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RETKET
Viime vuodelle sovittu ulkomaan kivimatka (Portuga-
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jestää. Kotimaahan suuntautuvista retkistä tiedotam-
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Petsamon nikkelimalmia, kuvaleveys 5 mm.
Mikroskooppikuva: Kari Kinnunen

Erkki Linnalan Petsamon nikkelimalmista hiomia kiviä.
Kuva: Liisa Hertell

Taustakuvassa Liinahamarin matkailuhotelli
ja tullin rakennus 1938. Kuva: Aarne Pietinen

Koronapandemian vaikutus
Tampereen Kivikerhon toiminnassa
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Petsamon sankaritarina

V iime joulukuussa Seppo Partanen muistut-
ti, että tänä vuonna tulisi kuluneeksi 100
vuotta Petsamon liittämisestä Tarton rauhas-

sa Suomeen. Seppo oli kirjoittanut lehteen jutun kuin-
ka Jäämerentien rakentaminen Rovaniemeltä Petsa-
mon Liinahamariin oli samalla alku Lapin matkailun
menestystarinalle.

Seppo Partanen toimi vuosikymmeniä matkailujul-
kaisujen kirjoittajana ja julkaisujohtajana ensin Suo-
men Matkailuliitossa ja lopulta Editassa. Petsamosta
hän on kirjoittanut laajan kirjan: Siellä kuljimme ker-
ran. Partasen Lapin kullankaivun lukuisat kirjat ja
Päkkärin ja Mineralian kullankaivajien henkilötarinat,
legendat, ovat jatkoa hänen tärkeälle Lapin matkailun
edistämiselle.

Toimituskunta tietenkin innostui juhlavuodesta ja
Petsamo valittiin lehden teemaksi. Seppo itse kirjoitti
valtaosan teksteistä, mutta muutkin osallistuivat, sillä
kaikkia aihe alkoi kiinnostaa.

Petsamo ja kaistale Jäämeren rantaa oli Suomella

vain vuoteen 1944, mutta se aika jätti jälkeensä pal-
jon. Niitä on syytä muistella.

Entä jos Petsamo yhä olisi Suomineidon toinen, se
puuttuva, käsivarsi? Olisiko meillä osuutemme Barent-
sinmeren öljy- ja kaasuvaroista. Suomen talousaluehan
Barentsinmerellä olisi ulottunut kaistana aina Fedins-
kin matalikolle, josta voi olla nostettavissa parikym-
mentä miljardia barrelia öljyä. Olisimmeko sen takia
taas kerran samassa pinteessä, jossa maankamaran aar-
teet sanelisivat maamme tulevaisuutta suurvaltojen
välissä?

Petsamon ohella muitakin vuosipäiviä on vietettä-
vänä. Korona on ollut seuranamme nyt jo kokonaisen
vuoden. Jyväskylän kivikerhon viime syksyn harvinai-
sesta korona-ajan kivitapahtumasta on lehdessä juttu.
Lisäksi esitellään Fukushiman katastrofista ilmestynyt
kirja. Siitä turmasta on nyt kymmenen vuotta, ja sen
myötä Japanin sekä Saksan ydinvoimalat ovat hiljen-
neet.

Kari Kinnunen
Päätoimittaja

“Arvokkaiden luonnonrikkauksien esiintyminen pienen
valtion alueella voi jo rauhan aikanakin olla tällaiselle
maalle vaikeuksien aiheuttaja.”

J. K. Paasikivi, päiväkirja Moskovan neuvotteluista 1941

Petsamon sijainti 1938.
Kuva. Wikimedia
commmons CC
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Puheenjohtaja
LIISA HERTELL
Olen toiminut puheenjohtajana vuo-
desta 2010 alkaen, jolloin kivikerho vi-
rallisesti rekisteröitiin yhdistykseksi.
Ensimmäisiä kosketuksia kiviin noin vii-
sivuotiaana naapurin tytön kanssa so-
rakasaleikeissä. Etsittiin pyöristyneitä
pikku kivipallosia ja yritettiin tehdä niil-
lä ”kemiallisia kokeita”. Laitettiin kivi-
palloset veteen alumiinivadille ja odo-
tettiin auringon säteiden pehmentävän
kivet ja antavan niille kirkkaat värit. No,
mitään ei sen päivän paisteessa tapah-
tunut.

Sittemmin kiviä on tullut keräiltyä
Lapin-reissuilla. Ensimmäinen kiven-
hiontakurssi syksyllä 1990 Kurussa oli
sysäys varsinaiseen kiviharrastukseen.
Ikimuistoinen elämys oli kurssilla en-
simmäisen, Saanalta poimitun kiven
halki sahaaminen. Omat kivenhionta-
laitteet sitten hankittiin autotalliin. ”Ki-
vineuvos” Paavo Korhosen Tampereen
Metsossa pitämien luentojen myötä liit-
tyminen SJHY:n jäseneksi 1991 ja sa-
man tien Tampereen Kivikerhoon.
Vuotta myöhemmin hopeatyökurssi
kultaseppä Matti Hyvärisen opissa hä-
nen ateljeessaan, hopealangalla nyplää-
mistä Kankaanpään kurssilla, venäläi-
nen mineraalimaalauskurssi Kuolan nie-
mimaalla ja pietre dura -kivi-intarsia-
työn kurssi Firenzessä 1500-luvun me-
netelmillä konservaattorien opissa.
Lemmenjoen kultamailla, varsinkin
Miessillä Pihlajamäessä tuli käytyä kym-
menisen kertaa. Salosen Pekka opetti
kullanhuuhdonnan vaiheet. Touhua-
mista kivikerhomme vuosittaisten ulko-
maanmatkojen järjestelyissä on ollut
vuodesta 1995 alkaen. 

Me olemme kivipari Maija ja Martti.
Tapasimme Tampereen kivikerhon
vuonna 2004 järjestämällä kivimatkal-
la Krimille ja ”alettiin oleen”. Nyt ele-
lemme yhdessä eläkeläisten kiireistä elä-
mää Sääksmäellä. Maija on ollut halli-
tuksessa yhdistyksen perustamisesta asti
ja Martti kahta vuotta lukuun ottamat-
ta, jolloin hän oli kuitenkin vuoden sih-
teerinä ja nyt taas hallituksessa – ja sih-
teerinä. Maija lähti jo 80-luvun loppu-
puolella mukaan Tampereen kiviker-
hoon, sillä kauniita kiviä hän oli kerän-
nyt pikkutytöstä asti. Martilla puoles-
taan oli ystäviensä kanssa kultavaltaus
Vuijeminhaarassa. Valtauksesta on jo

MIKA TELILÄ
Kullankaivaja Lemmenjoelta. Auktori-
teettikammoinen lainsuojaton (perus-
tuslakiin kirjattu ehdoton syrjimisen-
kielto ei koske kaivajia, jotka työtä hel-
pottaakseen lapion sijasta käyttävät apu-
naan konevoimaa; ei siksi nauti omai-
suuden- eikä elinkeinonharjoittamisen
perustuslain tarjoamaa suojaa). Nauttii
sen sijaan erämaaelämän asettamista
moninaisista haasteista. Tuntee suurta
löytämisen iloa korundeista ja granaa-
teista sekä pientä löytämisen iloa isois-
ta kultahipuista. On vuosikausia käyt-
tänyt kaivostyössään säälittä työvoima-
na lapsia, naisia ja vanhuksia. Yrittää
ymmärtää nykyistä maailmanmenoa sii-
nä kuitenkaan onnistumatta. Uteliai-
suuttaan kiipeää tunturiin vain nähdäk-
seen miltä tunturin toisella puolen näyt-
tää. Saavuttaa alle kymmenen vuoden
kuluessa eläkeiän, eikä vieläkään tiedä
vastausta ala-asteella esitettyyn kysymyk-
seen: Mikä sinusta tulee sitten ”isona”?

TUULA ALANEN
Olen Tuula, paljasjalkainen tamperelai-
nen. Työni on asiakastyötä tietokoneel-
la, joten vapaa-aikani on jotain ihan
muuta. Olen aina tykännyt tehdä ja
kokeilla kaikkea käsitöistä askarteluun
(esim. neulomista, ompelua, Tiffany-
lasitöitä). Kiviin ”hurahdin” vuonna
2009 osallistuessani Kangasala-opiston
kivenhiontakurssille, jossa vetäjänä toi-
mi hallituksemme jäsen Jukka-Pekka.
En sitten tiedä opinko niin hiomaan,
mutta meillä oli mukava porukka ja pit-
kät kahvipaussit. Tätä kautta tulin mu-

Pajaisäntä
JUKKA-PEKKA LEHTINEN
Innoittajana kiviin oli Ilkka Laitakarin
kirja ”Kivet värikuvina”. Pikkupoikana
löytämiäni granaatteja ja järvimalmia on
tallessa vieläkin. Ensimmäinen kiven-
hiontakurssi Kangasalla 1988. Sittem-
min pyörö- ja viistehiontaa omilla ko-
neilla. Kullankaivua omalla kultaval-
tauksella Lapissa yli 10 vuoden aikana.
Korukivenhionnan opettajana Kangas-
alaopistossa 2000-luvulla. Nyt Tampe-
reen kivikerhon pajaisännyys sekä pyö-
röhionnan ja hopeantyön opetusta ki-
vikerholaisille. Puukontekoharrastus
tuli mukaan kuvioihin toistakymmen-
tä vuotta sitten. 

ANTTI KANKAINEN
Kiviä olen katsellut vuodesta 1962 läh-
tien, syvällisemmin vuodesta 1984 al-
kaen, jolloin liityin SJHY:n jäseneksi.

Varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ANNA-MAIJA RAE
Sihteeri  MARTTI MÄKELÄ

luovuttu, joten lapio ja vaskooli ovat
vaihtuneet kivivasaraan. Meillä on ki-
vikasoja ja nyssäköitä nurkat väärällään
vintissä ja autotallissa. Martin mielestä
niitä pitää vähitellen ulkoistaa ja tehdä
”kivikukkamaita”. Totta puhuu, mutta
parhaat jäävät sisälle, varsinkin suosikit
– kiteet. Molemmilla on monia, erilai-
sia mielenkiinnon kohteita ja harrastuk-
sia, joten tästä kiviharrastuksestakaan ei
ole päässyt tulemaan liian intohimoinen
ja ainoa harrastus. Innostus kivimon-
tuille lähtöön vaihtelee ajoittain, mutta
mukana pysymme ja nautimme muka-
vista reissuista ja mukavien kivi-ihmis-
ten seurasta. 

kaan kivikerhoon. Luonto on paras ren-
toutumispaikkani. Lappiin ensi reissu
oli rippileiri lähelle Kiilopäätä. Sen jäl-
keen olen kolunnut Pohjois-Suomea
niin kevään hiihtoreissulla, syksyn rus-
kassa kuin kaamoksen ihanassa sinises-
sä hetkessäkin. Nyt olen innostunut
kuvaamaan luontoa. Outona vuonna
2020 innostuin eritoten linnuista ja nii-
den tunnistamisesta ja voin kertoa, että
olipa mukavaa puuhaa. Ulkoilua tuli
monta tuntia päivässä ja uusia kivoja
luontopaikkoja ympäri Pirkanmaata tuli
tutuksi. 

Tampereen Kivikerhon hallitus vuonna 2021

Tampereen Kivikerhon jäsen olen ollut
heti kerhon perustavasta kokouksesta
1986 lähtien. Minulla on yli tuhannen
kappaleen luetteloitu mineraalikokoel-
ma. Harrastan mineraalien keräilyä,
pyörö- ja viistehiontaa, korujen valmis-
tusta, metsästystä ja kalastusta. Tärkeä
harrastus jo pitkältä ajalta on myös va-
lokuvaus.

Lemmenjoella Korhosten kultaval-
tauksella tuli käytyä liki kymmenen ker-
taa 1980-luvulta alkaen. Pohjois-Nor-
jan rautulammet ovat hyvin tuttuja jo
noin 40 kalareissun jälkeen. Tenojoki-
kin tuli soudettua 10,5 kilon lohen ver-
ran. Jonkinlainen lapinhullu olen. Kun
Pohjoiskalotille ensimmäisen kerran
vuonna 1963 tuli lähdettyä, siellä on nyt
liki 60 vuoden aikana tullut käytyä jo
noin 90 kertaa. 
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Päätoimittaja
KARI KINNUNEN
Kivet ovat olleet Karin harrastuksena
kouluajoista alkaen. Hän valmistui Hel-
singin yliopistosta geologiksi 1975 ja
väitteli tohtoriksi 1979. Hänen tutki-
musalakseen valikoituivat vuosien var-
rella arvomateriaalit kuten korukivet,
jalokivet, kultahiput, arkeologiset raa-
ka-aineet ja meteoriitit. Niiden tunnis-
taminen ja valokuvaaminen on Karin
ominta alaa. Hän työskenteli Geologi-
an tutkimuskeskuksessa geologina ja
erikoistutkijana vuoteen 2018. Eläk-
keelle jäätyään Kari kykeni vapaammin
kirjoittamaan kivistä ja valokuvaamaan
niitä. Mineralian päätoimittajana hän
on toiminut lehden perustamisesta
2012 saakka. Karin roolina lehdessä on
ollut kirjoittamisen ohella lehden teks-
ti- ja kuva-aineiston geologisen puolen
tarkistaminen. Mineraliassa hänen ta-
voitteenaan on geologian yleistajuista-
minen itselle ja samalla muille. Kari on
kutsuttu SJHY:n ja Tampereen kiviker-
hon kunniajäseneksi. Hänet on palkit-
tu geologisista kirjoituksistaan koti-
maassa ja mikroskooppikuvistaan myös
kansainvälisesti. 

SATU HIETALA
Satu Hietala on koulutukseltaan geolo-
gi ja diplomigemmologi. Geologiksi hän
valmistui Helsingin yliopistosta kallio-
perägeologian ja taloudellisen geologi-
an erikoistumislinjalta. Satu on ollut
vuodesta 2011 töissä Geologian tutki-
muskeskuksessa, jossa päätehtävänä on
mineraalisten raaka-ainevarojen kartoit-
taminen ja kansannäytetoiminta. Dip-
lomigemmologin tutkinnon hän suorit-
ti Suomen Gemmologinen Seura ry:n
järjestämänä vuonna 2016 ja on siitä
lähtien myös itse toiminut kursseilla
opettajana ja vuodesta 2018 lähtien
gemmologisen koulutusohjelman joh-

TONI EEROLA
Olen koulutukseltani geologi (FL). Val-
mistuin Brasiliassa ja olen työskennel-
lyt opetuksen ja tutkimuksen parissa,
öljyn- ja malminetsinnässä, kallioperä-
kartoituksessa, paleontologiassa ja geo-
logian popularisoinnissa tutkimuslai-
toksissa, yliopistoissa sekä yksityisissä ja
valtion firmoissa Suomessa ja ulkomail-
la. Nykyään toimin Geologian tutki-
muskeskuksessa kaivostoiminnan hy-
väksyttävyyden ja yhteiskuntavastuun
parissa. Tutkin ja pyrin edistämään näi-
tä kotimaassa ja EU-hankkeissa sekä
seuraan ja osallistun kotimaiseen kaivos-
keskusteluun. 

