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Tutkfimuksessa tarkastellaan sfitä, mfillafinen on ylälappfilafinen erämaa 
ja mfitkä ovat sen keskefiset elementfit finarfilafiskfirjafilfija Marttfi Pelto-
maan kokemuskerronnassa ja tuotannossa.  Tutkfimuksessa kuvafillaan 
erämaata elettynä ja koettuna pafikkana sekä tofimfinnallfisena ympärfis-
tönä. Lfisäksfi huomfio kfifinnfittyy sfifihen, mfillafisfia muutoksfia ylälappfilafi-
sessa erämaassa on tapahtunut lähfivuosfikymmenfien afikana. 
Tutkfimuksen teoreettfinen tausta hahmottuu monfitfietefisen erä-

maatutkfimuksen, humanfistfisen maantfieteen ja ekokrfifittfisen kfirjallfi-
suudentutkfimuksen lähtökohdfista. Tutkfimus perustuu narratfifivfis-elä-
mäkerrallfiseen tutkfimusotteeseen ja se tarkastelee pohjofisfia erämaa-
aluefita finarfilafisen luonnonkäyttäjän ja eräkfirjafilfijan näkökulmasta hä-
nen suullfisestfi ja kfirjallfisestfi tuottamfiensa pafikkaelämäkerrallfisten ker-
tomusten avulla. Tutkfimus tuo esfifin erämaaluontosuhteen pfitkäkes-
tofisuuden ja ympärfivuotfisena näkyvän jatkumon sekä erämafiden mer-
kfityksen arkfipäfiväfisenä tofimfintaympärfistönä. 
Marttfi Peltomaan kerronnalle tyypfillfistä on erämaan pafikkojen 

kuvaamfinen nfifiden konkreettfisten ja maantfieteellfisten sfijafintfien pe-
rusteella. Erämaahan lfifittyvä kerronta pafikantufi ylälappfilafisfifin fyysfis-
sfijafinnfillfisfifin ympärfistöfihfin, kuten Ivalojoelle, Inarfijärvelle, Hammas-
tunturfin ja Tsarmfitunturfin erämaahan sekä Lemmenjoen ja Urho 
Kekkosen kansallfispufistojen aluefille. Osa näfistä aluefista on myös lafin-
säädännöllfisestfi luonnonsuojelualuefiksfi tafi erämafiksfi määrfiteltyjä alu-
efita, jotka tofisaalta ovat Peltomaalle henkfilökohtafisestfi elettyjä ja ko-
ettuja ympärfistöjä. Inarfin kunnan aluefilla sfijafinnefisfifin erämafisfifin alu-
efisfifin lfifittyfi merkfityksellfisfiä ja pfitkäafikafisfia sfidoksfia sekä eränkäynnfin 
että rajavartfijan työn kautta. 
Hfiljafisuus ja syrjäfisyys ovat merkfittävfiä erämafisuutta lfisäävfiä tekfi-

jöfitä Peltomaan kerronnassa. Tähän lfifittyy myös pyrkfimys tavofittaa 
alkuperäfisen erämaaluonnon, syrjäänvetäytymfisen ja rauhofittumfisen 



 
 

 
 

kokemus, jollofin fihmfinen vofi tuntea olevansa omfien selvfiytymfistafito-
jensa varassa. Inarfijärven saaret, vanhat puut ja yleensäkfin vanhaa 
puustoa kasvavat aarnfimetsät ja laajoja mafisemanäkymfiä avaavat, 
helppokulkufiset vaaramaat tuottavat merkfityksellfisfiä erämaakoke-
muksfia. 
Erämaan määrfittely perfiferfia-ajattelun mukaan efi ole afivan yksfin-

kertafista. Koetut, eletyt ja kerrotut pafikat käsfittfivät lähfinnä laajoja erä-
mafisfia aluefita, mutta myös lähellä asutusta olevfia suhteellfisen pfienfiä 
erämafisfia pafikkoja Peltomaan kuvauksfissa. Myös fihmfinen ja sfivfilfisaa-
tfio hfistorfiallfisfine kehfityskulkufineen ja etenkfin pohjofisen luontoon sfi-
toutuva elämäntapa ovat osa erämaata, joka määrfittyy ja saa merkfityk-
sfiä finhfimfillfisessä ja kulttuurfisessa vuorovafikutuksessa. 
Vuodenkfierto ja vuodenajat asettuvat luontevaksfi kehykseksfi erä-

maassa tapahtuvfille tofimfinnofille, kuten kalastukselle, metsästykselle, 
luonnonmarjojen keräfilylle ja luonnossa lfifikkumfiselle. Luon-
nonhyödyntämfinen arkfisfina käytäntefinä filmenee tofisaalta elämyksellfi-
syytenä luonnossa lfifikkumfisen yhteydessä ja tofisaalta kohtuullfisuuden 
perfiaattefin hankfitun ja ravfintona käytettävän saalfifin merkfityksenä. 
Luonto ja erämaa ovat edelleen rfifista- ja raaka-afineafitta, ja etenkfin ko-
tfitarvekalastus on ympärfivuotfinen luonnonhyödyntämfisen tapa. 
Eränkäynnfin tafitojen ja asfianmukafisen pyyntfivälfinefistön käytön hal-
lfitsemfinen ovat olennafinen osa luonnonhyödyntämfisen arkfirutfifineja. 
Marttfi Peltomaan kerronnalle tyypfillfistä on tradfitfionaalfiseen erä-

maakäsfitykseen pohjautuva suhtautumfinen pafikkofihfin ja tofimfintaan. 
Pafikallfisestfi rakentunut tekfijyys erämafisten pafikkojen ja käytäntöjen 
osana ovat vofimakkaastfi läsnä pohjofisessa erämaaluontosuhteessa. 
Matkafilullfisfifin luonnonkäytön mallefihfin lfifittyvfiä kysymyksfiä efi juurfi 
tule esfille, mutta erämaan suojelullfisfia näkökohtfia on nähtävfissä erfi-
tyfisestfi nfifissä kertomuksfissa, jofissa käsfitellään luonnonympärfistöfissä 
tapahtunefita muutoksfia. 
Vfifime vuosfikymmenfinä tapahtuneet ympärfistönmuutokset tule-

vat näkyvfiksfi sekä ympärfistön luonnollfisten muutosprosessfien että fih-
mfisen tofimfinnan välfittömfien tafi välfillfisten seurausten kuvauksfina. Ih-
mfisen luonnonmuutoksfia afiheuttava aktfifivfinen tofimfijaroolfi filmenee 
pafikallfisestfi erämafiden vfirkfistyskäytön, metsätaloustofimenpfitefiden ja 
nykyafikafisen porotalouden yhteydessä. Tofisaalta erämaaympärfistöfihfin 
kohdfistuvat kasvavat polfifittfiset ja taloudellfiset hyödyntämfispafineet 
herättävät huolta. Ympärfistönmuutosten lfisäksfi luonnossa lfifikkumfi-
sen teknfistymfinen ja vfiestfintäteknologfian kehfittymfinen ovat nykyafi-
kafistaneet raja- ja erämfiehen arkfipäfivää ja eränkäyntfiä. 



 
 

 
 

Marttfi Peltomaan kfirjallfisen tuotannon vofidaan katsoa kuuluvan 
pohjofiseen kfirjallfisuuteen. Tuotannossa tofistuvat afiheet noudattelevat 
pohjofiselle kfirjallfisuudelle tyypfillfistä tematfifikkaa, johon ne osallfistuvat 
eräkfirjallfisuuden lajfin erfityfispfifirtefiden kautta. Myös Peltomaan eräkfir-
jatuotanto filmentää kertomustensa ja luontokuvauksensa kautta erä-
maan tradfitfionaalfista ja tofimfinnallfista perustaa.  
Tutkfimus haastaa pohtfimaan erämafiden merkfitystä arktfisen poh-

jofisen fihmfisen, yhtefiskunnan, ympärfistön ja näfiden vuorovafikutuksen 
näkökulmasta sekä etsfimään avafimfia kestävään erämaaluontosuhtee-
seen. 
 
Avafinsanat: erämaa, erämaatutkfimus, erämaaluontosuhde, narratfifivfi-
nen tutkfimus, elämäkertatutkfimus, mfikrohfistorfia, kerronnallfisuus, 
eräkfirjallfisuus, ekokrfifittfinen kfirjallfisuudentutkfimus, humanfistfinen 
maantfiede, Marttfi Peltomaa, Ylä-Lappfi, Inarfi. 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
Ratavaara-Peltomaa, Sofile 
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Acta Unfiversfitatfis Lapponfiensfis 263 
Doctoral Dfissertatfion: Unfiversfity of Lapland 
ISBN 978-952-484-668-4 
ISSN 0788-7604 
 
Thfis study analyzes the nature of wfilderness fin northern Lapland and 
fits core elements fin the author Marttfi Peltomaa’s experfience-based 
narratfion and productfion. The study descrfibes the wfilderness as a 
lfived and experfienced place and as an envfironment for human actfion. 
In addfitfion, fit focuses on changes that have taken place fin the wfilder-
ness durfing the past few decades.  
The theoretfical background of the research fis grounded fin finter-

dfiscfiplfinary vfiewpofints on wfilderness research, humanfistfic geogra-
phy, and eco-crfitfical lfiterary research. Thfis study fis based on a narra-
tfive-bfiographfical research approach. The data focus on the northern 
wfilderness areas from the perspectfive of the Inarfi nature-goer, the 
wfilderness author, and hfis oral and wrfitten place-bound bfiographfical 
narratfives. Thfis brfings out the author’s long-lastfing year-round rela-
tfionshfip wfith nature and the meanfing of wfilderness fin the modern 
everyday envfironment.  
Marttfi Peltomaa’s narratfion typfically descrfibes places fin the wfil-

derness accordfing to thefir concrete and geographfical locatfions. Hfis 
narratfives are located fin the physfical envfironments of northern Lap-
land, such as the wfilderness of the Ivalo Rfiver, Lake Inarfi, Hammas 
Fell, Tsarmfi Fell, and the areas of Lemmenjokfi and the Urho Kekko-
nen Natfional Parks.  Whfile some of these areas are legfislatfively de-
ffined as nature reserves or wfilderness areas, they are also envfiron-
ments that Peltomaa has personally lfived fin and experfienced. He has 
a partficularly sfignfifficant long-term connectfion wfith these parts of the 
munficfipalfity of Inarfi because of hfis work as a border guard and hfis 
hobby, huntfing.  
Sfilence and lonesomeness are sfignfifficant factors that fincrease the 

sense of wfilderness. They are also connected wfith the endeavor to 



 
 

 
 

reach the orfigfinal experfience of wfilderness, fisolatfion, and retreat, 
whfich requfire one to depend on survfival skfills. The fislands of Lake 
Inarfi, the old trees, the vfirgfin forest, and the passable hfills and woods 
open to wfide vfistas provfided Peltomaa wfith meanfingful wfilderness 
experfiences.  
The deffinfitfion of wfilderness as based on the fidea of perfiphery fis 

ambfiguous. Experfienced, lfived, and narrated places cover wfide wfil-
derness-lfike areas but also relatfively small wfilderness-lfike places near 
settlement. Therefore, human befings and cfivfilfizatfion, wfith thefir hfis-
torfical path of development, and especfially the nature-bound north-
ern lfifestyle, are a part of how wfilderness fis deffined through human 
cultural finteractfion.  
The annual rhythm and seasons set the natural framework for 

actfions takfing place fin the wfilderness, such as ffishfing, huntfing, berry-
pfickfing, and hfikfing. The explofitatfion of nature as everyday practfice fis 
one aspect of thfis, but the other fis modesty fin ffindfing food.  Nature 
and wfilderness stfill are the sources of game and resources. Ffishfing to 
gafin one’s keep fis a year-round means of explofitfing nature, and wfil-
derness skfills and approprfiate ffishfing and huntfing gear play a crucfial 
part fin the dafily routfines of nature explofitatfion.  
Attfitudes based on the tradfitfional concept of wfilderness and fo-

cused on places, actfions, and locally-constructed actors fin wfilderness-
lfike places are strongly present fin the northern wfilderness-nature re-
latfionshfip. Peltomaa’s productfion does not often address questfions of 
tourfism-related models of nature explofitatfion, but nature protectfion 
fis evfident, especfially fin narratfives that dfiscuss changes fin natural en-
vfironments.  
The envfironmental changes that have occurred durfing the past 

few decades become evfident as processes of nature, and as dfirect and 
findfirect consequences of human actfion. The actfive role of the human 
befing fin the changes of nature occurs locally fin the recreatfional use 
of wfilderness, forestry, and modern refindeer herdfing. On the other 
hand, the polfitfical and economfic pressures to make use of wfilderness 
envfironments are a concern. In addfitfion to changes fin nature, the 
techonologfizatfion of nature and the development of communficatfion 
technology have modernfized the border guard and hunter’s everyday 
lfives and practfices.  
Marttfi Peltomaa’s lfiterary work can be seen to represent northern 

lfiterature.  The themes he dfiscusses fin hfis productfion finvolve the typ-
fical themes of northern lfiterature, as well as the specfial features of 



 
 

 
 

wfilderness lfiterature. In addfitfion, Peltomaa’s narratfives and descrfip-
tfions of nature manfifest the tradfitfional and functfional role of wfilder-
ness.  
Thfis study contemplates the meanfing of wfilderness from the 

pofints of vfiew of the northern people, the envfironment, and the fin-
teractfion between the two, lookfing for keys to a sustafinable wfilder-
ness/nature relatfionshfip. 
 
Keywords: wfilderness, wfilderness research, wfilderness/nature rela-
tfionshfip, narratfive research, bfiographfical research, mficro hfistory, nar-
ratfion, wfilderness lfiterature, eco-crfitfical lfiterature research, human-
fistfic geography, Marttfi Peltomaa, North-Lapland, Inarfi. 
  



 
 

 
 

KIITOKSET 
 
 
 
Arkfisfista sanonnofista vofi kasvaa vertauskuvallfisfia vastfinefita monfifin 
tarkofituksfifin, jopa väfitöskfirjatutkfimuksen afihevalfinnan perustelujen 
kfiteytymäksfi ‒ tafi kfifitokseksfi, joka kfirjofitetaan vfifimefisenä, mutta sfijofi-
tetaan ensfimmäfiseksfi. Tutkfimuksenfi lähtökohtfia vofi kuvata jo lapsena 
Kemfijokfivarressa kuulemallanfi sanonnalla ”Pfienfistä purofista ne fisot 
joetkfi syntyy ja sfillä ve[d]ellä ne käy suuret vofimalafitoksetkfin”. Tämän 
tutkfimuksen alkuperää vofi etsfiä juurfi tällafisesta pfienestä purosta tafi 
sattumalta, kfifireessä ja läheltä löydetystä lähteestä, josta efi olfisfi tfihku-
nut näkyvfille ensfimmäfistäkään vesfipfisaraa filman appenfi, eräkfirjafilfija 
Marttfi Peltomaan suotufisaa myötävafikutusta. Kfifitän häntä monfista 
hfienofista hetkfistä erämaa-afihefiden parfissa, polvefilevfista keskustelufista 
ja ymmärtävästä yhtefistyöstä. Usefin tutkfimuksen tekemfinen olfi an-
sfiostasfi suorastaan humorfistfista ja hauskaa! 
Pfienet purot ovat yhdfistyneet ja kasvaneet suuremmaksfi vfirraksfi, 

ja vafikka jokfi vfirtaa eteenpäfin, näkökulma on säfilynyt – jos efi ”maafil-
maan hfiekanjyvässä”, nfifin afinakfin purolta joelle, järveä ja merta kohtfi. 
Professorfi Kaarfina Määtän rohkafiseva ja kannustava ote on pfitänyt 
tämän tutkfimuksen venettä pfinnalla ja ofikealla refitfillä koko matkan 
ajan. Veneenpohja saattofi välfillä karahdella koskfipafikofissa soutajan 
väsyessä, mutta yksfissä tuumfin urakka jatkufi kfipparfin määrätfietofisessa 
ohjauksessa. Hän jaksofi uskoa pfienen lähteen kokofiseen afiheeseen, 
vaatfia ja karsfia, mutta ennen kafikkea ohjata ja neuvoa. Opfiskellessanfi 
luokanopettajaksfi 1980-luvulla Lapfin korkeakoulussa en olfisfi mfiten-
kään osannut aavfistaa, että mfinulla tulfisfi olemaan sama opettaja vfielä 
2010-luvullakfin. Onneksfi näfin kävfi, sfillä muutofin nämä kahvfitulet olfi-
sfivat jääneet sytyttämättä ja juhlakahvfit juomatta. Kfifitos Sfinulle, Kaa-
rfina! 
Tofisaalta purot, joet ja järvetkfin ovat saaneet ajan mfittaan mo-

nenlafisfia uusfia olomuotoja ja tehtävfiä. Ne efivät ole enää pelkästään 
luonnon kfiertokulkua ja vuodenafikoja noudattavfia tafi ekosysteemejä 
ylläpfitävfiä luonnonvesfiä, rääsefikköfisfiä ojapahasfia, kalafisfia ruoka-afit-
toja, kulku- tafi kuljetuskefinoja. Selvfitäksenfi selkeämmfille vesfille FT, 
ylfiopfistonlehtorfi Marja Kalske esfittfi arvokkafita, käytännöllfisfiä paran-
nusehdotuksfia työnfi opponofintfivafiheessa. Tutkfimuksenfi esfitarkasta-
jat professorfi Jarkko Saarfinen ja FT, KT, suomen kfielen ja kfirjallfisuu-
den pedagogfifikan ylfiopfistonlehtorfi Markku Varfis ansafitsevat erfityfisen 



 
 

 
 

kfifitoksen sfifitä, että he oman asfiantuntemuksensa ja ofivaltavfien neu-
vojensa avulla ohjasfivat erämaakfifikarefittenfi suuntaa laajemmalle, 
mutta samalla tarkentaen kohdetta. Kumpaakfin hefistä kfifitän lämpfi-
mästfi tästä vaatfivasta työstä. Samofin kfifitän ylfiopfistonlehtorfi Markku 
Varfista suostumfisesta vastaväfittäjäksenfi. 
On ollut filo kuulua sfifihen keskustelevaan, kannustavaan ja alatfi 

muuntautuvaan tutkfijakollegofiden semfinaarfiryhmään, jonka Kaarfina 
Määtän ohjauksessa opfiskelevat jatko-opfiskelfijat ovat vuosfien saa-
tossa muodostaneet. Tukenne on ollut hufimaa ja tarpeellfista, nykysa-
nofin vofimaannuttavaa – enkä luultavastfi ole ajatuksfinenfi yksfin. KM 
Ulla-Mafija Louhelaa kfifitän pafitsfi työnfi opponofinnfista, myös monfista 
rakentavfista kommentefista sekä lukufisfista keskustelufista, jofita kä-
vfimme puhelfimessa tafi sähköpostfilla, oululafisessa kahvfilassa tafi Inarfi-
järven aurfinkofisfissa tunnelmfissa, heltefisfiä hfillajänkfiäkään unohta-
matta. 
Lapfin ylfiopfiston rehtorfin myöntämä apuraha sekä työnantajanfi 

Inarfin kunnan myöntämät opfintovapaat ovat ajofittafin mahdollfista-
neet keskfittymfisen tutkfimuksen tekemfiseen täysfipäfiväfisestfi. Ilofitsen 
myös edelleen opettajakollegofittenfi kfifinnostuksesta tutkfimusafihettanfi 
kohtaan. Inarfin kunnankfirjaston ystävällfistä henkfilökuntaa on mufis-
tamfinen pfitkäafikafista etäopfiskelfijaa ymmärtävästä palvelusta. Tfiedon-
hankfinnan ammattfitafitoonne on afina vofinut luottaa sfillofin kun oma 
tfietämys ja tafidot efivät ole rfifittäneet. 
KT, dosenttfi Satu Uusfiauttfin asfiantuntevfilla neuvofilla, tafidofilla ja 

tafitolla paperfinfipufista kuorfiutufi ofikea väfitöskfirja. Hän lofihtfi myös kä-
den käänteessä englannfinkfielfisen abstraktfin, kafikesta tästä lämmfin kfifi-
tos hänelle. Kuvatafitefilfija (amk) Petrfi Tfiafista kfifitän ammattfitafitofisesta 
kansfiensuunnfittelutyöstä. Pafikallfislehtfi Inarfilafisen väkfi on auttanut lu-
kufisfia kertoja monenlafisfissa tfietoteknfifikan ongelmfissa, samofin kufin 
Metsähallfituksen Lapfin luontopalvelujen erfikofissuunnfittelfija Pasfi Nfi-
vasalo karttofihfin lfifittyvfissä kysymyksfissä. Pufistonjohtaja, FM Pfirjo 
Seurujärveä kfifitän osallfistumfisesta erämaa-aluefisfifin lfifittyvfien monfi-
nafisten kysymyksenasettelujen pohdfintaan.   
Kafiken tähellfisemmän lfisäksfi joet ja järvet tarjoavat vfielä vesfiva-

rantoja kesämökkfien saunanlämmfittäjfille, matonpesupafikkoja jokfivar-
sfien asukkafille, puhtafita ufimavesfiä ja vafihtelevfia veneretkfien kohtefita. 
Nfifin myös ystävänfi, perheenfi ja sukunfi; te olette varsfinafinen vfirkfistä-
vfien ja vfilvofittavfien kokemusten vofimalafitos! Arjenavautujfien tfinkfi-
mätön marttakerho, kfifitos käytännöllfisestä varaventtfifillfistä ja -pä-



 
 

 
 

reestä, samofin kufin muut kärsfivällfiset ystävänfi. Tsemppfihenkenne pfit-
kfin matkaa ja varsfinkfin loppumetrefillä on ollut finnostavaa. Anoppfianfi 
Sfiskoa kfifitän monfivuotfisesta lastenhofitoavusta, samofin kufin kuopuk-
semme ystävfien perhefitä. Olette olleet äärettömän tärkeä tukfi ja afina 
pafikalla tarvfittaessa. 
Lapsuuden kotfi- ja kouluympärfistö kannustfi opfiskelemaan, mfistä 

on afihettakfin olla kfifitollfinen. ”Ihmfisethän näfitä tekee” kuuluu fisänfi 
ratkafisukeskefinen ja myöntefisestfi elämänkulkuun suuntaava sanonta. 
Tätä ajatusta olen joutunut tämänkfin prosessfin afikana kertaamaan 
usefin. Vefikko-fisä, sfisaruksenfi Sakarfi, Satu ja Suvfi perhefineen sekä mafi-
nfio sukulafiskaartfinfi Savukoskella ja Kemfijärvellä: olette afina jaksaneet 
olla kfifinnostunefita opfinnofistanfi ja nykyvuosfina kfirfittää eteenpäfin 
”Joko se tfinkaamfinen on kohta eessä?” -kyselyfin. Tefistä olen afina saa-
nut vfirtaa jatkaa, varsfinkfin vfifime vuodenvafihteessa, jollofin tapasfimme 
lähfinnä hautajafisfissa. Lämmöllä mufistan tuollofin edesmennefitä äfitfiänfi 
Pfirkkoa, teräsmummfianfi Anjaa, sekä Kemfijärven tätfiänfi ja setäänfi. 
Hefistä on mefille esfikuvaksfi edelleen. 
Nuuttfi ja Rfiku-Mattfi ovat ehtfineet kasvaa ja sfinkua opfintojenfi afi-

kana, tofinen yläastelafisesta lukfiolafiseksfi ja tofinen päfiväkotfi-fikäfisestä 
alakoululafiseksfi. Pojat, olette olleet uskomattoman ymmärtäväfisfiä. 
Mfieleen on jäänyt hetkfi, jollofin hämmentyneenä tavasfin ensfimmäfistä 
esfitarkastuslausuntoa ja Rfiku-Mattfi kysyfi syvään huokafisten: ”Efi kafit 
sfinun vaan tartte alottaa alusta?” Onneksfi efi sentään. Luultavastfi Rfiku 
olfi asfiasta yhtä huojentunut kufin mfinäkfin. Puolfisollenfi Jaakolle osofi-
tan kfifitokset sfifitä, että hän on osaltaan mahdollfistanut opfintonfi jaka-
malla kefittfiö-, lastenhofito- ja osfin laskunmaksuvuorotkfin lähfinnä fit-
selleen. Jaakko, tämä efi olfisfi onnfistunut filman Sfinua! 
Lopuksfi kfifitän nfifitä tutkfimuksestanfi kfifinnostunefita fihmfisfiä, jofita 

olen kohdannut tämän tutkfimusprosessfin afikana ja jotka jäfivät näfissä 
saatesanofissa mafinfitsematta. Hefitä on lukufisfia ja he ovat osofittaneet 
sen, että pfienfi puro, lappfilafinen oja, vofi olla se lähtökohta, josta tar-
kastella suurempaa vesfistöjen kokonafisuutta; tässä tapauksessa laajaa 
ylälappfilafista erämaata yksfittäfisen kävfijän, kokfijan ja käyttäjän näkö-
kulmasta. Tämä näkökulma vofi laajentua purosta joeksfi ja se vofi sy-
ventyä joesta järveksfi, vafikka se olfisfi aluksfi vafin jängästä pulpahteleva 
kaltfio. 
Samalla tavofin kufin kaltfion jääkylmä vesfi vofi olla löytyessään ja-

nofiselle vaeltajalle tafi erämfiehelle korvaamattoman arvokas, yksfilön 
kokema ja kertoma erämaa vofi subjektfifivfisuudestaan huolfimatta avata 



 
 

 
 

 

tarkasteltavaksemme uusfia, afiemmfin löytymättömfiä, tafi efi afinakaan 
nfifin kovfin tunnettuja erämafita. 
 
 
Ivalon Hukkaperällä 22.9.2013 
 
Sofile Ratavaara-Peltomaa 
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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Puronvarresta polulle  
 
Väfitöskfirjanfi on narratfifivfis-elämäkerrallfista näkökulmaa hyödyntävä 
tutkfimus ylälappfilafisesta eletystä ja koetusta erämaasta, jota tarkastel-
laan monfitfietefisen erämaatutkfimuksen, humanfistfisen maantfieteen ja 
ekokrfifittfisen kfirjallfisuudentutkfimuksen lähtökohdfista. Nojaudun 
työssänfi finarfilafisen eräkfirjafilfija Marttfi Peltomaan kfirjallfiseen tuotan-
toon ja haastattelufihfin. Tarkastelen afihevalfinnan perustefita tarkem-
mfin luvussa 1.2 Tutkfimuksen tarkofitus ja tutkfimustehtävä. 
Teorfiataustana selvfitän erämaan käsfitettä tutkfimuskfirjallfisuu-

dessa. Luonto on oleellfinen osa erämaatutkfimusta ja myös erämaaker-
ronnan maafilmaa. Se on eräkertomusten ja -kokemusten tärkefin ta-
pahtumapafikka ja tapahtumfien tausta, joskus myös “päähenkfilö”. Tä-
män vuoksfi on afiheellfista pohtfia luonto- ja erämaakäsfityksfiä, jofiden 
asemaa pfidetään erfityfisen tärkeänä yhtefiskunnallfisestfi tafi polfifittfisestfi 
suuntautuneessa erämaatutkfimuksessa. Luvun 2 Erämaatutkfimuksen 
teoreettfisfia suuntavfifivoja aluksfi tarkastelenkfin näfitä luonnon, kulttuurfin, 
yhtefiskunnan ja fihmfisen välfisfifin suhtefisfifin lfifittyvfiä kysymyksenasette-
luja.   
Erämaat määrfittyvät monesta suunnasta. Pohjofiseen pafikallfisuu-

teen perustuvan luontosuhteen lfisäksfi etsfin näkökulmfia erämaakäsfit-
teen määrfittelyyn kfirjallfisuudentutkfimuksesta, kulttuurfihfistorfiasta ja 
suomen kfielen etymologfiasta, erämaalafinsäädännöstä, bfiologfis-ekolo-
gfisesta sekä metsä- ja maantfieteellfisestä erämaatutkfimuksesta. Nämä 
määrfitelmät suuntaavat tämän tutkfimuksen kulkua ja keskefisfiä lähtö-
kohtfia tarkasteltaessa erämaata pafikkana, tofimfinnallfisena ympärfistönä 
ja kfirjallfisten kuvausten kohteena. 
Kfirjallfisuudentutkfimuksen teoreettfisfissa tarkastelufissa kfirjafilfijan 

ja hänen tuotantonsa välfisfiä suhtefita on perfintefisestfi pyrfitty etsfimään 
bfiograffisen tutkfimusnäkökulman avulla.1 Marttfi Peltomaan kfirjallfista 
tuotantoa efi kotfimafisen kfirjallfisuudentutkfimuksen alaan sfijofittuvfia 
opfinnäytetöfitänfi lukuun ottamatta ole tutkfittu. Kfirjafilfijan elämänvafi-
hefiden ja taustan tuntemuksella on merkfitystä hänen teostensa luen-
nassa ja tulkfinnassa, koska tuotanto sfisältää kfirjafilfijan mukaan vahvan 

                                                      
1 Ks. esfim. Koskela & Rojola 1997:15–21; Envall 1989: 143–148; Alanko-Kahfiluoto 
& Käkelä-Puumala 2008. 
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omaelämäkerrallfisen afineksen teoksfissa kuvattujen tapahtumfien, ta-
pahtumapafikkojen ja henkfilöhahmojen osalta.  Tämän vuoksfi valotan 
Marttfi Peltomaan elämänvafihefita ja tuotantoa luvussa 1.3 Pohjanmaan 
lakeuksfilta Inarfin erämafihfin – Marttfi Peltomaan tfie rajamfiehestä kfirjafilfijaksfi.   
Vafikka tutkfimuksenfi keskfiössä on koettu ja eletty erämaa, taus-

talla vafikuttavat pohjofisesta näkökulmasta määrfittyvät luonto-, erä-
maa-, mafisema- ja metsäsuhteet. Ne ovat olleet tutkfimuksen ja kfifin-
nostuksen kohtefina monfilla tfieteenalofilla, mm. metsä- ja mufiden 
luonnontfietefiden lfisäksfi esfimerkfiksfi kulttuurfin- ja kfirjallfisuudentutkfi-
muksessa, ympärfistösosfiologfiassa, matkafiluntutkfimuksessa, kasvatus-
tfieteessä ja maantfieteellfisessä tutkfimuksessa.2 Oma tutkfimuksenfi on 
mfikrohfistorfiallfisestfi suuntautunutta ja narratfifivfis-elämäkerrallfista, jota 
erämaa-afihepfifirfistä efi afiemmfin ole tehty. Tutkfimuksen menetelmällfi-
sfiä perustefita, samofin kufin tutkfimusafinefistoa ja tutkfijan posfitfiota erfit-
telen tarkemmfin luvussa 3 Tutkfimuksen toteutus ja menetelmällfiset lähtö-
kohdat. 
Erämaa sfijafitsee ja erämaakokemuksetkfin tapahtuvat afina ”jossa-

kfin”. Nämä pafikkaa koskevat analyysfit pohjautuvat pafitsfi kfirjallfisuu-
dentutkfimuksen, myös humanfistfisen maantfieteen elettyfihfin ja koet-
tufihfin pafikkofihfin lfifittyvfifin käsfityksfifin.3 Luvussa 4 Luonto ja erämaa pafik-
kana teoreettfinen perusta asettuu nfimenomaan humanfistfisen maan-
tfieteen tarkastelutapaan, jota esfittelen tarkemmfin luvun alussa. Lu-
vussa 5 Erämaa tofimfinnallfisena ympärfistönä afihetta lähestytään erämaan 
funktfionaalfisesta kontekstfista, pafikallfisen luonnonkäytön näkökul-
masta. 
Marttfi Peltomaan erämaata käsfittelevää tuotantoa on luontevaa 

lähestyä eräkfirjallfisuuden tutkfimuksen kautta. Ekokrfifittfisen kfirjallfi-
suudentutkfimuksen4 ja kfirjallfisuuden lajfiteoreettfisten näkemysten 
avulla on mahdollfista hahmotella luonnon merkfitystä ylälappfilafisen 
erämaan kfirjallfisfissa kuvauksfissa ja tätä tarkastelutapaa hyödynnän lu-
vussa 6 Pyyntfitarfinofiden lähtefillä. Marttfi Peltomaan eräkerronnan luonnehdfin-
taa eräkfirjallfisuuden tutkfimuksen valossa. 
Luonnolla, metsällä ja erämaalla on afiemmfin ollut keskefinen osa 

suomalafis-ugrfilafisessa arvomaafilmassa ja maafilmankuvassa. Ne ovat 

                                                      
2 Esfim. Lafitfinen 1984; Pentfikäfinen 1994; Karjalafinen 1997; 2006; Rafivo 1997; Lehtola 
1997; Hallfikafinen 1998; Saarfinen 1999; 2002b; 2006; Hafila 2003; Valkonen 2002; 
2003a; 2003b; 2010; Varfis 2003; Merfiläfinen-Hyvärfinen 2008; Rfifipfinen 2008; Lassfila 
2011; Rantala 2011; Nfiemelä 2012. 
3  Tuan 1977; 1990; Karjalafinen 1997; 2006; Salmfi 2003; Koho 2008. 
4  Esfim. Gfifford 1999; Garrard 2004; Sfillanpää 2006; Lahtfinen & Lehtfimäkfi 2008. 
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edelleen merkfittävä osa pohjofista kulttuurfia ja elfinympärfistöä, elämfis-
maafilmaa, mutta myös kansallfisen ja ylfikansallfisen mfielenkfifinnon 
kohtefina nfifin ympärfistösuojelullfisessa kufin talous- tafi metsäpolfifittfises-
sakfin keskustelussa ja tutkfimuksessa.5 
Mfikrohfistorfiallfinen ja narratfifivfis-elämäkerrallfinen tutkfimus ylä-

lappfilafisesta erämaasta vastaa erämaatutkfimuskentän pyrkfimyksfifin 
laajentaa tutkfimustofimfintaa ”luonnontfietefistä fihmfistfietefisfifin”. Vafikka 
näkökulma valottaa erämafiden merkfitystä pafikallfisestfi, tutkfimuksen 
tarkofituksena on lfisätä tfietoa pohjofisfista, arktfisfista olofista ja luonnon-
käytöstä. 
Suomessa Erämaalafin (1991) valmfistelu ja vofimaantulo aktfivofi 

erämafiden tutkfimusta. Vfille Hallfikafinen on vuonna 1998 valmfistu-
neessa metsätfieteen alan väfitöskfirjassaan The Ffinnfish Wfilderness Expe-
rfience tutkfinut erämaakokemusta kvantfitatfifivfisella tutkfimusotteella, 
mutta tutkfimuksensa teoreettfisessa osassa hän perehtyy erämaakäsfit-
teeseen myös laadullfista tutkfimusotetta hyödyntäen. Luonnontfietefissä 
kfifinnostus erämaatutkfimukseen on filmefistä. Erfityfisestfi finarfilafisfia erä-
mafita ovat tutkfineet mm. Perttfi Vefijola (1998; 2002) ja Marfi Rfifipfinen 
(2008). Teuvo Nfiemelän (2012) kasvatustfieteellfinen väfitöskfirja valot-
taa finarfilafisnuorten kokemaa luonnonrauhaa. 
Yhtefiskuntatfieteellfisestfi, ympärfistösosfiologfisestfi, -polfifittfisestfi tafi 

aluemaantfieteellfisestfi erämafita tafi luonnonkäyttöä ovat tutkfimuksfis-
saan ja artfikkelefissaan käsfitelleet mm. Jarkko Saarfinen (esfim. 1999; 
2002a; 2002b; 2006), Arfi A. Lehtfinen (esfim. 2002), Jarno Valkonen 
(esfim. 2002; 2003a; 2003b; 2010) ja Yrjö Hafila (esfim. 2003). Leena 
Vfilkka (esfim. 2002) on tutkfinut erämafita ympärfistöffilosoffisesta näkö-
kulmasta. 
Velfi-Pekka Lehtola käsfittelfi erämafihfin lfifittyvää kfirjallfisuutta ja 

kerrontaa väfitöskfirjatutkfimuksessaan Rajamaan fidentfiteettfi. Lappfilafisuu-
den rakentumfinen 1920- ja 1930-luvun kfirjallfisuudessa (1997). Markku Va-
rfis on hahmotellut suomalafisen eräkfirjallfisuuden ja erägenren omfi-
nafispfifirtefitä tutkfimuksessaan Ikävä erätön filta. Suomalafinen eräkfirjallfisuus 
(2003). Varfiksen teos on perusteellfinen pofikkfilefikkaus suomalafisen 

                                                      
5  Pentfikäfinen 1994; Saarfinen 1996; Callficot & Nelson 1998; Ingold 2000; Varfis 2003; 
Valkonen 2003a; 2003b. Kontfio (1999: 162; 2003) näkee pohjofisen, alueellfisestfi suun-
tautuneen kfirjallfisuuden määrfittyvän kfirjallfisuusfinstfituutfiofiden näkökulmasta ”arktfi-
sena margfinaalfina”. Vafikka tämä tutkfimus efi käsfittele pelkästään pohjofista kfirjallfi-
suutta, arktfisen margfinaalfin käsfite on haastanut pohtfimaan sfitä, kufinka syrjässä erämaa 
ja erämaasta kfirjofittamfinen loppujen lopuksfi ovat. Tämän tutkfimuksen eräänä tarkofi-
tuksena on koetella tämän margfinaalfin rajoja asettamalla erämaa tarkastelun keskfiöön. 
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eräkfirjallfisuuden kehfityksestä sen hfistorfiasta nykypäfivään, sekä erä-
genrestä yleensä. Mufita kokonafisesfityksfiä erämafita käsfittelevästä ker-
tomakfirjallfisuudesta, sen lähfilajefista tafi omfinafispfifirtefistä ovat kfirjofit-
taneet tafi koonneet myös Vefikko Huovfinen (1968), Kafi Lafitfinen 
(1984), Erno Paasfilfinna (1984, 2000), Anto Lefikola (1990), Tfimo Hyy-
tfinen ja Mattfi Kettunen (1991), Erkkfi Lahtfi (1991) sekä Velfi-Pekka 
Lehtola edelleen julkafisufissaan vuosfina 1998 ja 2010. 
 
 
1.2 Tutkfimuksen tarkofitus ja tutkfimustehtävä 
 
Tutkfimustyönfi tarkofituksena on lähestyä afihetta monfitfietefisestfi ja use-
asta näkökulmasta.  Erämaata vofidaan tarkastella nfifin bfiologfis-ekolo-
gfisesta, yhtefiskunnallfisesta, polfifittfisesta, lafinsäädännöllfisestä, kulttuu-
rfihfistorfiallfisesta, ympärfistöpsykologfisesta kufin uskonnollfisestakfin 
suunnasta 6. Tässä tutkfimuksessa tarkastelun perusta asettuu sosfiaalfis-
kulttuurfiseen kontekstfifin, koska tutkfimus keskfittyy yksfilön – yhden 
henkfilön – erämaata koskevfifin käsfityksfifin. 
Tutkfimustehtävän hahmottamfiseksfi pohdfin aluksfi sfitä, mfiksfi ylä-

lappfilafisfia erämafita on syytä tutkfia ja mfillä tavalla tämä tutkfimus ase-
mofituu erämaatutkfimuksen kenttään ja tuo uutta tfietoa ylälappfilafi-
sesta erämaasta. Pohdfin myös sfitä, mfillä tavalla määrfittyy yksfilön, 
tässä tapauksessa finarfilafisen erämafista kfirjofittavan, rajavartfijana työ-
uransa tehneen erämfiehen ja luonnossa kulkfijan näkökulmasta. Tätä 
kautta hahmottuvat myös näkökulmat erämaahan: luontoon elettynä 
ja koettuna pafikkana, tofimfintaan erämafissa ja erämafista kfirjofittamfi-
seen.  
Vafikka polun metafora7 on paljoltfi käytetty ja osfin kulunutkfin fil-

mafisu kuvaamaan nfifitä refittejä, jofita pfitkfin tutkfija kulkee tutkfimuspro-
sessfinsa afikana, käytän sfitä puron lfisäksfi kuvaamaan tutkfimustehtä-
väänfi ja -prosessfianfi. Katseenfi suuntautuu polkufihfin erämaassa. Polut 

                                                      
6 Esfim. Nash 1982; Anttonen 1994; Borrfie & Rockenbuck 1996; Hallfikafinen 1998; 
Saarfinen 1999; Kaplan & Kaplan 1989; Borrfie 2004. 
7 Metaforat ja symbolfit kuuluvat kfirjallfisuudentutkfimuksen peruskäsfittefistössä troop-
pefihfin elfi sellafisfifin kuvaannollfisfifin filmafisufihfin, kfielfikuvfifin, jofissa sanoja käytetään kfir-
jafimellfisesta merkfityksestä pofiketen. Runousopfissaan (s.a./1967) Arfistoteles kfirjofittaa 
metaforan syntyvän, kun asfialle annetaan nfimfi, joka varsfinafisestfi kuuluu jollekfin 
muulle ja samalla tapahtuu merkfityksen sfifirtymfinen. Kafi Lafitfinen (1978: 31) on luon-
nehtfinut metaforaa lyhennetyksfi vertaukseksfi: kufin-sana jää pofis ja jäljelle jäänefistä 
sanofista muodostuu kahden erfillfisen käsfitteen lfifitto. Symbolfit taas edustavat jo yksfi-
nään esfifintyessään kahden muodostamaa kokonafisuutta ja tofistuvuudessaan ne ovat 
usefin merkfityksessään vakfifintunefita. (Kantola 2008: 271–277.) 
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johtavat jostakfin johonkfin ja ne tofimfivat eräänlafisena sfivfilfisaatfion ja 
perfiferfian, sfivfistyksen ja metsän rajana. Ne johdattavat pafitsfi erfilafisfifin 
pafikkofihfin, myös nfifissä tapahtuvaan tofimfintaan. Polut kuljettavat 
mefidät erämafihfin; järvfille, metsfifin ja tunturefille. 
Polku on myös fihmfisen tofimfinnan symbolfi8 erämaassa. Erämaa 

efi ole ”vafin luontoa”, vaan myös fihmfisen vafikutus, jäljet, näkyvät erä-
maassa ja sen polufissa. Ajattelemme polkujen alkavan sfivfilfisaatfiosta ja 
päättyvän perfiferfiaan, mutta harvemmfin päfinvastofin: erämaasta fih-
mfisasutuksfifin – tafi metsäautotfien päähän. Tämän tutkfimuksen tarkofi-
tuksena on näyttää erfilafisfia polkuja erämafihfin ja erämafista, ja sfitä 
kautta kertoa ”pala erämaata”, efi koko erämaan kuvaa ylefistettävyy-
dessään.  
Tfietystfi tämä on myös Marttfi Peltomaan polku, jolla hän samalla 

palaa lapsuutensa Ponsfinevalle, rajavartfijan partfiopolufille ja lukemat-
tomfille eräretkfille. Käsfittelen Marttfi Peltomaan elämänvafihefita tämän 
pääluvun lopuksfi. Elämäkerrallfisfia tfietoja ja kertomuksfia vofi aluksfi 
olla vafikea mfieltää tutkfimustehtävään kuuluvfiksfi, mutta tässä ne sau-
mofittuvat tärkefiksfi osfiksfi tutkfimusafiheen perusteluja.  
Vafikka Marttfi Peltomaan lapsuuteen ja nuoruuteen efi kuulu ylä-

lappfilafisen erämaan kokemuksfia, varhafiset luontokokemukset edfistä-
vät kufitenkfin osaltaan ymmärrystä hänen luonto- ja erämaasuhteensa 
kehfityksestä: mfiksfi hänestä tulfi erämafiden kävfijä ja näfistä kokemuk-
sfista kfirjofittava henkfilö. Jos emme tfietäfisfi hänen taustofistaan ennen 
Lappfifin muuttoa – tafi elämänvafihefistaan Lappfifin muuton jälkeen, 
mfikä vofisfi olla afivan mahdollfista, koska Peltomaan elämänvafiheet efi-
vät ole nfifin laajastfi tfiedossa kuten monfien mufiden ”korpfikfirjafilfijofi-
den” – mefidän olfisfi vafikea arvfiofida hänen erämaakäsfityksfiään pelkän 
afikufisfiän ja Lapfissa asuttujen vuosfien perusteella. 
Tätä elämäkerrallfis-narratfifivfista taustaa vasten hahmottuu myös 

tämän tutkfimuksen kasvatustfieteellfinen polku. Leena Syrjälä (2007: 234) 
kfirjofittaa Clandfinfin & Connellyyn (1994) vfifitaten, että kasvatus, koke-
mus ja elämä kfietoutuvat tofisfifinsa Deweyn ajattelussa, johon narratfifi-
vfisessa tutkfimuksessa usefin vfifitataan. Kasvatuksen tutkfimus on poh-
jfimmfiltaan kokemusten tutkfimfista, joka puolestaan on koko elämän 
ja sfitä kuvaavfien epfifanfien, rfituaalfien ja rutfifinfien, metaforfien ja joka-
päfiväfisen tofimfinnan tutkfimfista. Kokemuksen ajatellaan sfitoutuvan afi-
kaan ja tarfinan muotoon, ja tarfinofiden vofidaan taas ajatella olevan 
ajattelun, tfietämfisen ja kulttuurfisen ymmärtämfisen perusvälfine.9  

                                                      
8 Ks. edellfinen vfifite. 
9 Syrjälä 2007; Clandfinfin & Connelly 1994. 
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Tämä tutkfimus pyrkfifi sfifis valottamaan erämaata yhden henkfilön 
käsfitysten ja kerronnan kautta, mutta samalla sen tarkofituksena on 
tuottaa kokonafinen mafisema ylälappfilafisten erämafiden merkfityksfistä 
pafikallfisen luonnonkäytön ja -kokemfisen näkökulmasta. Tutkfimuksen 
afinefisto asettuu Peltomaan eletyn elämän, koettujen elämänvafihefiden 
ja hänen kerrontansa ja kfirjallfisen tuotantonsa varaan, joten tätä kautta 
katson elämäkertatfietojen puolustavan pafikkaansa tässä tutkfimuk-
sessa. Tutkfimuksen yhtenä tarkofituksena on myös laajentaa kfifinnos-
tusta kovfin vähälle huomfiolle jääneeseen kfirjallfisuuden genreen, erä-
kfirjallfisuuteen, ja nostaa esfifin kertomakfirjallfisuuden mahdollfisuuksfia 
erämafisten ympärfistöjen kuvaajana sekä erämafihfin lfifittyvän tfietämyk-
sen ja tunnettuuden lfisääjänä. 
Mfikrohfistorfiallfisen ja elämäkerrallfisen lähestymfistavan kautta 

erämaahan suuntautuu ylälappfilafinen ja finarfilafinen arkfikatse: tofisaalta 
Peltomaan ylfi 40 vuoden henkfilökohtafinen kokemus ylälappfilafisessa 
ja finarfilafisessa ympärfistössä elämfisestä ja tofimfimfisesta, sekä työn 
kautta ja vapaa-afikana hankfittu elämänkokemus ja elämäntapa erä-
maanäkökulman muokkaajana ja säfilyttäjänä. Tofisaalta tutkfimuksen 
yhtenä suuntana tofimfivat Peltomaan omat ja mufiden kertomat erä-
maan tarfinat ja kokemukset kfirjofitetussa muodossaan.   
Kuten edellä filmenfi, Erämaalafin vofimaantulo lfisäsfi erämafita kä-

sfittelevää tutkfimustofimfintaa, vafikka Suomessa olfi tehty alaan lfifittyvää 
tutkfimusta afiemmfinkfin. Tutkfimuskohtefina ovat olleet esfimerkfiksfi 
pohjofisfia erämafita koskeva pafikallfinen arkfi, aluefiden hallfinta sekä erfi-
lafiset luonnontfietefisfifin perustuvat kysymyksenasettelut. Erämaalafin 
jälkefistä suomalafista erämaatutkfimusta lefimasfi kufitenkfin ennen muuta 
kysymys sfifitä, mfikä erämaa on. Kysymys on luonteeltaan perustavan-
laatufinen ja se on kotfimafisessa tutkfimuksessa yhä keskefinen.10 
Syfitä erämaakäsfitteen tutkfimuksellfiseen korostumfiseen on Saarfi-

sen (2002) mukaan usefita. Käsfite on etymologfisestfi kfifinnostava, koska 
se luonteeltaan vahvastfi kulttuurfi- ja arvosfidonnafisena eroaa monessa 
suhteessa kansafinvälfisestä vastfineestaan. Eräs keskefinen tutkfimuksel-
lfista kfifinnostusta herättänyt tekfijä olfi fitse lakfitekstfi. Erämaalafin val-
mfistelussa erämaan käsfite pyrfittfifin ottamaan haltuun, määrfittelemään, 
mutta paradoksaalfisestfi se palautufi tutkfimukseen uudelleen määrfitel-
täväksfi.11 
Erämaa-alueet perustettfifin ja rajattfifin nfifiden erämaaluonteen säfi-

lyttämfiseksfi, saamelafiskulttuurfin ja luontafiselfinkefinojen turvaamfiseksfi 

                                                      
10 Saarfinen 1996: 73–86; 2002b: 5; Valkonen 2002; 2006.   
11 Saarfinen 2002b: 5–6; ks. myös Hallfikafinen 1998. 
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sekä luonnon monfipuolfisen käytön edellytysten kehfittämfiseksfi, mutta 
nfifiden "erämaaluonne" jätettfifin aukfi. Afivan samofin Yhdysvallofissa 
Erämaalafin (The Wfilderness Act 1964 12) vofimantulo vafikuttfi sfikäläfi-
sen tutkfimuskentän muotoutumfiseen. Erämaan ajateltfifin edfistävän 
"merkfittävfiä mahdollfisuuksfia yksfinäfisyyden kokemfiseen" (outstan-
dfing opportunfies for solfitude) ja yksfilön erämaakokemuksen tutkfi-
muksen perfinne on sfifirtynyt jofiltakfin osfin myös suomalafiseen erämaa-
tutkfimukseen.13 
Yhdysvallofissa tutkfimusta lefimasfi erämaalafin henkfi, jonka mu-

kaan erämaa on alue, jossa ”fihmfinen on vfierafilfija, joka efi jää”. Tämä 
näkökulma tofimfifi keskefisenä erona verrattuna suomalafiseen lafin hen-
keen, joka korostaa pafikallfisyhtefisöjen ja elfinkefinojen asemaa ja roolfia 
aluefiden pysyvfinä käyttäjfinä.  Tofisaalta yhtefistä näfille näkökulmfille on 
erämaa-aluefiden kasvava polfitfisofitumfinen. Suomessa tutkfimuksellfisfia 
haastefita asettavat esfimerkfiksfi erämafiden pafikallfiskäyttö, maanhallfin-
takysymykset, alkuperäfiskansojen ofikeuksfia koskeva keskustelu, met-
säteollfisuuden puuntarve pohjofisessa ja kasvavan matkafilutofimfialan 
tarpeet.14  
Lehtfinen (2002) jakaa erämaatutkfimuksen kolmeen polfifittfiseen 

ulottuvuuteen, jofita ovat ekologfisestfi, kulttuurfisestfi ja yhtefiskunnallfi-
sestfi suuntautunut erämaapolfitfifikka. Lehtfisen mukaan ekologfisestfi pe-
rustellun erämaapolfitfifikan mukafinen luonnontfiedepohjafinen ajattelu 
on kasvanut osaksfi luonnon mfittaamfisen ohjelmaa. Erämaa on ”mfi-
tattu ja hallfittu ’tuote’, efi enää wfilderness tafi erämaa ekstensfifivfisen erän-
käynnfin maana”. Kulttuurfiseen erämaapolfitfifikkaan sfisältyvät erämaa-
luontosuhteemme jatkuvuus ja uusfiutumfinen multfietnfisfinä ja monfi-
kansallfisfina kysymyksfinä. Yhtefiskunnallfisen erämaapolfitfifikan kent-
tään kuuluu suojelun ja talouden yhtälön täsmentämfinen pafikallfisella 
ja kansallfisella tasolla.15 Vafikka tämän tutkfimuksen ydfinajatuksena efi 

                                                      
12  Yhdysvallofissa Erämaalafin The Wfilderness Act of 1964. Publfic Law 88 -577 on katsottu 
vofimakkaastfi vafikuttaneen pafitsfi tutkfimukseen myös ylefisestfi käsfityksfifin erämafista ja 
myös luonnonsuojelusta. Vuonna 2014 tulee kuluneeksfi 50 vuotta lafin hyväksymfi-
sestä. Kysefinen lakfi löytyy esfim. teoksesta The Great New Wfilderness Debate (1998), jo-
hon on koottu pafitsfi erämaatutkfimuksen taustaa, myös artfikkelefita pohjofisamerfikka-
lafisesta, eurooppalafisesta sekä kolmannen ja neljännen maafilman (The Thfird and Fourth 
World Vfiews of the Wfilderness Idea) luontoa ja erämafita koskevfista tutkfimuksfista ja kes-
kustelufista. Erämaakeskustelu erfityfisestfi luonnonsuojeluyhteyksfissä on sfifis laajaa ja 
kansafinvälfistä, efikä rajofitu pelkästään Pohjofis-Eurooppaan. 
13  Hallfikafinen & Jokfimäkfi 1996; Hallfikafinen 1999; Saarfinen 1996; 2002b. 
14  Hafila & Jokfinen 2001; Saarfinen 2002b: 7; Naskalfi 2002; Hafila 2003. 
15  Lehtfinen 2002: 36. 
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ole suuntautua erämaapolfifittfisestfi, tavofitteena on saavuttaa uutta tfie-
toa erämaaluontosuhteen jatkuvuudesta ja lfisätä kulttuurfista fitseym-
märrystämme erämafiden merkfityksestä. 
 

 

KARTTA 1 Ylä-Lapfin maantfieteellfinen sfijafintfi sekä alueella sfijafitsevat luonnonsuo-
jelu- ja erämaa-alueet. (© Metsähallfitus 2011; Pohjakartta © Karttakeskus Oy, 2011.) 

Ylä-Lapfin polku vfie mefidät Suomen Lappfifin, jonne tutkfimus maantfie-
teellfisestfi sfijofittuu, erfityfisestfi Inarfin kunnan aluefille, mutta osfittafin 
myös Utsjoella sfijafitsevfille seudufille.16 Lappfi kuuluu yhdessä Norjan, 
Ruotsfin ja Venäjän Lapfin kanssa osaksfi laajempaa hfistorfiallfista Lapfin 
aluekokonafisuutta. Hfistorfiallfisestfi Lappfi on tarkofittanut joko yleensä 
saamelafisten asumaa maata tafi aluetta, joka Lapfinmaa-nfimfityksellä on 
erotettu mufista maakunnfista hallfinnollfisestfi ja ofikeudellfisestfi.17 Nykyfi-
sfin on varsfin epäselvää, mfihfin Lappfi-käsfitteellä suoranafisestfi vfifitataan, 
sfillä 1980-luvulta lähtfien Lappfia on alettu tarkastella yhä selvemmfin 
osana arktfista.18 
Lapfin läänfin alue efi ole luonnonmaantfieteellfisestfi efikä kulttuurfi-

sestfi arvfiofiden kovfinkaan yhtenäfinen aluekokonafisuus. Lappfi jakau-
tuu nofin kymmeneen luonnonmaantfieteellfiseen alueeseen. Mafisemal-
lfisestfi alue jakautuu vfifiteen osa-alueeseen: Peräpohjolan jokfimaahan, 

                                                      
16 Ks. Kartta 1. 
17 Lfinkola 1983:11; Valkonen 2003: 15; Lehtola 2012. 
18 Valkonen 2003: 15; Lähteenmäkfi 2006. 
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Kemfijärven ylämaahan, Aapa-Lappfifin, Luotefis-Lapfin tunturfimaahan 
ja Taka-Lapfin tunturfimaahan.19 Valkosen (2003) mukaan kulttuurfinen 
tarkastelu tuottaa erfilafisfia näkökulmfia rfifippuen sfifitä, tarkastellaanko 
Lappfia suomalafisen kulttuurfin, saamelafiskulttuurfin, peräpohjalafisen 
kulttuurfin, ylefislappfilafisen kulttuurfin vafi tfietyn pafikallfiskulttuurfin nä-
kökulmasta.20 
Jäljellä on vfielä polku – nelostfie – perfiferfiasta kaupunkfifin. Arktfisen 

ja pohjofisen tutkfimus kuuluvat Lapfin ylfiopfiston tutkfimuksen proffifilfi-
aluefisfifin. Arktfisuutta ja pohjofisuutta tutkfimuksessa lähestytään fihmfis-
ten, yhtefiskuntfien ja ympärfistön sekä nfifiden vuorovafikutuksen näkö-
kulmfista, ja tutkfimusafiheet kattavat laajastfi koko pohjofisen elfinpfifirfin. 
Lapfin ylfiopfiston pohjofisen tutkfimuksen avafinaluefita ovat esfimerkfiksfi 
arktfisten alkuperäfiskansojen tutkfimuksen, globaalfien muutosten vafi-
kutukset arktfisfifin ja pohjofisfifin yhtefisöfihfin sekä arktfiseen ja pohjofiseen 
ympärfistöön ja fihmfisfifin lfifittyvät ofikeudellfiset kysymykset.21 

 
1.3 Pohjanmaan lakeuksfilta Inarfin erämafihfin –  
Marttfi Peltomaan tfie rajamfiehestä kfirjafilfijaksfi 
 
1.3.1 Taustaa ja elämänvafihefita 
 
Marttfi Peltomaa syntyfi Jalasjärvellä, Etelä-Pohjanmaalla vuonna 1948 
kahdeksanlapsfiseen maanvfiljelfijäperheeseen. Perhe safi pääasfiallfisen 
tofimeentulonsa Jalasjärven Jokfipfifin kylässä sfijafinneelta maatfilaltaan, 
mutta perheen fisä työskentelfi satunnafisestfi myös tfilan ulkopuolella.22 
 

Mefillä olfi pfienfi maatfila, tafi tfila-nfimfitys on hfieman kerskafilua, sfillä 
maata olfi vafin 2,5 hehtaarfia. Vuokramafitten kanssa parhafimmfil-
laan nofin 5 hehtaarfia. Metsää efi ollut puutakaan, mfikä on kumma, 

                                                      
19 Lfinkola 1983: 14; Paasfi 1988: 8-10; Valkonen 2003: 15. 
20 Vrt. esfim. Lehtola 1997; 2012; Carlsson et al. 2010; Tuulentfie 2001; Lähteenmäkfi 
2006. 
21 Lapfin ylfiopfisto 2013. Tutkfimuksen proffifilfi. http://www.ulapland.ffi/Suo-
meksfi/Tutkfimus/Tutkfimuksen_proffifilfi.fiw3 Vfifitattu 27.3.2013.  
22 Luvun 1.3 elämäkerrallfisten tfietojen lähteenä ovat Marttfi Peltomaan kfirjallfisestfi teh-
dyt haastattelut (lyh. KH) 2005 ja 2009, suullfisestfi tehdyt elfi kokemuskerronnallfiset 
haastattelut (lyh. SH 2010/ 1‒14), omaelämäkerrallfinen mufistelus (lyh. OEM 2010) ja 
kronologfinen kooste (lyh. KK 2010), sekä tutkfimusafinefistoon sfisältyvfien julkafistujen 
teosten Karhun naapurfina. Pyytötarfinofita (KN, jatkossa Karhun naapurfina), Lentojätkä ja 
lestfilfinnut (LL), Tunturfihaukan maa (THM), Hfirvfikamelfi ja mufita erätarfinofita (HJME, jat-
kossa Hfirvfikamelfi) esfittelytekstfit. Ks. Lfifite 1. Marttfi Peltomaan julkafistu tuotanto 
(31.12.2012 mennessä) sekä lfifite 2. Yhteenveto tutkfimusafinefistosta. 
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sfillä muut torpfista muodostuneet pfikkutfilat olfivat saaneet afina jon-
kfin hehtaarfin metsääkfin.  
Asufimme sfikäläfisen käsfityksen mukaan syrjässä, maantfielle olfi 

parfi kfilometrfiä, kfirkonkylään 10. Lähfin kauppa olfi kolmen kfilo-
metrfin päässä, koulu 2,5:n.  
Tällafinen pfientfila elättfi parfi lehmää, sfian ja satakunta kanaa. Tfie-

tenkfin olfi käytävä palkkatyössä myös. Isä olfi afikansa pätkätyöläfi-
nen, sfillofin sellafista sanottfifin sekatyömfieheksfi. Hän olfi töfissä ra-
kennuksfilla, maantfietöfissä, metsätöfissä ja jopa rautatfietä tekemässä 
sekä tfietystfi päfivätöfissä fisommfilla tfilofilla. (OEM 2010.) 

 
Kotfikylä olfi sfijafinnfiltaan syrjäfinen, metsänreuna olfi lähellä. 
  

[Kotfikyläämme] sanottfifin jopa peräkyläksfi, kun sfiellä olfi kolme ta-
loa kapean tfien päässä. Mefil olfi kafikkefin kaufimmafinen sfifinä. Elfi 
metsänreunaan olfi mefillä vajaa sata metrfiä matkaa. Olen afina ol-
lukkfi sfitä mfieltä, että mefikäläfinen ahadfistuu, jos metsään on pfitkä 
elfi kafipa se sfifitä lapsuudenmafisemasta johtuu. Metsä olfi pafikka, 
mfikä olfi afina sfifinä läsnä. (SH 2010/7.) 

 
Lapsuuden ja nuoruuden luontokokemukset olfivat hyvfin käytännön-
lähefisfiä ja luontoympärfistö tulfi tutuksfi luonnossa olemfisen ja lfifikku-
mfisen kautta jo hyvfin nuorena. Lapset vfiettfivät pfienestä pfitäen paljon 
afikaa keskenään Jalasjoella. 
 
Tämä jokfi olfi mefillä.. pfitfi olla afina joella. Jalasjokfi. Kurfikanjoen 
sfivuhaara, sfitä kautta Kyröjoen, afika puhdas vesfi olfi sfifihen afikaan 
sfifinä. Vähän hfiekkarantaa.. Varmaan tuommosesta neljävuotfiaasta 
sfiellä. Ensfin tfietenkfi vanhempfien [lasten] perässä rofikuttfifin ja sfit-
ten yksfin. Sfiellä kalastettfifin ja ongfittfifin ja ufitfifin ja pyydettfifin rapuja. 
Se olfi hyvfin tärkeä pafikka, olfisko parfi kfilometrfiä matkaa. Monta 

kertaahan ne retket päätty yöllä. Efikä sfifitä vanhemmat sfillä lafilla ‒ 
‒ luotettfifin sfifihen, että kun on monta nfifin kyllä ne tofisfiaan pafimen-
tavat. Efi päästä hukkumaan. Ja kesäafikana hukkumfinen, se olfi.. 
mahdotonta, ufimaan opfittfifin afika afikasfin. Jos joku ruuhfi kaatukfin, 
nfifin mfitä se, noustfifin kufivfille sfieltä. (SH 2010/7.) 

 
Lapsuusajan luontokokemusten ympärfistöfinä olfivat myös Haukka-
luoma, Jalasjärvfi ja Housujärvfi. Haukkaluoma olfi lapsuudenkodfin lä-
hellä sfijafinnut puro, jonka padotufista syväntefistä lapset pyysfivät haa-
rukofilla pfistämällä matefita ja haukfia ”kfissankalaksfi”. Jalasjärvestä ka-
lastettfifin pofikajoukon vofimfin lahnoja ja ahvenfia sekä pyydettfifin ra-
puja, mutta järvfi sfijafitsfi kauempana kotfikylästä efikä se sfiksfi kuulunut 
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erätoverusten jokapäfiväfisfifin kalavesfifin. Housujärvelle tehtfifin kalastus- 
ja maastoretkfiä kesäfisfin ja talvfisfin, fiän karttuessa ylfi yön kestänefitäkfin. 
 

Metsään pfitfi mennä tfietystfi myös yöpymään, sen luulen olleen 
erään kfirjafilfija-metsänhofitaja Järvfisen syytä. Äkkfiä opfimme, ettefi 
tulfilla kovfin mukavastfi yötään pakkasella vfietä. Efi läheskään nfifin 
mukavastfi kufin A.E. Järvfinen väfittfi afina vfiettäneensä. Olfi pfirun 
kylmää, vafikka tafisfimme tofisfinaan verottaa tfilallfisten halkopfinoja-
kfin. (OEM 2010.) 

 
Nuoruusajan rfifistamafihfin kuulufivat Ponsfineva ja sen takamaat. Pon-
sfinevan, Ponsfivuoren ja Ponsfijärven seudut olfivat erämafisfia ympärfis-
töjä. Metsäautotefitä, metsänhakkufita tafi turvetyömafita efi vfielä ollut, 
fihmfisen kädenjälkfi näkyfi lähfinnä tervahautojen kuopantefissa tafi jär-
ven pfienfimuotofisessa patoamfisessa, tammeamfisessa.  
 

Refilun vfifiden kfilometrfin päässä mefiltä, afivan Kurfikan ja Kauha-
joen rajan pfinnassa olfi Ponsfijärvfi- ja neva. Vedenjakajamaata, hy-
vfin erämafista seutua, maalfikylään olfi matkaa 5-6 kfilometrfiä efikä 
sfifihen afikaan tfietystfi ollut vfielä metsäautotefitä. Ihmfisen käden jälkfi 
näkyfi vanhojen tervahautojen kuopantefissa. Vanhat tervahaudat 
seudulla tunsfin Kujanpään Kusteen ansfiosta nfimeltä: olfi Kaksofis-
hauta, Pyyryskallfion hauta, Kangashauta ja -hauranmaa jne.  
Ponsfijärven kupeessa olfi Ponsfivuorfi, sfillofin korkea kallfiofinen 

vuorfi. Järvfi olfi kafi joskus ollut ofikea järvfi, nyt se olfi sellafinen vafin 
keväällä lumen sulamfisen afikaan. Sfillofin sfifihen laskeutufi joutse-
nfiakfin. Muuten sfifitä löytyfi vettä vafin muutamfista lamparefista kes-
keltä, upottavaa rahkanevaa muualta. Järveä olfi joskus nfifitetty tam-
meamalla sfifitä jonnekfin Pfitkämöön laskeva luoma. Pohjanmaalla 
ja Satakunnassa tunnettfifin tapa nostaa tammeamalla järven pfinta, 
jotta saatfifin hefinä kasvamaan rehevämmäksfi ja pfitemmäksfi. Hefi-
nänkorjuuta ennen vesfi laskettfifin vähfifin, jotta päästfifin nfifittämään.  
Sorsfia Ponsfijärvessä kummfinkfin olfi ennen, sfillofinkfin kun pääsfin 

nfifitä jo haulfikon kanssa pyytämään.  (OEM 2010.) 
 
Erämafisen Ponsfinevan luonto tuo mfieleen lappfilafisen jänkänäkymän 
kfitukasvufisfine mäntyrassefineen.  
 
MP: Sfifihen afikaan se olfi, vofi sanoa, erämaa-alue, nofin 10 km:n le-
vyfinen, jossa efi ole mfitään taloja, selkämaa tavallaan. Sfieltä lähtfi 
nämä luomat ja purot, safi alkunsa, ja neva-alue, mm. Ponsfineva, 
mfikä nyt on sfitten Naturalla rauhotettu. Se on nfifin sanottu kefidas-
suo, pfienfiä lamparefita. Lähfinnä erämafinen pafikka, jälkeenpäfinkfin 
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ajatellen. Nevat olfi tosfi erämafisfia sfifihen afikaan, nythän  ne on muu-
tamaa harvaa nevaa lukuun ottamatta teollfisessa käytössä. 
SRP: Ne nevat on nfifinku jänkfiä? Suoaluefita? Sfiellä sanottfifin, että 
neva? 
MP: Reunofilta rämemäfisfiä, sanottfifin rämäkäksfi semmosta rämettä, 
vastaa normaalfia jänkää. Mutta aapaa, puutonta suota olfi afika vä-
hän. Se on nfifin lappfilafinen se näkymä, jänkänäkymä, mäntyrassfia, 
kfitukasvusta. (SH 2010/7.) 

 
Nuoruusafikaan kuulufivat myös monet metsästysretket kotfiseudulla ja 
muuttojen myötä myös mufilla asufinpafikkakunnfilla. Pfienofiskfiväärfillä 
pyydettyjen oravfien nahat nyljettfifin ja myytfifin. Myöhemmfin seurasfi 
monfia vesfilfinnun-, maalfinnun- ja jänfiksenpyyntfijahteja ajokofiran ja 
kesäansfiofilla hankfitun Sarasqueta-haulfikon kera. Kuten Marttfi Pelto-
maa toteaa, ”metsälle olfi kova veto jo tuommofisena 10-vuotfiaana. Enkä tfietystfi 
ollut samanfikäfisfistä afinoa.”   
Marttfi Peltomaa alofittfi koulunkäyntfinsä vuonna 1955 Harrfin 

kansakoulussa ja suorfittfi sfiellä, sekä Metsolan koulussa ja Jalasjärven 
kfirkonkylällä kansakoulun ja jatkokoulun. Koulunkäyntfi sujufi vafi-
keuksfitta ja opettajat kannustfivat erfityfisestfi kfirjofittamfis- ja lukemfishar-
rastuksen parfifin.  
Työntekoon opfittfifin ja opetettfifin kotona jo varhafin. Kesäfisfin 

Marttfi Peltomaa työskentelfi sfisarensa perheen maatfilalla ”kesärenkfinä” 
jo yksfitofistavuotfiaasta alkaen ja nämä kesätyöt jatkufivat afina vfifiden-
tofista vuoden fikään astfi. Yläkoulufikäfisenä Peltomaa kävfi talvfisfin met-
sätöfissä fisänsä kanssa ja oppfivelvollfisuuskoulun jälkeen hän työsken-
telfikfin metsätöfissä savotofilla Kuhmofisfissa. Tätä seurasfi apumfiehen 
pestfi lefipomon varastolla Lahdessa ja koneenkorjaajakoulutus Jalas-
järvellä.  
Peltomaa ehtfi työskennellä myös puutavarasahalla ja päfivfittäfista-

varakaupan varastolla Jalasjärvellä ennen varusmfiespalveluksen alofit-
tamfista Hämeenlfinnassa vuonna 1967. Ylä-Lappfifin, Lapfin rajavartfios-
ton palvelukseen rajavartfijaksfi, tuollofin rajajääkärfiksfi, hän tulfi vuonna 
1968 elokuussa hetfi varusmfiespalveluksen jälkeen. Peltomaa efi ollut 
käynyt Lapfissa koskaan afiemmfin, mutta hyvät rfifistamaat vetfivät poh-
jofiseen, samofin kufin se, että hän ajattelfi rajamfiehen ammatfin olevan 
helppo tapa sfifirtyä työelämään asepalveluksen jälkeen.  
Keväällä 1968 Peltomaa lafittofi varusmfiestoverfinsa finnofittamana 

työhakemuksen Kafinuun rajavartfiostoon. Kun vastausta efi kufitenkaan 
kuulunut, hän hakfi Lapfin rajavartfiostoon, josta ”tulfi hetfi paluupostfissa 
vastaus, että 1.8. filmofittauduttava Rajavartfioston esfikunnassa Rovanfiemellä” 
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(SH 2010/4). Haulfikon ja ajokofiran myytyään Peltomaa matkustfi Lap-
pfifin alofittaakseen uuden elämänvafiheen. Myös samassa armefijan 
joukko-osastossa palvellut varusmfiestoverfi pääsfi samaan afikaan Lapfin 
rajavartfiostoon. 
 

MP: Mfie tulfin nfifinku jäädäksenfi, efi mulla ollu tarkofitus, että lähden 
pofis. Sfifihen afikaan tehtfifin palvelussfitoumus, vuoden mfittafinen. ‒ 
‒ Jossafin vafiheessa se muuttu, et se on tofistafiseksfi.  
Tuolla Rovanfiemellä mefidät pantfifin kartan eteen, mefitä olfi mufis-
taaksenfi sefitsemän tulfijaa. Osa lappfilafisfia, osa muualta. ‒ ‒ Mefidät 
etelänmfiehet tyrkättfifin tänne Ivaloon. 
SRP: Kartasta näytettfifin, vafi? 
MP: Nfifin, sfiellä näytettfifin kartasta: näyttfi Ivalo mukavalta pafikalta, 
fison Inarfijärven rannalla, tuossa näköjään järvfi vfieressä. Se olfikfin 
pettymys, kun tänne Ivaloon tultfifin, nfifin efi täällä mfitään järveä nä-
kyny. [Raja-]Joosepfissakaan, nfifin efi näkyny järvestä, mfitään tfietoa!  
Täällä [Ivalossa] sfitten sama juttu: määrättfifin, että mfihfin kuka-

nenkfin joutuu. Kuka Jooseppfifin ja sfitte joku Sfifikajärvelle. Raja-
Jooseppfifin olfi maantfie, mutta Sfifikajärvelle olfi 25 kfilometrfiä maan-
tfieltä ja sfinne joutu joku, ja tafisfipa Käyräjärvellekfin. (SH 2010/4.)   

 
Peltomaa palvelfi rajavartfijan vfirkauransa afikana usefilla erfi Inarfin kun-
nan aluefilla sfijafinnefilla fitärajan rajavartfioasemfilla kuten Raja-Joose-
pfissa, jossa hän työskentelfi suurfimman osan työurastaan, mutta myös 
Anterfissa ja Norjan rajalla Näätämössä.23 
 

Raja-Jooseppfia etelämpänä olfi Anterfin vartfioasema, mfikä olfi So-
dankylän kunnan puolella ja nykyään autfiona ja keskellä UK-pufis-
toa, ja Raja-Joosepfista pohjofiseen se Sfifikajärvfi 25 kfilometrfiä ennen 
Vfirtanfiemeä. Samalla kohtaa, mfissä on tämä Jänfiskosken lohko, 
mfistä venäläfisfille luovutettfifin semmonen kolmfio afikanaan Parfifisfin 
rauhansopfimuksella vuonna 1947. Sfifinä raja kulkee jonkfin matkaa 
fitä-länsfi -suunnassakfin. Harvfinafista, rajan kulun suunta. Sfitte olfi 
Vfirtanfiemfi sfifinä vanhan Petsamon tfien.. Vfirtanfiemestä pohjofiseen 
olfi Käyräjärvfi, todella erämaavartfio, 30 kfilometrfiä olfi kävelymat-
kaa. Kafikkfi rajavartfioasemat, korpfivartfiotkfin, olfi tuollofin käytössä. 
Outo, se Käyräjärvenkfin..  mutta ku karttaa kattelee, se on fihan 

lähellä tätä Rajakosken kylää [tuollofisen Neuvostolfifiton puolella]. 
Raja kulkee kofillfiseen sfifinä, ofikeastaan fitä-kofillfiseen Muotkavaa-
raan astfi, ja maantfietä pfitkä. Mut jos suoraan kuletaan Paatsjoelle, 
nfifin Paatsjoen - efi nyt fihan kosket kuulu, kuohut - mutta aamu-
sumut näkyy varmastfi. Se on nfifin lähellä sfifinä loppujen lopuksfi. Elfi 

                                                      
23 Lfifite 3 Karttakuva Ylä-Lapfista. Karttakuvaan on merkfitty myös tekstfissä mafinfitut 
rajavartfioasemat. 
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tfietenkfi jotenkfi varauduttfifin, että sfieltä kufitenkfi, fisot vofimalafitos-
työmaat olfi sfiellä kufitenkfi Venäjällä. 
Sfifitä pohjoseen olfi Näätämö, sfillon ko mfinä tulfin, nfifin sfinne efi 

ollu varsfinafisestfi tfietä. Sfinne kuljettfifin kelfirfikkoafikana varsfinkfi 
Norjan kautta, mfistä efi sotfilasautolla saanu ajaa.  Mut sfinne olfi 
semmonen huoltotfieyhteys, jota pääsfi sfitten hyvällä kelfillä jo kafi 
autollakfin. (SH 2010/4.) 

 
Varsfinkfin rajavartfijauran alkuafikofina työ suosfi metsässä lfifikkumfista, 
rajavalvontapartfiofintfia.24 Kun Peltomaa työskentelfi tfiettömän tafipa-
leen takana Anterfin vartfioasemalla, 30 kfilometrfiä Raja-Joosepfista ete-
lään, nykyfisen Urho Kekkosen kansallfispufiston sydämessä, erämaa olfi 
sekä työ että harrastus. Tuollofin mfiestä kohtfi tulfi nofin vfifisfi partfiovuo-
rokautta vfifikossa, mutta hän vfifihtyfi metsässä ja partfiomajofilla erfin-
omafisestfi. Tavanomafisen rajavartfijan työn lfisäksfi Peltomaalla olfi myös 
radfiosähköttäjän ja kofiranohjaajan tehtävfiä työssään.  
Työuran alkuvuosfina eränkäyntfi asettufi luontevaksfi osaksfi raja-

mfiehen työtä, vapaa-afikaa ja korpfivartfioelämää, joskfin rajavartfijan am-
matfissakfin tapahtufi monenlafisfia muutoksfia ”puusuksesta moottorfikelk-
kaan, sähkötysradfiosta kännykkään” Peltomaan kolmekymmenvuotfisen 
vfirkauran afikana. 
 

Kafikkfi [partfio]kämpät olfi järven rannassa ja joka kämpällä olfi muu-
tama verkko, ‒ ‒ ruokaporukan verkko.  Ja kyllä sfiellä kalastettfifin 
jonkun verran. ‒ ‒ Sfitte metsästettfifin sekä partfiomatkan afikana 
että..  Efi se nyt lakfi varsfinafisestfi kfiellä sfitä, että kyllä rynnäkkökfi-
väärfi kafikkfi metsästyskfiväärfin krfiteerfit täyttää, pafitsfi hfirvfikfiväärfin. 
Ja sfiellä ammuttfifin rfifistaa. 
Sfitte olfi semmonen työafikalakfi, todella yksfinkertanen, että jos 

olfit sunnuntafina töfissä, nfifin safit sfifitä vapaapäfivän. Jotku partfiokäs-
kyn tekfijät laatfi sen nfifin, että se vapaapäfivä pfitfi tällä partfiomajalla 
maata, ‒ ‒ ja jatkaa sfifitä sfitten matkaa, seuraavana päfivänä, sfitä 
partfiota.  Se olfi syksyllä varsfinkfi, mfinusta, joka metsästfi, nfifin se efi 
ollut yhtään vastenmfielfistä, sfifinä safi kulkea mfissä halusfi sen päfivän. 
Mut joka efi metsästäny, nfifin nfifitähän tfietenkfi harmfittfi. Ne ofis ha-
lunnu käyttää vapaapäfivän johonkfi muuhun tofimfintaan.  (SH 
2010/4.)  

                                                      
24 ”Rajavartfijofiden työtehtävfinä ovat olleet lafitoksen perustamfisesta lähtfien maastossa 
ja rannfikofilla partfiofintfi sekä vartfioasemfilla vartfiofintfi. ‒ ‒ Rajavartfiolafitoksen tarkenta-
vassa vfirkaehtosopfimuksessa todettfifin partfiofinnfin tarkofittavan lfifikkuvana vfirkatehtä-
vänä toteutettavaa palvelusta. Sopfimuksen mukaan lfifikkuvaa partfiofintfia suorfittaa ra-
javartfiomfies rajatarkastusosastossa, vartfioasemalla tafi valvontaryhmässä rajavalvon-
nan, pelastus- tafi avustustehtävän toteuttamfiseksfi.” Wallfing 2006: 159. 
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Eläkkeelle Rajavartfiolafitoksesta Peltomaa jäfi 30 työvuoden jälkeen 
vuonna 1998. Vuodesta 1979 hän on asunut perhefineen Ivalossa, 
jossa asuu edelleen (v. 2013), ja jatkaa sekä kfirjafilfijantyötään että erä-
harrastustaan. Marttfi Peltomaa hyväksyttfifin Suomen Kfirjafilfijalfifiton jä-
seneksfi vuonna 2012. 
  
1.3.2 Kfirjofittajasta ja tofimfittajasta kfirjafilfijaksfi 
 
Marttfi Peltomaa kertoo kfirjofittamfisharrastuksensa saaneen vahvaa tu-
kea sfifitä, että hän on ollut lapsesta lähtfien ahkera lukfija. Lukemfishar-
rastukseen kannustettfifin sekä kotona että koulussa. Hän kertoo luke-
neensa lapsuudessaan ensfin kyläkoulunsa kfirjaston nfiteet ja sfifirty-
neensä sfitten Jalasjärven pääkfirjaston kfirjofihfin. Lukemfisharrastus on 
jatkunut aktfifivfisena afikufisfikään saakka. 
Kfirjofittamfiseen lfifittyvät koulumufistot tuovat mfieleen kfirjofittamfi-

sen vafivattomuuden, opettajfien kannustuksen ja rafittfiuskfilpakfirjofituk-
set. 
 

Koulussa kfirjofitettfifin kufitenkfin jo tofisella luokalla tarfinofita. ‒ ‒ 
Opettaja, hän olfi mukava ja todella.. lukemfisen tfiesfi, tfietenkfin kun 
hän olfi kyläkfirjastonhofitajana. Tfiesfi, mfitä mfie luen. Suurfin pfifirtefin 
kafiken, mfitä sfifinä kyläkfirjastossa olfi ja sfitten kuljfin Kfirkonkylässä 
ja sfieltä lafinasfin lfisää, pääkfirjastosta. 
Sfitä kautta se kfirjofittamfinen olfi jotenkfi sujuvampaa, efi koskaan 

tarvfinnut tuskafilla, kun olfi afinekfirjofitus. Annettfifin joku afihe, panfi 
kynän paperfille ja antofi tulla. ‒ ‒ Mulla olfi kyllä afika hyvä mfielfiku-
vfitus. 
Sfitten olfi nämä rafittfiuskfilpakfirjofitukset kerran vuodessa, mfissä 

kynäfiltfifin jostakfin afiheesta. Se olfi vfielä kafikkefin koomfisfinta – olen 
lukenu näfitä jälkeenpäfin, sfisar lähettfi kerran vanhan pafikallfisleh-
den – olfi mfinunkfin kfirjofitus. Olfisfinko ollu [kfirjofittamfisajankoh-
tana] kymmenvuotfias. Olen kufitenkfi sfifirtäny kertomuksen suju-
vastfi tuonne Metsolaan, mfissä olfi nämä eläfimet. Sfiellä joku onne-
ton kefittfi pontfikkaa, joku kurja karhu, surkfimus. Tofiset eläfimet 
juopu sfifitä sfitten ja herättfi pahennusta. Elfi se olfi koomfista, kun lukfi 
nfifitä mufitakfin tekstejä sfifitä [lehdestä]: afivan ko joka kodfissa olfis 
ollu hfirveä alkoholfiongelma, sfifihen tyylfifin tehtyjä. ‒ ‒ Juoppous 
tuomfittfifin. Tosfiasfiassa se alkoholfinkäyttö olfi erfittäfin mfinfimaalfista. 
(SH 2010/7.) 
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Afikufisfiällä kfipfinä kfirjofittamfiseen syttyfi luottamustofimfien kautta Pel-
tomaan hofitaessa Rajavartfijafinlfifiton puheenjohtajuutta 1980-luvun 
loppupuolella. Ammattfijärjestöön perustettfifin Peltomaan alofitteesta 
Rajavfiestfi-nfimfinen ammattfilehtfi, jota hän lfifiton puheenjohtajana luot-
sasfi ”ja sfifihen tfietenkfin pfitfi kfirjofittaa, koska efi nfifitä muuten olfisfi saanut fikfinä 
pafinoon nfifitä lehtfiä” (SH 2010/6). Jo ennen Rajavfiestfin perustamfista hän 
olfi kfirjofittanut pakfinofita rajavartfijofiden Selkonen-nfimfiseen tfiedotejul-
kafisuun. Pakfinofiden kfirjofittamfinen jo Selkosessa alofitetulla Jysky-nfimfi-
merkfillä on jatkunut ylälappfilafisfissa pafikallfislehdfissä 2010-luvulle astfi. 
Ammatfillfisfia ja kunnallfisfia luottamustehtävfiä seurasfi pafikallfislehtfi 

Inarfinmaan avustamfinen Ivalossa sekä oman pafikallfislehden, Inarfin La-
pfin (myöhemmfin Ylä-Lapfin) perustamfinen vuonna 1992. Vfifikofittafinen 
pafikallfislehden tekemfinen tofi kfirjofittamfiseen lfisää nopeutta, suju-
vuutta ja varmuutta. Lehden kaaduttua taloudellfisfifin vafikeuksfifin 1990-
luvun puolfivälfin jälkeen, hän ryhtyfi omfien sanojensa mukaan ”kafi ma-
sennusta torjuakseen kfirjofittamaan eräkfirjaa”. Lfisäksfi Peltomaa on avusta-
nut Ase&Erä ja Lapfin kullankafivaja -afikakauslehtfiä sekä pafikallfislehtfi 
Inarfilafista kfirjofittaen ja valokuvaten. 
Peltomaan esfikofisteos Karhun naapurfina – Pyytötarfinofita filmestyfi 

vuonna 2001 esfikofiskfirjafilfijan ollessa 53-vuotfias. Teos koostuu 13 no-
vellfista ja on rakenteeltaan kronologfinen. Kokoelman alofitusnovellfi 
kertoo mfinäkertojan tulosta Lappfifin Rajavartfioston palvelukseen 
vuonna 1968. Teoksen päätösnovellfissa “Mfillennfium Muotkatuntu-
rfissa” mfinäkertoja vfiettää vuosfituhannen vafihdetta kofiransa kanssa 
erämaakämpällä ja vetää yhteen elämänvafihefitaan. Jo sfilmäys Karhun 
naapurfin sfisällysluetteloon kertoo, että novellefissa lfifikutaan järvfillä, 
metsfissä ja tunturefilla. Novellfien nfimet kuten “Ansakaarre”, “Muona-
hfirvfi”, “Hankfikarhuja ja tammukofita”, “Hammaskafiran tuulfikoppe-
lot” tafi “Kfivfisen majavan järvfi” kertovat lukfijalle, että odotettavfissa 
on luontoon lfifittyvää tofimfintaa, kalastusta ja metsästystä.25 
Karhun naapurfina -teoksen jälkeen Peltomaa on julkafissut kfirjat 

Lentojätkä ja lestfilfinnut (2004), Tunturfihaukan maa (2007), Hfirvfikamelfi ja 
mufita erätarfinofita (2008), Helmfijänfikset. Erätarfinofita (2011) sekä Rfistfikettu 
(2012). Näfiden kfirjojen – kuten esfikofisteoksenkfin – novellfimuotofiset 
kertomukset sfijofittuvat enfimmäkseen erä- ja rajamfiesten elämänpfifirfifin 
Inarfin seudufille, joskfin myöhemmässä tuotannossa lfifikutaan erä- ja 
kalastusretkfillä myös Tenojoella, Pohjanmaalla, Vfiron Pefipsjärvellä ja 

                                                      
25 Peltomaan bfiblfiograffia on Lfifitteessä 1 Marttfi Peltomaan julkafistu tuotanto (31.12.2012 
mennessä). 



33 
 

 
 

Jäämerellä. Erätarfinakokoelmfien lfisäksfi Peltomaa on julkafissut pseu-
donyymfillä Aslak Aapa romaanfin Lapfissa kuolleetkfin puhuvat (2010), 
joka yhdfistelee eräelämän, jännfityskfirjallfisuuden ja salapolfifisfiromaa-
nfin afineksfia.26 
Vuonna 2006 Peltomaa julkafisfi yhdessä Seppo Saraspään kanssa 

tfietoteoksen Erämfiehen kahdeksan vuodenafikaa, joka esfittelee kokonafis-
valtafista eräelämää, sekä perfintefisfiä ja uudempfiakfin erätafitoja vuoden-
kfierron mukaan. Peltomaan julkafistuun tuotantoon kuuluu myös 
kolme finarfilafista pafikallfishfistorfifikkfia Raja-Jooseppfi. Legendan synty 
(2005), Petronella. Unelma elää (2005) ja Kruunupäfitä ja kullankafivajfia. Ina-
rfin matkafilumajan, Matkafiluhotellfin ja Kultahovfin vafihefita (2011). Lfisäksfi 
Peltomaalta on julkafistu 26 eräkertomusta Otavan Eränkävfijä sekä Ka-
rfiston Erämaafilma – antologfiofissa vuosfina 2000–2012.27 
 
 
1.4 Tutkfimuskysymykset 
 
Olen asettanut tutkfimuksellenfi kaksfi pääongelmaa ja nfifille alaongel-
mfia seuraavastfi: 
1 Mfillafinen on ylälappfilafinen erämaa - mfitkä ovat sen keskefiset ele-
mentfit Marttfi Peltomaan kokemuskerronnassa ja tuotannossa?  
1.1 Mfillafinen erämaa on pafikkana? 
1.2 Mfillafinen erämaa on tofimfinnallfisena ympärfistönä? 
1.3 Mfillafisfia muutoksfia erämaa on kokenut? 

