan, erilaisille voimasuhteille ja asioiden 
välisiin hallintosuhteisiin. (Schanche, 2004) Pystysuora-
suhde laittaa asioita arvojärjestykseen ja nojaa ajatukseen 
siitä, että jokin on aina toisen yläpuolella. Tämä aiheut-
taa johtamissuhteita, vastakkainasettelua ja vertailua eri 
asioiden välillä. Vertikaalissa ajattelussa jokin hallitsee 
aina toista ja on täten tärkeämpi osa kokonaisuutta. 
Vaakasuorassa kaikki pyritään pitämään samassa tasossa 
ja täten yhtä arvokkaina osina kokonaisuutta, jolloin 
ihminen on osa luontoa, eikä sen yläpuolella. Horison-
taalissa ajattelussa rajaviivoja ei vedetä eri osien välille, 
milloin ei voida myöskään suoraviivaisesti rajata, mihin 
jonkin yksittäisen osan kosketus loppuu ja toisen alkaa, 
eli ihmisen luoma ympäristö on myös luonnon ympä-
ristöä ja toisin päin. Asiat linkittyvät toisiinsa ja luovat 
holistisen kokonaisuuden. 

Vuotuiskierto

Vuotuiskierrolla tarkoitetaan vuoden ympäri 
tapahtuvaa muuttamista eri nautinta-alueiden 
välillä. Vuotuiskierto oli yhteinen piirre kaikille 
saamelaisille yhteisöille aina 1900-luvun alkuun asti. 
Vuotuiskierto perustui perheiden ja sukujen nautin-
ta-alueiden jakoon sekä vanhoihin tapaoikeuksiin. 
(Lehtola1, 2012)

Viidon Sieiddit

Viidon Sieiddit – Saamelaisen luontosuhteen uudet 
mittasuhteet – hankeen keskiössä on alkuperäiskan-
san erityinen suhde luontoon. Hanke oli kokeellinen 
taidetta ja tiedettä yhdistävä tutkimusprojekti, jonka 
avulla etsittiin perustaa saamelaisten luontosuhteelle 
nykypäivän tilanteessa. Hankeen tuloksista syntyi 
taidenäyttely, Viidon Sieiddit -kirja, sekä äänilevy. 
Hankeen idea lähti hankkeeseen osallistuneiden 
taiteilijoiden ja tutkijoiden pohdinnoista liittyen 
kaivoksiin ja niiden mahdollisiin perustamisiin 
Saamenmaan alueelle. Hankkeen yhteydessä syntyi 
esimerkiksi mediassakin näkyvästi esillä ollut Maan 
sisällä lintu -teos. (Valkonen & Valkonen, 2018)
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Länsimainen lähestymistapa luontoon on ensisijai-
sesti vertikaalinen. Ihminen on haluttu irrottaa luonnos-
ta ja nostaa sen yläpuolelle. Ihminen hallitsee luontoa 
ja luontoa pitääkin kielessämme suojella ihmiseltä. 
Saamelaisen kulttuurin perinteinen suhde luontoon on 
taas ensisijaisesti horisontaalinen. Ihminen nähdään 
tasa-arvoisena osana kokonaisuutta.

Schanche nostaa esille saamelaisen kulttuurimai-
semakeskustelussa käytetyn retorisen lausahduksen: 
”kaikki Saamenmaan maisemat ovat kulttuurimaisemaa” 
(”all Sami landscapes are cultural landscapes.”). Hän 
pitää lausahduksen haasteena sitä, että luonto määritte-
lisi saamelaisen kulttuurin ja toisaalta luonto sulautuisi 
kulttuuriin. Lisäksi se ruokkii vanhaa saamelaista kult-
tuuria romantisoivaa näkemystä ”luonnonkansasta”, mikä 
voi johtaa siihen, että moderneja käyttöesineitä, kuten 
moottorikelkkaa, ei pidetä toisten kulttuurien silmissä 
saamelaisuuteen kuuluvana. Hän ehdottaa, että mieluum-
min ympäristö sen laajimmassa mahdollisessa käsityksessä 
määrittelee kulttuuria. Saamelainen kulttuuri on näin 
kytköksissä ympäristöönsä, mutta se ei yksinään määritte-
le kulttuuria eikä toisin päin. (Schanche, 2004)

Päivi Magga tiivistää ”Rakennuksia, kotasijoja, 
muistoja – saamelaista kulttuuriympäristöä inventoi-
massa” -artikkelissaan saamelaisen kulttuuriympäristö-
käsityksen kolmeen asiaan: joustavuuteen, aineellisten ja 
aineettomien palojen limittymiseen ja kollektiivisuuteen. 
Saamelaiseen kulttuuriympäristöön kuuluu fyysisen 
olemassa olevan ja havaittavan rakennuskannan lisäksi 
myös symbolinen kulttuurimaisema, joka koostuu myyt-
tisestä, maagisesta ja poliittisesta ympäristöstä. Symbo-
linen kulttuurimaisema tulee esille arvoissa, suullisessa 
perinnetiedossa ja tapakulttuurissa. Joustavuus syntyy 

Kuva 19: Äijih (Ukonsaari) on Inarinsaamelaisille pyhä 
paikka. Vuonna 2019 keskusteltiin saaren rauhoittamisesta 
ja maihinnousukieltoon asettamista. Metsähallitus päätti 
vuonna 2020 purkaa saaren huipulle johtavat portaat ja mai-
hinnousua helpottavat laiturirakenteet. Saarta ei kuitenkaan 
ole asetettu maihinnousukieltoon. Vuoteen 2020 asti saarelle 
pääsi turistiristeilyillä. (Keskitalo, 2021)
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käsitteiden limittäytymisestä toisiinsa ja siitä, miten 
ihmisen suhde luontoon määritellään. Maggan mukaan 
käsitteet muuttuvat sen mukaan mikä on ihmisen suhde 
luontoon. Yhteisön kokemukset luovat alueisiin kol-
lektiivisen muistin eli siidabiografian, joka osaltaan luo 
aineettomana osana kulttuuriympäristöjä. (Magga, 2007)

Saamelaisessa kulttuuriympäristöohjelmassa Magga 
tiivistää kulttuuriympäristön lähtökohdiksi arkeologisen 
kulttuuriperinnön, rakennetun ympäristön ja kulttuuri-
maiseman lisäksi perinnetiedon. Saamelainen kulttuu-
riympäristöohjelma, Ealli Biras -Elävä ympäristö, laadit-
tiin Suomessa vuonna 2015. Kulttuuriympäristöohjelman 
on tuotanut Saamelaismuseo, mutta sillä ei ole osallisuutta 
maankäytön prosesseissa.

Yleensä kulttuuriympäristöohjelman on kunnan 
itsensä kokoama työkalu alueen kehittämisen, historian 
ja tärkeiden ominaispiirteiden huomioimiseen. Kun-
ta tuottaa ohjelman yhteistyössä alueen asukkaiden, 
yhteisöjen ja yritysten kanssa. Kunnan päätöksenteossa 
sitä voidaan käyttää apuna aluetta kehitettäessä tai ar-
vioitaessa suunniteltujen hakkeiden sopivuutta alueelle. 
(Lahdenvesi-Korhonen, 2009) Koska Saamelainen kult-
tuuriympäristöohjelma ei ollut yhdenkään kunnan vaan 
Saamelaismuseon hanke, se ei ole myöskään minkään 
Saamenmaan kunnan virallisesti hyväksymä työkalu 
alueen kehityksen pohjaksi. Sen kautta ei ole myöskään 
määritelty kunnalle tärkeitä arvoja tai toteutustavoitteita. 
Päivi Magga toteaakin, että saamelainen kulttuuriympä-
ristöohjelma onkin enemmän kulttuuriympäristöselvitys 
kuin varsinainen ohjelma, jonka pohjalta alettaisiin 
tekemään konkreettisia toimenpiteitä (Magga2, 2015).

Saamelainen kulttuuriympäristölle kuuluukin fyysisen 
näkyvän ja ajan saatossa pystyssä pysyneen rakennuskan-
nan lisäksi toinen kerros, joka pitää sisällään aineettoman, 

vain sanoin kuvattavan kerroksen. Kulttuuriympäristö 
tukeutuukin horisontaalisiin arvoihin ja ajatukseen siitä, 
että ihmisen jättämä jälki voi olla myös jotain jo aineet-
tomaksi muuttunutta. Saamelainen kulttuuriympäristö ei 
kuitenkaan ole täysin näkymätöntä tai kadonnutta, mutta 
voi olla vaikeaa perustella, miksi jokin alue on kulttuu-
riympäristöä, jos määritelmät eivät itsessään anna arvoa 
aineettomille, sanallisille rakenteille ympäristössä. Eten-
kin, jos Saamenmaan alueen kunnissa ei osata huomioida 
päätöksen teossa perinnetiedon muovaamaa ympäristöä.

Joustavuutta määritelmään tarvittaisiin muutenkin 
kuin pelkästään saamelaisista kulttuuriympäristöistä 
puhuttaessa. Saamenmaan luonto on hyvin moninaista, 
pelkästään Suomen puolella on niin metsä-, järvi- kuin 
tunturiympäristöjä, ja näillä kaikilla alueilla kulttuuri on 
muokkaantunut ympäristön mukaan erilaiseksi. Pel-
kästään Suomessa puhutaan kolmea eri saamen kieltä, 
gaktit eroavat toisistaan ja kulttuurien historioissa on 
eroavaisuuksia. On ymmärrettävää, että näiden takia 
jokin ympäristö tai paikka on toiselle merkityksellisempi 
kuin toiselle. Samoin jokin alue, paikka tai ympäristö 
voi sisältää erilaisia arvoja myös valtakulttuurin jäsenelle 
muualla päin Suomea. 

Maanlaajuisessa määritelmässä ei oteta perinnetietoa 
huomioon, vaan pitäydytään konkreettisissa jäljissä, ihmi-
sen jättämissä merkinnöissä ympäristössään. Määritelmä 
on hyvin vertikaalinen ja antaa kuvan, että kulttuurillisesti 
merkittävä ympäristö tarvitsee selkeästi ja näkyvästi ihmi-
sen muokkaamaa osaa ollakseen kulttuurillisesti merkit-
tävää. Luonto on termistä erotettu erilliseksi osa-alueeksi, 
joka voi olla tekemässä kulttuuriympäristöä ihmisen 
kanssa. Määritelmä antaa kuvan, että kulttuuriympäristö 
voi olla jotain, mihin luonto ei kuulu ollenkaan. 

Suomalaisissa kulttuuriympäristöissäkin historialla 

ja tarinoilla rakennusten ja ympäristöjen menneistä 
asukkaista, voi olla merkitystä siihen, kuinka ympäristöä 
katsomme ja arvoituksessa ympäristön arvo voi syntyä 
myös sen historiasta, ei vain ulkoisista piirteistä. Paikka 
voi olla kulttuurillisesti arvokas esimerkiksi paikkaan si-
dottujen muistojen ja kokemusten kautta. Historiallisesti 
arvokas paikka ei tarvitse ympärilleen fyysisiä rakennel-
mia todistaakseen, että paikalla on tapahtunut jotain. 
Olemme kuitenkin laissa arvottaneet kulttuuriympäris-
tössä fyysisesti nähtävät asiat arvokkaammiksi ominai-
suuksiksi kuin näkymättömät arvot, muistot ja historian. 
Ei olisi keneltäkään pois, jos tulevaisuudessa määritel-
mään lisättäisiin perinnetietoon pohjautuva ympäristö, 
vaikkei sen fyysisistä merkeistä olisi paljoakaan jäljellä.

Saara Tervaniemi muistuttaa, että myös moderni ym-
päristö voi olla kulttuuriympäristöä. On riski, että kaikki 

moderni rakentaminen leimautuu suomalaiseksi, jolloin 
myös Sajosta ja Siidaa pidettäisiin enemmän suomalaise-
na kuin saamelaisena kulttuuriympäristönä ja saamelaisen 
kulttuuriympäristö -käsitteen alle mahtuisi vain selvästi 
suomalaisesta eronneet ominaispiirteet ja historialliset 
alueet. Saamelainen kulttuuri elää ja myös perinteet voivat 
jatkua eri tavoin ja erilaisissa ympäristöissä. Sajos ja Siida 
kuuluvat kuitenkin saamelaiseen kulttuuriympäristöön 
muutenkin kuin saamenkielisten nimiensä takia. Sajos tuo 
näkyvästi esille saamelaisten itsehallintoa. Saamelaismu-
seo Siida taas tuo näytille saamelaisia kulttuureja ja toimii 
myös tiedon arkistona. (Tervaniemi, 2015)

Tervaniemi pohtii, onko yleisestikään mielekästä mää-
ritellä saamelaista kulttuuriympäristöä, sillä jo käsitteenä 
se on vieras saamelaisille kulttuureille, joissa luontoa ei 
ole erotettu ihmisestä. Kuitenkin kulttuuriympäristön 
määritelmä sisältää valtaa vaikuttaa ympäristöä koskeviin 
päätöksiin. Jos saamelaiset eivät tee määritelmiä itse tai 
pääse mukaan päätöksen tekoon määritelmistä, voi osa 
ympäristön kerroksista jäädä pysyvästi näkymättömiin. 
Olisi tärkeää pitää kiinni siitä, ettei kulttuuriympäristön 
määritelmä ala erottelemaan kulttuurin ja luonnon määri-
telmiä toisistaan. (Tervaniemi, 2015)

Kulttuuriympäristön määritelmän laajentamisen 
sijaan, olisiko luontevaa lisätä erillinen kulttuuriympä-
ristömääritelmä saamelaista kulttuuriympäristöä varten. 
Suomalaisten kulttuurimaisemien kohdalla voitaisiin 
jatkaa länsimaiselle kulttuurille ominaista kulttuuri- ja 
luonnonympäristön erottamista toisistaan, mutta saame-
laiset voisivat jatkossa määritellä itse heille tärkeät ympä-
ristöt, olivat ne valtakulttuurin silmissä sitten luonto- tai 
kulttuuriympäristöjä tai jotain siltä väliltä. Määritelmä 
voitaisiin tehdä Saamelaismuseon toimesta ja esimerkiksi 
vielä hyväksyttää Saamelaiskäräjillä tai kunnissa.

Suomen kulttuuriympäristöstrategian 2014-
2020 määritelmät kulttuuriympäristölle ja 
-maisemalle:

Kulttuuriympäristö tarkoittaa ihmisen toiminnasta 
sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta synty-
nyttä ympäristöä.  Siihen kuuluu kulttuurimaisema, 
rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset.  
Kulttuuri-ympäristö pitää sisällään sekä aluekokonai-
suuksia että yksittäisiä kohteita.

Kulttuurimaisema on ihmisen ja luonnon yhteisvai-
kutuksena syntynyttä ympäristöä, jota voi tarkastella 
esimerkiksi alueellisena, visuaalisena, kokemuksellise-
na tai historiallisena kokonaisuutena. 
 