JUSSI HARTOMA
Syntynyt talvisodan alla. Ruukkiseppi-
en, sittemmin rautatieläisten jälkeläisiä.
Sodan jälkeen Ouluun. Oulun Lyseon,
monien kirjailijoiden ja presidenttien
koulun kasvatteja. Lukioaikana muka-
na luonnonopillisessa Luontoliittoon
kuuluvassa kerhossa. Harrasteina valo-
kuvaus ja kaitakuvaus palkitsemisen ar-
voisesti. Jo kouluaikana taskurahoja va-
lokuvaamalla.

Kesätöissä jo 15- ja 16-vuotiaana
Otanmäen kaivoksen laboratoriossa. 17-
kesäisenä Vihannin kaivoksen verstaal-
la ja pajalla ”pajapiruna”. 18-vuotiaana
pääsi maan alle lastaamaan, panosta-
maan, nousuja rakentamaan ja junaa
ajamaan. Riitti kaivosmiehen peruskou-
lutukseen.

Opiskelemaan Oulun yliopistoon
pääaineena geologia, sen myötä kemia,
paleontologia, kvartäärigeologia, geoke-
mia ja geofysiikan seitsemän osa-ainet-
ta, harjoitustöinä muun muassa seismo-
logiassa maanjäristysten seuraaminen ja
Sodankylässä maamagnetismi. Geologi-
an harjoittelu malminetsinnässä Poh-
jois-Suomessa 1960–66.

Oulun ylioppilaslehden päätoimit-
tajana, sen jälkeen Oulun Kaiku-lehden

SEPPO J. PARTANEN
Lemmenjoki on korkeakouluni. Retkei-
lin ensi kerran Lemmenjoella kesällä
1968. Nipa Raumalan tarinointi, ”vii-
meisten elinkautisten” kohtaaminen ja
upeat tunturimaisemat olivat alkuna
elämän mittaiselle matkalle. Retkeltä
syntyi 1969 pieni kirjanen ”Lemmen-
joen kultamaat”. Tämän jälkeen kullan-

MINERALIA-lehden toimituskunta 2021
tajana. Satu on tällä hetkellä opintova-
paalla ja tekee väitöstutkimusta Viros-
sa, Tarton yliopistossa liittyen meteoriit-
tikraattereihin. Vapaa-aikaan kuuluu lii-
kunta, näin talvella erityisesti luistelu ja
hiihto, mikäli kelit sen sallivat. Satu har-
rastaa myös vapaa-aikanaan geologiaa ja
on innokas mineraalien kerääjä jatkaen
näin vanhemmilta saamaa innostusta
mineraaleja ja malminetsintää kohtaan.
Kiinnostusten kohteisiin kuuluu myös
arkeologia ja historia. 

kaivusta on ilmestynyt parikymmentä
kirjaa mm. Sankareita veijareita ja hui-
jareita 1999, Ivalojoki, kulkijan kulta-
maa 2005 ja Kullankaivajan opas 2014.
Muissakin kultakirjoissa olen ollut mu-
kana; julkaisijana Herman Stigzeliuksen
Kultakuume-kirjassa, kirjoittaja Kullan-
kaivajain Liiton Morgamin pyrkyrit -
kirjassa, Metsähallituksen Lemmenjoki-
kirjassa sekä Tankavaaran Kultamuseon
julkaisuissa.

Kultamailta on löytynyt ideoita
muihinkin kirjoihin, vaikkapa Suomen
kiviä esittelevään kirjasarjaan, joka sai
alkunsa 1980-luvulla ilmestyneestä
”Suomen koru- ja jalokivet” -kirjasta.
Myöhemmin kirja julkaistiin uusittuna
laitoksena ”Suomen kivet” -nimellä.
Toisena tekijänä kaikissa on ollut gem-
mologi Marjatta Virkkunen.

Menneisyyden jäljet luonnossa ja
ihmisissä ovat minua aina kiinnostaneet.
Elämäntyöni tein lehtimiehenä Kymen-
laaksossa, Suomen Matkailuliiton jul-
kaisupäällikkönä vuosina 1967–1999,
Editassa projektipäällikkönä, vapaana
kirjoittajana, luennoitsijana ja eläkeläi-
senä. 

toimitussihteerinä ja samaan aikaan
YLE:llä maakuntaradion ja valtakunnan
ohjelmien avustajana. Geologian töiden
ollessa vähissä siirtyminen toimitus- ja
esimieshommiin tuli ajankohtaiseksi.
Ensin Oulussa ja myöhemmin Tampe-
reella. Töissä kivet ja kaivokset olivat
luontoaiheiden ohella päällimmäisenä,
lisäksi kulttuuriaiheet. Kivenhionta- ja
maalauskurssit vapaa-aikoina.

Harrastuksina kivien ja kuvataitei-
den lisäksi museotoiminta Rupriikissa
ja Haverissa sekä filatelia, jonka aiheina
mm. kivet, kaivostyö ja tulivuoret. 

LAURI KARRAKOSKI

Toimitussihteeri
LIISA HERTELL
Olen koulutukseltani tiedottaja, aiem-
min graafisen alan opintoja taideteolli-
sessa Helsingissä. Oma viestintäalan yri-
tys täytti juuri 20 vuotta. Ennen oman
yrityksen perustamista työskentelin Pir-
kanmaan sairaanhoitopiirin tiedotuk-
sessa Tampereella. Turussa asuessa olin
virassa Turun yliopiston keskushallin-
nossa ja sitä ennen tekemässä lehteä Tu-
run Sanomissa. Kiviä en juurikaan ole
ehtinyt oman yrityksen perustamisen
jälkeen hiomaan. Toki kiviä edelleenkin
käsittelen, mutta pääasiassa kuvankäsit-
telyohjelmilla julkaisujen taittotöissä
sekä valokuvaten. 

Innostus kiviin syntyi pienenä poikana
Kalannissa, missä jokirannassa löysin
suuren lohkareen, jonka pinta oli pien-
ten granaattikiteiden kirjoma. Siitä läh-
tien kivien tiirailu on ollut jatkuva huvi
ja kiinnostuksen kohde. Kelloseppäkou-
lu 1977–80, elämäntyönä kellojen kor-
jaaminen, joka eläkkeelle siirtymisestä
huolimatta taitaa vielä jatkua epämää-
räisen ajan. Kivenhiominen alkoi 1988
SJHY:n kurssilla, jatkui kaiverruskurs-
silla, jonka Kai Klein piti, ja taitaa se-
kin jatkua vielä epämääräisen ajan. Leh-
tihommissa olen statuksella “lukutaitoi-
nen apupoika”, muodollista tai muodo-
tonta kokemusta ei ole niistä hommis-
ta. 
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Teksti: Seppo J. Partanen

eisari Aleksanteri toi-
nen lupasi Petsamon
Suomelle 15.2.1864
vaihtokauppana Suo-
menlahteen laskevan

Siestarjoen suulla Kivenlahden
pitäjässä sijainneen tehdasalueen
siirrosta Venäjälle. Lupaus toteu-
tui Tarton rauhassa 14.10.1920.
Suomi otti alueen hallintaansa
14.2.1921.

Omaksi lääniksi Petsamo tuli
22.1.1921 ja maaherraksi nimi-
tettiin Uudenmaan läänin maa-
herra Ilmari Helenius. Läänin-
hallinto sijoittui aluksi Alaluos-
tarin hevostalliin. Lääni lakkau-
tettiin ja liitettiin vuoden 1922
alusta Oulun lääniin ja 1938
uuteen Lapin lääniin.

Talvisodassa 30.11.1939–
13.3.1940 Neuvostoliitto mie-
hitti Petsamon. Moskovan rau-
hassa 12.3.1940 Kalastajasaaren-
non läntinen osa saarineen luo-
vutettiin Neuvostoliitolle ja muu
Petsamon alue jäi Suomen hal-
tuun.

Petsamon alueen kartta vuodelta 1933.

K
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Petsamon Suomelta
Nikkelimyrkytys vei
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Näkymä Petsamon Liinahamarista vuonna 2010. Kuva: Wikimedia Commons

Nikel 2008 – Valkoiset yöt. (Suomen aikaiselta nimeltään Nikel oli Kolosjo-
ki.) Kuva: Maxim Nedashkovskiy, Wikimedia Commons.
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Petsamo menetettiin jatkosodassa ja sitä
seuranneessa Lapin sodassa, jolloin Neu-
vostoliitto ja Suomi karkottivat saksalai-
set joukot alueiltaan. Suomalaiset poistui-
vat Petsamosta syyskuun alussa 1944, jon-
ka jälkeen siellä taisteltiin kiivaasti neuvos-
tojoukkojen ja Norjaan vetäytyvien sak-
salaisten välillä. Petsamon menetys sine-
töitiin Pariisin rauhansopimuksessa
10.2.1947.

Nikkeli oli keskeinen vaikuttaja Petsa-
mon kohtaloon. Arvoton “vain poronjä-
kälää kasvava maa” muuttui kansojen vä-
liseksi kiistakapulaksi, nikkelimyrkytys vei
sen Suomelta.

Petsamon alue Murmansk oblastissa. Nykyinen Pet-
samon kunta käsittää entisen, Suomelle kuuluneen
Petsamon kunnan pohjoisimman osan sekä Kalasta-
jasaarennon kokonaan. Kuva: Wikimedia Commons
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T
ietoa Kuolan alueen maape-
rästä suomalaisilla oli entuu-
destaan, sillä Muurmannin
rannikkoa ja sisämaata tutkit-

tiin geologien toimesta 1800-luvulla.
Mielenkiintoa herättivät erityisesti Kirk-
koniemen rautaesiintymät, Paatsjoen
mahdolliset timantit ja Jäämeren ran-
nikon lyijy. Yleinen käsitys uudesta alu-
eesta oli kuitenkin se, että rikkaita mal-
miesiintymiä sieltä tuskin löytyy.

Nikkelin tarina sai alkunsa pian Pet-
samon siirryttyä Suomelle. Geologisen
toimikunnan etsintäryhmä raportoi
1922 Kammikiven tunturin länsipääs-
sä magneettisissa mittauksissa havait-
semistaan malmiesiintymistä. Pian ne
jäljitettiin nikkeliksi. Eduskunnan
määrärahoin tutkimukset käynnistyi-
vät toden teolla 1924 ja ne jatkuivat
kymmenen vuoden ajan. Tutkimuksis-
sa käytettiin 1930-luvun alussa ensi
kertaa lentokuvia esiintymien paikan-
tamiseen. Vuonna 1934 oli löytynyt
toistakymmentä esiintymää, joista lu-
paavin oli Kaulatunturissa ja sinne kai-
vos syntyi.

Esiintymä herätti suurta kansainvä-
listä huomiota ja Geologisen toimikun-
nan johtaja Sederholm esitteli löytöä
muun muassa Kanadassa. Suomessa
usko kaivosteollisuuteen oli vähäistä,
toiminnassa oli vain Outokummun

Malmia Petsamon tuntureilta
tiö aloitti toimintansa 1935 tarkistus-
kairauksilla Kaulatunturilla.

Malmin jalostuslaitosta kaavailtiin
Liinahamariin, mutta se sijoitettiin
esiintymän läheisyyteen. Rehevään
Kolosjoen laaksoon syntyi suuri kaivos-
yhteisö, jonne johti kaivoksesta lähes
kolmen kilometrin pituinen maanalai-
nen tunneli louhitun malmiin kuljet-
tamiseksi sulattamoon. Uusi noin 30

kaivos. Kaivoslakia muutettiin 1932
siten, että ulkomaisten yhtiöiden toi-
minta oli mahdollista valtioneuvoston
myöntämällä luvalla. Sopimus tehtiin
lopulta kansainvälisen kaivosyhtiö In-
con englantilaisen tytäryhtiö The
Mond Nickel Co:n kanssa. Toimintaa
varten perustettiin tytäryhtiö Petsamon
Nikkeli Oy, jonka johtokunnan jäse-
nistä enemmistö oli suomalaisia. Yh-

Kaulatunturin poraustyömaa, taustalla Housutunturi ja Säräslaki. Kaulatunturin alueelta
löydettiin merkittävä nikkeliesiintymä. Kuva: Erkki Mikkola 1934. Museovirasto
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Suomalaisten ja saksalaisten geologien yhteistyötä Petsamon nikkelikaivoksella sodan aikana. Ku-
vassa vänrikki Aarne Laitakari ja saksalaisen armeijakunnan geologi von Gärtner (Tarhuri).
Kuva Kalervo Rankaman albumista. GTK, Vanhatkuvat nro 5853

Teksti: Seppo J. Partanen
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Walter Nordin (oikealla) mittaa polarisoitua magneettikenttää kääntöellipsillä Kammiki-
vitunturilla, taustalla Ortoaivi. “Sähkömagneettisen kentän värähdysellipsin mittaus. Saa-
tiin vaihe mukaan” (Jalander: 1989). Kuva: Sture Wallenius, kesä 1930. GTK, Vanhat-
kuvat nro 4691

Kolosjoen nikkelikaivokset suuaukko 1930-luvun loppupuolella. Kuva: Wikimedia Commons
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Nikkelin
siunaus ja kirous
Kaivoksen piti käynnistyä syyskuun
alussa 1940, mutta kaikki pysähtyi
marraskuun lopussa 1939. Neuvosto-
liitto oli noussut maihin Liinahama-
rissa, sen koneet pommittivat Salmi-
järveä, joka oli kasvanut elinvoimaisek-
si yhteisöksi kaivoksen siivellä. Kaivok-
sen ulkomaalainen henkilökunta siir-
tyi rajan yli Norjaan seuraten sotatoi-
mia Svanvikistä Paatsjoen vastarannal-
ta. Talvisota oli syttynyt.

Kaivos jätettiin sivuun sotatoimista
ja yllättäen Neuvostoliitto luovutti Pet-
samon takaisin Suomelle rauhanteos-
sa. Petsamon nikkeli oli sodan uhkan
alla noussut arvoon arvaamattomaan

Petsamon nikkelimalmin etsinnässä käytet-
ty sähköisten mittausten laitteisto. Kuva:
Sture Wallenius, kesä 1928. GTK, Vanhat-
kuvat nro 4678

kilometrin mittainen maantieyhteys
”Malmitie” rakennettiin Salmijärveltä
Kolosjoen eteläpuolitse lähelle Yläluos-
taria, jossa se yhtyi Jäämerentiehen.
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ja siitä muodostui välirauhan aikana
kansainvälinen kiistakapula. Saksa oli
miehittänyt Norjan ja halusi nikkeliä
aseteollisuutensa tarpeeseen. Suomalai-
set ottivat kaivoksen haltuunsa ulko-
maalaisen henkilökunnan paettua
maasta.  Toiminta jäi Petsamon Nik-
keli Oy:lle, sen omistus säilyi Incolla
ja Mondilla.