2 Mfillafisena finarfilafiskfirjafilfija Marttfi Peltomaan eräkerronta näyttäy-
tyy kfirjallfisuuden tutkfimuksen näkökulmasta?  
2.1     Mfillafisfia pfifirtefitä eräkfirjallfisuus käsfittää? 
2.2  Mfiten juonfi ja tofimfinnallfisuus kerronnassa filmenee? 

  

                                                      
26 Lfifite 1 Marttfi Peltomaan julkafistu tuotanto (31.12.2012 mennessä). Lfifitteessä 4 on 
Marttfi Peltomaan teosten kansfikuvfia. 
27 Lfifite 1 Marttfi Peltomaan julkafistu tuotanto (31.12.2012 mennessä). 
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2 ERÄMAATUTKIMUKSEN TEOREETTISIA  
SUUNTAVIIVOJA 
 
 
2.1 Luontokäsfitykset erämafiden määrfittäjfinä 
  
2.1.1 Ihmfisen, luonnon ja kulttuurfin polkujen kohtaamfisfia 
 
Vafikka tämä tutkfimus lähestyy ylälappfilafista erämaata yksfilön kerron-
nan avulla, se hahmottuu myös luonnon, kulttuurfin ja fihmfisen välfis-
ten suhtefiden ja nfifiden määrfittelyjen kautta. Koska tutkfimuksen pe-
rusratkafisut jäsentyvät näfiden suhtefiden pohjalta, tarkasteltavaksfi 
asettuvat luonto- ja ympärfistökäsfitykset erämaakäsfitteen ja -näkökul-
man perustana.  
Ihmfisen, luonnon ja kulttuurfin suhteesta on lähtökohtafisestfi vafi-

kea hahmottaa yhtenäfistä kokonafisteorfiaa, sfillä se mfillafiseksfi nämä 
suhteet on kullofinkfin määrfitelty, on vafihdellut sekä kulttuurefittafin että 
afikakausfittafin. Luontokäsfitysten sekä luonnon ja kulttuurfin välfisten 
suhtefiden rakentumfista vofidaan kufitenkfin tarkastella hfistorfiallfisfina 
kehfityskulkufina. Vafikka jo klassfisen ffilosoffin Platonfin ajattelusta on 
löydettävfissä luonnon ja kulttuurfin vastakkafinasetteluja, vasta moder-
nfin ajan ajattelutavan mukaan maafilma jakaantuu länsfimafiselle kult-
tuurfille omfinafisen dualfistfisen ajattelumallfin mukafisestfi luontoon ja 
kulttuurfifin.28 
Länsfimafisen hfistorfianffilosoffian vafikutusvaltafisfin käsfitys luon-

nosta perustuu sfifis erfillfisyyteen ja vastakohtafisuuteen: luonto on kult-
tuurfin ja finhfimfillfisyyden ulkopuolelle sfijofittuva välttämättömyys. Tä-
hän modernfifin käsfitykseen kfietoutuvat olennafisestfi luonnon haltuun-
oton, hyväksfikäytön ja kontrollofinnfin fideat. Tofisaalta on olemassa 
myös tofisentyyppfinen näkemys, jossa luonto edustaa vapautta sekä al-
kuperäfistä fihmfisen ja luonnon harmonfiseksfi kuvfiteltua suhdetta. 
Näfistä molemmfista vafikutusvaltafisfista näkemyksfistä on kehkeytynyt 
myyttejä, jotka vafikuttavat sfifihen tapaan, jolla luontoa käsfitteellfiste-
tään länsfimafisessa ajattelussa.29  
Tämä kulttuurfisen elämänpfifirfin ja luonnon monfimuotofinen 

suhde on noussut modernfissa yhtefiskunnassa yhdeksfi kulttuurfisen 
fidentfiteetfin määrfittäjäksfi, joskfin rfistfirfifitafisfissa muodofissa. Nefitseellfi-
nen luonto olfi yhtäältä lähes palvonnan kohteeksfi ylennettyä erämaata 
                                                      
28 Wfillfiams 2003; Väyrynen 2006; Valkonen 2010: 10‒11. 
29 Melkas 2008: 141; Hafila & Lähde 2003: 19. 



36 
 

 
 

mutta tofisaalta vallofituksen ja haltuunoton kohteeksfi määrfiteltyä raja-
maata.30 
Luontokäsfityksen tafi luontosuhteen määrfittelemfinen efi ole yksfin-

kertafista, mutta olennafista nfifille on, että ne filmentävät kulttuurfissa val-
lfitsevfia käsfityksfiä finhfimfillfisfistä mahdollfisuuksfista. Edfistysajattelun 
olennafinen afines on ollut myös usko finhfimfillfiseen erfityfisyyteen luo-
makunnan osana, ja tämä on nähtävfissä yhtenä perustavfista teemofista 
länsfimafisen luontokäsfityksen hfistorfiassa. Ihmfisen luontosuhteesta 
puhuttaessa emme sfifis afina tfiedä, mfihfin olemme suhteessa, tafi tavofi-
tellessamme luonnontfilafista tafi alkuperäfistä emme tfiedä, mfihfin nfifitä 
vertafisfimme. Ihmfistäkfin vofimme yrfittää määrfitellä yhtäältä kollektfifi-
vfina, lajfina, fihmfiskuntana tafi muutosvofimana, tofisaalta subjektfina – 
yksfilönä, fitsenä, kokfijana. Tämän vuoksfi luonnon käsfitettä tulfisfi sfifis 
yrfittää määrfitellä, jotta vofisfimme ylfipäätään puhua luonnosta tafi luon-
tosuhteesta.31  
Samalla tavofin vofimme lähestyä erämaan ja erämaaluontosuh-

teen käsfittefitä ja nfifiden määrfittymfistä luonnon, fihmfisen ja kulttuurfin 
välfisten suhtefiden kautta. Kun suuntaamme kfifikarfit tarkastellak-
semme rajattua osaa erämaasta, vafikkapa sen ekologfisfia tafi kulttuurfisfia 
omfinafisuuksfia, emme sfiltfikään vofi jättää huomfiotta kfifikarfinlfinssfien ul-
kopuolelle jäävää osuutta. Vofimme tfietystfi kohdfistaa kfifikarfit uuteen 
kohteeseen, jättää taas osan huomfiotta, tarkentaa katsetta ja lfinssejä. 
Sfiltfi mefidän on määrfiteltävä tarkastelemaamme kohdetta suhteessa 
suurempaan kokonafisuuteen, sfijofitettava näkemämme erämaan osat 
kokonafisnäkymään: ympäröfivään luontoon, yhtefiskuntaan, kulttuu-
rfifin.   
Tutkfimuksenfi perustuu sfifihen olettamaan, että erämaa efi ole spe-

sfiffi, yksfittäfinen termfi, vaan ennemmfinkfin joukko erfilafisfista näkemyk-
sfistä, tfiedofista ja tulkfinnofista koostuvfia merkfityksenantoja. Sosfiaalfis-
kulttuurfinen kontekstfi suuntaa katseen ensfisfijafisestfi fihmfisestä ja kult-
tuurfista erämaata kohtfi, vafikka käsfitteeseen sfisältyy edelleen erämaan 
bfiologfis-ekologfisfia omfinafisuuksfia. Katseen suunta tafi fokalfisaatfio efi 
ole kufitenkaan yksfisuuntafinen, yksfilöstä erämaahan, vaan tavofitteena 
on löytää polkuja, jotka kulkevat erämaasta sen määrfittelfijöfihfin, ”tekfi-
jöfihfin, kokfijofihfin ja kertojfifin”. 
Kuvfiossa 1 Erämaakäsfitysten rfisteyskohtfia kuvaan erämaan ja erä-

maakäsfitteen määrfittelyyn lfifittyvää monfimuotofisuutta. Rfisteyskohdan 

                                                      
30 Soper 1995; Hafila & Lähde 2003: 20, 32; Hafila 2003: 177–178. 
31 Wfillfiams 1976: 184–189; Eder 1996: 7–32; Passmore 1997: 34–35; Hafila 2001: 
200; Hafila & Lähde 2003: 20, 32; Wfillamo 2004: 32. 
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metafora ja kuvfion muoto luovat mfielfikuvan ennemmfinkfin lfifiken-
neympyrästä kufin erämaan monfista polufista, mutta tarkofituksenfi on 
pohtfia, kohtaavatko fihmfisen, yhtefiskunnan, luonnon ja kulttuurfin po-
lut erämaassa, vafi ovatko ne edes erfillfisfiä. Näfiden erfilafisten erämaakfifi-
karefiden lfinssfien läpfi tarkasteltufina erämaa näyttäytyy tarkastelfijalleen 
kufitenkfin afina erfilafisena, ja jokafinen tarkastelukulma tuottaa lfinssfiensä 
mukafisfia erämaakäsfityksfiä, mfillofin sosfiaalfisestfi tafi kulttuurfisestfi mää-
rfittyvfiä, mfillofin bfiologfis-ekologfisfia tafi subjektfifivfisfia.  
Tarkasteltavfien kohtefiden ulkopuolelle tafi rajofille, rajamaalle, 

jäävä osa herättää myös paljon kysymyksfiä tutkafilfijassa. Vafikka erä-
maata tarkasteltafisfifin yksfilökfifikarefilla, nämäkfin erämaakäsfitykset sfisäl-
tävät subjektfifivfisten näkökohtfien lfisäksfi myös sosfiaalfis-kulttuurfisestfi 
tunnustettuja ja tunnettuja tapoja merkfityksellfistää erämaata ja esfimer-
kfiksfi tofimfia luonnossa. 

 
KUVIO 1 Erämaakäsfitysten rfisteyskohtfia. 

 
Onko luonnon – ja tässä tapauksessa nfimenomaan erämaaluonnon tafi 
erämaan – käsfitteen määrfittelystä sfitten hyötyä, ja onko se oleellfista?  
Yksfinkertafisfimmfillaanhan määrfittely vofisfi lähteä sfifitä, mfikä kansan 
kfielellä mfielletään luonnoksfi kuten metsät, järvet, joet ja tunturfit. Wfil-
lamon (2004: 32–34) mukaan arkfimäärfitelmän käyttämfisestä, samofin 
kufin määrfittelemättä jättämfisestä, seuraa kufitenkfin ongelmfia, vafikka 
kysymyksenä säfilyy edelleen se, mfihfin olfisfi vedettävä luonnon ja efi-
luonnon raja.  
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Käytämme luonto-sanaa etulfifitteenä nykyään monfissa yhdyssa-
nofissa kuten luontoalue, luontokohde, luontoväkfi, luontokuva tafi 
luonnonolot. Kofivunlehtfiteetä kutsutaan ’luontoperäfiseksfi teejuo-
maksfi’ erotuksena ’tavallfisen’ teepensaan lehdfistä tehdystä teestä.  Ar-
kfiajattelussa mefillä on sfifis tarve erottaa luonto efi-luonnosta ja luon-
nollfinen kefinotekofisesta, vafikka tämän rajan vetämfinen muuttumat-
toman ”vfillfin” ja fihmfisen muuttaman ”kesyn” luonnon välfille osofit-
tautuukfin välfillä kovfin vafikeaksfi ja tfilannekohtafiseksfi.  Raja laajenee 
eräänlafiseksfi harmaaksfi vyöhykkeeksfi, kun määrfiteltävfiksfi asettautu-
vat esfimerkfiksfi pellot, kotfieläfimet, pufistot ja puutarhat.32  
Ympärfistöllä ja luonnolla, samofin kufin erämaalla, on sfifis monta 

merkfitystä. Karjalafisen (2004) mukaan merkfityssfisältö rfifippuu tarkas-
telukulmasta, joka puolestaan määrfittyy suhteessa laajempaan asfiayh-
teyteen. Ymmärryksemme ympärfistöstä on kontekstfisfidonnafista, lfi-
säksfi ympärfistö tfiedettynä, tulkfittuna, kuvattuna ja teoretfisofituna lfifit-
tyy afina jofihfinkfin kfielellfisfifin käytäntöfihfin.33 Merkfitysten monfinafisuus 
tarkofittaa sfitä, ettefi sfille vofida langettaa vafin yhtä merkfityssfisältöä, 
jonka suhteen kafikkfi muut tulkfinnat olfisfivat enemmän tafi vähemmän 
väärfistynefitä.  Erfilafiset fideologfiset maafilmankatsomukset, taloudellfi-
set fintressfit, tfieteellfiset ja tafiteellfiset suuntaukset, finstfitutfionaalfiset 
suunnfittelukäytännöt ja käytännöllfiset elämäntfilanteet tuottavat erfilafi-
sfia ympärfistön ymmärrysmuotoja, erfilafisfia katsomfistapoja.34 
Kulttuurfiset ja yksfilöllfiset sfiteet luontoon ja erämaahan samofin 

kufin nfifitä koskevat käsfitykset ovat monen yksfilön kohdalla kufitenkfin 
olennafinen osa arkfipäfivää, harrastuksfia, vapaa-afikaa tafi työtä. Tätä 
kautta luonto saa monfinafisfia, erfi kontekstefissa aktfivofituvfia merkfityk-
sfiä kuten luonto hallfinnofinnfin tafi suojelun kohteena, vfirkfistyskoh-
teena, eläfinten ja kasvfien kotfina, erfilafisfina ekologfisfina prosessefina, 
pafikkofina ja tfilofina, mafisemfina, uhkfina ja nfifin edelleen.  Näfihfin ”luon-
tofihfin” suhtaudutaan erfi tavofin: osaan tunteenomafisemmfin, osaan 
elämyksellfisemmfin, osaan taas tfiedollfisemmfin, ja näkökulmasta rfifip-
puen luonto vofi näyttäytyä uhattuna, turvapafikkana, vfieraana, pelot-
tavana, arkfipäfiväfisenä tafi merkfityksettömänäkfin.35 
 

                                                      
32 Wfillamo 2004: 32‒34. 
33 Valkosen (2002: 44–45) mukaan erämaa on pafitsfi käsfite, myös sosfiaalfis-kulttuurfisena 
merkfitysjärjestelmänä rakentuva ”tekstfi”. 
34 Karjalafinen 2004: 49. 
35 Nfiemfinen 2003: 156. 



39 
 

 
 

2.1.2 Luonnon ja efi-luonnon rajanvedosta tofimfinnallfiseen  
jatkumoon 
 
Kulttuurfilla ja luonnolla efi Hafilan ja Lähteen (2003: 32) mukaan ole 
mfitään ”suhdetta”, koska ne ovat lfifian tfifivfifistfi tofisfifinsa kfietoutunefita 
ja sfisäfisestfi heterogeenfisfiä, efikä maafilmaa ole ylefisemmfinkään tarkofi-
tuksenmukafista tarkastella ”ehyenä kokonafisuutena”. Rakenteellfinen 
jaottelu luonnonympärfistöön ja rakennettuun ympärfistöön on Wfilla-
mon (2004: 34) näkemysten mukaan mahdollfista korvata tofimfinnallfi-
sella tarkastelulla, jossa ympärfistö filmenee tofisfifinsa kfietoutuvfina eko-
logfisfina ja finhfimfillfisfinä ulottuvuuksfina. Raja fikään kufin katoaa: matka 
luonnosta efi-luontoon onkfin jatkumo. Tofimfinnallfisestfi ajateltuna 
luonto on läsnä kafikkfialla, efikä sfitä ole tarpeenkaan rajata eroon kult-
tuurfista. 
Tofimfinnallfinen lähestymfistapa luontoon lfienee Wfillamon (2004: 

35–36) mukaan ylefistymässä. Kun menemme metsään, menemme 
”luontoretkelle”. Kukaan efi kufitenkaan sano kauppaan mennessään 
lähtevänsä ”yhtefiskuntaretkelle.” Yhtefiskunta efi sfifis selvästfikään ole 
pafikka, jonne mennään, vaan jossa ollaan koko ajan. Wfillamo pohtfifi 
luonnon ja kulttuurfin jatkumoa kysymällä edelleen, mfiksfi luontoon on 
mentävä erfikseen, vafikka se on samalla tavalla läsnä koko ajan kuten 
yhtefiskuntakfin, ja sfielläkfin ollaan koko ajan. 
Paulfi Tapanfi Karjalafisen mukaan on edelleen tavanomafista aja-

tella, että ympärfistö on mefihfin nähden jotakfin ulkopuolfista, että me 
subjektfina ja ympärfistö objektfina olemme olemassa tofisfistamme firral-
lfisfina. Eksfistentfiaalfisestfi, finhfimfillfisen maafilmassa olemfisen suhteen, 
asfianlafita on tofisfin. Inhfimfillfisen ympärfistösuhteen eksfistentfiaalfinen 
analytfifikka pyrkfifi saumaamaan subjektfin ja objektfin kfifinnfi tofisfifinsa, 
vfifime kädessä ylfittämään objektfivofivfien ajatusmuotojen tuottaman fih-
mfisen ja ympärfistön vastakohtafisuuden.36 
Luonnon ja kulttuurfin rajojen ja suhtefiden tarkastelua jatkumona 

vofidaankfin pfitää tarkofituksenmukafisempana kufin jyrkkää luokfittelua, 
koska ehdottomfifin krfiteerefihfin sfidottavfissa olevaa rajakohtaa luon-
non ja efi-luonnon välfifin on vafikea löytää. Sfiltfi ympärfistön tofimfinnal-
lfiseen lähestymfistapaankfin lfifittyy selvfiä hyppäyksenomafisfia rajakohtfia: 
luonnonmetsä hakataan ja muutetaan fistuttamalla talousmetsäksfi, 
pelto rafivataan, asutusalue perustetaan. Rajan määrfittämfisellä vofi sfifis 
olla usefin käytännöllfinen ja polfifittfinen merkfitys.37 

                                                      
36 Karjalafinen 2004: 52. 
37 Wfillamo 2004: 35–36. 
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Erämaan käsfitteen määrfittely luonnon, yhtefiskunnan ja kulttuu-
rfin osana tafi rajofilla efi ole yksfinkertafista, mutta afiemman tutkfimuksen 
valossa näfitä rfisteyskohtfia vofidaan etsfiä ja hahmotella. Karjalafisen 
(1997: 41) ja Valkosen (2002: 44–45) näkemyksfiä mukafillen erämaassa 
on kyse pafitsfi pafikan konstruofimfisesta myös finhfimfillfisen luontosuh-
teen hallfinnasta.  Vafikka tfietty erämaa pafikkana vofidaan määrfitellä 
fyysfis-sfijafinnfillfisestfi tfiettyjen krfiteerfien mukaan (”luonnontfieteellfinen 
erämaa”), sfillä on tämän ohella myös sekä subjektfifivfinen (”emotfio-
naalfinen, kokemuksellfinen erämaa”) että sosfiaalfis-kulttuurfinen ulot-
tuvuus. Erämaa vofidaan sfifis osofittaa olemassa olevaksfi konkreet-
tfiseksfi pafikaksfi – se sfijafitsee jossakfin ja mefillä vofi olla sfifitä kokemuksfia 
– mutta erämaa efi ole mfissään yksfinkertafisessa mfielessä objektfifivfisestfi 
olemassa oleva pafikka.38 
 

2.1.3 Pohjofiseen pafikallfisuuteen perustuva luontosuhde  
erämaakäytäntöjen rakentajana 
   

Erämaan tofimfinnallfisen perustan tarkastelu edellyttää pafikallfiskult-
tuurfien ja elämäntapakysymysten näkökulman ja pohjofisen luonto-
suhteen pohdfintaa. Afiemmfin erämaan käsfitettä lähestyttfifin nfimen-
omaan elfinkefinojen näkökulmasta, nykyään yhä enemmän suojelupafi-
nottefisestfi, vafikkakfin erämaan määrfittelyyn sfisältyy edelleen jonkfinlafi-
nen metsän luonnontfilafisuuden vaatfimus. Mfikä tulkfitaan erämaaksfi tafi 
erämafiseksfi vafihtelee hfistorfiallfisestfi ja kulttuurfisestfi.39  
Afiemmat tutkfimukset ovat osofittaneet, että lappfilafiset erämaa-

käytännöt ovat vuosfikymmenfien ja -satojen saatossa kokemuksellfi-
sestfi ja eletyfistä asfiofista rakentunefita, syvälle lappfilafismentalfiteettfifin 
uurtunefita tapoja ja tottumuksfia. Lappfilafisessa ajassa ja tfilassa jalostu-
neessa luontosuhteessa efi ole kyse pelkästään olemfisesta tafi asumfi-
sesta vaan myös tfiedosta, joka tässä prosessfissa on jalostunut. Erämaa 
efi ole erfillfinen pafikka, vaan luonteva osa lappfilafista elämfismaafilmaa. 
Erämaat ovat tavanomafisfia ”elettyjä sfijafinteja” pafikallfisten fihmfisten 
elämässä ja erämaaluontosuhde näyttäytyy pafikallfiselle elämfisen osa-
tekfijänä päfinvastofin kufin matkafilfijalle, jolle nfifiden esfitetään olevan va-
paastfi valfittavfia ja kulutettavfia elämyksfiä.40 

                                                      
38 Karjalafinen 1997: 41; Valkonen 2002: 44–45; 2008. 
39 Saarfinen 1999; 2006; Hallfikafinen 2000; 2001. 
40  Ingold 2000: 1–7; Valkonen 2002: 46–48; 2008: 245–247. 
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Erämaa nähdään pafikkana, jonka mfielfi syntyy elämänkäytän-
nöfissä. Lapfissa pafinotetaan erämaan tradfitfionaalfisten kuten elfinkefi-
nofihfin tafi eränkäyntfifin lfifittyvfien pafikallfisten käytäntöjen erfityfisyyttä. 
Pafikallfinen erämaaluontosuhde, ”kulttuurfi”, rakentuu rfinnastamalla 
se turfistfiseen tafi suojeluun perustuvfifin luontokäsfityksfifin ja -käytäntöfi-
hfin. Suojeluun perustuva erämaakäsfitys näkee erämafiden merkfityksen 
nfimenomaan fitsefisarvofisena yhtefisomafisuusresurssfina ja luonnon-
suojelullfisena, sfivfilfisaatfiosta erfillään olevana kohteena. Turfistfiseen 
erämaakäsfitykseen lfifittyy luonnonkäytön suhteellfisen lyhytafikafiseksfi 
tarkofitettu kesto, vapaa-afikana tapahtuva vfirkfistyksellfinen elämys ja 
kulutukseen lfifittyvät näkökohdat.41  
Pohjofisten kansojen luonnonvarojen ja elfinolosuhtefiden säätele-

mää yhdfistelmätaloutta sekä näfiden kansojen suhtautumfista luontoon 
Juha Pentfikäfinen (1992; 1994) pfitää eettfisestfi korkeatasofisena. Elfin-
kefinojen monfipuolfisuus ja sopeutumfinen erfilafisfifin ympärfistöfihfin ja 
luonnonkontekstefihfin ovat keskefisfiä pohjofisen elämäntapaa ymmär-
rettäessä. Avafinkysymyksenä on tasapafino fihmfisen mfikrokosmoksen 
ja luonnon makrokosmoksen välfillä. Tällafisen elämäntavan Pentfikäfi-
nen näkee säfilyttävänä, efi vallofittavana.42  
Pafikallfinen erämaaluontosuhde nähdään syvempänä ja hfistorfial-

lfisestfi rakentuneena. Se sfisältää tofistuvfia vfifittauksfia erämaaluontosuh-
teen pfitkäkestofisuuteen ja tätä suhdetta pfidetään ylefisestfi hyväksfi tun-
nustettuna asfiana. Pafikan ja käytäntöjen hallfinnan ja lähefisen sfidoksen 
luontoon ajatellaan takaavan ofikeanlafiset tfiedot ja tavat hyödyntää 
luontoa. Näfiden katsotaan puolestaan ofikeuttavan lappfilafiset luon-
nonkäytön ja -käytäntöjen tavat. Puhe kulttuurfisesta luontosuhteesta 
rakentaa samalla alueen kulttuurfihfistorfiaa ja luonnon sosfiaalfihfisto-
rfiaa.43 
 
 
2.2 Erämaakäsfitysten keskefisfiä lähtökohtfia  

2.2.1 Wfilderness-ajatuksesta erämaahan 
 

Erämaakäsfityksfiä on Yhdysvallofissa ja muualla länsfimafissa tutkfittu 
laajaltfi ns. wfilderness-tutkfimuksena. Englannfinkfielfinen wfilderness vakfifin-
tufi kfielenkäyttöön Raamatun käännösten välfityksellä jo myöhäfiskes-
kfiajalla ja etymologfisestfi se perfiytyy filmefisestfi mufinafisskandfinaavfisesta 
                                                      
41  Saarfinen 1999: 82–90; Valkonen 2002: 46–48. 
42  Pentfikäfinen 1992: 318–319; 1994: 9–11. 
43  Valkonen 2002: 46–48; 2008: 245–247. 
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’vfillfiä’ merkfitsevästä kantasanasta.  Raamatussa wfilderness-termfiä käy-
tetään kuvaamaan fihmfisasutusten ulkopuolfisfia, hedelmättömfiä ja loh-
duttomfia autfiomafita. Myös suomen sana erämaa levfisfi ylefiskfieleen en-
sfisfijafisestfi Raamatun käännöksfistä ja se on yhdfistynyt luonnonsuoje-
luun olennafisestfi pohjofisamerfikkalafisten esfikuvfien välfityksellä.44 
Roderfick Nash näkee teoksessaan Wfilderness and the Amerfican 

Mfind (1982) erämaan fidean sfiltfi modernfin afikakauden tuotteena. Hän 
tarkastelee kehfityskulkua, jonka tuloksena termfi safi 1800-luvun kulu-
essa lähes myyttfisen merkfityksen ja jossa finhfimfillfisen kulttuurfin ulot-
tumattomfissa oleva luonto nähtfifin arvokkaana sfivfilfisaatfion vastapafi-
nona. Nash tfifivfistää länsfimafisen erämaakäsfityksen ajatukseen, jossa 
erämaa määrfittyy nfimenomaan kulttuurfin ja luonnon vastakkafinaset-
telujen kautta, jossa ”sfivfilfisaatfio lofi erämaan”.45 
Luonnon vfilleys ja kesyttämättömyys esfitettfifin arvokkaana myös 

monfien amerfikkalafiskfirjafilfijofiden tuotannossa jo 1800-luvun esfiro-
mantfifikan ja romantfifikan afikakaudella. Henry Davfid Thoreaun tuo-
tannossa luonto efi ollut ulkofinen este, joka olfi saatava hallfintaan, efikä 
palvonnan kohde, vaan finhfimfillfisen olemassaolon oleellfinen osa. 
Thoreaun perustavofite safikfin filmauksensa käytännön askarefiden ja 
kfirjofittamfisen yhdfistelmänä. Thoreaun lfisäksfi myös Ralph Waldo 
Emerson korostfi luonnon, afinutlaatufisten mafisemfien ja elfinympärfis-
töjen tarjoavan fihmfiskunnalle henkfisfiä ja kulttuurfisfia arvoja. Luon-
nolla ja erämaalla nähtfifin hefidän käsfityksfissään olevan materfiaalfisten 
resurssfien lfisäksfi myös arvokasta henkfistä sfisältöä, joka tofimfi esteettfi-
sen ja ffilosoffisen finspfiraatfion lähteenä.46 
Wfilderness omaksuttfifin osaksfi luonnonhofidon peruskäsfittefistöä 

1900-luvun alkupuolella. Yhdysvaltalafisen luonnonsuojelun keskefi-
nen vafikuttaja Aldo Leopold julkafisfi ensfimmäfiset wfilderness-ajatusta 
kehfittelevät kfirjofituksensa luonnonhofidon perfiaattefista 1920-luvulla. 
Wfilderness alkofi merkfitä laajoja koskemattomfia luonnonaluefita, ja 
                                                      
44 Nash 1982: 8–9; Hafila 2003: 174–175. Sanan komponentteja (wfil-der-ness) tarkas-
teltaessa nfifille on löydettävfissä seuraavat selfitykset: ensfimmäfisen osan kantasanalla 
”wfill” ymmärretään omatahtofista, täynnä tahtoa olevaa, kontrollofimatonta, ja josta 
muodostufi adjektfifivfi wfild. Tofisen osan vanhaenglantfilafisella sanalla ”dēor” tarkofite-
taan sellafista eläfintä, jota efi vofi hallfita. ”Wfilldēor” on muuttunut wfilder-sanaksfi ja saa-
nut peräänsä substantfiffiofivan ness-päätteen. Sanan alkuperän wfild-dēor-ness vofidaan kat-
soa sfifis tarkofittavan vfillfieläfinten asuttamaa aluetta. (Nash 1982: 1–2. Ks. myös Hallfi-
kafinen 1993; 1998.) 
45 Nash 1982: xfififi. 
46 Nash 1982: 84–85; Callficott & Nelson 1998: 28–47; Naskalfi 2002: 91; Hafila 2003: 
176, 191–192. Henry Thoreaun tunnetufimpfifin teoksfifin kuuluvat mm. Walden: Elämää 
metsässä. (Walden, or, lfife fin the woods, 1854) sekä Kävelemfisen tafito. (Walkfing, 1862). Emer-
sonfin vafikutusvaltafisfimpfifin kfirjofituksfifin lukeutuu teos Nature (1836). 
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sfille alettfifin kehfittää myös täsmällfisfiä krfiteerejä kuten etäfisyys ajokel-
pofisfista tefistä. Luonnonsuojelujärjestö Wfilderness Socfiety perustettfifin 
Yhdysvallofissa vuonna 1935 ja Wfilderness Act (Erämaalakfi) säädettfifin 
vuonna 1964.47  
Pohjofisamerfikkalafiseen kansallfishenkfisen wfilderness-fihantee-

seen vafikuttfi koskemattoman luonnon ylevyyden ohella olennafisestfi 
rajaseutujen vallofittamfiseen tähtäävä rajamaa-ajattelu (frontfier menta-
lfity), jossa korostufivat rajamaan vallofittamfisen ja erämaan vaalfimfisen 
vastakohtafisuudet. Wfilderness – frontfier -asetelmalla on myös vastfi-
neensa mufilla maapallon aluefilla kuten Sfiperfiassa, Australfiassa, Etelä-
Amerfikassa ja Afrfikan harvaan asutufissa osfissa.48 
 
2.2.2 Erämaan kulttuurfihfistorfiallfisfilta juurfilta kohtfi nykypäfivää 
 

Suomalafisen erämaakäsfitteen juuret lfifittyvät lähfinnä keskfiafikafiseen ja 
sfitä vanhempaan erätalouden afikaan. Metsästyksellä, kalastuksella ja 
keräfilyllä elävfiä fihmfisfiä ja hefidän muodostamfiaan kesä- ja talvfikylfissä 
vuodenafikojen mukaan asuvfia pyyntfiyhtefisöjä on ollut Suomen alu-
efilla jo nofin 7000‒1000 eaa. Tämän afikakauden jälkeen alkofivat kas-
kfikulttuurfi ja alkeellfinen karjanhofito levfitä Suomeen. Itä-Suomessa 
ylefistyneen kaskfivfiljelyn ohella säfilyfi eränkäyntfi kufitenkfin laajofilla 
luonnontfilafisfilla aluefilla. Nofin 1000 jaa. alkofi talonpofikafiskulttuurfi 
vallata alaa etenkfin Lounafis-Suomessa.49 
Suomenkfielfinen termfi erämaa perfiytyy erätaloudesta, joka olfi 

Etelä-Suomen ja Hämeen varhafisessa omavarafistaloudessa maanvfilje-
lyn täydentäjä nofin 1500-luvulle astfi.  Erämaalla tarkofitettfifin erätalou-
den yhteydessä tfietyn talon tafi useamman kyläkunnan valtaamfia met-
sästys- ja veronkantomafita, jotka usefin sfijafitsfivat hyvfinkfin kaukana 
haltfijofidensa vakfinafisfista asufinpafikofista. Keskfiafikafisessa erätalousjär-
jestelmässä erämafiden oletetaan sfifis olleen osa sfillofista ”yhtefiskunta-
järjestelmää”, jossa eränkäyntfialueet ja nfifiden verotus olfi järjestetty 
yhtefisöfittäfin.50 Näfin ollen erämaan merkfityssfisältö olfi jo tuollofin vah-
vastfi arvolatautunut ja taloudellfiseen ja sosfiokulttuurfiseen omfistusofi-
keuteen ja vallankäyttöön sfidottu.51 

                                                      
47 Nash 1982: 141–160; Hafila 2003: 174–177.  
48 Short 1991: 5–10; Hafila 2003: 176. Vrt. Callficott & Nelson 1998. 
49 Sarmela 2007: 31–33; Hallfikafinen 1991: 21; 1994: 10. 
50 Vofionmaa 1947: 56–57, 70–72; Hafila 2003: 174–175; Saarfinen 2006: 13; Lehfikofi-
nen 2007: 171–174. 
51 Saarfinen 2006: 13.  
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Suomen kfielen erämaan katsotaan olevan fikfivanha omaperäfissana, 
jonka etymologfiset merkfitykset ovat sfidoksfissa eränkäyntfifin ja pyyn-
tfikulttuurfifin. Erä vfifittaa muun muassa saalfifiseen, rfifistaan sekä erfillfi-
seen osaan jostakfin määrästä tafi syrjäfiseen alueeseen. Erämaa onkfin 
hfistorfiallfisestfi tarkofittanut asutuksesta erfillään olevaa seutua, jolla on 
metsästykseen ja kalastukseen lfifittyvää taloudellfista merkfitystä.52  
Vafikka erämaalla onkfin perfintefisestfi tarkofitettu asumattomfia kor-

pfia sekä rfifista- ja saalfistusmafita, sanalla on myös mufita merkfityksfiä. 
Sanalle on etsfitty etymologfisfia vastfinefita kafikfista lähfisukukfielfistä sekä 
saamen kfielfistä. Kun esfimerkfiksfi karjalan erä ja vfiron ära merkfitsevät 
’pofis’, pohjofissaamen earrfi taas on ’se mafitoerä, jonka lehmä t. vaadfin 
t. karja kerralla lypsää’.  Pohjofissaamessa esfifintyvän vastfineen on kufi-
tenkfin katsottu olevan osfittafin lafinaa fitämerensuomesta. Vastfineeksfi 
on arveltu myös hantfin sanaa erõt ’eräs’.53 
’Erfillään olevan’ tafi ’erfilleen otetun’ merkfityksestä vofidaan johtaa 

erä-sanan monet merkfitysvarfiantfit kuten ’kerta; sato, saalfis; matka, tafi-
val; määrä t. osa jostakfin määrästä’. Vanhassa kfirjakfielessä erä-sanan 
monfia sfijamuotoja on käytetty adverbefinä, esfimerkfiksfi eränänsä ’erfik-
seen’, erääkään ’vähääkään’.54 Saalfistus- ja rfifistamaan, aavfikon ja au-
tfiomaan lfisäksfi erämaa on saanut myös kuvafinnollfisen merkfityksen 
nykykfielessä. Sfillä vofidaan tarkofittaa myös tylsää, lohdutonta, surkeaa 
ja masentavaa aluetta kuten nukkumalähfiön betonfierämaa.  Eränkäyntfi 
taas vofi merkfitä pafitsfi metsästystä myös vaellusretkefilyä erämaa-aluefilla.55 
Erämaan kulttuurfihfistorfiallfiseen katsantokantaan lfifittyy lähefisestfi 

myös metsän käsfite. Metsä on Juha Pentfikäfisen (1994) mukaan suoma-
lafis-ugrfilafisten kansojen maafilmankuvan56 keskefiselementtfi, koska 
metsä on tofimfinut näfiden kansojen elämän ylläpfitäjänä, pofikkeuksena 
vafin muutamat tundralle tafi arolle vaeltaneet kansat. Metsä on tofimfi-

                                                      
52 Nykysuomen sanakfirja 1987: 37; Suomen sanojen alkuperä 1993: 107; Hallfikafinen 
1998. 
53 Häkkfinen 2004:130; Nykysuomen sanakfirja 1987: 37. 
54 Häkkfinen 2004: 130; Nykysuomen sanakfirja 1987: 37. 
55 Nurmfi & Rekfiaro, I. & Rekfiaro P. 1993: 80. 
56 Maafilmankuvalla Pentfikäfinen (1987: 27; 1994: 7) tarkofittaa tässä väljästfi määrfitel-
tynä käsfityksfiä maafilmankafikkeudesta, ajasta, olemassa olon perustefista, luonnosta, 
ympärfistöstä, fihmfisen ja fihmfisyhtefisön suhtefista nfifihfin, fihmfisestä fitsestään, elämästä 
ja kuolemasta ja kuolemanjälkefisestä elämästä, yhtefiskunnasta, hfistorfian ja kulttuurfin 
perustekfijöfistä. Mannfisen, Envallfin ja Knuuttfilan (1989) mukaan maafilmankuva ja sen 
muuttumfinen on monfilla humanfistfisfilla ja yhtefiskuntatfieteellfisfillä alofilla keskefinen ja 
monfimuotofinen tutkfimuskohde, joka maafilmannäkemfisen tapana kattaa yhtä hyvfin 
oppfineen tfiedeperfinnön kufin tafiteellfisen maafilmanhahmotuksen muodot ja jokapäfi-
väfiset, arkfiset katsomukset. 
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nut sekä tajunnan tfietofisen että tfiedostamattoman kerroksen jäsentä-
jänä. Metsän merkfitys on sfittemmfin välfillfistynyt ja soffistfikofitunut, 
mutta yhä suomalafis-ugrfilafisen mfielenmafiseman useat tyypfillfiset pfifir-
teet vofidaan palauttaa metsän käsfitteeseen. Nykysuomalafisen maafil-
mankuvassa metsä saattaa olla perfifeerfiseksfi koettu asfia, mutta sfiltfi cfi-
tykansalafisenkfin mfielenmafisemaa muovaavat yhä metsäsuomalafiset 
arkkfityypfit.57  
Erämaan käsfitettä vofidaan sfifis pfitää myös kulttuurfisena käsfit-

teenä, jonka juuret ulottuvat keskfiafikafiseen pyyntfikulttuurfifin, joka 
kokfi hufippukautensa afikana, jollofin turkfiksfista tulfi arvokasta kauppa-
tavaraa. Tällöfin olfi syntynyt uusfi kulttuurfivafihe, maanvfiljelyskulttuurfi, 
joka sfitofi fihmfisyhtefisöt pafikofilleen. Kylfien muodostuessa kfifintefiksfi 
asufinpafikofiksfi, erämaat jäfivät kylfien ulkopuolelle. Erämfiehet ja hefidän 
muodostamansa kumppanuuskunnat pyysfivät rfifistaa tfietyfiltä alufilta, 
jotka afinakfin jossafin määrfin vakfifintufivat käyttäjfilleen.58  
Tokfi eräretket ulottufivat hyvfin kauaskfin. Olennafista on, että erä-

maa olfi käyttöalue, ”takapfihan raaka-afineafitta”. Tässä lfieneekfin suurfin 
ero verrattuna yhdysvaltalafisen frontfierfin wfilderness-käsfitteeseen. 
Amerfikan uudfisasukkaat kokfivat wfilderness-alueet asuttamattomfiksfi, 
nefitseellfisfiksfi aluefiksfi, vafikka erämaat olfivatkfin mantereen alkuperäfis-
väestön käytössä. Joka tapauksessa wfilderness-käsfite kantofi muka-
naan vanhaa eurooppalafista klassfista luontokäsfitystä, joka arvostfi fih-
mfisen luomaa ja muokkaamaa ympärfistöä.59 
Vfifime vuosfisadan alkuun astfi lähes koko Lappfi olfi laajaa, harvaan 

asuttua seutua. Vuosfisatojen ajan Suomen erämaat olfivat kylfien ja 
mufiden yhtefisöjen nautfinta-aluefita, jofissa pääasfiassa metsästettfifin ja 
kalastettfifin. Lapfin jokfivarsfien ja järvfien rannofilta asutus levfittäytyfi vä-
hfitellen laajemmalle 1800-luvulla alkaneen ja seuraavalla vuosfisadalla 
vfilkastuneen tefiden rakentamfisen myötä. Vfifime sotfien jälkeen Lapfin 

                                                      
57 Pentfikäfinen 1994: 7. Anttosen (1994: 27) ja Rfinnekankaan & Anttosen (2006) mu-
kaan kfielentutkfijat (mm. Vfilppula 1990: 287) ovat osofittaneet, että metsä on vanhas-
taan merkfinnyt – efi nfifinkään ”kasvfiyhdyskuntaa, jonka pääasfiallfisen kasvfillfisuuden 
muodostavat puut”, vaan ’äärtä’, ’syrjää’, ’sfivua’.  Vfilppulan (emt. 287–288) mukaan 
metsä-sanan käyttö maastotermfinä noudattelee findoeurooppalafisten kfielten vastaa-
vfien sanojen kehfitystä. Esfimerkfiksfi nykyruotsfin maata, kenttää ja aluetta tarkofittava 
sana ’mark’ (> vfildmark; ödemark) on käytetty mufinafisgermaanfisfissa kfielfissä merkfit-
semään rajaa, rajaseutua ja reunaa. Vastaava merkfitys on ollut myös latfinan sanalla 
’margo’, mufinafisyläsaksan ja gootfin ’marka’ ja ranskan ’marche’, jotka myös ovat mer-
kfinneet rajaa, rajaseutua ja reunaa. Suomalafis-saamelafisella kfielfialueella metsä on mer-
kfinnyt ”rajaa, jossa rantavfifivasta maalle päfin sfifirryttäessä ranta-alue loppuu ja sfisämaa 
alkaa” (emt. 287). 
58 Sarmela 2007: 31–33; Hallfikafinen 1994:10. 
59 Hallfikafinen 1994: 10. 
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metsfiä alettfifin hyödyntää tehokkaastfi ja metsäautotefitä rafivattfifin syr-
jäfisfifinkfin erämafihfin.60 Tämä muuttfi ratkafisevastfi lappfilafisten erämafi-
den luonnetta. 

2.2.3 Lafinsäädännöllä määrfitelty erämaa 
 

Suomeen on vuosfikymmenten saatossa luotu lafinsäädännöllfisfin tofi-
menpfitefin varsfin laaja ja monfipuolfinen luonnonsuojelualuefiden ver-
kosto, johon kuuluu hyvfin erfilafisfia, erfikokofisfia ja erfi tavofin suojeltuja 
aluefita ympärfi maan. Luonnonsuojelualuefista tunnetufimpfia ovat kan-
sallfis- ja luonnonpufistot, joskfin nykyään on alettu kfifinnfittää huomfiota 
sfifihen, että pfienetkfin suojelualueet vofivat hyötyä suojelualuefiden ver-
kostomafisuudesta. Myös erämaa- ja retkefilyalueet nähdään entfistä 
enemmän osana suojelualueverkostoa, vafikka ne efivät ole varsfinafisfia 
luonnonsuojelualuefita.61  
Suomessa säädettfifin vuonna 1991 Erämaalakfi62, jota vofidaan pfi-

tää erämaakäsfitteen eräänlafisena vfirallfisena lähtökohtana, ja jonka 
avulla vofidaan tarkastella erämafiden lafinsäädännöllfisfiä perustefita. Erä-
maalakfi määrfittelfi pohjofiset erämaa-alueet ja ne kuuluvat Suomen Na-
tura 2000-verkostoon. Erämaa-aluefita on 12, ja nfifiden pfinta-ala on 
yhteensä 14 903 km². Erämaa-alueet ovat Metsähallfituksen hofi-
dossa.63 

                                                      
60 Lehtola 2012: 74–75, 443; Neuvonen 2012: 45.  
61 Hefinonen 2011: 228–230. 
62 Erämaalakfi 17.1.1991/62. http://www.ffinlex.ffi/ffi/lakfi/ajan-
tasa/1991/19910062?search[type]=pfika&search[pfika]=er%C3%A4maalakfi, vfifitattu 
23.2.2011. 
63 Metsähallfitus 2011. 
http://www.metsa.ffi/sfivustot/metsa/ffi/Luonnonsuojelu/Suojelualueet/Era-
maaalueet/Sfivut/Pohjofiseteramaaalueet.aspx vfifitattu 23.2.2011. 
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KARTTA 2 Erämaalafissa (1991) säädetyt erämaa-alueet. (© Metsähallfitus 2005; © 
Maanmfittauslafitos 2005.) 

 
Erämaalafin säätämfisen taustalla olfi kfifivas ja pfitkä yhtefiskunnallfinen 
keskustelu Pohjofis-Suomen vfifimefisten laajojen, erämafisfiksfi mfielletty-
jen metsfien säfilyttämfisestä ja käytöstä.64 Erämaalafin suunnfitteluun ja 
toteutukseen tähtäävä prosessfi safi alkunsa 1980-luvun loppupuolella. 
Osaltaan tähän vafikuttfi myös Inarfijärven fitäpuolella sfijafitsevan Kessfin 
alueen metsfien käyttöä koskeva kfifista. Todellfisuudessa kysymys olfi jo 
1950-luvulla alkaneesta prosessfista, joka lfifittyy Inarfin metsfien ottamfi-
seen nykyafikafisen metsätalouden käyttöön.65 
Erämaalakfia valmfistelemaan asetettfifin Erämaakomfitea, jonka 

tehtävänä olfi selvfittää Lapfin erämaa-aluefiden laajuus, sfijafintfi ja merkfi-
tys erfi käyttömuotojen kannalta, sekä tehdä lafinsäädäntöehdotukset 
Erämaalafin pohjaksfi. Komfitea ehdottfikfin lakfisäätefisten erämaa-aluefi-
den perustamfista ja erämafihfin kohdfistuvan tutkfimuksen tehosta-
mfista.66 
Maafilmalla ylefisfimmfin käytetyn määrfitelmän mukaan erämaa al-

kaa kahdeksan kfilometrfiä lähfimmästä tfiestä, mutta tällafisfia aluefita olfi 
1980-luvun lopussa Suomessa enää vafikea löytää. Erämaakomfitea 

                                                      
64 Saarfinen 2002b: 5. 
65 Vefijola 1998: 95; 2002: 13‒14. 
66 Erämaakomfitean mfietfintö 1988: 22–23; Saarfinen 2002b: 5; Vefijola 2002: 13‒15. 
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joutufi tekemään suomalafiselle erämaalle uuden määrfitelmän. Erä-
maaksfi määrfiteltfifin asumaton ja tfietön alue, jonka pfinta-ala olfi vähfin-
tään 150 nelfiökfilometrfiä ja se on yleensä ylfi kymmenen kfilometrfiä le-
veä.67  
Erämaa-alueet perustettfifin aluefiden erämaaluonteen säfilyttä-

mfiseksfi, saamelafiskulttuurfin ja luontafiselfinkefinojen turvaamfiseksfi 
sekä luonnon monfipuolfisen käytön ja sen edellytysten kehfittämfiseksfi. 
Erämaa-aluefita vofidaan lafin mukaan hyödyntää porotalouden, kalas-
tuksen, metsästyksen tafi keräfilyn tarpefisfifin ja nfifitä vofidaan luovuttaa 
sellafista hanketta varten, joka on tarpeen puolustusvalmfiuden tafi raja-
vartfiolafitoksen tofimfinnan kannalta. Metsät säfilytetään luonnontfilafi-
sfina tafi nfifissä harjofitetaan luonnonmukafista metsänhofitoa. Tefiden ra-
kentamfinen ja kafivostofimfinta on erämaa-aluefilla kfielletty muutofin 
kufin valtfioneuvoston luvalla.68  
Erämaalakfi tofi metsänrajaseutujen luonnonvarojen käytön sääte-

lyyn afivan uuden näkökulman. Raskas, luontoa muuttava tofimfinta 
kfiellettfifin, mutta perfintefistä käyttöä pyrfittfifin edfistämään. Erämaalafin-
säädännöllä määrfiteltfifin suomalafisen erämaan käsfite, joka eroaa perfin-
tefisestä amerfikkalafisesta käsfitteestä sfifinä, että suomalafiseen erämaa-
han kuuluu myös fihmfinen perfintefisfine tofimfintofineen. Erämaalakfi 
edellyttfi pafitsfi metsänäkökulman, myös ns. tunturfierämafiden sfisällyt-
tämfistä erämaa-aluefisfifin. Tämä mahdollfistfi laajan ja monfipuolfisen erä-
maaverkoston syntymfisen.69 
 
2.2.4 Bfiologfis-ekologfinen erämaa 
 

Suomalafisten erämaamfielfikuvfissa erämaa on tfietön, asumaton, laaja, 
syrjäfinen ja luonnontfilafisena koettava alue. Vanhat kuusfi- ja mänty-
valtafiset metsät, aarnfiometsät ja luonnontfilafiset aukeahkot suot lfifitty-
vät ekologfisfista elementefistä selvfimmfin erämaamfielfikuvaan. Laajoja 
tunturfialuefita vofidaan kutsua erämafiksfi, mutta tunturfi efi ole erämaa-
mfielfikuvfien ensfisfijafinen elementtfi.  Myös vesfistöt kuuluvat olennafi-
sena osana suomalafiseen erämaakäsfitykseen, nfifin järvet, joet, purot 
kufin pfienet lammetkfin. Erämaan tulee olla hfiljafinen ja rauhallfinen, 
vafilla fihmfisen afiheuttamaa melua.70  

                                                      
67 Erämaakomfitean mfietfintö 1988:11; Neuvonen 2012: 45. 
68 Erämaalakfi 17.1.1991/62. 
69 Vefijola 2002: 14‒15. 
70 Hallfikafinen 1993: 148‒149; 1994: 11; 1998: 287; 2001: 111‒119; Sfippola 1992: 8.  
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Vafikka erämaa on suomalafisessa kulttuurfissa ymmärretty laajaksfi 
asumattomaksfi luonnonalueeksfi, usefimmfiten koskemattomaksfi fikfi-
metsäksfi, erämaa on ollut ennen kafikkea eränkäyntfialue. Sfitä on hyö-
dynnetty metsästämällä, kalastamalla ja marjastamalla.71 Suomalafiseen 
erämaakäsfitykseen on ekologfisen luonnontfilafisuuden lfisäksfi kuulunut 
perfintefisestfi myös luonnon hyödyntämfinen.  
Erämaan ja luonnonmetsfien yhteydessä käytetään myös käsfittefitä 

aarnfiometsä, fikfimetsä, erämetsä, metsäerämaa, salomaa, nefitseellfinen 
metsä ja vanha metsä.  Vafikka kullakfin termfillä on oma vfivahteensa, 
nfifitä yhdfistää luonnontfilafisuuden elementtfi, fihmfisen vafikutuksen 
puuttumfinen tafi vähäfisyys.72  
Monfissa selvfityksfissä erämaa on määrfitelty luonnontfilafiseksfi alu-

eeksfi, joka on ”nfifin laaja, että sen läpfi kulkemfinen vaatfifi yöpymfisen”. 
Tämän ”päfivämatkaperfiaatteen” mukafisestfi on katsottu, että erämaa 
alkaa kahdeksan kfilometrfin päässä lähfimmästä tfiestä. Tätä pfidettfifin 
etäfisyytenä, jota kauempaa efi palata takafisfin tfielle yöpymättä välfillä 
maastossa. Vfielä 1900-luvun alkupuolella suurfin osa Pohjofis-Suomea 
olfi erämaata.73 Vafikka käsfitykset erämaan ”päfivämatkaperfiaatteen” 
osalta ovatkfin osfittafin muuttuneet, Hallfikafisen (1998) tutkfimuksen 
mukaan nofin puolelle tutkfimukseen osallfistunefista ”halkafisfijaltaan 
kahdeksan kfilometrfin mfittafinen, luonnontfilafista vanhaa metsää kas-
vava tfietön alue on erämaata” 74.  
Luonnonmetsfien määrfittelemfinen efi ole käytännössä helppoa, 

koska metsfien ekosysteemefissä tapahtuvan luontafisen vafihtelevuuden 
lfisäksfi fihmfisen tofimfinnan vafikutus ulottuu metsäluontoon asumatto-
mfillakfin seudufilla laajofilla aluefilla. Varsfinafisfilta hakkufiltakfin tofis-
tafiseksfi säästynefille aluefille fihmfinen on vofinut jättää jälkensä tfietofi-
sestfi tafi tahtomattaan esfimerkfiksfi poronlafidunnuksen tafi tulenkäytön 
kautta. Ihmfisen vafikutus vofi olla myös välfillfistä, kuten saastefiden tafi 
filmastonmuutoksen ulottumfinen maafilman kaukafisfimpfifinkfin kolk-
kfifin.75 
Suomen metsfiä efi sfifis vofida yksfinkertafisfin krfiteerefin jakaa luon-

nontfilafisfifin ja efi-luonnontfilafisfifin, mutta sen sfijaan mefillä on laaja kfirjo 
fihmfisen tofimfinnan erfi tavofin muuttamfia metsfiä.  Kfirveenkoskemat-
tomat metsät ovat kufitenkfin käyneet harvfinafiseksfi, sfillä kaskeamfinen, 

                                                      
71 Hallfikafinen 1998: 286‒287; 2001: 111‒119; Sfippola 1992: 8. 
72 Kuuluvafinen 2010: 13. 
73 Ofinonen 1983; Erämaakomfitean mfietfintö 1988: 14; Sfippola 1992: 7‒8. 
74 Hallfikafinen 1998: 10, 287.         
75 Kuuluvafinen 2010: 10. 
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tervanpoltto ja metsfienhakkuut ovat vafikuttaneet lähes kafikkfialla met-
säluontoon. Luonnontfilafisuuden määrfittelemfistä varten onkfin afiheel-
lfista kysyä, mfillofin fihmfisen vafikutus on nfifin suurfi, ettefi metsä ole enää 
luonnontfilafinen ja kufinka vofimakkafita fihmfisen afiheuttamfia muutok-
sfia vofidaan hyväksyä luonnontfilafisuuden käsfitteen pfifirfifin. Vafikuttaako 
esfimerkfiksfi erämfiehen afikofinaan rakovalkeaansa varten kaatama kelo-
puu metsän omfinafisuuksfifin nfifin, ettefi sfitä enää vofida kutsua luonnon-
metsäksfi?76 
Erämaalafilla (1991) Lappfifin perustettujen 12 erämaa-alueen 

luonnonaluefista suurfin osa on tunturfipaljakofita, sofita ja ns. kfitu- ja 
joutomafita elfi metsätalouskäytön ulkopuolelle jäävfiä tunturfikofivfikofita 
tafi vähäpuustofisfia havumetsfiä. Kasvullfista metsämaata kokonafis-
pfinta-alasta on nofin 20 %, jofista valtaosa kufivahkoja tafi kufivfia kan-
kafita. Sofita aluefista on nofin vfifidennes.77 Lakfisäätefiset erämaat sfifis sfi-
jofittuvat maamme karufimpfifin ja filmasto-olosuhtefiltaan vaatfivfimpfifin 
luonnonmaantfieteellfisfifin vyöhykkefisfifin. Luonnonolosuhtefiltaan edul-
lfisemmat alueet on jo afiemmfin otettu vfiljely- ja asutuskäyttöön, ja suo-
jelu- ja erämaa-aluefiksfi on jäänyt luonnonolofiltaan epäedullfisfia ja vafi-
keastfi saavutettavfia aluefita. Tämä efi sfiltfi tarkofita sfitä, että erämafiden 
osuutta kasvfi- ja eläfinlajfiston bfiodfiversfiteetfin ‒ tafi yleensäkfin luonnon 
monfimuotofisuuden ‒ säfilyttäjänä vofitafisfifin vähätellä.78   
Suomen erämaat ovat merkfittävfiä luonnon monfimuotofisuuden 

säfilyttämfisessä sekä kansallfisella että kansafinvälfisellä tasolla. Euroo-
pan mfittakaavassa ne edustavat vfifimefisfiä laajoja metsä- ja tunturfialu-
efita Luotefis-Venäjän erämafiden ohella sekä tofimfivat ekologfisena käy-
tävänä Ruotsfin ja Norjan suojelualuefiden ja Venäjän tafigametsfien vä-
lfillä. Nämä erämaat edustavat vfifimefisfiä laajoja ja suhteellfisen luonnon-
tfilafisfia ekosysteemejä, jotka tarjoavat elfinaluefita sekä vaatfivfille erä-
maalajefille että muulle pohjofiselle lajfistolle.79 

                                                      
76 Kuuluvafinen 2010: 13. 
77 Erämaalakfi 1991; Erämaakomfitean mfietfintö 1988; Sfippola 1992: 8; 1999:7‒9. 
78 Sfippola 1999: 8‒11. 
79 Sfippola 1999: 10‒11, 19. Puhe vfifimefisfistä erämafista efi ole uutta. Jo vuonna 1966 Marttfi 
Lfinkola kfirjofittfi Vfifimefiset erämaat -teoksensa esfipuheessa: ”Suomessa on vfielä erä-
maata, mafisemaa, jossa fihmfiskäden jäljet ovat äärfimmäfisen vähäfisfiä, luontoa, jonka 
kehfitykseen fihmfinen efi ole vafikuttanut. ‒ ‒ Tänään vofi erämaata löytää fisofina alofina 
enää vafin Lapfin kaukafisfimmfilta perfiltä. Samalla kun erämaa jatkuvastfi vähenee, myös 
se luonto, jota fihmfisen työ on jo muokannut, kokee suurfia muutoksfia. Pfian kofittaa 
afika, jollofin vafin luonnonsuojelualueet edustavat maamme alkuperäfistä luontoa; ne 
ovat sananmukafisestfi vfifimefisfiä erämafita.” (emt. 7.) 
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Bfiologfisessa mfielessä erämaan käsfitteen määrfittelyä vofidaan sfifis 
lähestyä alueen luonnontfilafisuuden ja luonnonmukafisuuden näkökul-
masta, jossa fihmfinen on puuttunut luonnon prosessefihfin vafin satun-
nafisestfi, kuten esfimerkfiksfi pyydystämällä yksfittäfisfiä eläfimfiä tafi otta-
malla nuotfio- tafi tarvepuuta. Bfiologfisen erämaan määrfitelmään vofitafi-
sfifin myös sfisällyttää erämaan olevan nfifin laaja, että se pystyy ylläpfitä-
mään tfiettyä elfiöyhtefisöjen kokonafisuutta.80 
 
2.2.5 Tradfitfionaalfinen, turfistfinen ja suojeltu erämaa  
 

Erämaan käsfite efi ole stabfifilfi, vaan pohjofisten erämafiden merkfitykset 
ja arvot ovat jatkuvassa muutoksessa. Erämafihfin lfifitetään uusfia mer-
kfityksfiä ja osa afiemmfista ”ohenee, tyhjenee ja muuttuu sfisällöttömfiksfi 
nykyfihmfiselle” (Saarfinen 2006: 12). Saarfisen (emt.) mukaan on kyse 
myös valtatafistelusta, hegemonfisesta kamppafilusta, jossa jotkfin mer-
kfitykset, mfielfikuvat ja erämafiden hyödyntämfistavat menestyvät yh-
tefiskunnallfisessa merkfityksenantoprosessfissa tofisfia paremmfin. Tätä 
kamppafilua käydään pafitsfi erfi tofimfijofiden kesken myös erfi alueta-
sofilla: erämaa, sen arvo ja käyttömahdollfisuudet hahmottuvat usefin 
erfi tavofin pafikallfisella, kansallfisella ja ylfikansallfisella tasolla. Nämä erfi-
lafiset erämaakäsfitykset tulevat näkyvfiksfi dfiskursfifivfisfina rakentefina, 
jotka ovat kulttuurfisestfi ja hfistorfiallfisestfi ehdollfisfia.81 
Erämaadfiskurssfit ovat Jarkko Saarfisen (1999: 82; 2006:14) mukaan 

”erämaan fideaa määrfittävfiä ja tuottavfia yhtefiskunnallfisfia puhetapoja, 
jofihfin kytkeytyy polfifittfista, taloudellfista ja sosfiokulttuurfista merkfityk-
senantovofimaa”. Vafikka erämaakäsfityksfissä on tfietyssä mfielessä kyse 
kokonafisuudesta tafi jatkumosta, näfitä käsfityksfiä on mahdollfista jäsen-
tää erfilafisten puhetapojen kautta. Saarfinen (1999; 2002a; 2006) jakaa 
Lapfin erämafita määrfittävät nykykäsfitykset kolmeen puhetapaan, jofita 
ovat tradfitfionaalfinen, turfistfinen ja suojeltu erämaadfiskurssfi. 
Tradfitfionaalfinen erämaa rakentuu hfistorfiallfisestfi suhteessa pyyntfi-

kulttuurfiseen käsfitykseen erämaasta taloudellfisena resurssfina ja hyö-
dyntämfisen kohteena ja esfimerkfiksfi pafikallfisten fihmfisten vapaata met-
sästysofikeutta tafi metsätaloustofimenpfitefitä perustellaan Lapfissa suh-
teessa tradfitfionaalfiseen käsfitykseen erämafista, sen käytöstä ja merkfi-
tyksfistä. Myös Erämaalafin (1991) tavofitteet ovat pfitkältfi yhtenevfiä 

                                                      
80 Sfippola 1992: 8‒9; Kuuluvafinen 2010:13. 
81 Saarfinen 2002a; 2006: 12–14. 
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pyyntfikulttuurfin muovaaman erämaakäsfityksen kanssa ja lafissa erä-
maa nähdäänkfin kulttuurfin ja talouden pfifirfissä olevana resurssfina.82  
Suojeltu erämaa perustuu monfin osfin länsfimafiseen erämaakäsfityk-

seen ja sen mukafiseen erämafiden käytön hfistorfiaan. Se on muotoutu-
nut pfitkältfi erämafiden (wfilderness) vallofituksen, muuttamfisen ja sfitä 
kautta luonnon ja kulttuurfin vastakkafinasettelujen kautta, efi erämaassa 
asumfisen tafi elämfisen näkökulmasta. Erämafiden suojelutarve nousfi 
Suomessa vofimakkaastfi julkfisuuteen 1980-luvun puolfivälfissä (esfi-
merkkfinä tästä Inarfin Kessfin metsäkfifistat) ja vauhdfittfi osaltaan myös 
erämaalafinsäädännön kehfittämfistä. Suojellussa erämaapuheessa mer-
kfityksellfisenä nähdään luonnon erämafisuuden säfilyttämfinen.83 
Turfistfinen erämaa on tuottefistettua tfilaa, hyödyke ja tuote, jota on 

mahdollfista tuottaa, uusfintaa ja kuluttaa. Myös erämaat ovat kfifinteä 
osa moderneja yhtefiskuntfia ja nfifiden finstfitutfionaalfisfia suhtefita. Eräs 
keskefinen kansafinvälfinen ja modernfisaatfion synnyttämä erämafita 
hyödyntävä muutostekfijä on turfismfi. Matkafilu ja matkafiluun lfifittyvä 
mafinonta ja muu medfia luovat näkemyksfiä erämafista, jofissa modernfin 
yhtefiskunnan luomat kuluttamfisen mahdollfisuudet yhdfistyvät muun 
muassa vapauden, sefikkafilun ja luontoelämysten mfielfikuvfifin.84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
82 Saarfinen 2006: 15–16. 
83 Saarfinen 2006: 16–17; Nash 1982; Short 1991: 5–10. 
84 Saarfinen 2006: 18–19; Mels 1999. 
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TAULUKKO 1 Keskefiset suomalafiset erämaadfiskurssfit Saarfisen (1999: 90) mukaan. 
 

 
 
Suomessa erämafita koskevaa yhtefiskunnallfista keskustelua on sävyt-
tänyt luonnon ja kulttuurfin vastakkafinasettelu. Lapfin erämafihfin lfifitty-
vät merkfitykset ovat varsfin pysyvfiä yhtefiskunnallfisfia ja kulttuurfisfia ra-
kentefita, vafikkakaan ne efivät ole muuttumattomfia. Suojellun erämaan 
merkfitysarvo tulee Saarfisen (1999: 90–91; 2006: 20–23) arvfion mu-
kaan jatkossa haastamaan tradfitfionaalfisen erämaakäsfityksen entfistä 
vakavammfin, ja tämä näkyy jo nyt esfimerkfiksfi suurpetokeskustelussa 
sekä metsä- ja porotaloustofimfinnan arvostelussa. Myös kasvava mat-
kafilu vofi muokata Lapfin erämaa-aluefiden käyttöä, luonnetta ja erfi 
käyttömuotojen välfisfiä suhtefita. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA MENETELMÄLLISET 
LÄHTÖKOHDAT 
 
 
3.1 Narratfifivfinen lähestymfistapa 
 
Johdannossa kuvasfin lyhyestfi tutkfimuksenfi menetelmällfisfiä perustefita 
mfikrohfistorfiallfisestfi suuntautuneeksfi, narratfifivfiseksfi ja nfimenomaan 
narratfifivfis-elämäkerrallfiseksfi, jollafista erämaa-afihepfifirfistä efi afiemmfin 
ole tehty. Käsfittelen tässä luvussa pafitsfi mfikrohfistorfiallfiseen ja narra-
tfifivfis-elämäkerrallfiseen lähestymfistapaan lfifittyvfiä metodologfisfia ja teo-
reettfisfia näkökohtfia, myös sfitä mfillä tavofin tämä tutkfimus asemofituu 
mfikrohfistorfiallfiseen ja narratfifivfis-elämäkerrallfiseen tutkfimuskenttään. 
Elettyjen ja koettujen pafikkojen elämäkerrallfisuuteen perustuvaa geo-
bfiograffista tarkastelukulmaa käsfittelen tarkemmfin luvussa 4 Luonto ja 
erämaa pafikkana. 
Luku rakentuu fikään kufin kehyksfistä kuvaa kohtfi: laajemmfista 

tfietoteoreettfisfista ja metodologfisfista lähtökohdfista tämän tutkfimuk-
sen ”kuvaan” ja valfintofihfin. Kyse on eräänlafisesta palapelfistä, jota 
kootaan pala palalta, uusfia paloja edellfiseen lfifittäen. Kokoan palapelfin 
osaset alaluvussa 3.3 Erä kertomuksfia ja kertomuksfia erä(ä)ltä, jonka jäl-
keen tämä ”kuva” tafi ”palapelfi” valmfistautuu asettautumaan analyyt-
tfiseen ja tulkfinnallfiseen kehykseensä luvussa 3.4 Analyysfin ja tulkfinnan 
perustefista. 
 
3.1.1 Kertomukset tfietämfisen muotona ja tfieteellfisenä  
lähestymfistapana 
 
Väfitöskfirjatyönfi pohjautuu laadullfisen tutkfimuksen tradfitfioon 85 ja 
narratfifivfiseen - erfityfisestfi narratfifivfis-elämäkerrallfiseen - lähestymfista-
paan. Narratfifivfisuudella tafi narratfifivfisella lähestymfistavalla vofidaan 
vfifitata monfifin asfiofihfin. Kerronnallfisuuden, kertomuksen, tarfinallfisuu-
den, narratfifivfisuuden tafi narratologfiankaan termfinologfia efi ole määrfi-
telty selkeän yksfityfiskohtafiseksfi metodologfiseksfi tafi teoreettfiseksfi ko-
konafisuudeksfi, vaan kyse on ennemmfinkfin monfien näkökulmfien, 
määrfittelyjen ja teoreettfisten näkemysten yhteenlfifittymfistä ja samalla 

                                                      
85 Laadullfisen tutkfimuksen perustefista esfim. Denzfin & Lfincoln 2000; Eskola & Suo-
ranta 2005; Aaltola & Vallfi (tofim.) 2007a; 2007b; Tuomfi & Sarajärvfi 2009; Alasuutarfi 
2011. 
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myös nfifiden välfisfistä erofista. Yhtefistä nfifille on kertomuksen käsfitteen 
keskefisyys. 
Kertomusten ja kerronnan tutkfimuksella on kfirjallfisuuden tutkfi-

muksessa pfitkät perfinteet, mutta erfilafisten kertomusten tutkfimus on 
laajentunut ja ylefistynyt lähfivuosfikymmenfien afikana usefilla tfieteen-
alofilla. Monfimuotofiset kerronnan tavat, esfimerkfiksfi tarfinat, elämäker-
rat, anekdootfit ja mufistelmat, ovat saaneet sfijaa tutkfimusafinefistofina 
esfimerkfiksfi yhtefiskuntatfieteellfisessä, kasvatustfieteellfisessä, psykolo-
gfian ja terveystfietefiden tutkfimuksessa. Vafikka narratfifivfisen tutkfimus-
otteen mukafisfia menetelmfiä, afinefiston hankfintatapoja ja lukutapoja 
on erfilafisfia, nfifitä yhdfistää edellä mafinfittu kertomuksen käsfite. Ylefisestfi 
kertomukset tunnfistetaan sfifitä, että nfifissä on tfilanne, henkfilö ja juonfi. 
Juonta pfidetäänkfin narratfifivfisestfi keskefisenä elementtfinä. Narratfifi-
vfista lähestymfistapaa pfidetään käyttökelpofisena erfityfisestfi sfillofin, kun 
tutkfitaan elämäkertoja, kerätään kertomuksfia, etsfitään kulttuurfisfia 
mallfitarfinofita, tafi jos tutkfimuskohteena on muutos.86  
Narratfifivfinen – ja narratfifivfis-elämäkerrallfinen – lähestymfistapa 

lfifittyy menefillään olevaan laajempaan murrokseen sosfiaalfitfietefissä, 
jota on luonnehdfittu termefillä subjektfifivfinen, kfielellfinen tafi kulttuurfi-
nen käänne, ja jota olfisfi mahdollfisestfi seuraamassa bfiograffinen 
käänne. Kuvaavaa tälle käänteelle on persoonallfisten ja sosfiaalfisten 
merkfitysten pafinottamfinen tofimfintojen perustana ja suuremman ar-
von antamfinen subjektfifivfisfille kokemuksfille ja yksfilön autonomfialle.87  
Narratfifivfisuus vfifittaa lähestymfistapaan, joka kohdfistaa huomfionsa 
kertomuksfifin tfiedon välfittäjänä ja rakentajana, ja sfillä on yhtymäkohtfia 
tfietoteoreettfisfifin ja kulttuurfisfifin näkökulmfifin, jofita on kutsuttu kon-
struktfivfismfiksfi ja postmodernfismfiksfi. Konstruktfivfistfisen näkemyksen mu-
kaan fihmfiset rakentavat tfietonsa ja fidentfiteettfinsä afikafisemman tfie-
tonsa ja kokemustensa varaan. Tämä vofi tapahtua nfimenomaan ker-
tomusten välfityksellä. Tfieto maafilmasta, kuten myös jokafisen fihmfisen 
käsfitys omasta fitsestään, on alatfi kehkeytyvä kertomus, joka rakentuu 
ja muuttaa muotoaan koko ajan. Tfieto on kertomusten kudelma, joka 

                                                      
86 Lehtonen 1996; Lfieblfich et al. 1998; Hännfinen 2000; Hyvärfinen 2006; Hefikkfinen & 
Syrjälä 2008/2002; Narratfifivfikfirja 2008; Löytönen 2010; Aaltonen & Lefimumäkfi 2010.  
Clandfinfin & Connelly (1994) pfitävät narratfifivfisuuden keskefisfinä käsfittefinä henkfilö-
hahmojen ja juonen lfisäksfi ajallfisuutta, näyttämöä ja monfiäänfisyyttä.  
87 Erben 1998b: 1–3; Geertz 1993: 19; Chamberlayne et al. 2000: 20; Mfiller 2000: 1; 
Syrjälä 2007: 229. 
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saa jatkuvastfi uutta materfiaalfia uusfiutuvasta kulttuurfisesta tarfinava-
rannosta ja lfifittyy sfifihen takafisfin.88 
Postmodernfi tfiedonkäsfitys kyseenalafistaa tfieteen objektfifivfisen 

puhetavan ja käsfityksen arvovapaasta, unfiversaalfista ja neutraalfista tfie-
dosta. Objektfifivfisuuden tfilalle postmodernfi ajattelutapa tuo tfietämfi-
sen kontekstuaalfisuuden, tfietämfisen sfidoksen afikaan, pafikkaan ja so-
sfiaalfiseen kenttään. Tfietämfinen on afina jostakfin perspektfifivfistä ja sub-
jektfiudesta määrfittyvää ja tämä on rohkafissut myös margfinaalefihfin jä-
tettyjä fihmfisryhmfiä luomaan omfia kertomuksfiaan, jofiden välfityksellä 
he firrottautuvat ”suurten kertomusten” hallfitsevfista tarfinofista.89 
Jeromé Bruner (1986) korostaa kertomuksfia tfietämfisen ja ajatte-

lun muotona, joten kertomuksen käsfitteellä vofidaan ensfiksfikfin vfifitata 
tfietämfisen tapaan ja tfiedon luonteeseen. Kertomukseen perustuvaa 
ymmärryksen muotoa Bruner kutsuu narratfifivfiseksfi tfiedon muodoksfi (nar-
ratfive cognfitfion). Brunerfin (1987: 11–12) mukaan ”kertomukset” efi-
vät tapahdu ”todellfisessa maafilmassa”, vaan fihmfiset rakentavat kerto-
muksfia mfielessään. Ihmfinen jäsentää kokemuksensa ja mufistfinsa nar-
ratfifivfisen ajattelunsa avulla. Brunerfin (1986) mukaan tofinen tfiedon 
muodostuksen perfimmäfisfistä finhfimfillfisfistä tavofista on loogfis-tfieteel-
lfinen tafi paradfigmaattfinen tfietämfisen muoto (paradfigmatfic cognfitfion). 
Nämä kaksfi tfiedonmuodostustapaa ovat tofisfiaan täydentävfiä, mutta 
samalla ne eroavat tofisfistaan: Brunerfin mukaan molemmfilla tfiedon-
muodostamfisen tavofilla saavutetaan pätevää tfietoa, vafikkakfin laadul-
taan erfilafista.90 
Narratfifivfisen tfiedonmuodostustavan avulla fihmfinen pyrkfifi ym-

märtämään kokonafisuuden fintegrofimalla sen osfistaan. Narratfifivfinen 
ajattelu lfifittyy erfityfisestfi fihmfisen jokapäfiväfisen arjen tapahtumfifin ja so-
sfiaalfisfifin suhtefisfifin. Kun arkfipäfivässä fihmfisfiltä kysytään, mfiksfi he te-
kfivät jotakfin, he tuottavat narratfifivfisen selfityksen, efivät loogfis-tfieteel-
lfistä. Koska fihmfinen fitse ymmärtää narratfifivfisestfi sekä omaa että tofis-
ten elämää, soveltuu narratfifivfinen tfietämfinen myös tutkfijan välfi-
neeksfi.91 

                                                      
88 Kvale 1992: 31–39; Lfieblfich et al. 1998, 2. Hefikkfinen 2007: 144–147. Seppänen 
(2010: 59) vertaa saamelafisten fikämfiesten elämänhallfintaa käsfittelevässä tutkfimukses-
saan kertomusvarannon kontekstuaalfista, korjafiltavaa ja muokattavaa kudelmaa osu-
vastfi lohfiverkkoon. 
89 Rosenau 1992: 77; Hatch & Wfiesnfiewskfi 1995: 118; Hefikkfinen 2007: 145–147; 
2008/2002: 184–189. 
90 Bruner 1986: 1113; 1987: 11–12; Hefikkfinen 2007: 148–149; Erkkfilä 2004: 183; 
2008: 199–200.  
91 Bruner 1986: 11–13; 1996: 123; Erkkfilä 2004: 183; 2008: 199–200. 
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Loogfis-tfieteellfinen tfietämfinen, jota Bruner kutsuu myös paradfig-
maattfiseksfi päättelyksfi, on empfifirfistä päättelyä ja se on omfinafista erfi-
tyfisestfi luonnontfietefille. Pyrfimme selfittämään sfillä fysfikaalfista todellfi-
suutta, jollofin keskefisenä on syyn käsfite. Narratfifivfisella ajattelulla selfi-
tämme finhfimfillfistä tofimfintaa, jollofin selfittävfinä tekfijöfinä ovat esfimer-
kfiksfi halut, uskomukset ja tofiveet. Tofisfin kufin paradfigmaattfinen ajat-
telu, joka etsfifi ylefispätevää, ajatonta totuutta, narratfifivfinen tfiedon-
muodostus on kontekstuaalfista, joka etsfifi tfiettyjä yhteyksfiä tapahtu-
mfien välfillä.92 
Kenneth Gergen (1994) näkee narratfifivfit järjestäytynefinä kerto-

muksfina, jofiden kautta pyrfimme tekemään ajatuksfiamme ja tofimfin-
taamme ymmärrettäväksfi fitselle ja mufille. Jokafisessa tarfinassa on ol-
tava päämäärä, tfila, johon pyrfitään tafi jota vältetään, ja tavofitteen ar-
von määrfittelyyn lfifittyvät oleellfisestfi sen kulttuurfin ja ympärfistön ar-
vot, johon tapahtumat sfijofittuvat. Gergen korostaakfin päämäärää nar-
ratfifivfisen rakenteen elementtfinä. Tarfinan kertomfinen edellyttää valfin-
toja. Denzfin ja Lfincoln (2000) käyttävätkfin termfiä montage filmentä-
mään näyttämöä, jolle tutkfija asettaa tutkfimuksessa käyttämänsä osa-
set. Näfitä osfia ovat esfimerkfiksfi kuvat ja tekstfit, jofilla tutkfittavaa fil-
mfiötä kuvataan.93 
 
3.1.2 Kertomuksen monet määrfitelmät 
 
Narratfifivfisuuden käsfitteen etymologfiset juuret löytyvät latfinan kfie-
lestä, jonka substantfifivfi narratfio tarkofittaa kertomusta ja verbfi narrare 
kertomfista. Englannfin kfielessä vastaavat sanat ovat narratfive ja narrate. 
Käsfitteen suomenkfielfinen käyttö efi ole vfielä vakfifintunutta, joten tut-
kfimuskfirjallfisuudessa käytetään narratfifivfia, kertomusta ja tarfinaa väljästfi 
tofistensa synonyymefina.94 Kfirjallfisuustfieteessä kertomusta ja tarfinaa 

                                                      
92 Bruner 1986:11–13; Bruner 1996: 123; Erkkfilä 2004: 183; 2008: 199–200. Erkkfilän 
(2008: 200) mukaan narratfifivfinen tutkfimus pyrkfifi näfin ollen vastaamaan lokaalfisen 
tfiedon haasteeseen: esfimerkfiksfi opettajan työtä tutkfittaessa kfifinnostusta efi suunnata 
sfifihen, mfitä opettajan työ on keskfimäärfin, vaan pyrkfimys on ymmärtää, mfitä se on juurfi 
tfietyssä pafikassa ja tfiettynä hetkenä. (Kursfivofintfi tekfijän.) 
93 Gergen 1994: 190; Denzfin & Lfincoln 2000: 4–5; vrt. Rantala 2008: 7–17. 
94 Hefikkfinen 2007: 142; Hännfinen 1999; Hyvärfinen 2010: 91–96. Vrt. Hyvärfinen & 
Löyttynfiemfi (2005: 189) kertovat noudattavansa artfikkelfissaan ”seuraavaa käännöspo-
lfitfifikkaa: narratfive = kertomus, kertomuksellfinen, kerronnallfinen ja story = tarfina”. 