Lähde: Ympäristöministeriö, 2014
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3.2. Koti laajenee talon ulkopuolelle 

”oma maa mansikka, muu maa mustikka” ’ 
suomalainen sananlasku

”jođi buoret go oru” 
(”parempi jutaa (olla liikkeellä) kuin pysähtyä”) 

saamelainen sananlasku 

Päivi Magga vertaa suomalaista ja saamelaista sanan-
laskua toisiinsa ”Rakennuksia, kotasijoja, muistoja – saa-
melaista kulttuuriympäristöä inventoimassa” -tutkimuk-
sessaan. Sananlaskujen eroavaisuudet kertovat näkyvästi 
kulttuurien erilaisesta tavasta käsittää koti. Saamelaisessa 
sananlaskussa koti ei rajaudu rakennukseen, vaan se on 
kokonaisuus, joka koostuu niin rakennuksista, ihmisistä 
kuin koko asuinympäristöstä. Suomalainen sanonta taas 
rajaa tarkemmin kodin käsitteen koskemaan yhtä eksaktia 
paikallaan pysyvää paikkaa, rakennusta. (Magga, 2007)

Sananlaskujen pohjalta voi huomata myös kulttuurien 
historiallisen eron. Suomalaisessa kulttuurissa siirryttiin 
paikallaan pysyvään asutukseen selvästi aikaisemmin kuin 
saamelaisessa kulttuurissa. Maanviljelyyn kiinnittyneessä 
kulttuurissa peltojen omistaminen ja niiden sijainti kiinnit-
tivät ihmiset enemmän omistamiseen. Vaikka pellot tuotti-
vat ruokaa, ne vaativat hoitoa ja ylläpitoa, mikä esti ihmisiä 
liikkumasta pitkiä välimatkoja vuoden kierron mukaan.

Vaikka saamelaisetkin ovat viimeistään sotien jälkeen 
siirtyneet pysyvämpään asumiseen, on kulttuurissa 
pysynyt vahvana tunne siitä, että koti on enemmän kuin 
rakennuksen seinät tai oman omistuksen rajat. Kysyin 
haastateltaviltani ”mitä tulee mieleen sanasta koti” tai 
pyysin määrittelemään kodin heidän näkökulmastaan. 
Monesti ensimmäisenä ajatuksena ei tullut mieleen 

rakennus, vaan paljon suurempi kokonaisuus. Veikko 
Feodoroff kertoi, että kotiin kuuluu tunturit, järvet, joet ja 
metsät, jotka sijaitsevat noin viidenkymmenen kilometrin 
päässä asuintalosta. Lisäksi kotiin kuului perhe ja yhteisö. 
(Veikko Feodoroff, 5.3.2019)

Utsjokelainen Malla Laiti koki, että hän on kotona, 
kun näkee Ailigas tunturin, joka sijaitsee linnuntietä noin 
parin kilometrin päästä kotoa. Ailigas on hänelle erään-
lainen maamerkki, jonka avulla tiesi jo lapsena, että kohta 
ollaan perillä, oltiinpa sitä sitten missä päin liikkeessä. 
Laiti kertoi, että hänen ei ole tapana sanoa ”mennä kotiin” 
vaan ”mennä sisälle” ollessaan myös pidemmän matkan 
päässä kotirakennuksesta. (Malla Laiti, 4.3.2020)

Koti ei ole suppea käsite, joka pitää sisällään kotitalon 
ja mahdollisesti sen tontin, vaan se laajenee tarkoittamaan 
koko elinympäristöä, sen asukkaita ja omaa kulttuuria. 
Kuten termi Sapmi tarkoittaa niin saamen kieltä, kult-
tuuria, maata kuin saamelaista ihmistä (Malla Laiti, 
4.3.2020). Ei tarvitse tehdä valtakulttuurin tapaan eroa 
perheen, kodin ja kotiseudun välillä, jolloin kodiksi ku-
vattava alue laajenee suuremmaksi. Koti ei rajaudu seiniin, 
vaan se merkitsee koko sitä aluetta, mitä itse tai koko 
perhe on käyttänyt. 

Kodin tunteen ja käsitteen laajentuessa itse ra-
kennuksesta ympäristöön on helppo ymmärtää, miksi 
merkittävästi alueen kokonaiskuvaan vaikuttavat projektit 
aiheuttavat vastustusta Saamenmaalla. Kun koti laajenee 
jopa viidenkymmenen kilometrin säteelle omasta kotira-
kennuksesta, tuntuu esimerkiksi jäämerenrata hanke siltä, 
että raide tulisi konkreettisesti oman kodin portaiden 
juureen. Samoin osa suomalaisista vastustaa esimerkiksi 
Turku-Helsinki välin Tunnin juna -projektia, sillä se 
muuttaisi monen suomalaisen kodin pihaa, ja jopa osaa 
rakennuksista jouduttaisiin purkamaan tai siirtämään. 

Suomalaisille kulttuureille koti rajautuu vain pienemmälle 
alueelle. Ei kilometrien päähän vaan oman kodin välittö-
mään läheisyyteen.

Suomalaisissa kulttuureissa koti sitoutuu myös 
omistamiseen. Maanviljely ja maankäyttö itsessään hyö-
tytuotteena on ollut paljon pidempään osana kulttuuria, 
mikä näkyy myös puheessamme. Me menemme luon-
toon, me keräämme sieltä hyödykkeitä, kuten sieniä, ja 
me palaamme kotiin, taloon. Koti, rakennuksena ja sen 
pihapiiri, irrotetaan puhekielessä luonnosta ja ympäris-
töstä. Koti ei ole liikkuva määre vaan se on omistettu ja 
tarkka paikka, johon palataan.

Oman tilan, maan, omistaminen on merkinnyt 
agrikulttuureissa vaurautta, sillä se on mahdollistanut 
toimeentulon. Omistaminen tuli Suomelle tärkeäksi 
vähintään Ruotsin vallan aikana, kun kartanokulttuuri 
loi omistukseen hierarkian näkyväksi. Maanomistus oli 
kartanoilla, kruunun vallan alla, josta maat vuokrattiin 
edelleen talollisille, torppareille ja niin edelleen.  Omasta 
maasta maksettiin veroa valtiolle, mutta samalla se toi 
viljeltynä ruuan pöytään, ja metsästä saatu puu piti kodit 
lämpiminä. Luonto nähtiin ja nähdään yhä enemmänkin 
materiaalina, joka mahdollistaa toimintamme. Esimer-
kiksi omassa perheessäni usein toistetaan sanapareja 
”omasta metsästä”, ”omalta pellolta”.  Tällöin halutaan 
alleviivata, että asia on omaa, omavaraista tekemistä eikä 
maksun kautta toiselta hankittua.

Suomalaisessa kulttuurissa kaiken pitää yhä tänä 
päivänä kuulua jollekin. Hyvänä esimerkkinä on valtion 
maa -merkinnät ja -kyltit. Jos maa ei kuulu yksityishenki-
lölle, se pitää erityisesti merkitä kuulumaan valtiolle aivan 
kuin maan pitäisi olla aina jonkin päätäntävallan alaisena. 
Emme kyseenalaista tätä kuulumisen tarvetta tai omistus-
oikeuden määrittämistä.

Kuva 20: Valtion metsää -kyltti Nellimin tien varressa.
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3.3. Piha

Kjell Borgen käsittelee ”Samenes Gårder i indre 
Finnmark”  -tutkimuksessaan saamelaisen rakentamisen 
eroa naapurikulttuurien, suomalaisten ja norjalaisten, 
rakentamiseen. Yhtenä tärkeimpänä erona hän pitää 
pihan ja ympäröivien alueiden käyttöä. Tutkimuksessa 
tutkittiin Finnmarkin alueen maatiloja ja niiden muu-
toksia 1950-1956 ja myöhemmin vuosina 1992-1993. 
Tutkimuksessa vertailtiin myös saamelaisia sekä naapu-
rikulttuurien ja saamelaiskulttuurien arkkitehtuurisia 
eroja. Hän nostaa ylös neljä näkökulmaa saamelaiseen 
arkkitehtuuriin, jotka ovat:

1.  tilojen järjestäminen orgaanisesti, 
 maaston muodon tai käytön mukaan
2.  elementtien, kuten rakennusten, skaala
3.  ulkotilojen ja maankäyttö kokonaisuudessaan
4.  maatilarakentamiseen liittyvät välineet
 (Borgen, 1995)

Agraarisissa eli maatalouslähtöisissä kulttuureissa 
piha on pyritty järjestelemään siten, että keskelle on 
syntynyt suljettu sisäpiha. Samaa tapaa rakentaa käyte-
tään yhä nykypäivänä kaupunkeja ja yksittäisiä oma-
kotitaloja suunniteltaessa. Usein toivotaan ja pyritään 
rakentamaan suljettuja, vain esimerkiksi kerrostalon 
asukkaiden käytössä olevia, sisäpihoja. Pientaloalueilla 
omakotitalon lisäksi tontille sijoitettava varasto tai 
saunarakennus kaavoitetaan yleensä ohjeellisesti rajaa-
maan pihaa toiselta sivustalta. Tässä on nähtävissä sama 
geometrinen tapa jäsennellä piha siten, että syntyisi 
yksityisempi piha-alue pelkästään asukkaiden käyttöön.

Pienviljelijän rakennusoppikirjassa vuonna 1935 

opastetaan, että maatiloissa rakennukset pitää sijoittaa 
pihaan selvään järjestykseen neliskulmaisen sisäpihan 
ympärille askareiden välimatkan minimoimisen ja 
turvallisuuden takia. Kirjassa annetaan ohjeita pihojen 
järjestämiseen, mutta ne kaikki toistavat samanlaisen 
geometrisen suljetun sisäpihan mallia. Kirjan aita ja 
portti -osassa korostetaan sitä, että aidoilla täydennetään 
rakennusten välisiä aukkoja ja tehdään pihasta vielä 
rakennuksien rajaamaa tilaa suljetumman. Pihapiiri 
ohjeistetaan sijoittamaan tasaiseen maastoon vähän 
ympäristöä korkeammalle. (Siikonen, et al., 1935)

Orgaanisessa tavassa järjestää rakennukset ei tar-
koituksella pyritä synnyttämään rakennusten rajaamaa 
suljettua sisäpihaa. Tapaa kutsutaan myös vapaaksi tavaksi 
ryhmitellä rakennukset, sillä aikaisemmin rakennetut 
tilat eivät määrittele muotonsa puolesta uuden rakennuk-
sen sijaintia. Kolttakulttuurisäätiön omistuksessa oleva 

Kuva 21: Darjan mökin piharakennuksista. Darjan mökki on kolttakulttuurisäätiön ylläpitämä ja hallinnoima rakennus Nellimin 
kylässä Inarissa. Darjan mökkiä vuokrataan kulttuurimatkailukäyttöön ja rakennuksiin pääsee tutustumaan myös sovittaessa. 
Darjan mäkki on nimetty alkuperäisen asukkaan Darja Sverloffin mukaan. (Kolttakulttuurisäätiö, 23.5.2022) Darja Sverloff syntyi 
Suonikylässä 1906. Sverloff avioitui vuonna 1946 Petsamon siidasta kotoisin olevan Boris Sverloffin (Irja Jefremoff, 14.8.2019). 
Boriksen veli rakensi heille kodin Nellimiin. Darja Sverloff testamenttasi omaisuutensa Lapin ortodoksiselle seurakunnalle, joka 
vuonna 2013 lahjoitti tilan rakennuksineen Kolttakulttuurisäätiölle. (Kolttakulttuurisäätiö, 23.5.2022) 

Samenes Gårder i indre Finnmark 
– Naturtilpassing form og kulturelle kon-
vensjoner fra 1900 til 1990

Kjell Borgenin vuonna 1995 julkaisema tutkimus 
Finnmarkin alueen maatiloista. Tutkimus koostui 
1950–56 kerätystä materiaalista olemassa olleiden 
tilojen suhteen ja vuonna 1992–1993 samat alueet 
tutkittiin uudestaan, jolloin huomattiin, että suuri 
osa 1950-luvulla olleista tiloista oli kadonneet. 
Tutkimuksen tehtävänä olikin selvittää, miksi näin 
oli tapahtunut. Sen aikana kuitenkin huomattiin 
selkeitä kulttuurillisia eroja saamelaisten ja ympä-
röivien valtakulttuurien yhteisöjen välillä, joita kirja 
pyrkii esittelemään. (Borgen, 1995)
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jätetty piha oikeastaan luonnontilainen. Entä missä 
menee hoidetun ja hoitamattoman pihan raja. Luonnon-
tilaisella pyritään usein kuvaamaan tilaa, joka ei ole ih-
misen toiminnan vaikutuksen alainen. Piha on kuitenkin 
automaattisesti ihmisen elinpiirin vaikutuksen alainen ja 
alueena se on asukkaidensa käytössä. On enemmänkin 
kyse siitä, että asukas on päättänyt olla muokkaamatta 
pihaa niin radikaalisti, että sen muotokieli muuttui-
si merkittävästi. Siten se on jotain luonnontilaisen ja 
pihan määritelmien väliltä. Pihapiirin tarkka määritel-
mä uupuu Suomen lainsäädännöstä, mutta esimerkiksi 
Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa pihapiiri rajataan 
tarkoittamaan rakennuksen ympärillä olevaa aluetta, 
joka on pihapiirikäytössä. Pihapiirikäyttöä ei erikseen 
määritellä, mutta sivuston mukaan pihan pitää sisältää 
tunnusmerkkejä, kuten hoidettua ympäristöä. Sen on ol-
tava myös sellainen, että ulkopuolinen henkilö tunnistaa 
sen pihaksi.  (Ympärisitöministeriön internetsivut, 2020)

Niilo Valosen ja dosentti Teppo Korhosen Suoma-
lainen piha -teoksessa pihan kuvataan muodostuvan 
rakennusten, rakennelmien ja aitojen rajaamasta aluees-
ta. (Valonen & Korhonen, 2006) Piha on vähintään 
suomalaisesta näkökulmasta erotettu selvärajaisesti.

Joar Nangon The Indigenuity Project- projektissa 
keskustellaan pihan tai yleisesti ympäristön käytöstä saa-
melaisissa kulttuureissa. Projekti koostui tekstiosien lisäksi 
valokuvista, joissa tuotiin esille erilaisia muotoiluun ja 
käyttöön liittyviä asioita. Yksi projektin kuvista sisälsi ku-
van puusta, jonka katkenneessa oksantyngässä säilytettiin 
suopunkia. Kuvatekstissä otettiin esille se, että ympäristöä 
voidaan käyttää myös säilytykseen. (Nango, 2010) Puu voi 
toimia kaatamatta tarve-esineenä, säilytystilana. Voisivat-
ko tällaiset ympäristönkäyttöön liittyvät merkit ja piirteet 
lukeutua lain mainitsemiksi merkeiksi pihapiiristä, jos 

pihaa ei muilla tavoin ole muokattu.
Syynä rakennusten sulauttamiseksi maastoon, voi 

nähdä kasvavan turismin paineen, jolloin selkeästi erottu-
va rakennus voi herättää arkeen ja elämään negatiivisesti 
vaikuttavaa kiinnostusta. Todennäköisempää on, että taus-
talla vaikuttaa kulttuurin erilainen ajattelu kodin, luonnon 
ja ympäristön suhteen. Saamelaisessa kulttuurissa pyritään 
tuomaan uusi rakennus osaksi olemassa olevaa ympäristöä 
eikä omistussuhdetta nähdä tärkeänä näyttää konkreetti-
sesti muokkaamalla ympäristöä.

 

Darjan mökin pihapiiri on hyvä esimerkki orgaanisesti 
järjestellystä pihapiiristä. Rakennukset sijaitsevat eri 
puolilla pihaa. Päärakennus sijaitsee alueen itäreunassa ja 
muut rakennukset ovat ryhmittyneet alueen länsipuolelle. 
Lähimpänä lampolarakennus, jossa sijaitsee myös huussi. 
Kauempana puuaitta ja viimeisenä metsäisemmässä ym-
päristössä sauna. Vaikka rakennukset itsessään eivät rajaa 
selkeäreunaista piha-aluetta, pihan käytön suhteen on 
nähtävissä eri tyylisisiä alueita. Esimerkiksi asuinraken-
nuksen sisäänkäynnin edustalla kasvillisuus on vähäistä, 
kun taas saunarakennukselle johtaa erillinen pieni polku 
metsän keskellä. Asuinrakennuksen edustalla tilaa on 
siis käytetty monipuolisesti ja niin, että tilaa on tarvittu 
muuhunkin kuin kulkureitteiksi rakennusten välillä, kun 
taas saunarakennuksen ympäristö on jäänyt metsänomai-
seksi eikä tilaa ole tarvittu muille toiminnoille. Maastoon 
jääneet jäljet rajaavat piha-alueen erilaisia tiloja ja käyttö-
tarkoituksia ilman erillisiä rakenteita tai aitoja.