Petsamon nikkeli ajautui suursodan
lähestyessä maailmanpolitiikan keski-
öön. Neuvostoliitto tavoitteli nikkeliä
ja vaati osuutta kaivoksen omistukseen.
Se väitti antaneensa Petsamon lahjaksi
Suomelle. Saksalle Petsamon nikkeli oli
elintärkeä, kun muun maailman nik-
kelihanat siltä suljettiin Puolan valloi-
tuksen jälkeen. Saksan lopullinen ta-
voite oli saada nikkelikaivos itselleen
viimeistään sitten, kun se oli sodan
voittanut.

Englanti puolusti kaivosoikeuden
laillisia omistajia, julisti sodan Suomel-
le ja teki rajun pommitusiskun Liina-
hamariin vastalauseena nikkelin vien-
nille Saksaan jatkosodan alussa. Eng-
lanti ei voinut hyväksyä, että heidän
rahoillaan pystytetyn kaivoksen nikke-
lillä ammuttiin sen sotilaita. Saksa koki
puolustavansa nikkeliä sotilaittensa
verellä ja rakensi valtavat betonisuojat
ja ilmapuolustusasemat kaivokselle.

Petsamon pohjoisosan kartta: malmitie Kuotsijärven eteläpuolen ja tunturialueen kautta tehtiin kaivosyhtiön toimesta 1935–36. Yhteys
Jäämerentieltä järven pohjoispäästä Kolttakönkäälle ja silta Paatsjoen yli valmistui 1939. Suomen ja Norjan raja kulkee joen keskellä.
Saksan armeija rakensi monta siltaa rajajoen yli ja useita uusia teitä. Erikoisin “liikenneyhteyksistä” oli kymmeniä kilometrejä pitkä
köysirata Petsamosta itärintamalle Litsaan. Sillä huollettiin kolmea vuoristodivisioonaa ja tuotiin kaatuneita talvisin, kun lumi katkaisi
tieyhteydet.

Suomi torjui Neuvostoliiton vaati-
mukset saada osuus nikkelikaivokses-
ta, johon painostettiin sotilaallisin, po-
liittisin ja taloudellisin keinoin. Petsa-
mon nikkeli tuli Saksalle entistä tär-
keämmäksi ja samassa suhteessa sen
toimet Suomen tukemiseen lisääntyi-
vät. Suomalaisten sinisilmäisyys tai so-
tilaallinen rohkeus ei ollut syynä myö-
tätuntoon, sillä Saksan tavoite oli saa-

da kaivos itselleen.
Saksa sai 60 prosenttia ja Neuvos-

toliitto 40 prosenttia nikkelistä 23.7.
1940 tehdyllä sopimuksella. Saksa ei
antanut Neuvostoliitolle ”vapaita kä-
siä” Suomen suhteen vaikka etupiiri-
jaosta oli sovittu 1939. Yhteydet länsi-
valtoihin kiristyivät kansainvälisen yh-
tiön vetäydyttyä kaivokselta. Suomi oli
ajettu nurkkaan ja Saksan kylkeen. 

Petsamontie upotti kovasti toukokuun alkupuolella 1940. Kuva: Paavo Korhonen. Hänen
julkaisemastaan kirjasta “Pentuvänrikki muistelee”.
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Petsamon nikkelikaivoksen sulatto lo-
petti toimintansa joulukuussa 2020.
Sulattossa jalostettiin kaivoksen mal-
mi ja se aiheutti laajaa ympäristötuhoa,
joka havaittiin Suomenkin puolella.
Kaivoksen omistajayhtiö Norilsk
Nickel aikoo rakentaa Liinahamarista

suuren matkailukeskuksen ja on muo-
dostanut sitä varten uuden, ”Port Lii-
nakhamari” -nimisen yhtiön. Sen ta-
voitteena on kehittää Muurmannin
alueen matkailua ja keskittyä erityises-
ti Liinahamariin, kertoo yleisradio
24.2.2021. Uutinen perustuu Barents
Observer -uutissivustoon, jonka mu-
kaan matkailusuunnitelmaa on esitel-
ty Kremlissä Moskovassa.

Viidessä vuodessa Liinahamariin
nousisi Saariselän kokoinen ”lomakau-
punki” noin 300 000 vuosittaiselle
matkailijalle 20 miljardilla ruplalla.
Suunnitelmassa on useita hotelleja,
uusia teitä, pieni lentokenttä sekä mo-
nenlaisia luontoaktiviteetteja erityisesti

talvimatkailijoille.
Suomen ja Lapin nykymat-

kailu sai alkunsa Petsamosta
1930-luvun lopulla Jäämeren-
tien valmistuttua perille Liina-
hamariin vuosikymmenen
alussa. Alueesta kasvoi kansain-
välinen kohde koko Euroopan
automatkailijoille, ainoa auto-
tie Jäämeren rannalle.

Suomen Matkailijayhdistys
kehitti Petsamoon monenlaisia
matkailupalveluja; opastettuja
kalastusretkiä, laivaristeilyjä,
erävaelluksia, pakettimatkoja
junalla, linja-autolla, jopa len-
täen Helsingistä Yläluostarin
kentälle. Matkailijoille kartoi-
tettiin retkeilyreittejä Liinaha-

Jalostuuko
nikkeli matkailuhelmeksi

Teksti: Seppo J. Partanen

Liinahamarin hotellin laajennus, kolmas kerros ja ravintolasiipi, saatiin valmiiksi talviso-
dan alkaessa. Välirauhan aikana tuhotut rakennukset korjattiin. Kuva on sotavuosilta, jol-
loin hotelli on saksalaisten sotilaiden käytössä. Auto on naamioitu tunturikoivuilla, lento-
pommitukset ja tykkituli olivat koko ajan uhkana.

Kolosjoen nikkeli-kuparikaivoksen sulatto-
rakennus ja liukuvalutekniikalla rakennet-
tu 165 metriä korkea piippu, joka oli val-
mistuessaan Euroopan korkein. Etualalla
Paavo Haapala ja Aarne Laitakari. Petsa-
mo. Kuva: Kalervo Rankama, 1942. GTK,
Vanhatkuvat nro 5813

marin tuntureille, rakennettiin turve-
kammeja kalapaikoille, tehtiin opasleh-
tisiä kalastuksesta, retkeilystä, autoteis-
tä.

Sodat 1939–1944 tuhosivat Lapin
ja Petsamon matkailukohteet ja kesti
30–40 vuotta jälleenrakentaa matkai-
lu samalle tasolle, missä se oli ennen
sotavuosia. Kansainvälinen matkailu-
palvelu oli kuitenkin opittu Petsamos-
sa ja Inarissa. Tälle pohjalle oli hyvä
luoda koko maan matkailukuva 1900-
luvun loppupuolella.

Liinahamari on ollut kansainvälisen
matkailun tavoittamattomissa sodan-
jälkeisen ajan. Liinahamarin 1931 avat-
tu ja moneen kertaan uudelleen raken-
nettu hotelli on säilynyt paikoillaan ja
ollut sotilaallisessa käytössä. Alueella on
paljon armeijan kasarmeja ja sotilaska-
lustoa, minkä takia sinne ei ulkomaa-
laisia ole päästetty. Suunnitelmissa on
ollut myös Liinahamarin sataman kun-
nostaminen. Satama lienee viime vuo-
sikymmeninä ollut lähinnä romulaivo-
jen varastona. 



12 MINERALIA    1 / 2021

N

Teksti: Kari Kinnunen

ikkeli on tänä päivänä merkityksellinen metalli akkute-
ollisuudelle. Sota-aikana Petsamon malmin nikkelistä tuli
strategisesti tärkeä aseteollisuudelle. Maailmansodissa
tämä vaikutti Suomen kohtaloon ja jopa itsenäisyyden
säilyttämiseen. Sotamineraalit sanelivat kansojen kohta-

loja kuten verimineraalit nykyään. On arvioitu, että Suomen menettä-
män Petsamon nikkelikaivosten arvo oli Neuvostoliitolle jopa suurempi
kuin sen Suomelta saamat sotakorvaukset.

Kesätyöntekijän huima löytö
Petsamon nikkelin ensimmäiset viitteet löysi vuori-insinööriksi Helsin-
gissä opiskeleva Karl Hugo Törnqvist vuonna 1921. Hän oli kesätöissä
Geologisella toimikunnalla (GTK) tehtävänään Norjan rautamalmijak-
sojen mahdollisten jatkeiden jäljittäminen Petsamossa. Jatkeiden etsintä
oli ryhmältä epäonnistunut. Lopuksi kesätyöntekijä retkeili Petsamon
tuntureilla paljastumia tarkastellen. Sattumalta hän törmäsi kiinnostaviin

Petsamon nikkelimal-
mia mikroskoopissa.
Harmaa magneettikii-
sua, punertava kupari-
kiisua, musta magne-
tiittia ja kellertävä on
pentlandiittia, joka on
Petsamon malmin tär-
kein nikkelimineraali.
Alakuvassa malmin
hiottua pintaa. Kuva-
alan pituus 1–3 cm.
Kuvat: Kari Kinnunen

Petsamossa
Geologit ja vuori-insinöörit
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magneettikiisukohtiin suoraan kallioista.
Arvottomina aluksi pidetyt Törnqvistin
magneettikiisunäytteet osoittautuivat toi-
mikunnan Helsingin laboratoriossa hy-
väksi 5 prosentin nikkelimalmiksi.

Toimikunta käynnisti opiskelija Törn-
qvistin löytöjen perusteella jatkotutki-
mukset, joita tulivat johtamaan professo-
ri Hans Hausen ja hänen jälkeensä val-
tiongeologi Väinö Tanner. Nikkelimalmi-
oita kaivettiin esiin kymmenkunta. Kau-
latunturin rikkaimman malmion löysi
1929 lopulta kuitenkin samainen Hugo
Törnqvist, nyt jo diplomi-insinööri. Geo-
logisen toimikunnan jälkeen valtioneuvos-
ton linjaukset valitsivat kaivostoiminnan
mahdollisuuksia selvittämään englantilais-
kanadalainen yhtiön. Pikaisesti perustetun
kaivoksen johtoon valittiin geologi Paavo
Haapala. Sodan jälkeen Haapala siirtyi
Outokummun johtoon.

Petsamon malmin löytäjä Hugo Törn-
qvist oli toisen polven vuorimies. Outo-
kummun kuparimalmilöydön varmisti
18.3.1910 hänen isänsä, Claes Törnqvist,
kolmannella syväkairausreiällä. Hugon isä
oli tuolloin Geologisen komission valtion-
geologi Otto Trüstedtin kairausryhmän
johtajana. Petsamon löydön jälkeen Hugo
jatkoi uraansa isänsä jalanjäljissä Outo-
kummulla. Isä ja poika Törnqvist olivat
Ruotsin Bergslagenista Karjalan Pitkäran-
taan muuttaneiden vuorimiesten jälkeläi-
siä. Jussi Roms on kirjoittanut pro gradu
-tutkielman 2004 näiden vuorimiessuku-
jen historiasta.

Kaulatunturin maastoa ja taustalla Säräslaki. Malminetsintäretkikunnan jäseniä hirsikämp-
pänsä edustalla. Toukokuun alkupuoli 1934. Kuva: Erkki Mikkola, Museovirasto Finna, CC

Petsamon nikkelikaivoksen Kaulatunturin avolouhoksella päägeologi Paavo Haa-
pala ja Geologisen toimikunnan (GTK) johtaja, geologi Aarne Laitakari (vänri-
kin sotilaspuvussa) vuonna 1942. Kuva: Kalervo Rankama, GTK Geokuvat.
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Saksan malmigeologit
Saksan kiinnostus Petsamon malmei-
hin oli Hitlerin aikaan kiihkeää. Nik-
kelirikasteiden saanti Kanadasta ja
muualta Euroopasta oli estynyt.

Petsamon nikkelimalmi muistutti
30-luvun geologien silmissä rikasta ja
laajaa Kanadan Sudburyn nikkelimal-
mia. Molemmissa malmeissa tärkeim-
mät malmimineraalit olivat magneet-
tikiisu, kuparikiisu ja pentlandiitti.

Kumpikin malmi sijaitsi kymme-
nien kilometrien laajuisessa syväkivi-
en ja vulkaanisten kivien altaassa.
Kummankin malmin isäntäkivi oli sa-
mannäköistä, hyvin tummaa, ultra-
emäksistä kivityyppiä. Ikäkin oli samaa
luokkaa 1,9 miljardia vuotta, vaikka
sitä ei noina vuosina vielä osattu mää-
rittää.

Arvostetuimmat 30-luvun malmi-
geologit olivat saksalaisia kuten Frei-
burgin yliopiston professori Hans
Schneiderhöhn ja Berliinin yliopiston

professori Paul Ramdohr. Oppikirjois-
saan he luokittelivat Petsamon esiin-
tymät Sudbury-tyyppiin. Tämä nosti
Petsamon nikkelimalmilöytöjen mää-
rän ja laadun odotukset maailman-
luokkaan ja poliittisesti ratkaisevaksi
Suomen kohtalon kannalta.

Taivaallista vai maallista
Sotien jälkeen Sudburyn ja Petsamon
malmien synnyn tulkinta sai uusia
ulottuvuuksia. Sudburyn soikioraken-
ne esitettiin 1960-luvulla impaktin
tuottamaksi (asteroidin törmäys nyky-
käsityksen mukaan).

Todisteena olivat ensin pirstekar-
tiot ja kvartsin lamellirakenteet. Myö-
hemmin törmäystodisteita on löydet-
ty lisää. Jopa kaikki kriittisinä pidetyt
piirteet on tavattu. Sudbury lasketaan
nykyään maapallon toiseksi suurim-
maksi törmäysrakenteeksi.

Sudburyn nikkelimalmien synnyn
liittymisestä suoraan asteroiditörmäyk-

seen sitä vastoin on esitetty viime vuo-
sina lievempiä näkemyksiä. On ajatel-
tu, että törmäys vain lisäsi magmatoi-
mintaa ja siten malmien muodostumis-
ta.

Petsamon allasrakennetta nikkeli-
malmeineen on myös esitetty Sudbu-
ryn tapaan asteroiditörmäyksen tuot-
teeksi. Tämän ajatuksen esitteli vuon-
na 2000 malmigeologi Tapani Muta-
nen.

Mutasen ja Oulun yliopiston tutki-
joiden esittämiä todisteita kansainvä-
linen tutkijayhteisö ei kumminkaan ole
hyväksynyt ainakaan vielä. Mutanen
on sittemmin julkaissut laajemman ai-
neiston vuonna 2011 ennen eläkkeel-
le jäämistään. Siinä hän perusteli geo-
logisesti impaktitulkintaansa.

Nykygeologia poliittisesti
sitoutumatonta
Venäläiset geologit ovat luokitelleet
Petsamon nikkelimalmit Norilskin Tal-

Malminetsinnässä käytettyä kuljetuskalustoa kevättalvella Kaulatunturin etelärinteessä Petsamossa. Kuva: Sture Wallenius, kevättalvi 1929.
GTK, Vanhatkuvat nro 4682. 
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nakhin Ni-Cu malmin tyyppiseksi.
Sudburyyn venäläiset geologit eivät sitä
enää rinnasta. Politiikka ei näihin tul-
kintojen muutoksiin ole vaikuttanut
vaan tutkimusmenetelmien kehittymi-
nen.