59 
 

 
 

pfidetään erfillfisfinä käsfittefinä.95 Narratologfisestfi suuntautuneet kfirjallfi-
suuden tutkfijat erottelevat tarfinan ja kertomuksen käsfitteen sfiten, että 
tarfinalla vfifitataan kertomuksen filmafisemaan tapahtumakulkuun. Esfi-
merkfiksfi samasta Punahfilkan tarfinasta vofi olla monfia tofisfistaan pofik-
keavfia kertomuksfia, jotka filmenevät esfimerkfiksfi suullfisestfi, kfirjallfisestfi 
tafi elokuvan kefinofin toteutettufina kertomuksfina.96 
Narratologfian ja narratfifivfisuuden eroavuudet tulevat esfille myös 

muodon ja sfisällön analyysfierojen pafinotuksessa. Narratologfiassa ol-
laan kfifinnostunefita ennen kafikkea muodosta: mfiten kerrotaan, mfillafinen 
kertomus jostafin kokemuksesta tfietyllä tapaa kertoen syntyy. Sosfiaalfi-
tfietefissä ollaan pfikemmfin kfifinnostunefita sfifitä mfitä kerrotaan elfi sfisäl-
lön erfittelystä.97 
Pekka Tammen (2009) artfikkelfissa Kertomusta vastaan (”Ikävä ta-

rfina”) käsfitellään laajastfi kertomuksen erfilafisfia määrfitelmfiä ja kohdfis-
tetaan krfitfifikkfiä ns. kerronnallfisen käänteen rakentamaan käsfitykseen, 
jonka mukaan kertomuksfia on kafikkfialla. Tammen artfikkelfissa koros-
tetaan kaunokfirjallfisuuden ffiktfion erfityfisyyttä suhteessa arkfielämän 
kokemuksfifin ja todetaan, että narratologfian näkökulmasta ffiktfion ja 
elämän samastamfinen efi ole erfityfisen tavofiteltavaa.98 
Vafikka tämän tutkfimuksen tavofitteena efi olekaan käydä metanar-

ratologfista keskustelua, Tammen artfikkelfin ansfiona ovat sen sfisältä-
mät kertomuksen erfilafiset määrfitelmät ja nfifiden luokfittelut. Nämä 
määrfitelmät tekevät artfikkelfista hyödyllfisen kerronnallfisuuden tutkfi-
muksen kannalta laajemmfinkfin ja osofittavat kertomuksen tutkfimuk-
sen monfinafisen kentän. Tammfi jakaa kertomusten määrfitelmät ”lavefi-
sfifin määrfitelmfifin”, kertomukseen esfitysmuotona, puheaktfina, kognfitfifivfisena 
skeemana ja ”selvfiytymfisstrategfiana”.99 
Esfimerkfiksfi Brunerfin (1991:5) ajatuksen kertomuksesta todellfi-

suutta esfittävänä ja tuottavana muotona Tammfi luokfittelee kertomuk-

                                                      
95 Esfimerkfiksfi Rfimmon-Kenan (1991: 7–9; ks. myös 2002) luokfittelee kertomakfirjal-
lfisuuden perusaspektfit tarfinaksfi (story), tekstfiksfi (text) ja kerronnaksfi (narratfion).   Vrt. Aal-
tonen & Lefimumäkfi 2010: 119–125. 
96 Hyvärfinen & Löyttynfiemfi  2005:189. 
97 Aaltonen & Lefimumäkfi 2010: 121.  
98 Tammfi 2009: 140–166; ks. myös Hägg & Lehtfimäkfi & Stefinby 2009: 16; Hyvärfi-
nen 2010: 91; 2012: 401. 
99 Korostaaksenfi kertomuksen käsfitteen monfinafisuutta, kokosfin Tammen (2009) ar-
tfikkelfissa mafinfittuja kertomuksen määrfitelmfiä lfifitteeseen 5, Taulukko 5 Kertomuksen 
käsfitteen määrfitelmfiä. Hyvärfinen (2012: 401) kehfittelee Tammen luokfitusta edelleen ja 
esfittää, että ”uudelleen nfimettynä määrfittelyn luokat vofisfivat olla kertomus 1) tekstfin 
rakenteena, 2) retorfisena tfilanteena ja 3) kognfitfiona.” 
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sen ”lavefisfifin määrfitelmfifin”. Genetten (1988:19) määrfitelmä kerto-
muksesta tapahtumasarjana, joka sfisältää muutoksen määrfittyy taas 
kertomuksen esfitysmuodon perusteella, samofin kufin Prfincen (1982: 
45; 1987: 59) tfilantefista ja tapahtumfista muodostuvan juonellfisen ko-
konafisuuden sfisältämä kertomuksen käsfite. Phelan (2005: 118) taas 
ymmärtää kertomuksen retorfisena tofimfintana, jossa ”joku [on] kerto-
massa jollekulle tofiselle jossafin tfilanteessa ja jofitafin tarkofituksfia varten 
jotafin tapahtuneen”. 
Kertomus kognfitfifivfisena skeemana on nähtävfissä esfimerkfiksfi 

Fludernfikfin (1996: 34, myös 2003) määrfitelmästä, jossa ”tekstfistä teh-
dään kertomus pakottamalla se kerronnallfisuuden muottfifin”, tafi ”per-
formatfifivfisena tofimfintana, joka tekee tutkfimastaan tekstfistä kerto-
muksen”, kuten Nelles (1997: 116) näkee. Luokfittelunsa lopuksfi 
Tammfi ottaa esfille vfielä Hermanfin, Jahnfin ja Ryanfin (2005: fix) määrfi-
telmän, jonka hän nfimeää ”selvfiytymfisstrategfiaksfi”: ”[Kertomus on] 
perustavanlaatufinen finhfimfillfinen strategfia, jolla pyrfitään hallfitsemaan 
afikaa, prosessfia ja muutosta.”100 
Mattfi Hyvärfisen (2004; 2006; 2010; 2012) kerronnallfista tutkfi-

musta ja kertomuksen perusolemusta käsfittelevfien artfikkelefiden mu-
kaan sosfiaalfitfietefissä efi ole pyrfitty esfittämään täysfin selkefitä määrfitel-
mfiä kertomukselle. Hyvärfinen (2010: 91,123) ottaa haastattelukerto-
muksen analyysfin yhteydessä esfille Gerárd Genetten (1980) klassfiseksfi 
tulleen erottelun kertomuksen kolmen erfi ulottuvuuden – kertovan 
tekstfin kuten lfitterofidun haastattelun, kerronnan tfilanteen ja vuorovafiku-
tuksen sekä haastattelun tekstfistä rakentuvan tarfinan välfillä. 
Monfien kertomuksen määrfitelmfien ytfimessä on ajatus, että ker-

tomus on esfitys vähfintään kahdesta tosfiaan seuraavasta tapahtumasta. 
Monfica Fludernfikfin (1996) kehfittelemässä luonnollfisessa narratologfi-
assa pafinopfiste on kufitenkfin sfifirtynyt tapahtumfien peräkkäfisyydestä 
kokemuksellfisuuteen. Davfid Hermanfin (2009) ehdottamassa kertomuk-
sen prototyypfissä on neljä peruselementtfiä. Ensfiksfikfin tyypfillfiset ker-
tomukset ovat tfilantefisfia esfityksfiä, tofiseksfi kertovat esfitykset rohkafise-
vat vastaanottajaa tekemään päätelmfiä erfillfisten tapahtumfien ajallfisestfi 
järjestyneestä kulusta. Kolmas elementtfi on kertomusten yhtäläfinen kyky 
luoda maafilmoja, yllätyksfiä ja epäjärjestystä nfifiden sfisälle. Hermanfin neljäs 
krfiteerfi on kokemuksellfisuus: kertova esfitys välfittää jonkun tfietofisuuden 
kokemana sen, mfillafista on elää kuvatun epäjärjestyksen läpfi.101 
 

                                                      
100 Lfifite 5, Taulukko 5 Kertomuksen käsfitteen määrfitelmfiä.  
101 Fludernfik 1996; Herman 2009; Hyvärfinen 2010: 91–92; 2012: 402–404. 
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3.1.3 Narratfifivfisuus tutkfimuksessa 
 

Narratfifivfisuudella vofidaan vfifitata tfietämfisen tavan ja tfiedon luonteen 
lfisäksfi myös tutkfimukseen lfifittyvään afinefiston hankfintaan ja sen ana-
lyysfitapaan.102 Hefikkfinen (2007: 145–154; 2008: 186–194) kuvaa nar-
ratfifivfista lähestymfistapaa neljästä näkökulmasta: ensfinnäkfin tfietämfi-
sen tapana elfi tfiedonprosessfina sfinänsä, jollofin narratfifivfisuus lfifitetään 
konstruktfifivfiseen tfiedonkäsfitykseen, tofiseksfi tutkfimusafinefiston luonteen 
kuvaajana, kolmanneksfi afinefiston analyysfitapana ja neljänneksfi ammatfil-
lfisena työvälfineenä. 
Kerronnallfisessa tutkfimuksen keskefisfifin elementtefihfin kuuluu 

myös juonen käsfite. Juonfi tekee yksfittäfisfistä elämäntapahtumfista mer-
kfityksellfisen kertomuksen, mutta kertomusta efi ole olemassa ennen 
kufin henkfilö luo sen. Pelkästään peräkkäfiset tapahtumat efivät vfielä tee 
kertomusta, vaan juonessa tapahtumat organfisofidaan narratfifivfiseksfi 
kokonafisuudeksfi. Juonellfistamfisessa yhdfistetään esfimerkfiksfi päähen-
kfilön ajan ja pafikan kokemukset, ja keskefisessä asemassa on yksfilön 
oma aktfifivfisuus tässä prosessfissa. Juonen luomfinen edellyttää fihmfi-
seltä kykyä tulkfita omaa tafi tofisen fihmfisen tofimfintaa. Vofidaan sfifis aja-
tella, että elämä mfielletään kertomuksen muodossa, jossa tapahtumat 
seuraavat tofisfiaan: asfiofilla on alku, loppu ja jotafin sfifinä välfissä.103  
Tämän suuntafinen ajatus sfisältyy myös brunerlafiseen narratfifivfi-

seen ajatteluun. Kokemuksfiamme ymmärtääksemme teemme nfifistä 
synteesfin, jossa yhdfistyvät teot, tunteet ja ajatukset. Ihmfisen tofimfintaa 
selfitetään fintentfiofiden avulla. Narratfifivfisessa tutkfimuksessa tarkastel-
laan fihmfisen fintentfiofita, päämäärfiä, subjektfifivfisfia kokemuksfia, henkfi-
löfiden omfinafisuuksfia tafi esfimerkfiksfi ympärfistökokemuksfia.104 
Sfiksfi narratfifivfisestfi suuntautuneessa afinefistonhankfinnassa on tär-

keää saada fihmfiset kertomaan vapaastfi, suullfisestfi tafi kfirjallfisestfi, oman 
elämänsä erfi vafihefista ja aluefista. Afinefiston käsfittelytapa taas vofidaan 
puolestaan jakaa Polkfinghornen (1995) tapaan kahteen kategorfiaan, 
narratfifivfien analyysfifin (analysfis of narratfives) ja narratfifivfiseen analyysfifin 
(narratfive analysfis). Jaottelu pohjautuu perfimmältään Brunerfin tapaan 
erotella paradfigmaattfinen ja narratfifivfinen tfiedonmuodostamfisen tapa 

                                                      
102 Clandfinfin & Connelly 1994: 155; Rfiessman 1993: 2. 
103 Rficoeur 1984: 52–87; Polkfinghorne 1988:1; Hefikkfinen & Huttunen 2008: 176–
177.   
104 Bruner 1986: 10; Tolska 2002, 55, 94–95; Erkkfilä 2004: 183. 
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tofisfistaan. Narratfifivfien analyysfi kohdfistaa huomfion kertomusten luo-
kfittelun erfillfisfifin luokkfifin esfimerkfiksfi tapaustyyppfien, metaforfien tafi 
kategorfiofiden avulla.105 
Jälkfimmäfinen elfi narratfivfifinen analyysfi taas edustaa narratfifivfisen 

tutkfimuksen mukanaan tuomaa uudenlafista analyysfitapaa. Sen keskefi-
senä tavofitteena on etsfiä tarfinan juonfi, kuulla ja säfilyttää kertojan äänfi, 
analysofida kertojan ja tutkfijan välfistä yhtefistyötä tarfinan tuottamfi-
sessa, sekä analysofida erfilafisfia kerronnan tapoja ja kontekstfia. Myös 
tulokset ovat mahdollfista esfittää narratfifivfisestfi.106 Tutkfimuksen ja ker-
tomuksen suhdetta vofidaan sfifis tarkastella kahdesta päänäkökulmasta: 
tofisaalta tutkfimuksessa käytetään materfiaalfina ja afinefistona kertomuk-
sfia, tofisaalta tutkfimus vofidaan ymmärtää kertomuksen tuottamfiseksfi 
maafilmasta.107 
Narratfifivfisen tutkfimuksen perusolemuksen vofi tfifivfistää Hatchfin 

& Wfiesnfiewskfin (1995: 113–135) ja Hefikkfisen (2007: 155–156) mu-
kaan neljään ydfinkohtaan. Ensfiksfikfin narratfifivfisessa tutkfimuksessa 
huomfio kohdfistuu fihmfisten autenttfisfifin kertomuksfifin ja yksfilön merkfi-
tyksenantoon. Tofiseksfi tutkfijalla on henkfilökohtafinen kosketus tutkfittavfifin 
ja tfieto muodostuu usefin dfialogfisestfi, tutkfittavfien fihmfisten kanssa kes-
kustellen. Kolmanneksfi narratfifivfinen tutkfimusote on käytännöllfisestfi 
suuntautunutta, koska huomfio kohdfistuu nfimenomaan yksfilön elämään 
hefidän fitsensä kokemana. Vfifimefisenä kohtana on tfietämfisen subjektfifivfi-
suuden tunnustamfinen: narratfifivfinen tutkfimus pyrkfifi objektfifivfiseen ja 
ylefistettävän tfiedon sfijasta pafikallfiseen ja subjektfifivfiseen tfietoon. 
 
 
3.2 Narratfifivfis-elämäkerrallfista suuntaa kohtfi  
 

Elämäkertoja on käytetty tutkfimusafinefistofina jo kauan esfimerkfiksfi 
hfistorfiassa, sosfiologfiassa, antropologfiassa, kansanperfinteen ja uskon-
tojen tutkfimuksessa, mutta myös esfimerkfiksfi psykologfiassa ja kfirjallfi-
suudentutkfimuksessa. Tällä hetkellä kfifinnostus elämäntarfinofiden ja 
mufiden kertomusten käyttöön on vofimfistunut nfifin, että vofidaan pu-
hua pafitsfi narratfifivfisesta tafi subjektfifivfisesta, jopa elämäkerrallfisesta 

                                                      
105 Polkfinghorne 1995: 6–8, 12; Elbaz-Luwfisch 1997: 76–79; Hefikkfinen 2007: 148–
149.  
106 Polkfinghorne 1995: 6–8, 12; Elbaz-Luwfisch 1997: 76–79; Hefikkfinen 2007: 148–
149; Erkkfilä 2008: 200.  
107 Esfim. Hefikkfinen 2007: 148–151.  
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käänteestä. Tässäkfin tapauksessa on kyseessä eräänlafinen paradfigman 
vafihtumfinen.108 
Elämäkerrallfisen lähestymfistavan taustana on näkemys elämän ja 

fidentfiteettfien rakentumfisesta kertomuksfina tafi tarfinofina. Elämäkerral-
lfisen lähestymfistavan taustaoletukset vofivat vafihdella tfieteenalofittafin, 
mutta yhtefistä nfifille on kfifinnostus yksfittäfisen fihmfisen tapaan kokea, 
ajatella ja tofimfia. Ihmfisen kokemukset vofidaan nähdä tarfinofina, jofita 
fihmfiset elävät ja jofita he kertoessaan muotofilevat uudelleen. Oman 
elämän pohdfinta on fihmfisen perustavanlaatufinen omfinafisuus, ja tä-
män kerronnan avulla fihmfinen vofi rakentaa mfinuuttaan ja fidentfiteet-
tfiään.109 
J.P. Roosfin (1988: 145–146) mukaan elämäntarfinat ovat komp-

leksfisfia kokonafisuuksfia, jotka sfisältävät pafitsfi hfistorfiallfisfia tosfisefikkoja 
tapahtumfista ja pafikofista, myös subjektfifivfista tulkfintaa. Paul Rficoeur 
(1992: 140–168) korostaa fihmfisen valfitsevan elämänkertomuksfifin ta-
pahtumfia nfifin, että ne muodostavat yhtenäfisen kokonafisuuden, ja että 
kertomukseen elämästä kuuluu juonellfistamfisen lfisäksfi myös tfietofi-
suus ajan kulumfisesta. 
Elämäkertatutkfimuksen afinefisto muodostuu Erbenfin (1998a: 4) 

mukaan erfilafisfista fihmfisen elämää kokonafisvaltafisestfi kuvaavfista do-
kumentefista, jofiden avulla vofidaan entfistä syvällfisemmfin tarkastella 
yksfittäfisen fihmfisen tafi fihmfisryhmän elämän luonnetta ja merkfitystä. 
Koska yksfittäfisen fihmfisen elämä on osa kulttuurfia, sfitä tarkastelemalla 
vofidaan Erbenfin mukaan saavuttaa uutta ymmärrystä koko kulttuu-
rfista. Lfisäksfi jokafisella elämäkertakertatutkfimuksella on oma, spesfiffi 
tavofitteensa. Esfimerkkfinä tästä Syrjälä (2008: 239) käyttää nfifiden refit-
tfien tutkfimfista, jofiden kautta kehfitytään ”joksfikfin” kuten lääkärfiksfi tafi 
opettajaksfi110 – tafi kuten tässä tutkfimuksessa, rajavartfijaksfi ja kfirjafilfi-
jaksfi. 
 
3.2.1 Elämäkerrallfisen kerronnan tapoja 
 

Elämäkerrallfisen kerronnan ja mufistelun tutkfimukseen lfifittyvfiä käsfit-
tefitä ja näkökulmfia on usefita. Mennefisyyden tapahtumfifin perustuvalle 
ja usefin elämäkerrallfiselle kerronnalle annettuja nfimfityksfiä ovat esfi-
merkfiksfi henkfilökohtafinen kerronta, kokemuskerronta ja mufistelukerronta. 
                                                      
108 Chamberlayne et al. 2000: 20; Syrjälä 2007: 229. 
109 Clandfinfin & Connelly 1994; Hefikkfinen & Huttunen 2008; Syrjälä 2007: 230. Ks. 
myös Vfilkko 1997; Hyvärfinen 2004; Hefikkfinen & Syrjälä 2008. 
110 Syrjälä vfifittaa esfimerkfiksfi Huotelfinfin (1992) oppfimfiskokemuksfia elfinfikäfisen oppfi-
mfisen näkökulmasta käsfitelleeseen tutkfimukseen ja tutkfimusprojektfifin. 
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Englannfinkfielfisessä tutkfimuksessa käytettyjä nfimfityksfiä ovat mm. 
personal narratfive, personal experfience story, personal experfience 
narratfive, everyday narratfive ja ffirst-person narratfive. Mennefisyyden 
kertaamfinen ja tulkfinta kertomalla efi kufitenkaan ole pelkästään mufis-
telfijan oman elämän tarkastelua, vaan lfisäksfi hfistorfiallfisten, monfia fih-
mfisfiä koskenefiden tapahtumfien käsfittelyä ja kertojan elämänvafihefiden 
suhteuttamfista julkfiseen hfistorfiaan.111 
Nfimfitys henkfilökohtafinen kerronta on suora käännös englannfin kfie-

len personal narratfive -termfistä.  Sfillä tarkofitetaan kokemuskuvausta, 
kertomusta tapahtumasta, jonka on kokenut kertoja fitse tafi joku hä-
nen lähfipfifirfifinsä kuuluva, ja jonka omfinafispfifirtefisfifin vafikuttavat ker-
rontatfilanteessa esfifin tulevat kertojan persoonallfiset pyrkfimykset ja 
kuulfijofiden muodostaman yhtefisön tulkfinnat.112 Sandra Stahlfin artfik-
kelfin (1977) mukaan henkfilökohtafinen kerrontakfin on osa yhtefisöl-
lfistä kertomfistavan tradfitfiota, vafikka se pohjautuukfin yksfilöllfiseen ko-
kemukseen. Henkfilökohtafiset kertomukset perustuvat todellfisfifin ta-
pahtumfifin ja kertojansa kannalta yksfityfisluontofisfifin kokemuksfifin ja 
että ne esfitetään mfinä-muodossa. Nfifiden muokkaamfisessa on käytetty 
hyväksfi perfintefisfiä kertomuskonventfiofita ja ne vofivat muuttua sen 
mukaan mfiten kertojan tulkfinta kokemuksesta muuttuu ajan mfittaan. 
Laura Aro (1996) toteaa, että nfimenomaan haastattelututkfimuksessa 
elämäkerrallfisen kerronnan henkfilökohtafisuus vofi olla erfiastefista ja se 
vofi filmetä myös asfiallfisfina tafi raportofivfina oman elämän komment-
tefina, arkfisena trfivfiaalfikerrontana.113 
Lfinda Dégh (1995) näkee, että henkfilökohtafista kerrontaa efi vofi 

erottaa omaksfi kategorfiakseen mufista kerronnan muodofista. Dégh 
pyrkfifikfin osofittamaan Stahlfin esfittämät krfiteerfit vfirheellfisfiksfi, koska 
elämänvafihefisfifin ja kokemuksfifin perustuvat kertomukset efivät välttä-
mättä ole henkfilökohtafisfia, ja merkfittävfistä elämäntapahtumfista vofi-
daan muokata mufitakfin kufin proosakertomuksfia. Déghfin mukaan efi 
ole olemassa kertomusta, joka efi olfisfi afinakfin jossafin mfielessä perfin-
tefinen tafi kulttuurfisten konventfiofiden mukafinen. Henkfilökohtafisuus 

                                                      
111 Ukkonen 2000: 20–21. Tafina Ukkonen (2000) käsfittelee kokemuskerrontaa ja 
mufistelupuhetta laaja-alafisestfi väfitöskfirjatutkfimuksessaan Mennefisyyden tulkfinta kerto-
malla. Mufistelupuhe oman hfistorfian ja kokemuskertomusten tuottamfisprosessfina. 
112 Vfirtanen 1982: 172–173, 202. Leea Vfirtanen käsfittelee artfikkelfissaan myös men-
nefisyyteen ja fihmfisten elämänvafihefisfifin lfifittyvän kerronnan monfia, erfilafisfifin tutkfimu-
stradfitfiofihfin ja näkökulmfifin pohjautuvfia käsfittefitä kuten mufistelmaa, kronfikaattfia, me-
moraattfia, juttua, huhua ja juorua.  
113 Stahl 1977: 14–15, 22; Aro 1996: 50; Ukkonen 2000: 21–23. 
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efi ole pätevä krfiteerfi myöskään sen vuoksfi, että kafikenlafisen kerron-
nan kautta tuodaan esfille kertojan kannalta tärkefitä asfiofita.114 
Henkfilökohtafisuus kerrontaa luonnehtfivana krfiteerfinä vofi olla 

Ukkosen (2000: 26) mukaan ongelmallfinen nfimenomaan sfiksfi, että 
kertomukset vofivat olla henkfilökohtafisfia monfilla erfi tavofilla ja tasofilla. 
Tämän vuoksfi on alettu henkfilökohtafisen kerronnan käsfitteen rfinnalla 
tafi sen sfijasta käyttää nfimfitystä kokemuskerronta. Perusteeksfi on esfitetty 
mm. sfitä, että kerronnan kohteena oleva kokemus efi välttämättä ole 
kertojan oma ja että kertojan elämänvafihefita käsfittelevfien kertomus-
ten lähtökohtana on nfimenomaan kokemuksellfisuus, efi välttämättä 
henkfilökohtafisuus: kertoja efi afina ole henkfilökohtafisestfi mukana ku-
vaamfissaan tapahtumfissa. Kokemuskerronnan käsfitteellä on sfifis yh-
täältä korvattu epätäsmällfiseksfi mfielletty henkfilökohtafinen ker-
ronta.115 
Kokemuskerronnan ja -kertomusten afihefina ovat sfifis kertojan 

kannalta tärkeät, hänen omaan elämäänsä lfifittyvät kokemukset tafi ta-
pahtumat. Kokemukset vofivat olla kertojan omfia tafi ne vofivat olla 
jonkun tofisen, mutta ne ovat kufitenkfin kertojan kannalta mufistamfisen 
ja kertomfisen arvofisfia. Tällöfin kertoja vofi olla kertomuksessa tapah-
tumfissa mukana sfivuhenkfilönä, ulkopuolfisena tarkkafilfijana tafi hän on 
vofinut kuulla tapahtuman joltakfin tofiselta. Kokemuskertomukset vofi-
vat myös käsfitellä hfistorfiallfisfiksfi määrfiteltyjä tapahtumfia tafi ajanjak-
soja kertojan näkökulmasta. Kokemuskertomuksfissaan kertoja pyrkfifi 
sekä jäsentämään omfia elämänvafihefitaan ja kokemuksfiaan mfielek-
käällä tavalla että suhteuttamaan nfifitä mufiden kokemuksfifin ja hfistorfi-
aan. Kokemuskerronnassa nfimenomaan mennefisyyden tulkfintana on 
lfisäksfi olennafista se, että keskfiössä on tfietty tapahtuma tafi kokemus ja 
kertojan suhde sfifihen. Yhtefisöllfisfiä ne ovat sfifinä mfielessä, että nfifiden 
rakentumfiseen vafikuttavat kulttuurfiset mallfit ja kertomfistavan tradfi-
tfiot, ja nfifiden afiheena ovat usefin yhtefisöllfisestfi koetut ja tulkfitut ta-
pahtumat.116 
Henkfilökohtafinen kerronta, kokemuskerronta ja elämänkerto-

mus ovat ylefisfimpfiä nfimfityksfiä, jofita kertojan omaa elämää ja koke-
muksfia käsfittelevästä kerronnasta käytetään. Käsfitettä elämänkertomus 
(lfife story) on käytetty monfilla tfieteenalofilla ja sfiksfi sfitä onkfin luon-
nehdfittu ja tutkfittu monfista erfi lähtökohdfista. Sen keskfiössä on elä-

                                                      
114 Dégh 1995:73–78, 131–132; Ukkonen 2000: 24–25. 
115 Ukkonen 2000: 26–27; Hall 1977; Georges 1987; Brafid 1996:19. 
116 Ukkonen 2000: 40–41. 
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mäntapahtumfiaan tulkfitseva kertoja fitse, mutta sen avulla vofidaan kä-
sfitellä ja arvfiofida myös kertojan yhtefisöä tafi kulttuurfia. Elämänkerto-
musta mufistuttava Laura Aron (1996) käyttämä käsfite fidentfiteettfikerto-
mus, joka ytfimekkäästfi tfifivfistäen on kertomus mfinusta, ja elämänkerto-
mus taas kertomus elämästänfi. Sen rakenteellfisfia ja samalla sfisällöllfisfiä 
elementtejä ovat afika, pafikka, fihmfiset, tapahtumat ja elämänselfitykset 
sekä ”mfinä”, ”fitse”, suhteessa edellfisfifin elementtefihfin.117  
Mufistelukerronta on vfifime afikofina ylefistynyt omaelämäkerrallfisen 

ja yleensä lähfimennefisyyteen perustuvan kerronnan nfimfityksenä. 
Mufistelukerrontana on tarkasteltu sekä haastattelufissa tuotettua että 
arkfistofihfin tallennettua, lähfinnä teemakfirjofittamfisen avulla kerättyä afi-
nefistoa, jonka keskefisenä motfifivfina on tulkfita ja arvfiofida mennefisyyttä 
sekä kertoa sfifitä vastapafinona vfirallfiselle asfiantuntfijahfistorfialle. Pelto-
nen (1996) käyttää myös termfiä mufistelma ja sen synonyymfina mufistelu-
kertomusta ja kronfikaattfia. Mufistelma perustuu kertojan omfifin tafi hänen 
lähfipfifirfinsä kokemuksfifin, se tuo mennefisyydestä, sfifis eletystä todellfi-
suudesta esfifin subjektfifivfisfia kokemuksfia.118  
 
3.2.2 Mfikrohfistorfiallfisten johtolankojen jäljfillä 
 

Mfikrohfistorfia on osa vfifime afikofina tapahtunutta laajempaa muutosta 
käsfityksfissämme sfifitä, mfikä mennefisyydessä on olennafista tafi tutkfimfi-
sen arvofista. Suurmfiesten ja ”suurten tapahtumfien” tutkfimfisesta on 
sfifirrytty yhä enemmän tutkfimaan fihmfisten enemmfistön, ”tavallfisten” 
fihmfisten elämää ja arkea, mutta myös vähemmfistöjä ja margfinaaleja. 
Mennefisyydestä huomattfifin paljastuvan uudenlafisfia pfifirtefitä tarkastel-
taessa sfitä läheltä, fikään kufin mfikroskooppfisella otteella. Kfifinnostus 
yhtefiskunnallfisten ja kulttuurfisten filmfiöfiden tutkfimfiseen mfikro- ja 

                                                      
117 Sfifikala 1984: 143; Chase 1995:2; Aro 1996: 13, 66–74, 302; Ukkonen 2000: 33–
34. 
118 Peltonen 1996: 27, 36, 282–283; Ukkonen 2000: 29–31. Seppänen (2010) käyttää 
saamelafisten fikämfiesten elämänhallfintaa käsfittelevässä tutkfimuksessaan käsfitettä mufis-
telus ja elämäkertamufistelus. Vrt. pohjofissaamen mufitalus, suomeksfi ’kertomus’. Ylä-
Lapfissa myös suomenkfielfiset tarkofittavat yleensä ́ääneen kertomfistá sfillofin kufin he 
ḿufistelevat́. Kyseessä lfienee saamen kfielen vafikutus pafikallfiseen kfielenkäyttöön ja 
murteeseen. Samofin kufin saamen kfielen ́mufitaluś, myös ́mufisteluś vofi merkfitä ny-
kyään myös kfirjofitettua kertomusta, vafikka sen konnotaatfiot vfifittaavat edelleen nfi-
menomaan suullfiseen kerrontaan.   
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ruohonjuurfitasolta lähtfien on ollut yhtefistä fihmfis- ja yhtefiskuntatfie-
tefille ylefisemmfinkfin ja usefin tätä kfifinnostusta on selfitetty edfistysuskon 
ja ”suurten kertomusten” finflaatfiolla.119  
Elomaan (2001: 61) mukaan mfikrohfistorfiana pfidetään usefin 

pfienten kohtefiden tutkfimfista, ja tutkfimuksen kohtefina ovatkfin olleet 
suppeahkot, ajallfisestfi, alueellfisestfi tafi tutkfittavfien henkfilöfiden määrän 
suhteen rajatut filmfiöt.120 Kohteen koko efi ole ratkafiseva, vaan mene-
telmän tarjoama mahdollfisuus uusfifin löytöfihfin ja ofivalluksfifin lfifittyy 
Peltosen (1990: 26) mukaan tarkastelun konkreettfisuuteen: esfimer-
kfiksfi jossafin pofikkeuksellfisessa, lyhytkestofisessa tapahtumassa vofi 
mfikrohfistorfiallfisen suurennuslasfin avulla havafita ”törmäyksen” pfitkä-
kestofisfifin rakentefisfifin, jotka näfin tulevat näkyvfiksfi. 
Mattfi Peltosen (1999: 21) mukaan monfimuotofinen mfikrohfistorfia 

efi ole pelkästään tutkfimusmetodfi, vaan jotafin laajempaa, joka lfifittyy 
tutkfimuksen lähtökohtfifin, strategfisfifin ratkafisufihfin ja koko työhön vafi-
kuttavfifin valfintofihfin. Mfikrohfistorfiallfisesta lähestymfistavasta löytyy 
teemoja ja afihefita, jotka vofidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensfiksfi tule-
vat pofikkeuksellfiset yksfilöt tafi filmfiöt. Tofiseksfi löytyy tyypfillfisfiä tutkfimus-
kohtefita. Uusfia mfikrohfistorfiofitsfijofita kfifinnostavatkfin pofikkeuksellfiset 
tyypfillfisyydet.121 Pofikkeuksellfisen tutkfimfinen paljastaa samalla tavallfi-
selle, normaalfille ja sallfitulle käyttäytymfiselle asetetut, tavallfisestfi nä-
kymättömfinä pysyvät rajat: ”pofikkeuksellfisen” kautta on sfifis mahdol-
lfista hahmottaa näfitä ”normaalfin” tafi ”tyypfillfisen” osaksfi lfiukuvfiakfin 
rajoja. Sfiksfi mfikrohfistorfiassa onkfin puhuttu ”tyypfillfisfistä pofikkeuk-
sfista”, ”normaalefista pofikkeuksfista” ja ”pofikkeuksellfisesta tyypfillfisyy-
destä”. Tutkfimalla tällafisfia filmfiöfitä ja henkfilöfitä, jotka vofivat kertoa 
paljon sekä pofikkeuksellfisesta että normaalfista, on mahdollfista välttää 
lfifian mekaanfiset ylefistykset sfifitä, mfikä on tyypfillfistä.122 
Mfikrohfistorfiallfisen ja narratfifivfisen lähestymfistavan yhteneväfisyy-

det lfifittyvät tfiedonmuodostuksen subjektfifivfiseen merkfityksenantoon 
ja sfitä kautta postmodernfifin krfitfifikkfifin tfiedon ylefistettävyydestä. Carlo 

                                                      
119 Levfi 1991: 95, 97; Hefikkfinen, A. 1993: 21–23; Elomaa 2001: 59–60. ”Suurten ker-
tomusten” finflaatfiosta kfirjofittaa myös Hefikkfinen 2007: 156.  
120 Peter Burken mukaan mfikrohfistorfian päämääränä on ”osofittaa maafilma hfiekanjy-
vässä”, ks. mm. Pousfi 2003:15; Mäkfinen 2012: 33. Maafilma hfiekkajyväsessä on lafinaus 
englantfilafisen tafitefilfija-runofilfija Wfillfiam Blaken (1757–1827) runosta, joka on puhu-
tellut monfia mfikrohfistorfiofitsfijofita. Ilmafisu korostaa pfienten yksfityfiskohtfien ja näkö-
kulmfien tärkeyttä. 
121 Peltonen 1999: 62–63. 
122 Levfi 1991: 109; Gfinzburg 1993: 33; Peltonen 1996: 21; 1999: 21, 62–63; Elomaa 
2001: 71–72.  
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Gfinzburg (1996: 186) kfirjofittaa, että todellfisuus on perfimmältään epä-
jatkuvaa ja heterogeenfista. Nfifin ollen efi mfitään tfietyssä ympärfistössä 
saavutettua johtopäätöstä vofida automaattfisestfi sfifirtää ylefisempään 
yhteyteen. Makrotason lafinalafisuudet efivät välttämättä sovfi yksfittäfis-
tapauksfifin efikä mfikrotason tarkofitus ole tuottaa makrohfistorfian pala-
sfia, jotka olfisfivat jonkfin ylhäältä määrfitellyn asfian tyypfillfisfiä edustajfia.  
Anne Ollfilan (1995) mukaan mfikrohfistorfiallfisessa tutkfimuksessa 

mfikrotason afinefistollfinen ja lähtefitä koskeva näkökulma on usefin 
merkfinnyt laajojen lähdesarjojen läpfikäymfisen sfijaan varsfin suppefiden 
afinefistojen perusteellfista ja fintensfifivfistä analyysfia, lähtefiden tarkkaa lä-
hfilukua, ”rfivfien välfistä” lukemfista ja tulkfintaa.  Lähtefiden ja afinefiston 
omfinafisluonne hyväksytään efikä lähtefitä vofi pakottaa vastaamaan en-
nalta määrättyfihfin kysymyksfifin, vaan tutkfijan on tarvfittaessa pystyt-
tävä kysymään uusfia, parempfia kysymyksfiä. Kun tutkfija käy läh-
tefidensä kanssa tällafista dfialogfia, vofidaan fihannetapauksfissa uudenlafi-
sfia kysymyksfiä kysyen päätyä lopulta uusfifin, yllättävfifin johtopäätel-
mfifin.123 Elomaan (2001: 62) mukaan mfikrohfistorfian opetus onkfin, 
että mennefisyydestä jäänefitä jälkfiä ja lähtefitä on mahdollfista tutkfia fil-
man valmfifita teoreettfisfia ennakko-oletuksfia: se mfikä efi sovfi teorfiofihfin, 
vofi olla avafin uusfifin ofivalluksfifin. 
Edward Mufir on samafistanut uusfia asfiayhteyksfiä ja ofivalluksfia et-

sfivän mfikrohfistorfiallfisen päättelyn muodon ffilosoffi Charles S. Pefircen 
määrfittelemään abduktfioon. Abduktfiossa efi lähtökohtana ole valmfis 
hypoteesfi, jota pyrfitään tutkfimusafinefiston avulla todentamaan, vaan 
lfifikkeelle lähdetään filman lukkoonlyötyjä ennakko-oletuksfia. Tutkfija 
kuuntelee lähtefitä ja seuraa nfifiden antamfia vfihjefitä. Abduktfio on luo-
vaa keksfimfistä näfiden vfihjefiden pohjalta.124 Mfikrohfistorfian ehkä tun-
netufimman edustajan, Carlo Gfinzburgfin hahmottelema johtolanka-
metodfi mufistuttaa abduktfiota. Johtolankojen tulkfitsemfinen mufistut-
taa Gfinzburgfin mukaan metsästäjän tapaa tulkfita luonnossa näkyvfiä 
jälkfiä tafi lääkärfin tafitoa määrfitellä safiraus ulkofisten ofirefiden perus-
teella. Tulkfinnassa pfienten, näennäfisestfi vähäpätöfisten vfihjefiden 
avulla pyrfitään päättelemään jotafin nfifiden taustalla olevasta todellfisuu-
desta.125 
Mfikrohfistorfiallfista tutkfimusta on motfivofinut näkemys, että fih-

mfisten elämänmuoto erfi kulttuurefissa on fitsessään tutkfimfisen ar-
vofista, jollofin pyrkfimyksenä on fihmfisten kokemuksen tavofittamfinen 

                                                      
123 Ollfila 1995: 7–11.   
124 Mufir 1991, xvfififi-xfix; Hefikkfinen 1993: 27; Elomaa 2001: 63–64. 
125 Gfinzburg 1996: 45–50. 
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ja ymmärtämfinen. Nämä ajatukset yhdfistävät mfikrohfistorfiofitsfijofita ja 
kulttuurfiantropologeja. Tunnetufimpfia antropologfisfista menetelmfistä 
on Clfifford Geertzfin kehfittelemä ns. tfiheä kuvaus (thfick descrfiptfion), 
jossa kulttuurfin yksfityfiskohtfien kuvaus yhdfistyy tulkfintaan: kuvataan 
”tfiheästfi” jotafin rajattua filmfiötä ja samalla pyrfitään tulkfinnalla teke-
mään lukfijalle ymmärrettäväksfi, mfikä on tuon tofimfinnan merkfitys ky-
sefisessä kulttuurfissa elävfille fihmfisfille. Geertzfin tapa lähestyä kulttuu-
reja yksfityfiskohtfien kautta mufistuttaa Gfinzburgfin johtolankojen tul-
kfintaa: Geertzkfin puhuu mfikroskooppfisesta tarkastelusta ja ofirefiden 
tulkfinnasta.126 
 
 
3.3 Erä kertomuksfia ja kertomuksfia erä(ä)ltä 
 
Luvun alussa vertasfin tutkfimuksen teoreettfisten ja menetelmällfisten 
lähtökohtfien ja tämän tutkfimuksen lfimfittymfistä palapelfifin, joka muo-
dostuu vähfitellen. On sfifis afika ja pafikka katsoa, sopfivatko palat: mfillä 
tavalla tafi tavofilla juurfi tämä tutkfimus on narratfifivfista, narratfifivfis-elä-
mäkerrallfista, kerronnallfisfia menetelmfiä hyödyntävää ja mfikrohfistorfi-
allfista. 
Narratfifivfisen lähestymfistavan samofin kufin tämänkfin tutkfimuk-

sen keskfiössä ovat kertomukset ja kerronnallfisuus tfiedon välfittäjänä ja 
rakentajana. Tutkfimuksenfi perustuu subjektfifivfiseen ja kontekstuaalfi-
sestfi rakentuneeseen merkfityksenantoon erämaan filmfiön tarkaste-
lussa, tofisfin sanoen tfietoteoreettfiselta perustaltaan se pohjautuu kon-
struktfifivfiseen näkemykseen, jonka mukaan fihmfiset muodostavat tfie-
tonsa ja fidentfiteettfinsä afiemman tfietonsa ja kokemustensa varaan. Yk-
sfilön subjektfifivfinen tfieto nähdään arvokkaana. Tutkfimuksessa käyte-
tään afinefistofina kertomuksfia sekä analysofidaan ja tulkfitaan nfifitä: afi-
nefistona ovat kfirjallfiset ja suullfiset tutkfimushaastattelut, kaunokfirjallfi-
set ja omaelämäkerrallfiset kertomukset.127 
Narratfifivfisen tutkfimuksen perusolemuksen neljän ydfinkohdan 

(Hatch & Wfiesnfiewskfi 1995: 113–135; Hefikkfinen 2007: 155–156) 
kautta nähtynä tutkfimuksessanfi huomfio kohdfistuu autenttfisfifin kerto-

                                                      
126 Geertz 1973: 3–30; Elomaa 2001: 68–69. Elämäkertatutkfimuksessa käytetään myös 
tfiheän kuvauksen käsfitettä, mutta täysfin tofisenlafisessa merkfityksessä kufin Geertz. Den-
zfinfin (1989: 91–99) mukaan tfiheä kuvaus on elämäkerrallfinen, hfistorfiallfinen, fihmfis-
suhtefita, tfilannetta ja vuorovafikutusta kuvaava, ja jossa haastateltava kuvaa tarkofin 
tuntemuksfiaan tafi kokemuksfiaan jossakfin elämäntfilanteessa. 
127 Tutkfimusafinefistosta tarkemmfin luvussa 3.5 Tutkfimusafinefiston esfittely. 
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muksfifin ja yksfilön konstruofimaan merkfityksenantoon erämaan filmfiön tar-
kastelussa. Tutkfijan henkfilökohtafinen kontaktfi tutkfittavaan mahdollfistaa 
tfiedon muodostumfisen dfialogfisestfi keskustellen. Tutkfimuksenfi on 
myös käytännöllfisestfi suuntautunutta, koska se tukeutuu nfimenomaan 
Marttfi Peltomaan pfitkäafikafiseen, arkfipäfiväfiseen ja omakohtafiseen ko-
kemukseen erämaasta, tofisfin sanoen tutkfittavan fitsensä elämänä ja 
kertomana. Vfifimefisenä kohtana on tfietämfisen subjektfifivfisuuden tunnusta-
mfinen: objektfifivfiseen ja ylefistettävän tfiedon sfijasta tutkfimuksenfi pyrkfifi 
lokaalfiseen ja subjektfifivfiseen tfietoon. Erkkfilän (2008: 200) näkemyk-
sfiä mukafillen tutkfimuksenfi efi pyrfi vastaamaan sfifihen, mfillafinen ylälap-
pfilafinen erämaa on keskfimäärfin, vaan pyrkfimyksenä on ymmärtää, mfil-
lafinen se on juurfi tfietyssä pafikassa ja tfiettynä hetkenä, vfieläpä tfietyn henkfilön 
kertomana. 
Seuraavaksfi on kysyttävä, sopfivatko tutkfimuspalapelfinfi palaset 

narratfifivfis-elämäkerrallfiseen kehykseen. Tämä tutkfimus efi ole bfiogra-
ffista tafi elämäkerrallfista tutkfimusta sfifinä mfielessä, että se valottafisfi ja 
tutkfisfi Marttfi Peltomaan elämää puhtaastfi hänen elämänkulkunsa, elä-
mänhfistorfiansa tafi elämänvafihefidensa kautta, vafikkakfin olen lfisännyt 
hänen elämänvafihefistaan kertovan osuuden tutkfimukseen. Narratfifi-
vfis-elämäkerrallfiset elementfit tulevat näkyvfiksfi hänen omakohtafisten 
ja omaelämäkerrallfisfia afineksfia sfisältävfien kertomustensa kautta.   
Elämäkerrallfinen lähestymfistapa, samofin kufin mfikrohfistorfiallfi-

nen ote, näkyy ennen kafikkea sfifinä, että kfifinnostumalla yksfittäfisen fih-
mfisen tavasta kokea erämaa, tofimfia erämaassa, sekä ajatella ja kertoa 
erämaasta oman elämänhfistorfiansa valossa, vofimme saavuttaa uutta 
ymmärrystä (vrt. Erben 1998a: 4) kulttuurfista ja luonnosta, tässä ta-
pauksessa ylälappfilafisfista erämafista. Tämän tutkfimuksen päämääränä 
efi ole etsfiä vastausta sfifihen kysymykseen, mfiten Peltomaasta tulfi erä-
mfies, rajamfies tafi kfirjafilfija – mfitä se vofisfi elämäkerrallfisen tutkfimuksen 
eräänä spesfiffinä tehtävänä ollakfin – vaan ennemmfinkfin päämääränä 
on se, mfiten Marttfi Peltomaan elämänvafiheet ja elämänkokemus ovat 
vafikuttaneet hänen erämaakäsfityksfifinsä ja mfillafiseksfi pafikaksfi erämaa 
on hänen ajatuksfissaan ja tofimfinnassaan muotoutunut. 
Tämän tutkfimuksen suullfiset kertomukset ovat kokemuskerto-

muksfia sfifinä mfielessä, että kertomusten afihefina ovat kertojan kannalta 
tärkeät, hänen omaan elämäänsä tafi erämaahan lfifittyvät kokemukset 
tafi tapahtumat. Kokemukset vofivat olla kertojan omfia tafi ne vofivat 
olla jonkun tofisen, mutta ne ovat kufitenkfin kertojan kannalta mufista-
mfisen ja kertomfisen arvofisfia. 
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3.4 Analyysfin ja tulkfinnan perustefista 
 

Laadullfisen afinefiston analyysfifin efi ole yhtä tfiettyä tapaa, jonka avulla 
tafi jota käyttämällä tutkfimusafinefistosta saatafisfifin pätevfiä tfieteellfisfiä tu-
loksfia. Eskolaa ja Suorantaa (2005: 137) lafinataksenfi ”[e]fi ole olemassa 
mfitään mekaanfista kaavaa tafi tutkfijan luovuuden sampoa, joka pofikfisfi 
tuloksfia, tulkfintoja ja näkemyksfiä kufin lfiukuhfihnalta” tafi Eskolaa 
(2007: 160) mukafillen sellafisfia ”juhannustafikoja tafi rfifittejä, jofilla afinefis-
tosta saa työstettyä kelvollfisen analyysfin”. Laadullfisen tutkfimuksen 
analyysfivafiheen haastavuus ja tutkfijan tekemfien valfintojen merkfityk-
sellfisyys tässä tutkfimuksen vafiheessa tunnustetaan tutkfimusmetodo-
logfisessa kfirjallfisuudessa varsfin ylefisestfi.128 
Laadullfisen afinefiston analyysfin tarkofituksena on luoda afinefistoon 

selkeyttä ja sfiten tuottaa uutta tfietoa tutkfittavasta asfiasta. Analyysfin 
avulla afinefistoa pyrfitään tfifivfistämään kadottamatta kufitenkaan sen fin-
formaatfioarvoa luomalla hajanafisesta afinefistosta selkeää ja mfiele-
kästä.129 Erfilafiset lähestymfistavat vaatfivat erfilafista afinefistoa ja erfilafista 
analyysfia, mutta yhtefistä laadullfisfille afinefistofille on se, että ne edellyt-
tävät tutkfijalta afinefiston luokfittelua, vertafilua ja tulkfintaa. Käytän-
nössä tämä tarkofittaa afinefiston lukemfista yhä uudelleen, tekstfien poh-
tfimfista, luokfittelua, vertafilua, tulkfitsemfista ja nfifihfin lfimfittyvää teoretfi-
sofintfia.130 
Tutkfimuksen analyysfivafiheeseen lfifittyy keskefisestfi sen prosessfi-

luonne. Eskolan ja Suorannan (2005: 149–151) mukaan afinefiston ana-
lyysfifin on kolme tfietä. Ensfinkfin, afinefisto vofidaan vafin purkaa ja edetä 
sfifitä tutkfijan fintufitfioon luottaen suoraan analyysfifin. Tofinen tapa on 
afinefiston purkamfisen jälkeen koodata se ja edetä sfitten analyysfifin. 
Kolmannessa tavassa yhdfistetään purkamfis- ja koodaamfisvafiheet, 
mfinkä jälkeen sfifirrytään analyysfifin. Alasuutarfi (2010: 38–45) taas ko-
rostaa laadullfisen analyysfin koostuvan kahdesta vafiheesta, havafintojen 
pelkfistämfisestä ja arvofituksen ratkafisemfista, jotka käytännössä nfivou-
tuvat tofisfifinsa.  
Laadullfisen afinefiston analyysfin vofidaan katsoa olevan luonteel-

taan tofisaalta analyyttfista, tofisaalta synteettfistä. Analyyttfisuutta edus-
taa afinefiston luokfittelu ja jäsentämfinen systemaattfisestfi erfi teema-alu-
efisfifin ja koodaamfinen helpommfin tulkfittavfissa olevfifin osfifin. Keskefistä 
                                                      
128 Ks. mafinfittujen Eskolan & Suorannan (2005) ja Eskolan (2007) lfisäksfi esfim. Ala-
suutarfi 2011: 38–43; Hyvärfinen 2010: 90–118; Tuomfi & Sarajärvfi 2009; Kfivfinfiemfi 
2007: 80.  
129 Eskola & Suoranta 2005: 137. 
130 Rantala 2007: 113; Eskola & Suoranta 2005: 149–151; Eskola 2007. 
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on kufitenkfin löytää synteesfiä luova temaattfinen kokonafisrakenne, joka 
kannattelee koko afinefistoa.131 
Kertomuksen analyysfifin efi myöskään ole olemassa yksfittäfistä 

mallfia tafi metodfia, mutta Hyvärfisen (2010: 115) sanofin se ”efi myös-
kään ole fimpressfionfistfista haastateltavfien lausumfien arvfiofintfia”. Hy-
värfinen pfitää sen sfijaan tärkeänä tutkfijan tafitoa tunnfistaa kertomus ja 
kerronnallfisuus afinefistossaan ja suhteuttaa analyysfinsä juurfi tähän ker-
ronnallfisuuteen. Tutkfijan on hyvä tuntea erfilafisfia afinefiston analyysfin 
tapoja, jofita hän vofi tapauskohtafisestfi soveltaa.132  
Narratfifivfisen analyysfin toteuttamfiseen löytyy tutkfimuskfirjallfisuu-

desta monfia tapoja.133 Eräs tunnetufimmfista on Donald Polkfing-
hornen (1988; 1995) jako narratfifivfien analyysfifin ja narratfifivfiseen ana-
lyysfifin 134, jossa narratfifivfien analyysfissa kohdfistetaan huomfio kerto-
musten luokfittelun erfillfisfifin luokkfifin ja narratfifivfisessa analyysfissa on 
tavofitteena juonentaa kertomus, analysofida kerronnan tapoja ja kon-
tekstfia, säfilyttää kertojan äänfi, ja jopa mahdollfisestfi tuottaa afinefistosta 
uusfi kertomus. 
Lfieblfich, Tuval-Mashfiach ja Zfilber (1998) erottavat narratfifivfi-

sessa analyysfissa kategorfisen ja holfistfisen analyysfitavan sekä vastaa-
vastfi sfisällön ja muodon analyysfin.  He jaottelevat nämä analyysfitavat 
seuraavastfi: 
 
TAULUKKO 2 Narratfifivfisen analyysfin dfimensfiot Lfieblfichfin ym. (1998:13) mukaan. 

holfistfinen sfisällön analyysfi 
(holfistfic – content) 

holfistfinen muodon analyysfi 
(holfistfic – form) 

kategorfinen sfisällön analyysfi 
(categorfical – content) 

kategorfinen muodon analyysfi 
(categorfical – form) 

 
Holfistfisessa sfisällön analyysfissa narratfifivfi, esfimerkfiksfi elämäkerta, analy-
sofidaan kokonafisuutena ja mfitä tahansa osaa tekstfistä tulkfitaan tofisten 
osfien muodostamassa kontekstfissa. Holfistfisessa muodon analyysfissa pää-
huomfio keskfittyy esfimerkfiksfi juonen tafi rakenteen filmenemfiseen ker-
tomuksessa. Kategorfis-sfisällöllfinen analyysfi lähenee perfintefistä sfisäl-
lönanalyysfia. Sfifinä afinefistosta muodostetaan kategorfiofita määrfittele-

                                                      
131 Kfivfinfiemfi 2007:112. 
132 Hyvärfinen 2010: 115–116. 
133 Ks. esfim. Rfiessman 1993; Polkfinghorne 1995; Lfieblfich et al. 1998; Kaasfila 2008. 
134 Ks. myös luku 3.1 Narratfifivfinen lähestymfistapa. 
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mällä teemoja, luokfittelemalla, vertafilemalla ja yhdfistelemällä. Kategorfi-
sessa muodon analyysfissa keskfitytään esfimerkfiksfi kertomuksen tyylfillfisestfi 
tafi kfielellfisestfi määrfittyvfifin yksfiköfihfin ja käsfittefisfifin.135 
Kategorfinen lähestymfistapaa on hyödyllfistä käyttää sfillofin, kun 

tutkfimuksessa pyrfitään selvfittämään jotakfin filmfiötä, joka on yhtefinen 
jollekfin fihmfisryhmälle. Jokafinen kertomus jaetaan osfifin ja tfiettyyn ka-
tegorfiaan kuuluvat osfiot kootaan yhteen. Usefin tämä tapahtuu nfifiden 
sfisältämfien teemojen mukafisestfi.136 Tässä kategorfinen lähestymfistapa 
lähenee laadullfisen tutkfimuksen ylefisfiä metodfisfia perfiaattefita ja vastaa 
jokseenkfin Polkfinghornen (1995) narratfifivfien analyysfia. 
Sfisällöllfinen lähestymfistapa kohdentaa huomfion kertomusten sfi-

sältöön, esfimerkfiksfi sfifihen mfitä kertomuksessa tapahtuu tafi ketkä 
osallfistuvat tapahtumfifin, mfistä asfiofista kerrotaan tafi jätetään kerto-
matta. Kertomuksen muodon analyysfissa vofivat korostua esfimerkfiksfi 
kertomuksen sanasto tafi koherenssfi. Lfieblfich ym. korostavat kufiten-
kfin, että kertomuksen muodon ja sfisällön erottamfinen efi ole afina sel-
keää, kuten efi kertomuksen kokonafisuuden tafi sen sfisältämfien kate-
gorfiofiden erottamfinenkaan. Lopullfisena pyrkfimyksenä tulfisfikfin olla 
näfiden lähestymfistapojen yhdfistämfinen.137     
Vfifittasfin jo afiemmfin analyysfin prosessfiluonteeseen, koska laadul-

lfiselle tutkfimukselle tyypfillfinen afinefistokeskefisyys edellyttää jatkuvaa 
vuorovafikuttefisuutta teoreettfisten taustaoletusten ja empfifirfisen afinefis-
ton välfillä. Analyysfivafihe alkaa jo tutkfijan esfioletuksfista tutkfittavan afi-
heen osalta ja se tarkentuu ja etenee tutkfimusprosessfin afikana. Erään-
lafinen käännekohta tafi tafitekohta on kufitenkfin sfifinä vafiheessa, kun afi-
nefisto on kerätty ja sfille pfitäfisfi ”osata tehdä jotafin” elfi käyttää sopfivfia 
työvälfinefitä matkalla kohtfi lopullfista tuotetta, tuotosta tafi kuten tässä, 
tutkfimusraporttfia. 
Tutkfimusafinefistonfi on monfimuotofinen. Se sfisältää kaksfi kfirjofit-

taen tekemäänfi haastattelua, 14 suullfisestfi toteutettua kerronnallfista 
haastattelua, Marttfi Peltomaan kfirjofittaman omaelämäkerrallfisen 
mufisteluksen ja kronologfisen koosteen sekä neljä Peltomaan julkafis-
tua eränovellfikokoelmaa.138 Afinefistonfi sfisälsfi sfifis sekä kfirjallfisfia että 
suullfisfia narratfifiveja 139. Yhtenevän analyysfitavan löytämfinen näfin 

                                                      
135 Lfieblfich et al. 1998: 12–14. 
136 Lfieblfich et al. 1998: 12–14. 
137 Lfieblfich et al. 1998: 12–18; ks. myös Kaasfila 2008: 45–60. 
138 Tutkfimusafinefistosta tarkemmfin luvussa 3.5Tutkfimusafinefiston esfittely. Ks. myös lfifite 
2 Yhteenveto tutkfimusafinefistosta. 
139 Saastamofinen 1999. 
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laaja-alafiselle afinefistolle efi vafikuttanut mahdollfiselta, vafikka tutkfimuk-
sellfista esfiymmärrystä afinefistosta ja sen sfisällöfistä olfi ehtfinyt kertyä 
sekä haastattelujen afikana, että afihepfifirfiä käsfitellefistä afiemmfista opfin-
näytetöfistänfi ja tutkfimuskfirjallfisuudesta. Myös Peltomaan julkafistu 
tuotanto olfi mfinulle ennestään tuttu afiempfien opfinnäytetöfiden ja 
omfien lukukokemusten kautta. 
Analyysfin ensfimmäfisen konkreettfisen vafiheen alofitfin Eskolan ja 

Suorannan (2007) sanofin ”purkamfisesta”, koska suullfiset haastattelut 
olfivat tuossa vafiheessa pelkästään nauhofitettuna materfiaalfina, efivätkä 
sfifinä muodossaan kovfin helppokäyttöfisfiä. Muu afinefisto olfi kfirjallfisessa 
muodossa. Lfitterofin audfiotallentefina tfietokoneelle nauhofitetut 14 suul-
lfista tutkfimushaastattelua sanasanafisestfi ja lfifimasfin ne tulostettufina 
A4-kokofisfifin vfihkofihfin joka tofiselle sfivulle, vfierefisen sfivun varasfin 
merkfinnöfille. Ylefisestfi tunnustetusta vafivallofisuudestaan huolfimatta 
lfitterofintfi tutustuttfi afinefistoon ja tofi ofivalluksfia sfifitä, mfitä afinefistossa 
vofisfi olla. 
Suullfisten haastattelujen jatkoksfi lfifitfin vuonna 2005 ja 2009 teh-

dyt kfirjallfiset haastattelut ja Peltomaan omaelämäkerrallfisen mufiste-
luksen ja koosteen. Neljällä eränovellfikokoelmalla täydennetty afinefis-
topa(n)kkfinfi tafi – Helfi Saarfisen (2011: 12) tutkfimusafinefistostaan käyt-
tämää ”pfienfi Lappfi-arkfisto” -nfimfitystä mukafillen – pfienfi erämaa-arkfisto 
olfi valmfis seuraavaan vafiheeseen. Afinefisto olfi sfifis vaatfinut Eskolan ja 
Suorannan (2007: 150) mafinfitsemaa ”laadullfisen afinefiston käsfityötafi-
toa”, mutta se olfi nyt järjestetty alustavastfi ja sfiten helpommfin hallfitta-
vfissa. 
Tutustuaksenfi afinefistoon lufin sfitä perfinpohjafisestfi, sekä afinefis-

tona sfinänsä että tutkfimuskfirjallfisuudesta hahmottuvfien teoreettfisten 
”erämaakfifikarfien” läpfi.  Tähän vafiheeseen lfifittyfi myös epäfily sfifitä, 
onko afinefisto määrällfisestfi ja laadullfisestfi rfifittävä kuvaamaan erämaan 
filmfiötä ja sfisältääkö se sellafisfia kertomuksfia, jotka ovat tutkfimustehtä-
vän kannalta oleellfisfia. Tämän fintensfifivfisen lukemfisvafiheen afikana mfi-
nulle selvfisfi myös se, mfistä afinefiston osasta tarkempfi analyysfi kannat-
taa alofittaa.  
Lfifitteessä 2 Yhteenveto tutkfimusafinefistosta on nähtävfissä suullfisestfi 

toteutettujen tutkfimushaastattelujen afiheet, tafi teemat. Haastatteluafi-
nefisto sfisälsfi laaja-alafisestfi ja monfipuolfisestfi sekä Marttfi Peltomaan 
elämäkerrallfista että erämaa-afiheeseen lfifittyvää kerrontaa, joten otfin 
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lähtökohdaksfi analysofida aluksfi nfimenomaan nämä suullfiset haastat-
telut, jotka määrfittelfin kokemuskertomuksfiksfi140. Analyysfin toteutta-
mfistapa lähenee Lfieblfichfin ym. kategorfis-sfisällöllfistä lähestymfistapaa, 
koska tässä vafiheessa en kfifinnfittänyt huomfiofita kertomusten muo-
toon. Matka- elfi tutkfimusoppafina tofimfivat lähfinnä Lfieblfich ym. 
(1998), Eskola ja Suoranta (2005), Eskola (2007), Hyvärfinen (2010) 
sekä Aaltonen ja Lefimumäkfi (2010). 
Kuten afiemmfin mafinfitsfin, haastattelut olfivat alkuperäfisessä jär-

jestyksessä tulostettufina, mutta finformaatfioltaan ne efivät olleet vfielä 
mfitenkään supfistuneet tafi muuttuneet. Päätfin lukea haastattelun ker-
rallaan ja kfirjofittaa haastattelutekstfin tfifivfistelmän vfierefiselle sfivulle. 
Kyse olfi sfifis pelkästään tfifivfistämfisestä, efi luokfittelusta tafi tyypfittelystä. 
Allevfifivasfin mfielenkfifintofisfia, tofistuvfia, kuvaavfia, tfihefitä tafi muuten 
merkfittävfiä kohtfia haastattelutekstfistä. Lfifitteessä 7 Analyysfiesfimerkkfi: 
Kertomus venefistä on katkelma pyyntfivälfinefitä käsfitelleestä haastattelu-
kertomuksesta. Lfitterofitu haastattelutekstfi on lfifitteen vasemmassa 
reunassa ja tfifivfistelmä sfifitä taulukon seuraavassa sarakkeessa. Näfin 
etenfin jokafisen kokemuskertomushaastattelun osalta. Kofin tfifivfistämfi-
sen haastattelutekstfin yhteyteen käytännöllfisenä: alkuperäfiseen teks-
tfifin olfi helppo palata tarvfittaessa. 
Tfifivfistelmfien lukemfinen, samofin kufin haastattelujen afihealueet 

sfinänsä, pohjustfivat analyysfin seuraavaa vafihetta. Palasfin tutkfimuson-
gelmfifin tafi ofikeammfin tutkfimustehtävään. Afinefisto olfi laaja, mutta mfi-
ten nostaa sfieltä ne asfiat, jofihfin olfin etsfimässä vastauksfia, nfimfittäfin 
erämaan elementfit Marttfi Peltomaan kerronnassa, eletty ja koettu 
pafikka erämaassa, sekä erämaan mahdollfiset muutokset. Päädyfin luo-
kfittelemaan ja teemofittelemaan, ts. kategorfisofimaan haastatteluafinefiston 
elfi yrfitfin löytää ne keskefiset ydfinkategorfiat, perusulottuvuudet, jotka 
parhafiten kuvafisfivat tutkfittavaa kohdetta. Näfin olfisfi mahdollfista pofi-
mfia afinefistosta sen sfisältämät keskefiset afiheet, sekä vertafilla tfiettyjen 
teemojen esfifintymfistä ja filmenemfistä afinefistossa141. Tutkfimuskfirjallfi-
suuden ja afiempfien analyysfivafihefiden avulla teemat hahmottufivat seu-
raavastfi:  
 
1. Omaelämäkerrallfinen afines 
2. Muutosta kuvaavat elementfit 
3. Dokumentofiva afines 
4. Luonto, pafikat, maasto, mafisema 

                                                      
140 Kokemuskerronnasta tarkemmfin luvussa 3.2.1 Elämäkerrallfisen kerronnan tapoja. 
141 Eskola & Suoranta 2005: 174–175; Kfivfinfiemfi 2007: 80. 
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5. Tofimfintaa kuvaava afines 
6. Henkfilöt 
7. Arvofihfin ja fideologfiofihfin lfifittyvä afines 
8. Kfirjofittamfista koskeva afines 
 

Koodasfin afinefiston edellä mafinfitufilla numerofilla tekstfin tfifivfistelmfien 
yhteyteen sen mukaan, mfihfin teemaan tafi teemofihfin kerrottu asfia lfifit-
tyfi. Lfifitteessä 7 Analyysfiesfimerkkfi: Kertomus venefistä teemofittelu näkyy 
kolmannessa sarakkeessa, jofissa esfimerkfiksfi henkfilöfitä käsfittelevä afi-
nes on koodattu numerolla 6, kfirjofittamfista koskeva afines numerolla 
8 jne. Korostfin tekstfin tärkefitä kohtfia vfielä ”värfikynäteemofittelulla”, 
jossa jokafista teemaa vastasfi oma värfinsä, ja ”mufistfilappuotsfikofin-
nfilla” vfihkon reunaan. Tämä osofittautufi käyttökelpofiseksfi menetel-
mäksfi vfielä myöhemmfinkfin, kun afinefisto olfi jo jaoteltu teemojen mu-
kafisfifin tfiedostofihfinsa.  
Haastatteluafinefisto olfi nyt sfifis teemofiteltu, mutta se olfi edelleen 

kronologfisessa ja hankalastfi hyödynnettävässä järjestyksessä. Lfisäksfi 
teemofittelu kertofi kyllä sen, mfillafisfia sfisältöjä kysefisessä haastattelussa 
käsfiteltfifin, mutta efi vfielä järfin paljon sfifitä, mfiten haastateltava afiheesta 
kertofi. Sen vuoksfi lfisäsfin teemofitteluun Jarkko Saarfisen (1999) kehfit-
tämän jaottelun erämaakäsfityksfistä ja nfifihfin lfifittyvfistä dfiskurssefista. 
Merkfitsfin sfifis kunkfin teeman kohdalle, kertooko haastateltava erä-
maasta tradfitfionaalfisesta (lfifitteen 7 taulukossa lyhenteenä tr), turfistfi-
sesta (lyh. tu) vafi suojelullfisesta (lyh. su) näkökulmasta.142 Näfin pyrfin 
saamaan selvfille haastateltavan erämaakäsfityksfiä ja nfifiden taustalla vafi-
kuttavfia tekfijöfitä. 
 Tähän astfi olfin operofinut lähfinnä ”käsfityötafidon ja värfikynfien 

varassa”. Seuraavaksfi sfijofitfin kufitenkfin samaan teemaan kuuluvan 
haastatteluafinefiston konkreettfisestfikfin samofihfin tfietokonetfiedostofi-
hfin nfifin, että esfimerkfiksfi kafikkfi luontoa ja pafikkaa käsfittelevä afinefisto 
sfijofittufi samaan tfiedostoon, henkfilöfitä käsfittelevä afines omaansa jne. 
Tässä vafiheessa jätfin sfifirtämättä sellafiset afinefiston osat, jofilla efi ollut 
tutkfimustehtävän kannalta merkfitystä143. Tutkfimusafinefisto olfi sfifis pfie-
nentynyt määrällfisestfi ja sfijofitettu teemofittafin tfiedostofihfin. Teemofittafin jae-
tut tfiedostot näyttfivät nyt tältä, ja mufistuttfivat jo alustavaa raportfin 
rakennetta: 

                                                      
142 Tradfitfionaalfista, turfistfista ja suojelullfista erämaanäkökulmaa käsfitellään tarkem-
mfin luvussa 2.2.5. 
143 Esfimerkkfinä afinefiston ulkopuolelle tässä vafiheessa jääneestä osfiosta on vafihefikas 
kertomus Peltomaan Petronella-hfistorfifikfin sfisällöfistä ja kfirjofittamfisesta, koska teos efi 
kuulunut tutkfimusafinefistoon. 
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1. Metsä houkuttelee – luonto ja pafikka 
2. Hfirvenpyynnfissä ja sfifikaverkofilla – tofimfinta, tapahtumat, juonfi 
3. Mfiehfiä maafilman lafidalla – mfinä, me ja muut 
4. Pyhää, arkea erämaassa – eränkäynnfin arvot ja fideologfiat 
5. Pyytötarfinofiden lähtefillä – erän- ja rajankäyntfiä kfirjofittaen 

 
Eskolan (2007) ja Eskolan ja Suorannan (2005) opastusta seuraten kfir-
jofitfin teemofiteltufihfin tfiedostofihfin tfifivfistelmfiä, jonka jälkeen kommen-
tofin nfifitä omfifin käsfityksfifinfi pohjautuen ja edelleen tfifivfistäen ja tehden 
tulkfintojanfi nfifistä. Eskolan (2007: 174) mukaan tässä neljännessä vafi-
heessa yhdfistetään afinefistoesfimerkfit ja tutkfijan ajattelu. Tarkofituksena olfi 
sfifis kfirjofittaa omfin sanofin omat tulkfinnat sfifitä, mfitä afinefistossa on. 
Seuraavassa on kfirjofittamanfi tekstfiesfimerkkfi taulukossa 3 olevasta 
haastatteluafinefistosta. 

Tasafiset mäntykankaat ja tunturfinummet ovat helppokulkufisfia 
luonnonmaastoja. Kulkemfista vafikeuttavat luontoon, maastoon ja 
pafikkaan lfifittyvät tekfijät kuten sääsket räkkäafikana ja jalkofihfin ta-
kertuvat varvut jänkämaastossa. Myös henkfilökohtafinen vfireystfila, 
vuodenafika ja säätfila ovat olennafinen osa maastossa lfifikkumfisen 
kokemusta. 
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TAULUKKO 3 Esfimerkkfi haastatteluafinefiston analyysfin vafihefista. 
 
Haastatteluafinefisto Tutkfijan huomfiot 
 
MP: En tfifiä, onko mulla 
nfifinku  suosfikkfimaastoa, 
mutta joku helppokulkufisuu-
den kuvafilu, nfifin joku tuom-
monen tunturfinummfi, tasafi-
nen tafi - nfifinku täällä on Ina-
rfissa paljon näfitä tasafisfia 
mäntykankafita. Kova pohja 
ja nyt kun porot on syöneet 
jäkälän, ne on helppo kulkea.  
 
No kesällä räkkäafikaan on fin-
hottava kulkea. Jossakfi jänkä-
maastossa, mfissä efi tuule elfi 
on tämmöstä korkeaa vafi-
vafiskofivua. Joka fihan taker-
tuu jalkaan. Ja väsyneenä 
vfielä. Se on nfifinku vafikefimpfia 
kulkea ja ylfittää semmoset.. 
nfifinku varpujängät, mfissä 
kasvaa se vafivafiskofivu. 
 

 
 Monfipuolfinen kuvaus 
lfifikkumfisesta: (sfisältää 
kokemuksen) 
 

  jänkämaasto, tunturfi-
nummfi ,mäntykankaat 
   
LUONTO, PAIKKA 

  räkkäafika 
 
 
 VUODENAIKA, 
SÄÄSKET VASTUK-
SINA,(ELÄIMET) 

 - efi tuule 
SÄÄTILA 

 - vafivafiskofivu takertuu 
jalkaan 
MAASTO 

 - väsyneenä   
OMA VIREYSTILA 

 -varpujängät   
KASVILLISUUS 

Suosfikkfimaasto on helppokul-
kufinen, räkkäafikaan on vafikea 
kulkea. 

 
Analyysfi ja tulkfinta efivät Eskolan (2007) mukaan saa jäädä edellä ku-
vattuun vafiheeseen, vaan mukaan on tuotava kytkennät teorfiofihfin ja afi-
kafisempfifin tutkfimuksfifin. Tämä vastaa nfimenomaan tutkfimuksen tulkfin-
nallfista osuutta, vafikkakfin jaan Kfivfinfiemen (2007) käsfityksen tutkfi-
muksen prosessfiluonteesta, jossa analyysfi ja tulkfinta lfimfittyvät efivätkä 
ole eroteltavfissa omfiksfi erfillfisfiksfi yksfiköfikseen. Analyysfivafiheen afi-
kana lufin afiheeseen lfifittyvää tutkfimuskfirjallfisuutta ja kfirjofitfin tästä kfir-
jallfisuudesta mufistfifinpanoja erfillfisfifin tfiedostofihfin. Lopuksfi yhdfistfin 
tutkfimuskfirjallfisuuden afineksfia analyysfiafinefistoon, josta seuraava esfi-
merkkfi:   

Afiemmat tutkfimukset ovat osofittaneet, että ympärfistön ja luonnon 
kuvaamfinen eräkfirjallfisuudessa vafihtelee tfilanteen ja tapahtuman 
mukaan. Alue, jolla erämfies lfifikkuu fyysfisestfi, kuvataan maastona: 
lfifikkumfista vafikeuttaa pensafikko, etenemfistä hfidastaa suo tafi jou-
duttaa polku. (Gullfichsen 1993: 27–28; Lehtola 1997: 98–100). 
Peltomaan mukaan finarfilafiset tasafiset mäntykankaat ja tunturfi-
nummet ovat helppokulkufisfia luonnonmaastoja... 
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Kahden kfirjallfisen haastattelun, novellfiafinefiston ja omaelämäkerrallfi-
sen mufisteluksen ja koosteen analyysfissa tofimfin hfieman tofisfin kufin 
kokemuskerronnallfisten haastattelujen analyysfissa. Ensfinnäkfin koke-
muskerronnallfiset haastattelut olfivat tuottaneet jo runsaastfi tfietoa tut-
kfimustehtävää ajatellen ja tofiseksfi henkfilökohtafiset resurssfit efivät rfifit-
täneet 61 eränovellfin yhtä perfinpohjafiseen analyysfifin. Nfifinpä sovelsfin 
– brficoleur-ajattelutapaa144 lafinataksenfi – jäljellä olevaan afinefistoon 
edellä kuvatun analyysfin ”kevytversfiota”. 
Kfirjofitfin jokafisesta novellfista juonfitfifivfistelmän ja lfifitfin ne taas tu-

lostettufina pfieneen erämaa-arkfistoon. Juonfitfifivfistelmät osofittautufivat 
myös hyvfin hyödyllfisfiksfi ja helppokäyttöfisfiksfi afinefiston tulkfintavafi-
heessa. Juonfitfifivfistelmfien yhteyteen koodasfin novellefissa käsfitellyt 
teemat, jotta sfisältöjen keskefiset ydfinkategorfiat tulfisfivat näkyvfiksfi. Sa-
malla novellfiafinefiston vertafiltavuus haastatteluafinefistoon nähden hel-
pottufi merkfittävästfi.  
Kfirjallfisten haastattelujen osalta en kfirjofittanut juonfitfifivfistelmfiä, 

mutta koodasfin ja teemofittelfin ne. Sfiltfi en vofi kfifistää, ettefikö novellfien 
ja kfirjallfisten haastattelujen analyysfifin olfisfi vafikuttanut afiempfi koke-
muskertomusten analyysfi, sfillä teemofitteluhan olfi tehty nfimenomaan 
nfifiden sfisältöjen perusteella. Sfiltfi en näe, että eränovellfiafinefisto ja kfir-
jofittaen hankfittu haastatteluafinefisto olfisfivat vafin kokemuskertomus-
ten verrantoafinefistoa tafi afinefistotrfiangulaatfion145 osa. Ylälappfilafista 
erämaata, eränkäyntfiä ja elämäntapaa käsfittelevfinä teoksfina ja teks-
tefinä ne ovat todfistusvofimafista ja pafikkaansa puolustavaa afinefistoa 
juurfi tässä tutkfimuksessa. 
Marttfi Peltomaan kfirjofittamaa kronologfista koostetta hänen elä-

mäntapahtumfistaan ja omaelämäkerrallfista mufistelmaa analysofin rfin-
nakkafin, koska ne molemmat keskfittyfivät Peltomaan elämänvafihefi-
sfifin. Nfifitä en teemofitellut edellä kuvattuun tapaan, vaan lähfinnä etsfin 
mfielenkfifintofisfia ja merkfittävfiä kohtfia elämäkerrallfisen kerronnan ja 
erämaa-afihepfifirfin yhteyksfistä. Vertafilfin myös näfiden kahden afinefiston 
sfisältöä keskenään sekä yhdfistfin nfifiden sfisältöjä kokemuskerronnallfi-
seen elämäkerta-afinefistoon. 
 