Kävin kylässä Janrik Maggan kotona Inarin Kut-
turassa, jossa pihapiiri oli vastaavanlaisesti rakentunut 
vapaasti ympäristöön. Rakennukset sijaitsivat ennem-
minkin rannan suuntaisesti vähän toisiinsa limittäin 

eivätkä ne muodostaneet suljettua sisäpihaa tai rajanneet 
sijainnillaan selvästi sisäpihaksi laskettavaa aluetta. Li-
säksi Magga kertoi, että heidän uutta kotitaloa suunni-
teltaessa valittiin rakennuksen väri niin, että se sulautuisi 
maastoon, jottei esimerkiksi moottorikelkalla ohi ajavat 
turistiryhmät huomaisi sitä niin helposti. (Magga, 2019)

Kotitalojen ympäriltä ei Inarissa aina löydy hoidettua 
nurmikkoaluetta kasvi-istutuksineen. Piha saatetaan 
jättää hyvin luonnontilaiseksi tai esimerkiksi nurmikko 
ja kasvi-istutuksia ei ole käytetty. Samaa ajatusta näkee 
myös julkisten rakennusten pihapiiriä katsottaessa. Esi-
merkiksi Sajoksen sisäänkäynnin edessä oleva kumpu ei 
komeile kesäaikana vuosittain vaihdettavilla kukkaistu-
tuksilla vaan sitä koristaa hyvin samankaltainen kasvusto 
kuin muualla; mäntyjä, varvikkoa ja heinikkoa. Toisaalta 
rantatonteilla on saatettu säilyttää hyvin pitkälti alueen 
oma kasvillisuus ja puusto. Yhtenäinen metsäalue 
sulauttaa rakennuksen ympäristöönsä vesistöltä päin 
katsottuna. Bikka Veijola kertoi, että hänen tätinsäkin 
oli jättänyt kaatamatta puut rantaan asti rakennuksen ja 
rannan välissä (Bikka Veijola, 6.2.2020). 

Toisaalta herää kysymys siitä, onko luonnotilaiseksi 

Kuva 22: Käsivarainen piirros Janrik Maggan kotipihapiiristä. 
Piirretty käsivaraisesti paikan päällä. Uusi asuin rakennus on 
rakennettu 2000-luvulla pihan länsireunaan. Aikaisemmin 
rakennettu asuinrakennus sijaitsee maastonmuodollisesti 
alempana pihan itäpuolella. Tontin pohjoisosassa sijaitsee 
kaksi varastorakennusta. Maastollisesti ne ovat korkeammalla 
kuin kumpikaan asuinrakennus.

Kuva 22: Sajoksen sisäänkäynnin edessä sijaitsevalla viheralueella istutukset vastaavat luonnon ympäristöstä löytyviä kasveja. 
Kumpumuodostumaan on istutettu puiden taimia, jotka kasvaessaan muuttavat rakennuksen edustalla olevan viheralueen met-
sämäiseksi. Tulevaisuudessa muodostelma tuskin eroaa merkittävästi ympäröivän maaston ulkonäöstä.
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3.4. Saamelainen estetiikka ja käsityö

Perinteisessä saamelaiskäsityössä estetiikka on 
palvellut käytännöllisyyttä. Liikkuvan elämäntavan 
yhteydessä tavaroiden määrää ja kuljetettavaa painoa 
ei voitu loputtomasti kasvattaa. Suurempia, vain osan 
aikaa tarvittavia tavaroita, saatettiin jättää kausiasuin-
paikoille, mutta muut käyttötavarat kuljetettiin mukana. 
Oli tärkeää, että välineet olivat kestävyyden lisäksi myös 
käytännöllisiä ja kevyitä. Estetiikan ja kestävyyden 
yhdistäminen näkyy esimerkiksi puukonkahvoissa, jotka 
tehtiin poronsarven paloja sekä koivuntuohta, visakoivua 
tai nahkaa yhdistämällä. Sarvipalojen välissä ollut mate-
riaali toimi niin koristeena kuin poisti sarven liukkautta 
sekä toimi iskun vaimentimena palojen välissä tuoden 
kahvalle kulutuskestävyyttä. (Ruotsalainen, 2011)

Materiaalit käsitöihin tulivat yleensä ympäristöstä, 
kuten puiden eri osista ja porosta. Lisäksi käytettiin 
ostamalla tai vaihtamalla saatuja materiaaleja, kuten 
villa- ja silkkikankaita sekä hopeaa (Ruotsalainen, 
2011).   Käsityö omaksui käyttöönsä vaihtokaupan 
kautta saatuja tuotteita.  (Lehtola, 2008). 

Veli-Pekka Lehtola toteaa, että saamelaisyhteiskun-
nan muutoksen myötä myös käsityön merkitys on nyky-
päivänä muuttunut käytännöllisyyslähtöisestä enemmän 
esteettisyyttä painottavaan. Tähän on syynä osittain 
nykyinen tilanne, jossa ostettavien tuotteiden määrä on 
kasvanut, eikä duodjia tehdä enää ainoastaan omaan 
käyttöön vaan myös myyntiin. (Lehtola, 2008)

3.4.1. Paikalliset materiaalit

Paikallisten materiaalien hyödyntäminen näkyy 
esimerkiksi kolttakulttuurisäätiön Talvikylä-hankkees-
sa, jonka tarkoituksena on saada Sevettijärven alueelle 
kolttakulttuuria tukeva kulttuurikeskus.  Kolttien 
luottamusmies Veikko Feodoroff kertoi, että kulttuuri-
keskuksen suunnitelussa olisi hienoa, jos rakentamiseen 
voisi käyttää paikallista hirsipuuta. Feodoroff esitti 
myös mahdollisuuden, että puut sahattaisiin ja käsi-
teltäisiin samalla itse, jolloin rakentamisen yhteydessä 
saataisiin myös annettua puurakentamisen koulutusta 
paikallisesti. (Veikko Feodoroff, 5.3.2019) 

Vaikka sanana ekologisuus ei keskustelussamme 
noussut esille, näkyy se halussa käyttää paikallisia tuot-
teita ja miettiä rakennuksen kestävyyttä. Tietysti myös 
halu käyttää paikallista puuta ja opettaa samalla myös 
paikallisia hirsirakentamiseen liittyen linkittyy saa-
melaiseen luontosuhteeseen, sekä käsitykseen kodista. 
Ympäristöstä itse valitsemalla juuri ne rakentamiseen 
soveltuvat puut, vältetään se, että toiseen paikkaan 
syntyisi erillinen hakkuualue. Lisäksi yhdistämällä 
rakennusvaihe tiedon jakamiseen on itsessään suulli-
sen tietotaidon jakamista eteenpäin. Toisaalta se myös 
yhdistää kyläyhteisöä.

Kuva 23: Eatnu, Eadni, Eana (Virta, Emo, Maa) on Outi 
Pieskin teos, joka sijaitsee Saamelaiskäräjien parlamenttisa-
lissa. Se on toteutettu kullatuista ja valkokullatuista teräs-
lautasista. Teoksen lähtökohtana on ollut saamenpuvussa 
käytettävät risku soljet. Osasta lautasia roikkuu pisaramaisena 
lusikoita, joiden muotokieli tulee perinteisistä puulusikoista. 
Lisäksi teoksessa on käytetty poron koparaluita, helmikirjai-
lua ja tinalankaa. (Outi Pieski, nettisivut, 24.5.2022)
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4.  Tu levaisuus

Kuva 24: Nellimin tietyömaa vuonna 2019.
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Vaikka saamelainen kulttuuri ei historiassaan ole 
jättänyt ympäristöään suuresti muokkaavia jälkiä, ei se 
tarkoita, että saamelaisen kulttuurin tarvitsee sulautua 
tai jäädä näkymättömiin rakennetussa ympäristös-
sämme nykypäivänä tai tulevaisuudessa. Inarissa asuu 
kulttuuritaustaltaan erilaisia ihmisiä ja on tärkeää, 
että kulttuurit pääsevät esille tasa-arvoisesti. Se vaatii 
kuitenkin suunnittelussa erilaista lähestymistapaa 
alueeseen ja suunnittelukohteeseen: perehtymistä pai-
kallisiin kulttuureihin ja elämään sekä ennen kaikkea 
paikallislähtöisyyttä suunnitteluprosessissa. On myös 
tarpeen pohtia kunnan kehittymistä asukaskeskeisesti, 
vaikka matkailu pysyisikin merkittävänä työllistäjänä. 
Ilman asukkaita alue menettää omalaatuisuutensa, 
mikä voi vaikuttaa negatiivisesti alueen kiinnostavuu-
teen matkailukohteena.

Koen kolmeksi suurimmaksi kehityskohteeksi 
matkailun, aluesuunnittelun sekä asuntotilanteen, joita 
käsittelen yksityiskohtaisemmin omissa kohdissaan. 
Nämä kolme asiaa hidastavat tai vaikeuttavat alueiden 
kehittymistä tai vaikuttavat merkittävästi paikallis-
ten elämään. Monet kunnan haasteet ovat lähtöisin 
hallitsemattomasta matkailutoiminnan kasvamisesta. 
Matkailu tuo kuntaan tuloja ja työpaikkoja, jotka ovat 
toisaalta tärkeitä asukkaille ja kunnan kehittymiselle. 
Niin saamelaisilla kuin suomalaisilla on matkailu-
toimintaa kunnassa. Matkailu aiheuttaa toissijaisesti 
asuntopulaa ja keskittää asuntotuotannon kolmeen 
pääalueeseen, mikä hidastaa muiden alueiden kehitty-
mistä. Samanaikaisesti asuntopula voidaan nähdä ne-
gatiivisena vaikutteena matkailun kehittymiseen, sillä 
uusille työntekijöille ei ole tarjolla asuntoja. Diplomi-
työn laajuuden rajaamiseksi en kuitenkaan käy laajasti 
läpi ratkaisumalleja näiden haasteiden ratkaisemiseksi.

Ratkaisuna nykytilanteeseen näen kulttuurisensitiivi-
sen suunnittelun, jossa aktiivisesti otettaisiin huomioon 
alueen kulttuurit ja niiden erityispiirteet, paikallisten 
tieto ja ymmärrys omasta ympäristöstään sekä tehtäisiin 
tiiviimpää yhteistyötä paikallisten asukkaiden kanssa 
niin kaavoitus- kuin rakennusprojekteissa. Ajatus kult-
tuurisensitiivisestä suunnittelusta heräsi lukiessani Lapin 
yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituu-
tion ”Kohti kulttuurisensitiivistä matkailua” -julkaisua. 
Suomessa kulttuurisensitiivisestä suunnittelusta ei ole 
vielä keskusteltu laajamittaisisesti arkkitehtuurin alalla. 
Kansainvälisesti toisen kulttuurin huomioon ottavasta 
rakentamis- ja suunnitteluprosessista ja niiden kestävistä 
tavoista on käyty keskustelua. International Indigenous 
Design Network (INDIGO) on julkaissut alkuperäis-
kansa muotoilua koskevan peruskirjan vuonna 2018. 
Avaan tätä asiaa kohdassa 4.1.

Ratkaisuissani en nosta erikseen saamelaista kult-
tuuria esille, vaan puhun paikallisista, yhteisöistä tai 
asukkaista, mitkä termeinä sisältävät kaikki alueen 
asukkaat kulttuurista riippumatta. Valitsin tämän tavan, 
koska moni matkailuun ja asuntopulaan liittyvä asia 
vaikuttaa myös muiden kuin saamelaisten arkeen ja 
elämään kunnan alueella. Tavoitteenani kuitenkin on, 
että ratkaisujen avulla saataisiin kulttuurit tasa-arvoiseen 
asemaan. On kuitenkin huomioitava, että vähintään 
viimeisen sadan vuoden aikana rakentaminen on ollut 
suomalaisen kulttuurin dominoimaa, eikä saamelaiselle 
maailmankuvalle tai rakentamiselle ole annettu tilaa. 
Inarin asukkaista noin 30 prosenttia on saamelaisia. 
Vaikka prosentuaalisesti he ovat vähemmistön roolissa, 
on tärkeää ottaa ympäristön puolella huomioon heidän 
näkemyksensä, sillä Inari on heidän kotiseutualuettaan ja 
heillä on lainsuoma oikeus omaan kulttuuriinsa.

Vaikka ratkaisuni eivät puhu pelkästään saame-
laisista, on kaikissa, erityisesti Saamenmaan alueella 
tehtävissä, ympäristöön ja rakentamiseen vaikuttavissa 
päätöksissä kuultava saamelaisia ja heidän tarpeitaan 
sekä ajatuksia alueen kehittämisestä. Kuulemisen pitäisi 
olla merkityksellistä, jossa esiin nostetut toiveet, tarpeet 
ja epäkohdat käsitellään monipuolisesti ja siten, että ne 
vaikuttavat suunnitteluratkaisuihin konkreettisesti. Saa-
melainen kulttuuri eroaa suomalaisesta ympäristön käy-
tön ja kehittämisen suhteen, ja paikallisilla voi olla hyvin 
erilainen näkemys hyvästä ympäristöstä, kuin alueelle 
uutena saapuvalla. Toisen kulttuurin olemassaolon 
pitäisi näkyä aktiivisesti alueella tehdyissä päätöksissä ja 
tulevaisuuden suunnitelmissa. Kestävimmät suunnitte-
luprosessit saavat aikaan ratkaisuja, jotka tulevat osaksi 
yhteisöä ja kehittävät sitä. 

4.1. Arkkitehtuuria yhteisöjen ehdoilla

Jenni Hakovirran mukaan vastuullisuus alkupe-
räiskansalle suunnatuissa rakennushankkeissa syntyy 
historian tiedostamisesta, kulttuurin tuntemuksesta ja 
yhteisön nykytilanteen ymmärtämisestä. Hakovirta pohtii 
arkkitehdin roolia rakentamisessa. Hänestä rakennukselle 
tulevan roolin pitäisi perustua enemmän niiden ihmisten 
arvoille, jotka rakennusta käyttävät, kuin  rakennuksen 
suunnittelijalle. Tällöin rakennuksen symbolistiset arvot 
pohjautuisivat yhteisön arvoille. Rakennuksen rooli 
pohjautuisi yhteisöön ja tulisi osaksi tätä yhteisöä.  (Ha-
kovirta, 2021) Arkkitehdin rooli rakennuksen suunnitte-
lussa on usein annettujen raamien mukaan rakennuksen 
ulkonäöstä ja toiminnallisuudesta huolehtiminen. Jos 
rakennuksen arkkitehtuuriset ominaisuudet perustetaan 
asiantuntijaroolissa olevan arkkitehdin arvoille, vastaa 

lopputulos tämän henkilön näkemystä paikkaan soveltu-
vasta hyvästä arkkitehtuurista. Yhteisön näkemys alueelle 
sopivasta rakentamisesta ja arkkitehtuurista voi kuitenkin 
erota merkittävissä määrin arkkitehdin näkemyksestä, 
jolloin rakennus saattaa jäädä etäiseksi paikallisille.