Suomalaisten geologien viime vuo-
sikymmenien Petsamo-tutkimukset
kuten Eero Hanskin vuoden 1992
erinomainen väitöskirja ja Oulun gra-
dut ovat tuoneet uutta tietoa Petsamon
nikkelimalmeista.

Malmin isäntäkivityypeiksi on tun-
nistettu gabro ja wehrliitti (harvinai-
nen diallagi-pyrokseeniä sisältävä pe-
ridotiitti). Hivenaineanalyysit ja iso-
tooppisuhteet ovat siirtäneet tulkinnan
pluumimallin suuntaan. Pluumissa eli
maapallon vaipasta työntyneessä mag-
mapurkauksessa selitetään syvyyksistä
työntyneen peridotiittista kivisulaa.
Kuoren yläosissa sula olisi imenyt si-
vukivistä nikkeliä ja muita metalleja.
Rautasulfidit ja nikkelikomponentit
olisivat rikastuneet voimakkaasti emäk-
sisten magmasäiliöitten pohjaan.

Maapallon syvin reikä
porattiin Petsamoon
Venäläiset kairasivat Petsamon Zapol-
jarnyihin syväreikää vuosina 1970–
1989 päästen 12 262 kilometrin syvyy-
teen. Kairauspaikka SG-3 sijaitsee Ni-
kelistä (entinen Petsamon nikkelikai-
vos) parinkymmenen kilometrin päässä
itään. Reikä on mielenkiintoinen sivu-
juonne Petsamon tutkimuksissa.

Aikanaan reikä oli syvin maankuo-
reen porattu reikä. Se lävisti kuuden
kilometrin syvyydessä Petsamon nik-
kelimalmiin liittyvät kivilajivyöhyk-
keet, mikä oli geologeille mieluista.
Kairauksen teki venäläisyritys Nedra.
Sama yritys teki myös Outokumpuun
kairatun 2,5 kilometrin syväreiän.

Petsamossa venäläisten geologien
tarkoitus oli kairata maankuoren läpi
Conradin välikerrokseen. Lämpötilan
kohoaminen 220 asteeseen kuitenkin
esti tavoitteet. Kairaterät eivät olisi kes-
täneet 300 asteen lämpötilaa, joka ta-
voitesyvyydessä olisi tullut vastaan.

Kuorma-autoista
pudonneita nikkelikiviä
Petsamosta Lapin läpi vievä maantie
Perämeren satamiin oli sotavuosina
ahkeraan käytössä malmikuljetuksiin.

Samalla kuormista putosi malmikap-
paleita tiepenkkaan. Niitä on lähetet-
ty viime vuosiin saakka malmilohka-
reina, siis kansannäytteinä, GTK:lle.

Kuinkahan monta Petsamon tyyp-
pistä malmia on tästä syystä jäänyt La-
pista löytymättä. Monet Lapin nikke-
likivet tuomittiin nopeasti lavakiviksi.
Jopa Sakatin monimetalliesiintymän
Ni Cu -tyyppisiä lohkareita on voinut
jäädä huomaamatta.

Kyselin tästä asian parhaiten tietä-
vältä kansannäytetutkijalta, geologi
Satu Hietalalta.

– Tuossa Petsamon nikkeliasiassa
olet täysin oikeassa. Niitä voi tulla vie-
läkin, muistan muutamia yksittäisiä
vuosien varrelta, mutta niitä epäiltiin
heti kuormasta pudonneiksi Petsamon
nikkelimalmeiksi ennen tuloani Kuo-
pioon. Niitä ei analysoitu tai pohdittu
sen kummemmin. Jotkut murskattiin
kivinäytelaatikoihin magneettikiisu-
näytteinä. Kaikki muutkin läskimalmi-
kappaleet ovat menneet murskaksi las-
ten näyterasioihin. Näin Satu vastasi
ja lisäsi.

– On täysin totta, että voi olla men-
nyt mukana myös Sakatin tai muun
vielä tuntemattoman esiintymän kiviä.
Sakatissa kai on pintapuhkeamia. Li-
säksi pitää muistaa, että Lapissa on vä-
hän malminetsijöitä.

– Myös poronhoito vaikuttaa ja sit-
ten se, että siellä on niin pitkät väli-
matkat ja huonot tiet suurimman osan
vuodesta. Siksi rekisteröityjä kansan-
näytteitä on Lapista niukasti.

Nornickelin sulaton
päästöt yhä haaste
Petsamon ja Kuolan nikkelisulattojen
päästöt tuottivat nekin ongelmia La-
pin malminetsinnässä. Petsamon kai-
voksen viereisen Nornickelin sulaton
raskasmetalleja sisältävät rikkidioksidi-
hiukkaset kulkeutuivat tuulten muka-
na kauaksi Itä-Lapin alueelle. Sadeve-
den mukana päästöt imeytyivät vuosi-
kymmeniä maaperään moreenin syvyy-
delle saakka.

Itä-Lapin yllättävän korkeat nikke-
lin, kuparin ja raudan pitoisuudet huo-
mattiin 80-luvulla. Silloin käynnistet-
tiin professori Kalevi Kauranteen aloit-
teesta koko Suomen geokemiallisen
kartan kokoaminen moreeninäytteitä
analysoimalla. Lapin oudot raskasme-

tallianomaliat osattiin varsin pian se-
littää johtuvaksi Petsamon nikkelikai-
vosten sulattojen päästöiksi. Vaikka
tuulet puhalsivat Venäjältä vain kym-
menesosan vuotta Suomen suuntaan,
oli vuosia riittävästi, ja maaperän jää-
mät pääsivät kasvamaan.

Valtiongeokemisti Tapio Koljosen
GTK:n 1992 julkaisemista kartastois-
ta voi tarkastella pitoisuuksien suuria
määriä. Tavallaan poliittisista syistä
näitä punaisina kartoissa hehkuvia
saasteanomalioita ei kartastosta liiem-
min selitelty, vaikka asia hyvin oli tie-
dossa. Aikoinaan tästä Tapion kanssa
keskustelinkin, sillä tunsin hänet Afri-
kan korukivitutkimusten myötä hyvin.
Aivan kuten Petsamon malmikuljetus-
ten jättämät nikkelilohkareet, niin
myös maaperään tuulten mukana kul-
keutuneet raskasmetallijäämät kasasi-
vat malminetsijöille aikamoisia haas-
teita.

Nornickelin sulatto on viime vuon-
na lopettanut toimintansa. Petsamon
nikkelikaivosten malmi kuljetetaan
nykyään Kuolassa kauempana idässä
sijaitseviin sulattoihin. Petsamon ark-
tinen luonto alkaa vähitellen palautua
Nikelin ympäristössä, kuten myös Suo-
men puolella. 

Kirjallisuutta
Petsamon
geologiasta

Ladattavissa GTK:n hakku.gtk.fi -palve-
lusta.
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K
yseltiin, että voisinko järjes-
tää Petsamoon, suomalaisten
vanhoille asuinmaille kivi-
matkoja, joihin yhdistyisi
myös muuta tutustumista

alueeseen. Siellähän on kaivoksia, jo-
ten varmaankin kiviharrastajille löytyisi
mielenkiintoisia kohteita. Joku tiesi,
että kultaakin oli kaivettu ja löydetty
puroista. Avolouhoksissa, tieleikkauk-
sissa ja muissa vastaavissa pääsisi hel-
posti kiviin käsiksi. Samalla voisi tu-
tustua tarunhohtoiseen Petsamoon
muutenkin.

Nikkelisulaton rikkipäästöt ovat
tappaneet sammaleet ja kasvillisuuden.
Laajoilla alueilla maaperä on paljastu-
nutta kivipeltoa, ainakin Nikkelin kau-
pungin ympärillä.

Elettiin 1990-luvun alkuvuosia.
Olin jo järjestänyt useita kiviharrasta-
jien matkoja Hiipinä-tuntureille Kuo-
lan keskiosiin, Arkangeliin ja Siperiaan
Novosibirskin seudulle. Niilläkin mat-
koilla oli puhetta Petsamosta matkan
kohteena. Kiviharrastajien matkat Pet-
samoon eivät olleet aivan yksinkertai-
sia järjestää. Olin jo 1988 toki yhden
matkan järjestänyt Petsamoon. Kuiten-
kin vain siten, että junalla Murmans-
kista Nikkeliin ja sitten bussilla Nor-
jaan, mutta silloinkin junamatka sul-
jetuissa vaunuissa. Myös parilla tavan-
omaisella turistimatkalla olin käynyt.

Petsamo tiukasti
vartioitua sotilasaluetta
Pääsihteeri Mihail Gorbatsovin aika-
na vuonna 1987 Venäjä avasi Mur-
manskin alueen, johon Petsamo kuu-
lui, alueelliselle yhteistyölle. Sen tulok-
sena syntyi mm. Barentsin Euro-Ark-
tinen yhteistyöjärjestelmä vuonna
1993. Petsamo oli avautunut jo 1980-
lopussa ns. kotiseutumatkoille eli Pet-
samossa asuneille ja heidän jälkeläisil-
leen. Muunlaisten ryhmien matkoille
oli vaikeampi saada lupaa.

Petsamo oli Venäjän tärkeimpiä so-
tilastukikohtia Natoon kuuluvan Nor-
jan rajalla. Bussimatkoilla oli tiukasti

pysyttävä päätiellä, muutamassa kult-
tuurikohteessa oli lupa käydä. Tiealu-
eilta poikkeaminen ei ollut sallittua.
Tiettyinä viikonpäivinä olivat tiet ko-
konaan suljettuja sotaharjoitusten
vuoksi. Sotilaskohteita oli kaikkialla.

Tuumasta toimeen. Venäjän tie-
deakatemian Kuolan tiedekeskuksen
geologisen instituutin geologit olivat jo
ennestään tuttuja. Heidän kauttaan
sain apua luodakseni yhteyksiä Petsa-
mon geologeihin. Suurta innostusta ei
siellä aluksi syntynyt. Geologit olivat
kaivosyhtiön palkkalistoilla eikä suur-
yhtiötä turistit, eivät myöskään kivihar-
rastajat kiinnostaneet. Mutta sitten sain
yhteyden Nikkelin kaupungin lähei-
syydessä sijaitsevan “Kuolan supersy-
vän” geologeihin. He olivat ryhtyneet
markkinoimaan matkailijoille käynte-
jä kohteessa. Maksullisena tietysti. It-
sekin olin kerran jo käynyt.

Kuolan supersyvä
voisi olla avainsana
Kuolan supersyvä -nimen (Kola Super-
deep Borehole -projekti) on saanut
vuonna 1970 aloitettu porausreikä,
jossa päästiin 12 262 metrin syvyyteen
vuonna 1989. Porausta vielä yritettiin
jatkaa vuoteen 1992 saakka, mutta ei
päästy syvemmälle. Tuohon aikaan rei-
kä oli kuitenkin maailman syvin. Pyr-
kimyksenä olisi ollut päästä 15 kilo-
metriin, mutta tehtyjen laskelmien
mukaan poranterä ei tulisi kestämään
tuossa syvyydessä vallitsevaa 300 asteen
lämpötilaa. Jo kahdessatoista kilome-
terissä lämpötila oli 180 astetta.

Myöhemmin on eri puolilla maail-
maa tehty yrityksiä rikkoa ennätystä ja
onnistuttukin, mutta vain muutamal-
la kymmenellä metrillä. Tiettävästi sy-
vin porausreikä tällä hetkellä on Venä-
jän Sahalinilla vuodelta 2011. Sen sy-
vyys on 12 345 metriä.

Petsamon geologit tiesivät aiemmat
kivimatkaryhmäni Venäjän muille alu-
eille. He laskivat, että myös Petsamoon
saataisiin vastaavia kiviharrastajamat-
koja, yhtenä kohteena ”supersyvä”.

Neuvostoliiton hajottua lähes kaikilla
oli haaveena tehdä ”bisnistä”, ryhtyä
”kapitalistiksi” neuvostoaikaisen ter-
min mukaisesti.

Matkaan siis
Meidän oli kuitenkin ensin tehtävä tie-
dustelumatka selvittääksemme, löytyi-
sikö riittävän kiinnostavia kohteita.
Kun tarkoituksena oli tehdä maasto-
käyntejä pääteiden ulkopuolelle, jossa

oli sotilaskohteita, hankin matkalle var-
muuden vuoksi hyväksynnän myös
Murmanskin aluehallinnosta ja Nikke-
lin kaupungin hallinnosta, joihin mo-
lempiin minulla oli ennestään hyvät
yhteydet. Aluksi Murmanskin aluehal-
linnossa suhtauduttiin asiaan hyvin
epäilevästi, mutta Kuolan tiedekeskuk-
sen geologien puolto auttoi.

Lähdimme tunnetun kiviharrastaja
Lasse Kockin ja GTK:n geologi Ilkka
Härkösen kanssa matkalle. Nikkelin
kaupunginhallinnossa meidät otettiin
vieraanvaraisesti vastaan, koska hekin
olivat kiinnostuneita ulkomaalaisista
matkailijoista. Myös Nikkelin sulatos-
sa käytiin. Kauhistutti, miten sellaisessa
melussa ja rikintuoksuisessa pölyssä

PETSAMON KIVIÄ KAIVELEMASSA

Teksti ja kuvat: Hannu Viranto

Supersyvän rakennukset 1990-luvun alus-
sa. Torniin kirjoitettu tavoite 15 000 met-
riä. Nyt rakennukset on purettu.
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joku voi jatkuvasti työskennellä. Joil-
lakin oli kaasunaamarit käytössä. Su-
laton työläisten elinikä jäikin alle 50
vuoden, kuten hautausmaan muisto-
kivistä saattoi todeta.

Kävimme tieleikkauksissa ja muissa
kohteissa, joissa oli paljastunutta kal-
lioperää. Osoittautui, että käymiltäm-
me alueilta ei löytynyt mielenkiintoi-
sia kohteita. Pistäydyimme myös ete-
lään vievää tietä kilometrin verran lou-
hokselle. Kiviä naputellessamme kuu-
limme voimakkaiden moottorien jy-
rinää ja kirskuntaa. Arvelimme, että
siellä on varmaankin jotain kaivostoi-
mintaan liittyviä töitä meneillään. Te-
lakoneet liikkeellä. Pian juoksi pari so-
tilasta, ilmeisesti upseereja huutaen,

Lasse Kock (vas.), Hannu
Viranto ja Ilkka Härkönen.
Taustalla Petsamon Nikkelin
sulatto.

Etualalla tunturirinnettä, josta sammal ja muu kasvillisuus täysin tuhoutunut sulaton
rikkipäästöistä. Jäljellä pelkkä kivikko.