                                                      
144 Denzfin & Lfincoln (2000) lafinaavat tutkfijan esfikuvaksfi Levfi-Straussfin brficoleur-hah-
moa, joka käyttää luovalla tavalla erfilafisfia menetelmfiä ja materfiaaleja nfifiden alkuperäfi-
sestä tafi ”ofikeasta” käyttötarkofituksesta välfittämättä. Tutkfijana brficoleur soveltaa luo-
vastfi erfi tutkfimusmetodeja ja kfirjofittamfisen tapoja. (ks. myös Hefikkfinen 2007: 150) 
Hefikkfisen (emt.) mukaan ”brficolage on luovaa ja dfivergenttfiä tofimfintaa, jossa käytetään 
järkeä filman metodfia pfikemmfin kufin metodfia filman järkeä.”  
145 Denzfin 1989.  
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3.5 Tutkfimusafinefiston esfittely 
 
3.5.1 Tutkfimushaastattelut ja mufistelukertomukset 
 
Kuten edellfisestä luvusta käy filmfi, tutkfimusafinefisto koostuu Marttfi 
Peltomaan kfirjallfisfista ja suullfisfista tutkfimushaastattelufista, hänen kfir-
jofittamastaan omaelämäkerrallfisesta mufisteluksesta ja kronologfisesta 
koosteesta, sekä lfisäksfi Marttfi Peltomaan neljästä vuosfina 2001–2008 
julkafistusta eränovellfikokoelmasta.146 Haastattelfin Marttfi Peltomaata 
hänen elämänvafihefisfifinsa, eräkfirjallfisuuteen ja -kfirjafilfijuuteen lfifittyen 
ensfimmäfisen kerran kfirjallfisestfi vuonna 2005 ja uudelleen vuonna 
2009 kotfimafisen kfirjallfisuuden tutkfimuksen opfinnäytetöfitä varten.147 
Afinefistoon kuuluvat myös 14 syksyllä 2010 suorfittamaanfi suullfisestfi 
toteutettua, kerronnallfista tutkfimushaastattelua. 
Brunerfin (1986; 1996) teorfiassa fihmfisellä on kolme erfilafista tapaa 

representofida kokemusmaafilmaansa: tofimfinnallfinen, kuvallfinen ja 
kfielellfinen. Haastattelupuhe tafi kerrotut ja kfirjofitetut tarfinat ovat hyvä 
esfimerkkfi kfielellfisfistä representaatfiofista, jossa tapahtuu kokemuksen 
tafi ajatuksen ulkofistamfista. Konstruktfiofina ne ovat muotoutuneet tfie-
tynlafisfiksfi vuorovafikutuksessa kulttuurfinsa ja ympärfistönsä kanssa.148  
Hännfinen (2000: 21) käyttää käsfitettä sosfiaalfinen tarfinavaranto, jolla hän 
vfifittaa juurfi sfifihen kulttuurfisten kertomusten joukkoon, joka yksfilölle 
tarjoutuu. 
Kfirjallfisestfi tehtyjen tutkfimushaastattelujen (lyh. KH 2005 ja KH 

2009) kysymykset olfivat avofimfia ja puolfistrukturofituja.149 Haastatel-
tava vastasfi nfifihfin osaksfi kertomuksfina, osaksfi vastauksenomafisestfi. 
Kfirjallfisestfi tehtyjen haastattelujen kysymykset vafikuttavat yksfittäfin 
luettufina vaatfivfilta,150 mutta näfiden nfimenomafisten haastattelujen yh-
teydessä on mufistettava, että haastattelfija ja haastateltava olfivat sopfi-
neet etukäteen haastattelujen sfisällöfistä ja afihefista.  
Haastateltava ehdottfi tuollofin fitse kfirjallfista vastaamfista ja pfitfi sfitä 

fitselleen luonteenomafisena tapana kertoa elämänvafihefistaan ja tuo-
tannostaan. Vuonna 2009 toteutettu kfirjallfinen haastattelu käsfittelfi 

                                                      
146 Olen koonnut tarkemmat tfiedot tutkfimusafinefistosta lfifitteeseen 2, Taulukko 4 Yh-
teenveto tutkfimusafinefistosta. 
147 Ks. Ratavaara-Peltomaa 2009. 
148 Tolska 2002: 78–83; Erkkfilä 2004: 186–187; 2008: 206–207.  
149 Eskola & Vastamäkfi 2007: 26–27. 
150 Esfimerkkejä vuoden 2005 kfirjofittaen tehtyjen haastattelujen kysymyksfistä: 
 ”Kerro taustastasfi ja elämänvafihefistasfi.”  
”Olet fitsekfin raja-, erä- ja kalamfies.  Mfiten tämä näkyy tuotannossasfi?” 
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osfittafin samoja afihealuefita kufin edellfinenkfin, mutta pafinottufi pafikan, 
mfiljöön ja mafiseman merkfitykseen sekä omaelämäkerrallfisuuden fil-
menemfiseen tuotannossa. Haastattelun toteuttamfistapa valfikofitufi 
luontevastfi edellfisen, vuoden 2005 haastattelun perusteella. 
Syksyllä 2010 Marttfi Peltomaa kfirjofittfi pyynnöstänfi omaelämä-

kerrallfisen mufistelman tafi mufisteluksen, johon lfifittyy myös hänen elä-
mänvafihefitaan käsfittelevä kronologfisestfi etenevä kooste. Mufistelma 
käsfittelee Peltomaan taustaa, lapsuuden ja nuoruuden luonto- ja erä-
kokemuksfia, afikufisfiän työuraa, eränkäynnfin ja erämaan henkfilökoh-
tafista merkfitystä. Elämänvafihefita käsfittelevä kooste taas etenee mufis-
tfifinpanomerkfintöfinä lapsuudesta kohtfi afikufisuutta ja nykyfisyyttä. Pel-
tomaa täydensfi koostetta pyynnöstänfi elokuussa 2012.    
Vafikka kfirjallfisestfi tehdyt haastattelut olfivat tuottaneet rfifittävästfi 

(lähfinnä taustofittavaa) afinefistoa afiempfifin opfinnäytetöfihfinfi, väfitöskfir-
jatutkfimuksen yhteydessä päädyfin hankkfimaan afinefistoa myös suullfi-
sestfi toteutetufilla tutkfimushaastattelufilla (lyh. SH 2010/ 1–14). Suul-
lfisestfi tehdyt, kerronnallfiset haastattelut toteutfin 17.9.‒11.10.2010 
Ivalossa ja näfitä nauhofitettuja haastatteluja kertyfi yhteensä 14, jotka 
lfitterofin kfirjallfiseksfi afinefistoksfi vuoden 2010 lopulla.151 Haastattelutfi-
lantefisfifin efi osallfistunut mufita henkfilöfitä kufin haastattelfija ja haasta-
teltava. 
Tutkfimusmetodologfisessa kfirjallfisuudessa esfitetään laaja kfirjo 

erfilafisfia haastattelutapoja. Ruusuvuoren ja Tfifittulan (2005: 22–23) 
sekä Eskolan ja Vastamäen (2007: 25–26) mukaan tutkfimushaastat-
telu rakentuu pohjfimmfiltaan samofilla kefinofilla ja vuorovafikutusta 
koskevfifin yhtefisfifin oletuksfifin nojautuen kufin muutkfin keskustelut, 
mutta eroavat näfistä finstfitutfionaalfisuutensa vuoksfi: haastattelulla on 
tfietty päämäärä, jota tutkfimuksen tavofite ja tfiedonfintressfi ohjaavat. 
Teemahaastattelussa haastattelun afihepfifirfit on määrätty etukäteen ja 

haastattelfija varmfistaa, että kafikkfi teemat käydään läpfi. Avofimessa haas-
tattelussa tfilanne taas mufistuttaa enemmän tavallfista keskustelua, jota 
tutkfimusafihe ohjaa.152 Syvähaastattelun menetelmä mufistuttaa keskuste-
luhaastattelua, jolle on tyypfillfistä keskustelunomafisuus ja spontaanfi 
tfiedonvafihto. Syvähaastattelu soveltuu hyvfin mennefisyyden tapahtu-
mfien, hefikostfi tfiedostettujen tafi arkaluontofisten asfiofiden tarkasteluun 
ja menetelmänä se on tarkofituksenmukafinen, jos tutkfijan on tarkofitus 

                                                      
151 Ks. Lfifite 2, Taulukko 4 Yhteenveto tutkfimusafinefistosta. 
152 Eskola & Vastamäkfi 2007: 27–28; myös Hfirsjärvfi & Hurme 2000. 
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etsfiä jotakfin rajattua, yksfittäfistä tfietoa tafi kfifinnostuksen kohteena on 
jokfin pofikkeava, uusfi lähestymfistapa tafi asfiantuntfijan näkemys.153 
Mattfi Hyvärfinen ja Varpu Löyttynfiemfi (2005: 191) pohtfivat, mfil-

lafisfia afinefiston tuotantoehtoja kerronnallfisuus haastattelussa edellyt-
tää. Kerronnallfisella haastattelulla he vfifittaavat sfifihen, että tutkfija pyytää 
kertomuksfia, antaa tfilaa kertomfiselle ja esfittää sellafisfia kysymyksfiä, jofihfin 
hän olettaa saavansa vastaukseksfi kertomuksfia. Usefin kerronnallfisessa 
haastattelussa suosfitaan kysymys-vastausrakenteen sfijasta jopa yhden 
kysymyksen haastatteluja, jofissa annetaan tfilaa nfimenomaan haastatel-
tavan kerronnalle.154 
Vafikka narratfifivfit, kertomukset elämästä ja kokemuksfista, efivät 

olekaan suora kuva ”todellfisuudesta”, vofidaan ajatella, että haastatte-
lutfilanteessa kertoja punoo kokemuksfiaan yhteen ja välfittää puhees-
saan omaa ymmärrystään sfifitä yhtefisöstä, ympärfistöstä ja yhtefiskun-
nasta, jonka jäsen hän on. Haastattelua vofi fideansa perusteella kuvata 
myös aktfifivfiseksfi haastatteluksfi Holstefin & Cubrfiumfin (1995: 29) mu-
kaan. Tällöfin oletetaan, että haastateltava aktfifivfisestfi luo merkfityksfiä 
sosfiaalfisessa tfilanteessa, efikä vafin vastaa kysymyksfifin.155 
Tässä tutkfimuksessa suullfisestfi toteutetut haastattelut efivät olleet 

varsfinafisfia teemahaastatteluja, vafikka jokafiselle haastattelukerralle olfi 
suunnfiteltu oma afihepfifirfinsä tafi teemansa. Ne efivät olleet myöskään 
puhtaastfi kerronnallfisfia haastatteluja sfifinä mfielessä, että ne olfisfivat 
koostuneet vafin haastateltavan kertomuksfista, sen sfijaan ne sfisälsfivät 
laajaltfi Hyvärfisen ja Löyttynfiemen (2005) mafinfitsemfia kerronnallfisen 
haastattelun elementtejä. Haastattelujen toteuttamfistapa lähenee 
myös syvähaastattelua, jossa usefita kertoja samaa henkfilöä haastatel-
len pyrfittfifin kartofittamaan asfiantuntfijatfietoa rajatusta filmfiöstä. 
Keskustellen ja kertoen toteutetut haastattelutfilanteet mahdollfis-

tfivat tarkentavat lfisäkysymykset kerronnan afikana ja usefin lyhyt lfisä-
kysymys saattofi johtaa uuden kertomuksen alkuun. Tässä mfielessä ne 
mufistuttavat myös Holstefin & Cubrfiumfin (1995) aktfifivfista haastatte-
lua, tofisaalta kerronnallfista haastattelua. Suunnfittelfin etukäteen jokafi-
selle haastattelukerralle afiheen ja alofituksen, joka olfi myös ennalta 

                                                      
153 Sfiekkfinen 2007: 44–45; Syrjälä & Nummfinen 1988: 103–104. 
154 Ks. myös Salo 2008. 
155 Holstefin & Cubrfium 1995: 29; ks. myös Erkkfilä 2008: 188. 
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haastateltavan tfiedossa.156 Muutofin haastattelut etenfivät varsfin vapaa-
muotofisestfi Marttfi Peltomaan mufistelusten ja kerronnan varassa.157 
Tekemfienfi tarkentavfien kysymysten lfisäksfi haastattelutfilanteet sfisälsfi-
vät myös keskustelua ja ennakofitujen teemojen ulkopuolfisfia ‒ esfimer-
kfiksfi ajankohtafisfia eränkäyntfifin lfifittyvfiä, mutta myös hfistorfiallfisfia ja 
yhtefiskunnallfisfia ‒ afihefita. 
Lfifitteessä 7 Analyysfiesfimerkkfi: Kertomus venefistä on tutkfimusafinefis-

ton eräelämän vuodenkfiertoon lfifittyvän haastattelun osa, jossa Marttfi 
Peltomaa kertoo tekemfistään ja omfistamfistaan venefistä sekä erfilafisten 
venefiden käyttötarkofituksfista ja omfinafisuuksfista. Yhtämfittafinen haas-
tattelulafinaus on varsfin pfitkä, kokonafinen kertomus, mutta sen avulla 
on helppo hahmottaa myös kerronnallfisen haastattelun tfilannetta, jota 
vofi luonnehtfia varsfin vapaamuotofiseksfi. Kertomus venefistä tuo esfifin 
myös haastateltavan tafitavat kertojantafidot. Tfilanteet sfisälsfivät pfitkfiä 
kerronnallfisfia jaksoja ja jonkfin verran tekemfiänfi tarkentavfia kysymyk-
sfiä ja keskustelua. Tämän afinefistoesfimerkfin avulla vofi hahmottaa 
myös afinefiston kokemuskerronnallfisuutta158. 
Satu Koho (2008) on käyttänyt kolmea erfityyppfistä, tofisfiaan täy-

dentävää kfirjafilfijahaastattelua Jon Skfiftesvfikfin martfinnfiemeläfisteosten 
koettua ja elettyä pafikkaa käsfittelevässä kfirjallfisuuden alan väfitöskfirja-
tutkfimuksessaan.159 Bfiograffinen elfi taustalähtöfinen haastattelu rakentaa te-
kfijän elämäkerrallfista runkoa ja selvfittää hänen elämänvafihefitaan, sekä 
tuotannon että elämänkaaren keskfinäfisfiä suhtefita. Teoksfia analysofivfissa 
elfi teoslähtöfisfissä haastattelufissa keskfiössä ovat esfimerkfiksfi teosten lähde-
materfiaalfi, henkfilöfiden, pafikkojen ja tapahtumfien todellfisuusmallfit 
sekä tekfijän omat tulkfinnat. Kolmanneksfi haastattelutavaksfi Koho 
nostaa luovuushaastattelun, jofiden avulla vofidaan tutkfia kfirjafilfijan luo-
mfisprosessfia ja kfirjofittamfisen motfivaatfiota. Luovuushaastattelujen 

                                                      
156 Haastattelujen afiheet ja sfisällöt ovat nähtävfissä lfifitteessä 2, Taulukko 4 Yhteenveto 
tutkfimusafinefistosta. 
157 Audfiotallenteelta lfitterofitu esfimerkkfi vuoden 2010 kerronnallfisen tutkfimushaastat-
telun alofituksesta: 
SRP: ”Tänään on 27.9.2010 ja tässä on näfitä afihefita.. Tuo rajavartfijan työ, mfistä olfin 
ajatellu, että vofis kysyä. Ofisko ‒ ‒ helpofin alofittaa, että kertofisfit omasta urasta raja-
vartfijana. Mfiten sfinä päädyfit sfifihen rajavartfijan ammattfifin ja mfiten se ura sfiellä Raja-
vartfiostossa menfi, että se ofis afika mfielenkfifintofista kuulla.” 
158 Kokemuskerronnasta tarkemmfin luvussa 3.2.1 Elämäkerrallfisen kerronnan tapoja. 
159 Haastattelumenetelmfiä on kuvattu tarkemmfin Rfitva Haavfikon ja Kaarfina Salan 
(1987) tofimfittamassa teoksessa Kfirjafilfijahaastattelut. Teoksessa esfitellään myös mufita 
kfirjafilfijahaastattelufihfin sopfivfia menetelmfiä ja tfiedonhankfintatapoja. 
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avulla vofidaan selvfittää nfifitä taustoja, jotka avaavat jollafin tavofin te-
osten erfityfispfifirtefitä ja tunnusmerkfillfisyyttä tafi nfifitä syfitä, jotka saavat 
kfirjafilfijan kfirjofittamaan juurfi tfietyfistä afihefista tafi teemofista.160 
Tutkfimuksessanfi toteutetufilla haastattelufilla on sekä yhtenevyyk-

sfiä että eroavuuksfia edellä kuvattujen haastattelutapojen kanssa. 
Vafikka edellä kuvattu kfirjafilfijahaastattelumallfi tafi -tyypfittely efi sellafise-
naan sopfinut tutkfimustehtäväänfi, hyödynsfin sfitä kufitenkfin kerronnal-
lfisten haastattelujen afihealuefiden suunnfittelussa ja osfin toteutuksessa-
kfin.  
Kfirjafilfijakuvan ja elämäkerrallfisen afinefiston selvfittämfiseksfi käytfin 

bfiograffisestfi suuntautunefita haastattelukysymyksfiä. Kfirjallfista tuotan-
toa analysofivfifin haastattelufihfin sfisältyfi erämaata filmfiönä käsfittelevfiä 
afihefita laajemmfin kufin teoslähtöfisen haastattelun tavanomafisestfi vofi 
katsoa sfisältävän. Luovuushaastattelufiksfi luonnehdfittavat haastattelut 
valottfivat erfityfisestfi erämaasta kfirjofittamfisen motfivaatfiota ja pohjofi-
seen sfitoutunutta elämäntapaa. Korostan kufitenkfin, että edellä kuva-
tut haastattelutyypfit tofimfivat ensfisfijafisestfi haastatteluteemojen fideofin-
nfin apuvälfinefinä efivätkä nfifinkään tfiukkana toteutusmallfina. 
Tutkfimusafinefiston narratfifivfisuutta tarkasteltaessa on oleellfista 

tfiedostaa, mfiten tarfina ja sen tulkfinta on syntynyt. Haastattelutfilanteen 
vofi mfieltää vuorovafikutustfilanteeksfi, jossa sekä haastateltava että 
haastattelfija vafikuttavat haastattelutekstfin syntyyn. Tutkfija valfitsee 
haastattelujen afiheet ja teemat tfiedonfintressfiensä perusteella, mutta 
haastattelun tulos muotoutuu haastattelutfilanteessa ja on sosfiaalfisestfi 
kontekstuaalfista.161 
 
3.5.2 Julkafistu tuotanto 
 
Tutkfimusafinefistoon sfisältyy myös Marttfi Peltomaan neljä ensfim-
mäfistä julkafistua eräkertomuskokoelmaa vuosfilta 2001‒2008. Näfiden 
vuosfien afikana Peltomaalta filmestyfi myös tfietokfirjofihfin luokfiteltava 
teos Erämfiehen kahdeksan vuodenafikaa (2006) yhdessä Seppo Saraspään 

                                                      
160 Koho 2008: 20‒21.  Koho asemofi haastattelujen merkfitystä tutkfimuksensa luvussa 
”Kfipparfiksfi kfirjafilfija?”. Tekfijällä Koho vfifittaa tässä kfirjafilfijaan. 
”Tekfijän haastattelut ovat tulkfintojenfi kontekstfia ja keskustelevat nfifiden kanssa. ‒ ‒ 
Tekfijä vofi kertoa haastattelussa tosfiasfiofita, mutta efi koko totuutta, sfillä haastattelulla 
päästään käsfiksfi vafin sellafiseen afinekseen, jonka hän haluaa kertoa. Vafikka olenkfin 
astunut Skfiftesvfikfin alukseen, en afio antaa hänen kfipparofida tutkfimustanfi.” (emt. 20‒
21.) 
161 Erkkfilä 2004: 186–187; 2008: 206–207. 
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kanssa sekä pafikallfishfistorfifikfit Raja-Jooseppfi. Legendan synty (2005) ja Pe-
tronella. Unelma elää. (2005).  Kysefisenä ajankohtana Peltomaan eräker-
tomuksfia julkafistfifin myös Eränkävfijä ja Erämaafilma -antologfiofissa, 
mutta nämä efivät ole mukana tässä tutkfimusafinefistossa, kuten efi vuo-
den 2008 jälkeen julkafistu Peltomaan tuotantokaan.162 Tutkfimusafi-
nefiston neljä teosta sfisältävät yhteensä 61 erämaa-afihefita käsfittelevää 
novellfia, ja afinefisto osofittautufi kfirjallfisen, julkafistun tuotannon osalta 
rfifittäväksfi.163 
Erämaakerronnan on vafikea kuvfitella sfijofittuvan johonkfin efi-

konventfionaalfiseen ympärfistöön, esfimerkfiksfi avaruuteen. Eräkerron-
nan tyypfillfisfiä konventfiofita vofidaan tutkfia erfityfisestfi pafikan, mutta 
myös juonfirakenteen ja henkfilökuvauksen kautta. Afiempfien tutkfimus-
ten mukaan (mm. Varfis 2001; 2003) myös eränkäynnfin arvot ja fideo-
logfiat tulevat esfille kerronnassa ja kfirjofittautuvat afihetta käsfittelevfifin 
teoksfifin varsfin selkefinä. Peltomaan esfikofisteos Karhun naapurfina – Pyy-
tötarfinofita (2001) on rakenteeltaan kronologfinen ja se koostuu 13 no-
vellfista, jofiden pyytötarfinofissa metsästetään karhua, hfirveä, ahmaa, 
mfinkkfiä, vesfi- ja maalfintuja, ansotaan rfiekkoja ja kalastetaan monfi erfi 
tavofin. Ensfimmäfinen novellfi kertoo mfinäkertojan tulosta Lappfifin Ra-
javartfioston palvelukseen vuonna 1968, kun Raja-Joosepfin vartfioase-
malla kuunnellaan radfiosta uutfisfia Tšekkoslovakfian mfiehfityksestä.  
Teoksen nfimfi on myös alofitusnovellfin otsfikko. Kertomus sfisältää 

konkreettfisen karhunmetsästyksen ja karhun naapurfissa asumfisen ra-
javartfioasemalla. Tofisaalta otsfikko vertautuu lukfijalle myös fitänaapu-
rfifin, Neuvostolfifittoon, joka näyttäytyy mufissakfin kfirjan novellefissa 
karhun lafilla “suurena tuntemattomana”, kunnfiofitettavana, jopa pe-
lottavana. Kun mfinäkertoja palaa rajapartfiorefissultaan ja Euroopassa 
kuohuu Tšekkoslovakfian krfifisfin vuoksfi, hän toteaa huojentuneena: 
“Illalla palasfimme raja-asemalle. Sfirppfi ja vasara -lfippu lfiehufi edelleen 
vafin naapurfin tangossa.” (KN 25.)  
Kronologfisestfi 1960-luvun lopulta vuosfituhannen vafihteeseen 

etenevän Karhun naapurfina -teoksen päätösnovellfissa “Mfillennfium 
Muotkatunturfissa” mfinäkertoja vfiettää vuosfituhannen vafihdetta kofi-
ransa kanssa erämaakämpällä. Hän vetää yhteen elämänvafihefitaan. 
Käy filmfi, että hän on eläkkeellä oleva fisofisä ja kärsfinyt taloudellfisfista 

                                                      
162 Lfifitteeseen 1 on koottu Marttfi Peltomaan julkafistu tuotanto lukuun ottamatta pafi-
kallfis- ja afikakauslehdfissä julkafistuja tekstejä. Peltomaan teosten kansfikuvfia on lfifit-
teessä 4. 
163 Julkafistusta tuotannosta koostuva tutkfimusafinefisto on tässä nfimetty pyytötarfi-
nofiksfi, eränovellefiksfi, eräkertomuksfiksfi tafi erätarfinofiksfi sen mukaan, mfiten teosta on 
sen otsfikossa tafi takakansfitekstfissä määrfitelty. 
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vafikeuksfista, mutta eränkäyntfi on säfilynyt harrastuksena läpfi vuosfien. 
Vuosfituhannen vafihteen rakettfikfin on rfiekko, joka nousee kfiepfistä 
lentoon Muotkatunturfin rfinteestä. 
Lentojätkä ja lestfilfinnut (2004) koostuu 16 novellfista, jofita yhdfistää 

eräkertomusafihefiden lfisäksfi mfinämuotofinen kerronta, luonnonmuu-
tosten kuvaamfinen sekä metsästyskofiran merkfityksen ja arvon koros-
tamfinen. Ylälappfilafisfifin erämafihfin suuntautuvfien pyyntfi- ja työmatko-
jen lfisäksfi mfinäkertoja kertoo nuoruusajan savotofistaan Kuhmofisfissa 
ja käy erävaelluksella ”vanhofilla kolttfienmafilla” Venäjällä. Myös raja-
vartfijan työn yhteydessä tapahtunutta eränkäyntfiä kuvataan usefissa 
novellefissa samofin kufin kerrotaan työ- ja erätoverefiden kertomfia tarfi-
nofita. 
Tunturfihaukan maan (2007) 13 erätarfinaa sfisältävät edelleen mfinä-

kertojan eräkokemuksfia ylälappfilafisessa luonnossa Hammaskafirassa, 
Kessfissä, Inarfijärvellä, Lemmenjoella ja Ivalon lähfiseudufilla. Vafikka 
henkfilöt pyytävät lokakuun tafimenfia ja rajahfirvfiä tafi safirastavat hfilla-
kuumeen kourfissa, erätoverfin menehtymfinen hfirvfimetsällä tuo tofi-
mfintakeskefiseen kerrontaan synkkfiä ja pohdfiskelevfia sävyjä. Lähfijän-
kfien, -järvfien ja -metsfien arkfista hyötykäyttöä kuvafillaan useassa tarfi-
nassa, kun hfillanpofimfintaretket efivät ulotu Ivalon jänkfiä kauemmas 
tafi rfiekonansat ja mateenkoukut pyytävät muutaman kfilometrfin 
päässä kotfikylästä. 
Hfirvfikamelfi ja mufita erätarfinofita (2008) -kokoelman 19 novellfissa 

esfifintyy helmenpyytäjfiä Luttojoella, karhunkaatajfia ja kulkumfiehfiä so-
danjälkefisessä Lapfissa, erämaapurojen kalajätkfiä, sekä sfirkuskamelfi, 
joka lofikkasfi länteen. Mfinäkertojan eräkokemukset efivät enää ole kes-
kfiössä, vaan kerrontaa värfittävät murrosajan ja muutoksen kokeneen 
Lapfin fihmfiset sekä monet hfistorfiallfiset ja pafikallfiset tapahtumat ja olo-
suhteet. Eränkäyntfi, pafikallfinen elämäntapa ja luonnon kuvaamfinen 
säfilyvät sfiltfi tärkeässä osassa. 
 
 
3.6 Tutkfimuseettfistä pohdfintaa  
 
3.6.1 Tutkfimuseettfisfiä haastefita 
 
Tutkfimuseettfisen neuvottelukunnan ohjefistuksen (2012) mukaan tfie-
teellfinen tutkfimus vofi olla eettfisestfi hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen 
tulokset uskottavfia vafin, jos tutkfimus on suorfitettu hyvän tfieteellfisen 
käytännön edellyttämällä tavalla. Keskefisfinä lähtökohtfina ovat mm. 
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rehellfisyyden ja huolellfisuuden sekä eettfisestfi kestävfien tfiedonhankfin-
ta- ja tutkfimusmenetelmfien noudattamfinen tutkfimustyössä ja tutkfi-
mustuloksfia julkafistaessa.164 
Narratfifivfinen ja erfityfisestfi narratfifivfis-elämäkerrallfinen lähesty-

mfistapa edellyttävät erfityfistä tutkfimuseettfistä pohdfintaa, koska ne kä-
sfittelevät yksfilön henkfilökohtafista kerrontaa, tuntefita, ajatuksfia, koke-
muksfia ja vofivat sfisältää myös mfielfipfitefitä, näkemyksfiä, kannanottoja 
ja perusteluja. Tulkfintojen tekemfisen haasteena on se, mfiten tavofittaa 
ja kunnfiofittaa yksfilön narratfifivfin rakentumfisen tapaa. Vafin kunnfiofit-
tamalla, tunnfistamalla ja tfiedostamalla tutkfija vofi päästä lähemmäksfi 
ajatusta narratfifivfisen tfiedon subjektfifivfisuudesta. Kertojan näkökulma 
hänen valfitsemaansa tarfinaan ja sfifihen, mfikä on yksfittäfisen fihmfisen 
henkfilökohtafinen totuus, tulee keskefiseksfi.165 
Kärjfistäen, tofisfin sanoen jättäen pofis tutkfijan osuuden, vofisfi sa-

noa Marttfi Peltomaan tuottaneen tämän tutkfimuksen afinefiston, efikä 
tutkfimusta tällafisenaan tfietenkään vofisfi olla olemassa filman hänen 
suostumustaan ja yhtefistyökykyään. Osofittaa suurta luottamusta antaa 
oma elämänsä ja kokemuksensa julkafistavaksfi filman anonymfiteetfin 
suojaa, omalla nfimellä ja tunnfistettavastfi. Henkfilökohtafiset kokemuk-
set ja kertomukset päätyvät pafitsfi tutkfijan tulkfittavaksfi, tutkfimusra-
portfin kautta myös tfiedeyhtefisön ja afiheesta kfifinnostuvan lukfijan ar-
vfiofitavfiksfi. Tämä asettaa myös tutkfijan tafidot ja etfifikan koetukselle. 
Ratkafistavaksenfi jää, mfiten tulkfitsen loukkaamatta, mutta kufitenkfin 
rehellfisestfi ja tarvfittaessa jopa krfifittfisestfi finformantfin tafi tutkfimus-
kumppanfin kerrontaa, kokemuksfia ja elämänvafihefita, vafikkakfin hä-
nen luvallaan. 
Yrfitfin osaltanfi vastata tähän luottamukseen avofimuudella. Vafikka 

en Satu Kohon (2008: 20) sanoja lafinataksenfi antanut ”kfirjafilfijan kfip-
parofida tutkfimustanfi”, pyrfin keskustelemaan Marttfi Peltomaan kanssa 
avofimestfi tutkfimusprosessfin edfistymfisen afikana nfifistä valfinnofista ja 
päätelmfistä, jofita olen prosessfin afikana tehnyt. Tämän luottamuksen 
säfilymfinen olfi välttämätön edellytys sfille, että tutkfimus yleensä saattofi 
toteutua. En koe, että keskustelu olfisfi tofimfinut mfillään tavofin uhkana 
tekemfillenfi tulkfinnofille tafi vähentänyt tutkfimuksen luotettavuutta. 
Olen joutunut tämän tutkfimuksen afikana ja jo sfitä ennen pohtfi-

maan sukulafisuussuhtefiden merkfitystä ja jopa nfifitä rfiskejä, jofita tutkfi-
muksen tekemfinen tafi tutkfimuskumppanuus lähfipfifirfifin kuuluvan hen-
kfilön kanssa vofi sfisältää. Marttfi Peltomaa on appenfi, ja vafikka hän on 

                                                      
164 Tutkfimuseettfisen neuvottelukunnan ohje 2012. 
165  Lafitfinen & Uusfitalo 2008: 136. 
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suhtautunut afiempfifin opfinnäytetöfihfinfi samofin kufin tähän tutkfimuk-
seen hyvässä yhtefistyössä ja avulfiaastfi, tutkfimuseettfiset pohdfinnat 
ulottuvat vfieläkfin laajemmalle kufin pelkästään hänen – tosfin äärfim-
mäfisen merkfittävään – roolfifinsa tässä tutkfimuksessa. 
Myös muut finformantfin tafi tutkfimuskumppanfin lähfipfifirfifin, esfi-

merkfiksfi perheeseen, työyhtefisöön tafi eränkäyntfiharrastukseen lfifitty-
vät henkfilöt tulevat kertomusten kautta osaksfi tutkfimusta ja väfistä-
mättä myös eettfistä pohdfintaa. Mfillä tavalla tulfisfi suhtautua hefidän 
henkfilöytensä mahdollfiseen tunnfistettavuuteen? Rajanvetoa olen teh-
nyt esfimerkfiksfi sfifinä, että jos henkfilö esfifintyy omalla nfimellään Pelto-
maan teosafinefistossa, olen myös tutkfimustekstfissä käyttänyt tätä nfi-
meä.166 Haastatteluafinefistosta olen lafinausten osalta pyrkfinyt häfivyttä-
mään kerrottujen henkfilöfiden tunnfistettavuuden, pafitsfi jos olen vofi-
nut kysyä henkfilöltä luvan nfimen käyttöön ja saanut luvan käyttää nfi-
meä.167 
Narratfifivfis-elämäkerrallfisen tutkfimuksen yhteydessä puhutaan 

usefin äänen (vofice) antamfisesta tutkfittavalle. Tämä lfifittyy kvalfitatfifivfi-
seen tutkfimusperfinteeseen, jossa tutkfijat pyrkfivät ymmärtämään afikafi-
sempaa paremmfin kertojan tuntefita, asentefita ja arvoja.168 Puhe yksfi-
lön äänestä merkfitsee hänen omaa ofikeuttaan puhua ja edustaa fitseään 
ja sfiksfi narratfifivfiset tutkfimukset kohdfistuvatkfin usefin nfifihfin yhtefis-
kunnan margfinaalfisfifin fihmfisryhmfifin, jofiden äänfi efi yleensä pääse kuu-
luvfifin valtaväestön tarfinofiden joukossa.169  
Käsfitteenä vofice sfifis edustaa sekä yksfilöllfistä että yhtefisöllfistä 

ä́äntä́, sfillä se vofi kertoa joko yksfilöllfistä tafi kollektfifivfista tarfinaa. 
Tutkfijat esfittävät helpostfi oletuksfia sfifitä, että fikään kufin olfisfi olemassa 
yhdenmukafinen, sopusofintufinen äänfi. Koska narratfifivfis-elämäkerral-
lfiset tutkfimukset perustuvat yleensä pfienfifin empfifirfisfifin afinefistofihfin, 
on syytä varoa tekemästä lfifian laajoja ylefistyksfiä. Juurfi tästä syystä ää-
nen kontekstualfisofintfi on tärkeää.170 
Tässä tutkfimuksessa olen pyrkfinyt tuomaan yksfilön äänen esfille 

antamalla tfilaa erämaasta kertovfille kertomuksfille ja kokemuksfille. 

                                                      
166 Esfimerkkfinä tästä on Martfinlammen ja Seponlammen tarfina, joka on julkafistu Kar-
hun naapurfissa -teoksessa. Kysefistä tarfinaa käsfitellään myös luvussa 5.2.2 Epäonnea ja 
eksymfisfiä. Yleensä Peltomaa efi käytä teoksfissaan tunnfistettavfifin henkfilöfihfin lfifittyvfiä 
henkfilönfimfiä. 
167 Tästä esfimerkkfinä on Marttfi Peltomaan haastattelukertomus hänen kfirjofittamaan 
kannustaneesta kansakoulun opettajastaan. En mafinfitse opettajaa nfimeltä, koska mah-
dollfisuutta pyytää lupaa nfimen julkafisemfiseen efi ollut. 
168 Denzfin 1989: 2; Erkkfilä 2004: 184–185. 
169 Hatch & Wfisnfiewskfi 1995: 113–117; Hefikkfinen 2008: 190. 
170 Hatch & Wfisnfiewskfi 1995: 113–117; Erkkfilä 2004: 184–185. 
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Tutkfimusraportfissa tutkfittavan äänfi kuuluu erfityfisestfi tutkfimusafinefis-
tosta valfitufissa sfitaatefissa ja tekstfikatkelmfissa, jofilla Savolafisen (1991) 
tekemän jaottelun mukaan vofi olla tutkfimustekstfissä neljä tehtävää. 
Tekstfisfitaattfia vofidaan käyttää perustelemaan tehtyä tulkfintaa ja ne 
vofivat tofimfia afinefistoa kuvaavana esfimerkkfinä. Lfisäksfi lafinauksella 
vofidaan elävöfittää tekstfiä ja neljänneksfi nfifiden avulla vofidaan afinefis-
tosta pelkfistää tfifivfistettyjä kertomuksfia.171 
 
3.6.2 Tutkfijan posfitfio 
 
Laadullfisen tutkfimuksen lähtökohtana on tutkfijan avofimen subjektfi-
vfiteetfin myöntämfinen. Tutkfijan vofi nähdä sekä afinefistonkeruun finhfi-
mfillfisenä välfineenä (human finstrument) että kerätystä afinefistosta ak-
tfifivfisestfi tulkfintoja tekevänä päätöksentekfijänä ja ongelman- tafi arvofi-
tuksenratkafisfijana.172 Koska laadullfisessa tutkfimuksessa efi ole löydet-
tävfissä väfistämättä esfifin nousevaa totuutta, joka vofitafisfifin esfittää tut-
kfimuksen kuvauksena ja tuloksena, tutkfimuksen keskfiöön nousee tut-
kfijan tulkfintojen värfittämä kfirjallfinen tuotos, tutkfimusraporttfi. Sfitä 
vofidaan luonnehtfia tutkfijan henkfilökohtafiseksfi konstruktfioksfi tutkfit-
tavasta afiheesta.173 
Ollfi Löytty (2008: 251–260) pohtfifi perusteellfisestfi tutkfijan posfi-

tfion filmentämfistä sekä ajattelun jälkfiä tutkfimustekstfissä. Hänen mu-
kaansa tutkfijan elämäkerrallfinen afines ja tajunnanvfirran jäljet efivät 
konventfionaalfisestfi kuulu tfieteellfiseen esfitystapaan, vafikka vofidaan 
ajatella tfilantefita, jofissa tutkfijan elämänvafiheet ja mfielleyhtymät ovat 
vafikuttaneet tutkfimuksessa tehtyfihfin valfintofihfin ja tulkfintofihfin. Tässä 
mfielessä ne kuulufisfivat nfifiden asfiofiden joukkoon, jotka tutkfijan olfisfi 
Löytyn (emt. 251–252) mukaan paljastettava tulkfintojensa takeeksfi sa-
malla tavofin kufin vofi kfirjofittaa tulkfintojensa rfistfirfifitafisuuksfista tafi epä-
määräfisyyksfistä. 
Löytyn (emt. 252–253) mukaan tutkfimustekstejä efi yleensä mfiel-

letä kerronnaksfi, vaan nfifissä raportofidaan, tarkastellaan, selostetaan, 
käsfitellään, analysofidaan ja pohdfitaan. Hän suosfittelee kufitenkfin tut-
kfijan posfitfion ja ”kertojan” roolfin tunnfistamfista ja tunnustamfista 
omaan kokemukseensa nojautuen. Lähetyskfirjallfisuutta käsfitelleen 

                                                      
171 Savolafinen 1991: 454; Eskola & Suoranta 2005: 175; Eskola 2007: 180. 
172 Kfivfinfiemfi 2007: 70–71; Lfincoln & Guba 2000:185; Alasuutarfi 2011; Eskola & 
Suoranta 2005: 210; Syrjälä & Nummfinen 1988. 
173 Lfincoln & Guba 2000:185; Kfivfinfiemfi 2007: 80; Jokfinen 2008: 247–248. 
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väfitöskfirjansa174 johdannossa hän pohtfi sfitä, mfillä tavofin hänen taus-
tansa lähetystyöntekfijäperheen lapsena vafikuttfi tulkfintofihfin afiheesta. 
Vafikka oman henkfilöhfistorfian esfittelemfinen olfi Löytyn mukaan no-
loa, hän kokfi taustastaan kertomfisen refiluksfi lukfijan kannalta. Lukfijan 
olfi näfin mahdollfista arvfiofida, mfillä tavofin tutkfijan posfitfio on mahdol-
lfisestfi vafikuttanut tehtyfihfin tulkfintofihfin. 
Narratfifivfis-elämäkerrallfisen tutkfimuksen näkökohdat kontekstu-

aalfisestfi rakentuvasta tfiedosta huomfiofiden sekä tutkfimusfinformant-
tfinfi ja kfieltämättä myös Ollfi Löytyn rohkeaa esfimerkkfiä seuraten ker-
ron omfista tutkfijan lähtökohdfistanfi, koska arvfiofin nfifillä mahdollfisestfi 
olevan vafikutusta esfimerkfiksfi tutkfimuksen afihevalfintaan. Jaan sfiltfi täy-
sfin Löytyn näkemyksen, että omfien elämänvafihefiden esfille tuomfinen 
vaatfifi uskallusta ja on edellyttänyt pfitkään kestänyttä harkfintaa.  
Aluksfi vofidaan tfietystfi kysyä, mfikä saa keskfi-fikäfisen, kasvatustfie-

teellfis-humanfistfisen koulutuksen saaneen nafisopettajan kfifinnostu-
maan erämaan tutkfimfisesta ja erämaakerronnasta. Pohjofisessa erä-
maapfitäjässä kasvaneelle ja Lapfissa afina asuneelle afihevalfinta efi lop-
pujen lopuksfi ole nfifin yllätyksellfinen kufin aluksfi vofi ajatella. Reflek-
tofinkfin tutkfimusafiheen valfintaa oman taustanfi ja elämänvafihefittenfi 
pohjalta ja sfitä kautta avaan tutkfijan posfitfiotanfi henkfilökohtafisten 
elettyjen ja koettujen pafikkojen ja tämän tutkfimuspolun suhteen. 
Olen syntynyt, kasvanut ja käynyt koulunfi ylfioppfilastutkfintoon 

astfi Savukoskella, kofillfislappfilafisessa erämaapfitäjässä, ja vafikka en har-
rasta metsästystä enkä juurfi kalastakaan, nämä luonnonkäytön muo-
dot olfivat kasvuympärfistössänfi luonteva osa pafikallfista elämäntapaa. 
Luonnon arkfipäfiväfiseen hyödyntämfiseen ja luonnossa lfifikkumfiseen 
olen tfietenkfin kasvanut nfifin kufin kuka tahansa erämaaseutujen asukas 
lapsuudesta lähtfien, vafikka lapsuusafikananfi Lapfissa elettfifin vofimak-
kafita yhtefiskunnallfisfia ja teknfis-taloudellfisfia murrosafikoja. Tuollofin 
sähköt, lankapuhelfimet ja televfisfiot ylefistyfivät kofillfislappfilafisfissakfin 
kodefissa ja työfikäfistä väestöä muuttfi Etelä-Suomeen ja Ruotsfifin. Tfiet 
ja kulkuyhteydet pysyfivät sfiltfi kehnofina, joten sfifitä näkökulmasta ko-
tfiseutuanfi vofi kuvata syrjäfiseksfi. 
Luonto olfi lapsuudessa ja nuoruudessa afina läsnä tekemfisen, ole-

mfisen ja kokemfisen pafikkana, mutta myös arjen ruoka- ja raaka-afi-
neafittana. Peruselfinkefinot tofivat lefivän pöytään usefimmfissa kotfiseu-
tunfi talouksfissa vfielä 1980-luvun lopulla. Savukosken kunnan työfikäfi-
sestä väestöstä puolet safi vfielä tuollofin tofimeentulonsa maa-, metsä- 

                                                      
174 Löytty 2006. 
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ja porotaloudesta 175. Opfiskellessanfi luokanopettajaksfi Rovanfiemellä 
1980-luvulla, tefin kasvatustfieteen opfinnäytetyön Savukosken koulu-
lafitoksen hfistorfiasta, jollofin syvennyfin erfityfisestfi tämän erämaapfitäjän 
sfivfistysolofihfin. Kasvuympärfistönfi ohessa tämä auttofi ymmärtämään 
syrjäseutujen erfityfislaatua ja nfifissä vallfinnutta sfivfistystahtoa: vafikka 
kotfikulmfienfi fihmfiset vafikuttfivat mufiden mfielestä asuvan ”syrjässä” tafi 
”korvessa”, hefillä olfi ollut tahtoa ja motfivaatfiota tarjota jälkfikasvulleen 
kelvollfinen opfintfie jo 1900-luvun alusta lähtfien. 
Opettajaopfintojen jälkeen 1990-luvun vafihteessa alofitfin opetta-

jana Utsjoen Nuorgamfissa. Tutustufin uuteen ja erfilafiseen kfielfi-, 
luonto- ja asufinympärfistöön Metsä- tafi kaupunkfi-Lappfifin verrattuna. 
Vuodesta 1991 olen asunut Inarfissa ja sfittemmfin Ivalossa. Erämaat 
efivät ole vfieläkään kaukana, lähfiluonto alkaa nurkan takaa. Luokan-
opettajan työn ohessa opfiskelfin kfirjallfisuutta ja suomen kfieltä Oulun 
ylfiopfistossa, ja näfihfin kfirjallfisuuden afineopfintofihfin sfijofittuvat kohdal-
lanfi tämän tutkfimusafihepfifirfin ensfimmäfiset fideat. Nykyään tofimfin äfi-
dfinkfielen ja kfirjallfisuuden lehtorfina Ivalon yläasteen koulussa, jossa 
opetussuunnfitelman mukafisestfi opetukseen sfisältyy sekä kerronnallfi-
suutta monfissa päfivfittäfisfissä muodofissaan että vähäfisfissä määrfin myös 
pohjofista kfirjallfisuutta. Tämän tutkfimuksen afihe ja opettajan työ efivät 
sfiten sfijofitu kohdallanfi edelleenkään kovfin kauas tofisfistaan. 
Lapsuuden ja nuoruuden kasvuympärfistö sekä myöhemmät 

asufinympärfistönfi koulutukseen yhdfistettynä ovat osaltaan vahvfista-
neet pohjofista fidentfiteettfiä ja luoneet uskallusta tarttua ehkä mfiehfisen-
kfin hegemonfian alueena pfidettyyn eräkfirjallfisuuden afiheeseen. Vafikka 
tutkfimuksen tekemfistä sääntelevät erfilafiset normfit kufin esfimerkfiksfi 
henkfilökohtafisten kokemusten kfirjallfista esfittämfistä, konstruktfifivfisen 
tfiedonkäsfityksen mukaan arvfiofin elämänkokemuksesta kertyneen 
myös hyödyllfisfiä näkökulmfia tämän tutkfimuksen toteuttamfisen kan-
nalta. Tutkfijan posfitfiotanfi pefilaa myös ajatus, jonka Marttfi Peltomaa 
totesfi kfirjofittamfista käsfitelleessä tutkfimushaastattelussa: ”Erämaa-afi-
hefitten kans sfitä on kufitenkfi tutufilla vesfillä jos vertaa sfifihen, että pfitäs kfirjottaa 
vafikka Helsfingfistä, jossa osaa kfiertää kolmosen ratfikalla kfierroksen ja sfilläkfi 
vafin yhteen suuntaan.” (SH 2010/6.)  

                                                      
175  Savukosken kunnan kunnallfiskertomus 1987: 6. 
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4 LUONTO JA ERÄMAA PAIKKANA 
 
 
4.1 Eletty, koettu ja kerrottu pafikka 
 
4.1.1 Afika, pafikka ja mfinuus geobfiograffian kehyksessä 
 
Käsfityksemme tfilofista, pafikofista ja mafisemfista rakentuu subjektfifivfisen 
ja kollektfifivfisen, afinutlaatufisen ja ylefisen kautta. Afistfittu ympärfistö 
muuttuu mufistofiksfi, jofissa tofisten tuottamat mfielfikuvat sulautuvat 
omfifin kokemuksfifimme.176 Vfifime vuosfikymmenfinä pafikka on saanut 
perfintefisen maantfieteellfisen näkökulman lfisäksfi myös subjektfin ja 
maafilman kohtaamfista filmafisevan merkfityksen ja sfitä on tutkfittu yhä 
enemmän kokemuksellfisena ja sosfiaalfisena filmfiönä. Usefin pafikkaa on 
tällöfin tulkfittu yksfittäfisen subjektfin kokemuksesta käsfin “eletyksfi, koe-
tuksfi tfilaksfi”.177 
Kysymykseen, mfissä jokfin pafikka sfijafitsee, on helppo antaa 

tarkka vastaus kartograffisestfi, karttasfijafinnfin ja karttaan lfifittyvfien kä-
sfittefiden avulla. Jos sen sfijaan pyydämme fihmfisfiä kertomaan, mfillafi-
nen tfietty pafikka on, saamme todennäköfisestfi usefita erfilafisfia ja tofisfis-
taan pofikkeavfia kuvauksfia. Juurfi nämä kuvaukset kertovat pafikkojen 
bfiograffisesta luonteesta ja nfifihfin lfifitettävfistä subjektfifivfisfista merkfityk-
sfistä.178 Humanfistfinen maantfiede hyödyntää tätä tarkastelutapaa, jossa 
pafikka nähdään ennen kafikkea ympärfistöön projfisofimfiemme suhtefi-
den merkfityksellfisenä kokonafisuutena. Arkfipäfiväfinen kokemus sfifitä, 
että jokfin on tafi tapahtuu jossafin pafikassa kääntyy muotoon: pafikka 
on merkfityssuhtefissa. Emme nfifinkään elä jossakfin pafikassa vaan 
elämme jotakfin pafikkaa – kotfia, korttelfia, kaupunkfia, maata.179  
Yfi-Fu Tuan (2006) tfifivfistää ajan, pafikan ja mfinuuden välfisfiä suh-

tefita pafikan tajun (Sence of Place) käsfitteeksfi, jota hän tarkastelee kol-
men keskefisen fidean kautta. Ensfimmäfiseksfi on pysähtymfisen välttä-
mättömyys, jotta pafikan taju vofi saada jalansfijaa. Tofinen on pafikan 
tajun, pafikkaa kohtfi suuntautuvan ”tunteen” emotfionaalfinen laatu, 
joka yleensä mfielletään posfitfifivfiseksfi, vafikka ”jofissakfin pafikofissa on 
syystäkfin pahan tuntu, tofiset taas vafikuttavat uhkaavfilta selfityksettä”. 
Kolmantena fideana on pafikan ja mfinuuden välfillä oleva lähefinen 

                                                      
176 Tanfi 1997: 226.   
177 Relph 1996: 906; Salmfi 2003: 219–220. 
178 Karjalafinen 1996:11; Erkkfilä 2008: 202. 
179 Karjalafinen 1997a: 231; 2006: 83–84.  
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suhde, josta esfimerkkfinä on fintegrfiteettfi; se mfiten fihmfismfielessä pafi-
kan ja mfinän eheydellä on tafipumus sulautua tofisfifinsa.180 
Humanfistfisen maantfieteen tarkofituksena on ymmärtää fihmfistä 

tutkfimalla hänen subjektfifivfisestfi koettua suhdettaan ympärfistöönsä. 
Paulfi Tapanfi Karjalafisen mukaan pafikan tarkastelussa vofidaan erottaa 
kolme perspektfifivfiä: fyysfis-sfijafinnfillfinen, sensuaalfis-emotfionaalfinen ja 
sosfiaalfis-kulttuurfinen näkökulma. Fyysfis-sfijafinnfillfinen on paradfig-
maattfinen, luonnontfieteellfinen näkökulma, jonka avulla pafikka vofi-
daan määrfittää eksaktfistfi, ja jonka avulla vofidaan kuvata tfietyn pafikan 
objektfifivfisfia pfifirtefitä. Sensuaalfis-emotfionaalfisesta näkökulmasta vofi-
daan tarkastella afistfien ja emootfiofiden kautta tapahtuvaa pafikan koke-
mfista, jossa pafikalla ja sen kokfijalla on kfifinteä yhteys. Sosfiaalfis-kult-
tuurfinen näkökulma puolestaan korostaa pafikan kulttuurfista tafi yhtefi-
söllfistä omalefimafisuutta.181 
Yksfilön elämänhfistorfiallfisfia pafikkasuhtefita ja oman elfinympärfis-

tön filmentymfistä merkfityksellfisfinä pafikkofina vofidaan kuvata geobfio-
graffian käsfitteellä. Tarkastelussa ympärfistö nähdään kokonafiskäsfit-
teenä, jota konkretfisofidaan mufiden maantfieteellfisten käsfittefiden ku-
ten mafiseman ja pafikan käsfittefin.182 P.T. Karjalafinen (2004: 49–68) 
tarkastelee finhfimfillfisen olemassaoloon kuuluvaa ympärfistösuhdetta 
laajentaen pohdfintaa geobfiograffiaksfi nfimfittämänsä katsantokannan 
suuntaan, jossa ympärfistön kokemfinen lfifitetään elämäkerrallfisfifin ajal-
lfis-tfilallfisfin yhteyksfifin: ”geobfiograffia on elämänmenon (auto)bfiogra-
ffista kuvaamfista nfimenomaan sen suhteen, mfitä elämämme pafikat 
mefille merkfitsevät” (emt. 56).      
Geobfiograffian afinefistofina ovat elämäntarfinat ja nfifistä välfittyvät 

kertojfien suhteet elämfifinsä pafikkofihfin. Jokafisella on oma bfiograffiansa 
ja omat bfiograffiset pafikkansa, jotka ovat syvästfi henkfilökohtafisfia ja 
                                                      
180 Tuan 2006: 15–16. 
181 Relph 1996: 906–907; Karjalafinen 1997b: 41; ks. myös Erkkfilä 2008: 203–204. 
182 Paulfi Tapanfi Karjalafinen kuvaa fihmfisen pafikkasuhtefita myös humanfistfisen maan-
tfieteen alaan lfifittyvän topobfiograffian  käsfitteen avulla: ”Topobfiograffia kuvaa fihmfisen 
pafikkasuhtefita, erfityfisestfi nfifitä elämäkerrallfisfia merkfityksfiä, jofita pafikofilla on finhfimfillfi-
sen olemfisen kokonafisuudessa. ‒ ‒Topobfiograffia on elämäkerrallfisten pafikkakoke-
musten tulkfintaa.” (Karjalafinen 2006: 83.) ’Topos’ tarkofittaa krefikan kfielessä ’pafikkaa’. 
Geobfiograffian ja topobfiograffian käsfittefillä on selkefitä yhtenevyyksfiä. Topobfiograffian 
käsfitettä tutkfimuksessaan käyttää mm. Koho (2008), kun vastaavastfi esfim. Valkosen 
(2008) pafikka- ja aluekäsfitysten rakentumfisen prosessfia käsfittelevän artfikkelfin afinefisto 
muodostuu finarfilafisen mfieshenkfilön geobfiograffiasta. Kohon (2008: 192) mukaan Kar-
jalafinen käyttää topobfiograffia-termfiä julkafisufissaan vuodesta 2006, ja että topo-etulfifite 
kuvaa osuvammfin finhfimfillfistä pafikkaa, kun taas geo-etulfifite luo konnotaatfion luon-
nonmaantfieteellfiseen, objektfifivfiseen pafikkaan. Tässä tutkfimuksessa käytän geobfiogra-
ffian käsfitettä, koska tarkofituksena on nfimenomaan luoda konnotatfifivfisfia merkfityksfiä 
fyysfis-sfijafinnfillfisfifin pafikkofihfin.  
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mufistfin luomfia.183 Äärfimmfilleen kärjfistettynä ajatus pafikkojen afinut-
laatufisuudesta ja ajallfis-tfilallfisesta luonteesta herättää kysymään, onko 
olemassa samoja pafikkoja, edes saman yksfilön kokemana.  
Tässä tutkfimuksessa hyödynnän geobfiograffian ajatusta tarkastel-

laksenfi finarfilafisen rajamfies-eräkfirjafilfijan pafikkaelämäkerrallfisfia koke-
muksfia hänen suullfisestfi ja kfirjallfisestfi tuottamfiensa kertomusten 
avulla. Geobfiograffia filmenee sfifis afinefiston luonteessa ja sfisällössä, 
mutta efi afinoastaan nfifissä. Pafikkaelämäkerrallfisen afinefiston avulla on 
tarkofitus ”nähdä kauemmas ja laveammfin”, sfifihen mfiten ylälappfilafinen 
erämaa merkfityksellfistyy näfiden geobfiograffisten kokemuskertomus-
ten ja kfirjofitetun kerronnan kautta. Tämä johdattaa kysymään, mfiten 
pafikkakokemukset näkyvät kerronnassa ja mfitä ne merkfitsevät kerto-
jalleen.  Mfiten pafikat ja nfifissä elämfinen (nfifiden elämfinen) filmentävät 
koettua ja elettyä erämaata, ja sfitä kautta ylälappfilafista erämaata? Pafitsfi 
afinefistona, geobfiograffiaa on mahdollfista soveltaa analyysfin osana ja 
tulkfinnallfisen kehyksen suuntaajana. 
Ympärfistösuhtefiden katsotaan olevan pfitkältfi habfituaalfisfia, tottu-

muksen luomfia, vafikka joskus ympärfistön tuttu kokonafisuus vofikfin 
säröytyä. Ympärfistön tulkfitsemfinen kokemuksfien, tfietojen ja kfielen 
avulla on jatkuva prosessfi, sfillä ympärfistössä tofimfimfinen, havafitsemfi-
nen ja tulkfitsemfinen lfifittyvät saumattomastfi tofisfifinsa. Ensfisfijafisestfi 
ympärfistöä on tarkasteltu tfietofisuuden kautta konstfituofituvassa ym-
pärfistösuhteessa, mutta lfisäksfi sfitä olfisfi tarkasteltava vfielä kokemfiseen 
lfifittyvänä kokonafisuutena, jossa afistfimellfisuus tulee keskefiseksfi. 
Vafikka vfisuaalfisuus on merkfittävää, maafilmaamme kuuluu monfiafistfi-
suus ja synesteettfisyys.  Afistfimellfisuuden asema kafikessa havafitsemfi-
sessa on keskefinen, mutta se efi yksfin muodosta ympärfistön kokemfi-
sen perustaa, sfillä kulttuurfisfina ja sosfiaalfisfina olentofina sfidomme kafi-
ken afistfimamme merkfitysverkostofihfin.184 Esfimerkkfinä tästä Karjalafi-
nen (2004: 55) käyttää perfintefiseksfi mfiellettyä suomalafiskansallfista 
mafisemaa:  

 
Kun runebergfiläfisfittäfin, sfifis korkealta maaston kohdalta, katse-
lemme sfinfisen järven ja vfihreän metsän mafisemallfista kokonafi-
suutta, olemme luonnollfisestfi afistfimellfisessa suhteessa ympärfis-
töömme. Kufitenkfin ne esteettfiset laadut, jofita lfifitämme mafise-
maan, ovat kulttuurfisten tradfitfiofiden kfirjofittamfia ja kuvaamfia.  

 

                                                      
183 Karjalafinen 2004: 59. 
184 Tuan 1977; 1993; Berleant 1995: 66–85; Karjalafinen 2004: 52–55. 
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Pafikan rakentumfinen on sfidoksfissa kulttuurfiseen, sfillä maafilman pafi-
kat efivät ole hfistorfiattomfia. Pafikkojen kulttuurfinen kerrostunefisuus 
on läsnä sekä yksfilön kokemuksfissa ja hänen henkfilöhfistorfiassaan että 
pafikan tuottamfissa ”mufistfijäljfissä”. Yksfilön pafikkakokemus on ker-
rostunutta, hfistorfiallfista ja sosfiaalfista läsnäoloa, vafikka kokemus fitses-
sään olfisfi subjektfifivfinen.185  
Pafikkasuhteet efivät ole vafin finformaatfiosuhtefita, jofita vofidaan 

havafinnofida kaukokartofituksen (remote sensfing) kefinofin etäfisyyden 
päästä, vaan ne ovat myös ruumfifillfisestfi ja kafikfin afistefin koettuja tun-
netfiloja, lähfikartofitusta (fintfimate sensfing), kohdetta koskettavaa havafin-
nofintfia. Eletyt pafikat ovat ruumfifillfista mufistfia, ja finhfimfillfisestfi mufis-
tamfisen ruumfifillfisuus lfifittyy tunteeseen ja mfielfikuvfitukseen. ”Tässä 
ruumfifillfisen ja mfielfikuvfituksellfisen saumattomassa saumassa” on Kar-
jalafisen (1997b) mukaan kokemfisen geograffian alku ja juurfi.186 
Afika lfifittyy luontevastfi geobfiograffiaan. Afika, tfila ja mfinuus raken-

tavat finhfimfillfisen todellfisuuden kolmfiyhteyden, solmukohdan, joka 
konkretfisofituu pafikofissa.187 Yksfilön fidentfiteetfin muotoutumfisessa ko-
rostuu pafikantumfinen, oman tfilan luomfinen, ja myös Lapfin-kfirjallfi-
suudessa tämä pyrkfimys on hyvfin merkfittävä. Lapfin-kfirjallfisuudelle on 
omfinafista, ettefi se pafikannu yhteen pafikkaan tafi alkuperään, vaan pfi-
kemmfinkfin lfifikkuvuuteen. Entfinen fidentfiteettfi efi enää päde ja uuden, 
lfifikkuvan fidentfiteetfin rakentamfinen tapahtuu rfistfirfifitojen ja kesken-
eräfisten vafikutusten pfifirfissä. Tuttuus ja outous kohtaavat tässä välfitfi-
lassa. Luonto nousee keskefiseksfi rajamaaksfi uuden tfilan hahmottamfi-
sessa.188 
Pafikat ovat sekä tutkfimuskohtefina ja elämänpfifirefinä alkaneet yhä 

enemmän firrota tfilallfisfista koordfinaatefistaan. Pafikkakokemusten on 
huomattu erfiytyvän mfitä sekalafisfimmfiksfi refitfinvalfinnofiksfi ja valfintatfi-
lantefiksfi yhä monfimutkafisemmaksfi käyvän sosfiaalfisen muutoksen 

                                                      
185 Valkonen 2008: 248–249. 
186 Karjalafinen 1997b: 46. 
187 Karjalafinen 2004: 59–60.  
Kfirjallfisuudentutkfimuksessa – erfityfisestfi proosan tutkfimuksessa – afika on pafinottunut 
pafikan kustannuksella, joskfin modernfistfisen proosan tutkfimuksessa on puhuttu teks-
tfin tfilallfisesta luonteesta ja muodosta sekä kfielestä ja subjektfista tfilana. Yksfi huomat-
tavfimmfista kfirjallfisuuden afika – pafikka – tfila -tutkfijofista on Mfihafil Bahtfin, joka lofi 
käsfitteen kronotooppfi, afika-pafikallfisuus. Kronotoopfilla tarkofitetaan kfielellfisestfi esfitet-
tyä filmausta, jossa ajan ja pafikan välfinen suhde filmenee erottumattomana. Kro-
notoopfissa afika ja pafikka yhdfistyvät kerronnassa, ja muodon ja sfisällön kokonafisuus 
rakentaa sen merkfityksfiä. Afika tfihentyy havafittavaksfi samaan afikaan, kun pafikka latau-
tuu ja ”kfietoutuu ajan, juonen ja hfistorfian kulkuun”. (Bahtfin 1979: 243–244; ks. myös 
Helle 2005: 8–11; Koho 2008:191; Savolafinen 2009: 95–114.)  
188 Lehtola 1997: 62, 97, 100; 2010: 131; Carlsson et al. 2010: 11. 
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keskellä. Tällafinen suuntaus antaa tfilaa pafikkakokemusten henkfilö-
kohtafistumfiselle ja perfintefisfistä yhtefisösfitefistä vapautumfiselle. Samalla 
lfisääntyvä lfifikkuvuus vahvfistaa yksfilöllfistä tofimfinnallfista ja kuvfitteel-
lfista lfifikkumatfilaa.189  
Brfittfimaantfietefilfijä Doreen Massey (2005) määrfittelee pafikat ker-

tomusten kokoelmfiksfi, jofiden erfityfisyys rakentuu ylefisten muutosproses-
sfien yhdfistelmfistä. Pafikat ovat Masseylle avofimfia kohtaamfisfia ja ta-
pahtumfia, rfisteyksfiä ajassa ja tfilassa, temporaalfisen ja spatfiaalfisen tfilal-
lfisuuden jatkuvaa uudfistumfista.190 Arfi Aukustfi Lehtfinen (2006) tfifivfis-
tää artfikkelfinsa lopuksfi pafikan käsfitteeseen lfifittyvfiä henkfilökohtafisfifin 
ja jaettufihfin kokemuksfifin hefijastelevfia huomfiofita: 
 
Pafikat ovat välfiafikafisfia suojapafikkoja, polkujen rfisteyksfiä, tarfinofi-
den kokoelmfia ja valfintatfilantefita sosfiaalfisen muutoksen keskellä, 
ja ne ovat myös lähtemfisen, etääntymfisen, luopumfisen, mufistamfi-
sen ja paluunkfin pafikkoja, kolmannenlafisfia tunnetfiloja, jotka jäävät 
mfieluustfi kafiken järkefilyn ulottumattomfifin.191 

 
4.1.2 Todenkaltafisten ja kuvfiteltujen pafikkojen maafilmofista 
 
Kertomakfirjallfisuudessa pafikkaa tarkastellaan yleensä joko tapahtu-
mfien sfijana tafi kuvaamfisen kohteena. Tapahtumapafikkaan vfifittaavat 
myös sellafiset käsfitteet kufin tfila, mfiljöö, ympärfistö tafi tapahtumfien näyt-
tämö. Kun pafikka fitse on puheen afiheena, lähfikäsfite tällöfin on mm. 
kuvauksen kohteeksfi asettuva mafisema. Vafikka kfirjallfisuudessa esfitetty 
vofi monfin tavofin pofiketa fyysfisen todellfisuuden mahdollfisesta, olete-
taan senkfin tapahtuvan afina jossakfin. Teos sekä luo että olettaa maa-
filman, jossa sfifinä kuvatut tapahtumat, henkfilöt, tunteet ja kokemukset 
toteutuvat. Pafikat ovat jonkfinlafisfia ja saavat omfinafispfifirteensä josta-
kfin. Nfifitä luonnehtfivat mfitä monfinafisfimmat merkfitykset, tehtävät, 
mfielfikuvat ja kokemukset.192 

                                                      
189 Lehtfinen 2006: 45. 
190 Massey 2005: 49–54, 130. Tätä suhteellfisen tfilan ja avofimen pafikan näkökulmaa on 
myös arvosteltu vofimallfisestfi ja sfitä on pfidetty rajattomuudessaan käyttökelvottomana 
ja sfisällöltään tyhjenevänä. Esfimerkfiksfi Hardt & Negrfi (2000: 44–45, 52–59) katsovat, 
että tfilaan sfidotut pafikkakäsfitykset romantfisofivat lfifikaa sosfiaalfisfia suhtefita ja että kafikkfi 
keskefiset yhtefiskunnallfiset muutokset rakentuvat pafikallfisen ja globaalfin yhdfistelmfinä. 
Mfitään erfillfistä, puhdasta pafikallfisuutta efi tällöfin ole.  Ks. Lehtfinen 2006: 46–47, 53–
54. 
191 Lehtfinen 2006: 60–61. 
192 Salmfi 2003: 216–217, 223, 232. 
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Pafikka vofi olla erfisnfimellä nfimetty tafi vafilla nfimeä, ja se vofi pe-
rustua mfielfikuvfifin, lafinata tafi jäljfitellä jonkfin pafikan nfimeä tafi pfifirtefitä. 
Afikalafiskuvauksessa pafikka vofi kytkeytyä reaalfimaafilman tapahtumfifin 
ja sfillä vofi olla kulttuurfihfistorfiallfisfia tafi fintertekstuaalfisfia kytköksfiä. 
Pafikka vofi kuulua jollekfin, yhdelle tafi useammalle, tafi se vofi esfifintyä 
vfifitteellfisestfi. Yksfittäfisessä teoksessa vofi olla monfia rfinnakkafisfia, sfisäfi-
sfiä ja tofisfifinsa lfifittyvfiä pafikkoja ja nfifiden välfillä vofi olla jännfittefitä ja 
vastakkafinasetteluja.193 
Kertomakfirjallfisuudessa pafikan todenkaltafisuutta luovan merkfi-

tyksen eräs filmenemä on tarfinan sfijofittamfinen johonkfin todella ole-
vaksfi tfiettyyn pafikkaan. Kuvauksen totuudellfisuussuhteen kannalta 
merkfityksellfisfiä ovat myös todenmukafiset pafikannfimet.194 Marttfi Pel-
tomaan kfirjallfisen tuotannon ylälappfilafiset mfiljööt sfijofittuvat pääosal-
taan luonnonympärfistöfihfin Inarfin kafirofihfin ja Inarfijärvelle, mutta 
myös rakennettufihfin kulttuurfiympärfistöfihfin kuten Inarfissa sfijafitsevfifin 
kylfifin tafi rajavartfioasemfille. Muutamat kertomukset sfijofittuvat myös 
Utsjoen alueelle.  
Marttfi Peltomaan novellefissa lfifikutaan Inarfin kunnan erfi osfissa 

sfijafitsevfissa pafikofissa erfityfisestfi Inarfijärvellä ja fitärajan tuntumassa, 
mutta myös etelässä Saarfiselän erämaaosfissa, lännessä Muotkatuntu-
refilla, Repo- ja Hammaskafirassa, sekä kofillfisessa Näätämöjoella. Ta-
pahtumapafikkofina ovat myös erfi rajavartfioasemat, lukufisat partfio- ja 
eräkämpät, tähystystornfit sekä partfiopolut, -ladut ja -refitfit.195 Mfiljööt 
ovat ensfisfijafisestfi konkreettfisfia, fyysfis-sfijafinnfillfisfia maantfieteellfisfiä 
pafikkoja, efivät nfifinkään ffiktfifivfisfiä tafi mfinäkertojan mfielessä sfijafitsevfia. 
Tämä on eräkfirjallfisuudelle tyypfillfinen pfifirre, joka tukee erätekstfien 
dokumentofivfien sfisältöjen vaatfimusta. 
 
Mefillä olfi sovfittu kafiman kanssa lfifittopafikka jonnekfin Sammakko-
järven kohdalle. Sfieltä mfinun olfi määrä tfiedustella ranta, jossa olfisfi 

                                                      
193 Salmfi 2003: 217–218.  
194 Salmfi 2003: 234. ”Kun pafikkaa lähestytään pafikkana, jossa teoksen maafilmassa ol-
laan, jota kuvataan tafi josta kerrotaan ‒ ‒  , jo yksfittäfinen kysymys pafikan määrefistä 
kohdfistuu monfiaalle teokseen. Se yltää henkfiöfiden persoonfifin ja hefidän maafilmassa 
olemfisensa tapaan, pafikkaa luovfifin havafintofihfin ‒ ‒, juonenkulkuun ja tapahtumfifin, 
kertojan ja henkfilöfiden välfisfifin suhtefisfifin, teosrakenteeseen, pafikan temaattfisfifin, ffigu-
ratfifivfisfifin tafi tropologfisfifin merkfityksfifin sekä kerronnan ja kuvauksen tradfitfiofihfin. ‒ ‒ 
[P]afikkaa onkfin syytä lähestyä teoksessa toteutuvfien artfikulaatfiofiden kfirjona. Lähesty-
mfistapa korostaa pafikan kokoavaa, erfilafisten afinesten kohtaamfisesta syntyvää omfi-
nafislaatua ‒ ‒.” (emt. 224.) 
195 Lfifitteessä 3 on karttakuva Ylä-Lapfista. Karttaan on merkfitty Marttfi Peltomaan te-
oksfissa mafinfittuja, Inarfifin ja Utsjoelle sfijofittuvfia pafikkoja ja aluefita, sekä teoksfissa mafi-
nfittuja rajavartfioasemfia. 
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polttopuuta yöpymfistä varten ja johon safisfi veneen nenästettyä sel-
lafiseen pafikkaan, jossa aallot efivät hakkafisfi sfitä kfivfifin. Karttanfi olfi 
fisossa mfittakaavassa, perätfi 1:200 000, joten se efi ollut kovfin 
tarkka. Ajamanfi metsäautotfiekfin sfifitä puuttufi, mutta arvfiofin pääse-
vänfi Sammakkonfiemen ylfi Sammakkojärvelle. Jos en afivan Sam-
makkojärvelle osufisfi, nfifin afinakfin päätyfisfin Inarfijärven rantaan. 
Sfifitä olfisfi afika vafikea kävellä ohfi.  (THM 39.) 

 
Edellä kerrotussa pafikka näyttäytyy monena. Erätoverfin kanssa on 
sovfittu lfifittopafikka, ennalta sovfittu kohtaamfispafikka, jonnekfin Sammak-
kojärven kohdalle, efi kufitenkaan tarkastfi määrättyyn afikaan efikä edes 
pafikkaan. Erätoverukset ovat sopfineet tehtävfienjaosta, jossa tofinen saa-
puu pafikkaan veneellä, tofinen alkumatkan autolla ja loppumatkan kävellen. 
Pafikkojen saavuttamfinen ja nfifitä kohtfi lfifikkumfinen lfifittyy oleellfisestfi 
nfifiden määrfittymfiseen. Lfifittopafikassa kohtaamfisen ajanmäärfittely vofi 
erämaaolofissa olla rfifippuvafinen monfista tekfijöfistä kuten säätfilasta, 
lfifikkumfisen tavasta, pyynnfin onnfistumfisesta ja välfimatkofista, joten tar-
kat ajanmääreet ovat epäoleellfisfia, jopa mahdottomfia. 
Mfinäkertojan tehtävänä on tfiedustella rantaa, johon veneen nenäs-

tämfinen olfisfi helppoa ja turvallfista. Pafikalla on sfifis käytännöllfistä merkfitystä 
pyynnfissä käytettävfien välfinefiden ja tofisaalta pafikassa vfifipymfisen kan-
nalta. Kertoja määrfittää sfijafintfiaan myös kartograffisestfi, vafikka ajettua 
metsäautotfietäkään efi tästä 1:200 000 mfittakaavan kartasta löydy. Kertoja 
ennakofi kufitenkfin pääsevänsä Sammakkonfiemen ylfi Sammakkojärvelle tafi 
afinakfin Inarfijärven rantaan, josta olfisfi vafikea kävellä ohfi.  
Pafikan merkfitykset efivät jää pelkästään fyysfis-sfijafinnfillfisfiksfi, ku-

ten ensfivafikutelman perusteella vofisfi tulkfita. Pafikka saa kertojan mfie-
lessä merkfityksfiä sen mukaan, mfiten tarkofituksenmukafinen se on tofi-
mfinnan, tässä tapauksessa kalastusta ja metsästystä Inarfijärvellä yhdfis-
tävän, monfipäfiväfisen pyyntfimatkan ympärfistönä ja ”kotfikenttänä”. 
Pafikkaan kohdfistuu myös tfiettyjä sosfiaalfis-kulttuurfiselta pohjalta mää-
rfittyvfiä ennakko-oletuksfia ja -odotuksfia, jotka kertoja muodostaa 
omfien afiempfien pafikkakokemustensa ja kokemusperäfisten tfietojensa 
perusteella. Kertoja pohtfifi, mfillafinen rannan tulfisfi olla, että se sopfisfi 
mahdollfisfimman hyvfin veneellä rantautumfiseen, ja että polttopufita - 
ravfinnon valmfistamfisen ja lämpfimänä pysymfisen perustarpefiden 
mahdollfistajfia - rfifittäfisfi usean päfivän lefirfiytymfiseen. 
Pafikka tofimfifi ensfisfijafisestfi eräkerronnan tärkeänä vfifitekehyksenä, 

tapahtumfien näyttämönä, mutta se saa kertomuksen myötä myös 
mufita merkfityksfiä. Kesäfinen erämaajärvfi herättää kertojassa myös 
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henkfilökohtafisfia tuntefita ja ajatuksfia, jollofin tarkastelukulma asettuu 
sensuaalfis-emotfionaalfiseen perspektfifivfifin. 
 
Kala efi syö, huomaan kohta. Olkoon syömättä. Efi ongfinnan fidea 
ole suurfissa saalfifissa. Potkfin ruojut kofivfistanfi ja kurkotan varpaat 
veneen lafidan ylfi veteen. Ne sefitsemän sfinfistä tunturfinkaartoa tafi-
vaanrannassa hukkuvat helleautereeseen. (THM 156.) 

 
Tofimfinta ja tapahtumat säfilyvät kerronnan keskfiössä edelleen, joskfin 
mfinäkertoja tarkastelee pafikkaa myös esteettfisenä ja emotfionaalfisena 
kokemuksena. Mfinäkertoja efi varsfinafisestfi kuvaa tuntemuksfiaan tar-
kastfi, vaan tuo ne esfille esteettfisen mafisemakuvauksen ja tapahtumfien 
kuvaamfisen kautta. Tuanfin (1977: 8–11) näkemyksfiä mukafillen, pafik-
kaa efi koskaan vafin havafita, vaan se tunnetaan, koetaan ja tulkfitaan, ja 
jotta pafikkoja vofidaan tutkfia, täytyy tulkfita fihmfisten nfifille antamfia fin-
hfimfillfisfiä merkfityksfiä. Ne taas kfifinnfittyvät eletyn ympärfistön ja fihmfi-
sen välfiseen tunneperäfiseen suhteeseen. 
Vafikka fyysfis-sfijafinnfillfiset pafikat ja nfifihfin lfifittyvät pafikannfimet 

ovat Marttfi Peltomaan eräkertomuksfille tyypfillfisfiä ympärfistöjä, hah-
mottuu ffiktfifivfinenkfin pafikka hänen mukaansa afina johonkfin pafikkaan 
ja mafisemaan. Luonnon kuvaamfinen pafikkana ja sfifitä kertomfinen on 
keskefistä, koska ”kertomus sfijofitetaan afina mafisemaansa.” Myös monet lu-
kfijat vertaavat erätarfinofihfin sfijofitettuja pafikkoja omfifin kokemuksfifinsa. 
 
MP: Lapfin-kfirjallfisuudessa on osa lukfijofista, mfitkä on vfiehtyny ‒ ‒  
Lapfissa retkefilyyn, nfifin ne lukee tarkkaan pafikannfimet, että "tuolla 
mfinä olen käynyt" ja "tuolla mfinun pfitää käydä".  
SRP: Sfinä ajattelet, että se lukfija nfifinku pefilaa sfifihen tekstfifin nfifitä 
omfia kokemuksfia? 
MP: Afivan. ‒ ‒ Olen käyttäny jopa, etten ole sfitä pafikkaa.. Että 
saattaa olla fihan pafikannfimeä myöten, että se on keksfitty pafikka. 
Mutta kyllä se päässä johonkfi tfiettyyn pafikkaan ja mafisemaan hah-
mottuu. Se keksfittykfin pafikka. 196 
 

Joskus maantfiede joutuu tafipumaan kerronnallfisten pyrkfimysten 
edessä, sfillä joskus ”jokfi vofi vfirrata väärään suuntaan kertomuksessa”. ”Hfir-
vfikamelfi”-novellfissa joen kulkusuunta pfitfi kääntää tarfinan uskotta-
vuuden vuoksfi, vafikka muutofin kerronnallfiset pafikat ja pafikannfimet 
vastaavat pfitkältfi fyysfis-sfijafinnfillfisfia pafikkoja. 

                                                      
196 Luvun 4.1.2 kursfivofidut lafinaukset ovat Marttfi Peltomaan haastattelufista SH 
2010/10 ja SH 2010/11. 
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MP: Näfissä ffiktfifivfisfissä tarfinofissa, nfifin kyllä sfiellä on tätä fitärajan-
kfin pafikannfimfistöä käytetty. Mutta kyllä esfimerkfiksfi sfifinä Hfirvfika-
melfi-jutussa, mfie panfin yhden joen vfirtaamaan väärään suuntaan, 
fihan sen takfia vafin, että safin sen venäläfisten esteafidan sfifihen, ver-
kon, mfinkä alfi tämä kamelfi joutu tulemaan. Jos se ofis vfirrannu tofi-
seen suuntaan, Suomeen päfin, nfifin efi sfifihen mfitään esteafitaa olfisfi 
ollut tarvetta rakentaa. Suomesta laskee Venäjälle joet, nfifin yleensä 
sfiellä on joku este. Jos efi muuta, nfifin pullopostfin keräfilemfiseksfi. 
(nauravat) 
SRP: Sanofiko kukaan sfifitä? 
MP: Efi. Efi edes rajamfiehet. 

 
Marttfi Peltomaan mfielestä ”maantfiede efi sfiltfi vofi sotfia todellfisfia olosuhtefita 
vastaan”. Todenmukafiset, olemassa olevat pafikannfimet ja nfifitä vastaa-
vfien fyysfis-sfijafinnfillfisten pafikkojen sfijofittamfinen efivät sovfi kuvfitteellfi-
sfifin, epätodellfisfifin sfijafintefihfin, sfillä ”väärät pafikannfimet afiheuttavat lukfi-
jassa hämmennystä”. Esfimerkkfinä tästä hän käyttää lukemaansa eräker-
tomusta, jossa olemassa olevfia ylälappfilafisfia pafikkoja ja pafikannfimfiä 
olfi sfijofitettu afivan tofisaalle tafi nfifiden mafisemakuvaus efi vastannut fyy-
sfis-sfijafinnfillfisen pafikan luontoa. 
 
‒ ‒  [N]e erätarfinat nfimenomaan, että fihan eksoottfinen pafikan-
nfimfi, mfikä efi sfijotu sfinne päfinkään mfihfin hän sen tarfinan sfijottaa. 
‒ ‒ [E]sfimerkfiksfi, että "Aurfinko nousfi punafisena.." - mfikä tunturfi 
tässä nyt on tässä Utsjoen.. nfifin Afilfikkaalta! - "Afilfigastunturfin ta-
kaa". Ja sfitten kufitenkfi nämä henkfilöt on metson sofidfinpyynnfissä 
jossakfi Tsurnujärvellä! Inarfin kofillfispuolella! Samaten sfiellä jossa-
kfin on pafiskattu semmonen Kufikkapää, tuonne UK-pufistoon tu-
lee se mafisema, ja se tapahtumapafikka on fihan erfilafinen kufin mfitä 
se Kufikkapään mafisema on.  
En ofikefin hyväksy, että jonkfin pafikan eksotfifikkaa käytetään 

sfiellä tarfinan sfisällä, vafikka se fitse tarfina efi rakennu sfifihen mafise-
maan tafi pafikkaan ollenkaan. Mfieluummfin käyttää sfitä fihan kuvfit-
teellfista. Mulle on tullu joku rasfite.. Mfie oon käyttäny sfitä "Hete-
oja" afinakfi kolmessa tarfinassa. Mfie olen kyllä fihan varma, että jo-
kafisessa nfifissä mafisemassa on kyllä heteoja. Efi pfitäfisfi tfietenkään 
semmofisfifin ylefistyksfifin mennä. 

 
Kertojana Peltomaa punnfitsee kfirjafilfijan vastuuta lukfijaa kohtaan. 
Kerronta menettää uskottavuuttaan, jos pafikkaan lfifittyy epäkoherent-
teja afineksfia; jos nfifitä ”pafiskataan” sattumanvarafisfifin sfijafintefihfin ja 



102 
 

 
 

mafisemfifin. Afinakfin pafikkojen ‒ kuten eräkertomusten yleensäkfin ‒ 
”olfisfi vofitava olla totta”. 
 
4.1.3 Pafikka Appfistunturfin aurfingossa 
 
Karhun naapurfina -teoksen novellfissa “Artun kanssa Appfiksella”197 pafi-
kan vofi havafita olevan tärkeä osa kertomuksen juonenkulkua, tapah-
tumfia ja kertojahenkfilön kokemuksfia. Pafikan kerronnassa vofi erottaa 
sekä fyysfis-sfijafinnfillfisfia, sensuaalfis-emotfionaalfisfia että sosfiaalfis-kult-
tuurfisfia merkfityksfiä. 
Novellfi lähtee lfifikkeelle Ivalon kylästä, josta kertojahahmo lähtee 

lfinnunpyyntfifin fitselleen ennestään tuntemattomfille seudufille Inarfin 
Appfistunturefille. Kertoja kuvaa pafikkaa lfifikkumfisensa ja sen tuotta-
man kokemuksen kautta. Hän fikään kufin kuljettaa lukfijan pafikkaan ja 
esfittelee pafikan lukfijalle. 
 
Seuraavana päfivänä ajelfin Artun kanssa Inarfin kfirkonkylän ohfi 
Kfittfilän suuntaan. Ennen Menesjärveä, Kortamojärven takaa 
kääntyfi Sufivakkojärven tfie etelään.  ‒ ‒ Mönkfijän jälkfi vefi parfi kfi-
lometrfiä kulkusuunnassa, Jänkäpään alta se kääntyfi länteen. Arve-
lfin, että poromfiesten kefino Palopäälle kulkfi jostakfin sen ja 
Ráhpesoafivfin välfistä. Otfin kompassfifinfi suunnan Rfiekkojoen käm-
pälle. 
Maa olfi mukava kulkea, tasafista tunturfinummea ja kufivahkoja 

rfinnejänkfiä. Parfi hfikfisempää vastarfinnettä olfi, sfitten maa rupesfi pu-
toamaan Rfiekkojoen laaksoon. Kartan mukaan kämppä löytyfisfi 
sfifitä, mfistä jokfi vfirtasfi etelään ja länteen joesta pfistfi jänkäkfieleke.  

 
Kertoja ottaa haltuun fitselleen outoa aluetta nfimeämällä tarkkaan kul-
kemansa seudun ja sen pafikat. Pafikat – Inarfin kfirkonkylä, Kfittfilän suun-
taan kulkeva tfie, Menesjärvfi, Kortamojärvfi, Sufivakkojärvfi, Jänkäpää, Palopää, 
Ráhpesoafivfi ja Rfiekkojokfi ‒ sekä nfifitä kuvaavat pafikannfimet ovat toden-
mukafisfia, fyysfis-sfijafinnfillfisestfi olemassa olevfia maantfieteellfisfiä pafik-
koja.198 Lfisäksfi kertoja pafikantaa matkaansa myös tfien kronotoopfin199 
avulla. Kfittfilän tfie kuljettaa lähemmäs erämaata, Sufivakkojärven tfie kääntyy 
etelään, mönkfijän jälkfi vfie parfi kfilometrfiä kulkusuunnassa pyyntfimafita 

                                                      
197 KN 199–210. Luvun 4.1.3 sfisennetyt lafinaukset ovat tästä novellfista. 
198 Lfifite 6 Karttakuva Appfistunturfin seudusta. 
199 Kronotoopfin käsfitteestä tarkemmfin luvussa 4.1.1. 
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kohtfi, Jänkäpään alta se kääntyy länteen. Poromfiesten kefino200 auttaa saa-
vuttamaan tavofitteena olevat seudut, koska se kulkee jostafin Palopään ja 
Ráhpesoafivfin välfistä, mutta kompassfi on tarpeen suunnan löytämfiseksfi. Ta-
safiset tunturfinummet ja kufivahkot rfinnejängät ovat helppokulkufisfia, kunnes 
maa rupeaa putoamaan Rfiekkojoen laaksoon. 
Tfie ja polku tofimfivat kerronnassa erämaan ja sfivfilfisaatfion rajana. 

Tfie, polku, kefino tafi kulkuväylä on tärkeä tekfijä mafiseman ja ympärfis-
tön hahmottamfisessa. Lehtolan (1997) mukaan tfien ja erämaan, fih-
mfisyhtefisön ja metsän raja, on erä- ja Lapfin kfirjallfisuudessa olennafista. 
Rajan ylfittämfinen merkfitsee yleensä tempon ja elämänrytmfin hfidastu-
mfista, kokemusmaafilman avartumfista tafi sulkeutumfista. Lapfin-kfirjafi-
lfijofille on tyypfillfistä hahmottaa matka välfitfilana ja vetää selkeä raja 
luonnon ja sfivfilfisaatfion välfille.201 
”Artun kanssa Appfiksella”-novellfin mfinäkertoja sfijofittaa pafikat 

pafitsfi konkreettfisestfi filmansuuntfien ja geograffisen kartan avulla, myös 
oman mfielensä karttaan tarkofituksenaan hahmottaa seutua kulkemfi-
sen kannalta, ja hallfitakseen lfifikkumfistaan seudulla. Kertoja myös en-
nakofi erämaassa lfifikkumfisen ja lfifikkumfisen tarkofituksen kannalta 
oleellfisfia pafikkoja: hän arvelee kefinon kulkevan jostafin ja uskoo käm-
pän löytyvän sfieltä, mfistä jokfi vfirtafisfi etelään ja joesta pfistäfisfi esfifin jän-
käkfieleke. Tässä mfielessä pafikat, jofissa hän kulkee, ovat hänelle osaksfi 
ennakofitua, osaksfi subjektfifivfisestfi elettyä ja koettua tfilaa. Pääasfiallfisestfi 
novellfin pafikankuvauksen funktfiona on kufitenkfin tofimfia tapahtumfien 
sfijana tafi kuvauksen kohteena. 
 
Appfisnulkfilta Rfiekkojokeen laskfi välfillä kunttaan katoava ojanta-
pafinen, kuljfin sen vartta alaspäfin. ‒ ‒  Rfiekkopään lakfi olfi kyllä 
hyvä maamerkkfi. Jängän takana, jossa maa alkofi pafinua Appfisjoen 
laaksoon, alkofi harva kuusfikko. Laskeva aurfinko pafistofi vasten 
kasvoja. ‒ ‒ 
Kuljfin länteen, ajattelfin olla seuraavan yön Appfislompolon 

kämpällä. Sekfin olfi mfinulle outo ja tuntematon, nfifin kufin olfi koko 
tämä seutu. ‒ ‒ 
Appfiksenpalon maat kasvofivat mustanaan ja punafisenaan mar-

joja, varfiksenmarjoja ja puolukkaa. ‒ ‒ Rfiekkojoen ylfi pääsfi täältä 
alempaakfin vafivattomastfi. ‒ ‒  Tulfipafikasta näkyfi pyöreälle jän-
gälle. ‒ ‒  Kartassa olfi Rfiekkopään länsfipuolella oleva jänkä nfi-

                                                      
200 kefino = kulkurefittfi, tfie; pohjofissaameksfi  ’geafidnu’. Samulfi Paulaharjun  (1939 / 
1980) Sompfio-kfirjan mukaan ”kefino = tfie, suunta, myös jatkuvassa työssä ja pyydössä 
käyntfi,  esfim. nfifittykefino, uurtokefino.” 
201 Lehtola 1997: 103–106; 146. Ks. myös Lehtola 2012; Bahtfin 1979: 243–244. 
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metty Lentokonejängäksfi. Kentfies nfimfi lfifittyfi sfifihen metsänkylvö-
kokefiluun. Tätä jänkää vofisfi hyvfin kutsua vafikkapa Pottusäkfinpu-
dottamajängäksfi. 

 
Luonnonympärfistön lfisäksfi novellfissa kuvafillaan pafikkaa myös raken-
nettuna kulttuurfiympärfistönä, kun kertojahahmo fihafilee vanhoja po-
roafitarakennelmfia ja onnfistuu vfifimefin löytämään etsfimänsä yöpymfis-
kämpän. Pafikka herättää vaatfimattomasta olemuksestaan huolfimatta 
filofisfia tuntemuksfia erämfiehessä, koska se takaa edes jonkfinlafisen suo-
japafikan ja tukfikohdan: ”Appfislompolon kämpän ovella pfitfi nauraa 
ääneen. Täälläpäfin olfi näköjään tapana rakentaa kämpfistä sellafisfia, että 
nfifihfin olfi kontattava sfisään.” 
Sosfiaalfis-kulttuurfinen ympärfistö, mfinän ja maafilman vuorovafiku-

tus ovat läsnä Appfistunturfissakfin, vafikka erämfies on kafirassa kahdes-
taan kofiransa kanssa. Sfivfilfisaatfio ja nykyafika tulevat pafikantumfisen 
osaksfi, kun helfikopterfilla kootaan poroja poroafitaan ja auto odottaa 
tfienpäässä. 
 
Lähdfimme vfielä pyyntfifin, pfimeän tuloon olfi tuntfi, tofista. Appfis-
järvfi näkyfi hyvfin hetfi, kun kulkfi kämpältä ojan ylfi ja nousfi harjun 
päälle. 
Lännen suunnasta kuulufi moottorfin ääntä. Se tulfi jostakfin Kul-

vakkopäältä. ‒ ‒ Helfikopterfilla ajettfifin porotokkaa Palopään afi-
taan. ‒ ‒  Istuskelfin kuusen juurakon suojassa ja katsofin, kun po-
rotokka tulfi Appfisjoen varteen.  
Jänkäpäällä olfi tuulen kasaamaa lunta vafivaksfi astfi. ‒ ‒ Ennen 

autolle tuloa laskeudufin rfinnettä suojafisaan mäntymetsään. ‒ ‒ 
Saavutfin mönkfijän tekemän uran ja olfin kohta autolla. 

 
“Artun kanssa Appfiksella” -novellfissa pafikat hahmottuvat lähes pofik-
keuksetta luonnon kuvaamfisen ja erämaassa lfifikkumfisen yhteydessä. 
Pafikkofihfin lfifittyy kerronnallfisestfi varsfin vähän sensuaalfis-emotfionaa-
lfisfia merkfityksfiä, mutta nfifistä välfittyy mfinäkertojalle merkfittävän sub-
jektfifivfisestfi koetun ja eletyn erämaaympärfistön tuntu. Novellfin juonfi 
rakentuu eräkerronnalle tyypfillfisen sfivfilfisaatfiosta perfiferfiaan ja takafisfin 
-kaavan mukafisestfi. Nämä omfinafispfifirteet filmentävät ja vahvfistavat 
novellfin eräkertomuskonventfiofita. 
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4.2 Erämafita kaukana ja lähellä 
 
4.2.1 Aarnfiometsfiä ja lähfierämafita 
 
Luonnon ja mafiseman läsnäoloa pfidetään välttämättömyytenä lappfi-
lafisessa kertomusperfinteessä. Erno Paasfilfinnan (1984: 380) usefin sfi-
teeratun toteamuksen mukaan “Lapfin kfirjallfisuuden päähenkfilö on 
afina mafisema, luonto, mfiljöö. Ihmfinen on harvofin keskefinen tekfijä: 
hän on kulfissfi, luonnon osa, sfivustakatsoja tafi uhrfi.” Luonnollfisen mfil-
jöön erämafiden kertomuksfille muodostavat järvet, metsät ja tunturfit; 
joka tapauksessa ympärfistöt, jofissa ollaan ”pofissa fihmfisten filmofilta”, 
perfiferfiassa.  
Vafikka syrjäfisyyttä pfidetään yhtenä erämaata määrfittävänä tekfi-

jänä, efi erämafisen luonnon määrfittely pelkästään perfiferfia-ajattelun 
mukaan ole afivan yksfinkertafista. Erämaalafissa (1991) lafinsäädännöllfi-
sestfi määrfitelty erämaa käsfittää tfietyllä alueella sfijafitsevfia erämafisfia alu-
efita, jofilla metsätaloustofimenpfiteet ovat rajofitettuja. 

Se on fihan lafissa määrfitelty, erämaakäsfite. ‒ ‒ [T]afitaa olla ylfi 20 
vuotta.. Se on olemassa semmonen Erämaalakfi. Elfi täällä tulfi ajan-
kohtaseksfi määrfitellä, että mfistä saa hakata metsää ja mfistä efi. Tulfi 
‒ ‒  Erämaalakfikomfitea, jossa olfi pafikallfinenkfi edustus. Hyvfin vah-
vastfi mukana. Ja ne määrfittelfi. Sfiel olfi hyvfin ratkaseva se, kufinka 
kaukana tfiestä se on. Mufistaaksenfi se on vfifisfi kfilometrfiä lähfim-
mästä tfiestä. Se erämaa. ‒ ‒  Ja metsätaloustofimenpfiteet on kfiellet-
tyä tafi afinakfin ne on hyvfin rajattua. (SH 2010/11.) 
 