Vaikka arkkitehtien silmissä kyseinen rakennushanke 
olisi onnistunut, voiko rakennusta pitää onnistuneena, 
jos se ei sovi yhteisönsä arvoihin? Arkkitehtuurin laadun 
arviointi pitäisikin lähteä enemmän paikallisten pitäisi 
lähteä enemmän paikallisten arvoista ja kokemuksista 
valmista rakennusta sekä rakennusprosessia kohtaan. 
Arkkitehdin rooli tässä tilanteessa on perinteestä poik-
keavampi, missä arkkitehti toimii enemmänkin yhteisön 
toiveiden ja arvojen toteuttajana.  Toteuttajan rooli vaatii 
Jenni Hakovirran mainitsemia kulttuurin ja historian tie-
tämystä sekä yhteisön nykytilanteen ymmärtämistä, mutta 
myös toisen ymmärtämistä ja kuulemista.

Vuonna 2007 perustettu International Indigenous 
Design Network (INDIGO) on luonut hyvän suunnit-
telun protokolan projekteissa, joissa työskennellään alku-
peräiskansojen kulttuurin kanssa. (Design, 2015) Järjestö 
julkaisi vuonna 2018 International Indigenous Design 
Charter -kirjan, joka toimii kansainvälisenä alkuperäis-
kansojen suunnittelun peruskirjana. Kirja on avoin do-
kumentti, jota tarpeen tullen täydennetään ja päivitetään. 
(Kennedy, et al., 2018) Peruskirjassa puhutaan suunnitte-
lusta yleismaailmallisesti eikä pelkästään arkkitehtuurista, 
mutta kyseiset suunnittelun toteutuksen ohjeet soveltuvat 
sillaisinaan erityyppisiin suunnittelutehtäviin ja -aloihin. 
Kirjassa käsitellyt ohjeet kuvastavat kulttuurisensitiivistä 
lähestymistä itselle tuntemattomaan kulttuuriin, vaikka 
termiä ei sillaisenaan käytetä kuvaamaan suunnittelun 
tapaa. Siinä annetaan kymmenen suunnittelun ohjenuo-
raa, joiden noudattamista alkuperäiskansaa koskevassa 
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suunnittelussa olisi suositeltavaa noudattaa. Ohjeista 
merkittävä osa painottuu juuri yhteisön kuuntelemiseen ja 
ymmärtämiseen, niin että asia sisäistetään osaksi projektia 
ja keskustelun kautta juuri yhteisö itse pääsee vaikutta-
maan lopputulokseen. (Kennedy, et al., 2018)

Peruskirjassa otetaan esille kulttuurin hyötyminen 
suunnittelutyöstä. Ohjeissa suositellaan ohjaamaan osa 
tuotoista, erityisesti kaupalliseen käyttöön menneistä pro-
jekteista, kyseiselle alkuperäiskansalle tai yhteisölle, jonka 
kanssa tai jonka kulttuuria on käytetty työhön. (Kennedy, 
et al., 2018) Tämä olisi mielenkiintoista nähdä sovellet-
tavan matkailualalla. Suomen lain mukaan saamelaisilla 
on oikeus omaan kulttuuriinsa, joten voisiko heillä olla 

oikeus saada osuus tuloista, joita suomalaistaustaiset yrit-
täjät saavat heidän kulttuuriansa markkinoimalla. Kohdan 
toteuttaminen voi olla vaikeaa arkkitehtuurissa erityisesti, 
jos matkailuyrittäjällä ei ole halua toimia ohjeen mukai-
sesti. Kuitenkin laki myöntää saamelaisille päätäntävallan 
omasta kulttuuristaan, joten siihen nähden voitaisiin 
pitää täysin suotavana, että heillä olisi suora oikeus heistä 
hyötyvien alojen tuloihin ja vaikuttaa merkittävästi siihen, 
kuinka heidän kulttuuriaan esitellään muille.

Hirini Matungan mukaan alkuperäiskansojen arkki-
tehtuuri pitää nähdä osana sosiaalista ja poliittista liiket-
tä. Kulttuurin luoma konteksti vaikuttaa arkkitehtuuriin 
ja arkkitehtuuri vaikuttaa suunnitteluun, ja kokonaisuus 

pitäisi pystyä näkemään myös osana historiallista 
jatkumoa.  Arkkitehtuuri tukisi kulttuuria siinä missä 
kulttuuri tukisi syntyvää arkkitehtuuria, jolloin koko 
prosessi ja kuinka se toteutetaan, on yhtä tärkeä kuin itse 
lopputulos. (Matunga, 2018)

Alkuperäiskansojen arkkitehtuurin rajoja on lähes 
mahdotonta määrittää yhden yhtenäisen teeman alle tai 
lokeroida omaksi kokonaisuudekseen. Jos uutta raken-
nusta halutaan nimittää alkuperäiskansojen omaksi se 
pitää rakentaa kyseisen kansan tiedon, arvojen ja heidät 
mukaan lukevan prosessin pohjalle. (Matunga, 2018) 
Tällaisessa suunnitteluprosessissa täytyy ottaa kulttuuri 
kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti huomioon koko 
projektin aikana. Onnistuneen lopputuloksen saavutta-
minen vaatii myös erityistä tarkkaavaisuutta suunnitteli-
jalta, jonka tehtävä on varmistaa, että suunnitteluprosessi 
huomioi toisen kulttuurin kokonaisvaltaisesti ja kehittää 
työtänsä sen mukaan. Se vaatii kyseenalaistamaan alita-
juisesti tehdyt ratkaisut, esimerkiksi tilojen jakamisessa, 
järjestäytymisessä ja rakennuksen ulkonäössä, sekä kysy-
mään itseltään tekeekö päätöksiä siksi että ne ovat tutuin 
ratkaisu vai koska ne ovat paras mahdollinen ratkaisu 
sille yhteisölle, jolle rakennusta suunnitellaan. 

 Rakennussuunnittelu toteutetaan nykypäivänä 
suoraviivaisena prosessina, jossa edetään koko ajan 
valmiimpaan lopputulokseen. Jos prosessi nähtäisiin yhtä 
arvokkaana kokonaisuutena kuin itse lopputulos, osattai-
siinko paremmin antaa aikaa ja arvoa erityisesti pro-
sessin alussa paikallisten kuulemiseen? Kulttuurillisesti 
kestävä prosessi voisi olla onnistunut, vaikka rakennusta 
ei lopulta koskaan toteutettaisi, sillä se antaisi yhteisölle 
ja sen jäsenille selkeämmän kuvan heidän toiveistaan 
ja tarpeistaan. Prosessin aikana voitaisiin esimerkiksi 
huomata, että rakennus olisi kannattavampaa sijoittaa 

kokonaan toiseen paikkaan, hajottaa pienempiin osiin 
tai jättää kokonaan rakentamatta. 

Tämä ei kuitenkaan sovi luontevasti vallalla ole-
vaan suoraviivaiseen suunnittelutapaan, jossa annetun 
aikataulun rajoissa tärkein piste on saada aikaan valmis 
rakennus yleensä tiukkojen aikaraamien puitteissa. Erit-
täin tiukalla aikataululla yleensä keskitytään ensisijaisesti 
kuulemaan todella rajattua ryhmää, esimerkiksi raken-
nuksessa työskentelevästä henkilökunnasta valittua paria 
henkilöä. Usein käyttäjien kuuleminen painottuu ensim-
mäisten luonnosten kommentoimiseen eli rakennuksen 
ulkomuodolle on jo tehty valmiiksi linjauksia.

Luonnosten pohjalta käydyssä keskustelussa menete-
tään helposti avoimen ja aidosti merkittävän palautteen 
saaminen suunnittelun laadusta, sillä luonnokset pohjau-
tuvat yleensä suunnittelijan omiin kokemuksiin kyseisen 
kohteen hyvistä ominaispiirteistä. Luonnoksien kommen-
tointi saattaa kuitenkin olla vaikeaa käyttäjältä etenkin, 
jos hän ei uskalla kritisoida asiantuntijan roolissa olevan 
suunnittelijan työtä. Myös paineet projektin viivästymi-
sestä tai lisäkustannuksista voivat vaikeuttaa käyttäjän 
palautteen antamista tai sen vastaanottamista. Parhaiden 
mahdollisten suunnitteluratkaisujen saamiseksi olisikin 
kannattavaa keskustella käyttäjien ja paikallisten kanssa 
projektista ennen kuin yhtään suunnitelmaa on laadittu. 

OPASTAA PROSESSIA >  
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Kaavio 1: Hirini Matungan suunnitteleman mallin mukaan alkuperäiskansa-arkkitehtuuri perustuu suunnittelun ja kan-
san narratiivin väliseen vuoropuheluun, jossa narratiivi ohjaa arkkitehtuurisuunnittelua ja suunnittelu vahvistaa narratiivia. 
Tavoitteena on, että ratkaisut kuvaavat yhteisön omaa kuvaa hyvästä ympäristöstä ja toisaalta vahvistavat yhteisön ymmärrystä 
omista tarpeista ja toiveista. (Matunga, 2018) Prosessi on luonteeltaan jatkuva eikä suoraviivainen. Sen voi nähdä jatkuvan myös 
mahdollisen rakennuksen valmistuttua. Tällöin prosessi koskee kasvavassa määrin rakennuksen käyttöä ja kehittymistä raken-
nushankkeen valmistuttua.
Kaavio perustuu Hirini Matungan alkuperäiskansan narratiivi ja suunnittelun prosessi kaavioihin.

Hirini Matunga

Hirini Matunga on Māori-kansaan kuuluva tutkija. 
Hän työskentelee Lincolnin yliopistossa Uudes-
sa-Seelannissa ja tutkii Māorien itsemääräämisoi-
keutta muotoilun, arkkitehtuurin ja ympäristösuun-
nittelun alalla.  (Lincoln University, 2022)
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4.2.  Kult tuurisensitiivinen suunnit telu

4.2.1. Kulttuurisensitiivisyyden määritelmiä

Kulttuurisensitiivisestä arkkitehtuurista ei ole kes-
kusteltu laajamittaisesti Suomessa. Kuitenkin arkkiteh-
tuurikin on yksi kulttuurin osa-alue. Arkkitehtuuri ei ole 
anonyymisti samanlaista eri puolilla maailmaa. Jo paikal-
linen ilmasto sekä maastonmuodot luovat erilaiset raamit 
rakentamiselle, erilaisista kulttuureista puhumattakaan. 
Opintojen yhteydessä puhutaan paikan hengestä ja pro-
jekteja voidaan viedä eteenpäin asukas- tai käyttäjälähtöi-
sesti, mutta suoranaista keskustelua ei käydä rakennuksen 
muodonannon ja käyttöön liittyvien päätösten kulttuuril-
lisesta kestävyydestä. Keskustelusta uupuu näkemys siitä 
mikä tekee rakennuksesta sen yhteisölle tärkeän osan.

Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulu-
tusinstituution ”Kohti kulttuurisensitiivistä matkailua” 
-julkaisussa annettiin raamit kulttuurisensitiiviselle 
matkailulle. Teoksessa kulttuurisensitiivinen matkai-
lu määritellään edistävän talouden lisäksi kulttuurien 
välistä ymmärrystä ja kunnioitusta, edistää yhteistyötä 
ja voimaantumista, sekä antavan matkailussa mukana 
oleville päätösmahdollisuuden omista asioistaan. Kult-
tuurisensitiivisen matkailun tunnuspiirteiksi nimetään 
seuraavat asiat: Vastavuoroisuus, henkilökohtaisuus, 
kulttuurien tuntemus, yhdessä tekeminen, puhuminen 
ja kuunteleminen, toisen erilaisuuden kunnioittaminen 
ja arvostus, sekä yhteisöllisyys ja paikallisuus. (Kugapi, 
et al., 2020) Vaikka matkailuun kuuluu paljon muutakin 
kuin rakennukset, nämä samat arvot voitaisiin ottaa 
käyttöön myös suunnittelutyössä, etenkin, jos kohdetta 
suunnitellaan toisen kulttuurin alueelle.

Toisaalta kulttuurisensitiivisyydellä on muita eri 

alojen omakohtaisia määritelmiä ja esimerkiksi kasvatus-
alalla kulttuurisensitiivisyydellä tarkoitetaan kulttuuri-
sesti herkkää oppimista ja opetusta, jonka perustana on 
ymmärrys kulttuurien vaikutuksista ihmisen käytökseen, 
arvoihin ja oppimiseen. Kulttuurien välisten erojen ja 
samankaltaisuuksien tiedostaminen on osa kasvatus-
alan määritelmää kulttuurisensitiivisyydestä. (Keskitalo, 
2019) Yleisesti kulttuurisensitiivisyyttä voinee pitää ta-
pana kunnioittaa ja pyrkiä ymmärtämään tasa-arvoisesti 
toisen kulttuuria ja sen vaikutusta ihmisen elämään sekä 
kokemuksiin kokonaisvaltaisesti. Kulttuurisensitiivisen 
suunnittelun mahdollistamiseen tarvitaan siten tietoa 
oman kulttuurin ulkopuolelta sekä avoimuutta ym-
märtää ja kehittää omaa suunnittelutyötä siten, että se 
sopeutuu paikalliseen tapaan elää ja nähdä ympäristönsä.

4.2.2. Kulttuurisensitiivinen 
arkkitehtisuunnittelu

 Pohjaan kulttuurisensitiivisen arkkitehtuurisuun-
nittelun International Indigenous Design Networkin ja 
Hirini Matungan päätelmiin. Tiivistän kokonaisuuden 
kolmeen osa-alueeseen, jotka mukaan lukevat Indige-
nous Design Charter -kirjan kymmenen pääkohtaa. Jaan 
suunnittelutavan kolmeen osa-alueeseen; tasa-arvoinen 
vaikuttaminen, kulttuurin tuntemus sekä alueen oman 
luonteen tunnistus ja ymmärtäminen. Kaikki kolme 
osa-aluetta linkittyvät myös toisiinsa sekä saattavat 
toimia symbioosissa toistensa kanssa. Ne myös lukevat 
mukaansa kulttuurillisesti kestävässä matkailussa esiin 
nostetut hyvän suunnittelun osa-alueet. Kokonaisuuden 
merkittävin asia on kuitenkin suunnittelu ja yhteistyö 
paikallisten kanssa, sillä rakennus vaikuttaa heidän 
ympäristöönsä eniten. Se toimii avaimena kahdelle 

Paikallisuus

Paikallinen
ympäristö,
ja ilmasto

Paikallinen
historia,

tulevaisuus

Paikalliset
tarpeet,
tunteet,
toiveet

Kulttuurin
tunteminen,

ymmärtäminen
kuuleminen

Kulttuurin
historia,

nykyisyys,
tulevaisuus

suullinen ja
kirjallinen

tieto

arvot,
periaatteet,
tieto ja taito

Yhteistyö
asukkaiden

kanssa

avoin
molemminpuolinen 

keskustelu
prosessin läpi

TASA-ARVOINEN
VAIKUTTAMINEN

KULTTUURIN
TUNTEMUS

ALUEEN
OMAN LUONTEEN

TUNNISTUS JA
YMMÄRTÄMINEN

yhteisön
historia,

puhuttu tieto

Asukkaiden
toiveet,
tunteet,
unelmat

KULTTUURI-
SENSITIIVINEN

PROSESSI

Kaavio 2: Kulttuurisensitiivinen prosessi jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: Tasa-arvoinen vaikuttaminen, alueen oman luon-
teen tunnistus ja ymmärtäminen, sekä Kulttuurin tuntemus. Jokainen osa-alue voidaan jakaa pienempiin kokonaisuuksiin ja 
niitä voi lähestyä eri näkökulmista. Tiivistettynä prosessissa on tärkeää nähdä yhteisö kokonaisuutena (historia, nykyhetki ja 
tulevaisuus), sekä kuunnella paikallisia. Paikalliset nähdään oman alueensa asiantuntijoina, joilla on paras tietotaito juuri heidän 
kotiympäristönsä rakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen.
Kaavio pohjautuu Hirini Matungan kaavioihin.
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muulle lähtökohdalle ja auttaa avaamaan niissä perspek-
tiivejä, jotka voivat muuten jäädä ulkopuolisen silmissä 
huomaamatta. Yhteistyön täytyy kuitenkin olla avointa 
ja molemminpuolista keskustelua, joka konkreettisesti 
myös vaikuttaa lopputulokseen. 