Valmistuessaan maailman syvin kalliokairaus yltää liki 12,3 kilometrin syvyyteen (Kola Superdeep Borehole
-projekti). Se toteutettiin vuosina 1970-1992 Petsamon alueella, noin 10 kilometrin päässä Zapoljarnyin kai-
voskaupungista. Zapoljarnyi tarkoittaa “Napapiirin takaista” ja kaupunki on Suomelle kuuluneen Petsamon
kunnan alueella Kuorpukas-tunturin itäosassa. Kuva: Andre Belozeroff, 2007, Wikimedia Commons
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että millä oikeudella te olette tulleet
panssarivaunujen harjoitusalueelle.
Geologimme otti asian tyynesti, vaik-
ka oli vienyt meidät ulkomaalaiset mitä
ilmeisimmin kielletylle alueelle. Soti-
laat ottivat talteen geologin ja meidän
tietomme. Geologi myöhemmin to-
dennäköisesti joutui puhutteluun. Tai
ehkä hän oli luvan hankkinut, mutta
nämä upseerit eivät tienneet.

Geologin pääintressi oli esitellä Su-
persyvää. Siellä kävimme ja hän esitte-
li poraustuloksia, jotka kyllä kiinnos-
tivat omaa geologiamme Ilkka Härkös-
tä, mutta tuskin kohteella olisi laajem-
paa kivimatkalaisten kiinnostusta. Tie-
tysti oli sykähdyttävää seistä maailman
syvimmän, yli 12 kilometriä syvän po-
rausreiän äärellä. Mutta eihän se reikä
tietystikään ollut avoinna eikä sinne 12
kilometrin syvyyteen voinut nähdä.
Alkoi selvitä, että varsinaisia mielen-
kiintoisia kivikohteita ei Petsamosta
löytyisi.

Supersyvä on kuitenkin innoittanut
venäläisen ohjaajan vuonna 2020 val-
mistuneeseen kauhuelokuvaan “Super-
syvä”. Se kertoo tutkijaryhmän laskeu-
tumisesta porausreikään ja sitä seuraa-
vista kauhukokemuksista.

Jospa Liinahamariin
Oli kuitenkin vielä Liinahamari, jon-
ne olisi kiinnostavaa päästä. Sehän oli
suljettu alue, jonne saattoi kuitenkin
suhteilla päästä. Olin saanut Murmans-
kin aluehallinnon kansainväliseltä osas-
tolta suullisen tiedon, että pääsisimme
siellä käymään. Nikkelin kaupungin-
hallinnossa luvastamme tiedettiin ja
luvattiin, että heiltä tulisi joku mu-
kaamme, mikä olisi ilmeisen välttämä-
töntä.

Menimme puomille sovittuna aika-
na odottelemaan kaupungin edustajan
tuloa, mutta ei näkynyt. Pyysin varti-
joilta mahdollisuutta soittaa heidän
puhelimellaan aluehallintoon Mur-
manskiin, mutta lupaa en saanut. Tuo-
hon aikaan ei ollut kännykkäyhteyttä.
Sotilashallinto tietysti sanoi viimeisim-
män sanan.

Suomen Petsamo-ajan Jäämerentie
päättyi Liinahamarin ympäri vuoden
sulana pysyvään satamaan, joka Suo-
men aikaan oli hyvin vilkkaassa käy-
tössä. Suunniteltiin jopa rautatietä
Rovaniemeltä Liinahamariin. Neuvos-

toliiton aikana alue oli sotilaskäytössä,
mutta käyntimme aikaan jo tyhjillään.
Suomesta oli 1990-luvun alussa hank-
keita vuokrata satama ja siten saada
pitkään haaveiltu yhteys Jäämerelle.

Suojelurahat
kannattaa maksaa
Yövyimme Nikkelin kaupungissa ”ho-
tellissa” eli asuinkerrostalon yhteen
kerrokseen tehdyssä majoitustilassa.
Auto piti jättää takapihalle. Paikalle tuli
ehkä kymmenvuotiaita poikia, jotka
lupasivat vartioida autoamme korva-
uksesta, joka nykyrahassa olisi muuta-
ma euro. Aiemmasta kokemuksesta tie-
sin, että on viisasta maksaa ongelmien

Liinahamarin tie suljettu puomilla, jonka takana on vartiokoppi, jossa on ympärivuoro-
kautinen vartiointi.

välttämiseksi, ja maksoin.
Hotelliin tuli autollaan myös ruot-

salaisia. Naureskelivat, että pikkupojat
olivat kerjänneet heiltä ”suojeluraho-
ja”, mutta eiväthän he sellaiseen suos-
tuneet. Yritin neuvoa, että kannattaisi
maksaa se mitätön raha. Yöllä kävin
kurkistamassa ikkunasta ja siellä ne
pojat olivat vartiossa. Aamulla ruotsa-
laiset tulivat kiroillen ylös hotelliin.
Auton kumit oli puhkottu. Meidän
automme oli täysin kunnossa. Ruot-
salaiset eivät olleet oppineet venäläisiä
tapoja. Samanlaista huono-oppisuut-
ta Venäjän realiteeteista olen havain-
nut myöhemminkin. 

Keski-Venäjältä kotoisin ollut Trifon perusti 1530-luvulla Petsamon luostarin ja Paatsjoki-
suuhun Boris Glebin kappelin saaden lisänimen Petsamolainen. Suomalaiset tuhosivat luos-
tarin jouluyönä 1589. Uudelleen rakennettu luostari paloi 2007. Uusi valmistui 2012.
Sevettijärven ja Nellimin kirkot on nimetty hänen muistokseen.
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K

Teksti: Riitta Liede, kuvat: Jaakko Lieteen perikunta

olosjoella asui enimmillään
yli 2000 ihmistä. Suurin osa
heistä oli nuoria aikuisia,
joilla oli ollut riittävästi roh-
keutta muuttaa Jäämeren

rannalle täysin uusiin oloihin eri puo-
lilta Suomea. Osa mainareista oli ollut
jo Kanadan tai USA:n kaivoksilla. Ko-
losjoen vetovoimana oli kansainvä-
lisyys, huomattavan korkea palkkata-
so ja edistyksellisyys niin rakentamises-
sa kuin asumisessakin.

Kanadalaisen johdon mielestä asu-
mistason tuli olla kor-
kea, jotta ihmiset viih-
tyvät. Tuon ajan Suo-
messa oli poikkeuksel-
lista, että asunnoissa oli
keskuslämmitys, juok-
seva lämmin vesi, säh-
köhella ja tilavat kylpy-
huoneet ammeineen.
Yhtiön arkkitehti Olav
Hammarström jatkoi
myöhemmin uraansa

Yhdysvalloissa Eero Saarisen arkkiteh-
titoimistossa.

Osa taloista oli funkistyylisiä kerros-
taloja. Lisäksi oli yksi-huoneisia poi-
kamiestaloja ja perhetaloja. Kerrosta-
loaluetta kutsuttiin Shanghaiksi. Nimi
perustui jonkun tokaisuun, kun ruot-
sinkielisten virkamiesten nimiä oli han-
kala muistaa: ”joku Shanghai se oli”.
Tarkoitti ehkä yhtiön toimitusjohtajaa
J.O. Söderhjelmiä. Työmiesten parak-
kikylästä tuli sitten Vei-Hai-Vei ja yh-
den kerrostalon nimi oli Hong Kong.

Rakentaminen jatkui koko ajan, asun-
noista oli valtava pula.

Kolosjoella oli välttämättömät pal-
velut, osuuskauppa, posti, pankki ja
poliisi – ja poliisitalossa putka, jonka
nimi oli tietenkin Sing-Sing. Kolosjo-
ki oli suljettu alue, ulkopuolisilta vaa-
dittiin kulkulupa. Läheisestä Salmijär-
ven kylästä löytyi muut palvelut par-
tureista ja suutareista salakapakoihin.

Tyylikkäästi klubilla
Kolosjoen aika jakautui kahteen erilai-
seen jaksoon, ennen ja jälkeen talviso-
dan. Alkuaikaa leimasi uutuus ja val-
tava innostus. Klubi – jossa oli myös
asuntoja – toimi virkamiehistön kes-
keisenä tapaamispaikkana ja siellä nau-
tittiin aterioita, jollaisista muualla Suo-
messa vain uneksittiin. Talvisin ruoka-
tuntia pidennettiin, että päästiin valoi-
salla ulos. Miehet kipusivat suksilla
Kaulatunturin laelle ja laskettelivat kil-
paa alas klubille syömään. Klubi oli
sisustettu tyylikkäästi ja uudenaikaises-
ti.Tyyliä kaivoksilla. Vasemmalla isännöitsijä Petersen ja työsuojelupäällikkö Reino Linnala.

Shanghain kaupunginosaa.

Kaivosmiesten peseytymistilat.

Intensiivistä eloa Kolosjoella

Petsamossa nikkelikaivos
piti huolen omistaan
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Kaivoksen työturvallisuutta pidet-
tiin tärkeänä ja siihen liittyviä sääntöjä
oli noudatettava ehdottomasti. Kaivok-
sen työturvallisuudesta vastasi työsuo-
jelupäällikkö Reino Linnala. Tervey-
denhuolto-osasto painotti ennalta eh-
käisevää terveydenhuoltoa. Pölykeuh-
koa seurattiin säännöllisillä lääkärintar-
kastuksilla, peseytymis- ja muut sosi-
aaliset tilat olivat ensiluokkaiset, aurin-
gonvalolamppujen käyttö oli suositel-
tavaa. Röntgenkonekin hankittiin,
mutta suurin osa onnettomuuksista
tuli muualta kuin kaivoksesta. Kape-
an Jäämerentien liikenne paisui loppua
kohden holtittomaksi ja sitä olivat
kuormittamassa vielä ruotsalaiset, joi-
den ainoa pääsy merelle kulki Petsa-
mon kautta.

Talvisotaan lähdettiin suoraan työ-
paikalta. Kolosjoen miehistä muodos-
tettiin vapaaehtoisten komppania,
aluksi erittäin puutteellisesti varustet-
tuna. Hallintojohtaja Thorvald Peter-
sen kantoi pöydän ulos konttorin eteen
ja kysyi jonossa olevilta miehiltä, mikä
kunkin palkka on. Summa lyötiin kä-

teen ylöspäin pyöristettynä. Vihollis-
koneet lentelivät jo yläpuolella, muu-
hun ei ollut aikaa. Komppanian arvel-
tiinkin olleen koko talvisodan varak-
kain – rahat seurasivat repuissa rinta-
malle. Keskinäiseen yhteistyöhön tot-
tuneet miehet pystyivät toimimaan
yhdessä myös rintamalla ja se vaikutti
saumattomana pidetyn nk. Kolosjoki-
hengen syntyyn.

Sakemanneja ja
jäätynyttä lanttua
Talvisodan jälkeistä toista vaihetta lei-
masivat saksalaisten läsnäolo ja ankara
ruokapula. Aterioiden pääraaka-aine
oli jäätynyt lanttu, josta yritettiin loih-
tia erilaisia annoksia. Joku metsästi riis-
taa tai kävi kalastamassa, joku piti ka-
noja, jollakin oli pari lammasta. Kuin

siunauksena Petsamon vuonoon ajau-
tui silloin valtava silliparvi. Liinahama-
rin satamaan nousi sillivuori, josta sai
lapioida säkkiin minkä jaksoi. Jäätyneet
sillit riittivät kevääseen asti. Erittäin
tervetullut oli myös Portugalin merit-
se lähettämä ruoka-apu: sardiineja ja
suuria meheviä sipuleita.

Nuoriin perheisiin alkoi pian syn-
tyä myös lapsia ja se taas merkitsi mai-
don tarvetta. Kuljetus Rovaniemeltä
asti ei onnistunut, joten kaivosyhtiö
perusti oman pienen maitotilan.

Saksalaisten kanssa meni joskus hy-
vin, joskus kehnommin. Suomalaiset
mm. kutsuttiin osallistumaan isoon
hiihtokilpailuun, jossa oli hienot pal-
kinnot, haitari, kultakello jne. Suoma-
laisten joukossa oli mestarihiihtäjiä,
jotka pesivät saksalaiset mennen tul-
len. Kun illalla mentiin palkintojen-
jakoon haitaria hakemaan, oli tyrmis-
tys melkoinen: kaikki voitot menivät-
kin saksalaisille. Suomalaisille tuli laa-
tikollinen viiniä ja sotilaskeksejä ”ki-
san ulkopuolella hiihtäneinä”. Seuraa-
viin kisoihin ei ilmoittautunut yhtään
suomalaista.

Yksilötasolla syntyi kuitenkin paljon
kanssakäymistä ja kyläilyyn liittyi myös
mieluisia tuliaisia: kahvia, säilykkeitä,
viiniä, tupakkaa jne. Melkein kaikilla
oli oma ”kotisaksalainen”. Heidän ruo-
kavarastonsa tuntuivat ehtymättömil-
tä ja he puolestaan kaipasivat inhimil-
listä kanssakäymistä siviiliväestön kans-
sa.

Juhlia ja harrastuksia
Kolosjoen sosiaalinen elämä oli vilkas-
ta ja harrastuksia oli paljon. Urheilu

Hiihtely tuntureilla oli suosittua vapaa-ajan viettoa.

Työsuojelupäällikkö Reino Linnala. Toimitusjohtaja J.O. Söderhjelm Kaulatun-
turin kaivosmajalla.

Petsamon Nikkeli Kaulatunturilta nähtynä.
Takana näkyy Norja.



21MINERALIA    1 / 2021

kaikissa muodoissaan
oli ehdoton ykkönen,
Tunturi-pojat oli Ko-
losjoen oma seura. Nel-
jänä pääsiäisenä järjes-
tettiin suuret kisat, joi-
hin osallistui koko maan
hiihto-, syöksylasku- ja
pujotteluparhaimmisto.
Myös jalkapalloa pelattiin
ja klubin lähellä oli tennis-
kenttäkin.

Lähin Alko oli Rova-
niemellä 460 kilometrin
päässä, mutta kuivin suin ei
silti oltu, trokareita löytyi lä-
hialueilta ja saksalaisilta sai
ostaa mielin määrin. Viikon-
loppuisin monet kävivät Nor-
jan puolella Svanvikissä tai
Kirkkoniemessä. Anniskeluoikeudet
oli myös Liinahamarin ja Kolttakön-
kään matkailumajoilla.

Lämpökeskuksen yhteyteen raken-
nettiin elokuvateatteri, jota käytettiin
moniin muihinkin tilaisuuksiin. Siellä
kävi kiertue-esiintyjiä, pidettiin kon-
sertteja ja näytelmäkerho esitti suosit-
tuja farsseja. Kolosjoen näytelmäker-
hoa veti konttorivirkailija William Sö-
derström, joka menestyi myöhemmin
elokuva-alalla William Markuksena.
Hän kävi Kolosjoelta käsin Suomi-Fil-
min koekuvauksissa ja sai heti mies-
pääosan Valentin Vaalan elokuvassa
Dynamiittityttö.

Reino Linnala organisoi Kolosjoel-
le orkesterin. Hän itse soitti kontrabas-
soa ja orkesterin toinen kantava voi-
ma, geologi Matti Mäntynen viulua ja
selloa. Mukana oli vaihtelevasti muita
soittajia. Insinööri Jaakko Liede veti
16-miehistä mieskuoroa, mitä varten
hän hankki Rovaniemeltä käytetyn pia-
non. Herrat avustivat myös kirkollisissa
toimituksissa, jotka olivat yhä enem-
män häitä tai ristiäisiä. Omaa pappia
tai kirkkoa Kolosjoella ei ollut, tehtä-
viä hoiti kiertävä pappi.