Erämafisuus määrfittyy pafitsfi lafinsäädännöllfisestfi Erämaalafin, myös 
henkfilökohtafisen näkemyksen ja kokemuksen kautta. Erämaaluonto-
kfin määrfittyy ja saa merkfityksfiä finhfimfillfisessä ja kulttuurfisessa vuoro-
vafikutuksessa. Hfiljafisuuden ja syrjäfisyyden kokemus on merkfittävä 
erämafisuutta lfisäävä tekfijä, erämaasta on ”joku matka tfielle”, efivätkä lfifi-
kenteen äänet kuulu. Muutkfin afistfimukset ovat tärkefitä ja ne lfisäävät 
erämafisuuden vfiehätystä. Samofin erämafissa lfifikkumfiseen finnostaa se, 
että fihmfinen vofi tuntea olevansa täysfin ”omfillaan”, omfien selvfiytymfis-
tafitojensa ja -avujensa varassa. Kosketus sfivfilfisaatfioon säfilyy kufitenkfin 
erämaassakfin. 

 

Mfie olen kafit sfitä [erämaata] tuossa pohtfinu, että joku matka tfielle, 
että lfifikenteen äänet efi kuulu. Efi sfitäkään vofi estää nykyafikana. 
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Lentokonehan lentää ylfi sfifitä, refittfikoneet. Sfivfilfisaatfioon on afina se 
kosketus kufitenkfin.  
 Kyllä se äänet on yks tekfijä sfifinä, joka antaa sen erämafisuuden 
vfiehätyksen. Ja tofinen on se, että fihmfinen tuntee olevansa - sfifitä 
kafi se johtuu, erämaassa lfifikkumfisen vfiehätys - että fihmfinen on 
omfillaan. Se on täysfin, täysfin omfilla avufillaan. Joutuu tulemaan tofi-
meen. (SH 2010/11.) 
 
Hfiljafisuus onkfin se tofinen tärkeä juttu erämaassa. Joskus olen jopa 
huomannut sen rajofittavan saalfistustakfin, tulee pfidättäydyttyä lfifi-
aksfikfin saalfifin saamfisen kannalta ajatellen tärkeästä asfiasta: ampu-
mfisesta. Efi mfillään haluafisfi tofisfinaan rfikkoa luonnonrauhaa. 
(OEM 2010.) 

 
Erämaat efivät ole afina syrjässä tafi lafinsäädännöllä määrfiteltyjä, efikä 
afina tarvfitse matkustaa kauas päästäkseen erämaaluontoon. Asutuk-
sen lähefisyydestä vofi löytyä erämafisfia pafikkoja ja luonnontfilafisfia seu-
tuja, pfienofiserämafita, jofita luonnehtfivat esfimerkfiksfi vanhat metsät, yk-
sfittäfiset vanhat afihkfipuut ja lakfimetsät. 
 

Olen sanonukkfi, puhunukkfi semmosfista pfienofiserämafista. Afina ku 
näkyy fikfivanhoja metsfiä, fihan ensfimmäfinen pafikka fihan muutaman 
kfilometrfin päässä Ivalosta, tuossa Kenkfipään päällä, tuossa Raha-
järven sfivulla. Se on säällfisestfi jättäny sfifinä Yhtefismetsä, ja osa on 
Metsähallfituksen maata, nfifin jätetty se lakfimetsä. Se on semmosta 
fikfivanhaa afihkfia. Jos se nyt filman lfifiottelua, nfifin jotakfin 500 vuotta 
on se mäntyjen keskfi-fikä. (SH 2010/11.) 

 

Vanhaa puustoa kasvavat helppokulkufiset vaaramaat ja Inarfijärven 
”alkuperäfistä metsää” kasvavat saaret ovat erämafista luontoa. Ne vofivat 
olla hyvfinkfin erfilafisfia verrattuna stereotyyppfisfifin käsfityksfifin Lapfin ka-
rufista luonnonympärfistöfistä.  

SRP: Mfinkälafinen se maa sfinusta on, että sfitä vofi pfitää erämaana? 
MP: No jos vafikka vanhoja mäntyjä kasvaa näfissä vaaramafissa. Ne 
vofi olla yllättävän rehevfiä, sfiellä kasvaa varvfikkoa, mustfikkaa.. On 
helppo kulkea ja sfieltä näkee.  
 Inarfin saarethan on tofinen, mfissä on alkuperäfistä metsää jäljellä. 
Kyllä se oman vfiehätyksen tuo sfifihen, että vofi ajatella jopa, että 
joku Inarfinjärven metsät kun on pafikka pafikofin afika rehevää. Nfifin 
saarfissa on pohjakasvfillfisuus, sammal ja kafikkfi, nfifin se on paljon 
paksumpaa kufin mantereen puolella. Sfifitä kosteudesta johtuen 
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luultavastfi. Sfiel efi semmosfia karukkomafita ofikeastaan, mfissä kas-
vafis vafin kanervaa, efi juurfi ole. (SH 2010/11.) 

Tunturfihaukan maan novellfissa ”Lemmen lähtefillä”202 kertojahahmo on 
eräretkellä Lemmenjoen kansallfispufiston sydänmafilla, josta hän löytää 
vanhoja, hyvfin paksuja ja matalfia katajfia jängänreunasta. 
 

Olfin jostafin lukenutkfin, että juurfi täällä päfin pfitäfisfi kasvaakfin Suo-
men vanhfimmat puut, tuhannen vuotta vanhat katajat. ‒ ‒ Pakos-
takfin pfitfi ottaa lakkfi päästä nfifiden äärellä. (THM 180.) 

 
Vanhat puut ja yleensäkfin vanhaa puustoa kasvavat aarnfimetsät ja laa-
joja mafisemanäkymfiä avaavat, helppokulkufiset vaaramaat tuottavat 
erfityfisfiä topoffilfisfiä kokemuksfia. Yfi-Fu Tuanfin (1990) mukaan topoffi-
lfia vfifittaa fihmfisen ja pafikan välfiseen vofimakkaaseen ja posfitfifivfiseen 
tunneperäfiseen sfidokseen, syvällfiseen pafikkatuntemukseen, jossa 
pafikka tunnetaan fitselle merkfityksellfiseksfi. Tuntemusten vofimakkuu-
teen vafikuttavat esfimerkfiksfi pafikan ja sen hfistorfian tuntemfinen, afistfit-
tavat tuntemukset, henkfilökohtafiset mufistot, mahdollfinen rfifippuvuus 
pafikasta sekä pafikan esteettfisyys. Topoffilfisfille pafikofille luonteen-
omafista on levollfisuus ja rauha.203 

 
Mullakfi on suurfi vfiehätys nousta nofihfin vaarofihfin, lfintumettälläkfi. 
Nfifissä on vanhoja metsoja. Ja monestfi ne vaarojen lakfimaat on 
hakkaamatta. Nfifissä on yleensä afika hyvä vfielä kävellä. Efi se sfi-
nänsä se ylämäkeen nousemfinen hafittaa. Ja sfieltä näkee kauemmas, 
laveammfin. (SH 2010/10.) 
 

Yrjö Sepänmaa (2006) puhuu vastaavastfi sydämen mafisemasta, pafikasta 
ja mafisemasta, johon olemme kfifintyneet ja kasvaneet. Tämä ”fihmfi-
sen keskfipfiste ja kfifinnekohta” vofi olla muutakfin kufin maantfieteellfi-
nen pafikka. Sydämen mafisema vofi olla jopa kfielfi, lapsuuden afikafinen 
murre: ”son pfifilopfirttfi, son joulu ja juhannus mefirän syrämmes”, kuten kfir-
jafilfija Mattfi Mäkelä kuvaa ”syrämmensä kfielen”.204 Marttfi Peltomaa 
efi sfiltfi pfidä erämaakäsfitystä pelkästään henkfilökohtafisestfi rakentu-
vana, vaan se palautuu myös sfifihen sosfiaalfis-kulttuurfiseen ja fyysfis-
sfijafinnfillfiseen elämänpfifirfifin, jossa yksfilö elää. 

 

                                                      
202 THM 163–189. 
203 Tuan 1990: 93; ks. myös Koho 2008: 30. 
204 Sepänmaa 2006: 31, 39; Mäkelä 2001: 12. 
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Tfietenkfin kun asutaan syrjäfisfissä ympärfistöfissä – olfi sfitten suoma-
lafinen tafi saamelafinen – totta kafi hän näkee erfi tavalla sen ympä-
rfistön kufin joku kaupungfin kasvattfi. Mfiten se sfitten pofikkeaa sfifitä 
helsfinkfiläfisen turfistfin kokemasta erämaasta? Se vofis perfiaatteessa, 
joku erämaakylän asukas, jossakfin syrjässä joka asuu, senhän efi tar-
vfitse lähteä sfinne erämaahan. Koska sehän on jo sfiellä valmfifiksfi! 
(SH 2010/13.) 

 
4.2.2 Luonnonkäsfikfirjofituksfia maastosta ja mafisemasta  
 
Maantfieteellfisenä käsfitteenä mafisemaa vofidaan määrfitellä joko tfietyfin 
krfiteerefin rajattuna alueena tafi koettuna tafi afistfittuna näkymänä. Ta-
vanomafista on myös erottaa luonnon- ja kulttuurfimafisemat tofisfistaan 
205 , joskfin nykyään luonnon- ja kulttuurfimafisemfien välfisen rajan mää-
rfittelyä pfidetään monfimutkafisena, efikä afina edes tarkofituksenmukafi-
sena 206. Afiemmat tutkfimukset ovat osofittaneet, että ympärfistön ja 
luonnon kuvaamfinen erämaakerronnassa vafihtelee tfilanteen ja tapah-
tuman mukaan. Alue, jolla erämfies lfifikkuu fyysfisestfi, kuvataan maas-
tona: lfifikkumfista vafikeuttaa pensafikko, etenemfistä hfidastaa suo tafi 
jouduttaa polku.207 
 
Matkaa olfi vafin rapfia penfinkulma ja kovfin suurfia korkeuseroja 
matkalla efi ollut. Sfiltfi nämä maat efivät mfitään helppokulkufisfia ol-
leet, tfiesfin vanhastaan. Sammalpohjafiset männfiköt ja pofikfittafin refi-
tfille osuvat jänkäjuotfit verottfivat kulkfijan vofimfia. (THM 39.) 

 
Tasafiset mäntykankaat ja tunturfinummet ovat helppokulkufisfia luon-
nonmaastoja. Kulkemfista vafikeuttavat luontoon, maastoon ja pafik-
kaan lfifittyvät tekfijät kuten sääsket räkkäafikana ja jalkofihfin takertuvat 
varvut jänkämaastossa. Myös henkfilökohtafinen vfireystfila, vuodenafika 
ja säätfila ovat olennafinen osa maastossa lfifikkumfisen kokemusta.  

En tfifiä, onko mulla nfifinku suosfikkfimaastoa, mutta joku helppo-
kulkufisuuden kuvafilu, nfifin joku tuommonen tunturfinummfi, tasafi-
nen tafi - nfifinku täällä on Inarfissa paljon näfitä tasafisfia mäntykan-
kafita. Kova pohja ja nyt kun porot on syöneet jäkälän, ne on 
helppo kulkea. 
Kesällä räkkäafikaan on finhottava kulkea. Jossakfi jänkämaas-

tossa, mfissä efi tuule elfi on tämmöstä korkeaa vafivafiskofivua. Joka 
fihan takertuu jalkaan. Ja väsyneenä vfielä. Se on nfifinku vafikefimpfia 

                                                      
205 Rafivo 1997: 195; 201. 
206 Wfillamo 2004: 32–34. 
207 Gullfichsen 1993: 27–28; Lehtola 1997: 98–100; Varfis 2003: 361–363. 
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kulkea ja ylfittää semmoset.. Nfifinku varpujängät, mfissä kasvaa se 
vafivafiskofivu. (SH 2010/11.) 

Ympärfistö muuttuu maastosta mafisemaksfi, kun erämfies tarkastelee 
sfitä esteettfisestfi. Saalfistuksen ratkettua tafi taukotulfilla on afikaa mafise-
man kauneudelle208. Arnold Berleant (1991; 1999) puhuu mafisemaan 
osallfistumfisesta, jossa esteettfisyys ja afistfimellfisuus ovat ympärfistösuh-
teen perustekfijöfitä. Kun olemme osallfisena mafisemassa, efi mafisema 
vofi olla vafin ulkoapäfin nähty ympärfistöelementtfi, vaan mfielen ja ruu-
mfifin lfifikkefiden konstfituofima eletty ympärfistö. Tällöfin sfifitä tulee myös 
henkfilökohtafinen asfia, persoonallfisten mufistojen ja odotusten kfir-
joma pafikka maafilmassa.209 
Karhun naapurfin novellfissa “Hammaskafiran tuulfikoppelot”210 mfi-

näkertoja kuvaa kulkumaastoaan konkreettfisena, fyysfisen lfifikkumfisen 
kautta, ja samalla ”yrfittelee tunnfistaa” seutua, pafikantaa oman sfijafin-
tfinsa ja kulkurefittfinsä sekä ajallfisestfi että tfilallfisestfi. Mafisemaa kertoja 
taas kuvaa ja arvfiofi havafintojensa, lähfinnä nähdyn perusteella, mutta 
pafikka tuottaa myös sensuaalfis-emotfionaalfisfia mafisemaan osallfistumfi-
sen kokemuksfia. Näkökulma säfilyy tradfitfionaalfisessa ”arkfierämaassa”, 
vafikka suppea vfifittaus Saarfiselän seudun turfistfipesfifin tuo esfifin vastak-
kafisuuden vfivahteen perfintefisen ja turfistfisen erämaakäsfitysten välfillä. 

 
Vaskfistunturfin rfinne purfistfi hfiet. Pysähdyfin sfifihen, mfissä mänty-
metsä loppufi ja kfitulfias kofivfikko alkofi. Tasanteella kasvofi vfielä 
muutama tuulentufivertama petäjä. Laelle saakka tästä en nähnyt, 
rfinne kupertufi sfillä lafilla. Se näkyfi olevan rakkaa ja louhfikkoa, kfifi-
runofitten valtakuntaa. Mfinulla efi ollut sfinne mfitään asfiaa. Mafise-
maa näkyfi rfifittävästfi alempaakfin. Yrfittelfin tunnfistaa tunturfien 
hufippuja etelän ja lounaan puolella, Ivalojoen takana. 
Kaakossa häämöttfivät Kaunfispää ja Kfifilopää, kummankfin juu-

rella turfistfipesä. Olfi syyskuun loppupuolfisko, lfinnunpyyntfi olfi al-
kanut efilen. Osa kofivujen lehdfistä olfi pudonnut, maassa ruska olfi 
parhafimmfillaan. Ruskan värfittämää luontoa pfitfi pafikkakunnankfin 
asukas soman näköfisenä, vafikkefi sen fihanuutta juurfi ääneen huu-
dahdellut. (KN 165.) 

 
Lehtolan (1997; 2010) mukaan suhde mafisemaan muodostaa Lapfin-
kfirjafilfijofille tfietofisen maafilmankatsomuksen pohjan: luonto on se 

                                                      
208 Gullfichsen 1993: 27–28. 
209 Berleant 1991: 73; 1999; Karjalafinen 2004: 55. 
210 KN 163–180. 
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prfisma, jonka kautta lähes kafikkfi lappfilafinen kokemusperfinne suodat-
tuu. Mafiseman hahmottamfiseksfi on havafittavfissa kaksfi perusmotfifivfia, 
jofita ovat välfitfilan epävarmuus eksymfiskuvauksfissa sekä oman tfilan 
löytymfistä vahvfistavat suuret elämykset. Oudosta ja arvaamattomasta 
muotoutuu oma maafilmansa, jonka erfityfisyyttä korostavat rajatut, afi-
nutlaatufiset hetket. Sfiltfi sosfiaalfinen ympärfistö on läsnä – esfimerkfiksfi 
perfinteen tafi kokemusmaafilman kautta – lähes koko ajan, vafikka hen-
kfilö olfisfi yksfin tunturfissa. Mafiseman keskefisyyttä Lapfin-kfirjafilfijofiden 
tuotannossa on pfidetty myös pakona vfiattomaan luontoyhteyteen, 
koskemattoman luonnon ja alkuperäfisen fihmfisen parfifin. Suomalafi-
sessa kfirjallfisuudessa esfifintyy edelleen vahvana juonteena erakkouden 
ja syrjäänvetäytymfisen haave, vfieraantumfisen kokemus.211 
Myös Borrfien (1995: 211; 2004: 18–20) ja Borrfien & Roggen-

buckfin (1996; 2001: 210–211) tutkfimuksfissa nähdään erämaakoke-
musten yhteys mennefiden afikojen prfimfitfifivfisen elämänmuodon (prfimfitfi-
veness and the sense of the past) tavofitteluun, jofihfin lfifittyy myös yk-
sfinäfisyyden (solfitude and prfivacy), ajattomuuden (tfimelessness and the na-
tural rhythms of lfife) sekä nöyryyden (humfilfity) kokemusaspekteja. 
Myös Marttfi Peltomaa tunnfistaa pyrkfimyksen tavofittaa alkuperäfisen 
erämaaluonnon, syrjäänvetäytymfisen ja rauhofittumfisen kokemus. Sfil-
lofin olemassaolon ja ulkomaafilman välfille efi tarvfitse ”mfitään suojaa tafi 
sefinää”: 

SRP: Mfiten sfie ko olet paljon mettällä kulkenu, koko fikäs, saa sa-
noa. Nfifin tuntuuko, että haluat vafihtelua tafi haluat johonkfi met-
tään rauhottumaan tafi.. 
MP: On, ja juurfi tämmönen nuotfiolla asumfinen. Että pfitää päästä 
muutaman kerran vuodessa. Että efi ole mfitään tämän olemassa-
olon ja ulkomaafilman välfillä, efi ole mfitään suojaa efikä sefinää. Kor-
kefintaan telttakangas, josta kuuluu läpfi kafikkfi lfintujen sfifipfien havfi-
nat ja kafikkfi muut äänet. 

  SRP: Elfi se on edelleen olemassa tämä - 
MP: Kyllä. Efihän fihmfinen.. Sekfin on hyvä, jos joskus muutaman 
kerran kesässä hefittäytyy männfikössä selälleen ja kattelee tafivaalle, 
nfifin.. Pfilvet kulkee ja männyt huojuu, nfifin sfillofinkfi ollaan jo lähem-
pänä luontoa ku että sfitä katotaan auton fikkunasta. 
Mutta kyllä tämmönen kokemus pfitää hankkfia sfillon tällön, pa-

lauttaa. Efi se jossakfi hfirsfisefinfien sfisällä vastaa sfitä. Sfitä ulkona asu-
mfisen kokemusta. (SH 2010/12.) 
 

                                                      
211 Paasfilfinna 1984: 380; Lehtola 1997: 98–100, 103–106, 146; 2010: 128–131. Vrt. 
Borrfie 2004; Borrfie & Roggenbuck 1996; 2001. 
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4.2.3 Tunturfin lakfi, metsän pyhä 

 
Pohjofisfille kansofille omfinafiseen lfifikkuvaan elämäntapaan on kuulunut 
fitselle tuttuun alueeseen fidentfiffiofitumfinen. Näkyvä maanpfifirfi on jota-
kfin pafikkaa tafi rakennusta enemmän ollut pohjofisen fihmfisen ”kotfi”, 
jonka hän on erämaahan merkfinnyt esfimerkfiksfi ansapolufin, padofin ja 
pyyntfipafikofin. Lfifikkuvuus filmenee myös ”eräuskonnossa”: pohjofinen 
muuttaja ”panee jumalansa ahkfioon ja palvoo usefin merkkfipufita – tafi 
kfivfiä muuttorefitefillään”. Pyhä on erämfiehen uskonnon avafinsana ja 
uskontoa on se, mfitä hän pyhänä pfitää.212 

Jossakfi Kuotmuttfijärven takana, sfiellä vaarassa olfi fiso afihkfi. Nuo 
fisot, vanhat puut kfifinnostaa mfinua afina. Mfie nfifitä valokuvafilenkfin, 
monestfi puuttuu ne mfittasuhteet, vertafilu sfifitä kuvasta. Jos sfifihen 
panee haulfikon, nfifin sfitä kuvaa vofi vertafilla, sen puun paksuutta. 
Mfinua vfiehättää afina tuommoset. Joku myrskyn kaatama jättfi-

läfispuu! Valokuvaan sfitten ‒ ‒  pofikkeuksellfisen suurfia kfivfiä, tafi 
jotka on jotenkfi erfikofisestfi. Koska mulla on semmonen käsfitys, 
että ne on ollu, afika paljon palvonnankohtefita. Afinakfin nfifitä on 
kunnfiofitettu jollakfin tavalla. ‒ ‒ Mutta kyllä se jollakfin tavalla kfifin-
nfittää huomfiota, että jos on ofikefin valtava kfivenjärkäle. Kasvaa 
vafikka pufita päällä. (SH 2010/10.) 

 
Erämaa edustaa myös pyhää. On oletettavaa, että pyhä olfi ensfimmäfi-
nen nfimfi, joka annettfifin haltuunotetulle maalle. Pyhän “alkuperäfinen” 
merkfitys on sfifis raja-alue metsässä, joka erottaa oman ja vfieraan maan 
tofisfistaan. Pyhä pafikka on sfiten erotetun ja rajatun tfilan merkfitsfijä. 
Pyhä on sfifis afina ollut arvon filmafisfija, muutofinkfin kufin krfistfinuskon 
perfinteessä, tosfin tässä perfinteessäkfin pyhän kfilvofittelun kontekstfina 
esfifintyy erämaa. 213 Pyhfifin pafikkofihfin lfifittyy Marttfi Peltomaan mfielestä 
pofikkeuksellfinen luonnonkauneus tafi muut luonnon erfikofisuudet ku-
ten erfityfisen muotofiset tafi kokofiset kfivet. Vofimakkaat kokemukset 
näfissä pafikofissa tuottavat fihmfiselle pyhän tunteen, vafikkakfin Pelto-
maa uskoo nfimenomaan erämaan läsnäolon rfifittäneen pyhfittämään 
pafikan. 

Mfie olen mfiettfiny sfitäkfin, nämä nfifin sanotut pyhät pafikat täällä ‒ 
‒ nfifinku tuo Ahku tuossa, se on kartofissa Akuvaara, mutta kyllä se 

                                                      
212 Pentfikäfinen 1992: 318–319; 1994: 9–11. 
213 Anttonen 1994: 25–27, 31; Rfinnekangas & Anttonen 2006: 170–171. Ks. myös 
Äfikäs 2011: 46–50. 
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kansa puhuu, mfiekfi afina kuulfin kun vanhat koppelolafiset puhu Ah-
kusta. Ja nuoremmatkfin. Elfi se on semmonen lempeä fisoäfitfi se 
ahku. Ja monfi muu [pyhä] pafikka, nfifin se on luonnonkaunfis pafikka.  
Ihmfinen on afivan samalla lafilla rakennettu kufin ennenkfin, kaks-

tuhatta ja tuhat vuotta sfitten. Sfitä on samat asfiat vfiehättäny sfillofin 
kun nykyäänkfin. Sfifitä nfimenomaan sfifitä kaunfifista pafikasta, sfifitä on 
muodostunu se pyhyys. Näfin olen olettanu. Sfitten on tfietenkfi erfi-
kofisenmuotofisfia kfivfiä, nfifinku tuossa Ukonjärven Ukossa, nfifinku 
hullun vefistämä peura, se on todella erfikofisen näköfinen, vafikuttava 
sefitakfivfi. Paulaharju on kfirjannu mufistfifin, että "vfisto" tafi "kolon-
näköfinen" pafikka. Mutta efi se ole näfin afina. Nfifitä on loppujen lo-
puksfi vähän Lapfissa nfifitä vfiston ja kolonnäköfisfiä pafikkoja, mfitkä 
on pyhfitetty sefidaksfi. Kyllä ne tavallfisestfi on.. Afilfigastunturefita, 
ajattelepa, ne on todella kaunfifita pafikkoja, pofikkeuksellfisen luon-
nonkaunfifita. Elfi entfinen fihmfinenkfin, kun se on ollut sfiellä, se on 
ollut haltfiofissaan, lähellä tätä haltfiaväkeä.  
Sfitä en tfiedä, mfiten syvää tällafinen uskonnollfisuus on ollut en-

nen krfistfinuskoa. Onko ollut samanlafista..  ‒ ‒ Joku on vofinut to-
della uskoa tällafisfifin personofitufihfin luonnonhenkfifin. Sfiltfi luulen, 
että monelle on rfifittäny se erämaan olemassaolo, se pyhä tunne 
sfiellä, pyhfittämään sen pafikan. Ilman että se on ajatellu, että tämä 
on tälle Ukolle ja tämä on Ukon puolfisolle.. kun on pyhfitetty. (SH 
2010/10.) 

 
Erämafita koskevassa kerronnassa metsän, erämaan ja luonnon keskefi-
syys arvomaafilman ja maafilmankuvan perustana on luontevaa ja odo-
tuksenmukafista. Myös Marttfi Peltomaan kerronnasta tämä käy filmfi. 
“Tunturfin lakfi”214 todfistaa, että “suuren luonnonkäsfikfirjofituksen” 
mukaan luonto on tarkofituksenmukafista ja sen vaatfimatonkfin yksfi-
tyfiskohta on arvokas - ja ennen kafikkea: sfillä on oma pafikkansa ja teh-
tävänsä. Metsä, tunturfi tafi erämaa vofi olla monfin tavofin pyhää ja ku-
vastaa kertojansa maafilmankuvaa. 
 

Isä Tafivahafisella Lapfin tunturefita kasafillessaan olfi ryskätyön lo-
massa afikaa paneutua myös yksfityfiskohtfifin. Yhtään laskettelurfin-
nettä hän efi vafivautunut rafivaamaan. Sen sfijaan tämän tunturfin, 
Suorsapään ‒ ‒  laella hän korottfi erään parfimetrfisen kfivfipaaden 
nurkkaa kallfiokamarasta firtfi tuuman tafi parfi. 
Paaden ylhäällä pysymfisen Äfijfi varmfistfi työntämällä sen nurkan 

alle nyrkfinkokofisen kfiven. Tafi sen kokofisen, jollafiseksfi arvelfi nyr-

                                                      
214 KN 135–148. 
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kfin tekevänsä, kunhan tärkefimmfiltä hommfiltaan ehtfisfi fihmfisen te-
koon keskfittyä. Luojallamme olfi kyllä aavfistus, ettefi sfifitä hyvää seu-
rafisfi. Kokefilfisfipahan kummfinkfin. 
Sen Äfijfi kufitenkfin tfiesfi varmastfi, että kesällä 1997 vfifimefistään 

on ‒ ‒  kfivfikatoksella käyttöä. Sen alle on sfillofin perustava kotfinsa 
muuan kesät talvet kokopfitkässä turkfissa vfipeltävä otus. (KN 138.) 

 
Ihmfinen lähtee tunturfista, mutta myyrä jää asumaan kfivfipaaden alle, 
pfiekana kfiertämään Madzasjärven ja Rfistfifinamoroston ylle ja kfifiruna 
kafitsemaan pofikasfiaan, ”jotka todennäköfisestfi kettu kohta syö, mutta 
se on taas tofinen tarfina..215” Luonnon kfiertokulun realfiteetfit ovat osa 
elämän kfiertokulkua, afikasuhteet asettuvat fihmfisfiästä pfifittaamatto-
maan mfittakaavaan. Ihmfisen luontoa muuttava osuus näyttäytyy mo-
dernfin ja luonnon vastakkafinasetteluna, kun tunturfin luomfiskerto-
muksen sankarfi-Äfijfi efi tärkeämmfiltä töfiltään vafivaudukaan rafivaa-
maan yhtään laskettelurfinnettä. Myyrälle hän sen sfijaan suo pesäpafi-
kan kfivfipaaden nurkkaa kohottamalla, fitsestäänselvyytenä. 
 

4.2.4 Vuodenajat ja säätfila erämaaolosuhtefiden  
kokemusmaafilman vedenjakajfina 

 
Ilma olfi tofisenlafinen kufin olfi ollut efilen. Aurfinko efi tänään pafistafisfi 
ja tuulfi puskfi pohjofisesta. Järven takaa laahustfi sen näköfisfiä pfilvfiä, 
että nfifistä vofisfi sataa yhtä hyvfin lunta kufin vettäkfin, nfifiden repalefi-
set helmukset laahasfivat kovfin alhaalla. (THM 56–57.) 

 
Maaston ja mafiseman lfisäksfi vuodenajat ja säätfila ovat oleellfinen osa 
erämaaluontoa. Kuten Peltomaa & Saraspää (2006: 5) toteavat, 
”[t]uhansfien vuosfien ajan suomalafinen on tehnyt työtään, elänyt ja 
hengfittänyt yhdessä luonnon kanssa. Enemmän kufin päfivfifin tafi kuu-
kausfifin olfi suomalafisen elämä sfitoutunut vuodenkfiertoon, vuoden-
afikojen tofistuvaan rytmfifin.”  
”Luonnonkalenterfin” seuraamfinen on välttämätöntä, sfillä luon-

nonolosuhtefisfifin nähden fihmfisen vafikutusvalta on rajallfinen. Ihmfisen 
tehtäväksfi jää hyväksyä luonnonolosuhtefiden tuomat vaatfimukset ja 
rajofitukset, ja sopeuttaa oma tofimfintansa nfifiden asettamfien reunaeh-
tojen mukafiseksfi. Kafirankävfijä mukautuu, kun talvfi vetää henkeä ja 
sen tulo ottaa refippaan taka-askeleen, tafi kun keväthankfi kestää koko 

                                                      
215 KH 2005. 
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päfivän filman hengen käännyttyä Jäämerelle 216. Kun tunturfin laella käy 
”naamalfihoja lefikkaava vfifima”, on parasta suunnata kulkunsa metsäfi-
seen outamaahan, sfillä mäntyjen suojassa tuntuu ”kufin olfisfi jo päässyt 
sefinfien sfisälle” 217.  
Sääolot ja vuodenajat tarjoavat kerronnan elementtefinä afinutlaa-

tufisfia ja kamppafiluntäytefisfiä hetkfiä. Ne tofimfivat eräänlafisfina koke-
musmaafilman vedenjakajfina: tufiskusta ja vfifimasta selvfinnyt huokafisee 
helpotuksesta vofittaessaan mfittelön suurta vfihollfistaan, säälfimättömfiä 
luonnonvofimfia, vastaan. Kokeneellekfin kfivelfiöfidenkulkfijalle vuoden-
ajat ja säätfila järjestävät tofistuvastfi suunnfitelmfien uudelleenarvfiofintefi-
hfin pakottavfia valfintatfilantefita. Kulkeeko kulkfijan refittfi tämän pyyntfi-
matkan afikana tunturfin laen naamalfihoja lefikkaavassa vfifimassa vafi tur-
vassa metsän sefinfien sfisällä? Refittfi vofi sfijofittua myös ruskan sammu-
van hehkun ja rakan kuuranvalkofisen maafilman välfifin, mutta oleellfi-
sfinta on sfiltfi ”hyväksyä luonnonolot vastuksfineen”. Vaatfivfista ja arvaamat-
tomfista luonnonolosuhtefista täytyy selvfiytyä kulkfijan omfien tfietojen, 
tafitojen ja ennakofidustfi turvallfisuuden huomfiofivan luonnossa lfifikku-
mfisen avulla. 

Maa odottelfi lumfipefitettään. Ruskan hehku olfi sammunut, jäljellä 
olfi enää ruskean erfi sävyjä. Mustan varvun afikaa. 
Kfifipesfimme Purnuojalta sen latvakurua Vesfilfintupofikafinpäälle. 

Rakka olfi pafikofitellen kuurasta valkofinen. Usva täyttfi kurut ja jo-
kfiuomat. Välfipään ja Puolfipään laet kofillfisessa nousfivat sumun ylä-
puolelle. (KN 80.) 

 
Mafiseman, vuodenajan ja sään kuvaus näyttää fihmfisen pafikan, roolfin, 
joka efi korostu luonnonnäyttämöllä kovfin merkfittävänä. Luonnossa 
lfifikkumfisen tuoman kokemuksen myötä oppfifi kufitenkfin paremmfin 
varautumaan, ”lukemaan säätä” ja varustautumaan sään mukaan, 
vafikka lfifikkumfiseen tarkofitetut varusteet efivät afiempfina vuosfia afina 
olleetkaan ensfiluokkafisfia. Nykyajan meteorologfisten apuvälfinefiden, 
kuten lämpömfittarefiden ja tfiedotusvälfinefiden säätfiedostusten lfisäksfi 
myös suullfisen perfimätfiedon kautta omaksuttua säätfietoutta vofi so-
veltaa erämaaolofissa.    

SRP: Tuo onkfin mfielenkfifintonen juttu tuo säätfilajuttu. Tuntuu, 
että mfitä enemmän fihmfinen lfifikkuu mettässä, sfitä tafitavammaksfi 
se tulee sään merkkfien lukemfisessa. ‒ ‒ Oppfifi arvfiofimaan sfitä 

                                                      
216 THM 81; HJME 104. 
217 KN 226. 
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säätä, on nfifin luonnollfinen osa sfitä lfifikkumfista. Se sää. Se osaa ottaa 
huomfioon sen sään afina. 
MP: Nfifitähän on pfienfiä radfiofitakfin, jofita vofis kulettaa repussa mu-
kana, mutta nfifinku partfiossakfi kulettfifin, nfifin efi mefillä ollu par-
tfiomajofillakaan radfiota. Ofis vofinu kuunnella ‒ ‒ säätfiedot ja muut. 
Se olfi hyvfin ylefinen, että fillalla yrfitettfifin ennustaa, että mfihfin se sää 
kääntyy. 
Ja näfitä vanhan kansan merkkejä, että jos revontulet palaa hyvfin, 

nfifin se yleensä merkfittee, että tulee nöyrä sää elfi filma lauhtuu. Ja 
sfitten kuu. Että onko kuun kehässä.. Jos on pfilvfiä kuun edessä, 
tulee lauha. 
Pakkasmfittarefita olfi kufitenkfin. Sfitte olfi jalkfineet, kumfisaapas olfi 

ofikefin tämmöstä kovaa kumfia. Kyllä sfitä vähän kauhulla kateltfifin 
mfittarefita, jos olfi alle kolmenkymmenen. Ja sfitte olfi kufitenkfi täm-
mösfiä, että kun muutaman kfilometrfin hfifihtfi, nfifin tulfi lämmfin tuulfi 
vastaan. (SH 2010/10.) 

 
Lähtemfisen tafi jäämfisen valfinnanmahdollfisuutta efi rajavartfijana työs-
kennellessä ollut tofisfin kufin erälle lähtöä suunnfitellessa. Luonnon-
olofista johtuvfien vastofinkäymfisten hyväksymfinen on pyynnfin onnfis-
tumfisen kannalta välttämätöntä, sfillä ”sen hyväksyy tfietenkfin, että jos menet 
räkkäafikana onkfimaan tammukkaa, nfifin sfiellähän on sääskfiä ja paarmoja. 
Efikä se onkfimfies sfitä edes huomaa, varsfinkfin jos sfieltä jotafin saalfista tulee”. 
Rajavalvontapartfion olfi työvuorossa lähdettävä hfifihtämään, olfi kufinka 
kylmää ja pfimeää tahansa, efikä päfivänvalo talvfisfin koskaan rfifittänyt 
lfifikkumfiseen, koska ”pfimeällähän se pfitfi lähteä tafi tulla”. Lähtemfinen läm-
pfimfistä tfilofista efi ollut afina mfiellyttävää.  
 

Mutta kyllä se joskus olfi tfietenkfi karmea lähteä vartfioasemalta, läm-
pfimfistä tfilofista. Lähet hfifihtämään jonnekkfi sfinne pohojoseen kä-
sfin, ja pakkasta on vafikka kufinka palfijon. Kelmeä kuutamo. Pfi-
meällähän se pfitfi lähteä tafi tulla, efi se koskaan rfifittäny se päfivän-
valo. Sfifihen lfifikkumfiseen. Nfifihfin kuutamoöfihfinkfin.. Ne menettfi 
sfitten sen hohtonsa. 
No jos olfi kevätfilma, keväthankfi, ofikefin kuutamo, jollekkfi kum-

mulle hfifihdettfifin, pfistettfifin sukset pystyyn ja fistuttfifin. Ihafiltfifin sfitä 
luontoa, ympärfistöä. Sfillofin olfi hfiljafista, efi kuulunut hälyä. Efihän 
se autonäänfi kuulunut kauas, lumfisessa mettässä. Efikä sfiellä Joo-
sepfintfiellä nyt nfifin monta autoa mennytkään sfifihen afikaan. (SH 
2010/10.) 
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Tofisfinaan olfi mahdollfisuuksfia ja afikaa nauttfia rajavartfijan työsuhde-
edufista, kuten keväthankfien luonnonhfiljafisuudesta ja -kauneudesta 
kuutamoyönä. Afika vafikuttaa pysähtyvän, kun lafitetaan sukset pys-
tyyn, fistutaan rauhassa ja fihafillaan lumfisen metsän hfiljafisuutta. Pysäh-
tymfinen luonnon edessä tfihenee esteettfis-emotfionaalfiseksfi pafikanko-
kemukseksfi, johon lfifittyy myös ratfionaalfinen selfitys: autojen äänfiä efi 
valtakunnan rajalle vfievältä Rajajoosepfintfieltä vofinut kuuluakaan, 
koska nfifitä efi sfiellä paljoltfi sfillofin edes kulkenut. 

 
4.3 Elettyjä ja koettuja ympärfistönmuutoksfia  

4.3.1 ”Ihmfisen jäljet kuuluvat erämaahan” 
 
Erämaakerronnan ja -kuvauksen perfinne suomalafisessa kulttuurfissa ja 
kfirjallfisuudessa on säfilynyt vahvana. Myös Kafi Lafitfisen mukaan suo-
menkfielfisen proosan tradfitfio lähtee metsästä – luonto on afina mu-
kana, joko ystävänä tafi vfihollfisena. Jo Aleksfis Kfiven Sefitsemässä veljek-
sessä luonto tofimfifi henkfilöfiden suojana ja lfifittolafisena yhtefiskuntaa 
vastaan. Luonto asettaa vaatfimuksfia ja estefitä, jotka vofitetaan kovalla 
työllä ja sfitkeydellä. Passfifivfiselle, vähävofimafiselle fihmfiselle luonto on 
uhka, ja sfiksfi suhde fihmfisen ja luonnon välfillä näyttäytyy ennemmfin 
käytännöllfisenä kufin esteettfisenä.218 Erämaaluontoon lfifittyy myös 
kulttuurfihfistorfiallfinen tausta, johon yhdfistyy emotfionaalfisfia kokemus-
afineksfia. 

Mfie ajattelen, että se [erämaaluonto] on sfitä vanahaa Suomea. Että 
jostakfi Helsfingfistä, sfifitä Vantaanjoensuusta on lähetty vuonna 00 
tafi vuonna 0000, nfifin tämmöstä on ollu. Pafitsfi se on ollu kuusfi-
metsä, joka on tehny sen verrattomastfi tfiheämmäksfi. Elfi metsän 
sefinä on ulottunu mereen astfi ja vofi kuvfitella, että mfiltä se on 
näytt.. mfiltä se on tuntunu kävellä ja mfiten sfitä on vallattu vähfitel-
len. Vfiljelykseen.  
Ja sfitten sfifitähän se tfietenkfi johtuu se, että jo afika afikasfin, keskfi-

afikaan mennessä, metsästä tulfi semmonen vfihollfinen. Se efi ollut-
kaan enää turvapafikka, ruoka-afitta nfifin kufin afikasemmfin.  Saatfifin 
se pfienfi ohrapelto ja naurfismaa rafivattua, nfifin sfitä pfitfi varjella sfit-
ten. Ettefi metsän elukat syö sfitä satoa. Metsästä tulfi vfieras ja paha 
elementtfi. (SH 2010/11.) 

 

                                                      
218 Lafitfinen 1984: 13–14; 24; Kfivfi 1870/1975. 
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Nfifin kufin afiemmfin on jo käynyt filmfi, fikfiafikafiseen ja erämafiseen met-
sään lfifittyy paljon omaa kulttuurfihfistorfiaamme. Modernfifin luonnon 
hyödyntämfiseen lfifittyvät uhkakuvat ovat törmänneet Suomessa sy-
vältä pohjofisesta luontosuhteesta kumpuavan ympärfistön käytön mal-
lfifin, eräänlafiseen korvenrafivaajan eetokseen. Sukupolvfien ajan on 
metsäluonto edustanut suomalafisfille elfinkefinollfista haastetta, sfillä 
metsää rafivaamalla, sfitä taltuttamalla ja kesyttämällä on elämä saatu 
turvatuksfi pohjofisfilla korpfimafilla.219 
Metsän merkfitys nähdään myöntefisenä tafi kfieltefisenä asfiayhtey-

destä rfifippuen. Rfinnekankaan ja Anttosen (2006: 170–171) mukaan 
metsä on kulttuurfiperfintefisfistä lähtökohdfistamme nähtynä metaforfi-
nen kuvasto, johon kulttuurfisen ajattelun erfityfispfifirteet ja nfifihfin pe-
rustuvat fitsearvfiofinnfit ankkurofituvat. Vertauskuvallfisestfi metsästä 
vofidaan puhua sfivfistyksen kehtona tafi vastakohtafisestfi vfifittauksena kou-
lusfivfistyksen puutteeseen, metsäläfisyyteen. Tässäkfin metsän käsfite törmää 
kahtalafiseen merkfitykseen suomalafisuuden kuvassa. 
Myös Aleksfis Kfiven Sefitsemässä veljeksessä on selkeästfi nähtävfissä 

jako metsän vertauskuvallfisten merkfitysten, fikään kufin sfisämaafilman 
ja ulkomaafilman, välfillä. Nämä vastakohtafisuudet nousevat esfifin 
usefissa kohdfissa. Kun Jukolan Laurfi ehdottaa muuttoa Impfivaaraan, 
Juhanfi-velfi toteaa Laurfin afikeessa olevan salafista vetoa ja lfisää sfitten 
sanat, jofita runofilfija Efino Lefino pfitfi koko Suomen kansan afikafisem-
malle kehfitysvafiheelle omfinafisena: “Metsä houkuttelee”. Tässä sfisä- ja 
ulkomaafilman ero lankeaa yhteen Impfivaaran ja kyläyhtefisön, ”erä-
maan vfillfin vapauden” ja sfivfilfisaatfion välfisen eron kanssa.220 Marttfi 
Peltomaa filmafisee asfian tofisfin sanofin: ”metsä vfie nfifinku mukanaan”. Ih-
mfinen on yllättävän sopeutuvafinen metsäelämään, vafikka on aluksfi 
muutaman päfivän ”kufin vfieraana”. Kun metsä vfie mukanaan, afika, tfila ja 
mfinuus yhdfistyvät sopeutumfisprosessfiksfi, jossa fihmfinen vähfitellen on 
yhä enemmän osa ympärfistöä ja metsää, sopeuttaa oman mfinänsä ja 
tofimfintansa luonnonolojen asettamfien vaatfimusten mukaan:  

Sehän vaatfifi, jos tuolla metsässä asuu nfifin.. Muutama päfivä, nfifin 
sfitä on nfifinku vfieraana sfiellä. Mutta vfifikonkfin jälkeen, sfitä alkaa 

                                                      
219 Lehtfinen 2002: 35. 
220 Lafitfinen 1984: 72. Lafitfisen mukaan käsfite ”erämaan vfillfi vapaus” on peräfisfin J.V. 
Snellmanfilta. Lafitfinen toteaa, että suomalafiselle luontokuvaukselle on tyypfillfistä runsas 
tapahtumakuvaus. Lfisäksfi hän kfifinnfittää huomfiota sfifihen, että suomenkfielfisen luon-
tokuvauksen termfinologfia on hyvfin omaperäfistä ja tämä taas vafikeuttaa tekstfien kään-
tämfistä. (emt. 15, 72.) 
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enemmän ja enemmän olemaan osa sfitä ympärfistöä ja metsää. Ih-
mfinen kun on yhden lajfin nfisäkäs, nfifin se sopeutuu sfifihen metsä-
elämäänkfin, olfi mfikä vuodenafika tahansa. ‒ ‒ Metsä vfie nfifinku mu-
kanaan. Tulee fintohfimo sfifitä metsässä asumfisesta. (SH 2010/10.) 

 
Peltomaan näkemysten mukaan myös fihmfinen ja sfivfilfisaatfio hfistorfial-
lfisfine kehfityskulkufineen ja etenkfin pohjofisen luontoon sfitoutuva elä-
mäntapa ovat osa erämaata: ”se on kufitenkfi se fihmfisen kädenjälkfi, nfifin kyllä 
se vfiehättää. Kun ajattelee, että täällä on jo kauan sfitten pfitänyt elää ja lefipänsä 
hankkfia.. täällä erämaaolofissa” (SH 2010/10). Erämaatalojen väfistyvä 
elämänmuoto herättää arvostusta, koska vaatfivat elfinolot asettavat 
erämaan asujfille selvfiytymfisen reunaehdot. Monet fihmfisen afiheutta-
mat muutokset ovat sulautuneet osaksfi luontoa, efikä ”koskematonta erä-
maata”, fihmfisen tofimfinnan ulottamattomfissa olevfia luonnontfilafisfia 
aluefita, enää ole.  
 

MP: Efikä mfinua se erämaatalokaan häfirfitte. Kyllä mfiekfi hyvfin tark-
kaan tutkfin.. tarkkafilen fihmfisen jälkfiä sfiellä. Jos sfiellä on jotafin ra-
kennelmfia, nfifin mfietfin että mfitä varten tämä on tehty. Sfiellä vofi 
löytyä joku vanha karhunloukku, jäänteet, josta pfitää selvfittää että 
mfikä tämä on ollut. Maatuneet. Sfitten on tfietenkfi näfitä uusfia louk-
kuja, jotka on tehty teräksestä, mutta.. Ne vanhat puuloukut.. 
SRP: Ne fihmfisen jäljetkfin on kfifinnostavfia? Muuttunu osaksfi sfitä.. 
erämaata? 
MP: Vafikka nämä Kessfin vanhat tukkfikämpät, kyllä ne kfifinnostaa. 
Joskus jopa näkee tuolla, pysähtyy ja mfiettfifi, kun on kaarettu joku 
valtava puu kfirveellä, kauan afikaa sfitten.  Se on osfittafin kaatunu, 
mutta oksfien varassa pysyny sfifinä maatumattomana. "Mfiksfi tuo on 
kaadettu, mfiksfi sfifitä efi ole otettu mfitään pofis?"  "Mfinkä takfia se 
on?"  Efi se kavahduta se fihmfisen jälkfi sfifinä. Efi Suomessa sem-
mosta erämaata olekaan, mfissä efi näy fihmfisen jäljet tavalla tafi tofi-
sella. Ja varsfinkfi nyt, kun tämä vaeltajfien määrä kasvaa. (SH 
2010/10.) 

 
Perfintefisen erämaa-asutuksen ja sen elämänmuotofihfin kuulunefiden 
elfinkefinojen jättämät merkfit ja rakenteet lfisäävät erämaan vfiehättä-
vyyttä. Käsfityönä kfirveellä tehtyä vanhaa poroafitaa on kfifinnostavaa 
tarkastella ja verrata ”kfirvesteknfistä toteutusta” omaan, fiän ja koke-
muksen myötä karttuneeseen työvälfinefiden käyttöön.  
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MP: Se vanha poronhofito, ne fikfivanhat poroafidat, mfinusta se vafin 
lfisää sfitä [erämaan] vfiehättävyyttä elfi kafikkfi näkee, että tämä on kfir-
veellä tehty. Tässä on mfies tehny kfirveellä töfitä. Töfitä pfitkän afikaa. 
Ja näkee sen kfirvesteknfifikan, mfiten se on afikanaan ollu se.. ylefis-
työkalu. Ja mfiten se on katkassu sen puun ja.. 
SRP: Ne tuollasetkfin rakenteet kuuluu sfitte luontoon? Ihmfisen - 
MP: Tuommosta kfirveen katkomaa puuta.. joskus jopa sfitä lefik-
kauskulmaa arvfiofinu, kun joku on tehny, kfilometrfin poroafita nä-
kyy osfittafin tuolla maatuneena. Nfifin jos mfitattafis se katkasukulma 
tarkalleen, sama kulma - pfikkupojasta astfi kun on kfirvestä käyttäny, 
nfifin on oppfinu sen kulman - mfikä tofimfifi parhafiten, mfillä katkee 
puu, mfillä vefistokulmalla. 
Efi ne [fihmfisen tekemät rakenteet] sfinänsä häfirfitse. Nyt oon 

käyny kufitenkfi Lemmenjoen [kansallfis]pufiston sydämessä ja Lem-
menjoen vesfistöjen lähtöaluefilla ja kyllä sfielläkfin fihmfisen jälkfiä tulfi 
afina vastaan. Mutta mfitä kauemmas mennään, sen vähemmän. 
Täytyy sekfin tunnustaa. (SH 2010/10.) 

 
Kädentafidot ovat arvostettavfia ja tarkofituksenmukafisfia omfinafisuuk-
sfia, ja vanhofista kulttuurfihfistorfiallfisfista jääntefistä on mahdollfista 
nähdä, että ”tässä on mfies tehny kfirveellä töfitä. Töfitä pfitkän afikaa.” Kfirves 
on pätevä ylefistyökalu edelleen, vafikka nykyteknologfian afikana on ta-
vanomafisempaa luottaa moottorfisahaan tafi järeämpfifin metsätyöko-
nefisfifin. Ihmfisen tekemät rakenteet ja muut ”jäljet” vähenevät yleensä, 
mfitä kauemmas asutuksesta mennään. 
 

4.3.2 ”Luonto pfitää puolensa, vafikka fihmfinen mfittaa kafiken 
vafin omalla fiällään” 
 

Ympärfistönmuutokset näkyvät Marttfi Peltomaan kerronnassa ja tuo-
tannossa sekä ympärfistön luonnollfisfina muutosprosessefina että fihmfi-
sen tofimfinnan välfittömfinä tafi välfillfisfinä seurauksfina. Muutokset ovat 
olleet näkyvfiä nfifiden 45 vuoden afikana, jollofin Marttfi Peltomaa on 
asunut Ylä-Lapfissa. Afiemmfin erämaa-alue avautufi hetfi rajavartfioase-
man afidan takana, nykyään metsänhakkuut ja metsäautotfieverkostot 
ovat ulottuneet lähelle fitärajaa ja muuttaneet alueen luonnetta. 

Sfillon ku tulfinkfin [Raja-Jooseppfifin], nfifin efihän sfiellä sfillon mfitään 
hakkufita ollu efikä metsäautotfieverkostoja. Vartfioafidan takaa 
avautu se erämaa-alue tavallaan. Tfilanne on sfielläkfin muuttunut. 
Efikä sfifinä nyt fisoja aluefita, fitärajan pfintaan jäfi vaarojen lakfimetsfiä, 
mfitkä jäfi hakkaamatta. Ja sfiellä sfitten nämä myrskyt on kaataneet 
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fisolta alueelta pufita.. Kyllä sfiellä on metsä uudfistunu. Sfiellä on tosfi 
hfienon näkösfiä tafimfikofita. (SH 2010/9.) 

 
Myrskytuhot ja metsäpalot muuttavat ja uudfistavat luontoa fihmfisen 
tofimfinnasta huolfimatta, kun taas fihmfisen luonnonmuutoksfia afiheut-
tava aktfifivfinen tofimfijaroolfi tulee esfille luonnon vfirkfistyskäytön, met-
sätaloustofimenpfitefiden ja nykyafikafisen porotalouden kuvauksfina. 
“Korven kosto” efi enää näy luonnonelementtfien rafivona tafi eläfin- ja 
kasvfikunnan alkuvofimafisena vastafiskuna, vaan kääntefisestfi luonnon 
tuhoutumfisen uhkana 221. Ennen uhkan muodostfivat pedot, mutta ny-
kyajan uhkakuvat ovat modernfin ajan mukanaan tuomfia. Motorfisofi-
dun kulkemfisen lfisääntymfinen ja ”moottorfimfiesten jättämät jäljet” ja ros-
kat näkyvät luonnossa pfitkään, metsfien taloudellfinen hyödyntämfinen, 
käsfittely ja hakkuut huolestuttavat. Metsähakkuut ulottuvat sfinne mfi-
hfin tfiekfin ulottuu, erämaa-alueen rajalle.  

 
Pofika olfi tuonut mefidät autolla valtfion maan rajalle saakka. Sfifihen 
saakka metsä olfi jokseenkfin harvaksfi hakattua, metsätaloudellfisestfi 
käsfiteltyä. Tfien päästä alkofi myös erämaa-alueen raja. Mfitään kfir-
veenkoskematonta erämaata tämäkään efi ollut, sellafista efi enää 
mfissään olekaan. Kafikkfialta löytyy entfisten kulkfijofitten jälkfiä. Vafin 
Hammaskafiran ydfin on säästynyt hakkufilta erämaalafin ansfiosta. ‒ 
‒ 
Puoleen yöhön saakka olfin poltellut fison juurakon tyveä. Jokfin 
kelkkaporukka olfi jo talvella sfifinä tulfistellut. Moottorfimfiehet olfivat 
jättäneet tyhjfiä kaljatölkkejä, poltfin ne. (KN 167.) 

 
Tofisen maafilmansodan jälkefisessä Suomessa metsfien talouskäyttö 
muodostfi valtfion vfientfitulojen perustan ja tarjosfi tärkeää käyttövofi-
maa yhtefiskunnan kehfittämfiseen. Myös pohjofisen luonnonvarat kat-
sottfifin tässä modernfisaatfiokehfityksessä koko Suomea hyödyttävfiksfi 
resurssefiksfi ja keskefisfiä seuraamuksfia tästä kehfityksestä pohjofisen 
mafisemassa ovat esfimerkfiksfi Kemfijoen padot ja altaat, ns. Osaran 
[hakkuu]aukfiot kufin myös Kessfin, Paadarskafidfin ja Hammastunturfin 
metsänrajametsfien päätehakkuut Inarfissa. Kansallfisten tarpefiden mu-
kafisestfi muotoutunut metsäteollfisuusvetofinen luonnonvarapolfitfifikka 
on pohjofisfilla aluefilla johtanut nollarajan, puunoton taloudellfisestfi 
mfielekkään rajan, sfifirtymfiseen afivan reunfimmafisfifin lakfi- ja rajametsfifin. 

                                                      
221 Lafitfinen 1984: 14. 
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Suomessa on toteutettu maafilman pohjofisfinta teollfista metsäta-
loutta.222  
Marttfi Peltomaa sfivuaa usefin metsätalouden luonnonvarapolfitfifik-

kaa nfimenomaan kertoessaan nfifistä muutoksfista, jofita hän on luon-
nossa lfifikkuessaan havafinnut, sekä nfifistä taloudellfisfista ja polfifittfisfista 
hyödyntämfispafinefista, jofita erämafihfin ja pohjofisen metsfifin on vuosfi-
kymmenten mfittaan kohdfistunut. Vofimaperäfisestä metsänkäsfittelystä 
huolfimatta metsä uudfistuu pohjofisessakfin, ja metsätaloustofimenpfiteet 
täytyy hyväksyä, jos tulevafisuudessa ”edelleen näfitä talousmetsfiä käyte-
tään”. 

Kutturassa kun hakattfifin joskus 50-luvulla fihan aukeaksfi, tämän 
Osaran afikaan, fisoja aluefita. ‒ ‒ Se hfinnoteltfifin sen puuston taa-
juuden mukaan. Hehtaarfihfinta hakkurefille. Efi sfifihen tarvfinnu 
mfiettfiä, että mfikä hakataan, vaan hakattfifin kafikkfi sfifitä. Ne on tafi-
mettuneet kufitenkfi elfi mäntyhän uudfistuu hyvfin tämmösellä haka-
tulla alueella. ‒ ‒ Nyt semmosfia kymmenmetrfisfiä ne männyt sfiellä. 
Se jäkälä, mfikä olfis ollu sfiellä luonnonmetsfissäkfin, poromfiehet 
näkfi tärkeämpänä sen. Tfietenkfin. 
Mutta esfimerkfiksfi tuossa Nangunfiemessä, kolkyt vuottako sfifitä 

on, tehty [hakkuut], nfifin efi sfitä näy mfissään sfitä. Hyvä tafimfikko. 
Mutta nfifitä muokattuja jälkfiä efi näy sfiellä. Jos sfitä edelleen näfitä 
talousmetsfiä käytetään, nfifin se pfitää hyväksyä sfitten.  
Nfifitä ‒ ‒ vanhfimpfia aukkohakkufita, sodanafikasfia, mfitä näkyy 

tuolla, sfiellä on ofikefin hfieno puusto, afika pfientä vfielä. Mutta sata 
vuotta, nfifin sfiellä on varmaan jo tukkfipuuta parhafimmfillaan. Kaks 
sataa vuotta, nfifin se on jo vanahaa mettää. Mutta jätetähän nyt 
sfinne nfifitä parhafita mettfiä, parhafita pufita hakkaamattakfin. (SH 
2010/12.) 

 
Metsätaloudellfiset tofimenpfiteet ovat muuttaneet tutufiksfi käynefitä erä-
mafisfia seutuja, mutta myös porotalous on hyödyntänyt aluefita tehok-
kaastfi. Nämä elfinkefinollfiset tofimet ovat jättäneet näkyvät jäljet ympä-
rfistöön vuosfien kuluessa, ja näfihfin muutoksfifin aluefiden käyttäjät fitse-
kfin ovat havahtuneet. 
 

Kun tuolla fitärajan pfinnassa afikanaan kulkfi, rajavyöhykkeellä kun 
olfi pfitkään koskematonta [metsää], nfifin yllätys, mfiten sekfin hyö-
dynnettfifin nfifin lähelle valtakunnan rajaa. Sfifin on parhafimmfillaan 

                                                      
222 Ollonqvfist 1998: 100; Vefijola 1998: 17; Lehtfinen 2002: 22–23; Rfinnekangas & 
Anttonen 2006: 175.  
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vafin muutaman kymmenen metrfiä, kulfissfimetsfikkö, välfissä. Ja po-
roafita tuotfifin koko ajan lähemmäs rajaa. Sfiel olfi koskematon jäkälä 
rajavyöhykkeellä, kun poroafita menfi sfiellä rajavyöhykkeen takana, 
kolmen kfilometrfin päässä. 
Hyvfin monfi poromfies sfitte tunnustfi, että kyllä me oltfifin lyhyt-

näköfisfiä, kun tuotfifin se afita nfifin lähelle rajaa ja avattfifin porofille se. 
Vanhan ja uuden afidan välfi. Menfi nofin kolme vuotta ja ne [porot] 
kafivo mustalle mullalle sen. (SH 2010/9.) 

 
Suomalafista metsäpolfitfifikkaa ohjattfifin valtfion taholta aktfifivfisestfi 
1960-luvulla. Edeltävfinä vuosfikymmenfinä luotuja metsänkäytön ta-
louskeskefisfiä tavofittefita kohtaan vfirfisfi krfitfifikkfiä 1970-luvulla ja 1980-
luvulle tultaessa tutkfimus ja metsänhofidollfiset kokemukset tarjosfivat 
jo runsaastfi vertafiluafinefistoja erfilafisfista tavofista kasvattaa metsää. Erfi-
tyfisestfi 1990-luvulla metsfienkäyttöön lfifittyvät ympärfistökysymykset ja 
luonnon monfimuotofisuuden tavofite korostufivat. 2000-luvulle tulta-
essa metsäpolfitfifikka ja sen tofimfintaympärfistö ovat jälleen muuttuneet. 
Kansallfinen, puuntuotantokeskefinen metsäpolfitfifikka on monfiarvofis-
tunut kansafinvälfisyyden pafineessa, ja puuntuotannon taloudellfisen 
kestävyyden rfinnalle ovat tulleet myös kysymykset bfiologfis-ekologfi-
sesta ja sosfiaalfisesta kestävyydestä.223  
Marttfi Peltomaa tunnfistaa myös henkfilökohtafisestfi, että metsfien 

taloudellfisen hyödyntämfisen suhteen asennemuutosta on tapahtunut, 
sfillä myös suojelullfisfia arvoja otetaan nykyään paremmfin huomfioon 
metsätalouden pfifirfissä. Vanhasta puustosta on myös hyötyä metsän 
uudfistumfisessa ja tämä pfitäfisfi huomfiofida metsfien kestävää kehfitystä 
suunnfiteltaessa ja arvfiofitaessa. 
 

Nangunfiemessä esfimerkfiksfi on just sellasfia vanhoja kantoja, jotka 
hätkäyttää. Joskus olen pannu aseen sfifihen mfitaksfi, että ylfi metrfin 
paksufisfia pufita ollu. Efi varmaan hfirveästfi olfisfi menetetty materfiaa-
lfisfia arvoja, vafikka olfisfi jätetty ne pystyyn. Jotenkfin erfillä tavalla nyt 
suhtautuu tuo metsätalous näfihfin jättfiläfismäntyfihfin. Afinakfin tuolla 
Ahkun rfinteessä nfifitä on jätetty pystyyn. Sehän parhafimmfillaan 
kufitenkfin jatkaa sfitä sukupolvea. Se sfiementää ja jos on hyvä käpy-
vuosfi, valtava mänty, se fihan satojen metrfien päähän lennättää sfie-
menet. Männynsfiemenhän lentää fihan kfilometrfikaupalla. Metsäta-
lous vofis ajatella sfitäkfin, että sfifitä ofis jotafin hyötyä. (SH 2010/12.) 

                                                      
223 Ollonqvfist 1998: 9, 215; Kansallfinen metsäohjelma.. 1999; Rfinnekangas & Antto-
nen 2006: 175–177. 
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Vanhat puut ovat Peltomaan kerronnan mukaan kufin luonnonmufis-
tomerkkejä. Hän ehdottaakfin, että tfietyn fiän saavuttanut puu safisfi suo-
jelustatuksen, ja se safisfi jatkaa kasvupafikallaan luonnollfisen elfinkaa-
rensa loppuun. Peltomaan mfielestä on tuhlausta kefittää selluloosaa 
fikfivanhasta ”tervasrososta”, jota efi vofi enää hyödyntää sahapuunakaan. 
Näfissä tfilantefissa vanhojen metsfien suojelupyrkfimykset tulevat täysfin 
ymmärrettävfiksfi. 
 

Ja helvetfinmofinen vafiva kaataa semmonen puu. Ennen varsfinkfi. 
En tfifiä, mfiten sfitten moto, onko sfifinä jotafin rajotuksfia - tuskfin on 
- paksuudessa, mfitään. Ja sfitten kun se on monestfi tervasrosoa, 
halkefillu se sydän sfiellä, nfifin efi sfitä vofi sahapuuksfi.. Sfifitä kefitetään 
selluloosaa, nfifin onhan se nyt hfirveää tuhulausta! Kyllä mfie sfifinä 
tähän suojeluväen kantaan yhdyn, että efihän nfifistä nyt pfitäfisfi pape-
rfia tehdä sellafisfista, jotka nyt on nfifin kun luonnonmufistomerkkejä! 
Suomen olofissa, joku kasvfi, vofi elää 500-, 700-vuotfiaaksfi, vähän 

nfifin kufin Mamren tammfi, Amerfikan Kalfifornfian punapuu. Ne pfi-
täs rauhottaa. Todella. Tehdä nfifin yksfinkertafinen lakfi, että kun puu 
tulee tfiettyyn fikään, nfifin se rauhotetaan. Sfitä efi saa kaataa. Efi sfifitä 
ole kellekään mfitään hafittaa sfiellä. Mutta se on helvettfimofinen mafi-
semankaunfistus ja on varmaan hyötyä koko metsälle sfifitä. Efi sem-
mosta yksfinkertafista [lafinsäädäntö]tofimenpfidettä ole pystytty to-
teuttamaan. (SH 2010/12.) 

 
Metsätaloustofimenpfitefiden hyväksymfinen tofimeentulon perustana 
on realfistfista pohjofisessa, vafikka vanhoja metsfiä ja arvokkafita puuyk-
sfilöfitä on sfiltfi syytä säfilyttää. Marttfi Peltomaan esfimerkfissä koululuo-
kat vofisfivat käyttää metsää oppfimfisympärfistönä. He vofisfivat käydä 
katsomassa jotakfin tfiettyä vanhaa puuta ja suhteuttaa Suomen hfisto-
rfiaa, fihmfisen tofimfintaa ja omaa maafilmankuvaa puun fikään ja hfistorfi-
aan. Samalla olfisfi mahdollfista vafikuttaa nfifihfin asentefisfifin, jotka ympä-
rfistön elfinkelpofisuuden kannalta on afiheellfista nähdä arvokkafina. 
 

Mfie hyväksyn sfiltfi täysfin metsänhakkuut. Mfilläs tääl ofis eletty ellefi 
metsätöfillä. Ja kyllä metsä uudfistuu täällä hyvfin. Mutta fihan kfiva, 
että semmosfia vanhoja pufita [jätetään]..  Sehän vofis joku koulu-
luokka mennä kattomaan, että "tässä, lapset, on 700 vuotta vanha 
puu", että "nofin vuonna 1300 tämä on ollut tämmönen vaaksan 
mfittanen tafimfi" ja suhteuttaa sfifihen Suomeen, että mfitä se sfillofin 
olfi. Että "sfillofin ensfimmäfisfiä hämäläfisfiä yrfitettfifin kastaa tuolla puo-
lfiväkfisfin". Tafi "tehtfifin joku ryöstöretkfi rfistfiretken nfimellä Ruot-
sfista Suomeen". "Täällä vfielä uskottfifin erfilafiseen jumalaan kufin nyt 
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uskotaan" tafi.. Sfillä lafilla sfitä maafilmankuvaakfin avartas varmaan 
mahdottomastfi. (SH 2010/12.) 

 
Metsätalouden ja erämaaluonnon sovfittamfinen pohjofisfille aluefille on 
mahdollfista. Peltomaa punnfitsee metsfiensuojeluun lfifittyvfiä eettfisfiä pe-
rfiaattefita ja epäfilee luonnontfilafisfifin metsfifin kohdfistuvan metsätalous-
käytön taloudellfista kannattavuutta. Hänen mfielestään talousmetsä-
tofimfinta pfitäfisfi keskfittää tfietyfille, metsätaloudellfisestfi afiemmfin hyö-
dynnetyfille aluefille, jofissa ”annetaan moton laulaa”. Vastaavastfi tulfisfi jät-
tää jäljellä olevfia luonnontfilafisfia metsfiä metsätalouskäytön ulkopuo-
lelle. Koska ”fihmfinen mfittaa omalla fiällään kafiken”, metsfien uudfistumfista 
on vafikea hahmottaa pohjofisen luonnon vaatfimassa mfittakaavassa. 
 

SRP: Sfinun mfielestä täällä on kufitenkfin mahdollfista tällafinen met-
sätalouden ja erämaaluonnon käsfikkäfin.. rfinnakkafinelo? 
MP: Nfifin, mfie yhdyn täysfin tuohon [eräkfirjafilfija]kollegan, Sarapään 
Sepon näkemykseen, että mfissä päfin täällä on metsätaloutta har-
jofitettu, nfifillä aluefilla, nfifin hakataan sfitten vfifimfisen päälle. Kun 
sfinne kasvaa tfiheää männfikköä, nfifin harvennetaan taas sfiellä. Ja an-
netaan moton laulaa. Ja hankfitaan sfieltä sfitä katetta näfille Metsä-
hallfituksen aluefille. Mutta efi mennä näfihfin luonnonmetsfifin, mfitä 
nyt on vfielä vähän pystyssä. Annetaan ne olla. 
Elfi kyllä mfinusta fihmfisen täytyy sfifinäkfin jokfin raja hyväksyä. 

Vafikka kufinka lasketaan, että mfikä on kannattavaa taloudellfisestfi. 
Mfinulla on suurfi epäfilys - ja varmaan monella muullakfin - että 
onko se taloudellfisestfi kannattavaa enää näfitä vfifimesfiä pufita ha-
kata, tafi näfitä vfifimesfiä luonnonmetsfiä. Kyllähän täällä puuta on, efi 
suomalafinen metsä ole sellafinen, että se muodostuu autfiomaaksfi, 
jos sfifitä puut hakataan. Että "eroosfio syö sen". Päfinvastofin. Sfifitä 
kasvaa ofikefin hfienoa männfikköä. Mutta se on vaan fihmfisen mfitta-
puussa.. Ihmfinen mfittaa omalla fiällään kafiken. Kyllä se luonto 
muuttaa. Se pfitää puolensa. (SH 2010/13.) 

 
Mänty sopeutuu hakkufisfifin, jopa avohakkufisfifin, samofin kufin rfifistalfin-
nut mukautuvat ”nuorfifin metsfifin”. Erämfies tarkastelee maastoa lfifikku-
mfisen kannalta ja kävelee mfielufiten seudufilla, jofissa on vanhaa puus-
toa, ja joka vfisuaalfis-synesteettfisenä kokemuksenakfin ”näyttää enemmän 
mettältä” kufin fihmfisen uudfistama tasafikäfinen, -lajfinen ja -kasvufinen 
metsämafisema. Ikfipetäjät ovat ”sfiellä ylhäällä nykyään”, koska ”vaaran-
päällysmäntyfinä” ne jäävät hakkufiden ulottumattomfifin.   
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MP: Kyllä sfiellä on nfifin paljon sellafista nuorta metsää, että sfieltä 
puuttuu ne ylfispuut. Nehän lfinnut - pakkohan nfifiden on asua jos-
safin – ne on sopeutuneet nuorfissakfin männfiköfissä tulemaan tofi-
meen. Monta tuntfia saa kävellä tuossa [Raja-]Joosepfin, Kattajärven 
kafirassa, ‒ ‒ sfieltä efi löydy vanhaa puuta enää ollenkaan. Efi ne kyllä 
mukavfia ole sfiellä kävelläkään. Kyllä se afina, mfissä on vanhaa 
puustoa, nfifin enemmän mettältä näyttää. Mukavampfi lfifikkua. 
SRP: Onko nfifissä sfinun mfielestä rfifistan kannalta vafihtelua? Mää-
rfissä? 
MP: Efi, efi. Se onkfin juurfi, että näfissä uusfissa metsfissäkfin, nfifissä on 
lfintuja. Ihan samalla tavalla. ‒ ‒ En tfifiä, mfiten se metso, käyttääkö 
se fihan nuorfia metsfiä hakoamfiseen, vafi pfitääkö sfillä olla vanhoja 
metsfiä. Koska se hakomfismänty.. metso valfikofi sen.  ‒ ‒ Rä-
memännyt ja vaaranpäällysmännyt on semmosfia.  Ja ne vaaran-
päällysmännythän jää, menfiskö se kolmessasadassa metrfissä se 
raja, tafi vähän allekfin, mfitä efi hakata. Just ne fikfipetäjät, ne on sfiellä 
ylhäällä nykyään. (SH 2010/14.) 

 
Marttfi Peltomaan ylälappfilafista ympärfistönmuutosta käsfittelevää ker-
rontaa tfifivfistäen vofi todeta, että tfieverkostot yltävät yhä kauemmas ja 
luonnonmetsfiä on yhä vähemmän. Nämä muutokset ovat vähentä-
neet monfien ylälappfilafisaluefiden erämafisuutta. Peltomaan ympärfistö-
muutoksfia käsfittelevään kerrontaan sfisältyy myös luonnon- ja erä-
mafidensuojeluasentefita ja nfifissä tapahtunefita muutoksfia kuvaavaa pu-
hetta. Erämafiset seudut ovat paradoksaalfisestfi tofisaalta helpommfin 
saavutettavfissa yhä laajenevan metsäautotfieverkoston ja motorfisofi-
dun lfifikkumfisen avulla, mutta tofisaalta ne ovat sfifirtyneet ”kauem-
maksfi”, koska yhä harvempfia seutuja mfielletään enää erämafisfiksfi. 
  

Mutta efihän sfiellä [nuorfissa metsfissä] samanlafinen tfietenkään ole 
mettästäjällä kulukfia. Nfifinko jossakfi ofikeassa metsässä. Ja tämä 
nfifin kuulufisa Kessfin aluekfin tuolla Inarfin fitäpuolella, ensfimmäfiset 
vfifis, kuus kfilometrfiä, nfifin kyllä sfieltä tfietenkfi löytyy hakkaamatonta 
sfieltäkfin. Afina nfifitä löytyy vaaramafisemfia, mfitkä on hakkuurajan 
yläpuolella, nfifin sfiellä on luonnonmetsfiä vfielä, mutta afina nfifitäkfin 
vaan vähemmän. Kufitenkfi. Ja tfieverkostot yltää afina vaan kauem-
mas. 
SRP: Onko se semmonen asfia, joka erämafisuutta tavallaan vähen-
tää?  
MP: On, ja mefillähän ofis tuo UK-pufisto224 tuossa, josta suurfin osa 
on.. sfitä on nfifin vähän Inarfin kunnan puolella. Inarfin kuntalafisfille 

                                                      
224 Urho Kekkosen kansallfispufistosta käytetään lyhennettä UK-pufisto. 
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efi ole sfinne225 pyyntfiofikeutta. Sfiel ofis mukava kulkea. Sfillon ku 
[Raja-]Joosepfissa asu, nfifin efi sfitä juurfi Luton takana [nykyfisen kan-
sallfispufiston alueella] kuljettu, kuljettfifin sfiellä pohjofispuolella. (SH 
2010/9.) 

 
Lafinsäädännöllfisestfi määrfiteltyjen erämaa-aluefiden merkfitys luonnon-
tfilafisten aluefiden säfilyttäjfinä näkyy merkfittävänä. Monet luonnontfilafi-
sfiksfi tulkfittavat pafikat, kuten Lemmenjoen kansallfispufiston, Urho 
Kekkosen kansallfispufiston, Hammastunturfin tafi Sarmfitunturfin erä-
maa-alueet, ovat säfilyneet ekstensfifivfisen eränkäynnfin ympärfistöfinä. 
Urho Kekkosen kansallfispufiston pyyntfiofikeuksfia rajofittaa se, että 
metsästämfinen on rajattu kotfikunnan alueelle. Inarfilafiset efivät pääse 
metsästämään Sodankylän kunnan aluefille sfijofittuvfifin kansallfispufiston 
osfifin ja Urho Kekkosen kansallfispufistoon kuuluvfia aluefita on Inarfin 
kunnan alueella vafin vähän. 
Tradfitfionaalfiseen erämaakäsfitykseen pohjautuva suhtautumfinen 

pafikkofihfin ja pafikallfisestfi rakentunut tekfijyys näfiden erämafisten pafik-
kojen ja nfifihfin lfifittyvfien käytäntöjen osana ovat vofimakkaastfi läsnä 
Marttfi Peltomaan kerronnassa. Hän efi tuo juurfikaan esfifin matkafilullfi-
sfifin luonnonkäytön mallefihfin lfifittyvfiä kysymyksfiä, mutta erämaan suo-
jelullfisfia näkökohtfia on nähtävfissä erfityfisestfi nfifissä kertomuksfissa, 
jofissa käsfitellään luonnonympärfistöfissä tapahtunefita muutoksfia. Pafi-
kallfiseen luonnonkäyttöön konkreettfisestfi lfifittyvät pafikat taas ovat 
vofimakkaastfi sfidoksfissa pafitsfi ajan, tofimfinnallfisuuden ja kokemuksen 
myötä merkfityksensä saanefisfifin opfittufihfin pyyntfimafihfin ja -vesfifin, 
myös nfifiden käyttöön lfifittyvään jatkuvuuteen. 
  

                                                      
225 [Sodankylän tafi Savukosken kunnan aluefilla sfijafitsevfifin kansallfispufiston osfifin] 
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5 ERÄMAA TOIMINNALLISENA YMPÄRISTÖNÄ 
 
 
5.1 Hfirvenpyynnfissä ja sfifikaverkofilla   
 
5.1.1 Eräelämää kahdeksan vuodenajan mukaan   
 
Ympärfistön, yksfilön ja tofimfinnan välfisfiä yhteyksfiä ja nfifihfin lfifittyvfiä 
käsfittefitä vofidaan määrfitellä monfista erfi näkökulmfista.226 Tufija Kotfi-
ranta (2008: 101–102) pohtfifi tutkfimuksessaan fihmfisen tofimfintamal-
leja Rfisto Eräsaaren (1999: 148–149) esfittämää muutoksen selfitysta-
pojen luokfittelua soveltaen. Muutoksfia selfitettäessä tafi tätä mallfia fih-
mfisen finhfimfillfisen tofimfinnan yhteyteen sovellettaessa tulfisfi vofida 
erottaa, mfillofin asfiat tapahtuvat luonnostaan ja mfillofin kyse on pakosta, 
mfillofin taas jotafin tehdään tavan vuoksfi ja mfillofin kyse on sattumasta.  
Ihmfisen tofimfintaa vofidaan selfittää myös motfivaatfion käsfitteen 

avulla. Salmela-Aro & Nurmfi (2002) lfifittävät motfivaatfioon fihmfisen 
kfifinnostuksen kohteet, mfielfihalut, fintohfimot ja tofiveet, sekä tofimfijan 
ja kohteen vuorovafikutuksen. Motfivaatfiopsykologfia pyrkfifikfin selvfit-
tämään, mfiksfi fihmfiset tofimfivat ja ajattelevat jollakfin tfietyllä tavalla, efi-
vätkä jotenkfin tofisfin tafi vafihtoehtofisestfi. Hakkarafisen (1990) mukaan 
motfivaatfio on kokoava termfi, jonka pfitäfisfi selfittää, mfiksfi jokfin käyt-
täytymfinen tapahtufi. Motfivaatfio vfifittaa hänen mukaansa sekä tulok-
sfifin että prosessefihfin.227   
Tässä tutkfimuksessa tofimfinnan käsfitettä lähestytään sekä luvun 

alussa kuvafilemanfi muutosten selfitystapojen mallfin että motfivaatfion 
käsfitteen pohjalta. Yksfilön tofimfinta näyttäytyy sekä välttämättömfien 
tofimfien ja tekojen että tofimfijan ja kohteen vuorovafikutuksen ta-
solla.228 Motfivaatfion käsfitteen kautta on mahdollfista päästä tarkastele-
maan pafitsfi tofimfintaa suuntaavfia kfifinnostuksen kohtefita myös tofimfin-
nan merkfitystä, ja tässä tapauksessa nfimenomaan erämafihfin lfifittyvfiä 
tofimfintoja.  
Marttfi Peltomaan kerronnassa vuodenkfierto ja vuodenajat aset-

tuvat luontevaksfi kehykseksfi erämaassa tapahtuvfille tofimfinnofille. Jo-
kafiselle vuodenajalle on sfille luonteenomafiset, luontoon lfifittyvät tofi-

                                                      
226 Ks. esfim. Appleyard 1979; Kaplan 1983; Stables 1998: 155–164; Kotfiranta 2008: 
100–119.  
227 Salmela-Aro & Nurmfi 2002: 6–15; Hakkarafinen 1990: 24–25;  ks. myös Kotfiranta 
2008: 106–108. 
228 Tästä kfirjofittaa myös Kaplan 1983:321–322.  
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mfintansa.  Kokonafisvaltafinen eräelämä ”efi jätä vuodenkfiertoon yh-
tään kuollutta kohtaa, jollofin luonnosta pfitäfisfi pysyä pofissa” 229. Erän-
käyntfifin ja erämaahan lfifittyvät tofimfinnot tofistuvat pohjofisen erämaa-
luonnon kahdeksaa vuodenafikaa seuraten. Eränkävfijän vuosfi alkaa 
Marttfi Peltomaan kokemuskerronnassa syyskesästä ja syksystä, ja kfier-
tää syystalven, talven, kevättalven, kevään, kevätkesän ja kesän kautta 
uuteen syyskesään ja syksyyn.230 
 

Erämfiehen vuosfi, kyllä se alkaa sfifitä syksystä, syyskesästä, afinahan 
se on alkanu.  ‒ ‒ Efihän sfitä vanahaan, hyvään afikaan, joskus sata 
vuotta sfitten, efihän sfitä ole lafinsäädännöllä sanottu, että nyt alkaa 
lfinnunpyyntfi ja vesfilfinnunpyyntfi, se on vaan alkanu nfifinku on to-
tuttu. (SH 2010/9.)  

                                                      
229 Peltomaa & Saraspää 2006. 
230 Kuvfio 2 Vuodenkfierto eräelämän tofimfinnallfisena kehyksenä Marttfi Peltomaan kertoman 
mukaan. Kuvfion jaottelun alkuperäfisfidea on Peltomaan & Saraspään (2006) teoksesta 
Erämfiehen kahdeksan vuodenafikaa. Kuvfion tfietojen lähteenä on käytetty Marttfi Pelto-
maan haastatteluja SH 2010/9 ja SH 2010/10.  
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KUVIO 2 Vuodenkfierto eräelämän tofimfinnallfisena kehyksenä Marttfi Peltomaan 

kertoman mukaan. 

 
Lähfiluonnonvarojen hyödyntämfisen motfifivfina Peltomaa näkee edel-
leen suomalafisfille luonteenomafisen ajatuksen ”talvfivarastojen keruusta”. 
Luonnosta pyrfitään hankkfimaan ravfintoa ja kotfitarvekalastajan ”on 
lähdettävä sfillofin kalaan, kun kalaa efi enää ole”. Kotfitarvekalastusta on 
mahdollfista harjofittaa ympärfi vuoden pyyntfitapojen vafihdellessa vuo-
denajan mukaan. 
Verkkokalastus on tavanomafisfin pyyntfitapa. Syksyfisfin verkote-

taan erfityfisestfi Inarfijärven mufikkua ja pfitkäsfifimapyynnfillä tafimenta. 
Syystalven kalastukseen kuuluvat matefiden ja haukfien pyyntfi syöttfi-
koukufilla, myös pfitkäsfifimapyyntfi jatkuu edelleen.  Talven kalastus-
muotona on Ivalojoessa ja Inarfijärvellä verkofilla tapahtuva juomusta-
mfinen231 elfi jäänaltakalastus, jonka saalfiskala on pääasfiassa sfifikaa. 
Myös mateenpyyntfi on talvfiajan kalastusmuoto. 

                                                      
231 Pohjofissaamenkfielen ’juoŋastallat’ tarkofittaa suomeksfi ’pyytää jääverkofilla’, ’juo-
mustella’.  ’Juoŋas’ on suomeksfi ’jääverkko’, ’juomus’. (Sammallahtfi 1993: 121.) 
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Erfityfisestfi kevättalven pfilkkfikalastukseen Marttfi Peltomaa näkee 
vfirkfistyskalastuksen muotona, johon yhdfistyy retkefilyä ja ulkofilua. 
Kevään kalastustapana on katfiskapyyntfi, jonka saalfiskala on lähfinnä 
ahventa, kun taas kevätkesän verkkopyyntfi Ivalojokfisuulla tuottaa saa-
lfifiksfi ”sfifikaa ja pakosta ahventa”. Kesäajan kalastus tapahtuu sekä Ivalo-
joella, Inarfijärvellä että lähfiseutujen metsäjärvfillä joko verkkopyyntfinä 
tafi vfirkfistyskalastukseen lfifittyen vetoufisteluna tafi vfiehe- ja vapakalas-
tuksena. Syyskesän kalastusmuotona on verkkokalastuksen lfisäksfi 
myös nuottakalastus, jonka saalfifina nousee pääasfiassa sfifikaa ja mufik-
kua. 
Metsästyskausfi alkaa syyskesän vesfilfinnunpyynnfistä, ”sorsastuk-

sesta”. Sfitä seuraavat hanhenpyyntfi, syksyfinen kanalfintupyyntfi, josta 
käytetään myös nfimfitystä maalfinnunpyyntfi. Syksyyn ja syystalveen 
ajofittuvat myös hfirven-, karhun- ja jänfiksenmetsästykset. Karhun-
pyynnfistä Marttfi Peltomaa toteaa, että ”tottahan karhua pyytää kannat-
taa, vafikka efi safisfikaan.” Talveen ajofittuvat pfienpetopyyntfi ja rfiekon-
pyyntfi, joka Ylä-Lapfissa päättyy maalfiskuun lopussa 232. Rfiekonpyyn-
nfissä on eettfistä ottaa huomfioon vuosfittafiset rfiekkokannanvafihtelut. 
 

Jäänaltakalastus on sfitten talvfisafikaan. Kyllä sfitä kalastelee. Mfinä-
kfin jonkun verran pfidän [verkkoja] kufitenkfin. Kylläpä se näfin on, 
että sfillofin kun on ollut jonkfin verran rfiekkoja, nfifin oon pyytäny 
ansofilla nfifitä. Muutaman kymmenen. Parfina vfifime talvena en ole 
vfifittfinyt - nfifien vähfien päänmenoksfi - vfirfitellä. Tofivoa, jos jäfis 
muutama rfiekko jatkamaan sukua. Joskus  semmofisessa vapauden-
hurmassa, kun jäfin eläkkeelle, nfifin olfin tuolla Yläperällä, sfiellä Kfiel-
lajokfilatvalla, sfiellä on Rajavartfioston vanha partfiomaja, asufin 
sfiellä.. parfi-kolme vfifikkoa kafiken kafikkfiaan ja pyysfin rfiekkoja. Efi 
sfillofinkaan kovfin hyvfin ollu nfifitä. Sfifinä juurfi toteutfin vafin sfitä van-
haa haavetta, että olfispa mukava, kun safis rauhassa eräkämpällä 
pyytää rfiekkoja ammatfikseen. Se rfiekko nyt olfi afinoa, jota vofi pyy-
tää ja se olfi mukava kokemus sekfin. Jos joskus vfielä tulfis rfiekkoja 
saman verran, nfifin olfis joskus mukava uusfiakfin se. (SH 2010/10.) 