Rakennuksen suunnittelussa puhutaan käyttäjistä 
ja rakennusvaiheessa projektissa saattaa olla mukana 
käyttäjän edustaja. Useasti käyttäjää edustaa selkeästi ra-
kennukseen kytköksissä oleva henkilö, esimerkiksi kou-
lua suunniteltaessa opettaja tai vanhainkodin kohdalla 
sairaanhoitaja. Kulttuurisensitiivisessä suunnittelussa 
koko yhteisö nähdään käyttäjinä, sillä rakennus vaikuttaa 
heidän ympäristöönsä, muuttaa sitä ja vaikuttaa heidän 
elämäänsä.

Suunnitteluprosessi vienee enemmän aikaa kuin tavat, 
joilla olemme tottuneet tekemään töitä, mutta onko se 
toisaalta negatiivinen asia, jos lopputulos tulee olemaan 
kestävämpi osa ympäristöä ja se istuu yhteisöönsä? 
Etenkin Saamenmaalla, jossa suuret välimatkat nostavat 
materiaalien hintoja ja rakentaminen on kallista, olisi ra-
hallisesti ja ekologisesti fiksuinta rakentaa rakennus siten, 
että se toimisi osana yhteisöä mahdollisimman pitkään 
ja paikalliset kokisivat sen itselleen tärkeäksi. Rahallisesti 
on helppo laskea, että vähemmän aikaa vievä prosessi 

on halvempi, mutta pitkäjänteisemmällä työllä saadaan 
paremmin mahdollistettua ratkaisut, jotka kestävät aikaa. 
Ilmasto lämpenee ja mietimme elämässämme ilmastoa 
mahdollisimman vähän rasittavia ratkaisuja. Näistä yksi 
voisi hyvin olla se, että rakennetaan hitaammin, yhdessä 
ja kestävästi. Yhteisön tarpeiden, toiveiden ja tunteiden 
pohjalle rakennettu rakennus on todennäköisesti arvok-
kaampi osa yhteisölle kuin rakennus, jonka suunnittelu-
ratkaisuihin yhteisö ei ole päässyt itse vaikuttamaan.

Suunnittelijalle kulttuurisensitiivinen prosessi tuo 
lisävastuuta ymmärtää ja analysoida syvemmin rakennuk-
sen ympäristöä ja yhteisöä. Rakennuksen valmistuttua 
ei sitä voida radikaalisti alkaa muuttamaan ja kehittä-
mään, kun kyseessä on fyysisesti valmistunut kohde. 
Toisin kuin kulttuurisensitiivisessä matkailussa painotus 
arkkitehtisuunnittelussa on ennen kuin työ on lähtenyt 
pöydältä eteenpäin rakennusvaiheeseen. Suunnittelijan 
pitää ylläpitää avointa keskustelua paikallisten kanssa, 
kuulla ja analysoida, sekä kehittää suunnitelmia yhdessä 
yhteisön kanssa aktiivisesti. Työssä on tärkeää ymmärtää 
näkemyksiä, jotka saattavat poiketa omasta kulttuuri-
pohjasta, ja käydä keskustelua ratkaisuista, jotka saattavat 
tuntua itselle hyvin selviltä valinnoilta, mutta näyttäytyvät 
yhteisön jäsenille järjettöminä tai turhina. Vastuu yhteisö-
jen ja heidän ympäristön merkityksen ymmärtämisestä on 
siis yllättävän suuri, ja ilman tietotaitoa voidaan helposti 
sortua päätöksiin, jotka eivät tue paikallisten identiteettiä 
ja kulttuuria vaan ennemminkin pakottavat toisen kult-
tuurin normistot paikallisen yhteisön käyttöön. 

Pohdin kulttuurisensitiivisen suunnittelun eri 
osa-alueita seuraavissa kolmessa luvussa, sekä kuinka 
kulttuurisensitiivisyyttä voitaisiin tuoda selkeästi osaksi 
suunnittelutyötä.

4.2.2.1. Kulttuurin tuntemus

Kulttuurin tuntemusta voidaan pitää kulttuurisensitii-
visen suunnittelun passiivisena osana. Sitä pystyy edistä-
mään itsenäisesti perehtymällä toiseen kulttuuriin erilais-
ten lähteiden, kuten kirjallisuuden kautta, jopa tapaamatta 
yhtään kyseisen kulttuurin edustajaa. Kuitenkin kulttuurin 
ulkopuolelta tuleva ei koskaan voi tulla osaksi kulttuuria 
tai oppia tuntemaan toista kulttuuria niin perinpohjaisesti, 
kuin henkilö, joka on elänyt ja kasvanut kyseiseen kult-
tuuriin. Lisäksi kirjallisuuden valossa toiseen kulttuuriin 
perehtyminen luo riskin kulttuurin romantisoimisesta. 
Se myös antaa suunnittelijalle mahdollisuuden määritellä 
tietyllä tapaa toisen kulttuurin puolesta sen tulevaisuuden 
ja nykyisyyden kuulematta toista. Tämä ylläpitää kolo-
nialistista hierarkiaa. Yhteistyö paikallisten asukkaiden 
ja kulttuuriin kuuluvien ihmisten kanssa poistaa riskin 
kolonialismista ja toisen kulttuurin romantisoinnista, 
mutta vain silloin, jos yhteisön tarpeita kuunnellaan todel-
la ja keskustelun pohjalta suunnitelmia aidosti muokataan 
asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Kulttuurin tuntemus tarvitsee taustakseen muita 
sensitiivisen suunnittelun osa-alueita, jotta se vaikuttaa 
positiivisesti suunnitteluprosessissa. Tutustumisen pitää 
olla aktiivista ja yhteistyö keskeistä. Kirjallinen lähesty-
mistapa kulttuuriin tutustumiseen on siinäkin suhteessa 
heikko, että se voi antaa suunnittelijalle valheellisen kuvan 
omasta tietämyksestään ennen yhteisöön tutustumista. Se 
voi pahimmillaan herättää vääristyneen olotilan siitä, että 
suunnittelija osaa jo valmiiksi määrittää miten ja millä ta-
valla toinen yhteisö haluaisi lähestyä asiaa ja suunnittelua.

Liialliset mielikuvat ja stereotypiat voivat es-
tää laadukkaan kulttuurisensitiivisen suunnittelun 
toteutumisen.

Kulttuurisensitiivisen suunnittelun  
malli vastaa seuraaviin kysymyksiin

1. Kokeeko yhteisö suunitelman omakseen?
2. Onko paikallisilla ollut aidosti mahdollisuus 
vaikuttaa? 
3. Onko se eettisesti kestävä? 
4. Kestääkö suunnitelma aikaa?

Aktiivisen kulttuurituntemuksen merkkejä

1.  yh te i sön jäsen ien kuu leminen
Kulttuuriin tutustuminen paikallisen yhteisön kaut-
ta. Mikä on heille tärkeintä heidän kulttuurissaan, 
mitkä asiat ovat heidän elämälleen merkityksellisiä. 

2.  Alueeseen tu tus tuminen yh te i sön kanssa
Tutustuminen yhteisölle tärkeisiin paikkoihin, 
niiden tuoksuihin, ääniin ja olemukseen. Mikä tekee 
juuri näistä paikoista merkityksellisiä.

3.  K i r jo i te t tuun t ie toon pereh t yminen
Onko kirjoitetun tiedon tuottanut kulttuurin jäsen 
vai jonkin toisen kulttuurin edustaja. Milloin tieto 
on kerätty ja miten.

Näistä kolmesta kahden toteuttamiseen tarvitaan 
yhteisöä.
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4.2.2.2 Tasa-arvoinen vaikut taminen

Onko paikallisilla ollut aidosti mahdollisuus vaikuttaa?

Tasa-arvoiseen vaikuttamiseen kuuluu aktiivinen 
ajatusten vaihto ja keskustelu alueen asukkaiden kans-
sa. En käytä tässä yhteydessä sanaa asukkaiden haas-
tattelu, sillä ennakkoon laaditut kysymykset ja kyselyt 
voivat rajata pois asioita, joiden merkitys paikallisten 
elämässä on tärkeää. Erityisesti, jos suunnittelija tulee 
toisen kulttuuripiirin alueelta, on riski, että hän ei osaa 
kysyä juuri oikeita kysymyksiä, jolloin tieto jää näky-
mättömiin. On tärkeää, että suunnittelija ymmärtää 
käytännössä toisen tavan elää, ja ymmärtää, mitkä pai-
kat, näkymät, äänet tai tuoksut ovat tärkeitä ihmisille.

Keskustelemalla asukkaiden kanssa pääsee paremmin 
kiinni paikkaan ja alueeseen, sillä paikan hengen, Genius 
Locin, luovat asukkaat ympäröivän rakennetun ja raken-
tamattoman maaston kanssa. Ilman asukkaita alue menet-
tää osan itsestään tai pikemminkin sen luonne muuttuu 
uutta tilannetta vastaavaksi. Paikkaan liitetyt tuntemukset, 
muistot ja merkitykset tekevät niistä merkityksellisiä, 
jolloin niistä pidetään huolta ja ne pysyvät kauemmin 
osana yhteisöä ja sen toimintaa. Paikan hengen arvotta-
mista voisi pitää myös yhtenä ekologisen suunnittelutyön 
perustoista.Onko kuitenkaan nykypäivänä aikaa ja halua 
erityisesti lähteä analysoimaan tarkemmin jokaista raken-
nuspaikkaa, sen ympäristöä ja yhteisöä? 

Yhteistyöllä ja molemmin puolisella kuuntelulla 
luodaan kunnioitusta ja ymmärrystä toista ihmistä sekä 
hänen näkemyksiään kohtaan. Se tasa-arvoistaa kult-
tuurien välisiä vaikutusmahdollisuuksia, ja luo aktiivi-
semmin pohjaa uusille ideoille ja näkemyksille projektin 
suunnittelussa. Keskustelemalla asukkaiden kanssa 

voi avautua uusia näkökulmia, joita suunnittelijat itse 
eivät ole osanneet ottaa huomioon. Konkreettisimpia 
esimerkkejä voisi olla esimerkiksi tietyt materiaalit ja 
niiden käyttö paikallisessa ympäristössä. Esimerkiksi 
Inarin kiinteistöt Oy toimitusjohtaja Sampo Kirjarinta 
nosti esille keskustelussamme julkisivujen rimoituksen 
käytön hankaluuden paikallisessa rakentamisessa. Puuri-
mapinnat keräävät talvella lunta ja niiden puhtaanapito 
on vaikeaa, sekä ne ovat usein hyvin epäkäytännöllisiä. 
Lisäksi ne voivat aiheuttaa pahimmassa tapauksessa kos-
teusrasitusta rakenteille. (Sampo Kirjarinta, 13.3.2020)

Kulttuurisensitiivisen suunnittelun keskeinen asia 
on kunnioitus toista kohtaan. Sekä ymmärrys siitä, 
etteivät tulevaisuus ja arkkitehtuurin kehitys ole yleis-
maailmallisia. Toimiva suunnittelutyö, teos tai rakennus 
voi olla toisessa ympäristössä tai konseptissa täysin toi-
mimaton, ympäristöönsä huonosti istuva kokonaisuus. 
Ratkaisu, joka toimii toisaalla loistavasti ja käytännölli-
sesti voi olla toisessa kulttuurissa ja ympäristössä täysin 
vieras ja epäkäytännöllinen. Kunnioituksen ja ymmär-
ryksen kautta voidaan kehittää asuinympäristöä juuri 
yhteisöä ja sen kehittymistä tukevaksi kokonaisuudeksi. 
Kulttuurisensitiivisellä suunnittelutyöllä voidaan 
potentiaalisesti vähentää stereotypioiden vahvistamista 
suunnittelussa sekä paikallisten kulttuurien ulkopuolel-
ta tulevia vaikutteita, joita yhteisö ei koe omakseen.

4.2.2.3 Alueen luonne ja paikallisuus

Kokeeko yhteisö suunnitelman omakseen?

Paikallisuutta on vaikeaa tavoittaa ulkoa sisälle katso-
malla. Se on kokonaisuus, joka koostuu aineellisista ja ai-
neettomista osista. Fyysisesti paikassa sijaitsevia asioita on 
helppo nähdä ja aistia kuvista, mutta aineettomat osaset 
jäävät näkemättä, jos paikkaan ei tutustu konkreettisesti. 
Rakennelmat ja maasto ovat fyysisiä osia paikallisuutta ja 
paikkaa. Paikka voi koostua vain toisesta tai molemmista, 
ja se voi rajautua osiin, jotka voidaan siirtää tai poistaa. 
Aineettomat asiat kuten perinteet, tavat, alueen historia ja 
paikallisten suullinentieto eivät välity pelkkien kuvien ja 
karttojen kautta. Jos paikkaan perehtyy tutustumalla vain 
fyysiseen osaan etäältä, jää alueen ymmärtäminen hyvin 
pintapuoleiseksi. Tällöin voidaan sanoa, että paikkaan on 
tutustuttu, mutta paikallisuus on jäänyt etäiseksi.

Suunnittelun mallia, jossa työ alkaa kasvotusten 
käydystä kanssakäynnistä ja tukeutuu suuresti suulli-
sen tiedon keräämiseen sekä paikkaan tutustumiseen, 
pidetään kalliina tapana toimia. Globaalissa yhteiskun-
nassa tietotekniikka on lyhentänyt alueiden välimatkaa 
ja ympäristöjä voi tutkia nopeasti, erilaisten karttojen ja 
mobiilisovellusten kautta. Alueilla voi käydä tietotek-
niikan avulla esimerkiksi Google Street View- palvelua 
käyttäen. Arkkitehdin työtäkin voi periaatteessa teh-
dä käymättä kertaakaan paikan päällä tai tapaamatta 
paikallisia. Voimme kerätä paljon erilaista tietoa alueista 
ja siitä, missä ihmiset liikkuvat, mutta se ei voi kertoa 
tunteita, joita alue herättää paikallisissa tai siitä, minkä 
he kyseisessä paikassa tuntevat itselleen tärkeäksi. Aluei-
den historiatkin saattavat äkkiseltään näyttää kirjallisten 
lähteiden valossa hyvin merkityksettömiltä, vaikka ne 

voivat yhteisöilleen olla äärettömän tärkeitä. 
On eri asia suunnitella tiheästi asuttuun ympäris-

töön toimivia aluekokonaisuuksia kuin harvaan asut-
tuun. Tiiviiksi suunniteltu ympäristö voi toisaalla jäädä 
kokonaisuudessaan rakentamatta, jos asukkaat arvostavat 
elämässään esimerkiksi yksityisyyttä. Jos alue ja kulttuuri 
eivät ole suunnittelijalle entuudestaan tuttuja, suunnit-
telija tuo helposti itselle luontevia, valmiiksi mietittyjä 
kokonaisuuksia työhönsä. Valmiiksi mietityt ratkaisut 
saattavat toimia monessa eri paikassa, mutta se ei välttä-
mättä ole paras mahdollinen ratkaisu kaikialle. Paikal-
listen antama tieto rakennuspaikasta ja sen käytöstä voi 
antaa syvyyttä rakennuksen luonteelle ja ulkomuodolle. 
Erityisesti toiseen kulttuuriin suunniteltaessa se voi estää 
romantisoitujen tai stereotypisten muotokielien käytön 
rakennuksen suunnittelemisessa. Romantisoivat ajatus-
mallit ja ideat voivat aiheuttaa eettisesti kyseenalaisia tai 
viihdearkkitehtuuriksi luettavia ratkaisuja, jotka eivät kes-
tä aikaa. Eettisesti ja kulttuurillisesti kestämätön rakennus 
on erityisen haastava, koska rakennukset suunnitellaan 
usein ihmisen tai yhteisön käyttöön hyvin pitkäksi aikaa. 
Jos rakennus on käytössä satoja vuosia, on tärkeää, ettei se 
tunnu paikallisille vieraalta ja ahdistavalta.