Musiikin kautta Liede tutustui sak-
salaiseen aliupseeri Johannes Marquar-
diin, joka oli siviilissä pianisti ja tähtä-

Evästauko hiihtoretkellä kevättalvella -39. Jaakko Liede toinen vasemmalta.

Tanssit järjestettiin vielä sodan kynnyksellä.

Lähde:
Petsamon Nikkeli – taistelu metallis-
ta. Toim. Eugen Autere ja Jaakko Lie-
de. Vuorimiesyhdistys 1989.

Kirjoittaja on ammatiltaan toimittaja, kuva-
taiteilija ja viime vuosina myös tietokirjailija.
Kotimaan lisäksi hän on työskennellyt mm.
Espanjassa ja Senegalissa. Hänen vanhempan-
sa työskentelivät Petsamon Nikkelissä, isä insi-
nöörinä ja äiti kaivoksen terveyssisarena. Pari
vuotta sitten Lieteeltä julkaistiin Petsamoon
sijoittuva dokumenttipohjainen kirja Kaija
Pesosen talvisota – 16-vuotiaan tytön päivä-
kirjat Petsamon etulinjalta (Minerva 2018).

si konserttipianistin uralle. Hän oli
opiskellut maailmankuulun pianistin
Claudio Arraun johdolla. Kolosjo-
ella Liede puolestaan opiskeli soit-
toa Marquardin johdolla, ja samal-
la karttui kielitaitokin.

Syksyllä 1944 edessä oli evaku-
ointi. Kaikille oli teetetty matka-
laatikoita omaisuuden siirtoa var-
ten. Liede teetätti laatikon myös
pianolle, joka saatiin pienillä pu-
heilla mukaan kuorma-auton la-
valle. Entäs sitten Linnalan iso
kontrabasso? Naapurina asunut
hammaslääkäri Aune Salmi rat-
kaisi pulman: ”Teetä sellainen
iso laatikko ja pannaan basso
sinne, yhtiö on luvannut, että

kaikki lääkärin instrumentit varmasti
pelastetaan. Pannaan basso yhtenä in-
strumenttina.” 

Insinööri Niilo Tuura hiihti tässä asussa jopa
kymmenen asteen pakkasella.
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P
etsamo joutui maailmanpoli-
tiikan polttopisteeksi välirau-
han aikana, jolloin sen kasvu-
vauhti oli ennen kokematon.

Petsamon nikkelin aiheuttamat jännit-
teet kohdistuivat Liinahamariin, kai-
vokseen, liikenteeseen ja kuljetettavaan
rahtiin.

Liinahamarista kehkeytyi kesällä
1940 kansainvälinen vakoilukeskus,
jonne ensin tulivat Saksan ja Neuvos-
toliiton konsulaatit ja pari kuukautta
myöhemmin Iso-Britannian ja Ruot-
sin konsulaatit. Niiden keskeinen teh-
tävä oli valvoa Petsamon tien liiken-
nettä, kuljetettavaa tavaraa, ihmisiä ja

toisiaan. Heitä puolestaan yritti valvoa
Valpo eli Suomen Valtiollinen poliisi.
Normaaleja konsulitehtäviä oli vähän,
joten satamäärin ihmisiä oli suoritta-
massa vakoilutehtäviä. Väki asui Lii-
nahamarissa ja Parkkinassa hotelleissa,
parakeissa, vuokratuissa taloissa, Kalas-
tustehtaan uudessa kerrostalossa, jopa
teltoissa.

Jännitteinen aika laukesi kesäkuus-
sa 1941 saksalaisten marssiessa Lappiin
ja Petsamoon. Klondiken kaltaista kas-
vua oli kestänyt runsaan vuoden. Iva-
lossa laskettiin maaliskuussa 1941 Pet-
samon liikenteen olleen 160 henkilö-
autoa, 245 linja-autoa, 12 030 suoma-

Liinahamari oli aloittamassa kasvamistaan tieyhteyden valmistuttua 1930-luvun alussa.
Etualalla uusi hotelli ja kesätuvat rinteellä, rannalla tullin asuintalo ja takana satama sekä
tie sinne. Kuva on hotellin talonmiehenä toimineen Andreas Alarieston ottama. Hänestä
tuli myöhemmin maailmankuulu taiteilija.

Petsamo jännitteiden polttopisteenä

Linja-auto maantiellä Petsamossa, taustalla Kaskamatunturi. Kuva: Erkki Mikkola 1934. Museovirasto

laista, 4086 ruotsalaista ja 530 saksa-
laista kuorma-autoa sekä 121 805 ton-
nia rahtia. Petsamon tietä Ivalon ky-
län halki ajoi keskimäärin 570 ajoneu-
voa päivässä.

Petsamon siviiliväestö evakuoitiin
21.6.1940. Seuraavana yönä käynnis-
tyi operaatio Barbarossa eli Saksa aloit-
ti hyökkäyksen Neuvostoliittoon yh-
teistyössä Suomen kanssa.

Petsamon perintö
Suomi maksoi kovat hinnan tukeutu-
misestaan Saksaan idän uhkaa vastaan.
Neuvostoliiton hyökkäyksestä 1939
alkaneissa sodissa Petsamon nikkelillä
oli keskeinen rooli. Petsamo jätti jäl-
keensä arvokkaan perinnön etenkin
matkailuun, kaivosteollisuuteen, geo-
logiaan, lainsäädäntöön, ajatuksiin ja
asenteisiin. Väheksyä ei voi myöskään
sitä oppia, jonka Suomi sai kansainvä-
lisestä politiikasta, valtioiden itsekkyy-
destä, yhteistyön ja diplomatian tar-
peellisuudesta tasavaltamme historian
ehkä vaikeimmassa kriisissä.

Kaivosyhtiöt Inco ja Mond olivat
investoineet Petsamon kaivoksiin 6,8
milj. dollaria. Kun Neuvostoliitto otti
kaivoksen itselleen, se maksoi Kanadan
hallitukselle 20 milj. dollaria syksyllä

Teksti: Seppo J. Partanen

Viereisellä sivulla Petsamon geologinen
kartta vuodelta 1926, jolloin nikkeli-
tutkimukset oli aloitettu ja ne kestivät
10 vuotta. Kartta: HansHausen,  GTK
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1944, jolloin Suomi karkotti saksalai-
sia Lapista.

Petsamosta jäi hyvin vähän raportteja,
valokuvia, karttoja ja kivi- ja malmi-
näytteitä. Tulin GTK:n palvelukseen
1970-luvun alussa ja huomasin, että
Karjalan osat kartoista oli leikattu pois.
Lapin kartoista puuttuivat itärajan ta-
kaiset lehdet. Petsamon mineraaleista
löytyi vain 1800-luvun listaukset. Suo-
mi oli tuhonnut menneisyyttään kuin
diktatuurivaltiot, varmaankin itäisen
uhkan alla ja valvontakomission mää-
räyksestä. Politiikka meni silloin kuten
nykyäänkin geologian yli”,

muistelee päätoimittaja Kari Kinnunen
elämäntyötään erikoistutkijana Geolo-
gian tutkimuskeskuksessa.

Matkailijayhdistys muutti tunnuk-
senaan olevan Suomen karttakuvion
leikkaamalla toisen käsivarren siitä
pois. Matkailumajoilla ulko-oven pääl-
lä olevissa tunnuksissa Petsamo peitet-
tiin sinisellä maalilla, kartat ja doku-
mentit hävitettiin tai kätkettiin, saksa-
laisia sotilaita majoilla palvelleet työn-
tekijät vaikenivat muistoistaan. Petsa-
mo ja aseveljeys yritettiin unohtaa,
vaikka paljon siitä jäi muistoihin ja
kodin piirongin laatikoihin.

Lähteet:
Esko Vuorisjärvi: ”Petsamon nikkeli kan-
sainvälisessä politiikassa 1939–1944”,
Otava 1990.

Paavo Haapala: ”Petsamon nikkelin tari-
na”, Eilispäivän Petsamo, WSOY 1970.

Mikko Uola: ”Petsamo 1939–1944”, Mi-
nerva 2012.

”Murtunut unelma Petsamosta”, Väyläkir-
jat 2019.

Oliko Petsamo ja sen nikkeli Suo-
melle kiusaus vai kirous, olimmeko
maailman myrskyssä vain ajopuu vir-
rassa tai lastu laineilla? Vastaus on ha-
kusessa ja siellä se saattaa pysyäkin.
Suomi otti 1930- ja 1940-luvuilla
monta varovaista ja horjuvaa askelta
kohti läntistä aatemaailmaa. Ne ovat
lopulta johtaneet onnelliseen maahan,
osaksi Eurooppaa. Petsamon Suomi-
aika on ollut välietappi tällä matkal-
la. 

“

Kanadalaisen kaivosyhtiö Incon osakekirja, päivätty 29.11.1930. Kuva ja kokoelma: Jussi
Hartoma

www.hippukulta.fi
Raimo Niemelä, puh 040 545 4833, KERAVA

ARCTIC GOLD on Hippukullan virallinen aputoiminimi.

Myynnissä edelleen Lapin kultahippuja ja
Aarne Alhosen Lemmenjoki-koruja sekä Lappi-kirjoja.
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S

Teksti: Seppo J. Partanen

uomen matkailun kehitys
alkoi 100 vuotta sitten Jää-
merentien rakentamisesta ja
Petsamosta 1921. Vuosi-

kymmen opeteltiin matkailua, raken-
nettiin matkailumajat ja kestikievarit,
markkinointi ulkomaille ja yhteistyö-
verkosto kotimaahan. Seuraavalla vuo-
sikymmenellä Inarissa ja Petsamossa
saaduilla opeilla luotiin matkailukoh-
teet koko maahan Hangosta Petsa-
moon, Aulangolta Pohjanhoviin, Pal-
lakselle ja Liinahamariin.

Matkailulla oli yhteys itsenäistymi-
seen, sortovuosiin, aktivisteihin, jääkä-
reihin, Siperian vankileireihin, lutikoi-

100 VUOTTA SITTEN:
Ruumiskärryillä Petsamoon

Petsamon läänin maaherra Ilmari Helenius ja sisäministeri Heik-
ki Ritavuori Petsamon vesillä 1921. Kuva: Museovirasto

Presidentti K.J. Ståhlberg vierailulla Petsamossa. Ståhlberg teki
vierailunsa aikana kiertomatkan Petsamovuonossa kalastusalus
Agneksella elokuussa 1921. Kuva: Museovirasto,

Lapin matkailua rakentamaan

hin ja täihin. Matkailu oli työkalu it-
senäisyyden vahvistamiseen kotimaas-
sa ja ulkomailla. Sen avulla vietiin sa-
nomaa nuoresta tasavallasta kaikkialle
maailmaan. Oman maan kansalaisille
kohdistettiin viesti: ”ken ei tunne omaa
maataan ei tiedä, mistä on kotoisin”.

Suomen Matkailijayhdistyksellä oli
vähän kokemusta palveluista aiemmilta
vuosikymmeniltä. Yhdistys perustettiin
vuonna 1887 ”herättämään maan
omissa asukkaissa ja ulkomaalaisissa
mieltymystä matkustuksiin tässä maas-
sa ja tekemään ne helpoksi, laajentaak-
seen siten sen luonnon ja kansan tun-
temusta”. Alkuaikoina julkaistiin opas-
kirjoja, laivojen ja junien aikatauluja,
avattiin muutama matkailumaja mm.
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Raaseporiin ja Kolille, jaettiin valistusta
ravintoloille ja kestikivareille: ”Tuoleis-
sa, pöydissä ja vuoteissa pitää olla niin
monta jalkaa, ettei niitä tarvitse tukea
seinään. Älä tarjoa matkailijalle härs-
kiintynyttä voita äläkä pilaantuneita
kananmunia, ei edes keitetyn tai pais-
tetun ruoan aineksina”. Alkeista aloi-
tettiin!

Tästä kaikki alkoi
Kaksi seuruetta matkasi juhannuksen
jälkeisellä viikolla 1921 noin 500 km
matkan Rovaniemeltä Petsamoon. Toi-
sessa olivat Matkailijayhdistyksen pää-
sihteeri Wolter Stenbäck, opettaja ja
kirjailija Ernst Lampén ja diplomaatti
Ragnar Numelin.

Toista ryhmää johti senaattori Jal-
mar Castrén, VR:n pääjohtaja ja Mat-
kailijayhdistyksen puheenjohtaja. Teh-
tävänä oli suunnitella rautatien raken-

tamista Rovaniemeltä Jäämeren
rannalle. Petsamon tietä oli valmii-
na Rovaniemeltä Ivaloon ja raken-
teilla siitä eteenpäin.

Loppumatkan Lampèn ja Nu-
melin tekivät veneillä ja hevosen ve-
tämillä ruumiskärryillä Alaluostaril-
le maaherra Ilmari Heleniuksen
luokse. Siellä sovittiin Petsamon
matkailun aloittamisesta. Maaher-
ra lupasi munkkien ylläpitämän
Kolttakönkään matkailumajan al-
kuun pääsemiseksi. Wolter Sten-
bäck jäi Inariin aloittaen matkailun
kehittämistyön, jonka tuloksena
Ivalon matkailumaja tuli yhdistyk-
sen hoitoon.

Englantilaisille lohilordeille 1890
rakennettu Kolttakönkään ”matkai-
luhotelli” annettiin liikemies Eero
Lampion hoidettavaksi. Maantietei-
lijä ja geologi Väinö Tanner hauk-

Kultayhtiö Prospektorin toimesta valmistui vuonna 1902 kärrytie Vuotson ete-
läpuolelta Laanilaan. Kuvassa yhtiön johtokunan puheenjohtaja August Ram-
say matkustaa hevoskärryillä kultatyömaille jossakin Tankavaaran pohjoispuo-
lella. Vuosikymmen myöhemmin tässä kulki uusi tieyhteys, joka oli valmiina
Rovaniemeltä Ivaloon ja työn alla siitä Petsamoon.

Kartalla Rovaniemi–Petsamo-tien rakentamis-
vuodet 1913–1931 / Erkki Lilja.

Tie veden ja tunturin välissä Petsamossa. Kuva: Olavi Erämetsä,

Petsamon liikenteen lumijuna.
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Petsamon yleiskartta, johon on merkitty Suomen Matkailijayhdistydistyksen majat.

 1931. Museovirasto,

Petsamon alkuperäinen automerkki.
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kui majan siisteyden vierailtuaan siellä ke-
sällä 1922 seurueensa kanssa. Hän kirjoitti
SMY:n vuosikirjaan 1925 pitkän artikkelin
”Uudet majat Inarissa ja Paatsjoen laaksos-
sa”. Siinä hän ylistää palveluja ja muistelee
kokemuksiaan muutaman vuoden takaa.
Tanner lienee kertonut niistä Helsingissä
Stenbäckille aikaisemmin, mikä pani vauh-
tia kehittämiseen.