 
Luonnonmarjojen pofimfimfinen, marjastus, alkaa kesäkauden hfillan-
pofimfimfisesta elfi hfillastuksesta jatkuen syyskesän mustfikanpofimfin-
taan. Puolukat tulevat pofimfintavuoroon syksyllä.  Marttfi Peltomaan 
harjofittama afinoa sfienestysmuoto on keväfinen korvasfienten pofimfinta, 

                                                      
232 Metsähallfitus 2013. Ylä-Lapfin pfienrfifistametsästys. 
http://www.metsa.ffi/sfivustot/metsa/ffi/Eraasfiatjaretkefily/Metsastys/pfienrfifista/Sfi-
vut/Yla-Lapfinpfienrfifistametsastys.aspx (vfifitattu 27.2.2013.) 
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ja hänen mukaansa marjanpofimfinta ja sfienestys tapahtuu vuodesta 
tofiseen ajan ja tottumuksen myötä tutufiksfi tullefilla aluefilla. 
Varsfinafisen eränkäynnfin ja keräfilyn lfisäksfi vuodenkfiertoon sfisäl-

tyy monfipuolfisestfi muutakfin luontoon ja eräelämään lfifittyvää tofimfin-
taa. Rfifistanhofitotyöt, lfintujen talvfiruokfinta, lfinnunpönttöjen ja poltto-
pufiden tekemfinen ovat talven ja kevättalven tofimfia. Keväfisfin kunnos-
tetaan ja huolletaan veneet sekä muut pyyntfivälfineet. Omaan käyttöön 
valmfistettavfien puuvenefiden ja rekfien teko ajofittuu yleensä kevääseen 
233. 
Kfirjofittamfinen on löytänyt luontevan ajankohdan kahdeksan 

vuodenajan kalenterfista, vafikkakaan kfirjofittamfista efi Peltomaan koke-
muksen mukaan pfidetä nfifin arvostettuna työnä pafikallfisyhtefisössä 
kufin käytännön eräelämään lfifittyvfiä tofimfia. Talvfiafika sopfifi kfirjofitta-
mfisajankohdaksfi, koska mufina vuodenafikofina rfifittää ”ofikeaa työtä” 
ulko-olosuhtefissa, ”kämpällä”, metsässä tafi järvfillä. 
 

SRP: Entäs tuossa tammfi-helmfi-maalfiskuulla. Mfitä sfitä sfillofin on, 
hommaa? 
MP: Kyllä se nykyään afika lafilla on, mfie yrfitän kfirjotella sfillon. Syk-
syllä afina tuntuu, että on nfifin paljon muuta tekemfistä, ”ofikeaa 
työtä”. 
Efihän täällä kfirjottamfista pfidä kukaan ofikeana työnä. Jos joku 

kysyy, että mfitä se oot teheny helmfikuussa, tammfikuussa. ”Olen 
mfie tässä kfirfijotellu”. Ne, että ”Jaa, et mfitään?” Mutta jos sanot, 
että se olet teheny rekfiä tafi verkostellu. Nfifin ne, että ”Jaa, solet sfitä 
tehny.. Hyvä homma!”  

  SRP: [nauraa] Nfifin että se on sfitä ofikeaa tekemfistä! 
MP: Mfie oon afina tuon kesän tekemättömyyden perustellu.. Tä-
näkfi kesänä tefin kämpällä veneen.  (SH 2010/10.) 

 

Kalastusta ja metsästystä yhdfistävät pyyntfimatkat Inarfijärven ympä-
rfistöön ja saarfifin ovat ”hfieno tapa kokea erämaa”. Pfitkäkestofiset ja afinut-
laatufiset pyyntfimatkat ovat mahdollfisfia, koska lähes kafikkfi alueen 
maat ovat valtfion omfistuksessa. 
 

Täällä on taas sfitten tofisaalta tämä, täällä Inarfijärven alueella nfi-
menomaan - tuskfin mfissään muualla Suomessa - koska täällä on 

                                                      
233 Ks. Lfifite 7 Analyysfiesfimerkkfi: Kertomus venefistä. Peltomaa kertoo tässä esfimerkkfiker-
tomuksessa veneenteosta, -huollosta ja venefiden omfinafisuuksfista. 
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lähes kafikkfi maat valtfion omfistuksessa, nfifin se onnfistuu. Että läh-
detään verkkojen kanssa järvelle, ja pyydetään [maalfintuja] saarfista, 
tafi sfitten mantereen puolelta, semmosfia yhdfistettyjä pyyntfimat-
koja. Se on mfinusta hfieno tapa kokea erämaa. (SH 2010/9.) 

 
Erämaatutkfimuksessa luonnon ympärfistöpsykologfisfia vafikutuksfia on 
tutkfittu nfimenomaan elvyttävfien luontokokemusten kannalta, ja luon-
tokokemuksen yksfilölle myöntefistä vafikutusta kutsutaan elpymfiseksfi. 
Tutkfimukset ovat osofittaneet, että luonnonympärfistöfillä on vofimakas 
elvyttävä vafikutus, joka syntyy nopeastfi. Elementfit efivät välttämättä 
ole dramaattfisfia ja pelkkä näkymäkfin vofi rfifittää elvyttävään vafikutuk-
seen. Elvyttävä vafikutus vofi syntyä tahdosta rfifippumatta, efikä vafiku-
tusta välttämättä huomaa välfittömästfi.234 
Erfityfisestfi erämaakokemuksfien elvyttävyyteen havafittfifin lfifittyvän 

neljä elementtfiä. Lumoutumfisen elementfissä tarkkaavuus kfifinnfittyy ym-
pärfistössä kfifinnostavaan ja finnostavaan kohtaan. Arjesta firtautumfinen, 
arjen kfifirefistä tafi vaatfimuksfista pofistumfinen, taas edfistää elpymfistä ja 
vofi tapahtua esfimerkfiksfi pafikanvafihdoksen myötä. Jatkuvuuden koke-
muksen myötä yksfilölle avautuu mahdollfisuus myöntefisen rajatto-
muuden kokemfiseen, jollofin pafikan elvyttävä vafikutus koetaan osaksfi 
fitseä. Yhteensopfivuuden kokemuksen elementfissä yksfilön päämäärfien, 
arvojen, tarpefiden ja ympärfistön vaatfimusten ja mahdollfisuuksfien vä-
lfillä vallfitsee tasapafino. Vafikka pafikka tarjoafisfi lumoutumfisen, jatku-
vuuden ja arjesta firtautumfisen tunteen, se efi välttämättä tofimfi elvyttä-
västfi, ellefi pafikka tunnu sopfivan fitselle tafi jos pafikkaan lfifittyy lfifikaa 
häfirfiötekfijöfitä, esfimerkfiksfi melua.235 
Marttfi Peltomaan kerronnassa erämaaluontoon lfifittyvät vfirkfisty-

mfiseen, harrastunefisuuteen ja vapaa-ajanvfiettoon lfifittyvät käsfitykset ja 
tofimfinnot tulevat esfille tradfitfionaalfisen eränkäynnfin ja luontoon lfifit-
tyvfien tofimfintojen ohessa. Erämaaluonnon elvyttävyyden elementtejä 
kuten lumoutumfista, arjesta firtautumfista, jatkuvuuden ja yhteenkuu-
luvuuden kokemuksfia on monfissa kertomuksfissa havafittavfissa, mutta 
suurfin pofikkeavuus amerfikkalafistutkfimukseen osallfistunefiden eräret-
kefilfijöfiden käsfitysten ja ylälappfilafisen kokemusmaafilman välfillä lfienee 

                                                      
234 Kaplan, R. & Talbot 1983: 163–203; Kaplan, R. & Kaplan, S. 1989: 140–144; Kap-
lan, S. 1995: 169; ks. myös Salonen 2005: 64–69, 73. 
235 Kaplan, R. & Talbot 1983: 187–191; Kaplan, R. & Kaplan, S. 1989: 182–187. Tut-
kfimuksfifin osallfistuneet finformantfit olfivat amerfikkalafisfia 14–48 -vuotfiafita eräretkefilfi-
jöfitä ja tutkfimus toteutettfifin Mfichfiganfin osavaltfiossa luonnonsuojelualuefilla (Kaplan, 
R. & Talbot 1983: 170–172). 
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erämaan finhfimfillfisten käytäntöjen eroavafisuuksfissa. Amerfikkalafisva-
eltajalle erämaa on pafikka, jossa vfierafillaan saavuttamassa elvyttävfiä 
luontokokemuksfia, ylälappfilafisasukas saavuttaa näfitä kokemuksfia ar-
kfitofimfiensa sfivutuotteena. 
Tofimfinnallfinen, arkfipäfiväfiseen luonnonkäyttöön sfitoutunut suh-

tautumfinen erämafisfifin ympärfistöfihfin ja erämafiden hyödyntämfiseen 
on Marttfi Peltomaalle luonteenomafista. Kuten Jarno Valkonen (2002) 
näkee, lappfilafinen erämaaluontosuhde korostaa pafikallfisfia elämänkäy-
täntöjä ja erämaan suhdetta kulttuurfisestfi erfityfisenä, osana finhfimfillfisfiä 
käytäntöjä. Vastakkafisasettelua esfifintyy sfifinä puheessa, jossa nähdään 
erämaat uhanalafisfina nfifiden lfisääntyneen käytön vuoksfi ja jossa erä-
maan luontoa ja fideaa pfidetään uhattuna. Näfissä ”rajofittavfissa lausun-
nofissa” kafikkfi muu pafikallfinen luonnonkäyttö pafitsfi luontafiselfinkefi-
not, porotalous, matkafilu, metsätalous tafi muu teollfinen luonnon hyö-
dyntämfinen lfifitetään osaksfi vfirkfistyskäyttöä.236 Lähfiluonnon, ”takapfi-
han raaka-afineafitan” pfienfimuotofiseen hyödyntämfiseen tähtäävät ja 
perustuvat pafikallfiset elämänkäytännöt efivät tule näfissä erämaan 
uhanalafisuuteen keskfittyvfissä tarkastelutavofissa näkyvfiksfi. 
 
5.1.2 Luonnonhyödyntämfinen arkfisfina käytäntefinä  
ja elämäntapana 
 
Eräkertomuksfissa saalfifin arvo on keskefinen tekfijä ja saalfis vofi näyttäy-
tyä joko elämyksenä, ravfintona tafi muuna hyödykkeenä. Yleensä saalfifit 
tulevat kuvatufiksfi sekä elämyksellfisyytensä että hyödyllfisyytensä 
kautta. Esfimerkfiksfi Peltomaan teosten pyytötarfinofissa metsästetään 
hfirveä, karhua, ahmaa, jänfistä, oravaa, kettua, näätää, mfinkkfiä, vesfi- ja 
kanalfintuja. Lfisäksfi ansotaan rfiekkoja ja kalastetaan monfin erfi tavofin. 
Novellfit noudattelevat pääosfin eräkertomuksen juonen peruske-
hystä237, tosfin saalfifit vofivat olla vähäfisfiä ja epäonnea saalfistuksen suh-
teen on ajofittafin. Peltomaa fitsekfin toteaa: 
 
Efihän mefilläkään ole enää eräkfirjallfisuus sfitä, että mennään met-
sään, ammutaan ahkfion täysfi huurremetsoja, kefitellään sata lfitraa 
kahvfia ja tullaan pofis mfielfi jalostuneena. (KH 2005.) 

 

                                                      
236 Valkonen 2002: 52. 
237 Juonen peruskehyksestä tarkemmfin luvussa 6.2.2 Juonfi ja tofimfinnallfisuus eräkertomuk-
sen konventfiofina. 
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Erämaaluonnossa saavutetut elämykset koetaan kufitenkfin tär-
kefiksfi. Näfitä hetkfiä pyydystetään yhtä tarkkaan kufin saalfis-
eläfimfiä, nfifitä vangfitaan ja otetaan haltuun.238 Erämaan elämyksfiä 
saavutetaan usefin kamppafilun, rfiskfinoton tafi vastofinkäymfisten 
kautta, mutta ne ovat sfitäkfin arvokkaampfia. 
 

Afivan polanteen vfieressä, ylävfirran puolella olfi joessa fiso sula-
pafikka. Vfirtaavan, mustan veden vfierestä olfi vfisto kulkea. Tfie-
sfimme kufitenkfin, että sfifitä olfi vfielä aamulla ajettu kelkalla. Mekfin 
uskalsfimme mennä suksfilla. Tältä kohdalta olfi jäätä sfitä pafitsfi tal-
vella ofikefin jäädyttämällä jäädytetty tukevammaksfi, kun Luttojoen 
ylfi olfi ajettu huoltokuljetuksfia Anterfin vartfioasemalle.  
Lutolle tullessamme olfimme pafikofitellen joutuneet lahnusta-

maan suksfillamme afivan sulfiakfin mafita ja kahlomaan vesfikofissa. ‒ 
‒ Olfi lämmfintä, aurfinko pafistofi. Jos pysähtyfi ja tarkkaan kuuntelfi, 
kuulufi kfihfinää lumen sulaessa. Välfillä hankfi hytkähtfi aurfingon sfitä 
ruoskfiessa ja humahtfi alaspäfin fisolta alueelta. (KN 111.) 

 
Marttfi Peltomaa kertoman mukaan hänen kfirjansa sfisältävät kohtuul-
lfisuuden eräfideologfiaa myös saalfifin suhteen. Saalfiskuvaukset jäävät vä-
häfisfiksfi ja saalfifit varsfin pfienfiksfi. On yrfitettävä elää ”säällfisestfi” sfiten, 
että saalfistamfisen tarkofituksena on ravfinnon hankkfimfinen luonnosta. 
Hänen oma suhtautumfisensa metsästykseen on vuosfien mfittaan 
muuttunut yhä enemmän suuntaan ”mfitä et syö, nfifin älä ammu”. Rfifistan-
pyynnfin ja kalastuksen lfisäksfi myös luonnonmarjojen pofimfimfinen on 
yksfi saalfistamfisen muoto. Hfillasaalfifiden tavofitteluun finnostaa pafitsfi 
saalfis fitsessään, myös luonnossa lfifikkumfinen.    
 

Näköjään kerron koko ajan luonnon ja metsfien muutoksfista, 
mutta en sfiltfi sano, ovatko muutokset hyväksfi vafi pahaksfi. Se olfi 
tfietofinen valfinta, pfitää jättää päätelmät lukfijalle. Yrfitän myös elää 
säällfisestfi sfillä tavalla, että otan luonnosta mahdollfisfimman paljon 
ruokaanfi. Näyttää myös sfiltä, että nämä tulfien sytytykset esfimer-
kfiksfi sujuvat erfinomafisen hyvfin, tuulessakfin. Lfisäksfi olen välttänyt 
saalfistamfisen kuvauksfia, saalfifit jäävät afika pfienfiksfi. Älä ole ahne! 
(KH 2005.)  

Afina vaan on mullakfin semmonen suunta, että mfitä et syö, nfifin älä 
ammu. ‒ ‒ Jonkun verran ku olen nyt kulkenu - afikasemmfin olen 
kulkenu paljonkfi mettässä - semmosena afikana, kun efi saanu mfitään 
pyytää, efikä ollu asetta. Mutta nyt kun suuntaa mettään, kauemmas, 
nfifin kyllä pfitää olla joku.. Ees hanhenpyyntfiafika, fihan hyvä ja.. Mutta 

                                                      
238 Lehtola 1997: 100, 107. 
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kyllä paljon korvaa nyt tämä marjastus. Sekfin on tavallaan saalfistusta 
sekfin. Saalfis on fihan hyväkfin! Hfillastus esfimerkfiksfi. (SH 2010/9.) 

 
Tofimfinnallfinen suhtautumfinen luonnonkäyttöön on yhteydessä luon-
non arkfiseen hyödyntämfiseen: erämaasta – efikä afina kovfin kaukaa-
kaan – saadaan tofimeentuloa ja suoranafista ”lefivänjatketta”. Luonnon-
olosuhteet, sattuma tafi muut tekfijät vofivat vafikuttaa nfifin, että saalfista 
efi tule, mutta sekfin on hyväksyttävä. 
 

MP: Tämä kotfitarvekalastus on joka välfissä. Kotfitarvekalastaja ka-
lastaa sfillofin kun efi ole kalaa. 
SRP: Sfillofin tulee kalarefissun vuoro. 
MP: Keskellä kesääkfin saatfifin tuosta Ivalojokfisuulta fihan hyvfin sfifi-
kaa. Se on paljon sfifitä kfifinnfi, että vfifitsfifi lähteä.  
Ja tulee nfifitä saalfifittomfiakfin refissuja, ettefi saa kalaa. Mefikäläfinen 

suhtautuu nfifihfin nfifin, että tämä nyt olfi tämmönen päfivä, että huo-
menna vofi jo tulla. Olen huomannut, että [mufilla] on enemmänkfin 
‒ ‒, että ”jaa, ettefi mfitään tullu”. Ihan nfifinko se olfis pyytäjän vfika.  
Mutta efi se todella ole. Se on nfifin monesta tekfijästä kfifinnfi. Kalan 

lfifikkumfinen. Kun kalastaa ja mettästää, sfitä oppfifi saalfifin suhteen 
nöyräksfi. Se on nfifin pfienfistä sattumfista ja luonnonolosuhtefista, ta-
pahtumfista kfifinnfi. Päfinvastofin, hyvä kalastajahan osaa sen hyvfin se-
lfittää, että "kuun asento olfi väärä", "veden lämpötfila olfi väärä" tafi 
"tuulfi väärältä suunnalta". Tuhannen selfitystä.. (SH 2010/10.) 

 
Saalfifitta jääneen kalamfiehen selfitykset löytyvät ennemmfin luonnon-
olosuhtefista kufin omfista tafidofista.  Eräkertomusten menestyksekäs 
erämfies ansafitsee saalfifinsa yleensä jollakfin erfityfisellä tavalla, vafivojaan 
säästämättä.  Novellfissa “Vartfijahanhfi” mfinäkertoja osofittaa mfiehfistä 
näyttämfisenhalua ja ylpeyttä onnfistuneesta pyynnfistä ja hfienosta han-
hfisaalfifista. 
 

Autossa on lenkkfikengät, jotka Lasse vafihtaa jalkaansa märkfien ku-
mfisaappafiden tfilalle. 
– Tässähän on olo kohta taas kufin herralla.  
Mufistan, että hansfikaslokerossa on kamera. 
– Otetaanpa kerrankfin rehvakas kuva saalfifista, sanon. – Herra on 
hyvä ja menee kuvaan. 
Kotona jätän lfinnut rofikkumaan palotfikkafisfifin. En pfidä pahana, 

vafikka naapurfitkfin näkfisfivät ne aamulla. (KN 134.) 
 

Rfifista- ja kalakantojen luontafiset vafihtelut vafikuttavat saalfismäärfifin 
ratkafisevastfi. Marttfi Peltomaa mufistaa fihmetelleensä rfifistan vähyyttä 
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ensfimmäfisfinä Inarfin vuosfinaan, koska hänen ennakko-oletustensa 
mukaan Lapfin erämafiden olfisfi pfitänyt olla ”rfikkafita rfifistamafita”.  

Ja sfillon vafin sattu semmonen, koko ajan lfintukatovuodet. Ihmet-
telfin koko ajan, että täällä olfi nfifin kauhean vähän kanalfintuja, ver-
rattuna vafikka tuonne Pohojanmaall.. Jalasjärvelle. Jos sfiel ofis 20 
kfilometrfiä kulkenu, varsfinkfi tuommosessa vanhassa metsässä, nfifin 
sfiel ofis näkyny kymmenfiä lfintuja. Nfifin täällä saatto kulkea Joose-
pfista Kfippfikselle sen 20 kfilometrfiä, et nähny yhtään lfintua! Ettefi 
nfifitä paljon ollu, sfillon. (SH 2010/4.) 

 
5.1.3 Pyyntfikumppanuutta ja -välfinefistöä 
 
Eräelämään lfifittyvään kerrontaan sfisältyy arvosaalfiskuvauksen lfisäksfi 
myös posfitfifivfisestfi arvotettua pyyntfikumppanfi- ja pyyntfivälfineku-
vausta.239 Pyyntfitapahtumat ja etenkfin pyyntfivälfineet – olfipa sfitten ky-
symys metsästyksestä tafi kalastuksesta – kuvataan hyvfin yksfityfiskoh-
tafisestfi. Paulofitettavan kalaverkon “lfifinat olfivat kafikkfi 45-mfillfisfiä, mus-
tfia, kfierrettyjä nafilonlfifinoja.” Pfilkkfirefissun jääkafira on “kelujärveläfi-
nen” ja vafikka syöttfinä on vafin koukkuun kufivunut mato, tammukka-
kfilo nousee avannonrefiästä helpostfi, kun onkeen vafihtaa ensfimmäfisen 
hangelle nostetun kalan jälkeen paremman syötfin elfi kalansfilmän.240 
Pyyntfitafidot karttuvat kokemuksen myötä ja näfitä tafitoja ja kokemuk-
sfia vofi jakaa myös nuoremmfille eränkävfijöfille. Verkkokalastusta Inarfi-
järvellä kuvataan ja sen salofihfin opastetaan totuudenmukafisella, lähes 
dfidaktfisella tavalla: 
 
Aamulla kannofin veneeseen pfintaverkot, ne olfivat olleet kufivfilla 
koko syksyn. ‒ ‒ Ankkurofin pfintaverkkojatan pään fisolla kfivellä 
Kaamassaaren nokan tasalle, tofisen pään jätfin firtfi. Verkkojatalla 
olfisfi näfin tfilaa kääntyfillä tuulen mukana. Molemmfista päfistä ankku-
rofidut pfintaverkot vaatfivat järeät rapfikfivet, mfieluummfin ofikeat ank-
kurfit. Muuten ne efivät sfivutuulen pafinaessa pysyfisfi pafikallaan.  
Sata metrfiä pfitkän, vfifisfi metrfiä korkean monoffifilfiverkon laskfin 

ensfin. Se olfi helppo pala, verkko lappautufi tynnyrfistä melkefin fitsek-
seen tuulen kuljettaessa venettä. Perään laskfin kaksfi samankorkufista 
lankaverkkoa. Ne olfivat takkufisempfia käsfitellä, mutta olfin havafin-
nut nfifiden pyytävän parhafiten. Vfifimeksfi ratustelfin järveen värfittö-
män monoffifilfiverkon. Kafiken kafikkfiaan jataa tulfi kolmfisensataa 

                                                      
239  Varfis 2003: 374. 
240  KN 117, 222. 



137 
 

 
 

metrfiä. Kotfitarvekalastajalle sfifinä olfisfi kokemfista kyllfiksfi ja nokko 
tafimenfille ansaa. (KN 185.) 
 

Mfinäkertoja pafikantaa kerrontansa jälleen vuodenajan, vuorokau-
denajan, säätfilan ja fyysfis-sfijafinnfillfisen pafikan avulla. Kalastajan tofi-
mfinta ja tafidot sekä pyydysten omfinafisuudet kuvataan erfityfispfifirtefi-
neen: efi ole yhdentekevää, mfiten ja mfillafisfia verkkoja laskee pyytä-
mään, vaan pyydys on tfietynmfittafinen ja -kokofinen ”sata metrfiä pfitkä, 
vfifisfi metrfiä korkea monoffifilfiverkko”, pyyntfiomfinafisuuksfiltaan kehuttu 
”takkufisempfi lankaverkko” tafi ulkonäöltään ”värfitön monoffifilfi-
verkko”. Tarkastfi ja tarkofituksenmukafisestfi tuulensuunnan mukaan 
lasketusta verkkojatasta tulee kotfitarvekalastajan koettavaksfi ja tafime-
nfien ansaksfi rfifittävä. 
Venefitä tarvfitaan ”moneen lähtöön”.241 Metsäjärvfien, mökkfijärven 

ja Inarfijärven kalastukseen on omat veneensä, jokfikalastukseen 
omansa. Puu- ja lasfikufituveneet ovat kelvollfisfia verkosteluvenefitä. 
Ruostumaton alumfifinfivene taas kestää käyttöä vafikefissa olosuhtefissa. 
Ostamalla saa hankfittua käyttökelpofisen veneen helpostfi ja veneet 
kestävät hyvfin käytössä, kun nfifitä huoltaa. Veneentekemfinen on 
Marttfi Peltomaan mfielestä kufitenkfin opettavafinen elämys. Erfityyppfis-
ten venefiden valmfistus on haastavaa, sfillä ”kyllä se on joka vene uudestaan 
mufisteltava, että mfiten se tehdään”. 
Oman veneentekokokemuksen perusteella oppfifi tarkkafilemaan 

näkemfiään venefitä ja arvfiofimaan nfifiden valmfistusmaterfiaaleja ja teko-
tapoja. Lujfitemuovfi on veneenrakentamfiseen hyvä materfiaalfi, mutta 
puu on Peltomaan näkemyksen mukaan omaan tekemfiseen vfielä käyt-
tökelpofisempfi. 
 

Puuveneellä on omat rajofitukset, ja hyvät puolet. Ja ne hyvät puo-
let on sfifinä tfietenkfi, että kun se on fitse tehty! [nauravat] Ja kun se 
on hyvä soutaa. Jos se on huono soutaa, nfifin sfitä efi vofi tfietenkään 
kellekään sanoa! [nauravat] (S: Nfifin tfietenkfi..) Efi ole kfifikkerä 
nfifinku lasfikufituvene. 
Venefitä sfitten kufitenkfi tulee, joka vähän kalastaa.  ‒ ‒ Mutta efi 

nfifitä koskaan ole rfifittävästfi, efi ole joka järvellä, kun täällä on kolme 
tuhatta järveä, nfifin.. [nauravat] (SH 2010/10.) 

 

                                                      
241 Lfifite 7 Analyysfiesfimerkkfi: Kertomus venefistä. 
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Myös metsästysaseet kuvataan eräkerronnassa tarkastfi. Asefiden mer-
kfit, mallfit, luodfit ja omfinafisuudet dokumentofidaan tarkastfi metsästys-
tapahtuman yhteydessä.  Metsästys efi tapahdu pelkästään kfiväärfillä tafi 
haulfikolla, vaan kertojalla on ”sotfilaskfiväärfin mallfia/39” lfisäksfi “22-
kalfifiperfinen revolverfi, tarkka Smfith&Wesson” ja hänen erätoverfillaan 
“vfifime talvena hankfittu sotavaltfion pofistokfiväärfi, kolmen lfinjan vfin-
tovka. Vanhaa hyvää kefisarfivallan afikafista tuotantoa, Sfiestarjoella 
tehty.” Metsästystä harrastavfien turfistfipofikfien aseet taas ovat “järeän 
sorttfisfia puolfiautomaattfi-Brownfingeja, 30-06 –kalfifiperfisfia.” Pojan ja 
fisän epäonnfisella lfinnustusretkellä pofika lafittaa ”aseen haulfipfifippuun 
nelfimfillfisen vfihtavuorelafisen. 6,5-mfillfisen luotfipfifipun hän latasfi lfintu-
patruunalla, jossa olfi kovavafippafinen, terävä luotfi.” 242 
Marttfi Peltomaan eräkertomuksfissa rajamfiehet metsästävät myös työ-
asefillaan ja työafikana, metsästyksen valvonnan yhteydessä.   
 
Mfinulla olfi partfioaseena mukananfi rynnäkkökfiväärfi. Vasta tänä syk-
synä Raja olfi vafihtanut venäläfiset rynnäkkökfiväärfit kotfimafisfifin. 
Nämä olfivat tarkkoja asefita, ‒ ‒. Venäläfisfistäkfin asefista tofiset olfivat 
olleet. Sanofivat, ettefi nfifiden kovakromattua pfifippua saanut mfitta-
tarkaksfi. Jotkfin aseet olfivat hfieman kalfifiperfimerkfintäänsä väljempfiä, 
jotkfin taas tfiukempfia. Vfifimeksfi mafinfitut olfivat tarkkoja, sellafinen olfi 
ollut omakfin aseenfi. Pfidfimme venäläfisten asetta kyllä kätevämpänä 
kantaa. 
Partfion vanhfimpana Mattfi olfi onnfistunut saamaan partfioaseekseen 
Parabellumfin. ‒ ‒ 
Päfivä olfi jo puolessa, kun päätfimme pfitää kunnon tauon. ‒ ‒ Hak-
kasfin kefitfistangon ja Mattfi lähtfi hakemaan vettä. Kohta hän tulfi tör-
män alta filman pakkfiaan ja hengästyneenä: 
– Lfintuja, anna rynkky, hän huohottfi. 
– Koskelofitako taas? 
– Efi kun rfiekkoja. 
Ojensfin hänelle aseenfi ja Mattfi pafinufi alas. Hetken kuluttua kuulufi 
laukaus. Hän tulfi kahta rfiekkoa rfifiputtaen. ‒ ‒ Ihmettelfin, kufinka 
hän olfi saanut yhdellä laukauksella kaksfi lfintua.  
– Mfie odotfin nfifin kauan, että kaksfi olfi samalla kohdalla.  
Saattofihan sfifinä sattumallakfin olla osuutta. Erfinomafinen kfiväärfiam-
puja hän kyllä olfi. Matfilla olfi myös hyvfin tarkka näkö, olfin sen jou-
tunut useastfi tunnustamaan. Mattfi puhdfistfi lfinnut lämpfimfiltään, fil-
lalla kefittäfisfimme ne Sfiulanruoktulla. (KN 82.) 

 

                                                      
242  KN 33–34, 44, 91; HJME 79.  
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Edellä kuvatusta käy filmfi pafitsfi työmatkalla mukana olevfien asefiden, 
myös luotettavan työ- ja erätoverfin arvostettavat omfinafisuudet. Hän 
on tarkkanäköfinen ja hyvä ampuja, lfisäksfi refilu saalfifinjaossa. Nämä 
omfinafisuudet esfifintyvät eräkerronnan arvomaafilmassa tavanomafisfina 
pfifirtefinä. Erätoverefiden kanssa ollaan afina yksfituumafisfia ja samanmfie-
lfisfiä, vafikka erätoverfille kerrotut mufistelukset vofivat sfisältää kuvausta 
epäluotettavfistakfin tyypefistä. 
Saalfifiden, pyyntfitoverefiden ja -välfinefiden lfisäksfi eräkerronnan 

fideologfiassa arvostetaan osaavaa metsästyskofiraa. Perfiferfian eräsanka-
refille hyvä metsästyskofira on myös hyvä seurakofira. Kofiralle kerrotaan 
päfivän tärkefimmät uutfiset, sfille mufistellaan vanhoja afikoja ja erällä sat-
tunefita tapahtumfia ja ennen kafikkea sen uskollfista apua tarvfitaan 
pyyntfiretkfillä. Tafitavan kofiran kanssa on helppo olla metsällä, ja kofi-
ran omfinafisuuksfista ja saavutuksfista vofi kertoa mufille kafirassa lfifikku-
vfille. 
Kofiran pyyteetön toveruus tulee esfille usefissa kertomuksfissa, se 

on luotettavampfi kufin monfi fihmfinen. Vafikka eräretken saalfina on vafin 
yksfi rfiekko, sekfin jaetaan uskollfisen pyyntfikumppanfin kanssa. 
 
Kohentelfin tulta ja kääntelfin varrasta tunnfin. Olfi jo tullut hämärä, 
kun katsofin lfinnun kypsäksfi. Söfimme sen kofiran kanssa kokonaan. 
Kofiranhofito-oppaat varofittelfivat antamasta kofiralle lfinnun putkfi-
lufita, ne kuulemma vofivat safirastua nfifistä. Tamppfi efi ollut tällafista 
opasta koskaan lukenut, se rouskuttelfi mehukkaat luut ummessa sfil-
mfin ja nautfiskellen. (KN 174.)  

 
Myös rajavartfioston kofiranohjaajan tehtävät saavat perustelunsa, kun 
nuorfi rajavartfija Melaranta kertoo kofiramfiehen työn hyvfistä puolfista 
entfiselle työtoverfilleen, joka on sfifirtynyt puolustusvofimfien palveluk-
seen: “ ‒ ‒ parempfi on nääs kofiran herrana kufin herrojen kofirana (KN 
63).” 
 
 
5.2 ”Luonnossa lfifikkumfinen on fitsestäänselvyys”   
 
5.2.1 Oudosta ympärfistöstä tutuksfi seuduksfi 
 
Tunturfimaastossa tafi suurfissa vesfistöfissä lfifikkumfinen ja pyytämfinen efi 
ollut Peltomaalle tuttua ennen Inarfifin muuttoa, vafikka lapsuus- ja 
nuoruusajan eräkokemuksfia olfi ehtfinyt kertyä Etelä-Pohjanmaalta ja 
eteläfisemmästä Suomesta. Hän efi ollut käynyt afiemmfin Lapfissa ennen 
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rajavartfiostoon tuloaan, joten nuorelle afikufistuvalle erämfiehelle mo-
net asfiat Ylä-Lapfin kafirofissa ja erfityfisestfi Inarfijärvellä lfifikkumfisessa 
vaatfivat opettelua, joka tapahtufi hänen omfien sanojensa mukaan ”yrfi-
tyksen ja erehdyksen kautta”. 
Rajavartfijan työ ja työn sfijofittumfinen erämaahan tafi erämafiden 

lähefisyyteen mahdollfistfi metsästämfisen ja kalastamfisen sekä par-
tfiomatkofilla että vapaapäfivfinä. Työssä oppfi kulkemaan luonnossa mo-
nfipuolfisestfi ja hankkfimaan rfifistaa ja kalaa sekä vartfioruokakunnalle 
että fitselle metsfistä ja järvfiltä. Erätafidot vahvfistufivat. Rajavartfijan työn 
lfisäksfi myös vapaa-afikaan kuulufi lfifikkumfinen Ylä-Lapfin erämafissa. 
 

Ja se kalastuskulttuurfi.. Mehän [Raja-]Joosepfissa kalastettfifin ver-
kolla afika paljon. Ympärfistön järvfiä. Ruokakunnalle ja fitellekfin. 
Sfifitä vofis kertoa, Vuoksfijärvestä, mfikä on sfifinä lähellä, hyvfin kalafi-
nen järvfi, ‒ ‒ nfifin että lasketaan verkot sfifihen Vuoksfijärveen ja olfi 
helvetfin kova tuulfi ja vene, mfikä olfi moneen kertaan pafikattu, pel-
tfillä ja vafikka mfillä. Sfillä me [rajamfiehet] käytfifin verkofilla efikä pfi-
detty sfitä kummosenakaan hommana. (SH 2010/8.) 

 
Ensfimmäfisellä kalastusta ja metsästystä yhdfistävällä pyyntfimatkallaan 
Inarfijärvelle Peltomaa ajaa kokemattomuuttaan veneenmoottorfin kfi-
veen, veneenkylkeen refiät ja joutuu pelastautumaan rantaan pyyntfi-
kumppanfinsa kanssa. Alku efi vafikuta rohkafisevalta, mutta pafikkaa-
malla veneestä saadaan taas käyttökuntofinen efivätkä vastofinkäymfiset-
kään lannfista finnokkafita pyytäjfiä. Eränkävfijältä vaadfitaan monfipuolfi-
sfia käytännöntafitoja ja neuvokkuutta vafikefista tfilantefista selvfiämfiseen.  
 

Syksyllä lähfin sfitten ‒ ‒ työkaverfin kans, Mahlatfissa se partfiomaja, 
nfifin sfinne mentfifin, saatfifin se käyttöön, kalastettfifin, samalla mettäs-
tettfifin. Mulla efi ollu hölkäsen pölähtämää käsfitystä, mfitä on ne vfifi-
tat tuolla [Inarfijärvellä], lfinjavfifitat. Ajattelfin, että refitfinmerkfintätau-
luja, mutta en nfifinku sfitä, että taulut pfitäs olla ”päällekkäfin”, sfillofin 
kun ajetaan sfifitä. Nfifin tullessa ajofin sfifinä Kfivfisalmessa kfivelle 
moottorfin, tafi mulla olfi oma moottorfi sfifinä [lafina]puuveneessä.. 
Tuntu, että efi sfifinä kufinkaan käyny, mutta tulfi semmonen hfiushal-
keama, vuotfi öljyt pofis ja menfi rfikkfi.  
Päästfifin kufitenkfi kotfia sfillä. Vfielä sfitten tullessa - kun me men-

nessä käytfifin [Ivalo]jokfisuulla, nfifityllä, nfifin se olfi vfielä vesfilfintuja, 
vafikka olfi fihan syyskuun loppua.. Ja tullessa, että käydään vfielä kat-
tomassa, vfieläkö nfifitä on sfifinä. Näfin että se on fihan jäärfifitteessä se 
vuopajan.. ja näfin että sehän menee veneellä rfikkfi se jää. Otfin vfielä 
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vauhtfia ja [vene] nousfi sfinne jään päälle, kova, kfirkas, sfitkeä jää ja 
.. lefikkas kummallekfin puolelle keulapuuta tämmöset nyrkfinmen-
tävät refiät! Se jää! Me sfitten tasapafinotettfifin, rantaan päästfifin pe-
lastautumaan ja sfillä lafilla taakse se pafino, että keula olfi koko ajan 
ylhäällä, jurrattfifin tänne kotfia. Pafikkasfin sen veneen, efikä se sfitten 
kovfin paljon kärsfiny, sfifitä. (SH 2010/8.) 

 
Inarfijärvellä elfi Inarfilla kulkemfisen alkuafikoja mufistellessa Marttfi Pel-
tomaata fihmetyttävät henkfilökohtafisesta tfietämättömyydestä ja osaa-
mattomuudesta johtuneet pyyntfitavat ja -pafikat, jotka ajan sekä alueen 
pafikofista kertyneen pyyntfikokemuksen myötä asettuvat omfien arvfiofi-
den mukaan lähes huvfittavaan, mutta tofisaalta ymmärrettävään va-
loon. 
 

MP: Sfitten ne verkot. Olen mfiettfiny, että mfiksfi Mahlatfissa vfietfifin 
vastapäätä sfifihen Petäjäsaaren rantaan nfifitä verkkoja. Hyvfin perus-
teellfisestfi kalastettfifin, otettfifin pofis kokfiessa, tuotfifin rantaan, pääs-
teltfifin kalat ja vfietfifin takasfin. Jumalattoman syvä se ranta. Me efi 
älytty sfitä, että se Mahlattfivuopaja sfifinä  fihan vfieressä, nfifin se ofis 
ollu sfifikavesfi, nfifin sfinne efi älytty vfiedä verkkoja! Tfietenkfi, ku Ina-
rfille tullaan, nfifin pfitää syvään veteen laskea verkot! Kalaa tulfi tosfi 
huonostfi. Joku koppelo saatfifin, sfillä [työkaverfilla] olfi semmonen 
pentukofira.  

  SRP: Sfillä tavalla alofit sfitten kulkemaan Inarfilla [Inarfijärvellä]? 
MP: Joo, sfitte tfietenkfi ku fite tekfi veneen, nfifin sfitten tulfi enempfi 
kulettua, puolfivälfifin Inarfia astfi tulfi kuljettua. (SH 2010/8.) 

 
Inarfijärvellä lfifikkumfisen hallfinta kehfittyy kartan ja järvelle suuntautu-
vfien pyyntfimatkojen avulla. Inarfijärven fitä- ja eteläosasta tulee sfiellä 
kalastamfisen myötä tutumpaa, pohjofis- ja länsfiosat jäävät oudom-
mfiksfi. Harva kotfitarvekalastaja vofi sanoa tuntevansa koko laajan Ina-
rfijärven. 
 

  SRP: Kartan avullako sfinä kuljfit? Kompassfin? 
MP: Olfikohan mefillä karttaa sfillofin.. ‒ ‒ Varsfinafinen järvfikartta 
tulfikfin vasta myöhemmfin. Mutta kartan kanssa kun on lfifikkunut, 
on tullut pafikat tutufiksfi. Kyllä ne puolfivälfifin Inarfia [Inarfijärveä] on 
afika tuttuja, mutta sfifitä Pohjofis-Inarfi[järvfi] ja.. nfifin efi ne.. ‒ ‒ Harva 
se nfifinku, joka efi ammatfikseen kalasta, nfifin vofi sanoa, että hän tun-
tee koko Inarfijärven. 

  SRP: Valtava järvfi. 
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MP: Perfiaatteessa olen sen päästä päähän lfifikkunu. Kumpaankfin 
suuntaan, fidästä länteen ja etelästä pohjoseen. Mutta en nyt mfiten-
kään hyvfin tunne, kufin sfifihen puolfivälfifin, enkä sfifihenkään nfifin 
”lofistavastfi”.  Jotkut karfit ja matalfikot, ovat fihan outoja. Efikä kart-
takaan kerro nfifistä kafikkea. Afika tarkkaan sfiellä pfitää lfifikkua. Kar-
tasta on suurfi apu. (SH 2010/8.) 

 
Metsä- ja tunturfimaastossa lfifikkumfisen hallfinnantunnetta lfisää se, että 
sfiellä lfifikkuu jalan tafi hfifihtäen, jollofin maasto ”jää mfieleen”, sfifitä tulee 
turvallfisempaa lfifikkua. ”Moottorfivofimfin” kuljetut mafisemat vafihtuvat 
nopeastfi, jollofin ”suuntavafisto menee sekafisfin” ja maastontuntemus kär-
sfifi, varsfinkfin jos on kysymys ennestään tuntemattomfista pafikofista.  
   

MP: Vähän nfifinku nuorfia [raja]mfiehfiä käytettfifin tutustumassa tä-
hän tofimfintapfifirfifin, moottorfikelkalla pyörfifi jossakfi tunturfipalja-
kassa ja sfitte kysyy, että mfissä päfin on vartfioasema, nfifin efi nfifillä 
ollu mfitään tfietoa sfifitä. Suuntavafisto menee sekasfin. Efihän sfifitä 
maaston tuntemukseen ole mfitään apua. Afinoa on se, että hfifihdät 
sen tafi kävelet, nfifin se jää mfieleen. Jokafinen korkeus erottuu, jängät 
ja kafikkfi. Mutta efi sfitä kelkalla samalla tavalla. ‒ ‒ Nfifin nopeastfi, 
vafihtuu ne mafisemat. (SH 2010/6.) 

 
Maaston ja mafiseman havafinnofimfinen on olennafinen osa luonnossa 
lfifikkumfisen hallfinnantunnetta. Myös Roderfick Nash (1982: 333) ko-
rostaa havafitsemfisen merkfitystä erämaakäsfityksfissä ja erämaan käsfit-
teen muotoutumfista mfielen geograffian osana 243. Saalfifin perässä lfifik-
kuessa havafinnofi mafisemaa ja kafikkea ympärfillä tapahtuvaa tarkem-
mfin ja lfifikkumfisen vauhtfi hfidastuu, ”sfitä vofi lfifikkua fihan nfifin hfiljaa kufin 
kehtaa, tafi on tarpeen”. Ilman saalfistarkofitusta suhtautuu ympärfistöön ja 
lfifikkumfiseen vähemmän tarkkaavafisestfi. 

 
SRP: Onko sfiellä afikaa, vafi mennäänkö sfiellä sen saalfifin perässä? 
Vafi tuleeko sfiellä havafinnofitua sfitä mafisemaa? 
MP: Totta kafi se pfitää koko ajan, jos mefinaa saalfista yleensä.. nfifin 
efi saa kattoa saappaankärkfiä. Koko ajan pfitää tarkkafilla mafisemaa 
ja maastoa ja kofiran lfifikettä ja kuunnella ja.. 

  SRP: Nfifin, että se on afika monfipuolfinen kokemus? 

                                                      
243 ”The data substantfiated the axfiom that fin the last analysfis wfilderness fis a matter 
of perceptfion – part of the geography of the mfind.” Nash 1982: 333. 
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MP: No on. Mfie olen huomannu, että jos kulkee pelkästään vael-
tajana, filman saalfistustarkofitusta, filman asetta, nfifin paljon huolfi-
mattomammfin suhtautuu ympärfistöön. Elfi sfitä kulkee sfitä polkua 
ja tufijottaa vafin eteensä, että pääsee kompurofimatta. Mutta sfillofin 
kun on tuolla aseen kanssa, lfifikkuu, nfifin se efi oo se vauhtfikaan 
nfifin.. Sfitä vofi lfifikkua fihan nfifin hfiljaa kufin kehtaa, tafi on tarpeen. Efi 
tarvfi koko ajan tufijottaa kfinttufihfin. Kyllä ne jalat jotenkfi sanoo, 
mfitä sfiellä edessä on. Jos on ofikefin väsyny, nfifin jalkahan efi sfitten 
enää nouse kufin kaks senttfiä maanpfinnasta. Huomaa, että pfitää 
palata takasfin. (SH 2010/11.) 

 
Matkallaolon afihelma yhdfistää Lehtolan (1997: 100–102; 2010: 131) 
mukaan ajan ja pafikan sfiksfi tfilaksfi, joka on Lapfin-kfirjallfisuudelle luon-
teenomafista. Suurfin osa Lapfin-kfirjallfisuudesta tapahtuu lfifikkeellä ol-
lessa ja ulkona. Henkfilöt työskentelevät ulkona, ovat matkalla jonne-
kfin, metsästävät ja eräfilevät, lfifikkuvat erfi vuorokauden- ja vuoden-
afikofina. Asumukset ovat usefimmfin vafin välfiafikafisfia oleskelupafikkoja, 
jofiden ulkopuolella avautuu vapaa maafilma. 
Matkallaolo välfittyy konkreettfisfina sfifirtymfinä tutusta outoon ja 

takafisfin tuttuun ympärfistöön. Näfitä sfifirtymfiä ovat esfimerkfiksfi lähtö 
rajavartfioasemalta partfiorefissulle ja paluu takafisfin, tafi lähtö ja paluu 
kämpälle tafi laavulle, jopa polulle tafi hfifihtouralle, josta kuvafiltu erä-
retkfi tafi työtehtävä alkaa. Nämä sfifirtymät kuvataan usefin haastefiden, 
estefiden ja vastofinkäymfisten kautta.  
 
Afiofimme ofikafista Kfiertämäpään kautta Anterfin uralle. Poromfiehet 
epäfilfivät, ettefi hankfi enää kanna mfiestä. 
– Hometta se mefille on yhen talven lumfi, valfistfi Aaro. Sfitä hometta 
olfi sfitten kohta lfifikaakfin. Onneksfi hankfi rupesfi pettämään vasta, 
kun olfimme nfifin kaukana kämpästä, ettefi sfieltä enää mefitä nähty.  
Kahlasfimme metrfisessä lumessa. Luonto efi antanut perfiksfi palata 

kämpälle efikä kfiertää kantavaa jälkeä pfitkfin. Joskus suksfi pafinufi nfifin 
syvälle, että sen päälle kertyfi kymmenet kfilot märkää, tfifivfistä lunta 
efikä sfitä jaksanut nostaa ylös. Sfillofin olfi kefinoteltava suksfi jalasta, 
kafivettava se käsfin lumesta ja nostettava hangelle. Parfi tuntfia kulufi, 
ennen kufin vajaa kolme kfilometrfiä syvää uraa olfi takanamme ja 
olfimme vähälumfisessa lakfimaassa. Afikamofista haakurofimfista olfi 
alastulokfin, rfinne olfi melkofisen jyrkkä. 
Lopulta olfimme taas omfilla jäljfillämme Anterfin huoltotfiellä. 

Hfifihtelfimme sfitä ylös sfiula-afidalle ja laskfimme Ahmaojalle. Talvfitfien 
pfinta olfi nfifin kantava, ettefi alaspäfin meno ollut vafikeaa. (KN 120–
121.) 
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Eräkerronnan konventfiofihfin sfisältyvä vapauden kafipuun teema aset-
tuu usefin vastakkafin rajavartfijan työn säännönmukafisuuden vaatfi-
muksfifin nähden. Vafikka kerronnan konkreettfisena afiheena käsfitellään 
kalastus- tafi metsästystapahtumfia, usefimmfissa kertomuksfissa on näh-
tävfillä ”pofis sfivfilfisaatfiosta, kaukana kavala maafilma” -afihelma. “Mfil-
lennfium Muotkatunturfissa” -novellfissa mfinäkertoja pakenee kofiransa 
kanssa vuosfituhannen vafihteen hälfinää ja uhkakuvfia erämaan rau-
haan. Kertojahahmo katselee tunturfinrfinteestä, mfillafiselta maafilma 
näyttää uudenvuodenyönä ja yrfittää ennakofida tulevaa. Erämaa säfilyt-
tää omalakfisen, hfiljafisena pysyttelevän vofimansa vuosfituhannen vafih-
tuessakfin.  
 
Suurfimman osan elämänfi uudenvuodenöfistä olfin vfiettänyt tähystys-
tornfissa tafi tunturfissa tähystysmajalla, tavasta olfi näköjään vafikea 
päästä eroon.  
Vefikkaukset, jofiden mukaan vuosfisadan vafihtuessa Venäjällä lau-

keavat ohjusten tfietojärjestelmät ja losauttavat koko helvetfinkonefis-
ton filmaan, sfifinä ohessa kafiken muunkfin, efivät näyttäneet pfitävän 
pafikkaansa. Moskovan ajanlaskun mukaan vuosfituhat olfi jo vafihtu-
nut efikä fidässä tafi fitäkofillfisessa näkynyt ydfintalven alofittavaa keskfi-
yön aurfinkoa.  
Hfiljafiselta näyttfivät Muotkatunturfin erämaat mufissakfin filman-

suunnfissa. (KN 228.) 
 
Luonnon läsnäolo vafikuttaa yksfilön fidentfiteettfifin vofimakkaastfi. Läh-
temfinen ja jäämfinen – lfifike ja pysyvyys – ovat teema, joka tofistuu erä-
kfirjofissa. Lehtolan (1998: 228) mukaan Lapfin kävfijät ja erämfiehet ovat 
lähtfijöfitä ja etsfijöfitä, jotka hakeutuvat vapauden valtakuntaan, olemas-
saolon äärfirajofille ja afidon kokemuksen lähtefille. 
 
Syksy olfi ollut satefinen ja sen huomasfi Tfifivfisjokea lähestyttäessä. 
Jänkä tulvfi, kantavaa maata safi hakemalla hakea ja vafivafiskofivujen 
varvfikko olfi sakeaa. Kun kantamus on raskas tafi jalkoja pafinaa vä-
symys, vafikuttaa vafivafiskofivfikon sekava kasvusto melkefin elävältä. 
Tuntuu kufin ne yrfittäfisfivät mustekalan lonkerofitten tavofin kfietou-
tua jalkojen ympärfille ja kampata mfiehen fikfiajofiksfi jänkään. 
Suureen suosfioon sfinä vuonna nousseen ruotsalafisen pofikakfirjan 

mukaan rfistfimme jängän Vfittulanjängäksfi244. Vafin kofira näyttfi ole-
van jängällä elementfissään, olfihan näköalaa. ‒ ‒ 

                                                      
244 Nfimellä vfifitataan Mfikael Nfiemen vuonna 2001 filmestyneeseen romaanfifin Populää-
rfimusfifikkfia Vfittulajänkältä. 
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Vfifimefin pääsfimme jokfivarteen, jokfi olfi vafin muutaman metrfin 
levyfinen mutta hyvfin vuolas ja syvä. Tovfi pfitfi haeskella sellafista kos-
kentapafista, jossa vesfi efi kfivfien päällä yltänyt ylfi saappaanvarren. 
(THM 171.) 

 
Luonto efi päästä väsynyttä eränkävfijää vähällä, jopa mfitättömät vafi-
vafiskofivut yrfittävät kampata kulkfijan ”ruotsalafisen pofikakfirjan mu-
kaan” nfimettyyn jänkään fikfiajofiksfi. Ihmfisen pfienuus ja vofimattomuus 
luonnon edessä käy korostetustfi esfille kapean joen rannalla, joka vuo-
laana ja syvänä näyttää fihmfisen pafikan ja määrää hänet etsfimään so-
velfiaampaa ylfityspafikkaa. 
 
5.2.2 Epäonnea ja eksymfisfiä 
 
Matkallaoloon kuuluu tuttuuden ja outouden välfinen jännfite, joka on 
välfitfilalle omfinafinen. Ihmfisen odotuksfien ja tofivefiden vastakohdaksfi 
asettuva luonto tuottaa vfierauden ja erfistynefisyyden tunteen. Lukufi-
sfissa Lapfin-kfirjallfisuuteen kuuluvfissa teoksfissa esfifintyykfin eksymfis-
motfifivfi, joka kuvastaa henkfilöfiden perfimmäfistä vfierautta ja firtoamfista 
luonnon yhteydestä. Yksfinäfisen mfiehen kamppafilu luontoa vastaan 
tuo esfifin kuolemanuhkan motfifivfin, joka näyttäytyy hukkumfisfina, pa-
leltumfisfina, raajarfikkofisuutena, muodottomuutena. Henkfifinjäämfis-
tafisteluun lfifittyy mfittelö omfien vofimfien kanssa. Rauhallfinen suhtautu-
mfinen eksymfiseen ja levollfinen uuden etsfintä taas hefijastavat luotta-
musta fihmfisen ja luonnon välfiseen tasapafinoon.245 
Marttfi Peltomaan kerronnassa esfifintyy sekä epäonnfistumfisen että 

eksymfisen kuvauksfia. Hfirvfikamelfin novellfissa ”Jäänaskalfit”246 kuole-
manuhkan afihelma toteutuu työtehtävfissä olevan rajavartfijakollegan 
hukkumfisena syystalvfisfifin jäfihfin. Partfiomajalle saapuu fikääntynyt met-
sämfies, joka lukee vuosfikymmenfiä sfitten tapahtuneesta onnettomuu-
desta kämpän vfieraskfirjasta ja alkaa kertoa omakohtafiseksfi paljastuvaa 
tarfinaa kofiralleen. Nuoren ja vanhemman rajavartfijan muodostama 
partfio lähtee työtehtävfifin Kylmänkaltfion vartfioasemalta. He metsäs-

                                                      
245 Lehtola 1997: 100–102, 105, 111–116; 2010: 131. Matkan ja matkallaolon kuvaus-
ten keskefisyydestä ks. myös Hammond & Jablow (1977: 17–18). Luonnon ja fihmfisen 
keskfinäfistä kamppafilua ja kuolemanuhkan motfifivfia käsfittelee myös Atwood (1972: 
54–55; 2004), jonka mukaan juurfi hukkumfiset ja paleltumfiset ovat kanadalafisessa uu-
dfisasukaskfirjallfisuudessa tyypfillfisfiä tapoja osofittaa luonnon ylfivofima yksfilöön nähden. 
246 HJME 135–148. 
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tävät rfiekkoja pfistoolfilla ja nuorempfi ampuu metson rynnäkkökfivää-
rfillä vanhemman mfiehen opastaessa koko ajan uutta tulokasta sekä 
erätafidofissa että työtehtävfissä.  
Partfiomajaa lähestyttäessä vanhempfi rajavartfija putoaa jäfihfin efikä 

nuorempfi onnfistu yrfityksfistä huolfimatta pelastamaan häntä. Jäänaska-
lfit ovat mukana, mutta repussa. Nuorempfi rajavartfija menettää myös 
kafikkfi varusteensa avantoon ja pelastautuu vfifimefisfillä vofimfillaan käm-
pälle. Edessä on järkyttävä ja yksfinäfinen paluu partfiomajan huo-
paräsyfistä tehdyfillä tallukkafilla takafisfin vartfioasemalle. 
Eksymfismotfifivfit efivät välttämättä näy kafikfissa novellefissa konk-

reettfisfina tafi totaalfisfina hukassa olofina tafi kartalta tfipahtamfisfina, vaan 
muunlafisfina epäonnfistumfisfina kuten ohfilaukauksfina, kaatumfisfina, 
rämpfimfisfinä ja harhaan kävelyfinä 247. Näfitä epäonnekkafita tapahtumfia 
kuvataan myös usefissa novellefissa. Ojassa rämpfinyt, vaatteensa ja kfi-
väärfinsä kastellut rosvopartafinen erämfies pelottaa pelkällä synkällä 
olemuksellaan ranskalafiset turfistfit pofis autfiotuvalta. 
 
Oja vfirtasfi ylempänä jo hyvfinkfin jyrkkäsefinäfisessä kurussa. ‒ ‒ Las-
keudufin kurun pohjalle. 
Vesfi vfirtasfi laakefitten paasfien ylfi, kfivfien parrat lfiehufivat vfihrefinä 

vfirran mukana. Keskellä ojaa jalkanfi lufistfi ja rojahdfin veteen pfitkfin 
pfituuttanfi. Ase kolahtfi kfivfifin, vafikka yrfitfin sfitä varjella. Könysfin ran-
taan ja vedfin saappaat jalasta. Väänsfin sukat, mutta vaattefita en vfifit-
sfinyt ruveta kufivattelemaan. Kfiväärfin kfifikarfi olfi kastunut, ‒ ‒.  
Kämpällä ranskalafiset fihmettelfivät märkää mfiestä. ‒ ‒ Varmastfi 

en ollut hfilpefimmässä mfielentfilassa, efikä rosvonparta varmastfi vafi-
kutelmaa parantanut. Hetken omalla kfielellä neuvonpfitoa pfidetty-
ään ranskalafiset keräfilfivät varusteensa ja lähtfivät. (KN 176–177.) 

 
Eräsankarfi epäonnfistuu myös menettäessään kalansaalfifinsa mfinkfille. 
Vahvemman ofikeus kofituu kufitenkfin kalavarkaan ankeaksfi kohta-
loksfi. Vahvempfi vofittaa, vafikka olfisfikfin hävfinnyt alkuerät. 
 
Veneen lfipuessa kohtfi lafiturfia näfin mfinkfin. Se kfiersfi kalalaatfikkoa 
etsfien kulkuaukkoa. ‒ ‒ Ajofin veneen nfiemen tofiselle puolelle. ‒ ‒ 
Kämpän ovfi olfi samalla puolella, hafin sfieltä aseenfi. Nurkalta tähys-
täen näfin pfikkupedon yhä häfiläävän kalavarastollanfi. Se kohottautufi 
takajalofilleen, kentfies pahaa aavfistaen ja safin sen sfifinä tähtäfimen rfis-
tfikkoon. ‒ ‒ Hautasfin sen puunkuorfijätteen alle kompostfifin. Ruu-
mfispuheessa mafinfitsfin: 

                                                      
247 Vrt. Lehtola 1997: 104. 
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Sfinulla olfi kalofihfinfi afivan yhtä suurfi ofikeus kufin mfinulla, myön-
netään. Mutta vafin vahvemman ofikeus tässä maafilmassa on ofikeaa 
ofikeutta. Loppujen lopuksfi safit kunnfiakkaan kuoleman, ruutfia ja lyfi-
jyä, ‒ ‒. Kepeät mullat. 
Polulta käännyfin katsomaan taaksenfi. Saattoväkfi elfi kofiranfi olfi 

epäkunnfiofittavastfi kafivamassa ruumfista ylös. Karjafisfin sfille kfiellon 
ja kävfin hautaamassa mfinkfin uudelleen. (KN 194.) 

 
Kafikkfi epäonnfistumfiset efivät edusta vfieraantumfista luonnosta, vaan 
ne vofivat filmentää arkfipäfiväfistä, joskus jopa yllätyksellfistä suhtautu-
mfista asfiofiden tfilaan. Novellfissa “Tunturfin lakfi”248 mfinäkertoja fistuu 
Suorsapään tähystysmajan portafilla, kfierrättää kfifikarfia tutufissa raja-
mafisemfissa ja mufistelee kolmfikymmenvuotfista työuraansa eläkkeelle 
jäännfin kynnyksellä. 
 
Afinoa ylfiluonnollfiseksfi tulkfittava tapahtuma sattufi mfinulle ja Seppo 
Valjakalle Urho Kekkosen kansallfispufistossa. Ajofimme kelkofilla 
Suomun laaksoa ylös. Jossakfin Lankojärven yläpuolella ofikafisfimme 
jokfimutkan. Tartufin sohjoon pfienellä lammella. Partfiotoverfinfi aut-
tofi sfifinä firtfi. Ajofimme vähän eteenpäfin ja tulfimme tofiselle, saman-
kokofiselle lammelle. Sfifinä tarttufi edellä ajavan Sepon kelkka kfifinnfi. 
Anterfin vartfioasemalla etsfimme fisosta sefinäkartasta pafikan. Sen en-
sfimmäfisen lammen nfimfi olfi Martfinlampfi, tofisen Seponlampfi. (KN 
148.)  
 

Tämä lyhyt kuvaus Martfinlammen ja Seponlammen tapahtumfista tfifi-
vfistää erämaakerronnan afihefita ja teemoja osuvastfi. Mfinäkertoja ker-
too rajavalvontapartfiossa sattuneen tapahtuman, jossa lfifikutaan luon-
nossa, kufitenkfin maantfieteellfisestfi fyysfis-sfijafinnfillfisestfi olemassa ole-
vfilla, kertojan tarkkaan sfijofittamfilla ja nfimeämfillä aluefilla. Kuvauksesta 
käy filmfi, että epäonnfisfissa tfilantefissa ja hädän hetkellä erä- ja työtove-
rfin apuun vofi afina luottaa. Huumorfi ja yllättävät tfilanteet elävöfittävät 
kertomusta ja tuovat kokemukset lähelle elettyä, todellfista elämää. 
 
 
5.3 Muutoksfia erällä ja rajalla 
 
Tarkasteltaessa kerronnassa filmenevfiä lfifikkumfisen tapoja, erämafissa 
lfifikutaan fihmfisvofimfin esfimerkfiksfi kävellen, vaeltaen, suunnfistaen, 

                                                      
248  KN 135–148. 
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hfifihtäen, pyöräfillen, ufiden, soutaen ja meloen. Motorfisofitu lfifikkumfi-
nen lfisääntyy esfimerkfiksfi kronologfisestfi etenevässä Karhun naapurfina -
teoksessa sfitä mukaa, mfitä lähemmäksfi 2000-lukua tullaan. Kerto-
muksfissa lfifikutaan luonnossa ja luontoon monfin tavofin, vafikkakfin he-
vosfista olfi ehdfitty luopua ennen Karhun naapurfin kertojahahmon tuloa 
Rajavartfiostoon. Ajoneuvofina ja kulkuvälfinefinä esfifintyy laaja kfirjo 
henkfilöautofista traktorefihfin, kuorma- ja lfinja-autofihfin, moottorfikel-
kofista ja -pyörfistä mönkfijöfihfin, helfikopterefihfin ja pfienlentokonefisfifin. 
Myös vesfillä matkataan moottorfivofimfin. 
Edellä kuvattuja muutoksfia käsfitellään usefissa kertomuksfissa ver-

taamalla menneen ajan tapahtumfia ja kerronnallfista nykyhetkeä. He-
vosvofimfissakfin sfifirtymfinen Rajakomppanfian vfifimefisestä hevosesta 
vartfioaseman moottorfikelkkaan tapahtuu finhfimfillfisestfi katsoen varsfin 
lyhyen ajanjakson sfisällä.  

 
Olfimme lfifikkeellä ylellfisestfi kahdella moottorfikelkalla. Maja ajofi 
vartfioaseman Lynxfillä. Hän olfi vannoutunefita Skfi-Doo-mfiehfiä, 
omfistfi fitsekfin sellafisen. Skfifidoja olfivat olleet vartfioasemfien ajokfit 
sen jälkeen kun hevosfista olfi luovuttu. 
Rajakomppanfian vfifimefinen hevonen olfi kuopattu 60-luvun 

puolfimafissa. Olfin kuullut sfifitä vanhemmfilta mfiehfiltä. Kuolemasta 
olfi asfianmukafisestfi filmofitettu esfikuntaan Rovanfiemelle. Sfiellä joku 
sotaan ja pula-afikaan juuttunut huoltopäällfikkö olfi kysellyt hevo-
sen nahkaa, se olfi tofimfitettava vfifipymättä esfikuntaan. Kaakkfi olfi 
sfitten kafivettu kuopastaan, nyljetty ja hafiseva nahka lähetetty Ro-
vanfiemelle. Kahteen vfifikkoon efi lfihoja ollut uskallettu haudata uu-
delleen, jos esfikunta sattufisfi olemaan nfifitäkfin vafilla. Sota-afikafinen 
huolto-ohje kun määräsfi hevosten ja kofirfien ruhot kefitettäväksfi 
safippuaksfi. (KN 104.) 

 
Motorfisofitu kulkemfinen luonnossa lfisää tehokkuusvaatfimuksfia, ja 
sekä työn että eränkäynnfin tempo muuttuu nopeammaksfi. Uudesta 
teknologfiasta kofituu myös hyödyllfisfiä ja työskentelyä helpottavfia nä-
kökohtfia arkfisen rajavalvontatyön näkökulmasta. Vafikka Marttfi Pel-
tomaan mukaan Urho Kekkosen kansallfispufiston alueelle sfijofittu-
nefissa työtehtävfissä olfi mfiellyttävää päästä moottorfikelkalla korkefi-
den, ”käytännössä kafikkfien” tunturefiden hufipulle ”filman hfikfipfisaraa-
kaan”, erämaakokemuksena ja mafisemantuntemuksen osalta se efi vas-
tannut jalkafisfin tafi hfifihtäen lfifikkumfista.   

 



149 
 

 
 

SRP: Kun kuuntelee tuota sfinun puhetta, nfifin vafikuttaa, että se 
erämaa jotenkfi lfifittyy omaan.. kävelemfiseen.. Lfifikkumfiseen omfin 
avufin? Mfites sfitten, kun tämä nykyajan motorfisofitu kulkemfinen, 
nfifin vafikuttaako se sfinun mfielestä erämaan kokemfiseen? 
MP: No totta kafi. Sfillon ku olfin vfielä rajavartfijana ja käytfifin esfimer-
kfiksfi UK-pufistossa, loppuafikana kun olfi moottorfikelkkoja ja tällafi-
nen yltäkylläfisyyden afika, että moottorfikelkkoja olfi partfiossa mo-
lemmfille mfiehfille ja polttoafineenkäyttökfin olfi jokseenkfin rajofitta-
matonta. Ja joku veruke, uusfi mfies, jota käytettfifin tutustumassa 
ympärfistöön. Käytfifin kafikfilla, käytännössä kafikkfien tunturefiden 
hufipulla. Efi se semmosta erämaakokemusta lfisänny, mutta oma 
vfiehättävyytensä olfi, että kerrankfi pääsee nousemaan tunturfin 
laelle filman hfikfipfisaraakaan. Mfie nautfin suurestfi sfifitä, täytyy sanoa, 
että pääsfi hfikeä vuodattamatta johonkfin Sokostfin laelle! Se olfi mu-
kavaa. 

  SRP: [nauraa] Se olfi sellafinen työsuhde-etu? 
MP: Elfi efi sfitä vofi samana erämaakokemuksena pfitää, kyllä sen tfie-
tää, että kun tunnfin ajan tuohon suuntaan, nfifin sfiellä on kämppä 
vastassa tafi kaks tuntfia nfifinku jossakfi Lutolla. Se mafisemantunte-
muskfin, efi se jää mfieleen ku sfille joka hfifihtää tafi kävelee sen.  (SH 
2010/6.) 

 
Vuosfittafin filmestyvän Otavan julkafiseman Eränkävfijä-antologfian met-
sästys- ja kalastustarfinofita tutkfinut Päfivfi Gullfichsen toteaa, että eräta-
rfinofiden afikakäsfitys on vuosfien saatossa muuttunut. Ennen elettfifin 
luonnon mukaan, vafilla tfiukkaa afikataulua. Seurattfifin rauhassa rfifistan 
jälkfiä tafi saatettfifin maata kämpällä päfiväkausfia sään paranemfista odo-
tellen. 1960-luvulla tarfinofissa ylefistyvät mafinfinnat eränkäyntfifin käy-
tettävfissä olevasta ajasta. Myös matkaa kotoa erämaahan aletaan mfi-
tata ajassa.249  
Karhun naapurfin tarfinofissa kfifireet lfisääntyvät ja kfilpajuoksu kellon 

kanssa alkaa 2000-lukua lähestyttäessä. Mfinäkertoja näkee työvuo-
sfiensa kuluessa pafitsfi ympäröfivään luontoon lfifittyvät muutokset, 
myös teknfifikan kehfityksen, kfifireen ja tehokkuusvaatfimusten ulottu-
mfisen rajavartfijan työhön. Rajavalvontapartfiofintfi maastossa vähenee 
2000-lukua lähestyttäessä ja rajavartfijofiden työpanosta suunnataan 
yhä enemmän rajanylfitysvalvontaan. Rajamfies-käsfitekfin muuttuu ker-
tojan päästessä ensfimmäfisen ja vfifimefisen kerran vuorokauden mfittafi-
seen partfioon “rajavartfija-tyttönen” partfiotoverfinaan, tosfin mfinäker-
tojan mukaan “30 vuotta lfifian myöhään”. 

                                                      
249 Gullfichsen 1993: 33. 
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Marttfi Peltomaa toteaa haastattelussa ”menneen maafilman” erfisty-
nefisyyden ja kfifireettömyyden ajan jääneen teknologfisen kehfityksen ja 
tfieverkoston laajenemfisen jalkofihfin, tosfin hän näkee myös kehfityksen 
mukanaan tuomat hyödyt. 
 
Ehkä suurfin muutos Rajallakfin on menneen maafilman kfifireettö-
myys nykyafikaan verrattuna. Kännykän puuttuessa ja afikafisemmfin 
radfionkfin, oltfifin erämaassa todella erfistyksfissä muusta maafilmasta. 
Myös tfieverkosto muuttfi erämafiden luonnetta. Tfien päässä oleva 
seutu efi ole enää erämaata, vafikka olfisfi kfirveenkoskematonta metsää 
(mfitä Suomessa efi kyllä ole mfissään). (KH 2005.) 
 
Efihän semmosta aluetta enää ole, ettefikö sfiellä jossakfin tule mönkfi-
jän renkaanjälfijet vastaan.  Näkee, että tuossa on rafivattu puuta 
moottorfikelkkauraksfi. Täällähän on kuntalafiselle moottorfikelkalla 
lfifikkumfinen suhteellfisen vapaata, että kalarefissulla saa lfifikkua.  ‒ ‒ 
Ja tästä metsäautotfieverkostosta, sfifitähän on kfifistämätöntä hyötyä 
poromfiehfillekfin. Pystyy kuljettamaan kelkkoja ja mönkfijöfitä tfien 
päähän efikä tarvfi asua enää nfifin paljon autfiotuvfissa ja kämpfissä. 
Efikä ne asu käytännössä ollenkaan. Yövytään kotona, päfivänmutkfin 
kuljetaan. (SH 2010/14.) 
 

Vfiestfintäteknfifikka kehfittyy vuosfien saatossa ja kertojan vfirkauran ede-
tessä 2000-luvun vafihteeseen. Parfikymmentä kfiloa pafinava Topfi-kent-
täradfiopuhelfin ja radfiosähköttäjän Sfipfi-radfio ehtfivät vafihtua mfitättö-
män kevyeen matkapuhelfimeen, ja tfietokonefiden ja -verkkojen fih-
meellfinen maafilma saapuu fitärajan korpeen. Eräkumppanfin metsäs-
tyskofirakfin saa osansa uudesta teknologfiasta, kun sen kaulaan pujote-
taan tutkapanta. 
Matkapuhelfin on nykyerämfiehen mukana turvallfisuutta lfisäävänä 

välfineenä ”jota efi ennen kafivattu, kun efi nfifitä ollu. Efi edes tarvfittu.” Nyky-
ajan puhelfinyhteydet ovat muuttaneet erämafissa lfifikkumfisen tapoja, 
kun eksyneet, väsyneet ja loukkaantuneet ”haetaan puhelfinsofitosta helfi-
kopterfilla”. Ylä-Lapfissa on kufitenkfin edelleen katvealuefita, jofissa mat-
kapuhelfinverkkoa efi ole, joten Marttfi Peltomaan mfielestä perfintefinen 
kfirveen, puukon, tulfitfikkujen ja kompassfin muodostama turvallfisuus-
välfinefistö on edelleen käyttökelpofinen selvfiytymfiskefino luonnossa 
lfifikkujalle. 

 
En osaa sanoa, mfiksfi erämaa vfiehättää – kafipa sfiellä fihmfinen enfi-
ten tuntuu olevan ”omfillaan”, omfien selvfiytymfiskefinojensa va-
rassa. Suomalafinen erämaa efi myöskään ole sama kufin autfiomaa. 
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Hommaa vesfittää tfietenkfin suurestfi nykyfinen kännykkäkulttuurfi. 
Ylä-Lapfissa on tosfin suurfia aluefita, jofissa puhelfin efi kuulu muuta 
kufin korkefimmfilla pafikofilla. 
Merkfillfistä kyllä, kuljetan puhelfinta mukana erämaassakfin. En 

sentään pfidä sfitä aukfi. Sen sfijaan en ole tutkapannofittanut kofiraanfi, 
puhumattakaan että olfisfin sen varustanut radfiopannalla tafi GPS-
pannalla, joka kertofisfi sen kullofisenkfin sfijafinnfin. Vfierastan myös 
yletöntä ”goretex”-kulttuurfia. Makuupussfia ja solumuovfista ma-
kuualustaa ynnä kevyttä kefinokufitufista laavukangasta pfidän kyllä 
mukananfi. Makuualustan vofisfi korvata havufillakfin, mutta säälfittää 
karsfia sfitä järvfismäfistä metrfin paksufista havupatjaa selkänsä alle. 
Makuupussfi taas säästää keloja, efi tarvfitse tehdä rakotulfia, jonka 
teko efi ofikefin onnfistu kufin prfifimaluokan pystykelofista. (OEM 
2010.) 

 
Eränkäyntfi ja luonnossa lfifikkumfinen teknfistyy edelleen ja varusteet 
kehfittyvät jatkuvastfi. Vafikka marssfikompassfista on sfifirrytty satellfifittfi-
pafikannukseen ja modernfien, yhä hfienompfien ja hfinnakkaampfien 
eränkäynnfin varustefiden ja lafittefiden markkfinofintfi yllyttää kfilpavarus-
teluun, Peltomaa kokee edustavansa vanhanafikafista ajattelutapaa, 
jossa luonnossa lfifikutaan muusta syystä kufin hfienojen varustefiden 
vuoksfi. Hän kfiteyttää ajatuksensa muutoksen ydfinkohdfista kertoes-
saan satellfifittfipafikantfimella varustetusta hfirvfikofirasta ja sen lfifikkefitä 
älypuhelfimella seuraavasta fisännästä: ”mfinulla on vfielä sellafinen vanhakan-
tafinen mfielfipfide, että kyllä se kofiran pfitää seurata fisäntää, efikä fisännän kofi-
raa”. 
Eränkäyntfi ja erämafiset tofimfinnot efivät ole syrjässä tafi jää osat-

tomfiksfi yhtefiskunnallfisesta ja teknfisestä modernfisaatfiosta. Arfi A. Leh-
tfistä (2002: 35) mukafillen sukupolvfittafin uusfiutunut kulttuurfinen 
suhde luontoon on tullut murrosvafiheeseen, jossa sen jatkuvuuden 
vofi nähdä epävarmana tafi uhattuna. Modernfisaatfiokehfitys ”puusuk-
sesta moottorfikelkkaan ja marssfikompassfista satellfifittfipafikannukseen” 
on tapahtunut muutamassa vuosfikymmenessä, ja se uusfintaa pafitsfi 
erämaan tofimfijofiden arkfipäfiväfisfiä tofimfintatapoja, myös erämafihfin lfifit-
tyvää kulttuurfista fidentfiffikaatfiota. 
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6 PYYNTITARINOIDEN LÄHTEILLÄ.  
MARTTI PELTOMAAN ERÄKERRONNAN  
LUONNEHDINTAA ERÄKIRJALLISUUDEN  
TUTKIMUKSEN VALOSSA 
 
 
6.1 Eräkfirjallfisuuden ylefistä tarkastelua 
 
6.1.1 Erägenreä etsfimässä 
 
Luonnon läsnäoloa pfidetään eräänä suomalafisen kfirjallfisuuden kes-
kefisafiheena ja maafilmankuvan tekfijänä. Tätä kfirjallfisuuden luontosuh-
detta on tarkasteltu esfimerkfiksfi yhteydessä krfistfillfis-uskonnollfiseen ja 
suomalafiskansallfiseen perfinteeseen, luontokäsfitysten ja kfirjallfisuuden-
hfistorfian erfi afikakausfien vuorovafikutukseen sekä luonnon ja moder-
nfin kohtaamfiseen. Yhä enemmän on alettu kfifinnfittää huomfiota kfirjal-
lfisuuden ja ympärfistön suhtefisfifin, ja tarkastella luontokäsfitysten ja -
kuvausten kannalta keskefisfiä lajeja, teemoja, tyylfisuuntfia ja fideologfi-
ofita.250 Luontoa ja erämaata on mahdollfista kfirjallfisuuden tutkfimuk-
sessakfin tarkastella monfista erfilafisfista lähtökohdfista, mutta tässä tut-
kfimuksessa erämaata on luontevaa lähestyä eräkfirjallfisuuden lajfin 
kautta.  
Vafikka eränkäyntfi on tuhansfia vuosfia vanha peruselfinkefinomme, 

on eräkfirjallfisuus – jos jätetään huomfiotta Kalevala ja kansanperfinne – 
vasta vähän ylfi sadan vuoden fikäfistä. Ensfimmäfisenä suomen kfielellä 
julkafistuna eräkfirjana pfidetään hämeenlfinnalafisen metsänhofitajan 
Onnfi Wetterhofffin kahtena fraktuuralla pafinettuna vfihkona filmesty-
nyttä teosta Salofilta ja vesfiltä (Från skog och sjö, 1887)251. Wetterhoff tulfi 
lausuneeksfi kfirjansa esfipuheessa monfimfielfisen arvfion sfillofisesta erä-
kfirjallfisuudesta, joka Erno Paasfilfinnan mukaan pfitfi pafikkansa vfielä 
2000-luvulle tultaessa.  Wetterhoff nfimfittäfin totesfi, että “metsästys-
kfirjallfisuus Itämeren pohjofisfissa mafissa on köyhänlafinen”.252  
Tämän lausunnon Vefikko Huovfinen lafinasfi vuonna 1968 filmes-

tyneen Pohjofiset erätarfinat -antologfiansa esfipuheeseen. Huovfinen katsofi 
eräkfirjallfisuuden kyllä nofista ajofista rfikastuneen määrällfisestfi, mutta se 

                                                      
250 Esfim. Lahtfinen & Lehtfimäkfi 2008; Laakso & Lahtfinen & Hefikkfilä-Halttunen 
2011; Lassfila 2011. 
251 Ensfimmäfinen suomennos olfi nfimeltään Metsästys- ja pyyntfiretkfiä Suomessa. 
252  Paasfilfinna 2000: 9–10. Eränkäyntfiä kuvaavfia suomenkfielfisfiä tekstejä olfi tosfin fil-
mestynyt jo ennen Wetterhofffin teosta. Esfimerkfiksfi Aleksfis Kfiven Sefitsemän veljestä 
(1870) sfisältää usefita eränkäyntfifin lfifittyvfiä kuvauksfia ja kertomuksfia. 
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efi vfieläkään ollut “kovfinkaan mfittava sen paremmfin kvantfiteettfinsa 
kufin kvalfiteettfinsakaan puolesta”.253 Kuten Paasfilfinna (2000:10) to-
teaa: “Suopeastfi hän [Huovfinen] kufitenkfin myönsfi lajfille oman erfi-
kofisasemansa ja vapauttfi sen enemmfistä tafiteellfisfista vaatfimuksfista”: 
 
Tämänkaltafiset tarfinat efivät pyrfikään olemaan korkeakfirjallfisfia. 
Nfifissä nfivoutuu mfielenkfifintofiseksfi kokonafisuudeksfi sopfivat an-
nokset rfifistabfiologfiaa, metsämaaston tuntemusta ja tafitoa havafin-
nollfisestfi kuvata erfi mafisematyyppejä, edelleen kfifinnostavfia met-
sästystapoja, kansanelämän melkofista ofivaltamfista, aseoppfia, bal-
lfistfifikkaa, ylefistä erätfietoa, mehevfiä yöpymfisen ja kämppfien ku-
vauksfia, kofirfien tuntemusta, ja jopa pfikku palasfia kulttuurfihfistorfi-
aakfin. Sekofitus on mfiellyttävä – vähän nfifin kufin hyvä pfifipputu-
pakka tafi leppofisa vfiskfi. (Huovfinen 1968: 9.) 