Tieto, joka on mahdollista saada yhteistyön, kulttuu-
rin tuntemuksen ja paikallisuuden kautta, on tärkeämpää 
kuin se data, jonka voimme kerätä digitaalisesti. Yhteisö 
osaa kertoa kotiseudustaan, merkityksellisistä alueista ja 
heille tärkeistä arvoista paremmin kuin yksikään tilasto. 
Jos haluamme kehittää ympäristöjä, jotka koetaan kodiksi, 
ja jotka tukevat yhteisöjen identiteettiä, tarvitsemme pai-
kallisuutta ja sen ymmärtämistä. Paikallisuudella voidaan 
luoda suunnitelmia, jotka yhteisö voi kokea omakseen, ja 
joista tulee kiinteä ja tärkeä osa yhteisön toimintaa. 
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4.3. Asukkaiden Inari

Inarin kunnan kolme suurinta haastetta ovat 
matkailu, asuntotilanne ja aluesuunnittelu. Näistä 
asuntosuunnittelu aja matkailua voidaan pitää erillisinä 
haasteina, kun taas yhdyskuntasuunnittelu vaikuttaa 
molempiin. Kaikissa näissä osa-alueissa olisi tarpeen 
käyttää kulttuurisensitiivistä suunnittelua, joka auttaisi 
toisesta kulttuuripiiristä tulevaa suunnittelijaa ymmär-
tämään paremmin paikalliset tarpeet ja toiveet, sekä 
ympäristön luomat raamit suunnittelulle. Yhdyskunta-
suunnittelu on ohjaavassa roolissa kunnan kehityksessä. 
Sen suurin ongelma tuntuu olevan se, ettei kaavoitus 
tapahdu kunnassa, vaan se on ulkoistettu kaukana 
alueesta toimiville yrityksille. Esimerkiksi aikaisemmin 
mainitsemani Saariselän asemakaava, josta osaa aluees-
ta ei voitu rakentaa maaston muotojen takia, on Ou-
lussa toimivan yrityksen tekemä. Tällaisten tilanteiden 
kohdalla herää kysymys siitä, kuinka hyvin kaavoittaja 
on tuntenut alueen ja sen tilanteen.

Inarin kirkonkylän asemakaavamuutoksen ja 
laajennuksen selostuksessa puhutaan saamelaisen 
kulttuurin rakennushistoriasta, ja siitä kuinka pieni-
mittakaavaisella ja orgaanisella rakentamisella pitäisi 

kehittää aluetta. Alueen suunnitelman pääteemaksi on 
otettu saamelaisen kulttuurin vahvistaminen, mutta 
asuinrakentamisessa ohjataan geometrisesti ja siten, 
että rakennukset luovat suljettuja sisäpihoja. Toisaalta 
matkailua palvelevien rakennusten korttelialueesta on 
kirjoitettu seuraavasti: 

” Tavoitteena on luoda omaleimainen, saamelainen matkai-
lualue, jossa rakentamisen periaatteet noudattavat perinteisen 

elämäntavan arvoja: pienimittakaavaisuutta ja luontoon 
sopeutumista.” (Airix Ympäristö - FMC Group, 2015) 

Suunnitelman pääteema jää koskemaan muuta kuin 
asuinrakentamista, vaikka muutos- ja laajennustyönteki-
jä on ajatellut kokonaisuudessa tehdä kaavan sellaiseksi, 
että se tukisi saamelaista arkkitehtuuria. Suunnitelma 
voi romantisoida saamelaista kulttuuria sen rakennush-
istoriaan nähden, sekä aiheuttaa kulissimaista matkai-
lurakentamista, joka romantisoi saamelaiskulttuuria, jos 
saamelaisen kulttuurin arkkitehtonisia piirteitä käyte-
tään vain matkailuun liittyvässä rakentamisessa. Selos-
tuksessa mainitaan saamelaisen rakentamisen historian 
suhteen seuraavaa:

 ” Asuinkentän rakennukset ovat sijoittuneet väljästi ja 
vapaasti – sijoittelukriteereinä ovat perinteisesti olleet 
maastonmuotojen lisäksi lumenkeräytymisen minimoi-
minen ja mahdollisimman vapaan näkymäalueen säi-
lyttäminen asuintalosta käsin. Tällainen rakennustapa 

sopii nykyään esimerkiksi loma-asuntojen rakentamiseen 
alueilla, jossa loma-asutus on hyvin harvaa.  

(Airix Ympäristö - FMC Group, 2015)” 

Jos saamelainen rakentaminen liitetään vain mat-
kailurakentamiseen ja menneeseen aikaan, samalla kun 
asuinalueita suunnitellaan valtakulttuurin normistojen 
mukaan, voidaan kysyä, tehdäänkö ympäristösuun-
nittelua nykypäivänäkin asuttajakolonialistisesti eikä 
pelkästään romantisoidusti. Loma-asutus ja matkailura-
kentaminen eivät tule paikallisten omaan käyttöön vaan 
pääsääntöisesti yhteisöjen ulkopuolisten henkilöiden, 
turistien, käyttöön. Annetaanko tällöin turisteille mah-
dollisuus kokea saamelaisen kulttuurin tapa massoitella 
omia asuinalueitaan, samaan aikaan kun saamelaiset itse 
rakentavat valtakulttuurin muotin mukaan?

Suunnitelmassa tuntuu, että kriittinen katsonta on 
puuttunut selostusta kirjoitettaessa, eikä ole mietitty 
loppuun asti kuinka saamelainen rakentaminen näkyisi 

myös asuinrakentamisen, ihmisten kotien, kohdalla. 
Voidaan miettiä sitä, onko suunnittelija alitajuisesti 
romantisoinut toista kulttuuria. Tämä olisi vältetty 
asuinrakentamisessa esimerkiksi rakennusalan rajaa-
misella laajemmin, tai rajaamalla alueen pelkästään 
tontin muodon mukaan ilman, että erilliset rakennukset 
erotellaan toisistaan. Näin asukkaalle itselleen annet-
taisiin vapaampi mahdollisuus vaikuttaa rakennusten 
sijoittumiseen. Yleisesti sanoen alueita kokonaisuutena 
suunnittelevien olisi syytä kyseenalaistaa omat päätök-
sensä ja ajatuksensa useammin työn aikana, sekä miettiä 
laajemmin tehdäänkö päätöksiä asukkaiden ehdolla. 
On tärkeää kyseenalaistaa, annetaanko suunnitelmassa 
tilaa paikallisen rakentamiskulttuurin kehittymiselle. 
Päätösten liiallinen sitominen menneeseen ilman, että 
perehdytään nykypäivän tilanteeseen, on rakentamisen 
sitomista historiaan. Vaikka historiasta ammennetaan 
vaikutteita, voi liiallinen kiintyminen menneeseen 
tukahduttaa kulttuurin kehityksen, sillä elävä kulttuuri 
muuttuu ja kehittyy.

Ajatus ei kuitenkaan ole se, että menneisyys unoh-
dettaisiin uusia suunnitelmia laadittaessa, vaan se 
otettaisiin tukea antavaksi elementiksi yhteisöltä saadun 
suullisen tiedon lisäksi. Saamelaisilla on lain nojalla 

Kuva 25: Kuva Sevettijärventieltä kohti Sevettijärven koulua. 
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oikeus omaan kulttuuriinsa, minkä voisi laajentaa 
koskemaan alueiden yhdyskuntasuunnittelua. Voisiko 
mahdollisesti saamelaiskäräjiä pyytää mukaan kehittä-
mään myös Inarin asemakaavoitusta? Kunta on kuullut 
saamelaiskäräjiä uusimman yleiskaavan kohdalla, mutta 
olisiko tulevaisuudessa mahdollista ottaa saamelaiset 
aktiivisemmaksi osaksi suunnittelutyötä? Kuulemi-
nen tapahtuu yleensä siinä vaiheessa, kun on olemassa 
luonnos tai valmis suunnitelma asian suhteen. Mitä jos 
saamelaiset otettaisiin aktiivisempana osana mukaan jo 
aikaisemmassa vaiheessa ennen kuin luonnoksia on edes 
tehty? Entä jos yhteisön jäsenten kanssa keskusteltaisiin 
uuden suunnitelman haasteista, vaateista, ja toiveista 
ennen kuin päätöksistä on tehty edes luonnos?

Kaavoituksen aloitusvaiheessa voitaisiin esimerkiksi 
tehdä tutkimus kylien asukkaiden suhteesta omaan ym-
päristöönsä sekä millaisia toiveita ja haaveita heillä on 
alueen kehityksen suhteen. Lähtötietona voitaisiin laa-
jemminkin selvittää paikallisille tärkeitä näkymiä, mai-
semia ja paikkoja, joiden alueella rakentamista voitaisiin 
mahdollisesti välttää. Tutkimusta voitaisiin myöhemmin 
käyttää alueelle kohdistuvien hankkeiden pohjatieto-
na, jota voitaisiin päivittää jokaisten uusien projektien 
kohdalla asukkaiden kanssa käydyn keskustelun pohjalta. 
Tiedon keräämisen tapojen on oltava monipuolisia. 
Pelkällä internetkyselyllä tai kaupungin järjestämällä 
yksittäisellä kuulemistilaisuudella tavoitetaan vain alueen 
aktiivisimmat henkilöt. Erilaisten kyselyjen ja virallisten 
kuulemistilaisuuksien rinnalle tarvitaan muita metodeja, 
joissa alueen tilannetta tutkivat henkilöt ovat yhteisössä 
läsnä. Esimerkiksi kiertämällä alueella ja juttelemalla 
vastaantulevien ihmisten kanssa samalla voidaan varmis-
tua siitä, että yhteisön kaikki jäsenet tietävät tiedon ke-
räämisen olevan käynnissä ja sen, miksi tietoa kerätään.

4.3.1. Asuntopulan haasteet

Krooninen asuntopula vaikeuttaa kunnan kehitty-
mistä. Se estää uusien asukkaiden tai paluumuuttajien 
muuttamisen kunnan alueelle tai vähintäänkin vaikeuttaa 
sitä. Siinä piilee riski kasvavasta kodittomien määrästä. 
Näkyvän kodittomuuden lisäksi piilokodittomuuden 
määrä voi kasvaa, mitä on vaikeampi arvioida tilastojen 
valossa. Piilokodittomuudessa ihminen asuu esimerkiksi 
eri tuttavaperheiden luona. Piilokodittomuus ei näy tilas-
toissa tai kadulla, sillä henkilöllä on olemassa yöpaikka.

Vuokrattavien kerros- ja rivitaloasuntojen heikko 
tarjonta erityisesti suurempien asuinkeskittymien, Inari 
ja Ivalo, ulkopuolella hidastaa alueiden kehittymistä. 
Jos alueelle muuttavan henkilön ainut mahdollisuus on 
alkaa rakentaa tai ostaa omakotitalo, voi ihminen päätyä 
lopulta muuttamaan muualle. Lisäksi Inarissa haasteena 
on rakentamisen kallis hinta. Pitkät välimatkat nostavat 
rakentamisen kuluja ja kiinnostus suuremman rahan mat-
kailukohteita kohtaan tekee rakentamisesta niin kallista, 
ettei se ole järkevää, etenkin jos elinkeinon pitkäaikai-
suudesta ei ole takeita. Asuinvaihtoehtojen suuremmalla 
variaatiolla eri osissa kuntaa voidaan helpottaa eri elämän 
tilanteissa olevien ihmisten muuttamista kuntaan sekä 
auttaa kylien säilymistä tulevaisuudessa. Pienempien 
asuntojen, kuten yksiöiden, puute voi vaikuttaa negatiivi-
sesti nuorison muuttamiseen takaisin kotiseutualueelleen 
esimerkiksi opintojen jälkeen.

Vaikka Inarilainen-lehden mukaan kunta omistaisi 
keskiarvollisesti enemmän kunnan vuokra-asunnois-
ta kuin muualla suomea (Inarilainen / JP, 2018), ei se 
silti helpota nykyistä tilannetta tai auta ratkaisemaan 
kroonista asuntopulaa. Rahallisesti ajateltuna kunnallis-
ten vuokra-asuntojen määrän kasvattaminen toisi lisää 

rakennus- ja ylläpitokuluja, mutta se samalla kasvattaisi 
kunnan veronmaksajien määrää ja voisi parhaimmillaan 
tukea ihmisten pitkäaikaista muuttamista kunnan alueelle. 
Erityisesti kyläkeskukset, jotka sijaitsevat pidemmän 
ajomatkan ja huonompien liikenneyhteyksien päässä, tar-
vitsisivat enemmän pienen kynnyksen asuinvaihtoehtoja. 
Esimerkiksi Sevettijärven alueelta puuttuu lähes täysin 
ensiasunnoiksi soveltuvat pienemmät asunnot. Keskuste-
lussa haastateltavien 1 ja 2 kanssa kanssa nousi esille se, 
että kiinnostusta muuttaa alueelle olisi, mutta asuntoja ei 
ole tai ei ole halua muuttaa heti yksin asumaan omako-
titaloon. Myös he itse asuivat Keväjärvellä, vaikka toisen 
haastateltavan työpaikka oli Sevettijärvellä. Välimatkaa 
näiden kahden kylän välillä oli autolla noin 160 kilo-
metriä. Myöhemmin he saivat vuokrattua Sevettijärveltä 
omakotitalon, mutta muita vaihtoehtoja asumisen suhteen 
ei ollut tarjolla. (Haastateltavat 1 ja 2, 2019) 

Ymmärrettävästi on kannattamatonta rakentaa vuok-
ra-asuntoja, jos niille ei ole kysyntää. Inarissa tilanne on 
kuitenkin päinvastainen; tietyille alueille olisi halukkuutta 
muuttaa, mutta asuntoja on hyvin vähänlaisesti tarjolla. 
Jos rakennusliikkeet kiinnostuvat jatkossa rakentamaan 
enemmän suurempiin asutuskeskuksiin, kuten Ivaloon, 
olisiko kunnan asuntoyhtiön kannattavaa keskittyä pie-
nempien kylien asuinkannan monipuolistamiseen. Uuden 
rakennuskannan tuottaminen vaatii investointeja ja 
intressiä asuntotilanteen ratkaisemiseen. Onnistuessaan se 
kuitenkin takaisi kunnan pienempien asuinkeskittymisten 
kehittymisen ja alueiden elinvoimaisuuden.