Stenbäck sai parissa vuodessa matkailu-
majat kuntoon, koulutti henkilökunnan ja
otti Ivalon, Virtaniemen, Höyhenjärven ja
Kolttakönkään majat yhdistyksen hoitoon
vuodesta 1924 alkaen. Petsamosta muodos-
tui myyttinen matkakohde. Maantie valmis-
tui Liinahamariin 1931, jonka jälkeen siitä
tuli Jäämerentien päätepiste Euroopan no-
peasti kasvavalle autokansalle.

Lappi, Ultima Thule, maailman äärilaita
muuttui kahdessa vuosikymmenessä eksoot-
tiseksi matkailukohteeksi, joka antoi pont-
ta koko maan matkailulle ja loi perustuk-
sen nykyiselle Lapin matkailulle.

Uskon ja unelmien aika
Mielenkiinto Lapin tuntureita ja erämaita
kohtaan heräsi Suomessa 1930-luvun alus-
sa. Urheilujärjestöt Naisten Liikuntakasva-
tusliitto ja Hiihtoliitto etunenässä toivat jä-
seniään Kilpisjärvelle, Sirkkaan, Äkäslom-
poloon, Hettaan, Pallakselle, Saariselälle,
Sallaan, Kuusamoon, Rovaniemelle. Mat-
kailijayhdistys lähetti Gunnar Stenforsin ja
Immu Sorjosen hakemaan oppia Alppien ja
Ruotsin talvimatkailukeskuksista.

SMY ryhtyi valtion takaaman lainoituk-
sen turvin rakentamaan maan kattavaa ma-
javerkostoa 1930-luvun puolivälissä. Luon-
nonsuojelu, kansallispuistojen perustami-
nen, retkeilyreittien merkitseminen, autio-
tupien rakentaminen, opaspalvelut, hiihto-
junat, linja-autoliikenne, palveluhenkilö-
kunnan koulutus ja monet muut matkai-

Kolttakönkään kylä. Kuva: Kustaa Vilkuna 1927. Museovirasto

Liinahamari 1930-luvulla (postikortti). Museovirasto

Lohilinnan matkailumaja oli urheilukalastajien tukikohta Petsamojoen rannalla.
Sota-aikana Lohilinna vuokrattiin Saksan ilmavoimille, sillä Yläluostarin lento-
kenttä sijaitsi lähellä. Lentoliikenne Helsingistä Petsamoon aloitettiin välirauhan
aikana. Kuva: Aarne Pietinen 1939. Museovirasto

Lohilinnan takkanurkkaus. Kuva: Aarne Pietinen 1939. Museovirasto
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lun osa-alueet laitettiin yhteistyössä
kuntoon.

SMY:llä oli 1930 kymmenkunta
toimipaikkaa: Matkailumajat Kolilla,
Vaalassa, Uutelassa, Ivalossa, Virtanie-
mellä, Kolttakönkäällä, Yläluostarilla ja
Trifonassa. ”Kasvava Lappiin matkus-
tavien virta ja vaikeudet saada sieltä
maitoa ja muita maataloustuotteita, on
pakottanut yhdistyksen suuremmassa
mittakaavassa harjoittamaan karjan-
hoitoa”, kertoo vuosikertomus 1930.

Matkailukohteiden määrä kaksin-
kertaistui viidessä vuodessa: Finlandia
ja Valtionhotelli Punkaharjulla, Koli,
Vaala, Ivalon vanha ja uusi, Virtanie-
mi, Kolttaköngäs, Yläluostari, Lohilin-
na, Liinahamari, Vaitolahti, Pallasjär-
vi, Hetta sekä ravintolat Suursaarella,
Leppiniemessä ja Olavinlinnassa.

Vuosina 1937–1939 koettiin ennen
näkemätön matkailun nousu ja uusi-
en kohteiden rakentaminen: Inarin
matkailuhotelli, Ounastunturin ja Kil-
pisjärven majat, hotellit Pallastunturi,
Pohjanhovi, Aulanko, uusi Kolttakön-
gäs, laajennettu Liinahamari sekä Tol-
vajärven ja Vaitolahden matkailuma-
jat. Ehdittiinpä aloittaa lentoliikenne-
kin Helsingistä Petsamoon.

Kun unelma näytti parinkymmenen
vuoden työn tuloksena muuttuvan to-
deksi, kaikki pysähtyi: ”Valoisalta näyt-

tävä tulevaisuus synkkeni jo kevään
loppupuolella. Kansojen välit kiristyi-
vät, rauhan särkymisen pelko ja sitä
seurannut epävarmuus supistivat ulko-
mailta Suomeen suuntautuvaa matkai-
luvirtaa huomattavasti, kunnes suur-
sodan syttyminen tyrehdytti sen mil-
tei kokonaan”, kertoo SMY:n vuosi-
kertomus 1939.

Ei voi välttyä ajatukselta, että mat-
kailun tulevaisuus Lapissa kokee tätä
kirjoittaessani alkutalvella 2021 saman-
laista katastrofia; parikymmentä vuot-
ta ehdittiin nytkin uskoa, että Lappi
on vihdoin toteuttanut sen vision, joka
luotiin sata vuotta sitten; korona!

Jälleenrakennus
ja uusi nousu
Talvisota, jatkosota ja lopulta Lapin
sota tuhosi kaikki pohjoisen matkai-
lukohteet. SMY ehti tehdä hyvän tilin
majojen ja hotellien käytöstä. Moni
niistä oli vuokrattu Saksan armeijalle
joko lomakäyttöön kuten Pallas tai so-
tilaskäyttöön kuten Liinahamari, Kolt-
taköngäs ja Lohilinna. Muutama mat-
kailumaja tai osa siitä muutettiin soti-
lassairaalaksi: Ivalon uusi maja, Aulan-
ko, Tolvajärvi jne. Välirauhan aikana
ehdittiin jälleenrakentaa muun muas-
sa omien joukkojen tuhoama Liinaha-
mari ja norjalaisten hävittämä Koltta-

köngäs. Syksyllä 1944 kaikki oli rau-
nioina. Entisestä on tänä päivänä jäl-
jellä vain Liinahamarin rappeutunut
rakennus ja Kilpisjärven maja osana
nykyistä retkeilykeskusta.

Rauhan tultua ja väen palattua mii-
noista puhdistettuun Lappiin aloitet-
tiin jälleenrakennus 1945–1947. En-
tinen yhteistyö valtiovallan ja Matkai-
lijayhdistyksen välillä jatkui. Valtaosan
rakentamisesta toteutti Rakennushal-
litus ja kohde luovutettiin SMYn hoi-
dattavaksi. Pallas, Pohjanhovi ja Kil-
pisjärven retkeilykeskus olivat SMYn
omia, muut uudet tai uudelleen raken-
netut valtion: Inari, Ivalo, Utsjoki,
Vuotso, Kilpisjärven hotelli ja Hetta.
SMY muutti nimensä Matkailuliitok-
si 1960-luvun puolivälissä, jolloin
matkailu alkoi elpyä ja tavoitella en-
nen sotia saavutettuja lukemia. Kasvun
myötä yksityinen yrittäjyys Lapissa al-
koi kasvaa.

Matkailuliitto hallitsi Lapin matkai-
lupalveluja 1970-luvulle saakka. Se jak-
soi sinnitellä uuden ajan puristuksessa
vuosituhannen loppuun ja ajautui vel-
kasaneerauksen kautta konkurssiin v.
2000 jättäen taakseen upean historian
ja perustuksen Suomen matkailulle. Se
perustettiin aktiivisten yhdistysten toi-
mesta uudelleen Suomen Matkailija-
yhdistys -nimisenä vuonna 2001. 

Kolttakönkään funkkishotelli valmistui palaneen puuhotellin tilalle 1938. Edessä ortodoksinen kirkko ja vanha kappeli. Norjalaiset tuho-
sivat rakennuksen ja uuden sillan pelätessään neuvostojoukkojen tuloa talvisodassa. Rakennus ja silta korjattiin 1940-1941 ja hotelli
vuokrattiin Saksan armeijalle. Samalla avattiin tieyhteys Norjan maantieverkkoon, sillä suurin osa Petsamon nikkelistä kuljetettiin Kirk-
koniemelle laivattavaksi Saksaan. Kuva: Aarne Pietinen / SMY
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Y ksi mies nousee ylitse mui-
den Suomen matkailun ra-
kentajana. Hän on Carl
Wolter Stenbäck, joka ”osa-

si vaieta kuudella kielellä”, kulttuuri-
suvun jälkeläinen, aktivisti ja itsenäi-
sen isänmaan puolustaja, Venäjän van-
kiloissa ja Siperian pakkasissa kouliin-
tunut. Hän oppi tuntemaan lutikat,
täit ja muut syöpäläiset, loi vision La-
pista matkailumaana ja toteutti sen
1921–1940 Matkailijayhdistyksen
pääsihteerinä. Siperian opeilla oli työssä
paljon käyttöä! Yhdistyksen liikevaih-
to kasvoi parissakymmenessä vuodes-
sa 167 kertaiseksi.

Hänen elämän-
tarinansa on selkeä
kuvaus maamme
tiestä itsenäiseksi
valtakunnaksi,
uhrauksista sen
saavuttamiseksi
ja pitämiseksi.

Stenbäck nousi esille historian do-
kumenteissa, valokuvissa ja teksteissä
tutkiessani Matkailijayhdistyksen van-
hoja arkistoja. Kukaan ei osannut ker-
toa hänestä juuri mitään. ”Maisteri oli
ahkera, miellyttävä, hyvä johtaja”, sa-
noi joku vanhempi työntekijä, ”liekö
ollut homo, kun ei ollut naimisissa”,
arveli toinen. Ryhdyin etsimään tun-
tematonta Stenbäckiä kootessani tietoa
Lapin matkailun alkuvaiheista työelä-
män jätettyäni.

Vähitellen löytyi uskomaton elä-
mäntyö, jonka pohjalle Lapin matkai-
lu rakentuu tänäkin päivänä.

Luteiden ja
kirppujen tuntija
Tehdessäni kirjaa ”Petsamo, siellä kul-
jimme kerran” kolusin vanhoja julkai-

Stenbäck –
Teksti: Seppo J. Partanen

historiaan hukkunut
suja. Sieltä nousi esille monta kuvaus-
ta Wolter Stenbäckistä. Kirjailija Ernst
Lampèn kertoo kirjassa ”Jäämeren hen-
gessä” matkastaan Petsamoon 1921:

Kun tultiin majataloon,
kiersi Stenbäck huoneitten

seinät, ja hänen suuret, surulliset sil-
mänsä hakivat jotakin… Tässä on
majatalo, joka on puhdas kaikista
syöpäläisistä, huudahdin.

Stenbäckin hienostuneissa, siro-
piirteisissä kasvoissa ei näkynyt min-
käänlaista liikettä muuta kuin yl-
häistä raukeutta. Täällä on sekä lu-
teita että kirppuja, täitä ei… tiedän
sen, sillä olen istunut neljässätoista Ve-
näjän vankilassa!

Neuvokas Wolter pelasti matkan-
teon, kun auton vetohihna katkeili kes-
ken ajon Rovaniemeltä pohjoiseen.
Hän teki köydestä uuden hihnan, jota
kasteltiin parinkymmenen kilometrin
välein. ”Iso-Keisari” Lampén kaipasi
Wolteria avukseen jatkaessaan ilman
häntä kohti Jäämerta. Tämä matka oli
alku Petsamon, Lapin ja Suomen mat-
kailun kehitystyölle.

Wolter Stenbäck syntyi 13. joulu-
kuuta 1884 Tyrväällä, jossa hänen isän-
sä toimi piirilääkärinä. Äiti Sofia oli
senaattori August Ramsayn sisko. Wol-
ter meni opiskelemaan Helsingin Yli-
opistoon 1902 ja oli pian mukana Ve-
näjän sortovaltaa vastustavien aktivis-
tien taistelujärjestössä. Hänen arvellaan
hankkineen salakuljettuja aseita, joista
yhdellä Eugen Schauman ampui ken-
raalikuvernööri Bobrikovin kesäkuus-
sa 1904. Ampujan äitipuoli oli Wolte-
rin äidin sisko. Wolter ja hänen enon-
sa August Ramsay olivat kantamassa
Eugenin arkkua, kun hänet haudattiin
santarmien valvomana Helsingin Mal-
min hautausmaalle tuntemattomien
hautapaikalle ja myöhemmin Porvoo-
seen.

“ Carl Wolter Stenbäck (1884–1955).

Puoliso Mary Longman  (1881–1926)

Pako Siperiasta
Stenbäck ystävineen pidätettiin loka-
kuussa 1907 lomamatkalla Pietarissa.
Viisi kuukautta myöhemmin hänet
tuomittiin kolmen vuoden karkotuk-
seen Siperian vankileireille. Sieltä hän
pääsi pakenemaan seuraavana kesänä
Keski-Eurooppaan. Hänen äitinsä sai
Venäjän viranomaisilta luvan lähettää
talvitakin Siperian kylmyyttä vastaan.
Sotilasmalliseen mantteliin äiti ompe-
li ylimääräisen nappirivin. Nappien si-
sälle oli piilotettu kultarahoja, joilla
Wolter lahjoi itsensä pakomatkalle.
Pakomatka lienee ollut tarkoin suun-
niteltu niiden suhteiden avulla, joita
sukulaisilla oli niin keisarikunnassa
kuin Euroopassakin.
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le, jonka hän oli ostanut 1935. Sen hän
kunnosti elinkelpoiseksi ja sai perin-
tötilakseen. Matkailijayhdistys lahjoitti
eroavalle pääsihteerille tammahevosen
sekä vasikan, myönsi eläkkeen, 50 000
markan lainan sekä elinikäinen oikeu-
den majojen palveluihin.

Sotkaniemeen oli tietöntä taivalta
noin kymmenen kilometriä lähimmäl-
tä maantieltä Riutulasta. Wolter suun-
nitteli tilalle matkailukeskusta, johon
hankittiin rakennustarpeita, mutta so-
dat katkaisivat suunnitelmat. Tilasta
muodostui hovi ja kohtauspaikka, jossa

Kööpenhaminassa Wolter opiskeli
fysioterapeutiksi ja harjoitti ammatti-
aan Saksassa, Englannissa, Ranskassa
ja Italiassa. Venäjän vankilakokemuk-
sistaan hän kirjoitti kirjan ”Åtta må-
nader i rysk fångenskap”, joka julkais-
tiin Ruotsissa vuonna 1914 ja Suomes-
sa 1919.

Itsenäistä Suomea
rakentamaan
Itsenäiseen Suomeen Wolter palasi vai-
monsa Mary Longmanin (1881–1926)
kanssa vuonna 1917. Mary oli britti-
läinen toimittaja, kääntäjä ja kirjailija,
joka kirjoitti englantilaisiin lehtiin ja
käänsi muun muassa paksun ”Itä-Kar-
jala ja Kuolan Lappi” kirjan. Se ilmes-
tyi Englannissa 1921.