 
Tekstfilajfina eräkfirjallfisuus efi ole mfikään yhtenäfinen kokonafisuus. Ta-
vallfisestfi eräkfirjallfisuutena luetaan lähfinnä kaunokfirjallfisfia teoksfia, 
mutta laajastfi ottaen genreen lukeutuvat kafikkfi luontoelämyksfiä välfit-
tävät kertomukset, mufistelukset ja tfieteellfiset pohdfiskelut. Suomalafi-
sen erägenren määrfittelyn lähtökohtana pfidetään käsfitystä, että se on 
kotfimafista eräkfirjallfisuutta, sfifis metsästystä ja kalastusta käsfittelevää 
sanatafidetta, joka lukeutuu muun luontokfirjallfisuuden joukkoon.254 
Lajfihfierarkfianäkemysten mukaan eräkfirja sfijofittuu luontokfirjan 

alalajfiksfi. Tällöfin luontokfirja muodostaa yläkäsfitteen, jonka alalajeja 
eräkfirjallfisuuden lfisäksfi ovat esfimerkfiksfi retkefilyoppaat, lfintu- ja kofi-
rakfirjat, luontoa käsfittelevät matka- ja kuvakfirjat, tfietopohjafiset lakfi- 
ja opaskfirjat tafi ympärfistönsuojelua käsfittelevät teokset.255 
Luontokfirjallfisuus on Anto Lefikolan mukaan kfirjallfisuuden lajfi, 

jonka krfiteerefiksfi tfifivfistyvät kuvauksen kohde, totuudellfisuus ja tavan-
omafisfimpana tyylfinä luonnontfieteellfinen proosa. Luontokfirjallfisuu-

                                                      
253  Huovfinen 1968: 7; Paasfilfinna 2000: 9–11. 
254 Varfis 2003: 13; 309. Tutkfimuksessaan Ikävä erätön filta. Suomalafinen eräkfirjallfisuus 
Markku Varfis pohtfifi genreteorfiofiden soveltuvuutta erätekstfien tulkfintaan. Hän pfitää 
ongelmallfisena sfitä, että genretutkfimuksessa helpostfi kfifinnfitetään huomfiota vafin gen-
ren filmefisfifin omfinafisuuksfifin ja jätetään huomfiotta sellafiset kerronnallfiset tekfijät, jotka 
ovat merkfittävfiä, mutta jotka jäävät etukäteen päätettyjen tutkfimuskohtefiden ulko-
puolelle. Varfiksen mukaan ennalta määrfittelyn sfijaan eräkfirjallfisuus on hänen tutkfi-
muksessaan nähty ennemmfinkfin sumefiden yhtäläfisyyksfien joukkona. Tämän vuoksfi 
on mahdollfista tutkfia lajfia sekä sen keskfiössä että äärfirajofilla. Varsfin yhtä mfieltä ollaan 
kufitenkfin sfifitä, että genre vfifittaa kulttuurfisten esfitysten – ennen muuta tekstfien – sään-
nönmukafisuuksfifin, jotka mahdollfistavat ryhmfittelyn saman nfimfikkeen alle. (emt. 309–
310.) 
255 Lahtfi 1991: 70; Varfis 2003: 318–320. 
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den kuvauskohteena on nfimenomaan luonto: kokonafinen laaja luon-
nonalue tafi yksfittäfinen luonnon osa tafi filmfiö – elfiölajfi tafi bfiotooppfi tafi 
pfienempfikfin yksfikkö, jopa yksfittäfinen puu tafi eläfinyksfilö – mutta koh-
teen tulee olla afina hallfitsevassa asemassa. Lefikolan mukaan luonto-
kfirjallfisuudella on afina oltava jonkfinastefinen tfieteellfinen perusta tafi 
tfietopohja. Täyttääkseen tehtävänsä luontokfirjallfisuuden tulfisfi vafikut-
taa lukfijaan sekä emotfionaalfisestfi että älyllfisestfi.256 
Eräkfirjallfisuuden totuudellfisuuden vaatfimus on saanut myös krfi-

tfifikkfiä osakseen. Jos luontokfirjallfisuuden on perustuttava totuudellfi-
suuteen ja tfieteellfisyyteen, ffiktfifivfiset eräkfirjat efivät vofisfi tällöfin kuulua 
luontokfirjallfisuuden alalajfiksfi.257 Eräkfirjallfisuudessa faktan ja ffiktfion 
rajankäyntfi efi ole helppoa. Koska afina efi ole selvää, onko kyseessä 
puhdas tfietokfirja vafi runsaastfi dokumentteja käyttävä kaunokfirjallfinen 
teos, on esfitetty, että erägenrestä puhuttaessa mukaan luettafisfifin sekä 
kauno- että tfietokfirjat. Nämä puolestaan jakautufisfivat erätarfinofihfin, 
sekä kalastuksen ja metsästyksen tfietokfirjofihfin.258 
Mufista luontokfirjofista eräkfirja pofikkeaa saalfistamfisen motfifivfinsa 

perusteella. Erägenreen kuuluvfien teosten pfitää sfifis käsfitellä edes jos-
safin määrfin kalastusta tafi metsästystä.259 Eräkfirjallfisuudelle on hahmo-

                                                      
256 Lefikola 1990: 13–15, 18, 23.   
257 Varfis selventää eräkfirjan totuudellfisuuden vaatfimuksen vafikeutta seuraavastfi: "Ku-
ten fitsekfin eräkfirjoja julkafissut Vefikko Rfissanen ‒ ‒  huomauttaa, ahdas realfismfi johtaa 
helpostfi sfifihen, että eräkfirjaksfi hyväksyttäfisfifin vafin yksfitofikkofisfimmat kertomukset, 
jofissa mfies menee metsään ja on tyytyväfinen, ampuu saalfifin ja on erfittäfin tyytyväfinen, 
palaa takasfin kotfifin ja on hfirveän tyytyväfinen. Pahfimmfillaan ahtaan totuudellfisuuden-
mukafinen, lajfityypfin odotuksfia vastaava eräkfirja on Rfissasen mukaan pelkkää rapor-
tofintfia ja suppean sanavaraston käyttöä." (Varfis: 2003: 321.) Rfissasen käyttämä esfi-
merkkfi kuvaa sfiltfi eräkertomuksen perusjuonta osuvastfi. 
258 Varfis 2003: 335.   
Eräkfirjojen luokfittelu kaunokfirjallfisuuteen ja tfietokfirjofihfin efi ole edelleenkään kovfin 
selkeää. Marttfi Peltomaa kertoo haastattelussaan (2009), että hämmästyfi, kun hänen 
kfirjansa Hfirvfikamelfi ja mufita eräkertomuksfia (2008) luokfiteltfifin kustannusosakeyhtfiö 
Otavalla tfietokfirjofihfin. Kfirjafilfija fitse pfitfi teosta selkeästfi ffiktfifivfisenä erätarfinakokoel-
mana ja kaunokfirjallfisuutena. 
259  Erno Paasfilfinnan mukaan eräkfirjallfisuus vofi olla muutakfin kufin pyyntfitapahtumfifin 
keskfittyvää kertomusta. Hän kfirjofittaa Erämfiehfiä ja erämafitten vaeltajfia -antologfian esfi-
puheessa valfinneensa teokseen runsaastfi perfintefisfiä eräkertomuksfia, mutta laajenta-
neensa ”perfintefistä afihealaa myös metsfissä samofilun ja erävaellusten puolelle, jollofin 
pyyntfitapahtumat ovat sfivuosassa tafi puuttuvat kokonaan. Näfissä vaelluskertomuksfis-
sakfin kuljetaan afina erämafisfissa olofissa, ennakkoon tuntemattomfilla seudufilla, jollofin 
kulkfijofiden on sopeuduttava pofikkeusolofihfin ja selvfiydyttävä päämäärfifinsä nfifiden mu-
kaan.”  (Paasfilfinna 2000:11.) Laajempaa eräkfirjallfisuuden määrfittelyä edustavat myös 
Tfimo Hyytfinen ja Mattfi Kettunen teoksessaan Erä Fennfica. Suomen eräkfirjat ja eräafihefiset 
julkafisut (1991), jossa he sfisällyttävät eräkfirjofihfin pafitsfi metsästys- ja kalastusafihefisen 
kfirjallfisuuden (alalajefittafin lueteltufina), myös eräretkefilyä ja Suomea maantfieteellfisestfi 
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teltu joukko konventfionaalfisfia tuntomerkkejä, jofita tarkkafilemalla la-
jfityypfistä saadaan mahdollfisfimman selkeä näkemys. Näfistä tuntomer-
kefistä tärkefimmät ovat eränkäyntfi kertomuksen afiheena, odotuksen-
mukafinen juonfikuvfio, romanttfinen mafisemakuvaus, sankarfimyytfin 
palvonta, luontoteeman pohdfiskelu sekä eräänlafinen kasvatuksellfi-
nen, todellfisuuspohjafinen asfiasfisältö. Selkeäksfi eräkfirjaksfi luokfiteltu 
teos vofi sfisältää saalfistuskuvauksen lfisäksfi bfiologfista asfiatfietoa luon-
nosta, maantfieteellfistä havafinnofintfia ja kansatfieteellfisfiä elementtejä 
kuten fihmfistyyppfien, tapojen ja murtefiden kuvausta.260 
Eräkertomus on myös matkakertomus, koska saalfistamfinen on 

matkustamfista pafikasta tofiseen rfifistaeläfimen tafi kalojen perässä. Erä-
retkfi on pofistumfista sfivfilfisaatfiosta erämaan vapauteen, mutta myös 
mfielen symbolfinen matka henkfisestä tfilasta tofiseen. Varsfinafisfia erä-
genren edustajfia matkakfirjojen joukossa ovat yleensä sellafiset teokset, 
jofissa lähdetään metsästämään ja kalastamaan kauas, jopa kaukomafille 
astfi. Eräkfirjojen lfisäksfi luontoafihefisfista teoksfista matkakertomuksfia 
ovat myös monet retkefilyoppaat ja mufistelmat vaellusmatkofilta.261 
Thomas Kentfin mukaan genren lähtökohtana vofidaan pfitää kon-

ventfion, sovfinnafisen tavan, käsfitettä. Kent jakaa odotuksenmukafisuu-
det kolmeen kategorfiaan: taksonomfiseen, formaalfiseen ja kulttuurfi-
seen tasoon. Taksonomfiset tasot ovat systemaattfisfia konventfiofiden 
lajeja kuten muodon, estetfifikan ja kulttuurfin käytäntöjä. Formaalfisella 
tasolla tekstfi rakentuu vakfifintunefista rakentefista, jotka ovat tyypfillfisfiä 
tfietylle genrelle. Kulttuurfisen tason konventfiot ovat puolestaan arvo-
sfidonnafisfia, fideologfisfia. Jofitakfin konventfiofita pfidetään hyväksytym-
pfinä kufin tofisfia, ja ne vofivat sfiksfi muokata vastaanottajan havafintoa. 
Näfin tfietyn genren tekstejä opfitaan lukemaan tfietyllä tavalla.262 
Eräkfirjallfisuudessa tätä vofidaan soveltaa sfiten, että taksonomfisfia 

konventfiofita ovat ne afinekset, jofita tyypfillfiseen eräkfirjaan tulee sfisäl-
tyä: lähtö erämaahan, saalfistamfinen, kahvfistelu, luonnon kuvafilemfi-
nen ja paluu sfivfilfisaatfioon. Eräkfirjallfisuuden formaalfiseen konventfi-
oon taas kuuluu eräkertomuksen esfittämfinen novellfimuodossa, har-
vemmfin romaanfina tafi lyrfifikan kefinofin. Kulttuurfikonventfio näkyy 
sfifinä, että genre efi ole afinoastaan kfirjallfisen teoksen tavassa filmafista 

                                                      
aluefittafin käsfittelevät eräkfirjat, metsästys- ja kalastusseurojen pfienjulkafisut, eränkäyn-
tfifin lfifittyvät vuosfijulkafisut ja lehdet, luonto-, ase- ja puukkokfirjat, sekä eläfinkfirjofista 
esfimerkfiksfi rfifistaa, kaloja ja metsästyskofirfia käsfittelevät tfietokfirjat. 
260 Lahtfi 1991: 70; Varfis 2001: 99; 2003: 13–14, 318, 320. 
261 Lehtola 1997: 98–100; Varfis 2003: 325–326, 329–330. 
262 Kent 1986: 36–37; Varfis 2003: 320. Myös Northrop Fryen mukaan genret ovat 
filmafisun konventfionaalfisfia muotoja (Kent 1986: 31).  



157 
 

 
 

asfiofita vaan myös sfitä lukevan ylefisön odotuksfissa. Mfikälfi kfirjafilfija ha-
luaa teostaan luettavan eräkfirjana, pääsevät lukfijakunnan odotukset 
vafikuttamaan teoksen sfisältöön.263 Näfin ajateltuna kulttuurfikonventfio 
hfidastafisfi osaltaan eräkfirjallfisuuden lajfin uudfistumfista. 
Eräkfirjallfisuuden lajfikonventfiot ovat pysyneet pfitkään samankal-

tafisfina, mutta etenkfin 2000-luvun puolella muutosta on jonkfin verran 
tapahtunut ja sfitä on edelleen odotettavfissa. Tämä vofi johtua sfifitä, että 
eränkäynnfin luonne on muuttunut rfifistakantojen muutosten yhtey-
dessä. Yksfinäfisen korvessakulkfijan rfinnalle tafi tfilalle on tullut yhä 
enemmän jahtfiseuruefita kuvaavfia eräkertomuksfia. Uusfimmat eräkfirjat 
käsfittelevät myös fihmfissuhtefita, ympärfistöön lfifittyvfiä tafi yhtefiskunnal-
lfisfia näkökohtfia useammfin ja monfitasofisemmfin kufin ennen. Ne myös 
laajentavat teemoja ja tapahtumapafikkoja metsästys- ja kalastustapah-
tumfien ulkopuolelle.264 

6.1.2 Eräkfirjallfisuuden tunnusmerkkejä 
 
Eräkfirjallfisuuden keskefisten lajfipfifirtefiden ja konventfiofiden tarkastelun 
avulla on mahdollfista tutkfia tarkemmfin, mfillä tavofin tfietyt teokset vofi-
vat kuulua eräkfirjallfisuuteen.  Tutkfimuksensa lopussa Markku Varfis 
tfifivfistää kotfimafisen eräkfirjallfisuuden omfinafispfifirteet nfifin, että se on 
metsästystä tafi kalastusta käsfittelevää sanatafidetta, joka on lajfina unfi-
versaalfi, ja sen tavallfisfin formaattfi on novellfi. Tunnusomafista ovat 
myös dokumentofivat sfisällöt, jotka lähfiluvussa osofittautuvat vfifihteeksfi 
ja romanttfiseksfi sankarfimyytfiksfi. Eräkfirjallfisuus todfistaa myös ympä-
rfistömuutosten toteutumfista ja koskemattoman erämaan loppumfista, 
sekä on osa suomalafis-ugrfilafista maafilmankatsomusta luonnonlähefi-
senä kulttuurfina.265 

                                                      
263  Varfis 2003: 311–312, 399. Myös Marttfi Peltomaa tuo haastattelussa esfille sen, ettefi 
eräkfirjallfisuus uudfistu nopeastfi efikä sen uudfistumfisyrfityksfiä tueta lukfijakunnan tafi kus-
tantajan puolelta. Eräkfirjafilfijan lefima pysyy. Vafikka kfirjafilfija yrfittäfisfi kfirjofittaa fihmfis-
suhderomaanfin, nfifin afinakfin kustantaja yrfittää myydä kfirjaa eräromaanfina. (KH 2009.) 
Päfivfi Gullfichsen (1993:10) toteaa eräkfirjallfisuuden konventfiofista: ”Ihmfisen ampumfi-
nen on erätarfinassa tabu. Tarfinat on totuttu lukemaan nfifin kufin ne on kfirjofitettu. Kfir-
jofittaja pettää lukfijansa kätkfiessään tekstfifinsä outoja afineksfia.” 
264  Myös Varfis (2003) kfifinnfittää huomfiota eräkfirjallfisuuden muutokseen. Esfimerk-
kefinä 2010-luvulla tapahtunefista muutoksfista vofidaan mafinfita Mfikko-Pekka Hefikkfi-
sen novellfikokoelma Nuorgamfin Alkon tuho ja muutama erätarfina (2010) sekä Seppo Sa-
raspään romaanfi Ansfiosfidonnafinen (2008). Hefikkfinen käsfittelee satfifirfissävyttefistenkfin 
novellfiensa tematfifikassa pohjofisen ja etelän välfisfiä jännfittefitä, luonnonmuutoksfia, sekä 
modernfin ja perfinteen kohtaamfista jättäen perfintefisen eränkäynnfin lähes huomfiotta. 
Saraspään romaanfissa eränkäyntfiä tärkeämpään roolfifin taas nousevat päähenkfilön fih-
mfissuhteet, työttömyyteen ja alkoholfiongelmfifin lfifittyvät yhtefiskunnallfiset näkökohdat. 
265 Varfis 2003: 397. 
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Vesa Haapala analysofi kfirjafilfija Juhanfi Ahon teosta Lohfilastuja ja 
kalakaskuja luontokuvauksen estetfifikan ja kalastuksen etfifikan näkö-
kulmasta. Tämä kokoelma on Ahon vfifimefiseksfi jäänyt teos ja afinoa 
varsfinafinen eräkfirja. Haapala löytää “lastukokoelman sekakoostefiselle 
lyhytproosalle” usefita yhtenevfiä pfifirtefitä. Kalastuslastuja luonnehdfi-
taan humorfistfis-realfistfisfiksfi kertomuksfiksfi, jofissa pyrfitään dokumen-
taarfiseen filmafisuun. Kerrontaa luonnehtfifi ajan, pafikan ja esfinefiden 
määrfittelyn täsmällfisyys. Aho pfifirtää nopefita tfilanne- ja henkfilökuvfia, 
mutta myös kuvauksfia suurfista tafimenfista, jotka saavat tfilaa kufin hen-
kfilöt tafi keskustelukumppanfit fikään.266  
Lohfilastuja ja kalakaskuja -teoksen sekakoostefisuudesta huolfi-

matta jatkuvuus lastujen välfillä on vahva ja temaattfisfina kfifinnekohtfina 
pysyvät kalastus erfi filmfiöfineen sekä fihmfisen suhde luontoon. Jatku-
vuus syntyy kertautuvfista teemofista, mutta myös sfifitä, että erfillfisten 
lastujen mfinä-muotofista kertojaa vofidaan pfitää samana agenttfina: kfir-
jallfinen tulee lähelle henkfilökohtafista, koettua elämää. Mfinäkertoja, 
jonka kerrontaa rfikastuttavat sfisäkertomukset omfista ja mufiden kala-
retkfistä, on pfitkältfi omaelämäkerrallfinen. Kun tämän lfisäksfi mafisemat 
sfijofittuvat vfielä konkreettfisfifin, tunnfistettavfifin pafikkofihfin, jofissa Juhanfi 
Aho lfifikkufi, efi ole fihme, että teosta on tulkfittu omaelämäkerrallfisena 
dokumenttfina.267 Lohfilastuja ja kalakaskuja on saavuttanut arvostetun 
klassfikon aseman suomalafisessa eräkfirjallfisuudessa, joten efi ole yllät-
tävää, että eräkfirjallfisuus suosfifi yhä edelleen tähän teokseen sfisältyvfiä 
omfinafispfifirtefitä. 
 
6.1.3 Eräkfirjallfisuus alueellfisena kfirjallfisuutena 
 
Pohjofisen ja pohjofisen kfirjallfisuuden määrfittelemfinen efi ole yksfinker-
tafista. Pohjofisen rajaamfista pfidetään ongelmallfisena, koska se efi tar-
kofita pelkästään maantfieteellfistä tafi hallfinnollfista aluetta tafi filman-
suuntaa, vaan on myös kulttuurfinen ja kontekstuaalfinen käsfite, jonka 
rajat ja merkfitykset muuttuvat jatkuvastfi 268. Lfisäksfi pohjofisen ymmär-
tämfinen on subjektfifivfinen ja yksfilöllfinen kokemus, jollofin se on myös 
rfifippuvafinen määrfittelfijästään. Kulttuurfintutkfimuksessa pohjofiset 
fidentfiteetfit ja mentalfiteetfit ovat olleet esfillä asenteena, tfilana ja tarkas-
telukulmana, joskfin on osofitettu, että pohjofisuuteen sfisällytetään 

                                                      
266 Haapala 2008: 95–96; 120; Aho 1921/2009. 
267 Haapala 2008: 95–96; Aho 1921/2009. 
268  Carlsson et al. 2010: 9; Rfidanpää 2002, 2005. 
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yleensä vahva yhteys luontoon ja ajatus jonkfin olennafisen tavofittamfi-
sesta, jonkfinlafinen hfiljentymfisen ja avartumfisen tunne.269 
Koska pohjofista on vafikea määrfitellä, on pohjofisen kfirjallfisuuden 

määrfittelemfinen yhtä haastavaa. Carlsson ym. (2010: 10) tfifivfistävät 
pohjofissuomalafisen kfirjallfisuuden määrfittely-yrfityksen filman lukkoon 
lyötyä käsfitettä: ”[k]orkefintaan tarjolla on repalefinen rajaus: se kfirjallfi-
suus, joka joko kuvaa pohjofista tafi on sfiellä asunefiden kfirjofittamaa ja 
usefin myös käsfittelee pohjofista.” Pohjofinen kfirjallfisuus vafikuttaa ke-
rääntyvän alueellfisfiksfi ryppäfiksfi ja jakaantuvan myös kfielen mukaan. 
Tofistuvfina afihefina ovat jo mafinfitun pohjofisen tematfifikan lfisäksfi hen-
kfisen ja mentaalfisen tfilan ja pafikan, pafikofista pofislähdön, pafikofilleen-
jäämfisen sekä mahdollfisen paluun tematfifikkojen pohdfinnat.270 
Alueellfisestfi suuntautunut kfirjallfisuus jää kfirjallfisuusfinstfituutfiossa 

helpostfi margfinaalfin asemaan, koska kfirjallfisuuden valtavfirta ja sen ar-
vot, kaanon, luodaan keskuksfissa. Pohjofista kfirjallfisuutta tarkastellaan 
hallfitsevan kulttuurfin arvomaafilmasta, normefista ja fihantefista käsfin. 
Lapfin-kfirjallfisuuden tunnussanofiksfi ja lukfijatulkfintojen pohjaksfi on 
muodostunut kolme avafinsanaa, romantfifikka, eksotfifikka ja mystfifikka, 
jofilla pohjofinen kfirjallfisuus margfinalfisofidaan. Päähuomfio esfimerkfiksfi 
krfitfifikefissä näyttää usefin keskfittyvän sfifihen, mfiten “todenmukafinen” 
on kfirjallfisuuden välfittämä kuva Lapfista.271 Pohjofista ovat kuvanneet 
ensfin ulkopuolfiset matkafilfijat ja vasta myöhemmfin sfisältäpäfin alueen 
omat asukkaat, ja vofidaankfin todeta, että pohjofista eksotfisofivan tofi-
seuden esfittämfisen rfinnalle on rakentunut pohjofisfista lähtökohdfista 
nouseva alueellfisen kfirjallfisuuden jatkumo.272 
Myös Velfi-Pekka Lehtola pohtfifi Lapfin-kfirjallfisuuden perfiferfisofi-

tumfista, joka on hänen mfielestään myös kfirjallfisen kategorfiofinnfin ja 
luokfittelun ongelmfien seurausta. Vafikka kafikkfi Lapfin-kfirjallfisuus efi 
ole eräkfirjallfisuutta efivätkä kafikkfi eräkfirjat Lapfin-kfirjallfisuutta, ovat 
esfimerkfiksfi antfikvarfiaatfit suosfineet hyllyluokfitusta, joka sfijofittaa La-
pfin-kfirjat osastoon “Eräkfirjat”. Tämä luokfitus vofi olla teosten sfisällön 
suhteen harhaanjohtava, mutta tofisaalta se tuo esfifin Lapfin-kfirjallfisuu-

                                                      
269  Carlsson et al. 2010: 10; Tuomfinen et al. 1999a; Tuomfinen et al. 1999b. 
270  Carlsson et al. 2010: 10 – 11. 
271  Kontfio 1999: 162; 2003; ks. myös Rfidanpää 2002; 2004; 2005. 
272 Carlsson et al. 2010: 11–13. Pohjofis-Suomen kfirjallfisuushfistorfian tofimfittajat myöntävät, 
että erfityfispfifirtefistään huolfimatta alueellfinen kfirjallfisuus haluaa usefin kfirjofittua osaksfi 
kfirjallfisuuden ylefisestfi hyväksyttyä kenttää. Hefidän mukaansa pohjofinen kfirjallfisuus efi 
näytä olleen nfifin syrjässä kfirjallfisuuden ylefisestä modernfisofitumfisprosessfista kufin esfi-
merkfiksfi 1900-luvun puolfivälfin kafinufismfikeskustelussa on väfitetty. (emt. 12.) 
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den kokonafisuuden. Sfifihen kuuluvat puhtaan kaunokfirjallfisuuden lfi-
säksfi eräretkfien ja Lapfin matkojen kuvaukset, maantfieteellfiset teokset, 
Lapfin hfistorfia, klassfikot Olaus Magnuksesta alkaen sekä ajankohtafiset 
teokset Lapfin nykyfisyydestä ja tulevafisuudesta.273 
 
 
6.2 Marttfi Peltomaan eräkerronnan omfinafispfifirtefitä 
 
6.2.1 Elämänmakufisfia erätarfinofita pohjofisfista perfiferfiofista 
 
Marttfi Peltomaan kfirjallfisen tuotannon vofidaan katsoa kuuluvan poh-
jofiseen kfirjallfisuuteen edellä mafinfitun ”repalefisen rajauksenkfin” eh-
dofilla: se kuvaa pohjofista, on sfiellä asuvan tafi asuneen kfirjofittamaa ja 
myös käsfittelee pohjofista. Tuotannossa tofistuvat afiheet noudattelevat 
pohjofiselle kfirjallfisuudelle tyypfillfistä tematfifikkaa, johon ne osallfistuvat 
eräkfirjallfisuuden lajfin erfityfispfifirtefiden kautta. 
Myös edellä kuvattuja eräkfirjallfisuuden keskefisfiä tekfijöfitä sfisältyy 

Marttfi Peltomaan tuotantoon. Peltomaan teokset ovat eeppfisfiä, selke-
ästfi novellfimuotofisfia, ja nfifiden sfisällöt käsfittelevät joko kalastusta, 
metsästystä tafi molempfia. Tyylfilajfi on usefimmfin realfistfinen, mutta se 
sfisältää runsaastfi humorfistfisfia afineksfia. Erätapahtumfien lfisäksfi teok-
sfifin sfisältyy myös ajan, arjen ja ympärfistönmuutosten kuvausta. 
Omaelämäkerrallfisfifin afineksfifin sfitoutuneet dokumentofivat sfisäl-

löt sekä olemassa olevat, tunnfistettavat pafikat ovat novellefille tyypfillfi-
sfiä. Vuonna 2005 Marttfi Peltomaa kertoo kfirjofittaneensa 
 
nfifin totta kufin olen osannut, jäätteenmäkeläfisfittäfin filmafistuna. Lu-
kfijaa efi tavallfisestfi kfifinnosta pätkääkään se, ovatko kfirjan tapahtu-
mat totta. Mutta olen havafinnut eräkfirjan tekevän tässä suhteessa 
pofikkeuksen. Afinakfin sen tapahtuman olfisfi vofitava olla totta. (KH 
2005.)  

 
Vafikka omaelämäkerrallfinen ja dokumentofiva afines kerronnassa on 
vahva, teoksfia vofi luonnehtfia myös ffiktfifivfisfiksfi. Novellfien kertojana 
tofimfifi lähes afina ensfimmäfisen persoonan kertoja. Rajavartfiostoympä-
rfistön vafikutusta kertomuksfissa on myös novellfien kertojan ajofittafin 
käyttämä me-muotofinen kerronta. Koska rajavartfijat työskentelevät 
yleensä kahden henkfilön partfiofina, on työympärfistöön lfifittyvfien ta-

                                                      
273 Lehtola 1997: 238; 242. 
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pahtumfien kertomfinen me-muotofisestfi luontevaa. Novellfien kerron-
nallfiset ratkafisut vafihtelevat nykyhetken dfialogfista ja preesensfissä ker-
rottavasta tapahtumakuvauksesta afiemmfin tapahtuneen kerrontaan ja 
jopa vuosfikymmenten takafiseen mufistelmaan. 
Eräromaanfifin verrattuna eränovellfin asema on varsfin vakfifintu-

nut. Novellfin etuna on Varfiksen (2003) mukaan se, että novellfissa vofi-
daan keskfittyä yhteen tapahtumaan sfinänsä efikä tarfinaa tarvfitse te-
maattfisestfi laajentaa. Lyhytproosalle omfinafisten muotokrfifittfisten vaa-
tfimusten pafineessa erätarfina näyttää usefin kangfistuvan vakfifintunefisfifin 
käytäntöfihfin, genren odotuksenmukafisfifin konventfiofihfin. Keskefiseksfi 
tuntomerkfiksfi on havafittu novellfin hufippukohta, jossa kfiteytyy novel-
lfin temaattfinen ydfin juonen käännekohdassa.274 
Ajatus hufippukohdasta palautuu arfistoteelfisen tragedfian mallfifin, 

johon kuuluvat näytelmän alku, hufippu, käänne ja loppu. Ongelmal-
lfista tässä rakenteessa on se, että myös lopun tulfisfi tarjota lukfijalleen 
jotakfin uutta ja yllättävää. Ehkä juurfi tästä syystä kaadon tafi saalfifin 
saamfisen muodostaessa erätarfinan hufippukohdan, tarfinan loppuun 
on luonnollfista sfijofittaa eräänlafinen loppukevennys, loppuvfitsfi, joka 
sfifirtää ajatukset pofis erätarfinan maafilmasta – mutta efi lfifian nopeastfi 
efikä lfifian kauas.275 Huumorfin sfisältymfinen tapahtuma- ja henkfilöker-
ronnan yhteyteen efi ole mfitenkään pofikkeuksellfista, sfillä suomalafiselle 
kansankuvaukselle on Aleksfis Kfivestä Väfinö Lfinnaan astfi ollut omfi-
nafista realfismfi, johon yhdfistyy huumorfia 276, efikä eräkfirjallfisuus tee 
tässä pofikkeusta. 
Loppuvfitsfien käyttö eränovellfin yhteydessä osofittaa Varfiksen 

(2003: 344–346) mukaan, että erägenre on nfimenomaan kertomusta, 
efi kuvausta. Komfifikka on ennen kafikkea narratfifivfista, kertovaa ja pu-
heen tavofin etenevää, efikä representatfifivfista elfi esfittävää, joka luo vafi-
kutelman näyttelfijän esfityksestä. Tätä loppukevennystä Marttfi Pelto-
maan kerronta hyödyntää usefin, tosfin fihmfiselon arkfista komfifikkaa, 
humorfistfisfia juttuja ja tarfinankääntefitä on esfillä muullofinkfin. Novel-
lfissa “Pfirravaatselman vanhfimus” partfiomatkalla olevat rajamfiehet 
onnfistuvat ampumaan metson, ja kertomuksen lopussa arvfiofidaan 
metson syömäkelpofisuutta. 
 
Tämä metso olfi todellfinen homenokka. Pfirravaatselman vanhfi-
mus.  

                                                      
274 Varfis 2003: 344–346. 
275 Varfis 2003: 344–346. 
276 Lafitfinen 1984: 25. 
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– Ettefi vafin olfisfi tämä sellafinen hfiomakfiven kanssa kefitettävä, ar-
velfi Mattfi.    – Sellafinen, jota hfiomakfiven kanssa pfitää kefittää nfifin 
kauan, että menee katajafinen tfikku läpfi hfiomakfivestä. 
– Kyllä se emäntä tästä ruokaa saa, vanha savottakokkfi, arvelfin. 
Nfifin kufin safikfin. (KN 92.) 

 
Marttfi Peltomaan tuotannolle omfinafista on hyödyntää pafikallfista tarfi-
naperfinnettä ja pafikallfishfistorfiaa joko novellfin pääjuonena, pääjuo-
neen ja erfityfisestfi pafikkaan lfifittyvfinä kerronnallfisfina elementtefinä, tafi 
muotoa ja sfisältöä tukevfina sfisäkertomuksfina. Myös hfistorfiallfisten läh-
tefiden vfifittefitä, kaskunomafisfia pafikallfismufisteluksfia sekä suullfisen ker-
tomaperfinteen vafikutusta on tekstefissä tunnfistettavfissa. 
 
Kartasta löysfin [pafikalle] nfimenkfin: Navetanperäjänkä. Kentfies 
nfimfi olfi perfintöä ajalta, jollofin täällä savotofitfifin, vuosfina 1931–
1932. Jossakfin kämppäkartanossa olfi kentfies ollut navetta ja sfiellä 
lehmä. Mafito olfi sfifihen afikaan tärkeä afine kerfipukkfia vastaan. - - 
Sfifihen afikaan Inarfin suurfifin savottofihfin tulfi hakkurefita ja he-

vosmfiehfiä Kuusamoa myöten. Normfina pfidettfifin, että hevosmfies 
ajofi lanssfifin 1000 runkoa talvessa. ‒ ‒ [Hakkurefita] tarvfittfifin he-
vosta kohden kaksfi tafi kolme. Tälläkfin savotalla olfi hevosfia ollut 
kafi parfisen sataa. (THM 40.) 

 
Marttfi Peltomaa kertoo ”testanneena monfia kfirjan tarfinofita kerto-
malla nfifitä ääneen partfiomajofilla ja tähystystornefissa” nfifin, että esfi-
kofiskfirjan filmestyttyä monfi työtoverfi olfi filmofittanut kuulleensa jutut 
jo moneen kertaan.277 Tarfinan kertomfinen ääneen tukee kfirjallfista esfi-
tystapaa: kertomus muokkautuu kohtfi kfirjallfista muotoaan suullfisen 
kerronnan kautta. 
Pafikallfisen tarfinaperfinteen lfisäksfi Peltomaan tuotanto sfisältää 

ajofittafin fintertekstuaalfisuutta, joka filmenee kfirjallfisten esfitysten lähes 
huomaamattomana tekstfienvälfisyytenä, alluusfiona, sekä suoranafisfina 
vfifittauksfina tofisfifin tekstefihfin. Esfimerkfiksfi Peltomaan teoksfissa vfifita-
taan Tuntemattoman sotfilaan “erääseen Lahtfiseen” ja lafinataan saman te-
oksen Anttfi Rokan vuorosanoja. Raamattua sfiteerataan suorfin lafinauk-
sfin, mutta myös epäsuorfin vfifittauksfin. Vuosfituhannen vafihtuessa 
mufistellaan “sfitä erästä kfirvesmfiehen pofikaa, jonka oletetusta maafil-
maantulosta länsfimafista afikaamme erään kfirkonmfiehen päähänpfis-
tosta ruvettfifin mfittaamaan” 278. Myös Sakarfi Pälsfin tsuktsfien elämää 
käsfittelevfifin etnologfisfifin matkakertomuksfifin vfifitataan samofin kufin 
                                                      
277  KH 2005. 
278  KN 228. 
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tunnustettujen Lapfin-kfirjafilfijofiden K.M. Wallenfiuksen ja A.E. Järvfi-
sen tuotantoon. 

6.2.2 Juonfi ja tofimfinnallfisuus eräkertomuksen konventfiofina  
 
Eräkfirjallfisuuden konventfiofihfin kuuluu tofimfinnallfisuuden ja tapahtu-
mfien esfittämfinen kerronnan oleellfisfina osfina. Eräkertomukseen sfisäl-
tyy afina tapahtuma ja sen esfitys, juonfi, joka tyypfillfisfimmfillään kuljettaa 
tapahtumfia ja päähenkfilöfitä sfivfilfisaatfiosta perfiferfiaan ja takafisfin. Pää-
henkfilö lähtee metsälle tafi kalaan, pyytää saalfista, kahvfittelee, puhelee 
mahdollfisten pyyntfitoverefidensa kanssa, katselee mafisemaa ja palaa 
kotfifinsa sfivfilfisaatfion parfifin. Vafihtelua juonen etenemfisessä vofi olla, 
mutta kehys pysyy samana, vafikka tapahtumfien laatu, määrä ja yksfi-
tyfiskohdat vafihtelevat konkreettfisessa tarfinassa. Juonta tarkasteltaessa 
kuvatun tapahtuman tärkefimpänä motfifivfina on saalfifin pyytämfinen.279 
Tofimfinnallfisuuden ja tapahtumfien keskefisyys kfirjofitetussa kerron-
nassa on Marttfi Peltomaan mukaan tyypfillfistä pafitsfi Lapfin- ja eräkfir-
jallfisuudessa, myös muussa suomalafisessa kfirjallfisuudessa. Tofimfinnal-
lfisuus efi sfiltfi kokonaan syrjäytä tafi jätä huomfiotta ”ajatusmaafilmaa”, 
vafikka tekemfinen ja tapahtumat säfilyvät kerronnan kulmakfivfinä. 
 
SRP: ..nfifin kun puhuttfifin sfifitä, että tofimfinnallfinen perusta on sfifinä 
kerronnassa tyypfillfistä. Ollaan sfiellä sen eräkaverfin tafi partfiokave-
rfin kans sfiellä mettässä. Nfifin se fokus tafi pääasfia on koko ajan sfifinä 
tekemfisessä? 
MP: En tfifiä, korostuuko se nyt eräkfirjallfisuudessa, Lapfin-kfirjallfi-
suudessa, se tehtävä ja tofimfinnallfinen osuus. Kyllähän kafikessa kfir-
jallfisuudessa, sanotaan afina on helppo puhua Aleksfis Kfivestä, nfifin 
kyllähän Sefitsemän veljestä, ne puuhaa koko ajan, duunaa. Efi ne 
ole pafikallaan, fistu talvfi-filtaa pfirtfissä televfisfiota katsomassa ja luke-
massa Seura-lehteä. [nauravat] 
Kfivfi kyllä korostaa sfitä kylmfimmän talvfiajan, pfimefimmän tal-

vfiajan.. Se antaa ymmärtää, että enfimmäkseen vaan makofiltfifin pan-
kolla. Kyllä se tfietenkfi tämä eräkertomuksen tofimfinnallfisuus - on 
sfiellä nyt sfitten kaverfia tafi efi - nfifin totta kafi se nyt jotafin tofimfintaa 
kuvataan. Harva sfitä nyt vfifittfifi kuvata 12 sfivua, että makasfin käm-
pässä. 
SRP: ..tafi mafisemaa tafi omfia tuntemuksfia tafi.. Että kylläpä väsyttää 
ja.. 
MP: No se tuntemuksfien.. se on fihan nykypäfivän filmfiö mfinusta. 
Mutta kyllä [A.E.] Järvfiselläkfin on tämäntyylfistä näfissä, on ne nyt 

                                                      
279  Varfis 2003: 353–354. 
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sfitten eränovelleja tafi tavallfisfia novelleja. Kyllä sfiellä tämmöstä ta-
junnanvfirtateknfifikkaa on. Ajatusmaafilmaa. (SH 2010/13.) 

 
Marttfi Peltomaan teosten novellfien tapahtumat alkavat usefin kertoja-
hahmon kotoa, josta hän lähtee eräretkelle tafi rajavartfioasemalta, jossa 
kertojahahmo on työtehtävfissä. Muutamfien novellfien alut sfijofittuvat 
myös rajavartfiofinnfin työtehtävfifin erämaahan, mutta kufitenkfin sään-
neltyyn ympärfistöön tafi tfilanteeseen. Nämä alofitustfilanteet edustavat 
sfivfilfisaatfiota; järjestäytynyttä yhtefiskuntaa, alkupfistettä, josta eräretkfi 
tafi rajavartfiofinnfin työtehtävä tehdään. Osa novellfien alkutfilantefista sfi-
jofittuu suoraan erämaahan. Novellfissa ”Hukka ja punatukkafinen 
mfies”280 päähenkfilö hfifihtää pafikalle hetfi kertomuksen alussa. 
 
Kuutamon valafisemalle jängälle hfifihtfi mfies. Isolla mfiehellä olfi pes-
kfin tapafinen, porontaljasta tehty vaatekappale. Sen hfiha-aukofista 
pfistfivät esfifin kofirannahkafisfifin rukkasfifin päättyvät, harmaan vfilla-
tfikkurfin pefittämät käsfivarret. Jalofissa mfiehellä olfi lapfikkaat, nfifiden 
varrensuut olfi vedetty suorfiksfi melkefin polvfifin saakka. (HJME 55.) 

 
Eräkfirjallfisuudessa luonto on jatkuvastfi läsnä tapahtumapafikkana tafi 
tapahtumfien taustana. Vafikka kertomus alkafisfi suoraan erämaasta ja 
päähenkfilön kuvaamfisesta kuten edellä tafi saalfistustapahtumasta ku-
ten novellefissa “Punafisen tuvan kalavaras”281 ja “Lokakuun tafime-
nfia”282, ero sfivfilfisaatfion ja perfiferfian välfillä käy selväksfi. Metsään, tun-
turfifin, joelle tafi järvelle tehdään konkreettfinen metsästys- tafi kalastus-
retkfi, tafi kerrotaan ja mufistellaan eräretkfien tapahtumfia sfisältävfiä ker-
tomuksfia. 
Novellfit päättyvät lähes pofikkeuksetta sfivfilfisaatfion parfifin: takafi-

sfin rajavartfioasemalle, auton luokse tfienpäähän, Ivalon taajamaan, 
Korvasen kylään, Imatran rajakouluun tafi kertojahahmon kotfifin. To-
sfin muutama novellfi päättyy kahvfitulfille, saalfisvarkaan elfi mfinkfin hau-
tajafisfifin Inarfijärven saareen tafi tunturfinrfinteeseen. Vofi sfifis todeta, että 
Peltomaan novellfit filmentävät ensfisfijafisestfi eräkertomuksen konven-
tfionaalfista, odotuksenmukafista juonta ja erfityfisestfi ensfimmäfisten te-
osten metsästys- ja kalastustapahtumfien kuvaukset lfifittyvät usefin raja-
vartfiofinnfin työtehtävfifin tafi vartfioasemalla asumfisen yhteydessä tehtyfi-
hfin eräretkfifin. 

                                                      
280  HJME 55–66. 
281  KN 181–194. 
282  THM 62–80. 
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Nämä omfinafispfifirteet sfisältyvät myös novellfifin “Muonahfirvfi”283, 
jossa pyydetään rajavartfioaseman ruokakunnan etuofikeuksfifin tuollofin 
kuulunutta hfirveä, ja joka pfitkällfisten ja monfivafihefisten yrfitysten jäl-
keen kaatuu rajavartfijofiden päfivfittäfisellä hfifihtotarkastusrefitfillä kym-
menen metrfin päähän valtakunnanrajasta, partfioladulle. Rajavartfijan 
työtehtävät ja eränkäyntfi lomfittuvat arkfipäfiväfisfissä tapahtumfissa ja 
erämaan tehtävänä on tofimfia ennen kafikkea fyysfisen tofimfinnallfisuu-
den näyttämönä, efi esteettfisenä tafi affektfifivfisena kokemuksena.    
Hfirvenkaadosta seuraa ”kansafinvälfinen selkkaus, melkefin Mafinfi-

lan laukauksfifin verrattava. Venäläfiset väfittfivät osan ammutufista luo-
defista lentäneen hefidän puolelleen.” Asfia tutkfitaan, ja vafikka rajavar-
tfiomestarfi ottaa vastuun komentokäskystään ampua hfirvfi ”tulfi se vas-
taan sfitten ketä hyvänsä tafi mfissä hyvänsä”, ampujaa rangafistaan jät-
tämällä hänet osattomaksfi kaatajalle perfintefisestfi luovutetusta muo-
nahfirven takapafistfin kappaleesta. Eränkäynnfin moraalfis-eettfiset perfi-
aatteet joutuvat koettefille tässä erfityfislaatufisessa eränkäyntfitavassa, 
kun ne joutuvat törmäyskurssfille rajavalvonnan tarkkojen säännösten 
kanssa.    
Rajavalvontapartfiofinnfin yhteydessä ja vartfiolla asumfisen afikana 

tapahtunutta eränkäyntfiä, erfityfisestfi kalastusta mutta myös metsäs-
tystä, kuvataan usefissa mufissakfin novellefissa. Mfinäkertoja mufistelee 
erätulfilla pojalleen entfisafikojen rajavartfiofinnfin hyvfiä puolfia novellfissa 
“Kfivfisen majavan järvfi”:  
 
Käyräjärven partfio tulfi filtahämärfissä, parfikymmentä kfilometrfiä 
hangessa rämpfineenä. Afikfion Sfimon repun päällä olfi kaksfi rfiekkoa, 
Kalasnfikovfilla tefilattua. ‒ ‒ Sellafinen kuulufi sfifihen afikaan luontafis-
etufihfin, afinakfin korpfivartfiofilla. 
Tapofihfin kuulufi, että jos lfinnut vfietfifin ruokakunnalle, vartfio-

päällfikön sfielunrauhan takfia kerrottfifin nfifiden lentäneen poroafi-
taan. Tämä olfi fihmettelevfinään, että kumman sfitkefitä ovat olleet, 
kun on pfitänyt rynnäkkökfiväärfillä lopettaa. Afika monta lfintua afi-
taan kyllä lensfi afivan ofikeastfikfin. (KN 158.) 

 
Nykyhetken tapahtumat ja afiemmfin koettu kohtaavat kahvfitulfilla ja 
yöpymfiskämpfillä kerrotufissa tarfinofissa. Kerronnallfisfina ratkafisufina ne 
mahdollfistavat eränkäynnfin ja erämaan muutosten tarkastelun. Erfilafi-
set autfiotuvat, kämpät, erämaatalot, kammfit, kodat, laavut ja muut 
asentopafikat edustavat eräkertomuksfissa pysähtymfistä ja lepoa, tar-
peellfista turvapafikkaa. Kämpälle raahustetaan, rämmfitään, kahlataan 
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suksfilla, kompurofidaan pfimeässä. Erämaan elämyksfiä saavutetaan 
ponnfistellen ja vafivoja säästämättä. 
Vaatfimattomankfin kämpän tafi laavun lämpö ja suoja elvyttävät 

kafirankulkfijan kohtfi uusfia haastefita. Kämpän suojfissa on afikaa ja tfilaa 
välttämättömfille perustarpefille kuten unelle ja ravfinnolle. Sfiellä huol-
letaan varusteet, kufivataan kastuneet vaatteet, valmfistetaan ruoka ja 
kefitetään kahvfit, mufistellaan pfitkän päfivän tafi hangfilla hfifihdetyn yön 
kokemuksfia ja koettelemuksfia. Asfianmukafisen asentopafikan pystyttä-
mfiseen on omat, käytännössä koetellut säännöt, jotka dokumentofi-
daan tarfinassa pedagogfiseen sävyyn. Efi ole samantekevää, mfiten laavu 
sfijofitetaan sääolosuhtefisfifin, maastoon ja etenkfin ”lämmfityslafitteeseen” 
nähden. 
 
Laavu olfi afika pfienfi, sellafinen että sen alle sopfi mutta lämpö efi 
kafikkfi mennyt harakofille. Se lafitettfifin nfifin, että tuulenhenkfi tulfi sfi-
vusta. Vähän se safi olla tuuleen päfin aukfi. Ja alle makuualustaksfi 
tfietenkfin havuja. Rakovalkea palofi sfifinä hangen tasalla ylempänä ja 
lämmfittfi alaspäfin. ‒ ‒ Kefittelfin fillalla kefitoksenfi pääasfiassa sen yö-
hongan kannolla, kahvfia joskus filtasella rakotulfillakfin. Mutta efi 
sfifinä filtapuhdetta kauan tarvfinnut vfiettää efikä unta houkutella, kun 
pfitkän päfivän olfi hangessa rämpfinyt. (HJME 48.) 

 
Erämaakerronnan konventfionaalfinen juonfi ja tofimfinnallfinen kompo-
sfitfio käyvät selkeästfi filmfi myös novellfissa “Hankfikarhuja ja tammu-
kofita”284, jossa kertomuksen juonfi etenee päähenkfilöfitä kohtaavfien 
ongelmfien ja monfimuotofisten eränkäyntfitapahtumfien kautta sfivfilfisaa-
tfiosta perfiferfiaan ja takafisfin. 
Kertojahahmo on lähdössä Raja-Joosepfin ja Anterfin rajavartfio-

asemfien välfiseltä huoltorefitfiltä hfifihtäen karhunpyyntfifin erätoverfinsa 
kanssa. On kevät, toukokuun 20. päfivä, tuollofin luvallfinen karhun-
pyyntfiafika. Kertoja mufistelee toverfinsa kanssa afikaa, jollofin karhua safi 
pyytää moottorfikelkalla ja kertoo tähän lfifittyvän tarfinan. Kulkemansa 
pafikat kertoja nfimeää tarkkaan ja kertoo samalla pafikkaan ja pafikan-
nfimeen lfifittyvää pafikallfishfistorfiaa tafi omfia afikafisempfia kokemuksfiaan 
pafikasta. Erämaa efi ole syrjässä kulttuurfisfilta ja yhtefiskunnallfisfilta 
muutoksfilta ja sfivfilfisaatfion vafikutukset ulottuvat syrjäfisfilläkfin seu-
dufilla vfielä vuosfikymmenfien päähän. 
 

                                                      
284  KN 111–122. 
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Lumfiaurajängällä vettä olfikfin jo nfilkkofihfin astfi. Jängän lafidalla nö-
köttfi pufinen lumfiaura mufistona 1930-luvun lopun savottasuunnfi-
telmfista. Jänkä olfi saanut aurasta nfimensä. Talvfitfien uran Lutolta 
Anterfijoelle ja sfifitä Repojoen latvalle olfi teettänyt Kemfiyhtfiö, lefi-
vän fisä. Tunturfissa olfi kafivettu melkofisfia lefikkauksfia lapfiopelfillä ja 
kottfikärryfillä, jänkfien kohdalla olfi tfie tasattu kuokkfimalla. Tukkfi-
tfiellä olfi mfittaa 70 kfilometrfiä.    

 
Raskaan hfifihtokelfin uuvuttamfina päähenkfilöt saavuttavat yöpymfis-
kämpän Ylä-Kfiertämäjärvellä, jossa kertojahahmolla on vfihdofin afikaa 
kuvafilla seudun kalavesfiä, nfifiden saalfiskaloja sekä mufistella kesäfistä 
kalastusretkeään. Aamun hankfikannolla päähenkfilöt palaavat karhun-
pyyntfifin. Kerronta luo lähtötfilanteesta selkeän kuvan tfifivfistämällä yh-
teen pafikannfimen ja sfijafinnfin, maaston kuvafilun, geograffisen filman-
suunnan ja karhunpyytäjfien lfifikkumfistavan. Säätfilan, kelfin ja vuoro-
kaudenajan lfisäksfi ne muodostavat tfilan, ajan ja pafikan kokonafisuu-
den, karhunpyynnfin uuden alofituspfisteen.  
 
Lähdfimme hfifihtelemään länteen Hfirvaspään tyvfimafita, kofivua ja 
harvaa mäntyä kasvavan outamaan ja puuttoman paljakan välfiä. 
Aurfinko kfipusfi hfiljalleen tunturfin yläpuolelle, mutta hankfi varjon 
puolella olfi teräksenkovaa. 

 
Kertoja kuvafilee sompfiolafisten vanhoja pyyntfimafita sekä kertoo en-
tfisafikafin peuranpyynnfistä, pafikannfimfistä, tukkfisavotofista ja rajahfisto-
rfiasta. Karhunjälkfiä seuraten pyyntfimatka etenee karhunpyyntfitarfinofi-
den sfifivfittämänä. Erätoverukset saavat saalfikseen kufitenkfin vafin epä-
onnfistumfisen kokemuksfia ”karhun hävfitettyä jälkensä lakfimaahan”. 
Vafikka karhunpyyntfi efi onnfistu, tammukofita sentään nousee ”Peu-
ranampumapään kahden tyvfihaaranvälfisestä pfienestä järvestä” kefi-
toksfi astfi. 
Keväfisessä erämaassa lfifikkuu mufitakfin fihmfisfiä, sfillä kämpällä to-

verukset tapaavat pafikallfisfia poromfiehfiä.  Anterfin rajapartfio hfifihtää 
myös pafikalle ja tfietää kertoa, että karhu on jälkfien perusteella muut-
tanut valtakuntaa. Karhunpyytäjät ”kahlaavat metrfisessä lumessa” ta-
kafisfin huoltorefitfille ja rajavartfioasemalle, jossa saavat kuulla, että eräs 
rajajääkärfi-kollega on ampunut Torkoselästä karhun, tosfin vafin “kar-
vahatun kokofisen”.  
“Hankfikarhuja ja tammukofita” -novellfin juonta kuljettavat pafitsfi 

fitse saalfistustapahtuma ja sfifihen lfifittyvät muut tofimfinnot, kuten lfifik-
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kumfinen ja yöpymfinen erämaassa, myös erfi henkfilöfiden kertomat ker-
tomukset. Näfiden sfisäkertomusten afiheet ovat eräkertomuksfille tyy-
pfillfisfiä: pafikannfimfien pohdfintaa, kertomuksfia vanhofista pyyntfita-
vofista ja -aluefista sekä pafikallfishfistorfiasta. Myös tofisten eränkävfijöfi-
den pyyntfikokemukset tafi hefitä kohdanneet sattumukset, jopa epäon-
nfistumfiset, vfievät juonta eteenpäfin. ”Hankfikarhuja ja tammukofita” fil-
mentää kerrottujen tapahtumfiensa ja luontokuvauksensa kautta erä-
maan tradfitfionaalfista ja tofimfinnallfista perustaa. Tapahtumfien keskfi-
össä ovat pyyntfifin ja eränkäyntfifin lfifittyvä tofimfinta ja henkfilöfiden pää-
määrätfietofinen tavofite saalfifin saamfiseksfi. 
 
6.2.3 Ihmfisfiä erämaassa  

6.2.3.1 Mfiehfiä maafilman lafidalla 
 
Eräkfirjallfisuudessa on säfilynyt vahvana kafipuu menneeseen afikaan, 
jollofin eränkäyntfi olfi elämäntapa, päfivfittäfiseen elämään lfifittyvä rutfifinfi, 
efi nfifinkään vapaa-ajan harrastus kuten nykyään. Eräkfirjallfisuuden yh-
deksfi tehtäväksfi näyttää valfikofituneen eräperfinteen säfilyttämfinen ja 
sfifirtämfinen nfifille lukfijofille, jotka lähestyvät luontoa eräharrastuksen 
kautta. 
Vafikka eräkfirjallfisuutta vofidaan pfitää jännfitystä sfisältävänä vfifih-

teenä, se vofi tofimfia myös mfiehfisen fidentfiteetfin korostajana ja vahvfis-
tajana. Eräkfirjallfisuus tuo jatkuvuutta erämfiehen elämään. Erätarfinofi-
den lukemfista onkfin kuvafiltu ”nojatuolfimatkofina metsfifin ja vesfille”, 
sfillä ne antavat mahdollfisuuden kerrata omfia kokemuksfia metsästyk-
sen ja kalastuksen parfissa. Eräharrastus sfifirtyy usefin fisältä pojalle ja 
monet eräkfirjallfisuuden teemofista käsfittelevät tätä fisä ‒ pofika -suh-
detta. Eräkertomuksfissa on nähtävfissä opetuksellfista ja kasvatuksel-
lfista afinesta, eräperfinteen sfifirtämfisen ja säfilyttämfisen motfifiveja.285  
Pyyntfitapahtumfifin keskfittyvän juonellfisen kerronnan lfisäksfi erä-

kertomuksen komposfitfio sfisältää henkfilökuvausta, jolle omfinafista on 
eränkävfijän fidentfiteettfifin perustuva mfinä-kerronta ja kollegfiaalfista erä- 
tafi työtoveruutta filmentävä me-muotofinen kerronta.  Efi-eränkävfijät tafi 
”luonnosta vfieraantuneet” asemofituvat taas erfillfiseksfi, kertojan katseen 
ulkopuolfiseksfi muut-ryhmfittymäksfi.  
 
 
 

                                                      
285 Gullfichsen 1993: 12; Lehtola 1997: 245; 1998: 228; Varfis 2003: 71, 339. 
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6.2.3.2 Luonto ottaa mfiehestä mfittaa 
 
Perfintefinen eräkuvaus on ollut yksfinäfisen mfiehen sefikkafilua luonnon 
armofilla, vafikkakfin nykyvuodet ovat tuoneet yhä enemmän yhtefisöl-
lfistä eränkäyntfiä tekstefihfin. Henkfilöfiden lukumäärä ja persoonallfisuus 
efivät luonnehdfi genren olemusta yhtä selvästfi kufin tarfinan juonfi, sfillä 
henkfilöasetelma vafihtelee saalfistuskohteen mukafisestfi: hfirveä pyyde-
tään seurueessa, mutta tammukkapurolla kaverfi on vafin häfirfiöksfi. Pe-
rfintefisessä eräkfirjallfisuudessa henkfilöfitä on huomattavastfi vähemmän 
verrattuna esfimerkfiksfi sotakfirjallfisuuteen.286 
Eränkäynnfin kulttuurfin kuvaus sfisältää runsaastfi sankarfimyytfin 

afineksfia, vafikka myyttfi onkfin osaksfi jo arkfipäfiväfistynyt. Nämä erägen-
ren myytfit vahvfistavat kulttuurfissa vallfitsevfia tofimfintamalleja ja mfies-
fihantefita.287 Mfiessankarfit ovat pätevfiä luonnossalfifikkujfia, yleensä hyvfiä 
ampujfia ja onnekkafita kalastajfia. Hefidän sfivfifilfi- tafi perhe-elämästään 
käy selvfille vafin vähän, mfiehen pafikka näkyy työssä ja eräharrastuk-
sessa. Sen sfijaan eränkäyntfifin lfifittyvät finfitfiaatfiorfifitfit, kuten hfirvfikoe-
ammunta, ottavat mfiehestä näkyvästfi mfittaa.  
Novellfissa “Muonahfirvfi”288 nuorfi rajajääkärfi-kertoja komenne-

taan Ivalon ampumaradalle hfirvfikoeammuntofihfin, jotta hän vofisfi ko-
keen suorfitettuaan osallfistua rajavartfioaseman muonahfirven metsäs-
tykseen. Pafineet ovat kovat, koska hfirvfikoeammunta on mfinäkertojan 
ensfimmäfinen, läpfi pfitäfisfi päästä ja kylänmfiehet katselevat utelfiafina 
nuorten aseammattfilafisten menestystä. Onneksfi koe menee läpfi, 
“vafikka tukfijalka pyrkfikfin vähän tärräämään”. Myös tofinen nuorfi ra-
jamfies osofittaa ampujankykynsä, vafikka ase efi ole prfifimakuntofinen. 
Nuorukafiset olfivat ennen hfirvfikokeen alofittamfista kadehtfineet kylä-
läfisten kfiväärejä, jofissa olfi jopa kfifikarfikfin.  
 
Sfitten tulfi Haarakuusen vuoro astua lankun taakse. Hänen asees-
taan olfi pfifipun etummafinen sfiderengas afikofinaan kadonnut jossa-
kfin Vfiteleen-Tafipaleen suunnalla. Hän olfi korvannut sen asfiallfisella 
vesfijohtoklemmarfilla. Pyssy olfi sen näköfinen, että joutoväkfi lfiukenfi 
etäämmäs. ‒ ‒ 
Haarakuusfi olfikfin hyvä ampuja, harrastfi pfistoolfiammuntaa. Hä-

nelläkään efi ollut mfitään vafikeuksfia puhkoa määrättyä määrää refi-
kfiä pahvfiseen hfirvenkuvaan. Kuudesta laukauksesta safi sfitä pafitsfi 
ampua yhden ohfi. Me emme ampuneet yhtään. (KN 34–35.)   

                                                      
286  Varfis 2001: 102; 2003: 277–279, 353. 
287  Lehtola 1998: 229; Varfis 2003: 392. 
288  KN 31–51. 
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Rajavartfiomestarfi, jonka tehtävänä on valvoa alafistensa hfirvfikoeam-
munta, saa huokafista helpotuksesta. Hän vofi ”vanhempana”, opasta-
jana kerätä kunnfian ja palkfita opastettavat hyvästä suorfituksesta: 
 

– Olfisfinkfin hävennyt, jos olfisfitte joutuneet uusfimahan, sanofi ra-
javartfiomestarfi nfifin kovalla äänellä, että varmastfi muutkfin kuu-
lfivat. 
 – Kyythfin ja kothfin. 
Paluumatkalla hän tarjosfi mefille Ivalon Keskusbaarfissa ofikefin 
kahvfit. (KN 35.) 

 
Kafikkfi eräkertomukset efivät rakennu nfifille maskulfifinfisen sefikkafilun ja 
fyysfisen vaaran jännfittefille, jotka usefin ovat eräkfirjallfisuuden afiheena. 
Tofisfinaan luontokuvauksen pääosassa efi olekaan luonto vaan luon-
toon omfia tuntefitaan hefijastava fihmfinen. Ekokrfifittfisessä kfirjallfisuu-
dentutkfimuksessa289 tätä käsfitystä on nfimfitetty pateettfiseksfi harhaksfi. 
Tofisaalta filmfiöstä on esfitetty näkemys, jonka mukaan fihmfisen sfisäfi-
syyden pefilautumfinen ulkofiseen maafilmaan on osofitus sfifitä, että nä-
emme fitsemme luonnon jatkumossa osana luontoa.290 Efi-finhfimfillfinen 
luonto nähdään persoonan kaltafisena yhtefistyökumppanfina. Perso-
nfiffikaatfion avulla kertoja luonnehtfifi kfifintymystä pafikkaan tavofitellen 
autenttfista suhdetta efi-finhfimfillfisen kanssa.291   
Marttfi Peltomaan kerronnassa luonto on koko ajan läsnä, mutta 

efi nfifinkään persoonan kaltafisena yhtefistyökumppanfina vaan tofimfin-
nallfisuuden kautta. Vafikka tekemfinen ja tofimfinta – rajavartfijan työ, 
kalastamfinen, metsästämfinen ja retkefily – pysyvät keskefisfimpfinä mo-
tfifivefina luonnossa lfifikkumfiselle ja olemfiselle, kertojalla on joskus afikaa 
pohtfia luonnon fihmeellfisyyttä vertauskuvallfisfin kefinofin. 
 
Kafikkefin kaufimpana fidässä olfi kolttfien Iso Joutsenpää. Talvella 
näkfi hyvfin, mfistä se olfi saanut nfimensä. Iso, valkea jättfiläfislfintu 
sfifinä makasfi. Sen kaula olfi ojentunut kohden kolttfien pyhää vfirtaa, 
Luttoa. Sfifivet levfittäytyfivät penfinkulman, tofinen fitään, tofinen län-
teen. (KN 80.) 

                                                      
289 ”Ekokrfitfifikfissä on kyse sfifitä, mfitä merkfityksfiä annamme luonnolle, sekä näfiden 
merkfitysten vafikutuksesta sfifihen, kufinka kohtelemme luontoa. Kfielfi- ja kfirjallfisuuskes-
kefisenä lähestymfistapana ekokrfitfifikkfi kysyy muun muassa, kufinka luontoa koskevat 
metaforamme vafikuttavat tapaamme suhtautua luontoon tafi mfillä tavofin kfirjallfinen 
ajattelu ja tofimfinta ovat vafikuttaneet fihmfiskunnan luontosuhteeseen. ” (Lahtfinen – 
Lehtfimäkfi 2008: 8.) ”Sfimply put, ecocrfitfisfim fis the study of the relatfionshfip between 
lfiterature and physfical envfironment.” (Garrard 2004: 3.) 
290  Haapala 2008: 117; Gfifford: 1999; Garrard 2004. 
291  Haapala 2008: 103. 
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Majava olfi kaksfi metrfiä korkea ja afinakfin vfifisfi metrfiä pfitkä, filman 
häntää. Se makasfi mahallaan aurfingossa ja lfipfittfi vettä. Mfietfin, että 
jostakfin tofisesta kulmasta katsottuna ja tofisenlafisessa valafistuk-
sessa kfivfipaasfi näyttäfisfi joltakfin tofiselta eläfimeltä. Tafi sfitten efi mfil-
tään, elottomalta kfiveltä vafin. Juovan se näyttfi sfiksfi, että aallot lfip-
lattfivat suoraan sen avofimeen suuhun, vfifiksfikarvojen vfirkaa tofi-
mfittavat varvut vfifipottfivat tuulessa. (KN 151.) 

 
Vafikka tunteet tafi tuntemukset efivät kfirjofittaudu tekstfifin konkreettfi-
sfina, vertauskuvallfisuus tuo luonnonmafiseman lähelle kertojan arvos-
tamaa kokemusmaafilmaa. Kolttfien pyhästä vfirrasta juova myyttfinen, 
pyhä lfintu pefilaa kertojansa kfifintymystä pafikkaan ja sfitä ympäröfivfifin 
seutufihfin. 
 
6.2.3.3 Mestarefita ja oppfipofikfia 
 
Mfiehen malleja ja fidentfiteetfin muodostumfista Lapfin-kfirjallfisuudessa 
tutkfineen Velfi-Pekka Lehtolan mukaan Lapfin-kfirjallfisuudelle on tyy-
pfillfistä tofimfinnallfinen perusta, jossa firrottaudutaan turvallfisesta ja 
suuntaudutaan tuntemattomaan ja äärfirajofille. Irtautumfinen “kotoa” 
on keskefinen maskulfifinfisen fidentfiteetfin tuntomerkkfi ja edellytys mfies-
ten ryhmään kuuluvuuden tunteelle. Se on jopa mfiehfisyyden mfittaa-
mfisen muoto. Lapfin-kfirjallfisuudessa tämä näkyy usefin kahden mfiehen 
keskfinäfisenä ymmärryksenä. Se kehfittyy tyypfillfisenä maskulfifinfisuuden 
kehfityksen kaarena, opettaja‒oppfilas-suhteena, jossa arvostettu ja ko-
kenut vanhempfi sfifirtää kokelaalle oman aretensa, hyveellfisyytensä, an-
sfionsa, rohkeutensa, älynsä ja kunnfiansa.292 
Myös Marttfi Peltomaa tunnfistaa osallfistumfisen ja opettamfisen 

kautta karttuvan tafitojen sfifirtymfisen jatkumon kokeneemmalta mes-
tarfilta eränkäynnfin kfisällefille ja oppfipojfille. Konkreettfisten tafitojen lfi-
säksfi kokeneemmalta opfitaan myös tfietoja metsästyksen hfistorfiasta, 
pafikannfimfistä ja maastosta. Pyyntfikumppanfi tofimfifi myös turvallfisuus-
tekfijänä eräolofissa.  
 
MP: Se, että opetetaan [erätafitoja] nuoremmalle sukupolvelle? Että 
jälkeläfisfille opetetaan? Mutta efi se [vanhempfi] ehkä sfifinä nfifin 
opeta, mutta samalla [nuorempfi] omaksuu sen. Kyllä vanha mfies, 
afinakfin mfies, se on hyvfin herkkä opettamaan nuorempfia. Mfie olen 
fite huomannu kans sen, että fite opetan hyvfin herkästfi. Vafikken 
välttämättä fite kovfin hyvfin osaakaan ja se nuorempfikfin saattaa 

                                                      
292  Lehtola 1997: 118–119; 2010: 130–132. 
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osata afivan yhtä hyvfin. Mutta kyllä sfifihen tulee semmonen opetta-
vafinen sävy, että ”Kas näfin tämä täytyy tehdä!” (Nauravat) 
SRP: Elfi että sfifihen tulee sellafinen ote, kun fitse hallfitsee tafidon hy-
vfin.. Jotenkfin luontevaa? 
MP: Kyllä mfie olen mfiettfiny.. Efi vofi sanoa, että fisä-pofika -suhde 
olfis ollu kotfipuolessa tämän Kujanpään Kusteen, naapurfinpapan 
suhteen. Olfi ne semmoset, että nfifin kufin talojen kesken maaseu-
dulla, välfiset, että kävfi mefillä sunnuntafiaamuna kahvfilla. Ja var-
maan turvallfisuustekfijänäkfin olfi hyvä, että ottfi jonkun nuoremman 
mukaan sfinne mettään. Efi ollut hänelle mfitenkään vastenmfielfistä, 
että sfinne lfifitty mukaan. Efi koskaan kysytty, että saako tulla. Sfifihen 
vaan lfifityttfifin kaverfiksfi. Aamulla tfiesfi, että mfihfinkä afikaan se suurfin 
pfifirtefin lähtee. Jos mfie olfisfin edelleen Jalasjärvellä, nfifin sfifitä olfis 
ollu tavattomastfi hyötyä näfistä pafikannfimfistä ja maastontunte-
muksesta, metsästyksen hfistorfiasta. (SH 2010/11.) 

 
Myös Karhun naapurfin samannfimfisessä alofitusnovellfissa nuorfi kertoja-
hahmo saa asfiantuntevaa opastusta vanhemmalta rajavartfijakollegal-
taan rakotulfien teossa. Kuvaus on hyvfin yksfityfiskohtafinen, jopa peda-
gogfinen, mfikä on myös erätarfinofille tyypfillfistä.  
 
Tommfi sanofi osaavansa tehdä rakotulet, fitse olfin sellafisesta läm-
mfityslafitteesta vafin lukenut. Hakkasfimme pofikkfi afika paksun ke-
lon ja pölkkysfimme sen tyven kahdeksfi parfimetrfiseksfi pöllfiksfi. Kfir-
ves olfi hyvässä terässä, puun katkomfiseen efi mennyt loppujen lo-
puksfi paljoakaan afikaa. Ohuemman pölkyn panfimme laavun eteen 
pofikfittafin alfimmafiseksfi. Vefistelfimme sen selkää pörhölleen ja na-
kuttelfimme kfirveellä päfihfin urat pofikkfisuuntaan pantavfia, refilun 
tuuman vahvufisfia palfikofita varten. 
– Nämä ovat tulpuspuut, Tommfi valfistfi. 
Paksumpaan puuhun vefistelfimme myös syttypfintaa ja nos-

tfimme sen tofisen selkään. Tommfi katkafisfi kaatamamme kelon lat-
vasta kolmfisen metrfiä pfitkän rangan, lovesfi sen ylfimmän tulfipuun 
päälle sopfivaksfi ja pönkkäsfi sen sfillä kohdalleen.  
– Sanovat tätä perkkapuuksfi. Jotkut pfistää sen kfifinnfi ofikefin nau-
lalla, puu- tafi rautanaulalla. ‒ ‒ 
Vuolfimme kfiehfisfiä rakotulfipufitten välfifin ja sytytfimme ne. Kfiehfiset 
palofivat, mutta puut ottfivat kfitulfiaastfi tulta. Epäfilfin koko lafitoksen 
lämmfityskyvyn olevan joutavfien eräkfirjafilfijofiden keksfintöä. ‒ ‒ 
Neljän pafikkefilla heräsfin vfiluun. Rakotulemme vetelfi vfifimefisfi-

ään. ‒ ‒ Efi mennyt kauaakaan, kun Tommfikfin konkofilfi ylös‒ ‒. 
Hän kehufi ofikefin ja hyvfistä tarpefista rakennetun rakotulen mafi-
nfiota ja tasafista lämmöntuottoa. 
– Nfifin, ja kun vfielä on semmofinen tekfijä, joka tekemfisen tafijon 
osaa. 
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En väfittänyt vastaankaan. (KN 23–24.) 
 
Vafikka edellä kuvattu rakotulfien teko on eräkfirjallfisuudelle tyypfillfistä 
tofimfinnallfista kuvausta, sfifitä välfittyy kuva kahden mfiehen yhtefisym-
märryksestä ja yhtefisestä päämäärästä. Mfiesten ystävyys ja toveruus 
konkretfisofituu ja tulee esfille tofimfinnan kautta. Vafikka erämfiehet vofi-
vat tofisfinaan kfilpafilla keskenään saalfifista, hefidän odotuksenmukafinen 
käyttäytymfisensä tofisfiaan kohtaan on ensfisfijafisestfi herrasmfiesmäfistä 
ja rehtfiä. Kunnon erämfiehen käytökseen kuuluu tfietty vaatfimatto-
muus, jämeryys ja refiluus, vafikka tafitojen sfifirtämfiseen vofi sfisältyä myös 
näyttämfisenhalua.  
 
MP: Tuossa juurfi mettäkaverfi [kertofi] - paljon olfimme partfiossa - 
Sfifikajärvellä..  Päällfikkö olfi lafittanu sen vettä hakemaan. Olfi alkanu 
kfirveellä hakkaamaan avantoa. Vartfiopäällfikkö olfi, että ”Efi, ammu 
refikä sfifihen!” [S: nauraa] Olfi näyttäny mallfia. Tosfiasfiassa olfi pfitäny 
ampua monta kertaa, efikä sfifihen sfittenkään ollu refikää tullu. Efi se 
ollu kun semmosta uhoamfista vaan. ”Näfin se sotfilas tekee!” Jä-
reämpfi sotfilaskfiväärfi, mfillä se.. 
SRP: No onko sfifinä sfitten tämmöstä näyttämfisenhalua tavallaan? 
MP. No on totta kafi. Nykyään tällä fyysfisellä puolella.. olfisko vfielä 
enemmän nykyään kun on näfitä tyttöjä partfiossa. Mfiehfinen mfies 
näyttää, mfiten nämä tapahtuu. Mutta nykyään luulen, että nyky-
nuorfi - mfitenkään väheksyvästfi suhtaudu, mutta tämmönen nuo-
tfion rakentelu ja muu, nfifin se on jääny nfifin vähfifin - että se sotaväen 
käyny tytär, se osaa sen saman homman.  (SH 2010/11.) 
 

6.2.3.4 Erämaan ammattfilafisfia 
 
Tarkasteltaessa pelkästään luonnossa kulkemfista rajavartfijan työ näyt-
täytyy mfinäkertojan vfirkauran alkuafikofina eräammattfina lähes samalla 
tavofin kufin poromfiehen ammattfi. Ammatfillfisestfi erämaa on rajavartfi-
jan työmaa, rajanpfinta, jossa lfifikutaan luontoa, sen tapahtumfia ja lfifik-
kujfia tarkkafillen. 
Raja- ja poromfiesten välefihfin efi vafikuta lfifittyvän suurfia ongelmfia 

tafi jännfittefitä, näkökulma on tosfin pofikkeuksetta rajavartfijofiden. 
Nämä erämafiden ammattfilafiset mahtuvat hyvfin samofille selkosfille ja 
joskus kämpfillekfin. Rajamfiehet saavat kyllä kuulla poromfiesten hu-
morfistfisfia vfihjafiluja ”valtfion kallfispalkkafisfista vfirkamfiehfistä” (KN 
118), mutta vfirkakunnan ja luontafiselfinkefinosta elävfien rauhanomafi-
nen rfinnakkafiselo kestää afinakfin päällfisfin puolfin.  



174 
 

 
 

Vafikka molemmat ammattfikunnat kuluttavat samoja kafiroja, ra-
javartfijofiden työtä sääntelee Rajavartfiolafitoksen tfiukka säännöstö ja 
hfierarkfia. Sääntöjen rfikkomfinen tafi noudattamatta jättämfinen tfietää 
työntekfijälle rangafistuksfia, jofita Peltomaan teoksfissakfin käsfitellään 
usefita. Nfifitä ovat esfimerkfiksfi esfimfiehen suorfittama puhuttelu, palve-
lusrangafistus, sfifirto tofiselle rajavartfioasemalle jopa tofiselle puolelle 
Lappfia, arestfirangafistus tafi firtfisanomfinen.  
 
MP: Rajapartfiohan on semmonen perusyksfikkö, sfifihen kuuluu 
kaks henkeä, tafi kaks henkeä ja kofira. Saatto olla myös upseerfipar-
tfiofita, tafi tofimfiupseerfipartfiofita, mfissä tofinen olfi työnjohtopuolelta. 
Yleensä olfi kaksfi rajamfiestä. Tofinen määrättfifin partfionjohtajaksfi. 
Yleensä.. tafi afina se vanhempfi. Se efi ollu hyvä, jos määrättfifin nuo-
rempfi, koska se olfi vähän semmonen kurfinpfitotofimfi tavallaan, 
josta kärsfi se nuorempfikfin kyllä. Hyvfin harvofin käytettfifin sellafista, 
kyllä se olfi hyvfin selkeä se asetelma. Nuorempfi ja vanhempfi -ase-
telma. Se helpottfi paljon tämmösfiä käskyvaltasuhtefita. Afinakfin en-
nen olfi vanhemman fihmfisen auktorfiteettfi, se olfi selvempfi kufin ny-
kyään. En mfie mufista, että olfis ollu nuorempfienkaan kanssa mfitään 
konflfiktfiä.  
SRP: Mfillafisfia ne vastuukysymykset olfi sfifinä? 
MP: Perfiaatteessa se partfionjohtaja vastas sen partfion tekemfisfistä. 
Mutta kyllä tfietystfi sellafinen käsfitys olfi, että molemmat olfivat vas-
tuussa tekemfisfistään. Tuolla kävfi kerran Anterfin alueella - en ollut 
tosfin enää fitse sfillofin sfiellä - sfiellä hfifihtfi Venäjän puolelle sumussa 
partfio, jota olfi ylfikersanttfi vetämässä ja rajamfies olfi partfiomfiehenä. 
Mufistan, että ylfikersanttfi kävfi putkassa, mutta rajamfies safi vafin 
mufistutuksen, elfi että kyllä hänen olfis pfitäny huomata, että ollaan 
menossa Venäjälle. Mutta tosfiasfiassa se efi varmastfi sfitä huomannu. 
Kyllä se nyt partfionjohtaja tfietää, mfihfin mennään. (SH 2010/13.) 

 
Tofisaalta rajavartfiostoympärfistöstä johtuva monfipuolfinen henkfilöva-
lfikofima mahdollfistaa novellfien kerronnallfiset ratkafisut, jofissa henkfilö 
kertoo fitse kokemansa tafi jollekfin tofiselle henkfilölle tapahtuneen ta-
pahtuman, joka lfifittyy pääkertomukseen. Monet näfistä kertomuksfista 
kerrotaan partfiomajofilla, jofissa päfivän työn, syömfisen ja nukkumfisen 
lfisäksfi efi ole juurfi muuta ajankulua kufin tarfinofintfi ja kalastus. Näfin 
tapahtuu myös novellfissa “Ansakaarre”. 
 
Ylfirajajääkärfi Talvfitfievakfin mufistelfi yhtenä keväänä saaneensa Kfi-
vfisaarfijärvestä jonkfinkokofisen hauen. Se olfi ollut tarpeen kotfimat-
kalla – kevättulva olfi vfienyt jängfiltä pfitkokset. He olfivat partfioka-
verfinsa kanssa kaataneet hauen afina pehmeässä pafikassa eteensä 
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pfitkospuuksfi, sfillä lafilla olfivat päässeet ufimatta kufivalle maalle. 
(KN 106.) 

 
Rajamfiehet näyttäytyvät kertomuksfissa persoonallfisfina tyyppefinä, jofi-
den omfinafisuudet tafi tofimfintatavat ovat kertomuksen etenemfisen 
kannalta oleellfisfia. Myös erätarfinofille tyypfillfinen yhtefishenkfi ja tove-
ruus – jopa ystävyys – näkyy selvästfi, tosfin esfimfiehet nähdään usefin 
krfifittfisemmfin kufin rajavartfiolafitoksen hfierarkfiassa samanarvofiset työ-
toverfit. 
Itänaapurfin rajavartfijakollegofita tafi hefidän esfimfiehfiään tavataan 

ja kuvataan hyvfin vähän, vafikka venäläfisvartfioasemat sfijafitsfivat valta-
kunnanrajan lähefisyydessä samofin kufin suomalafisetkfin rajavartfioase-
mat. Joskus kerrotaan venäläfiskollegojen palauttaneen hefidän valvon-
talfinjofilleen Jaurujoenvartta harhafilleen retkefilfijän tafi sammuttaneen 
metsäpaloa. Venäläfissotfilafita havafitaan kokemassa verkkoja järvellä tafi 
tfifirafilevan tähystystornfista, mutta kontakteja näfihfin rajavalvontakolle-
gofihfin efi juurfikaan kuvata.293  
Vafikka yhteydet efivät olleet aktfifivfisfia, vuosfittafiset valtakunnanra-

jan huoltotofimet tehtfifin suomalafis-venäläfisten rajapartfiofiden tarkofin 
määrfiteltynä yhtefistyönä samofin kufin rajankäyntfi huoltotofimfien jäl-
keen. Tapahtumat olfivat säännösten määrfittelemfiä vfiranomafistofimfi-
tuksfia, jofissa ”omfilla revfifirefillä pysyttfifin: sfifinä safi kulkea sfifinä rajalla ja jopa 
kfierrettfifin nämä järvet ja kulkuesteet sfieltä, mfistä se nyt olfi sovelfiafinta kfiertää. 
Sfifinä olfi varaa keskusteluun, koska sfifinä samofilla tulfilla, tafi afinakfin samaan 
pafikkaan tulet tehtfifin, jossa kumpfikfin söfi eväänsä.” (SH 2010/4.) Rajaval-
vontanaapurusten arkfipäfivän käytäntöjä ja yhtefistyötä kuvafillaan Kar-
hun naapurfissa humorfistfiseen tyylfifin.  
 
Tfie olfi tehty lähtemään rajalta sellafisessa kulmassa, ettefi [Suomen 
ja Neuvostolfifiton] raja-asemfien välfillä ollut kunnollfista näköyh-
teyttä. Ilmofitukset rajavaltuutettujen kfirjefiden luovutuksfista vfiestfi-
tettfifin vanhakantafisella, mutta sfitäkfin tehokkaammalla tavalla: hak-
kaamalla telfineessä rofikkuvaa metrfistä ratakfiskoa. 
Kerran kfisko olfi mennyt pofikkfi. Sfifihen olfi tullut, pfiru tfietää mfillä 

tavalla, murtuma ja se olfi katkennut. Jooseppfifin olfi tfilattu uusfi kfis-
konpätkä. 
– Sfiellä efi kestä metrfiä pfitempfi ratakfiskon kappalekaan. Jos efi ne 
saa sfitä pofikkfi, nfifin vääntävät mutkalle, olfi Ivalossa rfiemufittu. (KN 
12.) 

                                                      
293 KN 89, 140, 148. 
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Venäläfisvartfiofilla olfi myös hevosfia, lehmfiä ja teuraskarjaa, jotka joskus 
harhafilfivat Suomen puolelle ja ne palautettfifin raja-aseman kautta ta-
kafisfin omfistajfilleen. 
 
Kemfihaarassa kerran, kokonafinen lehmäperhe tulfi, elfi sonnfi, 
lehmä ja nfifillä vasfikka. ‒ ‒ Se olfi fiso operaatfio, se sonnfi olfi todella 
fisokokofinen.. Sfiel olfi sen verran suopungfinkäyttäjfiä, se olfi karhu-
kofira sen [sonnfin] ahdfistanu, ja mfies saanu suopunkfifin sen sfifinä, 
mutta sonnfi olfi ufinu ku hfirvfi Kemfihaaran ylfi ja mfies sfifinä suopun-
gfin perässä. Olfi saanu puun ympärfi sen [suopungfin] ja nfifin pysäh-
tymään. Lehmä ja vasfikka, ne efi ollu sfifitä mfihfinkään lähteny, kul-
jetettfifin sfitten autolla Kelloselkään ja sfifinä luovutettfifin. 
Sodan jälkeen on tarfinofita sfifitä, että mfiten sfieltä tulfi hevonen, ja 

rajakersanttfi Mfikkola efi hetfi sfifitä filmottanu. Se ajattfi kafikkfi vartfion 
tarpeellfiset ajot sfillä hevosella. Kun olfi kerrankfi hevonen hefillä! 
Sfitte vasta filmofitettfifin komentopafikalle, että Venäjältä on tullu he-
vonen. Olfi ollu kuukauden jo vfissfifin ajossa.  (SH 2010/4.) 

 
6.2.3.5 Erämaan monet kulkfijat 
 
Ylä-Lapfin kfivelfiöfissä lfifikkuu monfia mufitakfin kufin raja- ja erämfiehfiä, 
erämaan asukkafita tafi mufita luonnosta lefipäänsä hankkfivfia pafikallfisfia. 
Turfistfit vaeltavat vaellusrefitefillä tafi nfifiden ulkopuolella, luonnonystä-
vfien suojelufintressfit kohtaavat epäluuloja ja ulkomaalafisten eränkävfi-
jöfiden oudot tavat fihmetyttävät pafikkakuntalafisfia. Eräelämän margfi-
naalefihfin jäävät nafiset, lapset ja luonnosta vfieraantuneet, jotka efivät sovfi 
erämaaelämän mfiehfiseen kokemuskulmaan. 
Nämä ulkopuolfisfiksfi määrfittyvät ryhmät vahvfistavat eräkerto-

muksen henkfilövalfikofiman konventfiofita. Asetelma on selkeästfi havafit-
tavfissa novellfissa “Etsfijät” 294, jonka afiheena on tosfitapahtumfifin poh-
jautuva konkreettfinen eksynefiden etsfimfinen. Mfinäkertoja joutuu raja-
mfiestyötoverefidensa kanssa työtehtävfifin Länsfi-Inarfifin Repojoelle, 
jossa etsfitään Kellokosken safiraalan henkfilökunnasta ja potfilafista 
koostuvasta retkefilyryhmästä kadonnefita henkfilöfitä. Ensfimmäfisenä 
kadonnutta efi löydetä koskaan, tofinen kadonnut sen sfijaan löytyy hen-
gfissä. Novellfi sfisältää pafitsfi etsfintöjen kuvausta, myös armefija- ja sotfi-
lasdfiskurssfia, jopa sotfilaskaskuperfinnettä. Vafikka novellfin näkökulma 
on etsfijöfiden elfi työtehtävfissään olevfien rajamfiesten, luonnosta vfie-
raantumfisen motfifivfi ja kafikfinpuolfiset ennakkoluulot retkefilfijöfitä koh-
taan tulevat esfille. 
                                                      
294 KN 53–76. 
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Luonnosta vfieraantumfisen afihelman vofi havafita myös novellfissa 
“Punafisen tuvan kalavaras”.295 Mfinäkertoja tapaa Inarfijärven saaren 
autfiotuvalla eräoppaan, joka kertoo opastamfiensa ulkomaalafisten 
omfitufisfista eränkäyntfitavofista: 
 
Nuorgamfin seudufilla opastfin kerran kolmea fitalfialafista, ‒ ‒. En 
tfiedä, mfitä mfiehfiä olfivat, mutta joka filta retkefilymajassa he pukeu-
tufivat ruokafiluun tullessaan kokopukuun. Hyvfiä haulfikkoampujfia 
olfivat kafikkfi, aseetkfin vfifimefisen päälle. Kummallfisfia tapoja mfie-
hfillä olfi mufitakfin, laukauksen jälkeen he pyyhkfivät aseesta afina ne-
nälfifinalla sormenjäljet. 
Opas mufistelfi, kufinka eräänä päfivänä olfi määrä syödä kenttälou-

nas tunturfissa. 
– Vfifinfiä olfi tfietenkfin mukana, mfiehet olfivat tuoneet sfitä kotfimaas-
taan. Pöytälfifinakaan efi ollut unohtunut. Kuljfin vähän mufiden 
edellä ja näfin pfienen puron takana tunturfikofivfikossa aarteen, ofi-
kean tervaskannon. Lafitofin juurakkoon tulen, sen lämmössä olfisfi 
soma aterfiofida. 
– Mfiehet jäfivät puron taakse. He vfifittofivat sfieltä mfinulle ‒ ‒ Safin 
selväksfi, että he halusfivat mfinun kantavan hefidät reppuselässä ylfi 
puron. 
– Jotenkfin päässänfi hfitsasfi. Ajattelfin, ettefi jumalauta ole nyt mfies-
murha kaukana. Jos hakfisfinkfin haulfikkonfi tulfilta ja tekfisfin selvää 
jälkeä, terofittafisfin äfijfiltä kantapäät ja junttafisfin mfiehet jänkään. 
Kofira efi perään haukkufisfi.  Mufistfin kufitenkfin mfiesten hyvän am-
pumatafidon. Ja sen, että lefipänfi eteenhän mfinä tätä tefin. Palasfin 
nuotfiolle, koppasfin palavan kannon käsfienfi välfifin ja juoksutfin sen 
tofiselle puolelle puroa. ‒ ‒ 
– Hafin loputkfin kamppeet, levfitfin valkofisen pöytälfifinan mättäälle. 
Lofimutfin lohen, katofin lounaan, kaatelfin vfifinfit. Pfistfin nokfisen pan-
nunfi nuotfiolle, sanofin tällä tavalla valmfistetun kahvfin olevan suo-
malafiskansallfinen perfinne. He jofivat sfitäkfin ja pfitfivät hyvänä. (KN 
191–192.) 