Moduulirakentaminen voisi olla ratkaisu asunto-
tuotannon hinnan laskemiseksi, mutta se luo myös haas-
teita paikallisuuden näkymiseen rakennetussa ympäris-
tössä. Tuottamalla samanlaisia asuinrakennuksia voitaisiin 
laskea hintaa, mutta rakennusten yksilöllisyys ei pysyisi 

yhtä suurena. Varioimalla tietyn mallin mukaisia asun-
tomoduuleja erilaisissa hankkeissa, saataisiin jonkinlaista 
muunneltavuutta rakentamiseen. On riksi, että moduuli-
rakentaminen homogenisoi rakennuskantaa tarjoamalla 
hyvin valmiiksi mietittyjä ratkaisuja koko kunnan alueelle. 

Ymmärrettävästi halusta riippumattomia haasteita 
asuntotilanteen parantamiseen ovat rakentamisen hinta 
ja rahallinen tilanne. Niin kauan, kun rakentamisen 
kulut ovat korkealla, on vaikea saada tilanteeseen muu-
tosta, jos rahoitusta ei pystytä hankkimaan ulkopuolelta. 
Erityisesti, jos muu kuin omakotitalorakentaminen 
pysyy yhtä vahvasti kunnan liikelaitoksen harteilla. Pie-
nempien asutuskeskusten rakennuskannan monipuolis-
tamiseen voisi mahdollisesti saada rahoitusta esimerkiksi 
valtion tai Euroopan unionin aluekehitysrahastoista. 
Aluekehitysrahastojen tavoitteena on vähentää alueiden 
eriarvoistumista ja kohentaa huonommassa asemassa 
olevien elintasoa. Monipuolisen rakennuskannan puute 
heikentää alueen kehitystä ja aiheuttaa eriarvoisuutta 
asukkaiden välillä, kun kaikilla ei ole varaa tai fyysistä 
kuntoa asua omakotitaloissa. Tukemalla paikallisia toi-
mijoita projekteissa, jotka monipuolistavat pienempien 
keskusten asuinmahdollisuuksia, vähennetään eriarvois-
tumisen riskiä kunnan sisällä. Parhaimmillaan monipuo-
lisempien asuinmahdollisuuksien avulla asutuskeskukset 
saavat myös uusia palveluja alueelleen, jos uudet asuk-
kaat perustavat omia yrityksiään tai keskuksen kasva-
essa esimerkiksi kaupan yksikön perustaminen alueelle 
muuttuu kannattavammaksi.



76 77

4.3.2. Matkailua asukkaiden ehdoilla

”Ei ole ekologisesti, sosiaalisesti eikä kulttuurisesti kestävää, 
että Lapin turismiin haetaan vain kasvua. Kannattaisi 
panostaa harvaan, mutta laadukkaaseen matkailuun.”  

-Tiina Sanila-Aikio, (Pallaste, 2019)

Lapin yliopiston kulttuurisensitiivisen matkailun 
tutkimuksessa vuonna 2019 useimmat haastatelluista 
Lapin matkailuntoimijoista olivat sitä mieltä, että laatu, 
rauhallisuus ja paikallisiin kulttuureihin perustuva mat-
kailu on tärkeämpää kuin matkailun määrän kasvami-
nen. (Kugapi, et al., 2020) 

Matkailu tuntuu kietoutuvan monialaisesti kunnan 
tulevaisuuden ympärille. Matkailurakentaminen voi 
vaikeuttaa alueelle muuttamista, jos rakentamisessa 
painotetaan matkailukohteita ja mökkirakentamista 
eikä asuinrakentamista tuoteta tarpeeksi paikallisten 
tarpeeseen. Se kuitenkin toimii merkittävänä työl-
listäjänä, vaikka samalla turismin hallitsemattomuus 
aiheuttaa asukkaille yksityisyyden menettämisen 

tunnetta, jos turistit tulevat liian lähelle kotia. Tulevai-
suudessa tärkeä askel onkin alueen matkailun kehit-
täminen siten, että se ei samalla estä kunnan kehitty-
mistä, tai vähennä asukkaiden viihtyvyyttä. Matkailu 
tarvitsee ympärilleen rakennuksia ja infrastruktuuria, 
jonka rakentaminen kauas nykyisistä asutuskeskuksista 
on niin kunnalle kuin matkailun toimijoille kallista.

Emeritusprofessori Dean MacCanell tutkii tu-
rismin autenttisuuden ongelmaa ”the tourist – a new 
theory of the leisture class” -teoksessa. Hänen mukaan-
sa matkailu on tavallaan teatteriesitys, jossa turistit 
näkevät lavastettua todellisuutta. Matkailussa on näin 
kuusi eri aitouden tasoa, joiden puitteissa eri matkai-
lijat liikkuvat. Tasot kuvaavat sitä, kuinka aitoa paikal-
lisuutta ja ympäristöä turistit haluavat nähdä ja kokea. 
Vaikka turisti haluaisi nähdä paikan aidoimmillaan, 
hän ei tule saavuttamaan sitä. Sillä näyttämön taakse, 
taka-alalle, eivät näe muut kuin esiintyjät, paikalliset 
asukkaat. (MacCannell & Lippard, 1999)

Piia Varanka siirsi ”Lappi Matkailun näyttämö-
nä” -gradu työssään tämän teorian koskemaan Lapin 
alueen matkailua. Tutkimus käsitteli Vuotson alueen 
matkailun vaikutuksia paikallisiin ihmisiin ja heidän 
elämäänsä. Varankan mukaan lähimmäksi ”aitoa” pai-
kallisen arkea turisti pääsee porotiloilla, toisaalta mat-
kailijan vähiten todellinen kuva saavutettaisiin Lapin 

Kuva 26: Kodan muotokieltä ja visuaalista ilmettä on käytetty Lapin matkailussa erinä-
köisinä versioina. Lähes koskaan näillä kotaversioilla ei ole mitään tekemistä muoto-
kielensä tai ulkonäkönsä kanssa saamelaisten käyttämien korvakotien kanssa. Erilaisia 
kotavariaatioita voidaan pitää matkailijoille suunnattuna viihdearkkitehtuurina, jolla 
vastataan matkailijoiden ennakkokäsityksiin alueesta. Onko se kuitenkaan eettisesti tai 
kulttuurillisesti kestävää paikallisia ajatellen? 
Nämä figuratiiviset kodat sijaitsevat Sodankylän K-supermarketin katolla.

Matkailun haasteet tiivistettynä 
viiteen kysymykseen:

1. Onko paikallisilla mahdollisuus vaikuttaa matkai-
lun luomaan kuvaan?
2. Miten matkailun hyödyt ja haitat jakaantuvat 
kunnassa? 
3. Mikä on eettisesti hyväksyttävää ja paikallisesti 
kestävää matkailua? 
4. Mikä on aito kokemus ja kuka sen voi määrittää? 
5. Kenellä on valta päättää?

Dean MacCannell

Dean MacCannell on maisema-arkkitehtuurin 
emeritusprofessori Californian yliopistosta. Mac-
Cannell tutkii matkailua ja kaupunkikulttuurin 
teorioita. (University of California, 2020)
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matkailussa Rovaniemen joulupukinmaassa. (Varanka, 
2001) Kumpikin näistä kokemuksista voi kuiten-
kin tuntua aidolta matkailijan silmin, mutta onko se 
eettisesti hyväksyttävää? Myös lasi-iglut voivat tuntua 
matkailijalle aidoilta paikallisilta kokemuksilta, vaikka 
ne eivät sitä missään nimessä ole. Muualta tulleet vai-
kutteet, joista luodaan autenttisen paikalliskulttuurin 
mielikuva matkailijoille, ovat haitallisia paikalliskult-
tuurin ymmärtämiselle. Ne myös homogenisoivat eri 
kulttuurialueiden erityispiirteitä, mikä pitkällä tähtäi-
mellä voi vähentää alueen kiinnostavuutta. 

Kulttuurillisesti ja eettisesti kestävämpää on antaa 
matkailijoille aito kuva paikallisten elämästä, vaikka se 
olisi ristiriidassa turistin omien ennakkoluulojen kanssa. 
Vaikka osa matkailun mielikuvien luomiseta tapah-
tuu matkailijoille suunnatun ohjelman sisällön kautta, 
vaikuttavat arkkitehtonisten valintojen ulkomuoto ja 
ympäristönsuunnittelu mielikuviin. Matkailurakennuksen 
sijoittaminen eri paikkaan asutuskeskusta vaikuttaa niin 
näkymiin kuin turistien läsnäoloon keskuksessa. Raken-
nuksen ulkomuodolla tehdään suuria mielikuvavalintoja, 
kun päätetään minkä näköinen rakennuksesta tulee. Pää-
tös siitä tehdäänkö eettisesti ja kulttuurillisesti kestävää 
matkailua alkaa alueen ja rakennuksen suunnittelusta.

Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff sanoo 
ymmärtävänsä turismin tuovan rahaa ja töitä alueelle. 
Hänen mielestään matkailua olisi syytä keskittää jo 
olemassa olevien kyläyhteisöjen läheisyyteen, jolloin 
porotaloudelle ja muutenkin kotiseudulle tärkeät alueet 
säilyisivät rakentamiselta. (Veikko Feodoroff, 5.3.2019) 
Rakentamisen keskittäminen kyläyhteisöjen tuntumaan 
olisi ekologisempaa, sillä välimatkat majoitusten ja 
kyläyhteisöjen palveluiden sekä mahdollisten nähtä-
vyyksien välillä olisivat pienempiä. Se parhaimmillaan 

voisi lisätä alueella työllisyyttä muuallakin kuin hotellien 
läheisyydessä ja hotellien omissa ravintola- ja palvelu-
toiminnoissa. Lisäksi saamelaisten kotiympäristö säilyisi 
sellaisenaan, eikä porotalouden kannalta tärkeitä maita 
häirittäisi rakentamisella(Veikko Feodoroff, 5.3.2019).

Onko parempi keskittää matkailurakentaminen 
kylien yhteyteen tai niiden läheisyyteen vai rakentaa 
keskittymiä kauas nykyisestä asutuksesta keskelle ”villiä 
luontoa”. Matkailun keskittyminen kylien sydämeen, 
kuten Nellimissä, voi aiheuttaa epämieluisia kokemuk-
sia paikallisille. Turistien uteliaisuus nähdä paikallisten 
arkea ja elämää voi luoda olotilan, jossa oma elämä 
muuttuu toisten loman näyttämöksi. Toisaalta sen avulla 
estettäisiin rakennuskannan sirpaloituminen pitkien 
välimatkojen päähän, eikä uusia tieyhteyksiä tarvitsisi 
tehdä, saatika levittäytyä laajemmalle alueelle.

Kaukana asukkaista sijaitsevat matkailukeskukset 
jättäisivät paikalliset asukkaat rauhaan elämään omaa 
arkeaan, mutta riskinä on vääristynyt kuva paikallisyh-
teisöstä. Dennis R. Judd kuvaa The Tourist City -kir-
jassa turisteille tehtyä teennäistä kuplaa, ”the Tourist 
Bubble”, ja sen hyviä ja huonoja puolia. Turistikuplalla 
kuvataan alueita, jotka ovat erikoistuneet turistien 
käyttöön. Kuplat rajautuvat muusta kaupunkiraken-
teesta siten, että ne jättävät usein asukkaiden yksityiset 
alueet erilleen. Judd kuvaa kuplan rakennetta teema-
puistoon, joka tuottaa viihdettä ja jännitystä siistissä ja 
viihtyisässä ympäristössä. ( Judd, 1999)

Turismin rajaaminen omiin kupliinsa voi helpot-
taa paikallisten arkea ja luoda mahdollisuuksia oman 
arjen yksityisyyden ylläpitämiseen, kun koti ei ole osa 
turisteille luodun teatteriesityksen lavastetta. Kuitenkin 
se voi hankaloittaa pitkällä tähtäimellä ihmisten elä-
mää antamalla vääristyneen kuvan paikallisyhteisöstä. 

Kuva 27: Saariselän huipulle rakennetun hotellin rakennuksia. Hotelli on ensimmäinen 
kaavan vastaisesti puurajan yläpuolelle rakennettu matkailurakennus. Tumma ulko-
muoto erottuu päiväsaikaan kauas ympäristöönsä. Yöllä huoneiden valot loistavat kauas 
maastoon. Sijainti puurajan yläpuolella altistaa rakennuksen rajuille sääolosuhteille 
kuten kovalle tuulelle. 
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Kuplat luovat turistien toivomaa ja odottamaa ympä-
ristöä, joka voi lopulta erota merkittävästi paikallisten 
elämästä ja arjesta ( Judd, 1999). Onko hyvä näyttää 
turisteille Inari erilaisena kuin se, millainen kunta 
on sen asukkaille? Eritasoisen matkailurakentamisen 
ripotteleminen ympäri kuntaa voi aiheuttaa negatiivisia 
vaikutuksia koko alueen kehitykselle. Ripottelemalla 
loma-asuntoja pienien lampien rannoille voi antaa ku-
van lomailijalle karusta ja ”asuttamattomasta” erämaas-
ta, vaikka alue olisi paikallisten aktiivisessa käytössä. 
Syrjemmällä sijaitsevien lampien varrelle rakentamisen 
sirpaloituminen voi vaatia uusien teiden rakentamista.

Kysymys matkailun sijoittumisesta alueelle koskee 
erityisesti alueen asukkaita, joten heidän mielipitei-
tänsä ja ajatuksia pitää erityisesti kuunnella. Vaikka 
maakuntakaavatasolla onkin merkitty tietty paikka 
matkailurakentamisen kehittämisen paikaksi, on syytä 
selvittää asukkaiden kanta lopullisen sijainnin suhteen. 
Maakuntakaavan tekijät eivät pysty käymään jokai-
sessa paikassa ja näkemään niitä asioita, millä saattaa 
olla merkitystä paikallisille. Sokeasti noudattamalla jo 
tehtyä suurempaa linjaa, voidaan menettää jotain, mikä 
on äärettömän tärkeää juuri sille yhteisölle, joka asuttaa 
aluetta. Yhteisellä keskustelulla pystyttäisiin selvittä-
mään ne paikat, joissa matkailurakentaminen vähiten 
vaikuttaisi paikallisten elämään ja heidän tunteeseensa 
kodista sekä selvittämään asukkaiden mielipide mat-
kailurakentamisen mielekkäimpiin sijainteihin. Olivat 
ne kyläyhteisöjen läheisyydessä tai eivät.

Matkailurakentamisen sijainnin lisäksi on huo-
mioitava rakennusten fyysinen muoto ja ulkonäkö. 
Arkkitehti Harri Hautajärvi toteaa ”Autiotuvista 
Lomakaupunkeihin” -kirjassa, että asiantuntevasti 
suunniteltu ja ohjailtu matkailutoiminta ei vaaranna 

kulttuuri- ja luonnonperintöä, vaan parhaimmillaan 
ne voidaan saada tukemaan toisiaan. Hän ottaa kantaa 
myös matkailurakentamisen viihdearkkitehtuuriin, sekä 
kritisoi matkailuarkkitehtuurin nykytilaa kuvaamalla 
sitä esteettisesti vaatimattomaksi, epäyhtenäiseksi ja 
sekavaksi. Yhdeksi haasteeksi hän nostaa arkkitehtien 
ammattikunnan vähäisen osallisuuden Lapin alueen 
rakentamisen päätöksenteossa ja suunnittelussa. 
Hautajärvi myös huomio, että valtio ja kunnat eivät ole 
asettaneet rakennuksille laatukriteerejä laadukkaan ja 
ympäristöön sopeutuvan matkailurakentamisen varmis-
tamiseksi. (Hautajärvi, 2014)

Jotta viihdearkkitehtuuri ei pääsisi levittäytymään jo 
olemassa olevista lomakylistä osaksi koko kunnan arkki-
tehtuurista ilmettä, olisi syytä pohtia Hautajärven mainit-
seman laatukriteerijärjestelmän luomista. Tietysti on tär-
keää vaikuttaa matkailurakentamisen sijaintiin ja laatuun 
myös kaavatasolla, mutta suuren pinta-alan omaavissa 
kunnissa, kuten Inarissa, ei kaikkia alueita voida kaavoit-
taa niin tarkasti, että se voisi ottaa huolellisesti huomioon 
kaikki matkailuarkkitehtuurin laatuvaatimukset.