Pari vuotta Wolter työskenteli Suo-
men Paperitehtaiden yhdistyksessä,
josta siirtyi Matkailijayhdistyksen pää-
sihteeriksi vuoden 1921 alussa. Mary
kuoli yllättäen pariskunnan asuessa
Helsingin Kulosaaressa.

Wolter Stenbäck rakensi Lapista ja
Petsamosta kansainvälisen matkailu-
kohteen, loi laajan yhteistyöverkoston
kotimaahan ja ulkomaiden matkailu-
järjestöihin. Hän osasi käyttää kielitai-
toaan muuhunkin kuin vaikenemiseen,
sen todistavat työn tulokset. Hän piti
koko elämänsä yhteyttä opiskeluajan
aktiivisteihin ja jääkäriliikkeen veteraa-
neihin. Matkailun edistämistyö tarjosi
hänelle oivan jalustan itsenäisyyden
vahvistamiselle ja Siperia opetti pysy-
mään poissa julkisuudesta, tekemään
eikä puhumaan.

Venäjän väliaikaisen hallituksen pää-
ministeriä Aleksandr Kerenskiä Sten-
bäck auttoi piiloutumaan kotonaan
Kulosaaressa ja tuttaviensa luona Uu-
dellamaalla punaisessa Helsingissä tam-
mikuussa 1918. Petsamon matkailun
kehittämistyössä Stenbäckillä olivat
apuna muun muassa Ludvig Munster-
hjelm ja Örnulf Tigerstedt sekä monet
muut aktivismin historiaan nimensä
jättäneet.

Tiettömälle erämaatilalle
Wolter Stenbäck erosi Matkailijayhdis-
tyksen palveluksesta ”terveydellisistä
syistä” kesäkuussa 1940 talvisodan tu-
hottua suuren osan hänen elämäntyös-
tään. Hän muutti Inarin Paadarjärven
rannalle tiettömälle Sotkaniemen tilal-

Ernst Lampén ja Wolter Stenbäck matkalla Inariin ja Petsamoon kesällä 1921
uutta Jäämerentietä jossakin Ivalon eteläpuolella. Kuvan lienee ottanut mat-
kakumppani Ragnar Numelin. Wolter jäi Inariin, muut jatkoivat kävellen,
veneellä ja ruumiskärryillä Petsamoon.

ympäristön saamelaisten lisäksi vierai-
livat Stenbäckin ystävät, tuttavat ja su-
kulaiset Suomesta ja ulkomailta.

Sain tutustua vieraskirjaan, joka al-
kaa erämaatilan tupaantuliaisista 13.5.
1934 ja päättyy 70-vuotispäiviin 16.
12.1954 sekä muistokirjoitukseen
Wolterin kuoltua 2.12.1955. Tuntuu
uskomattomalta, että satamäärin vie-
raita kaikkialta maailmasta vieraili Sot-
kaniemessä, jonne piti kävellä, hiihtää
tai ajaa porokyydillä. Vieraslistalta nou-
see monta Suomen, Lapin ja Inarin
historiasta tuttua nimeä.

Liinahamarin matkailuhotelli ja tullin rakennus 1938 lienee ensimmäisiä Aarne Pietisen
värikuvia Petsamosta. Hotelliin rakennettiin kolmas kerros sekä suuri ravintolasiipi meren
puolelle 1939 ja se valmistui juuri ennen talvisotaa. Suomalaiset tuhosivat hotellin vetäy-
tyessään kohti Ivaloa ja hotelli rakennettiin uudelleen talvisodan päätyttyä. Se lienee ainoa
sodassa säilyneistä Suomi-ajan rakennuksista Petsamossa ja palveli tiettävästi Neuvostolii-
ton aikana upseerikerhona.
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Sodan tuhoja Liinahamarissa, Liinahamarin hotellin rauniot. Kuva: Wolter Stenbäck 1940.
Museovirasto

Kilpisjärven matkailumaja pystytettiin Ka-
resuvannossa ja uitettiin jokea pitkin tälle
paikalle 1937. Maja ehti matkailla Norjan
puolelle, kun vetäytyvä Saksan armeija siirsi
sen rajan toiselle puolelle. Maja palautui
sodan jälkeen takaisin ja on nyt osana ret-
keilykeskusta.

Pororaito lähdössä Sotkaniemen tilalta kohti Riutulaa ja maantietä, jonne on matkaa kym-
menkunta kilometriä.

Stenbäckin aikana Sotkaniemi muuttui rappiotilasta hyvin hoidetuksi maatilaksi. Riutu-
lan lastenkodin ja kotitalouskoulun väki antoi apuaan tilan hoidossa. Tässä kuva Sotkanie-
men pelloista, viljelyksistä ja kasvimaasta luonnonkauniilla Paadarjärven rannalla.

Lapin sota tuhosi lopullisesti Sten-
bäckin elämäntyön Lapin matkailun
rakentajana. Sotkaniemi säilyi tuholta
ja se siirtyi Fazer-yhtiön omistukseen.
Wolter säilytti käyttöoikeutensa kuo-
lemaansa saakka ja oli sotien jälkeen
pari vuotta Aulangon hotellin johtaja-
na. Perusta Lapin matkailulle oli hä-
nen toimestaan luotu, ja sen päälle
nykyinen matkailu rakennettiin soti-
en jälkeen 40–50 vuodessa ja ainakin
kahden sukupolven voimin.

Matkailuaate nousi
kumpujen yöstä
Työn motiivina Stenbäckillä oli Suo-
men itsenäisyyden vahvistaminen. Aat-
teen ajamana hän oli luomassa myös
kansallispuistojen verkostoa, etsimäs-
sä suomalaista sielunmaisemaa. Metla
ja SMY tekivät tiivistä yhteistyötä puis-
tojen perustamisessa sekä retkeily- ja
matkailupalvelujen kehittämisessä.
Valtio, kirjailijat, taiteilijat, valokuvaa-
jat, tutkijat ja tiedemiehet antoivat
oman panoksensa matkailun rakenta-
miseen Stenbäckin ansiosta. Hänellä
oli taito luoda yhteistyöverkostoja
myös ulkomaille.

Olin Matkailuliiton palveluksessa yli
30 vuotta vuodesta 1967 alkaen. Mat-
kailu alkoi elpyä, muuttua näkyväm-
min kaupalliseksi elinkeinoksi ja kan-
sanmatkailuksi. Liitto taiteili aatteelli-
suuden ja kaupallisuuden välisellä na-
rulla. Matkailuaate tuntui nuoresta
toimittajasta juhlapuhetermiltä, jolla
oli vähän katetta arkitodellisuuden
kanssa.
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Paadarjärvi Sotkaniemestä kuvattuna. Kuva: Erkki Mikkola 1933. Museovirasto

Jomppasen Juhani Menesjärveltä ja Wolter Stenbäck viettivät iltaa Sotkaniemen “maisterin kämpäm” takkatulen ääressä syystalvella 1940.
Kuva: Stenbäckin albumista / Kalle Metsola

Kalle Metsola on Stenbäckin “ottopojaksi” kutsutun Pekka Metsolan poika, joka vietti kesiä Sotkaniemessä ja teki ansiokkaan uran korkeas-
sa virassa Rakennushallituksessa. Hän kokosi tietoja Wolter Stenbäckistä ja hänen haltuunsa jäi paljon Wolterin henkilökohtaista aineistoa.
Kallen isoisä Arvo Metsola oli tunnettu aktiivisti Kemistä ja Stenbäckin elinikäinen perheystävä.

Vasta Stenbäckin elämänvaiheiden
kautta opin ymmärtämään, että hänen
työnsä jälki ja perintö oli se aate, joka
liiton toimintaa siivitti. Matkailuaate
oli muuta kuin juhlapuheterminologi-
aa. Sieltä se nousi kumpujen yöstä ker-
toen tarinaa isien työstä!  Se oli työka-

lu sisä-, ulko- ja kulttuuripolitiikkaan,
kansan valistamiseen ja sivistämiseen.

Kirjoittaja on kirjailija, toimittaja ja
julkaisupäällikkö Suomen Matkailu-
liitossa 1967–1999.

LÄHTEET:
Suomen Matkailijayhdistyksen arkisto,
Pekka Metsolan kirjoitukset, valoku-
vat ja Sotkaniemen vieraskirja/ Kalle
Metsola, Fazer Oy:n tiedotus.
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Korona-aika on asettanut omia haas-
teitaan monien kivikerhojen toimin-
taan. Keski-Suomen kivikerho Korun-
din piti järjestää kivikoru-, mineraali-
ja fossiilinäyttely Keski-Suomen pää-
kirjaston aulassa jo maaliskuussa, mut-
ta koronan takia näyttely siirtyi myö-
hempään ajankohtaan lokakuulle
2020. Tämä antoi toisaalta enemmän
aikaa valmistella näyttelyä, joka järjes-
tettiin ensimmäisen kerran tässä laajuu-
dessaan.

Näyttelymme teeman “Kivestä ko-
ruksi” mukaisesti halusimme esittää,
kuinka raakakivestä kärsivällisyydellä ja
ammattitaidolla voidaan muokata
näyttäviä koruja. Erityisesti halusim-
me rohkaista yleisöä kokeilemaan uutta
harrastusta ja tulemaan toimintaamme
mukaan. Olemme erityisen iloisia, että
saimme Jyväskylän kaupungilta avus-
tuksen näyttelyn järjestämiseksi.

Näyttelyä varten olimme varanneet
pääkirjaston aulagalleriasta runsaasti
näyttelyvitriinejä, joihin saimme esille
hyvin laajan kattauksen kerhomme jä-
senten ja paikallisten harrastajien par-
haimpia kivikoruja, mineraaleja ja fos-
siilinäytteitä. Pyrimme erityisesti esit-
telemään Keski-Suomen kiviaarteita,
mutta mukana oli edustavasti kiviä
koko Suomen alueelta ja näytteitä maa-
ilmanlaajuisesti. Näyttely oli esillä pää-
kirjaston normaalien aukioloaikojen
mukaisesti, jotta yleisö pystyi tutustu-
maan siihen vapaasti. Lisäksi joka tiis-
tai paikalla oli kerhon jäseniä vastaa-
massa yleisön kysymyksiin ja kertomas-
sa lisää harrastuksesta, ja kiinnostuneil-
le oli järjestetty mahdollisuus tutustua
kerhon tiloihin tai osallistua kerhom-
me järjestämälle kiviretkelle.

Saamamme palautteen perusteella
yleisö piti näyttelystämme ja palaute
oli positiivista. Vaikka tällaisena aika-
na kirjaston ja näyttelyn kävijämäärät
ovat ehkä tavallisia pienempiä, saim-
me kohdata monia uusia kiviharrastuk-
sesta kiinnostuneita ihmisiä ja tavata
vanhoja tuttuja. Toivomme, että näyt-
tely tarjosi mielenkiintoista nähtävää
ja innosti ihmisiä kiviharrastuksen pa-
riin. Varmaa on, että tulevaisuudessa
järjestämme näyttelyn uudestaan. 

Teksti ja kuvat: Arto Lipponen

Keski-Suomen kivikerho Korundin Kivestä Koruksi -syysnäyttely

Keski-Suomen kivikerhon Korundin näyttelyvitriinit Jyväskylän keskuskirjaston aulan näyt-
telytilassa. Esillä oli alan harrastajien koruja, mineraali- ja fossiilinäytteitä sekä kirjaston
henkeen sopien alan kirjallisuutta.

Paikallisen korukiviharrastajan ja -ammattilaisen Pekka Suhosen taidonnäytteitä. Pekka
käyttää koruissaan monipuolisesti eri kivi- ja muita korumateriaaleja kuten poron ja hir-
ven luuta, sekä runsaasti eri puulajeja, joita hän onnistuneesti yhdistää koruissaan.

  Timo Laineen keräämiä raakakivinäytteitä mm. Kuusamon ametistikvartsia ja viiste-
hiottuja kiviä.       Pauli Kujalan hiomia korukiviä.
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Fukushiman Dai-Ichi -ydinvoimalan
katastrofista on nyt tasan 10 vuotta.
Onnettomuuden jälkeen kaikki Japa-
nin ydinvoimalat (54) suljettiin. Nyt
niistä on vain yksi toiminnassa. Uu-
delleenavaamisia estää ilmapiirin kään-
tyminen ydinvoimaa vastaan. Miksi
näin kävi?

Tiedetoimittaja ja matkakirjailija
Tapani Jussila kertoo uudessa kirjassaan
miten mielipide ydinvoimaan on Japa-
nissa Fukushiman jälkeen muuttunut.
Jussila on matemaatikko ja opiskellut
Japanissa. Hän on seurannut ilmapii-
rin muutosta Japanissa alan kansain-
välisissä kokouksissa, haastatteluin ja
maastokäynnein.

Fukushima ja Tshernobyl vaikutti-
vat monien maiden energiapolitiikan
linjauksiin. Näkyvin näistä oli Saksan
päätös luopua ydinvoimasta vuoden
2022 loppuun mennessä. Samankaltai-
nen ilmapiirin muutos vaikutti Talvi-
vaaran katastrofien jälkeen Suomessa

siihen, että kaivoshankkeet joutuivat
vastatuuleen.

Suomi kuitenkin on Ranskan ohel-
la niitä harvoja maita, joissa ydinvoi-
maan yhä uskotaan. Jussilan kirjasta
löytää mediassa näkymätöntä tietoa
puolesta ja vastaan. Jokaisen on järke-
vää itse muodostaa kantansa. Jussilan
kirja on siihen hyvä ja melko neutraali
tietolähde.

Itse olen ollut aikoinaan GTK:n
uraanietsinnöissä Askolassa ja laajem-
min Etelä-Suomessa. Samoin olen ol-
lut jossain määrin ydinjätesijoituksiin
liittyvissä tutkimuksissa. Minulle Jus-
silan kirja avasi uusia näkökulmia ja
ymmärrystä ydinvoimaa vastustavien
ihmisten ajatteluun. Kannatan yhä
ydinvoimaa ja pidän Suomen ydinjät-
teen loppusijoitusta järkevänä ratkai-
suna. Mutta riskit näen kirkkaammin
kuin ennen tämän kirjan lukemista.

Pysäyttävä tieto oli Fukushiman
evakkojen lukumäärä. Heitä on lähes

Japanin jättijäristys ja tsunami
muuttivat energiapolitiikkaa

saman verran kuin meillä Karjalan
evakkoja. Myös Fukushiman, järistyk-
sen ja tsunamin kokonaishinta yllätti.
Se on melkein samaa luokkaa kuin
EU:n kiistelty koronan elvytyspaketti.

Suosittelen kirjan lukemista myös
kiviharrastajille geologien ohella. Kir-
ja ei tuputa näkemystään vaan kertoo
kirjailijan omien kokemusten kautta,
mitä Fukushiman ydinvoimaloiden
ympäristössä tapahtui järistyksen ja
tsunamin jälkeen.

Kari Kinnunen

Tapani Jussila
(2021) Mannerlaatta ei tottele.
Fukushima 10 v.
Kanki Press, 163 s.
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