 
Kertoja vfieroksuu ulkomaalafisten eränkäyntfitapoja, jotka pofikkeavat 
suomalafisesta eränkäyntfiperfinteestä. Hänen “päässään jotenkfin hfit-
saa”, kun herraskafiset fitalfialafiset haluavat oppaan kantavan hefidät pu-
ron ylfi. Suomalafiseen eränkäyntfifin sfisältyy tasa-arvofisuuden odotus, 
jopa vaatfimus. Jokafinen huolehtfifi fitse pyyntfivälfineensä, lfifikkumfisensa 
ja eväänsä, tafi nfifistä afinakfin sovfitaan yhtefisestfi. Tofisen palvelfijana efi 
vofi olla, oppfipofikana nfifinkfin. Vafikka eräoppaan “luonto” kuohahtaa, 

                                                      
295 KN 181–194. 
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hän tulee järkfifinsä tofimeentulonsa vuoksfi ja päättää salamannopeastfi 
ratkafista tfilanteen kunnfiakkaalla tavalla, vofittajana. 
Omat vaelluskokemukset auttavat ymmärtämään myös retkefile-

vää rfinkkakansaa. Alkukesän vaellusretkfi finarfilafiserakon jalanjäljfille, 
mutta filman saalfistarkofitusta, tuottaa haltfiofitumfisen, jopa pyhyyden 
kokemuksen. Yllättävä havahtumfinen erämafiseen mafisemakokemuk-
seen tuo ymmärrystä sfifihen, mfiksfi vaeltamfinen ja retkefily tuottavat fih-
mfisfille merkfittävfiä luontoelämyksfiä. 
 
Sfillon vasta huomasfin, mfikä vetää fihmfisfiä vaeltamaan, Saarfiselälle-
kfin, tafi nykyfiseen UK-pufistoon. Jonakfin semmosena alkukesän 
päfivänä nousfin sfieltä Muorravaarakan kämpältä, sfifitä Lumfiku-
runojaa pfitkfin sfinne vedenjakajalle, mfissä olfi vfielä fihan sulamatto-
mat tasaset lumfikentät sfinne Paratfifisfikuruun päfin, tänne Sor-
vusojalle kallfistuva kuru, mfikä jossakfi olutmafinoksessa olfi kuvattu 
afikanaan. 
Nfifin ymmärrän sen, kun suomen kfielessä on semmonen sana, 

että "on haltfiofissaan" joku, jostafin. Tfietenkfi tämmöstä mystfistä ko-
kemusta lähenee, elfi haltfiaväkfi on lähellä hänen- .. Hän on lähellä 
haltfiofita. Se on hyvfin vanha sana suomen kfielessä, efi ole mfikään 
uudfissana. Elfi, sanofis joku uskonnollfisestfi suuntautunu, krfistfinus-
koon suuntautunu ehkä enemmänkfin, että se on sakraalfinen koke-
mus. Avaruudentuntu sfiellä ja tafivaan -  valtava avonafinen mafi-
sema ja pfilvet ja kafikkfi. Ja lumfipefite kesällä. Se luo oman.. pyhyy-
den vafikutelman. 
Sfillofin mfie havahdufin, että herran jumala, tämä on se, mfiksfi ne 

täällä afina yksfin vaeltaa! Ramppaa. Kolmenkymmenen kfilon rfin-
kan kans. Ja nousevat vfielä tunturefihfin. Ihan vafin. Vafin nfifinku 
nousevat! Vafikkefi se lfifity hefidän.. Suoremmalla, nopeammfin, hel-
pommalla pääsfisfivät, kun kulkfisfivat nfifitä vaelluspolkuja. (SH 
2010/11.) 

 
Eräkfirjallfisuuden henkfilöasetelman tyypfillfinen konventfio on se, että 
nafisfia kertomuksfissa on mukana vafin harvofin. Tämä on luonteen-
omafista myös Marttfi Peltomaan teoksfille. Ohfimennen tekstfissä vfilah-
taa vafimo, joka epäfilee rapalfinnufiksfi kutsumfiensa vesfilfintujen perässä 
rämpfineen puolfisonsa mfielenterveyttä, rajavartfioaseman nafispuolfinen 
kokkfi tafi autfiotuvalle hfifihtelevä nafisturfistfi. Nuoret, korpfivartfiolla asu-
vat rajamfiehet ofikefin tofivovat nafispuolfisten retkefilfijöfiden kohtaamfista 
autfiotuvalla, sfillä “nafinen efi Anterfissa nfimfittäfin ollut afivan jokavfifik-
kofinen filmestys. Nafiseksfi efi laskettu vartfion emäntää, efikä vartfiopääl-
lfikön vafimoa.” (KN 83.)  Nafisfihmfinen on kelpo verkkojensoutaja, 
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mutta muutofin nafisten osallfistumfinen aktfifivfisena tofimfijana eränkäyn-
tfifin tafi pyyntfitapahtumfifin on harvfinafista. Ennemmfinkfin ”he lofistavat 
pofissaolollaan”. 
Erämaakerronnan henkfilövalfikofima asettuu epätasafisestfi jaotte-

luun ”mfinä”, ”me” ja ”muut”, mutta rajanveto on näkyvää ja kerron-
nan kannalta oleellfista. Usefimmfin eränkäynnfin tapahtumat ja koke-
mukset tapahtuvat mfinäkertojalle, jonka näkökulmasta kerronta myös 
etenee. Henkfilöfiden tafi ryhmfien yhtefisöllfisyyteen ja samanmfielfisyy-
teen pohjautuvassa me-muotofisessa kerronnassa rajavalvontapartfiot, 
pyyntfikaksfikot, nuottakunnat ja jahtfiseurueet ovat tapahtumfien kes-
kefisfiä, aktfifivfisfia toteuttajfia ja tekfijöfitä. 
”Metsfiemme mfiehet” näyttäytyvät kerronnassa erämaan ammattfilafi-

sfina, jotka ovat tafitavfia kafirojenkävfijöfitä, rajavartfijakollegofita, poro-
mfiehfiä, metsurefita, metsästäjfiä ja kotfitarve- ja ammattfikalastajfia. Ny-
kyvuosfien eräkertomusten sfivu- tafi taustahenkfilöhahmofina esfifintyy 
myös erämafiden moderneja käyttäjfiä kuten moottorfikelkkafilfijofita, ret-
kefilfijöfitä ja ”välfineufistattelfijofita”, mutta päähenkfilöfiksfi valfikofituvat pofik-
keuksetta perfintefiset metsänkävfijät. Nafiset, lapset, matkafilfijat, luon-
nonsuojelfijat ja luonnosta vfieraantuneet jäävät taustahenkfilöfiksfi, jos hefitä 
kerronnassa esfifintyy. 
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7 POHDINTA  
 
 
7.1 Tutkfimuksen luotettavuus 
 
Kvalfitatfifivfisen ja kvantfitatfifivfisen tutkfimusperfinteen kesken on esfifinty-
nyt vastakkafinasettelua tutkfimuksen arvfiofintfi- ja luotettavuuskrfitee-
refihfin lfifittyvfissä kysymyksfiä. Laadullfisfia tutkfimuksfia on krfitfisofitu luo-
tettavuuskrfiteerfien monfitulkfintafisuudesta ja monfia kvantfitatfifivfisen 
tutkfimuksen yhteydestä laadullfisen tutkfimuksen luotettavuustermfino-
logfiaan sfifirrettyjä tafi sfifirtynefitä käsfittefitä on päädytty määrfittelemään 
uudelleen tafi hylkäämään kokonaan.296 
Varsfin yksfimfielfinen käsfitys kufitenkfin vallfitsee sfifitä, että laadullfi-

senkfin tutkfimuksen ja sfitä käsfittelevän tutkfimustekstfin tulfisfi olla luo-
tettavaa – vastaavaa vaatfimustahan efi usefinkaan aseta esfimerkfiksfi ker-
tomakfirjallfisuudelle. Tämän vuoksfi on kehfitetty krfiteerejä, jofilla tutkfi-
muksen ja tutkfimustekstfin luotettavuutta vofidaan arvfiofida. Tällafisfia 
krfiteerejä ovat esfimerkfiksfi valfidfiteetfin ja relfiabfilfiteetfin käsfitteet. Hefikkfi-
nen (2007: 152) näkee perfintefiseen modernfistfiseen tfiedonkäsfitykseen 
pohjautuvfissa määrfittelyfissä valfidfiteetfilla tarkofitettavan sfitä, mfillä ta-
valla tutkfimustulos vastaa tosfiasfiofiden tfilaa todellfisuudessa. Relfiabfilfi-
teetfilla (emt.) on puolestaan tarkofitettu sfitä, mfissä määrfin satunnafiset 
tekfijät ovat mahdollfisestfi vafikuttaneet tutkfimustulokseen, tofisfin sa-
noen sfitä, tuottaako tutkfimus luotettavaa tfietoa filmfiöstä ja onko se 
tofistettavfissa. 
Eskolan ja Suorannan (2005: 210–212) mukaan laadullfisen tutkfi-

muksen arvfiofintfi on vofimakkaastfi sfidoksfissa tutkfimusprosessfin luo-
tettavuuteen. He esfittelevät tutkfimuksen perfintefisfinä luotettavuuskrfi-
teerefinä uskottavuutta, sfifirrettävyyttä, varmuutta ja vahvfistuvuutta. Uskotta-
vuudella tarkofitetaan sfitä, että tutkfijan on tarkfistettava, vastaavatko 
hänen käsfitteellfistyksensä ja tulkfintansa tutkfittavfien käsfityksfiä. Tutkfi-
mustulosten sfifirrettävyys on mahdollfista tfietyfin ehdofin, vafikkakfin kat-
sotaan, ettefivät ylefistykset sosfiaalfisen todellfisuuden monfimuotofisuu-
desta johtuen ole laadullfisessa tutkfimuksessa ensfisfijafisfia. Varmuutta 
tutkfimukseen lfisätään ottamalla huomfioon tutkfijan ennakko-oletukset 
ja vahvfistuvuudella tarkofitetaan sfitä, että tehdyt tulkfinnat saavat tukea 
tofisfista vastaavaa filmfiötä tarkastellefista tutkfimuksfista.297 

                                                      
296 Eskola & Suoranta 2005: 210–211. 
297 Eskola & Suoranta 2005: 210–211. 
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Ruusuvuoren ym. (2010: 27) mukaan kysymykset valfidfiteetfista ja 
relfiabfilfiteetfista asetetaan laadullfisessa tutkfimuksessa tofisfin kufin kvan-
tfitatfifivfisessa analyysfissa. Valfidfiteetfilla tarkofitetaan laadullfisessa tutkfi-
muksessa afinefiston ja sfifitä tehtyjen tulkfintojen arvfiofimfista ja sfifinä ko-
rostuvat analyysfin systemaattfisen käsfittelyn ja tulkfinnan krfiteerfien lä-
pfinäkyvyys. Luotettavuuden lfisäämfiseksfi lukfijalle näytetään, mfistä afi-
nefiston kokonafisuus koostuu, ja mfihfin päähavafinnot ja nfifistä tehdyt 
tulkfinnat perustuvat. Relfiabfilfiteettfifin Ruusuvuorfi ym. vfifittaavat sfifinä, 
että ylefistettävyydellä tafi tulosten läpfinäkyvyydellä efi tarkofiteta sfitä, 
että väfitettäfisfifin löydetyn filmfiön pfitävän pafikkansa myös laajemmassa 
joukossa. Ennemmfinkfin he tarkofittavat ylefistettävyydellä sfitä, että laa-
dullfisessa analyysfissa filmfiöstä löydetyt jäsennystavat ovat afina jossafin 
määrfin kulttuurfisestfi jaettuja, efivät yksfinomaan subjektfifivfisfia.298  
Modernfistfisen tfiedonjärjestyksen mukaan kertomusten luotetta-

vuutta arvfiofitaessa pfitäfisfi sfifis kfifinnfittää huomfiota sfifihen, mfissä määrfin 
tarfinofissa olevat väfitteet vastaavat asfiafintfilaa todellfisuudessa. Narratfifi-
vfisen tutkfimuksen luotettavuuden arvfiofimfinen totuuden korrespon-
denssfi- elfi vastaavuusteorfiofihfin perustuvfilla krfiteerefillä on kufitenkfin 
vafikeaa, jos efi mahdotontakfin.299  Hefikkfisen (2007) mukaan konstruk-
tfifivfiseen ajattelutapaan lfifittyy näkemys, jonka mukaan todellfisuus pfi-
kemmfinkfin tuotetaan tarfinofiden välfityksellä, jollofin vastaavuussuh-
teen tofista osapuolta on vafikea hahmottaa.300 Narratfifivfisen tutkfimuk-
sen luotettavuudelle on sfifis asetettava sen tfiedonmuodostuksen tavalle 
omfinafisfia krfiteerejä.  
Brunerfin (1986) käsfitys narratfifivfisen tutkfimuksen totuudesta 

pohjautuu hänen tekemäänsä jaotteluun loogfis-tfieteellfiseen (paradfig-
maattfiseen) ja narratfifivfiseen tfiedonmuodostuksen tapaan. Molempfien 
tapojen tarkofitus on vakuuttaa lukfijansa, mutta Brunerfin mukaan va-
kuuttamfinen kohdfistuu erfi asfiofihfin: paradfigmaattfisen muodon tarkofi-
tuksena on vakuuttaa totuudesta (truth), kun taas narratfifivfisen muodon 
on tarkofitus vakuuttaa todentunnusta (verfisfimfilfitude).301 
Todentuntu efi perustu perustelufihfin tafi väfitelausefisfifin, vaan sfifi-

hen, että lukfija eläytyy tarfinaan ja kokee sen fikään kufin todellfisuuden 
sfimulaatfiona.302 Narratfifivfisuus johtaa uskottavfien kertomusten synty-
mfiseen, jofilla efi halutakaan tuottaa ylefistyksfiä. Tutkfimuksen tavofit-
teena on sfifis kuvata, ymmärtää ja tulkfita tfiettyjä, tutkfimushenkfilölle 
                                                      
298 Ruusuvuorfi ym. 2010: 27–28. 
299 Hefikkfinen 2007: 152–153. 
300 Hefikkfinen 2007: 152–153. 
301 Bruner 1986: 11–13; Hefikkfinen 2007: 152–153. 
302 Lfincoln & Denzfin 1994: 580. 
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merkfityksellfisfiä asfiofita, jotka jättävät todentunnun tutkfittavasta afi-
heesta.303  
Rfinehart (1998) pfitää narratfifivfisen todentunnun keskefisenä sfisäl-

tönä sfitä, että lukfijalle tafi kuulfijalle avautuu tarfinan kautta kokemus 
holfistfisena tunnekokemuksena. Koska tarfinan todentunnusta vakuut-
tumfinen vofi olla lukfijalle kokonafisvaltafisempfi kokemus kufin väfitelau-
seen totuudesta vakuuttumfinen, todentunnun käsfite ulottuu Hefikkfi-
sen mukaan myös ffiktfifivfisfifin kertomuksfifin. Kun kertomus on toden-
tuntufinen, efi ole välfiä sfillä, ovatko tapahtumat tapahtuneet jossafin to-
dellfisessa pafikassa todellfisfille henkfilöfille. Olennafista on, että tarfinan 
maafilma avautuu kuulfijalle uskottavana.304 Todentuntufinen tarfina vofi 
sfiltfi avata lukfijalle tafi kuulfijalle parhafimmfillaan afivan uudenlafisen ym-
märryksen maafilmasta.305 
Kertomusten luotettavuuteen lfifittyvät myös Brunerfin käyttämät 

tofimfinnan mafiseman ja tfietofisuuden mafiseman käsfitteet. Tällä kaksofismafise-
malla kuvataan sfitä, että tarfina kertoo samanafikafisestfi sekä todellfisuu-
desta elfi tapahtumfista ja tofimfinnofista todellfisessa maafilmassa, että 
osanottajfien suhtautumfisesta tähän todellfisuuteen.306   
Narratfifivfisen tutkfimuksen luotettavuutta on myös krfitfisofitu. Krfi-

tfifikfin kohteena on ollut mm. se, että tutkfittavat henkfilöt vofivat kertoa 
elämästään ja kokemuksfistaan ne asfiat, jotka haluavat. He vofivat valfita, 
muokata ja rajata todentuntufisfia kertomuksfiaan omfien fintressfiensä tafi 
vastaavastfi tutkfimusfintressfien mukaan.307 Kokemuksfista kertomfiseen 
lfifittyy myös mufistfin ja mufistamfisen aspektfi. Kuten Carolyn Rfiessmann 
(1993: 18) toteaa, kyseessä on pafitsfi se mfitä fihmfiset mufistavat, myös 
se mfitä he haluavat mufistaa. 
Kfimmo Jokfisen (2008: 244–255) mukaan laadullfisenkfin tutkfi-

muksen luotettavuutta arvfiofitaessa afinefiston koko, laatu ja keräämfis-
tapa ovat avafinasemassa, vafikka mfitattavuutta ja tofistettavuutta efi 
määrällfisen tutkfimuksen tapaan vaadfittafisfikaan. Afinefiston esfille nos-
tamfinen on tärkeä osa tutkfimuksen todenmukafistamfisen prosessfia, 
kuten myös Ruusuvuorfi ym. (2010) näkevät. Tässä tutkfimuksessa olen 
pyrkfinyt kuvaamaan sekä afinefiston että sen analyysfin ja tulkfinnan pe-
rusteet ja vafiheet huolellfisestfi, ja sfiten lfisäämään tutkfimuksen luotet-
tavuutta. 

                                                      
303 Bruner 1986: 11–14. 
304 Rfinehart 1996; Hefikkfinen 2007: 153. 
305 Guba & Lfincoln 1998: 213; Rfiessmann 1993: 65. 
306 Bruner 1986; 14, 20–22; Tolska 2002: 95–96. 
307 Rfiessman 1993: 18; vrt. Vfilkko 1997. 
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Tofiseksfi vakuuttavuuden krfiteerfiksfi Jokfinen (2008) nostaa afinefis-
ton koon ja laadun järkevyyden tutkfimuskysymysten kannalta. Vafikka 
tämän tutkfimuksen afinefiston vofi sanoa rakentuvan yhden, tosfin tut-
kfimusafiheen kannalta asfiantuntevan henkfilön tuottamfien kertomus-
ten ja materfiaalfien varaan, olen pyrkfinyt monfipuolfistamaan afinefistoa 
sekä kfirjallfisestfi että suullfisestfi tuotetufilla kertomuksfilla ja mufilla do-
kumentefilla. Afinefisto on lfisäksfi kerätty tafi kfirjofitettu useampana ajan-
kohtana. Tällä tavofilla olen yrfittänyt taata sen, että afinefisto on tutkfi-
muskysymysten kannalta relevanttfi. 
Tutkfimusmetodfisessa kfirjallfisuudessa kfirjofittamfinen, tutkfimus-

prosessfista ja -tuloksfista raportofimfinen, nostetaan merkfittäväksfi 
osaksfi laadullfista tutkfimusta.308 Tutkfimuksen luotettavuuden eräs osa-
alue on sfiten fitse tutkfimustekstfi ja sen vakuuttavuutta osofittavat ra-
kenteet ja kfielellfiset kefinot. Jokfisen (2008) mukaan tutkfimusraportfissa 
päätetään vfifime kädessä ”tosfiasfiofiden” järjestys ja sfikälfi kfirjofittamfinen 
on uuden tfiedon hankkfimfista ja tutkfimustulosten luomfista. Jokfinen 
näkee kfirjofittamfisen myös tutkfimuksen fidentfiteetfin rakentamfisen, va-
lfinnan ja kokefilun, jopa rfiskfinoton muotona. 
Tutkfimuksenfi efi pyrfi kuvaamansa filmfiön, erämaan, kohdalla ylefis-

tettävyyteen tafi sfifirrettävyyteen sfifinä mfielessä, että se pyrkfisfi kuvaa-
maan erämafita ylefisellä tasolla tafi edes keskfimäärfin. Ennemmfinkfin ”se 
vfihjaa, että jotafin vofisfi olla”, tofisfin sanoen subjektfifivfisten merkfityk-
senantojen taustalta vofi löytyä kulttuurfisestfi jaettuja, opfittuja ja omak-
suttuja jäsennystapoja. En myöskään ajattele tutkfimuksenfi pystyvän 
välfittämään yhtä totuutta ylälappfilafisesta erämaasta, vaan pyrfin kuvaa-
maan, ymmärtämään ja tulkfitsemaan nfifitä erämaan filmentymfiä, jotka 
välfittyvät merkfityksellfisfinä Marttfi Peltomaan kertomuksfissa ja jotka 
jättävät todentunnun tutkfittavasta afiheesta. 
 
 
7.2 Tutkfimuksen keskefiset tulokset ja johtopäätökset 
 
Tutkfimustehtävänänfi olfi etsfiä vastauksfia kahteen päätutkfimuskysy-
mykseen. Ensfiksfikfin, mfillafinen on ylälappfilafinen erämaa ja mfitkä ovat 
sen keskefiset elementfit Marttfi Peltomaan kokemuskerronnassa ja tuo-
tannossa. Tofisena tehtävänä olfi selvfittää mfillafisena Marttfi Peltomaan 
eräkerronta näyttäytyy kfirjallfisuuden tutkfimuksen näkökulmasta. 
Luvufissa 4 Luonto ja erämaa pafikkana ja 5 Erämaa tofimfinnallfisena 

ympärfistönä käsfittelfin tutkfimustehtävää ensfimmäfiseen pääongelmaan 
                                                      
308 Esfim. Eskola & Suoranta 2005; Kfivfinfiemfi 2007; Jokfinen 2008; Alasuutarfi 2011. 
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lfifittyvfien alakysymysten avulla elfi mfillafisena erämaa näyttäytyy pafikan 
ja tofimfinnan kautta. Kolmanteen alakysymykseen elfi sfifihen, mfillafisfia 
muutoksfia erämaassa on tapahtunut, vastasfin luontoon lfifittyvfien 
muutosten osalta luvussa neljä. Erämaassa tofimfimfiseen lfifittyvfiä muu-
toksfia kuvasfin luvussa vfifisfi. 
Tofiseen tutkfimuskysymykseen vastasfin luvussa 6 Pyyntfitarfinofiden 

lähtefillä. Marttfi Peltomaan eräkerronnan luonnehdfintaa eräkfirjallfisuuden tut-
kfimuksen valossa. Tässä luvussa Peltomaan tuotanto valottuu erfityfisestfi 
eräkfirjallfisuuden omfinafispfifirtefiden sekä juonen ja tofimfinnallfisuuden 
filmenemfisen kautta. 
Tarkastelen tutkfimuksen keskefisfiä tuloksfia näfiden neljän teeman, 

pafikan, tofimfinnan, muutosten ja eräkfirjallfisuuden kautta. Luvussa 7.2.5 Yh-
teenvetoa ja arvfiofintfia käsfittelen tutkfimuksen teoreettfisen taustan ja tut-
kfimuksen tulosten välfisfiä yhteyksfiä ja palaan lopuksfi vfielä pääkysy-
myksfissä mafinfittufihfin sfisältöfihfin.  
 
7.2.1 Erämaa pafikkana 
 
Erämaan pafikat näyttäytyvät monena. Elämäkerrallfisfia pafikkasuhtefita 
ja oman elfinympärfistön filmentymfistä merkfityksellfisfinä pafikkofina vofi-
daan kuvata geobfiograffian käsfitteellä.309 Tarkastelfin finarfilafisen raja-
mfies-eräkfirjafilfijan pafikkaelämäkerrallfisfia kokemuksfia hänen suullfisestfi 
ja kfirjallfisestfi tuottamfiensa kertomusten avulla. Tavofitteena olfi löytää 
vastauksfia sfifihen, mfiten ylälappfilafinen erämaa merkfityksellfistyy ja tu-
lee näkyväksfi näfiden geobfiograffisten kokemuskertomusten ja kfirjofi-
tetun kerronnan kautta. 
Tarkastelun lähtökohtana olfi humanfistfisen maantfieteen käsfittefis-

töön kuuluva jaottelu fyysfis-sfijafinnfillfisestfi, sensuaalfis-emotfionaalfisestfi 
ja sosfiaalfis-kulttuurfisestfi määrfittyvfifin pafikkofihfin ja nfifiden kokemfi-
seen. Fyysfis-sfijafinnfillfiset pafikat määrfittyvät objektfifivfisten ja kartogra-
ffisten pfifirtefidensä perusteella. Sensuaalfis-emotfionaalfisesta näkökul-
masta vofidaan tarkastella afistfien ja emootfiofiden kautta tapahtuvaa pafi-
kan kokemfista, jossa pafikalla ja sen kokfijalla on kfifinteä yhteys. Sosfiaa-
lfis-kulttuurfinen näkökulma puolestaan korostaa pafikan kulttuurfista tafi 
yhtefisöllfistä omalefimafisuutta.310 
Marttfi Peltomaan kerronnalle tyypfillfistä on pafikkojen kuvaamfi-

nen nfifiden konkreettfisten, fyysfis-sfijafinnfillfisten ja maantfieteellfisten sfi-

                                                      
309 Karjalafinen 2004: 49–68. 
310 Relph 1996: 906–907; Karjalafinen 1997b: 41; ks. myös Erkkfilä 2008: 203–204. 



186 
 

 
 

jafintfien perusteella. Erämaahan lfifittyvä kerronta pafikantufi sfifis ylälap-
pfilafisfifin fyysfis-sfijafinnfillfisfifin ympärfistöfihfin kuten Ivalojoelle, Inarfijär-
velle, Hammastunturfin ja Tsarmfitunturfin erämaahan tafi Lemmenjoen 
ja Urho Kekkosen kansallfispufistojen aluefille. Osa näfistä aluefista on 
myös lafinsäädännöllfisestfi luonnonsuojelualuefiksfi tafi erämafiksfi määrfi-
teltyjä aluefita, jotka tofisaalta ovat Peltomaalle henkfilökohtafisestfi elet-
tyjä ja koettuja ympärfistöjä. Inarfin kunnan aluefilla sfijafinnefisfifin erämafi-
sfifin aluefisfifin lfifittyfi merkfityksellfisfiä ja pfitkäafikafisfia sfidoksfia sekä erän-
käynnfin että rajavartfijan työn kautta. 
Erämaan pafikat efivät kufitenkaan jää pelkästään fyysfis-sfijafinnfillfi-

sfiksfi, vaan nfifihfin kohdfistuu myös tfiettyjä sosfiaalfis-kulttuurfiselta ja 
emotfionaalfiselta pohjalta määrfittyvfiä merkfityksenantoja, jofita kertoja 
muodostaa omfien pafikkakokemustensa ja kokemusperäfisten tfieto-
jensa perusteella. Tässä mfielessä erämaa on Marttfi Peltomaalle sub-
jektfifivfisestfi elettyä ja koettua tfilaa. Erämaaluonto määrfittyy ja saa mer-
kfityksfiä finhfimfillfisessä ja kulttuurfisessa vuorovafikutuksessa. 
Vafikka erämaa tulee kerrotuksfi pääasfiallfisestfi fyysfis-sfijafinnfillfisesta 

ja sosfiaalfis-kulttuurfisesta näkökulmasta, kertoja tarkastelee pafikkaa 
myös esteettfis-emotfionaalfisena kokemuksena erfityfisestfi tarkastelles-
saan erämafisfiksfi kokemfiaan mafisemfia. Näfistä kertomuksfista välfittyy 
kertojalleen merkfittävän subjektfifivfisestfi koetun ja eletyn erämaaympä-
rfistön tuntu.  
Erämafisuus määrfittyy Peltomaan näkemysten mukaan pafitsfi lafin-

säädännöllfisestfi Erämaalafin kautta, myös henkfilökohtafisena koke-
muksena. Hfiljafisuus ja syrjäfisyys ovat merkfittävfiä erämafisuutta lfisäävfiä 
tekfijöfitä, sfillä luonnontfilafinen erämaa on tfietön, efivätkä lfifikenteen ää-
net kuulu. Muutkfin afistfimukset ovat tärkefitä ja ne lfisäävät erämafisuu-
den vfiehätystä.311  
Peltomaan erämaaluontosuhteessa korostuu pyrkfimys tavofittaa 

alkuperäfisen erämaaluonnon, syrjäänvetäytymfisen ja rauhofittumfisen 
kokemus, jollofin fihmfinen vofi tuntea olevansa täysfin omfien selvfiyty-
mfistafitojensa varassa. Inarfijärven saaret, vanhat puut ja yleensäkfin 
vanhaa puustoa kasvavat aarnfimetsät ja laajoja mafisemanäkymfiä avaa-
vat, helppokulkufiset vaaramaat tuottavat erfityfisfiä topoffilfisfiä312 koke-
muksfia. 

                                                      
311 Vrt. Hallfikafinen 1993; 1994; 1998; 2001. Myös tämän tutkfimuksen tulokset vah-
vfistavat Hallfikafisen päätelmfiä, jofissa suomalafisten erämaakokemuksfia selfittävfiä tekfi-
jöfitä luonnehtfivat hfiljafisuus, syrjäfisyys ja ympärfistön luonnontfilafisuuden vaatfimus. 
312 Tuan 1990: 93. 
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Marttfi Peltomaa kuvaa erämafista pafikkakokemusta filmafisulla 
”metsä vfie nfifinku mukanaan”. Ihmfinen on yllättävän sopeutuvafinen met-
säelämään, vafikka on aluksfi muutaman päfivän ”kufin vfieraana”. Kun 
metsä vfie mukanaan, afika, tfila ja mfinuus yhdfistyvät sopeutumfisproses-
sfiksfi, jossa fihmfinen vähfitellen on yhä enemmän osa ympärfistöä ja 
metsää. Hän sopeuttaa oman mfinänsä ja tofimfintansa luonnonolojen 
asettamfien vaatfimusten mukaan.  
Vafikka syrjäfisyyttä pfidetään yhtenä erämaata määrfittävänä tekfi-

jänä, efi erämafisen luonnon määrfittely pelkästään perfiferfia-ajattelun 
mukaan ole afivan yksfinkertafista. Koetut, eletyt ja kerrotut pafikat kä-
sfittfivät lähfinnä laajoja erämafisfia aluefita, mutta myös lähellä asutusta 
olevfia suhteellfisen pfienfiä erämafisfia pafikkoja, jofita Peltomaa kutsuu pfie-
nofiserämafiksfi. Näfille aluefille tyypfillfistä on luonnontfilafisuus ja nfifitä 
luonnehtfivat vanha puusto, yksfittäfiset afihkfipuut ja lakfimetsät. 
Pafikka saa kertojan mfielessä merkfityksfiä sen mukaan, mfiten tar-

kofituksenmukafinen se on tofimfinnan ympärfistönä tafi esfimerkfiksfi yh-
dfistettyjen kalastus- ja pyyntfimatkojen kotfikenttänä. Erämafisten alu-
efiden saavuttamfinen ja nfifitä kohtfi lfifikkumfinen lfifittyy oleellfisestfi nfifiden 
määrfittymfiseen. Mafisema, vuodenajat ja säätfila ovat myös oleellfinen 
osa erämaaoloja, sen sfijaan tarkat ajanmääreet menettävät erämaassa 
merkfityksensä. 
 
7.2.2 Erämaa tofimfinnallfisena ympärfistönä 
 
Vuodenkfierto ja vuodenajat asettuvat luontevaksfi kehykseksfi erä-
maassa tapahtuvfille tofimfinnofille kuten kalastukselle, metsästykselle, 
luonnonmarjojen pofimfimfiselle ja luonnossa lfifikkumfiselle. Lähfiluon-
nonvarojen hyödyntämfisen motfifivfina Peltomaa näkee edelleen suo-
malafisfille luonteenomafisen ajatuksen ”talvfivarastojen keruusta”: pfienfi-
muotofisesta, mutta pafikallfiseen luonnonkäytön perfintefisfifin sfitoutu-
neesta ja pafikallfisten erämaakäytäntöjen erfityfisyyttä korostavasta tofi-
mfinnasta. Tässä Peltomaan erämaaluontosuhde lähenee Valkosen 
(2002: 46–48) pohjofiseen luontosuhteeseen lfifittyvää näkemystä, jonka 
mukaan lappfilafiset erämaakäytännöt ovat kokemuksellfisestfi ja ele-
tyfistä asfiofista rakentunefita, syvälle lappfilafismentalfiteettfifin uurtunefita 
tapoja ja tottumuksfia. Nfifissä erämaa nähdään pafikkana, jonka mfielfi 
syntyy elämänkäytännöfissä. 
Luonto ja erämaa ovat edelleen rfifista- ja raaka-afineafitta, josta py-

rfitään hankkfimaan ravfintoa, ja etenkfin kotfitarvekalastus on ympärfi-
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vuotfinen luonnonhyödyntämfisen tapa. Varsfinafisen eränkäynnfin lfi-
säksfi vuodenkfiertoon sfisältyy monfipuolfisestfi muutakfin luontoon ja 
eräelämään lfifittyvää tofimfintaa, kuten eränkäyntfifin lfifittyvän välfinefistön 
valmfistamfista ja huoltoa. Sekä metsästyksen että kalastuksen pyyntfi-
tapahtumat ja pyyntfivälfineet kuvataan hyvfin yksfityfiskohtafisestfi. Myös 
saalfis on eränkävfijälle olennafinen, vafikka kohtuullfisuuden eräfideolo-
gfiaa on tapana noudattaa myös saalfifin suhteen. Saalfifittomatkfin erä- ja 
kalarefissut on hyväksyttävä.  
Erämafissa lfifikkumfisella on keskefinen osa Marttfi Peltomaan erä-

maaluontosuhteessa. Rajavartfijan työ ja työn sfijofittumfinen erämaahan 
tafi erämafiden lähefisyyteen ja vapaa-ajan luonnossa lfifikkumfinen lfisäsfi 
vuosfien kuluessa erfilafisten ylälappfilafisten seutujen tuntemusta ja vah-
vfistfi eränkäyntfitafitoja. Metsä- ja tunturfimaastossa lfifikkumfisen hallfin-
nantunnetta lfisää se, että sfiellä lfifikkuu jalan tafi hfifihtäen, jollofin maasto 
”jää mfieleen”. Maastonhallfinta lfisää luonnossa lfifikkumfisen turvallfisuu-
dentunnetta. 
Kalastusta ja metsästystä yhdfistävät pyyntfimatkat Inarfijärven saa-

rfifin ovat Marttfi Peltomaan mfielestä ”hfieno tapa kokea erämaa”. Erä-
maaluontoon lfifittyvät vfirkfistymfiseen, harrastunefisuuteen ja vapaa-
ajanvfiettoon lfifittyvät käsfitykset ja tofimfinnot tulevat esfille tradfitfionaa-
lfisen eränkäynnfin ja luontoon lfifittyvfien tofimfintojen ohessa. Tofimfin-
taan lfifittyvät kertomukset pafikantuvat vuodenajan, vuorokaudenajan, 
säätfilan ja fyysfis-sfijafinnfillfisen pafikan avulla. Tofimfinnallfisuudella on 
erämaassa oma ”pafikkansa”, joka näyttäytyy luonnon arkfisen hyödyn-
tämfisen kautta. 
 
7.2.3 Erämaa muuttuu 
 
Ympärfistönmuutokset näkyvät Marttfi Peltomaan kerronnassa ja tuo-
tannossa sekä ympärfistön luonnollfisfina muutosprosessefina että fihmfi-
sen tofimfinnan välfittömfinä tafi välfillfisfinä seurauksfina. Muutokset ovat 
olleet näkyvfiä nfifiden 45 vuoden afikana, jollofin Marttfi Peltomaa on 
asunut Ylä-Lapfissa. Afiemmfin erämaa-alue avautufi hetfi rajavartfioase-
man afidan takana, nykyään metsänhakkuut ja metsäautotfieverkostot 
ovat ulottuneet lähelle fitärajaa ja mufille ylälappfilafisaluefille. Ne ovat 
muuttaneet aluefiden luonnetta jättämällä fihmfisen kädenjäljen afiem-
mfin erämafisfiksfi mfielletyfille seudufille.  
Myrskytuhot ja metsäpalot muuttavat ja uudfistavat luontoa fihmfi-

sen tofimfinnasta huolfimatta, samofin rfifista- ja kalakantojen luontafiset 



189 
 

 
 

vafihtelut vofivat vafikuttaa saalfismäärfifin ratkafisevastfi. Ihmfisen luon-
nonmuutoksfia afiheuttava aktfifivfinen tofimfijaroolfi tulee esfille luonnon 
vfirkfistyskäytön, metsätaloustofimenpfitefiden ja nykyafikafisen porota-
louden kuvauksfissa. Metsätalouden ja erämaaluonnon sovfittamfinen 
pohjofisfille aluefille on Peltomaan mukaan mahdollfista, vafikkakfin hän 
pohtfifi metsfiensuojeluun lfifittyvfiä eettfisfiä perfiaattefita ja epäfilee luon-
nontfilafisfifin metsfifin kohdfistuvan metsätalouskäytön taloudellfista kan-
nattavuutta. 
Peltomaan näkemysten mukaan myös fihmfinen ja sfivfilfisaatfio hfis-

torfiallfisfine kehfityskulkufineen ja etenkfin pohjofisen luontoon sfitoutuva 
elämäntapa ovat osa erämaata. Erämaatalojen väfistyvä elämänmuoto 
herättää arvostusta, koska vaatfivat elfinolot asettavat erämaan asujfille 
selvfiytymfisen reunaehdot. Monet fihmfisen afiheuttamat muutokset 
ovat sulautuneet osaksfi luontoa, efikä ”koskematonta erämaata”, fihmfisen 
tofimfinnan ulottamattomfissa olevfia luonnontfilafisfia aluefita, enää ole. 
Erämafisfifin ympärfistöfihfin kohdfistuneet ja edelleen kohdfistuvat talou-
dellfis-polfifittfiset muutos- ja hyödyntämfispafineet, esfimerkfiksfi kafivos-
tofimfinnan ja matkafilun laajenemfinen, efivät kufitenkaan ole merkfityk-
settömfiä kestävän erämaaluontosuhteen näkökulmasta.    
Eränkäyntfi ja erämafiset tofimfinnot efivät ole syrjässä tafi jää osat-

tomfiksfi yhtefiskunnallfisesta ja teknfisestä modernfisaatfiosta. Ympärfis-
tönmuutosten lfisäksfi Marttfi Peltomaan kerronnassa kuvataan tekno-
logfian kehfittymfistä ja yhtefiskunnassa tapahtunefita muutoksfia, sekä 
nfifiden muutosvafikutuksfia raja- ja erämfiehen arkfipäfivään. Erämaassa 
lfifikkumfinen on koneellfistunut ja vfiestfintäteknologfia nykyafikafistunut 
vofimakkaastfi vfifime vuosfikymmenten kuluessa. Tätä kehfityskulkua 
Peltomaa kuvaa sfifirtymänä ”puusuksesta moottorfikelkkaan ja marssfikom-
passfista satellfifittfipafikannukseen”. Eränkäyntfi ja luonnossa lfifikkumfinen 
teknfistyy Peltomaan näkemysten mukaan edelleen, ja eränkäyntfifin ja 
luonnossa lfifikkumfiseen lfifittyvät varusteet kehfittyvät jatkuvastfi. 
 
7.2.4 Eräkfirjallfisfia erämafita 
 
Marttfi Peltomaan kfirjallfisen tuotannon vofidaan katsoa kuuluvan poh-
jofiseen kfirjallfisuuteen, sfillä se kuvaa pohjofista, on sfiellä asuvan tafi asu-
neen kfirjofittamaa ja myös käsfittelee pohjofisfia afihefita.313 Tuotannossa 
tofistuvat afiheet noudattelevat pohjofiselle kfirjallfisuudelle tyypfillfistä te-
matfifikkaa, johon ne osallfistuvat eräkfirjallfisuuden lajfin erfityfispfifirtefiden 
kautta. 
                                                      
313 Ks. Carlsson et al. 2010. 
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Peltomaan tuotantoon sfisältyy eräkfirjallfisuuden usefita keskefisfiä 
omfinafispfifirtefitä. Teokset ovat eeppfisfiä, selkeästfi novellfimuotofisfia, ja 
nfifiden sfisällöt käsfittelevät joko kalastusta, metsästystä tafi molempfia. 
Tyylfilajfi on usefimmfin realfistfinen, mutta se sfisältää runsaastfi humorfis-
tfisfia afineksfia.314 Erätapahtumfien lfisäksfi teoksfifin sfisältyy myös ajan, ar-
jen ja ympärfistönmuutosten kuvausta. Omaelämäkerrallfisfifin afineksfifin 
sfitoutuneet dokumentofivat sfisällöt sekä olemassa olevat, tunnfistetta-
vat pafikat ovat novellefille tyypfillfisfiä.  
Eräkfirjallfisuudessa luonto ja erämaa ovat jatkuvastfi läsnä tapah-

tumapafikkana tafi tapahtumfien taustana. Ffiktfifivfinenkfin pafikka hah-
mottuu Peltomaan mukaan hänen teoksfissaan afina johonkfin fyysfis-
sfijafinnfillfisestfi olemassa olevaan pafikkaan ja mafisemaan. Eräkfirjallfisuu-
den konventfiofihfin kuuluu myös tofimfinnallfisuuden ja tapahtumfien 
esfittämfinen kerronnan oleellfisfina osfina ja nämä pfifirteet ovat selkeästfi 
esfillä myös Marttfi Peltomaan tuotannossa.  
Eräkertomukseen sfisältyy afina tapahtuma ja sen esfitys, juonfi, joka 

tyypfillfisfimmfillään kuljettaa tapahtumfia ja päähenkfilöfitä sfivfilfisaatfiosta 
perfiferfiaan ja takafisfin.315 Peltomaan erämaakerronnassa konventfio-
naalfinen juonfi ja tofimfinnallfinen komposfitfio käyvät selkeästfi filmfi. 
Myös tofisten eränkävfijöfiden pyyntfikokemukset tafi hefitä kohdanneet 
sattumukset, jopa epäonnfistumfiset, vfievät juonta eteenpäfin. Henkfilöfi-
den roolfi kerronnassa näkyy muutofinkfin vahvana ja korostaa erämaan 
kulttuurfista ja yhtefisöllfistä omalefimafisuutta. Novellfien tapahtumfien 
keskfiössä säfilyvät sfiltfi pyyntfifin ja eränkäyntfifin lfifittyvä tofimfinta ja hen-
kfilöfiden päämäärätfietofinen tavofite saalfifin saamfiseksfi. 
 
7.2.5 Yhteenvetoa ja arvfiofintfia 
 
Tradfitfionaalfiseen erämaakäsfitykseen pohjautuva suhtautumfinen pafik-
kofihfin ja pafikallfisestfi rakentunut tekfijyys näfiden erämafisten pafikkojen 
ja nfifihfin lfifittyvfien käytäntöjen osana ovat vofimakkaastfi läsnä Marttfi 
Peltomaan erämaaluontosuhteessa. Hän efi tuo juurfikaan esfifin matkafi-
lullfisfifin luonnonkäytön mallefihfin lfifittyvfiä kysymyksfiä, mutta erämaan 
suojelullfisfia näkökohtfia on nähtävfissä erfityfisestfi nfifissä kertomuksfissa, 
jofissa käsfitellään luonnonympärfistöfissä tapahtunefita muutoksfia. Pafi-
kallfisen ja efi-pafikallfisen luonnonkäyttäjän erot käyvät selvfille nfimen-
omaan Peltomaan kfirjallfisessa tuotannossa, jossa wfilderness-fidean mu-
kafisestfi matkafilfijat ovat erämaassa ”vfierafilfijofita, jotka efivät jää”.  

                                                      
314 Vrt. Varfis 2003. 
315 Varfis 2003; vrt. myös Lehtola 1997; 2010. 
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Pafikan erämafisuutta lfisäävfiä tekfijöfitä ovat luonnonrauha, hfiljafi-
suus tafi äänettömyys, syrjäfisyys ja tfiettömyys. Erämaaluonto antaa 
mahdollfisuuden syrjäänvetäytymfiseen ja rauhofittumfiseen. Tarkastel-
taessa ylälappfilafista erämaaluontoa tofimfinnallfisena pafikkana ja ympä-
rfistönä Marttfi Peltomaan kerronnassa keskefisfiksfi elementefiksfi nouse-
vat kalastus, metsästys, luonnonmarjojen keräfily ja luonnossa lfifikku-
mfinen, sekä näfihfin luonnonkäytön muotofihfin lfifittyvä tarkofituksen-
mukafinen välfinefistö.  
Nämä elementfit nostavat esfifin pafikallfisen luonnonkäytön ja erä-

maaluontosuhteen pfitkäkestofisuuden ja ympärfivuotfisena näkyvän jat-
kumon. Luontoympärfistöön lfifittyvä monfipuolfinen tofimfinta on oleel-
lfisestfi esfillä jo Peltomaan lapsuus- ja nuoruusafikaa käsfittelevässä ker-
ronnassa ja teema säfilyy merkfittävänä myös afikufisfiässä. Kestävä erä-
maaluontosuhde on muodostunut pfitkäafikafisfista henkfilökohtafisfista 
yhteyksfistä tofisaalta elettyfihfin ja koettufihfin erämafisfifin pafikkofihfin ja 
tofisaalta nfifihfin sfitoutunefisfifin käytäntöfihfin.  
Pafikallfinen luonnonkäyttö ja luonnonkäyttöön konkreettfisestfi 

lfifittyvät pafikat taas ovat vofimakkaastfi sfidoksfissa pafitsfi perfintefisfifin, 
ajan, tofimfinnallfisuuden ja kokemuksen myötä merkfityksensä saanefi-
sfifin, opfittufihfin pyyntfimafihfin, myös nfifiden käyttöön lfifittyvään jatku-
vuuteen. Luonnonhyödyntämfinen arkfisfina käytäntefinä filmenee tofi-
saalta elämyksellfisyytenä luonnossa lfifikkumfisen yhteydessä ja tofisaalta 
kohtuullfisuuden perfiaattefin hankfitun ja ravfintona käytettävän saalfifin 
merkfityksenä. Eränkäynnfin tafitojen ja asfianmukafisen pyyntfivälfinefis-
tön käytön hallfitsemfinen ovat olennafinen osa luonnonhyödyntämfisen 
arkfirutfifineja. 
Ympärfistönmuutosten lfisäksfi Marttfi Peltomaan kerronnassa ku-

vataan teknologfian kehfittymfistä ja yhtefiskunnassa tapahtunefita muu-
toksfia, sekä nfifiden vafikutusta raja- ja erämfiehen arkfipäfivään. Myös 
Marttfi Peltomaan eräkfirjatuotanto filmentää kertomustensa ja luonto-
kuvauksensa kautta erämaan tradfitfionaalfista ja tofimfinnallfista perustaa. 
Kerronta lähenee erämaan tradfitfionaalfista dfiskurssfia eränkäyntfipafi-
nottefiseen ja pafikallfiseen elämäntapaan sfitoutuneen luonnonkäytön 
näkökulmasta efikä suojelullfinen tafi turfistfinen erämaapuhe saa juurfi sfi-
jaa. 
Tutkfimuksen näkökulma perustuu ennen kafikkea erämaahan lfifit-

tyvään subjektfifivfiseen merkfityksenantoon. Tämän vuoksfi tutkfimuk-
seen efi sen tfieteellfisfifin taustaoletuksfifin perustuen vofi lfifittää laajaa 
ylefistettävyyden vaatfimusta. Tutkfimuksen perusteella vofidaan kufiten-
kfin päätellä, mfillä tavofin kestävä erämaaluontosuhde muotoutuu sekä 
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mahdollfisestfi ennakofida nfifitä murrosvafihefita, jofissa erämaaluonto-
suhteen ja ylefisemmfinkfin yksfilön, luonnon ja kulttuurfin suhtefiden jat-
kuvuus näyttäytyy epävarmana tafi uhattuna. 
Tutkfimus lfisää uutta ja ajankohtafista tfietoa ylälappfilafisesta erä-

maasta kokemuksellfisena ja kerronnallfisena pafikkana. Lfisäksfi se haas-
taa pohtfimaan erämafiden merkfitystä arktfisen pohjofisen fihmfisen, yh-
tefiskunnan, ympärfistön ja näfiden vuorovafikutuksen näkökulmasta 
sekä etsfimään avafimfia kestävään erämaaluontosuhteeseen. 
 
 
7.3 Tulevafisuuden tutkfimusafihefita 
 
Ylälappfilafinen erämaa, erämafihfin lfifittyvä kerronta ja kestävä erämaa-
luontosuhde ovat edelleen mfielenkfifintofisfia tutkfimusafihefita ja ne avaa-
vat jatkotutkfimusmahdollfisuuksfia moneen suuntaan. Vafikka tämän 
tutkfimuksen kohde, ylälappfilafinen erämaa, sfijofittuu saamelafisten ko-
tfiseutualueelle, tämä tutkfimus efi käsfittele saamelafista erämaakäsfitystä. 
Tämänhetkfisessä tfilanteessa, jossa yhtefiskunnallfinen keskustelu saa-
melafisasfiofista on aktfifivfista ja sfitä käydään monella tasolla, myös saa-
melafisfia käsfityksfiä erämafisesta luonnosta tafi saamelafista erämafita kos-
kevaa kerrontaa olfisfi syytä tutkfia. Erämafihfin ja nfifiden hallfintaan lfifitty-
vät polfifittfiset kysymykset, esfimerkfiksfi ILO-sopfimusprosessfi ja sen 
pafikallfinen polfitfisofitumfinen, ovat pfitäneet ylälappfilafisfifinkfin aluefisfifin 
lfifittyvät kysymykset ajankohtafisfina jo pfitkään. 
Tämän tutkfimuksen erämaakertojana tofimfi ylälappfilafinen elä-

mäntapaerämfies, metsfiä työkseen tarponut ja järvfiä vapaa-afikanaan 
kolunnut asfiantuntfija. Tofisaalta tässä tutkfimuksessa efi juurfi kfifinnfitetä 
huomfiota sfifihen, mfillafinen vafikutus Marttfi Peltomaan erämaaluonto-
suhteeseen ja kfirjafilfijakuvaan on sfillä, että hän on Pohjanmaalta nuo-
rena afikufisena Lappfifin muuttanut henkfilö. Mahdollfisestfi tofisenlafisfia 
näkemyksfiä ja kokemuksfia erämafista vofisfivat kertoa esfimerkfiksfi Ylä-
Lapfissa lapsuudestaan astfi elänyt erämaatalon asukas, tafi tofisaalta rus-
kamatkafilfija, vapaa-ajan moottorfikelkkafilfija tafi ylälappfilafinen poro-
mfies tafi metsurfi, jopa tofinen eräkfirjafilfijakfin. Vapaa-afikaan ja kulutuk-
seen, sekä tofisaalta matkafiluun tafi mufihfin elfinkefinofihfin lfifittyvää erä-
maatutkfimusta on tokfi tehty afiemmfinkfin, mutta erämaakäsfityksetkään 
efivät lfiene muuttumattomfia, jos yhtefiskunta ja luonto ympärfillä muut-
tuvat koko ajan. 
Ekokrfifittfisen kfirjallfisuudentutkfimuksen tarkastelutavat vofivat 

myös eräkfirjallfisuuden osalta valottaa uudenlafisfia katsantokantoja 
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luonnossa tapahtuvfifin muutoksfifin ja fihmfisen ja erämafiden välfisfifin 
suhtefisfifin. Kfifinnostava tutkfimusafihe on myös se, mfillä tavofin eräkfir-
jallfisuuden lajfi on uusfiutunut tafi on uusfiutumassa. Ihmfissuhdeteemat 
ovat tehneet tuloaan jo pfitkään eräkfirjofihfin, efikä erägenrekään jääne 
sfivuun tafi syrjäydy hybrfidfien suosfion lfisääntyessä kfirjallfisuuden lajfikfir-
jossa. Ehkäpä saamme jonafin päfivänä lukea avaruuteen sfijofittuvan tfie-
tefiseräkfirjan. Myös eräkfirjallfisuuden pafikat ovat lfifikkeessä. Tenon ja 
Barentsfinmeren lfisäksfi erämfiehet pyytävät eräkertomuksfissa jo täyttä 
vauhtfia Kanadan ja Alaskan kalavesfiä. Eräkfirjallfisuudenkfin aluefilta 
löytynee sfifis vfielä tutkfimattomfia järvfiä, käymättömfiä tunturefita ja löy-
tymättömfiä kafiroja. 
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26. 
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---- 2006b: Luttojoen elämää. Teoksessa Eränkävfijä 2006. Maurfi Sofikka-
nen ja Jussfi Sofikkanen (tofim.). Helsfinkfi: Otava. 109‒115.  

---- 2006c: Oravfia Petsamosta. Teoksessa Erämaafilma 2006‒2007. Tuo-
mas Kares (tofim.). Hämeenlfinna: Karfisto.  27‒42. 

---- 2007a: Umpfiluuta ja umpfipuuta. Teoksessa Erämaafilma 2007‒2008. 
Tuomas Kares (tofim.). Hämeenlfinna: Karfisto. 52‒62. 

---- 2007b: Valkfin penfikka. Teoksessa Eränkävfijä 2007. Maurfi Sofikka-
nen ja Jussfi Sofikkanen (tofim.). Helsfinkfi: Otava. 82‒89. 

---- 2008a: Pfifippuvfifinat. Teoksessa Eränkävfijä 2008‒2009. Maurfi Sofik-
kanen ja Jussfi Sofikkanen (tofim.). Helsfinkfi: Otava. 17‒22. 

---- 2008b: Rajavääpelfin kofira. Teoksessa Erämaafilma 2008‒2009. Tuo-
mas Kares (tofim.). Hämeenlfinna: Karfisto. 46‒59. 

---- 2009a: Kevätkarhuja. Teoksessa Eränkävfijä 2009‒2010.Maurfi Sofik-
kanen ja Jussfi Sofikkanen (tofim.). Helsfinkfi: Otava.  25‒32. 

---- 2009b: Patavalmfista pakkasesta. Teoksessa Erämaafilma 2009‒2010. 
Tuomas Kares (tofim.). Hämeenlfinna: Karfisto. 67‒81. 

---- 2010a: Herra Kaarnefisen lyhyt, mutta onnellfinen elämä. Teoksessa Erän-
kävfijä 2010‒2011. Maurfi Sofikkanen ja Jussfi Sofikkanen (tofim.). 
Helsfinkfi: Otava. 5‒11. 

---- 2010b: Jälkfiä lumessa. Teoksessa Erämaafilma 2010‒2011. Tuomas 
Kares (tofim.). Hämeenlfinna: Karfisto. 38‒50. 

---- 2010c: Koskfi kufivalla maalla. Teoksessa Erämaafilman parhaat: kalas-
tus. Tuomas Kares (tofim.). Hämeenlfinna: Karfisto. 103‒117. 

---- 2011a: Hanhet. Teoksessa Eränkävfijä 2011‒2012. Maurfi Sofikkanen 
ja Jussfi Sofikkanen (tofim.). Helsfinkfi: Otava. 45‒51. 

---- 2011b: Hukkarefissu.  Teoksessa Erämaafilma 2011‒2012. Tuomas 
Kares (tofim.). Hämeenlfinna: Karfisto. 86‒95. 

---- 2011c: Tfiafinen olfi huonon tuurfin lfintu. Teoksessa Erämfiehet kertovat. 
Sata vuotta erätarfinofita. Maurfi Sofikkanen (tofim.). Helsfinkfi: Otava. 
214‒224. 

---- 2012: Hfiljafinen syksy.  Teoksessa Erämaafilma 2012–2013. Tuomas 
Kares (tofim.). Hämeenlfinna: Karfisto. 16‒28. 

 
 
Tfietokfirjat 
Peltomaa, Marttfi – Saraspää, Seppo 2006: Erämfiehen kahdeksan vuoden-
afikaa. Hämeenlfinna: Karfisto. 

 



221 
 

 
 

Pafikallfishfistorfifikfit 
Peltomaa, Marttfi 2005a: Petronella. Unelma elää. Inarfi: Ukko Medfia. 
---- 2005b: Raja-Jooseppfi. Legendan synty. Inarfi: Ukko Medfia. 
---- 2011: Kruunupäfitä ja kullankafivajfia. Inarfin matkafilumajan, Matkafilu-
hotellfin ja Kultahovfin vafihefita. Inarfi: Ukko Medfia. 
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LIITE 2: TAULUKKO 4 Yhteenveto tutkfimusafinefistosta 
 

Omaelämä- 
kerrallfinen  
mufistelus 
 ja  

elämänvafihefita käsfittelevä  
kronologfinen kooste 

 
(2) 

 

1. Marttfi Peltomaan kfirjofittama oma-
elämäkerrallfinen 
mufistelus. (lyh. OEM 2010) 
6.10.2010. 16 s. 
Tekfijällä. 
2. Marttfi Peltomaan kfirjofittama 
omfia elämänvafihefita käsfittelevä kro-
nologfinen kooste. (lyh. KK 2011)  
7.1.2011, täydennetty 17.8.2012. 5 s. 
Tekfijällä. 

Kfirjallfiset tutkfimushaastattelut 
(2) 

1. Kfirjallfisestfi sähköpostfin välfityk-
sellä tehty Marttfi Peltomaan haastattelu 
kfirjallfisuuden oppfiafineen pro semfi-
naarfi -työtä varten. (lyh. KH 2005) 
 30.4.2005. 6 s. 
Haastattelfija Sofile Ratavaara. 
Julkafistu tekfijän kfirjallfisuuden pro 
gradun lfifitteenä v. 2009. 
 
2. Kfirjallfisestfi sähköpostfin välfityk-
sellä tehty Marttfi Peltomaan haastattelu 
kfirjallfisuuden oppfiafineen pro gradua 
varten. (lyh. KH 2009) 
 9.2.2009. 3 s. 
Haastattelfija Sofile Ratavaara-Pelto-
maa. 
Julkafistu tekfijän kfirjallfisuuden pro 
gradun lfifitteenä v. 2009. 
 

Suullfiset tutkfimushaastattelut 
(14) 

Marttfi Peltomaan 14 kerronnallfista haas-
tattelua. 
Haastattelfija Sofile Ratavaara-Pelto-
maa. 
Haastattelut tehtfifin Ivalossa 17.9.‒ 
11.10.2010 ja ne ovat nauhofitettuna ja 
lfitterofituna tekfijällä. (lyh. SH 2010/ 
1–14.)  
 
Haastattelujen teemat ja afiheet, haastat-
telupäfivämäärä ja haastattelun kesto: 
 
1. Kfirjallfinen tuotanto. 17.9.2010. 29 
mfin. 
2. Pafikallfishfistorfia ja pafikallfinen elä-
mänmuoto. 
17.9.2010. 43 mfin. 
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3. Luonnossa lfifikkumfisen muutok-
set. Uusfimmat teokset. 18.9.2010. 29 
mfin.  
4. Rajavartfijan työ. 27.9.2010. 1h 34 
mfin. 
5. Rajavartfijan työn muutokset. 
27.9.2010. 17 mfin. 
6. Luonto, teknologfian muutokset, 
kfirjofittamfisharrastuksen tausta ja 
alku, esfikuvat. 28.9.2010. 1h 30 mfin. 
7. Elämänvafihefita ja eräkokemuksfia 
lapsuudesta afikufisuuteen. 30.9.2010. 
1h 29 mfin. 
8. Erämafisfia ympärfistöjä. 30.9.2010. 
12 mfin. 
9. Pyyntfitapoja ja -välfinefitä, kofira, 
saalfis, Inarfijärvfi. 5.10.2010. 1h 22 mfin. 
10. Pyyntfivälfineet, kalastus, sää, vuo-
denkfierto. 5.10.2010. 1h 2 mfin. 
11. Erämaa, eränkäyntfi, metsästys. 
6.10.2010. 49 mfin. 
12. Erämaa ja kulttuurfi, luonnon hyö-
dyntämfinen, valokuvaus. 6.10.2010. 
44 mfin. 
13. Erämaa ja fihmfinen, ympärfistön-
muutokset, kfirjafilfijan työ. 11.10.2010. 
59 mfin.  
14. Eränkäynnfin muutokset. 
11.10.2010. 12 mfin. 

Marttfi Peltomaan vuosfina 2001‒2008 
julkafistut kaunokfirjallfiset teokset 

(4) 
 

1. Peltomaa, Marttfi 2001:  
Karhun naapurfina. Pyytötarfinofita.  
(KN) 
Helsfinkfi: Tammfi. 
229 s. 
13 pyytötarfinaa. 
 
 2. Peltomaa, Marttfi 2004: 
Lentojätkä ja lestfilfinnut. 
(LL) 
Hämeenlfinna: Karfisto. 
311 s. 
16 eränovellfia. 
 
3. Peltomaa, Marttfi 2007:  
Tunturfihaukan maa.  
(THM) 
Hämeenlfinna: Karfisto.  
256 s. 
13 eräkertomusta. 
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4. Peltomaa, Marttfi 2008: 
Hfirvfikamelfi ja mufita erätarfinofita.  
(HJME) 
Helsfinkfi: Otava. 
231 s. 
19 erätarfinaa. 
 
Kokoelmat on merkfitty tässä pyytö-
tarfinofiksfi, eräkertomuksfiksfi, -novel-
lefiksfi tafi -tarfinofiksfi sen mukaan, mfi-
ten teoksen sfisältöä on määrfitelty 
joko teoksen otsfikossa tafi takakansfi-
esfittelyssä. 
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LIITE 3 Karttakuva Ylä-Lapfista 
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LIITE 4 Marttfi Peltomaan teosten kansfikuvfia 
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LIITE 5: TAULUKKO 5 Kertomuksen käsfitteen määrfitelmfiä 
 

 
 

Kertomuksen ”lavefita määrfitelmfiä” 

Barthes 
1975 

”Nfifin kufin elämä fitse, kertomus on läsnä tässä ja nyt, kansafinvälfi-
senä, ylfihfistorfiallfisena ja kulttuurfien rajat ylfittävänä” (Barthes 1975: 
235). 

Whfite 
1987 

”Kun otamme puheeksfi kertomuksen, joudumme samalla pohtfimaan 
fitse kulttuurfin luonnetta ja, mahdollfisestfi, jopa finhfimfillfisyyttä fit-
seään” (Whfite 1987: 1). 

Bruner 
1991 

”Kentfies vuosfikymmen sfitten psykologfit alkofivat mfieltää kertomuk-
sen muotona, joka efi afinoastaan esfitä todellfisuutta, vaan myös 
tuottaa sfitä” (Bruner 1991: 5). 

Turner 
1996 

”Kerronnallfinen kuvfittelu – tarfina – on ajattelussa käytetty perus-
tavanlaatufinen työvälfine. 
Ajattelukykymme on sfifitä täysfin rfifippuvafinen. ‒ ‒ Se on kfirjallfinen 
kyky, joka on ylfipäänsä korvaamaton finhfimfillfisen kognfitfion kan-
nalta.” (Turner 1996: 4 – 5.) 

 

Kertomus esfitysmuotona 

Genette 1980 
”[M]fikä tahansa kertomus ‒ ‒ on kfielellfinen esfitys, jonka avulla 
pyrfitään kertomaan yhdestä tafi useammasta tapahtumasta” 
(Genette 1980: 30). 

Genette 1988 

”Mfinulle kertomus on olemassa hetfi, kun on olemassa tofimfinto, 
tafi tapahtuma, vafikka vafin yksfi, koska tällöfin afikafisempfi asfi-
afintfila vafihtuu myöhemmäksfi, elfi olemme tekemfisfissä muutok-
sen kanssa” (Genette 1988: 19). 

Prfince  
1982 

”[Kertomus on] vähfintään kahden todellfisen tafi ffiktfifivfisen 
tapahtuman tafi tfilanteen esfittämfistä ajallfisestfi perättäfisenä 
sarjana sfiten, että yksfikään nfifistä efi välttämättä edellytä tofista” 
(Prfince 1982: 4). 

Prfince  
1982 

”[Kertomus on] mfinkä tahansa tofisfiaan pofissulkemattomfien ta-
pahtumfien esfittämfinen sfiten, että afinakfin yksfi nfifistä sattuu 
hetkellä t ja tofinen hetkellä t1, joka tulee hetken t jälkeen.” 
(Prfince 1982: 45.) 
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Prfince  
1987 

                   Kertomus esfitysmuotona 
 
”’Todellfisessa’ kertomuksessa, tofisfin kufin vafin kerrottaessa sat-
tumanvarafisfista asfiafintfilojen muutoksfista, tfilantefista ja tapah-
tumfista myös muodostuu kokonafisuus. SEKVENSSI tafi pe-
rättäfinen sarja, jonka alofitus ja päätösjakso osfittafin lankea-
vat yhteen, tofisfin sanoen rakenne, jolla on – Arfistoteleen ter-
mefin – ALKU, KESKIKOHTA JA LOPPU.” (Prfince 1987: 59.) 

Rfimmon-
Kenan 
1991 

 
” ’Kertomakfirjallfisuudella’ tarkofitan tofisfiaan seuraavfien ffiktfifi-
vfisten tapahtumfien kerrontaa” (Rfimmon-Kenan 1991: 8). 
 

Cobley  
2003 

 
”Alfimmalla yksfinkertafistuksen tasolla kertomus on sekvenssfi, 
elfi perättäfisten tapahtumfien sarja, joka kerrotaan” (Cobley 
2003: 7). 
 

Rfichardson 
2000 

 
”Kertomus on kausaalfisuhteessa tofisfifinsa olevfien tapahtu-
mfien sarjan esfittämfistä” (Rfichardson 2000: 168). 
 

Herman 2003 

 
”[Kertomus] selvfittää mfitä tapahtufi määrätyfille henkfilöfille 
olosuhtefissa tfietynlafisfin seurauksfin (Herman 2003: 2). 
 

Margolfin 2003 

 
”[K]ertomus on vfifime kädessä ajallfisten asfiafintfilojen kfielel-
lfistä esfittämfistä ja tarkemmfin sanottuna sellafista esfittämfistä, 
joka koskee fyysfisten tapahtumfien afiheuttamfia asfiafintfilojen 
muutoksfia” (Margolfin 2003: 284.) 
 

Ryan  
2004 

 
”[Kertomus on] kausaalfisestfi tofisfifinsa kytkeytyvfien, yksfilöllfisfiä 
ja fihmfisenkaltafisfia agentteja koskevfien tapahtumfien joko mfie-
lessä tapahtuvaa tafi tekstuaalfista esfittämfistä” (Ryan 2004: 
14). 
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Kertomus puheaktfina 

Herrnstefin-
Smfith  
1981 

 
”Vofimme ajatella dfiskurssfia mfinfimfimuodossa ja ylefisfimmfillään 
sanallfisfina tekofina, jotka muodostuvat sfifitä, että joku kertoo 
jollekulle tofiselle jotafin tapahtuneen” (Herrnstefin-Smfith 
1981: 228). 
 

Phelan  
2005 

 
”Kertomus fitsessään on edullfista ymmärtää retorfisena tofimfin-
tana: joku kertomassa jollekulle tofiselle jossafin tfilanteessa 
ja jofitafin tarkofituksfia varten jotafin tapahtuneen” (Phelan 
2005: 118). 
 

 
Kertomus kognfitfifivfisena skeemana 

Fludernfik 1996; 
2003 

 
”[Luettaessa jotafin kertomuksena] tekstfifin sovfitetaan yhtä mää-
rättyä makrokehystä, elfi juurfi kerronnallfisuutta. Sfillofinkfin kun lu-
kfijat kohtaavat näennäfisen lukukelvottomfia, perfinpohjfin epä-
johdonmukafisfia tekstejä, he alkavat hakea sellafisfia kefinoja, jofi-
den avulla nämä tekstfit vofitafisfifin palauttaa kertomuksfiksfi. ‒ ‒  
[Kerronnallfistettaessa] jostafin tekstfistä tehdään kertomus 
pakottamalla se kerronnallfisuuden muottfifin.” (Fludernfik 
1996: 34; ks. myös Fludernfik 2003.) 
 

Nelles  
1997 

”Kerronnallfisuus ‒ ‒ on seurausta tropologfisfista tofimenpfi-
teestä, jossa kertomuksen metaforaa sovelletaan joukkoon sa-
noja paperfilla. ‒ ‒  Narratologfinen tutkfimus on näfin ollen per-
formatfifivfista tofimfintaa, joka tekee tutkfimastaan tekstfistä 
kertomuksen.” (Nelles 1997: 116.) 

 

Kertomus ”selvfiytymfisstrategfiana” 

Herman & Jahn 
& Ryan  
2005 

 
”[Kertomus on] perustavanlaatufinen finhfimfillfinen strategfia, 
jolla pyrfitään hallfitsemaan afikaa, prosessfia ja muutosta” 

(Herman & Jahn & Ryan 2005: fix). 
 

 
Jaottelun ja määrfitelmfien lähteenä on käytetty Pekka Tammen (2009) 
artfikkelfia Kertomusta vastaan (”Ikävä tarfina”). Käännökset ovat Pekka 
Tammen, pafitsfi Rfimmon-Kenanfin (1991) Kertomuksen poetfifikan on 
suomentanut Aulfi Vfifikarfi. Suorfifin lafinauksfifin tehdyt tekstfikorostukset 
ovat osfittafin Pekka Tammen artfikkelfista, osaksfi tekfijän. Taulukofintfi 
tekfijän. 
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LIITE 6 Karttakuva Appfistunturfin seudusta 
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LIITE 7 Analyysfiesfimerkkfi: Kertomus venefistä 
 
Tutkfimusafinefiston analyysfia tarkastellaan lähemmfin luvussa 3.1.6 
Analyysfin ja tulkfinnan perustefista.  Taulukon teemat-sarakkeen nume-
rofinnfilla ja kfirjafinlyhentefillä tarkofitetaan haastattelussa esfifintyvfiä sfisäl-
töjä seuraavastfi: 
 

1. Omaelämäkerrallfinen afines 
2. Muutosta kuvaavat elementfit 
3. Dokumentofiva afines 
4. Luonto, pafikat, maasto, mafisema 
5. Tofimfintaa kuvaava afines 
6. Henkfilöt 
7. Arvofihfin ja fideologfiofihfin lfifittyvä afines 
8. Kfirjofittamfista koskeva afines 

 
tr = tradfitfionaalfinen erämaadfiskurssfi 
su = suojelullfinen erämaadfiskurssfi 
tu = turfistfinen erämaadfiskurssfi 
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Lfitterofitu  
haastattelutekstfi 

Tfifivfistelmä Teemat Tutkfijan huomfiot 

 
SRP: Jos vfielä men-
nään tätä vuoden-
kfiertoa ja tuon 
tammfi-helmfikuun 
ajan olet käyttäny 
kfirjottamfiseen. Nfifin 
mfites sfitten tämä ke-
vätpuolfi, maalfis-huh-
tfikuu? 
 
MP: Nfifin, pfilkfin tfie-
tenkfi ja puuhommfia 
teen, tervaa, ja pufitten 
hankkfimfisfia (S: Puu-
hommfia tfietenkfi). Käm-
pälle. Venefittenkäsfitte-
lykfi pfitäs alottaa jo huh-
tfikuussa, hetfi kun on 
nfifin lämmfintä, että terva 
pysyy notkeana. 
 
SRP: Kefitfittekö te 
tervaa joskus? 
 
MP: Joo, olen kefit-
tänykkfi joskus. Se efi ole 
mfitenkään vafikeaa edes. 
Semmosella 200 lfitran 
tynnyrfillä pystyy teke-
mään hyvän annoksen 
tervaa. Yhden veneen 
tarpefisfifin rfifittävän.  
 
SRP: Sekfin on nfifitä 
vanhoja tafitoja. 
 
MP: Kumma kyllä, se-
kfin on suhteessa hal-
vempfi afine puunkylläs-
tämfiseen kufin ennen. Se 
on filmefisestfi, kun käyttö 
on jäänyt nfifin vähään. 
Vafikka se on fihan hy-
vää, puuveneen käsfitte-
lyafineena edelleenkfin. 
Kun oon kokefillu kafi-
kenlafisfia, nfifin efi se ole 
mfikään huono. 
 

 
S: Vuoden-
kfierto: 
tammfi-helmfi-
kuu? 
 
 
 
 
 
 
pfilkkfimfinen, 
puuhommat, 
terva, venefiden 
käsfittely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tervanpolttamfi-
nen efi ole vafi-
keaa ja sen vofi 
tehdä fitsekfin. 
 
 
 
 
 
S: Vanha tafito? 
 
 
Terva on käyttö-
kelpofinen puu-
veneen käsfittely-
afine edelleen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5, 3 
tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5, 1 
tr 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuodenkfierron mu-
kaan tapahtuvaa ke-
vättalven tofimfintaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanhat työtavat ja 
materfiaalfit ovat 
edelleen käyttökel-
pofisfia. 
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Lfitterofitu  
haastattelutekstfi 

Tfifivfistelmä Teemat Tutkfijan huomfiot 

Mutta sfitten kyllä mfiekfi 
sfitä mfieltä olen, että 
joku lujfitemuovfi on ve-
neenrakentamfiseen hyvä 
materfiaalfi, mutta se efi 
omaan rakentamfiseen 
ole nfifin hyvä kufin puu. 
Joka haluaa veneen fitsel-
leen, nfifin efi mfissään ta-
pauksessa kannata al-
kaa tekemään sfitä fitsel-
leen. Menee kauppaan 
ja kyselee hfintoja ja os-
taa. Se saa sfifitä fihan hy-
vän veneen moneksfi vuo-
deksfi. Parhafimmfillaan 
parfiksfikymmeneksfi 
vuodeksfi. 
 
Mutta jos haluaa sfifitä 
elämyksen ja kokemuk-
sen, että mfiten se vene on 
ennen hankfittu ja tehty, 
nfifin tekee semmosen. Efi 
tartte koskaan enää ky-
sellä sen jälkeen. Ja afina 
sen jälkeen, kun se nä-
kee puuveneen, kattelee 
mfiten se on tehty, kokefi-
lee jopa materfiaalfia, että 
mfissä tämä on tehty ja 
mfiten tämä on tehty. Ja 
mfikä tässä on pofikkea-
vaa, mfiten mfinä tefin. Ja 
mfitä tässä on vfikaa. 
(nauravat) 
  
Tässäkfin näfin tuossa 
Osuuskaupan pfihalla 
peräkärryssä puuveneen, 
pressu olfi päällä, tuom-
monen kapea jokfivene, 
mfikä olfi erfilafinen kufin 
tenonvene. Ohuesta va-
neerfista tehty. Mfinä kä-
vfin sfifinä, katofin ettefi 
omfistaja näe, olfi sfisällä 
kaupassa, nfifin vähän 
hypfistelemässä sfitä. Olfi 
tehty erfi lafilla kufin mfitä 
mfinä  olen  tehny. 
Ohuemmasta vaneerfista, 
mutta ruuvefilla koottu 

Lujfitemuovfi ve-
neenrakentamfi-
seen hyvä mate-
rfiaalfi, mutta puu 
omaan tekemfi-
seen parempfi. 
Ostamalla saa 
hyvän veneen 
helpommfin. Ve-
neet kestävät 
kauan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veneentekemfi-
nen elämyksenä 
ja kokemuksena: 
oppfifi  havafin-
nofimaan, mfiten 
ja mfistä materfi-
aalfista vene on 
tehty, ja tarkkafi-
lee tämän perus-
teella näkemfiään 
venefitä. 
 
 
 
 
 
 
Esfimerkkfi  kau-
pan pfihalla näh-
dystä vanerfive-
neestä: mfiten ja 
mfistä materfiaa-
lfista se olfi tehty.  
Arvfiofintfia sfifitä, 
että vene on 
tehty venevefis-
tämöllä ja tekfijä 
on ollut ammat-
tfilafinen. 
 
 
 
 

 
 
5, 1, 3, 
7 
tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5, 1, 7 
tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5, 1 
tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uudet materfiaalfit 
ovat veneenrakenta-
mfisessa hyvfiä, mutta 
perfintefiset materfiaa-
lfit ovat edelleen 
käyttökelpofisfia. Os-
tovene on hyvä ja 
helppo ratkafisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pyynnfissä käytettä-
vfiä välfinefitä (kuten 
venefitä) fitse teke-
mällä oppfifi nfifistä ja 
nfifiden käytöstä vfielä 
enemmän.  Tekemfi-
nen tuottaa elämyk-
sen ja kokemuksen. 
Veneet ovat arvok-
kafita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mufiden tekemfiä ve-
nefitä on mfielenkfifin-
tofista tarkastella, ja 
vertafilla omatekemfiä 
ja tofisten tekemfiä 
venefitä. 
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Lfitterofitu  
haastattelutekstfi 

Tfifivfistelmä Teemat Tutkfijan huomfiot 

kokonaan. Ofikefin sfifis-
tfistfi tehty vfielä, se olfi 
joku muu kufin harras-
telfija tehny. Ihan var-
mastfi venevefistämöllä 
tehty se. 
 
Että efihän se todella, 
joka tekee.. mfitähän 
mfinä nyt olen tehny kafi-
ken kafikkfiaan neljä ve-
nettä, nfifin kyllä se on 
joka vene uudestaan 
mufisteltava, että mfiten 
se tehdään. Efi sfifinä 
semmosta rutfifinfia pääse 
syntymään. Kafikkfi ve-
neet olleet erfilafisfia muu-
tenkfi.  
 
Puuveneellä on omat ra-
jofitukset, ja hyvät puolet 
ja ne hyvät puolet on 
sfifinä tfietenkfi, että kun 
se on fitse tehty! (naura-
vat) Ja kun se on hyvä 
soutaa. Jos se on huono 
soutaa, nfifin sfitä efi vofi 
tfietenkään kellekään 
sanoa. (nauravat) (S: 
Nfifin tfietenkfi..) Efi ole 
kfifikkerä nfifinku lasfi-
kufituvene.  
 
Mutta kyllä olen valmfis 
tunnustamaan, esfimer-
kfiksfi alumfifinfi on erfit-
täfin hyvä venematerfi-
aalfi,  verrattomampfi 
mfitä on kehfitetty kos-
kaan. (S: Nfifin.) Efi syö 
korroosfio ja se kestää 
jäfitä ja vafikka mfitä. 
Mutta kyllä mulla mö-
kfillä on puuvene, mfillä 
mfie koen verkot. Lasfi-
kufituveneen olen vfieny 
tofiselle järvelle, jossa 
myös vähän kalastan.  
 
Venefitä sfitten kufitenkfi 
tulee, joka vähän kalas-
taa. Rahajärvellä on se 

 
 
 
 
 
 
 
Neljä erfilafista, 
fitse tehtyä ve-
nettä.   
Veneentekemfi-
seen efi pääse 
syntymään rutfifi-
nfia. 
 
 
 
 
 
 
Puuveneen hy-
vät puolet: fitse 
tehty, hyvä sou-
taa  
efikä ole kfifikkerä 
kuten lasfikufitu-
vene. 
 
 
 
 
 
 
 
Alumfifinfi on 
hyvä venemate-
rfiaalfi: korroosfio 
efi syö ja kestää 
käyttöä vafikefissa 
olosuhtefissa. 
 
Puu- ja lasfikufi-
tuvenefiden 
käyttö verkoste-
luvenefinä. 
 
 
 
 
 
Venefitä pfitää 
hankkfia, jos afi-
koo kalastaa. 
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Veneen tekemfinen 
on vaatfivaa työtä: 
jokafisen veneen 
kohdalla pfitää 
”mufistella uudel-
leen”, mfiten tekemfi-
nen tapahtuu. 
 
 
 
 
 
 
Itse tekemfinen on 
arvokasta, puuve-
neellä on monfia hy-
vfiä puolfia. Jos oma 
vene on huono sou-
taa, epäonnfistumfi-
sesta efi kannata ker-
toa mufille. 
 
 
 
 
 
 
 
Erfilafisten venemate-
rfiaalfien vertafilua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalastamfiseen tar-
vfitsee usefita venefitä, 
koska kalastamfista 
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pfienfi alumfifinfivene, sfitten 
on mökkfijärvellä se 
puuvene, sfitten on se 
pfitkä jokfivene, mfitä en 
ole ehtfiny muualle vfie-
mään. Ja pojfille olen an-
tanu nfifitä venefitä. Tä-
män uusfimman jokfive-
neen, sen pfiän fitellä, että 
jos safis nfifin pfitkän perä-
kärryn hankfittua, että 
safis sen veneen vfietyä 
tuonne Ivalojokfilatvofille 
ja laskfis sfitä alas, jokea 
pfitkfin. Sfillon kun on 
hanhenpyyntfiafika. Sfil-
lon vofis myös verkkoja 
pfitää lafillfisestfi. 
 
Sfitten mulla on yhellä 
metsäjärvellä se lasfikufi-
tuvene, joka pfitäs hank-
kfia lähemmäs tafi afi-
nakfi suuremmalle jär-
velle. Kufitenkfi sfitte on 
nfifitä venefitä. Mutta efi 
nfifitä koskaan ole rfifittä-
västfi, efi ole joka järvellä, 
kun täällä on kolme tu-
hatta järveä, nfifin.. (nau-
ravat)  
 
Mutta kyllä ajattelfin 
tuon Kolmoslompolon 
veneen tuohon Hfietajär-
velle. Se on afika suurfi 
[järvfi], efikä sfifinä nyt 
hfirveästfi  kalastella. 
Isoja haukfia sfifinä, 
jonku verran sfifikaa. 
 
SRP: Mfissäs Hfieta-
järvfi onkaan, se on 
jotenkfin nfifin tuttu 
pafikka? 
 
MP:Tuossa Joosepfintfien 
pohjofispuolella, sfifinä 
Mattojärven takana. 
Kolmoslompolon vene olfi 
ollu hyvässä käytössä: 
joku olfi ostanu uuden 

Alumfifinfivene 
Rahajärvellä ka-
lastamfiseen, 
mökkfijärvellä 
puuvene, pojfille-
kfin venefitä.  
 
Suunnfitelmfissa 
laskea Ivalojokfi-
latvofilta han-
henpyyntfiafi-
kana uudella jo-
kfiveneellä. 
 
 
 
 
 
 
Metsäjärvellä la-
sfikufituvene. 
 
 
Venefitä efi sfiltfi 
ole rfifittävästfi, 
koska järvfiä on 
nfifin paljon. 
 
 
 
 
 
 
Kolmoslompo-
lon veneen sfifir-
tämfinen Hfieta-
järvelle, josta vofi 
kalastaa haukfia 
ja sfifikaa. 
 
 
 
S: Hfietajärvfi? 
 
 
 
 
Hfietajärven sfi-
jafintfi Mattojär-
ven takana.  
Joku on lukfin-
nut Martfin ve-
neen ketjulla 
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tapahtuu usefilla erfi 
järvfillä. 
 
 
 
 
 
Suunnfitelmfissa las-
kea jokfiveneellä Iva-
lojokfilatvofilta han-
henpyyntfiafikana ja 
verkostella samalla. 
 
 
 
 
 
 
Metsäjärvfien kalas-
tusmuoto. 
 
Venefitä pfitää olla 
usefita, 
koska se mahdollfis-
taa pyynnfin erfityyp-
pfisfissä vesfistöfissä ja 
pafikofissa. 
 
 
 
 
 
 
Kertomus Kolmos-
lompolon veneestä: 
 
Alkutfilanne: Veneen 
sfijafintfi,  
käyttötarkofitus ja 
sfifirtoafikomus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ongelma: Joku on 
lukfinnut veneen. 
Ratkafisuehdotus on-
gelmaan. 
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ketjun ja pannu luk-
koon sen! Veneen puu-
hun.  Se on pysyny tal-
lessa takuulla. Avafin 
on tfietenkfi tällä uudella 
omfistajalla. Mutta rau-
tasahalla ketju vaan 
pofikkfi. 
 
SRP: Nfifin sfinun ve-
neen joku lafittanu 
lukkoon, vafi? 
 
MP: Joo! (Nauravat) 
 
SRP:...Nfifin, ettefi ku-
kaan vaan varasta 
sfitä! 
 
MP: Nfifin, ettefi kukaan 
vaan varasta sfitä! 
Mutta efi ollu kauem-
maksfi sfifirtäny. Ajatte-
lfin, että kun nyt jonku 
saan kaverfiksfi, käytän 
sfiellä yhden yön verk-
koja ja tuon pofis sen ve-
neen muualle sfieltä. 
Muualle sfitten. 
 
SRP: Sfitte tulee pafi-
kalle tämä ketjun lafit-
taja ja arvelee, että 
jaa, filmottaa polfifi-
sfille, että hänen vene 
on vfiety! 
 
MP: Sehän on se helpofin 
tapa, että jos efi ole kovfin 
paksuun mäntyyn lafi-
tettu, nfifin katkasee sen 
männyn, nfifin saa sen 
ketjun pofis. 

puuhun Kol-
moslompolossa. 
 
 
 
 
 
 
S: Tarkentava 
kysymys sfifitä, 
olfiko kyseessä 
Martfin vene, 
jonka joku olfi 
lukfinnut. 
 
 
 
 
 
 
 
Verkot vfielä 
yöksfi Kolmos-
lompoloon ja 
veneen sfifirto 
sen jälkeen. 
 
 
 
 
 
S: Ketjun lafittaja 
vofi fihmetellä.  
 
 
 
 
 
Männyn vofi kat-
kafista veneen fir-
rottamfiseksfi.  
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Afikomus käyttää ve-
nettä vfielä verkoste-
luun ja tuoda sfitten 
vene pofis Kolmos-
lompolosta. 
 
 
 
 
 
 
Veneen lukfitsfijan 
tofimfinnan enna-
kofintfia.  
 
 
 
 
Ratkafisu löytyy. 
 
 
 
 
 

 