Vaatimukset voitaisiin ottaa mukaan esimerkiksi 
hankkeiden rahoituskäsittelyihin. Esimerkiksi ELY-kes-
kusten myöntämät tuet voitaisiin sitoa kulttuurisen-
sitiivisen rakennusprosessin käyttöön tai ekologisten 
arvojen huomioimiseen ja toteutukseen suunnittelu- ja 
rakennusprosessin aikana. Rahoitukseen vaikuttavat 
kiinteät vaatimusten täytyy olla arvioitavissa selkeästi, ja 
niiden rikkomisesta pitäisi olla konkreettisia seuraamuk-
sia, kuten rahoituksen osittainen tai kokonaan takaisin 
maksaminen.

Laatuvaatimuksiin voi sisällyttää vaatimuksen kult-
tuurisensitiivisestä suunnittelusta ja paikallisten kuule-
misesta hankkeeseen liittyen sekä perehtymisen Saame-
laiskäräjien tuottamaan eettisen matkailun aineistoon. 
Vaikka näitä ei sinänsä voida vaatia tässäkään skenaariossa 
muissa kuin julkista rahoitusta saavissa hankkeissa, voisi 
laatuvaatimuksista tulla matkailuyrittäjille eräänlainen 
markkinointivaltti, jolla osoitettaisiin matkailuyrityksen 
arvot ja eettisyys. On äärettömän tärkeää miettiä kuka 
loppupeleissä määrittelee, kuinka hyvin laatuvaatimuk-
set on otettu huomioon, ja miten ne on konkreettisesti 
huomioitu hankeen eri vaiheissa. Eri taustaisilla ihmi-
sillä vastaus kyseisiin kysymyksiin voi päätyä erilaisiin 
lopputuloksiin, joten olisi tärkeää, että laatuvaatimukset, 
tai mahdollinen -sertifikaatti, eivät antaisi tulkinnan 
varaa. Toisaalta esteettisiin arvoihin, aitouteen tai kult-
tuureihin liittyvissä kysymyksissä ihmisen oma historia ja 
kulttuuritausta voivat vaikuttaa merkittävästi lopulliseen 
päätökseen. Henkilökohtaisten näkemysten vaikutusten 
minimoimiseksi laatuvaatimusten toteutumisen arviointi 
pitäisi tapahtua esimerkiksi erillisen toimikunnan toimes-
ta, johon kuuluisi eri kulttuuritaustasta tulevia henkilöitä 
tai parhaimmillaan kyseisen yhteisön jäseniä.

Viihdearkkitehtuuri

Viihdearkkitehtuurilla tarkoitetaan rakentamista 
ja rakennuksia, joiden ensisijainen tarve on toimia 
kulissina tai jonkin toiminnan näyttämönä. La-
pin alueelta esimerkki viihdearkkitehtuurista on 
huvipuistomainen viihde- ja ostoskohde Joulupukin 
pajakylä Rovaniemellä. Lapissa viihdearkkitehtuuri 
ammentaa ideoita ja ajatuksia jouluun liitetyistä 
mielleyhtymistä ja hyvin länsimaisesta joulupukin 
kuvasta tonttukylineen. Toisaalta monia Lapin 
matkailukeskuksia, kuten Leviä, voidaan pitää 
viihdearkkitehtuurina, joka ottaa muotokieltä ja 
mielleyhtymiä Alpeilta.  Viihdearkkitehtuuri on po-
pulistinen arkkitehtuurin suunta. (Hautajärvi, 2014)

Kulttuurisensitiivisiä arvoja ja laatuvaati-
muksia voisivat olla seuraavat asiat:

1. Istuuko rakennus kokonaisuudessaan ympäris-
töön ja olemassa olevaan rakennuskantaan?
2. Ottaako rakennus huomioon ympäristönsä ja 
ympäröivät kulttuurit?
3. Yrittääkö rakennus minimoida stereotypioita ja 
oletuksia paikallisesta yhteisöstä?
4. Suunnittelijoiden pätevyys ja asiantuntemus 
paikallisyhteisöstä.
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5.  Pohdin ta
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Aiheena saamelaisten suhde arkkitehtuuriin on laaja 
ja kulttuurin ulkopuolisena en voi ikinä vastata täysin 
kysymykseen. Diplomityössäni olen lähestynyt aihetta 
retorisesti, hakematta selkeitä vastauksia, ja lähestymällä 
aihetta arkkitehtiopintojeni oppimispolun viimeisenä 
haasteena. Tavoitteenani on avartaa oppimaani, ja oppia 
vielä jotain uutta. Olen yrittänyt ymmärtää suunnittelua 
toiseen kulttuuriin, ja uskon onnistuneeni tässä diplo-
mityöni aikana. Työhistoriani takia tiesin jo valmiiksi 
odottaa, ettei saamelaiselle kulttuurille ole annettu 
merkittävää tai selkeästi näkyvää roolia ympäristön 
suunnittelussa tai rakentamisessa. Omasin kuitenkin 
romantisoituneen kuvan saamelaiskulttuurista ja tietoni 
rakentamisesta koostuivat pääosin saamelaisen arkki-
tehtuurin historiaan. En myöskään osannut tiedostaa 
kuinka maantieteellisesti monimuotoisesta alueesta on 
kyse. Olin jo valmiiksi tietoinen, että käsitys kodista ja 
sen määritelmästä saattaisi erota omastani, mutta en sii-
tä, kuinka eri tavalla toisessa kulttuurissa voidaan nähdä 
hyvä ympäristösuunnittelu.

Rajasin diplomityöni aiheen koskemaan Inarin 
kuntaa. Inari on maastoltaan ja ympäristöltään hyvin 
monimuotoinen ja maastollisesti kunnan alueella on 
niin tuntureita, mänty- ja koivumetsiä kuin suhteellisen 
tasaisia, hiekkapohjaisia ranta-alueita. Lisäksi Inarin 
kunnan alueella asuu kolmea eri saamelaisryhmää. 
Koin rajauksen toimivaksi työni aluksi, mutta tutus-
tuessani paremmin kohteeseen tajusin, kuinka moni-
puolisesta alueesta oli kyse niin kulttuurillisesti kuin 
ympäristöllisesti. Aiheen rajaaminen tiettyyn kylään ja 
sen alueen haasteisiin olisi ollut toimivampi ratkaisu 
ja vähentänyt työn rönsyilyn määrää. Toisaalta näin 
kävikin jo valmiiksi työn aikana, sillä keskityin alueille, 
joissa tutustuin asukkaisiin.

Saamelainen arkkitehtuuri nykypäivänä on vaikea 
kysymys. Saamelaista arkkitehtuuria on olemassa, mutta 
sitä ei Suomessa kuitenkaan oteta virallisesti huomioon 
ympäristösuunnittelussa. Romantisoidusti Lapin alueen 
rakennushistoriaa käytetään matkailun välineenä, näistä 
näkyvimpinä erilaiset kotavariaatiot, mutta nykyisyydelle 
ja tulevaisuudelle ei anneta mahdollisuuksia. Vanhasta 
perinteestä uusia rakennuksia ammentava tapa ei anna 
kulttuurille mahdollisuutta etsiä omaa näkemystä ark-
kitehtuurin nykyisyydestä, etenkin jos näitä variaatioita 
tekevät rakentajat eivät ole kyseisen kulttuurin edustajia. 
Toisaalta kysymys myös kuuluu; millaisen rakentamisen 
me laskemme arkkitehtuuriksi? 

Saamelaisia suuria julkisia rakennuksia on Suo-
messa kaksi kappaletta, Siida ja Sajos, joiden poh-
jalta yksistään on mahdotonta vastata siihen mitä 
saamelainen nykyarkkitehtuuri on. Arkkitehtuuriksi 
keskusteluissa harvoin nostetaan pienmittakaavaista 
asuinrakentamista, vaikka jokainen rakennelma ja 
rakennus on rakennustaiteen teos. Paikallisten aidot 
mielikuvat hyvästä arkkitehtuurista voivat kuitenkin 

kummuta niistä valinnoista, jotka he ovat päättäneet 
itse oman kotinsa kohdalla. Julkisivun värin valitsemi-
nen siten, ettei rakennus nouse esille ympäristöstään, 
kertoo ehkä siitä, että rakennus nähdään suurempana 
osana ympäristöään tai arvostuksena kaikille yhteisen 
kotiseudun säilymisestä. Rakennusten sijoittelulla 
tuodaan esille itselle luontevilta tuntuvia pihamuotoja. 
Laajasti ajateltuna jokainen tekee arkkitehtuurillisia 
päätöksiä ympäristössään. Jättämällä alueen rakenta-
matta, oikaisemalla nurmikon kautta tai sijoittamalla 
huonekalumme uudelleen, teemme päätöksiä oman 
lähiympäristömme ulkonäöstä ja luonteesta.

Kuvaisin itse saamelaisen nykyarkkitehtuurin olevan 
käytännönläheistä ja ympäristöään kunnioittavaa. 
Rakennuksen ulkomuoto ja sisältö ovat yhtä tärkeässä 
osassa kuin se, miten rakennus istuu kokonaisuutena 
laajemmin ympäristöönsä. Mitä käytännönläheisyys 
ja ympäristöön istuvuus konkreettiseesti tarkoittaa, on 
täysin kiinni niistä ihmisistä, joille rakennusta suunnitel-
laan. Ne muuntuvat ja elävät ihmisten tarpeiden ja toi-
veiden mukaan, joten suunnittelijoiden on hyvin tärkeää 
kuunnella ja sisällyttää nämä arvot työhönsä. Kuuntelu 
ja asian ymmärtäminen tarvitsevat taustalleen tilanteen, 
jossa ihminen tuntee olonsa turvalliseksi omien ajatusten 
ja mielipiteidensä sanomiseen. Se vaatii suunnittelijalta 
nöyryyttä ymmärtää, että vaikka olemme alan asiantun-
tijoita, emme voi tietää sitä kirjoittamatonta tietoa, mitä 
paikallisilla on.

Saamelaista nykyarkkitehtuuria on ja tulee olemaan 
tulevaisuudessa. Sen muotoilemisessa päävastuun pitää 
kuitenkin olla saamelaisilla. Rakennukset voivat olla saa-
melaista arkkitehtuuria, vaikka arkkitehti olisikin kult-
tuurin ulkopuolinen henkilö. Se, millä tavalla projekti on 
toteutettu, vaikuttaa siihen, onko rakennus saamelaista 

arkkitehtuuria vai saamelaisille rakennettua arkkitehtuu-
ria. Kaikki lähtee siitä, annetaanko saamelaisille ääni heti 
projektin alussa ja pääsevätkö he ohjaamaan suunnitte-
luprosessia sen alusta loppuun. Annetaanko heille ohjat 
rakentamisessa ja kuunnellaanko heille tärkeitä arvoja.

Saamelainen kulttuuri on hyvin tutkittu aihe, mutta 
saamelaisesta nykyarkkitehtuurista on puhuttu Suo-
messa vasta hyvin vähän aikaa. Diplomityöni aikana 
keskustelua on alettu käymään kasvavassa määrin ja 
todennäköisesti tulevaisuudessa asiasta puhutaan näky-
vämmin. Keskustelun johtaminen kuuluu ensisijaisesti 
saamelaisille itselleen, sillä he pystyvät parhaiten kerto-
maan heille tärkeistä arvoista, tulevaisuuden toiveista ja 
haasteista. Jokainen voi kuitenkin itse perehtyä asiaan 
ja kunnioittaa toisen kulttuurin päätäntävaltaa omasta 
tulevaisuudestaan. Erityisen tärkeää asiaan perehtymi-
nen on suunnittelijoille, jotka työskentelevät aktiivisesti 
Lapin alueen hankkeissa. 

Diplomityöni nostaa esille sen tosiasian, että laa-
dukas arkkitehtuuri on paikka- ja kulttuurisidonnaista. 
Yhtä valmista, kaikille toimivaa mallia ei ole olemassa, 
joten meidän suunnittelijoiden on tärkeää muistaa kuulla 
paikallisia, vaikka rakennus olisi meille rakennustyypiltään 
tuttu. Tutkimukseni aihetta voisi tulevaisuudessa jatkaa 
laajemmaksi ja paremmin johdetuksi tutkimukseksi, jossa 
keskityttäisiin konkreettisesti toimivien kulttuurisensitii-
visten toimintamallien testaamiseen ja kehittämiseen.

Erityisesti kulttuurisensitiivisen suunnittelupro-
sessin avulla voitaisiin tulevaisuudessa saada aikaan 
yhteisöllisesti ja ympäristöllisesti kestäviä ratkaisuja. 
Prosessina se vaatii enemmän kontaktia suunnitteli-
joiden ja paikallisten välillä, mikä helposti nähdään 
rakennushanketta hidastavana ja hankaloittavana asi-
ana, kun projektien halutaan olevan mahdollisimman 

Työni tehtävänä oli etsiä vastauksia  
seuraaviin kysymyksiin:

• Miten saamelainen arkkitehtuuri voidaan
 ymmärtää nykypäivänä?
• Kuinka huomioida toinen kulttuuri?
• Miten Inarissa näkyvät eri kulttuurit?
• Miten saamelainen arkkitehtuuri 
 tulevaisuudessa  näyttäytyy?

Koen löytäneeni vastauksen ainakin osittain 
ylläoleviin kysymyksiin.



suoraviivaisia ja lähes liukuhihnalla eteenpäin kulkevia. 
Liiallinen suoraviivaisuus johtaa helposti valmiisiin 
ratkaisuihin ja niiden varioimiseen ilman kriittistä 
pohdintaa sen sopivuudesta. Yhteisölle sopimattomat 
ratkaisut ovat epäkäytännöllisiä ja rakennuksen käyttö 
jää vähäiseksi. Aikakaudella, jolloin olemme vihdoin 
ymmärtämässä planeettamme kantokyvyn rajallisuu-
den, olisi erityisen tärkeää miettiä rakennusprosessin 
toimivuutta ekologiselta kannalta. Tällöin rakennusten 
käyttöikä toiminnallisuuden ja yhteisön osana muuttu-
vat merkityksellisemmiksi.

Jos aloittaisin työni tekemisen nyt, rajauksen lisäksi 
panostaisin parempaan yhteydenpitoon minua autta-
neisiin ihmisiin. Henkilökohtaisen tilanteeni takia en 
pystynyt ylläpitämään niin avointa ja suoraa yhteyttä, 
kuin olisin toivonut työni alussa. Oppimisprosessina 
diplomityöni on antanut minulle paljon tietoa ja suunta-
viivoja, millaista arkkitehtuuria ja ympäristöä haluan tu-
levaisuudessa olla kehittämässä. Se on opettanut minulle 
tutkimuksen tekemistä ja tutkimusetiikkaa, mitkä ovat 
tulleet minulle tärkeiksi osiksi myös omaa työuraani.

Hyvin suunniteltu ja paikallisten mielestä onnistunut hanke 
vaikuttaa positiivisesti yhteisöönsä. 

Se antaa voimaannuttavan tunteen: 
”Me osaamme tämän.”

Kuva 29: Kuva Nellimintieltä kohti pohjoista. 
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